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 سوره الفاتحه

 مكه نزولمحل  ،7تعداد آيات 

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگّر

 الْحَمْدُ للّهِ رَّبِ الْعَالَمِينَ( 2

 .ستايش مخصوص خداوندى است که پّروردگار جهانيان است -

 الّرَحْمنِ الّرَحِيمِ( 3

 .( و رحمت عام و خاصش همگان را فّرا گّرفته)ايشگّر است بخشنده و بخش ( خداوندى که) -

 مَلِكِ يَوْمِ الدِينِ( 4

 .مالك روز جزاست ( خداوندى که) -

 إِيَاكَ نَعْبُدُ وإِيَاكَ نَسْتَعِينُ( 5

 ".جوييم پّرستيم؛ و تنها از تو يارى مى تنها تو را مى ( !پّروردگارا)" -

 اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ( 6

 ...ما را به راه راست هدايت کن -

 صِّرَاطَ الَذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيّرِ المَغضُوّبِ عَلَيهِمْ وَالَ الضَالِينَ( 7

اى؛ و نه  راه کسانى که آنان را مشمول نعمت خود ساختى؛ نه کسانى که بّر آنان غضب کّرده" -

 ".گمّراهان
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 بقرهالسوره 

 دينهمحل نزول م -282تعداد آيات  - 2س 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 الم (1

 .( بزرگ است خداوندى که اين کتاب عظيم را، از حروف ساده الفبا به وجود آورده)الم  -

 ذَلِكَ الْكِتَابُ الَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَقِينَ( 2

 ".ن راه ندارد؛ و مايه هدايت پرهيزکاران استآن کتاب با عظمتى است که شك در آ" -

 الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الّصَالةَ وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3

آورند؛ و نمااز را برپاا    ايمان مى[  آنچه از حس پوشيده و پنهان است]=کسانى هستند که به غيب  ( پرهيزکاران)" -

 ".کنند ايم، انفاق مى تمام نعمتها و مواهبى که به آنان روزى دادهدارند؛ و از  مى

 والَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِاآلخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4

آورند؛ و باه   ايمان مى نازل گرديده، ( بر پيامبران پيشين)و آنان که به آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پيش از تو " -

 ".رستاخيز يقين دارند

 أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِن رَبِهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( 5

 ".آنان بر طريق هدايت پروردگارشانند؛ و آنان رستگارانند" -

 هُمْ الَ يُؤْمِنُونَواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْإِنَ الَذِينَ کَفَرُ (2

ياا نترساانى؛ ايماان    بترساانى   ( از عاذاب الهاى  )کند که آناان را   کسانى که کافر شدند، براى آنان تفاوت نمى" -

"دنخواهند آور     
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خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبّْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَاذَابٌ  ( 7

 عظِيمٌ

اى افكناده شاده؛ و عاذاب بزرگاى در انتظاار       دلها و گوشهاى آنان مهر نهاده؛ و بار ششمهايشاان پارده    خدا بر" -

 ".آنهاست

 وَمِنَ النَاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ اآلخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ( 8

 .در حالى که ايمان ندارند« .ايم يمان آوردهبه خدا و روز رستاخيز ا»: گويند گروهى از مردم کسانى هستند که مى -

 يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِالَ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ( 9

 ".فهمند نمى  (اما)دهند؛  خواهند خدا و مؤمنان را فريب دهند؛ در حالى که جز خودشان را فريب نمى مى“ -

 مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا کَانُوا يَكْذِبُونَفِي قُلُوبِهِم  (11

در دلهاى آنان يك نوع بيمارى است؛ خداوند بر بيمارى آنان افزوده؛ و به خاطر دروغهايى که ميگفتناد، عاذاب   “ -

 ".دردناکى در انتظار آنهاست

 ي األَرْضِ قَالُواْ إِنَمَا نَحْنُ مُّصْلِحُونَوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ الَ تُفْسِدُواْ فِ (11

 !«ايم کننده ما فقط اصالح»: گويند مى« در زمين فساد نكنيد»: و هنگامى که به آنان گفته شود -

 أَال إِنَهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن الَ يَشْعُرُونَ (12

 ".فهمند اينها همان مفسدانند؛ ولى نمى! آگاه باشيد“ -

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ کَمَا آمَنَ النَاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ کَمَاا آمَانَ السَافَهَاء أَال     (13

 إِنَهُمْ هُمُ السَفَهَاء وَلَكِن الَ يَعْلَمُونَ 
ن آياا همچاون ابلهاان ايماا    »: گويناد  ماى « !مردم ايمان بياورياد  ( ساير)همانند »: و هنگامى که به آنان گفته شود -

 !دانند بدانيد اينها همان ابلهانند ولى نمى« !بياوريم؟
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وَإِذَا لَقُواْ الَذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَا مَعَكْمْ  (14

 إِنَمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ 
هنگامى که با شيطانهاى  ( ولى)« !ايم ما ايمان آورده»: گويند مىکنند، و  و هنگامى که افراد باايمان را مالقات مى -

 «!کنيم مسخره مى ( آنها را)ما فقط ! ما با شمائيم»: گويند کنند، مى خود خلوت مى

 اللّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ وَيَمُدَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (  15

 ".دارد، تا سرگردان شوند را در طغيانشان نگه مىکند؛ و آنها  خداوند آنان را استهزا مى“ -

أُوْلَئِكَ الَذِينَ اشْتَرُوُاْ الّضَالَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِجَاارَتُهُمْ وَمَاا کَاانُواْ     (12

 مُهْتَدِينَ

هادايت   تجاارت آنهاا ساودى ناداده؛ و     (  اين)اند؛ و  فروخته« گمراهى»را به « هدايت»آنان کسانى هستند که “ - 

 ".اند نيافته

مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الَذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّاهُ بِنُاورِهِمْ    (17

 وَتَرَکَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ الَ يُبّْصِرُونَ 

، ولاى  ( را پيادا کناد  تاا در بياباان تارياك، راه خاود     )همانند کسى هستند که آتشى افروخته [  منافقان]= آنان " -

کند؛ و در تاريكيهاى  آن را خاموش مى ( فرستد و طوفانى مى)هنگامى که آتش اطراف او را روشن ساخت، خداوند 

 ".سازد کند، آنها را رها مى وحشتناکى که ششم کار نمى

 صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ الَ يَرْجِعُونَ ( 18

 "!گردند بازنمى ( راه خطا از)آنها کران، گنگها و کورانند؛ لذا " -

أَوْ کَّصَيِبٍ مِنَ السَمَاء فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُاونَ أَصْاابِعَهُمْ فِاي    ( 19

 آذَانِهِم مِنَ الّصَوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واللّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ 

آنهاا از  . بباارد  ( بر سر رهگذران)رعد و برق و صاعقه يا همچون بارانى از آسمان، که در شب تاريك همراه با " -

و خداوناد باه کاافران احاطاه     . گذارند؛ تا صداى صاعقه را نشنوند ترس مرگ، انگشتانشان را در گوشهاى خود مى

 ".( و در قبّضه قدرت او هستند)دارد 
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اْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبّْصَارَهُمْ کُلَمَا أَضَاء لَهُم مَشَوْ( 21

 قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبّْصَارِهِمْ إِنَ اللَه عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

کند، و صفحه بيابان  برق جستن مى)هر زمان که . برق، نزديك است ششمانشان را بربايد ( روشنائى خيره کننده)" -

و اگر . کنند شود، توقف مى روند؛ و شون خاموش مى در پرتو آن راه مى ( شند گامى)سازد،  آنها روشن مى براى ( را

 ".برد؛ شرا که خداوند بر هر شيز تواناست خدا بخواهد، گوش و ششم آنها را از بين مى

 قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ  يَا أَيَهَا النَاسُ اعْبُدُواْ رَبَكُمُ الَذِي خَلَقَكُمْ وَالَذِينَ مِن( 21
پروردگار خود را پرستش کنيد؛ آن کس که شاما، و کساانى را کاه پايش از شاما بودناد آفرياد، تاا         ! اى مردم" -

 ".پرهيزکار شويد

الَذِي جَعَلَ لَكُمُ األَرْضَ فِرَاشاً وَالسَمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَمَاء مَاء فَأَخْرَجَ ( 22

 مِنَ الثَمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فَالَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ بِهِ 
را همچون سقفى باالى سر شما قرار داد؛ و از آسمان آبى [  جو زمين]= آن کس که زمين را بستر شما، و آسمان " -

بنابر اين، براى خدا همتايانى قرار ندهياد، در  . باشدها را پرورش داد؛ تا روزى شما  فرو فرستاد؛ و به وسيله آن، ميوه

 ".( دهند اند، و نه شما را روزى مى هيچ يك از آنها، نه شما را آفريده)دانيد  حالى که مى

وَإِن کُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِاهِ وَادْعُاواْ   ( 23

 مِن دُونِ اللّهِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِينَ  شُهَدَاءکُم
يك سوره همانند آن  ( دست کم) ايم شك و ترديد داريد ، نازل کرده[ پيامبر]= و اگر در باره آنچه بر بنده خود " -

 "!گوييد براى اين کار، فرا خوانيد اگر راست مى -غير خدا  -بياوريد؛ و گواهان خود را 

واْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَقُواْ النَاارَ الَتِاي وَقُودُهَاا النَااسُ وَالْحِجَاارَةُ      فَإِن لَمْ تَفْعَلُ( 24

 أُعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ 
]= و سنگها  ( گنهكار)از آتشى بترسيد که هيزم آن، بدنهاى مردم  -که هرگز نخواهيد کرد -پس اگر شنين نكنيد  -

 !است، و براى کافران، آماده شده است[ بتها
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وَبَشِرِ الَذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الّصَالِحَاتِ أَنَ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْارِي مِان تَحْتِهَاا    ( 25

األَنْهَارُ کُلَمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُواْ هَذَا الَذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ 

 وَاجٌ مَطَهَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْ
اند، بشارت ده که باغهايى از بهشات باراى آنهاسات کاه      به کسانى که ايمان آورده، و کارهاى شايسته انجام داده -

اين همان است که قبال به »: گويند اى از آن، به آنان داده شود، مى هر زمان که ميوه. نهرها از زير درختانش جاريست

شود، هماه   هايى که براى آنها آورده مى و ميوه« ( .ولى اينها شقدر از آنها بهتر و عاليتر است.)ا روزى داده شده بودم

 .و براى آنان همسرانى پاک و پاکيزه است، و جاودانه در آن خواهند بود. يكسانند ( از نظر خوبى و زيبايى)

ثَالً مَا بَعُوضَاةً فَمَاا فَوْقَهَاا فَأَمَاا الَاذِينَ      إِنَ اللَهَ الَ يَسْتَحْيِي أَن يَّضْرِبَ مَ( 22

آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُ مِن رَبِهِمْ وَأَمَا الَذِينَ کَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَااذَا أَرَادَ اللَاهُ   

 إِالَ الْفَاسِقِينَ  بِهَذَا مَثَالً يُّضِلُ بِهِ کَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ کَثِيراً وَمَا يُّضِلُ بِهِ
در . )کناد  پشه، و حتى کمتر از آن، مثال بزناد شارم نماى   (  به موجودات ظاهرا کوشكى مانند)خداوند از اين که " -

دانند که آن، حقيقتى است از طرف پروردگارشان؛ و اما آنهاا کاه راه کفار را     اند، مى آنان که ايمان آورده(  اين ميان

خادا جما    (  آرى،)« !منظور خداوند از اين مثل شه بوده اسات؟ »: گويند مى(  را بهانه کرده اين موضوع)اند،  پيموده

 "!سازد کند؛ ولى تنها فاسقان را با آن گمراه مى زيادى را با آن گمراه، و گروه بسيارى را هدايت مى

أَمَارَ اللَاهُ بِاهِ أَن     الَذِينَ يَنقُّضُونَ عَهْدَ اللَهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُاونَ مَاا  ( 27

 يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي األَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 
فاسقان کسانى هستند که پيمان خدا را، پس از محكم ساختن آن، ميشكنند؛ و پيوندهايى را که خادا دساتور داده   “ -

 ".رانندبرقرار سازند، قط  نموده، و در روى زمين فساد ميكنند؛ اينها زيانكا

کَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَهِ وَکُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاکُمْ ثُمَ يُمِيتُكُمْ ثُمَ يُحْيِيكُمْ ثُمَ إِلَيْهِ ( 28 

 تُرْجَعُونَ 
بوديد ، و او شما را زنده کارد؛   ( روحى و اجسام بى)در حالى که شما مردگان ! شويد؟ شگونه به خداوند کافر مى“ -

بنابر اين، نه حيات و .)شويد کند؛ سپس به سوى او بازگردانده مى ميراند؛ و بار ديگر شما را زنده مى مى سپس شما را

 ".( زندگى شما از شماست، و نه مرگتان؛ آنچه داريد از خداست
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 هُوَ الَذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي األَرْضِ جَمِيعاً ثُمَ اسْتَوَى إِلَى السَمَاء فَسَاوَاهُنَ ( 29

 سَبْ َ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
در زمين وجود دارد، براى شما آفريد؛ سپس باه آسامان پرداخات؛ و     ( از نعمتها)او خدايى است که همه آنچه را “ -

 ".آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود؛ و او به هر شيز آگاه است

إِنِي جَاعِلٌ فِي األَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَاا  وَإِذْ قَالَ رَبَكَ لِلْمَالَئِكَةِ ( 31

مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِمَاء وَنَحْنُ نُسَبِحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِسُ لَاكَ قَاالَ إِنِاي    

 أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَ 
قارار  [  اى نماينده]= ن در روى زمين، جانشينى م»: هنگامى را که پروردگارت به فرشتگان گفت ( به خاطر بياور) -

زيارا  ! )دهاى کاه فسااد و خاونريزى کناد؟      آيا کسى را در آن قرار ماى «! پروردگارا»: فرشتگان گفتند« .خواهم داد

اگر هدف از آفارينش  . موجودات زمينى ديگر، که قبل از اين آدم وجود داشتند نيز، به فساد و خونريزى آلوده شدند

مان  »: پروردگاار فرماود  « .کنيم آوريم، و تو را تقديس مى ما تسبيح و حمد تو را بجا مى ( عبادت است، اين انسان،

 «.دانيد دانم که شما نمى حقايقى را مى

وَعَلَمَ آدَمَ األَسْمَاء کُلَهَا ثُمَ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْامَاء  ( 31

 مْ صَادِقِينَ هَؤُالء إِن کُنتُ
بعد آنها را به فرشاتگان  . را همگى به آدم آموخت[  علم اسرار آفرينش و نامگذارى موجودات]= سپس علم اسماء  -

 «!گوييد، اسامى اينها را به من خبر دهيد اگر راست مى»: عرضه داشت و فرمود

 نَكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالُواْ سُبْحَانَكَ الَ عِلْمَ لَنَا إِالَ مَا عَلَمْتَنَا إِ( 32
 "«.دانيم؛ تو دانا و حكيمى اى، نمى ما شيزى جز آنچه به ما تعليم داده! منزهى تو»: فرشتگان عرض کردند" -

قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِاي  ( 33

 لَمُ غَيْبَ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا کُنتُمْ تَكْتُمُونَ أَعْ
هنگامى که آناان را آگااه کارد، خداوناد     « .اين موجودات آگاه کن ( و اسرار)آنان را از اسامى ! اى آدم»: فرمود -

و نيز ميدانم آنچه را شما آشكار ميكنيد، و آنچه ! آيا به شما نگفتم که من، غيب آسمانها و زمين را ميدانم؟»: فرمود

 «!را پنهان ميداشتيد
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وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالَئِكَةِ اسْجُدُواْ آلدَمَ فَسَجَدُواْ إِالَ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَکَاانَ  ( 34

 مِنَ الْكَافِرِينَ 
همگى سجده کردند؛ جز ابليس « !و خّضوع کنيد براى آدم سجده»: هنگامى را که به فرشتگان گفتيم ( ياد کن)و " -

 ".از کافران شد ( و به خاطر نافرمانى و تكبرش)که سر باز زد، و تكبر ورزيد، 

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَةَ وَکُالَ مِنْهَا رَغَاداً حَيْا ُ شِائْتُمَا    ( 35

 ونَا مِنَ الْظَالِمِينَ وَالَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَجَرَةَ فَتَكُ
خواهياد، گاوارا    آن، از هار جاا ماى    ( نعمتهااى )تو با همسرت در بهشت ساكونت کان؛ و از   ! اى آدم»: و گفتيم" -

 ".نزديك اين درخت نشويد؛ که از ستمگران خواهيد شد ( اما)بخوريد؛ 

فِياهِ وَقُلْنَاا اهْبِطُاواْ بَعّْضُاكُمْ     فَأَزَلَهُمَا الشَيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَا کَانَاا  ( 32

 لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي األَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ 
باه   ( در اين هنگاام )و . پس شيطان موجب لغزش آنها از بهشت شد؛ و آنان را از آنچه در آن بودند، بيرون کرد" -

و براى شاما در زماين، تاا    . حالى که بعّضى دشمن ديگرى خواهيد بود در! فرود آييد ( به زمين)همگى »: آنها گفتيم

 "«.مدت معينى قرارگاه و وسيله بهره بردارى خواهد بود

 فَتَلَقَى آدَمُ مِن رَبِهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ التَوَابُ الرَحِيمُ ( 37
و خداوند توبه او را پاذيرفت؛ شارا کاه     ( .با آنها توبه کردو )سپس آدم از پروردگارش کلماتى دريافت داشت؛ " -

 ".پذير و مهربان است خداوند توبه

قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَا يَأْتِيَنَكُم مِنِي هُدًى فَمَن تَبِ َ هُدَايَ فَالَ خَوْفٌ ( 38

 عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ 
هرگاه هدايتى از طرف من براى شما آمد، کساانى کاه از آن پياروى کنناد، ناه      ! فرود آييدهمگى از آن، »: گفتيم -

 «.ترسى بر آنهاست، و نه غمگين شوند

 وَالَذِينَ کَفَرواْ وَکَذَبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( 39
 ".غ پنداشتند اهل دوزخند؛ و هميشه در آن خواهند بودو کسانى که کافر شدند، و آيات ما را درو" -
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يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْکُرُواْ نِعْمَتِيَ الَتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُاواْ بِعَهْادِي أُوفِ   ( 41

 بِعَهْدِکُمْ وَإِيَايَ فَارْهَبُونِ 
ايد وفاا کنياد،    و به پيمانى که با من بسته! اد آوريدنعمتهايى را که به شما ارزانى داشتم به ي! اى فرزندان اسرائيل -

 !تنها از من بترسيد ( و در راه انجام وظيفه، و عمل به پيمانها.) تا من نيز به پيمان شما وفا کنم

 وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُّصَدِقاً لِمَا مَعَكُمْ وَالَ تَكُونُواْ أَوَلَ کَافِرٍ بِهِ وَالَ تَشْتَرُواْ( 41

 بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيالً وَإِيَايَ فَاتَقُونِ 
هاى آن، با آنچه در کتابهاى شماست، مطابقات دارد؛ و   که نشانه! ايمان بياوريد[  قرآن]= ام  و به آنچه نازل کرده" -

قارآن و   هااى  و به خاطر درآمد مختّصرى، نشاانه ! )و آيات مرا به بهاى ناشيزى نفروشيد! نخستين کافر به آن نباشيد

ناه از  )بترسايد   ( و مخالفت دساتورهايم )و تنها از من  ( !پيامبر اسالم را، که در کتب شما موجود است، پنهان نكنيد

 "!( مردم

 وَالَ تَلْبِسُواْ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ( 42
 !دانيد کتمان نكنيد ينكه مىو حقيقت را با ا! و حق را با باطل نياميزيد -

 وَأَقِيمُواْ الّصَالَةَ وَآتُواْ الزَکَاةَ وَارْکَعُواْ مَ َ الرَاکِعِينَ ( 43
 !( و نماز را با جماعت بگزاريد)و نماز را بپا داريد، و زکات را بپردازيد، و همراه رکوع کنندگان رکوع کنيد  -

 سَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَالَ تَعْقِلُونَ أَتَأْمُرُونَ النَاسَ بِالْبِرِ وَتَن( 44
کنيد، اما خودتاان را   دعوت مى ( و ايمان به پيامبرى که صفات او آشكارا در تورات آمده)آيا مردم را به نيكى " -

 "!انديشيد؟ آيا نمى! خوانيد را مى ( آسمانى)نماييد؛ با اينكه شما کتاب  فراموش مى

 وَاسْتَعِينُواْ بِالّصَبْرِ وَالّصَالَةِ وَإِنَهَا لَكَبِيرَةٌ إِالَ عَلَى الْخَاشِعِينَ ( 45
و ايان   ( و با استقامت و مهار هوسهاى درونى و توجه به پروردگار ، نيرو بگيريد؛)از صبر و نماز يارى جوئيد؛ " -

 ".کار، جز براى خاشعان، گران است

 أَنَهُم مَالَقُو رَبِهِمْ وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ  الَذِينَ يَظُنُونَ( 42
 .گردند دانند ديدارکننده پروردگار خويشند، و به سوى او بازمى آنها کسانى هستند که مى -
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يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْکُرُواْ نِعْمَتِيَ الَتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِاي فَّضَالْتُكُمْ عَلَاى    ( 47

 لْعَالَمِينَ ا
من، شما را بار   ( نيز به ياد آوريد که)نعمتهايى را که به شما ارزانى داشتم به خاطر بياوريد؛ و ! اى بنى اسرائيل" -

 ".جهانيان، برترى بخشيدم

وَاتَقُواْ يَوْماً الَ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْاسٍ شَايْئاً وَالَ يُقْبَالُ مِنْهَاا شَافَاعَةٌ وَالَ      ( 48

 ذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَالَ هُمْ يُنّصَرُونَ يُؤْخَ
شود؛ و نه غرامات از   پذيرد و نه از او شفاعت پذيرفته مى و از آن روز بترسيد که کسى مجازات ديگرى را نمى" -

 ".شوند او قبول خواهد شد؛ و نه يارى مى

ابِ يُاذَبِحُونَ أَبْنَااءکُمْ   وَإِذْ نَجَيْنَاکُم مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَ( 49

 وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءکُمْ وَفِي ذَلِكُم بَالء مِن رَبِكُمْ عَظِيمٌ 
آن زمان که شما را از شنگال فرعونيان رهايى بخشيديم؛ کاه هماواره شاما را باه بادترين       ( نيز به ياد آوريد)و " -

و در اينهاا،  . داشاتند  زنده نگه مى ( براى کنيزى)نان شما را بريدند؛ و ز پسران شما را سر مى: دادند صورت آزار مى

 ".آزمايش بزرگى از طرف پروردگارتان براى شما بود

 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاکُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ( 51
راى شما شاكافتيم؛ و شاما را نجاات داديام؛ و فرعونياان را غارق       هنگامى را که دريا را ب ( به خاطر بياوريد)و " -

 ".کرديد ساختيم؛ در حالى که شما تماشا مى

 وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَ اتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ( 51
و او، باراى گارفتن فرمانهااى الهاى، باه      )شب وعده گاذارديم؛  هنگامى را که با موسى شهل  ( به ياد آوريد)و " -

 ".انتخاب نموديد؛ در حالى که ستمكار بوديد ( معبود خود)سپس شما گوساله را بعد از او  ( ميعادگاه آمد؛

 ثُمَ عَفَوْنَا عَنكُمِ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ( 52
 ".بجا آوريد ( اين نعمت را)شايد شكر سپس شما را بعد از آن بخشيديم؛ " -
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 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ( 53
را داديام؛ تاا هادايت     ( حق از باطال )هنگامى را که به موسى، کتاب و وسيله تشخيص  ( نيز به خاطر آوريد)و " -

 ".شويد

يَا قَوْمِ إِنَكُامْ ظَلَمْاتُمْ أَنفُسَاكُمْ بِاتِخَااذِکُمُ الْعِجْالَ      وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ( 54

فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَاابَ عَلَايْكُمْ   

 إِنَهُ هُوَ التَوَابُ الرَحِيمُ 
باه خاود ساتم     ( باراى پرساتش  )شما با انتخاب گوسااله  ! اى قوم من»: فتو زمانى را که موسى به قوم خود گ" -

اين کار، براى شاما  ! به قتل برسانيد[ يكديگر را]=و خود را ! پس توبه کنيد؛ و به سوى خالق خود باز گرديد! کرديد

 ".حيم استپذير و ر سپس خداوند توبه شما را پذيرفت؛ زيرا که او توبه« .در پيشگاه پروردگارتان بهتر است

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى اللَهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الّصَاعِقَةُ ( 55

 وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ 
ما هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد؛ مگار اينكاه خادا را    ! اى موسى»: هنگامى را که گفتيد ( نيز به ياد آوريد)و " -

 ".کرديد پس صاعقه شما را گرفت؛ در حالى که تماشا مى« !ببينيم ( ششم خود با)آشكارا 

 ثُمَ بَعَثْنَاکُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ( 52
 ".بجا آوريد ( نعمت او را)سپس شما را پس از مرگتان، حيات بخشيديم؛ شايد شكر " -

وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَلْوَى کُلُواْ مِن طَيِبَااتِ مَاا    وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ( 57

 رَزَقْنَاکُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن کَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
مرغان مخّصوص ]= « سلوى»و [ شيره مخّصوص و لذيذ درختان ]= « من»و ابر را بر شما سايبان قرار داديم؛ و " -

ولاى شاما   )« !ايم بخورياد  اى که به شما روزى داده از نعمتهاى پاکيزه» ( :و گفتيم)را بر شما فرستاديم؛ [ شبيه کبوتر

 ".نمودند آنها به ما ستم نكردند؛ بلكه به خود ستم مى ( !کفران کرديد
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ادْخُلُاواْ الْبَاابَ   وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْ ُ شِئْتُمْ رَغَداً وَ( 58

 سُجَداً وَقُولُواْ حِطَةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاکُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ 
و از نعمتهااى فاراوان آن،   ! وارد شويد[  بيت المقدس]= در اين شهر »: زمانى را که گفتيم ( به خاطر بياوريد)و " -

! خداونادا »: و بگويياد ! باا خّضاوع و خشاوع وارد گردياد     ( لمقادس معبد بيت ا)و از در ! خواهيد بخوريد هر شه مى

 "«.تا خطاهاى شما را ببخشيم؛ و به نيكوکاران پاداش بيشترى خواهيم داد« !گناهان ما را بريز

فَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُواْ قَوْالً غَيْرَ الَذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَاا عَلَاى الَاذِينَ ظَلَمُاواْ     ( 59

 اً مِنَ السَمَاء بِمَا کَانُواْ يَفْسُقُونَ رِجْز
 ( و به جاى آن، جملاه اساتهزاآميزى گفتناد؛   )اما افراد ستمگر، اين سخن را که به آنها گفته شده بود، تغيير دادند؛ " -

 ".لذا بر ستمگران، در برابر اين نافرمانى ، عذابى از آسمان فرستاديم

مِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَّصَاکَ الْحَجَارَ فَاانفَجَرَتْ مِنْاهُ    وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْ( 21

اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ کُلُ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ کُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِان رِزْقِ اللَاهِ وَالَ   

 تَعْثَوْاْ فِي األَرْضِ مُفْسِدِينَ 
عّصااى خاود را بار آن    »: قوم خويش، آب طلبيد، به او دستور داديم زمانى را که موسى براى ( به ياد آوريد)و " -

گاناه بناى    از طواياف دوازده )گوناه کاه هار ياك      ناگاه دوازده ششمه آب از آن جوشيد؛ آن« !سنگ مخّصوص بزن

و در زمين فساد ! از روزيهاى الهى بخوريد و بياشاميد» ( :و گفتيم! )شناختند ، ششمه مخّصوص خود را مى( اسرائيل

 "«!نكنيد
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وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَكَ يُخْارِجْ لَنَاا   ( 21

مِمَا تُنبِتُ األَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَّصَلِهَا قَالَ أَتَسْاتَبْدِلُونَ  

هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِّصْراً فَإِنَ لَكُم مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الَذِي هُوَ أَدْنَى بِالَذِي 

الذِلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَّضَبٍ مِنَ اللَهِ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ کَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَهِ 

 مَا عَّصَواْ وَکَانُواْ يَعْتَدُونَ وَيَقْتُلُونَ النَبِيِينَ بِغَيْرِ الْحَقِ ذَلِكَ بِ
از ! هرگز حاضر نيستيم به يك ناوع غاذا اکتفاا کنايم    ! اى موسى»: زمانى را که گفتيد ( نيز به خاطر بياوريد)و " -

« .روياند، از سبزيجات و خيار و سير و عدس و پيازش، براى ما فاراهم ساازد   خداى خود بخواه که از آنچه زمين مى

اکنون کاه شناين اسات، بكوشايد از ايان      ! )کنيد؟ تر را به جاى غذاى بهتر انتخاب مى ا غذاى پستآي»: موسى گفت

ذلت و نياز، بر پيشاانى آنهاا    ( مهر)و « .در شهرى فرود آئيد؛ زيرا هر شه خواستيد، در آنجا براى شما هست ( بيابان

ورزيدند؛ و پيامبران را به ناحق  لهى، کفر مىزده شد؛ و باز گرفتار خشم خدائى شدند ؛ شرا که آنان نسبت به آيات ا

 ".اينها به خاطر آن بود که گناهكار و متجاوز بودند. کشتند مى

إِنَ الَذِينَ آمَنُواْ وَالَذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالّصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَهِ وَالْيَوْمِ ( 22

 هُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ اآلخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُ
پيروان ]= اند، و کسانى که به آئين يهود گرويدند و نّصارى و صابئان  ايمان آورده ( به پيامبر اسالم)کسانى که " -

نازد پروردگارشاان مسالم     هر گاه به خدا و روز رستاخيز ايمان آورند ، و عمل صالح انجام دهند، پاداششاان [  يحيى

هر کدام از پيروان اديان الهى، که در عّصر و زمان خود، بر طبق . )گونه ترس و اندوهى براى آنها نيست است؛ و هيچ

 "( .اند، مأجور و رستگارند وظايف و فرمان دين عمل کرده

ا آتَيْنَاکُم بِقُوَةٍ وَاذْکُارُواْ  وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُورَ خُذُواْ مَ( 23

 مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ 
 ( :و به شما گفتايم )زمانى را که از شما پيمان گرفتيم؛ و کوه طور را باالى سر شما قرار داديم؛  ( به ياد آوريد)و " -

نچاه را در آن اسات باه يااد داشاته      ايم، با قدرت بگيرياد؛ و آ  به شما داده ( از آيات و دستورهاى خداوند)آنچه را »

 "«!؛ شايد پرهيزکار شويد( و به آن عمل کنيد)باشيد 
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ثُمَ تَوَلَيْتُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْالَ فَّضْالُ اللَاهِ عَلَايْكُمْ وَرَحْمَتُاهُ لَكُناتُم مِانَ       ( 24

 الْخَاسِرِينَ 
 ".وند بر شما نبود، از زيانكاران بوديدسپس شما پس از اين، روگردان شديد؛ و اگر فّضل و رحمت خدا" -

 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ کُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ( 25
باه  »: ما به آنهاا گفتايم  ! ايد به طور قط  از حال کسانى از شما، که در روز شنبه نافرمانى و گناه کردند، آگاه شده -

 «!هايى طردشده درآييد صورت بوزينه

 فَجَعَلْنَاهَا نَكَاالً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ( 22
ما اين کيفر را درس عبرتى براى مردم آن زمان و نسلهاى بعد از آنان، و پند و انادرزى باراى پرهيزکااران قارار      -

 .داديم

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَ اللّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتَخِذُنَا هُزُواً وَإِذْ ( 27

 قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 
را ذبح کنيد  گاوى دهد ماده خداوند به شما دستور مى»: هنگامى را که موسى به قوم خود گفت ( به ياد آوريد)و " -

اى از بدن آن را به مقتولى که قاتل او شناخته نشده بزنيد، تا زنده شاود و قاتال خاويش را معرفاى کناد؛ و       و قطعه)

برم از اينكاه از جااهالن    به خدا پناه مى»: گفت ( موسى)« کنى؟ آيا ما را مسخره مى»: گفتند« ( .غوغا خاموش گردد

 "«!باشم

بَكَ يُبَيِن لّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَهُ يَقُولُ إِنَهَا بَقَرَةٌ الَ فَاارِضٌ وَالَ  قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَ( 28

 بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ 
خداوناد  : گفت« گاوى باشد؟ گاو شگونه ماده از خداى خود بخواه که براى ما روشن کند اين ماده ( پس)»: گفتند" -

آنچه به شاما  . گاوى است که نه پير و از کار افتاده باشد، و نه بكر و جوان؛ بلكه ميان اين دو باشد ماده»: مايدفر مى

 "«.انجام دهيد ( هر شه زودتر)دستور داده شده، 
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رَاء فَااقِ ٌ  قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَكَ يُبَيِن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ صَفْ( 29

 لَوْنُهَا تَسُرُ النَاظِرِينَ 
: گوياد  خداوناد ماى  : گفات » از پروردگار خود بخواه که براى ما روشن سازد رناگ آن شگوناه باشاد؟    »: گفتند -

 «.گاوى باشد زرد يكدست، که رنگ آن، بينندگان را شاد و مسرور سازد»

ا هِيَ إِنَ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَآ إِن شَاء اللَهُ قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَكَ يُبَيِن لَنَا مَ( 71

 لَمُهْتَدُونَ 
و اگار  ! از خدايت بخواه براى ما روشن کند که شگونه گاوى بايد باشد؟ زيرا اين گاو براى ما مبهم شاده »: گفتند -

 «!خدا بخواهد ما هدايت خواهيم شد

قَرَةٌ الَ ذَلُولٌ تُثِيرُ األَرْضَ وَالَ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَمَةٌ الَ قَالَ إِنَهُ يَقُولُ إِنَهَا بَ( 71

 شِيَةَ فِيهَا قَالُواْ اآلنَ جِئْتَ بِالْحَقِ فَذَبَحُوهَا وَمَا کَادُواْ يَفْعَلُونَ 
د؛ از هار  گاوى باشد که نه براى شخم زدن رام شده؛ و نه براى زراعات آبكشاى کنا   »: فرمايد خداوند مى: گفت" -

شناان  )ساپس  « !االن حق مطلب را آوردى»: گفتند« .گونه رنگ ديگرى در آن نباشد عيبى برکنار باشد، و حتى هيچ

 ".آن را سر بريدند؛ ولى مايل نبودند اين کار را انجام دهند ( گاوى را پيدا کردند و

 جٌ مَا کُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِ( 72
او به نزاع پرداختياد؛ و خداوناد    ( قاتل)هنگامى را که فردى را به قتل رسانديد؛ سپس درباره  ( به ياد آوريد)و " -

 ".سازد داشتيد، آشكار مى آنچه را مخفى مى

مْ آيَاتِاهِ لَعَلَكُامْ   فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعّْضِهَا کَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيُارِيكُ ( 73

 تَعْقِلُونَ 
گونه مردگاان   خداوند اين ( .تا زنده شود، و قاتل را معرفى کند! )قسمتى از گاو را به مقتول بزنيد»: سپس گفتيم" -

 "«!دهد؛ شايد انديشه کنيد کند؛ و آيات خود را به شما نشان مى را زنده مى
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لِكَ فَهِيَ کَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَ قَسْاوَةً وَإِنَ مِانَ   ثُمَ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِن بَعْدِ ذَ( 74

الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَرُ مِنْهُ األَنْهَارُ وَإِنَ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَ مِنْهَا 

 عْمَلُونَ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَا تَ
شاكافد، و   اى از سنگها ماى  شرا که پاره! تر سپس دلهاى شما بعد از اين واقعه سخت شد؛ همچون سنگ، يا سخت" -

اى از خوف خادا   کند؛ و پاره دارد ، و آب از آن تراوش مى اى از آنها شكاف برمى شود؛ و پاره از آن نهرها جارى مى

تپد، و نه سرششمه علم و دانش و عواطف انساانى   اى شما، نه از خوف خدا مىاما دله)افتد؛  به زير مى ( از فراز کوه)

 ".و خداوند از اعمال شما غافل نيست ( !است

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ کَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ کَاالَمَ اللّاهِ ثُامَ    ( 75

 وَهُمْ يَعْلَمُونَ يُحَرِفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ 
شنيدند و پس از فهميدن،  اى از آنان، سخنان خدا را مى شما ايمان بياورند، با اينكه عده ( آئين)آيا انتظار داريد به  -

 !کردند، در حالى که علم و اطالع داشتند؟ آن را تحريف مى

بَعّْضُاهُمْ إِلَاىَ بَعْاضٍ قَاالُواْ      وَإِذَا لَقُواْ الَذِينَ آمَنُواْ قَاالُواْ آمَنَاا وَإِذَا خَاالَ   ( 72

 أَتُحَدِثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجَوکُم بِهِ عِندَ رَبِكُمْ أَفَالَ تَعْقِلُونَ 
کنناد،   ولى هنگامى که با يكديگر خلوت ماى « .ايم ايمان آورده»: گويند و هنگامى که مؤمنان را مالقات کنند، مى -

باراى   ( در باره صفات پياامبر اساالم  )شرا مطالبى را که خداوند »: گويند مى ( ّضى ديگر اعتراض کرده،بعّضى به بع)

آياا  ! در پيشگاه خدا، بر ضد شما به آن استدالل کنناد؟  ( روز رستاخيز)کنيد تا  شما بيان کرد، به مسلمانان بازگو مى

 «!فهميد؟ نمى

 مُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَالَ يَعْلَمُونَ أَنَ اللّهَ يَعْلَ( 77
 !داند؟ کنند مى دارند يا آشكار مى دانند خداوند آنچه را پنهان مى آيا اينها نمى -

 وَمِنْهُمْ أُمِيَونَ الَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِالَ أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إِالَ يَظُنُونَ ( 78
دانناد؛ و تنهاا باه     کتاب خدا را جاز ياك مشات خيااالت و آرزوهاا نماى       اى از آنان عوامانى هستند که و پاره" -

 ".اند پندارهايشان دل بسته
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فََوْيٌل لِلَِذينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ ِبَأيْاِديهِمْ ثُامَ يَقُولُاونَ هَاذَا مِانْ عِنادِ اللّاهِ        ( 79

 أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَا يَكْسِبُونَ  لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيالً فَوَيْلٌ لَهُم مِمَا کَتَبَتْ
تاا آن را باه   « .اين، از طارف خداسات  »: گويند نويسند، سپس مى اى با دست خود مى پس واى بر آنها که نوشته" -

پس واى بر آنها از آنچه با دست خود نوشاتند؛ و واى بار آناان از آنچاه از ايان راه باه دسات        . بهاى کمى بفروشند

 "!رندآو مى

وَقَالُواْ لَن تَمَسَنَا النَارُ إِالَ أَيَاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتَخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْادًا فَلَان   ( 81

 يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُونَ 
 ! ايد؟ آيا پيمانى از خدا گرفته»: بگو« .هرگز آتش دوزخ، جز شند روزى، به ما نخواهد رسيد»: و گفتند -

 !؟«دهيد دانيد به خدا نسبت مى يا شيزى را که نمى -ورزد و خداوند هرگز از پيمانش تخلف نمى -

بَلَى مَن کَسَبَ سَيِئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهَا ( 81

 خَالِدُونَ 
ه کسب گناه کنند، و آثار گناه، سراسر وجودشان را بپوشاند، آنها اهل آتشاند؛ و جاوداناه در آن   آرى، کسانى ک" -

 ".خواهند بود

 وَالَذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الّصَالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( 82
 ".اند، آنان اهل بهشتند؛ و هميشه در آن خواهند ماند ادهو آنها که ايمان آورده، و کارهاى شايسته انجام د" -

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَ تَعْبُادُونَ إِالَ اللّاهَ وَبِالْوَالِادَيْنِ إِحْسَااناً     ( 83

الَةَ وَآتُاواْ  وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِينِ وَقُولُواْ لِلنَاسِ حُسْناً وَأَقِيمُواْ الّصَ

 الزَکَاةَ ثُمَ تَوَلَيْتُمْ إِالَ قَلِيالً مِنكُمْ وَأَنتُم مِعْرِضُونَ 
زمانى را که از بنى اسرائيل پيمان گرفتيم که جز خداوند يگانه را پرستش نكنيد؛ و به پادر و   ( به ياد آوريد)و " -

با )سپس . م نيك بگوييد؛ نماز را برپا داريد؛ و زکات بدهيدمادر و نزديكان و يتيمان و بينوايان نيكى کنيد؛ و به مرد

 ".گردان شديد روى ( از وفاى به پيمان خود)سرپيچى کرديد؛ و  -جز عده کمى -همه شما  ( اينكه پيمان بسته بوديد
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وَِإذْ أَخَاذْنَا مِيثَااقَكُمْ الَ َتسْافِكُونَ دِمَااءکُمْ َوالَ تُخْرِجُاونَ أَنُفسَاكُم مِان        ( 84

 يَارِکُمْ ثُمَ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ دِ
ساپس  . و هنگامى را که از شما پيمان گرفتيم که خون هم را نريزيد؛ و يكديگر را از سرزمين خود، بيرون نكنيد" -

 ".گواه بوديد ( و بر اين پيمان)شما اقرار کرديد؛ 

تُخْرِجُاونَ فَرِيقااً مِانكُم مِان دِيَاارِهِمْ      ثُمَ أَنتُمْ هَؤُالء تَقْتُلُاونَ أَنفُسَاكُمْ وَ  ( 85

تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِاإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأتُوکُمْ أُسَارَى تُفَاادُوهُمْ وَهُاوَ مُحَارَمٌ    

عَلُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْ

ذَلِكَ مِنكُمْ إِالَ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدَونَ إِلَى أَشَادِ الْعَاذَابِ   

 وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ 
اين گنااه  کنيد؛ و در  کشيد و جمعى از خودتان را از سرزمينشان بيرون مى اما اين شما هستيد که يكديگر را مى" -

در حالى که اگر بعّضاى از   ( ايد و اينها همه نقض پيمانى است که با خدا بسته)نماييد؛  و تجاوز، به يكديگر کمك مى

با اينكه بيرون ساختن آنان بر شما حرام ! سازيد دهيد و آنان را آزاد مى آنها به صورت اسيران نزد شما آيند، فديه مى

براى کسى از شما که اين ! شويد؟ آوريد، و به بعّضى کافر مى ب آسمانى ايمان مىآيا به بعّضى از دستورات کتا. بود

را انجام دهد، جز رسوايى در ايان جهاان، شيازى نخواهاد باود، و روز       ( تبعيض در ميان احكام و قوانين الهى)عمل 

 ".تدهيد غافل نيس و خداوند از آنچه انجام مى. شوند رستاخيز به شديدترين عذابها گرفتار مى

أُولَئِكَ الَذِينَ اشْتَرَوُاْ الْحَيَاةَ الدَنْيَا بِاآلَخِرَةِ فَالَ يُخَفَفُ عَنْهُمُ الْعَاذَابُ وَالَ  ( 82

 هُمْ يُنّصَرُونَ 
شاود؛ و کساى    اند؛ از اين رو عذاب آنها تخفيف داده نمى اينها همان کسانند که آخرت را به زندگى دنيا فروخته" -

 ".د کردآنها را يارى نخواه
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وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَيْنَا مِن بَعْادِهِ بِالرُسُالِ وَآتَيْنَاا عِيسَاى ابْانَ      ( 87

مَْريََم الْبَيِنَاِت وََأيَدْنَاُه بِارُوِح الْقُاُدِس َأفَكُلَمَاا جَااءکُْم رَسُاوٌل بِمَاا اَل َتهْاوَى        

 بْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً کَذَ
داديم؛ و بعد از او، پيامبرانى پشت سر هم فرستاديم؛ و به عيساى بان ماريم داليال      ( تورات)ما به موسى کتاب " -

آيا شنين نيست که هر زمان، پيامبرى شيزى بر خالف هواى . روشن داديم؛ و او را به وسيله روح القدس تأييد کرديم

اى را تكذيب کارده، و   ؛ پس عده( و از ايمان آوردن به او خوددارى نموديد)برابر او تكبر کرديد نفس شما آورد، در 

 "!جمعى را به قتل رسانديد؟

 وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَعَنَهُمُ اللَه بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيالً مَا يُؤْمِنُونَ ( 88
آرى، هماين طاور   . فهمايم  و ما از گفته تو شيزى نمى! )در غالف استدلهاى ما : گفتند ( آنها از روى استهزا)و " -

و کمتار   ( کنند؛ به همين دليل، شيزى درک نمى)خداوند آنها را به خاطر کفرشان، از رحمت خود دور ساخته،  ( !است

 ".آورند ايمان مى

وَکَاانُواْ مِان قَبْالُ    وَلَمَا جَاءهُمْ کِتَابٌ مِنْ عِندِ اللّاهِ مُّصَادِقٌ لِمَاا مَعَهُامْ     ( 89

يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَذِينَ کَفَرُواْ فَلَمَا جَاءهُم مَا عَرَفُواْ کَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَاه عَلَاى   

 الْكَافِرِينَ 
هايى بود که با خود داشتند، و پيش از اين،  و هنگامى که از طرف خداوند، کتابى براى آنها آمد که موافق نشانه" -

با اين هماه، هنگاامى کاه ايان      ( .که با کمك آن، بر دشمنان پيروز گردند)دادند  به خود نويد پيروزى بر کافران مى

 "!کتاب، و پيامبرى را که از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد، به او کافر شدند؛ لعنت خدا بر کافران باد

واْ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ بَغْياً أَن يُنَزِلُ اللّاهُ مِان   بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُ( 91

فَّضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ فَبَآؤُواْ بِغَّضَبٍ عَلَى غَّضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَاذَابٌ  

 مَهِينٌ 
و . کاافر شادند   ولى آنها در مقابل بهاى بدى، خود را فروختند؛ که به ناروا، به آيااتى کاه خادا فرساتاده باود،     " -

از ايان رو  ! کناد؟  معترض بودند، شرا خداوند به فّضل خويش، بر هر کس از بندگانش بخواهد، آيات خود را نازل مى

 ".و براى کافران مجازاتى خوارکننده است. گرفتار شدند ( از سوى خدا)به خشمى بعد از خشمى 
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الُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنازِلَ عَلَيْنَاا وَيَكْفُارونَ    وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَ( 91

بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُ مُّصَدِقاً لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاء اللّهِ مِان قَبْالُ إِن   

 کُنتُم مَؤْمِنِينَ 
ما باه شيازى ايماان    »: گويند مى«!بياوريد به آنچه خداوند نازل فرموده، ايمان»: و هنگامى که به آنها گفته شود" -

شوند؛ در حالى که حق است؛ و آياتى را که بر آنهاا   و به غير آن، کافر مى« .آوريم که بر خود ما نازل شده است مى

ايمان داريد، پس شارا   ( گوييد، و به آياتى که بر خودتان نازل شده راست مى)اگر »: بگو. کند نازل شده، تّصديق مى

 "«!رسانديد؟ خدا را پيش از اين، به قتل مى پيامبران

 وَلَقَدْ جَاءکُم مَوسَى بِالْبَيِنَاتِ ثُمَ اتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ( 92
او، گوسااله را انتخااب کردياد؛ در     ( غيبات )موسى آن همه معجزات را براى شما آورد، و شما پاس از   ( نيز)و " -

 ".که ستمگر بوديدحالى 

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاکُم بِقُوَةٍ وَاسْامَعُواْ  ( 93

قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَّصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُکُمْ بِاهِ  

 مْ إِن کُنتُمْ مَؤْمِنِينَ إِيمَانُكُ
ايان  » ( :و گفتايم )زمانى را که از شما پيمان گرفتيم؛ و کوه طور را باالى سر شما برافراشتيم؛  ( به ياد آوريد)و " -

و « .شانيديم؛ ولاى مخالفات کارديم    »: آنها گفتند« !ايم محكم بگيريد، و درست بشنويد دستوراتى را که به شما داده

دهد، اگر ايماان   ايمان شما، شه فرمان بدى به شما مى»: بگو. اثر کفرشان، با محبت گوساله آميخته شددلهاى آنها، بر 

 "«!داريد

قُلْ إِن کَانَتْ لَكُمُ الدَارُ اآلَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِّصَةً مِان دُونِ النَااسِ فَتَمَنَاوُاْ    ( 94

 الْمَوْتَ إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ 
سراى ديگر در نزد خدا، مخّصوص شماست ناه سااير ماردم، پاس آرزوى      ( شنان که مدعى هستيد)اگر آن »: بگو -

 «!گوييد مرگ کنيد اگر راست مى
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 وَلَن يَتَمَنَوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمينَ ( 95
د، هرگاز آرزوى مارگ نخواهناد کارد؛ و خداوناد از      انا  ولى آنها، به خاطر اعمال بدى که پيش از خود فرستاده" -

 ".ستمگران آگاه است

وَلَتَجِدَنَهُمْ أَحْرَصَ النَاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَذِينَ أَشْرَکُواْ يَوَدَ أَحَادُهُمْ لَاوْ   ( 92

 بَّصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ  يُعَمَرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَرَ وَاللّهُ
خواهى يافات؛   ( اين دنيا، و اندوختن ثروت)بر زندگى  -حتى حريّصتر از مشرکان -ترين مردم  و آنها را حريص" -

در حالى که اين عمر طاوالنى، او را از کيفار   ! که هر يك از آنها آرزو دارد هزار سال عمر به او داده شود ( تا آنجا)

 ".و خداوند به اعمال آنها بيناست. داشت باز نخواهد ( الهى)

قُلْ مَن کَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَهُ نَزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُّصَدِقاً لِمَا بَيْنَ ( 97

 يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 
کند، جبرئيل است، و ما با جبرئيل دشامن هساتيم، باه     اى که وحى را بر تو نازل مى شون فرشته»: گويند آنها مى)" -

شرا کاه او باه فرماان خادا،      ( در حقيقت دشمن خداست)کسى که دشمن جبرئيل باشد »: بگو ( «!آوريم تو ايمان نمى

کند؛ و هادايت و بشاارت اسات     قرآن را بر قلب تو نازل کرده است؛ در حالى که کتب آسمانى پيشين را تّصديق مى

 "«.نبراى مؤمنا

مَن کَانَ عَدُوًا لِلّهِ وَمَآلئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيالَ وَمِيكَاالَ فَاإِنَ اللّاهَ عَادُوٌ      ( 98

 لِلْكَافِرِينَ 
خداوند دشامن کاافران    ( کافر است؛ و)کسى که دشمن خدا و فرشتگان و رسوالن او و جبرئيل و ميكائيل باشد " -

 ".است

 لَيْكَ آيَاتٍ بَيِنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِالَ الْفَاسِقُونَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِ( 99
 ".ورزد هاى روشنى براى تو فرستاديم؛ و جز فاسقان کسى به آنها کفر نمى ما نشانه" -

 أَوَکُلَمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُم بَلْ أَکْثَرُهُمْ الَ يُؤْمِنُونَ ( 111
و مخالفات  )بستند، جمعاى آن را دور افكندناد   ( با خدا و پيامبر)پيمانى [ يهود]=ين نيست که هر بار آنها و آيا شن -

 .آورند آرى، بيشتر آنان ايمان نمى ( .کردند
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وَلَمَا جَاءهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللّهِ مُّصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَاذِينَ  ( 111

 كِتَابَ کِتَابَ اللّهِ وَرَاء ظُهُورِهِمْ کَأَنَهُمْ الَ يَعْلَمُونَ أُوتُواْ الْ
هايى که نزد آنها بود مطابقت داشات، جمعاى    اى از سوى خدا به سراغشان آمد، و با نشانه و هنگامى که فرستاده" -

 "!!هيچ از آن خبر ندارند داده شده بود ، کتاب خدا را پشت سر افكندند؛ گويى ( آسمانى)از آنان که به آنها کتاب 

وَاتَبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا کَفَرَ سُالَيْمَانُ وَلَكِانَ   ( 112

الشَيْاطِينَ کَفَرُواْ يُعَلِمُونَ النَاسَ السِحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاارُوتَ  

ا يُعَلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَى يَقُوالَ إِنَمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَالَ تَكْفُارْ فَيَتَعَلَمُاونَ   وَمَارُوتَ وَمَ

مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِّضَآرِينَ بِهِ مِنْ أَحَادٍ إِالَ بِاإِذْنِ   

الَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي اآلخِرَةِ اللّهِ وَيَتَعَلَمُونَ مَا يَّضُرُهُمْ وَ

 مِنْ خَالَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ کَانُواْ يَعْلَمُونَ 
دسات باه ساحر    )ساليمان هرگاز   . خواندند پيروى کردند از آنچه شياطين در عّصر سليمان بر مردم مى ( يهود)و " -

از آنچه بر دو فرشاته بابال    ( نيز يهود)و . کافر نشد؛ ولى شياطين کفر ورزيدند؛ و به مردم سحر آموختند ( نيالود؛ و

آن دو، راه سحر کردن را، براى آشنايى با طرز ابطال آن، باه ماردم   . )، نازل شد پيروى کردند«ماروت»و « هاروت»

! ما وسيله آزمايشيم کافر نشو»: گفتند ، مگر اينكه از پيش به او مىدادند به هيچ کس شيزى ياد نمى ( و. دادند ياد مى

آموختند که بتوانند باه وسايله آن،    ولى آنها از آن دو فرشته، مطالبى را مى« ( !و از اين تعليمات، سوء استفاده نكن)

آنهاا  . زياان برساانند   توانند بدون اجازه خداوناد، باه انساانى    ميان مرد و همسرش جدايى بيفكنند؛ ولى هيچ گاه نمى

دانستند هار کساى خريادار ايان      و مسلما مى. داد رسانيد و نفعى نمى گرفتند که به آنان زيان مى قسمتهايى را فرامى

و شه زشت و ناپساند باود آنچاه خاود را باه آن فروختناد، اگار        . اى نخواهد داشت گونه متاع باشد، در آخرت بهره

 "!!دانستند مى

 آمَنُواْ واتَقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ اللَه خَيْرٌ لَوْ کَانُواْ يَعْلَمُونَ  وَلَوْ أَنَهُمْ( 113
کردند، پاداشى که نزد خداسات ، باراى آناان بهتار باود، اگار        آوردند و پرهيزکارى پيشه مى و اگر آنها ايمان مى -

 !!آگاهى داشتند
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رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَاافِرِينَ   يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ الَ تَقُولُواْ( 114

 عَذَابٌ أَلِيمٌ 
؛ بلكاه  «راعناا »: نگوييد ( کنيد هنگامى که از پيغمبر تقاضاى مهلت براى درک آيات قرآن مى! )اى افراد باايمان" -

باشاد؛ و   ماى « !ما را تحميق کان »نى ، و هم به مع«!ما را مهلت بده»زيرا کلمه اول، هم به معنى . )«انظرنا»: بگوييد

 ( و اساتهزاکنندگان )و باراى کاافران   ! بشانويد  ( شود آنچه به شما دستور داده مى)و  ( .دستاويزى براى دشمنان است

 ".عذاب دردناکى است

كُم مَا يَوَدَ الَذِينَ کَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالَ الْمُشْارِکِينَ أَن يُنَازَلَ عَلَايْ   ( 115

 مِنْ خَيْرٍ مِن رَبِكُمْ وَاللّهُ يَخْتَصَ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ ذُو الْفَّضْلِ الْعَظِيمِ 
مشرکان، دوست ندارند که از سوى خداوند، خير و برکتى بر شاما ناازل گاردد؛     ( همچنين)کافران اهل کتاب، و " -

 ".دهد؛ و خداوند، صاحب فّضل بزرگ است هد ، اختّصاص مىدر حالى که خداوند، رحمت خود را به هر کس بخوا

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَامْ تَعْلَامْ أَنَ اللّاهَ    ( 112

 عَلَىَ کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
دانساتى   آيا نماى . آوريم ، يا همانند آن را مىهر حكمى را نسخ کنيم، و يا نسخ آن را به تأخير اندازيم، بهتر از آن -

 !که خداوند بر هر شيز توانا است؟

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَمَا لَكُم مِان دُونِ اللّاهِ   ( 117

 مِن وَلِيٍ وَالَ نَّصِيرٍ 
و حق دارد هر گونه تغيير و تبديلى در احكام خاود  ! )؟دانستى که حكومت آسمانها و زمين، از آن خداست آيا نمى -

داناد و تعياين    و اوست کاه مّصالحت شاما را ماى    . )و جز خدا، ولى و ياورى براى شما نيست ( !طبق مّصالح بدهد؟

 (کند مى
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أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ کَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَادَلِ  ( 118 

 كُفْرَ بِاإلِيمَانِ فَقَدْ ضَلَ سَوَاء السَبِيلِ الْ
و باا ايان   ! )بكنيد که پيش از ايان، از موساى کردناد؟    ( نامعقولى را)خواهيد از پيامبر خود، همان تقاضاى  آيا مى -

 ( و فطارت عقال  )کسى که کفر را به جاى ايمان بپذيرد، از راه مساتقيم   ( .ها، از ايمان آوردن سر باز زدند جويى بهانه

 .گمراه شده است

وَدَ کَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدَونَكُم مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ کُفَاراً حَسَدًا مِنْ ( 119

عِندِ أَنفُسِهِم مِن بَعْدِ مَا تَبَيَنَ لَهُمُ الْحَقُ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ 

 اللّهَ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ  إِنَ
کردند شما را بعاد از اساالم و    آرزو مى -که در وجود آنها ريشه دوانده -بسيارى از اهل کتاب، از روى حسد " -

شما آنها را عفو کنيد و گذشت نماييد؛ . ايمان، به حال کفر باز گردانند؛ با اينكه حق براى آنها کامال روشن شده است

 ".را بفرستد؛ خداوند بر هر شيزى تواناست ( فرمان جهاد)فرمان خودش  تا خداوند

وَأَقِيمُواْ الّصَالَةَ وَآتُواْ الزَکَاةَ وَمَا تُقَدِمُواْ ألَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ( 111

 اللّهِ إِنَ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَّصِيرٌ 
در )فرساتيد، آن را نازد خادا     دا کنيد؛ و هر کار خيرى را براى خود از پيش مىو نماز را برپا داريد و زکات را ا" -

 ".خواهيد يافت؛ خداوند به اعمال شما بيناست ( سراى ديگر

وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَةَ إِالَ مَن کَانَ هُوداً أَوْ نَّصَارَى تِلْكَ أَمَانِيَهُمْ قُالْ  ( 111

 کُنتُمْ صَادِقِينَ  هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن
اگار  »: بگاو ! ايان آرزوى آنهاسات  « .هيچ کس، جز يهود يا نّصارى، هرگز داخل بهشت نخواهد شاد »: آنها گفتند -

 «!بياوريد ( بر اين موضوع)گوييد، دليل خود را  راست مى
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وَالَ خَاوْفٌ   بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَاهُ أَجْارُهُ عِنادَ رَبِاهِ    ( 112

 عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ 
آرى، کسى که روى خود را تسليم خدا کند و نيكوکار باشد، پاداش او نزد پروردگارش ثابت است؛ نه ترسى بر " -

 "( .بنابر اين، بهشت خدا در انحّصار هيچ گروهى نيست. )شوند آنهاست و نه غمگين مى

سَتِ النَّصَارَى عَلَاىَ شَايْءٍ وَقَالَاتِ النَّصَاارَى لَيْسَاتِ      وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْ( 113

الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ کَذَلِكَ قَالَ الَذِينَ الَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ 

  فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا کَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
يهودياان هايچ ماوقعيتى    »: ، و مسايحيان نياز گفتناد   «ندارند ( نزد خدا)مسيحيان هيچ موقعيتى »: يهوديان گفتند" -

و بايد از ايان گوناه تعّصابها برکناار     )خوانند  ؛ در حالى که هر دو دسته، کتاب آسمانى را مى«( و بر باطلند)ندارند 

خداوند، روز قيامت، در باره آنچاه  ! سخنى همانند سخن آنها داشتندنيز،  ( ديگر، همچون مشرکان)افراد نادان ( باشند

 ".کند در آن اختالف داشتند، داورى مى

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن مَنَ َ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْکَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ( 114

ئِفِينَ لهُمْ فِي الادَنْيَا خِازْيٌ وَلَهُامْ فِاي     أُوْلَئِكَ مَا کَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِالَ خَآ

 اآلخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
! کيست ستمكارتر از آن کس که از بردن نام خدا در مساجد او جلاوگيرى کارد و ساعى در ويراناى آنهاا نماود؟       -

رسوايى است ( فقط)يا بهره آنها در دن. شوند ( کانونهاى عبادت)شايسته نيست آنان، جز با ترس و وحشت، وارد اين 

 !!( الهى)و در سراى ديگر، عذاب عظيم 

 وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُواْ فَثَمَ وَجْهُ اللّهِ إِنَ اللّهَ وَاسِ ٌ عَلِيمٌ ( 115
 !نياز و داناست خداوند بى! و به هر سو رو کنيد، خدا آنجاست! مشرق و مغرب، از آن خداست -
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وَقَالُواْ اتَخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَهُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ کُلٌ لَاهُ  ( 112

 قَانِتُونَ 
بلكاه   -منزه اسات او  -! «خداوند، فرزندى براى خود انتخاب کرده است»: گفتند ( يهود و نّصارى و مشرکان)و " -

 "!ت؛ و همه در برابر او خاضعندآنچه در آسمانها و زمين است، از آن اوس

 بَدِي ُ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَإِذَا قَّضَى أَمْراً فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ کُن فَيَكُونُ ( 117
موجاود  »: گوياد  و هنگامى که فرمان وجود شيزى را صاادر کناد، تنهاا ماى    ! هستى بخش آسمانها و زمين اوست -

 .شود و آن، فورى موجود مى« !باش

وَقَالَ الَذِينَ الَ يَعْلَمُونَ لَوْالَ يُكَلِمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ کَذَلِكَ قَالَ الَذِينَ ( 118

 مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَنَا اآليَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ 
پيشاينيان  « !آياد؟  اى براى خود ما نماى  و يا شرا آيه و نشانه! گويد؟ نمىشرا خدا با ما سخن »: افراد ناآگاه گفتند" -

ها  آيات و نشانه ( به اندازه کافى)گفتند؛ دلها و افكارشان مشابه يكديگر است؛ ولى ما  آنها نيز، همين گونه سخن مى

 ".ايم روشن ساخته ( جويان و حقيقت)را براى اهل يقين 

 لْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَالَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ إِنَا أَرْسَلْنَاکَ بِا( 119
پس از ابالغ )دوزخيان  ( گمراهى)فرستاديم؛ و تو مسئول  ( مردم جهان)ما تو را به حق، براى بشارت و بيم دادن " -

 "!نيستى ( رسالت

بِ َ مِلَتَهُمْ قُالْ إِنَ هُادَى   وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَالَ النَّصَارَى حَتَى تَتَ( 121

اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَذِي جَاءکَ مِنَ الْعِلْمِ مَاا لَاكَ مِانَ    

 اللّهِ مِن وَلِيٍ وَالَ نَّصِيرٍ 
از آياين   ( شاوى، و هااى آنهاا    تا به طور کامل، تساليم خواساته  )هرگز يهود و نّصارى از تو راضى نخواهند شد،  -

و اگر از هاوى و هوساهاى آناان پياروى     « !هدايت، تنها هدايت الهى است»: بگو. آنان، پيروى کنى ( تحريف يافته)

 .اى، هيچ سرپرست و ياورى از سوى خدا براى تو نخواهد بود کنى، بعد از آنكه آگاه شده
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الَوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ الَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَ تِ( 121

 بِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 
خوانند؛ آنها باه   آن را شنان که شايسته آن است مى[  يهود و نّصارى]= ايم  کسانى که کتاب آسمانى به آنها داده" -

 ".نكارندآورند؛ و کسانى که به او کافر شوند، زيا پيامبر اسالم ايمان مى

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْکُرُواْ نِعْمَتِيَ الَتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَّضَلْتُكُمْ عَلَاى  ( 122

 الْعَالَمِينَ 
کاه مان شاما را بار      ( نيز به خااطر آورياد  )و! نعمت مرا، که به شما ارزانى داشتم، به ياد آوريد! اى بنى اسرائيل -

 !مجهانيان برترى بخشيد

وَاتَقُواْ يَوْماً الَ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْاسٍ شَايْئاً وَالَ يُقْبَالُ مِنْهَاا عَادْلٌ وَالَ      ( 123

 تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَالَ هُمْ يُنّصَرُونَ 
شود؛ و شفاعت، او را  گونه عوضى از او قبول نمى کند؛ و هيچ از روزى بترسيد که هيچ کس از ديگرى دفاع نمى" -

 "!شوند يارى نمى ( از هيچ سوئى)دهد؛ و  ىسود نم

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَاسِ إِمَامًاا  ( 124

 قَالَ وَمِن ذُرِيَتِي قَالَ الَ يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ 
و او به خوبى از عهده اين آزمايشها . اهيم را با وسايل گوناگونى آزمودهنگامى که خداوند، ابر ( به خاطر آوريد) -

نياز  )از دودماان مان   »: ابراهيم عرض کارد « !من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم»: خداوند به او فرمود. برآمد

فرزندان تاو کاه پااک و     و تنها آن دسته از! )رسد پيمان من، به ستمكاران نمى»: خداوند فرمود« ( !امامانى قرار بده

 .«( معّصوم باشند، شايسته اين مقامند
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وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَاسِ وَأَمْناً وَاتَخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْارَاهِيمَ مُّصَال ى   ( 125

عَااکِفِينَ وَالرُکَا ِ   وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَاائِفِينَ وَالْ 

 السَجُودِ 
باراى  )و ! هنگامى که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان براى مردم قرار داديام  ( به خاطر بياوريد)و  -

خاناه  »: و ما به ابراهيم و اسماعيل امر کرديم که! از مقام ابراهيم، عبادتگاهى براى خود انتخاب کنيد ( تجديد خاطره،

 «!کنندگان، پاک و پاکيزه کنيد کنندگان و سجده کنندگان و مجاوران و رکوع راى طوافمرا ب

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِ اجْعَلْ هََذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَمَرَاتِ مَانْ  ( 122

عُاهُ قَلِايالً ثُامَ أَضْاطَرُهُ إِلَاى      آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ قَالَ وَمَن کَفَرَ فَأُمَتِ

 عَذَابِ النَارِ وَبِئْسَ الْمَّصِيرُ 
و اهال آن  ! اين سرزمين را شهر امنى قارار ده ! پروردگارا»: هنگامى را که ابراهيم عرض کرد ( به ياد آوريد)و " -

 را 

 اند آنها که به خدا و روز بازپسين، ايمان آورده -

مناد   ما دعاى تو را اجابت کرديم؛ و مؤمنان را از انواع برکات، بهاره » ( :گفت)« !روزى ده ،( گوناگون)از ثمرات  -

کشاانيم؛ و شاه باد     اما به آنها که کافر شدند، بهره کمى خواهيم داد؛ ساپس آنهاا را باه عاذاب آتاش ماى      )ساختيم؛ 

 "«سرانجامى دارند

يْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَنَاا تَقَبَالْ مِنَاا إِنَاكَ     وَإِذْ يَرْفَ ُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَ( 127

 أَنتَ السَمِي ُ الْعَلِيمُ 
 ( :گفتناد  و ماى )بردناد،   را بااال ماى   ( کعباه )هاى خانه  هنگامى را که ابراهيم و اسماعيل، پايه ( نيز به ياد آوريد)و  -

 !از ما بپذير، که تو شنوا و دانايى! پروردگارا»

اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَتِنَا أُمَةً مَسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِاكَنَا  رَبَنَا وَ( 128

 وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَكَ أَنتَ التَوَابُ الرَحِيمُ 
طارز   و! و از دودمان ما، امتى که تسليم فرمانت باشند، به وجود آور! ما را تسليم فرمان خود قرار ده! پروردگارا -

 !پذير و مهربانى عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بپذير ، که تو توبه
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رَبَنَا وَابْعَ ْ فِيهِمْ رَسُوالً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَايْهِمْ آيَاتِاكَ وَيُعَلِمُهُامُ الْكِتَاابَ     ( 129

 وَالْحِكْمَةَ وَيُزَکِيهِمْ إِنَكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ 
در ميان آنها پيامبرى از خودشان برانگيز، تا آيات تو را بر آنان بخواند، و آنهاا را کتااب و حكمات    ! دگاراپرور" -

 "«!( و بر اين کار، قادرى)بياموزد، و پاکيزه کند؛ زيرا تو توانا و حكيمى 

فَيْنَاهُ فِاي  وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةِ إِبْرَاهِيمَ إِالَ مَن سَافِهَ نَفْسَاهُ وَلَقَادِ اصْاطَ    ( 131

 الدَنْيَا وَإِنَهُ فِي اآلخِرَةِ لَمِنَ الّصَالِحِينَ 
ماا او را  ! گردان خواهد شد؟ روى ( با آن پاکى و درخشندگى،)شز افراد سفيه و نادان، شه کسى از آيين ابراهيم، " -

 ".در اين جهان برگزيديم؛ و او در جهان ديگر، از صالحان است

 رَبَهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ الْعَالَمِينَ إِذْ قَالَ لَهُ ( 131
او فرماان پروردگاار را، از   ! و در برابر حق، تسليم باش! )اسالم بياور: در آن هنگام که پروردگارش به او گفت" -

 "«.در برابر پروردگار جهانيان، تسليم شدم»: گفت ( جان و دل پذيرفت؛ و

يمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَ إِنَ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِينَ فَالَ وَوَصَى بِهَا إِبْرَاهِ( 132

 تَمُوتُنَ إَالَ وَأَنتُم مَسْلِمُونَ 
و هار کادام باه    )فرزندان خود را به اين آياين، وصايت کردناد؛     ( در واپسين لحظات عمر،)و ابراهيم و يعقوب " -

خداوند اين آيين پاک را براى شما برگزيده است؛ و شما، جز به آياين اساالم   ! فرزندان من» ( :فرزندان خويش گفتند

 "«!از دنيا نرويد[ تسليم در برابر فرمان خدا]= 

أَمْ کُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَّضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِياهِ مَاا تَعْبُادُونَ مِان     ( 133

هَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًاا وَاحِادًا   بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَ

 وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 
پاس از مان،   »: در آن هنگام که به فرزندان خود گفات ! آيا هنگامى که مرگ يعقوب فرا رسيد، شما حاضر بوديد؟ -

و اسماعيل و اسحاق، خداوناد يكتاا را، و ماا در    خداى تو، و خداى پدرانت، ابراهيم »: گفتند« پرستيد؟ شه شيز را مى

 «.برابر او تسليم هستيم
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تِلْكَ أُمَةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا کَسَبَتْ وَلَكُم مَاا کَسَابْتُمْ وَالَ تُسْاأَلُونَ عَمَاا     ( 134

 کَانُوا يَعْمَلُونَ 
ال شما نيز مربوط به خاود شماسات؛ و   اعمال آنان، مربوط به خودشان بود و اعم. آنها امتى بودند که درگذشتند" -

 ".گاه مسئول اعمال آنها نخواهيد بود شما هيچ

وَقَالُواْ کُونُواْ هُودًا أَوْ نَّصَارَى تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا کَانَ ( 135

 مِنَ الْمُشْرِکِينَ 
تواناد   اين آيينهاى تحريف شده، هرگز نمى)»: بگو« !يت يابيديهودى يا مسيحى شويد، تا هدا»: گفتند ( اهل کتاب) -

 «!و او هرگز از مشرکان نبود! بلكه از آيين خالص ابراهيم پيروى کنيد ( موجب هدايت گردد،

قُولُواْ آمَنَا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَاا وَمَاا أُنازِلَ إِلَاى إِبْارَاهِيمَ وَإِسْامَاعِيلَ       ( 132

يَعْقُوبَ وَاألسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَبِيَونَ مِان  وَإِسْحَقَ وَ

 رَبِهِمْ الَ نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 
اسحاق و يعقاوب  ايم؛ و به آنچه بر ما نازل شده؛ و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و  ما به خدا ايمان آورده»: بگوييد" -

از طارف پروردگاار    ( ديگر)آنچه به موسى و عيسى و پيامبران  ( همچنين)و پيامبران از فرزندان او نازل گرديد ، و 

و تعّصابات  )شويم، و در برابر فرمان خدا تساليم هساتيم؛    داده شده است، و در ميان هيچ يك از آنها جدايى قائل نمى

 "«( .ه بعّضى را بپذيريم و بعّضى را رها کنيمشود ک نژادى و اغراض شخّصى، سبب نمى

فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَإِن تَوَلَوْاْ فَإِنَمَا هُمْ فِي شِاقَاقٍ  ( 137

 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَمِي ُ الْعَلِيمُ 
اند؛ و اگر سرپيچى کنند، از حاق جادا    يد ايمان بياورند، هدايت يافتها اگر آنها نيز به مانند آنچه شما ايمان آورده" -

 ".کند؛ و او شنونده و داناست اند و خداوند، شر آنها را از تو دف  مى شده

 صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ ( 138
و ما تنهاا او را  ! و شه رنگى از رنگ خدايى بهتر است؟ ( د و اسالم؛رنگ ايمان و توحي! بپذيريد)رنگ خدايى " -

 ".کنيم عبادت مى
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قُلْ أَتُحَآجَونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَبَنَا وَرَبَكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَاا وَلَكُامْ أَعْمَاالُكُمْ    ( 139

 وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِّصُونَ 
در حالى که او، پروردگار ما و شماست؛ و اعمال ما از آن ماا،  ! کنيد؟ مىآيا در باره خداوند با ما محاجه »: بگو" -

 "«.( و موحد خالّصيم)کنيم،  و اعمال شما از آن شماست؛ و ما او را با اخالص پرستش مى

أَمْ تَقُولُونَ إِنَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُاوبَ وَاألسْابَاطَ کَاانُواْ    ( 141

وْ نَّصَارَى قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن کَتَمَ شَهَادَةً عِنادَهُ مِانَ   هُودًا أَ

 اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ 
شاما بهتار   »: بگاو ! ؟«ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اساباط، يهاودى ياا نّصارانى بودناد     »: گوييد يا مى -

و شاه کساى   « ( کنياد؟  دانيد آنها يهودى يا نّصرانى نبودند، شرا حقيقت را کتمان مى و با اينكه مى! )يد يا خدا؟دان مى

و خدا از اعماال شاما غافال    ! کند؟ ستمكارتر است از آن کس که گواهى و شهادت الهى را که نزد اوست، کتمان مى

 .نيست

وَلَكُم مَاا کَسَابْتُمْ وَالَ تُسْاأَلُونَ عَمَاا      تِلْكَ أُمَةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا کَسَبَتْ( 141

 کَانُواْ يَعْمَلُونَ 
اياد، باراى    آنچه کردند، براى خودشان است؛ و آنچه هم شاما کارده  . آنها امتى بودند که درگذشتند ( به هر حال)" -

 ".خودتان است؛ و شما مسئول اعمال آنها نيستيد

اسِ مَا وَالَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَتِي کَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلّهِ سَيَقُولُ السَفَهَاء مِنَ النَ( 142

 الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ 
اى کاه بار آن بودناد،     را، از قبلاه [  مسالمانان ]= شاه شياز آنهاا    »: گويناد  مغازان از ماردم ماى    به زودى سبك" -

 "«.کند مشرق و مغرب، از آن خداست؛ خدا هر کس را بخواهد، به راه راست هدايت مى»: بگو« !؟بازگردانيد

وَکَذَلِكَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَةً وَسَاطًا لِتَكُونُاواْ شُاهَدَاء عَلَاى النَااسِ وَيَكُاونَ       ( 143

يْهَاا إِالَ لِانَعْلَمَ مَان يَتَبِا ُ     الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَتِي کُنتَ عَلَ
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الرَسُولَ مِمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن کَانَتْ لَكَبِيرَةً إِالَ عَلَى الَذِينَ هَادَى اللّاهُ   

 وَمَا کَانَ اللّهُ لِيُّضِي َ إِيمَانَكُمْ إِنَ اللّهَ بِالنَاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ 
در حد اعتدال، ميان افراط و )اى قرار داديم  شما را نيز، امت ميانه ( ، يك قبله ميانه استکه قبله شما)گونه  همان" -

اى را که قبال بر آن باودى، تنهاا باراى     و ما، آن قبله. تا بر مردم گواه باشيد؛ و پيامبر هم بر شما گواه است ( تفريط؛

و مسالماً  . گردند، مشخص شوند ا که به جاهليت بازمىکنند، از آنه اين قرار داديم که افرادى که از پيامبر پيروى مى

اين را نيز بدانيد که نمازهاى شما در برابر قبله . )اين حكم، جز بر کسانى که خداوند آنها را هدايت کرده، دشوار بود

، رحايم  گرداند؛ زيرا خداوند، نسبت به مردم شما را ضاي  نمى[ نماز]= و خدا هرگز ايمان  ( سابق، صحيح بوده است؛

 ".و مهربان است

قَدْ نَرَى تَقَلُبَ وَجْهِكَ فِي السَمَاء فَلَنُوَلِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِ وَجْهَكَ ( 144

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْ ُ مَا کُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَ الَذِينَ أُوْتُاواْ  

 لَمُونَ أَنَهُ الْحَقُ مِن رَبِهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ الْكِتَابَ لَيَعْ
اى کاه از   اکنون تو را به سوى قبله! بينيم مى ( براى تعيين قبله نهايى)هاى انتظارآميز تو را به سوى آسمان  نگاه" -

و هر جا باشيد، روى خود را به ساوى  ! کن پس روى خود را به سوى مسجد الحرام. گردانيم آن خشنود باشى، باز مى

دانناد ايان فرماانِ حقاى اسات کاه از ناحياه         و کسانى که کتاب آسمانى به آنها داده شده، بخوبى ماى ! آن بگردانيد

و . ( خواناد  اند که پيغمبر اسالم، باه ساوى دو قبلاه، نمااز ماى      و در کتابهاى خود خوانده)پروردگارشان صادر شده؛ 

 "!غافل نيست ( در مخفى داشتن اين آيات)آنها  خداوند از اعمال

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِ آيَةٍ مَا تَبِعُاواْ قِبْلَتَاكَ وَمَاا أَناتَ     ( 145

دِ مَاا  بِتَابِ ٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعّْضُهُم بِتَابِ ٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَبَعْتَ أَهْاوَاءهُم مِان بَعْا   

 جَاءکَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَكَ إِذَاً لَمِنَ الظَالِمِينَ 
بيااورى، از قبلاه تاو پياروى      ( و نشاانه و دليلاى  )اهل کتاب، هرگونه آياه   ( اين گروه از)سوگند که اگر براى " -

باار ديگار، تغييار قبلاه      آنها نبايد تّصور کنند که. )گاه از قبله آنان، پيروى نخواهى نمود نخواهند کرد؛ و تو نيز، هيچ

و اگر تو، پس از اين آگاهى، متابعات  ! يك از آنها، پيروى از قبله ديگرى نخواهد کرد و حتى هيچ ( !پذير است امكان

 "!هوسهاى آنها کنى، مسلماً از ستمگران خواهى بود
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مْ وَإِنَ فَرِيقااً مِانْهُمْ   الَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ کَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَااءهُ ( 142

 لَيَكْتُمُونَ الْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
جمعاى از   ( ولاى )شناساند؛   را همچون فرزندان خود ماى [ پيامبر]= ايم، او  کسانى که کتاب آسمانى به آنان داده" -

 "!کنند آنان، حق را آگاهانه کتمان مى

 مِنَ الْمُمْتَرِينَ الْحَقُ مِن رَبِكَ فَالَ تَكُونَنَ ( 147
 !حكمِ حقى از طرف پروردگار توست، بنابراين، هرگز از ترديدکنندگان در آن مباش ( فرمان تغيير قبله)اين  -

وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ ( 148

 لَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ جَمِيعًا إِنَ اللّهَ عَ
و به جااى  ! بنابراين، زياد در باره قبله گفتگو نكنيد)اى دارد که خداوند آن را تعيين کرده است؛  اى قبله هر طايفه" -

باراى پااداش و کيفار در    )هر جا باشيد، خداوند همه شما را ! ها و اعمال خير، بر يكديگر سبقت جوييد در نيكى ( آن،

 ".کند؛ زيرا او، بر هر کارى تواناست حاضر مى ( يك و بد، در روز رستاخيز،برابر اعمال ن

وَمِنْ حَيْ ُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَهُ لَلْحَاقُ مِان   ( 149

 رَبِكَ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ 
ايان  ! کن« مسجد الحرام»روى خود را به جانب  ( به هنگام نماز،)خارج شدى،  ( اى و از هر شهر و نقطه)از هر جا  -

 !دهيد، غافل نيست و خداوند، از آنچه انجام مى! دستور حقى از طرف پروردگار توست

وَمِنْ حَيْ ُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْ ُ مَاا کُناتُمْ   ( 151

وهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَالَ يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَيْكُمْ حُجَةٌ إِالَ الَاذِينَ ظَلَمُاواْ مِانْهُمْ    فَوَلُواْ وُجُ

 فَالَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَألُتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ 
! ا بوديد، روى خود را به سوى آن کنيدو هر ج! و از هر جا خارج شدى، روى خود را به جانب مسجد الحرام کن" -

هااى پياامبر،    زيرا از نشاانه )دليلى بر ضدّ شما نداشته باشند؛  ( دارند، که دست از لجاجت برنمى)تا مردم، جز ظالمان 

از مان   ( تنها)و ! از آنها نترسيد ( .خواند که در کتب آسمانى پيشين آمده، اين است که او، به سوى دو قبله، نماز مى

 "!نعمت خود را بر شما تمام کنم، شايد هدايت شويد ( اين تغيير قبله، به خاطر آن بود که! )رسيدبت
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کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُوالً مِنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُازَکِيكُمْ وَيُعَلِمُكُامُ   ( 151

 واْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِمُكُم مَا لَمْ تَكُونُ
رسولى از خودتان در ميان شاما فرساتاديم؛ تاا     ( که با تغيير قبله، نعمت خود را بر شما کامل کرديم،)گونه  همان" -

دانستيد، به شما ياد  آيات ما را بر شما بخواند؛ و شما را پاک کند؛ و به شما، کتاب و حكمت بياموزد؛ و آنچه را نمى

 ".دهد

 أَذْکُرْکُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَالَ تَكْفُرُونِ  فَاذْکُرُونِي( 152
 !کفران نكنيد ( در برابر نعمتهايم)و شكر مرا گوييد و ! پس به ياد من باشيد، تا به ياد شما باشم -

 يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالّصَبْرِ وَالّصَالَةِ إِنَ اللّهَ مَ َ الّصَابِرِينَ ( 153
 .خداوند با صابران است ( زيرا! )و نماز، کمك بگيريد ( و استقامت)از صبر ! ايد ى افرادى که ايمان آوردها -

 وَالَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن الَ تَشْعُرُونَ ( 154
 !فهميد اند،ولى شما نمى بلكه آنان زنده! شوند، مرده نگوييد و به آنها که در راه خدا کشته مى -

وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْاصٍ مِانَ األَمَاوَالِ وَاألنفُاسِ     ( 155

 وَالثَمَرَاتِ وَبَشِرِ الّصَابِرِينَ 
کنيم؛ و بشارت ده  آزمايش مى ها، قطعاً همه شما را با شيزى از ترس، گرسنگى، و کاهش در مالها و جانها و ميوه" -

 "!کنندگان به استقامت

 الَذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مَّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَا لِلّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ( 152
 "«!گرديم ما از آنِ خدائيم؛ و به سوى او بازمى»: گويند رسد، مى آنها که هر گاه مّصيبتى به ايشان مى" -

 كَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ أُولَئِ( 157
 "!يافتگان اينها، همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده؛ و آنها هستند هدايت" -
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اعْتَمَارَ فَاالَ جُنَااحَ    إِنَ الّصَفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَّجَ الْبَيْتَ أَوِ ( 158

 عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَعَ خَيْرًا فَإِنَ اللّهَ شَاکِرٌ عَلِيمٌ 
دهناد،   بنابراين، کسانى که حّجِ خانه خدا و يا عمره انجام ماى ! خداست ( هاى و نشانه)از شعائر « مروه»و « صفا»" -

رويّه مشرکان، که بتهاايى   و هرگز اعمال بى. عىِ صفا و مروه انجام دهندو س)مانعى نيست که بر آن دو طواف کنند؛ 

و کساى کاه فرماان خادا را در انجاام       ( !کاهد بر اين دو کوه نّصب کرده بودند، از موقعيّت اين دو مكان مقدّس نمى

 ".آگاه است ( از افعال وى)شكرگزار، و  ( در برابر عمل او)کارهاى نيك اطاعت کند، خداوند 

إِنَ الَذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَنَاهُ لِلنَاسِ ( 159

 فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَاعِنُونَ 
كه در کتاب باراى ماردم بياان نماوديم،     ايم، بعد از آن کسانى که داليل روشن، و وسيله هدايتى را که نازل کرده" -

 "کنند؛ کنندگان نيز، آنها را لعن مى کند؛ و همه لعن کتمان کنند، خدا آنها را لعنت مى

إِالَ الَذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَنُواْ فَأُوْلَئِكَ أَتُاوبُ عَلَايْهِمْ وَأَنَاا التَاوَابُ     ( 121

 الرَحِيمُ 
و آنچاه را کتماان   )اصاالح نمودناد،    ( اعمال بد خود را، با اعمال نيك،)ه و بازگشت کردند، و مگر آنها که توب" -

 ".پذيرم؛ که من توّاب و رحيمم من توبه آنها را مى ( کرده بودند؛ آشكار ساختند؛

الْمَآلئِكَاةِ  إِنَ الَذِينَ کَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ کُفَارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّاهِ وَ ( 121

 وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ 
 !کسانى که کافر شدند، و در حالِ کفر از دنيا رفتند، لعنت خداوند و فرشتگان و همه مردم بر آنها خواهد بود -

 خَالِدِينَ فِيهَا الَ يُخَفَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَالَ هُمْ يُنظَرُونَ ( 122
شاود، و ناه    مانند؛ نه در عذاب آنان تخفيف داده ماى  باقى مى ( پروردگارلعن و دورى از رحمت )هميشه در آن " -

 "!مهلتى خواهند داشت

 وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ الَ إِلَهَ إِالَ هُوَ الرَحْمَنُ الرَحِيمُ ( 123
ى رحمت عام و و دارا)اوست بخشنده و مهربان ! اى است، که غير از او معبودى نيست و خداى شما، خداوند يگانه -

 !( خاصّ
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إِنَ فِي خَلْقِ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَاخْتِالَفِ اللَيْلِ وَالنَهَارِ وَالْفُلْكِ الَتِاي  ( 124

تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَ ُ النَاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَمَاء مِن مَااء فَأَحْيَاا بِاهِ    

بََ  فِيهَاا مِان کُاِل دَآبَاةٍ َوَتّصْاِريفِ الِريَااحِ وَالسَاحَابِ        األرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ

 الْمُسَخِرِ بَيْنَ السَمَاء وَاألَرْضِ آليَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 
در آفرينش آسمانها و زمين، و آمد و شد شب و روز، و کشتيهايى که در دريا به سود ماردم در حرکتناد، و آباى     -

مان نازل کرده، و با آن، زمين را پس از مرگ، زنده نموده، و انواع جنبندگان را در آن گساترده، و  که خداوند از آس

از ذات پااک خادا و   )هاايى اسات    در تغيير مسير بادها و ابرهايى که ميان زمين و آسمان مسخرند، نشانه ( همچنين)

 !انديشند براى مردمى که عقل دارند و مى ( يگانگى او

لنَاسِ مَن يَتَخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبَونَهُمْ کَحُبِ اللّهِ وَالَاذِينَ  وَمِنَ ا( 125

آمَنُواْ أَشَدَ حُبًا لِلّهِ وَلَوْ يَرَى الَذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَ الْقُوَةَ لِلّهِ جَمِيعاً 

 وَأَنَ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ 
امّا . دارند کنند؛ و آنها را همچون خدا دوست مى از مردم، معبودهايى غير از خداوند براى خود انتخاب مى بعّضى" -

و )و آنها که ساتم کردناد،   . شديدتر است ( از مشرکان نسبت به معبودهاشان،)آنها که ايمان دارند، عشقشان به خدا، 

مشاهده کنند، خواهناد دانسات کاه تماامِ قادرت ، از آنِ       را ( الهى)هنگامى که عذاب  ( معبودى غير خدا برگزيدند،

 "( .هراسند نه معبودهاى خيالى که از آنها مى)خداست؛ و خدا داراى مجازات شديد است؛ 

إِذْ تَبَرَأَ الَذِينَ اتُبِعُواْ مِنَ الَاذِينَ اتَبَعُاواْ وَرَأَوُاْ الْعَاذَابَ وَتَقَطَعَاتْ بِهِامُ      ( 122

 األَسْبَابُ 
کنند؛ و  جويند؛ و کيفر خدا را مشاهده مى از پيروانِ خود، بيزارى مى ( کننده گمراه و گمراه)در آن هنگام، رهبران " -

 ".شود دستشان از همه جا کوتاه مى
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كَ وَقَالَ الَذِينَ اتَبَعُواْ لَوْ أَنَ لَنَا کَرَةً فَنَتَبَرَأَ مِنْهُمْ کَمَا تَبَارَؤُواْ مِنَاا کَاذَلِ   ( 127

 يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَارِ 
بيازارى  [  پيشوايان گمراه]= گشتيم، تا از آنها  کاش بار ديگر به دنيا برمى»: گويند پيروان مى ( در اين هنگام)و " -

خداوناد ايان شناين اعماال آنهاا را باه صاورت         ( آرى،)! از ماا بيازارى جساتند    ( امروز)جوييم، آن شنان که آنان 

 "!خارج نخواهند شد ( دوزخ)دهد؛ و هرگز از آتش  زايى به آنان نشان مى حسرت

يَا أَيَهَا النَاسُ کُلُواْ مِمَا فِاي األَرْضِ حَاالَالً طَيِبااً وَالَ تَتَبِعُاواْ خُطُاوَاتِ      ( 128

 بِينٌ الشَيْطَانِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مَ
شه اينكه او، دشامن  ! و از گامهاى شيطان، پيروى نكنيد! از آنچه در زمين است، حالل و پاکيزه بخوريد! اى مردم -

 !آشكار شماست

 إِنَمَا يَأْمُرُکُمْ بِالسَوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُونَ ( 129
دانيد، به خادا نسابت    آنچه را که نمى ( دهد و نيز دستور مى)دهد؛  کار زشت فرمان مى او شما را فقط به بديها و" -

 ".دهيد

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِ ُ مَاا أَلْفَيْنَاا عَلَيْاهِ آبَاءنَاا     ( 171

 يَهْتَدُونَ أَوَلَوْ کَانَ آبَاؤُهُمْ الَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَالَ 
نه، ما از آنچاه پادران   »: گويند مى« !از آنچه خدا نازل کرده است، پيروى کنيد»: و هنگامى که به آنها گفته شود -

باز از آنهاا پياروى   )فهميدند و هدايت نيافتند  آيا اگر پدران آنها، شيزى نمى« .نماييم خود را بر آن يافتيم، پيروى مى

 !؟( خواهند کرد

الَذِينَ کَفَرُواْ کَمَثَلِ الَذِي يَنْعِقُ بِمَا الَ يَسْمَ ُ إِالَ دُعَاء وَنِدَاء صُامٌ   وَمَثَلُ( 171

 بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ الَ يَعْقِلُونَ 
صادا   ( گوسفندان و حيوانات را براى نجات از شنگاال خطار،  )کافران، بسان کسى است که  ( تو در دعوت)مَثَل " -

ايان کاافران، در   . کنناد  و حقيقت و مفهوم گفتار او را درک نماى )شنوند؛  جز سر و صدا نمىزند؛ ولى آنها شيزى  مى

 "!فهمند کر و الل و نابينا هستند؛ از اين رو شيزى نمى ( واق 



 قرآن کریم               سوره البقره

42 

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ کُلُواْ مِن طَيِبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن کُنتُمْ ( 172

 هُ تَعْبُدُونَ إِيَا
ايام، بخورياد و شاكر خادا را بجاا       اى که باه شاما روزى داده   از نعمتهاى پاکيزه! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

 "!کنيد آوريد؛ اگر او را پرستش مى

للّهِ فَمَانِ  إِنَمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ ا( 173

 اضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَالَ عَادٍ فَال إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام غيرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفتاه شاود، حارام     ( گوشت)خداوند، تنها " -

تواند  و مى)و متجاوز نباشد، گناهى بر او نيست؛ آن کس که مجبور شود، در صورتى که ستمگر  ( ولى. )کرده است

 ".خداوند بخشنده و مهربان است ( براى حفظ جان خود، در موق  ضرورت، از آن بخورد؛

إِنَ الَذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْاتَرُونَ بِاهِ ثَمَنًاا قَلِايالً     ( 174

بُطُونِهِمْ إِالَ النَاارَ وَالَ يُكَلِمُهُامُ اللّاهُ يَاوْمَ الْقِيَامَاةِ وَالَ       أُولَئِكَ مَا يَأْکُلُونَ فِي

 يُزَکِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
فروشاند، آنهاا جاز آتاش      کنند آنچه را خدا از کتاب نازل کرده، و آن را به بهاى کمى مى کسانى که کتمان مى" -

و  ( .آورناد، در حقيقات آتاش ساوزانى اسات      ه از اين رهگذر به دسات ماى  و هدايا و اموالى ک)خورند؛  شيزى نمى

 ".کند؛ و براى آنها عذاب دردناکى است گويد؛ و آنان را پاکيزه نمى خداوند، روز قيامت، با آنها سخن نمى

صْابَرَهُمْ  أُولَئِكَ الَذِينَ اشْتَرَوُاْ الّضَالَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَ( 175

 عَلَى النَارِ 
اناد؛ راساتى شقادر در برابار      اينان، همانهايى هستند که گمراهى را با هدايت، و عذاب را با آمرزش، مبادله کرده" -

 "!!عذاب خداوند، شكيبا هستند
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كِتَاابِ لَفِاي   ذَلِكَ بِأَنَ اللّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ وَإِنَ الَذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْ( 172

 شِقَاقٍ بَعِيدٍ 
نازل کارده؛   ( ها و داليل روشن، و توأم با نشانه)را به حق،  ( آسمانى)اينها، به خاطر آن است که خداوند، کتاب " -

 ( پراکنادگى )در شاكاف و   ( آورناد،  و با کتمان و تحريف، اختالف به وجود ماى )کنند،  و آنها که در آن اختالف مى

 ".دعميقى قرار دارن

لَيْسَ الْبِرَ أَن تُوَلُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرَ مَنْ آمَنَ ( 177

بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَالْمَآلئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَبِيِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَاى حُبِاهِ ذَوِي   

مَسَاکِينَ وَابْنَ السَابِيلِ وَالسَاآئِلِينَ وَفِاي الرِقَاابِ وَأَقَاامَ      الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْ

الّصَالةَ وَآتَى الزَکَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَادُواْ وَالّصَاابِرِينَ فِاي الْبَأْسَااء     

 مُتَقُونَ والّضَرَاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْ
و تمام گفتگاوى  )مغرب کنيد؛  ( يا)روىِ خود را به سوى مشرق و  ( به هنگام نماز،)اين نيست که  ( تنها)نيكى، " -

کسى است که  ( و نيكوکار)بلكه نيكى  ( شما، در باره قبله و تغيير آن باشد؛ و همه وقت خود را مّصروف آن سازيد؛

اى  را، با همه عالقه ( خود)، و پيامبران، ايمان آورده؛ و مال ( آسمانى)و کتاب به خدا، و روز رستاخيز ، و فرشتگان، 

کناد؛ نمااز را    که به آن دارد، به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه و سائالن و بردگان، انفاق مى

 کسانى که به عهد خود  ( همچنين)پردازد؛ و  دارد و زکات را مى برپا مى

 هنگامى که عهد بستندبه  -

دهند؛ اينها کسانى هستند که  کنند؛ و در برابر محروميتها و بيماريها و در ميدان جنگ، استقامت به خرج مى وفا مى -

 "!و اينها هستند پرهيزکاران ( گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است؛)گويند؛ و  راست مى
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يْكُمُ الْقِّصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُ بِالْحُرِ وَالْعَبْدُ يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَ( 178

بِالْعَبْدِ وَاألُنثَى بِاألُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَايْءٌ فَاتِبَااعٌ بِاالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء    

بَعْادَ ذَلِاكَ فَلَاهُ    إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِكُمْ وَرَحْمَاةٌ فَمَانِ اعْتَادَى    

 عَذَابٌ أَلِيمٌ 
آزاد در برابار آزاد، و  : حكم قّصاص در مورد کشتگان، بر شما نوشته شاده اسات  ! ايد اى افرادى که ايمان آورده" -

و حكام  )خود، شيزى به او بخشيده شود،  ( دينى)برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس اگر کسى از سوى برادر 

و صاحب خون، حال پرداخت کننده دياه را در  . )بايد از راه پسنديده پيروى کند ( ديل به خونبها گردد،قّصاص او، تب

ايان، تخفياف و    ( .و در آن، مسامحه نكند)بپردازد؛  ( به ولى مقتول)نيز، به نيكى ديه را [  قاتل]= و او  ( .نظر بگيرد

 ".تجاوز کند، عذاب دردناکى خواهد داشت و کسى که بعد از آن،! رحمتى است از ناحيه پروردگار شما

 وَلَكُمْ فِي الْقِّصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ األَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ( 179
 .شايد شما تقوا پيشه کنيد! و براى شما در قّصاص، حيات و زندگى است، اى صاحبان خِرد -

وْتُ إِن تَرَکَ خَيْرًا الْوَصِايَةُ لِلْوَالِادَيْنِ   کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَّضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَ( 181

 وَاألقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَق ا عَلَى الْمُتَقِينَ 
از خود به جااى گاذارده،   [  مالى]= هنگامى که يكى از شما را مرگ فرا رسد، اگر شيز خوبى »: بر شما نوشته شده -

 «!اين حقّى است بر پرهيزکاران! يت کندبراى پدر و مادر و نزديكان، بطور شايسته وص

فَمَن بَدَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَمَا إِثْمُهُ عَلَى الَذِينَ يُبَدِلُونَاهُ إِنَ اللّاهَ سَامِي ٌ    ( 181

 عَلِيمٌ 
را تغييار   ( وصايّت )پس کسانى که بعد از شنيدنش آن را تغيير دهند، گنااه آن، تنهاا بار کساانى اسات کاه آن       " -

 ".دهند؛ خداوند، شنوا و داناست مى
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فَمَنْ خَافَ مِن مَوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَالَ إِثْمَ عَلَيْاهِ إِنَ اللّاهَ   ( 182

 غَفُورٌ رَحِيمٌ 
ت باه  کاه مباادا وصايّ   )، يا از گناه او ( جانبه او به بعض ورثه و تمايل يك)و کسى که از انحرافِ وصيت کننده " -

 ( .باشاد  و مشمولِ حكم تبديلِ وصيّت نماى )بترسد، و ميان آنها را اصالح دهد، گناهى بر او نيست؛  ( کار خالفى کند

 ".خداوند، آمرزنده و مهربان است

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الّصِيَامُ کَمَاا کُتِابَ عَلَاى الَاذِينَ مِان      ( 183

 لَكُمْ تَتَقُونَ قَبْلِكُمْ لَعَ
گونه که بر کسانى که قبال از شاما بودناد نوشاته      روزه بر شما نوشته شده، همان! ايد اى افرادى که ايمان آورده" -

 ".شد؛ تا پرهيزکار شويد

أَيَامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَن کَانَ مِنكُم مَرِيّضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ ( 184

عَلَى الَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَعَ خَيْرًا فَهُاوَ خَيْارٌ لَاهُ وَأَن    وَ

 تَّصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ 
را  و هر کس از شما بيمار يا مسافر باشد تعادادى از روزهااى ديگار    ( !بايد روزه بداريد)شند روز معدودى را " -

الزم  ( همچون بيماران مزمن، و پيرمردان و پيرزناان، )فرساست؛  و بر کسانى که روزه براى آنها طاقت ( روزه بدارد)

مسكينى را اطعام کنند؛ و کسى که کارِ خيرى انجام دهد، براى او بهتر است؛ و روزه داشتن باراى  : است کفّاره بدهند

 "!شما بهتر است اگر بدانيد

مَّضَانَ الَذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَاسِ وَبَيِنَااتٍ مِانَ الْهُادَى    شَهْرُ رَ( 185

وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَهْرَ فَلْيَّصُمْهُ وَمَن کَانَ مَرِيّضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِادَةٌ  

رِيادُ بِكُامُ الْعُسْارَ وَلِتُكْمِلُاواْ الْعِادَةَ      مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُامُ الْيُسْارَ وَالَ يُ  

 وَلِتُكَبِرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاکُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 
هاى هدايت، و فرق  ماهِ رمّضان است؛ ماهى که قرآن، براى راهنمايى مردم ، و نشانه ( روزه، در شند روز معدودِ)" -

و آن ! پس آن کس از شما که در ماه رمّضان در حّضار باشاد، روزه بادارد   . ده استميان حق و باطل، در آن نازل ش



 قرآن کریم               البقرهسوره 

46 

خواهاد، ناه    خداوند، راحتى شاما را ماى  ! کس که بيمار يا در سفر است، روزهاى ديگرى را به جاى آن، روزه بگيرد

ده، بزرگ بشمريد؛ هدف اين است که اين روزها را تكميل کنيد؛ و خدا را بر اينكه شما را هدايت کر! زحمت شما را

 "!باشد که شكرگزارى کنيد

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيابٌ أُجِيابُ دَعْاوَةَ الادَاعِ إِذَا دَعَاانِ      ( 182

 فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ 
دعاى دعا کننده را، به هنگامى که مرا ! من نزديكم ( :بگو) و هنگامى که بندگان من، از تو در باره من سؤال کنند، -

 !( و به مقّصد برسند)پس بايد دعوت مرا بپذيرند، و به من ايمان بياورند، تا راه يابند ! گويم خواند، پاسخ مى مى

ناتُمْ لِبَااسٌ   أُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الّصِيَامِ الرَفَ ُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَ( 187

لَهُنَ عَلِمَ اللّهُ أَنَكُمْ کُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَايْكُمْ وَعَفَاا عَانكُمْ فَااآلنَ     

بَاشِرُوهُنَ وَابْتَغُواْ مَا کَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَکُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَاى يَتَبَايَنَ لَكُامُ الْخَايْطُ     

ِط األَسْاَوِد مِاَن الْفَجْاِر ثُاَم َأتِمَاوْا الّصِايَاَم إِلَاى الَليْاِل َوالَ         األَبْيَضُ مِنَ الْخَايْ 

تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَاکِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَالَ تَقْرَبُوهَاا کَاذَلِكَ   

 يُبَيِنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَاسِ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ 
آنها لبااس شاما هساتند؛ و شاما     . گيريد، حالل است با همسرانتان، در شبِ روزهايى که روزه مى آميزش جنسى" -

و ايان  )کردياد؛   دانست که شما به خود خيانت ماى  خداوند مى. ( هر دو زينت هم و سبب حفظ يكديگريد)لباس آنها 

کنون با آنها آميزش کنيد، و آنچه را خدا ا. پس توبه شما را پذيرفت و شما را بخشيد ( داديد؛ کارِ ممنوع را انجام مى

براى شما آشكار  ( شب)و بخوريد و بياشاميد، تا رشته سپيد صبح، از رشته سياه ! براى شما مقرر داشته، طلب نماييد

! ايد، با زنان آميازش نكنياد   و در حالى که در مساجد به اعتكاف پرداخته! سپس روزه را تا شب، تكميل کنيد! گردد

ساازد،   خداوند، اين شنين آيات خود را براى ماردم، روشان ماى   ! هاى الهى است؛ پس به آن نزديك نشويداين، مرز

 "!باشد که پرهيزکار گردند
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وَالَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْکُلُواْ فَرِيقًا ( 188

 بِاإلِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ  مِنْ أَمْوَالِ النَاسِ
و باراى خاوردن بخشاى از اماوال ماردم باه گنااه،        ! در ميان خود نخورياد  ( و ناحق)و اموال يكديگر را به باطل  -

 !( اين کار، گناه است)دانيد  به قّضات ندهيد، در حالى که مى ( به عنوان رشوه)آن را  ( قسمتى از)

لَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَاسِ وَالْحَّجِ وَلَايْسَ الْبِارُ بِاأَنْ    يَسْأَلُونَكَ عَنِ األهِ( 189

تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَ الْبِرَ مَنِ اتَقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَقُواْ 

 اللّهَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 
مردم  ( نظامِ زندگىِ)براى  ( و تقويم طبيعى)آنها، بيان اوقات »: کنند؛ بگو سؤال مىاز تو « هاللهاى ماه»در باره " -

پوشايدند، از   آن شنان که در جاهليّت مرسوم بود که به هنگام حّج، که جامه احرام مى)و . «حّج است ( تعيينِ وقتِ)و 

هاا وارد   نيك، آن نيست که از پشتِ خاناه  کارِ ( !شدند، نكنيد شدند، و از نقبِ پشتِ خانه وارد مى درِ خانه وارد نمى

 "!ها وارد شويد و تقوا پيشه کنيد، تا رستگار گرديد و از درِ خانه! شويد؛ بلكه نيكى اين است که پرهيزگار باشيد

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَذِينَ يُقَااتِلُونَكُمْ وَالَ تَعْتَادُواْ إِنَ اللّاهَ الَ يُحِابِ     ( 191

 عْتَدِينَ الْمُ
کننادگان را دوسات    و از حدّ تجاوز نكنيد ، که خدا تعدّى! جنگند، نبرد کنيد و در راه خدا، با کسانى که با شما مى -

 !دارد نمى

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْ ُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْ ُ أَخْرَجُوکُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَادَ  ( 191

تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَى يُقَاتِلُوکُمْ فِيهِ فَاإِن قَااتَلُوکُمْ    مِنَ الْقَتْلِ وَالَ

 فَاقْتُلُوهُمْ کَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ 
و از آن جا که شما را ! هر کجا يافتيد، به قتل برسانيد[ بت پرستانى که از هيچ گونه جنايتى ابا ندارند]= و آنها را  -

و با آنها، در نزد مساجد  ! از کشتار هم بدتر است ( و بت پرستى)و فتنه ! ، آنها را بيرون کنيد[ مكه]= ساختند  بيرون

با شما پيكار کردناد،   ( در آن جا)پس اگر . مگر اينكه در آن جا با شما بجنگند! ، جنگ نكنيد( در منطقه حرم)الحرام 

 !شنين است جزاى کافران! آنها را به قتل برسانيد
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 فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 192
 .و اگر خوددارى کردند، خداوند آمرزنده و مهربان است -

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى الَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَالَ عُادْوَانَ  ( 193

 إِالَ عَلَى الظَالِمِينَ 
. باقى نماند؛ و دين، مخّصوص خادا گاردد   ( و بت پرستى، و سلب آزادى از مردم،)تا فتنه ! ا پيكار کنيدو با آنه" -

 ".تعدّى جز بر ستمكاران روا نيست ( زيرا! مزاحم آنها نشويد)دست برداشتند،  ( از روش نادرست خود)پس اگر 

قِّصَاصٌ فَمَانِ اعْتَادَى عَلَايْكُمْ     الشَهْرُ الْحَرَامُ بِالشَهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ( 194

 فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ مَ َ الْمُتَقِينَ 
ق دارياد  اگر دشمنان، احترام آن را شكستند، و در آن با شما جنگيدناد، شاما نياز حا    ! )ماهِ حرام، در برابر ماهِ حرام -

هر کس به شما تجاوز کارد، همانناد آن    ( به طور کلّى)و . قّصاص است ( قابلِ)و تمام حرامها،  ( .مقابله به مثل کنيد

 !و بدانيد خدا با پرهيزکاران است! ( و زياده روى ننماييد)و از خدا بپرهيزيد ! بر او تعدّى کنيد

واْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَ اللّهَ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَ تُلْقُ( 195

 يُحِبَ الْمُحْسِنِينَ 
کاه خداوناد،   ! و نيكى کنيد! خود را به دست خود، به هالکت نيفكنيد ( با ترک انفاق،)و ! و در راهِ خدا، انفاق کنيد -

 .دارد نيكوکاران را دوست مى
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لْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحّْصِارْتُمْ فَمَاا اسْتَيْسَارَ مِانَ الْهَادْيِ وَالَ      وَأَتِمَواْ الْحَّجَ وَا( 192

تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَهُ فَمَن کَانَ مِنكُم مَرِيّضااً أَوْ بِاهِ أَذًى   

مِنتُمْ فَمَن تَمَتَا َ بِاالْعُمْرَةِ   مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَ

إِلَى الْحَّجِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَّصِيَامُ ثَالثَاةِ أَيَاامٍ فِاي الْحَاّجِ     

وَسَبْعٍَة ِإذَا رَجَعْتُْم تِلَْك َعشَرٌَة کَامِلَاٌة ذَلِاَك لِمَان لَاْم يَكُاْن َأهْلُاُه حَاضِارِي        

 الْحَرَامِ وَاتَقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  الْمَسْجِدِ
و مانعى مانند ترس از دشمن يا بيمارى، اجاازه  )و اگر محّصور شديد، ! و حّج و عمره را براى خدا به اتمام برسانيد -

و ! ( کنياد، و از احارام خاارج شاويد    ذبح )آنچه از قربانى فراهم شود  ( بستن، وارد مكه شويد، نداد که پس از احرام

و اگر کساى از شاما بيماار باود، و ياا      ! ( و در قربانگاه ذبح شود)سرهاى خود را نتراشيد، تا قربانى به محلش برسد 

اى از قبيل روزه يا صادقه ياا گوسافندى     بايد فديه و کفّاره ( و ناشار بود سر خود را بتراشد،)ناراحتى در سر داشت، 

در امان بوديد، هر کس با ختم عمره، حّج را آغااز کناد، آنچاه از قرباانى      ( از بيمارى و دشمن)ى که و هنگام! بدهد

گردياد، روزه   و هر که نيافت، سه روز در ايام حّج، و هفت روز هنگامى که بااز ماى  ! ( ذبح کند)براى او ميسّر است 

اهال مكّاه و   ]= ده او، نزد مسجد الحرام نباشاد  اين براى کسى است که خانوا ( البته. )اين، ده روز کامل است! بدارد

 !کيفر است و بدانيد که او، سخت! و از خدا بپرهيزيد[. اطرافِ آن نباشد

الْحَّجَ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ الْحَّجَ فَالَ رَفَ َ وَالَ فُسُاوقَ وَالَ  ( 197

يْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَادِ التَقْاوَى  جِدَالَ فِي الْحَّجِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَ

 وَاتَقُونِ يَا أُوْلِي األَلْبَابِ 
اند،  حّج را بر خود فرض کرده ( با بستن احرام، و شروع به مناسك حّج،)و کسانى که ! هاى معينى است حّج، در ماه -

و آنچه از کارهاى نيك انجام دهيد، خادا آن  ! ان، و گناه و جدال نيستدر حّج، آميزش جنسى با زن ( بايد بدانند که)

 !و از من بپرهيزيد اى خردمندان! و زاد و توشه تهيه کنيد، که بهترين زاد و توشه، پرهيزکارى است. داند را مى
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مِانْ عَرَفَااتٍ   لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَّضْالً مِن رَبِكُمْ فَإِذَا أَفَّضْاتُم  ( 198

فَاذْکُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْکُرُوهُ کَمَا هَدَاکُمْ وَإِن کُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِانَ  

 الّضَآلِينَ 
کاه يكاى از منااف     )طلب کنياد   ( و از مناف  اقتّصادى در ايّام حّج)گناهى بر شما نيست که از فّضلِ پروردگارتان  -

يااد  « مشاعَر الحارام  »کوچ کرديد، خدا را نازد  « عرفات»و هنگامى که از . ( يك اقتّصادِ صحيح است حّج، پى ريزىِ

 .طور که شما را هدايت نمود و قطعاً شما پيش از اين، از گمراهان بوديد او را ياد کنيد همان! کنيد

 إِنَ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ثُمَ أَفِيّضُواْ مِنْ حَيْ ُ أَفَاضَ النَاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ( 199
و از خداوند، آمرزش بطلبيد، که خدا ! کوچ کنيد ( به سوى سرزمين منى)کنند،  جا که مردم کوچ مى سپس از همان -

 !آمرزنده مهربان است

فَمِنَ  فَإِذَا قَّضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْکُرُواْ اللّهَ کَذِکْرِکُمْ آبَاءکُمْ أَوْ أَشَدَ ذِکْرًا( 211

 النَاسِ مَن يَقُولُ رَبَنَا آتِنَا فِي الدَنْيَا وَمَا لَهُ فِي اآلخِرَةِ مِنْ خَالَقٍ 
گونه کاه رسام    آن)خود را انجام داديد، خدا را ياد کنيد، همانند يادآورى از پدرانتان  ( حّج)و هنگامى که مناسكِ  -

به ماا  ! خداوندا»: گويند بعّضى از مردم مى ( :مردم دو گروهند در اين مراسم ،! )بلكه از آن هم بيشتر ( آن زمان بود

 .اى ندارند ولى در آخرت، بهره« !عطا کن ( *نيكى)*در دنيا، 

وِمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَنَا آتِنَا فِي الدَنْيَا حَسَنَةً وَفِاي اآلخِارَةِ حَسَانَةً وَقِنَاا     ( 211

 عَذَابَ النَارِ 
و ! مرحمات فرماا   ( *نيكى)*و در آخرت نيز ! عطا کن ( *نيكى)*به ما در دنيا ! وردگاراپر»: گويند و بعّضى مى -

 «!ما را از عذابِ آتش نگاه دار

 أُولَئِكَ لَهُمْ نَّصِيبٌ مِمَا کَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِي ُ الْحِسَابِ ( 212
 ".ساب استاى دارند؛ و خداوند، سري  الح خود، نّصيب و بهره ( و دعاى)آنها از کار " -
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وَاذْکُرُواْ اللّهَ فِي أَيَامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَاالَ إِثْامَ عَلَيْاهِ    ( 213

 وَمَن تَأَخَرَ فَال إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَقَى وَاتَقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 
و ذکار  )و هر کس شاتاب کناد،   . ( ماه ذى حجه 13و  12و  11روزهاى ! )نى ياد کنيدو خدا را در روزهاى معيّ" -

گنااهى بار او    ( و سه روز انجاام دهاد نياز   )در دو روز انجام دهد، گناهى بر او نيست، و هر که تأخير کند،  ( خدا را

 "!ور خواهيد شدو بدانيد شما به سوى او محش! و از خدا بپرهيزيد. نيست؛ براى کسى که تقوا پيشه کند

وَمِنَ النَاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي ( 214

 قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدَ الْخِّصَامِ 
د در ظاهر، اظهار محبّت شادي )شود؛  و از مردم، کسانى هستند که گفتار آنان، در زندگى دنيا مايه اعجاب تو مى" -

 ".ترين دشمنانند آنان، سرسخت ( اين در حالى است که. )گيرند و خدا را بر آنچه در دل دارند گواه مى ( کنند مى

وَإِذَا تَوَلَى سَعَى فِي األَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَسْلَ وَاللّهُ ( 215

 الَ يُحِبَ الفَسَادَ 
، در راه فسااد در زماين،   ( شوند و از نزد تو خارج مى)گردانند  هنگامى که روى برمى  (نشانه آن، اين است که)" -

 ".دارد خدا فساد را دوست نمى ( دانند با اينكه مى)سازند؛  کنند، و زراعتها و شهارپايان را نابود مى کوشش مى

 حَسْبُهُ جَهَنَمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَةُ بِاإلِثْمِ فَ( 212
، و لجاجت و تعّصب، آنها را باه  ( شود لجاجت آنان بيشتر مى)« !از خدا بترسيد»: و هنگامى که به آنها گفته شود" -

 "!آتش دوزخ براى آنان کافى است؛ و شه بد جايگاهى است. کشاند گناه مى

 بْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ وَمِنَ النَاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ا( 217
، ( به هنگام خفاتن در جايگااه پيغمبار ص   « ليلة المبيت»در  ( ع)با ايمان و فداکار، همچون على )بعّضى از مردم " -

 ".فروشند؛ و خداوند نسبت به بندگان مهربان است جان خود را به خاطر خشنودى خدا مى

الَذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِلْمِ کَآفَةً وَالَ تَتَبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَيْطَانِ  يَا أَيَهَا( 218

 إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مَبِينٌ 
و از گامهاى شيطان، پيروى نكنيد؛ که او دشامن  ! ايد همگى در صلح و آشتى درآييد اى کسانى که ايمان آورده" -

 " آشكار شماست
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 لَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِنَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَإِن زَ( 219
از )، بدانياد  ( و گماراه شاديد  )هاى روشن، که براى شما آمده اسات، لغازش کردياد     و اگر بعد از اين همه نشانه" -

 ".استکه خداوند، توانا و حكيم  ( شنگال عدالت خدا، فرار نتوانيد کرد؛

هَلْ يَنظُرُونَ إِالَ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَآلئِكَاةُ وَقُّضِايَ   ( 211

 األَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَ ُ االمُورُ 
، در انتظار دارند که خداوناد و فرشاتگان   ( هاى روشن ها و برنامه پيروان فرمان شيطان، پس از اين همه نشانه)آيا  -

و  ( !با اينكه شنين شيزى محال است! اى در اختيارشان بگذارند؟ و داليل تازه)هائى از ابرها به سوى آنان بيايند  سايه

 .گردد همه شيز انجام شده، و همه کارها به سوى خدا بازمى

عْمَةَ اللّهِ مِن بَعْدِ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ کَمْ آتَيْنَاهُم مِنْ آيَةٍ بَيِنَةٍ وَمَن يُبَدِلْ نِ( 211

 مَا جَاءتْهُ فَإِنَ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
ولى آنان، نعمتها و امكانات ماادى و معناوى   )« هاى روشن به آنها داديم؟ شه اندازه نشانه»: از بنى اسرائيل بپرس -

مت خدا را، پاس از آن کاه باه    و کسى که نع ( .را که خداوند در اختيارشان گذاشته بود، در راه غلط به کار گرفتند

کاه خداوناد شاديد     ( و در مسير خالف به کار گيرد، گرفتار عذاب شديد الهى خواهد شد)سراغش آمد، تبديل کند 

 .العقاب است

زُيِنَ لِلَذِينَ کَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدَنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِانَ الَاذِينَ آمَنُاواْ وَالَاذِينَ     ( 212

 قَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ اتَقَواْ فَوْ
، مساخره  ( که گاهى دستشان تهى است)رو افراد باايمان را  زندگى دنيا براى کافران زينت داده شده است، از اين" -

گردد،  حقيقى در آنجا آشكار مى شراکه ارزشهاى)کنند؛ در حالى که پرهيزگاران در قيامت، باالتر از آنان هستند؛  مى

 ".دهد و خداوند، هر کس را بخواهد بدون حساب روزى مى ( گيرد؛ و صورت عينى به خود مى

کَانَ النَاسُ أُمَةً وَاحِدَةً فَبَعَ َ اللّهُ النَبِيِاينَ مُبَشِارِينَ وَمُناذِرِينَ وَأَنازَلَ     ( 213

بَيْنَ النَاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَاا اخْتَلَافَ فِياهِ إِالَ    مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِ لِيَحْكُمَ 
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الَذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَذِينَ آمَنُواْ لِمَا 

 شَاء إِلَى صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَ
بتدريّج جوام  و طبقاات پدياد آماد و    . و تّضادى در ميان آنها وجود نداشت)يك دسته بودند؛  ( در آغاز)مردم " -

خداوند، پيامبران را برانگيخت؛ تا مردم را بشاارت و بايم    ( اختالفات و تّضادهايى در ميان آنها پيدا شد، در اين حال

کرد، با آنها نازل نمود؛ تا در ميان مردم، در آنچه اختالف داشاتند،   انى، که به سوى حق دعوت مىدهند و کتاب آسم

کسانى که کتاب را دريافات داشاته بودناد، و     ( گروهى از)تنها  ( افراد باايمان، در آن اختالف نكردند؛. )داورى کند

خداوناد ، آنهاايى را   . گرى، در آن اختالف کردندهاى روشن به آنها رسيده بود، به خاطر انحراف از حق و ستم نشانه

ايمان، همچناان   امّا افراد بى. )که ايمان آورده بودند، به حقيقت آنچه مورد اختالف بود، به فرمان خودش، رهبرى نمود

 ".کند و خدا، هر کس را بخواهد، به راه راست هدايت مى ( .در گمراهى و اختالف، باقى ماندند

مْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَةَ وَلَمَا يَأْتِكُم مَثَلُ الَاذِينَ خَلَاوْاْ مِان قَابْلِكُم     أَمْ حَسِبْتُ( 214

مَسَتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالّضَرَاء وَزُلْزِلُواْ حَتَى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَذِينَ آمَنُواْ مَعَاهُ مَتَاى   

 نَّصْرُ اللّهِ أَال إِنَ نَّصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ 
هماناان کاه   ! آنكه حوادثى همچون حوادث گذشاتگان باه شاما برساد؟     شويد، بى گمان کرديد داخل بهشت مى آيا -

پس »: گرفتاريها و ناراحتيها به آنها رسيد، و آن شنان ناراحت شدند که پيامبر و افرادى که ايمان آورده بودند گفتند

آگاه باشيد، يارىِ خادا   ( :کردند، و به آنها گفته شد در اين هنگام، تقاضاى يارى از او)« !يارى خدا کى خواهد آمد؟

 !نزديك است

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْاتُم مِانْ خَيْارٍ فَلِلْوَالِادَيْنِ وَاألَقْارَبِينَ      ( 215

 هَ بِهِ عَلِيمٌ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِينِ وَابْنِ السَبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَ اللّ
کاه انفااق    ( و سرمايه ساودمند ماادى و معناوى   )هر خير و نيكى »: کنند شه شيز انفاق کنند؟ بگو از تو سؤال مى -

و هار کاار خيارى کاه     « .کنيد، بايد براى پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و مستمندان و درماندگان در راه باشاد  مى

 .( داند الزم نيست تظاهر کنيد، او مى) .انجام دهيد، خداوند از آن آگاه است
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کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُاواْ شَايْئًا وَهُاوَ خَيْارٌ     ( 212

 لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبَواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ الَ تَعْلَمُونَ 
شه بسا شيزى را خاوش نداشاته باشايد،    . راه خدا، بر شما مقرّر شد؛ در حالى که برايتان ناخوشايند استجهاد در " -

داند، و  و خدا مى. و يا شيزى را دوست داشته باشيد، حال آنكه شرِ شما در آن است. حال آن که خيرِ شما در آن است

 ".دانيد شما نمى

امِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِياهِ کَبِيارٌ وَصَادٌ عَان     يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَهْرِ الْحَرَ( 217

سَبِيلِ اللّهِ وَکُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَکْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَاةُ  

ن دِيانِكُمْ إِنِ اسْاتَطَاعُواْ   أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَالَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَىَ يَرُدَوکُمْ عَ

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَئِاكَ حَبِطَاتْ أَعْمَاالُهُمْ فِاي     

 الدَنْيَا وَاآلخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
بازرگ اسات؛ ولاى     ( گنااهى )جناگ در آن،  »: کنناد؛ بگاو   ماى  از تو، در باره جنگ کردن در ماه حرام، ساؤال " -

و کفر ورزيدن نسابت باه او و هتاك احتارام مساجد الحارام، و        ( و گرايش مردم به آيين حق)جلوگيرى از راه خدا 

و محيط نامساعد، که مردم را به کفار، تشاويق و از   )اخراج ساکنان آن، نزد خداوند مهمتر از آن است؛ و ايجاد فتنه، 

جنگند ، تا اگار بتوانناد شاما را از آيينتاان      و مشرکان، پيوسته با شما مى. حتّى از قتل باالتر است ( دارد مان بازمىاي

او، در دنياا و آخارت،    ( گذشته)برگردانند؛ ولى کسى که از آيينش برگردد ، و در حال کفر بميرد، تمام اعمال نيك 

 ".آن خواهند بود رود؛ و آنان اهل دوزخند؛ و هميشه در برباد مى

إِنَ الَذِينَ آمَنُواْ وَالَذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ ( 218

 رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
پروردگاار   اند، آنهاا امياد باه رحمات     کسانى که ايمان آورده و کسانى که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده -

 .دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است
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يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُالْ فِيهِمَاا إِثْامٌ کَبِيارٌ وَمَنَاافِ ُ لِلنَااسِ       ( 219

هُ وَإِثْمُهُمَآ أَکْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ کَذَلِكَ يُبيِنُ اللّا 

 لَكُمُ اآليَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ 
 ( از نظار ماادى  )در آنها گناه و زيان بزرگى اسات؛ و مناافعى   »: کنند، بگو در باره شراب و قمار از تو سؤال مى" -

ازاد از ما : پرسند شه شيز انفاق کنناد؟ بگاو   و از تو مى. گناه آنها از نفعشان بيشتر است ( ولى)براى مردم در بردارد؛ 

 "!سازد، شايد انديشه کنيد اينچنين خداوند آيات را براى شما روشن مى« .نيازمندى خود

فِي الدَنْيَا وَاآلخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْاالَحٌ لَهُامْ خَيْارٌ وَإِنْ    ( 221

مُّصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ ألعْنَتَكُمْ إِنَ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْ

 اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
. اصالح کار آنان بهتر اسات »: کنند، بگو و از تو در باره يتيمان سؤال مى! درباره دنيا و آخرت ( تا انديشه کنيد)" -

و همچون يك بارادر  )« .شما هستند  (دينى)آنها برادر  ( مانعى ندارد؛)و اگر زندگى خود را با زندگى آنان بياميزيد، 

انادازد؛   و اگر خدا بخواهد، شما را به زحمت ماى . شناسد خداوند، مفسدان را از مّصلحان، بازمى ( !با آنها رفتار کنيد

دهد در عين سرپرستى يتيمان، زندگى و اموال آنها را بكلى از اموال خود، جادا ساازيد؛ ولاى خداوناد      و دستور مى)

 ".زيرا او توانا و حكيم است  (کند؛ شنين نمى

وَالَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِکَاتِ حَتَى يُؤْمِنَ وَألَمَةٌ مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مَشْرِکَةٍ وَلَاوْ  ( 221

أَعْجَبَتْكُمْ وَالَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِکِينَ حَتَى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مَؤْمِنٌ خَيْارٌ مِان مَشْارِکٍ    

جَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِاهِ  وَلَوْ أَعْ

 وَيُبَيِنُ آيَاتِهِ لِلنَاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَکَرُونَ 
نيازان، دسترساى   اگر شه جاز باه ازدواج باا ک   ! )اند، ازدواج نكنيد پرست، تا ايمان نياورده و با زنان مشرک و بت" -

شما را  ( زيبايى، يا ثروت، يا موقعيت او)پرست، بهتر است؛ هر شند  کنيز باايمان، از زن آزاد بت ( نداشته باشيد؛ زيرا

اگار شاه ناشاار شاويد     ! )اند، در نياوريد پرست، تا ايمان نياورده و زنان خود را به ازدواج مردان بت. به شگفتى آورد

پرست، بهتر است؛ هر شناد   يك غالم باايمان، از يك مرد آزاد بت ( باايمان درآوريد؛ زيرا آنها را به همسرى غالمان
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کنند؛ و خدا دعوت به بهشت و  آنها دعوت به سوى آتش مى. شما را به شگفتى آورد ( مال و موقعيت و زيبايى او،)

 "!د متذکر شوندسازد؛ شاي نمايد، و آيات خويش را براى مردم روشن مى آمرزش به فرمان خود مى

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِسَاء فِي الْمَحِيضِ وَالَ ( 222

تَقْرَبُوهُنَ حَتَىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْ ُ أَمَرَکُمُ اللّهُ إِنَ اللّهَ يُحِبَ 

 الْمُتَطَهِرِينَ  التَوَابِينَ وَيُحِبَ
رو در حالات قاعادگى، از    اى است؛ از اين شيز زيانبار و آلوده»: کنند، بگو و از تو، در باره خون حيض سؤال مى" -

و هنگامى که پاک شدند، از طريقى که خادا باه شاما    ! و با آنها نزديكى ننمايد، تا پاک شوند! گيرى کنيد آنان کناره

 ".دوست دارد ( نيز)کنندگان را دوست دارد، و پاکان را  خداوند، توبه! کنيدفرمان داده، با آنها آميزش 

نِسَآؤُکُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمْ وَقَادِمُواْ ألَنفُسِاكُمْ وَاتَقُاواْ    ( 223

 اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَكُم مَالَقُوهُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ 
سعى نمائياد  )و . توانيد با آنها آميزش کنيد ، محل بذرافشانى شما هستند؛ پس هر زمان که بخواهيد، مىزنان شما" -

و از خادا بپرهيزياد و   ! اثر نيكى براى خود، از پايش بفرساتيد   ( از اين فرصت بهره گرفته، با پرورش فرزندان صالح

 "!بدانيد او را مالقات خواهيد کرد و به مؤمنان، بشارت ده

وَالَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُواْ وَتَتَقُواْ وَتُّصْلِحُواْ بَيْنَ النَااسِ   (224

 وَاللّهُ سَمِي ٌ عَلِيمٌ 
و براى اينكه نيكى کنيد، و تقاوا پيشاه ساازيد، و در مياان ماردم      ! خدا را در معرض سوگندهاى خود قرار ندهيد -

 .و خداوند شنوا و داناست! ( د ننماييدسوگند يا)اصالح کنيد 

الَ يُؤَاخِذُکُمُ اللّهُ بِاللَغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُکُم بِمَا کَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ( 225

 وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ 
باه آنچاه دلهااى شاما     کنيد، مؤاخذه نخواهد کرد، اماا   خداوند شما را به خاطر سوگندهايى که بدون توجه ياد مى -

و خداوند، آمرزناده و بردباار   . کند مؤاخذه مى ( کنيد، و سوگندهايى که از روى اراده و اختيار، ياد مى)کسب کرده، 

 .است
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لِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآئِهِمْ تَرَبَصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَ اللّهَ غَفُورٌ ( 222

 رَحِيمٌ 
حق دارناد  [ جنسى ننمايند، کنند که با آنها ، آميزش سوگند ياد مى]= نمايند  مى« ايالء»انى که زنان خود را کس" -

و در ضمن اين شهار ماه، وض  خود را با همسر خويش، از نظار اداماه زنادگى ياا طاالق،      . )شهار ماه انتظار بكشند

خداوند،آمرزناده و مهرباان    ( آنهاا نيسات؛ زيارا    شيازى بار  )بازگشت کنند،  ( در اين فرصت،)اگر  ( .روشن سازند

 ".است

 وَإِنْ عَزَمُواْ الطَالَقَ فَإِنَ اللّهَ سَمِي ٌ عَلِيمٌ ( 227
 ".خداوند شنوا و داناست ( آن هم با شرايطش مانعى ندارد؛)و اگر تّصميم به جدايى گرفتند، " -

ثَةَ قُرُوَءٍ وَالَ يَحِلُ لَهُنَ أَن يَكْاتُمْنَ مَاا   وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَالَ( 228

خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن کُنَ يُؤْمِنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَبُعُولَتُهُنَ أَحَقُ بِرَدِهِنَ 

مَعْرُوفِ وَلِلرِجَاالِ  فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْالَحًا وَلَهُنَ مِثْالُ الَاذِي عَلَايْهِنَ بِاالْ    

 عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ 
و اگار  [ عده نگه دارناد ! ]= انتظار بكشند ( و پاک شدن)زنان مطلقه، بايد به مدت سه مرتبه عادت ماهانه ديدن " -

و . ان آفرياده، کتماان کنناد   به خدا و روز رستاخيز، ايمان دارند، براى آنها حالل نيست که آنچه را خدا در رحمهايش

سازاوارترند؛ در   ( از ديگاران )در ايان مادت،    ( و از سرگرفتن زندگى زناشويى)همسرانشان، براى بازگرداندن آنها 

اى  و براى آنان، همانند وظايفى که بار دوش آنهاسات، حقاوق شايساته    . خواهان اصالح باشند ( براستى)صورتى که 

 ".برترى دارند؛ و خداوند توانا و حكيم است قرار داده شده؛ و مردان بر آنان
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الطَالَقُ مَرَتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَالَ يَحِلُ لَكُامْ أَن  ( 229

الَ تَأْخُذُواْ مِمَا آتَيْتُمُوهُنَ شَيْئًا إِالَ أَن يَخَافَا أَالَ يُقِيمَا حُدُودَ اللّاهِ فَاإِنْ خِفْاتُمْ أَ   

يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَالَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَالَ تَعْتَدُوهَا 

 وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ 
بايد به طور شايسته همسار خاود    ( و در هر مرتبه،)دو مرتبه است؛  ( طالقى که رجوع و بازگشت دارد،)طالق، " -

و براى شما حالل نيست که شيزى . ( و از او جدا شود)، يا با نيكى او را رها سازد ( و آشتى نمايد)را نگاهدارى کند 

اگار بترسايد کاه    . ايد، پس بگيريد؛ مگر اينكه دو همسر، بترسند که حدود الهاى را برپاا ندارناد    از آنچه به آنها داده

اينهاا حادود و   . ( و طالق بگيرد)عايت نكنند، مانعى براى آنها نيست که زن، فديه و عوضى بپردازد حدود الهى را ر

 ".و هر کس از آن تجاوز کند، ستمگر است! مرزهاى الهى است؛ از آن، تجاوز نكنيد

لَقَهَاا فَاالَ   فَإِن طَلَقَهَا فَالَ تَحِلُ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَ( 231

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِنُهَاا  

 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 
كاه  او را طالق داد، از آن به بعد، زن بر او حالل نخواهد بود؛ مگار اين  ( بعد از دو طالق و رجوع، بار ديگر)اگر " -

او را طالق گفت، گناهى  ( همسر دوم)اگر  ( در اين صورت،. جنسى نمايد و با او، آميزش)همسر ديگرى انتخاب کند 

در صورتى که اميد داشته باشند که حدود الهاى را   ( و با همسر اول، دوباره ازدواج نمايد؛)ندارد که بازگشت کنند؛ 

 ".نمايد آن را براى گروهى که آگاهند، بيان مى ( خدا)اينها حدود الهى است که . محترم ميشمرند

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النَسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُانَ فَأَمْسِاكُوهُنَ بِمَعْارُوفٍ أَوْ سَارِحُوهُنَ     ( 231

 بِمَعْرُوفٍ وَالَ تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لَتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَامَ نَفْسَاهُ وَالَ  

تَتَخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْکُرُواْ نِعْمَتَ اللّاهِ عَلَايْكُمْ وَمَاا أَنازَلَ عَلَايْكُمْ مِانَ       

 الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
و )رسيدند، يا به طرز صحيحى آنها را نگاه داريد « عدّه»ه آخرين روزهاى و هنگامى که زنان را طالق داديد، و ب -

گاه به خاطر زيان رسااندن و تعادّى کاردن، آنهاا را      و هيچ! اى آنها را رها سازيد ، و يا به طرز پسنديده( آشتى کنيد
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 ( تفاده از قاوانين الهاى،  و با اين اعماال، و ساوء اسا   . )و کسى که شنين کند، به خويشتن ستم کرده است! نگاه نداريد

و به ياد بياوريد نعمت خدا را بر خود، و کتاب آسمانى و علم و دانشى کاه بار شاما    ! آيات خدا را به استهزا نگيريد

و از نياات  )و بدانيد خداوناد از هار شيازى آگااه اسات      ! و از خدا بپرهيزيد! دهد نازل کرده، و شما را با آن، پند مى

 !( کنند، با خبر است سوء استفاده مى کسانى که از قوانين او،

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَالَ تَعّْضُلُوهُنَ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَ إِذَا ( 232

تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن کَانَ مِنكُمْ يُاؤْمِنُ بِاللّاهِ وَالْيَاوْمِ    

 آلخِرِ ذَلِكُمْ أَزْکَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ الَ تَعْلَمُونَ ا
 ( ساابق )و هنگامى که زنان را طالق داديد و عدّه خود را به پايان رساندند، مان  آنهاا نشاويد کاه باا همساران      " -

اين دستورى است که تنها افارادى  . ر گردداى تراضى برقرا اگر در ميان آنان، به طرز پسنديده! خويش، ازدواج کنند

، باراى  ( دساتور )ايان  . ( کنناد  و به آن، عمل مى)گيرند  از شما، که ايمان به خدا و روز قيامت دارند، از آن، پند مى

 ".دانيد داند و شما نمى شما مؤثرتر، و براى شستن آلودگيها مفيدتر است؛ و خدا مى ( هاى خانواده)رشد 

دَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَ حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَ الرَضَااعَةَ  وَالْوَالِ( 233

وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَکِسْوَتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ الَ تُكَلَفُ نَفْاسٌ إِالَ وُسْاعَهَا الَ   

بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِاكَ فَاإِنْ أَرَادَا    تُّضَآرَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَالَ مَوْلُودٌ لَهُ

فِّصَاالً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَالَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَسْتَرْضِاعُواْ  

اتَقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُاواْ  أَوْالَدَکُمْ فَالَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُم مَآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَ

 أَنَ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَّصِيرٌ 
براى کسى است کاه بخواهاد دوران شايرخوارگى را     ( اين. )دهند مادران، فرزندان خود را دو سال تمام، شير مى" -

در را باه طاور   ، الزم اسات خاوراک و پوشااک ماا    [پادر ]= و بر آن کس که فرزند براى او متولّد شده . تكميل کند

هيچ کس موظّف به بيش از مقادار تواناايى خاود     ( .در مدت شير دادن بپردازد؛ حتى اگر طالق گرفته باشد)شايسته 

و بار وارث او نياز الزم اسات    . حق ضرر زدن به کودک را دارد، و نه پدر ( به خاطر اختالف با پدر)نه مادر ! نيست

و اگار آن دو، باا رضاايت يكاديگر و     [. ر دوران شيرخوارگى تأمين نماياد هزينه مادر را د]= اين کار را انجام دهد 

با عدم توانايى، يا عدم موافقات  )و اگر . از شير بازگيرند، گناهى بر آنها نيست ( زودتر)مشورت، بخواهند کودک را 



 قرآن کریم               سوره البقره

61 

ه مادر را باه طاور   اى براى فرزندان خود بگيريد، گناهى بر شما نيست؛ به شرط اينكه حق گذشت خواستيد دايه ( مادر

 "!دهيد، بيناست و بدانيد خدا، به آنچه انجام مى! خدا بپرهيزيد ( مخالفت فرمان)و از . شايسته بپردازيد

وَالَذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَاةَ أَشْاهُرٍ   ( 234

لَهُنَ فَالَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِاهِنَ بِاالْمَعْرُوفِ   وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَ

 وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 
و عادّه نگاه   )گذارند، بايد شهار ماه و ده روز، انتظاار بكشاند    ميرند و همسرانى باقى مى و کسانى که از شما مى -

خواهند، در باره خودشان به طاور   رسيدند، گناهى بر شما نيست که هر شه مى و هنگامى که به آخر مدتشان! ( دارند

 .کنيد، آگاه است و خدا به آنچه عمل مى. ( و با مرد دلخواه خود، ازدواج کنند)شايسته انجام دهند 

ي وَالَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِاهِ مِانْ خِطْبَاةِ النِسَااء أَوْ أَکْنَناتُمْ فِا      ( 235

أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَكُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَ وَلَكِن الَ تُوَاعِادُوهُنَ سِار ا إِالَ أَن تَقُولُاواْ    

قَوْالً مَعْرُوفًا وَالَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِكَاحِ حَتَىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ 

 نفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَعْلَمُ مَا فِي أَ
خواساتگارى کنياد، و ياا در دل     ( اناد  از زنانى که همسرانشان مارده )و گناهى بر شما نيست که به طور کنايه، " -

و باا  )واهياد افتااد؛   دانست شما به ياد آنهاا خ  خداوند مى. ( بدون اينكه آن را اظهار کنيد)تّصميم بر اين کار بگيريد 

ولى پنهانى با آنها قرار زناشويى نگذاريد، مگر اينكه باه طارز    ( خواسته طبيعى شما به شكل معقول، مخالف نيست؛

و بدانياد  ! اقدام به ازدواج ننماييد، تا عادّه آنهاا سارآيد    ( ولى در هر حال،! )اظهار کنيد ( به طور کنايه)اى  پسنديده

و در )و بدانياد خداوناد، آمرزناده و بردباار اسات      ! از مخالفات او بپرهيزياد  ! داند ريد، مىخداوند آنچه را در دل دا

 "!( کند مجازات بندگان، عجله نمى

الَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِسَااء مَاا لَامْ تَمَسَاوهُنُ أَوْ تَفْرِضُاواْ لَهُانَ       ( 232

 ِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَق اا  فَرِيّضَةً وَمَتِعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِ

 عَلَى الْمُحْسِنِينَ 
 ( و در ايان موقا ،  . )طالق دهيد، گناهى بر شاما نيسات   ( به عللى)جنسى يا تعيين مهر،  اگر زنان را قبل از آميزش -

نايى دارد، به اندازه تواناييش، و آن کس کاه تنگدسات   آن کس که توا! مند سازيد بهره ( اى مناسب، با هديه)آنها را 
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و اين بر نيكوکااران، الزاماى   ! بدهد ( که مناسب حال دهنده و گيرنده باشد)اى شايسته  است، به اندازه خودش، هديه

 .است

ّصْافُ  وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسَوهُنَ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَ فَرِيّضَاةً فَنِ ( 237

مَا فَرَضْتُمْ إَالَ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَذِي بِيَدِهِ عُقْادَةُ النِكَااحِ وَأَن تَعْفُاواْ أَقْارَبُ     

 لِلتَقْوَى وَالَ تَنسَوُاْ الْفَّضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَّصِيرٌ 
طالق دهيد، در حالى که مهرى براى  ( جنسى کنيد آميزش)د و و اگر آنان را، پيش از آن که با آنها تماس بگيري" -

 ( حاق خاود را  )مگار اينكاه آنهاا     ( باه آنهاا بدهياد   )اياد   نّصف آنچه را تعيين کرده ( الزم است)ايد،  آنها تعيين کرده

را  آن کس که گاره ازدواج باه دسات اوسات، آن     ( در صورتى که صغير و سفيه باشند، ولىّ آنها، يعنى)ببخشند؛ يا 

به پرهيزکارى نزديكتر است، و گذشات و نيكوکاارى را    ( و بخشيدن تمام مهر به آنها)و گذشت کردن شما . ببخشد

 "!دهيد، بيناست در ميان خود فراموش نكنيد، که خداوند به آنچه انجام مى

  حَافِظُواْ عَلَى الّصَلَوَاتِ والّصَالَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ( 238
و از روى خّضوع و اطاعت، براى خدا ! کوشا باشيد[ نماز ظهر]= نماز وسطى  ( به خّصوص)در انجام همه نمازها،  -

 !بپاخيزيد

فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَاالً أَوْ رُکْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْکُرُواْ اللّهَ کَمَا عَلَمَكُم مَاا لَامْ   ( 239

 تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ 
اماا هنگاامى کاه    ! در حال پياده يا ساواره انجاام دهياد    ( نماز را)بترسيد،  ( به خاطر جنگ، يا خطر ديگرى)ر و اگ -

گونه که خداوند، شيزهايى را  همان![ نماز را به صورت معمولى بخوانيد! ]= امنيت خود را بازيافتيد، خدا را ياد کنيد

 .دانستيد، به شما تعليم داد که نمى

يُتَوَفَوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِايَةً لِاأَزْوَاجِهِم مَتَاعًاا إِلَاى      وَالَذِينَ( 241

الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَالَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِاهِنَ مِان   

 مَعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
گذارند، بايد براى همسران خاود   جا مى گيرند و همسرانى از خود به آستانه مرگ قرارمى و کسانى که از شما در" -

 ( از خانه شاوهر )مند سازند؛ به شرط اينكه آنها  بهره ( با پرداختن هزينه زندگى)وصيت کنند که تا يك سال، آنها را 



 قرآن کریم               سوره البقره

62 

گنااهى بار شاما     ( در هزيناه ندارناد؛ ولاى   حقى )و اگر بيرون روند، . ( و اقدام به ازدواج مجدد نكنند)بيرون نروند 

 ".و خداوند، توانا و حكيم است. دهند نيست نسبت به آنچه در باره خود، به طور شايسته انجام مى

 وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَق ا عَلَى الْمُتَقِينَ ( 241
ايان، حقاى اسات بار ماردان      . ( ر، پرداخات گاردد  که از طرف شاوه )و براى زنان مطلقه، هديه مناسبى الزم است  -

 .پرهيزکار

 کَذَلِكَ يُبَيِنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ( 242
 "!دهد؛ شايد انديشه کنيد اين شنين، خداوند آيات خود را براى شما شرح مى" -

مْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُ( 243

اللّهُ مُوتُواْ ثُمَ أَحْيَاهُمْ إِنَ اللّهَ لَذُو فَّضْلٍ عَلَاى النَااسِ وَلَكِانَ أَکْثَارَ النَااسِ الَ      

 يَشْكُرُونَ 
کاه باه بهاناه    )هاى خود فرار کردند؟ و آنان، هزارها نفر بودناد   آيا نديدى جمعيتى را که از ترس مرگ، از خانه" -

و به همان بيماارى، کاه   ! )بميريد: خداوند به آنها گفت. ( بيمارى طاعون، از شرکت در ميدان جهاد خوددارى نمودند

و مااجراى زنادگى آنهاا را درس عبرتاى باراى      )سپس خدا آنها را زنده کارد؛   ( .آن را بهانه قرار داده بودند، مردند

 ".آورند بجا نمى ( او را)کند؛ ولى بيشتر مردم، شكر  دگان خود احسان مىخداوند نسبت به بن ( .آيندگان قرار داد

 وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ سَمِي ٌ عَلِيمٌ ( 244
 .و بدانيد خداوند، شنوا و داناست! و در راه خدا، پيكار کنيد -

سَنًا فَيُّضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا کَثِيارَةً وَاللّاهُ   مَن ذَا الَذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَ( 245

 يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 
تاا آن را باراى او،    ( و از اموالى که خدا به او بخشيده، انفااق کناد،  )دهد، « اى قرض الحسنه»کيست که به خدا " -

و انفاق، هرگاز باعا  کمباود    )سازد؛  دود يا گسترده مىمح ( که روزى بندگان را)شندين برابر کند؟ و خداوند است 

 ".( و پاداش خود را خواهيد گرفت)گرديد  و به سوى او باز مى. ( شود روزى آنها نمى

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَإلِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَاالُواْ لِنَبِايٍ لَهُامُ    ( 242

قَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَاالُ أَالَ  ابْعَ ْ لَنَا مَلِكًا نُ
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تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَالَ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَاا وَأَبْنَآئِنَاا   

 اْ إِالَ قَلِيالً مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ فَلَمَا کُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَوْ
باراى   ( و فرماندهى)زمامدار »: آيا مشاهده نكردى جمعى از بنى اسرائيل را بعد از موسى، که به پيامبر خود گفتند -

ور پيكاار باه شاما داده    شايد اگار دسات  »: پيامبر آنها گفت. در راه خدا پيكار کنيم ( زير فرمان او)تا ! ما انتخاب کن

شگونه ممكن است در راه خدا پيكار نكنايم، در  »: گفتند« !در راه خدا، جهاد و پيكار نكنيد ( سرپيچى کنيد، و)شود، 

( اناد  و شهرهاى ما به وسيله دشمن اشغال، و فرزندان ماا اساير شاده   )ايم،  ها و فرزندانمان رانده شده حالى که از خانه

و خداوند از ستمكاران، . ور پيكار به آنها داده شد، جز عدّه کمى از آنان، همه سرپيچى کردنداما هنگامى که دست« !؟

 .آگاه است

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَهُمْ إِنَ اللّهَ قَدْ بَعَ َ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَاْ أَنَى يَكُونُ لَاهُ  ( 247

مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَاالِ قَاالَ إِنَ اللّاهَ     الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ

اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَاهُ مَان يَشَااء    

 وَاللّهُ وَاسِ ٌ عَلِيمٌ 
« .کارده اسات   ( و انتخااب )شاما مبعاوث    را براى زمامادارى  ( *طالوت)*خداوند »: و پيامبرشان به آنها گفت" -

خدا او را بر »: گفت« !تريم، و او ثروت زيادى ندارد؟ شگونه او بر ما حكومت کند، با اينكه ما از او شايسته»: گفتند

خداوناد، ملكاش را باه هار کاس بخواهاد،       . جسم، وساعت بخشايده اسات    ( قدرت)شما برگزيده، و او را در علم و 

 "«.آگاه است ( ها از لياقت افراد براى منّصب)وند، وسي  است؛ و بخشد؛ و احسان خدا مى

وَقَالَ لَهُمْ نِبِيَهُمْ إِنَ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِكُامْ  ( 248

فِي ذَلِكَ آليَةً لَكُمْ  وَبَقِيَةٌ مِمَا تَرَکَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَآلئِكَةُ إِنَ

 إِن کُنتُم مَؤْمِنِينَ 
هماان  . )به سوى شما خواهد آمد ( *صندوق عهد)*نشانه حكومت او، اين است که »: و پيامبرشان به آنها گفت" -

در آن، آرامشى از پروردگار شما، و يادگارهاى خانادان موساى و هاارون قارار دارد؛ در حاالى کاه        ( صندوقى که

 "«.براى شماست؛ اگر ايمان داشته باشيد ( روشن)اى  در اين موضوع، نشانه. کنند ، آن را حمل مىفرشتگان
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فَلَمَا فَّصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَان شَارِبَ مِنْاهُ    ( 249

مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِالَ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَهُ مِنِي إِالَ 

قَلِيالً مِنْهُمْ فَلَمَا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ الَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَاالُوتَ  

قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِيارَةً   وَجُنودِهِ قَالَ الَذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مَالَقُو اللّهِ کَم مِن فِئَةٍ

 بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَ َ الّصَابِرِينَ 
سپاهيان را با خود بيرون بارد، باه آنهاا     ( به فرماندهى لشكر بنى اسرائيل منّصوب شد، و)و هنگامى که طالوت " -

از آن بنوشاند، از مان    ( ام تشنگى،که به هنگ)کند؛ آنها  خداوند، شما را به وسيله يك نهر آب، آزمايش مى»: گفت

جز عده کمى، همگاى از آن آب  « نيستند؛ و آنها که جز يك پيمانه با دست خود، بيشتر از آن نخورند، از من هستند

از آن  ( در آمدناد،  و از بوته آزمايش، سالم به)سپس هنگامى که او، و افرادى که با او ايمان آورده بودند، . نوشيدند

و  ( *جاالوت )*امروز، ما تواناايى مقابلاه باا    »: گفتند ( اى از کمى نفرات خود، ناراحت شدند؛ و عده)نهر گذشتند، 

: گفتند ( و به روز رستاخيز، ايمان داشتند)دانستند خدا را مالقات خواهند کرد  اما آنها که مى« .سپاهيان او را نداريم

و خداوناد، باا صاابران و    « !عظيماى پياروز شادند    هااى  هاى کوشكى که به فرمان خدا، بار گاروه   شه بسيار گروه»

 ".است ( کنندگان استقامت

وَلَمَا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِتْ أَقْادَامَنَا  ( 251

 وَانّصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 
پيمانه شاكيبايى و اساتقامت را   ! پروردگارا»: و سپاهيان او قرارگرفتند گفتند  (*جالوت)*و هنگامى که در برابر  -

 !و ما را بر جمعيّت کافران، پيروز بگردان! و قدمهاى ما را ثابت بدار! بر ما بريز

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَااهُ اللّاهُ الْمُلْاكَ وَالْحِكْمَاةَ     ( 251

مَهُ مِمَا يَشَاء وَلَوْالَ دَفْ ُ اللّهِ النَاسَ بَعّْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ األَرْضُ وَلَكِانَ  وَعَلَ

 اللّهَ ذُو فَّضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ 
نوجوان نيرومند و شاجاعى کاه   )« داوود»و . سپس به فرمان خدا، آنها سپاه دشمن را به هزيمت واداشتند[152]" -

خواست به  را کشت؛ و خداوند، حكومت و دانش را به او بخشيد؛ و از آنچه مى« جالوت»، ( بود« وتطال»در لشكر 
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گرفات، ولاى    کرد، زمين را فساد فراماى  و اگر خداوند، بعّضى از مردم را به وسيله بعّضى ديگر دف  نمى. او تعليم داد

 ".خداوند نسبت به جهانيان، لطف و احسان دارد

 للّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِ وَإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ آيَاتُ ا( 252
 ".هستى ( ما)خوانيم؛ و تو از رسوالن  اينها، آيات خداست که به حق، بر تو مى" -

تِلْكَ الرُسُلُ فَّضَلْنَا بَعّْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم مَن کَلَمَ اللّهُ وَرَفَ َ بَعّْضَهُمْ ( 253

جَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِنَاتِ وَأَيَدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا دَرَ

اقْتَتَلَ الَذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُاواْ فَمِانْهُم مَانْ    

 شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ  آمَنَ وَمِنْهُم مَن کَفَرَ وَلَوْ
گفت؛ و بعّضى را درجاتى  بعّضى از آن رسوالن را بر بعّضى ديگر برترى داديم؛ برخى از آنها، خدا با او سخن مى" -

ولى فّضايلت و مقاام   )يم؛ تأييد نمود« روح القدس»هاى روشن داديم؛ و او را با  برتر داد؛ و به عيسى بن مريم، نشانه

هاى  خواست، کسانى که بعد از آنها بودند، پس از آن همه نشانه و اگر خدا مى ( .آن پيامبران، مان  اختالف امتها نشد

اماا خادا ماردم را مجباور نسااخته؛ و آنهاا را در پيماودن راه        )کردناد؛   روشن که براى آنها آمد، جنگ و ستيز نمى

ولى اين امتها بودند که با هم اختالف کردند؛ بعّضى ايمان آوردند و بعّضى کافر شادند؛   ( سعادت، آزاد گذارده است؛

خواهد،  کردند؛ ولى خداوند، آنچه را مى خواست، با هم پيكار نمى اگر خدا مى ( و باز. و جنگ و خونريزى بروز کرد)

 ".( کند کس را به قبول شيزى مجبور نمى و هيچ)دهد  انجام مى ( از روى حكمت)

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَا رَزَقْنَاکُم مِن قَبْلِ أَن يَاأْتِيَ يَاوْمٌ الَ بَيْا ٌ    ( 254

 فِيهِ وَالَ خُلَةٌ وَالَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَالِمُونَ 
پيش از آنكه روزى فرا رساد کاه در   ! يدايم، انفاق کن از آنچه به شما روزى داده! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

و )، و ناه دوساتى   ( تا بتوانيد سعادت و نجات از کيفار را باراى خاود خريادارى کنياد     )آن، نه خريد و فروش است 

هام  )و کافران، خود ستمگرند؛  ( .زيرا شما شايسته شفاعت نخواهيد بود)، و نه شفاعت؛ ( رفاقتهاى مادى سودى دارد

 ".( ند، هم به ديگرانکن به خودشان ستم مى

اللُّه اَل إِلََه ِإاَل هَُو الْحَاَي الْقَيَاوُم اَل َتأْخُاذُُه سِانٌَة َوالَ نَاوْمٌ لَاهُ مَاا فِاي         ( 255

السَمَاوَاتِ وَمَا فِي األَرْضِ مَن ذَا الَذِي يَشْفَ ُ عِنْدَهُ إِالَ بِإِذْنِاهِ يَعْلَامُ مَاا بَايْنَ     
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مْ وَالَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِالَ بِمَاا شَااء وَسِا َ کُرْسِايَهُ     أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُ

 السَمَاوَاتِ وَاألَرْضَ وَالَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيَ الْعَظِيمُ 
و هساتند؛  هيچ معبودى نيست جز خداوند يگانه زنده، که قائم به ذات خويش است، و موجودات ديگر، قاائم باه ا  " -

آنچاه در   ( ماناد؛  اى از تدبير جهاان هساتى، غافال نماى     و لحظه)گيرد؛  هيچگاه خواب سبك و سنگينى او را فرانمى

بناابراين، شافاعت   ! )آسمانها و آنچه در زمين است، از آن اوست؛ کيست که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت کند؟

]= آنچاه را در پايش روى آنهاا     ( .کاهاد  از مالكيت مطلقه او نماى کنندگان، براى آنها که شايسته شفاعتند،  شفاعت

و کسى از علم او آگااه   ( .و گذشته و آينده، در پيشگاه علم او، يكسان است)داند؛  و پشت سرشان است مى[  بندگان

پرتاوى از  اوست که به همه شيز آگاه است؛ و علم و دانش محدود ديگران، . )گردد؛ جز به مقدارى که او بخواهد نمى

آسامان  ]= او، آسمانها و زمين را دربرگرفته؛ و نگاهدارى آن دو  ( حكومت)تخت  ( .پايان و نامحدود اوست علم بى

 ".بلندى مقام و عظمت، مخّصوص اوست. ، او را خسته نميكند[و زمين 

رْ بِالطَااغُوتِ  الَ إِکْرَاهَ فِي الدِينِ قَد تَبَيَنَ الرُشْدُ مِانَ الْغَايِ فَمَانْ يَكْفُا    ( 252

 وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ الَ انفِّصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِي ٌ عَلِيمٌ 
بنابر اين، کسى که باه طااغوت   . راه درست از راه انحرافى، روشن شده است ( زيرا. )در قبول دين، اکراهى نيست -

کافر شود و به خدا ايمان آورد، به دستگيره محكماى شناگ زده اسات، کاه     [ طغيانگربت و شيطان، و هر موجود ]= 

 .و خداوند، شنوا و داناست. گسستن براى آن نيست

اللّهُ وَلِيَ الَذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النُوُرِ وَالَاذِينَ کَفَارُواْ   ( 257

رِجُونَهُم مِنَ النُورِ إِلَى الظُلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَاارِ  أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَاغُوتُ يُخْ

 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
 ( اماا . )بارد  اند؛ آنها را از ظلمتها، به سوى نور بيرون ماى  خداوند، ولى و سرپرست کسانى است که ايمان آورده" -

برناد؛ آنهاا اهال     نها را از نور، به سوى ظلمتهاا بيارون ماى   کسانى که کافر شدند، اولياى آنها طاغوتها هستند؛ که آ

 ".آتشند و هميشه در آن خواهند ماند

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِي حَآجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِاهِ أَنْ آتَااهُ اللّاهُ الْمُلْاكَ إِذْ قَاالَ      ( 258

وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَاإِنَ اللّاهَ    إِبْرَاهِيمُ رَبِيَ الَذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي
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يَأْتِي بِالشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَاذِي کَفَارَ وَاللّاهُ الَ    

 يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
گارش محاجه و گفتگو کرد؟ زيارا  که با ابراهيم در باره پرورد[ نمرود]= کسى  ( و آگاهى ندارى از)آيا نديدى " -

: هنگامى که اباراهيم گفات   ( و بر اثر کمى ظرفيت، از باده غرور سرمست شده بود؛)خداوند به او حكومت داده بود؛ 

و باراى  )« !ميارانم  کانم و ماى   من نيز زنده ماى »: او گفت« .ميراند کند و مى خداى من آن کسى است که زنده مى»

تن بر مردم دستور داد دو زندانى را حاضر کردند، فرمان آزادى يكاى و قتال ديگارى را    ساخ اثبات اين کار و مشتبه

گاويى کاه حااکم بار جهاان هساتى        اگر راست مى)آورد؛  خداوند، خورشيد را از افق مشرق مى»: ابراهيم گفت ( داد

خداوناد، قاوم ساتمگر را    و . آن مرد کافر، مبهاوت و واماناده شاد    ( در اينجا)« !خورشيد را از مغرب بياور ( تويى،

 ".کند هدايت نمى

أَوْ کَالَذِي مَرَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَىَ يُحْيِي هََذِهِ ( 259

أَوْ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَ بَعَثَهُ قَالَ کَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْاتُ يَوْمًاا   

بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَاى طَعَامِاكَ وَشَارَابِكَ لَامْ يَتَسَانَهْ      

وَانظُرْ إِلَى حِمَارِکَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ کَيْفَ نُنشِزُهَا ثُامَ  

 الَ أَعْلَمُ أَنَ اللّهَ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَا تَبَيَنَ لَهُ قَ
عبور کرد، در حالى که ديوارهاى آن، باه روى ساقفها فارو     ( ويران شده)يا همانند کسى که از کنار يك آبادى " -

پاس از  شگونه خادا اينهاا را   »: گفت ( و اجساد و استخوانهاى اهل آن، در هر سو پراکنده بود؛ او با خود)ريخته بود، 

قدر درنگ  شه»: خدا او را يكّصد سال ميراند؛ سپس زنده کرد؛ و به او گفت ( در اين هنگام،)« !کند؟ مرگ، زنده مى

نگاه کان باه غاذا و    ! نه، بلكه يكّصد سال درنگ کردى»: فرمود« .يك روز؛ يا بخشى از يك روز»: گفت« کردى؟

خدايى که يك شنين مواد فاسدشدنى ! )نه تغيير نيافته استگو هيچ ( که همراه داشتى، با گذشت سالها)نوشيدنى خود 

! که شگونه از هم متالشى شده)ولى به االغ خود نگاه کن  ( !را در طول اين مدت، حفظ کرده، بر همه شيز قادر است

ر د)اى باراى ماردم    براى اينكاه تاو را نشاانه    ( اين زنده شدن تو پس از مرگ، هم براى اطمينان خاطر توست، و هم

ى مرکب سوارى خود نگاه کن که شگونه آنها را برداشته، به هم پيوند )به استخوانها ( اکنون. )قرار دهيم ( مورد معاد

دانم خدا بر هار کاارى    مى»: بر او آشكار شد، گفت ( اين حقايق)هنگامى که « !پوشانيم دهيم، و گوشت بر آن مى مى

 ".«توانا است
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رَبِ أَرِنِي کَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَامْ تُاؤْمِن قَاالَ     وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ( 221

بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَيْرِ فَّصُرْهُنَ إِلَيْاكَ ثُامَ اجْعَالْ    

 وَاعْلَمْ أَنَ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  عَلَى کُلِ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَ ادْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيًا
« کناى؟  به من نشان باده شگوناه مردگاان را زناده ماى     ! خدايا»: هنگامى را که ابراهيم گفت ( به خاطر بياور)و " -

در ايان صاورت،   »: فرماود « .خواهم قلبم آرامش ياباد  آرى، ولى مى»: عرض کرد« !اى؟ مگر ايمان نياورده»: فرمود

ساپس بار هار    ! ( و در هم بيااميز )قطعه قطعه کن  ( پس از ذبح کردن،)و آنها را ! ان را انتخاب کنشهار نوع از مرغ

و بادان خداوناد قاادر و حكايم     ! آيند کوهى، قسمتى از آن را قرار بده، بعد آنها را بخوان، به سرعت به سوى تو مى

 ".«( ردهم از ذرات بدن مردگان آگاه است، و هم توانايى بر جم  آنها دا)است؛ 

مَثَلُ الَذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ کَمَثَلِ حَبَةٍ أَنبَتَتْ سَبْ َ سَانَابِلَ  ( 221

 فِي کُلِ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَةٍ وَاللّهُ يُّضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِ ٌ عَلِيمٌ 
کنند، همانند بذرى هستند کاه هفات خوشاه بروياناد؛ کاه در هار        ىکسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق م" -

کند؛ و  ، دو يا شند برابر مى( و شايستگى داشته باشد)خوشه، يكّصد دانه باشد؛ و خداوند آن را براى هر کس بخواهد 

 ".داناست ( به همه شيز)وسي ، و  ( از نظر قدرت و رحمت،)خدا 

مْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَ الَ يُتْبِعُاونَ مَاا أَنفَقُاواُ مَن اا وَالَ     الَذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُ( 222

 أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ 
ارناد و آزارى  گذ اند، منت نمى کنند، سپس به دنبال انفاقى که کرده کسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق مى" -

 ".شوند است؛ و نه ترسى دارند، و نه غمگين مى ( محفوظ)رسانند، پاداش آنها نزد پروردگارشان  نمى

 قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌ حَلِيمٌ ( 223
، از بخششى که آزارى باه دنباال آن   ( شت از خشونتهاى آنهاو گذ)، و عفو ( در برابر نيازمندان)گفتار پسنديده " -

 ".نياز و بردبار است باشد، بهتر است؛ و خداوند، بى

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ الَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِاالْمَنِ وَاألذَى کَالَاذِي يُنفِاقُ    ( 224

الْيَوْمِ اآلخِرِ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُارَابٌ  مَالَهُ رِئَاء النَاسِ وَالَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ
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فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْدًا الَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَا کَسَبُواْ وَاللّاهُ الَ يَهْادِي   

 الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 
همانند کساى کاه ماال خاود را     ! ار، باطل نسازيدبخششهاى خود را با منت و آز! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

همچاون قطعاه سانگى     ( کاار او )آورد؛  کند؛ و به خدا و روز رستاخيز، ايمان نمى براى نشان دادن به مردم، انفاق مى

و هماه  )و رگبار باران به آن برساد،   ( و بذرهايى در آن افشانده شود؛)خاک باشد؛  ( قشر نازکى از)است که بر آن، 

اناد، شيازى    آنها از کارى که انجام داده. رها کند ( و خالى از خاک و بذر)و آن را صاف  ( و بذرها را بشويد، خاکها

 ".کند آورند؛ و خداوند، جمعيت کافران را هدايت نمى به دست نمى

أَنفُسِاهِمْ   وَمَثَلُ الَذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتًاا مِانْ  ( 225

کَمَثَلِ جَنَةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُکُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُّصِبْهَا وَابِالٌ فَطَالٌ   

 وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَّصِيرٌ 
کنناد،   ىروح خاود، انفااق ما    ( ملكات انسانى در)کسانى که اموال خود را براى خشنودى خدا، و تثبيت  ( کار)و  -

و از هواى آزاد و ناور آفتااب، باه حاد     )همچون باغى است که در نقطه بلندى باشد، و بارانهاى درشت به آن برسد، 

و خداوناد باه آنچاه انجاام      ( .که هميشه شاداب و با طراوت است)و ميوه خود را دو شندان دهد  ( کافى بهره گيرد،

 .دهيد، بيناست مى

ن تَكُونَ لَهُ جَنَةٌ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَاابٍ تَجْارِي مِان تَحْتِهَاا     أَيَوَدَ أَحَدُکُمْ أَ( 222

األَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن کُلِ الثَمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَارُ وَلَاهُ ذُرِيَاةٌ ضُاعَفَاء فَأَصَاابَهَا      

 لَعَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ  إِعّْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ کَذَلِكَ يُبَيِنُ اللّهُ لَكُمُ اآليَاتِ
آيا کسى از شما دوست دارد که باغى از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زير درختان آن، نهرها بگذرد، " -

کوشاك  )اى وجود داشته باشد، در حالى که به سن پيرى رسيده و فرزندانى  ، از هر گونه ميوه( باغ)و براى او در آن 

ور  است، به آن برخورد کند و شعله ( سوزانى)، که در آن آتش ( کوبنده)گردبادى  ( ر اين هنگام،د)ضعيف دارد؛  ( و

ايان شناين    ( .کنند طور است حال کسانى که انفاقهاى خود را، با ريا و منت و آزار، باطل مى همين! )گردد و بسوزد؟

 "!( انديشه، راه حق را بيابيد و با)سازد؛ شايد بينديشيد  خداوند آيات خود را براى شما آشكار مى
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يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ وَمِمَا أَخْرَجْنَا لَكُم مِانَ  ( 227

األَرْضِ وَالَ تَيَمَمُواْ الْخَبِي َ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْاتُم بِآخِذِياهِ إِالَ أَن تُغْمِّضُاواْ فِياهِ     

 واْ أَنَ اللّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ وَاعْلَمُ
اياد، و از آنچاه    به دست آورده ( از طريق تجارت)از قسمتهاى پاکيزه اموالى که ! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

و باراى انفااق، باه ساراغ     ! ، انفااق کنياد  ( از مناب  و معادن و درختان و گياهاان )ايم  از زمين براى شما خارج ساخته

حاضر نيستيد آنها را بپذيريد؛ مگار از روى   ( به هنگام پذيرش اموال،)اک نرويد در حالى که خود شما، قسمتهاى ناپ

 ".نياز و شايسته ستايش است و بدانيد خداوند، بى! اغماض و کراهت

نْاهُ  الشَيْطَانُ يَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَيَاأْمُرُکُم بِالْفَحْشَااء وَاللّاهُ يَعِادُکُم مَغْفِارَةً مِ     ( 228

 وَفَّضْالً وَاللّهُ وَاسِ ٌ عَلِيمٌ 
کند؛ ولى خداوند  امر مى ( و زشتيها)دهد؛ و به فحشا  وعده فقر و تهيدستى مى ( به هنگام انفاق،)شيطان، شما را " -

به هماين دليال، باه    . )داناست ( به هر شيز)دهد؛ و خداوند، قدرتش وسي ، و  به شما مى« فزونى»و « آمرزش»وعده 

 "( .کند اى خود، وفا مىه وعده

يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا کَثِيارًا وَمَاا   ( 229

 يَذَکَرُ إِالَ أُوْلُواْ األَلْبَابِ 
يار  دهد؛ و باه هار کاس داناش داده شاود، خ      مى ( و شايسته بداند)دانش و حكمت را به هر کس بخواهد  ( خدا)" -

 ".گردند متذکر نمى ( کنند، و اين حقايق را درک نمى)و جز خردمندان، . فراوانى داده شده است

وَمَا أَنفَقْتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَذْرٍ فَإِنَ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ ( 271

 أَنّصَارٍ 
و . داند ، خداوند آنها را مى( در راه خدا انفاق کنيد)ايد  نذر کرده ( الى را کهامو)کنيد، يا  و هر شيز را که انفاق مى -

 .ستمگران ياورى ندارند
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إِن تُبْدُواْ الّصَدَقَاتِ فَنِعِمَا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَارَاء فَهُاوَ خَيْارٌ    ( 271

 هُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لُكُمْ وَيُكَفِرُ عَنكُم مِن سَيِئَاتِكُمْ وَاللّ
و ! و اگر آنها را مخفى ساخته و به نيازمندان بدهيد، براى شما بهتر است! اگر انفاقها را آشكار کنيد، خوب است" -

و خداوند به آنچه انجاام   ( .و در پرتو بخشش در راه خدا، بخشوده خواهيد شد)پوشاند؛  قسمتى از گناهان شما را مى

 ".استدهيد، آگاه  مى

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَااء وَمَاا تُنفِقُاواْ مِانْ خَيْارٍ      ( 272

فَألنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِالَ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِانْ خَيْارٍ يُاوَفَ إِلَايْكُمْ     

 وَأَنتُمْ الَ تُظْلَمُونَ 
بنابر اين، ترک انفاق به غير مسلمانان، براى اجبار باه اساالم، صاحيح    )بر تو نيست؛  ( طور اجبار، هب)هدايت آنها " -

و آنچاه را از خوبيهاا و اماوال انفااق     . کناد  ، هادايت ماى  ( و شايسته بداند)ولى خداوند، هر که را بخواهد  ( نيست؛

 ( پااداش آن )کنيد،  و آنچه از خوبيها انفاق مى! دجز براى رضاى خدا، انفاق نكني ( ولى)کنيد، براى خودتان است؛  مى

 ".شود؛ و به شما ستم نخواهد شد به طور کامل به شما داده مى

لِلْفُقَرَاء الَذِينَ أُحّصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَ يَسْتَطِيعُونَ ضَارْبًا فِاي األَرْضِ   ( 273

عْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ الَ يَسْأَلُونَ النَاسَ إِلْحَافًاا  يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَعَفُفِ تَ

 وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ 
و توجّه به آيين خدا، )اند؛  براى نيازمندانى باشد که در راه خدا، در تنگنا قرار گرفته ( انفاقِ شما، مخّصوصاً بايد)" -

دهد تا براى تأمين هزينه زندگى،  واره ساخته؛ و شرکت در ميدانِ جهاد، به آنها اجازه نمىآنها را از وطنهاى خويش آ

و از شادّت   ( اى باه دسات آورناد؛    و سارمايه )توانناد مساافرتى کنناد     نماى  ( دست باه کساب و تجاارتى بزنناد؛    

شناسى؛ و هرگز با اصرار شيازى   ن مىهايشا پندارند؛ امّا آنها را از شهره نياز مى دارى، افراد ناآگاه آنها را بى خويشتن

 ".و هر شيز خوبى در راه خدا انفاق کنيد، خداوند از آن آگاه است ( !اين است مشخّّصات آنها. )خواهند از مردم نمى
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الَذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَيْلِ وَالنَهَارِ سِر ا وَعَالَنِيَةً فَلَهُامْ أَجْارُهُمْ عِنادَ    ( 274

 مْ وَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ رَبِهِ
کنند، مزدشان نزد پروردگارشان است؛ نه ترسى بر  آنها که اموال خود را، شب و روز، پنهان و آشكار، انفاق مى" -

 ".شوند آنهاست، و نه غمگين مى

الَذِي يَتَخَبَطُهُ الشَيْطَانُ مِنَ  الَذِينَ يَأْکُلُونَ الرِبَا الَ يَقُومُونَ إِالَ کَمَا يَقُومُ( 275

الْمَسِ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُواْ إِنَمَا الْبَيْ ُ مِثْلُ الرِبَا وَأَحَلَ اللّهُ الْبَيْ َ وَحَرَمَ الرِبَا فَمَان  

عَادَ فَأُوْلَئِاكَ   جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ

 أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
و )خيزند مگر مانند کسى که بر اثار تمااسّ شايطان، ديواناه شاده       برنمى ( در قيامت)خورند،  کسانى که ربا مى" -

داد »: ه گفتناد اين، به خاطر آن است کا . ( خيزد خورد، گاهى بپا مى تواند تعادل خود را حفظ کند؛ گاهى زمين مى نمى

زيارا  ! )در حالى که خدا بي  را حالل کرده، و ربا را حارام « ( .و تفاوتى ميان آن دو نيست)و ستد هم مانند ربا است 

خوددارى کند، ساودهايى کاه    ( از رباخوارى)و اگر کسى اندرز الهى به او رسد، و  ( .فرق ميان اين دو، بسيار است

و کاار   ( گاردد؛  و اين حكم، گذشته را شامل نمى)به دست آورده، مال اوست؛ [  قبل از نزول حكم تحريم]= در سابق 

و بار ديگار مرتكاب ايان گنااه     )امّا کسانى که بازگردند  ( .و گذشته او را خواهد بخشيد)شود؛  او به خدا واگذار مى

 ".مانند ، اهل آتشند؛ و هميشه در آن مى( شوند

 بِي الّصَدَقَاتِ وَاللّهُ الَ يُحِبَ کُلَ کَفَارٍ أَثِيمٍ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِبَا وَيُرْ( 272
و خداوند، هيچ انسانِ ناساپاسِ گنهكاارى را دوسات    ! دهد کند؛ و صدقات را افزايش مى خداوند، ربا را نابود مى" -

 ".دارد نمى

وَآتَاوُاْ الزَکَااةَ لَهُامْ     إِنَ الَذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الّصَالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الّصَالَةَ( 277

 أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ 
کسانى که ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا داشاتند و زکاات را پرداختناد، اجرشاان نازد      " -

 ".شوند مىپروردگارشان است؛ و نه ترسى بر آنهاست، و نه غمگين 



 قرآن کریم               سوره البقره

73 

 يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ اتَقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِبَا إِن کُنتُم مَؤْمِنِينَ ( 278
رباا بااقى ماناده، رهاا      ( مطالباات )خدا بپرهيزيد، و آنچه از  ( مخالفت فرمان)از ! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

 "!کنيد؛ اگر ايمان داريد

فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْاتُمْ فَلَكُامْ رُؤُوسُ   ( 279

 أَمْوَالِكُمْ الَ تَظْلِمُونَ وَالَ تُظْلَمُونَ 
از آنِ  هاى شما، و اگر توبه کنيد، سرمايه! کنيد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيكار خواهند کرد نمى ( شنين)اگر " -

 ".شود کنيد، و نه بر شما ستم وارد مى ؛ نه ستم مى[اصل سرمايه، بدون سود]= شماست 

وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَّصَدَقُواْ خَيْرٌ لَكُامْ إِن کُناتُمْ   ( 281

 تَعْلَمُونَ 
و در صاورتى کاه براساتى    ! )هنگام توانايى، مهلت دهيد قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا ( بدهكار،)و اگر " -

 "!بدانيد ( مناف  اين کار را)براى خدا به او ببخشيد بهتر است؛ اگر  ( قدرت پرداخت را ندارد،

وَاتَقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَ تُوَفَى کُلُ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ وَهُمْ الَ ( 281

 نَ يُظْلَمُو
گردانند؛ سپس باه هار کاس، آنچاه      که در آن روز، شما را به سوى خدا بازمى ( و بترسيد)و از روزى بپرهيزيد " -

بينند، نتايّج اعمال خودشان  شون هر شه مى. )شود، و به آنها ستم نخواهد شد انجام داده، به طور کامل باز پس داده مى

 "( .است

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مَسَمًى فَاکْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب  يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ( 282

بَيْنَكُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَالَ يَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ کَمَا عَلَمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِالِ  

خَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَاإن کَاانَ الَاذِي عَلَيْاهِ     الَذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلْيَتَقِ اللّهَ رَبَهُ وَالَ يَبْ

الْحَااقُ سَاافِيهًا أَوْ ضَااعِيفًا أَوْ الَ يَسْااتَطِي ُ أَن يُمِاالَ هُااوَ فَلْيُمْلِاالْ وَلِيَااهُ بِالْعَاادْلِ 

مَان  وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِ
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تَرْضَوْنَ مِنَ الشُهَدَاء أَن تَّضِلَ إْحْادَاهُمَا فَتُاذَکِرَ إِحْادَاهُمَا األُخْارَى وَالَ يَاأْبَ      

الشُهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَالَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو کَبِيرًا إِلَى أَجَلِاهِ ذَلِكُامْ   

هَادَةِ وَأَدْنَى أَالَ تَرْتَابُواْ إِالَ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَ

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَااحٌ أَالَ تَكْتُبُوهَاا وَأَشْاهِدُوْاْ إِذَا تَبَاايَعْتُمْ وَالَ     

بِكُمْ وَاتَقُواْ اللّهَ وَيُعَلِمُكُمُ اللّاهُ   يُّضَآرَ کَاتِبٌ وَالَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَهُ فُسُوقٌ

 وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
به يكديگر پيادا کنياد،    ( به خاطر وام يا داد و ستد)دارى  هنگامى که بدهى مدّت! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

و کسى که قدرت بر نويساندگى  ! ما بنويسددر ميان ش ( سند را)اى از روى عدالت،  و بايد نويسنده! آن را بنويسيد

پس بايد بنويسد، و آن کس کاه حاق بار    ! خوددارى کند -همان طور که خدا به او تعليم داده -دارد، نبايد از نوشتن 

و اگر کسى کاه حاق   ! عهده اوست، بايد امال کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهيزد، و شيزى را فروگذار ننمايد

توانايى بر امالکاردن نادارد،    ( به خاطر الل بودن،)است، يا  ( و مجنون)ضعيف  ( يا از نظر عقل)سفيه بر ذمه اوست، 

! شاهد بگيرياد  ( بر اين حقّ)خود را  ( عادل)و دو نفر از مردان ! با رعايت عدالت، امال کند ( به جاى او،)بايد ولىّ او 

و اين دو ! )مورد رضايت و اطمينان شما هستند، انتخاب کنيدو اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن، از کسانى که 

و شهود نبايد باه هنگاامى   . تا اگر يكى انحرافى يافت، ديگرى به او يادآورى کند ( زن، بايد با هم شاهد قرار گيرند،

ا شاه کوشاك باشاد يا     ( بادهىِ خاود،  )و از نوشاتن  ! کنند، خاوددارى نمايناد   دعوت مى ( براى شهادت)که آنها را 

اين، در نزد خدا به عدالت نزديكتر، و براى شهادت مستقيم تار، و باراى   ! ( هر شه باشد بنويسيد)بزرگ،ملول نشويد 

باشد؛ مگر اينكه داد و ستد نقدى باشد که بين خود، دسات باه    بهتر مى ( و نزاع و گفتگو)جلوگيرى از ترديد و شك 

 ( نقادى )ولى هنگاامى کاه خرياد و فاروش     . آن را ننويسيددر اين صورت، گناهى بر شما نيست که . کنيد دست مى

و ! ( و تحت فشار قرار گيرناد )زيانى برسد  ( به خاطر حقگويى،)و نبايد به نويسنده و شاهد، ! کنيد، شاهد بگيريد مى

باه هماه    دهد؛ خداوند و خداوند به شما تعليم مى! از خدا بپرهيزيد. ايد اگر شنين کنيد، از فرمان پروردگار خارج شده

 ".شيز داناست
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وَإِن کُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ کَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعّْضُاكُم  ( 283

بَعّْضًا فَلْيُؤَدِ الَذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَقِ اللّاهَ رَبَاهُ وَالَ تَكْتُمُاواْ الشَاهَادَةَ وَمَان      

 نَهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ يَكْتُمْهَا فَإِ
و اگار   ( .گروگانى که در اختيار طلبكار قرار گيرد! )اى نيافتيد، گروگان بگيريد و اگر در سفر بوديد، و نويسنده" -

و بدون گروگان، )بايد کسى که امين شمرده شده  ( گروگان الزم نيست، و)داشته باشيد،  ( کامل)به يكديگر اطمينان 

و ! بپرهيازد . بپاردازد؛ و از خادايى کاه پروردگاار اوسات      ( و بدهى خود را بموق )، امانت ( شيزى از ديگرى گرفته

دهياد،   و خداوناد، باه آنچاه انجاام ماى     . و هر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهكار اسات ! شهادت را کتمان نكنيد

 ".داناست

وَمَا فِي األَرْضِ وَإِن تُبْادُواْ مَاا فِاي أَنفُسِاكُمْ أَوْ      لِلَهِ ما فِي السَمَاواتِ( 284

تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِبُ مَن يَشَااء وَاللّاهُ عَلَاى کُالِ     

 شَيْءٍ قَدِيرٌ 
ل داريد، آشكار سازيد يا پنهاان،  اگر آنچه را در د ( از اين رو)و . آنچه در آسمانها و زمين است، از آنِ خداست" -

بخشد؛ و هر کس  ، مى( و شايستگى داشته باشد)سپس هر کس را بخواهد .کند خداوند شما را بر طبق آن، محاسبه مى

 ".و خداوند به همه شيز قدرت دارد. کند ، مجازات مى( و مستحق باشد)را بخواهد 

بِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ کُلٌ آمَنَ بِاللّهِ وَمَآلئِكَتِهِ آمَنَ الرَسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَ( 285

وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ الَ نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رَسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَنَاا  

 وَإِلَيْكَ الْمَّصِيرُ 
و او، به تمام سخنان خود، کامالً مؤمن . )يمان آورده استپيامبر، به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده، ا" -

ما در  ( :گويند و مى)اند؛  ، به خدا و فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش، ايمان آورده( نيز)و همه مؤمنان  ( .باشد مى

ا شانيديم و اطاعات   ما »: گفتناد  ( مؤمنان)و . ( و به همه ايمان داريم)گذاريم  ميان هيچ يك از پيامبران او، فرق نمى

 "«.به سوى توست ( ما)؛ و بازگشت ( داريم)آمرزش تو را  ( انتظارِ! )پروردگارا. کرديم
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الَ يُكَلِفُ اللّهُ نَفْسًا إِالَ وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اکْتَسَبَتْ رَبَنَا الَ ( 282

نَا وَالَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَ

مِن قَبْلِنَا رَبَنَا وَالَ تُحَمِلْنَا مَا الَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَناتَ  

 مَوْالَنَا فَانّصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 
را انجام دهد، براى خاود   ( نيكى)هر کار  ( انسان،. )کند يچ کس را، جز به اندازه تواناييش، تكليف نمىخداوند ه" -

اگر ما فراموش ياا خطاا   ! پروردگارا ( :گويند مؤمنان مى. )کند، به زيان خود کرده است ( بدى)انجام داده؛ و هر کار 

بار   ( باه خااطر گنااه و طغياان،    )ا قرار مده، آن شنان که تكليف سنگينى بر م! پروردگارا! کرديم، ما را مؤاخذه مكن

و آثار گناه را ! آنچه طاقت تحمل آن را نداريم، بر ما مقرّر مدار! پروردگارا! کسانى که پيش از ما بودند، قرار دادى

پياروز   تو موال و سرپرست مايى، پس ما را بر جمعيّات کاافران،  ! ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده! از ما بشوى

 "!گردان

 عمرانآل سوره 

 محل نزول مدينه -211تعداد آيات  -3س

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 الم ( 1
  الم -

 اللّهُ ال إِلَهَ إِالَ هُوَ الْحَيَ الْقَيَومُ ( 2
 .يستمعبودى جز خداوندِ يگانه زنده و پايدار و نگهدارنده، ن -
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 نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ مُّصَدِقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَوْرَاةَ وَاإلِنجِيلَ ( 3
و « تاورات »هااى کتاب پيشاين، منطباق اسات؛ و       کتاب را بحق بر تو نازل کرد، که با نشاانه  ( همان کسى که)" -

 ".را« انجيل»

وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَ الَذِينَ کَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ  مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَاسِ( 4

 شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ 
سازد، نازل کرد؛ کسانى که  کتابى که حق را از باطل مشخّص مى ( نيز)پيش از آن، براى هدايت مردم فرستاد؛ و " -

توانا و صااحب انتقاام    ( براى کيفرِ بدکاران و کافران لجوج،)يدى دارند؛ و خداوند به آيات خدا کافر شدند، کيفر شد

 ".است

 إِنَ اللّهَ الَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي األَرْضِ وَالَ فِي السَمَاء ( 5
 ( .بنابر اين، تدبير آنها بر او مشكل نيست. )ماند هيچ شيز، در آسمان و زمين، بر خدا مخفى نمى -

 هُوَ الَذِي يُّصَوِرُکُمْ فِي األَرْحَامِ کَيْفَ يَشَاء الَ إِلَهَ إِالَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  (2
معباودى جاز خداونادِ تواناا و     . کناد  خواهد تّصوير ماى  ، آنچنان که مى( مادران)او کسى است که شما را در رحمِ  -

 .حكيم، نيست

تَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مَحْكَمَاتٌ هُنَ أُمَ الْكِتَاابِ وَأُخَارُ   هُوَ الَذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِ( 7

مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَا الَذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَاابَهَ مِنْاهُ ابْتِغَااء الْفِتْنَاةِ     

ونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِاهِ  وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِالَ اللّهُ وَالرَاسِخُ

 کُلٌ مِنْ عِندِ رَبِنَا وَمَا يَذَکَرُ إِالَ أُوْلُواْ األلْبَابِ 
[  صريح و روشن]= « محكم»را بر تو نازل کرد، که قسمتى از آن، آيات  ( آسمانى)او کسى است که اين کتاب " -

و  ( .گاردد  پيچيدگى در آيات ديگر، با مراجعه به اينها، برطارف ماى   و هر گونه)باشد؛  است؛ که اساس اين کتاب مى

آياتى که به خاطر باال بودن سطح مطلب و جهات ديگار، در نگااه اول، احتمااالت    ]= است « متشابه»قسمتى از آن، 

ان انحاراف  اما آنها کاه در قلوبشا  .[ گردد رود؛ ولى با توجه به آيات محكم، تفسير آنها آشكار مى مختلفى در آن مى

طلبند؛ در  براى آن مى ( نادرستى)؛ و تفسير ( و مردم را گمراه سازند)انگيزى کنند  است، به دنبال متشابهاتند، تا فتنه

آنها که به دنبال فهم و درکِ اسرارِ همه آيات قرآن در . )دانند حالى که تفسير آنها را، جز خدا و راسخان در علم، نمى
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و جاز صااحبان   « .ما به همه آن ايمان آورديم؛ همه از طرف پروردگاارِ ماسات  »: گويند مى ( پرتو علم و دانش الهى

 ".( کنند و اين حقيقت را درک نمى)شوند  عقل، متذکر نمى

رَبَنَا الَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَادُنكَ رَحْمَاةً إِنَاكَ أَناتَ     ( 8

 الْوَهَابُ 
منحارف   ( از راه حاق )دلهايمان را، بعد از آنكه ما را هادايت کاردى،   ! پروردگارا» ( :گويند سخانِ در علم، مىرا) -

 !اى و از سوى خود، رحمتى بر ما ببخش، زيرا تو بخشنده! مگردان

 ادَ رَبَنَا إِنَكَ جَامِ ُ النَاسِ لِيَوْمٍ الَ رَيْبَ فِيهِ إِنَ اللّهَ الَ يُخْلِفُ الْمِيعَ( 9
تو مردم را، براى روزى که ترديدى در آن نيست، جم  خواهى کرد؛ زيارا خداوناد، از وعاده خاود،     ! پروردگارا" -

 "«( .پايانت، و به وعده رستاخيز و قيامت ايمان داريم ما به تو و رحمت بى. )کند تخلّف نمى

وَالَ أَوْالَدُهُام مِانَ اللّاهِ شَايْئًا      إِنَ الَذِينَ کَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَانْهُمْ أَمْاوَالُهُمْ  ( 11

 وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَارِ 
و از کيفار، رهاايى   )خداوناد بااز دارد؛    ( عاذابِ )تواند آنان را از  ثروتها و فرزندانِ کسانى که کافر شدند، نمى" -

 ".و آنان خود، آتشگيره دوزخند ( .بخشد

نَ مِن قَبْلِهِمْ کَذَبُواْ بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِاذُنُوبِهِمْ  کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَذِي( 11

 وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
همچون عادتِ آل فرعون و کسانى است که پيش از آنها بودناد؛ آياات    ( عادت آنان در انكار و تحريفِ حقايق،)" -

 ".انشان گرفت؛ و خداوند، شديد العقاب استگناه ( کيفر)ما را تكذيب کردند، و خداوند آنها را به 

 قُل لِلَذِينَ کَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ( 12
و )بزودى مغلوب خواهيد شاد؛   ( !از پيروزى موقت خود در جنگ اُحُد، شاد نباشيد)»: به آنها که کافر شدند بگو" -

 "!و شه بد جايگاهى است. به سوى جهنم، محشور خواهيد شد ( سپس در رستاخيز
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قَدْ کَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى کَاافِرَةٌ  ( 13

ذَلِاكَ لَعِبْارَةً   يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِدُ بِنَّصْرِهِ مَن يَشَااء إِنَ فِاي   

 لَأُوْلِي األَبّْصَارِ 
ياك  : باراى شاما باود    ( و درس عبرتى)با هم رو به رو شدند، نشانه  ( در ميدان جنگ بدر،)در دو گروهى که " -

 ( گروه مؤمناان )در حالى که آنها  ( در راه شيطان و بت،)کرد؛ و جم  ديگرى که کافر بود،  گروه، در راه خدا نبرد مى

و خداوناد، هار   ( .و اين خود عاملى براى وحشت و شكست آنها شد. )ديدند م خود، دو برابر آنچه بودند، مىرا با شش

 "!در اين، عبرتى است براى بينايان. کند ، با يارى خود، تأييد مى( و شايسته بداند)کس را بخواهد 

وَالْقَنَااطِيرِ الْمُقَنطَارَةِ مِانَ    زُيِنَ لِلنَاسِ حُبَ الشَهَوَاتِ مِنَ النِسَاء وَالْبَنِاينَ  ( 14

الذَهَبِ وَالْفِّضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَمَةِ وَاألَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَااعُ الْحَيَااةِ الادَنْيَا    

 وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ 
ى ممتاز و شهارپايان و زراعات، در  محبّت امور مادى، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طال و نقره و اسبها" -

در صاورتى کاه هادف نهاايى     )اينها  ( تا در پرتو آن، آزمايش و تربيت شوند؛ ولى)نظر مردم جلوه داده شده است؛ 

، نازد  ( و زنادگىِ واال و جاويادان  )اسات؛ و سارانجام نياك     ( مادى)سرمايه زندگى پست  ( آدمى را تشكيل دهند،

 ".خداست

ئُكُم بِخَيْرٍ مِن ذَلِكُمْ لِلَذِينَ اتَقَوْا عِنادَ رَبِهِامْ جَنَااتٌ تَجْارِي مِان      قُلْ أَؤُنَبِ( 15

تَحْتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مَطَهَرَةٌ وَرِضْاوَانٌ مِانَ اللّاهِ وَاللّاهُ بَّصِايرٌ      

 بِالْعِبَادِ 
براى کساانى کاه پرهيزگاارى    « ، بهتر است؟( هاى مادى سرمايه)آيا شما را از شيزى آگاه کنم که از اين »: بگو" -

در )در نازد پروردگارشاان    ( کنناد،  ها، در راه مشروع و حق و عدالت، اساتفاده ماى   و از اين سرمايه)اند،  پيشه کرده

زه، و گذرد؛ هميشه در آن خواهند باود؛ و همسارانى پااکي    ، باغهايى است که نهرها از پاىِ درختانش مى( جهان ديگر

 ".بندگان، بيناست ( امورِ)و خدا به . ( نّصيب آنهاست)خشنودى خداوند 
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 الَذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا إِنَنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَارِ ( 12
، و ماا را از عاذابِ آتاش،    ايم؛ پس گناهان ما را بياامرز  ما ايمان آورده! پروردگارا»: گويند همان کسانى که مى" -

 "«!نگاهدار

 الّصَابِرِينَ وَالّصَادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِاألَسْحَارِ ( 17
 ( در برابر خادا )ورزند، راستگو هستند،  استقامت مى ( در برابر مشكالت، و در مسير اطاعت و ترک گناه،)آنها که  -

 .نمايند کنند، و در سحرگاهان، استغفار مى انفاق مى ( اه اودر ر)خّضوع، و 

شَهِدَ اللّهُ أَنَهُ الَ إِلَهَ إِالَ هُوَ وَالْمَالَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْاطِ الَ إِلَاهَ   ( 18

 إِالَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
دهد که معباودى جاز او نيسات؛ و فرشاتگان و صااحبان       گواهى مى ( ى،با ايجادِ نظامِ واحدِ جهانِ هست)خداوند، " -

قياام باه عادالت     ( خداوند در تماام عاالم  )دهند؛ در حالى که  گواهى مى ( اى بر اين مطلب، هر کدام به گونه)دانش، 

 ".دارد؛ معبودى جز او نيست، که هم توانا و هم حكيم است

مُ وَمَا اخْتَلَفَ الَذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِالَ مِان بَعْادِ   إِنَ الدِينَ عِندَ اللّهِ اإلِسْالَ( 19

 مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَ اللّهِ سَرِي ُ الْحِسَابِ 
ى به آنان داده شد، اختالفى و کسانى که کتاب آسمان. است ( و تسليم بودن در برابر حق)دين در نزد خدا، اسالم " -

ايجاد نكردند، مگر بعد از آگاهى و علم، آن هم به خاطر ظلم و ستم در ميان خود؛ و هر کس به آياات خادا    ( در آن)

 ".خداوند، سري  الحساب است ( رسد؛ زيرا خدا به حساب او مى)کفر ورزد، 

نِ اتَابَعَنِ وَقُال لِلَاذِينَ أُوْتُاواْ     فَإنْ حَآجَوکَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّاهِ وَمَا  ( 21

الْكِتَابَ وَاألُمِيِينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَادَواْ وَإِن تَوَلَاوْاْ فَإِنَمَاا عَلَيْاكَ     

 الْبَالَغُ وَاللّهُ بَّصِيرٌ بِالْعِبَادِ 
و فرماان  )من و پيروانم، در برابار خداوناد   »: بگو ( و! نكن با آنها مجادله)اگر با تو، به گفتگو و ستيز برخيزند، " -

آيا شما هم »: بگو[  مشرکان]= سوادان  و بى[  يهود و نّصارى]= و به آنها که اهل کتاب هستند « .ايم ، تسليم شده( او

! نگران مباش)، يابند؛ و اگر سرپيچى کنند در برابر فرمان و منطق حق، تسليم شوند، هدايت مى)اگر « ايد؟ تسليم شده

 ".بندگان، بيناست ( اعمال و عقايد)است؛ و خدا نسبت به  ( رسالت)بر تو، تنها ابالغ  ( زيرا
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إِنَ الَذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَبِيِينَ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَقْتُلُاونَ الِاذِينَ   ( 21

 بَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَاسِ فَ
مردمى را که امر باه عادالت    ( نيز)کشند، و  ورزند و پيامبران را بناحق مى کسانى که نسبت به آيات خدا کفر مى -

 !بشارت ده ( الهى)رسانند، و به کيفر دردناک  کنند به قتل مى مى

 ا وَاآلخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ أُولَئِكَ الَذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدَنْيَ( 22
در دنيا و آخرت تباه شده، و ياور و ماددکار   ( نيكشان، به خاطر اين گناهان بزرگ،)آنها کسانى هستند که اعمال  -

 .ندارند ( اى و شفاعت کننده)

إِلَى کِتَابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِينَ أُوْتُواْ نَّصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ ( 23

 بَيْنَهُمْ ثُمَ يَتَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مَعْرِضُونَ 
داشتند، به سوى کتاب الهى دعاوت شادند تاا در مياان آنهاا       ( آسمانى)اى از کتاب  آيا نديدى کسانى را که بهره -

 اعراض دارند؟ ( از قبول حق)ردانند، در حالى که گ روى مى ( با علم و آگاهى،)داورى کند، سپس گروهى از آنان، 

ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَنَا النَارُ إِالَ أَيَامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَهُمْ فِي دِينِهِم مَا ( 24

 کَانُواْ يَفْتَرُونَ 
و کيفر ما، به خاطر . )رسد ه ما نمى، جز شند روزى ب( دوزخ)آتش »: گفتند اين عمل آنها، به خاطر آن است که مى -

آنهاا را در   ( و دروغى که باه خادا بساته بودناد،    )اين افترا « ( .امتيازى که بر اقوام ديگر داريم، بسيار محدود است

 .( و گرفتار انواع گناهان شدند)دينشان مغرور ساخت 

يَتْ کُلُ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ وَهُمْ الَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ الَ رَيْبَ فِيهِ وَوُفِ( 25

 يُظْلَمُونَ 
جما  کنايم، و   [ روز رستاخيز]= پس شه گونه خواهند بود هنگامى که آنها را براى روزى که شكّى در آن نيست  -

ّصاول  زيرا مح)فراهم کرده ، بطور کامل داده شود؟ و به آنها ستم نخواهد شد  ( از اعمال براى خود)به هر کس، آنچه 

 .( شينند اعمال خود را مى
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قُلِ اللَهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَن تَشَاء ( 22

 وَتُعِزُ مَن تَشَاء وَتُذِلُ مَن تَشَاء بِيَدِکَ الْخَيْرُ إِنَكَ عَلَىَ کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
بخشى؛ و از هر کس بخواهى، حكومات را   ها تويى؛ به هر کس بخواهى، حكومت مىمالك حكومت! بارالها»: بگو" -

تمام خوبيها به دست توست؛ تاو بار   . کنى دهى؛ و هر که را بخواهى خوار مى گيرى؛ هر کس را بخواهى، عزت مى مى

 ".هر شيزى قادرى

وَتُخْرِجُ الْحَايَ مِانَ الْمَيِاتِ     تُولِّجُ اللَيْلَ فِي الْنَهَارِ وَتُولِّجُ النَهَارَ فِي اللَيْلِ( 27

 وَتُخْرِجُ الَمَيَتَ مِنَ الْحَيِ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ 
آورى، و مرده را زناده؛ و باه هار     کنى، و روز را در شب؛ و زنده را از مرده بيرون مى شب را در روز داخل مى" -

 "«.بخشى کس بخواهى، بدون حساب، روزى مى

الَ يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَالْ ذَلِاكَ   ( 28

فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِالَ أَن تَتَقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِرُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ 

 الْمَّصِيرُ 
د به جاى مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند؛ و هر کس شناين کناد، هايچ    افراد باايمان نباي" -

و باه خااطر هادفهاى    )؛ مگر اينكه از آنها بپرهيزيد ( شود و پيوند او بكلّى از خدا گسسته مى)اى با خدا ندارد  رابطه

 ".به سوى خداست ( شما)؛ و بازگشت دارد خود، برحذر مى ( نافرمانى)خداوند شما را از . ( مهمترى تقيّه کنيد

ُقْل إِن تُخْفُوْا مَا فِاي صُادُورِکُْم أَْو تُبْادُوهُ يَعْلَمْاهُ اللّاهُ َويَعْلَامُ مَاا فِاي         ( 29

 السَمَاوَاتِ وَمَا فِي األرْضِ وَاللّهُ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
از آنچه در  ( نيز)داند؛ و  ر کنيد، خداوند آن را مىهاى شماست، پنهان داريد يا آشكا اگر آنچه را در سينه»: بگو" -

 ".باشد؛ و خداوند بر هر شيزى تواناست آسمانها و زمين است، آگاه مى
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يَوْمَ تَجِدُ کُلُ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مَحّْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدَ لَوْ ( 31

 بَعِيدًا وَيُحَذِرُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ أَنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا 
کند ميان او، و آنچه از اعمال باد   بيند؛ و آرزو مى روزى که هر کس، آنچه را از کار نيك انجام داده، حاضر مى" -

خادا   ( در عين حاال، )دارد؛ و  ىخودش، برحذر م ( نافرمانى)خداوند شما را از . انجام داده، فاصله زمانىِ زيادى باشد

 "«.نسبت به همه بندگان، مهربان است

قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبَونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّاهُ  ( 31

 غَفُورٌ رَحِيمٌ 
شما را دوست بدارد؛ و گناهانتان را ببخشد؛  ( يزن)تا خدا ! داريد، از من پيروى کنيد اگر خدا را دوست مى»: بگو" -

 "«.و خدا آمرزنده مهربان است

 قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَسُولَ فإِن تَوَلَوْاْ فَإِنَ اللّهَ الَ يُحِبَ الْكَافِرِينَ ( 32
 «.دارد ت نمىو اگر سرپيچى کنيد، خداوند کافران را دوس! ، اطاعت کنيد( او)از خدا و فرستاده »: بگو -

 إِنَ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ( 33
 .خداوند، آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان برترى داد -

 ذُرِيَةً بَعّْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِي ٌ عَلِيمٌ ( 34
بعّضى از بعض ديگر گرفته شده بودناد؛ و   ( از نظر پاکى و تقوا و فّضيلت،)بودند که  ( دودمانى)و  آنها فرزندان" -

 ".( باشد و از کوششهاى آنها در مسير رسالت خود، آگاه مى)خداوند، شنوا و داناست 

ا فَتَقَبَالْ  إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِاي مُحَارَرً  ( 35

 مِنِي إِنَكَ أَنتَ السَمِي ُ الْعَلِيمُ 
آنچه را در رحم دارم، باراى تاو ناذر کاردم، کاه      ! خداوندا»: گفت« عمران»هنگامى را که همسرِ  ( به ياد آوريد) -

 !از من بپذير، که تو شنوا و دانايى. باشد ( و آزاد، براى خدمت خانه تو)« محرَر»
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تْهَا قَالَتْ رَبِ إِنِي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ فَلَمَا وَضَعَ( 32

الذَکَرُ کَاألُنثَى وَإِنِي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِيَتَهَاا مِانَ الشَايْطَانِ    

 الرَجِيمِ 
 من او را دختر آوردم ! خداوندا»: گفت ( ا دختر يافت،و او ر)ولى هنگامى که او را به دنيا آورد، " -

 ولى خدا از آنچه او به دنيا آورده بود، آگاهتر بود -

من او را مريم نام  ( .تواند وظيفه خدمتگزارى معبد را همانند پسر انجام دهد دختر نمى. )و پسر، همانند دختر نيست -

 "«.دهم طان رانده شده، در پناه تو قرار مىشي ( هاى وسوسه)گذاردم؛ و او و فرزندانش را از 

فَتَقَبَلَهَا رَبَهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَکَفَلَهَا زَکَرِيَاا کُلَمَاا دَخَالَ    ( 37

تْ هُاوَ  عَلَيْهَا زَکَرِيَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَى لَكِ هَذَا قَالَا 

 مِنْ عِندِ اللّهِ إنَ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ 
و پارورش  )او را رويانياد   ( نهال وجود)اى،  را به طرز نيكويى پذيرفت؛ و به طرز شايسته[  مريم]= خداوند، او " -

. دياد  اى مخّصوصى در آن جا ماى شد، غذ هر زمان زکريا وارد محراب او مى. سپرد« زکريا»؛ و کفالت او را به ( داد

خداوند باه هار کاس بخواهاد، باى      . اين از سوى خداست»: گفت« !اى؟ اين را از کجا آورده! اى مريم»: از او پرسيد

 "«.دهد حساب روزى مى

هُنَالِكَ دَعَا زَکَرِيَا رَبَهُ قَالَ رَبِ هَبْ لِي مِن لَادُنْكَ ذُرِيَاةً طَيِبَاةً إِنَاكَ     ( 38

 الدَعَاء  سَمِي ُ
: پروردگاار خاويش را خواناد و عارض کارد      ( با مشاهده آن هماه شايساتگى در ماريم،   )در آنجا بود که زکريا،  -

 «!شنوى به من عطا فرما، که تو دعا را مى ( نيز)اى  از طرف خود، فرزند پاکيزه! خداوندا»

رَابِ أَنَ اللّاهَ يُبَشِارُکَ بِيَحْيَاى    فَنَادَتْهُ الْمَآلئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِي فِي الْمِحْ( 39

 مُّصَدِقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّهِ وَسَيِدًا وَحَّصُورًا وَنَبِيًا مِنَ الّصَالِحِينَ 
يحياى  « خادا تاو را باه   »: و هنگامى که او در محراب ايستاده، مشغول نيايش بود، فرشتگان او را صدا زدند که" -

کند؛ و رهبار خواهاد باود؛ و از هوساهاى سارکش       را تّصديق مى[  مسيح]= کلمه خدا که  ( کسى)دهد؛  بشارت مى»

 "«.برکنار، و پيامبرى از صالحان است
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قَالَ رَبِ أَنَىَ يَكُونُ لِي غُالَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ کَذَلِكَ ( 41

 اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء 
شگونه ممكن است فرزندى براى من باشد، در حالى که پيرى به ساراغ مان آماده، و    ! پروردگارا»: او عرض کرد -

 «.دهد بدين گونه خداوند هر کارى را بخواهد انجام مى»: فرمود« !همسرم نازاست؟

رَمْازًا   قَالَ رَبِ اجْعَل لِيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَالَ تُكَلِمَ النَاسَ ثَالَثَاةَ أَيَاامٍ إِالَ  ( 41

 وَاذْکُر رَبَكَ کَثِيرًا وَسَبِحْ بِالْعَشِيِ وَاإلِبْكَارِ 
نشانه تو آن است که سه روز، جز به اشاره »: گفت« !اى براى من قرار ده نشانه! پروردگارا»: عرض کرد ( زکريا) -

 ( .افتاد  ماردم از کاار ماى    و زبان تو، بدون هيچ علّت ظاهرى، باراى گفتگاو باا   . )و رمز، با مردم سخن نخواهى گفت

 !و به هنگام صبح و شام، او را تسبيح بگو! بسيار ياد کن ( به شكرانه اين نعمت بزرگ،)پروردگار خود را 

وَإِذْ قَالَتِ الْمَالَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَ اللّهَ اصْطَفَاکِ وَطَهَرَکِ وَاصْاطَفَاکِ عَلَاى   ( 42

 نِسَاء الْعَالَمِينَ 
خدا تو را برگزيده و پاک ساخته؛ و بار تماام زناان    ! اى مريم»: هنگامى را که فرشتگان گفتند ( د آوريدبه يا)و " -

 ".جهان، برترى داده است

 يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِكِ وَاسْجُدِي وَارْکَعِي مَ َ الرَاکِعِينَ ( 43
کننادگان، رکاوع    و با رکاوع ! سجده بجا آور براى پروردگار خود، خّضوع کن و ( به شكرانه اين نعمت! )اى مريم -

 !کن

ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا کُنتَ لَادَيْهِمْ إِذْ يُلْقُاون أَقْالَمَهُامْ    ( 44

 أَيَهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا کُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَّصِمُونَ 
باراى  )کنيم؛ و تو در آن هنگام کاه قلمهااى خاود را     که به تو وحى مى اين، از خبرهاى غيبى است ( !اى پيامبر)" -

باه هنگاامى کاه     ( نياز )دار شاود، و   افكندند تا کداميك کفالت و سرپرساتى ماريم را عهاده    به آب مى ( کشى قرعه

نهاا، از  با هم کشمكش داشتند، حّضور نداشتى؛ و هماه اي  ( دانشمندان بنى اسرائيل، براى کسب افتخار سرپرستى او،)

 "( .راه وحى به تو گفته شد
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إِذْ قَالَتِ الْمَآلئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَ اللّهَ يُبَشِارُکِ بِكَلِمَاةٍ مِنْاهُ اسْامُهُ الْمَسِايحُ      ( 45

 عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدَنْيَا وَاآلخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَبِينَ 
از طارف  [  وجود باعظمتى]= اى  خداوند تو را به کلمه! اى مريم»: رشتگان گفتندهنگامى را که ف ( به ياد آوريد)" -

است؛ در حالى که در اين جهان و جهان ديگار، صااحب   « مسيح، عيسى پسر مريم»دهد که نامش  خودش بشارت مى

 ".است ( الهى)شخّصيّت خواهد بود؛ و از مقرّبان 

 الً وَمِنَ الّصَالِحِينَ وَيُكَلِمُ النَاسَ فِي الْمَهْدِ وَکَهْ( 42
 "«.سخن خواهد گفت؛ و از شايستگان است ( و ميانسال شدن)و با مردم، در گاهواره و در حالت کهولت " -

قَالَتْ رَبِ أَنَى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ کَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُاقُ  ( 47

 نَمَا يَقُولُ لَهُ کُن فَيَكُونُ مَا يَشَاء إِذَا قَّضَى أَمْرًا فَإِ
شگونه ممكن است فرزندى براى من باشد، در حالى که انسانى با مان تمااس نگرفتاه    ! پروردگارا»: گفت ( مريم) -

و فرمان هساتى آن  )هنگامى که شيزى را مقرّر دارد ! آفريند گونه هر شه را بخواهد مى خداوند، اين»: فرمود« !است؟

 .شود آن نيز فوراً موجود مى« !موجود باش»: گويد قط به آن مى، ف( را صادر کند

 وَيُعَلِمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَوْرَاةَ وَاإلِنجِيلَ ( 48
 .آموزد و به او، کتاب و دانش و تورات و انجيل، مى -

بِكُمْ أَنِي أَخْلُقُ لَكُام  وَرَسُوالً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِن رَ( 49

مِنَ الطِينِ کَهَيْئَةِ الطَيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُاونُ طَيْارًا بِاإِذْنِ اللّاهِ وَأُبْارِىءُ األکْمَاهَ       

واألَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِئُكُم بِمَا تَاأْکُلُونَ وَمَاا تَادَخِرُونَ فِاي     

 إِنَ فِي ذَلِكَ آليَةً لَكُمْ إِن کُنتُم مَؤْمِنِينَ  بُيُوتِكُمْ
اى از  مان نشاانه   ( :گوياد  قرار داده، که به آنهاا ماى  )رسول و فرستاده به سوى بنى اسرائيل  ( او را به عنوان)و " -

باه فرماان    دمام و  سازم؛ سپس در آن مى ام؛ من از گِل، شيزى به شكل پرنده مى طرف پروردگار شما، برايتان آورده

بخشم؛ و مردگاان را   را بهبودى مى[  پيسى]= و به اذن خدا، کورِ مادرزاد و مبتاليان به برص . گردد اى مى خدا، پرنده

دهام؛ مسالماً در    کنيد، به شما خبار ماى   هاى خود ذخيره مى خوريد، و در خانه کنم؛ و از آنچه مى به اذن خدا زنده مى

 "!ايمان داشته باشيد اى براى شماست، اگر اينها، نشانه
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وَمُّصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَوْرَاةِ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ الَاذِي حُارِمَ عَلَايْكُمْ    ( 51

 وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِن رَبِكُمْ فَاتَقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ 
بار اثار ظلام و    )اى از شيزهايى را کاه   تا پاره ( ام دهآم)کنم؛ و  و آنچه را پيش از من از تورات بوده، تّصديق مى" -

اى از طارف پروردگاار    حالل کانم؛ و نشاانه   ( مانند گوشت بعّضى از شهارپايان و ماهيها،)بر شما حرام شده،  ( گناه،

 "!ام؛ پس از خدا بترسيد، و مرا اطاعت کنيد شما، برايتان آورده

 دُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مَسْتَقِيمٌ إِنَ اللّهَ رَبِي وَرَبَكُمْ فَاعْبُ( 51
 "«!اين است راه راست! ( نه من، و نه شيز ديگر را)خداوند، پروردگار من و شماست؛ او را بپرستيد " -

فَلَمَا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنّصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيَاونَ  ( 52

 آمَنَا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ نَحْنُ أَنّصَارُ اللّهِ 
باراى تبلياغ   )کيست که ياور من به سوى خدا »: کرد، گفت ( و مخالفت)هنگامى که عيسى از آنان احساس کفر " -

 ( نياز )ما ياوران خداييم؛ به خدا ايمان آورديام؛ و تاو   »: گفتند[ شاگردانِ مخّصوصِ او]= حواريان « گردد؟ ( آيين او

 ".ايم اه باش که ما اسالم آوردهگو

 رَبَنَا آمَنَا بِمَا أَنزَلَتْ وَاتَبَعْنَا الرَسُولَ فَاکْتُبْنَا مَ َ الشَاهِدِينَ ( 53
پياروى نماوديم؛ ماا را در زماره گواهاان       ( تاو )اى، ايمان آورديم و از فرساتاده   به آنچه نازل کرده! پروردگارا" -

 "«!بنويس

 مَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ وَمَكَرُواْ وَ( 54
 ( بار حفاظ او و آييانش،   )نقشاه کشايدند؛ و خداوناد     ( يهود و دشمنان مسايح، باراى ناابودى او و آييانش،    )و " -

 ".جويان است جويى کرد؛ و خداوند، بهترين شاره شاره
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لَيَ وَمُطَهِرُکَ مِانَ الَاذِينَ   إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِ( 55

کَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَذِينَ اتَبَعُوکَ فَوْقَ الَذِينَ کَفَارُواْ إِلَاى يَاوْمِ الْقِيَامَاةِ ثُامَ إِلَايَ       

 مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا کُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 
برم و تو را از  گيرم و به سوى خود، باال مى من تو را برمى»: يسى فرمودهنگامى را که خدا به ع ( به ياد آوريد)" -

سازم؛ و کسانى را که از تو پيروى کردند، تا روز رستاخيز، برتر از کسانى که کاافر   کسانى که کافر شدند، پاک مى

 ".کنم داورى مى دهم؛ سپس بازگشت شما به سوى من است و در ميان شما، در آنچه اختالف داشتيد، شدند، قرارمى

فَأَمَا الَذِينَ کَفَرُواْ فَأُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدَنْيَا وَاآلخِرَةِ وَمَا لَهُم مِان  ( 52

 نَاصِرِينَ 
در دنيا و آخرت، آنان را مجازات دردناکى  ( و پس از شناختن حق، آن را انكار کردند،)امّا آنها که کافر شدند، " -

 ".؛ و براى آنها، ياورانى نيستخواهم کرد

وَأَمَا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الّصَالِحَاتِ فَيُاوَفِيهِمْ أُجُاورَهُمْ وَاللّاهُ الَ يُحِابَ     ( 57

 الظَالِمِينَ 
، امّا آنها که ايمان آوردند، و اعمال صالح انجام دادند، خداوند پاداش آنان را بطور کامل خواهاد داد؛ و خداوناد  " -

 "«.دارد ستمكاران را دوست نمى

 ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ اآليَاتِ وَالذِکْرِ الْحَكِيمِ ( 58
 .است، و يادآورى حكيمانه است ( ى حقّانيّت تو)ها خوانيم، از نشانه اينها را که بر تو مى -

 بٍ ثِمَ قَالَ لَهُ کُن فَيَكُونُ إِنَ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَا( 59
او هام  « !موجود بااش »: مَثَل عيسى در نزد خدا، همچون آدم است؛ که او را از خاک آفريد، و سپس به او فرمود" -

 "( .بنابر اين، والدت مسيح بدون پدر، هرگز دليل بر الوهيّت او نيست. )فوراً موجود شد

 مِن الْمُمْتَرِينَ  الْحَقُ مِن رَبِكَ فَالَ تَكُن( 21
 "!اينها حقيقتى است از جانب پروردگار تو؛ بنابر اين، از ترديد کنندگان مباش" -
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فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءکَ مِنَ الْعِلْامِ فَقُالْ تَعَاالَوْاْ نَادْعُ أَبْنَاءنَاا      ( 21

فُسَكُمْ ثُمَ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى وَأَبْنَاءکُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءکُمْ وَأَنفُسَنَا وأَن

 الْكَاذِبِينَ 
کسانى با تو به محاجّه و ساتيز برخيزناد، باه     ( باز)به تو رسيده،  ( در باره مسيح)هرگاه بعد از علم و دانشى که " -

نان خويش را دعوت نماييم، شما هام  بياييد ما فرزندان خود را دعوت کنيم، شما هم فرزندان خود را؛ ما ز»: آنها بگو

زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنيم، شما هم از نفوس خود؛ آنگاه مباهله کنيم؛ و لعنت خدا را بر دروغگوياان  

 ".قرار دهيم

إِنَ هَذَا لَهُوَ الْقَّصَصُ الْحَقُ وَمَا مِانْ إِلَاهٍ إِالَ اللّاهُ وَإِنَ اللّاهَ لَهُاوَ الْعَزِيازُ       ( 22

 الْحَكِيمُ 
 ( .اساس است و ادعاهايى همچون الوهيّت او، يا فرزند خدا بودنش، بى. )است ( مسيح)اين همان سرگذشتِ واقعى " -

 ".و هيچ معبودى، جز خداوند يگانه نيست؛ و خداوند توانا و حكيم است

 فَإِن تَوَلَوْاْ فَإِنَ اللّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ( 23
خداوناد از   ( بدان که طالب حق نيستند؛ و)روى گردانند،  ( ن همه شواهد روشن، باز هم از پذيرش حقبا اي)اگر " -

 ".جويان، آگاه است مفسده

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى کَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَالَ نَعْبُادَ إِالَ اللّاهَ   ( 24

ئًا وَالَ يَتَخِذَ بَعّْضُنَا بَعّْضااً أَرْبَابًاا مِان دُونِ اللّاهِ فَاإِن تَوَلَاوْاْ       وَالَ نُشْرِکَ بِهِ شَيْ

 فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ 
بياييد به سوى سخنى که ميان ما و شما يكسان است؛ که جز خداوند يگاناه را نپرساتيم و   ! اى اهل کتاب»: بگو" -

 يم؛ و بعّضى از ما، بعّضى ديگر را شيزى را همتاى او قرار نده

 غير از خداى يگانه -

 "«!گواه باشيد که ما مسلمانيم»: سرباز زنند، بگوييد ( از اين دعوت،)هرگاه « .به خدايى نپذيرد -
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يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَآجَونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَورَاةُ وَاإلنجِيالُ إِالَ  ( 25

 عْدِهِ أَفَالَ تَعْقِلُونَ مِن بَ
! ؟( نماييد و هر کدام، او را پيرو آيين خودتان معرفى مى)کنيد  شرا درباره ابراهيم، گفتگو و نزاع مى! اى اهل کتاب -

 !کنيد؟ آيا انديشه نمى! در حالى که تورات و انجيل، بعد از او نازل شده است

كُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجَونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُام بِاهِ   هَاأَنتُمْ هَؤُالء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَ( 22

 عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ الَ تَعْلَمُونَ 
شما کسانى هستيد که درباره آنچه نسبت به آن آگاه بوديد، گفتگو و ستيز کرديد؛ شرا درباره آنچه آگاه نيستيد، " -

 ".دانيد ىداند، و شما نم و خدا مى! کنيد؟ گفتگو مى

مَا کَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَالَ نَّصْرَانِيًا وَلَكِن کَانَ حَنِيفًا مَسْلِمًا وَمَا کَانَ مِنَ ( 27

 الْمُشْرِکِينَ 
 ".ابراهيم نه يهودى بود و نه نّصرانى؛ بلكه موحّدى خالص و مسلمان بود؛ و هرگز از مشرکان نبود" -

إِبْرَاهِيمَ لَلَذِينَ اتَبَعُوهُ وَهَذَا النَبِيَ وَالَاذِينَ آمَنُاواْ وَاللّاهُ    إِنَ أَوْلَى النَاسِ بِ( 28

 وَلِيَ الْمُؤْمِنِينَ 
در زماان و عّصار او، باه مكتاب او وفاادار      )سزاوارترين مردم به ابراهيم، آنها هستند که از او پيروى کردند، و " -

؛ و خداوند، ولاىّ و سرپرسات   ( از همه سزاوارترند)اند  ايمان آورده ( وبه ا)اين پيامبر و کسانى که  ( بودند؛ همچنين

 ".مؤمنان است

وَدَت طَآئِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُّضِلُونَكُمْ وَمَا يُّضِلُونَ إِالَ أَنفُسَاهُمْ وَمَاا   ( 29

 يَشْعُرُونَ 
امّا آنها بايد بدانناد کاه   )شما را گمراه کنند؛  ( ردندک و آرزو مى)، دوست داشتند ( از يهود)جمعى از اهل کتاب " -

 "!فهمند کنند مگر خودشان را، و نمى آنها گمراه نمى ( توانند شما را گمراه سازند، نمى

 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ( 71
 !دهيد؟ گواهى مى ( به درستى آن)ويد، در حالى که ش شرا به آيات خدا کافر مى! اى اهل کتاب -
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 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ( 71
حقيقات را  ، و ( تا ديگران نفهمند و گمراه شاوند )کنيد  مشتبه مى ( زميزيد و مى)شرا حق را با باطل ! اى اهل کتاب -

 !دانيد؟ داريد در حالى که مى پوشيده مى

وَقَالَت طَآئِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَذِينَ آمَنُواْ وَجْاهَ  ( 72

 النَهَارِ وَاکْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 
به آنچه بر مؤمنان ناازل شاده، در آغااز روز ايماان      ( ويد در ظاهربر)»: گفتند ( از يهود)و جمعى از اهل کتاب " -

زيرا شما را، اهل کتااب و  ! )بازگردند ( از آيين خود)شايد آنها ! ( و باز گرديد)بياوريد؛ و در پايان روز، کافر شويد 

 ".( دانند؛ و اين توطئه کافى است که آنها را متزلزل سازد آگاه از بشارات آسمانى پيشين مى

وَالَ تُؤْمِنُواْ إِالَ لِمَن تَبِ َ دِينَكُمْ قُلْ إِنَ الْهُدَى هُدَى اللّاهِ أَن يُاؤْتَى أَحَادٌ    ( 73

مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجَوکُمْ عِندَ رَبِكُمْ قُلْ إِنَ الْفَّضْلَ بِيَدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء 

 وَاللّهُ وَاسِ ٌ عَلِيمٌ 
و ايان  ! )هدايت، هدايت الهى است»: بگو« !ايمان نياوريد ( واقعاً)کند،  کسى که از آيين شما پيروى مىو جز به " -

 ( کتااب آسامانى  )به کسى همانند شما  ( تّصور نكنيد»: سپس اضافه کردند! )«( توطئه شما، در برابر آن بى اثر است

بلكه نبوّت و منطق، هر دو نزد )شما بح  و گفتگو کنند، توانند در پيشگاه پروردگارتان، با  شود، يا اينكه مى داده مى

به دست خداست؛ و به هار   ( و موهبت نبوّت و عقل و منطق، در انحّصار کسى نيست؛ بلكه)فّضل »: بگو« ( !شماست

 ( از ماوارد شايساته آن  )و آگاه [  داراى مواهب گسترده]= دهد؛ و خداوند، واس   مى ( و شايسته بداند،)کس بخواهد 

 ".ستا

 يَخْتَصَ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ ذُو الْفَّضْلِ الْعَظِيمِ ( 74
 "«.کند؛ و خداوند، داراى مواهب عظيم است هر کس را بخواهد، ويژه رحمت خود مى" -
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مَنْاهُ  وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْ( 75

بِدِينَارٍ الَ يُؤَدِهِ إِلَيْكَ إِالَ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِاي  

 األُمِيِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
گردانناد؛   دى به رسم امانت به آنها بسپارى، به تو باز مىو در ميان اهل کتاب، کسانى هستند که اگر ثروت زيا" -

گردانند؛ مگر تاا زماانى کاه بااالى سار آنهاا        و کسانى هستند که اگر يك دينار هم به آنان بسپارى، به تو باز نمى

ؤول ، مسا [غيار يهاود  ]= ماا در برابار امّيّاين    »: گويناد  اين بخاطر آن است که مى! باشى ( و بر آنها مسلّط)ايستاده 

 ".( اين سخن دروغ است)دانند  بندند؛ در حالى که مى و بر خدا دروغ مى« .نيستيم

 بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَقَى فَإِنَ اللّهَ يُحِبَ الْمُتَقِينَ ( 72
وناد  خدا ( دارد؛ زيارا  خادا او را دوسات ماى   )آرى، کسى که به پيمان خود وفا کند و پرهيزگارى پيشه نماياد،  " -

 ".پرهيزگاران را دوست دارد

إِنَ الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيالً أُوْلَئِاكَ الَ خَاالَقَ لَهُامْ    ( 77

فِي اآلخِرَةِ وَالَ يُكَلِمُهُمُ اللّهُ وَالَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَاوْمَ الْقِيَامَاةِ وَالَ يُازَکِيهِمْ وَلَهُامْ     

 ذَابٌ أَلِيمٌ عَ
اى در  فروشاند، آنهاا بهاره    را به بهاى نااشيزى ماى   ( به نام مقدس او)کسانى که پيمان الهى و سوگندهاى خود " -

پااک   ( از گنااه )نگارد و آنهاا را    گويد و به آنان در قيامات نماى   آخرت نخواهند داشت؛ و خداوند با آنها سخن نمى

 ".سازد؛ و عذاب دردناکى براى آنهاست نمى

وَإِنَ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَاا هُاوَ   ( 78

مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ 

 الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
گردانند که گماان   ، زبان خود را شنان مى( خدا)کسانى هستند که به هنگام تالوت کتاب [ يهود]= يان آنها در م" -

آن »: گويناد  مى ( و با صراحت! )نيست ( خدا)است؛در حالى که از کتاب  ( خدا)از کتاب  ( خوانند، آنچه را مى)کنيد 

 "!دانند بندند در حالى که مى غ مىبا اينكه از طرف خدا نيست، و به خدا درو« !از طرف خداست
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مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْامَ وَالنُبُاوَةَ ثُامَ يَقُاولَ لِلنَااسِ      ( 79

کُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن کُونُواْ رَبَانِيِينَ بِمَا کُنتُمْ تُعَلِمُاونَ الْكِتَاابَ   

 ا کُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَبِمَ
غير »: براى هيچ بشرى سزاوار نيست که خداوند، کتاب آسمانى و حكم و نبوّت به او دهد سپس او به مردم بگويد -

گونه که کتاب خدا را  مردمى الهى باشيد، آن ( :سزاوار مقام او، اين است که بگويد)بلكه « !از خدا، مرا پرستش کنيد

 ( !و غير از خدا را پرستش نكنيد! )نديدخوا آموختيد و درس مى مى

وَالَ يَأْمُرَکُمْ أَن تَتَخِذُواْ الْمَالَئِكَةَ وَالنِبِيِيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُکُم بِاالْكُفْرِ بَعْادَ إِذْ   ( 81

 أَنتُم مَسْلِمُونَ 
آيا شاما را، پاس از آنكاه    . کنيدو نه اينكه به شما دستور دهد که فرشتگان و پيامبران را، پروردگار خود انتخاب  -

 !کند؟ مسلمان شديد، به کفر دعوت مى

وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَبِيِيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِان کِتَاابٍ وَحِكْمَاةٍ ثُامَ جَااءکُمْ      ( 81

مْ وَأَخَاذْتُمْ عَلَاى   رَسُولٌ مَّصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنّصُارُنَهُ قَاالَ أَأَقْارَرْتُ   

 ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِنَ الشَاهِدِينَ 
،پيمان مؤکّد گرفت، کاه هرگااه کتااب و    ( و پيروان آنها)هنگامى را که خداوند، از پيامبران  ( به خاطر بياوريد)و  -

کند، به او ايمان بياورياد و او   ه سوى شما آمد که آنچه را با شماست تّصديق مىدانش به شما دادم، سپس پيامبرى ب

: گفتند« آيا به اين موضوع، اقرار داريد؟ و بر آن، پيمان مؤکّد بستيد؟»: به آنها گفت ( خداوند)سپس ! را يارى کنيد

 «.ما از گواهانمو من نيز با ش! پس گواه باشيد»: گفت ( خداوند به آنها)« !اقرار داريم ( آرى)»

 فَمَن تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( 82
 .، روى گرداند، فاسق است( پيمان محكم)پس کسى که بعد از اين  -
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أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ طَوْعًا وَکَرْهًا ( 83

 يُرْجَعُونَ  وَإِلَيْهِ
و تمام کسانى که در آسمانها و زمين هساتند،   ( آيين او همين اسالم است؛! )طلبند؟ آيا آنها غير از آيين خدا مى" -

 ".شوند او تسليمند، و همه به سوى او بازگردانده مى ( فرمان)از روى اختيار يا از روى اجبار، در برابرِ 

زِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْاحَقَ  قُلْ آمَنَا بِاللّهِ وَمَا أُن( 84

وَيَعْقُوبَ وَاألَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَبِيَونَ مِن رَبِهِمْ الَ نُفَرِقُ بَيْنَ 

 أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 
به آنچه بر ما و بر اباراهيم و اساماعيل و اساحاق و يعقاوب و اساباط       ( همچنين)و به خدا ايمان آورديم؛ »: بگو" -

پيامبران، از طرف پروردگارشان داده شده است؛ ما در ميان هايچ   ( ديگر)نازل گرديده؛ و آنچه به موسى و عيسى و 

 "«.او تسليم هستيم ( فرمان)گذاريم؛ و در برابرِ  يك از آنان فرقى نمى

 تَغِ غَيْرَ اإلِسْالَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي اآلخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَن يَبْ( 85
آيينى براى خود انتخاب کند، از او پذيرفته نخواهاد شاد؛ و    ( و تسليم در برابر فرمان حق،)و هر کس جز اسالم " -

 ".او در آخرت، از زيانكاران است

قَوْمًا کَفَارُواْ بَعْادَ إِيمَاانِهِمْ وَشَاهِدُواْ أَنَ الرَسُاولَ حَاقٌ       کَيْفَ يَهْدِي اللّهُ ( 82

 وَجَاءهُمُ الْبَيِنَاتُ وَاللّهُ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
هااى روشان    کند که بعد از ايمان و گواهى به حقّانيّت رسول و آمادن نشاانه   شگونه خداوند جمعيّتى را هدايت مى -

 !و خدا، جمعيّت ستمكاران را هدايت نخواهد کرد! کافر شدند؟ براى آنها،

 أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَآلئِكَةِ وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ ( 87
 .خداوند و فرشتگان و مردم همگى بر آنهاست ( و طرد)کيفر آنها، اين است که لعن  -

 الَ يُخَفَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَالَ هُمْ يُنظَرُونَ خَالِدِينَ فِيهَا ( 88
 ".شود يابد؛ و به آنها مهلت داده نمى مانند؛ مجازاتشان تخفيف نمى مى ( و طرد و نفرين)همواره در اين لعن " -
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 إِالَ الَذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَ اهلل غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 89
و در مقام جبران گناهان گذشته برآيند، کاه توباه آنهاا    )مگر کسانى که پس از آن، توبه کنند و اصالح نمايند؛ " -

 ".زيرا خداوند، آمرزنده و بخشنده است ( پذيرفته خواهد شد؛

مْ وَأُوْلَئِاكَ  إِنَ الَذِينَ کَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَ ازْدَادُواْ کُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَاوْبَتُهُ ( 91

 هُمُ الّضَآلُونَ 
گااه   هايچ  ( و در اين راه اصارار ورزيدناد،  )افزودند،  ( خود)کسانى که پس از ايمان کافر شدند و سپس بر کفر " -

اناد  ( واقعاى )شود؛ و آنها گمراهاان   قبول نمى ( گيرد، که از روى ناشارى يا در آستانه مرگ صورت مى)توبه آنان، 

 ".( !اند، و هم راه توبه را خدا را گم کردهشرا که هم راه )

إِنَ الَذِينَ کَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ کُفَارٌ فَلَن يُقْبَالَ مِانْ أَحَادِهِم مِالْءُ األرْضِ     ( 91

 ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ 
و )دند و در حال کفر از دنيا رفتند، اگر شه روى زمين پر از طال باشد، و آن را بعناوان فدياه   کسانى که کافر ش" -

يك آنها قبول نخواهد شد؛ و براى آنان، مجاازاتِ دردنااک اسات؛ و     بپردازند، هرگز از هيچ ( کفّاره اعمال بد خويش

 ".ياورانى ندارند

مَا تُحِبَونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَاإِنَ اللّاهَ بِاهِ    لَن تَنَالُواْ الْبِرَ حَتَى تُنفِقُواْ مِ( 92

 عَلِيمٌ 
انفاق کنياد؛ و آنچاه    ( در راه خدا)داريد،  رسيد مگر اينكه از آنچه دوست مى نيكوکارى نمى ( حقيقت)هرگز به " -

 ".کنيد، خداوند از آن آگاه است انفاق مى

ي إِسْرَائِيلَ إِالَ مَا حَرَمَ إِسْرَائِيلُ عَلَاى نَفْسِاهِ مِان    کُلُ الطَعَامِ کَانَ حِال  لِبَنِ( 93

 قَبْلِ أَن تُنَزَلَ التَوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ 
، بر خاود تحاريم   ، پيش از نزول تورات( يعقوب)بر بنى اسرائيل حالل بود، جز آنچه اسرائيل  ( ى پاک)همه غذاها" -

! گويياد تاورات را بياورياد و بخوانياد     اگر راست مى»: بگو ( .مانند گوشت شتر که براى او ضرر داشت)کرده بود؛ 

 "«( !دهيد، حتّى در تورات تحريف شده شما نيست اين نسبتهايى که به پيامبران پيشين مى)



 قرآن کریم               سوره آل عمران

96 

 كَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ فَمَنِ افْتَرَىَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِ( 94
 .( کنند زيرا از روى علم و عمد شنين مى! )بندند، ستمگرند بنا بر اين، آنها که بعد از اين به خدا دروغ مى -

 قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَبِعُواْ مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِينَ ( 95
بنا بر اين، از آيين ابراهيم پيروى کنياد، کاه باه    . است ( و اينها در آيين پاک ابراهيم نبوده)گفته  خدا راست»: بگو -

 «!حق گرايش داشت، و از مشرکان نبود

 إِنَ أَوَلَ بَيْتٍ وُضِ َ لِلنَاسِ لَلَذِي بِبَكَةَ مُبَارَکًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ( 92
قرار داده شد، همان است که در سارزمين مكّاه اسات، کاه پار       ( و نيايش خداوند)اى که براى مردم  نخستين خانه -

 .برکت، و مايه هدايت جهانيان است

فِيهِ آيَاتٌ بَيِنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَاسِ حِاّجَ  ( 97

 ن کَفَرَ فَإِنَ اهلل غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيالً وَمَ
شاود؛ در اماان خواهاد    [ خانه خدا]= مقام ابراهيم است؛ و هر کس داخل آن  ( از جمله)هاى روشن،  در آن، نشانه" -

 و هار کاس کفار   . کنند، آنها که توانايى رفتن به سوى آن دارند ( او)بود، و براى خدا بر مردم است که آهنگ خانه 

 ".نياز است ، خداوند از همه جهانيان، بى( و حّج را ترک کند، به خود زيان رسانده)ورزد 

 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ( 98
 «!دهيد اعمالى که انجام مى و خدا گواه است بر! ورزيد؟ شرا به آيات خدا کفر مى! اى اهل کتاب»: بگو -

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَّصُدَونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَانْ آمَانَ تَبْغُونَهَاا عِوَجًاا     ( 99

 وَأَنتُمْ شُهَدَاء وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ 
خواهياد ايان راه را کاّج     دارياد، و ماى   زمىاند، از راه خدا با شرا افرادى را که ايمان آورده! اى اهل کتاب»: بگو" -

 "«!دهيد، غافل نيست گواه هستيد؛ و خداوند از آنچه انجام مى ( به درستى اين راه)در حالى که شما ! سازيد؟

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِنَ الَذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَارُدَوکُم  ( 111

 يمَانِكُمْ کَافِرِينَ بَعْدَ إِ
ورساختنِ آتش کينه و  افكنى و شعله که کارشان نفاق)اگر از گروهى از اهل کتاب، ! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

 .گردانند اطاعت کنيد، شما را پس از ايمان، به کفر بازمى ( عداوت است
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اللّاهِ وَفِايكُمْ رَسُاولُهُ وَمَان      وَکَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَااتُ ( 111

 يَعْتَّصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ 
آياات خادا بار شاما خواناده       ( اياد، و  در دامان وحى قرار گرفتاه )و شگونه ممكن است شما کافر شويد، با اينكه  -

و هر کس به خدا تمسّك جويد، به راهاى   ( !جوييدبنابر اين، به خدا تمسّك ! )شود، و پيامبر او در ميان شماست؟ مى

 .راست، هدايت شده است

 يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ اتَقُواْ اللّهَ حَقَ تُقَاتِهِ وَالَ تَمُوتُنَ إِالَ وَأَنتُم مَسْلِمُونَ ( 112
و از دنياا نروياد، مگار    ! بپرهيزيدآن گونه که حق تقوا و پرهيزکارى است، از خدا ! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

 ( !بايد گوهر ايمان را تا پايان عمر، حفظ کنيد! )اينكه مسلمان باشيد

وَاعْتَّصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَالَ تَفَرَقُواْ وَاذْکُرُواْ نِعْمَاةَ اللّاهِ عَلَايْكُمْ إِذْ    ( 113

صْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَکُنتُمْ عَلَىَ شَافَا حُفْارَةٍ   کُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَ

 مِنَ النَارِ فَأَنقَذَکُم مِنْهَا کَذَلِكَ يُبَيِنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ 
و نعمات  ! شاويد ، شنگ زنيد ، و پراکناده ن [ قرآن و اسالم، و هرگونه وسيله وحدت]= و همگى به ريسمان خدا " -

خدا را بر خود، به ياد آريد که شگونه دشمن يكديگر بوديد، و او ميان دلهاى شما، الفت ايجااد کارد، و باه     ( بزرگِ)

اى از آتش بوديد، خدا شما را از آن نجات داد؛ ايان شناين، خداوناد     و شما بر لبِ حفره! برکتِ نعمتِ او، برادر شديد

 ".سازد؛ شايد پذيراى هدايت شويد آيات خود را براى شما آشكار مى

وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاوْنَ عَانِ   ( 114

 الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
 .آنها همان رستگارانند و! بايد از ميان شما، جمعى دعوت به نيكى، و امر به معروف و نهى از منكر کنند -

وَالَ تَكُونُواْ کَالَذِينَ تَفَرَقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِنَاتُ وَأُوْلَئِكَ ( 115

 لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
 ( دگاار پرور)هاى روشان   پس از آنكه نشانه ( آن هم)و مانند کسانى نباشيد که پراکنده شدند و اختالف کردند؛ " -

 ".و آنها عذاب عظيمى دارند! به آنان رسيد
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يَوْمَ تَبْيَضَ وُجُوهٌ وَتَسْوَدَ وُجُوهٌ فَأَمَا الَذِينَ اسْاوَدَتْ وُجُاوهُهُمْ أَکْفَارْتُم    ( 112

 بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا کُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 
گردد، اماا آنهاا کاه صورتهايشاان      هائى سياه مى هائى سفيد، و شهره شهره روزى خواهد بود که ( آن عذاب عظيم) -

پاس بچشايد   ! کاافر شاديد؟   ( اخوّت و برادرى در ساايه آن، )آيا بعد از ايمان، و  ( :شود به آنها گفته مى)سياه شده، 

 !ورزيديد عذاب را، به سبب آنچه کفر مى

 فِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَمَا الَذِينَ ابْيَّضَتْ وُجُوهُهُمْ فَ( 117
 ".مانند هايشان سفيد شده، در رحمت خداوند خواهند بود؛ و جاودانه در آن مى و امّا آنها که شهره" -

 تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ( 118
 ".خواهد جهانيان نمى ( احدى از)ستمى براى  ( هيچ گاه)و خداوند . خوانيم خداست؛ که بحق بر تو مىاينها آيات " -

 وَلِلّهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي األَرْضِ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَ ُ األُمُورُ ( 119
زمين است، مال اوست؛ و هماه  آنچه در آسمانها و آنچه در  ( در حالى که! شگونه ممكن است خدا ستم کند؟)و " -

 "( .و به فرمان اوست)گردد  کارها، به سوى او باز مى

کُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَانِ الْمُنكَارِ   ( 111

م مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَکْثَرُهُمُ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ

 الْفَاسِقُونَ 
کنياد و   امر به معروف و نهى از منكر مى ( شه اينكه)اند؛  شما بهترين امتى بوديد که به سود انسانها آفريده شده" -

ولاى  ! )ا بهتر اسات ايمان آورند، براى آنه ( به شنين برنامه و آيين درخشانى،)و اگر اهل کتاب، . به خدا ايمان داريد

 "( و خارج از اطاعت پروردگار)عده کمى از آنها با ايمانند، و بيشتر آنها فاسقند،  ( تنها

 لَن يَّضُرُوکُمْ إِالَ أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوکُمْ يُوَلُوکُمُ األَدُبَارَ ثُمَ الَ يُنّصَرُونَ ( 111
به شما زيان برسانند، جز آزارهاى مختّصر؛ و اگر باا شاما   توانند  هرگز نمى[ يهود« اهل کتاب، مخّصوصا]= آنها " -

 ".کند خورند؛ سپس کسى آنها را يارى نمى و شكست مى)پيكار کنند، به شما پشت خواهند کرد 
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ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِالَ بِحَبْلٍ مِنْ اللّهِ وَحَبْالٍ مِانَ النَااسِ    ( 112

غَّضَبٍ مِنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ کَاانُواْ يَكْفُارُونَ   وَبَآؤُوا بِ

 بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ األَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍ ذَلِكَ بِمَا عَّصَوا وَکَانُواْ يَعْتَدُونَ 
 ( و تجديد نظر در روش ناپساند خاود،  )باط به خدا، هر جا يافت شوند، مهر ذلت بر آنان خورده است؛ مگر با ارت" -

اند؛ و مهار بيچاارگى بار آنهاا زده      ؛ و به خشم خدا، گرفتار شده( و وابستگى به اين و آن)با ارتباط به مردم  ( يا)و 

کردند؛ اينها بخاطر آن است که گناه . کشتند ورزيدند و پيامبران را بناحق مى شده؛ شرا که آنها به آيات خدا، کفر مى

 ".نمودند تجاوز مى ( به حقوق ديگران،)و 

لَيْسُواْ سَوَاء مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَيْلِ وَهُمْ ( 113

 يَسْجُدُونَ 
و پيوساته در اوقاات    کنناد؛  قيام مى ( به حق و ايمان)آنها همه يكسان نيستند؛ از اهل کتاب، جمعيّتى هستند که " -

 ".نمايند خوانند؛ در حالى که سجده مى شب، آيات خدا را مى

يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاوْنَ عَانِ الْمُنكَارِ    ( 114

 وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ الّصَالِحِينَ 
کنند؛ و در انجاام کارهااى نياك، پيشاى      آورند؛ امر به معروف و نهى از منكر مى وز ديگر ايمان مىبه خدا و ر" -

 ".گيرند؛ و آنها از صالحانند مى

 وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوْهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَقِينَ ( 115
و خادا از   ( .بينناد  و پااداش شايساته آن را ماى   ! )هاد شاد  و آنچه از اعمال نيك انجام دهناد، هرگاز کفاران نخوا    -

 .پرهيزکاران، آگاه است

إِنَ الَذِينَ کَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْاوَالُهُمْ وَالَ أَوْالَدُهُام مِانَ اللّاهِ شَايْئًا      ( 112

 وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
آنهاا  ! توانند در پناه اماوال و فرزندانشاان، از مجاازات خادا در اماان بمانناد       ، هرگز نمىکسانى که کافر شدند" -

 ".اصحاب دوزخند؛ و جاودانه در آن خواهند ماند
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مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هِذِهِ الْحَيَاةِ الدَنْيَا کَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ ( 117

 مْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُ
کنند، همانند باد سوزانى است که به زراعت قومى کاه بار خاود     آنچه آنها در اين زندگى پست دنيوى انفاق مى" -

دا به آنها ستم نكرده؛ بلكاه  خ. ، بوزد؛ و آن را نابود سازد( اند و در غير محل و وقت مناسب، کشت نموده)ستم کرده 

 ".کنند آنها، خودشان به خويشتن ستم مى

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ الَ تَتَخِذُواْ بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ الَ يَأْلُونَكُمْ خَبَاالً وَدَواْ ( 118

هُمْ أَکْبَرُ قَدْ بَيَنَا لَكُامُ  مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغّْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُ

 اآليَاتِ إِن کُنتُمْ تَعْقِلُونَ 
آنها از هرگونه شرّ و فساادى در بااره   ! محرم اسرارى از غير خود، انتخاب نكنيد! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

شاان  ( و کاالم )ى از دهاان  دشمن ( هاى نشانه. )آنها دوست دارند شما در رنّج و زحمت باشيد. کنند شما، کوتاهى نمى

را  ( هاى پيشگيرى از شارّ آنهاا   و راه)ما آيات . دارند، از آن مهمتر است آشكار شده؛ و آنچه در دلهايشان پنهان مى

 "!براى شما بيان کرديم اگر انديشه کنيد

لِهِ وَإِذَا لَقُوکُمْ هَاأَنتُمْ أُوْالء تُحِبَونَهُمْ وَالَ يُحِبَونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ کُ( 119

قَالُواْ آمَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ عَّضُواْ عَلَيْكُمُ األَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُالْ مُوتُاواْ بِغَايْظِكُمْ إِنَ    

 اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الّصَدُورِ 
که شما به همه کتابهااى   در حالى! داريد؛ امّا آنها شما را دوست ندارند شما کسانى هستيد که آنها را دوست مى" -

 ( باه دروغ )کنناد،   هنگامى که شما را مالقاات ماى  . ( و آنها به کتاب آسمانى شما ايمان ندارند)آسمانى ايمان داريد 

شوند، از شدّت خشم بر شما، سار انگشاتان خاود را باه دنادان       امّا هنگامى که تنها مى« !ايم ايمان آورده»: گويند مى

 "«.ها آگاه است درون سينه ( اسرار)خدا از ! خشمى که داريد بميريد با همين»: بگو! گزند مى
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إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُّصِبْكُمْ سَيِئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَّصْبِرُواْ ( 121

 وَتَتَقُواْ الَ يَّضُرُکُمْ کَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ 
. شاوند  کند؛ و اگر حادثه ناگوارى براى شما رخ دهاد، خوشاحال ماى    اگر نيكى به شما برسد، آنها را ناراحت مى" -

رسااند؛   آنان، باه شاما زياانى نماى     ( خائنانه)هاى  استقامت و پرهيزگارى پيشه کنيد، نقشه ( در برابرشان)اگر  ( امّا)

 ".دهند، احاطه دارد خداوند به آنچه انجام مى

 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِىءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِي ٌ عَلِيمٌ ( 121
زمانى را که صبحگاهان، از ميان خانواده خود، جهت انتخاب اردوگاه جنگ براى مؤمنان، بيارون   ( به ياد آور)و " -

هاايى   شنيد؛ و انديشه شد، مى را که درباره طرح جنگ گفته مى گفتگوهاى مختلفى)و خداوند، شنوا و داناست ! رفتى

 ".( دانست پروراندند، مى را که بعّضى در سر مى

إِذْ هَمَت طَآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَالَ وَاللّهُ وَلِيَهُمَاا وَعَلَاى اللّاهِ فَلْيَتَوَکَالِ     ( 122

 الْمُؤْمِنُونَ 
؛ و ( و از وسط راه بازگردند)ه دو طايفه از شما تّصميم گرفتند سستى نشان دهند زمانى را ک ( و نيز به ياد آور)" -

؛ و افراد باايمان، بايد تنهاا بار خادا توکّال     ( و به آنها کمك کرد که از اين فكر بازگردند)خداوند پشتيبان آنها بود 

 "!کنند

 قُواْ اللّهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ نَّصَرَکُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَاتَ( 123
، ( نسبت باه آنهاا  )؛ در حالى که شما ( و بر دشمنان خطرناک، پيروز ساخت)يارى کرد « بدر»خداوند شما را در " -

، تا شكر نعمات او را بجاا آورده   ( و در برابر دشمن، مخالفتِ فرمانِ پيامبر نكنيد)پس، از خدا بپرهيزيد . ناتوان بوديد

 "!دباشي

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَان يَكْفِايكُمْ أَن يُمِادَکُمْ رَبَكُام بِثَالَثَاةِ آالَفٍ مِانَ       ( 124

 الْمَآلئِكَةِ مُنزَلِينَ 
آيا کافى نيست که پروردگارتان، شما را به سه هزار نفار از فرشاتگان،   »: گفتنى در آن هنگام که تو به مؤمنان مى -

 «!آيند، يارى کند؟ که از آسمان فرود مى
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بَلَى إِن تَّصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوکُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْکُمْ رَبَكُم بِخَمْسَةِ ( 125

 آالفٍ مِنَ الْمَآلئِكَةِ مُسَوِمِينَ 
داوند شاما را باه   اگر استقامت و تقوا پيشه کنيد، و دشمن به همين زودى به سراغ شما بيايد، خ ( امروز هم)آرى،  -

 !هايى با خود دارند، مدد خواهد داد پنّج هراز نفر از فرشتگان، که نشانه

وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِالَ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَاا النَّصْارُ إِالَ مِانْ    ( 122

 عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ 
بشارت، و براى اطمينان خاطر شما قرار داده؛ وگرنه، پياروزى تنهاا از جاناب خداوناد     ولى اينها را خداوند فقط " -

 "!تواناى حكيم است

 لِيَقْطَ َ طَرَفًا مِنَ الَذِينَ کَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآئِبِينَ ( 127
لشكر کافران را قط  کناد؛ ياا آنهاا را باا      براى اين است که قسمتى از پيكر ( اين وعده را که خدا به شما داده،)" -

 ".بازگردند ( به وطن خود)ذلّت برگرداند؛ تا مأيوس و نااميد، 

 لَيْسَ لَكَ مِنَ األَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَبَهُمْ فَإِنَهُمْ ظَالِمُونَ ( 128
بخواهاد   ( خادا )براى تو نيست؛ مگر اينكه  ( ارى از جنگ،در باره عفو کافران، يا مؤمنان فر)گونه اختيارى  هيچ" -

 ".آنها را ببخشد، يا مجازات کند؛ زيرا آنها ستمگرند

وَلِلّهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي األَرْضِ يَغْفِرُ لِمَان يَشَااء وَيُعَاذِبُ مَان     ( 129

 يَشَاء وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
بخشد؛ و هر کاس را   ، مى( و شايسته بداند)هر کس را بخواهد . است، از آن خداست و آنچه در آسمانها و زمين" -

 ".کند؛ و خداوند آمرزنده مهربان است بخواهد، مجازات مى

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ الَ تَأْکُلُواْ الرِبَا أَضْعَافًا مَّضَاعَفَةً وَاتَقُواْ اللّاهَ لَعَلَكُامْ   ( 131

 تُفْلِحُونَ 
 !از خدا بپرهيزيد، تا رستگار شويد! را شند برابر نخوريد ( و سود پول)ربا ! ايد اى کسانى که ايمان آورده -
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 وَاتَقُواْ النَارَ الَتِي أُعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ ( 131
 !و از آتشى بپرهيزيد که براى کافران آماده شده است -

 لَكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَسُولَ لَعَ( 132
 !و خدا و پيامبر را اطاعت کنيد، تا مشمول رحمت شويد -

وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِان رَبِكُامْ وَجَنَاةٍ عَرْضُاهَا السَامَاوَاتُ وَاألَرْضُ      ( 133

 أُعِدَتْ لِلْمُتَقِينَ 
عت آن، آسامانها و زماين اسات؛ و باراى     و شتاب کنيد براى رسيدن به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتى که وس" -

 ".پرهيزگاران آماده شده است

الَذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَرَاء وَالّضَارَاء وَالْكَااظِمِينَ الْغَايْظَ وَالْعَاافِينَ عَانِ      ( 134

 النَاسِ وَاللّهُ يُحِبَ الْمُحْسِنِينَ 
گذرناد؛   برند؛ و از خطاى مردم درماى  م خود را فرو مىکنند؛ و خش همانها که در توانگرى و تنگدستى، انفاق مى" -

 ".و خدا نيكوکاران را دوست دارد

وَالَذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَاةً أَوْ ظَلَمُاواْ أَنْفُسَاهُمْ ذَکَارُواْ اللّاهَ فَاسْاتَغْفَرُواْ       ( 135

 عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ  لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِالَ اللّهُ وَلَمْ يُّصِرُواْ
افتند؛ و براى گناهان خاود، طلاب    و آنها که وقتى مرتكب عمل زشتى شوند، يا به خود ستم کنند، به ياد خدا مى" -

 ".دانند ورزند، با اينكه مى و بر گناه، اصرار نمى -و کيست جز خدا که گناهان را ببخشد؟ -کنند  آمرزش مى

كَ جَزَآؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِن رَبِهِمْ وَجَنَااتٌ تَجْارِي مِان تَحْتِهَاا األَنْهَاارُ      أُوْلَئِ( 132

 خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 
آنها پاداششان آمرزش پروردگار، و بهشتهايى است که از زير درختانش، نهرهاا جاارى اسات؛ جاوداناه در آن     " -

 "!داش اهل عملميمانند؛ شه نيكو است پا
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قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي األَرْضِ فَانْظُرُواْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَاةُ  ( 137

 الْمُكَذَبِينَ 
و هر قوم، طبق اعمال و صفات خود، سرنوشتهايى داشتند؛ کاه شاما نياز،    )هايى وجود داشت؛  پيش از شما، سنّت" -

 "!شگونه بود؟ ( آيات خدا)کنندگان  ر روى زمين، گردش کنيد و ببينيد سرانجام تكذيبپس د ( .همانند آن را داريد

 هَذَا بَيَانٌ لِلنَاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ ( 138
 "!اين، بيانى است براى عموم مردم؛ و هدايت و اندرزى است براى پرهيزگاران" -

 وَأَنتُمُ األَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مَؤْمِنِينَ وَالَ تَهِنُوا وَالَ تَحْزَنُوا ( 139
 !و شما برتريد اگر ايمان داشته باشيد! و غمگين نگرديد! و سست نشويد -

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ األيَامُ نُدَاوِلُهَا بَايْنَ  ( 141

 ذِينَ آمَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ الَ يُحِبَ الظَالِمِينَ النَاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَ
، جراحتاى  ( در ميدان بادر )، به آن جمعيّت نيز ( اى وارد شد و ضربه)به شما جراحتى رسيد  ( در ميدان احد،)اگر " -

و ايان خاصايّت    -)گاردانيم؛   ماى  را در مياان ماردم   ( ى پيروزى و شكست)و ما اين روزها. همانند آن وارد گرديد

؛ و خداوند از ميان شاما، شااهدانى   ( و شناخته شوند)اند، بداند  تا خدا، افرادى را که ايمان آورده (  -زندگى دنياست

 ".دارد و خدا ظالمان را دوست نمى. بگيرد

 وَلِيُمَحِصَ اللّهُ الَذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ( 141
 ".؛ و کافران را به تدريّج نابود سازد( و ورزيده شوند)خداوند، افراد باايمان را خالص گرداند و تا " -

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَةَ وَلَمَا يَعْلَمِ اللّهُ الَذِينَ جَاهَدُواْ مِانكُمْ وَيَعْلَامَ   ( 142

 الّصَابِرِينَ 
وارد بهشت خواهيد شد، در حالى که خداوند هنوز مجاهدان از شاما و   ( ايمانتنها با ادّعاى )آيا شنين پنداشتيد که  -

 !صابران را مشخصّ نساخته است؟
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 وَلَقَدْ کُنتُمْ تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ( 143
کرديد؛ سپس آن را با ششم  رو شويد، آرزو مى آنكه با آن روبه را، پيش از ( و شهادت در راه خدا)و شما مرگ " -

شقادر مياان گفتاار و کاردار شاما      ! و حاضر نبوديد به آن تن دردهيد)کرديد  خود ديديد، در حالى که به آن نگاه مى

 "( !فاصله است؟

اتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ وَمَا مُحَمَدٌ إِالَ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُسُلُ أَفَإِن مَ( 144

عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَان يَّضُارَ اللّاهَ شَايْئًا وَسَايَجْزِي اللّاهُ       

 الشَاکِرِينَ 
فقط فرستاده خداست؛ و پيش از او، فرستادگان ديگرى نيز بودند؛ آيا اگر او بميرد و يا کشته شاود،   ( ص)محمد " -

و هر کس به عقب  ( و اسالم را رها کرده به دوران جاهليّت و کفر بازگشت خواهيد نمود؟)گرديد؟  ه عقب برمىشما ب

 ".را پاداش خواهد داد ( کنندگان و استقامت)زند؛ و خداوند بزودى شاکران  باز گردد، هرگز به خدا ضررى نمى

 کِتَابًا مَاؤَجَالً وَمَان يُارِدْ ثَاوَابَ     وَمَا کَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِالَ بِإِذْنِ اهلل( 145

 الدَنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ اآلخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَاکِرِينَ 
بنابر اين، مرگ پيامبر يا ديگران، ياك سانّت   )ميرد؛ سرنوشتى است تعيين شده؛  کس، جز به فرمان خدا، نمى هيچ" -

شيازى از آن باه او خاواهيم     ( و در زندگى خود، در اين راه گام بردارد،)هر کس پاداش دنيا را بخواهد  ( .استالهى 

 ".دهيم؛ و بزودى سپاسگزاران را پاداش خواهيم داد داد؛ و هر کس پاداش آخرت را بخواهد، از آن به او مى

ثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَابِيلِ  وَکَأَيِن مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِيَونَ کَ( 142

 اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبَ الّصَابِرِينَ 
گاه در برابر آنچه در راه خدا به  آنها هيچ! شه بسيار پيامبرانى که مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگ کردند" -

 ".کنندگان را دوست دارد ؛ و خداوند استقامت( و تن به تسليم ندادند)ناتوان نشدند  رسيد، سست و آنان مى

وَمَا کَانَ قَوْلَهُمْ إِالَ أَن قَالُواْ ربَنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَاا وَإِسْارَافَنَا فِاي أَمْرِنَاا     ( 147

 وَثَبِتْ أَقْدَامَنَا وانّصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 
! پوشاى کان   و از تنادرويهاى ماا در کارهاا، ششام    ! گناهان ماا را بابخش  ! پروردگارا»: سخنشان تنها اين بود که -

 !و ما را بر جمعيّت کافران، پيروز گردان! قدمهاى ما را استوار بدار
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 نِينَ فَآتَاهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدَنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ اآلخِرَةِ وَاللّهُ يُحِبَ الْمُحْسِ( 148
رو خداوند پاداش اين جهان، و پاداش نياك آن جهاان را باه آنهاا داد؛ و خداوناد نيكوکااران را دوسات         از اين" -

 ".دارد مى

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَذِينَ کَفَارُواْ يَارُدَوکُمْ عَلَاى أَعْقَاابِكُمْ     ( 149

 فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ 
هايتاان   اناد اطاعات کنياد، شاما را باه گذشاته       اگار از کساانى کاه کاافر شاده     ! اياد  سانى که ايمان آوردهاى ک" -

 ".گردانند؛ و سرانجام، زيانكار خواهيد شد بازمى

 بَلِ اللّهُ مَوْالَکُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَاصِرِينَ ( 151
 ".او بهترين ياوران است بلكه ولى و سرپرست شما، خداست؛ و ( گاه شما نيستند، آنها تكيه)" -

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَذِينَ کَفَرُواْ الرُعْبَ بِمَا أَشْرَکُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِاهِ  ( 151

 سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَالِمِينَ 
ا باراى خادا همتاا قارار دادناد، رعاب و تارس        بزودى در دلهاى کافران، بخاطر اينكه بادون دليال، شيزهاايى ر   " -

 "!افكنيم؛ و جايگاه آنها، آتش است؛ و شه بد جايگاهى است جايگاه ستمكاران مى

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسَونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَاازَعْتُمْ  ( 152

دِ مَا أَرَاکُم مَا تُحِبَونَ مِنكُم مَن يُرِيدُ الادَنْيَا وَمِانكُم   فِي األَمْرِ وَعَّصَيْتُم مِن بَعْ

مَن يُرِيدُ اآلخِرَةَ ثُمَ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَاا عَانكُمْ وَاللّاهُ ذُو فَّضْالٍ     

 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
کاه در آغااز   )تحقاق بخشايد؛ در آن هنگاام     ( ن در احد،در باره پيروزى بر دشم)خداوند، وعده خود را به شما، " -

بار سار   )تا اينكه سست شاديد؛ و   ( و اين پيروزى ادامه داشت)رسانديد؛  دشمنان را به فرمان او، به قتل مى ( جنگ،

باه   ( از غلبه بر دشامن )داشتيد  در کار خود به نزاع پرداختيد؛ و بعد از آن که آنچه را دوست مى ( رهاکردن سنگرها،

ساپس خداوناد شاما را از    . بعّضى از شما، خواهان دنيا بودند؛ و بعّضى خواهان آخرت. شما نشان داد، نافرمانى کرديد

و او شاما را بخشايد؛ و خداوناد    . تا شما را آزمايش کند ( و پيروزى شما به شكست انجاميد؛)آنان منّصرف ساخت؛ 

 ".نسبت به مؤمنان، فّضل و بخشش دارد
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دُونَ وَالَ تَلْوُونَ عَلَاى أحَادٍ وَالرَسُاولُ يَادْعُوکُمْ فِاي أُخْارَاکُمْ       إِذْ تُّصْعِ( 153

فَأَثَابَكُمْ غُمَاً بِغَمٍ لِكَيْالَ تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَالَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَاا  

 تَعْمَلُونَ 
فتياد؛ و جمعاى در وساط بياباان پراکناده شادند؛ و از شادت        هنگامى را که از کوه باال مير ( به خاطر بياوريد)" -

ها را يكاى پاس از    سپس اندوه. زد کرديد، و پيامبر از پشت سر، شما را صدا مى به عقب ماندگان نگاه نمى ( وحشت،

غمگين نشاويد، و ناه بخااطر     ( غنايم جنگى)ديگرى به شما جزا داد؛ اين بخاطر آن بود که ديگر براى از دست رفتن 

 ".دهيد، آگاه است و خداوند از آنچه انجام مى. گردد هايى که بر شما وارد مى ّصيبتم

ثُمَ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن بَعْدِ الْغَمِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَادْ  ( 154

الْجَاهِلِيَةِ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ األَمْارِ   أَهَمَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِ ظَنَ

مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَ األَمْرَ کُلَهُ لِلَهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَا الَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ 

لَبَرَزَ الَذِينَ کُتِبَ  کَانَ لَنَا مِنَ األَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَوْ کُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ

عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَّضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِکُمْ وَلِايُمَحَصَ مَاا فِاي    

 قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الّصَدُورِ 
در شب بعد از )بكى بود که اين آرامش، بّصورت خواب س. سپس بدنبال اين غم و اندوه، آرامشى بر شما فرستاد" -

و خاواب باه ششمانشاان    )گروهى از شما را فرا گرفت؛ اماگروه ديگرى در فكار جاان خاويش بودناد؛      ( حادثه احد،

آياا شيازى از   »: گفتناد  درباره خدا داشتند؛ و مى -همچون گمانهاى دوران جاهليت -آنها گمانهاى نادرستى  ( .نرفت

آنها در دل خاود، شيازى را پنهاان    « !به دست خداست ( و پيروزيها)مه کارها ه»: بگو« !شود؟ پيروزى نّصيب ما مى

« !شاديم  اگر ما سهمى از پيروزى داشتيم، در اين جا کشته نماى »: گويند سازند؛ مى دارند که براى تو آشكار نمى مى

هااى خاود،    ه سوى آرامگاهشدن بر آنها مقرر شده بود، قطعاً ب هاى خود بوديد، آنهايى که کشته اگر هم در خانه»: بگو

هايتان پنهان داريد،  و اينها براى اين است که خداوند، آنچه در سينه. ( رساندند و آنها را به قتل مى)آمدند  بيرون مى

هاسات، باا خبار     است، خالص گرداند؛ و خداوند از آنچه در درون سينه ( از ايمان)بيازمايد؛ و آنچه را در دلهاى شما 

 ".است
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الَذِينَ تَوَلَوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَمَا اسْتَزَلَهُمُ الشَيْطَانُ بِابَعْضِ   إِنَ( 155

 مَا کَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ 
شيطان آنها را بر اثر بعّضاى   ، فرار کردند،( در جنگ احد)کسانى که در روز روبرو شدن دو جمعيت با يكديگر " -

 ".خداوند، آمرزنده و بردبار است. از گناهانى که مرتكب شده بودند، به لغزش انداخت؛ و خداوند آنها را بخشيد

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ الَ تَكُونُاواْ کَالَاذِينَ کَفَارُواْ وَقَاالُواْ إلِخْاوَانِهِمْ إِذَا      ( 152

أَوْ کَانُواْ غُز ى لَوْ کَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَاا قُتِلُاواْ لِيَجْعَالَ     ضَرَبُواْ فِي األَرْضِ

 اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَّصِيرٌ 
روناد، ياا در جناگ     شان به مساافرتى ماى  همانند کافران نباشيد که شون برادران! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

مردناد و کشاته    اگر آنها نزد ماا بودناد، نماى   »: گويند ، مى( شوند روند و يا کشته مى و از دنيا مى)کنند  شرکت مى

خداوناد، زناده   . بگذارد[  کافران]= تا خدا اين حسرت را بر دل آنها  ( شما از اين گونه سخنان نگوييد،)« !شدند نمى

 ".دهيد، بيناست و خدا به آنچه انجام مى ( و زندگى و مرگ، به دست اوست؛)ميراند؛  کند و مى مى

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِانَ اللّاهِ وَرَحْمَاةٌ خَيْارٌ مِمَاا      ( 157

 يَجْمَعُونَ 
در )آمرزش و رحمت خدا، از تماام آنچاه آنهاا     ( ؛ زيراايد زيان نكرده)اگر هم در راه خدا کشته شويد يا بميريد، " -

 "!جم  آورى ميكنند، بهتر است ( طول عمر خود،

 وَلَئِن مَتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ إلِلَى اهلل تُحْشَرُونَ ( 158
 شويد کاه از فناا، وحشات داشاته     بنابراين، فانى نمى. )شويد و اگر بميريد يا کشته شويد، به سوى خدا محشور مى -

 ( .باشيد
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فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظ ا غَلِيظَ الْقَلْابِ الَنفَّضُاواْ مِانْ    ( 159

حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي األَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَلْ عَلَى 

 تَوَکِلِينَ اللّهِ إِنَ اللّهَ يُحِبَ الْمُ
و اگر خشن و سانگدل باودى، از اطاراف    ! شدى ( و مهربان)نرم [  مردم]= رحمت الهى، در برابر آنان  ( برکت)به  -

اماا هنگاامى   ! و در کارها، با آنان مشورت کن! پس آنها را ببخش و براى آنها آمرزش بطلب. شدند تو، پراکنده مى

 .زيرا خداوند متوکالن را دوست دارد! توکل کنبر خدا  ( و! قاط  باش)که تّصميم گرفتى، 

إِن يَنّصُرْکُمُ اللّهُ فَالَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَذِي يَنّصُرُکُم مِن ( 121

 بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَکِلِ الْمُؤْمِنُونَ 
و اگر دست از يارى شما بردارد، کيست که بعد ! د شداگر خداوند شما را يارى کند، هيچ کس بر شما پيروز نخواه -

 !و مؤمنان، تنها بر خداوند بايد توکل کنند! از او، شما را يارى کند؟

وَمَا کَانَ لِنَبِيٍ أَن يَغُلَ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَ تُوَفَى کُلُ ( 121

 الَ يُظْلَمُونَ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ وَهُمْ 
و هار  ! ممكن نيست هيچ پيامبرى خيانت کند ( در حالى که! گمان کرديد ممكن است پيامبر به شما خيانت کند؟)" -

آورد؛ سپس به هار کاس،    مى ( به صحنه محشر)کس خيانت کند، روز رستاخيز، آنچه را در آن خيانت کرده، با خود 

شارا  )به آنها ستم نخواهاد شاد    ( به همين دليل)شود؛ و  بطور کامل داده مى ،( و انجام داده است)آنچه را فراهم کرده 

 ".( که محّصول اعمال خود را خواهند ديد

أَفَمَنِ اتَبَ َ رِضْوَانَ اللّهِ کَمَن بَاء بِسَخْطٍ مِنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَانَمُ وَبِائْسَ   ( 122

 الْمَّصِيرُ 
و جايگااه او  ! ه، همانند کسى است که باه خشام و غّضاب خادا بازگشاته؟     آيا کسى که از رضاى خدا پيروى کرد -

 .جهنم، و پايان کار او بسيار بد است

 هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّهِ واللّهُ بَّصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ( 123
 ".دهند، بيناست هر يك از آنان، درجه و مقامى در پيشگاه خدا دارند؛ و خداوند به آنچه انجام مى" -
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لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَ َ فِيهِمْ رَسُوالً مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ( 124

آيَاتِهِ وَيُزَکِيهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن کَانُواْ مِان قَبْالُ لَفِاي ضَااللٍ     

 مَبِينٍ 
هنگامى که در ميان آنها، پيامبرى از خودشان برانگيخات؛  [ نعمت بزرگى بخشيد ]=خداوند بر مؤمنان منت نهاد " -

که آيات او را بر آنها بخواند، و آنها را پاک کناد و کتااب و حكمات بيااموزد؛ هار شناد پايش از آن، در گمراهاى         

 ".آشكارى بودند

تُمْ أَنَى هَذَا قُلْ هُوَ مِانْ عِنادِ   أَوَلَمَا أَصَابَتْكُم مَّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْ( 125

 أَنْفُسِكُمْ إِنَ اللّهَ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
در ميدان جنگ بادر بار   )به شما رسيد، در حالى که دو برابر آن را  ( در ميدان جنك احد)آيا هنگامى که مّصيبتى  -

کاه در ميادان جناگ    )از ناحيه خود شماسات  » :بگو« !اين مّصيبت از کجاست؟»: وارد ساخته بوديد، گفتيد ( دشمن

و شنانچاه روش خاود را اصاالح کنياد، در     . )خداوند بر هر شيزى قادر اسات ! ( احد، با دستور پيامبر مخالفت کرديد

 «( .کند آينده شما را پيروز مى

 ؤْمِنِينَ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُ( 122
با هم نبرد کردند به شما رسايد، باه فرماان    [  مؤمنان و کافران]= در روزى که دو دسته  ( در روز احد،)و آنچه " -

 ".بود؛ و براى اين بود که مؤمنان را مشخص کند ( و طبق سنت الهى)خدا 

اْ فِاي سَابِيلِ اللّاهِ أَوِ ادْفَعُاواْ     وَلْيَعْلَمَ الَذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُو( 127

قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَاالً الَتَبَعْنَاکُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْارَبُ مِانْهُمْ لِإلِيمَاانِ يَقُولُاونَ     

 بِأَفْوَاهِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ 
ياا  ! بيايياد در راه خادا نبارد کنياد    »: ود که منافقان شناخته شوند؛ آنهايى که به ايشان گفته شدو نيز براى اين ب" -

اماا  . )کارديم  دانستيم جنگى روى خواهد داد، از شما پيروى مى اگر مى»: گفتند« !از حريم خود، دفاع نماييد ( حداقل)

گويند که در  دند تا به ايمان؛ به زبان خود شيزى مىآنها در آن هنگام، به کفر نزديكتر بو« ( .شود دانيم جنگى نمى مى

 ".کنند، آگاهتر است و خداوند از آنچه کتمان مى! دلهايشان نيست
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الَذِينَ قَالُواْ إلِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُاوا قُالْ فَاادْرَؤُوا عَانْ     ( 128

  أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ
: بگاو « !شدند کردند، کشته نمى اگر آنها از ما پيروى مى»: گفتند -در حالى که از حمايت آنها دست کشيده بودند -

 «!گوييد پس مرگ را از خودتان دور سازيد اگر راست مى ( !بينى کنيد؟ توانيد مرگ افراد را پيش مگر شما مى)»

بِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًاا بَالْ أَحْيَااء عِنادَ رَبِهِامْ      وَالَ تَحْسَبَنَ الَذِينَ قُتِلُواْ فِي سَ( 129

 يُرْزَقُونَ 
اناد، و نازد    بلكاه آناان زناده   ! هرگز گماان مبار کساانى کاه در راه خادا کشاته شادند، مردگانناد         ( !اى پيامبر) -

 .شوند پروردگارشان روزى داده مى

رُونَ بِالَذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِنْ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَّضْلِهِ وَيَسْتَبْشِ( 171

 خَلْفِهِمْ أَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ 
آنها بخاطر نعمتهاى فراوانى که خداوند از فّضل خود به ايشان بخشيده است، خوشحالند؛ و بخااطر کساانى کاه    " -

زيرا مقامات برجساته آنهاا را در آن جهاان    )، خوشوقتند؛ [نده مجاهدان و شهيدان آي]= اند  هنوز به آنها ملحق نشده

 ".که نه ترسى بر آنهاست، و نه غمى خواهند داشت ( دانند بينند؛ و مى مى

 يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَّضْلٍ وَأَنَ اللّهَ الَ يُّضِي ُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ( 171
خداوند، پاداش مؤمناان را ضااي     ( بينند که مى)مسرورند؛ و  ( سبت به خودشان نيزن)و از نعمت خدا و فّضل او " -

 ".( نه پاداش شهيدان، و نه پاداش مجاهدانى که شهيد نشدند)کند؛  نمى

الَذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَذِينَ أَحْسَانُواْ  ( 172

 وَاتَقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ  مِنْهُمْ
و هناوز  )را، پس از آن همه جراحاتى که باه ايشاان رسايد، اجابات کردناد؛       ( ص)آنها که دعوت خدا و پيامبر " -

براى کسانى از آنها، که نيكاى   ( حرکت نمودند؛« حمرار االسد»زخمهاى ميدان احد التيام نيافته بود، به سوى ميدان 

 ".د، پاداش بزرگى استکردند و تقوا پيش گرفتن
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الَذِينَ قَالَ لَهُمُ النَاسُ إِنَ النَاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً ( 173

 وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَکِيلُ 
شاما اجتمااع    ( حمله باه )براى  [لشكر دشمن ]= مردم »: مردم، به آنان گفتند ( بعّضى از)اينها کسانى بودند که " -

خادا ماا را کاافى اسات؛ و او بهتارين حاامى       »: اما اين سخن، بر ايمانشان افزود؛ و گفتند« !اند؛ از آنها بترسيد کرده

 "«.ماست

فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَّضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَبَعُاواْ رِضْاوَانَ اللّاهِ    ( 174

 هُ ذُو فَّضْلٍ عَظِيمٍ وَاللّ
با نعمت و فّضل پروردگارشان، بازگشتند؛ در حالى که هيچ ناراحتى به آنان  ( از اين ميدان،)به همين جهت، آنها " -

 ".نرسيد؛ و از رضاى خدا، پيروى کردند؛ و خداوند داراى فّضل و بخشش بزرگى است

اءهُ فَاالَ تَخَاافُوهُمْ وَخَاافُونِ إِن کُناتُم     إِنَمَا ذَلِكُمُ الشَيْطَانُ يُخَوِفُ أَوْلِيَا ( 175

 مَؤْمِنِينَ 
و تنها از مان  ! از آنها نترسيد. ترساند مى ( اساس، با سخنان و شايعات بى)اين فقط شيطان است که پيروان خود را  -

 !بترسيد اگر ايمان داريد

مْ لَن يَّضُرُواْ اللّهَ شَيْئاً يُرِيدُ وَالَ يَحْزُنكَ الَذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَهُ( 172

 اللّهُ أَالَ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظ ا فِي اآلخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
. رساانند  به يقين، آنها هرگز زيانى به خداوناد نماى  ! کسانى که در راه کفر، شتاب ميكنند، تو را غمگين نسازند" -

و . اى براى آنها در آخارت قارار ندهاد    بهره ( حال خودشان واگذارد؛ و در نتيجه، آنها را به)خواهد  خدا مى ( بعالوه)

 "!براى آنها مجازات بزرگى است

 إِنَ الَذِينَ اشْتَرَوُاْ الْكُفْرَ بِاإلِيمَانِ لَن يَّضُرُواْ اللّهَ شَيْئًا وَلهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( 177
رساانند؛ و باراى آنهاا،     ا خريدارى کردند، هرگز به خادا زياانى نماى   کسانى که ايمان را دادند و کفر ر ( آرى،)" -

 "!مجازات دردناکى است



 قرآن کریم               سوره آل عمران

113 

وَالَ يَحْسَبَنَ الَذِينَ کَفَرُواْ أَنَمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَمَاا نُمْلِاي لَهُامْ    ( 178

 لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مَهِينٌ 
ماا  ! دهيم، به سودشان اسات  تّصور نكنند اگر به آنان مهلت مى ( و راه طغيان پيش گرفتند،)افر شدند، آنها که ک" -

 ( آمااده شاده  )اى  دهيم فقط براى اينكه بر گناهان خود بيفزايناد؛ و باراى آنهاا، عاذاب خوارکنناده      به آنان مهلت مى

 "!است

آ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَىَ يَمِيازَ الْخَبِيا َ مِانَ    مَا کَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَ( 179

الطَيِبِ وَمَا کَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَ اللّهَ يَجْتَبِاي مِان رَسُالِهِ مَان     

 يَشَاء فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ 
و . گونه که شما هستيد واگذارد؛ مگر آنكه ناپاک را از پاک جدا ساازد  نين نبود که خداوند، مؤمنان را به همانش" -

تا مؤمنان و منافقان را از اين راه بشناسيد؛ اين بر خاالف  )نيز شنين نبود که خداوند شما را از اسرار غيب، آگاه کند 

و قسمتى از اسرار نهان را کاه  )د، هر کس را بخواهد برميگزيند؛ ولى خداوند از ميان رسوالن خو ( سنت الهى است؛

اکنون که اين جهاان، بوتاه آزماايش پااک و ناپااک      )پس  ( .گذارد براى مقام رهبرى او الزم است، در اختيار او مى

 ".شماستو اگر ايمان بياوريد و تقوا پيشه کنيد، پاداش بزرگى براى ! به خدا و رسوالن او ايمان بياوريد ( است،

وَالَ يَحْسَبَنَ الَذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَّضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ ( 181

شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيارَاثُ السَامَاوَاتِ وَاألَرْضِ   

 خَبِيرٌ  وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
کنند، گمان نكنند اين کاار باه    ورزند، و آنچه را خدا از فّضل خويش به آنان داده، انفاق نمى کسانى که بخل مى" -

سود آنها است؛ بلكه براى آنها شر است؛ بزودى در روز قيامت، آنچه را نسبت به آن بخل ورزيدند، همانناد طاوقى   

 ".دهيد، آگاه است مين، از آن خداست؛ و خداوند، از آنچه انجام مىو ميراث آسمانها و ز. افكنند به گردنشان مى
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لَقَدْ سَمِ َ اللّهُ قَوْلَ الَذِينَ قَالُواْ إِنَ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَااء سَانَكْتُبُ مَاا    ( 181

  قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ األَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ
به زودى آنچه را گفتند، خواهيم نوشت؛ ! ، شنيد«نيازيم خدا فقير است، و ما بى»: خداوند، سخن آنها را که گفتند" -

در برابار  )بچشايد عاذاب ساوزان را    »: گاوييم  ؛ و باه آنهاا ماى   ( نويسايم  مى)کشتن پيامبران را بناحق  ( همچنين)و 

 "«( !کارهايتان

 دِيكُمْ وَأَنَ اللّهَ لَيْسَ بِظَالَمٍ لِلْعَبِيدِ ذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ أَيْ( 182
و بخاطر آن است که خداوناد، باه    ( و نتيجه کار شماست)اين بخاطر شيزى است که دستهاى شما از پيش فرستاده  -

 .کند ، ستم نمى( خود)بندگان 

رَسُولٍ حَتَىَ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْکُلُهُ الَذِينَ قَالُواْ إِنَ اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَالَ نُؤْمِنَ لِ( 183

النَارُ قُلْ قَدْ جَاءکُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِالْبَيِنَاتِ وَبِالَاذِي قُلْاتُمْ فَلِامَ قَتَلْتُمُاوهُمْ إِن     

 کُنتُمْ صَادِقِينَ 
ايان  )هيچ پيامبرى ايمان نيااوريم تاا    خداوند از ما پيمان گرفته که به»: که گفتند ( هستند)همان کسانى  ( اينها)" -

پيامبرانى پيش از من، »: بگو« !آن را بخورد[  صاعقه آسمانى]= يك قربانى بياورد، که آتش  ( :معجزه را انجام دهد

براى شما آمدناد؛ و داليال روشان، و آنچاه را گفتياد آوردناد؛ پاس شارا آنهاا را باه قتال رساانديد اگار راسات               

 "«!گوييد؟ مى

ن کََذبُوَک فَقَْد کُاذَِب رُسُاٌل مِان قَبْلِاَك جَاآؤُوا بِالْبَيِنَااِت وَالُزبُارِ        فَإِ( 184

 وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ 
تكاذيب شادند؛    ( نيز)رسوالن پيش از تو  ( اى نيست؛ شيز تازه)تو را تكذيب کنند،  ( جويان، اگر اين بهانه)پس " -

 ".بخش آورده بودند ن و محكم، و کتاب روشنىهاى متي پيامبرانى که داليل آشكار، و نوشته
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کُلُ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَمَا تُوَفَوْنَ أُجُورَکُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَان زُحْازِحَ   ( 185

 عَنِ النَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدَنْيَا إِالَ مَتَاعُ الْغُرُورِ 
ششد؛ و شما پاداش خود را بطور کامل در روز قيامت خواهيد گرفات؛ آنهاا کاه از آتاش      ر کسى مرگ را مىه" -

اند و زندگى دنياا، شيازى جاز سارمايه فرياب       دور شده، و به بهشت وارد شوند نجات يافته و رستگار شده ( دوزخ)

 "!نيست

مَعُنَ مِنَ الَذِينَ أُوتُاواْ الْكِتَاابَ مِان    لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْ( 182

قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَذِينَ أَشْرَکُواْ أَذًى کَثِيرًا وَإِن تَّصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَ ذَلِكَ مِنْ عَازْمِ  

 األُمُورِ 
باه آنهاا کتااب     و از کسانى کاه پايش از شاما   ! شويد در اموال و جانهاى خود، آزمايش مى ( همه شما)به يقين " -

و اگر استقامت کنيد ! از مشرکان، سخنان آزاردهنده فراوان خواهيد شنيد ( همچنين)، و [يهود]= داده شده  ( آسمانى)

 ".اين از کارهاى مهم و قابل اطمينان است ( تر است؛ زيرا شايسته)و تقوا پيشه سازيد، 

الْكِتَابَ لَتُبَيِنُنَاهُ لِلنَااسِ وَالَ تَكْتُمُونَاهُ    وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَذِينَ أُوتُواْ ( 187

 فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيالً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ 
 به آنها داده شده، پيمان گرفت که حتمااً  ( آسمانى)هنگامى را که خدا، از کسانى که کتاب  ( به خاطر بياوريد)و " -

ولى آنها، آن را پشت سر افكندند؛ و به بهاى کمى فروختناد؛ و شاه   ! آن را براى مردم آشكار سازيد و کتمان نكنيد

 "!خرند؟ بد متاعى مى

الَ تَحْسَبَنَ الَذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَيُحِبَونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَاا لَامْ يَفْعَلُاواْ    ( 188

 بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  فَالَ تَحْسَبَنَهُمْ
کاه انجاام    ( نيكاى )شوند، و دوسات دارناد در برابار کاار      خود خوشحال مى ( زشت)گمان مبر آنها که از اعمال  -

 !براى آنها، عذاب دردناکى است ( بلكه! )برکنارند ( الهى)اند مورد ستايش قرار گيرند، از عذاب  نداده

 لِلّهِ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَاللّهُ عَلَىَ کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ( 189
 ".و حكومت آسمانها و زمين، از آن خداست؛ و خدا بر همه شيز تواناست" -
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إِنَ فِي خَلْقِ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَاخْتِالَفِ اللَيْلِ وَالنَهَارِ آليَاتٍ لِاأُوْلِي  ( 191

  األلْبَابِ
 .براى خردمندان است ( روشنى)هاى  مسلماً در آفرينش آسمانها و زمين، و آمد و رفت شب و روز، نشانه -

الَذِينَ يَذْکُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَارُونَ فِاي خَلْاقِ    ( 191

 طِالً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَارِ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ رَبَنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَا
کنناد؛ و در اسارار آفارينش     اند، ياد ماى  همانها که خدا را در حال ايستاده و نشسته، و آنگاه که بر پهلو خوابيده" -

آتاش،  ماا را از عاذاب   ! منزهى تاو ! اى اينها را بيهوده نيافريده! بار الها ( :گويند و مى)انديشند؛  آسمانها و زمين مى

 "!نگاه دار

 رَبَنَا إِنَكَ مَن تُدْخِلِ النَارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنّصَارٍ ( 192
و براى افراد ستمگر، هيچ ! اى به آتش افكنى، او را خوار و رسوا ساخته ( بخاطر اعمالش،)هر که را تو ! پروردگارا -

 !ياورى نيست

نَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِإلِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِكُمْ فَآمَنَا رَبَنَا فَااغْفِرْ  رَبَنَا إِنَ( 193

 لَنَا ذُنُوبَنَا وَکَفِرْ عَنَا سَيِئَاتِنَا وَتَوَفَنَا مَ َ األبْرَارِ 
روردگاار خاود، ايماان    باه پ »: کارد کاه   را شنيديم که به ايماان دعاوت ماى    ( تو)ما صداى منادى ! پروردگارا" -

و در مساير  )و ما را با نيكان ! و بديهاى ما را بپوشان! گناهان ما را ببخش! و ما ايمان آورديم؛ پروردگارا« !بياوريد

 "!بميران ( آنها

رَبَنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَنَا عَلَى رُسُالِكَ وَالَ تُخْزِنَاا يَاوْمَ الْقِيَامَاةِ إِنَاكَ الَ      ( 194

 الْمِيعَادَ تُخْلِفُ 
و ماا را در روز رساتاخيز، رساوا    ! آنچه را به وسيله پيامبرانت به ما وعده فرمودى، به ماا عطاا کان   ! پروردگارا -

 .کنى گاه از وعده خود، تخلف نمى زيرا تو هيچ! مگردان

وْ أُنثَاى  فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبَهُمْ أَنِي الَ أُضِي ُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُم مِن ذَکَارٍ أَ ( 195

بَعّْضُكُم مِن بَعْضٍ فَالَذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِان دِيَاارِهِمْ وَأُوذُواْ فِاي سَابِيلِي     
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وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ ألُکَفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِئَاتِهِمْ وَألُدْخِلَانَهُمْ جَنَااتٍ تَجْارِي مِان تَحْتِهَاا      

 للّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَوَابِ األَنْهَارُ ثَوَابًا مِن عِندِ ا
اى از شما را، زن باشد ياا مارد، ضااي      کننده من عمل هيچ عمل ( :و فرمود)خداوند، درخواست آنها را پذيرفت؛ " -

هاى خاود بيارون راناده     آنها که در راه خدا هجرت کردند، و از خانه! نخواهم کرد؛ شما همنوعيد، و از جنس يكديگر

بخشام؛ و آنهاا را در باغهااى     ر راه من آزار ديدند، و جنگ کردند و کشته شدند، بيقين گناهانشان را ماى شدند و د

اين پاداشى است از طرف خداوناد؛ و بهتارين پاداشاها    . کنم بهشتى، که از زير درختانش نهرها جارى است، وارد مى

 ".نزد پروردگار است

 کَفَرُواْ فِي الْبِالَدِ الَ يَغُرَنَكَ تَقَلُبُ الَذِينَ ( 192
 !کافران در شهرها، تو را نفريبد ( پيروزمندانه)رفت و آمد  -

 مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ( 197
 "!اين متاع ناشيزى است؛ و سپس جايگاهشان دوزخ، و شه بد جايگاهى است" -

بَهُمْ لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا لَكِنِ الَذِينَ اتَقَوْاْ رَ( 198

 نُزُالً مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِألَبْرَارِ 
پرهيزند، براى آنها باغهايى از بهشات اسات، کاه از زيار      از پروردگارشان مى ( که ايمان دارند، و)ولى کسانى " -

اين، نخستين پذيرايى اسات کاه از ساوى خداوناد باه آنهاا       . هرها جارى است؛ هميشه در آن خواهند بوددرختانش ن

 "!رسد؛ و آنچه در نزد خداست، براى نيكان بهتر است مى

وَإِنَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَايْهِمْ  ( 199

ينَ لِلّهِ الَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيالً أُوْلَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنادَ رَبِهِامْ   خَاشِعِ

 إِنَ اللّهَ سَرِي ُ الْحِسَابِ 
و از اهل کتاب، کسانى هستند که به خدا، و آنچه بر شما نازل شده، و آنچه بار خودشاان ناازل گردياده، ايماان      " -

پاداش آنهاا، نازد پروردگارشاان    . فروشند خدا خاضعند؛ و آيات خدا را به بهاى ناشيزى نمى ( فرمان)دارند؛ در برابر 

 "( .دهد کند، و پاداش مى تمام اعمال نيك آنها را به سرعت حساب مى. )خداوند، سري  الحساب است. است



 قرآن کریم               سوره النساء

118 

وَاتَقُاواْ اللّاهَ لَعَلَكُامْ     يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ اصْابِرُواْ وَصَاابِرُواْ وَرَابِطُاواْ   ( 211

 تُفْلِحُونَ 
، پايادار  ( نياز )و در برابار دشامنان   ! استقامت کنيد ( در برابر مشكالت و هوسها،! )ايد اى کسانى که ايمان آورده -

 !باشيد و از مرزهاى خود، مراقبت کنيد و از خدا بپرهيزيد، شايد رستگار شويد

 لنساء اسوره 

 محل نزول مدينه -172تعداد آيات  -4س

 ْسِم الّلِه الَرْحَمِن الَرِحيِم بِ
 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

يَا أَيَهَا النَاسُ اتَقُواْ رَبَكُمُ الَذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ( 1

للّهَ الَذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَاألَرْحَامَ إِنَ اللّهَ وَبَ َ مِنْهُمَا رِجَاالً کَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَقُواْ ا

 کَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 
همان کسى که همه شما را از يك انسان آفرياد؛ و همسار او را   ! پروردگارتان بپرهيزيد ( مخالفت)از ! اى مردم" -

و از خدايى بپرهيزياد  . منتشر ساخت ( يندر روى زم)از جنس او خلق کرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانى  ( نيز)

از قطا   ) ( و نياز ! )برياد  خواهيد، نام او را مى هنگامى که شيزى از يكديگر مى ( همگى به عظمت او معترفيد؛ و)که 

 ".زيرا خداوند، مراقب شماست! خويشاوندان خود، پرهيز کنيد ( رابطه با

بَدَلُواْ الْخَبِي َ بِالطَيِبِ وَالَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَالَ تَتَ( 2

 أَمْوَالِكُمْ إِنَهُ کَانَ حُوبًا کَبِيرًا 
 ( آنهاا )را، باا اماوال خاوب     ( خود)و اموال بد ! به آنها بدهيد ( هنگامى که به حد رشد رسيدند)و اموال يتيمان را  -

نخوريد، زيرا اين گناه بزرگاى   ( با مخلوط کردن يا تبديل نمودن)اه اموال خودتان و اموال آنان را همر! عوض نكنيد

 !است
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وَإِنْ خِفْتُمْ أَالَ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِسَاء مَثْنَاى  ( 3

وْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَاى  وَثُالَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَالَ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَ

 أَالَ تَعُولُواْ 
پوشى کنياد   از ازدواج با آنان، ششم)عدالت را رعايت نكنيد،  ( بهنگام ازدواج با دختران يتيم،)ترسيد که  و اگر مى -

 ( دربااره همساران متعادد   )ا ترسيد عدالت ر ازدواج نمائيد، دو يا سه يا شهار همسر و اگر مى ( ديگر)با زنان پاک  ( و

رعايت نكنيد، تنها يك همسر بگيريد، و يا از زنانى که مالك آنهائيد استفاده کنيد، اين کاار، از ظلام و ساتم بهتار     

 .کند جلوگيرى مى

وَآتُواْ النَسَاء صَدُقَاتِهِنَ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَايْءٍ مِنْاهُ نَفْسًاا فَكُلُاوهُ     ( 4

 ا مَرِيئًا هَنِيئً
اگار آنهاا شيازى از آن را باا      ( ولى! )به آنان بپردازيد ( يا عطيه،)بعنوان يك بدهى  ( بطور کامل)و مهر زنان را  -

 !رضايت خاطر به شما ببخشند، حالل و گوارا مّصرف کنيد

رْزُقُاوهُمْ فِيهَاا   وَالَ تُؤْتُواْ السَفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَتِي جَعَالَ اللّاهُ لَكُامْ قِيَامااً وَا    ( 5

 وَاکْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْالً مَعْرُوفًا 
اموال خود را، که خداوند وسيله قوام زندگى شما قرار داده، به دسات سافيهان نساپاريد و از آن، باه آنهاا روزى       -

 !و لباس بر آنان بپوشانيد و با آنها سخن شايسته بگوييد! دهيد

مَى حَتَىَ إِذَا بَلَغُواْ النِكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ وَابْتَلُواْ الْيَتَا( 2

أَمْوَالَهُمْ وَالَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن کَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن 

إِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَکَفَاى  کَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَ

 بِاللّهِ حَسِيبًا 
و ! يافتيد، اموالشان را باه آنهاا بدهياد    ( کافى)اگر در آنها رشد ! و يتيمان را شون به حد بلوغ برسند، بيازماييد" -

 ( از برداشت حاق الزحماه  )نياز است،  هر کس که بى! يدپيش از آنكه بزرگ شوند، اموالشان را از روى اسراف نخور
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و هنگامى . از آن بخورد ( کشد، و مطابق زحمتى که مى)خوددارى کند؛ و آن کس که نيازمند است، به طور شايسته 

 ".اگر شه خداوند براى محاسبه کافى است! گردانيد، شاهد بگيريد که اموالشان را به آنها بازمى

ّصيِبٌ مِمَا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَاألَقْرَبُونَ وَلِلنِسَااء نَّصِايبٌ مِمَاا تَارَکَ     لِلرِجَالِ نَ( 7

 الْوَالِدَانِ وَاألَقْرَبُونَ مِمَا قَلَ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَّصِيبًا مَفْرُوضًا 
راى زناان نياز، از   گذارند، سهمى است؛ و با  براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاى مى" -

گذارند، سهمى؛ خواه آن مال، کم باشد يا زياد؛ اين ساهمى اسات تعياين شاده و      آنچه پدر و مادر و خويشاوندان مى

 ".پرداختنى

وَإِذَا حَّضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُاواْ الْقُرْبَاى وَالْيَتَاامَى وَالْمَسَااکِينُ فَاارْزُقُوهُم مِنْاهُ       ( 8

 مَعْرُوفًا  وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْالً
و يتيماان و مساتمندان، حّضاور داشاته      ( برناد  اى که ارث نماى  و طبقه)، خويشاوندان ( ارث)و اگر بهنگام تقسيم  -

 !و با آنان به طور شايسته سخن بگوييد! باشند، شيزى از آن اموال را به آنها بدهيد

ةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُاوا اللّاهَ   وَلْيَخْشَ الَذِينَ لَوْ تَرَکُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَ( 9

 وَلْيَقُولُواْ قَوْالً سَدِيدًا 
 ( از ستم درباره يتيمان مردم)ترسند، بايد  کسانى که اگر فرزندان ناتوانى از خود بيادگار بگذارند از آينده آنان مى -

 .خدا بپرهيزند، و سخنى استوار بگويند ( مخالفت)از ! بترسند

إِنَ الَذِينَ يَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَمَاا يَاأْکُلُونَ فِاي بُطُاونِهِمْ نَاارًا      ( 11

 وَسَيَّصْلَوْنَ سَعِيرًا 
هااى   خورند؛ و بزودى در شاعله  تنها آتش مى ( در حقيقت،)خورند،  کسانى که اموال يتيمان را به ظلم و ستم مى" -

 ".سوزند مى ( دوزخ)آتش 

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْالَدِکُمْ لِلذَکَرِ مِثْلُ حَظِ األُنثَيَيْنِ فَإِن کُنَ نِسَااء فَاوْقَ   ( 11

اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَ ثُلُثَا مَا تَرَکَ وَإِن کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَألَبَوَيْهِ لِكُالِ وَاحِادٍ   

کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَاهُ وَلَادٌ وَوَرِثَاهُ أَبَاوَاهُ      مِنْهُمَا السَدُسُ مِمَا تَرَکَ إِن
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فَألُمِهِ الثُلُ ُ فَإِن کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَألُمِهِ السَدُسُ مِن بَعْدِ وَصِايَةٍ يُوصِاي بِهَاا أَوْ    

فَرِيّضَةً مِنَ اللّهِ إِنَ اللّهَ  دَيْنٍ آبَآؤُکُمْ وَأَبناؤُکُمْ الَ تَدْرُونَ أَيَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً

 کَانَ عَلِيما حَكِيمًا 
پسر، به اندازه سهم دو دختار باشاد؛ و اگار     ( ميراث)کند که سهم  خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى" -

از )نيماى   بيش از دو دختر باشند، دو ساوم مياراث از آن آنهاسات؛ و اگار يكاى باشاد،       ( دو دختر و)فرزندان شما، 

فرزندى داشته باشاد؛ و   ( ميت)و براى هر يك از پدر و مادر او، يك ششم ميراث است، اگر . از آن اوست ( ميراث،

و بقياه از آن پادر   )پدر و مادر از او ارث برند، براى ماادر او ياك ساوم اسات      ( تنها)اگر فرزندى نداشته باشد، و 

هماه  . )( و پنّج ششام باقيماناده، باراى پادر اسات     )برد  ش يك ششم مى؛ و اگر او برادرانى داشته باشد، مادر( است

 بعد از انجام وصيتى است که او کرده، و بعد از اداى دين است  ( اينها،

 !دانيد پدران و مادران و فرزندانتان، کداميك براى شما سودمندترند شما نمى -

 ".اين فريّضه الهى است؛ و خداوند، دانا و حكيم است -

كُمْ نِّصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَهُانَ وَلَادٌ   وَلَ( 12

فَلَكُمُ الرُبُ ُ مِمَا تَرَکْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْانٍ وَلَهُانَ الرُبُا ُ مِمَاا     

انَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَ الثُمُنُ مِمَا تَرَکْتُم مِن بَعْادِ  تَرَکْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن کَ

وَصِيَةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن کَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کَالَلَةً أَو امْارَأَةٌ وَلَاهُ أَخٌ أَوْ   

هُامْ شُارَکَاء فِاي    أُخْتٌ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَدُسُ فَإِن کَانُوَاْ أَکْثَرَ مِن ذَلِكَ فَ

الثُلُ ِ مِن بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُّضَآرٍ وَصِيَةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ 

 حَلِيمٌ 
و براى شما، نّصف ميراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند؛ و اگر فرزندى داشته باشند، يك شهاارم  " -

و براى زنان شما، يك شهارم ميراث شماسات،  . ( آنها)اند، و اداى دين  پس از انجام وصيتى که کردهاز آن شماست؛ 

اگر فرزندى نداشته باشيد؛ و اگر براى شما فرزندى باشد، ياك هشاتم از آن آنهاسات؛ بعاد از انجاام وصايتى کاه        

برد، ياا زناى کاه بارادر ياا       از او ارث مى[ خواهر يا برادر]= و اگر مردى بوده باشد که کالله . ايد، و اداى دين کرده

؛ و اگر بيش از يك نفار باشاند،   ( اگر برادران و خواهران مادرى باشند)خواهرى دارد، سهم هر کدام، يك ششم است 
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از طرياق وصايت و اقارار باه     )آنها در يك سوم شريكند؛ پس از انجام وصيتى که شده، و اداى دين؛ بشارط آنكاه   

 ".اين سفارش خداست؛ و خدا دانا و بردبار است. نزندبه آنها ضرر  ( دين،

تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِ ِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاا  ( 13

 األَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
خداوناد وى   ( و قوانين او را محترم بشمرد،)ش را اطاعت کند، اينها مرزهاى الهى است؛ و هر کس خدا و پيامبر" -

مانناد؛ و ايان،    کند که همواره، آب از زير درختانش جارى است؛ جاودانه در آن مى را در باغهايى از بهشت وارد مى

 "!پيروزى بزرگى است

خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا ( 14

 مَهِينٌ 
کناد کاه    و آن کس که نافرمانى خدا و پيامبرش را کند و از مرزهاى او تجاوز نمايد، او را در آتشاى وارد ماى  " -

 ".اى است جاودانه در آن خواهد ماند؛ و براى او مجازات خوارکننده

مْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ أَرْبَعةً مِنكُمْ فَاإِن  وَالالَتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَآئِكُ( 15

 شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَ فِي الْبُيُوتِ حَتَىَ يَتَوَفَاهُنَ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَ سَبِيالً 
اگار گاواهى   ! ها بطلبياد و کسانى از زنان شما که مرتكب زنا شوند، شهار نفر از مسلمانان را بعنوان شاهد بر آن" -

نگاه داريد تا مرگشان فرارسد؛ يا اينكه خداوند، راهى براى آنهاا قارار    ( ى خود)را در خانه ها[  زنان]= دادند، آنان 

 ".دهد

وَاللَذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَ اللّهَ ( 12

 تَوَابًا رَحِيمًا  کَانَ
و )شوند، آنهاا را آزار دهياد    مى ( زشت)مرتكب آن کار  ( همسر ندارند، و)و از ميان شما، آن مردان و زنانى که  -

از آنهاا   ( و باه جباران گذشاته بپردازناد،    )اصالح نمايناد،   ( خود را)و اگر توبه کنند، و ! ( حد بر آنان جارى نماييد

 .پذير و مهربان است توبهزيرا خداوند، ! درگذريد
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إِنَمَا التَوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السَوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَ يَتُوبُونَ مِان قَرِيابٍ   ( 17

 فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَکَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً 
دهند، سپس زود توبه  ه کار بدى را از روى جهالت انجام مىپذيرش توبه از سوى خدا، تنها براى کسانى است ک" -

 ".پذيرد؛ و خدا دانا و حكيم است خداوند، توبه شنين اشخاصى را مى. کنند مى

وَلَيْسَتِ التَوْبَةُ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السَيِئَاتِ حَتَى إِذَا حَّضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ ( 18

 وَالَ الَذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کُفَارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِنِي تُبْتُ اآلنَ 
االن توبه »: گويد رسد مى دهند، و هنگامى که مرگ يكى از آنها فرا مى براى کسانى که کارهاى بد را انجام مى" -

وند؛ اينهاا کساانى هساتند کاه عاذاب دردنااکى       ر توبه نيست؛ و نه براى کسانى که در حال کفر از دنيا مى« !کردم

 ".ايم برايشان فراهم کرده

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ الَ يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِسَااء کَرْهًاا وَالَ تَعّْضُالُوهُنَ    ( 19

نَةٍ وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَ إِالَ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مَبَيِ

 فَإِن کَرِهْتُمُوهُنَ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا کَثِيرًا 
 ( و ايجااد نااراحتى باراى آنهاا،    )براى شما حالل نيست که از زنان، از روى اکاراه  ! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

مگر اينكه ! ، تملك کنيد( از مهر)ايد  را تحت فشار قرار ندهيد که قسمتى از آنچه را به آنها دادهو آنان ! ارث ببريد

کراهات داشاتيد،    ( بجهتاى )و اگر از آنها، ! و با آنان، بطور شايسته رفتار کنيد. آنها عمل زشت آشكارى انجام دهند

 !دهد شد، و خداوند خير فراوانى در آن قرار مىشه بسا شيزى خوشايند شما نبا ( !فوراً تّصميم به جدايى نگيريد)

وَإِنْ أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَ قِنطَارًا فَالَ تَأْخُذُواْ ( 21

 مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مَبِيناً 
باه او   ( بعناوان مهار  )جاى همسر خاود انتخااب کنياد، و ماال فراواناى      و اگر تّصميم گرفتيد که همسر ديگرى به  -

 !شويد؟ آيا براى بازپس گرفتن مهر آنان، به تهمت و گناه آشكار متوسل مى! ايد، شيزى از آن را پس نگيريد پرداخته
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اقًاا  وَکَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفّْضَى بَعّْضُكُمْ إِلَاى بَعْاضٍ وَأَخَاذْنَ مِانكُم مِيثَ    ( 21

 غَلِيظًا 
 ( از اين گذشته،)ايد؟ و  گيريد، در حالى که شما با يكديگر تماس و آميزش کامل داشته و شگونه آن را باز پس مى -

 !اند از شما پيمان محكمى گرفته ( هنگام ازدواج،)آنها 

نَهُ کَاانَ فَاحِشَاةً   وَالَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُکُم مِنَ النِسَاء إِالَ مَا قَدْ سَلَفَ إِ( 22

 وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيالً 
پايش از نازول ايان    )مگر آنچاه درگذشاته   ! اند، هرگز ازدواج نكنيد با زنانى که پدران شما با آنها ازدواج کرده" -

 ".انجام شده است؛ زيرا اين کار، عملى زشت و تنفرآور و راه نادرستى است ( حكم

هَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَخَاالَتُكُمْ وَبَنَااتُ  حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَ( 23

األَخِ وَبَنَاتُ األُخْتِ وَأُمَهَاتُكُمُ الالَتِاي أَرْضَاعْنَكُمْ وَأَخَاوَاتُكُم مِانَ الرَضَااعَةِ      

سَاآئِكُمُ الالَتِاي دَخَلْاتُم    وَأُمَهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الالَتِي فِي حُجُورِکُم مِن نِ

بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَ فَالَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَالَئِلُ أَبْنَاائِكُمُ الَاذِينَ مِانْ    

 ا أَصْالَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ األُخْتَيْنِ إَالَ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَ اللّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِيمً
ها، و دختران بارادر، و دختاران خاواهر     ها، و خاله حرام شده است بر شما، مادرانتان، و دختران، و خواهران، و عمه" -

اند، و خواهران رضاعى شما، و مادران همسارانتان، و دختاران همسارتان کاه در      شما، و مادرانى که شما را شير داده

و شنانچاه باا آنهاا آميازش جنساى       -اياد  آنها آميزش جنساى داشاته   اند از همسرانى که با دامان شما پرورش يافته

ناه   -)همسرهاى پسرانتان که از نسال شاما هساتند     ( همچنين)و  -براى شما مانعى ندارد ( دختران آنها)ايد،  نداشته

ا کاه  جم  ميان دو خواهر کنيد؛ مگر آنچاه در گذشاته واقا  شاده؛ شار      ( نيز حرام است بر شما)و  (  -ها پسرخوانده

 ".خداوند، آمرزنده و مهربان است

وَالْمُحّْصَنَاتُ مِنَ النِسَاء إِالَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کِتَابَ اللّهِ عَلَايْكُمْ وَأُحِالَ   ( 24

لَكُم مَا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مَحّْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْاتَمْتَعْتُم  
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هِ مِنْهُنَ فَآتُوهُنَ أُجُورَهُنَ فَرِيّضَةً وَالَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْادِ  بِ

 الْفَرِيّضَةِ إِنَ اللّهَ کَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 
نها در حكم زيرا اسارت آ)ايد؛  مالك شده ( از راه اسارت)مگر آنها را که  ( بر شما حرام است؛)و زنان شوهردار " -

، ( کاه گفتاه شاد   )اما زنان ديگر غير از اينهاا  . اينها احكامى است که خداوند بر شما مقرّر داشته است ( طالق است؛

و . براى شما حالل است که با اموال خود، آنان را اختيار کنيد؛ در حالى که پاکدامن باشيد و از زنا، خوددارى نمايياد 

و گناهى بر شما نيست در آنچه بعاد  . کنيد، واجب است مهر آنها را بپردازيد مى[  ازدواج موقت]= زنانى را که متعه 

خداوناد، داناا و حكايم     ( .توانيد با توافق، آن را کم يا زيااد کنياد   بعداً مى. )ايد از تعيين مهر، با يكديگر توافق کرده

 ".است

نَاتِ الْمُؤْمِنَااتِ فَمِان مِاا    وَمَن لَمْ يَسْتَطِ ْ مِنكُمْ طَوْالً أَن يَانكِحَ الْمُحّْصَا  ( 25

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعّْضُكُم مِن بَعْاضٍ  

فَانكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَآتُوهُنَ أُجُورَهُنَ بِالْمَعْرُوفِ مُحّْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ 

مُتَخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحّْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَاةٍ فَعَلَايْهِنَ نِّصْافُ مَاا عَلَاى       وَالَ

الْمُحّْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَّصْبِرُواْ خَيْارٌ لَكُامْ   

 وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
توانناد باا زناان پاکادامن از بردگاان       پاکدامن باايمان را ندارناد، ماى   ( آزاد)دواج با زنان و آنها که توانايى از" -

آنها را باا   -تر است؛ و همگى اعّضاى يك پيكريد خدا به ايمان شما آگاه -باايمانى که در اختيار داريد ازدواج کنند 

رط آنكه پاکدامن باشاند، ناه بطاور آشاكار     اجازه صاحبان آنان تزويّج نماييد، و مهرشان را به خودشان بدهيد؛ به ش

باشند و مرتكب عمل منافى عفت شاوند،  « محّصنه»و در صورتى که . مرتكب زنا شوند، و نه دوست پنهانى بگيرند

از نظر )براى کسانى از شماست که بترسند  ( اجازه ازدواج با کنيزان)اين . نّصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت

و خداوناد،  . براى شما بهتار اسات   ( از ازدواج با آنان)خوددارى  ( با اين حال نيز)حمت بيفتند؛ و به ز ( غريزه جنسى

 ".آمرزنده و مهربان است



 قرآن کریم               ره النساءسو

126 

يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَاذِينَ مِان قَابْلِكُمْ وَيَتُاوبَ عَلَايْكُمْ      ( 22

 وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
 ( صحيح)براى شما آشكار سازد، و به سنتهاى  ( هاى خوشبختى و سعادت را با اين دستورها، راه)خواهد  خداوند مى -

 .و خداوند دانا و حكيم است. پيشينيان رهبرى کند

وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَذِينَ يَتَبِعُاونَ الشَاهَوَاتِ أَن تَمِيلُاواْ    ( 27

 يمًا مَيْالً عَظِ
خواهند شما بكلاى منحارف    ، امّا آنها که پيرو شهواتند، مى( و از آلودگى پاک نمايد)خواهد شما را ببخشد  خدا مى -

 .شويد

 يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ اإلِنسَانُ ضَعِيفًا ( 28
ار را بر شاما سابك کناد؛ و انساان، ضاعيف      ک ( با احكام مربوط به ازدواج با کنيزان و مانند آن،)خدا ميخواهد " -

 "( و در برابر طوفان غرايز، مقاومت او کم است)آفريده شده؛ 

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ الَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِالَ أَن تَكُونَ تِجَارَةً ( 29

 سَكُمْ إِنَ اللّهَ کَانَ بِكُمْ رَحِيمًا عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَالَ تَقْتُلُواْ أَنفُ
نخورياد مگار اينكاه تجاارتى باا       ( و از طرق نامشروع)اموال يكديگر را به باطل ! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

 .خداوند نسبت به شما مهربان است! و خودکشى نكنيد. رضايت شما انجام گيرد

مًا فَسَوْفَ نُّصْلِيهِ نَارًا وَکَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْ( 31

 يَسِيرًا 
و هر کس اين عمل را از روى تجاوز و ستم انجام دهد، بزودى او را در آتشى وارد خواهيم ساخت؛ و ايان کاار   " -

 ".براى خدا آسان است
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كُمْ سَيِئَاتِكُمْ وَنُادْخِلْكُم مَادْخَالً   إِن تَجْتَنِبُواْ کَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِرْ عَن( 31

 کَرِيمًا 
پوشاانيم؛ و شاما را در    شويد پرهيز کنيد، گناهاان کوشاك شاما را ماى     اگر از گناهان بزرگى که از آن نهى مى" -

 ".سازيم جايگاه خوبى وارد مى

لرِجَاالِ نَّصِايبٌ مِمَاا    وَالَ تَتَمَنَوْاْ مَا فَّضَلَ اللّهُ بِاهِ بَعّْضَاكُمْ عَلَاى بَعْاضٍ لِ    ( 32

اکْتَسَبُواْ وَلِلنِسَاء نَّصِيبٌ مِمَا اکْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَّضْلِهِ إِنَ اللّهَ کَانَ بِكُلِ 

 شَيْءٍ عَلِيمًا 
و ايان تفاوتهااى طبيعاى    ! )برتريهايى را که خداوند براى بعّضى از شما بر بعّضى ديگار قارار داده آرزو نكنياد   " -

ماردان نّصايبى از آنچاه باه دسات       ( ولى با ايان حاال،  . حقوقى، براى حفظ نظام زندگى شما، و بر طبق عدالت است

خدا، براى  ( و رحمت و برکت)و از فّضل . ( يك پايمال گردد و نبايد حقوق هيچ)آورند دارند، و زنان نيز نّصيبى؛  مى

 ".و خداوند به هر شيز داناست! رف  تنگناها طلب کنيد

وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَاألَقْرَبُونَ وَالَذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ( 33

 فَآتُوهُمْ نَّصِيبَهُمْ إِنَ اللّهَ کَانَ عَلَى کُلِ شَيْءٍ شَهِيدًا 
کسانى که باا آنهاا    ( نيز)ببرند؛ و براى هر کسى، وارثانى قرار داديم، که از ميراث پدر و مادر و نزديكان ارث " -

 ".خداوند بر هر شيز، شاهد و ناظر است! ايد، نّصيبشان را بپردازيد پيمان بسته

الرِجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِسَاء بِمَا فَّضَلَ اللّهُ بَعّْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُاواْ  ( 34

تٌ حَافِظَااتٌ لِلْغَيْابِ بِمَاا حَفِاظَ اللّاهُ وَالالَتِاي       مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالّصَالِحَاتُ قَانِتَاا 

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَّضَاجِ ِ وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَطَعْانَكُمْ  

 فَالَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَ سَبِيالً إِنَ اللّهَ کَانَ عَلِيًا کَبِيرًا 
براى بعّضى نسبت به بعّضاى   ( از نظر نظام اجتماع)نگهبان زنانند، بخاطر برتريهايى که خداوند  مردان، سرپرست و -

و زنان صالح، زناانى هساتند کاه    . کنند مى ( در مورد زنان)ديگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهايى که از اموالشان 

قاوقى کاه خادا باراى آناان قارار داده، حفاظ        اسرار و حقوق او را، در مقابل ح ( همسر خود،)متواضعند، و در غياب 



 قرآن کریم               سوره النساء

128 

و اگار ماؤثر واقا     ! )آن دسته از زنان را که از سرکشى و مخالفتشان بيم داريد، پند و اندرز دهياد  ( امّا)و . کنند مى

اگر هيچ راهى جز شدت عمل، براى وادار کردن آنهاا باه انجاام وظايفشاان     )و ! در بستر از آنها دورى نماييد ( نشد،

خداوند، بلندمرتباه   ( بدانيد! )و اگر از شما پيروى کردند، راهى براى تعدّى بر آنها نجوييد! آنها را تنبيه کنيد ( نبود،

 ( .و قدرت او، باالترين قدرتهاست. )و بزرگ است

يُرِيدَا  وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن( 35

 إِصْالَحًا يُوَفِقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَ اللّهَ کَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا 
بيم داشته باشايد، ياك داور از خاانواده شاوهر، و ياك داور از       ( همسر)و اگر از جدايى و شكاف ميان آن دو " -

، تّصميم به اصالح داشته باشند، خداوند به اگر اين دو داور. ( تا به کار آنان رسيدگى کنند)خانواده زن انتخاب کنيد 

 ".( و از نيات همه، با خبر است)کند؛ زيرا خداوند، دانا و آگاه است  توافق آنها کمك مى

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَالَ تُشْرِکُواْ بِهِ شَايْئًا وَبِالْوَالِادَيْنِ إِحْسَاانًا وَبِاذِي الْقُرْبَاى      ( 32

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُابِ وَالّصَااحِبِ بِالجَنابِ     وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِينِ

 وَابْنِ السَبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَ اللّهَ الَ يُحِبَ مَن کَانَ مُخْتَاالً فَخُورًا 
؛ همچناين باه خويشااوندان و    و به پدر و مادر، نيكى کنيد! شيز را همتاى او قرار ندهيد و هيچ! و خدا را بپرستيد" -

يتيمان و مسكينان، و همسايه نزديك، و همسايه دور، و دوست و همنشاين، و وامانادگان در سافر، و بردگاانى کاه      

 ( زناد،  و از اداى حقوق ديگاران سارباز ماى   )مالك آنها هستيد؛ زيرا خداوند، کسى را که متكبر و فخر فروش است، 

 ".دارد دوست نمى

بْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَّضْلِهِ الَذِينَ يَ( 37

 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَهِينًا 
و )کنناد، و آنچاه را کاه خداوناد از فّضال       ورزند، و مردم را به بخل دعوت مى آنها کسانى هستند که بخل مى" -

و ماا باراى کاافران،     ( اين عمل، در حقيقت از کفرشان سرششمه گرفته؛. )نمايند ا داده، کتمان مىخود به آنه ( رحمت

 ".ايم اى آماده کرده عذاب خوارکننده
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وَالَذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاء النَاسِ وَالَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالَ بِاالْيَوْمِ اآلخِارِ   ( 38

 نُ لَهُ قَرِينًا فَسَاء قِرِينًا وَمَن يَكُنِ الشَيْطَا
کنند، و ايمان باه خادا و روز بازپساين     دادن به مردم انفاق مى و آنها کسانى هستند که اموال خود را براى نشان" -

 ".و کسى که شيطان قرين او باشد، بد همنشين و قرينى است ( شرا که شيطان، رفيق و همنشين آنهاست؛)ندارند؛ 

يْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَا رَزَقَهُمُ اللّاهُ وَکَاانَ   وَمَاذَا عَلَ( 39

 اللّهُ بِهِم عَلِيمًا 
انفااق   ( در راه او)آوردند، و از آنچه خدا به آنان روزى داده،  شد اگر آنها به خدا و روز بازپسين ايمان مى شه مى -

 .آنها آگاه است ( ال و نياتاعم)و خداوند از ! کردند؟ مى

إِنَ اللّهَ الَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُّضَااعِفْهَا وَيُاؤْتِ مِان لَدُنْاهُ     ( 41

 أَجْرًا عَظِيمًا 
د سازد؛ و از ناز  کند؛ و اگر کار نيكى باشد، آن را دو شندان مى اى ستم نمى به اندازه سنگينى ذره ( حتّى)خداوند " -

 ".دهد مى ( در برابر آن)خود، پاداش عظيمى 

 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن کُلِ أمَةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُالء شَهِيدًا ( 41
آوريم، و تو را نيز بر آنان گواه  مى ( بر اعمالشان)حال آنها شگونه است آن روزى که از هر امتى، شاهد و گواهى  -

 خواهيم آورد؟

يَوْمَئِذٍ يَوَدَ الَذِينَ کَفَرُواْ وَعَّصَاوُاْ الرَسُاولَ لَاوْ تُسَاوَى بِهِامُ األَرْضُ وَالَ      ( 42

 يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا 
 ( خاک بودناد، و )کنند که اى کاش  بمخالفت برخاستند، آرزو مى ( ص)در آن روز، آنها که کافر شدند و با پيامبر  -

 ( باا آن هماه گواهاان،   )در آن روز، . ( شدند و بكلى محو و فراموش مى)شد  طراف يكسان مىخاک آنها با زمينهاى ا

 .توانند از خدا پنهان کنند سخنى را نمى

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ الَ تَقْرَبُواْ الّصَالَةَ وَأَناتُمْ سُاكَارَى حَتَاىَ تَعْلَمُاواْ مَاا      ( 43

عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن کُناتُم مَرْضَاى أَوْ عَلَاى     تَقُولُونَ وَالَ جُنُبًا إِالَ
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سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِنكُم مِن الْغَآئِطِ أَوْ الَمَسْتُمُ النِسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَااء فَتَيَمَمُاواْ   

 کَانَ عَفُوًا غَفُورًا  صَعِيدًا طَيِبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَ اللّهَ
و همچناين هنگاامى   ! گوييد در حال مستى به نماز نزديك نشويد، تا بدانيد شه مى! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

ايد، و  کرده« قّضاى حاجت»و اگر بيماريد، يا مسافر، و يا . تا غسل کنيد -مگر اينكه مسافر باشيد -که جنب هستيد 

به اين ! )نيافتيد، با خاک پاکى تيمّم کنيد ( براى وضو يا غسل)ايد، و در اين حال، آب  داشتهيا با زنان آميزش جنسى 

 .خداوند، بخشنده و آمرزنده است. صورتها و دستهايتان را با آن مسح نماييد ( طريق که

ةَ وَيُرِيدُونَ أَن أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِينَ أُوتُواْ نَّصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الّضَالَلَ( 44

 تَّضِلُواْ السَبِيلَ 
به جاى اينكه از آن، باراى هادايت خاود و    )به آنها داده شده بود،  ( خدا)اى از کتاب  آيا نديدى کسانى را که بهره -

 خواهند شما نيز گمراه شويد؟ خرند، و مى گمراهى مى ( ديگران استفاده کنند، براى خويش

 أَعْدَائِكُمْ وَکَفَى بِاللّهِ وَلِيًا وَکَفَى بِاللّهِ نَّصِيرًا وَاللّهُ أَعْلَمُ بِ( 45
و کافى است که خدا ولىِ شاما باشاد؛ و    ( .رسانند ولى آنها زيانى به شما نمى)خدا به دشمنان شما آگاهتر است؛ " -

 ".کافى است که خدا ياور شما باشد

عَن مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُاونَ سَامِعْنَا وَعَّصَايْنَا     مِنَ الَذِينَ هَادُواْ يُحَرِفُونَ الْكَلِمَ( 42

وَاسْمَ ْ غَيْرَ مُسْمَ ٍ وَرَاعِنَا لَيًا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِينِ وَلَوْ أَنَهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا 

هُمُ اللّاهُ بِكُفْارِهِمْ فَاالَ    وَأَطَعْنَا وَاسْمَ ْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَعَنَ

 يُؤْمِنُونَ إِالَ قَلِيالً 
، ( «شنيديم و اطاعت کارديم »: به جاى اينكه بگويند)کنند؛ و  بعّضى از يهود، سخنان را از جاى خود، تحريف مى" -

 ( :گويناد  از روى تمساخر ماى  )و ! که هرگز نشانوى ! بشنو ( :گويند نيز مى)و ! شنيديم و مخالفت کرديم»: گويند مى

باه جااى   )ولى اگر آنهاا  . تا با زبان خود، حقايق را بگردانند و در آيين خدا، طعنه زنند« ! [ما را تحميق کن]= راعنا 

تاا حقاايق را درک   )شنيديم و اطاعت کرديم؛ و سخنان ما را بشنو و باه ماا مهلات ده    »: گفتند مى ( اين همه لجاجت

ولى خداوند، آنها را بخاطر کفرشان، از رحمت خود دور سااخته  . سازگارتر بود، براى آنان بهتر،و با واقعيت «( کنيم

 ".آورند است؛ از اين رو جز عدّه کمى ايمان نمى
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يَا أَيَهَا الَذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ آمِنُواْ بِمَا نَزَلْنَا مُّصَدِقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْالِ أَن  ( 47

هَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ کَمَا لَعَنَا أَصْحَابَ السَبْتِ وَکَاانَ  نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَ

 أَمْرُ اللّهِ مَفْعُوالً 
هاايى   و هماهنگ با نشاانه  -نازل کرديم  ( بر پيامبر خود)به آنچه ! به شما داده شده ( خدا)اى کسانى که کتاب " -

آنكه صورتهايى را محو کنيم، سپس به پشت سر بازگردانيم، يا آنهاا را  ايمان بياوريد، پيش از  -است که با شماست

را دور سااختيم؛ و  [  گروهى از تبهكاران بنى اسارائيل ]= « اصحاب سبت»از رحمت خود دور سازيم، همان گونه که 

 "!فرمان خدا، در هر حال انجام شدنى است

فِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِکْ إِنَ اللّهَ الَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَکَ بِهِ وَيَغْ( 48

 بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا 
و آن . بخشاد  ماى  ( بخواهد و شايسته بداند)تر از آن را براى هر کس  و پايين! بخشد شرک را نمى ( هرگز)خداوند  -

 .کسى که براى خدا، شريكى قرار دهد، گناه بزرگى مرتكب شده است

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِينَ يُزَکُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَکِي مَن يَشَااء وَالَ يُظْلَمُاونَ   ( 49

 فَتِيالً 
بلكه خدا هر کس را بخواهاد،   ( ارزش است؛ اين خود ستاييها، بى! )کنند؟ آيا نديدى کسانى را که خودستايى مى" -

 ".واهد شدکند؛ و کمترين ستمى به آنها نخ ستايش مى

 انظُرْ کَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الكَذِبَ وَکَفَى بِهِ إِثْمًا مَبِينًا ( 51
 .کافى است ( براى مجازات آنان)و همين گناه آشكار، ! بندند ببين شگونه بر خدا دروغ مى -

بِالْجِبْاتِ وَالطَااغُوتِ   أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِينَ أُوتُواْ نَّصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ ( 51

 وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ کَفَرُواْ هَؤُالء أَهْدَى مِنَ الَذِينَ آمَنُواْ سَبِيالً 
بات  ]= « طااغوت »و « جبت»، به ( با اين حال)به آنان داده شده،  ( خدا)اى از کتاب  آيا نديدى کسانى را که بهره -

 !؟«ترند اند، هدايت يافته آنها، از کسانى که ايمان آورده»: گويند فران مىآورند، و درباره کا ايمان مى[  پرستان و بت
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 أُوْلَئِكَ الَذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَّصِيرًا ( 52
دور آنها کسانى هستند که خداوند، ايشان را از رحمت خود، دور ساخته است؛ و هار کاس را خادا از رحماتش     " -

 ".سازد، ياورى براى او نخواهى يافت

 أَمْ لَهُمْ نَّصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا الَ يُؤْتُونَ النَاسَ نَقِيرًا ( 53
همه شيز )؟ در حالى که اگر شنين بود، ( که بخواهند شنين داورى کنند)سهمى در حكومت دارند [ يهود]= آيا آنها  -

 .دادند کمترين حق را به مردم نمى و ( گرفتند، را در انحّصار خود مى

أَمْ يَحْسُدُونَ النَاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَّضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَاآ آلَ إِبْارَاهِيمَ   ( 54

 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مَلْكًا عَظِيمًا 
ورزند؟ ما باه   ز فّضلش به آنان بخشيده، حسد مى، و بر آنچه خدا ا[ پيامبر و خاندانش]= يا اينكه نسبت به مردم " -

پياامبران  ]= کتاب و حكمت داديم؛ و حكومت عظيمى در اختيار آنها  ( که يهود از خاندان او هستند نيز،)آل ابراهيم، 

 ".قرار داديم[  بنى اسرائيل

 سَعِيرًا فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَن صَدَ عَنْهُ وَکَفَى بِجَهَنَمَ ( 55
و شعله فروزانِ آتاش دوزخ، باراى   . بر آن بستند ( مردم را)ولى جمعى از آنها به آن ايمان آوردند؛ و جمعى راه " -

 "!آنها کافى است

إِنَ الَذِينَ کَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُّصْلِيهِمْ نَارًا کُلَمَا نَّضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ ( 52

 رَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَ اللّهَ کَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا جُلُودًا غَيْ
 ( در آن)کنايم کاه هرگااه پوساتهاى تنشاان       کسانى که به آيات ما کافر شدند، بزودى آنها را در آتشى وارد ماى  -

خداوند، توانا و حكايم  . را بچشند ( الهى)دهيم، تا کيفر  ، پوستهاى ديگرى به جاى آن قرار مى( و بسوزد)بريان گردد 

 .( دهد و روى حساب، کيفر مى)است 
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وَالَذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الّصَالِحَاتِ سَانُدْخِلُهُمْ جَنَااتٍ تَجْارِي مِان تَحْتِهَاا      ( 57

  األَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مَطَهَرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِال  ظَلِيالً
کنيم که  و کسانى که ايمان آوردند و کارهاى شايسته انجام دادند، بزودى آنها را در باغهايى از بهشت وارد مى" -

نهرها از زير درختانش جارى است؛ هميشه در آن خواهند ماند؛ و همسرانى پاکيزه براى آنها خواهاد باود؛ و آناان را    

 ".جاى ميدهيم ( و فرح بخش)هاى گسترده  در سايه

إِنَ اللّهَ يَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدَواْ األَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَاسِ أَن ( 58

 تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَ اللّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَ اللّهَ کَانَ سَمِيعًا بَّصِيرًا 
کنياد، باه    و هنگامى کاه مياان ماردم داورى ماى    ! صاحبانش بدهيددهد که امانتها را به  خداوند به شما فرمان مى -

 .خداوند، شنوا و بيناست! دهد خداوند، اندرزهاى خوبى به شما مى! عدالت داورى کنيد

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنكُمْ فَإِن ( 59

فِي شَيْءٍ فَرُدَوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَسُولِ إِن کُناتُمْ تُؤْمِنُاونَ بِاللّاهِ وَالْيَاوْمِ      تَنَازَعْتُمْ

 اآلخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيالً 
! را[ اوصياى پياامبر ]= و اطاعت کنيد پيامبر خدا و اولو األمر ! اطاعت کنيد خدا را! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

اگار باه خادا و روز     ( و از آنهاا داورى بطلبياد  )در شيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پياامبر بازگردانياد    و هرگاه

 .براى شما بهتر، و عاقبت و پايانش نيكوتر است ( کار)اين ! رستاخيز ايمان داريد

كَ وَمَاا أُنازِلَ مِان    أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنازِلَ إِلَيْا  ( 21

قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاکَمُواْ إِلَى الطَاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِاهِ وَيُرِيادُ   

 الشَيْطَانُ أَن يُّضِلَهُمْ ضَالَالً بَعِيدًا 
يشاينيان ناازل شاده، ايماان     بر تو و بر پ ( از کتابهاى آسمانى که)کنند به آنچه  آيا نديدى کسانى را که گمان مى -

با اينكه به آنها دساتور داده شاده کاه باه     ! خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكّام باطل بروند؟ اند، ولى مى آورده

 .هاى دور دستى بيفكند خواهد آنان را گمراه کند، و به بيراهه امّا شيطان مى. طاغوت کافر شوند
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لَى مَا أَنزَلَ اللّاهُ وَإِلَاى الرَسُاولِ رَأَيْاتَ الْمُنَاافِقِينَ      وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِ( 21

 يَّصُدَونَ عَنكَ صُدُودًا 
بيناى   ، منافقان را ماى «به سوى آنچه خداوند نازل کرده، و به سوى پيامبر بياييد»: و هنگامى که به آنها گفته شود -

 !کنند تو، اعراض مى ( از قبول دعوت)که 

ا أَصَابَتْهُم مَّصِيبَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَ جَآؤُوکَ يَحْلِفُونَ بِاللّاهِ  فَكَيْفَ إِذَ( 22

 إِنْ أَرَدْنَا إِالَ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا 
کنند کاه   آيند، سوگند ياد مى شوند، سپس به سراغ تو مى پس شگونه وقتى به خاطر اعمالشان، گرفتار مّصيبتى مى -

 !نبوده است؟ ( ميان طرفين نزاع،)، جز نيكى کردن و توافق ( دنِ داورى نزد ديگرانما از بر)منظورِ 

أُولَئِكَ الَذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُال لَهُامْ   ( 23

 فِي أَنفُسِهِمْ قَوْالً بَلِيغًا 
! و آنها را انادرز ده ! آنان صرف نظر کن ( مجازات)از . داند دارند، مى آنها کسانى هستند که خدا، آنچه را در دل -

 !و با بيانى رسا، نتايّج اعمالشان را به آنها گوشزد نما

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِالَ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَهُامْ إِذ ظَلَمُاواْ أَنفُسَاهُمْ    ( 24

 اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَابًا رَحِيمًا  جَآؤُوکَ فَاسْتَغْفَرُواْ
و اگر ايان مخالفاان، هنگاامى    . ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر براى اين که به فرمان خدا، از وى اطاعت شود" -

آمدناد؛ و از خادا طلاب آمارزش      و ماى ، به نزد تا ( گذاردند و فرمانهاى خدا را زير پا مى)کردند  که به خود ستم مى

 ".يافتند کرد؛ خدا را توبه پذير و مهربان مى کردند؛ و پيامبر هم براى آنها استغفار مى مى

فَالَ وَرَبِكَ الَ يُؤْمِنُونَ حَتَىَ يُحَكِمُوکَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَ الَ يَجِدُواْ فِاي  ( 25

 تَ وَيُسَلِمُواْ تَسْلِيمًا أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَا قَّضَيْ
به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در اختالفات خود، تو را به داورى طلبند؛ و سپس " -

 ".از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نكنند؛ و کامال تسليم باشند
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نفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِکُم مَاا فَعَلُاوهُ   وَلَوْ أَنَا کَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَ( 22

 إِالَ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا 
از وطان و  »: ، و ياا «برسانيديكديگر را به قتل »: داديم به آنان دستور مى ( همانند بعّضى از امتهاى پيشين،)اگر " -

شاد انجاام    و اگر اندرزهايى را که به آناان داده ماى  ! کردند ، تنها عده کمى از آنها عمل مى«خانه خود، بيرون رويد

 ".شد دادند، براى آنها بهتر بود؛ و موجب تقويت ايمان آنها مى مى

 وَإِذاً لَآتَيْنَاهُم مِن لَدُنَا أَجْراً عَظِيمًا ( 27
 .داديم در اين صورت، پاداش بزرگى از ناحيه خود به آنها مى و -

 وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مَسْتَقِيمًا ( 28
 .کرديم و آنان را به راه راست، هدايت مى -

وَمَن يُطِ ِ اللّهَ وَالرَسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَ َ الَذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِانَ النَبِيِاينَ   ( 29

 الّصِدِيقِينَ وَالشُهَدَاء وَالّصَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وَ
همنشين کسانى خواهد بود که خدا، نعمات خاود را    ( در روز رستاخيز،)و کسى که خدا و پيامبر را اطاعت کند، " -

 "!تندبر آنان تمام کرده؛ از پيامبران و صدّيقان و شهدا و صالحان؛ و آنها رفيقهاى خوبى هس

 ذَلِكَ الْفَّضْلُ مِنَ اللّهِ وَکَفَى بِاللّهِ عَلِيمًا ( 71
 .آگاه است ( از حالِ بندگان، و نيّات و اعمالشان)و کافى است که او، . اين موهبتى از ناحيه خداست -

 عًا يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَکُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِي( 71
هااى متعادّد، ياا بّصاورت      حفظ کنيد و در دساته  ( در برابر دشمن)آمادگى خود را ! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

 !به سوى دشمن حرکت نماييد ( طبق شرايط هر زمان و هر مكان،)دسته واحد، 

دْ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيَ إِذْ لَمْ وَإِنَ مِنكُمْ لَمَن لَيُبَطِئَنَ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مَّصِيبَةٌ قَالَ قَ( 72

 أَکُن مَعَهُمْ شَهِيدًا 
کشاانند؛   ديگران را به سستى مى ( باشند، و هم هم خودشان سست مى)هستند، که  ( منافق)در ميان شما، افرادى " -

 "«!باشيم ( يبتآن مّص)خدا به ما نعمت داد که با مجاهدان نبوديم، تا شاهد »: گويند اگر مّصيبتى به شما برسد، مى
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وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَّضْلٌ مِنَ اهلل لَيَقُولَنَ کَأَن لَمْ تَكُن بَيْانَكُمْ وَبَيْنَاهُ مَاوَدَةٌ يَاا     ( 73

 لَيتَنِي کُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا 
تى و ماوّدتى نباوده،   و اگر غنيمتى از جانب خدا به شما برسد، درست مثل اينكاه هرگاز مياان شاما و آنهاا دوسا       -

 «!رسيديم بزرگى مى ( و پيروزى)اى کاش ما هم با آنها بوديم، و به رستگارى »: گويند مى

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدَنْيَا بِاآلخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي ( 74

 فَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْ
و آن کس که در راه خدا پيكار کند، و !اند، بايد در راه خدا پيكار کنند کسانى که زندگى دنيا را به آخرت فروخته -

 .کشته شود يا پيروز گردد، پاداش بزرگى به او خواهيم داد

ّضْاعَفِينَ مِانَ الرِجَاالِ وَالنِسَااء     وَمَا لَكُمْ الَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَ( 75

وَالْوِلْدَانِ الَذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَالِمِ أَهْلُهَاا وَاجْعَال لَنَاا    

 مِن لَدُنكَ وَلِيًا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَّصِيرًا 
! کنياد؟  اند، پيكاار نماى   تّضعيف شده( به دست ستمگران)زنان و کودکانى که مردان و  ( در راه)شرا در راه خدا، و  -

و از ! ، که اهلش ستمگرند، بيارون ببار  ( مكه)ما را از اين شهر ! پروردگارا»: گويند که مى ( اى ستمديده)همان افراد 

 !و از جانب خود، يار و ياورى براى ما تعيين فرما! طرف خود، براى ما سرپرستى قرار ده

الَذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَاذِينَ کَفَارُواْ يُقَااتِلُونَ فِاي سَابِيلِ      ( 72

 الطَاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَيْطَانِ إِنَ کَيْدَ الشَيْطَانِ کَانَ ضَعِيفًا 
[. بات و افاراد طغياانگر   ]= فرند، در راه طاغوت کنند؛ و آنها که کا کسانى که ايمان دارند، در راه خدا پيكار مى" -

 ".ضعيف است ( همانند قدرتش)زيرا که نقشه شيطان،  ( !و از آنها نهراسيد! )پس شما با ياران شيطان، پيكار کنيد

 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِينَ قِيلَ لَهُمْ کُفُواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الّصَاالَةَ وَآتُاواْ الزَکَااةَ   ( 77

فَلَمَا کُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَاسَ کَخَشْايَةِ اللّاهِ أَوْ أَشَادَ    
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خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَنَا لِمَ کَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْال أَخَرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَااعُ  

 خِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَقَى وَالَ تُظْلَمُونَ فَتِيالً الدَنْيَا قَلِيلٌ وَاآل
و زکاات  ! و نماز را برپا کنياد ! دست از جهاد بداريد ( فعال»: به آنها گفته شد ( در مكّه)آيا نديدى کسانى را که  -

به آنها داده شد، جمعاى  فرمان جهاد  ( در مدينه)، ولى هنگامى که ( امّا آنها از اين دستور، ناراحت بودند)« !بپردازيد

شرا جهاد را بر ماا  ! پروردگارا»: و گفتند! ترسند، بلكه بيشتر ترسيدند، همان گونه که از خدا مى از آنان، از مردم مى

و !سرمايه زندگى دنيا، ناشيز است»: به آنها بگو« !شرا اين فرمان را تا زمان نزديكى تأخير نينداختى؟! مقرّر داشتى؟

و به اندازه رشته شكافِ هسته خرمايى، به شما ستم نخواهاد  ! کسى که پرهيزگار باشد، بهتر است سراى آخرت، براى

 !شد

أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِکكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنتُمْ فِي بُارُوجٍ مَشَايَدَةٍ وَإِن تُّصِابْهُمْ    ( 78

سَيِئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِانْ عِنادِکَ قُالْ     حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُّصِبْهُمْ

 کُل  مِنْ عِندِ اللّهِ فَمَا لِهَؤُالء الْقَوْمِ الَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا 
و )حسانه  [  منافقاان ]= و اگار باه آنهاا    ! يابد؛ هر شند در برجهاى محكم باشايد  هر جا باشيد، مرگ شما را درمى" -

ايان، از ناحياه   »: گويناد  برساد، ماى   ( و شكساتى )و اگر سايّئه  «.اين، از ناحيه خداست»: گويند برسد، مى ( پيروزى

 "!پس شرا اين گروه حاضر نيستند سخنى را درک کنند؟« .همه اينها از ناحيه خداست»: بگو« .توست

فْسِاكَ  مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَاابَكَ مِان سَايِئَةٍ فَمِان نَ    ( 79

 وَأَرْسَلْنَاکَ لِلنَاسِ رَسُوالً وَکَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا 
و . رسد، از سوى خود توسات  رسد، از طرف خداست؛ و آنچه از بدى به تو مى آنچه از نيكيها به تو مى ( آرى،)" -

 "!ما تو را رسول براى مردم فرستاديم؛ و گواهى خدا در اين باره، کافى است

 الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَى فَمَا أَرْسَلْنَاکَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا  مَنْ يُطِ ِ( 81
او  ( و مراقاب )کسى که از پيامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کارده؛ و کساى کاه سارباز زناد، تاو را نگهباان        " -

 ".( و در برابر او، مسؤول نيستى)نفرستاديم 
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إِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِکَ بَيَتَ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَاذِي تَقُاولُ   وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَ( 81

 وَاللّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَکَلْ عَلَى اللّهِ وَکَفَى بِاللّهِ وَکِيالً 
روند، جمعى از آنان بار خاالف    و بيرون مى؛ امّا هنگامى که از نزد ت«فرمانبرداريم»: گويند آنها در حّضور تو مى" -

اعتناايى باه   . نويسد گويند، خداوند مى دهند؛ آنچه را در اين جلسات مى هاى تو، جلسات سرّى شبانه تشكيل مى گفته

 ".کافى است که او يار و مداف  تو باشد! و بر خدا توکّل کن ( !هاى آنان وحشت نداشته باش و از نقشه! )آنها نكن

  يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِالَفًا کَثِيرًا أَفَالَ( 82
 .يافتند اگر از سوى غير خدا بود، اختالف فراوانى در آن مى! انديشند؟ آيا درباره قرآن نمى -

اعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدَوهُ إِلَاى الرَسُاولِ   وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِنَ األَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَ( 83

وَإِلَى أُوْلِي األَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْالَ فَّضْلُ اللّهِ عَلَايْكُمْ  

 وَرَحْمَتُهُ الَتَبَعْتُمُ الشَيْطَانَ إِالَ قَلِيالً 
سازند؛ در حالى که اگر  آن را شاي  مى ( بدون تحقيق،)ت به آنها برسد، و هنگامى که خبرى از پيروزى يا شكس" -

و . هاى مسائل آگاه خواهناد شاد   بازگردانند، از ريشه -که قدرت تشخيص کافى دارند -آن را به پيامبر و پيشوايان 

 ".( شديد و گمراه مى)کرديد  اگر فّضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عدّه کمى، همگى از شيطان پيروى مى

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَ تُكَلَفُ إِالَ نَفْسَكَ وَحَرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَاى اللّاهُ   ( 84

 أَن يَكُفَ بَأْسَ الَذِينَ کَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدَ بَأْسًا وَأَشَدَ تَنكِيالً 
اميد اسات خداوناد   ! تشويق نما ( بر اين کار،) و مؤمنان را! تنها مسؤول وظيفه خود هستى! در راه خدا پيكار کن -

و خداوناد قادرتش بيشاتر، و مجاازاتش     ! ( حتى اگر تنها خودت باه ميادان باروى   )از قدرت کافران جلوگيرى کند 

 .دردناکتر است

مَن يَشْفَ ْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَّصِيبٌ مِنْهَا وَمَان يَشْافَ ْ شَافَاعَةً سَايِئَةً     ( 85

 ن لَهُ کِفْلٌ مِنْهَا وَکَانَ اللّهُ عَلَى کُلِ شَيْءٍ مَقِيتًا يَكُ
به کار نيكى کند، نّصيبى از آن براى او خواهد بود؛ و کسى کاه شافاعت   [  تشويق و کمك]= کسى که شفاعت " -

 ".ستو خداوند، حسابرس و نگهدار هر شيز ا. به کار بدى کند، سهمى از آن خواهد داشت[  تشويق و کمك]= 
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وَإِذَا حُيِيْتُم بِتَحِيَةٍ فَحَيَواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدَوهَا إِنَ اللّهَ کَاانَ عَلَاى کُالِ    ( 82

 شَيْءٍ حَسِيبًا 
خداوند حسااب  ! به همان گونه پاسخ گوييد ( الاقل)هرگاه به شما تحيّت گويند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهيد؛ يا " -

 ".همه شيز را دارد

اللّهُ ال إِلَهَ إِالَ هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الَ رَيْبَ فِياهِ وَمَانْ أَصْادَقُ    ( 87

 مِنَ اللّهِ حَدِيثًا 
و ! کناد  جم  مى -که شكى در آن نيست -و به يقين، همه شما را در روز رستاخيز ! خداوند، معبودى جز او نيست -

 ستگوتر باشد؟کيست که از خداوند، را

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللّاهُ أَرْکَسَاهُم بِمَاا کَسَابُواْ أَتُرِيادُونَ أَن      ( 88

 تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ اللّهُ وَمَن يُّضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيالً 
در حاالى کاه    ( .دانياد  منوع، و بعّضاى مجااز ماى   بعّضى جنگ با آنها را م! )ايد؟ شرا درباره منافقين دو دسته شده -

بار اثار   )خواهيد کسانى را که خداوند  آيا شما مى! آنها را کامالً وارونه کرده است ( افكار)خداوند بخاطر اعمالشان، 

 .در حالى که هر کس را خداوند گمراه کند، راهى براى او نخواهى يافت! گمراه کرده، هدايت کنيد؟ ( اعمال زشتشان

 

وَدَواْ لَوْ تَكْفُرُونَ کَمَا کَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَالَ تَتَخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَىَ ( 98

يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن تَوَلَوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُاوهُمْ حَيْا ُ وَجَادتَمُوهُمْ وَالَ    

 ّصِيرًا تَتَخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًا وَالَ نَ
بناابر ايان، از آنهاا دوساتانى     . کنند که شما هم مانند ايشان کافر شويد، و مساوى يكاديگر باشايد   آنان آرزو مى -

و باه اقادام بار    )هرگاه از اين کار سر باز زنناد،  . در راه خدا هجرت نمايند ( توبه کنند، و)انتخاب نكنيد، مگر اينكه 

و از ميان آنهاا،  ! به قتل برسانيد ( در صورت احساس خطر)و ! يافتيد، اسير کنيدهر جا آنها را  ( ضدّ شما ادامه دهند،

 !.دوست و يار و ياورى اختيار نكنيد
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إِالَ الَذِينَ يَّصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْانَهُم مِيثَااقٌ أَوْ جَاآؤُوکُمْ حَّصِارَتْ     ( 91

لُواْ قَاوْمَهُمْ وَلَاوْ شَااء اللّاهُ لَسَالَطَهُمْ عَلَايْكُمْ       صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُونَكُمْ أَوْ يُقَاتِ

فَلَقَاتَلُوکُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوکُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُامْ  

 عَلَيْهِمْ سَبِيالً 
آيند، و از پيكار با شاما، ياا پيكاار باا      آنها که به سوى شما مىاند؛ يا  مگر آنها که با همپيمانان شما، پيمان بسته" -

و اگر خداوند بخواهد، آنان را  ( .نه سر جنگ با شما دارند، و نه توانايى مبارزه با قوم خود)اند؛  قوم خود ناتوان شده

 ( بلكاه )ر ننمودناد،  گيارى کارده و باا شاما پيكاا      پس اگر از شما کنااره . کند تا با شما پيكار کنند بر شما مسلطّ مى

 ".دهد که متعرّض آنان شويد پيشنهاد صلح کردند، خداوند به شما اجازه نمى

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوکُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ کُلَ مَاا رُدَوَاْ إِلَاى   ( 91

لْقُاواْ إِلَايْكُمُ السَالَمَ وَيَكُفُاوَاْ أَيْادِيَهُمْ      الْفِتْنِةِ أُرْکِسُواْ فِيِهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوکُمْ وَيُ

 فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْ ُ ثِقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مَبِينًا 
که )ز ناحيه قوم خودشان خواهند هم از ناحيه شما در امان باشند، و هم ا يابيد که مى بزودى جمعيّت ديگرى را مى" -

بازگردانناد، باا سار     ( و بت پرستى)هر زمان آنان را به سوى فتنه  ( کنند؛ ولى لذا نزد شما ادّعاى ايمان مى. مشرکند

اگر از درگيرى با شما کنار نرفتند و پيشنهاد صلح نكردند و دست از شما نكشيدند، آنها را هار  ! روند در آن فرو مى

آنها کسانى هستند که ما براى شما، تسلّط آشكارى نسبت به آناان قارار   ! به قتل برسانيد ( يا)و  جا يافتيد اسير کنيد

 ".ايم داده
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وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِالَ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًاا فَتَحْرِيارُ   ( 92

أَهْلِهِ إِالَ أَن يَّصَدَقُواْ فَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ  رَقَبَةٍ مَؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مَسَلَمَةٌ إِلَى

وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَؤْمِنَةٍ وَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَااقٌ فَدِيَاةٌ   

لَمْ يَجِدْ فَّصِايَامُ شَاهْرَيْنِ مُتَتَاابِعَيْنِ    مَسَلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَؤْمِنَةً فَمَن 

 تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَکَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 
هيچ فرد باايمانى مجاز نيست که مؤمنى را به قتل برساند، مگر اينكه اين کار از روى خطاا و اشاتباه از او سار    " -

طا به قتل رساند، بايد يك برده مؤمن را آزاد کند و خونبهاايى  کسى که مؤمنى را از روى خ ( و در عين حال،)زند؛ 

و )و اگر مقتول، از گروهى باشاد کاه دشامنان شاما هساتند      . به کسان او بپردازد؛ مگر اينكه آنها خونبها را ببخشند

و اگر از . ( نيستو پرداختن خونبها الزم )بايد يك برده مؤمن را آزاد کند  ( تنها)، ولى مقتول باايمان بوده، ( کافرند

جمعيّتى باشد که ميان شما و آنها پيمانى برقرار است، بايد خونبهاى او را به کسان او بپاردازد، و ياك بارده ماؤمن     

يك ناوع  )اين، . گيرد ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى ( به آزاد کردن برده)و آن کس که دسترسى . آزاد کند ( نيز)

 ".خداوند، دانا و حكيم استو . توبه الهى است ( تخفيف، و

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَتَعَمِدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ خَالِدًا فِيهَاا وَغَّضِابَ اللّاهُ عَلَيْاهِ     ( 93

 وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا 
الى کاه جاوداناه در آن   و هر کس، فرد باايمانى را از روى عمد به قتل برساند، مجاازاتِ او دوزخ اسات؛ در حا   " -

سازد؛ و عاذاب عظيماى باراى او آمااده سااخته       کند؛ و او را از رحمتش دور مى ماند؛ و خداوند بر او غّضب مى مى

 ".است

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَنُواْ وَالَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى ( 94

السَالَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدَنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَاانِمُ کَثِيارَةٌ   إِلَيْكُمُ 

 کَذَلِكَ کُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَنُواْ إِنَ اللّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 
، تحقياق  ( روياد  و به سفرى براى جهااد ماى  )زنيد  مى که در راه خدا گام مىهنگا! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

کناد   به دست آوريد، به کسى که اظهاار صالح و اساالم ماى     ( و غنايمى)و بخاطر اينكه سرمايه ناپايدار دنيا ! کنيد

د؛ و خداوند بار شاما   شما قبالً شنين بودي. نزد خداست ( براى شما)زيرا غنيمتهاى فراوانى « مسلمان نيستى»: نگوييد
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دهياد آگااه    خداوند به آنچه انجاام ماى  ! تحقيق کنيد ( بشكرانه اين نعمت بزرگ،)پس، . ( و هدايت شديد)منّت نهاد 

 ".است

الَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الّضَارَرِ وَالْمُجَاهِادُونَ فِاي    ( 95

مْ وَأَنفُسِهِمْ فَّضَلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِاأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِاهِمْ عَلَاى    سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِ

الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَکُال  وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَّضَلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ 

 أَجْرًا عَظِيمًا 
اراحتى، از جهاد بازنشستند، با مجاهدانى که در راه خدا با مال و جان افراد باايمانى که بدون بيمارى و ن ( هرگز)" -

]= خداوناد، مجاهادانى را کاه باا ماال و جاان خاود جهااد نمودناد، بار قاعادان            ! خود جهاد کردند، يكسان نيستند

د وعاده  خداونا  ( به نسبت اعمال نيكشاان، )برترى مهمّى بخشيده؛ و به هر يك از اين دو گروه [ کنندگان جهاد ترک

 ".پاداش نيك داده، و مجاهدان را بر قاعدان، با پاداش عظيمى برترى بخشيده است

 دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَکَانَ اللّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ( 92
 ( اناد،  اگار لغزشاهايى داشاته   )؛ و ( گاردد  نّصيب آنان مى)از ناحيه خداوند، و آمرزش و رحمت  ( مهمّى)درجات " -

 ".خداوند آمرزنده و مهربان است

إِنَ الَذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَآلئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِاهِمْ قَاالُواْ فِايمَ کُناتُمْ قَاالُواْ کُنَاا       ( 97

مُسْتَّضْعَفِينَ فِي األَرْضِ قَالْوَاْ أَلَامْ تَكُانْ أَرْضُ اللّاهِ وَاسِاعَةً فَتُهَااجِرُواْ فِيهَاا       

 مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءتْ مَّصِيرًا  فَأُوْلَئِكَ
: ، روح آنها را گرفتند در حالى که به خويشتن ستم کرده بودند، به آنهاا گفتناد  ( قبض ارواح)کسانى که فرشتگان  -

ماا در سارزمين   »: گفتناد « ( !و شرا با اينكه مسلمان بوديد، در صفِ کفّار جااى داشاتيد؟  )شما در شه حالى بوديد؟ »

مگار سارزمين خادا، پهنااور نباود کاه مهااجرت        »: گفتناد [  فرشتگان]= آنها « .ت فشار و مستّضعف بوديمخود، تح

 .جايگاهشان دوزخ است، و سرانجام بدى دارند ( عذرى نداشتند، و)آنها « !کنيد؟
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لَاةً وَالَ  إِالَ الْمُسْتَّضْعَفِينَ مِنَ الرِجَالِ وَالنِسَاء وَالْوِلْادَانِ الَ يَسْاتَطِيعُونَ حِي  ( 98

 يَهْتَدُونَ سَبِيالً 
؛ ناه  ( و حقيقتااً مستّضاعفند  )اناد   مگر آن دسته از مردان و زنان و کودکانى که براستى تحت فشار قارار گرفتاه  " -

 ".يابند مى ( براى نجات از آن محيط آلوده)اى دارند، و نه راهى  شاره

 انَ اللّهُ عَفُوًا غَفُورًا فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَکَ( 99
 ".ممكن است خداوند، آنها را مورد عفو قرار دهد؛ و خداوند، عفو کننده و آمرزنده است" -

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي األَرْضِ مُرَاغَمًا کَثِيرًا وَسَاعَةً وَمَان   ( 111

رَسُولِهِ ثُمَ يُدْرِکْهُ الْمَاوْتُ فَقَادْ وَقَا َ أَجْارُهُ     يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَ

 عَلى اللّهِ وَکَانَ اللّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 
و هر کس بعناوان مهااجرت   . يابد اى در زمين مى کسى که در راه خدا هجرت کند، جاهاى امنِ فراوان و گسترده" -

س مرگش فرا رسد، پاداش او بر خداست؛ و خداوند، آمرزنده و به سوى خدا و پيامبر او، از خانه خود بيرون رود، سپ

 ".مهربان است

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي األَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقّْصُرُواْ مِنَ الّصَاالَةِ إِنْ  ( 111

 وًا مَبِينًا خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَذِينَ کَفَرُواْ إِنَ الْكَافِرِينَ کَانُواْ لَكُمْ عَدُ
کافران بترسيد؛ زيارا   ( و خطر)کنيد، گناهى بر شما نيست که نماز را کوتاه کنيد اگر از فتنه  هنگامى که سفر مى" -

 ".کافران، براى شما دشمن آشكارى هستند

لْيَأْخُاذُواْ  وَإِذَا کُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الّصَالَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُم مَعَكَ وَ( 112

أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْارَى لَامْ يُّصَالُواْ    

فَلْيُّصَلُواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَ الَذِينَ کَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُاونَ عَانْ   

مْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَيْلَةً وَاحِدَةً وَالَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن کَانَ بِكُمْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَ
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أَذًى مِن مَطَرٍ أَوْ کُنتُم مَرْضَى أَن تَّضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُاذُواْ حِاذْرَکُمْ إِنَ اللّاهَ    

 أَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَهِينًا 
به )اى از آنها با تو  براى آنها نماز را برپا کنى، بايد دسته ( در ميدان جنگ)که در ميان آنها باشى، و و هنگامى " -

، بايد باه  ( و نماز را به پايان رساندند)برخيزند، و سالحهايشان را با خود برگيرند؛ و هنگامى که سجده کردند  ( نماز

، بيايند و با تاو  ( اند و مشغول پيكار بوده)اند  ديگر که نماز نخواندهبروند، و آن دسته  ( به ميدان نبرد)پشتِ سرِ شما 

کافران آرزو دارند  ( زيرا)با خود حمل کنند؛  ( را در حال نماز)نماز بخوانند؛ آنها بايد وسايل دفاعى و سالحهايشان 

و )اران ناراحتيد، و يا بيماار  و اگر از ب. که شما از سالحها و متاعهاى خود غافل شويد و يكباره به شما هجوم آورند

باا   ( مانناد زره و خاود را  )هستيد، مانعى ندارد که سالحهاى خود را بر زمين بگذاريد؛ ولى وسايل دفاعى ( مجروح 

 ".اى براى کافران فراهم ساخته است خود برداريد خداوند، عذاب خوارکننده

يَامًاا وَقُعُاودًا وَعَلَاى جُنُاوبِكُمْ فَاإِذَا      فَإِذَا قَّضَيْتُمُ الّصَالَةَ فَاذْکُرُواْ اللّهَ قِ( 113

 اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الّصَالَةَ إِنَ الّصَالَةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا 
و ! ايد دهو هنگامى که نماز را به پايان رسانديد، خدا را ياد کنيد؛ ايستاده، و نشسته، و در حالى که به پهلو خوابي" -

انجام دهيد، زيارا نمااز، وظيفاه ثابات و      ( به طور معمول)، نماز را ( و حالت ترس زايل گشت)هرگاه آرامش يافتيد 

 "!معيّنى براى مؤمنان است

وَالَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَهُمْ يَأْلَمُونَ کَمَا تَأْلَمونَ ( 114

 جُونَ مِنَ اللّهِ مَا الَ يَرْجُونَ وَکَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَتَرْ
بينيد، آنها نياز همانناد شاما درد و     اگر شما درد و رنّج مى ( زيرا! )سست نشويد ( هرگز)و در راه تعقيب دشمن، " -

 ".ستبينند؛ ولى شما اميدى از خدا داريد که آنها ندارند؛ و خداوند، دانا و حكيم ا رنّج مى

إِنَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَااسِ بِمَاا أَرَاکَ اللّاهُ وَالَ    ( 115

 تَكُن لِلْخَآئِنِينَ خَّصِيمًا 
ما اين کتاب را بحق بر تو نازل کرديم؛ تا به آنچه خداوند به تاو آموختاه، در مياان ماردم قّضااوت کناى؛ و از       " -

 "!که از خائنان حمايت نمايى کسانى مباش
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 وَاسْتَغْفِرِ اللّهِ إِنَ اللّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ( 112
 .که خداوند، آمرزنده و مهربان است! و از خداوند، طلب آمرزش نما -

انًاا  وَالَ تُجَادِلْ عَنِ الَذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَ اللّهَ الَ يُحِبَ مَن کَانَ خَوَ( 117

 أَثِيمًا 
 .پيشه گنهكار را دوست ندارد زيرا خداوند، افراد خيانت! و از آنها که به خود خيانت کردند، دفاع مكن -

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَاسِ وَالَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِتُونَ مَاا الَ  ( 118

 بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا  يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَکَانَ اللّهُ
دارناد، و هنگاامى کاه در مجاالس شابانه،       دارند؛ اما از خدا پنهان نمى آنها زشتكارىِ خود را از مردم پنهان مى" -

 ".دهند، احاطه دارد گفتند، خدا با آنها بود، خدا به آنچه انجام مى سخنانى که خدا راضى نبود مى

تُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدَنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَاوْمَ  هَاأَنتُمْ هَؤُالء جَادَلْ( 119

 الْقِيَامَةِ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَکِيالً 
اماا کيسات کاه در برابار خداوناد، در روز      ! آرى، شما همانا هستيد که در زندگى اين جهان، از آنان دفاع کرديد -

 !يا شه کسى است که وکيل و حامى آنها باشد؟! رستاخيز از آنها دفاع کند؟

 وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ( 111
کسى که کار بدى انجام دهد يا به خود ستم کند، سپس از خداوند طلب آمرزش نمايد، خدا را آمرزناده و مهرباان    -

 .اهد يافتخو

 وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَکَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ( 111
 ".و کسى که گناهى مرتكب شود، به زيان خود مرتكب شده؛ خداوند، دانا و حكيم است" -

فَقَدِ احْتَمَالَ بُهْتَانًاا وَإِثْمًاا     وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا( 112

 مَبِينًا 
و کسى که خطا يا گناهى مرتكب شود، سپس بيگناهى را متهم سازد، بار بهتان و گناهِ آشاكارى بار دوش گرفتاه     -

 .است
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وَلَوْالَ فَّضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَت طَآئِفَةٌ مَانْهُمْ أَن يُّضِالُوکَ وَمَاا    ( 113

يُّضِلُونَ إِالُ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَّضُرُونَكَ مِان شَايْءٍ وَأَنازَلَ اللّاهُ عَلَيْاكَ الْكِتَاابَ       

 وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَکَانَ فَّضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا 
تو را گمراه کنند؛ اما جاز خودشاان را   اگر فّضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود، گروهى از آنان تّصميم داشتند " -

و خداوناد، کتااب و حكمات بار تاو ناازل کارد؛ و آنچاه را         . رساانند  گونه زيانى به تو نماى  کنند؛ و هيچ گمراه نمى

 ".بزرگ بوده است ( همواره)دانستى، به تو آموخت؛ و فّضل خدا بر تو  نمى

نْ أَمَرَ بِّصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْاالَحٍ  الَ خَيْرَ فِي کَثِيرٍ مِن نَجْوَاهُمْ إِالَ مَ( 114

 بَيْنَ النَاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا 
 ( به ايان وسايله،  )آنها، خير و سودى نيست؛ مگر کسى که  ( و جلسات محرمانه)در بسيارى از سخنانِ درِگوشى " -

مر به کمك به ديگران، يا کار نيك، يا اصالح در ميان مردم کند؛ و هر کس براى خشنودى پروردگار شناين کناد،   ا

 ".پاداش بزرگى به او خواهيم داد

وَمَن يُشَاقِقِ الرَسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَايَنَ لَاهُ الْهُادَى وَيَتَبِا ْ غَيْارَ سَابِيلِ       ( 115

 تَوَلَى وَنُّصْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءتْ مَّصِيرًا  الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا
کسى که بعد از آشكار شدن حق، با پيامبر مخالفت کند، و از راهى جز راه مؤمناان پياروى نماياد، ماا او را باه      " -

 ".کنيم؛ و جايگاه بدى دارد بريم؛ و به دوزخ داخل مى رود مى همان راه که مى

ن يُشْرَکَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَاا دُونَ ذَلِاكَ لِمَان يَشَااء وَمَان      إِنَ اللّهَ الَ يَغْفِرُ أَ( 112

 يُشْرِکْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَ ضَالَالً بَعِيدًا 
و . آمارزد  ماى  ( و شايسته بداناد )کمتر از آن را براى هر کس بخواهد  ( ولى)آمرزد؛  خداوند، شرک به او را نمى" -

 ".اهى دورى افتاده استهر کس براى خدا همتايى قرار دهد، در گمر

 إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِالَ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِالَ شَيْطَانًا مَرِيدًا ( 117
شيطان سارکش و ويرانگار    ( يا)، که هيچ اثرى ندارد؛ و ( روح بى)خوانند، فقط بتهايى است  آنچه غير از خدا مى" -

 ".است
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 أَتَخِذَنَ مِنْ عِبَادِکَ نَّصِيبًا مَفْرُوضًا لَعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَ( 118
 "!از بندگان تو، سهم معيّنى خواهم گرفت»: خدا او را از رحمت خويش دور ساخته؛ و او گفته است" -

يُغَيِرُنَ وَألُضِلَنَهُمْ وَألُمَنِيَنَهُمْ وَآلمُرَنَهُمْ فَلَيُبَتِكُنَ آذَانَ األَنْعَامِ وَآلمُرَنَهُمْ فَلَ( 119

 خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَخِذِ الشَيْطَانَ وَلِيًا مِن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مَبِينًا 
 ( اعمال خرافى انجام دهناد، و )دهم که  و به آنان دستور مى! سازم و به آرزوها سرگرم مى! کنم و آنها را گمراه مى -

و هار  « ( !و فطرت توحيد را به شارک بيااليناد  ! )فرينشِ پاک خدايى را تغيير دهندگوش شهارپايان را بشكافند، و آ

 .کس، شيطان را به جاى خدا ولّىِ خود برگزيند، زيانِ آشكارى کرده است

 يَعِدُهُمْ وَيُمَنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَيْطَانُ إِالَ غُرُورًا ( 121
سازد؛ در حالى که جز فريب و نيرنگ، باه   دهد؛ و به آرزوها، سرگرم مى مى ( ى دروغين)ها شيطان به آنها وعده" -

 ".دهد آنها وعده نمى

 أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَالَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيّصًا ( 121
 ".جايگاهشان جهنم است؛ و هيچ راه فرارى ندارند[  پيروان شيطان]= آنها " -

عَمِلُواْ الّصَالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَااتٍ تَجْارِي مِان تَحْتِهَاا     وَالَذِينَ آمَنُواْ وَ( 122

 األَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللّهِ حَق ا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيالً 
کنايم کاه    ارد مىاند، بزودى آن را در باغهايى از بهشت و اند و اعمال صالح انجام داده و کسانى که ايمان آورده" -

وعده حق خداوند اسات و کيسات کاه در گفتاار و     . نهرها از زير درختانش جارى است؛ جاودانه در آن خواهند ماند

 "!هايش، از خدا صادقتر باشد؟ وعده

لَيْسَ بِأَمَانِيِكُمْ وَال أَمَانِيِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَالَ يَجِدْ ( 123

 هُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيًا وَالَ نَّصِيرًا لَ
به آرزوهاى شما و آرزوهاى اهل کتاب نيست؛ هر کس عمال بادى انجاام دهاد، کيفار داده       ( فّضيلت و برترى)" -

 ".شود؛ و کسى را جز خدا، ولّى و ياور خود نخواهد يافت مى
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ى وَهُاوَ مُاؤْمِنٌ فَأُوْلَئِاكَ    وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الّصَالِحَاتَ مِان ذَکَارٍ أَوْ أُنثَا   ( 124

 يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ وَالَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا 
و کسى که شيزى از اعمال صالح را انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حاالى کاه ايماان داشاته باشاد، شناان       " -

 ".شوند؛ و کمترين ستمى به آنها نخواهد شد کسانى داخل بهشت مى

سَنُ دِينًا مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ هلل وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَبَ َ مِلَاةَ إِبْارَاهِيمَ   وَمَنْ أَحْ( 125

 حَنِيفًا وَاتَخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيالً 
دين و آيين شه کسى بهتر است از آن کس که خود را تسليم خدا کند، و نيكوکار باشاد، و پيارو آياين خاالص و      -

 .؟ و خدا ابراهيم را به دوستىِ خود، انتخاب کردپاکِ ابراهيم گردد

 وَللّهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي األَرْضِ وَکَانَ اللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ مَحِيطًا ( 122
 ".آنچه در آسمانها و زمين است، از آن خداست؛ و خداوند به هر شيزى احاطه دارد" -

لِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِايهِنَ وَمَاا يُتْلَاى عَلَايْكُمْ فِاي      وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِسَاء قُ( 127

الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِسَاء الَالتِاي الَ تُؤْتُاونَهُنَ مَاا کُتِابَ لَهُانَ وَتَرْغَبُاونَ أَن       

وَمَا تَفْعَلُاواْ  تَنكِحُوهُنَ وَالْمُسْتَّضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ 

 مِنْ خَيْرٍ فَإِنَ اللّهَ کَانَ بِهِ عَلِيمًا 
آنچاه در قارآن دربااره    : خداوند درباره آنان به شما پاسخ مى دهد»: کنند؛ بگو از تو درباره حكم زنان سؤال مى" -

درباره کودکاان صاغير و    خواهيد با آنها ازدواج کنيد، و نيز آنچه دهيد، و مى زنان يتيمى که حقوقشان را به آنها نمى

کناد   باشد؛ و نيز به شما سفارش ماى  قسمتى از سفارشهاى خداوند در اين زمينه مى)ناتوان براى شما بيان شده است، 

و باه شاما پااداش    )دهيد؛ خداوند از آن آگااه اسات    و آنچه از نيكيها انجام مى! با يتيمان به عدالت رفتار کنيد ( که

 ".( دهد شايسته مى



 قرآن کریم               سوره النساء

149 

إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُاوزًا أَوْ إِعْرَاضًاا فَاالَ جُنَااْحَ عَلَيْهِمَاا أَن      وَ( 128

يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالّصَالْحُ خَيْارٌ وَأُحّْضِارَتِ األَنفُاسُ الشُاحَ وَإِن تُحْسِانُواْ       

 وَتَتَقُواْ فَإِنَ اللّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 
و زن يا مرد، )و اگر زنى، از طغيان و سرکشى يا اعراضِ شوهرش، بيم داشته باشد، مانعى ندارد با هم صلح کنند " -

طبق غريزه حبّ ذات، در )و صلح، بهتر است؛ اگر شه مردم  ( .اى از حقوق خود، بخاطر صلح، صرف نظر نمايد از پاره

، ( و بخااطر صالح، گذشات نمايياد    )پرهيزگارى پيشه ساازيد   و اگر نيكى کنيد و. ورزند بخل مى ( اين گونه موارد

 ".( و پاداش شايسته به شما خواهد داد)دهيد، آگاه است  خداوند به آنچه انجام مى

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَالَ تَمِيلُواْ کُلَ الْمَيْالِ  ( 129

 عَلَقَةِ وَإِن تُّصْلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَ اللّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِيمًا فَتَذَرُوهَا کَالْمُ
ولاى تمايال   ! در ميان زنان، عدالت برقرار کنيد، هر شند کوشش نماييد ( از نظر محّبت قلبى)توانيد  شما هرگز نمى -

و اگار راه  ! از دست داده درآوريد خود را بكلّى متوجّه يك طرف نسازيد که ديگرى را بّصورت زنى که شوهرش را

 .صالح و پرهيزگارى پيش گيريد، خداوند آمرزنده و مهربان است

 وَإِن يَتَفَرَقَا يُغْنِ اللّهُ کُال  مِن سَعَتِهِ وَکَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ( 131
وند هر کدام از آنها را با فّضل و کرم از هم جدا شوند، خدا ( راهى براى اصالح در ميان خود نيابند، و)اگر  ( اما)" -

 ".کند؛ و خداوند، داراى فّضل و کرم، و حكيم است نياز مى خود، بى

وَللّهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَاا فِاي األَرْضِ وَلَقَادْ وَصَايْنَا الَاذِينَ أُوتُاواْ       ( 131

تَكْفُرُواْ فَإِنَ لِلّهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ  الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَاکُمْ أَنِ اتَقُواْ اللّهَ وَإِن

 وَمَا فِي األَرْضِ وَکَانَ اللّهُ غَنِيًا حَمِيدًا 
و ما به کسانى که پيش از شما، کتاب آسمانى باه آنهاا   . آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن خداست" -

و اگار کاافر   ! خدا بپرهيزيد ( نافرمانى)کنيم که از  فارش مىس ( نيز)به شما  ( همچنين)داده شده بود، سفارش کرديم، 

نيااز و   براى خداست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين اسات، و خداوناد، باى    ( رسد؛ زيرا به خدا زيانى نمى)شويد، 

 ".ستوده است
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 وَلِلّهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي األَرْضِ وَکَفَى بِاللّهِ وَکِيالً ( 132
 ".براى خداست آنچه در آسمانها و زمين است؛ و کافى است که خدا، حافظ و نگاهبان آنها باشد" -

 إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيَهَا النَاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَکَانَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ( 133
مى آورد، و خداوند، بر اين کاار   ( به جاى شما)برد و افراد ديگرى را  اگر او بخواهد، شما را از ميان مى! اى مردم -

 .تواناست

مَن کَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدَنْيَا فَعِندَ اللّهِ ثَوَابُ الدَنْيَا وَاآلخِارَةِ وَکَاانَ اللّاهُ    ( 134

 سَمِيعًا بَّصِيرًا 
پااداش دنياا و    ( د؛ زيارا و در قيد نتايّج معنوى و اخروى نباشند، در اشاتباهن )کسانى که پاداش دنيوى بخواهند، " -

 ".آخرت نزد خداست؛ و خداوند، شنوا و بيناست

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ( 135

وْلَاى بِهِمَاا فَاالَ تَتَبِعُاواْ     أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَاألَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًا أَوْ فَقَيارًا فَاللّاهُ أَ  

 الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَ اللّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 
به زيان  ( اين گواهى)براى خدا شهادت دهيد، اگر شه ! کامالً قيام به عدالت کنيد! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

اگر آنها غنىّ يا فقير باشند، خداوند سزاوارتر است کاه   ( شرا که! )، يا پدر و مادر و نزديكان شما بوده باشدخود شما

و اگار حاق را تحرياف    ! بنابراين، از هوى و هوس پيروى نكنيد؛ که از حق، منحرف خواهيد شد. از آنان حمايت کند

 ".دهيد، آگاه است انجام مىکنيد، و يا از اظهار آن، اعراض نماييد، خداوند به آنچه 

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُاولِهِ وَالْكِتَاابِ الَاذِي نَازَلَ عَلَاى      ( 132

رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَالَئِكَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ 

 خِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَالَالً بَعِيدًا وَالْيَوْمِ اآل
که پيش از اين  ( آسمانى)به خدا و پيامبرش، و کتابى که بر او نازل کرده، و کتب ! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

بياوريد کسى که خدا و فرشتگان او و کتابهاا و پياامبرانش و روز واپساين را انكاار      ( واقعى)فرستاده است، ايمان 

 .مراهى دور و درازى افتاده استکند، در گ
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إِنَ الَذِينَ آمَنُواْ ثُمَ کَفَرُواْ ثُمَ آمَنُواْ ثُمَ کَفَرُواْ ثُمَ ازْدَادُواْ کُفْرًا لَامْ يَكُانِ   ( 137

 اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَالَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيالً 
وردند، و ديگرباار کاافر شادند، ساپس بار کفار خاود        کسانى که ايمان آوردند، سپس کافر شدند، باز هم ايمان آ -

 .هدايت نخواهد کرد ( راست)افزودند، خدا هرگز آنها را نخواهد بخشيد، و آنها را به راه 

 بَشِرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ( 138
 !به منافقان بشارت ده که مجازات دردناکى در انتظار آنهاست -

ذِينَ يَتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَةَ الَ( 139

 فَإِنَ العِزَةَ لِلّهِ جَمِيعًا 
جويناد؟ باا اينكاه     آيا عزّت و آبرو نزد آنان مى. کنند همانها که کافران را به جاى مؤمنان، دوست خود انتخاب مى -

 !از آن خداست؟همه عزّتها 

وَقَْد نََزَل عَلَايْكُْم فِاي الْكِتَااِب أَْن ِإذَا سَامِعْتُْم آيَااِت اللّاِه يُكَفَاُر ِبهَاا         ( 141

وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَالَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِي ٍ غَيْرِهِ إِنَكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ 

 قِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَمَ جَمِيعًا إِنَ اللّهَ جَامِ ُ الْمُنَافِ
در قرآن بر شما نازل کارده کاه هرگااه بشانويد افارادى آياات خادا را انكاار و اساتهزا           ( اين حكم را)و خداوند  -

ن خداوند، منافقان و کافرا. وگرنه، شما هم مثل آنان خواهيد بود! کنند، با آنها ننشينيد تا به سخن ديگرى بپردازند مى

 .کند را همگى در دوزخ جم  مى

الَذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن کَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَامْ نَكُان مَعَكُامْ    ( 141

وَإِن کَانَ لِلْكَافِرِينَ نَّصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْانَعْكُم مِانَ الْمُاؤْمِنِينَ    

 يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيالً  فَاللّهُ
کشند و مراقب شما هستند؛ اگر فتح و پياروزى نّصايب شاما گاردد،      منافقان همانها هستند که پيوسته انتظار مى" -

اى نّصيب کافران گردد، به  و اگر بهره» ( !فتخارات و غنايم شريكيمپس ما نيز در ا)مگر ما با شما نبوديم؟ : گويند مى

پاس باا شاما شاريك     )کارديم؟   مگر ما شما را به مبارزه و عدم تسليم در برابر مؤمنان، تشويق نمى: گويند آنان مى
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ن تسالّطى  کند؛ و خداوند هرگاز کاافران را بار مؤمناا     خداوند در روز رستاخيز، ميان شما داورى مى« ( !خواهيم بود

 ".نداده است

إِنَ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الّصَالَةِ قَاامُواْ  ( 142

 کُسَالَى يُرَآؤُونَ النَاسَ وَالَ يَذْکُرُونَ اللّهَ إِالَ قَلِيالً 
خيزند، با  دهد؛ و هنگامى که به نماز برمى ها را فريب مىخواهند خدا را فريب دهند؛ در حالى که او آن منافقان مى" -

 "!نمايند کنند؛ و خدا را جز اندکى ياد نمى خيزند؛ و در برابر مردم ريا مى کسالت برمى

مَذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ الَ إِلَى هَؤُالء وَالَ إِلَى هَؤُالء وَمَن يُّضْلِلِ اللّاهُ فَلَان   ( 143

  تَجِدَ لَهُ سَبِيالً
نه در صف مؤمناان قارار دارناد، و ناه در صاف      ! )هدفى هستند که نه سوى اينها، و نه سوى آنهايند آنها افراد بى -

 .و هر کس را خداوند گمراه کند، راهى براى او نخواهى يافت ( !کافران

الْمُاؤْمِنِينَ   يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ الَ تَتَخِاذُواْ الْكَاافِرِينَ أَوْلِيَااء مِان دُونِ    ( 144

 أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مَبِينًا 
باا ايان   )خواهياد   آيا مى! گاه خود قرار ندهيد غير از مؤمنان، کافران را ولّى و تكيه! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

 !دليل آشكارى بر ضدّ خود در پيشگاه خدا قرار دهيد؟ ( عمل،

 إِنَ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَرْکِ األَسْفَلِ مِنَ النَارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَّصِيرًا  (145
بناابر ايان، از طارح    ! )ترين درکات دوزخ قرار دارند؛ و هرگز ياورى براى آنها نخاواهى يافات   منافقان در پايين" -

 "( !دوستى با دشمنان خدا، که نشانه نفاق است، بپرهيزيد

 الَذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَّصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَّصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَئِكَ إِالَ( 142

 مَ َ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا 
نند، و ديان خاود را باراى خادا     خدا، شنگ ز ( دامن لطف)مگر آنها که توبه کنند، و جبران و اصالح نمايند، به " -

 ".خالص کنند؛ آنها با مؤمنان خواهند بود؛ و خداوند به افراد باايمان، پاداش عظيمى خواهد داد
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 مَا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَکَانَ اللّهُ شَاکِرًا عَلِيمًا ( 147
اعماال و  . )رگزارى کنيد و ايمان آوريد؟ خدا شكرگزار و آگااه اسات  خدا شه نيازى به مجازات شما دارد اگر شك -

 ( .داند، و به اعمال نيك، پاداش نيك مى دهد نيّات شما را مى

الَ يُحِبَ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسَوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِالَ مَن ظُلِامَ وَکَاانَ اللّاهُ سَامِيعًا     ( 148

 عَلِيمًا 
را اظهار کند؛ مگر آن کس کاه ماورد ساتم واقا       ( ى ديگران)با سخنان خود، بديها خداوند دوست ندارد کسى" -

 ".خداوند، شنوا و داناست. شده باشد

 إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَ اللّهَ کَانَ عَفُوًا قَدِيرًا ( 149
و باا اينكاه قاادر بار     )بديها گذشت نماييد، خداوند بخشنده و تواناست  اگر نيكيها را آشكار يا مخفى سازيد، و از -

 .( کند انتقام است، عفو و گذشت مى

إِنَ الَذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُواْ بَايْنَ اللّاهِ وَرُسُالِهِ    ( 151

 يُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيالً وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ
خواهناد مياان خادا و پياامبرانش تبعايض قائال شاوند، و         کنناد، و ماى   کسانى که خدا و پيامبرانِ او را انكار ماى  -

خواهند در ميان ايان دو، راهاى باراى خاود      و مى« آوريم، و بعّضى را انكار مى کنيم به بعّضى ايمان مى»: گويند مى

 ...نتخاب کنندا

 أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَق ا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَهِينًا ( 151
 ".ايم اى فراهم ساخته اند؛ و براى کافران، مجازات خوارکننده آنها کافران حقيقى" -

أَحَدٍ مِانْهُمْ أُوْلَئِاكَ سَاوْفَ     وَالَذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِقُواْ بَيْنَ( 152

 يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَکَانَ اللّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 
گذارند، پاداششان را خواهاد   کسانى که به خدا و رسوالن او ايمان آورده، و ميان احدى از آنها فرق نمى ( ولى)" -

 ".داد؛ خداوند، آمرزنده و مهربان است



 قرآن کریم               سوره النساء

154 

لُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِلَ عَلَيْهِمْ کِتَابًا مِنَ السَمَاء فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى يَسْأَلُكَ أَهْ( 153

أَکْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهِ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الّصَاعِقَةُ بِظُلْمِهِامْ ثُامَ اتَخَاذُواْ    

 فَوْنَا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مَبِينًا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِنَاتُ فَعَ
آنهاا   ( در حالى که اين يك بهانه است؛)بر آنها نازل کنى؛  ( يكجا)خواهند کتابى از آسمان  اهل کتاب از تو مى" -

و ستم، صاعقه آنها و بخاطر اين ظلم « !خدا را آشكارا به ما نشان ده»: از موسى، بزرگتر از اين را خواستند، و گفتند

انتخااب   ( باه خادايى  )را، پس از آن همه داليل روشن کاه باراى آنهاا آماد،      ( سامرى)سپس گوساله . را فرا گرفت

 ".و به موسى، برهان آشكارى داديم ( و عفو کرديم)کردند، ولى ما از آن درگذشتيم 

هُمُ ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَدًا وَقُلْنَا لَهُامْ  وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَ( 154

 الَ تَعْدُواْ فِي السَبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا 
از  ( باراى توباه،  )»: و کوه طور را بر فراز آنها برافراشتيم؛ و در همان حال از آنها پيمان گرفتيم، و به آنها گفتيم" -

و از آناان  « ( !و دست از کار بكشايد )روز شنبه تعدّى نكنيد »: گفتيم ( نيز)و « !درآييد با خّضوع ( بيت المقدس)در 

 ".پيمان محكمى گرفتيم ( در برابر همه اينها،)

فَبِمَا نَقّْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَکُفْرِهِم بَآيَااتِ اللّاهِ وَقَاتْلِهِمُ األَنْبِيَااء بِغَيْارِ حَاق        ( 155

 غُلْفٌ بَلْ طَبَ َ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَالَ يُؤْمِنُونَ إِالَ قَلِيالً وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا 
 ( از روى اساتهزا )شكنى آنها، و انكار آيات خدا، و کشتن پيامبران بنااحق، و بخااطر اينكاه     بخاطر پيمان ( ولى)" -

آرى،  ( .راناده درگااه خادا شادند    « !کنايم  شده و سخنان پياامبر را درک نماى  )بر دلهاى ما، پرده افكنده »: گفتند مى

ايماان   ( پويناد و لجااج ندارناد،    کاه راه حاق ماى   )خداوند بعلّت کفرشان، بر دلهاى آنها مهر زده؛ که جز عده کماى  

 ".آورند نمى

 وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ( 152
 .که بر مريم زدندبخاطر کفرشان، و تهمت بزرگى  ( نيز)و  -
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وَقَوْلِهِمْ إِنَا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَاا قَتَلُاوهُ وَمَاا    ( 157

صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِهَ لَهُمْ وَإِنَ الَذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍ مِنْهُ مَا لَهُام بِاهِ مِانْ    

 الظَنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا عِلْمٍ إِالَ اتِبَاعَ 
در حالى که ناه او را کشاتند، و ناه بار دار     « !ما، مسيح عيسى بن مريم، پيامبر خدا را کشتيم»: و گفتارشان که" -

او اختالف کردند، از آن در شك هستند و علم به  ( قتل)و کسانى که در مورد . آويختند؛ لكن امر بر آنها مشتبه شد

 "!کنند؛ و قطعاً او را نكشتند نها از گمان پيروى مىآن ندارند و ت

 بَل رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَکَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ( 158
 .و خداوند، توانا و حكيم است. بلكه خدا او را به سوى خود، باال برد -

وْتِاهِ وَيَاوْمَ الْقِيَامَاةِ يَكُاونُ     وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِالَ لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْالَ مَ ( 159

 عَلَيْهِمْ شَهِيدًا 
آورد؛ و روز  ايماان ماى  [  حّضارت مسايح  ]= و هيچ يك از اهل کتاب نيست مگر اينكه پايش از مارگش باه او    " -

 ".قيامت، بر آنها گواه خواهد بود

أُحِلَتْ لَهُمْ وَبِّصَادِهِمْ عَان    فَبِظُلْمٍ مِنَ الَذِينَ هَادُواْ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَاتٍ( 121

 سَبِيلِ اللّهِ کَثِيرًا 
بخاطر جلوگيرى بسيار آنها از راه خدا، بخشاى از شيزهااى پااکيزه را     ( نيز)بخاطر ظلمى که از يهود صادر شد، و  -

 .که بر آنها حالل بود، حرام کرديم

مْ أَمْاوَالَ النَااسِ بِالْبَاطِالِ وَأَعْتَادْنَا     وَأَخْذِهِمُ الرِبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَکْلِهِ( 121

 لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 
بخاطر ربا گرفتن، در حالى که از آن نهى شده بودند؛ و خوردن اموال مردم بباطل؛ و باراى کاافران    ( همچنين)و " -

 ".ايم آنها، عذاب دردناکى آماده کرده
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ونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا لَكِنِ الرَاسِخُ( 122

أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الّصَالَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَکَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّاهِ وَالْيَاوْمِ   

 اآلخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا 
به تمام آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پايش از تاو ناازل     ( از امّت اسالم،)خانِ در علم از آنها، و مؤمنان ولى راس -

آورندگان به خدا و روز قيامت، بزودى باه   دهندگان و ايمان نمازگزاران و زکات ( همچنين. )آورند گرديده، ايمان مى

 .همه آنان پاداش عظيمى خواهيم داد

يْنَا إِلَيْكَ کَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَبِيِينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَاا إِلَاى   إِنَا أَوْحَ( 123

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإْسْحَقَ وَيَعْقُاوبَ وَاألَسْابَاطِ وَعِيسَاى وَأَيَاوبَ وَيُاونُسَ      

 وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا 
باه اباراهيم و    ( نياز )وحى فرستاديم؛ همان گونه که به ناوح و پياامبران بعاد از او وحاى فرساتاديم؛ و      ما به تو " -

و عيسى و ايّوب و يونس و هارون و سليمان وحى نماوديم؛ و  [  بنى اسرائيل]= اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط 

 ".به داوود زبور داديم

مِن قَبْلُ وَرُسُالً لَمْ نَقّْصُّصْهُمْ عَلَيْكَ وَکَلَمَ  وَرُسُالً قَدْ قَّصَّصْنَاهُمْ عَلَيْكَ( 124

 اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا 
ايام؛ و پياامبرانى کاه سرگذشات آنهاا را بياان        و پيامبرانى که سرگذشت آنها را پيش از اين، براى تو باز گفته" -

 "( .و اين امتياز، از آن او بود. )ايم؛ و خداوند با موسى سخن گفت نكرده

رَسُالً مَبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَالَ يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَى اللّهِ حُجَةٌ بَعْادَ الرُسُالِ   ( 125

 وَکَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا 
و بار  )دهنده بودند، تا بعد از اين پيامبران، حجتى براى مردم بر خدا باقى نماناد،   دهنده و بيم پيامبرانى که بشارت" -

 ".و خداوند، توانا و حكيم است ( اتمام حجت شود؛ همه
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لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَآلئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَکَفَى ( 122

 بِاللّهِ شَهِيدًا 
 ( نياز )و فرشاتگان   دهد به آنچه بر تو نازل کرده؛ که از روى علمش ناازل کارده اسات،    ولى خداوند گواهى مى" -

 ".دهند؛ هر شند گواهى خدا کافى است گواهى مى

 إِنَ الَذِينَ کَفَرُواْ وَصَدَواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ قَدْ ضَلُواْ ضَالَالً بَعِيدًا ( 127
 .اند از راه خدا بازداشتند، در گمراهى دورى گرفتار شده ( مردم را)کسانى که کافر شدند، و  -

 ذِينَ کَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَالَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً إِنَ الَ( 128
ستم کردند، هرگز خدا آنها را نخواهاد بخشايد، و آناان را باه هايچ       ( به خود و ديگران)کسانى که کافر شدند، و  -

 راهى هدايت نخواهد کرد،

 لِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَکَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا إِالَ طَرِيقَ جَهَنَمَ خَا( 129
 "!که جاودانه در آن خواهند ماند؛ و اين کار براى خدا آسان است! مگر به راه دوزخ" -

يَا أَيَهَا النَاسُ قَدْ جَاءکُمُ الرَسُولُ بِالْحَقِ مِن رَبِكُمْ فَآمِنُواْ خَيْرًا لَكُمْ وَإِن ( 171

 فُرُواْ فَإِنَ لِلَهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَکَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا تَكْ
حق را از جانب پروردگارتان آورد؛ به او ايماان بياورياد کاه     ( کشيديد، ى که انتظارش را مى)پيامبر! اى مردم" -

آنچاه در آسامانها و زماين اسات از آن      ( ابه خدا زياانى نماى رساد، زيار    )و اگر کافر شويد، ! براى شما بهتر است

 ".خداست، و خداوند، دانا و حكيم است
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يَا أَهْلَ الْكِتَابِ الَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَالَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِالَ الْحَاقِ إِنَمَاا   ( 171

لَاى مَارْيَمَ وَرُوحٌ مِنْاهُ    الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَکَلِمَتُاهُ أَلْقَاهَاا إِ  

فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَالَ تَقُولُواْ ثَالَثَةٌ انتَهُواْ خَيْرًا لَكُامْ إِنَمَاا اللّاهُ إِلَاهٌ وَاحِادٌ      

سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَمَاوَات وَمَا فِاي األَرْضِ وَکَفَاى بِاللّاهِ    

 وَکِيالً 
مسايح عيساى بان    ! و در باره خدا، غير از حاق نگويياد  ! نكنيد ( و زياده روى)در دين خود، غلوّ ! اى اهل کتاب" -

. از طارف او باود   ( شايسته)اوست، که او را به مريم القا نمود؛ و روحى  ( و مخلوق)مريم فقط فرستاده خدا، و کلمه 

خوددارى کنياد   ( از اين سخن)« !گانه است سه ( خداوند)»: وييدو نگ! بنابر اين، به خدا و پيامبران او، ايمان بياوريد

از آن اوسات   ( بلكاه )خدا، تنها معبود يگانه است؛ او منزه است که فرزنادى داشاته باشاد؛    ! که براى شما بهتر است

 ".آنچه در آسمانها و در زمين است؛ و براى تدبير و سرپرستى آنها، خداوند کافى است

فَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِلّهِ وَالَ الْمَآلئِكَاةُ الْمُقَرَبُاونَ وَمَان    لَن يَسْتَنكِ( 172

 يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ جَمِيعًا 
آنهاا کاه از    و. ( از ايان اباا دارناد   )هرگز مسيح از اين ابا نداشت که بنده خدا باشد؛ و ناه فرشاتگان مقارّب او    " -

 ".نزد خود جم  خواهد کرد ( در قيامت)عبوديّت و بندگى او، روى برتابند و تكبّر کنند، بزودى همه آنها را 

فَأَمَا الَذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الّصَالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُاورَهُمْ وَيَزيادُهُم مِان    ( 173

وَاسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِبُهُمْ عَذَابًا أَلُيمًا وَالَ يَجِادُونَ لَهُام    فَّضْلِهِ وَأَمَا الَذِينَ اسْتَنكَفُواْ

 مِن دُونِ اللّهِ وَلِيًا وَالَ نَّصِيرًا 
امّا آنها که ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، پاداششان را بطور کامل خواهاد داد؛ و از فّضال و بخشاش    " -

که ابا کردند و تكبّر ورزيدند، مجازات دردناکى خواهد کرد؛ و براى خود، غيار   و آنها را. خود، بر آنها خواهد افزود

 ".از خدا، سرپرست و ياورى نخواهند يافت

 يَا أَيَهَا النَاسُ قَدْ جَاءکُم بُرْهَانٌ مِن رَبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مَبِينًا ( 174
 ".تان براى شما آمد؛ و نور آشكارى به سوى شما نازل کرديمدليل روشن از طرف پروردگار! اى مردم" -
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فَأَمَا الَذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَاعْتَّصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَّضْالٍ  ( 175

 وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مَسْتَقِيمًا 
شنگ زدند، بزودى همه را در رحمات و فّضال خاود،     ( کتاب آسمانىآن )امّا آنها که به خدا ايمان آوردند و به " -

 ".کند وارد خواهد ساخت؛ و در راه راستى، به سوى خودش هدايت مى

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَالَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ ( 172

وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَادٌ فَاإِن کَانَتَاا اثْنَتَايْنِ      أُخْتٌ فَلَهَا نِّصْفُ مَا تَرَکَ

فََلهُمَا الثُلُثَاِن مِمَا تََرَک وَإِن کَاانُوْا إِخْاوًَة رِجَاااًل وَِنسَااء فَلِلاذَکَِر مِثْاُل حَاظِ        

 عَلِيمٌ  األُنثَيَيْنِ يُبَيِنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَّضِلُواْ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ
را باراى   ( خاواهر و بارادر  )خداوند، حكم کاللاه  »: کنند، بگو سؤال مى ( در باره ارث خواهران و برادران)از تو " -

اگر مردى از دنيا برود، که فرزند نداشته باشد، و براى او خواهرى باشد، نّصف اموالى را که به جاا  : کند شما بيان مى

او تمام ماال را از آن خاواهر    ( اگر خواهرى از دنيا برود، وارث او يك برادر باشد،)برد؛ و  مى ( ارث)گذاشته، از او 

بااقى باشاند دو ساوم اماوال را      ( از او)فرزند نداشته باشد؛ و اگر دو خواهر  ( ميّت)برد، در صورتى که  به ارث مى

براى هر مذکّر، دو برابار   ( کنند؛ و م مىتمام اموال را ميان خود تقسي)برند؛ و اگر برادران و خواهران با هم باشند،  مى

 "«.کند تا گمراه نشويد؛ و خداوند به همه شيز داناست براى شما بيان مى ( احكام خود را)خداوند . سهم مؤنّ  است

 سوره المائده

 محل نزول مدينه -121تعداد آيات  -5س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 ايشگربخش بخشندهبه نام خداوند  -
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يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَتْ لَكُم بَهِيمَاةُ األَنْعَاامِ إِالَ مَاا يُتْلَاى     ( 1

 عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِي الّصَيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ 
براى شما حالل شده  ( و جنين آنها)شهارپايان ! وفا کنيد ( قراردادهاو )به پيمانها ! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

خداوناد هار   ! و به هنگام احرام، صيد را حالل نشمريد. ( و استثنا خواهد شد)شود  است؛ مگر آنچه بر شما خوانده مى

 ".کند حكم مى ( و مّصلحت باشد)شه بخواهد 

اْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَالَ الشَهْرَ الْحَرَامَ وَالَ الْهَادْيَ وَالَ  يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ الَ تُحِلُو( 2

الْقَآلئِدَ وَال آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَّضْالً مِن رَبِهِمْ وَرِضْاوَانًا وَإِذَا حَلَلْاتُمْ   

مَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ فَاصْطَادُواْ وَالَ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدَوکُمْ عَنِ الْ

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِ وَالتَقْوَى وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَقُاواْ اللّاهَ إِنَ   

 اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
را حاالل   ( و مخالفت باا آنهاا  ! و مراسم حّج را محترم بشمريد)شعائر و حدود الهى ! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

نشان و نشاندار را، و نه آنها را که به قّصاد خاناه خادا باراى باه دسات        و نه ماه حرام را، و نه قربانيهاى بى! ندانيد

اما هنگامى که از احرام بيرون آمديد، صايدکردن باراى شاما ماانعى     ! آيند آوردن فّضل پروردگار و خشنودى او مى

بازداشتند، نبايد شما را وادار باه   ( در سال حديبيه)يّتى که شما را از آمدن به مسجد الحرام و خّصومت با جمع. ندارد

در راه گنااه و تعادّى    ( هرگاز )و ! در راه نيكى و پرهيزگارى باا هام تعااون کنياد     ( همواره)و ! تعدّى و تجاوز کند

 !ديد استخدا بپرهيزيد که مجازات خدا ش ( مخالفت فرمان)و از ! همكارى ننماييد

حُرِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَاةُ  ( 3

وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَطِيحَةُ وَمَا أَکَلَ السَبُ ُ إِالَ مَا ذَکَيْتُمْ وَمَاا ذُبِاحَ عَلَاى    

وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِاألَزْالَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَاوْمَ يَائِسَ الَاذِينَ کَفَارُواْ مِان       النُّصُبِ

دِينِكُمْ فَالَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَکْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي 
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فِي مَخْمَّصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَ اللّهَ  وَرَضِيتُ لَكُمُ اإلِسْالَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَ

 غَفُورٌ رَحِيمٌ 
شده، و به زجار   گوشت مردار، و خون، و گوشت خوک، و حيواناتى که به غير نام خدا ذبح شوند، و حيوانات خفه" -

وان ديگارى مارده باشاند، و    شدن از بلندى بميرند، و آنها که باه ضارب شااخ حيا     کشته شده، و آنها که بر اثر پرت

و حيوانااتى کاه روى بتهاا     -آن را سرببريد ( بموق  به آن حيوان برسيد، و)مگر آنكه  -باقيمانده صيد حيوان درنده 

قسمت کردن گوشت حياوان باه وسايله     ( همچنين)بر شما حرام شده است؛ و  ( همه)شوند،  ذبح مى ( يا در برابر آنها)

آياين   ( زوال)اماروز، کاافران از    -زماايى؛ تماام ايان اعماال، فساق و گنااه اسات        هاى تير مخّصوص بخت آ شوبه

امروز، دين شاما را کامال کاردم؛ و نعمات     ! من بترسيد ( مخالفت)و از ! شما،مأيوس شدند؛ بنابر اين، از آنها نترسيد

ها که در حال گرسنگى، دستشان امّا آن -شما پذيرفتم ( جاودان)خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسالم را به عنوان آيين 

خداوند، آمرزناده و   ( مانعى ندارد که از گوشتهاى ممنوع بخورند؛)به غذاى ديگرى نرسد، و متمايل به گناه نباشند، 

 ".مهربان است

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَهُمْ قُلْ أُحِلَ لَكُمُ الطَيِبَاتُ وَمَا عَلَمْاتُم مِانَ الْجَاوَارِحِ    ( 4

مُكَلِبِينَ تُعَلِمُونَهُنَ مِمَا عَلَمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَا أَمْسَكْنَ عَلَايْكُمْ وَاذْکُارُواْ اسْامَ    

 اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَقُواْ اللّهَ إِنَ اللّهَ سَرِي ُ الْحِسَابِ 
ه است، براى شما حاالل گردياده؛   آنچه پاکيز»: کنند شه شيزهايى براى آنها حالل شده است؟ بگو از تو سؤال مى" -

که از آنچه خداوند به شما تعليم داده به آنهاا يااد    ( و تربيت يافته)حيوانات شكارى و سگهاى آموخته  ( و نيز صيد)

دارند، بخورياد؛ و ناام    نگاه مى ( کنند و صيد مى)پس، از آنچه اين حيوانات براى شما  ( بر شما حالل است؛)ايد،  داده

خدا بپرهيزيد که خداوند سري  الحسااب   ( معّصيت)بر آن ببريد؛ و از  ( هنگام فرستادن حيوان براى شكار،به )خدا را 

 "«!است
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الْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ الطَيِبَاتُ وَطَعَامُ الَذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِالٌ لَكُامْ وَطَعَاامُكُمْ    ( 5

نَاتِ وَالْمُحّْصَنَاتُ مِنَ الَذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن حِلُ لَهُمْ وَالْمُحّْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِ

قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ مُحّْصِنِينَ غَيْارَ مُسَاافِحِينَ وَالَ مُتَخِاذِي أَخْادَانٍ     

 نَ وَمَن يَكْفُرْ بِاإلِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي اآلخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِي
طعام اهل کتاب، براى شاما حاالل اسات؛ و طعاام شاما       ( همچنين)امروز شيزهاى پاکيزه براى شما حالل شده؛ و " -

آنان پاکدامن از مسلمانان، و آنان پاکدامن از اهل کتاب، حاللند؛ هنگامى که مهار آنهاا را    ( نيز)براى آنها حالل؛ و 

و کسى که انكار کند آنچه را باياد باه   . ست پنهانى و نامشروع گيريدبپردازيد و پاکدامن باشيد؛ نه زناکار، و نه دو

 ".گردد؛ و در سراى ديگر، از زيانكاران خواهد بود آن ايمان بياورد، اعمال او تباه مى

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الّصَالةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَاى  ( 2

مَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن کُنتُمْ جُنُبًا فَااطَهَرُواْ  الْ

وَإِن کُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَادٌ مَانكُم مِانَ الْغَاائِطِ أَوْ الَمَسْاتُمُ      

عِيدًا طَيِبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْاهُ  النِسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَمُواْ صَ

مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَرَکُمْ وَلِيُتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ 

 لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 
و سر و پاهاا  ! ايستيد، صورت و دستها را تا آرنّج بشوييد از مىهنگامى که به نم! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

و اگار بيماار ياا    ! ( و غسل کنياد )و اگر جنب باشيد، خود را بشوييد ! مسح کنيد[ برآمدگى پشت پا]= را تا مفّصل 

نساى  و آميازش ج )، يا با آنان تماس گرفته [ قّضاى حاجت کرده]= مسافر باشيد، يا يكى از شما از محل پستى آمده 

و دساتها  [  پيشاانى ]= و از آن، بار صاورت   ! نيابيد، با خاک پاکى تيمم کنيد ( براى غسل يا وضو)، و آب ( ايد کرده

خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شاما تماام    خواهد مشكلى براى شما ايجاد کند؛ بلكه مى خداوند نمى! بكشيد

 "!نمايد؛ شايد شكر او را بجا آوريد
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واْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَامِعْنَا وَأَطَعْنَاا   وَاذْکُرُ( 7

 وَاتَقُواْ اللّهَ إِنَ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الّصَدُورِ 
شانيديم و  » :و به ياد آوريد نعمت خدا را بر شما، و پيمانى را که با تأکياد از شاما گرفات، آن زماان کاه گفتياد       -

 !هاست، آگاه است خدا بپرهيزيد که خدا، از آنچه درون سينه ( مخالفت فرمان)و از ! «اطاعت کرديم

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَالَ يَجْرِمَنَكُمْ شَانَآنُ  ( 8

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَاتَقُواْ اللّاهَ إِنَ اللّاهَ خَبِيارٌ بِمَاا      قَوْمٍ عَلَى أَالَ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ

 تَعْمَلُونَ 
دشمنى با جمعيّتى، شما ! همواره براى خدا قيام کنيد، و از روى عدالت،گواهى دهيد! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

خدا بپرهيزيد، که از  ( معّصيت)و از ! يكتر استعدالت کنيد، که به پرهيزگارى نزد! را به گناه و ترک عدالت نكشاند

 !دهيد، با خبر است آنچه انجام مى

 وَعَدَ اللّهُ الَذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الّصَالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ( 9
 .ظيمى داده استاند، وعده آمرزش و پاداش ع خداوند، به آنها که ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده -

 وَالَذِينَ کَفَرُواْ وَکَذَبُواْ بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ( 11
 .و کسانى که کافر شدند و آيات ما را تكذيب کردند، اهل دوزخند -

يَبْسُاطُواْ  يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ اذْکُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَايْكُمْ إِذْ هَامَ قَاوْمٌ أَن    ( 11

 إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَقُواْ اللّهَ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَکَلِ الْمُؤْمِنُونَ 
، ( از دشامنان )نعمتى را که خدا به شما بخشيد، به ياد آوريد؛ آن زمان که جمعى ! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

از ! ، اما خدا دست آنها را از شاما بااز داشات   ( و شما را از ميان بردارند)وى شما دراز کنند قّصد داشتند دست به س

 "!و مؤمنان بايد تنها بر خدا توکّل کنند! خدا بپرهيزيد

وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ ( 12

ي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الّصَاالَةَ وَآتَيْاتُمُ الزَکَااةَ وَآمَناتُم بِرُسُالِي وَعَزَرْتُمُاوهُمْ       إِنِ
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وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُکَفِرَنَ عَنكُمْ سَيِئَاتِكُمْ وَألُدْخِلَنَكُمْ جَنَااتٍ تَجْارِي   

 بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَاء السَبِيلِ مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ فَمَن کَفَرَ 
: گفات  ( باه آنهاا  )و خداوند . برانگيختيم[  سرپرست]= و از آنها، دوازده نقيب . خدا از بنى اسرائيل پيمان گرفت" -

را يارى کنيد،  اگر نماز را برپا داريد، و زکات را بپردازيد، و به رسوالن من ايمان بياوريد و آنها! من با شما هستم»

؛ و [ ماى بخشام  ]= پوشاانم   ، گناهان شما را مى[در راه او، به نيازمندان کمك کنيد]= و به خدا قرض الحسن بدهيد 

اما هر کاس از شاما بعاد از ايان     . کنم شما را در باغهايى از بهشت، که نهرها از زير درختانش جارى است، وارد مى

 ".ستکافر شود، از راه راست منحرف گرديده ا

فَبِمَا نَقّْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِايَةً يُحَرِفُاونَ الْكَلِامَ عَان     ( 13

مَوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظ ا مِمَا ذُکِرُواْ بِهِ وَالَ تَزَالُ تَطَلِ ُ عَلَىَ خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِالَ قَلِايالً  

 هُمْ وَاصْفَحْ إِنَ اللّهَ يُحِبَ الْمُحْسِنِينَ مِنْهُمُ فَاعْفُ عَنْ
شكنى، آنها را از رحمت خويش دور ساختيم؛ و دلهاى آنان را سخت و سنگين نموديم؛ ساخنان   ولى بخاطر پيمان" -

کنند؛ و بخشى از آنچه را به آنها گوشزد شده بود، فراموش کردند؛ و هار زماان، از    را از موردش تحريف مى ( خدا)

نظار کان، کاه خداوناد      شوى، مگر عده کمى از آنان؛ ولى از آنهاا درگاذر و صارف    از آنها آگاه مى ( تازه)خيانتى 

 "!دارد نيكوکاران را دوست مى

وَمِنَ الَذِينَ قَالُواْ إِنَا نَّصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظ ا مِمَاا ذُکِارُواْ بِاهِ    ( 14

هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغّْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِئُهُمُ اللّهُ بِمَا کَاانُواْ  فَأَغْرَيْنَا بَيْنَ

 يَّصْنَعُونَ 
پيمان گرفتيم؛ ولى آنها قسمت مهمّى را از آنچاه   ( نيز)داشتند  ( و يارى مسيح)و از کسانى که ادّعاى نّصرانيّت " -

و . ش کردند؛ از اين رو در ميان آنها، تا دامنه قيامات، عاداوت و دشامنى افكناديم    به آنان تذکّر داده شده بود فرامو

 ".، آگاه خواهد ساخت( و نتايّج آن)دادند  آنها را از آنچه انجام مى ( در قيامت)خداوند، 
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ونَ مِانَ  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءکُمْ رَسُولُنَا يُبَيِنُ لَكُمْ کَثِيرًا مِمَا کُنتُمْ تُخْفُا ( 15

 الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن کَثِيرٍ قَدْ جَاءکُم مِنَ اللّهِ نُورٌ وَکِتَابٌ مَبِينٌ 
ساازد، باه    کرديد روشان ماى   پيامبر ما، که بسيارى از حقايق کتاب آسمانى را که شما کتمان مى! اى اهل کتاب" -

از طارف   ( آرى،. )نماياد  صرف نظار ماى   ( ،که فعالً افشاى آن مّصلحت نيست)سوى شما آمد؛ و از بسيارى از آن، 

 ".خدا، نور و کتاب آشكارى به سوى شما آمد

يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَبَ َ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَالَمِ وَيُخْرِجُهُم مِنِ الظُلُمَاتِ إِلَى ( 12

 النُورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ 
کند؛ و باه فرماان    هاى سالمت، هدايت مى به برکت آن، کسانى را که از خشنودى او پيروى کنند، به راهخداوند " -

 ".نمايد برد؛ و آنها را به سوى راه راست، رهبرى مى خود، از تاريكيها به سوى روشنايى مى

قُلْ فَمَان يَمْلِاكُ مِانَ     لَقَدْ کَفَرَ الَذِينَ قَآلُواْ إِنَ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ( 17

اللّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَهُ وَمَن فِاي األَرْضِ جَمِيعًاا   

وَلِلّهِ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَاللّهُ عَلَى کُلِ شَيْءٍ 

 قَدِيرٌ 
اگر خدا بخواهد مسيح بن مريم »: ، بطور مسلّم کافر شدند؛ بگو«خدا، همان مسيح بن مريم است»: که گفتندآنها " -

حكومات   ( آرى،)تواند جلاوگيرى کناد؟    و مادرش و همه کسانى را که روى زمين هستند هالک کند، شه کسى مى

حتّى انساانى بادون پادر،    )آفريند؛  اهد، مىآسمانها و زمين، و آنچه ميان آن دو قرار دارد از آن خداست؛ هر شه بخو

 "«.و او، بر هر شيزى تواناست ( مانند مسيح؛

وَقَالَِت الَْيهُوُد وَالَنّصَارَى نَحْاُن َأبْنَااء اللّاِه وَأَحِبَااؤُُه قُاْل فَلِاَم يُعَاِذبُكُم        ( 18

عَذِبُ مَن يَشَاء وَلِلّهِ مُلْكُ بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِمَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُ

 السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَّصِيرُ 
پس شرا شما را در برابر گناهانتان »: بگو« .او هستيم ( خاصّ)ما، فرزندان خدا و دوستان »: يهود و نّصارى گفتند" -

، ( و شايساته بداناد  )اتى کاه آفرياده؛ هار کاس را بخواهاد      بلكه شما هم بشرى هستيد از مخلوقا ! کند؟ مجازات مى
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کند؛ و حكومت آسامانها و زماين و آنچاه در مياان      ، مجازات مى( و مستحق بداند)بخشد؛ و هر کس را بخواهد  مى

 "«.آنهاست، از آن اوست؛ و بازگشت همه موجودات، به سوى اوست

يُبَيِنُ لَكُمْ عَلَاى فَتْارَةٍ مِانَ الرُسُالِ أَن     يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءکُمْ رَسُولُنَا ( 19

تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَالَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءکُم بَشِيرٌ وَنَاذِيرٌ وَاللّاهُ عَلَاى کُالِ     

 شَيْءٍ قَدِيرٌ 
ه حقاايق را باراى   رسول ما، پس از فاصله و فترتى ميان پيامبران، به سوى شما آمد؛ در حالى کا ! اى اهل کتاب" -

هام  ! )«اى اى به سراغ ماا آماد، و ناه بايم دهناده      نه بشارت دهنده»: بگوييد ( روز قيامت)کند؛ تا مبادا  شما بيان مى

 ".و خداوند بر همه شيز تواناست! دهنده، به سوى شما آمد دهنده و بيم بشارت ( اکنون، پيامبر

ذْکُرُواْ نِعْمَةَ اللّاهِ عَلَايْكُمْ إِذْ جَعَالَ فِايكُمْ     وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ا( 21

 أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مَلُوکًا وَآتَاکُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِن الْعَالَمِينَ 
نعمت خدا را بر خود متذکّر شويد هنگامى ! اى قوم من»: هنگامى را که موسى به قوم خود گفت ( به ياد آوريد)" -

و شما را حاکم و صاحب اختيار  ( و زنجير بندگى و اسارت فرعونى را شكست)ن شما، پيامبرانى قرار داد؛ که در ميا

 "!خود قرار داد؛ و به شما شيزهايى بخشيد که به هيچ يك از جهانيان نداده بود

دَوا عَلَاى  يَا قَوْمِ ادْخُلُوا األَرْضَ المُقَدَسَةَ الَتِي کَتَبَ اللّاهُ لَكُامْ وَالَ تَرْتَا   ( 21

 أَدْبَارِکُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ 
و عقاب  )و به پشت سر خود بازنگرديد ! به سرزمين مقدّسى که خداوند براى شما مقرّر داشته، وارد شويد! اى قوم -

 «!که زيانكار خواهيد بود ( گرد نكنيد

لَن نَدْخُلَهَا حَتَىَ يَخْرُجُواْ مِنْهَاا   قَالُوا يَا مُوسَى إِنَ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَا( 22

 فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَا دَاخِلُونَ 
شويم تاا آنهاا از    ستمگرند؛ و ما هرگز وارد آن نمى ( نيرومند و)، جمعيّتى ( سرزمين)در آن ! اى موسى»: گفتند" -

 "«!آن خارج شوند؛ اگر آنها از آن خارج شوند، ما وارد خواهيم شد
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قَالَ رَجُالَنِ مِنَ الَذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاإِذَا  ( 23

 دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَکَلُواْ إِن کُنتُم مَؤْمِنِينَ 
داده باود،   ( عقال و ايماان و شاهامت   )و خداوند به آنهاا، نعمات   ترسيدند،  دو نفر از مردانى که از خدا مى ( ولى) -

و بر خدا توکل کنيد اگر ايمان . هنگامى که وارد شديد، پيروز خواهيد شد! شما وارد دروازه شهر آنان شويد»: گفتند

 «!داريد

أَناتَ وَرَبَاكَ    قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُواْ فِيهَاا فَاذْهَابْ  ( 24

 فَقَاتِال إِنَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ 
تو و پروردگاارت بروياد و   ! تا آنها در آنجا هستند، ما هرگز وارد نخواهيم شد! اى موسى»: گفتند ( بنى اسرائيل) -

 !«ايم بجنگيد، ما همينجا نشسته ( با آنان)

 ي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ رَبِ إِنِي ال أَمْلِكُ إِالَ نَفْسِي وَأَخِ( 25
من تنها اختيار خاودم و بارادرم را دارم، مياان ماا و ايان جمعيّات گنهكاار، جادايى         ! پروردگارا»: گفت ( موسى) -

 «!بيفكن

تَأْسَ عَلَاى   قَالَ فَإِنَهَا مُحَرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي األَرْضِ فَالَ( 22

 الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ 
؛ ( و به آن نخواهند رسايد )، تا شهل سال بر آنها ممنوع است ( مقدس)اين سرزمين »: فرمود ( به موسى)خداوند " -

ايان جمعيّات گنهكاار، غمگاين      ( سرنوشات )، سارگردان خواهناد باود؛ و در بااره     ( در اين بيابان)پيوسته در زمين 

 "«!مباش

تْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِ إِذْ قَرَبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِالَ مِان أَحَادِهِمَا وَلَامْ     وَا( 27

 يُتَقَبَلْ مِنَ اآلخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَكَ قَالَ إِنَمَا يَتَقَبَلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ 
انجاام   ( باه پروردگاار  )هنگامى که هر کدام، کارى باراى تقارّب    :و داستان دو فرزند آدم را بحقّ بر آنها بخوان" -

: گفات  ( برادرى که عملش مردود شده بود، به برادر ديگر)دادند؛ امّا از يكى پذيرفته شد، و از ديگرى پذيرفته نشد؛ 

رهيزگااران  خادا، تنهاا از پ   ( من شه گنااهى دارم؟ زيارا  )»: گفت ( برادر ديگر)« !به خدا سوگند تو را خواهم کشت»

 "!پذيرد مى
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لَئِن بَسَطتَ إِلَيَ يَدَکَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَادِيَ إِلَيْاكَ لَأَقْتُلَاكَ إِنِاي     ( 28

 أَخَافُ اللّهَ رَبَ الْعَالَمِينَ 
گشاايم، شاون از پروردگاار جهانياان      اگر تو براى کشتن من، دست دراز کنى، من هرگز به قتال تاو دسات نماى     -

 !ترسم ىم

إِنِي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَارِ وَذَلِكَ جَزَاء ( 29

 الظَالِمِينَ 
؛ و از ( و باار هار دو گنااه را باه دوش کشاى     )باازگردى   ( از اين عمال )خواهم تو با گناه من و خودت  من مى" -

 "!كارانو همين است سزاى ستم. دوزخيان گردى

 فَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ( 31
 ".او را کشت؛ و از زيانكاران شد ( سرانجام)نفس سرکش، کم کم او را به کشتن برادرش ترغيب کرد؛ " -

يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا  فَبَعَ َ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَ ُ فِي األَرْضِ لِيُرِيَهُ کَيْفَ( 31

وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَکُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَاأُوَارِيَ سَاوْءةَ أَخِاي فَأَصْابَحَ مِانَ      

 النَادِمِينَ 
کرد؛ تا به او نشان دهد شگونه جسد برادر  مى ( و کندوکاو)سپس خداوند زاغى را فرستاد که در زمين، جستجو " -

و سارانجام  « !آيا من نتوانستم مثل اين زاغ باشم و جسد برادرم را دفن کنم؟! واى بر من»: او گفت. را دفن کند خود

 ".پشيمان شد ( از ترس رسوايى، و بر اثر فشار وجدان، از کار خود)

رِ نَفْاسٍ أَوْ  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ کَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَهُ مَن قَتَلَ نَفْسًاا بِغَيْا  ( 32

فَسَادٍ فِي األَرْضِ فَكَأَنَمَا قَتَلَ النَاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَاا فَكَأَنَمَاا أَحْيَاا النَااسَ     

جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِنَاتِ ثُمَ إِنَ کَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِاي األَرْضِ  

 لَمُسْرِفُونَ 
مين جهت، بر بنى اسرائيل مقرّر داشتيم که هر کس، انسانى را بدون ارتكاب قتال ياا فسااد در روى زماين     به ه" -

بكشد، شنان است که گويى همه انسانها را کشته؛ و هر کس، انسانى را از مرگ رهايى بخشد، شنان است که گاويى  
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ئيل آوردند، اما بسيارى از آنهاا، پاس از آن   و رسوالن ما، داليل روشن براى بنى اسرا. همه مردم را زنده کرده است

 ".در روى زمين، تعدّى و اسراف کردند

إِنَمَا جَزَاء الَذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِاي األَرْضِ فَسَاادًا أَن   ( 33

الفٍ أَوْ يُنفَاوْاْ مِانَ األَرْضِ   يُقَتَلُواْ أَوْ يُّصَلَبُواْ أَوْ تُقَطَ َ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِ

 ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدَنْيَا وَلَهُمْ فِي اآلخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
و باا تهدياد   )کنناد،   خيزند، و اقدام باه فسااد در روى زماين ماى     کيفر آنها که با خدا و پيامبرش به جنگ برمى" -

فقط اين است که اعدام شوند؛ ياا باه دار آويختاه گردناد؛ ياا       ( د،برن اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله مى

. آنها، بعكس يكديگر، بريده شود؛ و يا از سرزمين خود تبعيد گردناد  ( شپ)و پاى  ( راست)دست  ( شهار انگشت از)

 ".اين رسوايى آنها در دنياست؛ و در آخرت، مجازات عظيمى دارند

 بْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِالَ الَذِينَ تَابُواْ مِن قَ( 34
خداوناد   ( پاذيرد؛  خادا توباه آنهاا را ماى    )مگر آنها که پيش از دست يافتن شما بر آنان، توبه کنند؛ پس بدانيد " -

 ".آمرزنده و مهربان است

وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِادُواْ فِاي سَابِيلِهِ    يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ اتَقُواْ اللّهَ ( 35

 لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 
و در راه ! اى براى تقرب باه او بجوئياد   و وسيله! خدا بپرهيزيد ( مخالفت فرمان)از ! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

 !او جهاد کنيد، باشد که رستگار شويد

اْ لَوْ أَنَ لَهُم مَا فِي األَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَاهُ لِيَفْتَادُواْ بِاهِ    إِنَ الَذِينَ کَفَرُو( 32

 مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
ن را باراى  بيقين کسانى که کافر شدند، اگر تمام آنچه روى زمين است و همانند آن، ماال آنهاا باشاد و هماه آ    " -

 ".نجات از کيفر روز قيامت بدهند، از آنان پذيرفته نخواهد شد؛ و مجازات دردناکى خواهند داشت

 يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مَقِيمٌ ( 37
 ".آن خارج گردند؛ و براى آنها مجازاتى پايدار است توانند از خواهند از آتش خارج شوند، ولى نمى پيوسته مى" -
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وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَكَاالً مِنَ اللّهِ وَاللّاهُ  ( 38

 عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
و خداوند تواناا  ! ى، قط  کنيداند، بعنوان يك مجازات اله دست مرد دزد و زن دزد را، به کيفر عملى که انجام داده -

 .و حكيم است

 فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 39
و از ايان مجاازات؛ معااف    )پذيرد؛  اما آن کس که پس از ستم کردن، توبه و جبران نمايد، خداوند توبه او را مى" -

 ".خداوند، آمرزنده و مهربان است ( شود، زيرا مى

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ يُعَذِبُ مَان يَشَااء وَيَغْفِارُ    ( 41

 لِمَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
، ( و مساتحق بداناد  )است؟ هر کس را بخواهد دانى که حكومت و فرمانروائى آسمانها و زمين از آن خد آيا نمى" -

 ".بخشد؛ و خداوند بر هر شيزى قادر است کند؛ و هر کس را بخواهد و شايسته بداند، مى کيفر مى

يَا أَيَهَا الرَسُولُ الَ يَحْزُنكَ الَذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِانَ الَاذِينَ قَاالُواْ    ( 41

مْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَذِينَ هِادُواْ سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ آمَنَا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَ

لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوکَ يُحَرِفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا 

اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ 

أُوْلَئِكَ الَذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِاي الادَنْيَا خِازْيٌ وَلَهُامْ فِاي      

 اآلخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
و قلب آنها ايماان  « ايمان آورديم»: گويند ن مىکنند و با زبا آنها که در مسير کفر شتاب مى! ( خدا)اى فرستاده " -

دهناد، تاا    گروهى از يهوديان کاه خاوب باه ساخنان تاو گاوش ماى        ( همچنين)و ! نياورده، تو را اندوهگين نسازند

اند؛ آنها سخنان را از  دستاويزى براى تكذيب تو بيابند؛ آنها جاسوسان گروه ديگرى هستند که خودشان نزد تو نيامده

و محمد بار  )به شما داده شد  ( خواهيم که ما مى)اگر اين »: گويند مى ( به يكديگر)کنند، و  يش تحريف مىمفهوم اصل

بار اثار گناهاان    )کساى را کاه خادا     ( ولاى )« !دورى کنيد ( از او)بپذيريد، وگرنه  ( طبق خواسته شما داورى کرد،
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نها کسانى هستند که خدا نخواسته دلهايشان را پااک  بخواهد مجازات کند، قادر به دفاع از او نيستى؛ آ ( درپى او پى

 ".کند؛ در دنيا رسوايى، و در آخرت مجازات بزرگى نّصيبشان خواهد شد

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَکَالُونَ لِلسَحْتِ فَإِن جَآؤُوکَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْارِضْ  ( 42

شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ  عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَّضُرُوکَ

 إِنَ اللّهَ يُحِبَ الْمُقْسِطِينَ 
دهند تا آن را تكذيب کنند؛ مال حرام فراوان ماى خورناد؛ پاس اگار نازد تاو        آنها بسيار به سخنان تو گوش مى" -

نظر کناى،   و اگر از آنان صرف! حال خود واگذار آنها را به ( اگر صالح دانستى)آمدند، در ميان آنان داورى کن، يا 

 "!رسانند؛ و اگر ميان آنها داورى کنى، با عدالت داورى کن، که خدا عادالن را دوست دارد به تو هيچ زيانى نمى

وَکَيْفَ يُحَكِمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَ يَتَوَلَاوْنَ مِان بَعْادِ    ( 43

 كَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ذَلِ
 ( وانگهاى . )در حالى که تورات نزد ايشان است؛ و در آن، حكام خادا هسات   ! طلبند؟ شگونه تو را به داورى مى" -

 ".آنها مؤمن نيستند! روى مى گردانند؟ ( شرا)خواستن از حكم تو،  پس از داورى

ى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَبِيَونَ الَذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَاذِينَ  إِنَا أَنزَلْنَا التَوْرَاةَ فِيهَا هُدً( 44

هَادُواْ وَالرَبَانِيَونَ وَاألَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن کِتَابِ اللّهِ وَکَانُواْ عَلَيْاهِ شُاهَدَاء   

ا قَلِيالً وَمَن لَمْ يَحْكُام بِمَاا   فَالَ تَخْشَوُاْ النَاسَ وَاخْشَوْنِ وَالَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنً

 أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 
ما تورات را نازل کرديم در حالى که در آن، هدايت و نور بود؛ و پيامبران، که در برابر فرمان خدا تسليم بودند، " -

ين کتاب که به آنها ساپرده شاده و بار آن گاواه     علما و دانشمندان به ا ( همچنين)کردند؛ و  با آن براى يهود حكم مى

و آياات  ! و از من بترسايد ! از مردم نهراسيد ( بخاطر داورى بر طبق آيات الهى،)بنابر اين، . نمودند بودند، داورى مى

 ".کنند، کافرند و آنها که به احكامى که خدا نازل کرده حكم نمى! مرا به بهاى ناشيزى نفروشيد
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لَيْهِمْ فِيهَا أَنَ الانَفْسَ بِاالنَفْسِ وَالْعَايْنَ بِاالْعَيْنِ وَاألَنافَ بِااألَنفِ       وَکَتَبْنَا عَ( 45

وَاألُذُنَ بِاألُذُنِ وَالسِنَ بِالسِنِ وَالْجُرُوحَ قِّصَاصٌ فَمَن تَّصَدَقَ بِهِ فَهُوَ کَفَارَةٌ لَاهُ  

 الظَالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ 
، مقرر داشتيم که جان در مقابل جان، و ششم در مقابل ششم، و بينى [ تورات]= در آن [  بنى اسرائيل]= و بر آنها " -

باشد؛ و هر زخمى، قّصاص دارد؛ و اگار کساى آن    در برابر بينى، و گوش در مقابل گوش، و دندان در برابر دندان مى

شود؛ و هر کس به احكامى کاه خادا ناازل     او محسوب مى ( گناهان)، کفاره ( دنظر کن و از قّصاص، صرف)را ببخشد 

 ".کرده حكم نكند، ستمگر است

وَقَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُّصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْاهِ مِانَ التَاوْرَاةِ    ( 42

قًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْاهِ مِانَ التَاوْرَاةِ وَهُادًى     وَآتَيْنَاهُ اإلِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُّصَدِ

 وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ 
، عيسى بن مريم را فرستاديم در حاالى کاه کتااب تاورات را کاه پايش از او       [ پيامبران پيشين]= و بدنبال آنها " -

 ( ايان کتااب آسامانى نياز    )ر باود؛ و  فرستاده شده بود تّصديق داشت؛ و انجيل را به او داديم که در آن، هدايت و نو

 ".اى براى پرهيزگاران بود کرد؛ و هدايت و موعظه تورات را، که قبل از آن بود، تّصديق مى

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ اإلِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَامْ يَحْكُام بِمَاا أَنازَلَ اللّاهُ      ( 47

 فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 
و کسانى که بر طبق آنچه خادا  ! نيز بايد به آنچه خداوند در آن نازل کرده حكم کنند[  پيروان مسيح]= انجيل  اهل -

 .کنند، فاسقند نازل کرده حكم نمى

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ مُّصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَاابِ وَمُهَيْمِنًاا   ( 48

احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَالَ تَتَبِ ْ أَهْوَاءهُمْ عَمَا جَاءکَ مِنَ الْحَقِ لِكُالٍ  عَلَيْهِ فَ

جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَةً وَاحِدَةً وَلَكِان لِيَبْلُاوَکُمْ   



 قرآن کریم               سوره المائده

173 

تِ إِلَى اهلل مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِئُكُم بِمَا کُنتُمْ فِياهِ  فِي مَآ آتَاکُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَا

 تَخْتَلِفُونَ 
کناد، و حاافظ و    را به حق بر تو نازل کرديم، در حالى که کتاب پيشاين را تّصاديق ماى    [  قرآن]= و اين کتاب " -

از هوى و هوساهاى آناان پياروى    ! نگاهبان آنهاست؛ پس بر طبق احكامى که خدا نازل کرده، در ميان آنها حكم کن

ما براى هر کادام از شاما، آياين و طريقاه روشانى قارار داديام؛ و اگار خادا          ! و از احكام الهى، روى مگردان! نكن

و )خواهد شما را در آنچه باه شاما بخشايده بيازماياد؛      داد؛ ولى خدا مى خواست، همه شما را امت واحدى قرارمى مى

بازگشات هماه شاما، باه ساوى      ! پس در نيكيها بر يكديگر سبقت جويياد . ( ش دهداستعدادهاى مختلف شما را پرور

 ".کرديد؛ به شما خبر خواهد داد خداست؛ سپس از آنچه در آن اختالف مى

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَالَ تَتَبِ ْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْاذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُاوکَ   ( 49

نزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَوْاْ فَااعْلَمْ أَنَمَاا يُرِيادُ اللّاهُ أَن يُّصِايبَهُم      عَن بَعْضِ مَا أَ

 بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَ کَثِيرًا مِنَ النَاسِ لَفَاسِقُونَ 
از  و! و از هوسهاى آنان پيروى مكان ! ، طبق آنچه خداوند نازل کرده، داورى کن[ اهل کتاب]= و در ميان آنها " -

از حكام و داورى  )و اگر آنها ! آنها برحذر باش، مبادا تو را از بعض احكامى که خدا بر تو نازل کرده، منحرف سازند

اى از گناهانشان مجازات کند؛ و بسيارى از ماردم   خواهد آنان را بخاطر پاره ، روى گردانند، بدان که خداوند مى( تو

 ".فاسقند

 يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ  أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ( 51
و شه کسى بهتر از خدا، براى قاومى کاه اهال يقاين هساتند، حكام       ! خواهند؟ مى ( از تو)آيا آنها حكم جاهليّت را  -

 !کند؟ مى

ى أَوْلِيَااء بَعّْضُاهُمْ أَوْلِيَااء    يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ الَ تَتَخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ( 51

 بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَهُم مِنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَ اللّهَ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
آنهاا اوليااى   ! انتخاب نكنياد  ( گاه خود، و دوست و تكيه)يهود و نّصارى را ولّى ! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

 "کند کسانى که از شما با آنان دوستى کنند، از آنها هستند؛ خداوند، جمعيّت ستمكار را هدايت نمىيكديگرند؛ و 
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فَتَرَى الَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُّصِيبَنَا ( 52

نْ عِندِهِ فَيُّصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُواْ فِي دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِ

 أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ 
گيرناد، و   ، بر يكديگر پيشى مى( دوستى با آنان)بينى که در  کسانى را که در دلهايشان بيمارى است مى ( ولى)" -

شايد خداوناد پياروزى ياا    « ( !شيمو نياز به کمك آنها داشته با)اى براى ما اتفاق بيفتد  ترسيم حادثه مى»: گويند مى

پيش بياورد؛ و ايان دساته، از آنچاه در دل پنهاان داشاتند، پشايمان        ( به نف  مسلمانان)حادثه ديگرى از سوى خود 

 "!گردند

وَيَقُولُ الَذِينَ آمَنُواْ أَهَؤُالء الَذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَهُمْ لَمَعَكُمْ ( 53

 بِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ حَ
همانها هستند که با نهايت تأکيد سوگند ياد کردند که با شما  ( منافقان)آيا اين »: گويند اند مى آنها که ايمان آورده -

 .اعمالشان نابود گشت، و زيانكار شدند ( آرى،)« ( !شرا کارشان به اينجا رسيد؟! )هستند؟

هَا الَذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِاهِ فَسَاوْفَ يَاأْتِي اللّاهُ بِقَاوْمٍ      يَا أَيَ( 54

يُحِبَهُمْ وَيُحِبَونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَابِيلِ  

 اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِ ٌ عَلِيمٌ  اللّهِ وَالَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ آلئِمٍ ذَلِكَ فَّضْلُ
رساند؛ خداوند جمعيّتى  به خدا زيانى نمى)هر کس از شما، از آيين خود بازگردد، ! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

برابار کاافران   او را دوست دارند، در برابر مؤمناان متواضا ، و در    ( نيز)آورد که آنها را دوست دارد و آنان  را مى

اين، فّضل خداست . کنند، و از سرزنش هيچ مالمتگرى هراسى ندارند سرسخت و نيرومندند؛ آنها در راه خدا جهاد مى

 ".خدا وسي ، و خداوند داناست ( فّضل)دهد؛ و  مى ( و شايسته ببيند)که به هر کس بخواهد 

نُواْ الَذِينَ يُقِيمُاونَ الّصَاالَةَ وَيُؤْتُاونَ    إِنَمَا وَلِيَكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آمَ( 55

 الزَکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ 
دارناد، و در   اند؛ همانها که نماز را برپا مى سرپرست و ولىّ شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها که ايمان آورده" -

 ".دهند حال رکوع، زکات مى
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 الَذِينَ آمَنُواْ فَإِنَ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ وَمَن يَتَوَلَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَ( 52
حازب و جمعيّات خادا پياروز      ( زيارا )و کسانى که واليت خدا و پيامبر او و افراد باايمان را بپذيرند، پيروزند؛ " -

 ".است

هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَذِينَ يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ الَ تَتَخِذُواْ الَذِينَ اتَخَذُواْ دِينَكُمْ ( 57

 أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَارَ أَوْلِيَاء وَاتَقُواْ اللّهَ إِن کُنتُم مَؤْمِنِينَ 
 گيرند  افرادى که آيين شما را به باد استهزاء و بازى مى! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

 از اهل کتاب و مشرکان -

 !و از خدا بپرهيزيد اگر ايمان داريد 1انتخاب نكنيد ولىّ خود -

 وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الّصَالَةِ اتَخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمٌ الَ يَعْقِلُونَ ( 58
گيرناد؛ ايان    ماى  خوانيد، آن را به مساخره و باازى   به نماز فرا مى ( گوييد، و مردم را اذان مى)آنها هنگامى که " -

 ".بخاطر آن است که آنها جمعى نابخردند

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَا إِالَ أَنْ آمَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَاا وَمَاا   ( 59

 أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَ أَکْثَرَکُمْ فَاسِقُونَ 
جز اينكه به خداوند يگانه، و به آنچه بر ماا   ( ايم مگر ما شه کرده)گيريد؟  آيا به ما خرده مى! اى اهل کتاب»: بگو -

و اين، بخاطر آن است کاه بيشاتر شاما، از راه حاق،     . ايم نازل شده، و به آنچه پيش از اين نازل گرديده، ايمان آورده

 «.ايد خارج شده

للّهِ مَن لَعَنَهُ اللّهُ وَغَّضِبَ عَلَيْاهِ  قُلْ هَلْ أُنَبِئُكُم بِشَرٍ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ا( 21

وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَاغُوتَ أُوْلَئِكَ شَرٌ مَكَاناً وَأَضَالُ عَان   

 سَوَاء السَبِيلِ 
نم؟ کسانى کاه خداوناد   آيا شما را از کسانى که موقعيّت و پاداششان نزد خدا برتر از اين است، با خبر ک»: بگو" -

و از آنها، ميمونها و خوکهايى قرار داده،  ( و مسخ کرده،)آنها را از رحمت خود دور ساخته، و مورد خشم قرار داده، 

 "«. اند؛ موقعيّت و محل آنها، بدتر است؛ و از راه راست، گمراهترند و پرستش بت کرده
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خَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَإِذَا جَآؤُوکُمْ قَالُوَاْ آمَنَا وَقَد دَ( 21

 بِمَا کَانُواْ يَكْتُمُونَ 
گردند؛  شوند، و با کفر خارج مى با کفر وارد مى ( امّا)« !ايم ايمان آورده»: گويند آيند، مى هنگامى که نزد شما مى" -

 "!کردند، آگاهتر است و خداوند، از آنچه کتمان مى

وَتَرَى کَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَکْلِهِمُ السَاحْتَ لَبِائْسَ   ( 22

 مَا کَانُواْ يَعْمَلُونَ 
شه زشات اسات کاارى کاه     ! کنند بينى که در گناه و تعدّى، و خوردن مال حرام، شتاب مى بسيارى از آنان را مى -

 !دادند انجام مى

نْهَاهُمُ الرَبَانِيَونَ وَاألَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ اإلِثْمَ وَأَکْلِهِمُ السَحْتَ لَبِئْسَ مَا لَوْالَ يَ( 23

 کَانُواْ يَّصْنَعُونَ 
شاه زشات   ! کنناد؟  آميز و خوردن مال حرام، نهى نمى شرا دانشمندان نّصارى و علماى يهود، آنها را از سخنان گناه -

 !دادند است عملى که انجام مى

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُاواْ بِمَاا قَاالُواْ بَالْ يَادَاهُ      ( 24

مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ کَيْفَ يَشَاء وَلَيَزِيدَنَ کَثِيرًا مِنْهُم مَا أُنازِلَ إِلَيْاكَ مِان رَبِاكَ     

مُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغّْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کُلَمَا أَوْقَدُواْ نَارًا طُغْيَانًا وَکُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُ

 لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي األَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ الَ يُحِبَ الْمُفْسِدِينَ 
 ( الهاى )و بخاطر اين ساخن، از رحمات    !دستهايشان بسته باد« .بسته است ( با زنجير)دست خدا »: و يهود گفتند" -

ولاى ايان آياات، کاه از طارف      ! بخشاد  او، گشاده است؛ هرگونه بخواهد، مى ( قدرت)بلكه هر دو دست ! دور شوند

و ما در ميان آنها تا روز قيامات عاداوت و   . افزايد پروردگارت بر تو نازل شده، بر طغيان و کفر بسيارى از آنها مى

ان آتش جنگى افروختناد، خداوناد آن را خااموش سااخت؛ و باراى فسااد در زماين، تاالش         هر زم. دشمنى افكنديم

 ".کنند؛ و خداوند، مفسدان را دوست ندارد مى
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وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَقَاوْاْ لَكَفَرْنَاا عَانْهُمْ سَايِئَاتِهِمْ وَألدْخَلْنَااهُمْ      ( 25

 جَنَاتِ النَعِيمِ 
بخشيم؛ و آنها را در باغهاى پرنعمت بهشت،  اهل کتاب ايمان بياورند و تقوا پيشه کنند، گناهان آنها را مى و اگر" -

 ".سازيم وارد مى

وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُواْ التَوْرَاةَ وَاإلِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِن رَبِهِمْ ألکَلُاواْ مِان   ( 22

 لِهِم مِنْهُمْ أُمَةٌ مَقْتَّصِدَةٌ وَکَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُ
برپا دارناد، از آسامان   [  قرآن]= و اگر آنان، تورات و انجيل و آنچه را از سوى پروردگارشان بر آنها نازل شده " -

 ".دهند يشترشان اعمال بدى انجام مىرو هستند، ولى ب و زمين، روزى خواهند خورد؛ جمعى از آنها، معتدل و ميانه

يَا أَيَهَا الرَسُولُ بَلِغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ وَإِن لَامْ تَفْعَالْ فَمَاا بَلَغْاتَ     ( 27

 رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعّْصِمُكَ مِنَ النَاسِ إِنَ اللّهَ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 
و اگر نكنى، رساالت او را  ! برسان ( به مردم)از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کامالً آنچه ! اى پيامبر" -

را هادايت   ( لجوج)دارد؛ و خداوند، جمعيّت کافران  مردم، نگاه مى ( خطرات احتمالى)خداوند تو را از ! اى انجام نداده

 ".کند نمى

ءٍ حَتَىَ تُقِيمُواْ التَاوْرَاةَ وَاإلِنجِيالَ وَمَاا    قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْ( 28

أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِكُمْ وَلَيَزِيدَنَ کَثِيرًا مِنْهُم مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِان رَبِاكَ طُغْيَانًاا    

 وَکُفْرًا فَالَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 
داريد، مگر اينكه تورات و انجيل و آنچه را از طرف پروردگارتان بر شما شما هيچ آيين صحيحى ن! اى اهل کتاب -

گاردد،   نه تنها مايه بيادارى آنهاا نماى   )ولى آنچه بر تو از سوى پروردگارت نازل شده، . نازل شده است، برپا داريد

 !غمگين مباش ( آنها، و مخالفت)بنابر اين، از اين قوم کافر، . افزايد بر طغيان و کفر بسيارى از آنها مى ( بلكه
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إِنَ الَذِينَ آمَنُواْ وَالَذِينَ هَادُواْ وَالّصَاابِؤُونَ وَالنَّصَاارَى مَانْ آمَانَ بِاللّاهِ      ( 29

 وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ 
ان، هرگاه به خداوند يگانه و روز جزا، ايمان بياورناد، و عمال   اند، و يهود و صابئان و مسيحي آنها که ايمان آورده -

 .صالح انجام دهند، نه ترسى بر آنهاست، و نه غمگين خواهند شد

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُالً کُلَمَا جَااءهُمْ رَسُاولٌ   ( 71

 رِيقًا کَذَبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ بِمَا الَ تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَ
هر زمان پيامبرى حكماى بار خاالف     ( ولى)ما از بنى اسرائيل پيمان گرفتيم؛ و رسوالنى به سوى آنها فرستاديم؛ " -

 ".کشتند اى را مى کردند؛ و عده اى را تكذيب مى آورد، عده هوسها و دلخواه آنها مى

تْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمَواْ ثُامَ تَاابَ اللّاهُ عَلَايْهِمْ ثُامَ عَمُاواْ       وَحَسِبُواْ أَالَ تَكُونَ فِ( 71

 وَصَمَواْ کَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللّهُ بَّصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 
نابيناا و کار شادند؛     ( از ديدن حقايق و شنيدن سخنان حق،)رو  از اين! گمان کردند مجازاتى در کار نخواهد بود" -

بسيارى از آنها کاور   ( در خواب غفلت فرو رفتند، و)خداوند توبه آنها را پذيرفت، ديگربار  ( ند، وبيدار گشت)سپس 

 ".دهند، بيناست و کر شدند؛ و خداوند، به آنچه انجام مى

لَقَدْ کَفَرَ الَذِينَ قَالُواْ إِنَ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَاا بَنِاي   ( 72

سْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِي وَرَبَكُمْ إِنَهُ مَن يُشْرِکْ بِاللّاهِ فَقَادْ حَارَمَ اللّاهُ عَلَياهِ      إِ

 الْجَنَةَ وَمَأْوَاهُ النَارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنّصَارٍ 
اى بناى  : مسايح گفات   ( دبا اينكاه خاو  )، بيقين کافر شدند، «خداوند همان مسيح بن مريم است»: آنها که گفتند" -

زيرا هر کس شاريكى باراى خادا قارار دهاد،      ! خداوند يگانه را، که پروردگار من و شماست، پرستش کنيد! اسرائيل

 ".خداوند بهشت را بر او حرام کرده است؛ و جايگاه او دوزخ است؛ و ستمكاران، يار و ياورى ندارند
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لّهَ ثَالِ ُ ثَالَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِالَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَمْ لَقَدْ کَفَرَ الَذِينَ قَالُواْ إِنَ ال( 73

 يَنتَهُواْ عَمَا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَ الَذِينَ کَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
ت؛ و اگار از  بيقين کافر شدند؛ معبودى جز معبود يگانه نيس ( نيز)« خداوند، يكى از سه خداست»: آنها که گفتند" -

 ".خواهد رسيد ( که روى اين عقيده ايستادگى کنند،)گويند دست بر ندارند، عذاب دردناکى به کافران آنها  آنچه مى

 أَفَالَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 74
 .خداوند آمرزنده مهربان است ( در حالى که)؟ کنند گردند، و از او طلب آمرزش نمى يا به سوى خدا بازنمى -

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِالَ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُسُالُ وَأُمَاهُ صِادِيقَةٌ    ( 75

 کَانَا يَأْکُالَنِ الطَعَامَ انظُرْ کَيْفَ نُبَيِنُ لَهُمُ اآليَاتِ ثُمَ انظُرْ أَنَى يُؤْفَكُونَ 
بود؛ پيش از وى نياز، فرساتادگان ديگارى بودناد، ماادرش، زن بسايار        ( خدا)سيح فرزند مريم، فقط فرستاده م" -

بنگار   ( !با اين حال، شگونه دعوى الوهيّت مسيح و پرستش مريم را دارياد؟ )خوردند؛  راستگويى بود؛ هر دو، غذا مى

 "!شوند حق بازگردانده مى سپس بنگر شگونه از! سازيم شگونه نشانه را براى آنها آشكار مى

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا الَ يَمْلِاكُ لَكُامْ ضَار ا وَالَ نَفْعًاا وَاللّاهُ هُاوَ       ( 72

 السَمِي ُ الْعَلِيمُ 
 «.و خداوند، شنوا و داناست! پرستيد که مالك سود و زيان شما نيست؟ آيا جز خدا شيزى را مى»: بگو -

لَ الْكِتَابِ الَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِ وَالَ تَتَبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ قُلْ يَا أَهْ( 77

 ضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ کَثِيرًا وَضَلُواْ عَن سَوَاء السَبِيلِ 
از هوساهاى جمعيّتاى کاه     و! و غير از حق نگويياد ! نكنيد ( و زياده روى)در دين خود، غلوّ ! اى اهل کتاب»: بگو -

 «!پيشتر گمراه شدند و ديگران را گمراه کردند و از راه راست منحرف گشتند، پيروى ننماييد

لُعِنَ الَذِينَ کَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَارْيَمَ  ( 78

 ذَلِكَ بِمَا عَّصَوا وَکَانُواْ يَعْتَدُونَ 
اين بخاطر آن بود که گنااه کردناد، و   ! شدند ( و نفرين)فران بنى اسرائيل، بر زبان داوود و عيسى بن مريم، لعن کا -

 .نمودند تجاوز مى
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 کَانُواْ الَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مَنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا کَانُواْ يَفْعَلُونَ ( 79
 "!دادند کردند؛ شه بدکارى انجام مى را نهى نمى دادند، يكديگر آنها از اعمال زشتى که انجام مى" -

تَرَى کَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَوْنَ الَذِينَ کَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَادَمَتْ لَهُامْ أَنفُسُاهُمْ أَن    ( 81

 سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ 
؛ ( ريزناد  و با آنها طارح دوساتى ماى   )دارند  را دوست مى ( پرستان بتو )بينى که کافران  بسيارى از آنها را مى" -

که نتيجه آن، خشم خداوناد باود؛ و در عاذاب    ! آنها فرستاد ( معاد)آنها، شه بد اعمالى از پيش براى  ( سرکش)نفس 

 ".جاودانه خواهند ماند ( الهى)

لَ إِلَيْهِ مَا اتَخَذُوهُمْ أَوْلِيَااء وَلَكِانَ   وَلَوْ کَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاهلل والنَبِيِ وَمَا أُنزِ( 81

 کَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 
را باه دوساتى   [  کاافران ]= آنان  ( هرگز)آوردند،  و آنچه بر او نازل شده، ايمان مى ( ص)و اگر به خدا و پيامبر " -

 ".کردند؛ ولى بسيارى از آنها فاسقند اختيار نمى

النَاسِ عَدَاوَةً لِلَذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَذِينَ أَشْارَکُواْ وَلَتَجِادَنَ    لَتَجِدَنَ أَشَدَ( 82

أَقْرَبَهُمْ مَوَدَةً لِلَذِينَ آمَنُواْ الَذِينَ قَالُوَاْ إِنَا نَّصَارَى ذَلِكَ بِاأَنَ مِانْهُمْ قِسِيسِاينَ    

 وَرُهْبَانًا وَأَنَهُمْ الَ يَسْتَكْبِرُونَ 
بطور مسلّم، دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان را، يهود و مشرکان خواهى يافت؛ و نزديكترين دوستان به مؤمنان " -

؛ اين بخاطر آن است که در ميان آنها، افرادى عالم و تارک دنيا «ما نّصارى هستيم»: گويند يابى که مى را کسانى مى

 ".ورزند تكبّر نمى ( در برابر حق)هستند؛ و آنها 

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَسُولِ تَرَى أَعْيُانَهُمْ تَفِايضُ مِانَ الادَمْ ِ مِمَاا      ( 83

 عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِ يَقُولُونَ رَبَنَا آمَنَا فَاکْتُبْنَا مَ َ الشَاهِدِينَ 
اشاك   ( از شاوق، )بيناى کاه    را ماى  نازل شده بشنوند، ششمهاى آنها ( اسالم)و هر زمان آياتى را که بر پيامبر " -

و شااهدان  )ايمان آورديم؛ پس ما را باا گواهاان   ! پروردگارا»: گويند اند؛ آنها مى ريزد، بخاطر حقيقتى که دريافته مى

 "!بنويس ( حق، در زمره ياران محمد
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خِلَنَا رَبَنَاا مَا َ   وَمَا لَنَا الَ نُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءنَا مِنَ الْحَقِ وَنَطْمَا ُ أَن يُادْ  ( 84

 الْقَوْمِ الّصَالِحِينَ 
شرا ما به خدا و آنچه از حق به ما رسيده است، ايمان نياوريم، در حالى کاه آرزو داريام پروردگارماان ماا را در      -

 «!زمره صالحان قرار دهد؟

خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ  فَأَثَابَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ( 85

 جَزَاء الْمُحْسِنِينَ 
خداوند بخاطر اين سخن، به آنها باغهايى از بهشت پاداش داد که از زير درختانش، نهرها جارى اسات؛ جاوداناه   " -

 "!در آن خواهند ماند؛ و اين است جزاى نيكوکاران

 ئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَالَذِينَ کَفَرُواْ وَکَذَبُواْ بِآيَاتِنَا أُوْلَ( 82
 .و کسانى که کافر شدند و آيات ما را تكذيب کردند، همانها اهل دوزخند -

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ الَ تُحَرِمُواْ طَيِبَاتِ مَا أَحَلَ اللّاهُ لَكُامْ وَالَ تَعْتَادُواْ إِنَ    ( 87

 اللّهَ الَ يُحِبَ الْمُعْتَدِينَ 
و از حادّ،  ! شيزهاى پاکيزه را که خداوند براى شما حالل کرده اسات، حارام نكنياد   ! ايد که ايمان آوردهاى کسانى  -

 .دارد زيرا خداوند متجاوزان را دوست نمى! تجاوز ننماييد

 وَکُلُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَالَالً طَيِبًا وَاتَقُواْ اللّهَ الَذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ( 88
خداوندى کاه باه او    ( مخالفت)و از ! اى که خداوند به شما روزى داده است، بخوريد و از نعمتهاى حالل و پاکيزه -

 !ايمان داريد، بپرهيزيد
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الَ يُؤَاخِذُکُمُ اللّهُ بِاللَغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُکُم بِمَا عَقَادتُمُ األَيْمَاانَ   ( 89

عَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ فَكَفَارَتُهُ إِطْ

تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَّصِيَامُ ثَالَثَةِ أَيَامٍ ذَلِكَ کَفَاارَةُ أَيْمَاانِكُمْ إِذَا حَلَفْاتُمْ    

 لّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ کَذَلِكَ يُبَيِنُ ال
از )کند؛ ولى در برابر ساوگندهايى کاه    مؤاخذه نمى ( و خالى از اراده،)خداوند شما را بخاطر سوگندهاى بيهوده " -

سات  گونه قسمها، اطعام ده نفر مستمند، از غذاهاى معمولى ا کفاره اين. نمايد ايد، مؤاخذه مى محكم کرده ( روى اراده

دهيد؛ يا لباس پوشاندن بر آن ده نفر؛ و يا آزاد کردن يك برده؛ و کسى که هيچ کدام از اينهاا   که به خانواده خود مى

و مخالفات  )کنياد   گيرد؛ اين، کفاره سوگندهاى شماست به هنگاامى کاه ساوگند يااد ماى      را نيابد، سه روز روزه مى

کناد،   خداوند آيات خود را اين شنين براى شاما بياان ماى    ( !يدو نشكن)و سوگندهاى خود را حفظ کنيد . ( نماييد مى

 "!شايد شكر او را بجا آوريد

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ إِنَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاألَنّصَابُ وَاألَزْالَمُ رِجْسٌ مِانْ  ( 91

 عَمَلِ الشَيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 
، پليد و از عمل شيطان اسات،  [آزمايى  نوعى بخت]= شراب و قمار و بتها و ازالم ! ايد کسانى که ايمان آورده اى -

 !از آنها دورى کنيد تا رستگار شويد

إِنَمَا يُرِيدُ الشَيْطَانُ أَن يُوقِ َ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغّْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِارِ  ( 91

 کُمْ عَن ذِکْرِ اللّهِ وَعَنِ الّصَالَةِ فَهَلْ أَنتُم مَنتَهُونَ وَيَّصُدَ
خواهد به وسيله شراب و قمار، در ميان شما عداوت و کينه ايجاد کند، و شما را از يااد خادا و از نمااز     شيطان مى -

 !خوددارى خواهيد کرد؟ ( با اين همه زيان و فساد، و با اين نهى اکيد،)آيا . بازدارد

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَيْتُمْ فَااعْلَمُواْ أَنَمَاا عَلَاى     (92

 رَسُولِنَا الْبَالَغُ الْمُبِينُ 
مساتحق مجاازات   )و اگر روى برگردانياد،  ! بترسيد ( از مخالفت فرمان او)و ! اطاعت خدا و اطاعت پيامبر کنيد" -

و اين وظيفاه را در برابار شاما، انجاام داده     )بدانيد بر پيامبر ما، جز ابالغ آشكار، شيز ديگرى نيست  ( خواهيد بود؛ و

 ".( است
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لَيْسَ عَلَى الَذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الّصَالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَقَاواْ  ( 93

قَواْ وَآمَنُواْ ثُامَ اتَقَاواْ وَأَحْسَانُواْ وَاللّاهُ يُحِابَ      وَآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الّصَالِحَاتِ ثُمَ اتَ

 الْمُحْسِنِينَ 
و نسابت باه نوشايدن    )اند نيست؛  اند، گناهى در آنچه خورده بر کسانى که ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده" -

ايمان بياورناد، و اعماال صاالح انجاام      اگر تقوا پيشه کنند، و ( شوند؛ شراب، قبل از نزول حكم تحريم، مجازات نمى

و خداوناد، نيكوکااران را دوسات    . دهند؛ سپس تقوا پيشه کنند و ايمان آورند؛ سپس تقوا پيشه کنند و نيكى نمايناد 

 ".دارد مى

يَا َأَيهَا الَِذيَن آمَنُوْا لَيَبْلُاوَنَكُُم اللّاُه ِبشَايٍْء مِاَن الّصَايِْد تَنَالُاُه َأيْاِديكُمْ        ( 94

 رِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَ
دستها  ( آيد، بطورى که به نزديكى شما مى)خداوند شما را به شيزى از شكار که ! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

ترسد؛ و هر کاس بعاد از    ا معلوم شود شه کسى باايمان به غيب، از خدا مىآزمايد؛ ت رسد، مى هايتان به آن مى و نيزه

 ".آن تجاوز کند، مجازات دردناکى خواهد داشت

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ الَ تَقْتُلُواْ الّصَيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِانكُم مَتَعَمِادًا   ( 95

النَعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِانكُمْ هَادْيًا بَاالِغَ الْكَعْبَاةِ أَوْ     فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ 

کَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاکِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْارِهِ عَفَاا اللّاهُ عَمَاا     

 امٍ سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَ
در حال احرام، شكار نكنيد، و هر کس از شما عمداً آن را باه قتال برسااند، باياد     ! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

اى که دو نفر عاادل از شاما، معاادل باودن آن را تّصاديق کنناد؛ و باه         اى معادل آن از شهارپايان بدهد؛ کفاره کفاره

اطعام مستمندان کند؛ يا معادل آن، روزه بگيرد، تاا کيفار    ( اى قربانى،به ج)کعبه برسد؛ يا  ( حريم)صورت قربانى به 

گيرد؛ و خداوند، توانا و  خداوند گذشته را عفو کرده، ولى هر کس تكرار کند، خدا از او انتقام مى. کار خود را بچشد

 ".صاحب انتقام است
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وَلِلسَيَارَةِ وَحُارِمَ عَلَايْكُمْ صَايْدُ     أُحِلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ( 92

 الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَقُواْ اللّهَ الَذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 
مند شويد؛ ولى ماادام کاه    از آن بهره ( در حال احرام)صيد دريا و طعام آن براى شما و کاروانيان حالل است؛ تا " -

 "!شويد، بترسيد خدايى که به سوى او محشور مى ( نافرمانى)اى شما حرام است؛ و از محرم هستيد، شكار صحرا بر

جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَارَامَ قِيَامًاا لِلنَااسِ وَالشَاهْرَ الْحَارَامَ وَالْهَادْيَ       ( 97

اوَاتِ وَمَا فِي األَرْضِ وَأَنَ اللّهَ وَالْقَالَئِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَمَ

 بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
اى براى استوارى و سامان بخشيدن به کار مردم قرار داده؛ و همچنين مااه   را وسيله -بيت الحرام -خداوند، کعبه " -

بخاطر آن است که بدانيد  ( حساب شده و دقيق،)گونه احكام  نشان، و قربانيهاى نشاندار را؛ اين حرام، و قربانيهاى بى

 ".داند؛ و خدا به هر شيزى داناست خداوند، آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، مى

 اعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 98
 .آمرزنده و مهربان است ( در عين حال)بدانيد خدا داراى مجازات شديد، و  -

 مَا عَلَى الرَسُولِ إِالَ الْبَالَغُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ  (99
و خداوناد آنچاه را آشاكار، و    . ( و مسؤول اعمال شما نيسات )ندارد؛  ( الهى)اى جز رسانيدن پيام  پيامبر وظيفه" -

 ".داند داريد مى آنچه را پنهان مى

بِي ُ وَالطَيِبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کَثْرَةُ الْخَبِي ِ فَاتَقُواْ اللّهَ يَا قُل الَ يَسْتَوِي الْخَ( 111

 أُوْلِي األَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 
خادا   ( مخالفت)از ! ناپاک و پاک مساوى نيستند؛ هر شند فزونى ناپاکها، تو را به شگفتى اندازد ( گاه هيچ)»: بگو" -

 "!، شايد رستگار شويدبپرهيزيد اى صاحبان خرد



 قرآن کریم               سوره المائده

185 

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ الَ تَسْأَلُواْ عَانْ أَشْايَاء إِن تُبْادَ لَكُامْ تَسُاؤْکُمْ وَإِن      ( 111

 تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ 
و اگر ! کند از شيزهايى نپرسيد که اگر براى شما آشكار گردد، شما را ناراحت مى! ايد هاى کسانى که ايمان آورد" -

و . است ( و ناديده گرفته)شود؛ خداوند آنها را بخشيده  به هنگام نزول قرآن، از آنها سؤال کنيد، براى شما آشكار مى

 ".خداوند، آمرزنده و بردبار است

 لِكُمْ ثُمَ أَصْبَحُواْ بِهَا کَافِرِينَ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْ( 112
ممكان اسات شاما هام شناين      . )جمعى از پيشينيان شما، از آن سئوال کردند؛ و سپس با آن به مخالفت برخاستند" -

 "( .سرنوشتى پيدا کنيد

لَاذِينَ  مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَالَ سَآئِبَةٍ وَالَ وَصِايلَةٍ وَالَ حَاامٍ وَلَكِانَ ا   ( 113

 کَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَکْثَرُهُمْ الَ يَعْقِلُونَ 
اشاره به شهار نوع از حيوانات اهلى ]قرار نداده است « حام»و « وصيله»و « سائبه»و « بحيره»گونه  خداوند هيچ" -

ولى کسانى .[ و اين بدعت، در اسالم ممنوع شددانستند؛  است که در زمان جاهليت، استفاده از آنها را بعللى حرام مى

 "!فهمند بندند؛ و بيشتر آنها نمى که کافر شدند، بر خدا دروغ مى

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَسُاولِ قَاالُواْ حَسْابُنَا مَاا     ( 114

 هُمْ الَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَالَ يَهْتَدُونَ وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ کَانَ آبَاؤُ
آنچاه از  »: گويند ، مى«!به سوى آنچه خدا نازل کرده، و به سوى پيامبر بياييد»: و هنگامى که به آنها گفته شود" -

ز آنهاا  بااز ا )دانستند، و هادايت نيافتاه بودناد     ؛ آيا اگر پدران آنها شيزى نمى«!ايم، ما را بس است پدران خود يافته

 "!؟( کنند پيروى مى

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ الَ يَّضُرُکُم مَن ضَلَ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى ( 115

 اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِئُكُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
اند، به  ايد، گمراهى کسانى که گمراه شده اگر شما هدايت يافته! مراقب خود باشيد! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

 ".سازد کرديد، آگاه مى بازگشت همه شما به سوى خداست؛ و شما را از آنچه عمل مى. رساند شما زيانى نمى
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لْوَصِيَةِ يِا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَّضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِينَ ا( 112

اثْنَاِن ذَوَا عَْدٍل مِانكُْم أَْو آخَارَاِن مِاْن غَيْارِکُْم إِنْ أَناتُمْ ضَاَربْتُمْ فِاي اأَلْرضِ        

فَأَصَابَتْكُم مَّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الّصَالَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ 

 وْ کَانَ ذَا قُرْبَى وَالَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَا إِذًا لَمِنَ اآلثِمِينَ الَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَ
هنگامى که مرگ يكى از شما فرا رسد، در موق  وصيت باياد از مياان شاما، دو    ! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

 ( و در آن جا مسلمانى نيافتياد، )سيد، نفر عادل را به شهادت بطلبد؛ يا اگر مسافرت کرديد، و مّصيبت مرگ شما فرا ر

دو نفر از غير خودتان را به گواهى بطلبيد، و اگر به هنگام اداى شهادت، در صدق آنها شك کردياد، آنهاا را بعاد از    

ما حاضر نيستيم حق را به شيزى بفروشيم، هر شند در مورد خويشاوندان »: داريد تا سوگند ياد کنند که نماز نگاه مى

 "«!کنيم، که از گناهكاران خواهيم بود و شهادت الهى را کتمان نمى! ما باشد

فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَهُمَا اسْتَحَقَا إِثْمًا فَآخَرَانِ يِقُومَاانُ مَقَامَهُمَاا مِانَ الَاذِينَ     ( 117

هَادَتِهِمَا وَمَاا  اسْتَحَقَ عَلَيْهِمُ األَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّاهِ لَشَاهَادَتُنَا أَحَاقُ مِان شَا     

 اعْتَدَيْنَا إِنَا إِذًا لَمِنَ الظَالِمِينَ 
، دو نفار از کساانى کاه    ( اند و حق را کتمان کرده)اند  و اگر اطالعى حاصل شود که آن دو، مرتكب گناهى شده" -

هى ما، از گاواهى آن  گوا»: کنند که گيرند، و به خدا سوگند ياد مى نسبت به ميت، اولى هستند، به جاى آنها قرار مى

 "«!ايم؛ که اگر شنين کرده باشيم، از ظالمان خواهيم بود و ما تجاوزى نكرده! دو، به حق نزديكتر است

ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِالشَهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَ أَيْمَانٌ بَعْدَ ( 118

 اسْمَعُواْ وَاللّهُ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَقُوا اللّهَ وَ
دروغشان فااش  )بترسند که  ( از مردم)و يا  ( و از خدا بترسند،)اين کار، نزديكتر است به اينكه گواهى بحق دهند،  -

و خداوناد،  ! خدا بپرهيزياد، و گاوش فارا دهياد     ( مخالفت)از . سوگندهايى جاى سوگندهاى آنها را بگيرد ( گردد، و

 .کند جمعيّت فاسقان را هدايت نمى
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يَوْمَ يَجْمَ ُ اللّهُ الرُسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُواْ الَ عِلْامَ لَنَاا إِنَاكَ أَناتَ     ( 119

 عَالَمُ الْغُيُوبِ 
شاه   ( ر دعاوت شاما،  در برابا )»: گوياد  کند، و به آنها مى که خداوند، پيامبران را جم  مى ( بترسيد)روزى  ( از)" -

 "«.دانيم؛ تو خود، از همه اسرار نهان آگاهى ما شيزى نمى»: گويند ، مى«پاسخى به شما داده شد؟

إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْکُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِادَتِكَ إِذْ  ( 111

ي الْمَهْادِ وَکَهْاالً وَإِذْ عَلَمْتُاكَ الْكِتَاابَ     أَيَدتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِمُ النَاسَ فِا 

وَالْحِكْمَةَ وَالتَوْرَاةَ وَاإلِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِينِ کَهَيْئَةِ الطَيْارِ بِاإِذْنِي فَتَانفُخُ    

خْارِجُ الْمَاوتَى   فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِىءُ األَکْمَهَ وَاألَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُ

بِإِذْنِي وَإِذْ کَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِنَاتِ فَقَاالَ الَاذِينَ کَفَارُواْ    

 مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِالَ سِحْرٌ مَبِينٌ 
! تو و مادرت بخشايدم ياد کن نعمتى را که به »: هنگامى را که خداوند به عيسى بن مريم گفت ( به خاطر بياور)" -

گفتاى؛ و   تقويت کردم؛ که در گاهواره و باه هنگاام بزرگاى، باا ماردم ساخن ماى       »روح القدس « زمانى که تو را با

هنگامى که کتاب و حكمت و تورات و انجيل را به تو آموختم؛ و هنگامى که به فرمان من، از گال شيازى بّصاورت    

شد؛ و کور مادرزاد، و مبتال به بيمارى پيسى را به  اى مى ن من، پرندهدميدى، و به فرما ساختى، و در آن مى پرنده مى

کردى؛ و هنگامى کاه بناى اسارائيل را از آسايب      به فرمان من زنده مى ( نيز)دادى؛ و مردگان را  فرمان من، شفا مى

اينهاا جاز   : ها گفتندرساندن به تو، بازداشتم؛ در آن موق  که داليل روشن براى آنها آوردى، ولى جمعى از کافران آن

 "«!سحر آشكار نيست

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِينَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ آمَنَاا وَاشْاهَدْ   ( 111

 بِأَنَنَا مُسْلِمُونَ 
: آنهاا گفتناد  « !دبه من و فرستاده من، ايمان بياوريا »: زمانى را که به حواريون وحى فرستادم که ( به ياد آور)و  -

 «!ايمان آورديم، و گواه باش که ما مسلمانيم»
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إِذْ قَالَ الْحَوَارِيَونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِي ُ رَبَكَ أَن يُنَزِلَ عَلَيْنَا ( 112

 مَآئِدَةً مِنَ السَمَاء قَالَ اتَقُواْ اللّهَ إِن کُنتُم مَؤْمِنِينَ 
اى از آسامان بار ماا ناازل      تواند مائاده  آيا پروردگارت مى! اى عيسى بن مريم»: ه حواريون گفتنددر آن هنگام ک -

 «!از خدا بپرهيزيد اگر با ايمان هستيد»: گفت ( در پاسخ)او « کند؟

ونَ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْکُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَادَقْتَنَا وَنَكُا  ( 113

 عَلَيْهَا مِنَ الشَاهِدِينَ 
مطمئن گردد؛ و بادانيم باه    ( به رسالت تو)خواهيم از آن بخوريم، و دلهاى ما  مى ( ما نظر بدى نداريم،)»: گفتند" -

 "«.اى؛ و بر آن، گواه باشيم ما راست گفته

ئِدَةً مِنَ السَمَاء تَكُونُ لَنَاا  قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَهُمَ رَبَنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآ( 114

 عِيداً لِأَوَلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَازِقِينَ 
تا براى اول و آخر ما، عيدى ! اى بر ما بفرست از آسمان مائده! پروردگارا! خداوندا»: عيسى بن مريم عرض کرد" -

 "«!تو بهترين روزى دهندگانى! به ما روزى ده اى از تو؛ و باشد، و نشانه

قَالَ اللّهُ إِنِي مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِي أُعَذِبُاهُ عَاذَابًا الَ   ( 115

 أُعَذِبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ 
کنم؛ ولى هر کاس از شاما بعاد از آن     شما نازل مىمن آن را بر »: فرمود ( دعاى او را مستجاب کرد؛ و)خداوند " -

 "«!کنم که احدى از جهانيان را شنان مجازات نكرده باشم ، او را مجازاتى مى( و راه انكار پويد)کافر گردد 

وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلاتَ لِلنَااسِ اتَخِاذُونِي وَأُمِايَ     ( 112

دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَاقٍ إِن   إِلَهَيْنِ مِن

کُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَالَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِاكَ إِنَاكَ أَناتَ    

 عَالَمُ الْغُيُوبِ 
آيا تو به مردم گفتى که من و مادرم را بعنوان دو معباود غيار   »: دگوي و آنگاه که خداوند به عيسى بن مريم مى" -

اگار شناين   ! من حق ندارم آنچه را که شايسته من نيسات، بگاويم  ! منزهى تو»: گويد ، او مى«!از خدا انتخاب کنيد؟
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توست،  ( پاک)تو از آنچه در روح و جان من است، آگاهى؛ و من از آنچه در ذات ! دانى سخنى را گفته باشم، تو مى

 ".بيقين تو از تمام اسرار و پنهانيها باخبرى! آگاه نيستم

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِالَ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِي وَرَبَكُمْ وَکُنتُ عَلَيْهِمْ ( 117

يْهِمْ وَأَناتَ عَلَاى کُالِ    شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَا تَوَفَيْتَنِي کُنتَ أَنتَ الرَقِيبَ عَلَ

 شَيْءٍ شَهِيدٌ 
خداوندى را بپرستيد که پروردگار من  ( :به آنها گفتم)من، جز آنچه مرا به آن فرمان دادى، شيزى به آنها نگفتم؛ " -

و تا زمانى که در ميان آنها بودم، مراقب و گواهشان بودم؛ ولى هنگامى کاه مارا از ميانشاان    ! و پروردگار شماست

 "!رفتى، تو خود مراقب آنها بودى؛ و تو بر هر شيز، گواهىبرگ

 إِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادُکَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 118
اگار آناان را    ؛ و( و قادر به فرار از مجازات تو نيساتند . )اگر آنها را مجازات کنى، بندگان تواند ( با اين حال،)" -

 "«( !حكمتى است، و نه بخشش تو نشانه ضعف نه کيفر تو نشانه بى! )ببخشى، توانا و حكيمى

قَالَ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَ ُ الّصَادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرِي مِان تَحْتِهَاا   ( 119

 مْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ األَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ
بخشاد؛ باراى آنهاا باغهاايى از      امروز، روزى است که راستى راستگويان، به آنها ساود ماى  »: گويد خداوند مى" -

مانند؛ هم خداوناد از آنهاا خشانود     گذرد، و تا ابد، جاودانه در آن مى آن مى ( درختان)بهشت است که نهرها از زير 

 "«!و هم آنها از خدا خشنودند؛ اين، رستگارى بزرگ است است،

 لِلّهِ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَمَا فِيهِنَ وَهُوَ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 121
 ".حكومت آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست، از آن خداست؛ و او بر هر شيزى تواناست" -

 سوره االنعام

 محل نزول مكه -125تعداد آيات  - 2س
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 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

الْحَمْدُ لِلّهِ الَذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضَ وَجَعَلَ الظُلُمَاتِ وَالنُورَ ثُمَ الَذِينَ ( 1

 کَفَرُواْ بِرَبِهِم يَعْدِلُونَ 
ت که آسمانها و زمين را آفريد، و ظلمتهاا و ناور را پدياد آورد؛ اماا کاافران باراى       ستايش براى خداوندى اس" -

 "!( با اينكه داليل توحيد و يگانگى او، در آفرينش جهان آشكار است)دهند  پروردگار خود، شريك و شبيه قرارمى

هُ ثُامَ أَناتُمْ   هُوَ الَذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَ قَّضَى أَجَاالً وَأَجَالٌ مَسامًى عِنادَ    ( 2

 تَمْتَرُونَ 
؛ و اجل حتمى نزد اوسات  ( تا انسان تكامل يابد)او کسى است که شما را از گل آفريد؛ سپس مدتى مقرّر داشت " -

 "!کنيد ترديد مى ( مشرکان در توحيد و يگانگى و قدرت او،)با اين همه، شما . ( و فقط او از آن آگاه است)

مَاوَاتِ وَفِاي األَرْضِ يَعْلَامُ سِارَکُمْ وَجَهارَکُمْ وَيَعْلَامُ مَاا       وَهُوَ اللّهُ فِي السَ( 3

 تَكْسِبُونَ 
باه دسات    ( دهياد و  انجام ماى )داند؛ و از آنچه  اوست خداوند در آسمانها و در زمين؛ پنهان و آشكار شما را مى" -

 ".آوريد، با خبر است مى

 بِهِمْ إِالَ کَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَ( 4
 !شوند آيد، مگر اينكه از آن رويگردان مى اى از آيات پروردگارشان براى آنان نمى هيچ نشانه و آيه -

 فَقَدْ کَذَبُواْ بِالْحَقِ لَمَا جَاءهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاء مَا کَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ ( 5
گرفتناد، باه    ولى بزودى خبر آنچه را به باد مساخره ماى  ! نان، حق را هنگامى که سراغشان آمد، تكذيب کردندآ" -

 ".( شوند و از نتايّج کار خود، آگاه مى)رسد؛  آنان مى
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أَلَمْ يَرَوْاْ کَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ مَكَنَاهُمْ فِي األَرْضِ مَاا لَامْ نُمَكِان    ( 2

كُْم وََأرْسَالْنَا السَامَاء عَلَاْيهِم مِاْدرَارًا وَجَعَلْنَاا األَْنهَاارَ تَجْارِي مِان تَحْاِتهِمْ          لَ

 فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ 
قادرتهايى باه آنهاا     ( بودند؛ واز شما نيرومندتر )اقوامى که ! آيا نديدند شقدر از اقوام پيشين را هالک کرديم؟" -

آنهاا، نهرهاا را جاارى     ( آباديهااى )درپى براى آنها فرساتاديم؛ و از زيار    داده بوديم که به شما نداديم؛ بارانهاى پى

آنان را بخاطر گناهانشان نابود کرديم؛ و جمعيت ديگرى بعاد از   ( اما هنگامى که سرکشى و طغيان کردند،)ساختيم؛ 

 ".آنان پديد آورديم

وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ کِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَذِينَ کَفَارُواْ إِنْ  ( 7

 هَذَا إِالَ سِحْرٌ مَبِينٌ 
آن را با دستهاى خاود لماس    ( عالوه بر ديدن و خواندن،)اى بر تو نازل کنيم، و  اى روى صفحه اگر ما نامه ( حتّى) -

 !«اين، شيزى جز يك سحر آشكار نيست»: گويند باز کافران مى کنند،

 وَقَالُواْ لَوْال أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُّضِيَ األمْرُ ثُمَ الَ يُنظَرُونَ ( 8
ماردم باه ساوى خادا      تا او را در دعوت)اى بر او نازل نشده  شرا فرشته»: گفتند ( هاى آنها اين بود که از بهانه)" -

يعناى  )شاود؛   کار تمام ماى  ( و موضوع، جنبه حسى و شهود پيدا کند،)اى بفرستيم،  ولى اگر فرشته« ( !همراهى کند؟

 ".( شوند و همه هالک مى)ديگر به آنها مهلت داده نخواهد شد  ( اگر مخالفت کنند،

 سْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُالً وَلَلَبَ( 9
کاار را بار    ( باز به پندار آناان، )آورديم؛  داديم، حتماً وى را بّصورت انسانى درمى اى قرارمى و اگر او را فرشته" -

 "!سازند طور که آنها کار را بر ديگران مشتبه مى ساختيم؛ همان آنها مشتبه مى

قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَا کَانُواْ بِاهِ  وَلَقَدِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِن ( 11

 يَسْتَهْزِؤُونَ 
جمعى از پياامبران پايش از تاو را اساتهزا کردناد؛ امّاا سارانجام، آنچاه را مساخره           ( !با اين حال، نگران نباش)" -

 ".( و عذاب الهى بر آنها فرود آمد)گرفت؛  کردند، دامانشان را مى مى
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 لْ سِيرُواْ فِي األَرْضِ ثُمَ انظُرُواْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِبِينَ قُ( 11
 «!کنندگان آيات الهى شه شد؟ سپس بنگريد سرانجام تكذيب! روى زمين گردش کنيد»: بگو -

قُل لِمَن مَا فِي السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ قُل لِلّاهِ کَتَابَ عَلَاى نَفْسِاهِ الرَحْمَاةَ      ( 12

 يَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الَ رَيْبَ فِيهِ الَذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ الَ يُؤْمِنُونَ لَ
را بر خود، حتم  ( و بخشش)از آن خداست؛ رحمت »: بگو« آنچه در آسمانها و زمين است، از آن کيست؟»: بگو" -

. را در روز قيامت، که در آن شكّ و ترديدى نيست، گرد خواهاد آورد  بطور قط  همه شما ( و به همين دليل،)کرده؛ 

 ".آورند هاى وجود خويش را از دست داده و گرفتار خسران شدند، ايمان نمى فقط کسانى که سرمايه ( آرى،)

 وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَيْلِ وَالنَهَارِ وَهُوَ السَمِي ُ الْعَلِيمُ ( 13
 ".در شب و روز قرار دارد؛ و او، شنوا و داناست و براى اوست آنچه" -

قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَخِذُ وَلِيًا فَاطِرِ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَهُوَ يُطْعِامُ وَالَ يُطْعَامُ   ( 14

 قُلْ إِنِيَ أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ أَوَلَ مَنْ أَسْلَمَ وَالَ تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِکَينَ 
که آفريننده آسمانها و زماين اسات؛ اوسات کاه روزى      ( خدايى! )آيا غير خدا را ولىّ خود انتخاب کنم؟» :بگو" -

 ( خداوند به من دستور داده که)من مأمورم که نخستين مسلمان باشم؛ و »: بگو« .گيرد دهد، و از کسى روزى نمى مى

 "«!از مشرکان نباش

 بِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِنِيَ أَخَافُ إِنْ عَّصَيْتُ رَ( 15
 !ترسم مى[ روز رستاخيز]= اگر نافرمانى پروردگارم کنم، از عذاب روزى بزرگ  ( نيز)من »: بگو -

 مَن يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ( 12
و را مشمول رحمات خاويش سااخته؛ و ايان هماان      آن کس که در آن روز، مجازات الهى به او نرسد، خداوند ا" -

 "«.پيروزى آشكار است

وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِّضُرٍ فَالَ کَاشِفَ لَهُ إِالَ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْارٍ فَهُاوَ   ( 17

 عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدُيرٌ 
و اگر خيرى به تو رساند، او بار  ! سازدتواند آن را برطرف  اگر خداوند زيانى به تو برساند، هيچ کس جز او نمى" -

 "( .و از قدرت او، هرگونه نيكى ساخته است)همه شيز تواناست؛ 
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 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ( 18
 "!اوست که بر بندگان خود، قاهر و مسلّط است؛ و اوست حكيم آگاه" -

شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِايَ إِلَايَ هَاذَا     قُلْ أَيَ شَيْءٍ أَکْبَرُ( 19

الْقُرْآنُ ألُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَ َ اللّهِ آلِهَاةً أُخْارَى قُال الَ    

 شْرِکُونَ أَشْهَدُ قُلْ إِنَمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَنِي بَرِيءٌ مِمَا تُ
خداوند، گاواه مياان مان و شماسات؛ و     »: بگو ( و خودت پاسخ بده و)« باالترين گواهى، گواهى کيست؟»: بگو" -

رساد،   اين قرآن بر من وحى شده، تا شما و تمام کسانى را که اين قرآن به آنهاا ماى   ( بهترين دليل آن اين است که)

: بگاو « !دهيد که معبودان ديگرى با خداسات؟  يا براستى شما گواهى مىآ. ( و از مخالفت فرمان خدا بترسانم)بيم دهم 

دهياد،   اوست تنها معبود يگانه؛ و مان از آنچاه باراى او شاريك قرارماى     »: بگو. «دهم من هرگز شنين گواهى نمى»

 "«!بيزارم

ذِينَ خَسِارُواْ  الَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَاهُ کَمَاا يَعْرِفُاونَ أَبْنَااءهُمُ الَا     ( 21

 أَنفُسَهُمْ فَهُمْ الَ يُؤْمِنُونَ 
گوناه کاه فرزنادان خاود را      شناسند، هماان  را مى[ پيامبر]= ايم، بخوبى او  آنان که کتاب آسمانى به ايشان داده" -

 ".آورند اند، ايمان نمى شناسند؛ فقط کسانى که سرمايه وجود خود را از دست داده مى

مَنِ افْتَرَى عَلَى اللّاهِ کَاذِبًا أَوْ کَاذَبَ بِآيَاتِاهِ إِنَاهُ الَ يُفْلِاحُ       وَمَنْ أَظْلَمُ مِ( 21

 الظَالِمُونَ 
، و ياا آياات او را   [ همتاايى باراى او قائال شاده    ]= شه کسى ستمكارتر است از آن کس که بر خادا دروغ بساته    -

 !مسلماً ظالمان، رستگار نخواهند شد! تكذيب کرده است؟

نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَ نَقُولُ لِلَذِينَ أَشْرَکُواْ أَيْنَ شُرَکَآؤُکُمُ الَذِينَ کُنتُمْ  وَيَوْمَ( 22

 تَزْعُمُونَ 
پنداشتيد،  معبودهايتان، که همتاى خدا مى»: گوييم کنيم؛ سپس به مشرکان مى آن روز که همه آنها را محشور مى" -

 " (!شتابند؟ شرا به يارى شما نمى)« کجايند؟



 قرآن کریم               سوره االنعام

194 

 ثُمَ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِالَ أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِنَا مَا کُنَا مُشْرِکِينَ ( 23
به خداوندى که پروردگاار ماسات ساوگند کاه ماا      »: گويند سپس پاسخ و عذر آنها، شيزى جز اين نيست که مى -

 «!مشرک نبوديم

 لَ عَنْهُم مَا کَانُواْ يَفْتَرُونَ انظُرْ کَيْفَ کَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَ( 24
 !دهند پنداشتند، از دست مى گويند، و آنچه را بدروغ همتاى خدا مى دروغ مى ( نيز)ببين شگونه به خودشان  -

وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِ ُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاا عَلَاى قُلُاوبِهِمْ أَکِنَاةً أَن يَفْقَهُاوهُ وَفِاي       ( 25

رًا وَإِن يَرَوْاْ کُلَ آيَةٍ الَ يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَاى إِذَا جَاآؤُوکَ يُجَادِلُونَاكَ    آذَانِهِمْ وَقْ

 يَقُولُ الَذِينَ کَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِالَ أَسَاطِيرُ األَوَلِينَ 
را نفهمناد؛ و در  ايام تاا آن    ها افكناده  دهند؛ ولى بر دلهاى آنان پرده تو، گوش فرامى ( سخنان)اى از آنها به  پاره" -

آورناد؛ تاا    هاى حق را ببينند، ايمان نمى اگر تمام نشانه ( آنها بقدرى لجوجند که)و . ايم گوش آنها، سنگينى قرار داده

هااى پيشاينيان    اينهاا فقاط افساانه   »: گويند آيند که با تو پرخاشگرى کنند، کافران مى آنجا که وقتى به سراغ تو مى

 "«!است

 نَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِالَ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَهُمْ يَنْهَوْ( 22
کنناد، ولاى    کنناد؛ آنهاا جاز خاود را هاالک نماى       دارند؛ و خود نيز از آن دورى مى آنها ديگران را از آن بازمى" -

 "!فهمند نمى

اْ يَا لَيْتَنَا نُرَدَ وَالَ نُكَاذِبَ بِآيَااتِ رَبِنَاا    وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَارِ فَقَالُو( 27

 وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
 ( بار ديگر، باه دنياا  )اى کاش : گويند مى! اند، ببينى ايستاده ( دوزخ)هنگامى که در برابر آتش  ( حال آنها را)کاش  -

 !بوديم م، و از مؤمنان مىکردي شديم، و آيات پروردگارمان را تكذيب نمى بازگردانده مى

بَلْ بَدَا لَهُم مَا کَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدَواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَهُمْ ( 28

 لَكَاذِبُونَ 
و باه  )شاده   کردند، در برابر آنها آشكار بلكه اعمال و نيّاتى را که قبالً پنهان مى ( آنها در واق  پشيمان نيستند،)" -

 ".گردند؛ آنها دروغگويانند و اگر بازگردند، به همان اعمالى که از آن نهى شده بودند بازمى. ( اند وحشت افتاده
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 وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِالَ حَيَاتُنَا الدَنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ( 29
 "«!ز برانگيخته نخواهيم شدشيزى جز اين زندگى دنياى ما نيست؛ و ما هرگ»: آنها گفتند" -

وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِ قَالُواْ بَلَى وَرَبِنَا قَاالَ  ( 31

 فَذُوقُواْ العَذَابَ بِمَا کُنتُمْ تَكْفُرُونَ 
« آيا اين حاق نيسات؟  »: گويد مى ( به آنها! )اند، ببينى اگر آنها را به هنگامى که در پيشگاه پروردگارشان ايستاده -

پس مجاازات را بچشايد باه سازاى آنچاه انكاار       »: گويد مى« ( !حق است)آرى، قسم به پروردگارمان »: گويند مى

 «!کرديد مى

قَدْ خَسِرَ الَذِينَ کَذَبُواْ بِلِقَاء اللّهِ حَتَى إِذَا جَاءتْهُمُ السَاعَةُ بَغْتَاةً قَاالُواْ يَاا    ( 31

سْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَالَ سَاء مَاا  حَ

 يَزِرُونَ 
تاا هنگاامى کاه     ( و اين تكذيب، ادامه مى ياباد )آنها که لقاى پروردگار را تكذيب کردند، مسلماً زيان ديدند؛ " -

 ( باار سانگين  )و آنها « !اى افسوس بر ما که درباره آن، کوتاهى کرديم»: دگوين ناگهان قيامت به سراغشان بيايد؛ مى

 "!کشند؛ شه بد بارى بر دوش خواهند داشت گناهانشان را بر دوش مى

وَمَا الْحَيَاةُ الدَنْيَا إِالَ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَارُ اآلخِرَةُ خَيْارٌ لِلَاذِينَ يَتَقُاونَ أَفَاالَ     ( 32

 تَعْقِلُونَ 
آياا  ! و ساراى آخارت، باراى آنهاا کاه پرهيزگارناد، بهتار اسات        ! زندگى دنيا، شيزى جز بازى و سرگرمى نيست -

 !انديشيد؟ نمى

قَدْ نَعْلَمُ إِنَهُ لَيَحْزُنُكَ الَذِي يَقُولُونَ فَإِنَهُمْ الَ يُكَذِبُونَكَ وَلَكِنَ الظَاالِمِينَ  ( 33

 بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ 
کنند؛ بلكاه   آنها تو را تكذيب نمى ( و بدان که! غم مخور)کند؛ ولى  دانيم که گفتار آنها، تو را غمگين مى مى ما" -

 ".نمايند ظالمان، آيات خدا را انكار مى
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وَلَقَدْ کُذِبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَّصَبَرُواْ عَلَى مَا کُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَى أَتَااهُمْ  ( 34

 وَالَ مُبَدِلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ وَلَقدْ جَاءکَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ نَّصْرُنَا 
آزار ديدند،  ( در اين راه،)پيش از تو نيز پيامبرانى تكذيب شدند؛ و در برابر تكذيبها، صبر و استقامت کردند؛ و " -

تواناد   و هيچ شياز نماى   ( تهاى الهى است؛و اين، يكى از سن! تو نيز شنين باش. )تا هنگامى که يارى ما به آنها رسيد

 ".سنن خدا را تغيير دهد؛ و اخبار پيامبران به تو رسيده است

وَإِن کَانَ کَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِاي األَرْضِ  ( 35

اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَالَ تَكُونَنَ  أَوْ سُلَمًا فِي السَمَاء فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاء

 مِنَ الْجَاهِلِينَ 
و اعمااق  )و اگر اعراض آنها بر تو سنگين است، شنانچه بتوانى نقبى در زمين بزنى، يا نردبانى به آسمان بگذارى  -

ولى بدان که اين لجوجان، ! )ىبراى آنها بياور ( و نشانه ديگرى)تا آيه  ( زمين و آسمانها را جستجو کنى، شنين کن

ولاى هادايت اجباارى، شاه     . )بر هدايت جم  خواهاد کارد   ( به اجبار)امّا اگر خدا بخواهد، آنها را  ( !آورند ايمان نمى

 !پس هرگز از جاهالن مباش ( سودى دارد؟

 إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ  إِنَمَا يَسْتَجِيبُ الَذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَ( 32
و آنهاا کاه روح انساانى را از دسات     )پذيرند که گوش شنوا دارند؛ امّا مردگاان   مى ( دعوت تو را)تنها کسانى " -

 ".گردند انگيزد؛ سپس به سوى او، بازمى برمى ( در قيامت)خدا آنها را  ( آورند؛ و اند، ايمان نمى داده

يْهِ آيَةٌ مِن رَبِهِ قُلْ إِنَ اللّهَ قَاادِرٌ عَلَاى أَن يُنَازِلٍ آيَاةً     وَقَالُواْ لَوْالَ نُزِلَ عَلَ( 37

 وَلَكِنَ أَکْثَرَهُمْ الَ يَعْلَمُونَ 
خداوند، قادر اسات کاه   »: بگو« !شود؟ از طرف پروردگارش بر او نازل نمى ( اى و معجزه)شرا نشانه »: و گفتند" -

 "«!دانند اى نازل کند؛ ولى بيشتر آنها نمى نشانه

وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي األَرْضِ وَالَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْاهِ إِالَ أُمَامٌ أَمْثَاالُكُم مَاا     ( 38

 فَرَطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَ إِلَى رَبِهِمْ يُحْشَرُونَ 
نيست مگر اينكه امتهاايى همانناد شاما     کند، اى که با دو بال خود پرواز مى اى در زمين، و هيچ پرنده هيچ جنبنده" -

 ".گردند ما هيچ شيز را در اين کتاب، فرو گذار نكرديم؛ سپس همگى به سوى پروردگارشان محشور مى. هستند
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وَالَذِينَ کَذَبُواْ بِآيَاتِنَا صُمٌ وَبُكْمٌ فِي الظُلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللّهُ يُّضْالِلْهُ وَمَان   ( 39

 لَى صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَ
و )هر کس را خدا بخواهد . آنها که آيات ما را تكذيب کردند، کرها و اللهايى هستند که در تاريكيها قرار دارند" -

 ".بر راه راست قرار خواهد داد ( و شايسته بداند،)کند؛ و هر کس را بخواهد  گمراه مى ( مستحق باشد،

تَاکُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَادْعُونَ إِن  قُلْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَ( 41

 کُنتُمْ صَادِقِينَ 
 ( براى حل مشكالت خود،)به من خبر دهيد اگر عذاب پروردگار به سراغ شما آيد، يا رستاخيز برپا شود، آيا »: بگو -

 «!گوييد؟ خوانيد اگر راست مى غير خدا را مى

 إِيَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِکُونَ  بَلْ( 41
ساازد؛ و   ايد، برطرف مى و او اگر بخواهد، مشكلى را که بخاطر آن او را خوانده! خوانيد بلكه تنها او را مى ( نه،)" -

 ".فراموش خواهيد کرد ( در آن روز)دهيد،  همتاى خدا قرارمى ( امروز)آنچه را 

وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إِلَى أُمَمٍ مِان قَبْلِاكَ فَأَخَاذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَااء وَالّضَارَاء لَعَلَهُامْ       ( 42

 يَتَّضَرَعُونَ 
و هنگاامى کاه باا ايان پياامبران باه مخالفات        )فرستاديم؛  ( پيامبرانى)ما به سوى امتهايى که پيش از تو بودند، " -

خّضاوع کنناد و    ( بيدار شاوند و در برابار حاق،   )آنها را با شدّت و رنّج و ناراحتى مواجه ساختيم؛ شايد   (برخاستند،

 "!تسليم گردند

فَلَوْال إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَّضَرَعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَنَ لَهُامُ الشَايْطَانُ   ( 43

 مَا کَانُواْ يَعْمَلُونَ 
بلكه دلهاى آنها قساوت پيدا کرد؛ ! تسليم نشدند؟ ( خّضوع نكردند و)ه مجازات ما به آنان رسيد، شرا هنگامى ک" -

 "!کردند، در نظرشان زينت داد و شيطان، هر کارى را که مى
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 فَلَمَا نَسُواْ مَا ذُکِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ کُلِ شَيْءٍ حَتَى إِذَا فَرِحُواْ بِمَاا ( 44

 أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مَبْلِسُونَ 
آنچه را به آنها يادآورى شده بود فراموش کردند، درهاى همه  ( اندرزها سودى نبخشيد، و)هنگامى که  ( آرى،)" -

و )ا را گارفتيم  ؛ ناگهان آنه( و دل به آن بستند)خوشحال شدند  ( کامال)را به روى آنها گشوديم؛ تا  ( از نعمتها)شيز 

 ".( و درهاى اميد به روى آنها بسته شد)؛ در اين هنگام، همگى مأيوس شدند؛ ( سخت مجازات کرديم

 فَقُطِ َ دَابِرُ الْقَوْمِ الَذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ( 45
و ستايش مخّصوص خداوند، پروردگاار  . د، قط  شدجمعيّتى که ستم کرده بودن ( زندگى)دنباله  ( به اين ترتيب،)و  -

 .جهانيان است

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبّْصَارَکُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُاوبِكُم مَانْ إِلَاهٌ    ( 42

 غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ کَيْفَ نُّصَرِفُ اآليَاتِ ثُمَ هُمْ يَّصْدِفُونَ 
، ( که شيزى را نفهمياد )به من خبر دهيد اگر خداوند، گوش و ششمهايتان را بگيرد، و بر دلهاى شما مهر نهد »: بگو -

دهايم،   هاى مختلف براى آنها شرح ماى  ببين شگونه آيات را به گونه« !شه کسى جز خداست که آنها را به شما بدهد؟

 !گردانند سپس آنها روى مى

تَاکُمْ عَذَابُ اللّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْارَةً هَالْ يُهْلَاكُ إِالَ الْقَاوْمُ     قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَ( 47

 الظَالِمُونَ 
يا آشكارا به سراغ شاما بياياد، آياا جاز جمعيّات       ( و پنهانى)به من خبر دهيد اگر عذاب خدا بطور ناگهانى »: بگو -

 «!شوند؟ ستمكار هالک مى

الَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَالَ خَاوْفٌ  وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِ( 48

 عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ 
 ( خويشاتن را )فرستيم؛ آنها کاه ايماان بياورناد و     بشارت دهنده و بيم دهنده، نمى ( به عنوان)ما پيامبران را، جز " -

 ".وندش اصالح کنند، نه ترسى بر آنهاست و نه غمگين مى

 وَالَذِينَ کَذَبُواْ بِآيَاتِنَا يَمَسَهُمُ الْعَذَابُ بِمَا کَانُواْ يَفْسُقُونَ ( 49
 .رسد بخاطر نافرمانيها به آنان مى ( پروردگار)و آنها که آيات ما را تكذيب کردند، عذاب  -
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وَال أَقُولُ لَكُامْ إِنِاي    قُل الَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَال أَعْلَمُ الْغَيْبَ( 51

مَلٌَك إِْن َأتَِبُ  ِإاَل مَا يُوحَى إِلَاَي قُاْل هَاْل َيسْاتَوِي اأَلعْمَاى وَالَْبّصِايُر َأفَاالَ        

 تَتَفَكَرُونَ 
و باه  ! از غيب آگااه نيساتم   ( جز آنچه خدا به من بياموزد،)گويم خزاين خدا نزد من است؛ و من،  من نمى»: بگو" -

پاس  ! آيا نابينا و بينا مساويند؟»: بگو« .کنم شود پيروى مى ام؛ تنها از آنچه به من وحى مى ويم من فرشتهگ شما نمى

 "«!انديشيد؟ شرا نمى

وَأَنذِرْ بِهِ الَذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِهِمْ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَلِايٌ  ( 51

 قُونَ وَالَ شَفِي ٌ لَعَلَهُمْ يَتَ
يااور و   ( روزى کاه در آن، ! )ترساند، بايم ده   ، کسانى را که از روز حشر و رستاخيز مى( قرآن)و به وسيله آن " -

 "!ندارند؛ شايد پرهيزگارى پيشه کنند[ خدا]= اى جز او  کننده سرپرست و شفاعت

يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْاكَ   وَالَ تَطْرُدِ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ( 52

مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِانَ  

 الظَالِمِينَ 
ناه شيازى از   ! خوانند، و جز ذات پاک او نظرى ندارند، از خاود دور مكان   و کسانى را که صبح و شام خدا را مى -

 !اگر آنها را طرد کنى، از ستمگران خواهى بود! نها بر توست، و نه شيزى از حساب تو بر آنهاحساب آ

وَکَذَلِكَ فَتَنَا بَعّْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولواْ أَهَؤُالء مَنَ اللّهُ عَلَيْهِم مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ ( 53

 اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَاکِرِينَ 
آياا اينهاا هساتند    »: ؛ تا بگويند( توانگران را بوسيله فقيران)آنها را با بعض ديگر آزموديم و اين شنين بعّضى از " -

آيا خداوند، شاکران را بهتر « !و نعمت ايمان بخشيده است؟)بر آنها منّت گذارده  ( برگزيده، و)که خداوند از ميان ما 

 "!شناسد؟ نمى
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تِنَا فَقُلْ سَالَمٌ عَلَايْكُمْ کَتَابَ رَبَكُامْ عَلَاى     وَإِذَا جَاءکَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَا( 54

نَفْسِهِ الرَحْمَةَ أَنَهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَاهُ  

 غَفُورٌ رَحِيمٌ 
م بر شاما پروردگارتاان، رحمات را بار     سال»: هرگاه کسانى که به آيات ما ايمان دارند نزد تو آيند، به آنها بگو" -

مشامول  )نماياد،   ( و جباران )خود فرض کرده؛ هر کس از شما کار بدى از روى نادانى کند، ساپس توباه و اصاالح    

 "«.او آمرزنده مهربان است ( شود شرا که رحمت خدا مى

 وَکَذَلِكَ نفَّصِلُ اآليَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ( 55
 .و راه گناهكاران آشكار گردد ( تا حقيقت بر شما روشن شود،)اين شنين آيات را برميشمريم،  و -

قُلْ إِنِي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قُل الَ أَتَبِ ُ أَهْاوَاءکُمْ  ( 52

 قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ 
من از هوى و هوسهاى شما، پياروى  »: بگو« !ام خوانيد، نهى شده من از پرستش کسانى که غير از خدا مى»: بگو" -

 "«!يافتگان نخواهم بود ام؛ و از هدايت کنم؛ اگر شنين کنم، گمراه شده نمى

بِاهِ إِنِ  قُلْ إِنِي عَلَى بَيِنَةٍ مِن رَبِي وَکَذَبْتُم بِهِ مَا عِنادِي مَاا تَسْاتَعْجِلُونَ    ( 57

 الْحُكْمُ إِالَ لِلّهِ يَقُصَ الْحَقَ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ 
از نزول عاذاب  )آنچه شما در باره آن ! ايد من دليل روشنى از پروردگارم دارم؛ و شما آن را تكذيب کرده»: بگو" -

کناد، و او بهتارين    ا از باطل جدا مىحق ر! حكم و فرمان، تنها از آنِ خداست!عجله داريد، به دستِ من نيست  ( الهى

 "«.است ( حق از باطل)جداکننده 

قُل لَوْ أَنَ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُّضِيَ األَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّاهُ أَعْلَامُ   ( 58

 بِالظَالِمِينَ 
دادم، عذاب الهى بار شاما    اثر مى ما ترتيبو به درخواست ش)اگر آنچه درباره آن عجله داريد نزد من بود، »: بگو" -

و بموقا  مجاازات   )شناساد   و کار ميان من و شما پايان گرفته بود؛ ولى خداوند ظالمان را بهتر مى ( گشت؛ نازل مى

 "«( .کند مى
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وَمَاا  وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ الَ يَعْلَمُهَا إِالَ هُوَ وَيَعْلَامُ مَاا فِاي الْبَارِ وَالْبَحْارِ      ( 59

تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِالَ يَعْلَمُهَا وَالَ حَبَةٍ فِي ظُلُمَاتِ األَرْضِ وَالَ رَطْبٍ وَالَ يَابِسٍ 

 إِالَ فِي کِتَابٍ مَبِينٍ 
داناد؛ هايچ    او آنچه را در خشكى و درياست مى. داند کليدهاى غيب، تنها نزد اوست؛ و جز او، کسى آنها را نمى" -

اى در تاريكيهااى زماين، و ناه هايچ تار و       افتد، مگر اينكه از آن آگاه است؛ و نه هايچ داناه   نمى ( ىاز درخت)برگى 

 ".ثبت است[ در کتاب علم خدا]= خشكى وجود دارد، جز اينكه در کتابى آشكار 

كُمْ فِيهِ لِيُقّْضَى وَهُوَ الَذِي يَتَوَفَاکُم بِاللَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَهَارِ ثُمَ يَبْعَثُ( 21

 أَجَلٌ مَسَمًى ثُمَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَ يُنَبِئُكُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
ايد، باا خبار اسات؛     گيرد؛ و از آنچه در روز کرده مى ( به هنگام خواب)شما را در شب  ( روح)او کسى است که " -

تا سرآمد معينى فرا رساد؛ ساپس    ( يابد اين وض  همچنان ادامه مى)و  انگيزد؛ برمى ( از خواب)سپس در روز شما را 

 ".سازد کرديد، با خبر مى بازگشت شما به سوى اوست؛ و سپس شما را از آنچه عمل مى

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَىَ إِذَا جَاء أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ ( 21

 هُ رُسُلُنَا وَهُمْ الَ يُفَرِطُونَ تَوَفَتْ
گمارد؛ تا زمانى که يكى از شما را مارگ فارا رساد؛     او بر بندگان خود تسلّط کامل دارد؛ و مراقبانى بر شما مى" -

کوتااهى   ( در نگاهدارى حساب عمار و اعماال بنادگان،   )گيرند؛ و آنها  فرستادگان ما جان او را مى ( در اين موق ،)

 ".کنند نمى

 ثُمَ رُدَواْ إِلَى اللّهِ مَوْالَهُمُ الْحَقِ أَالَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ( 22
بدانيد که حكم و داورى، مخّصوص . گردند به سوى خدا، که موالى حقيقى آنهاست، بازمى ( تمام بندگان)سپس " -

 "!اوست؛ و او، سريعترين حسابگران است
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نَجِيكُم مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَّضَرُعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنجَانَا قُلْ مَن يُ( 23

 مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَ مِنَ الشَاکِرِينَ 
و )بخشد؟ در حاالى کاه او را باا حالات تّضارع       شه کسى شما را از تاريكيهاى خشكى و دريا رهايى مى»: بگو" -

بخشاد، از   ماا را رهاايى ماى    ( خطارات و ظلمتهاا  )اگار از ايان    ( :گويياد  و ماى )خوانيد؛  انى مىو در پنه ( آشكارا

 "«.شكرگزاران خواهيم بود

 قُلِ اللّهُ يُنَجِيكُم مِنْهَا وَمِن کُلِ کَرْبٍ ثُمَ أَنتُمْ تُشْرِکُونَ ( 24
هاد؛ بااز هام شاما باراى او شاريك قارار        د خداوند شما را از اينها، و از هر مشكل و ناراحتى، نجات مى»: بگو" -

 "«( .پوييد و راه کفر مى! )دهيد مى

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَ َ عَلَايْكُمْ عَاذَابًا مِان فَاوْقِكُمْ أَوْ مِان تَحْاتِ       ( 25

فُ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعّْضَاكُم بَاأْسَ بَعْاضٍ انظُارْ کَيْافَ نُّصَارِ      

 اآليَاتِ لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونَ 
هاى پراکنده شاما را باا    او قادر است که از باال يا از زير پاى شما، عذابى بر شما بفرستد؛ يا بّصورت دسته»: بگو" -

ببين شگونه آياات گونااگون را   « .را به هر يك از شما بوسيله ديگرى بچشاند ( و اختالف)هم بياميزد؛ و طعم جنگ 

 "!( و بازگردند)شايد بفهمند ! کنيم بازگو مى ( هابراى آن)

 وَکَذَبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَکِيلٍ ( 22
من مساؤول  »: بگو ( به آنها! )را تكذيب و انكار کردند، در حالى که حق است ( آيات الهى)قوم و جمعيّت تو، آن  -

 «( .وظيفه من، تنها ابالغ رسالت است، نه اجبار شما بر ايمان! )شما نيستم ( آوردن ايمان)

 لِكُلِ نَبَإٍ مَسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ( 27
و بازودى خواهياد    ( .و در موعد خود انجام ميگيرد)سرانجام قرارگاهى دارد،  ( که خداوند به شما داده،)هر خيرى  -

 !دانست
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يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِاي  وَإِذَا رَأَيْتَ الَذِينَ ( 28

 حَدِي ٍ غَيْرِهِ وَإِمَا يُنسِيَنَكَ الشَيْطَانُ فَالَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِکْرَى مَ َ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ 
و اگار  ! به ساخن ديگارى بپردازناد   کنند، از آنها روى بگردان تا  هرگاه کسانى را ديدى که آيات ما را استهزا مى -

 !شيطان از ياد تو ببرد، هرگز پس از يادآمدن با اين جمعيّت ستمگر منشين

 وَمَا عَلَى الَذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَلَكِن ذِکْرَى لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ( 29
آنها بر ايشان نيست؛ ولاى   ( و گناه)، شيزى از حساب ( بنشينندبراى ارشاد و اندرز با آنها )افراد با تقوا  ( اگر)و " -

 "!تقوى پيشه کنند ( بشنوند و)براى يادآورى آنها باشد، شايد  ( اين کار، بايد تنها)

وَذَرِ الَذِينَ اتَخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدَنْيَا وَذَکِارْ بِاهِ أَن   ( 71

بْسَلَ نَفْسٌ بِمَا کَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌ وَالَ شَفِي ٌ وَإِن تَعْادِلْ کُالَ   تُ

عَدْلٍ الَ يُؤْخَذْ مِنْهَا أُوْلَئِكَ الَذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا کَسَبُواْ لَهُامْ شَارَابٌ مِانْ حَمِايمٍ     

 وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا کَانُواْ يَكْفُرُونَ 
خود را به بازى و سرگرمى گرفتند، و زندگى دنيا، آنها را مغرور ساخته،  ( فطرى)و رها کن کسانى را که آيين " -

جز خدا، نه ياورى  ( و در قيامت! )اعمال خود نشوند ( عواقب شوم)، به آنها يادآورى نما، تا گرفتار ( قرآن)و با اين 

ر گونه عوضى بپردازد، از او پذيرفته نخواهد شد؛ آنها کسانى هستند ه ( شنين کسى)و ! اى کننده دارند، و نه شفاعت

اى از آب سوزان براى آنهاسات؛ و عاذاب دردنااکى بخااطر      اند؛ نوشابه اند که خود انجام داده که گرفتار اعمالى شده

 ".کردند مى ( و آيات الهى را انكار)ورزيدند  اينكه کفر مى

هِ مَا الَ يَنفَعُنَا وَالَ يَّضُرُنَا وَنُرَدَ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْادَ إِذْ  قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّ( 71

هَدَانَا اللّهُ کَالَذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَيَاطِينُ فِي األَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْاحَابٌ يَدْعُونَاهُ   

 ا لِنُسْلِمَ لِرَبِ الْعَالَمِينَ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ وَأُمِرْنَ
باه ايان   )که نه سودى به حال مال دارد، ناه زياانى؛ و    ( و عبادت کنيم)آيا غير از خدا، شيزى را بخوانيم »: بگو" -

هاى شايطان،   همانند کسى که بر اثر وسوسه! به عقب برگرديم بعد از آنكه خداوند ما را هدايت کرده است؟ ( ترتيب،

ن راه را گم کرده، و سرگردان مانده است؛ در حالى کاه ياارانى هام دارد کاه او را باه هادايت دعاوت        در روى زمي
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تنها هدايت خداوند، هادايت اسات؛ و ماا دساتور داديام کاه تساليم        »: بگو« !به سوى ما بيا ( :گويند و مى)کنند  مى

 ".پروردگار عالميان باشيم

 وَهُوَ الَذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ  وَأَنْ أَقِيمُواْ الّصَالةَ وَاتَقُوهُ( 72
و تنها اوست که به ساويش محشاور   ! و از او بپرهيزيد! نماز را برپا داريد: اينكه ( نيز به ما فرمان داده شده به)و  -

 «.خواهيد شد

وْلُاهُ  وَهُوَ الَذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضَ بِالْحَقِ وَيَوْمَ يَقُولُ کُن فَيَكُونُ قَ( 73

الْحَقُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الّصَوَرِ عَالِمُ الْغَيْابِ وَالشَاهَادَةِ وَهُاوَ الْحَكِايمُ     

 الْخَبِيرُ 
شاود؛   موجود مى« !موجود باش»: گويد مى ( به هر شيز)اوست که آسمانها و زمين را بحق آفريد؛ و آن روز که " -

شود، حكومت مخّصوص اوست، از پنهان و آشكار با خبر  دميده مى« صور»در  سخن او، حق است؛ و در آن روز که

 ".است، و اوست حكيم و آگاه

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ألَبِيهِ آزَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِي أَرَاکَ وَقَوْمَاكَ فِاي   ( 74

 ضَالَلٍ مَبِينٍ 
آيا بتهائى را معبودان خود انتخاب »: گفت« آزر»[  عمويش]= م به پدرش هنگامى را که ابراهي ( به خاطر بياوريد) -

 «.بينم من، تو و قوم تو را در گمراهى آشكارى مى! کنى؟ مى

 وَکَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ( 75
تاا باه آن   )را به ابراهيم نشاان داديام؛    ( و حكومت مطلقه خداوند بر آنها)ن و اين شنين، ملكوت آسمانها و زمي" -

 ".و اهل يقين گردد ( استدالل کند،

فَلَمَا جَنَ عَلَيْهِ اللَيْلُ رَأَى کَوْکَبًا قَالَ هَذَا رَبِاي فَلَمَاا أَفَالَ قَاالَ ال أُحِابَ      ( 72

 اآلفِلِينَ 
امّاا هنگاامى کاه    « اين خداى من اسات؟ »: اى مشاهده کرد، گفت نيد، ستارهشب او را پوشا ( تاريكى)هنگامى که  -

 «!کنندگان را دوست ندارم  غروب»: غروب کرد، گفت
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فَلَمَا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِي فَلَمَا أَفَلَ قَالَ لَائِن لَامْ يَهْادِنِي رَبِاي     ( 77

  ألکُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الّضَالِينَ
 ( آن هام )امّاا هنگاامى کاه    « اين خداى مان اسات؟  »: شكافد، گفت مى ( سينه افق را)و هنگامى که ماه را ديد که  -

 «.اگر پروردگارم مرا راهنمايى نكند، مسلّماً از گروه گمراهان خواهم بود»: غروب کرد، گفت

بَرُ فَلَمَا أَفَلَتْ قَالَ يَاا قَاوْمِ   فَلَمَا رَأَى الشَمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِي هَذَآ أَکْ( 78

 إِنِي بَرِيءٌ مِمَا تُشْرِکُونَ 
بزرگتر  ( که از همه)اين خداى من است؟ اين »: شكافت، گفت مى ( سينه افق را)و هنگامى که خورشيد را ديد که  -

 !سازيد، بيزارم مى  (براى خدا)اى قوم من از شريكهايى که شما »: امّا هنگامى که غروب کرد، گفت« !است

إِنِي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضَ حَنِيفًاا وَمَاا أَنَااْ مِانَ     ( 79

 الْمُشْرِکِينَ 
من روى خود را به سوى کسى کردم که آسمانها و زمين را آفريده؛ من در ايماان خاود خالّصام؛ و از مشارکان     " -

 "!نيستم

وْمُهُ قَالَ أَتُحَاجَونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَالَ أَخَافُ مَاا تُشْارِکُونَ   وَحَآجَهُ قَ( 81

 بِهِ إِالَ أَن يَشَاء رَبِي شَيْئًا وَسِ َ رَبِي کُلَ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَالَ تَتَذَکَرُونَ 
! کنيد؟ ره خدا با من گفتگو و ستيز مىآيا دربا»: ، با وى به گفتگو و ستيز پرداختند؛ گفت[ ابراهيم]= ولى قوم او " -

و )ترسام   دهيد، نماى  قرار مى ( خدا)در حالى که خداوند، مرا با داليل روشن هدايت کرده؛ و من از آنچه شما همتاى 

گيارد؛   وسعت آگاهى پروردگارم همه شيز را در برمى! مگر پروردگارم شيزى را بخواهد! ( به من زيانى نمى رسانند

 "!شويد؟ نمى ( بيدار و)آيا متذکّر 

وَکَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَکْتُمْ وَالَ تَخَافُونَ أَنَكُمْ أَشْرَکْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِاهِ  ( 81

 عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيَ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِاألَمْنِ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ 
اياد کاه هايچ     ترسيد که براى خدا، همتايى قارار داده  الى که شما از اين نمىدر ح! شگونه من از بتهاى شما بترسم؟ -

پرساتان و   بات )کادام ياك از ايان دو دساته      ( راسات بگويياد  ! )گونه دليلى درباره آن، بر شما ناازل نكارده اسات   

 !دانيد؟ هستند اگر مى ( از مجازات)تر به ايمنى  ، شايسته( خداپرستان
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 لَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ األَمْنُ وَهُم مَهْتَدُونَ الَذِينَ آمَنُواْ وَ( 82
آنها که ايمان آوردند، و ايمان خود را با شارک و ساتم نيالودناد، ايمناى تنهاا از آن آنهاسات؛ و آنهاا         ( آرى،)" -

 "«!يافتگانند هدايت

عَلَى قَوْمِاهِ نَرْفَا ُ دَرَجَااتٍ مَان نَشَااء إِنَ      وَتِلْكَ حُجَتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ ( 83

 رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 
بااال   ( و شايساته بادانيم،  )درجات هار کاس را بخاواهيم    ! اينها داليل ما بود که به ابراهيم در برابر قومش داديم" -

 ".بريم؛ پروردگار تو، حكيم و داناست مى

قُوبَ کُال  هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِان ذُرِيَتِاهِ   وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْ( 84

 دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيَوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَکَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 
پايش از آن هادايت    ( نيز)بخشيديم؛ و هر دو را هدايت کرديم؛ و نوح را [  ابراهيم]= و اسحاق و يعقوب را به او " -

گوناه   ؛ ايان ( هادايت کارديم  )نموديم؛ و از فرزندان او، داوود و ساليمان و ايّاوب و يوساف و موساى و هاارون را      

 "!دهيم نيكوکاران را پاداش مى

 وَزَکَرِيَا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ کُلٌ مِنَ الّصَالِحِينَ ( 85
 ".يسى و الياس را؛ همه از صالحان بودندزکريّا و يحيى و ع ( همچنين)و " -

 وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَ َ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَکُال  فّضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ( 82
 ".و اسماعيل و اليس  و يونس و لوط را؛ و همه را بر جهانيان برترى داديم" -

وَاجْتَبَيْنَااهُمْ وَهَادَيْنَاهُمْ إِلَاى صِارَاطٍ     وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِيَاتِهِمْ وَإِخْاوَانِهِمْ  ( 87

 مَسْتَقِيمٍ 
 .و برگزيديم و به راه راست، هدايت نموديم ( افرادى را برترى داديم)و از پدران و فرزندان و برادران آنها  -
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عَنْهُم مَا  ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَکُواْ لَحَبِطَ( 88

 کَانُواْ يَعْمَلُونَ 
و اگار آنهاا مشارک شاوند،     ! کند اين، هدايت خداست؛ که هر کس از بندگان خود را بخواهد با آن راهنمايى مى" -

 ".( گيرند اى از آن نمى و نتيجه)گردد  اند، نابود مى که انجام داده ( نيكى)اعمال 

تَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُبُوَةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُالء فَقَادْ  أُوْلَئِكَ الَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِ( 89

 وَکَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ 
آياين حاقّ   )نسبت به آن کفر ورزند،  ( بفرض)آنها کسانى هستند که کتاب و حكم و نبوّت به آنان داديم؛ و اگر " -

 ".سازيم که نسبت به آن، کافر نيستند ديگرى را نگاهبان آن مىکسان  ( ماند؛ زيرا زمين نمى

أُوْلَئِكَ الَذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل الَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْارًا إِنْ هُاوَ   ( 91

 إِالَ ذِکْرَى لِلْعَالَمِينَ 
رساالت و  )در برابر اين »: بگو ( و! )آنان اقتدا کن آنها کسانى هستند که خداوند هدايتشان کرده؛ پس به هدايت" -

( اين وظيفه من اسات ! )، شيزى جز يك يادآورى براى جهانيان نيست( رسالت)اين ! طلبم ، پاداشى از شما نمى( تبليغ

»" 

قُالْ  وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِان شَايْءٍ   ( 91

مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَاسِ تَجْعَلُونَاهُ قَارَاطِيسَ   

تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ کَثِيرًا وَعُلِمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَالَ آبَاؤُکُمْ قُلِ اللّهُ ثُمَ ذَرْهُمْ 

 فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ 
شه کسى کتابى را »: بگو« !خدا، هيچ شيز بر هيچ انسانى، نفرستاده است»: آنها خدا را درست نشناختند که گفتند" -

آن را بّصاورت پراکناده    ( امّاا شاما  1کتاابى کاه باراى ماردم، ناور و هادايت باود؛        ! که موسى آورد، نازل کارد؟ 

؛ و مطالبى به شما تعليم داده شده که نه شما و ناه  داريد دهيد؛ قسمتى را آشكار، و قسمت زيادى را پنهان مى قرارمى

 "!آميزشان رها کن، تا بازى کنند سپس آنها را در گفتگوهاى لجاجت« !خدا»: بگو« !پدرانتان، از آن با خبر نبوديد
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ى وَمَنْ وَهَذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَکٌ مَّصَدِقُ الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَ الْقُرَ( 92

 حَوْلَهَا وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاآلخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَالَتِهِمْ يُحَافِظُونَ 
کناد؛   و اين کتابى است که ما آن را نازل کرديم؛ کتابى است پربرکت، که آنچه را پيش از آن آمده، تّصديق مى" -

و کسانى را کاه گارد آن   [  مكّه]= القرى  امّ ( اهل)و تا  ( ، بشارت دهى،آن را فرستاديم تا مردم را به پاداشهاى الهى)

آورند؛ و بر نمازهاى خويش، مراقبت  آنها که به آخرت ايمان دارند، و به آن ايمان مى ( يقين بدان! )هستند، بترسانى

 "!مى کنند

وْحِيَ إِلَيَ وَلَمْ يُاوحَ إِلَيْاهِ   وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ کَذِبًا أَوْ قَالَ أُ( 93

شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَاالِمُونَ فِاي غَمَارَاتِ    

الْمَوْتِ وَالْمَآلئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ 

 کُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِ وَکُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ بِمَا 
، در حاالى کاه   «بر من، وحى فرستاده شده»: شه کسى ستمكارتر است از کسى که دروغى به خدا ببندد، يا بگويد -

و اگار ببيناى   ! ؟«کانم  ه است، نازل مىمن نيز همانند آنچه خدا نازل کرد»: به او وحى نشده است، و کسى که بگويد

جان خود را »: گويند اند، و فرشتگان دستها را گشوده، به آنان مى ظالمان در شدايد مرگ فرو رفته ( اين)هنگامى که 

اى  امروز در برابر دروغهايى که به خدا بستيد و نسبت به آيات او تكبّر ورزيديد، مجازات خوارکنناده ! خارج سازيد

 ( به حال آنها تأسف خواهى خورد! )«خواهيد ديد

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى کَمَا خَلَقْنَاکُمْ أَوَلَ مَرَةٍ وَتَارَکْتُم مَاا خَوَلْنَااکُمْ وَرَاء    ( 94

ظُهُورِکُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءکُمُ الَذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَهُمْ فِيكُمْ شُرَکَاء لَقَد تَقَطَا َ  

 يْنَكُمْ وَضَلَ عَنكُم مَا کُنتُمْ تَزْعُمُونَ بَ
گونه که روز اوّل شاما را   همه شما تنها به سوى ما بازگشت نموديد، همان ( :شود روز قيامت به آنها گفته مى)و " -

يد، پنداشت و شفيعانى را که شريك در شفاعت خود مى! و آنچه را به شما بخشيده بوديم، پشت سر گذارديد! آفريديم

کردياد، از شاما دور و گام     گاه خود تّصوّر ماى  پيوندهاى شما بريده شده است؛ و تمام آنچه را تكيه! بينيم با شما نمى

 "!اند شده
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إِنَ اللّهَ فَالِقُ الْحَبِ وَالنَوَى يُخْرِجُ الْحَيَ مِنَ الْمَيِتِ وَمُخْارِجُ الْمَيِاتِ مِانَ    ( 95

 ى تُؤْفَكُونَ الْحَيِ ذَلِكُمُ اللّهُ فَأَنَ
آورد؛ اين است  سازد، و مرده را از زنده بيرون مى خداوند، شكافنده دانه و هسته است؛ زنده را از مرده خارج مى" -

 "!شويد؟ پس شگونه از حقّ منحرف مى! خداى شما

كَ تَقْادِيرُ  فَالِقُ اإلِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكَنًا وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْابَانًا ذَلِا  ( 92

 الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ 
او شكافنده صبح اسات؛ و شاب را ماياه آراماش، و خورشايد و مااه را وسايله حسااب قارار داده اسات؛ ايان،            " -

 "!گيرى خداوند تواناى داناست اندازه

بَحْارِ قَادْ   وَهُوَ الَذِي جَعَلَ لَكُمُ النُجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِاي ظُلُمَااتِ الْبَارِ وَالْ   ( 97

 فَّصَلْنَا اآليَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 
ماا  ! او کسى است که ستارگان را براى شما قرار داد، تا در تاريكيهاى خشكى و دريا، باه وسايله آنهاا راه يابياد     -

 !بيان داشتيم ( اند و اهل فكر و انديشه)دانند،  را براى کسانى که مى ( ى خود)ها نشانه

يَ أَنشَأَکُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَّصَلْنَا اآليَااتِ  وَهُوَ الَذِ( 98

 لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ 
( از نظر ايمان يا خلقت کامال )بعّضى پايدار : و شما دو گروه هستيد! او کسى است که شما را از يك نفس آفريد" -

 "!فهمند، تشريح نموديم سانى که مى، و بعّضى ناپايدار؛ ما آيات خود را براى ک

وَهُوَ الَذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ کُلِ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ ( 99

خَّضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًا مَتَرَاکِبًا وَمِنَ النَخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَااتٍ مِانْ   

أَعْنَابٍ وَالزَيْتُونَ وَالرُمَانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُارُواْ إِلِاى ثَمَارِهِ إِذَا أَثْمَارَ     

 وَيَنْعِهِ إِنَ فِي ذَلِكُمْ آليَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 
هاا و   از آن، سااقه او کسى است که از آسمان، آبى نازل کرد، و به وسايله آن، گياهاان گونااگون روياناديم؛ و     " -

هاى بارياك بيارون    هايى با رشته هاى متراکم، و از شكوفه نخل، شكوفه هاى سبز، خارج ساختيم؛ و از آنها دانه شاخه
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هنگاامى کاه مياوه    ! شباهت بى ( گاه)شبيه به يكديگر، و  ( گاه)فرستاديم؛ و باغهايى از انواع انگور و زيتون و انار، 

 "!براى افراد باايمان است ( از عظمت خدا)هايى  سيدنش بنگريد که در آن، نشانهمى دهد، به ميوه آن و طرز ر

وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَکَاء الْجِنَ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَاهُ بَنِاينَ وَبَنَااتٍ بِغَيْارِ عِلْامٍ      ( 111

 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يَّصِفُونَ 
ار دادند، در حالى که خداوند همه آنها را آفريده است؛ و براى خدا، به دروغ و آنان براى خدا همتايانى از جنّ قر" -

 "!کنند از روى جهل، پسران و دخترانى ساختند؛ منزّه است خدا، و برتر است از آنچه توصيف مى

خَلَقَ بَدِي ُ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ أَنَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَ( 111

 کُلَ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
حال آنكاه همسارى نداشاته، و    ! او پديد آورنده آسمانها و زمين است؛ شگونه ممكن است فرزندى داشته باشد؟" -

 ".همه شيز را آفريده؛ و او به همه شيز داناست

شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَاى کُالِ    ذَلِكُمُ اللّهُ رَبَكُمْ ال إِلَهَ إِالَ هُوَ خَالِقُ کُلِ( 112

 شَيْءٍ وَکِيلٌ 
هيچ معبودى جز او نيست؛ آفريدگار همه شيز است؛ او را بپرستيد و او نگهبان ! اين است پروردگار شما ( آرى،)" -

 ".و مدّبر همه موجودات است

 اللَطِيفُ الْخَبِيرُ الَ تُدْرِکُهُ األَبّْصَارُ وَهُوَ يُدْرِکُ األَبّْصَارَ وَهُوَ ( 113
 ( انواع نعمتها، و با خبر از دقايق موجاودات، )بيند؛ و او بخشنده  بينند؛ ولى او همه ششمها را مى ششمها او را نمى" -

 ".شيز است ( از همه)و آگاه 

ا وَمَا أَنَاْ قَدْ جَاءکُم بَّصَآئِرُ مِن رَبِكُمْ فَمَنْ أَبّْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَ( 114

 عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ 
ببيند، به سود خود اوست؛ و  ( به وسيله آن، حقّ را)داليل روشن از طرف پروردگارتان براى شما آمد؛ کسى که " -

و شما را بر قبول ايمان مجبور )باشد؛ و من نگاهبان شما نيستم  کسى که از ديدن آن ششم بپوشد، به زيان خودش مى

 "( کنم نمى
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 وَکَذَلِكَ نُّصَرِفُ اآليَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( 115
و آنهاا را از ديگارى   )اى  تاو درس خواناده  »: کنايم؛ بگاذار آنهاا بگويناد     را تشريح مى ( خود)و اينچنين آيات " -

 ".د، روشن سازيمخواهيم آن را براى کسانى که آماده درک حقايقن مى! «( اى آموخته

 اتَبِ ْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ال إِلَهَ إِالَ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِينَ ( 112
و از مشارکان، روى  ! هيچ معباودى جاز او نيسات   ! از آنچه که از سوى پروردگارت بر تو وحى شده، پيروى کن -

 !بگردان

واْ وَمَا جَعَلْنَاکَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًاا وَمَاا أَناتَ عَلَايْهِم     وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَکُ( 117

 بِوَکِيلٍ 
 ( اعماال )شدند؛ و ما تو را مسؤول  و هيچ يك مشرک نمى ( آوردند، همه به اجبار ايمان مى)خواست،  اگر خدا مى" -

 "!مجبور سازى ( به ايمان)ايم؛ و وظيفه ندارى آنها را  آنها قرار نداده

 تَسُبَواْ الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُابَواْ اللّاهَ عَادْوًا بِغَيْارِ عِلْامٍ      وَالَ( 118

 کَذَلِكَ زَيَنَا لِكُلِ أُمَةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَ إِلَى رَبِهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِئُهُم بِمَا کَانُواْ يَعْمَلُونَ 
جهل، خدا را دشانام   ( ظلم و)از روى  ( نيز)خوانند دشنام ندهيد، مبادا آنها  کسانى که غير خدا را مى ( به معبود)" -

اينچنين براى هر امّتى عملشان را زينت داديم سپس بازگشت همه آنان به سوى پروردگارشان است؛ و آنها را ! دهند

 ".( دهد و پاداش و کيفر مى)سازد  کردند، آگاه مى از آنچه عمل مى

بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَااءتْهُمْ آيَاةٌ لَيُاؤْمِنُنَ بِهَاا قُالْ إِنَمَاا        وَأَقْسَمُواْ( 119

 اآليَاتُ عِندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُکُمْ أَنَهَا إِذَا جَاءتْ الَ يُؤْمِنُونَ 
، حتمااً باه آن ايماان    باراى آناان بياياد   [  اى معجزه]= اى  با نهايت اصرار، به خدا سوگند ياد کردند که اگر نشانه" -

؛ و شاما از  ( اى بياورم و در اختيار من نيست که به ميل شما معجزه)معجزات فقط از سوى خداست »: آورند؛ بگو مى

 "«!آورند ايمان نمى ( آورند؟ خير، ايمان مى)اى بيايد  دانيد که هرگاه معجزه کجا مى
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لَمْ يُؤْمِنُواْ بِاهِ أَوَلَ مَارَةٍ وَنَاذَرُهُمْ فِاي      وَنُقَلِبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبّْصَارَهُمْ کَمَا( 111

 طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 
گوناه کاه در آغااز، باه آن      همان ( آورند آرى آنها ايمان نمى)سازيم؛  و ما دلها و ششمهاى آنها را واژگونه مى" -

 "!سرگردان شوند گذاريم تا و آنان را در حال طغيان و سرکشى، به خود وامى! ايمان نياوردند

وَلَوْ أَنَنَا نَزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَآلئِكَةَ وَکَلَمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ کُلَ شَيْءٍ ( 111

 قُبُالً مَا کَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِالَ أَن يَشَاء اللّهُ وَلَكِنَ أَکْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ 
گفتند، و همه شيز را در برابار آنهاا    کرديم، و مردگان با آنان سخن مى را بر آنها نازل مىاگر فرشتگان  ( و حتّى)" -

 "!دانند ولى بيشتر آنها نمى! آوردند؛ مگر آنكه خدا بخواهد نموديم، هرگز ايمان نمى جم  مى

ي بَعّْضُاهُمْ  وَکَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ نِبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ اإلِنسِ وَالْجِانِ يُاوحِ  ( 112

 إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبَكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ 
ساخنان   ( و درگوشاى )اينچنين در برابر هر پيامبرى، دشمنى از شياطين انس و جنّ قرار داديم؛ آنها بطور سارى  " -

و )کردناد؛   خواسات، شناين نماى    گفتند؛ و اگر پروردگارت مى به يكديگر مى ( براى اغفال مردم)اساس  فريبنده و بى

 "!بنابر اين، آنها و تهمتهايشان را به حال خود واگذار ( .توانست جلو آنها را بگيرد؛ ولى اجبار سودى ندارد مى

وْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم وَلِتَّصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَذِينَ الَ يُؤْمِنُونَ بِاآلخِرَةِ وَلِيَرْضَ( 113

 مَقْتَرِفُونَ 
اين خواهد شد که دلهاى منكران قيامات، باه آنهاا متمايال      ( صفتان هاى شيطان و تبليغات شيطان وسوسه)نتيجه " -

 "!گردد؛ و به آن راضى شوند؛ و هر گناهى که بخواهند، انجام دهند

الَذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَّصَاالً وَالَاذِينَ    أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ( 114

 آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُنَزَلٌ مِن رَبِكَ بِالْحَقِ فَالَ تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 
آسمانى را، که همه شياز در آن   در حالى که اوست که اين کتاب! آيا غير خدا را به داورى طلبم؟ ( با اين حال،)" -

دانناد ايان کتااب، بحاق از طارف       ايم ماى  آمده، به سوى شما فرستاده است؛ و کسانى که به آنها کتاب آسمانى داده

 "!پروردگارت نازل شده؛ بنابر اين از ترديدکنندگان مباش
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 تِهِ وَهُوَ السَمِي ُ الْعَلِيمُ وَتَمَتْ کَلِمَتُ رَبِكَ صِدْقًا وَعَدْالً الَ مُبَدِلِ لِكَلِمَا( 115
تواند کلمات او را دگرگاون ساازد؛ و او    و کالم پروردگار تو، با صدق و عدل، به حدّ تمام رسيد؛ هيچ کس نمى" -

 ".شنونده داناست

وَإِن تُطِ ْ أَکْثَرَ مَن فِي األَرْضِ يُّضِلُوکَ عَن سَبِيلِ اللّاهِ إِن يَتَبِعُاونَ إِالَ   ( 112

 نَ وَإِنْ هُمْ إِالَ يَخْرُصُونَ الظَ
آنها تنهاا از   ( زيرا)اگر از بيشتر کسانى که در روى زمين هستند اطاعت کنى، تو را از راه خدا گمراه مى کنند؛ " -

 ".زنند مى ( واهى)نمايند، و تخمين و حدس  گمان پيروى مى

 وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِنَ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَّضِلُ عَن سَبِيلِهِ ( 117
 ".اند اند، آگاهتر است؛ و همچنين از کسانى که هدايت يافته پروردگارت به کسانى که از راه او گمراه گشته" -

 فَكُلُواْ مِمَا ذُکِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن کُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ( 118
اگار باه آياات او     ( و غير از آن نخورياد )بر آن گفته شده، بخوريد  ( سر بريدنهنگام )آنچه نام خدا  ( گوشت)از  -

 !ايمان داريد

وَمَا لَكُمْ أَالَ تَأْکُلُواْ مِمَا ذُکِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَادْ فَّصَالَ لَكُام مَاا حَارَمَ      ( 119

يُّضِلُونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَ رَبَاكَ  عَلَيْكُمْ إِالَ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَ کَثِيرًا لَ

 هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ 
آنچاه را بار شاما     ( خداوند)در حالى که ! خوريد؟ ئى که نام خدا بر آنها برده شده نمى[گوشتها]= شرا از شيزها " -

 ( .ت، خوردن از گوشت آن حيوانات جايز اسات که در اين صور)مگر اينكه ناشار باشيد؛ ! حرام بوده، بيان کرده است

سازند؛ و پروردگارت، تجاوزکاران را  گمراه مى ( ديگران را)دانشى،  و بسيارى از مردم، به خاطر هوى و هوس و بى

 ".شناسد بهتر مى

مَا کَاانُواْ  وَذَرُواْ ظَاهِرَ اإلِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَ الَذِينَ يَكْسِبُونَ اإلِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِ( 121

 يَقْتَرِفُونَ 
شادند،   کنناد، بازودى در برابار آنچاه مرتكاب ماى       زيرا کسانى که گناه ماى ! گناهان آشكار و پنهان را رها کنيد -

 .مجازات خواهند شد
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وَالَ تَأْکُلُواْ مِمَا لَمْ يُذْکَرِ اسْمُ اللّاهِ عَلَيْاهِ وَإِنَاهُ لَفِسْاقٌ وَإِنَ الشَايَاطِينَ      ( 121

 وحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوکُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِکُونَ لَيُ
اين کار گناه است؛ و شياطين به دوستان خود مطالبى مخفياناه القاا   ! و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده، نخوريد" -

 "!کنيد، شما هم مشرک خواهيد بود کنند، تا با شما به مجادله برخيزند؛ اگر از آنها اطاعت مى

أَوَ مَن کَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَاسِ کَمَن مَثَلُهُ ( 122

 فِي الظُلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا کَذَلِكَ زُيِنَ لِلْكَافِرِينَ مَا کَانُواْ يَعْمَلُونَ 
مرده بود، سپس او را زنده کرديم، و نورى برايش قرار داديم که با آن در ميان مردم راه برود، همانند آيا کسى که  -

دادناد،   کاه انجاام ماى    ( زشتى)اين گونه براى کافران، اعمال ! کسى است که در ظلمتها باشد و از آن خارج نگردد؟

 .است ( و زيبا جلوه کرده)تزيين شده 

ا فِي کُلِ قَرْيَةٍ أَکَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ وَکَذَلِكَ جَعَلْنَ( 123

 إِالَ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 
افرادى که همه گونه قدرت در اختيارشان )اين گونه در هر شهر و آبادى، بزرگان گنهكارى قرار داديم؛  ( نيز)و " -

 ( و فريب مردم)و سرانجام کارشان اين شد که به مكر  ( ه کرده، و راه خطا پيش گرفتند؛گذارديم؛ اما آنها سوء استفاد

 "!فهمند دهند و نمى پرداختند؛ ولى تنها خودشان را فريب مى

وَإِذَا جَاءتْهُمْ آيَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّهِ اللّهُ ( 124

يْ ُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُّصِيبُ الَذِينَ أَجْرَمُاواْ صَاغَارٌ عِنادَ اللّاهِ وَعَاذَابٌ      أَعْلَمُ حَ

 شَدِيدٌ بِمَا کَانُواْ يَمْكُرُونَ 
آوريام، مگار اينكاه همانناد شيازى کاه باه         ما هرگز ايمان نماى »: گويند اى براى آنها بيايد، مى و هنگامى که آيه -

بزودى کسانى ! خداوند آگاهتر است که رسالت خويش را کجا قرار دهد« !هم داده شودپيامبران خدا داده شده، به ما 

کردناد،   کاه ماى   ( و فريب و نيرنگى)در مقابل مكر  ( و مردم را از راه حق منحرف ساختند،)که مرتكب گناه شدند، 

 .گرفتار حقارت در پيشگاه خدا، و عذاب شديد خواهند شد
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يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِإلِسْالَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُّضِلَهُ يَجْعَلْ  فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن( 125

صَدْرَهُ ضَيِقًا حَرَجًا کَأَنَمَا يَّصَعَدُ فِي السَمَاء کَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّاهُ الارِجْسَ عَلَاى    

 الَذِينَ الَ يُؤْمِنُونَ 
اسالم، گشاده ماى ساازد؛ و آن کاس را کاه      ( پذيرش)براى  اش را آن کس را که خدا بخواهد هدايت کند، سينه" -

خواهد به آسامان بااال بارود؛     کند که گويا مى اش را آنچنان تنگ مى بخاطر اعمال خالفش بخواهد گمراه سازد، سينه

 "!دهد آورند قرار مى اين گونه خداوند پليدى را بر افرادى که ايمان نمى

 قِيمًا قَدْ فَّصَلْنَا اآليَاتِ لِقَوْمٍ يَذَکَرُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِكَ مُسْتَ( 122
گيرناد، بياان    پروردگار توست؛ ما آيات خود را براى کسانى کاه پناد ماى    ( و سنت جاويدان)و اين راه مستقيم " -

 "!کرديم

 لَهُمْ دَارُ السَالَمِ عِندَ رَبِهِمْ وَهُوَ وَلِيَهُمْ بِمَا کَانُواْ يَعْمَلُونَ ( 127
خانه امن و امان نزد پروردگارشان خواهد بود؛ و او، ولىّ و ياور آنهاست بخااطر اعماال    ( در بهشت)براى آنها " -

 ".دادند که انجام مى ( نيكى)

وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِ قَدِ اسْاتَكْثَرْتُم مِانَ اإلِناسِ وَقَاالَ     ( 128

نسِ رَبَنَا اسْتَمْتَ َ بَعّْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَاذِيَ أَجَلْاتَ لَنَاا    أَوْلِيَآؤُهُم مِنَ اإلِ

 قَالَ النَارُ مَثْوَاکُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِالَ مَا شَاء اللّهُ إِنَ رَبَكَ حَكِيمٌ عَليمٌ 
شاما افاراد   !ّ اى جمعيّات شاياطين و جان     (:گويد مى)همه آنها را جم  و محشور ميسازد،  ( خدا)در آن روز که " -

هر ياك از ماا دو   ! پروردگارا»: گويند دوستان و پيروان آنها از ميان انسانها مى! زيادى از انسانها را گمراه ساختيد

ما به لذّات هوس آلود و زودگذر رسيديم؛ و آنها بر ما )از ديگرى استفاده کرديم؛ [  گمراه پيشوايان و پيروان]= گروه 

آتاش جايگااه شماسات؛    »: گوياد  مى ( خداوند)« .و به اجلى که براى ما مقرّر داشته بودى رسيديم ( ومت کردند؛حك

 ".پروردگار تو حكيم و داناست« جاودانه در آن خواهيد ماند، مگر آنچه خدا بخواهد

 وَکَذَلِكَ نُوَلِي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَعّْضًا بِمَا کَانُواْ يَكْسِبُونَ ( 129
 .دادند گذاريم به سبب اعمالى که انجام مى گونه بعّضى از ستمگران را به بعّضى ديگر وامى ما اين -
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يَا مَعْشَرَ الْجِنِ وَاإلِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُّصَاونَ عَلَايْكُمْ آيَااتِي    ( 131

ى أَنفُسِنَا وَغَارَتْهُمُ الْحَيَااةُ الادَنْيَا    وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَ

 وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَهُمْ کَانُواْ کَافِرِينَ 
آيا رسوالنى از شما به سوى شما نيامدناد کاه آياات مارا     ! اى گروه جنّ و انس ( :گويد در آن روز به آنها مى)" -

بر ضادّ خودماان گاواهى    »: گويند آنها مى! نين روزى بيم مى دادند؟کردند، و شما را از مالقات ش برايتان بازگو مى

دهناد   دنيا آنها را فريب داد؛ و به زيان خود گواهى ماى  ( پر زرق و برق)و زندگى « ( ما بد کرديم ( آرى،)دهيم؛  مى

 "!که کافر بودند

 ا غَافِلُونَ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبَكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَ( 131
شاهرها و آباديهاا را بخااطر ستمهايشاان در حاال غفلات و        ( ماردم )گاه  اين بخاطر آن است که پروردگارت هيچ -

 ( .فرستد بلكه قبالً رسوالنى براى آنها مى. )کند خبرى هالک نمى بى

 لُونَ وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِمَا عَمِلُواْ وَمَا رَبَكَ بِغَافِلٍ عَمَا يَعْمَ( 132
است از آنچه عمل کردند؛ و پروردگارت از اعماالى کاه    ( و مراتبى)، درجات ( از اين دو دسته)و براى هر يك " -

 ".دهند، غافل نيست انجام مى

وَرَبَكَ الْغَنِيَ ذُو الرَحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْاتَخْلِفْ مِان بَعْادِکُم مَاا     ( 133

 م مِن ذُرِيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ يَشَاء کَمَآ أَنشَأَکُ
اگار   ( گيرند؛ کند؛ بلكه همه، نتيجه اعمال خود را مى پس به کسى ستم نمى)نياز و مهربان است؛  پروردگارت بى" -

طاور کاه شاما را از نسال اقاوام       سازد؛ هماان  برد؛ سپس هر کس را بخواهد جانشين شما مى بخواهد، همه شما را مى

 ".دديگرى به وجود آور

 إِنَ مَا تُوعَدُونَ آلتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ( 134
و از عادالت و کيفار او   )ناتوان ساازيد   ( خدا را)توانيد  آيد؛ و شما نمى شود، يقيناً مى آنچه به شما وعده داده مى" -

 "!( فرار کنيد
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سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُاونُ  قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ فَ( 135

 لَهُ عَاقِبَةُ الدِارِ إِنَهُ الَ يُفْلِحُ الظَالِمُونَ 
کانم؛ امّاا بازودى خواهياد      عمال ماى   ( هم به وظيفه خود)من ! هر کار در قدرت داريد بكنيد! اى قوم من»: بگو" -

به يقين، ظالماان رساتگار نخواهناد     ( امّا! و پيروزى با شه کسى است)دانست شه کسى سرانجام نيك خواهد داشت 

 "«!شد

وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمِا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَاألَنْعَامِ نَّصِيبًا فَقَالُواْ هَذَا لِلّاهِ بِازَعْمِهِمْ   ( 132

يَّصِالُ  وَهَذَا لِشُرَکَآئِنَا فَمَا کَانَ لِشُرَکَآئِهِمْ فَالَ يَّصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا کَانَ لِلّهِ فَهُوَ 

 إِلَى شُرَکَآئِهِمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ 
و ساهمى باراى   )سهمى از آنچه خداوند از زراعت و شهارپايان آفريده، براى او قارار دادناد؛   [  مشرکان]= آنها " -

آنچه مال شرکاى آنهاا  « !است[ يعنى بتها]= و اين هم مال شرکاى ما ! اين مال خداست»: و بگمان خود گفتند ( !بتها

شد،  آرى، اگر سهم بتها با کمبودى مواجه مى! )رسيد رسيد؛ ولى آنچه مال خدا بود، به شرکايشان مى بود، به خدا نمى

که عالوه بر شرک، حتّى خادا  )کنند  شه بد حكم مى ( !دانستند دادند؛ امّا عكس آن را مجاز نمى مال خدا را به بتها مى

 "!( دانند را کمتر از بتها مى

لِكَ زَيَنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِکِينَ قَتْلَ أَوْالَدِهِامْ شُارَکَآؤُهُمْ لِيُارْدُوهُمْ    وَکَذَ( 137

 وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ 
کودکاان خاود را قرباانى بتهاا     )لاوه دادناد؛   ، قتل فرزندانشاان را در نظرشاان ج  [بتها]= گونه شرکاى آنها  همين" -

و اگر خدا . سرانجام آنها را به هالکت افكندند؛ و آيينشان را بر آنان مشتبه ساختند ( !نمودند کردند، و افتخار مى مى

بناابر ايان، آنهاا و     ( .توانست جلو آنان را بگيرد؛ ولاى اجباار ساودى نادارد     زيرا مى)کردند؛  خواست، شنين نمى مى

 "!( و به آنها اعتنا مكن)هايشان را به حال خود واگذار تهمت
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وَقَالُواْ هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ الَ يَطْعَمُهَا إِالَ مَن نّشَاء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَاامٌ  ( 138

يَجْزِيهِم بِمَاا  حُرِمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ الَ يَذْکُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاء عَلَيْهِ سَا 

 کَانُواْ يَفْتَرُونَ 
ممنوع است؛ و جز کسانى کاه   ( که مخّصوص بتهاست، براى همه)اين قسمت از شهارپايان و زراعت »: و گفتند" -

حرام شاده   ( بر ما)شهارپايانى است که سوارشدن بر آنها  ( اينها)و ! نبايد از آن بخورند -به گمان آنها -ما بخواهيم 

و )بساتند؛   بردناد، و باه خادا دروغ ماى     نام خادا را بار آن نماى    ( هنگام ذبح،)که  ( بود)شهارپايانى  ( يزن)و « !است

 "!دهد کيفر افتراهاى آنها را مى ( خدا)بزودى  ( «.اين احكام، همه از ناحيه اوست»: گفتند مى

ا وَمُحَرَمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَاا  وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ األَنْعَامِ خَالِّصَةٌ لِذُکُورِنَ( 139

 وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَکَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ 
امّاا  ! در شكم اين حيوانات است، مخّصوص مردان ماست؛ و بر همسران ما حرام اسات  ( از بچّه)آنچه »: و گفتند" -

 ( و احكاام دروغاين  )کيفر ايان توصايف    ( خدا)بزودى « .، همگى در آن شريكند[شود مرده متولّد]= اگر مرده باشد 

 ".دهد؛ او حكيم و داناست آنها را مى

قَدْ خَسِرَ الَذِينَ قَتَلُواْ أَوْالَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُواْ مَاا رَزَقَهُامُ اللّاهُ    ( 141

 مَا کَانُواْ مُهْتَدِينَ افْتِرَاء عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُواْ وَ
آنچه را خدا به آنها  ( زيرا)به يقين آنها که فرزندان خود را از روى جهل و نادانى کشتند، گرفتار خسران شدند؛ " -

 ".هدايت نيافته بودند ( هرگز)آنها گمراه شدند؛ و . روزى داده بود، بر خود تحريم کردند؛ و بر خدا افترا بستند

ذِي أَنشَأَ جَنَاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْارَ مَعْرُوشَااتٍ وَالنَخْالَ وَالازَرْعَ     وَهُوَ الَ( 141

مُخْتَلِفًا أُکُلُهُ وَالزَيْتُونَ وَالرُمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ کُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَارَ  

 هُ الَ يُحِبَ الْمُسْرِفِينَ وَآتُواْ حَقَهُ يَوْمَ حَّصَادِهِ وَالَ تُسْرِفُواْ إِنَ
]= ، و باغهااى غيرمعاروش   [هاا قارار دارد   باغهايى که درختاانش روى داربسات  ]= اوست که باغهاى معروش " -

را آفريد؛ همچنين نخل و انواع زراعت را، که از نظر ميوه و طعم با هم متفاوتناد؛  [ باغهايى که نياز به داربست ندارد

برگ و ساختمان ظاهريشان شابيه  )انار را، که از جهتى با هم شبيه، و از جهتى تفاوت دارند؛  درخت زيتون و ( نيز)و 
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و ! نشيند، بخوريد از ميوه آن، به هنگامى که به ثمر مى ( .باشد يكديگر است، در حالى که طعم ميوه آنها متفاوت مى

 "!ن را دوست نداردو اسراف نكنيد، که خداوند مسرفا! حقّ آن را به هنگام درو، بپردازيد

وَمِنَ األَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا کُلُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ اللّاهُ وَالَ تَتَبِعُاواْ خُطُاوَاتِ    ( 142

 الشَيْطَانِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مَبِينٌ 
آفرياد؛ از   ( يگار براى منااف  د )از شهارپايان، براى شما حيوانات باربر، و حيوانات کوشك  ( او کسى است که)" -

 "!و از گامهاى شيطان پيروى ننماييد، که او دشمن آشكار شماست! آنچه به شما روزى داده است، بخوريد

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الّضَأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلاذَکَرَيْنِ حَارَمَ أَمِ   ( 143

 لَيْهِ أَرْحَامُ األُنثَيَيْنِ نَبِؤُونِي بِعِلْمٍ إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ األُنثَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَ
آيا خداوند نرهااى آنهاا   »: آفريد؛ از ميش دو جفت، و از بز دو جفت؛ بگو ( براى شما)هشت جفت از شهارپايان " -

، ( و بر تحريم اينها دليلاى دارياد  ) گوييد ها در برگرفته؟ اگر راست مى ها را؟ يا آنچه شكم ماده را حرام کرده، يا ماده

 "«!به من خبر دهيد

وَمِنَ اإلِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلاذَکَرَيْنِ حَارَمَ أَمِ األُنثَيَايْنِ أَمَاا     ( 144

ذَا فَمَانْ أَظْلَامُ   اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ األُنثَيَيْنِ أَمْ کُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ وَصَاکُمُ اللّهُ بِهَ

مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ کَذِبًا لِيُّضِلَ النَاسَ بِغَيْارِ عِلْامٍ إِنَ اللّاهَ الَ يَهْادِي الْقَاوْمَ      

 الظَالِمِينَ 
کداميك از اينها را خدا حرام کرده است؟ »: ؛ بگو( براى شما آفريد)و از شتر يك جفت، و از گاو هم يك جفت " -

ها دربرگرفته؟ يا هنگامى که خدا شما را به اين موضاوع توصايه کارد، شاما      ها را؟ يا آنچه را شكم ماده دهنرها يا ما

بنادد ، تاا ماردم را از     پس شه کسى ستمكارتر است از آن کس که بر خادا دروغ ماى  ! بوديد؟ ( بر اين تحريم)گواه 

 "«کند خداوند هيچ گاه ستمگران را هدايت نمى! روى جهل گمراه سازد؟
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قُل الَ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَ مُحَرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُاهُ إِالَ أَن يَكُاونَ   ( 145

مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ 

 فَإِنَ رَبَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  اضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَالَ عَادٍ
 ( از بدن حياوان )يابم؛ بجز اينكه مردار باشد، يا خونى که  در آنچه بر من وحى شده، هيچ غذاى حرامى نمى»: بگو" -

ناام  ]= يا حيوانى که به گناه، هنگام سر بريدن، نام غيار خادا    -که اينها همه پليدند -بيرون ريخته، يا گوشت خوک 

شود، بى آنكه خواهان لاذت باشاد و ياا     ( به خوردن اين محرمات)اما کسى که مّضطر « .ن برده شده استبر آ[ بتها

 ".؛ زيرا پروردگارت، آمرزنده مهربان است( گناهى بر او نيست)زياده روى کند 

مْنَا عَلَايْهِمْ  وَعَلَى الَذِينَ هَادُواْ حَرَمْنَا کُلَ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَ( 142

شُحُوَمهُمَا ِإاَل مَا حَمَلَاْت ُظهُوُرهُمَاا أَِو الْحَوَايَاا أَْو مَاا اخْاتََلَط بَِعظْاٍم ذَلِاكَ        

 جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَا لَّصَادِقُونَ 
و گوسفند، پيه و را حرام کرديم؛ و از گاو [ حيواناتى که سم يكپارشه دارند]= دار  و بر يهوديان، هر حيوان ناخن" -

شربيشان را بر آنان تحريم نموديم؛ مگر شربيهايى که بر پشت آنها قرار دارد، و يا در دو طرف پهلوها، و يا آنها کاه  

 ".گوييم کردند به آنها کيفر داديم؛ و ما راست مى با استخوان آميخته است؛ اين را بخاطر ستمى که مى

ذُو رَحْمَاةٍ وَاسِاعَةٍ وَالَ يُارَدَ بَأْسُاهُ عَانِ الْقَاوْمِ        فَإِن کَذَبُوکَ فَقُل رَبَكُمْ( 147

 الْمُجْرِمِينَ 
اى دارد؛ اماا   پروردگاار شاما، رحمات گساترده    »: ، به آنها بگو( و اين حقايق را نپذيرند)اگر تو را تكذيب کنند " -

 " (و اگر ادامه دهيد کيفر شما حتمى است! )مجازات او هم از مجرمان دف  شدنى نيست

سَيَقُولُ الَذِينَ أَشْرَکُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَکْنَا وَالَ آبَاؤُنَا وَالَ حَرَمْنَا مِان  ( 148

شَيْءٍ کَذَلِكَ کَذَبَ الَذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَکُم مِنْ عِلْامٍ  

  الظَنَ وَإِنْ أَنتُمْ إَالَ تَخْرُصُونَ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَبِعُونَ إِالَ
شديم و نه پادران ماا؛ و    خواست، نه ما مشرک مى اگر خدا مى»: گويند مى ( براى تبرئه خويش)بزودى مشرکان " -

 ( طعام )گفتناد؛ و سارانجام    کسانى که پيش از آنها بودند نيز، همين گوناه دروغ ماى  « !کرديم نه شيزى را تحريم مى
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داريد؟ پاس آن را باه ماا نشاان دهياد؟ شاما فقاط از         ( بر اين موضوع)آيا دليل روشنى »: بگو. ا را ششيدندکيفر م

 "«.زنيد کنيد، و تخمينهاى نابجا مى اساس پيروى مى پندارهاى بى

 قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاکُمْ أَجْمَعِينَ ( 149
و اگار او بخواهاد،   . ( گاذارد  اى باقى نماى  دليلى که براى هيچ کس بهانه)براى خداست  ( ط و قا)دليل رسا »: بگو -

 «( .کند ثمر است، اين کار را نمى ولى شون هدايت اجبارى بى. )کند هدايت مى ( به اجبار)همه شما را 

فَاإِن شَاهِدُواْ فَاالَ    قُلْ هَلُمَ شُهَدَاءکُمُ الَذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَ اللّهَ حَرَمَ هَاذَا  ( 151

تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَالَ تَتَبِ ْ أَهْوَاء الَذِينَ کَذَبُواْ بِآيَاتِنَا وَالَاذِينَ الَ يُؤْمِنُاونَ بِااآلخِرَةِ    

 وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ 
گاواهى   ( بادروغ )ها اگر آن« !دهند خداوند اينها را حرام کرده است، بياوريد گواهان خود را، که گواهى مى»: بگو -

و از هوى و هوس کسانى که آيات ما را تكذيب کردند، و کسانى که ! گواهى نده ( و! همّصدا نشو)دهند، تو با آنان 

 !به آخرت ايمان ندارند و براى خدا شريك قائلند، پيروى مكن

بِاهِ شَايْئًا وَبِالْوَالِادَيْنِ     قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَمَ رَبَكُمْ عَلَيْكُمْ أَالَ تُشْرِکُواْ( 151

إِْحسَانًا َواَل تَقْتُلُوْا أَْواَلدَکُام مِاْن إمْاالٍَق نَحْانُ نَارْزُقُكُمْ وَِإيَااهُمْ َوالَ تَقَْربُاواْ        

 الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالَ تَقْتُلُواْ النَفْسَ الَتِي حَارَمَ اللّاهُ إِالَ بِاالْحَقِ   

 ذَلِكُمْ وَصَاکُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ 
اينكاه شيازى را شاريك خادا قارار      : بياييد آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برايتان بخاوانم »: بگو" -

 دهايم؛ و  ماا شاما و آنهاا را روزى ماى    ! فقر، نكشيد ( ترس)و فرزندانتان را از ! و به پدر و مادر نيكى کنيد! ندهيد

مگر ! و انسانى را که خداوند محترم شمرده، به قتل نرسانيد! نزديك کارهاى زشت نرويد، شه آشكار باشد شه پنهان

 "!؛ اين شيزى است که خداوند شما را به آن سفارش کرده، شايد درک کنيد( و از روى استحقاق)بحق 
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حْسَنُ حَتَاى يَبْلُاغَ أَشُادَهُ وَأَوْفُاواْ     وَالَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِالَ بِالَتِي هِيَ أَ( 152

الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ الَ نُكَلِفُ نَفْسًا إِالَ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ کَاانَ  

 ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَاکُم بِهِ لَعَلَكُمْ تَذَکَرُونَ 
و حاق پيماناه و   ! ، نزديك نشويد، تا به حد رشد خود برسد( و براى اصالح)و به مال يتيم، جز به بهترين صورت  -

گويياد،   و هنگاامى کاه ساخنى ماى     -کنيم هيچ کس را، جز بمقدار تواناييش، تكليف نمى -! وزن را بعدالت ادا کنيد

ده باشد و به پيمان خدا وفا کنيد، اين شيزى اسات کاه   بو ( شما)عدالت را رعايت نماييد، حتى اگر در مورد نزديكان 

 !کند، تا متذکّر شويد خداوند شما را به آن سفارش مى

وَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَالَ تَتَبِعُواْ السَبُلَ فَتَفَارَقَ بِكُامْ عَان    ( 153

 قُونَ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاکُم بِهِ لَعَلَكُمْ تَتَ
پيروى نكنيد، که شما را از طرياق   ( و انحرافى)هاى پراکنده  و از راه! اين راه مستقيم من است، از آن پيروى کنيد -

 «!کند، شايد پرهيزگارى پيشه کنيد اين شيزى است که خداوند شما را به آن سفارش مى! سازد حق، دور مى

عَلَى الَذِيَ أَحْسَنَ وَتَفّْصِايالً لِكُالِ شَايْءٍ     ثُمَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا( 154

 وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاء رَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ 
بر آنها که نيكوکار بودند، کامل کرديم؛ و همه شيز را  ( و نعمت خود را)داديم؛  ( آسمانى)سپس به موسى کتاب " -

و )شن ساختيم؛ کتابى که مايه هدايت و رحمت بود؛ شايد به لقاى پروردگارشاان  رو ( که مورد نياز آنها بود، در آن)

 "!، ايمان بياورند( روز رستاخيز

 وَهَذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَکٌ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ( 155
ن پيروى کنيد،و پرهيزگارى پيشه نمائيد، باشاد کاه   نازل کرديم؛ از آ ( بر تو)و اين کتابى است پر برکت، که ما " -

 "!قرار گيريد ( خدا)مورد رحمت 

أَن تَقُولُواْ إِنَمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَاى طَاآئِفَتَيْنِ مِان قَبْلِنَاا وَإِن کُنَاا عَان       ( 152

 دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ 
يهود و ]= کتاب آسمانى تنها بر دو طايفه پيش از ما »: وييدتا نگ ( ما اين کتاب را با اين امتيازات نازل کرديم)" -

 "!«نازل شده بود؛ و ما از بح  و بررسى آنها بى خبر بوديم[  نّصارى
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أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَااءکُم بَيِنَاةٌ   ( 157

وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن کَاذَبَ بِآيَااتِ اللّاهِ وَصَادَفَ عَنْهَاا      مِن رَبِكُمْ وَهُدًى 

 سَنَجْزِي الَذِينَ يَّصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا کَانُواْ يَّصْدِفُونَ 
و داليال روشان از   اينك آياات  ! «تر بوديم شد، از آنها هدايت يافته اگر کتاب آسمانى بر ما نازل مى»: يا نگوييد -

پس، شه کسى ستمكارتر اسات از کساى کاه آياات خادا را      ! جانب پروردگارتان، و هدايت و رحمت براى شما آمد

گردانناد، بخااطر هماين     اما بزودى کسانى را که از آيات ماا روى ماى  ! تكذيب کرده، و از آن روى گردانده است؟

 !دليلشان، مجازات شديد خواهيم کرد اعراض بى

لْ يَنظُرُونَ إِالَ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَآلئِكَاةُ أَوْ يَاأْتِيَ رَبَاكَ أَوْ يَاأْتِيَ بَعْاضُ      هَ( 158

آيَاتِ رَبِكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِكَ الَ يَنفَ ُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَاتْ  

 ظِرُواْ إِنَا مُنتَظِرُونَ مِن قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتَ
به سوى آنها بيايد، يا بعّضاى   ( خودش)به سراغشان آيند، يا خداوند  ( مرگ)آيا جز اين انتظار دارند که فرشتگان  -

امااا آن روز کاه بعّضاى از آياات پروردگاارت تحقّاق پااذيرد،      ! ؟( هااى رساتاخيز   و نشاانه )از آياات پروردگاارت   

اند، ساودى باه حالشاان نخواهاد      اند، يا در ايمانشان عمل نيكى انجام نداده ايمان نياوردهآوردن افرادى که قبالً  ايمان

 «!کشيم مى ( کيفر شما را)انتظار بكشيد ما هم انتظار  ( اکنون که شما شنين انتظارات نادرستى داريد،)»: بگو! داشت

تَ مِنْهُمْ فِي شَايْءٍ إِنَمَاا أَمْارُهُمْ    إِنَ الَذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَکَانُواْ شِيَعًا لَسْ( 159

 إِلَى اللّهِ ثُمَ يُنَبِئُهُم بِمَا کَانُواْ يَفْعَلُونَ 
تقسيم شدند، تو هيچ گونه  ( و مذاهب مختلف)هاى گوناگون  کسانى که آيين خود را پراکنده ساختند، و به دسته" -

 ".کند دادند، با خبر مى ت؛ سپس خدا آنها را از آنچه انجام مىسر و کار آنها تنها با خداس! اى با آنها ندارى رابطه

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَااء بِالسَايِئَةِ فَاالَ يُجْازَى إِالَ     ( 121

 مِثْلَهَا وَهُمْ الَ يُظْلَمُونَ 
ار بدى انجام دهد، جز بمانند آن، کيفر نخواهد هر کس کار نيكى بجا آورد، ده برابر آن پاداش دارد، و هر کس ک" -

 ".ديد؛ و ستمى بر آنها نخواهد شد
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قُلْ إِنَنِي هَدَانِي رَبِي إِلَى صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَةَ إِبْارَاهِيمَ حَنِيفًاا   ( 121

 وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِينَ 
؛ آيين اباراهيم؛ کاه   ( و ضامن سعادت دين و دنيا)ت کرده؛ آيينى پابرجا پروردگارم مرا به راه راست هداي»: بگو" -

 "«.از آيينهاى خرافى روى برگرداند؛ و از مشرکان نبود

 قُلْ إِنَ صَالَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ( 122
 .براى خداوند پروردگار جهانيان استنماز و تمام عبادات من، و زندگى و مرگ من، همه »: بگو -

 الَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ ( 123
 "«!ام؛ و من نخستين مسلمانم همتايى براى او نيست؛ و به همين مأمور شده" -

سِابُ کُالُ نَفْاسٍ إِالَ    قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًا وَهُوَ رَبَ کُلِ شَيْءٍ وَالَ تَكْ( 124

عَلَيْهَا وَالَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَ إِلَى رَبِكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِئُكُم بِمَا کُنتُمْ فِيهِ 

 تَخْتَلِفُونَ 
جاز   ( بادى )هيچ کس، عمل ! آيا غير خدا، پروردگارى را بطلبم، در حالى که او پروردگار همه شيز است؟»: بگو" -

شود؛ سپس بازگشت همه شما باه ساوى    دهد؛ و هيچ گنهكارى گناه ديگرى را متحمّل نمى به زيان خودش، انجام نمى

 ".پروردگارتان است؛ و شما را از آنچه در آن اختالف داشتيد، خبر خواهد داد

دَرَجَااتٍ   وَهُوَ الَذِي جَعَلَكُمْ خَالَئِفَ األَرْضِ وَرَفَ َ بَعّْضَكُمْ فَاوْقَ بَعْاضٍ  ( 125

 لِيَبْلُوَکُمْ فِي مَا آتَاکُمْ إِنَ رَبَكَ سَرِي ُ الْعِقَابِ وَإِنَهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 
خود در زمين ساخت، و درجات بعّضى از شاما را بااالتر از    ( و نمايندگان)و او کسى است که شما را جانشينان " -

اختيارتان قرار داده بيازمايد؛ به يقين پروردگار تو سري  العقااب و  بعّضى ديگر قرار داد، تا شما را به وسيله آنچه در 

دهاد؛ و نسابت باه حاق پوياان       کيفر کسانى را که از بوته امتحان نادرست درآيند، زود ماى . )آمرزنده مهربان است

 "( .مهربان است
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 سوره االعراف

 محل نزول مكه -212تعداد آيات  -7س

 

 حِيمِبِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 المص ( 1
  المص -

کِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَالَ يَكُن فِي صَادْرِکَ حَارَجٌ مِنْاهُ لِتُناذِرَ بِاهِ وَذِکْارَى       ( 2

 لِلْمُؤْمِنِينَ 
مردم را )وسيله آن، تا به ! اين کتابى است که بر تو نازل شده؛ و نبايد از ناحيه آن، ناراحتى در سينه داشته باشى" -

 ".بيم دهى؛ و تذکّرى است براى مؤمنان ( از عواقب سوء عقايد و اعمال نادرستشان

اتَبِعُوْا مَا أُنِزَل إِلَيْكُم مِن َربِكُاْم َواَل تَتَبِعُاوْا مِان دُونِاِه أَوْلِيَااء قَلِاياًل مَاا        ( 3

 تَذَکَرُونَ 
و از اولياا و معبودهااى ديگار جاز او، پياروى      ! نازل شده، پيروى کنيداز شيزى که از طرف پروردگارتان بر شما  -

 !شويد اما کمتر متذکّر مى! نكنيد

 وَکَم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ ( 4
هنگاام، ياا در روز    و عذاب ماا شاب   !هالک کرديم ( بر اثر گناه فراوانشان)شه بسيار شهرها و آباديها که آنها را  -

 .هنگامى که استراحت کرده بودند، به سراغشان آمد

 فَمَا کَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا إِالَ أَن قَالُواْ إِنَا کُنَا ظَالِمِينَ ( 5
ولاى ايان   )« !باوديم  ماا ظاالم  »:و در آن موق  که عذاب ما به سراغ آنها آمد، سخنى نداشتند جز اينكاه گفتناد  " -

 "( .اعتراف به گناه، ديگر دير شده بود؛ و سودى به حالشان نداشت
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 فَلَنَسْأَلَنَ الَذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَ الْمُرْسَلِينَ ( 2
بران ساؤال  از پياام  ( و هام )از کسانى که پيامبران به سوى آنها فرستاده شدند سؤال خواهيم کرد؛  ( هم)به يقين، " -

 "!کنيم مى

 فَلَنَقُّصَنَ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا کُنَا غَآئِبِينَ ( 7
بلكه همه جا حاضار  )براى آنان شرح خواهيم داد؛ و ما هرگز غايب نبوديم  ( خود)با علم  ( اعمالشان را)و مسلماً " -

 "!( و ناظر اعمال بندگان هستيم

 مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُ فَ( 8
آنها سانگين اسات،    ( عمل)کسانى که ميزانهاى ! در آن روز، حقّ است ( اعمال، و سنجش ارزش آنها)وزن کردن  -

 !همان رستگارانند

کَاانُواْ بِآيَاتِنَاا    وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَاذِينَ خَسِارُواْ أَنفُسَاهُم بِمَاا    ( 9

 يِظْلِمُونَ 
آنها سبك است، افرادى هستند که سرمايه وجود خود را، بخاطر ظلم و ساتمى کاه    ( عمل)و کسانى که ميزانهاى  -

 .اند کردند، از دست داده نسبت به آيات ما مى

 يالً مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ مَكَنَاکُمْ فِي األَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِ( 11
ما تسلّط و مالكيّت و حكومت بر زمين را براى شما قرار داديم؛ و اناواع وساايل زنادگى را باراى شاما فاراهم       " -

 "!کنيد ساختيم؛ اما کمتر شكرگزارى مى

سَاجَدُواْ إِالَ  وَلَقَدْ خَلَقْنَاکُمْ ثُمَ صَوَرْنَاکُمْ ثُمَ قُلْنَا لِلْمَآلئِكَةِ اسْاجُدُواْ آلدَمَ فَ ( 11

 إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَاجِدِينَ 
آنها همه سجده « !براى آدم خّضوع کنيد»: ما شما را آفريديم؛ سپس صورت بندى کرديم؛ بعد به فرشتگان گفتيم" -

 ".کنندگان نبود کردند؛ جز ابليس که از سجده
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قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِنْاهُ خَلَقْتَنِاي مِان نَاارٍ      قَالَ مَا مَنَعَكَ أَالَ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ( 12

 وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ 
مان  »: گفت« در آن هنگام که به تو فرمان دادم، شه شيز تو را مان  شد که سجده کنى؟»: فرمود ( خداوند به او)" -

 "«!اى و او را از گل از او بهترم؛ مرا از آتش آفريده

هَاا فَمَاا يَكُاوُن لَاَك أَن تَتَكَبَاَر فِيهَاا فَااخْرُجْ إِنَاكَ مِانَ          قَالَ فَاهْبِطْ مِنْ( 13

 الّصَاغِرِينَ 
بيارون رو، کاه تاو از    ! تكبّر کنى ( مقام و مرتبه)تو حقّ ندارى در آن ! فرود آى ( ات مقام و مرتبه)از آن »: گفت -

 !افراد پست و کوشكى

 قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ( 14
 «( !و زنده بگذار)شوند مهلت ده  برانگيخته مى ( مردم)مرا تا روزى که »: گفت -

 قَالَ إِنَكَ مِنَ المُنظَرِينَ ( 15
 «!تو از مهلت داده شدگانى»: فرمود -

 قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي ألَقْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ( 12
 !تى، من بر سر راه مستقيم تو، در برابر آنها کمين مى کنماکنون که مرا گمراه ساخ»: گفت -

ثُمَ آلتِيَنَهُم مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَالَ ( 17

 تَجِدُ أَکْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ 
روم؛ و بيشاتر آنهاا را    نها، به سراغشان ماى سپس از پيش رو و از پشت سر، و از طرف راست و از طرف شپ آ" -

 "«!شكرگزار نخواهى يافت

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَاأَنَ جَهَانَمَ مِانكُمْ    ( 18

 أَجْمَعِينَ 
م که هر کس از آنها از تاو پياروى   کن و سوگند ياد مى! ، با ننگ و عار و خوارى، بيرون رو( مقام)از آن »: فرمود -

 !کنم کند، جهنم را از شما همگى پر مى
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وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَةَ فَكُالَ مِنْ حَيْ ُ شِئْتُمَا وَالَ تَقْرَبَا هَاذِهِ  ( 19

 الشَجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَالِمِينَ 
امّاا باه ايان درخات نزدياك      ! و از هر جا که خواستيد، بخورياد  !تو و همسرت در بهشت ساکن شويد! و اى آدم -

 «!نشويد، که از ستمكاران خواهيد بود

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَاالَ  ( 21

 كُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ مَا نَهَاکُمَا رَبَكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَجَرَةِ إِالَ أَن تَ
پروردگارتان شما »: سپس شيطان آن دو را وسوسه کرد، تا آنچه را از اندامشان پنهان بود، آشكار سازد؛ و گفت" -

 ( در بهشات )فرشاته خواهياد شاد، ياا جاوداناه       ( اگر از آن بخورياد، )را از اين درخت نهى نكرده مگر بخاطر اينكه 

 "«!خواهيد ماند

 وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَمِنَ النَاصِحِينَ ( 21
 .و براى آنها سوگند ياد کرد که من براى شما از خيرخواهانم -

فَدَالَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَا ذَاقَا الشَجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَاوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَاا يَخّْصِافَانِ    ( 22

رَقِ الْجَنَةِ وَنَادَاهُمَا رَبَهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَاا الشَاجَرَةِ وَأَقُال    عَلَيْهِمَا مِن وَ

 لَكُمَا إِنَ الشَيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌ مَبِينٌ 
]= و هنگامى کاه از آن درخات ششايدند، اندامشاان     . فرودآورد ( از مقامشان)و به اين ترتيب، آنها را با فريب " -

و . بهشتى بر خود، تاا آن را بپوشاانند   ( درختان)بر آنها آشكار شد؛ و شروع کردند به قرار دادن برگهاى [  نعورتشا

و نگفاتم کاه شايطان باراى شاما دشامن       ! آيا شما را از آن درخت نهى نكاردم؟ »: پروردگارشان آنها را نداد داد که

 "«!آشكارى است؟

 إِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَاالَ رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَ( 23
 «!و اگر ما را نبخشى و بر ما رحم نكنى، از زيانكاران خواهيم بود! ما به خويشتن ستم کرديم! پروردگارا»: گفتند -

 قَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ اهْبِطُواْ بَعّْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي األَرْضِ مُسْتَ( 24
شيطان ! )فرود آييد، در حالى که بعّضى از شما نسبت به بعض ديگر، دشمن خواهيد بود ( از مقام خويش،)»: فرمود -

 «.گيرى تا زمان معينى خواهد بود و براى شما در زمين، قرارگاه و وسيله بهره ( !دشمن شماست، و شما دشمن او
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 وْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ قَالَ فِيهَا تَحْيَ( 25
 "«.از آن خارج خواهيد شد ( در رستاخيز)ميريد؛ و  شويد؛ و در آن مى زنده مى[  زمين]= در آن »: فرمود" -

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَايْكُمْ لِبَاسًاا يُاوَارِي سَاوْءَاتِكُمْ وَرِيشًاا وَلِبَااسُ       ( 22

 ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَهُمْ يَذَکَرُونَ  التَقْوَىَ
پوشااند و ماياه زينات شماسات؛ اماا لبااس        لباسى براى شما فرستاديم که انادام شاما را ماى   ! اى فرزندان آدم" -

 "!شوند ( نعمتهاى او)از آيات خداست، تا متذکّر  ( همه)اينها ! پرهيزگارى بهتر است

ي آدَمَ الَ يَفْتِنَنَكُمُ الشَيْطَانُ کَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ الْجَنَةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا يَا بَنِ( 27

لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَهُ يَرَاکُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْ ُ الَ تَرَوْنَهُمْ إِنَا جَعَلْنَاا  

 ذِينَ الَ يُؤْمِنُونَ الشَيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَ
شيطان شما را نفريبد، آن گونه که پدر و مادر شما را از بهشت بيارون کارد، و لباسشاان را از    ! اى فرزندان آدم" -

بينند از جاايى کاه شاما     شه اينكه او و همكارانش شما را مى! تنشان بيرون ساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد

 "!آورند ما شياطين را اولياى کسانى قرار داديم که ايمان نمى ( بدانيدامّا )بينيد؛  آنها را نمى

وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَ اللّهَ الَ ( 28

 يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُونَ 
پدران خود را بر اين عمال ياافتيم؛ و خداوناد ماا را باه آن      »: گويند دهند مى و هنگامى که کار زشتى انجام مى" -

دهياد کاه    آياا شيازى باه خادا نسابت ماى      ! دهاد  به کار زشت فرمان نمى ( هرگز)خداوند »: بگو« !دستور داده است

 "«!دانيد؟ نمى

وُجُوهَكُمْ عِندَ کُلِ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِّصِينَ  قُلْ أَمَرَ رَبِي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ( 29

 لَهُ الدِينَ کَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ 
باه ساوى او    ( و به هنگام عباادت )پروردگارم امر به عدالت کرده است؛ و توجّه خويش را در هر مسجد »: بگو" -

همان گونه که در آغاز شما را  ( و بدانيد! )خالص گردانيدرا براى او  ( خود)و او را بخوانيد، در حالى که دين ! کنيد

 "!گرديد بازمى ( بار ديگر در رستاخيز)آفريد، 
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فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَ عَلَيْهِمُ الّضَالَلَةُ إِنَهُمُ اتَخَذُوا الشَيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِان  ( 31

  دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مَهْتَدُونَ
کسانى هستند )آنها . گمراهى بر آنها مسلّم شده است ( اند، که شايستگى نداشته)جمعى را هدايت کرده؛ و جمعى " -

 "!اند کنند هدايت يافته شياطين را به جاى خداوند، اولياى خود انتخاب کردند؛ و گمان مى ( که

کُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَالَ تُسْرِفُواْ إِنَهُ يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ کُلِ مَسْجِدٍ و( 31

 الَ يُحِبَ الْمُسْرِفِينَ 
بخوريد و بياشاميد،  ( از نعمتهاى الهى)و ! زينت خود را به هنگام رفتن به مسجد، با خود برداريد! اى فرزندان آدم -

 !دارد ولى اسراف نكنيد که خداوند مسرفان را دوست نمى

زِينَةَ اللّهِ الَتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَيِبَاتِ مِنَ الارِزْقِ قُالْ هِاي     قُلْ مَنْ حَرَمَ( 32

لِلَذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدَنْيَا خَالِّصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ کَذَلِكَ نُفَّصِلُ اآليَااتِ لِقَاوْمٍ   

 يَعْلَمُونَ 
: بگاو « !گان خود آفريده، و روزيهاى پاکيزه را حرام کارده اسات؟  شه کسى زينتهاى الهى را که براى بند»: بگو" -

در  ( اگر شه ديگران نيز با آنها مشارکت دارناد؛ ولاى  )اند؛  اينها در زندگى دنيا، براى کسانى است که ايمان آورده»

 "!دهيم را براى کسانى که آگاهند، شرح مى ( خود)اين گونه آيات « .خواهد بود ( براى مؤمنان)قيامت، خالص 

قُلْ إِنَمَا حَرَمَ رَبِيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَاإلِثْمَ وَالْبَغْايَ بِغَيْارِ   ( 33

الْحَقِ وَأَن تُشْرِکُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُاواْ عَلَاى اللّاهِ مَاا الَ     

 تَعْلَمُونَ 
گناه و ستم بنااحق   ( همچنين)، تنها اعمال زشت را، شه آشكار باشد شه پنهان، حرام کرده است؛ و خداوند»: بگو" -

را؛ و اينكه شيزى را که خداوند دليلى براى آن نازل نكرده، شريك او قرار دهيد؛ و به خدا مطلبى نسابت دهياد کاه    

 "«.دانيد نمى
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 الَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَالَ يَسْتَقْدِمُونَ  وَلِكُلِ أُمَةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ( 34
است؛ و هنگامى که سرآمد آنهاا فارا رساد، ناه سااعتى از آن       ( معيّنى)براى هر قوم و جمعيّتى، زمان و سرآمد " -

 ".گيرند کنند، و نه بر آن پيشى مى تأخير مى

قُّصَاونَ عَلَايْكُمْ آيَااتِي فَمَانِ اتَقَاى      يَا بَنِي آدَمَ إِمَا يَأْتِيَنَكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَ( 35

 وَأَصْلَحَ فَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ 
از آنها پيروى )اگر رسوالنى از خود شما به سراغتان بيايند که آيات مرا براى شما بازگو کنند، ! اى فرزندان آدم" -

، ناه  ( و در اصاالح خاويش و ديگاران بكوشاند    )لح انجام دهند کسانى که پرهيزگارى پيشه کنند و عمل صا ( کنيد؛

 ".ترسى بر آنهاست و نه غمناک مى شوند

وَالَذِينَ کَذَبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أُوْلََئِكَ أَصْاحَابُ النَاارِ هُامْ فِيهَاا     ( 32

 خَالِدُونَ 
 ".ن تكبّر ورزند، اهل دوزخند؛ جاودانه در آن خواهند ماندو آنها که آيات ما را تكذيب کنند، و در برابر آ" -

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ کَذِبًا أَوْ کَاذَبَ بِآيَاتِاهِ أُوْلَئِاكَ يَنَاالُهُمْ     ( 37

مَاا کُناتُمْ   نَّصِيبُهُم مِنَ الْكِتَابِ حَتَى إِذَا جَاءتْهُمْ رُسُالُنَا يَتَوَفَاوْنَهُمْ قَاالُواْ أَيْانَ     

 تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَهُمْ کَانُواْ کَافِرِينَ 
آنهاا نّصيبشاان را   ! بندند، يا آيات او را تكذيب مى کنند؟ شه کسى ستمكارتر است از آنها که بر خدا دروغ مى" -

باه  [  فرشتگان قبض ارواح]= برند؛ تا زمانى که فرستادگان ما  مى ( و مواهب اين جهاناز نعمتها )از آنچه مقدّر شده 

شارا باه   ! )خواندياد؟  کجايند معبودهايى که غير از خدا ماى »: پرسند سراغشان روند و جانشان را بگيرند؛ از آنها مى

دهند که  و بر ضدّ خود گواهى مى« ( !و از ما دور گشتند)گم شدند  ( همه)آنها »: گويند مى« ( !آيند؟ يارى شما نمى

 "!کافر بودند

قَالَ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِن الْجِنِ وَاإلِنسِ فِي النَارِ کُلَمَاا  ( 38

هُامْ  دَخَلَتْ أُمَةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَى إِذَا ادَارَکُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَاتْ أُخْارَاهُمْ ألُوالَ  
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رَبَنَا هَؤُالء أَضَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَاارِ قَاالَ لِكُالٍ ضِاعْفٌ وَلَكِان الَ      

 تَعْلَمُونَ 
هار زماان کاه    « !هاى مشابه خود از جنّ و انس در آتش وارد شاويد  در صفّ گروه»: گويد مى ( خداوند به آنها)" -

گروه پيروان  ( در اين هنگام. )کنند؛ تا همگى با ذلّت در آن قرار گيرند لعن مى شوند، گروه ديگر را گروهى وارد مى

اينها بودند که ما را گمراه ساختند؛ پس کيفار آنهاا را از آتاش دو برابار     ! خداوندا»: گويند درباره پيشوايان خود مى

عاذاب   ( از شاما )راى هار کادام   با »: فرماياد  مى« ( .کيفرى براى گمراهيشان، و کيفرى بخاطر گمراه ساختن ما! )کن

شرا که پيروان اگر گرد پيشوايان گمراه را نگرفتاه بودناد، قادرتى بار اغاواى ماردم       ! )دانيد مّضاعف است؛ ولى نمى

 "«( .نداشتند

وَقَالَتْ أُوالَهُمْ ألُخْرَاهُمْ فَمَا کَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَّضْلٍ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَاا  ( 39

 كْسِبُونَ کُنتُمْ تَ
را در برابار   ( الهاى )شما امتيازى بر ما نداشتيد؛ پس بچشيد عاذاب  »: گويند و پيشوايان آنها به پيروان خود مى" -

 "!داديد آنچه انجام مى

إِنَ الَذِينَ کَذَبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا الَ تُفَتَحُ لَهُمْ أَبْاوَابُ السَامَاء وَالَ   ( 41

 دْخُلُونَ الْجَنَةَ حَتَى يَلِّجَ الْجَمَلُ فِي سَمِ الْخِيَاطِ وَکَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ يَ
درهاى آسمان به رويشاان گشاوده    ( هرگز)کسانى که آيات ما را تكذيب کردند، و در برابر آن تكبّر ورزيدند، " -

اين گونه، گنهكاران را جزا ! تر از سوراخ سوزن بگذردداخل بهشت نخواهند شد مگر اينكه ش ( هيچ گاه)شود؛ و  نمى

 "!دهيم مى

 لَهُم مِن جَهَنَمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَکَذَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ ( 41
 "!است؛ و اينچنين ظالمان را جزا ميدهيم ( از آن)دوزخ، و روى آنها پوششهايى  ( آتش)براى آنها بسترى از " -

وَالَذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُاواْ الّصَاالِحَاتِ الَ نُكَلِافُ نَفْسًاا إِالَ وُسْاعَهَا أُوْلَئِاكَ       ( 42

 أَصْحَابُ الْجَنَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
البتاه هايچ کاس را جاز باه انادازه توانااييش تكلياف          -اند  و کسانى که ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده" -

 ".ها اهل بهشتند؛ و جاودانه در آن خواهند ماندآن -کنيم نمى
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وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ األَنْهَارُ وَقَالُواْ الْحَمْادُ  ( 43

بِنَاا  لِلّهِ الَذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا کُنَا لِنَهْتَدِيَ لَوْال أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَ

 بِالْحَقِ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
قّصرها و )؛ و از زير ( تا در صفا و صميميّت با هم زندگى کنند)کنيم  و آنچه در دلها از کينه و حسد دارند، برمى" -

 ( هماه نعمتهاا  )خّصوص خداونادى اسات کاه ماا را باه ايان       ستايش م»: گويند آنها، نهرها جريان دارد؛ مى ( درختان

مسلّماً فرستادگان پروردگاار ماا حاق را    ! يافتيم راه نمى ( به اينها)رهنمون شد؛ و اگر خدا ما را هدايت نكرده بود، ما 

ديد، باه ارث  دا اين بهشت را در برابر اعمالى که انجام مى»: شود که به آنان ندا داده مى ( در اين هنگام)و « !آوردند

 "«!برديد

وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَةِ أَصْحَابَ النَارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاا وَعَادَنَا رَبَنَاا حَق اا     ( 44

فَهَلْ وَجَدتُم مَا وَعَدَ رَبَكُمْ حَق ا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَنَ مُؤَذِنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللّهِ عَلَاى  

  الظَالِمِينَ
آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود، همه را حق يافتيم؛ آيا شما »: زنند که و بهشتيان دوزخيان را صدا مى" -

: دهد که اى در ميان آنها ندا مى در اين هنگام، ندادهنده« !هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق يافتيد؟

 "!لعنت خدا بر ستمگران باد»

 ذِينَ يَّصُدَونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِاآلخِرَةِ کَافِرُونَ الَ( 45
خواهند آن را کّج و معاوج نشاان دهناد؛ و     مى ( با القاى شبهات)دارند، و  از راه خدا بازمى ( مردم را)همانها که " -

 "«!آنها به آخرت کافرند

عْرَافِ رِجَاالٌ يَعْرِفُاونَ کُاال  بِسِايمَاهُمْ وَنَاادَوْاْ      وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى األَ( 42

 أَصْحَابَ الْجَنَةِ أَن سَالَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 
مردانى هستند که هار ياك از آن دو را   « اعراف»، حجابى است؛ و بر [ بهشتيان و دوزخيان]= و در ميان آن دو " -

شوند، در حالى کاه   امّا داخل بهشت نمى« !درود بر شما باد»: زنند که شناسند؛ و به بهشتيان صدا مى مىشان  از شهره

 ".اميد آن را دارند
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وَإِذَا صُرِفَتْ أَبّْصَارُهُمْ تِلْقَاء أَصْحَابِ النَارِ قَالُواْ رَبَنَا الَ تَجْعَلْنَا مَ َ الْقَاوْمِ  ( 47

 الظَالِمِينَ 
 «!ما را با گروه ستمگران قرار مده! پروردگارا»: گويند افتد مى شمشان به دوزخيان مىو هنگامى که ش -

وَنَادَى أَصْحَابُ األَعْرَافِ رِجَاالً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَانكُمْ  ( 48

 جَمْعُكُمْ وَمَا کُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ 
: گويناد  زنناد و ماى   شناساند، صادا ماى    که از سيمايشان آنهاا را ماى   ( يان رااز دوزخ)و اصحاب اعراف، مردانى  -

 «!و تكبّرهاى شما، به حالتان سودى نداد ( از مال و ثروت و آن و فرزند)گردآورى شما  ( ديديد که)»

خَوْفٌ عَلَيْكُمْ  أَهَؤُالء الَذِينَ أَقْسَمْتُمْ الَ يَنَالُهُمُ اللّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُواْ الْجَنَةَ الَ( 49

 وَالَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ 
همانان نيستند که سوگند ياد کردياد رحمات خادا هرگاز شاامل حالشاان       [  اين واماندگان بر اعراف]= آيا اينها " -

 ( :شاود  ولى خداوند بخاطر ايمان و بعّضى اعمال خيرشان، آنها را بخشيد؛ هم اکنون به آنهاا گفتاه ماى   ! )نخواهد شد؟

 "!شويد هشت شويد، که نه ترسى داريد و نه غمناک مىداخل ب

وَنَادَى أَصْحَابُ النَارِ أَصْحَابَ الْجَنَةِ أَنْ أَفِيّضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَااء أَوْ مِمَاا   ( 51

 رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُواْ إِنَ اللّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ 
و مقدارى آب، يا از آنچه خدا به شما روزى داده، به ماا   ( محبّت کنيد)»: زنند که و دوزخيان، بهشتيان را صدا مى -

 «!خداوند اينها را بر کافران حرام کرده است»: گويند مى ( در پاسخ)آنها « !ببخشيد

نَنسَاهُمْ کَمَاا   الَذِينَ اتَخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدَنْيَا فَالْيَوْمَ( 51

 نَسُواْ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا کَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ 
همانها که دين و آيين خود را سرگرمى و بازيچه گرفتند؛ و زندگى دنيا آنان را مغرور ساخت؛ امروز ما آنهاا را  " -

 ".آيات ما را انكار نمودند کنيم، همان گونه که لقاى شنين روزى را فراموش کردند و فراموش مى
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 وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَّصَلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ( 52
که مايه هادايت و رحمات    ( کتابى)آن را با آگاهى شرح داديم؛  ( اسرار و رموز)ما کتابى براى آنها آورديم که " -

 ".آورند مى براى جمعيّتى است که ايمان

هَلْ يَنظُرُونَ إِالَ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْالُ قَادْ   ( 53

جَاءتْ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِ فَهَل لَنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَاا أَوْ نُارَدَ فَنَعْمَالَ غَيْارَ     

 دْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُم مَا کَانُواْ يَفْتَرُونَ الَذِي کُنَا نَعْمَلُ قَ
کاار از  )دارند؟ آن روز که تأويل آنها فرا رسد،  ( و فرا رسيدن تهديدهاى الهى)آيا آنها جز انتظار تأويل آيات " -

فرساتادگان  »: ويناد گ کساانى کاه قابالً آن را فراماوش کارده بودناد ماى        ( کار گذشته، و پشيمانى سودى ندارد؛ و

باه ماا اجاازه    )شفيعانى براى ما وجود دارند که براى ما شفاعت کنند؟ ياا   ( امروز)پروردگار ما، حق را آوردند؛ آيا 

آنها سرمايه وجود خاود را   ( ولى)« !داديم، انجام دهيم؟ بازگرديم، و اعمالى غير از آنچه انجام مى ( داده شود به دنيا

نه راه بازگشتى دارناد،  . )شوند گم مى:ودهايى را که به دروغ ساخته بودند، همگى از نظرشان اند؛ و معب از دست داده

 "( !و نه شفيعانى

إِنَ رَبَكُمُ اللّهُ الَذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَاامٍ ثُامَ اسْاتَوَى    ( 54

بُاهُ حَثِيثًاا وَالشَامْسَ وَالْقَمَارَ وَالنُجُاومَ      عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَيْالَ النَهَاارَ يَطْلُ  

 مُسَخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَالَ لَهُ الْخَلْقُ وَاألَمْرُ تَبَارَکَ اللّهُ رَبَ الْعَالَمِينَ 
آفريد؛ سپس به تدبير جهان [  شش دوران]= پروردگار شما، خداوندى است که آسمانها و زمين را در شش روز " -

شب، روز را مى پوشاند؛ و شب باه دنباال روز، باه سارعت در حرکات اسات؛ و        ( پرده تاريك)با  هستى پرداخت؛

و )، از آن او ( جهان)آگاه باشيد که آفرينش و تدبير . خورشيد و ماه و ستارگان را آفريد، که مسخّر فرمان او هستند

 "!جهانيان استاست خداوندى که پروردگار  ( ناپذير و زوال)پر برکت ! ست( به فرمان او

 ادْعُواْ رَبَكُمْ تَّضَرُعًا وَخُفْيَةً إِنَهُ الَ يُحِبَ الْمُعْتَدِينَ ( 55
او متجااوزان   ( و از تجاوز، دست برداريد کاه ! )از روى تّضرّع، و در پنهانى، بخوانيد ( آشكارا)پروردگار خود را  -

 !دارد را دوست نمى
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عْدَ إِصْالَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًاا إِنَ رَحْمَاتَ   وَالَ تُفْسِدُواْ فِي األَرْضِ بَ( 52

 اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 
و . بيم از مسؤوليتها، و اميد باه رحماتش  ! )و در زمين پس از اصالح آن فساد نكنيد، و او را با بيم و اميد بخوانيد -

 !زيرا رحمت خدا به نيكوکاران نزديك است ( نيكى کنيد

وَهُوَ الَذِي يُرْسِلُ الرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِاهِ حَتَاى إِذَا أَقَلَاتْ سَاحَابًا     ( 57

ثِقَاالً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِان کُالِ الثَمَارَاتِ کَاذَلِكَ     

 رُونَ نُخْرِجُ الْموْتَى لَعَلَكُمْ تَذَکَ
بار  )باار را   فرستد؛ تا ابرهااى سانگين   رحمتش مى ( باران)او کسى است که بادها را بشارت دهنده در پيشاپيش " -

را ناازل   ( حيااتبخش )فرساتيم؛ و باه وسايله آنهاا، آب      ما آنها را به سوى زمينهاى مرده مى ( سپس)کشند؛  ( دوش

 ( که زمينهاى مرده را زناده کارديم،  )آوريم؛ اين گونه  بيرون مى ( هاز خاک تير)اى  کنيم؛ و با آن، از هرگونه ميوه مى

 "!متذکّر شويد ( با توجه به اين مثال)کنيم، شايد  زنده مى ( نيز در قيامت)مردگان را 

وَالْبَلَدُ الطَيِبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِاهِ وَالَاذِي خَبُا َ الَ يَخْارُجُ إِالَ نَكِادًا      ( 58

 لِكَ نُّصَرِفُ اآليَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ کَذَ
، جاز  ( زار و شاوره )رويد؛ امّا سرزمينهاى بد طينت  ، گياهش به فرمان پروردگار مى( و شيرين1سرزمين پاکيزه " -

 "!کنيم را براى آنها که شكرگزارند، بيان مى ( خود)رويد؛ اين گونه آيات  ارزش، از آن نمى گياه ناشيز و بى

قَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْارُهُ  لَ( 59

 إِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 
ياد، کاه   خداوند يگانه را پرساتش کن  ( تنها! )اى قوم من»: ما نوح را به سوى قومش فرستاديم؛ او به آنان گفت" -

 "«!ترسم من بر شما از عذاب روز بزرگى مى ( و اگر غير او را عبادت کنيد،! )معبودى جز او براى شما نيست

 قَالَ الْمَألُ مِن قَوْمِهِ إِنَا لَنَرَاکَ فِي ضَالَلٍ مَبِينٍ ( 21
 «!بينيم ما تو را در گمراهى آشكارى مى»: اشراف قومش به او گفتند ( ولى) -
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 يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَالَلَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِن رَبِ الْعَالَمِينَ  قَالَ( 21
 "!اى از جانب پروردگار جهانيانم هيچ گونه گمراهى در من نيست؛ ولى من فرستاده! اى قوم من»: گفت" -

 تَعْلَمُونَ  أُبَلِغُكُمْ رِسَاالَتِ رَبِي وَأَنّصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا الَ( 22
دانام کاه شاما     کنم؛ و خيرخواه شما هستم؛ و از خداوناد شيزهاايى ماى    رسالتهاى پروردگارم را به شما ابالغ مى" -

 ".دانيد نمى

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءکُمْ ذِکْرٌ مِن رَبِكُمْ عَلَى رَجُالٍ مِانكُمْ لِيُناذِرَکُمْ وَلِتَتَقُاواْ     ( 23

 نَ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُو
از عواقاب  )ايد که دستور آگاه کننده پروردگارتان به وسيله مردى از ميان شما به شاما برساد، تاا     آيا تعجّب کرده -

 !گرديد؟ ( الهى)پرهيزگارى پيشه کنيد و شايد مشمول رحمت  ( در پرتو اين دستور،)بيمتان دهد، و  ( اعمال خالف

مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَاذِينَ کَاذَبُواْ بِآيَاتِنَاا    فَكَذَبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَذِينَ ( 24

 إِنَهُمْ کَانُواْ قَوْماً عَمِينَ 
امّا سرانجام او را تكذيب کردند؛ و ما او و کسانى را که با وى در کشتى بودند، رهايى بخشيديم؛ و کسانى کاه  " -

 ".بودند ( و کوردل)گروهى نابينا  آيات ما را تكذيب کردند، غرق کرديم؛ شه اينكه آنها

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْارُهُ أَفَاالَ   ( 25

 تَتَقُونَ 
او  خدا را پرستش کنيد، که جاز  ( تنها! )اى قوم من»: ؛ گفت( فرستاديم)را « هود»و به سوى قوم عاد، برادرشان " -

 "«!کنيد؟ آيا پرهيزگارى پيشه نمى! معبودى براى شما نيست

قَالَ الْمَألُ الَذِينَ کَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَا لَنَرَاکَ فِي سَفَاهَةٍ وِإِنَا لَنَظُنُاكَ مِانَ   ( 22

 الْكَاذِبِينَ 
نايم، و ماا مسالّماً تاو را از     بي ماى  ( و ناادانى و سابك مغازى   )ما تاو را در سافاهت   »: اشراف کافر قوم او گفتند -

 «!دانيم دروغگويان مى
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 قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِن رَبِ الْعَالَمِينَ ( 27
 ".اى از طرف پروردگار جهانيانم هيچ گونه سفاهتى در من نيست؛ ولى فرستاده! اى قوم من»: گرفت" -

 بِي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ أُبَلِغُكُمْ رِسَاالتِ رَ( 28
 ".کنم؛ و من خيرخواه امينى براى شما هستم رسالتهاى پروردگارم را به شما ابالغ مى" -

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءکُمْ ذِکْرٌ مِن رَبِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِيُنذِرَکُمْ وَاذکُرُواْ إِذْ ( 29

دِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَکُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْاطَةً فَااذْکُرُواْ آالء اللّاهِ    جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْ

 لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 
از مجاازات  )ايد که دستور آگاه کننده پروردگارتان به وسيله مردى از ميان شما به شما برسد تا  آيا تعجّب کرده" -

را جانشاينان قاوم ناوح قارار داد؛ و شاما را از جهات خلقات        و به ياد آوريد هنگامى کاه شاما   ! بيمتان دهد؟ ( الهى

 "«!داد؛ پس نعمتهاى خدا را به ياد آوريد، شايد رستگار شويد ( و قدرت)گسترش  ( جسمانى)

قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا کَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِادُنَا إِن  ( 71

 نتَ مِنَ الّصَادِقِينَ کُ
پاس  ! پرستند، رهاا کنايم؟   اى که تنها خداى يگانه را بپرستيم، و آنچه را پدران ما مى آيا به سراغ ما آمده»: گفتند -

 !«دهى، بياور به ما وعده مى ( از بال و عذاب الهى)گوئى آنچه را  اگر راست مى

جْاسٌ وَغَّضَابٌ أَتُجَاادِلُونَنِي فِاي أَسْامَاء      قَالَ قَدْ وَقَ َ عَلَيْكُم مِن رَبِكُمْ رِ( 71

سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤکُم مَا نَزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانتَظِرُواْ إِنِي مَعَكُام مِانَ   

 الْمُنتَظِرِينَ 
کنيد که شاما   دله مىآيا با من در مورد نامهايى مجا! پليدى و غّضب پروردگارتان، شما را فرا گرفته است»: گفت -

! ايد، در حالى که خداوند هيچ دليلى درباره آن نازل نكارده اسات؟   گذارده ( بعنوان معبود و خدا، بر بتها1و پدرانتان 

 «( !شما انتظار شكست من، و من انتظار عذاب الهى براى شما! )کشم پس شما منتظر باشيد، من هم با شما انتظار مى
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ذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَاذِينَ کَاذَبُواْ بِآيَاتِنَاا وَمَاا     فَأَنجَيْنَاهُ وَالَ( 72

 کَانُواْ مُؤْمِنِينَ 
سرانجام، او و کسانى را که با او بودند، برحمت خود نجات بخشيديم؛ و ريشه کسانى که آياات ماا را تكاذيب    " -

 "!کردند و ايمان نياوردند، قط  کرديم

لَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ وَإِ( 73

جَاءتْكُم بَيِنَةٌ مِن رَبِكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْکُالْ فِاي أَرْضِ اللّاهِ    

 ذَابٌ أَلِيمٌ وَالَ تَمَسَوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَکُمْ عَ
خدا را بپرساتيد، کاه جاز او،     ( تنها! )اى قوم من»: ؛ گفت( فرستاديم)ثمود، برادرشان صالح را  ( قوم)و به سوى " -

اى  الهى باراى شاما معجازه   « ناقه»اين : دليل روشنى از طرف پروردگارتان براى شما آمده! معبودى براى شما نيست

و آن را آزار نرساانيد، کاه عاذاب    ! بخاورد  ( از علفهاى بياباان )در زمين خدا  است؛ او را به حال خود واگذاريد که

 "!دردناکى شما را خواهد گرفت

وَاذْکُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَأَکُمْ فِي األَرْضِ تَتَخِاذُونَ مِان   ( 74

اذْکُرُواْ آالء اللّهِ وَالَ تَعْثَوْا فِي األَرْضِ سُهُولِهَا قُّصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَ

 مُفْسِدِينَ 
قرار داد، و در زمين مستقر ساخت، که در دشتهايش، قّصارها  « عاد»و به خاطر بياوريد که شما را جانشينان قوم " -

و در زمين، ! ا متذکر شويدبنابر اين، نعمتهاى خدا ر! ها مى تراشيد ها، براى خود خانه کنيد؛ و در کوه براى خود بنا مى

 "«!به فساد نكوشيد

قَالَ الْمَألُ الَذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَذِينَ اسْتُّضْاعِفُواْ لِمَانْ آمَانَ مِانْهُمْ     ( 75

 أَتَعْلَمُونَ أَنَ صَالِحًا مَرْسَلٌ مِن رَبِهِ قَالُواْ إِنَا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ 
شاما يقاين دارياد کاه      ( براساتى )آيا »: اشراف متكبر قوم او، به مستّضعفانى که ايمان آورده بودند، گفتند ( ولى) -

 «.ايم ما به آنچه او بدان مأموريت يافته، ايمان آورده»: آنها گفتند« !صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟
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 آمَنتُمْ بِهِ کَافِرُونَ  قَالَ الَذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَا بِالَذِيَ( 72
 «!ايد، کافريم ما به آنچه شما به آن ايمان آورده ( ولى)»: متكبران گفتند -

فَعَقَرُواْ النَاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِهِمْ وَقَالُواْ يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن کُنتَ ( 77

 مِنَ الْمُرْسَلِينَ 
اگار تاو از فرساتادگان    ! اى صاالح »: ى کردند، و از فرمان پروردگارشان سرپيچيدند؛ و گفتندرا پ« ناقه»سپس " -

 "«!کنى، بياور هستى، آنچه ما را با آن تهديد مى ( خدا)

 فَأَخَذَتْهُمُ الرَجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ( 78
 ".هاشان باقى مانده بود جانشان در خانه جسم بى ( تنها) سرانجام زمين لرزه آنها را فرا گرفت؛ و صبحگاهان،" -

فَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِي وَنَّصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن الَ ( 79

 تُحِبَونَ النَاصِحِينَ 
رم را باه شاما اباالغ کاردم، و شارط      مان رساالت پروردگاا   ! اى قاوم »: از آنها روى برتافت؛ و گفت ( صالح)" -

 "«!شما خيرخواهان را دوست نداريد ( شه کنم که)خيرخواهى را انجام دادم، ولى 

 وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِن الْعَالَمِينَ ( 81
دهيد که هيچيك از  آيا عمل بسيار زشتى را انجام مى»: ه قوم خود گفتلوط را، هنگامى که ب ( به خاطر آوريد)و  -

 !جهانيان، پيش از شما انجام نداده است؟

 إِنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مَسْرِفُونَ ( 81
 !هستيد ( و منحرفى)شما گروه اسرافكار ! رويد، نه زنان؟ آيا شما از روى شهوت به سراغ مردان مى -

وَمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِالَ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِان قَارْيَتِكُمْ إِنَهُامْ أُنَااسٌ     ( 82

 يَتَطَهَرُونَ 
ساتند  اينها را از شهر و ديار خود بيرون کنيد، که اينها مردماى ه »: ولى پاسخ قومش شيزى جز اين نبود که گفتند -

 «( !و با ما همّصدا نيستند)طلبند  که پاکدامنى را مى
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 فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِالَ امْرَأَتَهُ کَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ( 83
 ( در شاهر )ما او و خاندانش را رهايى بخشايديم؛ جاز همسارش، کاه از بازمانادگان       ( شون کار به اينجا رسيد،)" -

 ".بود

 عَلَيْهِم مَطَرًا فَانظُرْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَأَمْطَرْنَا ( 84
پاس بنگار    ( .که آنهاا را در هام کوبياد و ناابود سااخت     )بر آنها فرستاديم؛  ( از سنگ)بارانى  ( سپس شنان)و " -

 "!سرانجام کار مجرمان شه شد

دُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُ( 85

جَاءتْكُم بَيِنَةٌ مِن رَبِكُمْ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَالَ تَبْخَسُواْ النَاسَ أَشْيَاءهُمْ وَالَ 

 نِينَ تُفْسِدُواْ فِي األَرْضِ بَعْدَ إِصْالَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن کُنتُم مَؤْمِ
! خدا را بپرستيد، که جز او معبودى نداريد! اى قوم من»: ؛ گفت( فرستاديم)و به سوى مدين، برادرشان شعيب را " -

و از اماوال ماردم   ! دليل روشنى از طرف پروردگارتان براى شما آمده است؛ بنابر اين، حق پيمانه و وزن را ادا کنياد 

ايان  ! اصالح شاده اسات، فسااد نكنياد     ( در پرتو ايمان و دعوت انبياء) و در روى زمين، بعد از آنكه! شيزى نكاهيد

 "!براى شما بهتر است اگر با ايمان هستيد

وَالَ تَقْعُدُواْ بِكُلِ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَّصُدَونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَانْ آمَانَ بِاهِ    ( 82

فَكَثَارَکُمْ وَانظُارُواْ کَيْافَ کَاانَ عَاقِبَاةُ       وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْکُرُواْ إِذْ کُنتُمْ قَلِيالً

 الْمُفْسِدِينَ 
 ( القاى شابهات، )تهديد کنيد و مؤمنان را از راه خدا باز داريد، و با  ( مردم با ايمان را)و بر سر هر راه ننشينيد که  -

و بنگرياد  ! ا را فزوناى داد و به خاطر بياوريد زماانى را کاه انادک بودياد، و او شام     ! آن را کّج و معوج نشان دهيد

 !سرانجام مفسدان شگونه بود

وَإِن کَاَن َطآئِفٌَة مِانكُمْ آمَنُاواْ بِالَاذِي ُأرْسِالْتُ بِاهِ وََطآئِفَاةٌ لَامْ يْؤْمِنُاواْ         ( 87

 فَاصْبِرُواْ حَتَى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ 
اند، صبر کنياد تاا    اند، و گروهى ايمان نياورده ام ايمان آورده ن به آن فرستاده شدهو اگر گروهى از شما به آنچه م -

 !خداوند ميان ما داورى کند، که او بهترين داوران است



 قرآن کریم               سوره االعراف

242 

قَالَ الْمَألُ الَذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَا شُعَيْبُ وَالَاذِينَ آمَنُاواْ   ( 88

 نَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَتِنَا قَالَ أَوَلَوْ کُنَا کَارِهِينَ مَعَكَ مِن قَرْيَتِ
اند، از شاهر و   به يقين، تو و کسانى را که به تو ايمان آورده! اى شعيب»: اشراف زورمند و متكبّر از قوم او گفتند -

اگار شاه مايال     ( را بازگردانياد خواهياد ماا    ماى )آيا »: کفت« !ديار خود بيرون خواهيم کرد، يا به آيين ما بازگرديد

 !نباشيم؟

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ کَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَانَا اللّهُ مِنْهَا وَمَاا  ( 89

عَلَاى  يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِالَ أَن يَشَاء اللّهُ رَبَنَا وَسِ َ رَبَنَا کُلَ شَيْءٍ عِلْمًاا  

 اللّهِ تَوَکَلْنَا رَبَنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ 
ايام؛ و شايساته    اگر ما به آيين شما بازگرديم، بعد از آنكه خدا ما را از آن نجات بخشيده، باه خادا دروغ بساته   " -

يى که پروردگار ماست بخواهد؛ علم پروردگار ما، به هماه شياز احاطاه    نيست که ما به آن بازگرديم مگر اينكه خدا

 "«!ميان ما و قوم ما بحق داورى کن، که تو بهترين داورانى! پروردگارا. ايم تنها بر خدا توکل کرده. دارد

 ذاً لَخَاسِرُونَ وَقَالَ الْمَألُ الَذِينَ کَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَكُمْ إِ( 91
 «!اگر از شعيب پيروى کنيد، شما هم زيانكار خواهيد شد»: اشراف زورمند از قوم او که کافر شده بودند گفتند -

 فَأَخَذَتْهُمُ الرَجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ( 91
 ".هاشان مانده بودند ان در خانهج سپس زمين لرزه آنها را فرا گرفت؛ و صبحگاهان بّصورت اجسادى بى" -

الَذِينَ کَذَبُواْ شُعَيْبًا کَأَن لَمْ يَغْنَوْاْ فِيهَاا الَاذِينَ کَاذَبُواْ شُاعَيْبًا کَاانُواْ هُامُ       ( 92

 الْخَاسِرِينَ 
ا کاه  آنها ! سكونت نداشتند ( ها خانه)گويا هرگز در آن  ( آنچنان نابود شدند که)آنها که شعيب را تكذيب کردند،  -

 !شعيب را تكذيب کردند، زيانكار بودند
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فَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَاالَتِ رَبِي وَنَّصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ( 93

 آسَى عَلَى قَوْمٍ کَافِرِينَ 
ا ابالغ کاردم و باراى شاما    من رسالتهاى پروردگارم را به شم! اى قوم من»: سپس از آنان روى برتافت و گفت" -

 "«!ايمان تأسف بخورم؟ خيرخواهى نمودم؛ با اين حال، شگونه بر حال قوم بى

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَبِيٍ إِالَ أَخَذْنَا أَهْلَهَاا بِالْبَأْسَااء وَالّضَارَاء لَعَلَهُامْ     ( 94

 يَّضَرَعُونَ 
ى نفرستاديم مگر اينكه اهل آن را به ناراحتيها و خسارتها گرفتار ساختيم؛ شايد و ما در هيچ شهر و آبادى پيامبر" -

 "!بازگردند و تّضرع کنند ( به خود آيند، و به سوى خدا)

ثُمَ بَدَلْنَا مَكَانَ السَيِئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَى عَفَواْ وَقَالُواْ قَدْ مَاسَ آبَاءنَاا الّضَارَاء    ( 95

 خَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ الَ يَشْعُرُونَ وَالسَرَاء فَأَ
و )را باه جااى بادى     ( و فراوانى نعمات و رفااه  )، نيكى ( هنگامى که اين هشدارها در آنان اثر نگذاشت)سپس " -

و  ( گونه نعمت و برکت يافتند، و مغارور شادند،   و همه)قرار داديم؛ آنچنان که فزونى گرفتند،  ( ناراحتى و گرفتارى

شاون  « .به پدران ما نيز ناراحتيهاى جسمى و ماالى رسايد   ( تنها ما نبوديم که گرفتار اين مشكالت شديم؛)»: گفتند

 ".فهميدند ، در حالى که نمى( و مجازات کرديم)گرفتيم  ( به سبب اعمالشان)شنين شد، آنها را ناگهان 

عَلَايْهِم بَرَکَااتٍ مِانَ السَامَاء     وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُارَى آمَنُاواْ وَاتَقَاواْ لَفَتَحْنَاا     ( 92

 وَاألَرْضِ وَلَكِن کَذَبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا کَانُواْ يَكْسِبُونَ 
کردناد، برکاات آسامان و زماين را بار آنهاا        آوردناد و تقاوا پيشاه ماى     و اگر اهل شهرها و آباديها، ايمان ماى " -

 ".نان را به کيفر اعمالشان مجازات کرديمتكذيب کردند؛ ما هم آ ( آنها حق را)گشوديم؛ ولى  مى

 أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ ( 97
 !آيا اهل اين آباديها، از اين ايمنند که عذاب ما شبانه به سراغ آنها بيايد در حالى که در خواب باشند؟ -

 أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ  أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى( 98
 !آيا اهل اين آباديها، از اين ايمنند که عذاب ما هنگام روز به سراغشان بيايد در حالى که سرگرم بازى هستند؟ -
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 أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَالَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِالَ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ( 99
خدا ايمان   ( و مجازات)در حالى که جز زيانكاران، خود را از مكر ! دانند؟ ا آنها خود را از مكر الهى در امان مىآي -

 !دانند نمى

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَذِينَ يَرِثُونَ األَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَاا أَن لَاوْ نَشَااء أَصَابْنَاهُم     ( 111

 هِمْ فَهُمْ الَ يَسْمَعُونَ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَ ُ عَلَى قُلُوبِ
گيرند که اگار بخاواهيم، آنهاا را نياز باه       شوند، عبرت نمى آيا کسانى که وارث روى زمين بعد از صاحبان آن مى -

 !نشنوند؟ ( صداى حق را)نهيم تا  کنيم، و بر دلهايشان مهر مى گناهانشان هالک مى

هَا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ فَمَاا  تِلْكَ الْقُرَى نَقُصَ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَآئِ( 111

 کَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا کَذَبُواْ مِن قَبْلُ کَذَلِكَ يَطْبَ ُ اللّهُ عَلَىَ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ 
ل روشن باراى  دهيم؛ پيامبرانشان دالي اينها، شهرها و آباديهايى است که قسمتى از اخبار آن را براى تو شرح مى" -

گونه خداوند  اين! آوردند به آنچه قبالً تكذيب کرده بودند، ايمان نمى ( ولى آنها شنان لجوج بودند که)آنان آوردند؛ 

 "!( کند و بر اثر لجاجت و ادامه گناه، حس تشخيّصشان را سلب مى)نهد  بر دلهاى کافران مهر مى

 وَإِن وَجَدْنَا أَکْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ وَمَا وَجَدْنَا ألَکْثَرِهِم مِنْ عَهْدٍ ( 112
 "!اکثر آنها را فاسق و گنهكار يافتيم ( بلكه)و بيشتر آنها را بر سر پيمان خود نيافتيم؛ " -

ثُمَ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مَوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَاانظُرْ  ( 113

 اقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ کَيْفَ کَانَ عَ
موسى را با آيات خويش به سوى فرعون و اطرافيان او فرستاديم؛ اما آنهاا  [  پيامبران پيشين]= سپس بدنبال آنها " -

 "!ببين عاقبت مفسدان شگونه بود. ظلم کردند ( آيات)، به آن ( با عدم پذيرش)

 رَبِ الْعَالَمِينَ  وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِي رَسُولٌ مِن( 114
 .اى از سوى پروردگار جهانيانم من فرستاده! اى فرعون»: و موسى گفت -
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حَقِيقٌ عَلَى أَن الَ أَقُولَ عَلَى اللّهِ إِالَ الْحَقَ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِنَاةٍ مِان رَبِكُامْ    ( 115

 فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
ام؛ پس بنى اسارائيل را   من دليل روشنى از پروردگارتان براى شما آورده. ا جز حق نگويمسزاوار است که بر خد" -

 "«!با من بفرست

 قَالَ إِن کُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن کُنتَ مِنَ الّصَادِقِينَ ( 112
 «!اى، نشان بده اگر از راستگويانى اى آورده اگر نشانه»: گفت ( فرعون) -

 ى عَّصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مَبِينٌ فَأَلْقَ( 117
 "!عّصاى خود را افكند؛ ناگهان اژدهاى آشكارى شد ( موسى)" -

 وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيّْضَاء لِلنَاظِرِينَ ( 118
 "!براى بينندگان بود ( و درخشان)بيرون آورد؛ سفيد  ( از گريبان)و دست خود را " -

 مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ  قَالَ الْمَألُ( 119
 !شك، اين ساحرى ماهر و دانا است بى»: اطرافيان فرعون گفتند -

 يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ( 111
 "«ه دستورى داريد؟در برابر او ش ( نظر شما شيست، و)خواهد شما را از سرزمينتان بيرون کند؛  مى" -

 قَالُواْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ ( 111
 ...کنندگان را به همه شهرها بفرست آورى او و برادرش را به تأخير انداز، و جم  ( کار)»: گفتند ( سپس به فرعون) -

 يَأْتُوکَ بِكُلِ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ( 112
 «!را به خدمت تو بياورند ( اى و کارآزموده) تا هر ساحر دانا -

 وَجَاء السَحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالْواْ إِنَ لَنَا ألَجْرًا إِن کُنَا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ( 113
 «!آيا اگر ما پيروز گرديم، اجر و پاداش مهمى خواهيم داشت؟»: ساحران نزد فرعون آمدند و گفتند -

 كُمْ لَمِنَ الْمُقَرَبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإَنَ( 114
 «!آرى، و شما از مقربان خواهيد بود»: گفت -
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 قَالُواْ يَا مُوسَى إِمَا أَن تُلْقِيَ وَإِمَا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ( 115
 «!افكنيم بيفكن، يا ما مى ( وسايل سحرت را)يا تو ! اى موسى»: گفتند ( ساحران. روز مبارزه فرا رسيد) -

قَالَ أَلْقُوْاْ فَلَمَا أَلْقَوْاْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَاسِ وَاسْاتَرْهَبُوهُمْ وَجَااءوا بِسِاحْرٍ    ( 112

 عَظِيمٍ 
بنادى کردناد و ترسااندند؛ و     افكندند، مردم را ششم ( که وسايل سحر خود را)و هنگامى « !شما بيفكنيد»: گفت" -

 ".سحر عظيمى پديد آوردند

 يْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَّصَاکَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَأَوْحَ( 117
وساايل   ( بّصاورت ماار عظيماى در آماد کاه     )ناگهاان  « !عّصاى خود را بايفكن »: به موسى وحى کرديم که ( ما) -

 .گرفت دروغين آنها را بسرعت برمى

 ونَ فَوَقَ َ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا کَانُواْ يَعْمَلُ( 118
 ".حق آشكار شد؛ و آنچه آنها ساخته بودند، باطل گشت ( در اين هنگام،)" -

 فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ ( 119
 ".مغلوب شدند؛ و خوار و کوشك گشتند ( همگى)و در آنجا " -

 وَأُلْقِيَ السَحَرَةُ سَاجِدِينَ ( 121
 .تادندبه سجده اف ( اختيار بى)و ساحران  -

 قَالُواْ آمَنَا بِرِبِ الْعَالَمِينَ ( 121
 "ما به پروردگار جهانيان ايمان آورديم؛»: و گفتند" -

 رَبِ مُوسَى وَهَارُونَ ( 122
 «!پروردگار موسى و هارون -
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ي قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُامْ إِنَ هَاذَا لَمَكْارٌ مَكَرْتُمُاوهُ فِا     ( 123

 الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 
اى اسات کاه    حتماً اين نيرنگ و توطئه! آيا پيش از آنكه به شما اجازه دهم، به او ايمان آورديد؟»: فرعون گفت" -

 "!ايد، تا اهلش را از آن بيرون کنيد؛ ولى بزودى خواهيد دانست شيده ( و ديار)در اين شهر 

 ألُقَطِعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِالَفٍ ثُمَ ألُصَلِبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ ( 124
دست راست با پااى شاپ، ياا دسات شاپ باا پااى        ]= خورم که دستها و پاهاى شما را بطور مخالف  سوگند مى" -

 "!آويزم کنم؛ سپس همگى را به دار مى قط  مى[  راست

 نَا إِلَى رَبِنَا مُنقَلِبُونَ قَالُواْ إِ( 125
 !گرديم ما به سوى پروردگارمان بازمى ( مهم نيست،)»: گفتند ( ساحران) -

وَمَا تَنقِمُ مِنَا إِالَ أَنْ آمَنَا بِآيَاتِ رَبِنَا لَمَا جَاءتْنَا رَبَنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَاا صَابْرًا   ( 122

 وَتَوَفَنَا مُسْلِمِينَ 
 از ما، تنها بخاطر اين است که ما به آيات پروردگار خويش  انتقام تو -

 هنگامى که به سراغ ما آمد -

و ماا را   ( !و آخرين درجه شكيبائى را به ما مرحمت فرماا ! )صبر و استقامت بر ما فرو ريز! بار الها. ايمان آورديم -

 «!مسلمان بميران

رُ مُوسَى وَقَوْمَاهُ لِيُفْسِادُواْ فِاي األَرْضِ    وَقَالَ الْمَألُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَ( 127

 وَيَذَرَکَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ 
کناى کاه در زماين فسااد کنناد، و تاو و        آيا موسى و قومش را رها ماى »: گفتند ( به او)و اشراف قوم فرعون " -

تا به ما خادمت  )داريم  کشيم، و دخترانشان را زنده نگه مى بزودى پسرانشان را مى»: گفت« !خدايانت را رها سازد؟

 "«!؛ و ما بر آنها کامالً مسلّطيم( کنند
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قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَ األَرْضَ لِلّاهِ يُورِثُهَاا مَان    ( 128

 عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ يَشَاء مِنْ 
از خدا يارى جوييد، و استقامت پيشه کنيد، که زمين از آن خداسات، و آن را باه هار    »: موسى به قوم خود گفت" -

 "«!براى پرهيزکاران است ( نيك)کند؛ و سرانجام  کس از بندگانش که بخواهد، واگذار مى

أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَاالَ عَسَاى رَبَكُامْ أَن    قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ ( 129

 يُهْلِكَ عَدُوَکُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي األَرْضِ فَيَنظُرَ کَيْفَ تَعْمَلُونَ 
ها کى اين آزار! )بينيم پس از آمدنت نيز آزار مى ( هم اکنون)پيش از آنكه به سوى ما بيايى آزار ديديم، »: گفتند -

 ( آنهاا )اميد است پروردگارتان دشمن شما را هاالک کناد، و شاما را در زماين جانشاين      »: گفت« ( سر خواهد آمد؟

 «!کنيد سازد، و بنگرد شگونه عمل مى

 وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِنِينَ وَنَقْصٍ مِن الثَمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَذَکَرُونَ ( 131
 !ها گرفتار کرديم، شايد متذکر گردند را به خشكسالى و کمبود ميوه ( و قوم او)رعون و ما نزديكان ف -

فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُّصِبْهُمْ سَايِئَةٌ يَطَيَارُواْ بِمُوسَاى    ( 131

 رَهُمْ الَ يَعْلَمُونَ وَمَن مَعَهُ أَال إِنَمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللّهُ وَلَكِنَ أَکْثَ
بخااطر خاود   »: گفتناد  رسايد، ماى   به آنها ماى  ( و نعمت)هنگامى که نيكى  ( اما آنها نه تنها پند نگرفتند، بلكه)" -

آگااه باشايد   ! «از شومى موسى و کساان اوسات  »: گفتند رسيد، مى به آنها مى ( و بال)ولى موقعى که بدى « .ماست

 "!دانند ولى بيشتر آنها نمىسرششمه همه اينها، نزد خداست؛ 

 وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ( 132
 «!آوريم اى براى ما بياورى که سحرمان کنى، ما به تو ايمان نمى هر زمان نشانه و معجزه»: و گفتند -

طُوفَاانَ وَالْجَارَادَ وَالْقُمَالَ وَالّضَافَادِعَ وَالادَمَ آيَااتٍ       فَأَرْسَلْنَا عَلَايْهِمُ ال ( 133

 مَفَّصَالَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَکَانُواْ قَوْمًا مَجْرِمِينَ 
 ها و خون را  طوفان و ملخ و آفت گياهى و قورباغه ( :بالها را پشت سر هم بر آنها نازل کرديم)سپس " -

 دندهايى از هم جدا بو که نشانه -

 "!تكبر ورزيدند، و جمعيّت گنهكارى بودند ( ولى باز بيدار نشدند، و)بر آنها فرستاديم؛  -
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وَلَمَا وَقَ َ عَلَيْهِمُ الرِجْزُ قَالُواْ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَكَ بِمَاا عَهِادَ عِنادَکَ    ( 134

 مَعَكَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ  لَئِن کَشَفْتَ عَنَا الرِجْزَ لَنُؤْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ
از خدايت براى ما بخواه به عهدى کاه باا تاو کارده،     ! اى موسى»: گفتند شد، مى هنگامى که بال بر آنها مسلط مى -

 «!آوريم، و بنى اسرائيل را با تو خواهيم فرستاد اگر اين بال را از ما مرتف  سازى، قطعاً به تو ايمان مى! رفتار کند

 کَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ  فَلَمَا( 135
 !شكستند داشتيم، پيمان خويش را مى رسيدند، از آنها برمى اما هنگامى که بال را، پس از مدت معينى که به آن مى -

کَاذَبُواْ بِآيَاتِنَاا وَکَاانُواْ عَنْهَاا      فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِ بِاأَنَهُمْ ( 132

 غَافِلِينَ 
سرانجام از آنها انتقام گرفتيم، و آنان را در دريا غرق کرديم؛ زيرا آياات ماا را تكاذيب کردناد، و از آن غافال      " -

 ".بودند

غَارِبَهَا الَتِاي  وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَذِينَ کَانُواْ يُسْتَّضْعَفُونَ مَشَارِقَ األَرْضِ وَمَ( 137

بَارَکْنَا فِيهَا وَتَمَتْ کَلِمَتُ رَبِكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَرْنَا 

 مَا کَانَ يَّصْنَ ُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا کَانُواْ يَعْرِشُونَ 
، واگاذار  ( زيار زنجيار ظلام و ساتم    )انده شاده  و مشرقها و مغربهاى پر برکت زمين را به آن قومِ به ضعف کش" -

کرديم؛ و وعده نيك پروردگارت بر بنى اسرائيل، بخاطر صبر و استقامتى که به خرج دادناد، تحقّاق يافات؛ و آنچاه     

دار فاراهم سااخته بودناد، در هام      سااختند، و آنچاه از باغهااى داربسات     مى ( از کاخهاى مجلّل)فرعون و فرعونيان 

 "!کوبيديم

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُامْ  ( 138

 قَالُواْ يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَهًا کَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 
در راه خود به گروهى رسيدند کاه اطاراف بتهايشاان، باا      ( هناگا)از دريا عبور داديم؛  ( سالم)و بنى اسرائيل را " -

تو هم براى ما معباودى قارار ده،   »: به موسى گفتند ( در اين هنگام، بنى اسرائيل. )تواض  و خّضوع، گرد آمده بودند

 "!شما جمعيّتى جاهل و نادان هستيد»: گفت« !دارند ( و خدايانى)گونه که آنها معبودان  همان
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 ؤُالء مُتَبَرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا کَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَ هَ( 139
 ".است ( و بيهوده)دهند، باطل  ، سرانجام کارشان نابودى است؛ و آنچه انجام مى( بينيد را که مى)اينها " -

 قَالَ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَّضَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ( 141
 ( و ماردم عّصارتان  )خدايى که شاما را بار جهانياان    ! آيا غير از خداوند، مبعودى براى شما بطلبم؟»: گفت ( سپس) -

 «!برترى داد

وَإِذْ أَنجَيْنَاکُم مِنْ آلِ فِرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُقَتِلُونَ أَبْنَااءکُمْ  ( 141

 كُم بَالء مِن رَبِكُمْ عَظِيمٌ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءکُمْ وَفِي ذَلِ
آنهاا کاه پيوساته شاما را شاكنجه      ! فرعونياان نجاتتاان بخشايديم    ( شنگال)زمانى را که از  ( به خاطر بياوريد)" -

گذاشتند؛ و در ايان، آزماايش بزرگاى از     زنده مى ( براى خدمتگارى)کشتند، و زنانتان را  دادند، پسرانتان را مى مى

 ".ا بودسوى خدا براى شم

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَالَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَ مِيقَااتُ رَبِاهِ أَرْبَعِاينَ    ( 142

لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى ألَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِاي قَاوْمِي وَأَصْالِحْ وَالَ تَتَبِا ْ سَابِيلَ      

 الْمُفْسِدِينَ 
تكميال نماوديم؛ باه ايان ترتياب، ميعااد        ( ديگر)عده گذاشتيم؛ سپس آن را با ده شب و ما با موسى، سى شب و" -

و . جانشاين مان در مياان قاومم بااش     »: و موسى به برادرش هارون گفت. ، شهل شب تمام شد( با او)پروردگارش 

 "«!و از روش مفسدان، پيروى منما! را اصالح کن ( آنها)

نَا وَکَلَمَهُ رَبَهُ قَالَ رَبِ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن وَلَمَا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِ( 143

تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَا تَجَلَى رَبَاهُ  

سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْاكَ وَأَنَااْ    لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَک ا وَخَرَ موسَى صَعِقًا فَلَمَا أَفَاقَ قَالَ

 أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ 
خودت را باه  ! پروردگارا»: و هنگامى که موسى به ميعادگاه ما آمد، و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد" -

ناد، مارا   ولى به کوه بنگر، اگار در جااى خاود ثابات ما    ! هرگز مرا نخواهى ديد»: گفت« !من نشان ده، تا تو را ببينم
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اما هنگامى که پروردگارش بر کوه جلوه کرد، آن را همسان خاک قرار داد؛ و موسى مدهوش به زماين  « !خواهى ديد

! من به سوى تاو بازگشاتم  ! ( از اينكه با ششم تو را ببينم)منزهى تو ! خداوندا»: شون به هوش آمد، عرض کرد. افتاد

 "«!و من نخستين مؤمنانم

ى إِنِي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَاسِ بِرِسَاالَتِي وَبِكَالَمِي فَخُذْ مَاا  قَالَ يَا مُوسَ( 144

 آتَيْتُكَ وَکُن مِنَ الشَاکِرِينَ 
، بار ماردم برتارى دادم و    ( با تاو )گفتنم  من تو را با رسالتهاى خويش، و با سخن! اى موسى»: فرمود ( خداوند)" -

 "«!از شكرگزاران باش ام بگير و برگزيدم؛ پس آنچه را به تو داده

وَکَتَبْنَا لَهُ فِي األَلْوَاحِ مِن کُلِ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفّْصِيالً لِكُلِ شَيْءٍ فَخُذْهَا ( 145

 بِقُوَةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ 
 نوشتيم؛ و بيانى از هر شيز کرديم و براى او در الواح اندرزى از هر موضوعى " -

و آنهاا کاه باه مخالفات برخيزناد،      ! )به نيكوترين آنها عمل کنناد : و به قوم خود بگو! پس آن را با جدّيت بگير» -

 "«!و بزودى جايگاه فاسقان را به شما نشان خواهم داد ( کيفرشان دوزخ است؛

ونَ فِي األَرْضِ بِغَيْرِ الْحَاقِ وَإِن يَارَوْاْ   سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَذِينَ يَتَكَبَرُ( 142

کُلَ آيَةٍ الَ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُشْدِ الَ يَتَخِذُوهُ سَبِيالً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ 

 ا غَافِلِينَ الْغَيِ يَتَخِذُوهُ سَبِيالً ذَلِكَ بِأَنَهُمْ کَذَبُواْ بِآيَاتِنَا وَکَانُواْ عَنْهَ
آنهاا  ! ساازم  آيات خود، منّصارف ماى   ( ايمان به)ورزند، از  بزودى کسانى را که در روى زمين بناحق تكبّر مى" -

آورند؛ اگر راه هدايت را ببينناد، آن را راه خاود انتخااب     اى را ببينند، به آن ايمان نمى شنانند که اگر هر آيه و نشانه

بخاطر آن است که آيات ماا را   ( همه اينها! )کنند ا ببينند، آن را راه خود انتخاب مىکنند؛ و اگر طريق گمراهى ر نمى

 "!تكذيب کردند، و از آن غافل بودند

وَالَذِينَ کَذَبُواْ بِآيَاتِنَا وَلِقَاء اآلخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْازَوْنَ إِالَ مَاا   ( 147

 کَانُواْ يَعْمَلُونَ 
کنند، اعمالشان نابود مى گردد؛ آيا جز آنچه را عمال   ( و انكار)که آيات، و ديدار رستاخيز را تكذيب و کسانى " -

 "!شوند؟ کردند پاداش داده مى مى
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وَاتَخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِهِمْ عِجْالً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَامْ يَارَوْاْ   ( 148

 وَالَ يَهْدِيهِمْ سَبِيالً اتَخَذُوهُ وَکَانُواْ ظَالِمِينَ  أَنَهُ الَ يُكَلِمُهُمْ
جانى کاه صاداى    اى ساختند؛ جسد بى ، از زيورهاى خود گوساله( به ميعادگاه خدا)او  ( از رفتن)قوم موسى بعد " -

خاداى  )آن را ! ؟کناد  هدايتشان نماى  ( راست)گويد، و به راه  ديدند که با آنان سخن نمى آيا آنها نمى! گوساله داشت

 "!انتخاب کردند، و ظالم بودند ( خود

وَلَمَا سُقِطَ فَي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْاْ أَنَهُمْ قَدْ ضَلُواْ قَالُواْ لَئِن لَمْ يَرْحَمْنَاا رَبَنَاا   ( 149

 وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
اگر پروردگارمان به ما رحم نكند، و ماا را  »: اند، گفتند ند گمراه شدهو هنگامى که حقيقت به دستشان افتاد، و ديد -

 «!نيامرزد، بطور قط  از زيانكاران خواهيم بود

وَلَمَا رَجَ َ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَّضْبَانَ أَسِفًا قَاالَ بِئْسَامَا خَلَفْتُمُاونِي مِان     ( 151

أللْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْانَ  بَعْدِيَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِكُمْ وَأَلْقَى ا

أُمَ إِنَ الْقَوْمَ اسْتَّضْعَفُونِي وَکَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَالَ تُشْمِتْ بِيَ األعْدَاء وَالَ تَجْعَلْنِي 

 مَ َ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ 
پس از من، بد جانشاينانى بارايم   »: م خود بازگشت، گفتو هنگامى که موسى خشمگين و اندوهناک به سوى قو" -

و زود )، عجلاه نمودياد   ( و تمديد مدّت ميعاد او)آيا درمورد فرمان پروردگارتان ! ( و آيين مرا ضاي  کرديد)بوديد 

: به سوى خود کشايد؛ او گفات   ( و با عّصبانيت)سپس الواح را افكند، و سر برادر خود را گرفت « ( !قّضاوت کرديد؟

اين گروه، مرا در فشار گذاردند و ناتوان کردند؛ و نزديك بود مارا بكشاند، پاس کاارى نكان کاه       ! فرزند مادرم»

 "«!دشمنان مرا شماتت کنند و مرا با گروه ستمكاران قرار مده

 قَالَ رَبِ اغْفِرْ لِي وَألَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ ( 151
مان و بارادرم را بياامرز، و ماا را در رحمات خاود داخال فرماا، و تاو مهرباانترين           ! پروردگارا»: گفت ( موسى) -

 «!مهربانانى
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إِنَ الَذِينَ اتَخَذُواْ الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَّضَبٌ مِن رَبِهِمْ وَذِلَةٌ فِي الْحَياةِ الدَنْيَا ( 152

 وَکَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ 
قرار دادند، بزودى خشام پروردگارشاان، و ذلّات در زنادگى دنياا باه آنهاا         ( معبود خود)کسانى که گوساله را " -

 "!بندند، کيفر مى دهيم افترا مى ( بر خدا)رسد؛ و اينچنين، کسانى را که  مى

رَبَكَ مِن بَعْادِهَا   وَالَذِينَ عَمِلُواْ السَيِئَاتِ ثُمَ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَآمَنُواْ إِنَ( 153

 لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 
پروردگار تاو، در   ( اميد عفو او را دارند؛ زيرا)و آنها که گناه کردند، و بعد از آن توبه نمودند و ايمان آوردند، " -

 ".پى اين کار، آمرزنده و مهربان است

ي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ وَلَمَا سَكَتَ عَن مَوسَى الْغَّضَبُ أَخَذَ األَلْوَاحَ وَفِ( 154

 لِلَذِينَ هُمْ لِرَبِهِمْ يَرْهَبُونَ 
هااى آن، هادايت و رحمات باراى      را برگرفت؛ و در نوشته ( تورات)هنگامى که خشم موسى فرو نشست؛ الواح " -

 ".( و از مخالفت فرمانش بيم دارند)ترسند  کسانى بود که از پروردگار خويش مى

مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُالً لِمِيقَاتِنَا فَلَمَا أَخَذَتْهُمُ الرَجْفَةُ قَالَ رَبِ  وَاخْتَارَ( 155

لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِن قَبْلُ وَإِيَايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَالَ السَافَهَاء مِنَاا إِنْ هِايَ إِالَ     

ن تَشَاء أَنتَ وَلِيَنَاا فَااغْفِرْ لَنَاا وَارْحَمْنَاا     فِتْنَتُكَ تُّضِلُ بِهَا مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَ

 وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ 
و )لرزه آنها را فرا گرفات   موسى از قوم خود، هفتاد تن از مردان را براى ميعادگاه ما برگزيد؛ و هنگامى که زمين" -

آيا ماا را باه   ! مرا پيش از اين نيز هالک کنى خواستى، مى توانستى آنها و اگر مى! پروردگارا»: ، گفت( هالک شدند

اين، جز آزمايش تو، شيز ديگر نيست؛ کاه هار کاس را    ! کنى؟ هالک مى ( مجازات و)اند،  آنچه سفيهانمان انجام داده

! کناى  ، هدايت مى( و شايسته ببينى)سازى؛ و هر کس را بخواهى  ، به وسيله آن گمراه مى( و مستحق بدانى)بخواهى 

 "!مايى، و ما را بيامرز، بر ما رحم کن، و تو بهترين آمرزندگانى تو ولىّ
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وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدَنْيَا حَسَنَةً وَفِي اآلخِرَةِ إِنَا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي ( 152

تَقُونَ وَيُؤْتُونَ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ کُلَ شَيْءٍ فَسَأَکْتُبُهَا لِلَذِينَ يَ

 الزَکَاةَ وَالَذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ 
خداوناد در  )»! ايم و براى ما، در اين دنيا و سراى ديگر، نيكى مقرّر فرما؛ شه اينكه ما به سوى تو بازگشت کرده" -

تم همه شيز را فراگرفتاه؛ و آن را  رسانم؛ و رحم مجازاتم را به هر کس بخواهم مى« :گفت ( برابر اين تقاضا، به موسى

 "!آورند، مقرّر خواهم داشت براى آنها که تقوا پيشه کنند، و زکات را بپردازند، و آنها که به آيات ما ايمان مى

الَذِينَ يَتَبِعُونَ الرَسُولَ النَبِيَ األُمِيَ الَذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًاا عِنادَهُمْ فِاي    ( 157

وَاإلِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَيِبَااتِ  التَوْرَاةِ 

وَيُحَرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِ َ وَيَّضَ ُ عَنْهُمْ إِصْارَهُمْ وَاألَغْاالَلَ الَتِاي کَانَاتْ عَلَايْهِمْ      

هُ وَاتَبَعُواْ النُورَ الَذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِاكَ هُامُ   فَالَذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَّصَرُو

 الْمُفْلِحُونَ 
کنند؛ پيامبرى کاه صافاتش را، در تاورات و انجيلاى کاه       پيروى مى« امّى»، پيامبر ( خدا)همانها که از فرستاده " -

رد؛ اشايار پااکيزه را باراى آنهاا حاالل      دهد، و از منكر باز ميدا يابند؛ آنها را به معروف دستور مى نزدشان است، مى

بار   ( از دوش و گردنشان)شمرد، و ناپاکيها را تحريم مى کند؛ و بارهاى سنگين، و زنجيرهايى را که بر آنها بود،  مى

دارد، پس کسانى که به او ايمان آوردند، و حمايت و ياريش کردناد، و از ناورى کاه باا او ناازل شاده پياروى         مى

 ".گارانندنمودند، آنان رست

ُقْل يَا َأَيهَا النَااُس إِنِاي رَسُاوُل اللّاِه إِلَايْكُْم جَمِيعًاا الَاذِي لَاُه مُلْاكُ          ( 158

السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ ال إِلَهَ إِالَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُاولِهِ النَبِايِ   

 اتِهِ وَاتَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ األُمِيِ الَذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَکَلِمَ
من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم؛ هماان خادايى کاه حكومات آسامانها و زماين، از آن       ! اى مردم»: بگو" -

اش، آن پياامبر درس   ميراند؛ پس ايمان بياوريد باه خادا و فرساتاده    کند و مى اوست؛ معبودى جز او نيست؛ زنده مى

 "«!ه به خدا و کلماتش ايمان دارد؛ و از او پيروى کنيد تا هدايت يابيداى ک نخوانده
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 وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ( 159
 ".نمايند کنند؛ و به حق و عدالت حكم مى و از قوم موسى، گروهى هستند که به سوى حق هدايت مى" -

نَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَاى مُوسَاى إِذِ اسْتَسْاقَاهُ    وَقَطَعْنَاهُمُ اثْ( 121

قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَّصَاکَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَادْ عَلِامَ کُالُ    

عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَالْوَى کُلُاواْ مِان    أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا 

 طَيِبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن کَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
و هنگاامى کاه قاوم    . تقسيم کرديم -بود  ( از دودمان اسرائيل)اى  که هر يك شاخه -ما آنها را به دوازده گروه " -

ناگهان دوازده « !عّصاى خود را بر سنگ بزن»: ز او تقاضاى آب کردند، به او وحى فرستاديم کها ( در بيابان)موسى 

و ابار را بار سار آنهاا ساايبان      . شناخت ششمه از آن بيرون جست؛ آنچنان که هر گروه، ششمه و آبشخور خود را مى

! ايم، بخوريد اى که به شما داده اى پاکيزهاز روزيه ( :و به آنان گفتيم)فرستاديم؛ « سَلوى»و « مَن»ساختيم؛ و بر آنها 

 ".نمودند به ما ستم نكردند، لكن به خودشان ستم مى ( آنها نافرمانى و ستم کردند؛ ولى! و شكر خدا را بجا آوريد)

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَکُلُواْ مِنْهَا حَيْ ُ شِائْتُمْ وَقُولُاواْ حِطَاةٌ    ( 121

 ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَ
ساکن شويد، و از هار جاا   [ بيت المقدّس ]= در اين شهر »: هنگامى را که به آنها گفته شد ( به خاطر بياوريد)و " -

بيات  )و از درِ ! گناهاان ماا را برياز   ! خداونادا : دو بگويي! ( و بهره گيريد)بخواهيد، از آن بخوريد  ( و به هر کيفيت)

بخشم؛ و نيكوکاران را پااداش بيشاتر خاواهيم     که اگر شنين کنيد، گناهان شما را مى! با تواض  وارد شويد ( المقدس

 "«.داد

هِمْ رِجْازًا  فَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْالً غَيْرَ الَذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْ( 122

 مِنَ السَمَاء بِمَا کَانُواْ يَظْلِمُونَ 
رو بخااطر   را، بغير آنچه به آنها گفته شده بود، تغيير دادناد؛ از ايان   ( و آن فرمانها)اما ستمگران آنها، اين سخن " -

 ".( و مجازاتشان کرديم)ستمى که روا ميداشتند، باليى از آسمان بر آنها فرستاديم 
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لْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَتِي کَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَابْتِ إِذْ  واَسْأَ( 123

تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعاً وَيَوْمَ الَ يَسْبِتُونَ الَ تَأْتِيهِمْ کَاذَلِكَ نَبْلُاوهُم   

 بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ 
و )زمانى که آنها در روزهاى شانبه، تجااوز   ! شهرى که در ساحل دريا بود بپرس ( رگذشتس)و از آنها درباره " -

که روز تعطيل و استراحت و عبادت بود، بار ساطح   )کردند؛ همان هنگام که ماهيانشان، روز شنبه  خدا مى ( نافرمانى

آنها را به شيزى آزمايش کرديم که  آمدند؛ اين شنين شدند؛ امّا در غير روز شنبه، به سراغ آنها نمى آشكار مى ( آب،

 "!کردند نافرمانى مى

وَإِذَ قَالَتْ أُمَةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّاهُ مُهْلِكُهُامْ أَوْ مُعَاذِبُهُمْ عَاذَابًا     ( 124

 شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَقُونَ 
دهيد که  را اندرز مى ( گنهكار)شرا جمعى »: گفتند ( به گروه ديگر)ى را که گروهى از آنها هنگام ( به ياد آر)و " -

آنهاا را باه حاال خاود     ! )سرانجام خداوند آنها را هالک خواهد کرد، يا به عاذاب شاديدى گرفتاار خواهاد سااخت؟     

در پيشگاه پروردگاار شماسات؛    ( يتو رف  مسؤول)براى اعتذار  ( اين اندرزها،)»: گفتند« ( !واگذاريد تا نابود شوند

 "«!تقوا پيشه کنند ( بپذيرند، و از گناه باز ايستند، و)بعالوه شايد آنها 

فَلَمَا نَسُواْ مَا ذُکِرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السَاوءِ وَأَخَاذْنَا الَاذِينَ    ( 125

 فْسُقُونَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا کَانُواْ يَ
کننادگان از   نهى ( لحظه عذاب فرا رسيد؛ و)امّا هنگامى که تذکراتى را که به آنها داده شده بود فراموش کردند، " -

 ".بدى را رهايى بخشيديم؛ و کسانى را که ستم کردند، بخاطر نافرمانيشان به عذاب شديدى گرفتار ساختيم

 نْهُ قُلْنَا لَهُمْ کُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَلَمَا عَتَوْاْ عَن مَا نُهُواْ عَ( 122
باه شاكل ميمونهاايى    »: هنگامى که در برابر آنچه از آن نهى شده بودند سرکشى کردند، به آنهاا گفتايم   ( آرى،) -

 «!طردشده در آييد
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ومُهُمْ سُاوءَ  وَإِذْ تَأَذَنَ رَبَكَ لَيَبْعَثَنَ عَلَيْهِمْ إِلَاى يَاوْمِ الْقِيَامَاةِ مَان يَسُا     ( 127

 الْعَذَابِ إِنَ رَبَكَ لَسَرِي ُ الْعِقَابِ وَإِنَهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 
تا دامنه قيامت، کسى را بار آنهاا مسالّط خواهاد     : هنگامى را که پروردگارت اعالم کرد ( نيز به خاطر بياور)و " -

و در عين حاال، نسابت باه    )ازاتش سري ، ساخت که همواره آنها را در عذاب سختى قرار دهد؛ زيرا پروردگارت مج

 ".آمرزنده و مهربان است ( کاران توبه

وَقَطَعْنَاهُمْ فِي األَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الّصَالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ ( 128

 بِالْحَسَنَاتِ وَالسَيِئَاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 
و آنها را باا  . هايى، پراکنده ساختيم؛ گروهى از آنها صالح، و گروهى ناصالحند ّصورت گروهو آنها را در زمين ب" -

 "!ها آزموديم، شايد بازگردند ها و بدى نيكى

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَاابَ يَأْخُاذُونَ عَارَضَ هَاذَا األدْنَاى      ( 129

تِهِمْ عَرَضٌ مَثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَاذْ عَلَايْهِم مِيثَااقُ    وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْ

الْكِتَابِ أَن الَ يِقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِالَ الْحَقَ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالادَارُ اآلخِارَةُ خَيْارٌ    

 لِلَذِينَ يَتَقُونَ أَفَالَ تَعْقِلُونَ 
متاع ايان   ( امّا با اين حال،)شدند؛  ( آسمانى، تورات)ها را گرفتند که وارث کتاب پس از آنها، فرزندانى جاى آن" -

 ( کنايم و  اگار ماا گنهكااريم توباه ماى     )»: گويند و مى ( دهند بر اطاعت فرمان خدا ترجيح مى)دنياى پست را گرفته، 

و بااز حكام   )گيرناد،   مى ( نيز)ا اما اگر متاع ديگرى همانند آن به دستشان بيفتد، آن ر« !بزودى بخشيده خواهيم شد

جاز حاق    ( دروغ نبندناد، و )از آنها گرفتاه نشاده کاه بار خادا       ( خدا)آيا پيمان کتاب  ( .افكنند خدا را پشت سر مى

 "!فهميد؟ و سراى آخرت براى پرهيزگاران بهتر است، آيا نمى! اند؟ نگويند، و آنان بارها آنرا خوانده

 بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الّصَالَةَ إِنَا الَ نُّضِي ُ أَجْرَ الْمُّصْلِحِينَ وَالَذِينَ يُمَسَكُونَ ( 171
ماا پااداش    ( پاداش بزرگى خواهند داشت؛ زيارا )تمسّك جويند، و نماز را برپا دارند،  ( خدا)و آنها که به کتاب " -

 "!مّصلحان را ضاي  نخواهيم کرد
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أَنَهُ ظُلَةٌ وَظَنُواْ أَنَهُ وَاقِ ٌ بِهِمْ خُذُواْ مَا آتَيْنَاکُم وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ کَ( 171

 بِقُوَةٍ وَاذْکُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ 
هنگامى که کوه را همچون سايبانى بر فراز آنها بلند کرديم، آنچنان که گماان کردناد بار     ( نيز به خاطر بياور)و " -

ايام،   به شما داده ( از احكام و دستورها)آنچه را  ( :و در همين حال، از آنها پيمان گرفتيم و گفتيم)آمد؛  آنان فرود مى

 "!تا پرهيزگار شويد ( و عمل کنيد،)و آنچه در آن است، به ياد داشته باشيد، ! بگيريد ( و جديت)با قوّت 

يَاتَهُمْ وَأَشْاهَدَهُمْ عَلَاى    وَإِذْ أَخَذَ رَبَكَ مِن بَنِي آدَمَ مِان ظُهُاورِهِمْ ذُرِ  ( 172

أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا کُنَا عَنْ هَاذَا  

 غَافِلِينَ 
نهاا را  زمانى را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذرياه آنهاا را برگرفات؛ و آ    ( به خاطر بياور)و " -

شناين کارد   )« !دهايم  آرى، گواهى مى»: گفتند« آيا من پروردگار شما نيستم؟» ( :و فرمود)گواه بر خويشتن ساخت؛ 

 "!«( خبر مانديم و از پيمان فطرى توحيد بى)ما از اين، غافل بوديم؛ »: روز رستاخيز بگوييد ( مبادا

بْلُ وَکُنَا ذُرِيَةً مِن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا أَوْ تَقُولُواْ إِنَمَا أَشْرَکَ آبَاؤُنَا مِن قَ( 173

 فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ 
اى جز پيروى از آناان   و شاره)پدرانمان پيش از ما مشرک بودند، ما هم فرزندانى بعد از آنها بوديم؛ »: يا بگوييد" -

 "«!کنى؟ ىگرايان انجام دادند مجازات م آيا ما را به آنچه باطل ( نداشتيم؛

 وَکَذَلِكَ نُفَّصِلُ اآليَاتِ وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ( 174
و بدانند نداى توحياد در درون جانشاان، از   )دهيم؛ و شايد به سوى حق بازگردند  اين گونه، آيات را توضيح مى" -

 "!( روز نخست بوده است

فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَايْطَانُ فَكَاانَ    وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا( 175

 مِنَ الْغَاوِينَ 
خود را از آن تهى سااخت و   ( سرانجام)و بر آنها بخوان سرگذشت آن کس را که آيات خود را به او داديم؛ ولى " -

 "!شيطان در پى او افتاد، و از گمراهان شد
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لَكِنَهُ أَخْلَدَ إِلَى األَرْضِ وَاتَبَ َ هَوَاهُ فَمَثَلُاهُ کَمَثَالِ   وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَ( 172

الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَ ْ أَوْ تَتْرُکْهُ يَلْهَ  ذَلِكَ مَثَلُ الْقَاوْمِ الَاذِينَ کَاذَبُواْ    

 بِآيَاتِنَا فَاقّْصُصِ الْقَّصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَرُونَ 
اما اجبار، بر خالف سنت ماست؛ )برديم؛  باال مى ( و علوم و دانشها)او را با اين آيات  ( مقام)خواستيم،  و اگر مى" -

 ( هاار )مثل او همچاون ساگ   ! و او به پستى گراييد، و از هواى نفس پيروى کرد ( پس او را به حال خود رها کرديم

آورد، و اگر او را به حال خود واگذارى، باز همين  مى است که اگر به او حمله کنى، دهانش را باز، و زبانش را برون

اين مثل گروهى است که آيات ماا را  ! )شود گويى شنان تشنه دنياپرستى است که هرگز سيراب نمى)کند؛  کار را مى

 "!( و بيدار شوند)بازگو کن، شايد بينديشند  ( براى آنها)تكذيب کردند؛ اين داستانها را 

 قَوْمُ الَذِينَ کَذَبُواْ بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ کَانُواْ يَظْلِمُونَ سَاء مَثَالً الْ( 177
 "!نمودند شه بد مثلى دارند گروهى که آيات ما را تكذيب کردند؛ و آنها تنها به خودشان ستم مى" -

  مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُّضْلِلْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ( 178
گماراه ساازد،    ( بخاطر اعمالشاان )اوست؛ و کسانى را که  ( واقعى)آن کس را که خدا هدايت کند، هدايت يافته " -

 "!آنها هستند ( واقعى)زيانكاران 

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَمَ کَثِيرًا مِنَ الْجِنِ وَاإلِنسِ لَهُمْ قُلُاوبٌ الَ يَفْقَهُاونَ بِهَاا    ( 179

يُنٌ الَ يُبّْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ الَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ کَاألَنْعَامِ بَلْ هُمْ وَلَهُمْ أَعْ

 أَضَلُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 
انديشاه  )يى دارناد کاه باا آن    [عقلها ]= به يقين، گروه بسيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريديم؛ آنها دلها " -

شنوند؛ آنها همچاون شهارپايانناد؛    بينند؛ و گوشهايى که با آن نمى فهمند؛ و ششمانى که با آن نمى نمى ( وکنند،  نمى

 "!( گونه امكانات هدايت، باز هم گمراهند شرا که با داشتن همه)اينان همان غافالنند ! بلكه گمراهتر
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لَذِينَ يُلْحِادُونَ فِاي أَسْامَآئِهِ    وَلِلّهِ األَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ا( 181

 سَيُجْزَوْنَ مَا کَانُواْ يَعْمَلُونَ 
و )کنند  و کسانى را که در اسماء خدا تحريف مى! بخوانيد ( نامها)و براى خدا، نامهاى نيك است؛ خدا را به آن " -

دادناد،   اعمالى را کاه انجاام ماى    آنها بزودى جزاى! ، رها سازيد( شوند نهند، و شريك برايش قائل مى بر غير او مى

 "!بينند مى

 وَمِمَنْ خَلَقْنَا أُمَةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ( 181
 .نمايند کنند، و بحق اجراى عدالت مى و از آنها که آفريديم، گروهى بحق هدايت مى -

 حَيْ ُ الَ يَعْلَمُونَ  وَالَذِينَ کَذَبُواْ بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ( 182
 .دانند، گرفتار مجازاتشان خواهيم کرد و آنها که آيات ما را تكذيب کردند، به تدريّج از جائى که نمى -

 وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَ کَيْدِي مَتِينٌ ( 183
و . )اسات  ( هو حساب شاد )؛ زيرا طرح و نقشه من، قوى ( تا مجازاتشان دردناکتر باشد)دهم  و به آنها مهلت مى" -

 "( .هيچ کس را قدرت فرار از آن نيست

 أَوَلَمْ يَتَفَكَرُواْ مَا بِّصَاحِبِهِم مِن جِنَةٍ إِنْ هُوَ إِالَ نَذِيرٌ مَبِينٌ ( 184
پس شگونه شنين نسابت نااروايى   ! )جنون ندارد؟ ( اثرى از)گونه  هيچ[ پيامبر]= آيا فكر نكردند که همنشين آنها  -

 .( سازد که مردم را متوجه وظايفشان مى)او فقط بيم دهنده آشكارى است  ( !ند؟ده به او مى

أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِان شَايْءٍ   ( 185

  وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِ حَدِي ٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
و آياا  ! )نظر نيفكندند؟ ( از روى دقت و عبرت)آيا در حكومت و نظام آسمانها و زمين، و آنچه خدا آفريده است،  -

اگر به اين کتاب آسمانى روشان ايماان   ! )شايد پايان زندگى آنها نزديك شده باشد؟ ( در اين نيز انديشه نكردند که

 !آورد؟ بعد از آن به کدام سخن ايمان خواهند ( نياورند،

 مَن يُّضْلِلِ اللّهُ فَالَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ( 182
اى نادارد؛ و آنهاا را در طغياان و     گماراه ساازد، هادايت کنناده     ( باه جارم اعماال زشاتش    )هر کس را خداوند " -

 "!سازد، تا سرگردان شوند شان رها مى سرکشى
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السَاعَةِ أَيَانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِي الَ يُجَلِيهَاا  يَسْأَلُونَكَ عَنِ ( 187

لِوَقْتِهَا إِالَ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَامَاوَاتِ وَاألَرْضِ الَ تَاأْتِيكُمْ إِالَ بَغْتَاةً يَسْاأَلُونَكَ     

 لَكِنَ أَکْثَرَ النَاسِ الَ يَعْلَمُونَ کَأَنَكَ حَفِيٌ عَنْهَا قُلْ إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَ
کاس جاز    علمش فقط نزد پروردگار من است؛ و هيچ»: بگو! رسد؟ کنند، کى فرامى درباره قيامت از تو سؤال مى" -

 ( و بسايار پار اهميات   )در آسمانها و زمين، سانگين   ( اما قيام قيامت، حتى)وقت آن را آشكار سازد؛  ( تواند نمى)او 

کنند، شنان که گويى تو از زماان وقاوع آن    از تو سؤال مى ( باز)« !آيد جز بطور ناگهانى، به سراغ شما نمىاست؛ و 

 "«.دانند علمش تنها نزد خداست؛ ولى بيشتر مردم نمى»: بگو! باخبرى

مُ الْغَيْبَ قُل الَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَالَ ضَر ا إِالَ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ کُنتُ أَعْلَ( 188

 الَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ السَوءُ إِنْ أَنَاْ إِالَ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 
و از غيب و اسرار نهان نيز خبار نادارم،   )من مالك سود و زيان خويش نيستم، مگر آنچه را خدا بخواهد؛ »: بگو" -

و )کاردم، و هايچ بادى     و اگر از غيب باخبر بودم، سود فراوانى براى خود فاراهم ماى   ( د؛مگر آنچه خداوند اراده کن

و آمااده پاذيرش   ! )آورناد  ام براى گروهى که ايماان ماى   دهنده دهنده و بشارت رسيد؛ من فقط بيم به من نمى ( زيانى

 "( حقند

ا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَاا  هُوَ الَذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَ( 189

تَغَشَاهَا حَمَلَتْ حَمْالً خَفِيفًا فَمَرَتْ بِهِ فَلَمَا أَثْقَلَت دَعَوَا اللّهَ رَبَهُمَاا لَائِنْ آتَيْتَنَاا    

 صَالِحاً لَنَكُونَنَ مِنَ الشَاکِرِينَ 
سارش را نياز از جانس او قارار داد، تاا در کناار او       شما را از يك فارد آفرياد؛ و هم   ( همه)او خدايى است که " -

داد؛ و  سپس هنگامى که با او آميزش کرد، حملى سبك برداشت، که با وجود آن، به کارهاى خود اداماه ماى  . بياسايد

اگر فرزند صالحى باه ماا دهاى، از شااکران خاواهيم      »شون سنگين شد، هر دو از خداوند و پروردگار خود خواستند 

 "«!بود
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فَلَمَا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَاالَ لَاهُ شُارَکَاء فِيمَاا آتَاهُمَاا فَتَعَاالَى اللّاهُ عَمَاا          (191

 يُشْرِکُونَ 
باراى   ( موجودات ديگر را در اين موهبات ماؤثر دانساتند؛ و   )اما هنگامى که خداوند فرزند صالحى به آنها داد، " -

 "!دهند قائل شدند؛ خداوند برتر است از آنچه همتاى او قرار مى خدا، در اين نعمت که به آنها بخشيده بود، همتايانى

 أَيُشْرِکُونَ مَا الَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ( 191
 .آفرينند، و خودشان مخلوقند دهند که شيزى را نمى آيا موجوداتى را همتاى او قرارمى -

 سَهُمْ يَنّصُرُونَ وَالَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَّصْرًا وَالَ أَنفُ( 192
 .دهند توانند آنان را يارى کنند، و نه خودشان را يارى مى و نمى -

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى الَ يَتَبِعُوکُمْ سَوَاء عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَناتُمْ  ( 193

 صَامِتُونَ 
کنند؛ و باراى شاما يكساان اسات شاه آنهاا را        نمى و هرگاه آنها را به سوى هدايت دعوت کنيد، از شما پيروى" -

 "!دعوت کنيد و شه خاموش باشيد؟

إِنَ الَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُامْ  ( 194

 إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ 
، بندگانى همچون خود شما هستند؛ آنهاا را بخوانياد، و   ( نيدک و پرستش مى)خوانيد  آنهايى را که غير از خدا مى" -

 "!( و تقاضايتان را برآورند)گوييد بايد به شما پاسخ دهند  اگر راست مى

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبّْصِارُونَ  ( 195

 يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُواْ شُرَکَاءکُمْ ثُمَ کِيدُونِ فَالَ تُنظِرُونِ  بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ
يا دستهايى دارند که با آن شيازى را بگيرناد   ! پاهايى دارند که با آن راه بروند؟ ( آنها حداقل همانند خود شما)آيا  -

ناه، هرگاز،   ! )دارناد کاه باا آن بشانوند؟     ياا گوشاهايى  ! يا ششمانى دارند که با آن ببينند؟! ؟( و کارى انجام دهند)

بخوانياد، و   ( بار ضاد مان   )ايد  بتهاى خويش را که شريك خدا قرار داده ( اکنون که شنين است،)»: بگو ( کدام، هيچ

 !( تا بدانيد کارى از آنها ساخته نيست)اى مهلت ندهيد،  براى من نقشه بكشيد، و لحظه
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 زَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَى الّصَالِحِينَ إِنَ وَلِيِيَ اللّهُ الَذِي نَ( 192
 ".کند ولى و سرپرست من، خدايى است که اين کتاب را نازل کرده؛ و او همه صالحان را سرپرستى مى" -

 وَالَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ الَ يَسْتَطِيعُونَ نَّصْرَکُمْ وَآل أَنفُسَهُمْ يَنّْصُرُونَ ( 197
 "خودشان را يارى دهند؛ ( حتى)توانند ياريتان کنند، و نه  خوانيد، نمى که جز او مى و آنهايى را" -

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى الَ يَسْمَعُواْ وَتَارَاهُمْ يَنظُارُونَ إِلَيْاكَ وَهُامْ الَ     ( 198

 يُبّْصِرُونَ 
به تو  ( که با ششمهاى مّصنوعيشان)بينى  را مى و آنها! شنوند و اگر آنها را به هدايت فرا خوانيد، سخنانتان را نمى -

 «!بينند کنند، اما در حقيقت نمى نگاه مى

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ( 199
ا آناان  و با )ها دعوت نما، و از جاهالن روى بگردان  با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذير، و به نيكى ( به هر حال) -

 !( ستيزه مكن

 وَإِمَا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَهُ سَمِي ٌ عَلِيمٌ ( 211
 "!اى از شيطان به تو رسد، به خدا پناه بر؛ که او شنونده و داناست و هرگاه وسوسه" -

 نَ الشَيْطَانِ تَذَکَرُواْ فَإِذَا هُم مَبّْصِرُونَ إِنَ الَذِينَ اتَقَواْ إِذَا مَسَهُمْ طَائِفٌ مِ( 211
در پرتاو  )افتند؛ و  مى ( خدا و پاداش و کيفر او)هاى شيطان شوند، به ياد  پرهيزگاران هنگامى که گرفتار وسوسه" -

 ".گردند ناگهان بينا مى ( بينند و ياد او، راه حق را مى

 لْغَيِ ثُمَ الَ يُقّْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدَونَهُمْ فِي ا( 212
 !ايستند برند، و باز نمى پيوسته در گمراهى پيش مى ( از شياطين)برادرانشان  ( ناپرهيزگاران را)و  -

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُواْ لَوْالَ اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَمَا أَتَبِ ُ مَا يِوحَى إِلَايَ مِان   ( 213

 ّصَآئِرُ مِن رَبِكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ رَبِي هَذَا بَ
آن  ( از پيش خاود )شرا خودت »: گويند اى براى آنان نياورى، مى آيه ( در نزول وحى تاخير افتد، و)هنگامى که " -

ى از طارف  شاود؛ ايان وسايله بينااي     کنم که بار مان وحاى ماى     من تنها از شيزى پيروى مى»: بگو« !را برنگزيدى؟

 ".آورند پروردگارتان، و مايه هدايت و رحمت است براى جمعيّتى که ايمان مى
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 وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنّصِتُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ( 214
 "!هنگامى که قرآن خوانده شود، گوش فرا دهيد و خاموش باشيد؛ شايد مشمول رحمت خدا شويد" -

وَاذْکُر رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَّضَرُعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُادُوِ  ( 215

 وَاآلصَالِ وَالَ تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ 
پروردگارت را در دل خود، از روى تّضرع و خاوف، آهساته و آرام، صابحگاهان و شاامگاهان، يااد کان؛ و از       " -

 "!غافالن مباش

إِنَ الَااذِينَ عِناادَ رَبِااكَ الَ يَسْااتَكْبِرُونَ عَاانْ عِبَادَتِااهِ وَيُسَاابِحُونَهُ وَلَااهُ ( 212

 يَسْجُدُونَ 
گويناد،   ورزند، و او را تسبيح مى از عبادتش تكبر نمى ( گاه هيچ)نزد پروردگار تو هستند،  ( در مقام قرب)آنها که  -

 .کنند و برايش سجده مى

 سوره االنفال

 محل نزول مدينه -75داد آيات تع -8س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

يَسْأَلُونَكَ عَنِ األَنفَالِ قُلِ األَنفَالُ لِلّهِ وَالرَسُولِ فَاتَقُواْ اللّهَ وَأَصْالِحُواْ ذَاتَ  ( 1

 تُم مَؤْمِنِينَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن کُن
انفال مخّصاوص خادا و   »: کنند ؛ بگو سؤال مى[  غنايم، و هرگونه مال بدون مالك مشخص]= از تو درباره انفال " -

و خادا و  ! و خّصومتهايى را که در ميان شماسات، آشاتى دهياد   ! خدا بپرهيزيد ( مخالفت فرمان)پيامبر است؛ پس، از 

 "!دپيامبرش را اطاعت کنيد اگر ايمان داري
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إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِذَا ذُکِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَايْهِمْ آيَاتُاهُ   ( 2

 زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَکَلُونَ 
گامى که آيات او بار آنهاا   مؤمنان، تنها کسانى هستند که هرگاه نام خدا برده شود، دلهاشان ترسان ميگردد؛ و هن" -

 ".گردد؛ و تنها بر پروردگارشان توکل دارند شود، ايمانشان فزونتر مى خوانده مى

 الَذِينَ يُقِيمُونَ الّصَالَةَ وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ( 3
 ".کنند ايم، انفاق مى دارند؛ و از آنچه به آنها روزى داده آنها که نماز را برپا مى" -

 وْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَق ا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِيمٌ أُ( 4
نزد پروردگارشان است؛ و براى آنهاا، آمارزش و    ( مهم)مؤمنان حقيقى آنها هستند؛ براى آنان درجاتى  ( آرى،)" -

 ".نقص و عيب است روزى بى

 مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِ وَإِنَ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ کَمَا أَخْرَجَكَ رَبَكَ ( 5
بيارون فرساتاد، در حاالى کاه گروهاى از مؤمناان        ( به سوى ميدان بدر،)گونه که خدا تو را بحق از خانه  همان" -

 "!( در نيز شنين استاى از شگونگى تقسيم غنايم ب ناخشنودى عده! ؛ولى سرانجامش پيروزى بود)ناخشنود بودند 

 يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِ بَعْدَمَا تَبَيَنَ کَأَنَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ( 2
 ( و شنان ترس و وحشات آنهاا را فراگرفتاه باود، کاه     )کردند؛  آنها پس از روشن شدن حق، باز با تو مجادله مى" -

 "!نگرند د، و آن را با ششم خود مىشون گويى به سوى مرگ رانده مى

وَإِذْ يَعِدُکُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَائِفَتِيْنِ أَنَهَا لَكُمْ وَتَوَدَونَ أَنَ غَيْارَ ذَاتِ الشَاوْکَةِ   ( 7

 تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَ الحَقَ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَ َ دَابِرَ الْكَافِرِينَ 
کاروان تجارى قريش، يا لشكر ]= هنگامى را که خداوند به شما وعده داد که يكى از دو گروه  ( اد آريدبه ي)و " -

و بر آن پياروز  )براى شما باشد  ( غير مسلح)داشتيد که کاروان  نّصيب شما خواهد بود؛ و شما دوست مى[ مسلح آنها

از ايان رو شاما را بار    )ه کاافران را قطا  کناد؛    خواهد حق را با کلمات خود تقويت، و ريش ؛ ولى خداوند مى( شويد

 "( .خالف ميلتان با لشكر قريش درگير ساخت، و آن پيروزى بزرگ نّصيبتان شد

 لِيُحِقَ الْحَقَ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ کَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ( 8
 .ته باشندتا حق را تثبيت کند، و باطل را از ميان بردارد، هر شند مجرمان کراهت داش -
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 إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدَکُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَآلئِكَةِ مُرْدِفِينَ ( 9
خواساتيد؛ و او   از پروردگارتان کماك ماى   ( که از شدت ناراحتى در ميدان بدر،)زمانى را  ( به خاطر بياوريد)" -

 ".کنم آيند، يارى مى من شما را با يكهزار از فرشتگان، که پشت سر هم فرود مى: ( و گفت)خواسته شما را پذيرفت 

وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِالَ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِالَ مِنْ عِندِ اللّهِ ( 11

 إِنَ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
اطمينان قلب شما قرار داد؛ وگرناه، پياروزى جاز از طارف خادا نيسات؛        ولى خداوند، اين را تنها براى شادى و" -

 "!خداوند توانا و حكيم است

إِذْ يُغَشِيكُمُ النُعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِن السَمَاء مَاء لِيُطَهِارَکُم بِاهِ   ( 11

 ى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِتَ بِهِ األَقْدَامَ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَ
هنگامى را که خواب سبكى که مايه آرامش از سوى خدا بود، شما را فراگرفت؛ و آبى از آسمان  ( ياد آوريد)و " -

ن برايتان فرستاد، تا شما را با آن پاک کند؛ و پليدى شيطان را از شما دور سازد؛ و دلهايتان را محكم، و گامها را با آ

 "!استوار دارد

إِذْ يُوحِي رَبَكَ إِلَى الْمَآلئِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَبِتُواْ الَذِينَ آمَنُواْ سَاأُلْقِي فِاي   ( 12

 قُلُوبِ الَذِينَ کَفَرُواْ الرَعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ األَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ کُلَ بَنَانٍ 
مان باا شاما هساتم؛ کساانى را کاه ايماان        »: که پروردگارت به فرشتگان وحاى کارد  موقعى را  ( به ياد آر)و " -

بار  )هاا را بار بااالتر از گاردن      افكنم؛ ضاربه  بزودى در دلهاى کافران ترس و وحشت مى! اند، ثابت قدم داريد آورده

 "!و همه انگشتانشان را قط  کنيد! فرود آريد ( سرهاى دشمنان

واْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَ اللّهَ شَدِيدُ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ شَآقُ( 13

 الْعِقَابِ 
دشمنى ورزيدند؛ و هر کس با خدا و پيامبرش دشمنى کند،  ( ص)اين بخاطر آن است که آنها با خدا و پيامبرش " -

 "!و خداوند شديد العقاب است ( بيند؛ کيفر شديدى مى)

 فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَارِ  ذَلِكُمْ( 14
 !خواهد بود ( در جهان ديگر)و براى کافران، مجازات آتش ! را بچشيد ( مجازات دنيا)اين  -
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 يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَذِينَ کَفَرُواْ زَحْفاً فَالَ تُوَلُوهُمُ األَدْبَارَ ( 15
و )رو شويد، باه آنهاا پشات نكنياد      هنگامى که با انبوه کافران در ميدان نبرد روبه! ايد سانى که ايمان آوردهاى ک -

 !( فرار ننماييد

وَمَن يُوَلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِالَ مُتَحَرِفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِازاً إِلَاى فِئَاةٍ فَقَادْ بَااء      ( 12

 مَأْوَاهُ جَهَنَمُ وَبِئْسَ الْمَّصِيرُ بِغَّضَبٍ مِنَ اللّهِ وَ
 و هر کس در آن هنگام به آنها پشت کند " -

 بوده باشد ( از مجاهدان)گيرى از ميدان براى حمله مجدد، و يا به قّصد پيوستن به گروهى  مگر آنكه هدفش کناره -

 "!گاهى استبه غّضب خدا گرفتار خواهد شد؛ و جايگاه او جهنم، و شه بد جاي ( شنين کسى) -

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْاتَ إِذْ رَمَيْاتَ وَلَكِانَ اللّاهَ رَمَاى      ( 17

 وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَالء حَسَناً إِنَ اللّهَ سَمِي ٌ عَلِيمٌ 
اى پيامبر که خاک و سانگ باه   )و اين تو نبودى ! اين شما نبوديد که آنها را کشتيد؛ بلكه خداوند آنها را کشت" -

خواست مؤمنان را به اين وسيله امتحان خوبى کند؛ خداوند شنوا  و خدا مى! انداختى؛ بلكه خدا انداخت ( صورت آنها

 ".و داناست

 ذَلِكُمْ وَأَنَ اللّهَ مُوهِنُ کَيْدِ الْكَافِرِينَ ( 18
 .هاى کافران است کننده نقشه و خداوند سست! ديدسرنوشت مؤمنان و کافران، همان بود که دي -

إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءکُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ ( 19

 وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ کَثُرَتْ وَأَنَ اللّهَ مَ َ الْمُؤْمِنِينَ 
خاوددارى کنياد، باراى شاما      ( از مخالفت)و اگر ! خواهيد، پيروزى به سراغ شما آمد گر شما فتح و پيروزى مىا" -

نياز  بى ( از يارى خدا)و اگر بازگرديد، ما هم باز خواهيم گشت؛ و جمعيت شما هر شند زياد باشد، شما را ! بهتر است

 "!نخواهد کرد؛ و خداوند با مؤمنان است

 ا الَذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَ تَوَلَوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ يَا أَيَهَ( 21
 ( ساخنان او را )خدا و پيامبرش را اطاعت کنيد؛ و سرپيچى ننماييد در حاالى کاه   ! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

 "!شنويد مى
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 مِعْنَا وَهُمْ الَ يَسْمَعُونَ وَالَ تَكُونُواْ کَالَذِينَ قَالُوا سَ( 21
 !شنيدند ولى در حقيقت نمى« !شنيديم»: گفتند و همانند کسانى نباشيد که مى -

 إِنَ شَرَ الدَوَابَ عِندَ اللّهِ الّصَمَ الْبُكْمُ الَذِينَ الَ يَعْقِلُونَ ( 22
 .نندک بدترين جنبندگان نزد خدا، افراد کر و اللى هستند که انديشه نمى -

 وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَواْ وَهُم مَعْرِضُونَ ( 23
 ( با ايان حاال کاه دارناد،    )رساند؛ ولى  به گوش آنها مى ( حرف حق را)دانست،  و اگر خداوند خيرى در آنها مى" -

 ".شوند ده و روگردان مىاگر حق را به گوش آنها برساند، سرپيچى کر

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ اسْاتَجِيبُواْ لِلّاهِ وَلِلرَسُاولِ إِذَا دَعَااکُم لِمَاا يُحْيِايكُمْ       ( 24

 وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 
خواند کاه   خدا و پيامبر را اجابت کنيد هنگامى که شما را به سوى شيزى مى دعوت! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

نازد او   ( در قيامات )شاود، و هماه شاما     و بدانيد خداوند ميان انساان و قلاب او حايال ماى    ! بخشد شما را حيات مى

 !شويد گردآورى مى

آصَةً وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّاهَ شَادِيدُ   وَاتَقُواْ فِتْنَةً الَ تُّصِيبَنَ الَذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَ( 25

 الْعِقَابِ 
بلكه همه را فرا خواهد گرفت؛ شرا که ديگران سكوت )رسد؛  اى بپرهيزيد که تنها به ستمكاران شما نمى و از فتنه" -

 "!و بدانيد خداوند کيفر شديد دارد ( .اختيار کردند

فُونَ فِاي األَرْضِ تَخَاافُونَ أَن يَاتَخَطَفَكُمُ    وَاذْکُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيالٌ مَسْتَّضْاعَ  ( 22

 النَاسُ فَآوَاکُمْ وَأَيَدَکُم بِنَّصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَيِبَاتِ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 
و به خاطر بياوريد هنگامى را که شما در روى زمين، گروهاى کوشاك و انادک و زباون بودياد؛ آنچناان کاه        " -

مناد   ولى او شما را پناه داد؛ و با يارى خود تقويت کرد؛ و از روزيهاى پاکيزه بهاره ! مردم شما را بربايندترسيديد  مى

 "!ساخت؛ شايد شكر نعمتش را بجا آوريد



 قرآن کریم               سوره االنفال

269 

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ الَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَسُولَ وَتَخُونُاواْ أَمَانَااتِكُمْ وَأَناتُمْ    ( 27

 تَعْلَمُونَ 
در امانات خود خيانت روا مداريد، در حاالى   ( نيز)و ! به خدا و پيامبر خيانت نكنيد! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

 !( اين کار، گناه بزرگى است)که ميدانيد 

 وَاعْلَمُواْ أَنَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْالَدُکُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ( 28
پااداش عظيماى    ( براى کسانى که از عهده امتحان برآيند،)و بدانيد اموال و اوالد شما، وسيله آزمايش است؛ و " -

 "!نزد خداست

يِا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِرْ عَنكُمْ سَيِئَاتِكُمْ ( 29

 هُ ذُو الْفَّضْلِ الْعَظِيمِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّ
اى جهت جدا سااختن حاق    خدا بپرهيزيد، براى شما وسيله ( مخالفت فرمان)اگر از ! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

پوشاند؛  و گناهانتان را مى ( بينى خاصّى که در پرتو آن، حق را از باطل خواهيد شناخت؛ روشن)دهد؛  از باطل قرارمى

 "!زد؛ و خداوند صاحب فّضل و بخشش عظيم استزمر و شما را مى

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَذِينَ کَفَرُواْ لِيُثْبِتُوکَ أَوْ يَقْتُلُوکَ أَوْ يُخْرِجُوکَ وَيَمْكُرُونَ ( 31

 وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ 
از )را به زندان بيفكنند، يا به قتل برساانند، و ياا    کشيدند که تو هنگامى را که کافران نقشه مى ( به خاطر بياور)" -

کرد؛ و خدا بهتارين شااره    ، و خداوند هم تدبير مى( کشيدند و نقشه مى)انديشيدند  خارج سازند؛ آنها شاره مى ( مكّه

 "!جويان و تدبيرکنندگان است

شَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِالَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَ( 31

 أَسَاطِيرُ األوَلِينَ 
ما هم اگر بخواهيم مثال   ( شيز مهمّى نيست؛)شنيديم؛ »: گويند شود، مى و هنگامى که آيات ما بر آنها خوانده مى" -

 "( .آورند مثل آن را نمىگويند، و هرگز  ولى دروغ مى)« !هاى پيشينيان است گوييم؛ اينها همان افسانه آن را مى
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وَإِذْ قَالُواْ اللَهُمَ إِن کَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِندِکَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ( 32

 السَمَاء أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 
سات، باارانى از سانگ از    اگر اين حاق اسات و از طارف تو   ! پروردگارا»: زمانى را که گفتند ( به خاطر بياور)و  -

 «!يا عذاب دردناکى براى ما بفرست! آسمان بر ما فرود آر

 وَمَا کَانَ اللّهُ لِيُعَذِبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا کَانَ اللّهُ مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ( 33
کنناد،   تا اساتغفار ماى   ( نيز)واهد کرد؛ و تا تو در ميان آنها هستى، خداوند آنها را مجازات نخ ( !اى پيامبر)ولى " -

 ".کند خدا عذابشان نمى

وَمَا لَهُمْ أَالَ يُعَذِبَهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَّصُدَونَ عَنِ الْمَسْاجِدِ الْحَارَامِ وَمَاا کَاانُواْ     ( 34

 نَ أَوْلِيَاءهُ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِالَ الْمُتَقُونَ وَلَكِنَ أَکْثَرَهُمْ الَ يَعْلَمُو
کنناد در حاالى    مسجد الحرام جلوگيرى مى ( عبادت موحدّان در کنار)شرا خدا آنها را مجازات نكند، با اينكه از " -

 ".دانند سرپرست آن، فقط پرهيزگارانند؛ ولى بيشتر آنها نمى! که سرپرست آن نيستند؟

فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا کُنتُمْ  وَمَا کَانَ صَالَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِالَ مُكَاء وَتَّصْدِيَةً( 35

 تَكْفُرُونَ 
« کاف زدن « »ساوت کشايدن  »، شيزى جاز  ( خدا)نمازشان نزد خانه  ( آنها که مدّعى هستند ما هم نماز داريم،)" -

 "!را بخاطر کفرتان ( الهى)نبود؛ پس بچشيد عذاب 

دَواْ عَن سَبِيلِ اللّاهِ فَسَايُنفِقُونَهَا ثُامَ    إِنَ الَذِينَ کَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَّصُ( 32

 تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَ يُغْلَبُونَ وَالَذِينَ کَفَرُواْ إِلَى جَهَنَمَ يُحْشَرُونَ 
 که براى باه )کنند؛ آنان اين اموال را  از راه خدا خرج مى ( مردم)آنها که کافر شدند، اموالشان را براى بازداشتن " -

کنند، امّا مايه حسرت و اندوهشاان خواهاد شاد؛ و ساپس      مّصرف مى ( اند، در اين راه دست آوردنش زحمت کشيده

 ".کافران همگى به سوى دوزخ گردآورى خواهند شد ( در جهان ديگر)شكست خواهند خورد؛ و 
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عَلَىَ بَعْاضٍ فَيَرْکُمَاهُ   لِيَمِيزَ اللّهُ الْخَبِي َ مِنَ الطَيِبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِي َ بَعّْضَهُ ( 37

 جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَمَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 
ناپاک را از پاک جدا سازد، و ناپاکها را روى هم بگذارد، و  ( خواهد مى)بخاطر آن است که خداوند  ( اينها همه)" -

 "!تند زيانكارانهمه را متراکم سازد، و يكجا در دوزخ قرار دهد؛ و اينها هس

قُل لِلَذِينَ کَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَّضَاتْ  ( 38

 سُنَةُ األَوَلِينِ 
گذشته آنها بخشوده خواهد شد؛ و  ( و ايمان آورند،)شنانچه از مخالفت باز ايستند، »: به آنها که کافر شدند بگو" -

؛و حكام ناابودى آناان صاادر     )شود  به اعمال سابق بازگردند، سنّت خداوند در گذشتگان، درباره آنها جارى مى اگر

 ".( گردد مى

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى الَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ کُلُهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَ اللّاهَ  ( 39

 بِمَا يَعْمَلُونَ بَّصِيرٌ 
! همه مخّصوص خدا باشد ( و پرستش)برشيده شود، و دين [  شرک و سلب آزادى]= ا آنها پيكار کنيد، تا فتنه و ب" -

خدا باه   ( پذيرد؛ خداوند آنها را مى)خوددارى کنند،  ( از راه شرک و فساد بازگردند، و از اعمال نادرست)و اگر آنها 

 ".دهند بيناست آنچه انجام مى

 فَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ مَوْالَکُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَإِن تَوَلَوْاْ ( 41
و شاه  ! شه سرپرست خوبى! خداوند سرپرست شماست ( رسانند؛ ضررى به شما نمى)و اگر سرپيچى کنند، بدانيد " -

 "!ياور خوبى

هُ وَلِلرَسُاولِ وَلِاذِي الْقُرْبَاى    وَاعْلَمُواْ أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَ لِلّهِ خُمُسَا ( 41

وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِينِ وَابْنِ السَبِيلِ إِن کُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْادِنَا  

 يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
القرباى و يتيماان و    ى به دست آوريد، خماس آن باراى خادا، و باراى پياامبر، و باراى ذى      بدانيد هرگونه غنيمت" -

است، اگر به خدا و آنچه بار بناده خاود در روز جادايى حاق از باطال، روز        ( از آنها)مسكينان و واماندگان در راه 
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ياد؛ و خداوناد بار هار شيازى      ا نازل کرديم، ايماان آورده [ روز جنگ بدر]=  ( ايمان باايمان و بى)درگيرى دو گروه 

 "!تواناست

إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدَنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُّصْوَى وَالرَکْبُ أَسْافَلَ مِانكُمْ وَلَاوْ    ( 42

 تَوَاعَدتَمْ الَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِن لِيَقّْضِيَ اللّهُ أَمْراً کَانَ مَفْعُوالً لِيَهْلِكَ مَانْ 

 هَلَكَ عَن بَيِنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَ عَن بَيِنَةٍ وَإِنَ اللّهَ لَسَمِي ٌ عَلِيمٌ 
و کااروان   ( و دشمن بار شاما برتارى داشات؛    )در آن هنگام که شما در طرف پايين بوديد، و آنها در طرف باأل " -

کاه در ميادان نبارد    )گذاشتيد  گر وعده مىاگر با يكدي ( و وض  شنان سخت بود که)، پايين تر از شما بود؛ ( قريش)

باراى آن باود کاه خداوناد، کاارى را کاه        ( همه اينهاا )کرديد؛ ولى  ، در انجام وعده خود اختالف مى( حاضر شويد

شوند، از روى اتمام حجّت باشد؛ و آنها که زناده   مى ( و گمراه)بايست انجام شود، تحقّق بخشد؛ تا آنها که هالک  مى

 ".، از روى دليل روشن باشد؛ و خداوند شنوا و داناست( يابند ايت مىو هد)شوند  مى

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيالً وَلَوْ أَرَاکَهُمْ کَثِيارًا لَفَشِالْتُمْ وَلَتَنَاازَعْتُمْ    ( 43

 فِي األَمْرِ وَلَكِنَ اللّهَ سَلَمَ إِنَهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الّصَدُورِ 
داد، مسالّماً سسات    ن هنگام که خداوند تعداد آنها را در خواب به تو کم نشان داد؛ و اگر فراوان نشاان ماى  در آ" -

ساالم نگاه    ( شما را از شرّ اينها)کشيد؛ ولى خداوند  کارتان به اختالف مى ( درباره شروع جنگ با آنها)شديد؛ و  مى

 ".هاست، داناست داشت؛ خداوند به آنچه درون سينه

إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيالً وَيُقَلِلُكُمْ فِي أَعْيُانِهِمْ لِيَقّْضِايَ   وَ( 44

 اللّهُ أَمْرًا کَانَ مَفْعُوالً وَإِلَى اللّهِ تُرْجَ ُ االُمُورُ 
 ( نياز )داد؛ و شاما را   نشان ماى رو شديد، آنها را به ششم شما کم  با هم روبه ( که در ميدان نبرد،)و در آن هنگام " -

شاما نترسايد و اقادام باه     )بايست انجام گيرد، صورت بخشاد؛   نمود؛ تا خداوند، کارى را که مى به ششم آنها کم مى

و همه کارها به خداوند باز  ( !جنگ کنيد، آنها هم وحشت نكنند و حاضر به جنگ شوند، و سرانجام شكست بخورند

 ".گردد مى
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الَذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَاةً فَااثْبُتُواْ وَاذْکُارُواْ اللّاهَ کَثِيارًا لَعَلَكُامْ        يَا أَيَهَا( 45

 تُفْلَحُونَ 
و خدا ! شويد، ثابت قدم باشيد با گروهى رو به رو مى ( در ميدان نبرد)هنگامى که ! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

 !را فراوان ياد کنيد، تا رستگار شويد

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَ ( 42

 اللّهَ مَ َ الّصَابِرِينَ 
 ( و شاوکت )نكنيد، تا سست نشاويد، و قادرت    ( و کشمكش)و نزاع ! خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد ( فرمان)و  -

 !ر و استقامت کنيد که خداوند با استقامت کنندگان استو صب! شما از ميان نرود

وَالَ تَكُونُواْ کَالَذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاء النَاسِ وَيَّصُدَونَ عَان  ( 47

 سَبِيلِ اللّهِ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ 
ساوى  )خودنمايى در برابر مردم، از سرزمين خاود باه   و مانند کسانى نباشيد که از روى هوى پرستى و غرور و " -

و خداوناد باه آنچاه     ( و سرانجام شكست خوردند)داشتند؛  از راه خدا بازمى ( مردم را)بيرون آمدند؛ و  ( ميدان بدر

 "!دارد ( و آگاهى)کنند، احاطه  عمل مى

لِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَاسِ وَإِنِي وَإِذْ زَيَنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ الَ غَا( 48

جَارٌ لَكُمْ فَلَمَا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِاي بَارِيءٌ مِانكُمْ إِنِاي     

 أَرَى مَا الَ تَرَوْنَ إِنِيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
اماروز هايچ   »: را در نظرشان جلاوه داد، و گفات  [  مشرکان]= که شيطان، اعمال آنها  هنگامى را ( به ياد آور)و " -

کاافران، و  )امّا هنگامى که دو گروه « !شما هستم ( دهنده و پناه)و من، همسايه ! گردد کس از مردم بر شما پيروز نمى

دوساتان و  )مان از شاما   »: فات در برابر يكديگر قرار گرفتند، به عقب برگشات و گ  ( مؤمنان مورد حمايت فرشتگان

 "«!ترسم، خداوند شديدالعقاب است بينيد؛ من از خدا مى بينم که شما نمى من شيزى مى! بيزارم ( پيروانم
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إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَارَضٌ غَارَ هَاؤُالء دِيانُهُمْ وَمَان      ( 49

 هَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَتَوَکَلْ عَلَى اللّهِ فَإِنَ اللّ
را دينشاان   ( مسالمانان )ايان گاروه   »: گفتناد  و هنگامى را که منافقان، و آنها که در دلهايشان بيمارى است مى" -

خداوند قدرتمند و حكايم   ( گردد؛ پيروز مى)هر کس بر خدا توکّل کند،  ( دانستند که آنها نمى)« .مغرور ساخته است

 "!است

تَوَفَى الَذِينَ کَفَرُواْ الْمَآلئِكَةُ يَّضْرِبُونَ وُجُاوهَهُمْ وَأَدْبَاارَهُمْ   وَلَوْ تَرَى إِذْ يَ( 51

 وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ 
زنناد و   گيرند و بر صورت و پشات آنهاا ماى    ، جانشان را مى( مرگ)و اگر ببينى کافران را هنگامى که فرشتگان  -

 !( ل آنان تأسف خواهى خورد،به حا)بچشيد عذاب سوزنده را  ( :گويند مى)

 ذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَ اللّهَ لَيْسَ بِظَالَمٍ لِلْعَبِيدِ ( 51
 "!دارد ايد؛ و خداوند نسبت به بندگانش، هرگز ستم روا نمى اين، در مقابل کارهايى است که از پيش فرستاده" -

ن قَبْلِهِمْ کَفَارُواْ بِآيَااتِ اللّاهِ فَأَخَاذَهُمُ اللّاهُ      کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ مِ( 52

 بِذُنُوبِهِمْ إِنَ اللّهَ قَوِيٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
همانند حال نزديكان فرعون، و کسانى است که پيش از آنان بودند؛ آنها آيات خدا را  ( حال اين گروه مشرکان،)" -

 " انشان کيفر داد؛ خداوند قوىّ، و کيفرش شديد استانكار کردند؛ خداوند هم آنان را به گناه

ذَلِكَ بِأَنَ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَاا عَلَاى قَاوْمٍ حَتَاى يُغَيِارُواْ مَاا       ( 53

 بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَ اللّهَ سَمِي ٌ عَلِيمٌ 
دهد؛ جز آنكه آنها خودشان را تغيير  داده، تغيير نمى اين، بخاطر آن است که خداوند، هيچ نعمتى را که به گروهى" -

 "!دهند؛ و خداوند، شنوا و داناست
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کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ مِن قَابْلِهِمْ کَاذَبُواْ بآيَااتِ رَبِهِامْ فَأَهْلَكْنَااهُم      ( 54

 بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَونَ وَکُلٌ کَانُواْ ظَالِمِينَ 
فرعونيان و کسانى است که پيش از آنهاا بودناد؛ آياات پروردگارشاان را تكاذيب       ( حال)شبيه  ( درست)اين، " -

 ( و ساتمگر )کردند؛ ما هم بخاطر گناهانشان، آنها را هالک کرديم، و فرعونيان را غارق نماوديم؛ و هماه آنهاا ظاالم      

 "!بودند

 کَفَرُواْ فَهُمْ الَ يُؤْمِنُونَ  إِنَ شَرَ الدَوَابِ عِندَ اللّهِ الَذِينَ( 55
 .آورند به يقين، بدترين جنبندگان نزد خدا، کسانى هستند که کافر شدند و ايمان نمى -

 الَذِينَ عَاهَدتَ مِنْهُمْ ثُمَ يَنقُّضُونَ عَهْدَهُمْ فِي کُلِ مَرَةٍ وَهُمْ الَ يَتَقُونَ ( 52
 ( از پيمان شكنى و خيانات، )شكنند؛ و  پس هر بار عهد و پيمان خود را مىهمان کسانى که با آنها پيمان بستى؛ س" -

 ".پرهيز ندارند

 فَإِمَا تَثْقَفَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِم مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَهُمْ يَذَکَرُونَ ( 57
ايى که پشت سر آنهاا هساتند، پراکناده    جنگ بيابى، آنچنان به آنها حمله کن که جمعيّته ( ميدان)اگر آنها را در " -

 "!( و عبرت گيرند)شوند؛ شايد متذکّر گردند 

وَإِمَا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِاذْ إِلَايْهِمْ عَلَاى سَاوَاء إِنَ اللّاهَ الَ يُحِابَ       ( 58

 الخَائِنِينَ 
که عهد خاود را شكساته، حملاه غافلگيراناه     ) از خيانت گروهى بيم داشته باشى ( هايى، با ظهور نشانه)و هرگاه " -

 "!دارد ، بطور عادالنه به آنها اعالم کن که پيمانشان لغو شده است؛ زيرا خداوند، خائنان را دوست نمى( کنند

 وَالَ يَحْسَبَنَ الَذِينَ کَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَهُمْ الَ يُعْجِزُونَ ( 59
آنهاا  ! ( اند و از قلمرو کيفر ما، بيرون رفته)اند  پيش برده ( با اين اعمال،)كنند آنها که راه کفر پيش گرفتند، گمان ن -

 !هرگز ما را ناتوان نخواهند کرد
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وَأَعِدَواْ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَ اللّاهِ  ( 21

مْ الَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُاواْ مِان شَايْءٍ    وَعَدُوَکُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِ

 فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ الَ تُظْلَمُونَ 
باراى  )اسابهاى ورزياده    ( همچناين )و ! ، آماده ساازيد [ دشمنان]= هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابله با آنها  -

گروه ديگرى غير از اينها را، کاه   ( همچنين)و ! تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد، ( ميدان نبرد

انفاق کنيد، بطور کامال   ( و تقويت بنيه دفاعى اسالم)و هر شه در راه خدا ! شناسد شناسيد و خدا آنها را مى شما نمى

 !شود، و به شما ستم نخواهد شد به شما بازگردانده مى

 إِن جَنَحُواْ لِلسَلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَلْ عَلَى اللّهِ إِنَهُ هُوَ السَمِي ُ الْعَلِيمُ وَ( 21
 "!و اگر تمايل به صلح نشان دهند، تو نيز از در صلح درآى؛ و بر خدا توکّل کن، که او شنوا و داناست" -

لّاهُ هُاوَ الَاذِيَ أَيَادَکَ بِنَّصْارِهِ      وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوکَ فَإِنَ حَسْابَكَ ال ( 22

 وَبِالْمُؤْمِنِينَ 
و اگر بخواهند تو را فريب دهند، خدا براى تو کافى است؛ او همان کسى است که تو را، با يارى خود و مؤمناان،  " -

 "...تقويت کرد

أَلَفَاتْ بَايْنَ قُلُاوبِهِمْ     وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي األَرْضِ جَمِيعاً مَا( 23

 وَلَكِنَ اللّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
کردى کاه مياان دلهااى آناان الفات       اگر تمام آنچه را روى زمين است صرف مى! و دلهاى آنها را با هم، الفت داد -

 !نا و حكيم استاو توا! ولى خداوند در ميان آنها الفت ايجاد کرد! توانستى دهى، نمى

 يَا أَيَهَا النَبِيَ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( 24
 "!( ؛فقط بر آنها تكيه کن)کنند، براى حمايت تو کافى است  خداوند و مؤمنانى که از تو پيروى مى! اى پيامبر" -
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ى الْقِتَاالِ إِن يَكُان مِانكُمْ عِشْارُونَ     يَا أَيَهَا النَبِيَ حَارِضِ الْمُاؤْمِنِينَ عَلَا   ( 25

صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُم مِئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِنَ الَذِينَ کَفَرُواْ بِاأَنَهُمْ  

 قَوْمٌ الَ يَفْقَهُونَ 
ا استقامت از شما باشند، بر دويست نفار  هرگاه بيست نفر ب! تشويق کن ( با دشمن)مؤمنان را به جنگ ! اى پيامبر" -

گردناد؛ شارا کاه آنهاا گروهاى       کنند؛ و اگر صد نفر باشند، بر هزار نفر از کسانى که کافر شدند، پيروز مى غلبه مى

 "!فهمند هستند که نمى

بِرَةٌ اآلنَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِانكُم مِئَاةٌ صَاا   ( 22

 يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَ َ الّصَابِرِينَ 
هم اکنون خداوند به شما تخفيف داد، و دانست که در شما ضعفى است؛ بنابراين، هرگاه يكّصد نفر با اساتقامت از  " -

و ! شوند؛ و اگر يكهزار نفر باشند، بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند کرد روز مىشما باشند، بر دويست نفر پي

 "!خدا با صابران است

مَا کَانَ لِنَبِيٍ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يُثْخِنَ فِي األَرْضِ تُرِيدُونَ عَارَضَ  ( 27

 كِيمٌ الدَنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ اآلخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَ
؛و جاى پااى خاود را در زماين    )بگيرد تا کامالً بر آنها پيروز گردد  ( از دشمن)هيچ پيامبرى حق ندارد اسيرانى " -

و مايليد اسيران بيشترى بگيرياد، و در برابار گارفتن فدياه آزاد     )خواهيد؛  شما متاع ناپايدار دنيا را مى! ( محكم کند

 "!خواهد؛ و خداوند قادر و حكيم است مى ( ى شمابرا)کنيد؛ ولى خداوند، سراى ديگر را 

 لَوْالَ کِتَابٌ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( 28
کاه گرفتياد،   [  اسايرانى ]= ، بخااطر شيازى   ( که بدون ابالغ، هيچ امّتاى را کيفار ندهاد   )اگر فرمان سابق خدا نبود  -

 .رسيد مىمجازات بزرگى به شما 

 فَكُلُواْ مِمَا غَنِمْتُمْ حَالَالً طَيِبًا وَاتَقُواْ اللّهَ إِنَ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 29
 "!ايد، حالل و پاکيزه بخوريد؛ و از خدا بپرهيزيد؛ خداوند آمرزنده و مهربان است از آنچه به غنيمت گرفته" -
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يْدِيكُم مِنَ األَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِاي قُلُاوبِكُمْ   يَا أَيَهَا النَبِيَ قُل لِمَن فِي أَ( 71

 خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
ى و نيّاات پااک  )اگر خداوند، خيرى در دلهاى شاما بداناد،   »: به اسيرانى که در دست شما هستند بگو! اى پيامبر" -

بخشاد؛ و خداوناد آمرزناده و مهرباان      دهد؛ و شما را ماى  بهتر از آنچه از شما گرفته شده به شما مى ( داشته باشيد،

 "«!است

وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللّهَ مِن قَبْلُ فَاأَمْكَنَ مِانْهُمْ وَاللّاهُ عَلِايمٌ     ( 71

 حَكِيمٌ 
شاما  )به خدا خيانت کردند؛ و خداوناد   ( نيز)آنها پيش از اين  ( تازگى ندارد)ت کنند، امّا اگر بخواهند با تو خيان" -

 "!بر آنها پيروز کرد؛ خداوند دانا و حكيم است ( را

إِنَ الَذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِاهِمْ فِاي سَابِيلِ اللّاهِ     ( 72

ّصَرُواْ أُوْلَئِكَ بَعّْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ وَالَذِينَ آوَواْ وَنَ

مَا لَكُم مِن وَالَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَاى يُهَااجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنّصَارُوکُمْ فِاي الادِينِ      

 ثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَّصِيرٌ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِالَ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِي
کسانى که ايمان آوردند و هجرت نمودند و با اموال و جانهاى خود در راه خدا جهاد کردند، و آنها که پناه دادند " -

دوساتى و  ]= و يارى نمودند، آنها ياران يكديگرند؛ و آنها که ايمان آوردند و مهاجرت نكردند، هيچ گوناه واليات   

از شما يارى طلبند، بر شماست که  ( خود)دين  ( حفظ)اگر در  ( تنها)و ! در برابر آنها نداريد تا هجرت کنند[  ىتعّهد

است؛ و خداوناد باه آنچاه عمال      ( ترک مخاصمه)آنها را يارى کنيد، جز بر ضدّ گروهى که ميان شما و آنها، پيمان 

 "!کنيد، بيناست مى

مْ أَوْلِيَاء بَعْاضٍ إِالَ تَفْعَلُاوهُ تَكُان فِتْنَاةٌ فِاي األَرْضِ      وَالَذينَ کَفَرُواْ بَعّْضُهُ( 73

 وَفَسَادٌ کَبِيرٌ 
انجام ندهياد، فتناه و فسااد     ( اين دستور را)يكديگرند؛ اگر  ( و ياوران و مدافعان)کسانى که کافر شدند، اولياء " -

 ".دهد عظيمى در زمين روى مى
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واْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّاهِ وَالَاذِينَ آوَواْ وَنَّصَارُواْ    وَالَذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُ( 74

 أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَق ا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِيمٌ 
و آنها که ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند، و آنها که پناه دادند و ياارى نمودناد، آناان    " -

 ".اى است و روزى شايسته ( و رحمت خدا)اند؛ براى آنها، آمرزش  قيقىمؤمنان ح

وَالَذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَئِاكَ مِانكُمْ وَأُوْلُاواْ    ( 75

 لِيمٌ األَرْحَامِ بَعّْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ اللّهِ إِنَ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَ
و کسانى که بعداً ايمان آوردند و هجرت کردند و با شما جهاد نمودند، از شما هستند؛ و خويشاوندان نسابت باه   " -

 ".سزاوارترند؛ خداوند به همه شيز داناست ( از ديگران)يكديگر، در احكامى که خدا مقرّر داشته، 
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 محل نزول مدينه -129تعداد آيات  - 9س

 

 اءةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَذِينَ عَاهَدتُم مِنَ الْمُشْرِکِينَ بَرَ( 1
 !ايد بيزارى از سوى خدا و پيامبر او، به کسانى از مشرکان است که با آنها عهد بسته ( اين، اعالم) -

جِزِي اللّهِ وَأَنَ اللّاهَ  فَسِيحُواْ فِي األَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُواْ أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْ( 2

 مُخْزِي الْكَافِرِينَ 
و ! ( خواهياد بروياد، و بينديشايد    و هر جا ماى )در زمين سير کنيد  ( مهلت داريد که آزادانه)با اين حال، شهار ماه  -

 !فران استخداوند خوارکننده کا ( و بدانيد! و از قدرت او فرار کنيد)توانيد خدا را ناتوان سازيد،  بدانيد شما نمى
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وَأَذَانٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَاسِ يَوْمَ الْحَّجِ األَکْبَارِ أَنَ اللّاهَ بَارِيءٌ مِانَ     ( 3

الْمُشْرِکِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَاوَلَيْتُمْ فَااعْلَمُواْ أَنَكُامْ غَيْارُ     

 الَذِينَ کَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  مُعْجِزِي اللّهِ وَبَشِرِ
خداوناد و  : که[  روز عيد قربان]= مردم در روز حّج اکبر  ( عموم)و اين، اعالمى است از ناحيه خدا و پيامبرش به  -

و اگار سارپيچى نمايياد، بدانياد شاما      ! با اين حال، اگر توبه کنيد، براى شما بهتر است! پيامبرش از مشرکان بيزارند

 !و کافران را به مجازات دردناک بشارت ده! ( و از قلمرو قدرتش خارج شويد)توانيد خدا را ناتوان سازيد  نمى

إِالَ الَذِينَ عَاهَدتُم مِنَ الْمُشْرِکِينَ ثُمَ لَمْ يَنقُّصُوکُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ ( 4

 لَى مُدَتِهِمْ إِنَ اللّهَ يُحِبَ الْمُتَقِينَ أَحَدًا فَأَتِمَواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِ
مگر کسانى از مشرکان که با آنها عهد بستيد، و شيزى از آن را در حقّ شما فروگاذار نكردناد، و احادى را بار     " -

 "!دضدّ شما تقويت ننمودند؛ پيمان آنها را تا پايان مدّتشان محترم بشمريد؛ زيرا خداوند پرهيزگاران را دوست دار

فَإِذَا انسَلَخَ األَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِکِينَ حَيْا ُ وَجَادتُمُوهُمْ وَخُاذُوهُمْ    ( 5

وَاحّْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ کُلَ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الّصَالَةَ وَآتَاوُاْ الزَکَااةَ   

 فُورٌ رَحِيمٌ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَ اللّهَ غَ
هاى حرام پايان گرفت، مشرکان را هر جا يافتيد به قتل برسانيد؛ و آنها را اسير سازيد؛ و محاصره  وقتى ماه ( امّا)" -

هرگاه توبه کنند، و نماز را برپا دارند، و زکات را بپردازناد، آنهاا را   ! کنيد؛ و در هر کمينگاه، بر سر راه آنها بنشينيد

 "!خداوند آمرزنده و مهربان است رها سازيد؛ زيرا

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِينَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَى يَسْمَ َ کَالَمَ اللّهِ ثُامَ أَبْلِغْاهُ   ( 2

 مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمٌ الَ يَعْلَمُونَ 
ساپس او  ! ( و در آن بينديشد)ا سخن خدا را بشنود و اگر يكى از مشرکان از تو پناهندگى بخواهد، به او پناه ده ت -

 !را به محل امنش برسان، شرا که آنها گروهى ناآگاهند
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کَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِکِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِالَ الَذِينَ عَاهَدتُمْ عِندَ ( 7

 سْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَ اللّهَ يُحِبَ الْمُتَقِينَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَا
در حالى که آنها همواره آماده شكساتن پيمانشاان   )شگونه براى مشرکان پيمانى نزد خدا و رسول او خواهد بود " -

ى کاه در  تا زمان ( و پيمان خود را محترم شمردند؛)مگر کسانى که نزد مسجد الحرام با آنان پيمان بستيد؛ ! ؟( هستند

 "!برابر شما وفادار باشند، شما نيز وفادارى کنيد، که خداوند پرهيزگاران را دوست دارد

کَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ الَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِال  وَالَ ذِمَةً يُرْضُونَكُم بِاأَفْوَاهِهِمْ  ( 8

 وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَکْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ 
، در حالى که اگر بر شما غالب شوند، نه مالحظاه خويشااوندى باا شاما را     ( پيمان مشرکان ارزش دارد)ونه شگ" -

کنناد، ولاى دلهايشاان اباا دارد؛ و بيشاتر آنهاا فرماانبردار         شما را با زبان خود خشنود مى! کنند، و نه پيمان را؟ مى

 "!نيستند

 فَّصَدَواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَهُمْ سَاء مَا کَانُواْ يَعْمَلُونَ  اشْتَرَوْاْ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيالً( 9
 "!دادند از راه او باز داشتند؛ آنها اعمال بدى انجام مى ( مردم را)آنها آيات خدا را به بهاى کمى فروختند؛ و " -

 دُونَ الَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِال  وَالَ ذِمَةً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُعْتَ( 11
کنناد؛ و آنهاا هماان تجااوز      درباره هيچ فرد باايمانى رعايت خويشاوندى و پيمان را نمى ( نه تنها درباره شما،)" -

 "!کارانند

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الّصَالَةَ وَآتَوُاْ الزَکَااةَ فَاإِخْوَانُكُمْ فِاي الادِينِ وَنُفَّصِالُ      ( 11

  اآليَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
اگر توبه کنند، نماز را برپا دارند، و زکات را بپردازند، برادر دينى شما هستند؛و ما آياات خاود را باراى     ( ولى)" -

 "!دهيم ، شرح مى( انديشند و مى)دانند  گروهى که مى

ئِمَةَ الْكُفْرِ وَإِن نَكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَ( 12

 إِنَهُمْ الَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ يَنتَهُونَ 
و اگر پيمانهاى خود را پس از عهد خويش بشكنند، و آيين شما را مورد طعن قرار دهند، با پيشوايان کفر پيكاار  " -

 "!دست بردارند ( با شدّت عمل)کنيد؛ شرا که آنها پيمانى ندارند؛ شايد 
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قَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمَواْ بِإِخْرَاجِ الرَسُولِ وَهُم بَدَؤُوکُمْ أَوَلَ أَالَ تُ( 13

 مَرَةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن کُنتُم مَؤُمِنِينَ 
در حالى که آنها ! کنيد؟ فتند، پيكار نمىآيا با گروهى که پيمانهاى خود را شكستند، و تّصميم به اخراج پيامبر گر" -

با اينكه خداوند سزاوارتر است که از او بترسايد،  ! ترسيد؟ آغاز کردند؛ آيا از آنها مى ( پيكار با شما را)نخستين بار 

 "!اگر مؤمن هستيد

وَيَشْفِ صُادُورَ   قَاتِلُوهُمْ يُعَذِبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنّصُرْکُمْ عَلَيْهِمْ( 14

 قَوْمٍ مَؤْمِنِينَ 
سازد؛ و ساينه گروهاى    کند؛ و آنان را رسوا مى با آنها پيكار کنيد، که خداوند آنان را به دست شما مجازات مى" -

 "( نهد ؛ و بر قلب آنها مرهم مى)بخشد از مؤمنان را شفا مى

 مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى ( 15
پذيرد؛ و خداوند دانا  ، مى( و شايسته بداند)و خدا توبه هر کس را بخواهد ! برد و خشم دلهاى آنان را از ميان مى" -

 ".و حكيم است

يَتَخِذُواْ مِن أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَکُواْ وَلَمَا يَعْلَمِ اللّهُ الَذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ ( 12

 دُونِ اللّهِ وَالَ رَسُولِهِ وَالَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 
شويد در حالى که هنوز کسانى که از شما جهاد کردند، و غير از خادا   رها مى ( به حال خود)آيا گمان کرديد که " -

بايد آزماون شاويد؛ و   ! )اند؟ مشخصّ نشده ( از ديگران)خاب ننمودند، و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار خويش انت

 "!کنيد، آگاه است و خداوند به آنچه عمل مى ( صفوف از هم جدا گردد؛

مَا کَانَ لِلْمُشْرِکِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اهلل شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِاهِمْ بِاالْكُفْرِ   ( 17

 لُهُمْ وَفِي النَارِ هُمْ خَالِدُونَ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَا
و )آنها اعمالشان نابود ! دهند مشرکان حق ندارند مساجد خدا را آباد کنند در حالى که به کفر خويش گواهى مى" -

 "!، جاودانه خواهند ماند( دوزخ)شده؛ و در آتش  ( ارزش بى
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وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَأَقَامَ الّصَاالَةَ وَآتَاى    إِنَمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ( 18

 الزَکَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِالَ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ 
کند که ايمان به خادا و روز قيامات آورده، و نمااز را برپاا دارد، و زکاات را       مساجد خدا را تنها کسى آباد مى" -

 ".يافتگان باشند جز از خدا نترسد؛ اميد است شنين گروهى از هدايت بپردازد، و

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَارَامِ کَمَانْ آمَانَ بِاللّاهِ وَالْيَاوْمِ      ( 19

الْقَاوْمَ  اآلخِِر وَجَاهََد فِي سَابِيلِ اللّاهِ الَ َيسْاتَوُونَ عِنادَ اللّاهِ وَاللّاهُ الَ َيهْادِي        

 الظَالِمِينَ 
کسى قرار داديد که به خادا و روز قيامات    ( عمل)آيا سيراب کردن حجاج، و آباد ساختن مسجد الحرام را، همانند  -

و خداوناد گاروه ظالماان را هادايت     ! نزد خدا مساوى نيساتند  ( اين دو،!)ايمان آورده، و در راه او جهاد کرده است؟

 !کند نمى

نُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِاهِمْ أَعْظَامُ   الَذِينَ آمَ( 21

 دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ 
آنها که ايمان آوردند، و هجرت کردند، و با اموال و جانهايشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتار  " -

 "!؛ و آنها پيروز و رستگارنداست

 يُبَشِرُهُمْ رَبَهُم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مَقِيمٌ ( 21
دهد کاه در   ، و باغهايى از بهشت بشارت مى( خويش)پروردگارشان آنها را به رحمتى از ناحيه خود، و رضايت " -

 "آن، نعمتهاى جاودانه دارند؛

 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ( 22
 "!خواهند بود؛ زيرا پاداش عظيم نزد خداوند است ( و در ميان اين نعمتها)همواره و تا ابد در اين باغها " -
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اء إَنِ اسْاتَحَبَواْ  يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ الَ تَتَخِاذُواْ آبَااءکُمْ وَإِخْاوَانَكُمْ أَوْلِيَا    ( 23

 الْكُفْرَ عَلَى اإلِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَهُم مِنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ 
و ياار و  )هرگاه پدران و برادران شما، کفر را بر ايمان ترجيح دهناد، آنهاا را ولاىّ    ! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

 !سانى از شما که آنان را ولىّ خود قرار دهند، ستمگرندو ک! خود قرار ندهيد ( گاه ياور و تكيه

قُلْ إِن کَانَ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَآؤُکُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ( 24

نَ اللّاهِ  اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا وَمَسَاکِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِ

وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ 

 الْفَاسِقِينَ 
ايد، و تجارتى که از  اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طايفه شما، و اموالى که به دست آورده»: بگو" -

ترسيد، و خانه هائى که به آن عالقه داريد، در نظرتاان از خداوناد و پياامبرش و جهااد در راهاش       ش مىکساد شدن

محبوبتر است، در انتظار باشيد که خداوند عذابش را بر شما نازل کناد؛ و خداوناد جمعيّات نافرماانبردار را هادايت      

 "!کند نمى

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ کَثْرَتُكُمْ فَلَامْ   لَقَدْ نَّصَرَکُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ کَثِيرَةٍ( 25

 تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ األَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَ وَلَيْتُم مَدْبِرِينَ 
در آن ؛ ( نيز يارى نمود)؛ و در روز حنين ( و بر دشمن پيروز شديد)خداوند شما را در جاهاى زيادى يارى کرد " -

هيچ به دردتان نخاورد و زماين باا هماه      ( اين فزونى جمعيّت)هنگام که فزونى جمعيّتتان شما را مغرور ساخت، ولى 

 "!کرده، فرار نموديد ( به دشمن)وسعتش بر شما تنگ شده؛ سپس پشت 

نُودًا لَمْ تَرَوْهَا ثُمَ أَنَزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُ( 22

 وَعذَبَ الَذِينَ کَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ 
ديدياد؛ و   خود را بر پيامبرش و بر مؤمنان نازل کرد؛ و لشكرهايى فرستاد که شاما نماى  « سكينه»سپس خداوند " -

 "!کافران را مجازات کرد؛ و اين است جزاى کافران



 قرآن کریم               سوره التوبه

285 

 ن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاء وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ثُمَ يَتُوبُ اللّهُ مِ( 27
پذيرد؛ و خداوند آمرزناده و مهرباان    ، مى( و شايسته بداند)توبه هر کس را بخواهد  -بعد از آن -سپس خداوند" -

 ".است

مَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ إِنَمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَالَ يَقْرَبُواْ الْ( 28

عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَّضْلِهِ إِن شَاء إِنَ اللّهَ عَلِيمٌ 

 حَكِيمٌ 
و اگار از  ! مشرکان ناپاکند؛ پس نبايد بعد از امسال، نزديك مسجد الحرام شاوند ! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

خداوند داناا   ( کند؛ و از راه ديگر جبران مى)سازد؛  نياز مى ترسيد، خداوند هرگاه بخواهد، شما را به کرمش بى مى فقر

 ".و حكيم است

قَاتِلُواْ الَذِينَ الَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالَ بِالْيَوْمِ اآلخِرِ وَالَ يُحَرِمُونَ مَا حَرَمَ اللّاهُ  ( 29

ينُونَ دِينَ الْحَقِ مِنَ الَذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَى يُعْطُاواْ الْجِزْيَاةَ   وَرَسُولُهُ وَالَ يَدِ

 عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
با کسانى از اهل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا ايمان دارند، و نه آنچه را خدا و رسولش تحريم کرده حارام   -

 !، پيكار کنيد تا زمانى که با خّضوع و تسليم، جزيه را به دست خود بپردازندپذيرند شمرند، و نه آيين حق را مى مى

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِايحُ ابْانُ اللّاهِ ذَلِاكَ     ( 31

 مُ اللّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُّضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَذِينَ کَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُ
اين سخنى اسات کاه باا زباان خاود      « !مسيح پسر خداست»: و نّصارى کفتند« !عزير پسر خداست»: يهود گفتند" -

 "!يابند؟ گويند، که همانند گفتار کافران پيشين است؛ خدا آنان را بكشد، شگونه از حق انحراف مى مى
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انَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَارْيَمَ وَمَاا   اتَخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ( 31

 أُمِرُواْ إِالَ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا الَ إِلَهَ إِالَ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَا يُشْرِکُونَ 
مسيح فرزند ماريم را؛ در   ( نهمچني)دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند، و  ( آنها)" -

حالى که دستور نداشتند جز خداوند يكتائى را که معبودى جز او نيسات، بپرساتند، او پااک و منازه اسات از آنچاه       

 "!دهند همتايش قرار مى

وْ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِالَ أَن يُتِمَ نُاورَهُ وَلَا  ( 32

 کَرِهَ الْكَافِرُونَ 
خواهد که نور خود را کامل کند، هار   خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند؛ ولى خدا جز اين نمى آنها مى" -

 "!شند کافران ناخشنود باشند

وَلَاوْ   هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ کُلِهِ( 33

 کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ 
ها غالب گرداند، هر شند مشارکان   او کسى است که رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد، تا آن را بر همه آيين -

 !کراهت داشته باشند

الَ النَاسِ يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ إِنَ کَثِيرًا مِنَ األَحْبَارِ وَالرُهْبَانِ لَيَأْکُلُونَ أَمْوَ( 34

بِالْبَاطِلِ وَيَّصُدَونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَذِينَ يَكْنِزُونَ الذَهَبَ وَالْفِّضَةَ وَالَ يُنفِقُونَهَا 

 فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 
خورناد، و   مردم را بباطال ماى  و راهبان، اموال  ( اهل کتاب)بسيارى از دانشمندان ! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

ساازند، و در راه خادا    ماى  ( و ذخيره و پنهاان )و کسانى که طال و نقره را گنجينه ! دارند از راه خدا بازمى ( آنان را)

 !کنند، به مجازات دردناکى بشارت ده انفاق نمى
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وَجُنوبُهُمْ وَظُهُاورُهُمْ  يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ ( 35

 هَذَا مَا کَنَزْتُمْ ألَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا کُنتُمْ تَكْنِزُونَ 
در آن روز که آن را در آتش جهانم، گارم و ساوزان کارده، و باا آن صاورتها و پهلوهاا و پشتهايشاان را داغ         " -

پس بچشيد شيزى ! ( و گنجينه ساختيد)ندوختيد اين همان شيزى است که براى خود ا: ( گويند و به آنها مى)کنند؛  مى

 "!اندوختيد را که براى خود مى

إَِن عِدََة الُشهُوِر عِنَد اللِّه اثْنَا َعشَاَر شَاهْرًا فِاي کِتَااِب اللّاِه يَاوَْم خَلَاقَ        ( 32

مُاواْ فِايهِنَ   السَمَاوَات وَاألَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الادِينُ الْقَايِمُ فَاالَ تَظْلِ   

أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِکِينَ کَآفَةً کَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ کَآفَاةً وَاعْلَمُاواْ أَنَ اللّاهَ مَا َ     

 الْمُتَقِينَ 
ها نزد خداوند در کتاب الهى، از آن روز که آسمانها و زمين را آفريده، دوازده ماه است؛ که شهار مااه   تعداد ماه" -

بنابر ايان، در ايان   ! است ( ى الهى)اين، آيين ثابت و پابرجا ( .باشد و جنگ در آن ممنوع مى)، ماه حرام است؛ از آن

با مشرکان، دسته جمعى پيكار کنياد،   ( به هنگام نبرد)و ! ( و از هرگونه خونريزى بپرهيزيد)ها به خود ستم نكنيد  ماه

 "!نند؛ و بدانيد خداوند با پرهيزگاران استک همان گونه که آنها دسته جمعى با شما پيكار مى

إِنَمَا الَنسِيُء ِزيَادٌَة فِاي الْكُفْاِر ُيّضَاُل بِاِه الَاِذيَن کَفَارُوْا يُحِلِونَاُه عَامًاا         ( 37

سُاوءُ  وَيُحَرِمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِؤُواْ عِدَةَ مَا حَرَمَ اللّهُ فَيُحِلُواْ مَا حَرَمَ اللّهُ زُيِنَ لَهُمْ 

 أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 
اسات؛ کاه باا آن، کاافران گماراه      ( مشارکان )، افزايشى در کفر [ هاى حرام جا به جا کردن و تأخير ماه]= ء  نسى" -

ناد تحاريم کارده    هاايى کاه خداو   شوند؛ يك سال، آن را حالل، و سال ديگر آن را حرام مى کنند، تا به مقدار ماه مى

اعماال  . ؛ و به اين ترتيب، آنچه را خدا حرام کرده، حالل بشامرند ( و عدد شهار ماه، به پندارشان تكميل گردد)بشود 

 "!کند زشتشان در نظرشان زيبا جلوه داده شده؛ و خداوند جمعيّت کافران را هدايت نمى
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لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَاقَلْتُمْ إِلَى  يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ( 38

األَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدَنْيَا مِنَ اآلخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدَنْيَا فِي اآلخِرَةِ إِالَ 

 قَلِيلٌ 
بار  « !جهاد در راه خدا حرکت کنيدبه سوى »: شود شرا هنگامى که به شما گفته مى! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

باا اينكاه   ! اياد؟  آيا به زندگى دنيا به جاى آخرت راضى شاده ! ؟( دهيد و سستى به خرج مى)کنيد  زمين سنگينى مى

 !متاع زندگى دنيا، در برابر آخرت، جز اندکى نيست

غَيْارَکُمْ وَالَ تَّضُارُوهُ شَايْئًا    إِالَ تَنفِرُواْ يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا ( 39

 وَاللّهُ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
کند، و گروه ديگارى غيار از شاما را باه      حرکت نكنيد، شما را مجازات دردناکى مى ( به سوى ميدان جهاد)اگر " -

 "!رسانيد؛ و خداوند بر هر شيزى تواناست دهد؛ و هيچ زيانى به او نمى جاى شما قرارمى

إِالَ تَنّصُرُوهُ فَقَدْ نَّصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَذِينَ کَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي  (41

الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِّصَاحِبِهِ الَ تَحْزَنْ إِنَ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَاكِينَتَهُ عَلَيْاهِ وَأَيَادَهُ    

جَعَلَ کَلِمَةَ الَذِينَ کَفَرُواْ السَفْلَى وَکَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّاهُ  بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَ

 عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
آن هنگاام کاه    ( و در مشكلترين ساعات، او را تنهاا نگذاشات؛  )اگر او را يارى نكنيد، خداوند او را يارى کرد؛ " -

؛ در آن هنگام کاه  ( و يك نفر بيشتر همراه نداشت)که دوّمين نفر بود بيرون کردند، در حالى  ( از مكّه)کافران او را 

و )در ايان موقا ، خداوناد ساكينه     « !غم مخور، خادا باا ماسات   »: گفت آن دو در غار بودند، و او به همراه خود مى

کاافران   ( هادف و )کرديد، او را تقويت نمود؛ و گفتار  خود را بر او فرستاد؛ و با لشكرهايى که مشاهده نمى ( آرامش

اسات؛ و خداوناد   ( و پياروز )، بااال  ( و آيين او)و سخن خدا  ( و آنها را با شكست مواجه ساخت؛)را پايين قرار داد، 

 "!عزيز و حكيم است
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انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَاالً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ ( 41

 إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ  لَكُمْ
و با اموال و جانهااى خاود، در راه خادا    ! حرکت کنيد؛ سبكبار باشيد يا سنگين بار ( همگى به سوى ميدان جهاد)" -

 "!جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد

تْ عَلَايْهِمُ الشُاقَةُ   لَوْ کَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا الَتَبَعُوکَ وَلَكِن بَعُدَ( 42

وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَامُ إِنَهُامْ   

 لَكَاذِبُونَ 
از تاو   ( به طم  دنيا)، و سفرى آسان باشد، ( و در دسترس)اگر غنايمى نزديك  ( امّا گروهى از آنها، شنانند که)" -

و  ( زنناد؛  سارباز ماى  )اسات،   ( و پار مشاقت  )راه بر آنها دور  ( اکنون که براى ميدان تبوک،)کنند؛ ولى  پيروى مى

آنها با اين اعماال و ايان   )« !کرديم اگر توانايى داشتيم، همراه شما حرکت مى»: کنند که بزودى به خدا سوگند ياد مى

 "!داند آنها دروغگو هستند خداوند مى کنند؛ و خود را هالک مى ( دروغها، در واق 

عَفَا اللُّه عَنَك لَِم َأذِنَت َلهُاْم حَتَاى يَتَبَايََن لَاَك الَاِذيَن صَادَقُوْا َوتَعْلَامَ        ( 43

 الْكَاذِبِينَ 
خاوب باود   ! )خداوند تو را بخشيد؛ شرا پيش از آنكه راستگويان و دروغگويان را بشناسى، به آنها اجازه دادى؟" -

 "( !کردى، تا هر دو گروه خود را نشان دهند ىصبر م

الَ يَسْتَأْذِنُكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَاوْمِ اآلخِارِ أَن يُجَاهِادُواْ بِاأَمْوَالِهِمْ     ( 44

 وَأَنفُسِهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَقِينَ 
با اموال و جانهايشان، از تو اجازه  ( در راه خدا)جهاد آنها که به خدا و روز جزا ايمان دارند، هيچ گاه براى ترک " -

 ".شناسد گيرند؛ و خداوند پرهيزگاران را مى نمى
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إِنَمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَذِينَ الَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ ( 45

 فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ 
گيرند که به خدا و روز جزا ايمان ندارند، و دلهايشان با شكّ و تردياد   مى ( اين کار را)ى از تو اجازه تنها کسان" -

 ".آميخته است؛ آنها در ترديد خود سرگردانند

وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ ألَعَدَواْ لَهُ عُدَةً وَلَكِن کَرِهَ اللّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَطَهُمْ وَقِيلَ ( 42

 قْعُدُواْ مَ َ الْقَاعِدِينَ ا
اى باراى آن فاراهم    خاارج شاوند، وسايله    ( بسوى ميادان جهااد  )اراده داشتند که  ( گفتند، و راست مى)اگر آنها " -

 ( از جهااد )آنهاا را   ( توفيقش را از آنان سلب کارد؛ و )ولى خدا از حرکت آنها کراهت داشت؛ از اين رو ! ساختند مى

 "«!بنشينيد[  کودکان و پيران و بيماران]= « قاعدين»با »: گفته شدباز داشت؛ و به آنان 

لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَا زَادُوکُمْ إِالَ خَبَاالً وألَوْضَعُواْ خِالَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَاةَ  ( 47

 وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ 
افزودناد؛ و   شدند، جز اضطراب و ترديد، شيزى بار شاما نماى    خارج مى ( بسوى ميدان جهاد)ا اگر آنها همراه شم" -

 ( سسات و ضاعيف  )پرداختند؛ و در ميان شما، افارادى   مى ( و ايجاد تفرقه و نفاق)انگيزى  بسرعت در بين شما به فتنه

 ".ناسدش دهند؛ و خداوند، ظالمان را مى هستند که به سخنان آنها کامالً گوش فرامى

لَقَدِ ابْتَغَوُاْ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَبُواْ لَكَ األُمُورَ حَتَى جَاء الْحَقُ وَظَهَارَ أَمْارُ   ( 48

 اللّهِ وَهُمْ کَارِهُونَ 
؛ تا آن کاه  ( و به هم ريختند)انگيزى بودند، و کارها را بر تو دگرگون ساختند  در پى فتنه ( نيز)آنها پيش از اين " -

 ".، در حالى که آنها کراهت داشتند( و پيروز شديد)فرا رسيد، و فرمان خدا آشكار گشت  حق

وَمِنْهُم مَن يَقُولُ ائْذَن لِي وَالَ تَفْتِنِاي أَالَ فِاي الْفِتْنَاةِ سَاقَطُواْ وَإِنَ جَهَانَمَ      ( 49

 لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ 
آگااه باشايد آنهاا    ! «، و ما را به گناه نيفكن( تا در جهاد شرکت نكنيم)ه به ما اجازه د»: گويند بعّضى از آنها مى" -

 "!اند؛ و جهنم، کافران را احاطه کرده است در گناه سقوط کرده ( هم اکنون)
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إِن تُّصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُّصِبْكَ مُّصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن ( 51

 واْ وَهُمْ فَرِحُونَ قَبْلُ وَيَتَوَلَ
ماا تّصاميم خاود را از    »: گويناد  کند؛ و اگر مّصيبتى به تو رسد، ماى  هرگاه نيكى به تو رسد، آنها را ناراحت مى" -

 "!گردند در حالى که خوشحالند و بازمى« .ايم پيش گرفته

ى اللّاهِ فَلْيَتَوَکَالِ   قُل لَن يُّصِيبَنَا إِالَ مَا کَتَابَ اللّاهُ لَنَاا هُاوَ مَوْالَنَاا وَعَلَا      ( 51

 الْمُؤْمِنُونَ 
و )دهد، مگر آنچه خداوند براى ماا نوشاته و مقارّر داشاته اسات؛ او ماوال        اى براى ما رخ نمى هيچ حادثه»: بگو" -

 "«!ماست؛ و مؤمنان بايد تنها بر خدا توکّل کنند ( سرپرست

يْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أَن يُّصِايبَكُمُ  قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِالَ إِحْدَى الْحُسْنَيَ( 52

 اللّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَا مَعَكُم مَتَرَبِّصُونَ 
ولاى ماا انتظاار داريام کاه       ( يا پيروزى يا شاهادت !): آيا درباره ما، جز يكى از دو نيكى را انتظار داريد؟»: بگو -

اکنون  ( مجازات شويد)به دست ما  ( در اين جهان)به شما برساند، يا  ( در آن جهان)د، عذابى از سوى خودش خداون

 «!کشيم که شنين است، شما انتظار بكشيد، ما هم با شما انتظار مى

 قِينَ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ کَرْهًا لَن يُتَقَبَلَ مِنكُمْ إِنَكُمْ کُنتُمْ قَوْمًا فَاسِ( 53
شاود؛ شارا کاه شاما قاوم فاساقى        انفاق کنيد؛ خواه از روى ميل باشد يا اکراه، هرگز از شما پذيرفته نماى »: بگو" -

 "«!بوديد

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَااتُهُمْ إِالَ أَنَهُامْ کَفَارُواْ بِاللّاهِ وَبِرَسُاولِهِ وَالَ      ( 54

  وَهُمْ کُسَالَى وَالَ يُنفِقُونَ إِالَ وَهُمْ کَارِهُونَ يَأْتُونَ الّصَالَةَ إِالَ
آورناد جاز باا     هيچ شيز مان  قبول انفاقهاى آنها نشد، جز اينكه آنها به خدا و پيامبرش کافر شدند، و نماز بجا نمى -

 !کنند مگر با کراهت کسالت، و انفاق نمى
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دُهُمْ إِنَمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذِبَهُم بِهَا فِاي الْحَيَااةِ   فَالَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَالَ أَوْالَ( 55

 الدَنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کَافِرُونَ 
خواهد آنان را به وسايله آن، در زنادگى دنياا     اموال و اوالد آنها، تو را در شگفتى فرو نبرد؛ خدا مى ( فزونى)و " -

 "!دعذاب کند، و در حال کفر بميرن

 وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِنكُمْ وَلَكِنَهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ( 52
خورند که از شما هستند، در حالى کاه از شاما نيساتند؛ ولاى آنهاا گروهاى هساتند کاه          آنها به خدا سوگند مى" -

 "!( ندگوي و به خاطر ترس از فاش شدن اسرارشان دروغ مى)ترسند  مى

 لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَخَالً لَوَلَوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ( 57
 .کنند کنند، و با سرعت و شتاب فرار مى اگر پناهگاه يا غارها يا راهى در زير زمين بيابند، بسوى آن حرکت مى -

اتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَامْ يُعْطَاوْاْ   وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُکَ فِي الّصَدَقَ( 58

 مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ 
به آنهاا داده   ( غنايم، سهمى)غنايم به تو خرده ميگيرند؛ اگر از آن  ( تقسيم)و در ميان آنها کسانى هستند که در " -

 "!( حقّ آنها باشد يا نه؛خواه )گيرند  شوند؛ و اگر داده نشود، خشم مى شود، راضى مى

وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن ( 59

 فَّضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَا إِلَى اللّهِ رَاغِبُونَ 
و ! خداوند براى ما کافى است»: د، و بگوينداگر به آنچه خدا و پيامبرش به آنان داده راضى باشن ( در حالى که)" -

 "!( براى آنها بهتر است)« .طلبيم بخشند؛ ما تنها رضاى او را مى بزودى خدا و رسولش، از فّضل خود به ما مى
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 إِنَمَا الّصَدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاکِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي( 21

الرِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَبِيلِ فَرِيّضَةً مِنَ اللّاهِ وَاللّاهُ عَلِايمٌ    

 حَكِيمٌ 
کشاند، و کساانى کاه     آن زحمت مى ( جم  آورى)زکاتها مخّصوص فقرا و مساکين و کارکنانى است که براى " -

خادا،   ( تقويت آيين)بدهكاران، و در راه  ( اداى دين)بردگان، و   (آزادى)شود، و براى  براى جلب محبّتشان اقدام مى

 "!الهى است؛ و خداوند دانا و حكيم است ( مهم)و واماندگان در راه؛ اين، يك فريّضه 

وَمِنْهُمُ الَذِينَ يُؤْذُونَ النَبِيَ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ ( 21

وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّاهِ لَهُامْ   

 عَذَابٌ أَلِيمٌ 
بااور   خاوش »: بگاو « !باورى اسات  او آدم خوش»: گويند دهند و مى از آنها کسانى هستند که پيامبر را آزار مى" -

کند؛ و رحمت است براى  مؤمنان را تّصديق مى ( تنها)او به خدا ايمان دارد؛ و  ( دانيدولى ب! )بودن او به نف  شماست

 "!دهند، عذاب دردناکى دارند و آنها که رسول خدا را آزار مى« !اند کسانى از شما که ايمان آورده

وهُ إِن کَاانُواْ  يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوکُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَاقُ أَن يُرْضُا  ( 22

 مُؤْمِنِينَ 
تر اين اسات کاه خادا و     کنند، تا شما را راضى سازند؛ در حالى که شايسته آنها براى شما به خدا سوگند ياد مى" -

 "!رسولش را راضى کنند، اگر ايمان دارند

هَنَمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَ لَهُ نَارَ جَ( 23

 الْخِزْيُ الْعَظِيمُ 
ايان،  ! ماناد؟  دانند هر کس با خدا و رسولش دشمنى کند، براى او آتش دوزخ است؛ جاوداناه در آن ماى   آيا نمى" -

 "!همان رسوايى بزرگ است
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ا فِاي قُلُاوبِهِم قُالِ    يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَازَلَ عَلَايْهِمْ سُاورَةٌ تُنَبِائُهُمْ بِمَا     ( 24

 اسْتَهْزِؤُواْ إِنَ اللّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ 
: بگاو . اى بر ضدّ آنان نازل گردد، و باه آنهاا از اسارار درون قلبشاان خبار دهاد       منافقان از آن بيم دارند که سوره -

 «!سازد خداوند، آنچه را از آن بيم داريد، آشكار مى! استهزا کنيد»

سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَمَا کُنَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِاهِ وَرَسُاولِهِ    وَلَئِن( 25

 کُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ 
« !کارديم  ماا باازى و شاوخى ماى    »: گويناد  ، مى( «!شرا اين اعمال خالف را انجام داديد؟»): و اگر از آنها بپرسى -

 «!کرديد؟ امبرش را مسخره مىآيا خدا و آيات او و پي» :بگو

الَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ کَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِنكُمْ نُعَذِبْ طَآئِفَةً ( 22

 بِأَنَهُمْ کَانُواْ مُجْرِمِينَ 
اگر گروهى از شاما  ! دشما پس از ايمان آوردن، کافر شدي ( که بيهوده است؛ شرا که)عذر خواهى نكنيد  ( :بگو)" -

 "!مورد عفو قرار دهيم، گروه ديگرى را عذاب خواهيم کرد؛ زيرا مجرم بودند ( بخاطر توبه)را 

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعّْضُهُم مِن بَعْضٍ يَاأْمُرُونَ بِاالْمُنكَرِ وَيَنْهَاوْنَ عَانِ     ( 27

 اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِّضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ
کنناد؛ و دستهايشاان را    آنها امر به منكر، و نهى از معروف مى! مردان منافق و زنان منافق، همه از يك گروهند" -

تش را از آنها قطا   ،و رحم)آنها را فراموش کرد  ( نيز)بندند؛ خدا را فراموش کردند، و خدا  مى ( از انفاق و بخشش)

 "!؛ به يقين، منافقان همان فاسقانند( نمود

وَعَدَ اهلل الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَاارَ نَاارَ جَهَانَمَ خَالِادِينَ فِيهَاا هِايَ       ( 28

 حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مَقِيمٌ 
 ار، وعده آتش دوزخ داده؛ جاودانه در آن خواهند ماند خداوند به مردان و زنان منافق و کفّ" -

 !همان براى آنها کافى است -

 "!و خدا آنها را از رحمت خود دور ساخته؛ و عذاب هميشگى براى آنهاست -
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عُواْ کَالَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ کَانُواْ أَشَدَ مِنكُمْ قُوَةً وَأَکْثَرَ أَمْوَاالً وَأَوْالَدًا فَاسْاتَمْتَ ( 29

بِخَالقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَالَقِكُمْ کَمَا اسْتَمْتَ َ الَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَالَقِهِامْ وَخُّضْاتُمْ   

کَالَذِي خَاضُواْ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَاالُهُمْ فِاي الُادنْيَا وَاآلخِارَةِ وَأُوْلَئِاكَ هُامُ       

 الْخَاسِرُونَ 
آنها از شما نيرومندتر، و  ( و راه نفاق پيمودند؛ بلكه)کسانى هستيد که قبل از شما بودند  همانند ( شما منافقان،)" -

اساتفاده کردناد؛ شاما نياز از      ( از مواهب الهى در راه گناه و هوس)آنها از بهره خود ! اموال و فرزندانشان بيشتر بود

 ( در کفر و نفاق و اساتهزاى مؤمناان  )ده کردند؛ شما استفاده کرديد، همان گونه که آنها استفا ( در اين راه)بهره خود، 

اعمالشاان در دنياا و آخارت ناابود شاد؛ و آنهاا هماان         ( ولاى سارانجام  )فرو رفتيد، همان گونه که آنها فرو رفتند؛ 

 "!زيانكارانند

إِبْارَاهِيمَ   أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَاوْمِ نُاوحٍ وَعَاادٍ وَثَمُاودَ وَقَاوْمِ     ( 71

وِأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ فَمَا کَاانَ اللّاهُ لِايَظْلِمَهُمْ    

 وَلَكِن کَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
و « قوم ابراهيم»و « ثمود»و « عاد»و « قوم نوح»! آيا خبر کسانى که پيش از آنها بودند، به آنان نرسيده است؟" -

؛ پيامبرانشان داليال روشان باراى آناان     [قوم لوط]= « شهرهاى زير و رو شده»و [  قوم شعيب]= « اصحاب مدين»

 "!کردند خداوند به آنها ستم نكرد، امّا خودشان بر خويشتن ستم مى ( ولى نپذيرفتند؛)آوردند، 

يَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاوْنَ  وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعّْضُهُمْ أَوْلِ( 71

عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الّصَالَةَ وَيُؤْتُونَ الزَکَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّاهَ وَرَسُاولَهُ أُوْلَئِاكَ    

 سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
کنناد؛ نمااز را برپاا     يكديگرند؛ امر به معروف، و نهى از منكار ماى   ( و يار و ياور)مردان و زنان باايمان، ولىّ " -

کنند؛ بزودى خادا آناان را ماورد رحمات خاويش       پردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت مى دارند؛ و زکات را مى مى

 "!دهد؛ خداوند توانا و حكيم است قرارمى
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جْرِي مِن تَحْتِهَا األَنْهَاارُ خَالِادِينَ   وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتٍ تَ( 72

فِيهَا وَمَسَاکِنَ طَيِبَةً فِي جَنَاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّهِ أَکْبَرُ ذَلِاكَ هُاوَ الْفَاوْزُ    

 الْعَظِيمُ 
اوداناه  خداوند به مردان و زنان باايمان، باغهايى از بهشت وعده داده که نهرها از زير درختانش جاارى اسات؛ ج  " -

رضااى خادا،    ( خشنودى و)؛ و ( نّصيب آنها ساخته)اى در بهشتهاى جاودان  هاى پاکيزه در آن خواهند ماند؛ و مسكن

 "!برتر است؛ و پيروزى بزرگ، همين است ( از همه اينها)

اهُمْ جَهَانَمُ  يَا أَيَهَا النَبِيَ جَاهِدِ الْكُفَارَ وَالْمُنَاافِقِينَ وَاغْلُاظْ عَلَايْهِمْ وَمَاأْوَ    ( 73

 وَبِئْسَ الْمَّصِيرُ 
جايگاهشاان جهانم اسات؛ و شاه باد سرنوشاتى       ! با کافران و منافقان جهاد کن، و بر آنها سخت بگير! اى پيامبر" -

 "!دارند

مَواْ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ کَلِمَةَ الْكُفْرِ وَکَفَرُواْ بَعْدَ إِسْالَمِهِمْ وَهَ( 74

بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِالَ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَّضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَاكُ  

خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَوْا يُعَذِبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدَنْيَا وَاآلخِرَةِ وَمَا لَهُامْ فِاي   

 لِيٍ وَالَ نَّصِيرٍ األَرْضِ مِن وَ
اند؛ در حاالى کاه قطعااً ساخنان کفرآمياز       نگفته ( در غياب پيامبر، سخنان نادرست)خورند که  به خدا سوگند مى" -

آنها فقاط  . گرفتند، که به آن نرسيدند ( به کار خطرناکى)اند؛ و تّصميم  آوردنشان، کافر شده اند؛ و پس از اسالم گفته

اگر توباه   ( با اين حال،! )نياز ساختند خود، بى ( و کرم)ه خداوند و رسولش، آنان را به فّضل گيرند ک از اين انتقام مى

کنند، براى آنها بهتر است؛ و اگر روى گردانند، خداوند آنها را در دنيا و آخرت، به مجازات دردناکى کيفار خواهاد   

 "!داد؛ و در سراسر زمين، نه ولىّ و حامى دارند، و نه ياورى
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ْنهُم مَْن عَاهَاَد اللّاَه لَائِْن آتَانَاا مِان َفّضْالِِه لََنّصَادَقَنَ وَلَنَكُاونَنَ مِانَ          وَمِ( 75

 الّصَالِحِينَ 
اگر خداوند ما را از فّضل خود روزى دهد، قطعاً صدقه خاواهيم داد؛  »: بعّضى از آنها با خدا پيمان بسته بودند که" -

 "«!خواهيم بود ( و شاکران)و از صالحان 

 لَمَا آتَاهُم مِن فَّضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَواْ وَهُم مَعْرِضُونَ فَ( 72
 !امّا هنگامى که خدا از فّضل خود به آنها بخشيد، بخل ورزيدند و سرپيچى کردند و روى برتافتند -

اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَاا   فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ( 77

 کَانُواْ يَكْذِبُونَ 
اين بخاطر آن است که . نفاق را، تا روزى که خدا را مالقات کنند، در دلهايشان برقرار ساخت ( روح)اين عمل، " -

 ".گفتند از پيمان الهى تخلّف جستند؛ و بخاطر آن است که دروغ مى

 لَمُ سِرَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَ اللّهَ عَالَمُ الْغُيُوبِ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَعْ( 78
و اماور  )داناد؛ و خداوناد دانااى هماه غيبهاا       دانستند که خداوند، اسرار و سخنان درگوشى آنها را ماى  آيا نمى" -

 "!است؟ ( پنهانى

قَاتِ وَالَذِينَ الَ يَجِادُونَ  الَذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الّصَدَ( 79

 إِالَ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
جز  ( براى انفاق در راه خدا)کنند، و کسانى را که  آنهايى که از مؤمنان اطاعت کار، در صدقاتشان عيبجويى مى" -

و کيفار  )کناد؛   نمايناد، خادا آنهاا را مساخره ماى      د دسترساى ندارناد، مساخره ماى    تواناائى خاو   ( نااشيز )به مقدار 

 "!و براى آنها عذاب دردناکى است ( دهد؛ استهزاکنندگان را به آنها مى

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ الَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةً فَلَن يَغْفِارَ اللّاهُ   ( 81

 ذَلِكَ بِأَنَهُمْ کَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  لَهُمْ
اگار هفتااد باار باراى آنهاا اساتغفار کناى، هرگاز خادا آنهاا را            ( حتّى)شه براى آنها استغفار کنى، و شه نكنى، " -

 "!کند جمعيّت فاسقان را هدايت نمىشرا که خدا و پيامبرش را انكار کردند؛ و خداوند ! آمرزد نمى
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فَرِحَ الْمُخَلَفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِالَفَ رَسُولِ اللّهِ وَکَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ ( 81

 وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُواْ الَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرِ قُلْ نَارُ جَهَنَمَ أَشَادَ حَار ا لَاوْ   

 کَانُوا يَفْقَهُونَ 
از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدند؛ و کراهت داشتند که با اموال و جانهااى   ( از جنگ تبوک،)جويان  تخلّف" -

باه  )« !حرکت نكنياد  ( بسوى ميدان)در اين گرما، »: گفتند ( به يكديگر و به مؤمنان)خود، در راه خدا جهاد کنند؛ و 

 "!دانستند اگر مى« !ين هم گرمتر استآتش دوزخ از ا»: بگو ( آنان

 فَلْيَّضْحَكُواْ قَلِيالً وَلْيَبْكُواْ کَثِيرًا جَزَاء بِمَا کَانُواْ يَكْسِبُونَ ( 82
ايان، جازاى کارهاايى     ( شرا که آتش جهنم در انتظارشان اسات ! )رو آنها بايد کمتر بخندند و بسيار بگريند از اين -

 !دادند است که انجام مى

ن رَجَعَكَ اللّهُ إِلَى طَآئِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوکَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَان تَخْرُجُاواْ   فَإِ( 83

مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًا إِنَكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَلَ مَرَةٍ فَاقْعُادُواْ مَا َ   

 الْخَالِفِينَ 
: بخواهناد، بگاو   ( بسوى ميادان جهااد  )روهى از آنان بازگرداند، و از تو اجازه خروج هرگاه خداوند تو را بسوى گ -

گيارى   شما نخستين باار باه کنااره   ! و هرگز همراه من، با دشمنى نخواهيد جنگيد! هيچ گاه با من خارج نخواهيد شد»

 «!راضى شديد، اکنون نيز با متخلّفان بمانيد

هُم مَاتَ أَبَدًا وَالَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَهُمْ کَفَارُواْ بِاللّاهِ   وَالَ تُّصَلِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ( 84

 وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ 
شرا که آنهاا  ! نايست ( براى دعا و طلب آمرزش،)و بر کنار قبرش، ! هرگز بر مرده هيچ يك از آنان، نماز نخوان" -

 "!لى که فاسق بودند از دنيا رفتندبه خدا و رسولش کافر شدند؛ و در حا
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وَالَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْالَدُهُمْ إِنَمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُعَذِبَهُم بِهَا فِاي الادَنْيَا   ( 85

 وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کَافِرُونَ 
خواهاد آنهاا را باه     خدا مى ( نيست؛ بلكه اين براى آنها نعمت! )مبادا اموال و فرزندانشان، مايه شگفتى تو گردد" -

 "!اين وسيله در دنيا عذاب کند، و جانشان برآيد در حالى که کافرند

وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَجَاهِدُواْ مَ َ رَسُولِهِ اسْاتَأْذَنَكَ أُوْلُاواْ   ( 82

 الْقَاعِدِينَ الطَوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَ َ 
و هماراه پياامبرش جهااد    ! به خادا ايماان بياورياد   »: که ( و به آنان دستور دهد)اى نازل شود  و هنگامى که سوره -

بگذار ما با قاعدين »: گويند خواهند و مى که توانايى دارند، از تو اجازه مى[  گروه منافقان]= ، افرادى از آنها «!کنيد

 «!باشيم [آنها که از جهاد معافند]= 

 رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَ َ الْخَوَالِفِ وَطُبِ َ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ الَ يَفْقَهُونَ ( 87
 "!فهمند نمى ( شيزى)آنها راضى شدند که با متخلّفان باشند؛ و بر دلهايشان مهر نهاده شده؛ از اين رو  ( آرى،)" -

مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَئِكَ لَهُمُ  لَكِنِ الرَسُولُ وَالَذِينَ آمَنُواْ( 88

 الْخَيْرَاتُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
ولى پيامبر و کسانى که با او ايمان آوردند، با اموال و جانهايشان جهاد کردند؛ و همه نيكيها باراى آنهاسات؛ و   " -

 "!آنها همان رستگارانند

اللّهُ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاا ذَلِاكَ الْفَاوْزُ     أَعَدَ( 89

 الْعَظِيمُ 
خداوند براى آنها باغهايى از بهشت فراهم ساخته که نهرها از زير درختانش جارى است؛ جاودانه در آن خواهناد  " -

 "!بزرگ ( و پيروزى)بود؛ و اين است رستگارى 
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جَاء الْمُعَذِرُونَ مِنَ األَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَذِينَ کَذَبُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَ( 91

 سَيُّصِيبُ الَذِينَ کَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
که به خدا  داده شود؛ و آنها ( عدم شرکت در جهاد)آمدند که به آنها اجازه  ( نزد تو)و عذرآورندگان از اعراب، " -

و )نشستند؛ بزودى به کسانى از آنها که مخالفات کردناد    ( بدون هيچ عذرى در خانه خود)و پيامبرش دروغ گفتند، 

 "!، عذاب دردناکى خواهد رسيد( معذور نبودند

لَيْسَ عَلَى الّضُعَفَاء وَالَ عَلَى الْمَرْضَاى وَالَ عَلَاى الَاذِينَ الَ يَجِادُونَ مَاا      ( 91

حَرَجٌ إِذَا نَّصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ  يُنفِقُونَ

 رَحِيمٌ 
کاه در ميادان جناگ    )ندارند، ايرادى نيست  ( در راه جهاد)اى براى انفاق  بر ضعيفان و بيماران و آنها که وسيله" -

بار  . ( ؛و از آنچاه در تاوان دارناد، مّضاايقه ننمايناد     )اهى کنناد  هرگاه براى خدا و رسولش خيرخو ( شرکت نجويند،

 "!نيكوکاران راه مؤاخذه نيست؛ و خداوند آمرزنده و مهربان است

وَالَ عَلَى الَذِينَ إِذَا مَا أَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ الَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَواْ ( 92

 نَ الدَمْ ِ حَزَنًا أَالَ يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِ
: ساوار کناى، گفتاى    ( باراى جهااد  )ايرادى نيست بر آنها که وقتى نزد تو آمدند که آنان را بر مرکباى   ( نيز)و " -

باود؛  بازگشتند در حالى که ششمانشاان از انادوه اشاكبار     ( از نزد تو)« !مرکبى که شما را بر آن سوار کنم، ندارم»

 "( و با آن به ميدان بروند)زيرا شيزى نداشتند که در راه خدا انفاق کنند 

إِنَمَا السَبِيلُ عَلَى الَذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاء رَضُواْ بِأَن يَكُونُاواْ مَا َ   ( 93

 الْخَوَالِفِ وَطَبَ َ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ الَ يَعْلَمُونَ 
و امكاناات کاافى   )خواهند در حالى کاه توانگرناد؛    اه مؤاخذه تنها به روى کسانى باز است که از تو اجازه مىر" -

بمانند؛ و خداوند بر دلهايشان مهر [  زنان و کودکان و بيماران]= آنها راضى شدند که با متخلّفان  ( براى جهاد دارند؛

 "!دانند نهاده؛ به همين جهت شيزى نمى
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رُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل الَ تَعْتَذِرُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَادْ نَبَأَنَاا   يَعْتَذِ( 94

اللّهُ مِنْ أَخْبَارِکُمْ وَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَ تُارَدَونَ إِلَاى عَاالِمِ الْغَيْابِ     

 تَعْمَلُونَ  وَالشَهَادَةِ فَيُنَبِئُكُم بِمَا کُنتُمْ
عاذرخواهى  »: کنناد؛ بگاو   باز گرديد، از شما عذرخواهى مى ( که از جهاد تخلّف کردند)هنگامى که بسوى آنها " -

شرا که خدا ما را از اخبارتان آگاه ساخته؛ و خدا و رسولش، اعمال شاما  ! نكنيد، ما هرگز به شما ايمان نخواهيم آورد

شويد؛ و او شما را به آنچاه انجاام    اى پنهان و آشكار است بازگشت داده مىبينند؛ سپس به سوى کسى که دان را مى

 "«( !دهد و جزا مى)کند  داديد، آگاه مى مى

سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَهُمْ ( 95

 مُ جَزَاء بِمَا کَانُواْ يَكْسِبُونَ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَ
کنياد؛   ( و صرف نظر)کنند، تا از آنها اعراض  هنگامى که بسوى آنان بازگرديد، براى شما به خدا سوگند ياد مى" -

و جايگاهشاان دوزخ اسات، بكيفار اعماالى کاه انجاام       ! ؛ شارا کاه پليدناد   ( و روى بگردانياد )از آنها اعراض کنيد 

 ".دادند مى

حْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَاإِنَ اللّاهَ الَ يَرْضَاى عَانِ     يَ( 92

 الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ 
از جمعيّات   ( هرگاز )کنند تا از آنها راضى شويد؛ اگر شما از آنها راضى شاويد، خداوناد    براى شما قسم ياد مى" -

 "!فاسقان راضى نخواهد شد

عْرَابُ أَشَدَ کُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَالَ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَاا أَنازَلَ اللّاهُ عَلَاى     األَ( 97

 رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
نشينان عرب، کفر و نفاقشان شديدتر است؛ و به ناآگاهى از حدود و احكامى کاه خادا بار پياامبرش ناازل       باديه" -

 "!داوند دانا و حكيم استکرده، سزاوارترند؛ و خ
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وَمِنَ األَعْرَابِ مَن يَتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَارَبَصُ بِكُامُ الادَوَائِرَ عَلَايْهِمْ     ( 98

 دَآئِرَةُ السَوْءِ وَاللّهُ سَمِي ٌ عَلِيمٌ 
دارناد؛ و   محساوب ماى  کنناد،غرامت   انفااق ماى   ( در راه خدا)نشين، شيزى را که  اعراب باديه ( اين)گروهى از " -

 "!کشند؛ حوادث دردناک براى خود آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست انتظار حوادث دردناکى براى شما مى

وَمِنَ األَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَيَتَخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَااتٍ عِنادَ   ( 99

هَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّاهُ فِاي رَحْمَتِاهِ إِنَ اللّاهَ     اللّهِ وَصَلَوَاتِ الرَسُولِ أَال إِنَ

 غَفُورٌ رَحِيمٌ 
کنند، مايه تقارّب   نشين، به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند؛ و آنچه را انفاق مى از عربهاى باديه ( ديگر)گروهى " -

خداوند بزودى آناان را در رحمات خاود وارد    ! ب آنهاستدانند؛ آگاه باشيد اينها مايه تقرّ به خدا، و دعاى پيامبر مى

 "!خواهد ساخت؛ به يقين، خداوند آمرزنده و مهربان است

وَالسَابِقُونَ األَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَاألَنّصَارِ وَالَذِينَ اتَبَعُوهُم بِإِحْسَاانٍ  ( 111

لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا األَنْهَاارُ خَالِادِينَ   رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ 

 فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
پيشگامان نخستين از مهاجرين و انّصار، و کسانى که به نيكى از آنها پيروى کردناد، خداوناد از آنهاا خشانود     " -

براى آنان فراهم سااخته، کاه نهرهاا از زيار درختاانش      از او خشنود شدند؛ و باغهايى از بهشت  ( نيز)گشت، و آنها 

 "!جارى است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و اين است پيروزى بزرگ

وَمِمَنْ حَوْلَكُم مِنَ األَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْالِ الْمَدِينَاةِ مَارَدُواْ عَلَاى     ( 111

 نُعَذِبُهُم مَرَتَيْنِ ثُمَ يُرَدَونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ النِفَاقِ الَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَ
، گروهاى ساخت باه    ( نياز )نشين که اطراف شما هستند، جمعى منافقند؛ و از اهل مدينه  اعراب باديه ( ميان)و از " -

مجازاتى ):کنيم  جازات مىبزودى آنها را دو بار م. شناسى، ولى ما آنها را مى شناسيم تو آنها را نمى. نفاق پاى بندند

 ".شوند فرستاده مى( در قيامت)؛ سپس بسوى مجازات بزرگى ( با رسوايى در دنيا، و مجازاتى به هنگام مرگ
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وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَالً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِئًا عَسَى اللّهُ أَن ( 112

 غَفُورٌ رَحِيمٌ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَ اللّهَ 
رود که خداوند توبه  و گروهى ديگر، به گناهان خود اعتراف کردند؛ و کار خوب و بد را به هم آميختند؛ اميد مى" -

 "!آنها را بپذيرد؛ به يقين، خداوند آمرزنده و مهربان است

عَلَيْهِمْ إِنَ صَالَتَكَ  خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُزَکِيهِم بِهَا وَصَلِ( 113

 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّهُ سَمِي ٌ عَلِيمٌ 
باه هنگاام   )و ! بگير، تا بوسيله آن، آنها را پاک ساازى و پارورش دهاى    ( بعنوان زکات)اى  از اموال آنها صدقه" -

 "!به آنها دعا کن؛ که دعاى تو، مايه آرامش آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست ( گرفتن زکات،

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الّصَدَقَاتِ وَأَنَ اللّهَ ( 114

 هُوَ التَوَابُ الرَحِيمُ 
پاذير و   گيارد، و خداوناد توباه    پذيرد، و صادقات را ماى   دانستند که فقط خداوند توبه را از بندگانش مى آيا نمى -

 !است؟ مهربان

وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُاونَ وَسَاتُرَدَونَ إِلَاى    ( 115

 عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَهَادَةِ فَيُنَبِئُكُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
بزودى، بسوى داناى نهان و آشكار،  و! بينند خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را مى! عمل کنيد»: بگو" -

 "«!دهد کرديد، خبر مى شويد؛ و شما را به آنچه عمل مى بازگردانده مى

وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ إِمَا يُعَذِبُهُمْ وَإِمَا يَتُوبُ عَلَايْهِمْ وَاللّاهُ عَلِايمٌ    ( 112

 حَكِيمٌ 
کند، و يا توبه آنان  ؛ يا آنها را مجازات مى( و کارشان با خداست)اند  و گروهى ديگر، به فرمان خدا واگذار شده" -

 "!؛ و خداوند دانا و حكيم است( ،هر طور که شايسته باشند)پذيرد  را مى
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وَالَذِينَ اتَخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُاؤْمِنِينَ وَإِرْصَاادًا   ( 117

اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَ إِنْ أَرَدْنَا إِالَ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْاهَدُ   لِمَنْ حَارَبَ

 إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ 
کفار، و   ( تقوّيات )، و ( باه مسالمانان  )کسانى هستند که مسجدى سااختند باراى زياان     ( گروهى ديگر از آنها)" -

راى کسى که از پيش با خدا و پيامبرش مبارزه کارده باود؛ آنهاا ساوگند يااد      افكنى ميان مؤمنان، و کمينگاه ب تفرقه

 "!دهد که آنها دروغگو هستند امّا خداوند گواهى مى« !ايم ، نظرى نداشته( و خدمت)جز نيكى »: کنند که مى

قُ أَن تَقُاومَ  الَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِسَ عَلَى التَقْوَى مِنْ أَوَلِ يَوْمٍ أَحَ( 118

 فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبَونَ أَن يَتَطَهَرُواْ وَاللّهُ يُحِبَ الْمُطَهِرِينَ 
تر است که  آن مسجدى که از روز نخست بر پايه تقوا بنا شده، شايسته! نايست ( مسجد به عبادت)هرگز در آن " -

دارند پاکيزه باشند؛ و خداوند پاکيزگاان را دوسات    مىبايستى؛ در آن، مردانى هستند که دوست  ( به عبادت)در آن 

 "!دارد

أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّاهِ وَرِضْاوَانٍ خَيْارٌ أَم مَانْ أَسَاسَ      ( 119

 بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِاي نَاارِ جَهَانَمَ وَاللّاهُ الَ يَهْادِي الْقَاوْمَ      

 الظَالِمِينَ 
آيا کسى که شالوده آن را بر تقواى الهى و خشنودى او بنا کرده بهتر اسات،يا کساى کاه اسااس آن را بار کناار        -

 !کند ريزد؟ و خداوند گروه ستمگران را هدايت نمى پرتگاه سستى بنا نموده که ناگهان در آتش دوزخ فرومى

اْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِالَ أَن تَقَطَ َ قُلُاوبُهُمْ وَاللّاهُ   الَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَذِي بَنَوْ( 111

 عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
ماناد؛ مگار    اين بنايى را که آنها ساختند، همواره بّصورت يك وسيله شك و ترديد،در دلهايشان باقى ماى  ( امّا)" -

 "!؛ و خداوند دانا و حكيم است( رود ون نمىو بميرند؛ وگرنه، هرگز از دل آنها بير)اينكه دلهايشان پاره پاره شود 

إِنَ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَ لَهُمُ الجَنَةَ يُقَااتِلُونَ  ( 111

الْقُارْآنِ  فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَق ا فِي التَوْرَاةِ وَاإلِنجِيلِ وَ
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وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ 

 الْعَظِيمُ 
به ايان گوناه   )بهشت براى آنان باشد؛  ( در برابرش)خداوند از مؤمنان، جانها و اموالشان را خريدارى کرده، که " -

شوند؛ اين وعده حقّى است بار او، کاه در تاورات و انجيال و      کشند و کشته مى کنند، مى خدا پيكار مى در راه ( :که

اکنون بشارت باد بر شما، به داد و ستدى که با خدا ! قرآن ذکر فرموده؛ و شه کسى از خدا به عهدش وفادارتر است؟

 "!ايد؛ و اين است آن پيروزى بزرگ کرده

ابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَائِحُونَ الرَاکِعُونَ السَااجِدونَ اآلمِارُونَ   التَائِبُونَ الْعَ( 112

 بِالْمَعْرُوفِ وَالنَاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ 
ران، آمران به معروف، نهى آو کنندگان، عبادت کاران، سپاسگويان، سياحت کنندگان، رکوع کنندگان، سجده توبه" -

 "!مؤمنان ( اينچنين)؛ و بشارت ده به ( اند مؤمنان حقيقى)الهى، ( و مرزهاى)کنندگان از منكر، و حافظان حدود 

مَا کَانَ لِلنَبِيِ وَالَذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِکِينَ وَلَاوْ کَاانُواْ أُوْلِاي    ( 113

 ا تَبَيَنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ قُرْبَى مِن بَعْدِ مَ
طلب آمرزش کنند، هار شناد از نزديكانشاان     ( از خداوند)براى پيامبر و مؤمنان، شايسته نبود که براى مشرکان " -

 "!پس از آنكه بر آنها روشن شد که اين گروه، اهل دوزخند ( آن هم)باشند؛ 

رَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِالَ عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمَا تَبَيَنَ لَهُ وَمَا کَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْ( 114

 أَنَهُ عَدُوٌ لِلّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ إِنَ إِبْرَاهِيمَ ألوَاهٌ حَلِيمٌ 
را بساوى  تاا وى  )اى بود که باه او داده باود    ، فقط بخاطر وعده[عمويش آزر]= و استغفار ابراهيم براى پدرش " -

؛ امّا هنگامى که براى او روشن شد که وى دشمن خداست، از او بيزارى جست؛ باه يقاين، اباراهيم    ( ايمان جذب کند

 "!مهربان و بردبار بود
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وَمَا کَانَ اللّهُ لِيُّضِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَى يُبَيِنَ لَهُم مَا يَتَقُونَ إِنَ اللّهَ ( 115

 يْءٍ عَلِيمٌ بِكُلِ شَ
کناد؛   ( و مجاازات )گماراه   ( و ايمان آوردند)شنان نبود که خداوند قومى را، پس از آن که آنها را هدايت کرد " -

؛ زيرا خداوند به هار شيازى   ( و آنها مخالفت کنند)مگر آنكه امورى را که بايد از آن بپرهيزند، براى آنان بيان نمايد 

 "!داناست

هُ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِان دُونِ  إِنَ اللّهَ لَ( 112

 اللّهِ مِن وَلِيٍ وَالَ نَّصِيرٍ 
 "!ميراند؛ و جز خدا، ولىّ و ياورى نداريد کند و مى حكومت آسمانها و زمين تنها از آن خداست؛ زنده مى" -

هَاجِرِينَ وَاألَنّصَارِ الَذِينَ اتَبَعُوهُ فِي سَااعَةِ  لَقَد تَابَ اهلل عَلَى النَبِيِ وَالْمُ( 117

الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا کَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ 

 رَحِيمٌ 
در جناگ  )عسارت و شادّت    مسلّماً خداوند رحمت خود را شامل حال پيامبر و مهاجران و انّصار، کاه در زماان  " -

و از ميادان  )از او پيروى کردند، نمود؛ بعد از آنكه نزديك بود دلهاى گروهى از آنها، از حقّ منحارف شاود    ( تبوک

 "!؛ سپس خدا توبه آنها را پذيرفت، که او نسبت به آنان مهربان و رحيم است( جنگ بازگردند

حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ األَرْضُ بِمَاا رَحُبَاتْ   وَعَلَى الثَالَثَةِ الَذِينَ خُلِفُواْ ( 118

وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُواْ أَن الَ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِالَ إِلَيْاهِ ثُامَ تَاابَ عَلَايْهِمْ     

 لِيَتُوبُواْ إِنَ اللّهَ هُوَ التَوَابُ الرَحِيمُ 
تا  ( و مسلمانان با آنان قط  رابطه نمودند،)تخلّف جستند،  ( کت در جنگ تبوکاز شر)آن سه نفر که  ( همچنين)" -

در آن )يافتناد؛   در وجود خاويش، جاايى باراى خاود نماى      ( حتّى)آن حدّ که زمين با همه وسعتش بر آنها تنگ شد؛ 

و به آنان توفياق  )، دانستند پناهگاهى از خدا جز بسوى او نيست؛ سپس خدا رحمتش را شامل حال آنها نمود ( هنگام

 "!پذير و مهربان است تا توبه کنند؛ خداوند بسيار توبه ( داد
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 يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ اتَقُواْ اللّهَ وَکُونُواْ مَ َ الّصَادِقِينَ ( 119
 !خدا بپرهيزيد، و با صادقان باشيد ( مخالفت فرمان)از ! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

انَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِنَ األَعْرَابِ أَن يَتَخَلَفُواْ عَن رَسُاولِ  مَا کَ( 121

اللّهِ وَالَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ الَ يُّصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَالَ نَّصَبٌ وَالَ 

طِئًا يَغِيظُ الْكُفَارَ وَالَ يَنَالُونَ مِانْ عَادُوٍ   مَخْمَّصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَ يَطَؤُونَ مَوْ

 نَيْالً إِالَ کُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَ اللّهَ الَ يُّضِي ُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
نشينانى که اطراف آنها هستند، از رسول خدا تخلّف جويناد؛ و باراى حفاظ     سزاوار نيست که اهل مدينه، و باديه" -

اين بخاطر آن است که هيچ تشنگى و خستگى، و گرسنگى در راه خدا به آنهاا  ! جان خويش، از جان او ششم بپوشند

خورند، مگار اينكاه باه     اى از دشمن نمى دارند، و ضربه شود برنمى رسد و هيچ گامى که موجب خشم کافران مى نمى

 "!کند داش نيكوکاران را تباه نمىشود؛ زيرا خداوند پا خاطر آن، عمل صالحى براى آنها نوشته مى

وَالَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَالَ کَبِيارَةً وَالَ يَقْطَعُاونَ وَادِيًاا إِالَ کُتِابَ لَهُامْ      ( 121

 لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا کَانُواْ يَعْمَلُونَ 
بساوى ميادان جهااد و ياا در     )هيچ سرزمينى را کنند، و  انفاق نمى ( در اين راه)و هيچ مال کوشك يا بزرگى را " -

 ".شود؛ تا خداوند آن را بعنوان بهترين اعمالشان، پاداش دهد پيمايند، مگر اينكه براى آنها نوشته مى نمى ( بازگشت

 وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ کَآفَةً فَلَوْالَ نَفَرَ مِن کُلِ فِرْقَاةٍ مِانْهُمْ طَآئِفَاةٌ   ( 122

 لِيَتَفَقَهُواْ فِي الدِينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَحْذَرُونَ 
کناد   اى کوچ نمى کوچ کنند؛ شرا از هر گروهى از آنان، طايفه ( بسوى ميدان جهاد)شايسته نيست مؤمنان همگى " -

آگاهى يابند و به هنگاام بازگشات بساوى قاوم      ( معارف و احكام اسالمو )، تا در دين ( اى در مدينه بماند و طايفه)

 "!بترسند، و خوددارى کنند ( از مخالفت فرمان پروردگار)شايد ! خود، آنها را بيم دهند؟
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يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَذِينَ يَلُونَكُم مِانَ الْكُفَاارِ وَلْيَجِادُواْ فِايكُمْ     ( 123

 ظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ مَ َ الْمُتَقِينَ غِلْ
 و دشمن دورتر، شما را از دشمنان! )با کافرانى که به شما نزديكترند، پيكار کنيد! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

ران احساس کنند؛ و بدانياد خداوناد باا پرهيزگاا     ( و قدرت)آنها بايد در شما شدّت و خشونت  ( !نزديك غافل نكند

 "!است

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيَكُامْ زَادَتْاهُ هَاذِهِ إِيمَانًاا فَأَمَاا      ( 124

 الَذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 
ن سوره، ايمان کدام يك از شاما  اي»: گويند مى ( به ديگران)شود، بعّضى از آنان  اى نازل مى و هنگامى که سوره" -

باه فّضال و رحمات    )اند، بر ايمانشان افازوده؛ و آنهاا    اما کسانى که ايمان آورده ( :به آنها بگو)« !را افزون ساخت؟

 ".خوشحالند ( الهى

وَأَمَا الَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ ( 125

 کَافِرُونَ 
 ".و امّا آنها که در دلهايشان بيمارى است، پليدى بر پليديشان افزوده؛ و از دنيا رفتند در حالى که کافر بودند" -

أَوَالَ يَرَوْنَ أَنَهُمْ يُفْتَنُونَ فِي کُلِ عَامٍ مَرَةً أَوْ مَرَتَيْنِ ثُامَ الَ يَتُوبُاونَ وَالَ   ( 122

 هُمْ يَذَکَرُونَ 
 !گردند کنند، و متذکّر هم نمى باز توبه نمى! شوند؟ بينند که در هر سال، يك يا دو بار آزمايش مى يا آنها نمىآ -

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعّْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَارَاکُم مِانْ أَحَادٍ ثُامَ     ( 127

 مٌ الَ يَفْقَهُون انّصَرَفُواْ صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَهُمْ قَوْ
آيا کسى »: گويند کنند و مى به يكديگر نگاه مى[  منافقان]= شود، بعّضى از آنها  اى نازل مى و هنگامى که سوره" -

و بيارون  )شاوند   سپس منّصرف ماى « ( !شود اگر از حّضور پيامبر بيرون رويم، کسى متوجّه ما نمى)بيند؟  شما را مى

( دانشاند  و باى )فهمناد   منّصرف ساخته؛ شرا که آنها، گروهى هستند که نمى ( از حق)ا ؛ خداوند دلهايشان ر( روند مى

!" 
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لَقَدْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْاهِ مَاا عَنِاتُمْ حَارِيصٌ عَلَايْكُم      ( 128

 بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 
جهاى شما بر او سخت است؛ و اصارار بار هادايت شاما دارد؛ و     به يقين، رسولى از خود شما بسويتان آمد که رن" -

 "!نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است

فَإِن تَوَلَوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ ال إِلَهَ إِالَ هُوَ عَلَيْهِ تَوَکَلْتُ وَهُوَ رَبَ الْعَارْشِ  ( 129

 الْعَظِيمِ 
کند؛ هيچ معبودى جاز او نيسات؛    خداوند مرا کفايت مى»: بگو ( !باشنگران م)روى بگردانند،  ( از حق)اگر آنها " -

 "«!بر او توکّل کردم؛ و او صاحب عرش بزرگ است

 سوره يونس

 محل نزول مكه -119تعداد آيات  - 11س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 كِيمِ الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَ( 1
 !الر، اين آيات کتاب استوار و حكمت آميز است -

أَکَانَ لِلنَاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَاسَ وَبَشِارِ الَاذِينَ   ( 2

 مَبِينٌ  آمَنُواْ أَنَ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَ هَذَا لَسَاحِرٌ
بترسان،  ( از عواقب کفر و گناه)آيا براى مردم، موجب شگفتى بود که به مردى از آنها وحى فرستاديم که مردم را  -

! نزد پروردگارشان اسات؟  ( و پاداشهاى مسلّم)اند بشارت ده که براى آنها، سابقه نيك  و به کسانى که ايمان آورده

 «!احر آشكارى استاين مرد، س»: کافران گفتند ( امّا)
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إِنَ رَبَكُمُ اللّهُ الَذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَامٍ ثُمَ اسْتَوَى عَلَى ( 3

الْعَرْشِ يُدَبِرُ األَمْرَ مَا مِن شَفِي ٍ إِالَ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبَكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَالَ 

  تَذَکَرُونَ
آفرياد؛ ساپس بار تخات     [  شاش دوران ]= پروردگار شما، خداوندى است که آسمانها و زمين را در شاش روز  " -

اى، جز با اذن او نيست؛ اين است خداوناد،   پرداخت؛ هيچ شفاعت کننده ( جهان)قرار گرفت، و به تدبير کار  ( قدرت)

 "!شويد؟ آيا متذکّر نمى! پس او را پرستش کنيد! پروردگار شما

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللّهِ حَق ا إِنَهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَاذِينَ  ( 4

آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الّصَالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَذِينَ کَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ 

 رُونَ أَلِيمٌ بِمَا کَانُواْ يَكْفُ
کناد، ساپس آن را    خداوناد وعاده حقّاى فرماوده؛ او آفارينش را آغااز ماى       ! بازگشت همه شما بساوى اوسات  " -

اند، بعدالت جزا دهاد؛ و باراى کساانى کاه      گرداند، تا کسانى را که ايمان آورده و کارهاى شايسته انجام داده بازمى

 "!ورزيدند بخاطر آنكه کفر مى کافر شدند، نوشيدنى از ماي  سوزان است؛ و عذابى دردناک،

هُوَ الَذِي جَعَلَ الشَمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَارَ نُاورًا وَقَادَرَهُ مَنَاازِلَ لِتَعْلَمُاواْ عَادَدَ       ( 5

 السِنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِالَ بِالْحَقِ يُفَّصِلُ اآليَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 
هايى مقدّر کرد، تا عادد ساالها    خورشيد را روشنايى، و ماه را نور قرار داد؛ و براى آن منزلگاهاو کسى است که " -

براى گروهى که اهل دانشاند، شارح    ( خود را)را بدانيد؛ خداوند اين را جز بحق نيافريده؛ او آيات  ( کارها)و حساب 

 "!دهد مى

خَلَقَ اللّهُ فِي السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ آليَاتٍ  إِنَ فِي اخْتِالَفِ اللَيْلِ وَالنَهَارِ وَمَا( 2

 لِقَوْمٍ يَتَقُونَ 
اسات باراى    ( هاايى  و نشاانه )مسلّماً در آمد و شد شب و روز، و آنچه خداوند در آسمانها و زمين آفريده، آيات  -

 .( بينند و حقايق را مى)گروهى که پرهيزگارند 
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اءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدَنْيَا وَاطْمَأَنُواْ بِهَا وَالَاذِينَ هُامْ   إَنَ الَذِينَ الَ يَرْجُونَ لِقَ( 7

 عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ 
ندارند، و به زندگى دنيا خشنود شدند و بر آن تكيه کردند، و آنهاا   ( و روز رستاخيز)آنها که ايمان به مالقات ما  -

 که از آيات ما غافلند،

 اهُمُ النُارُ بِمَا کَانُواْ يَكْسِبُونَ أُوْلَئِكَ مَأْوَ( 8
 !دادند آنها جايگاهشان آتش است، بخاطر کارهايى که انجام مى ( همه) -

إِنَ الَذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الّصَالِحَاتِ يَهْادِيهِمْ رَبَهُامْ بِإِيمَاانِهِمْ تَجْارِي مِان      ( 9

 مِ تَحْتِهِمُ األَنْهَارُ فِي جَنَاتِ النَعِي
کسانى که ايمان آوردند و کارهاى شايسته انجام دادند، پروردگارشان آنها را در پرتو ايمانشان هادايت   ( ولى)" -

 ".آنها در باغهاى بهشت، نهرها جارى است ( قّصرهاى)کند؛ از زير  مى

دَعْاوَاهُمْ أَنِ  دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَهُمَ وَتَحِيَاتُهُمْ فِيهَاا سَاالَمٌ وَآخِارُ     ( 11

 الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ 
ساالم؛ و آخارين   : و تحيّات آنهاا در آنجاا   « !خداوندا، منزهى تو»: آنها در بهشت اين است که ( و دعاى)گفتار " -

 "«!حمد، مخّصوص پروردگار عالميان است»: سخنشان اين است که

اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُّضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُامْ فَنَاذَرُ    وَلَوْ يُعَجِلُ اللّهُ لِلنَاسِ الشَرَ( 11

 الَذِينَ الَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 
کارد،   ها عجله دارناد، خداوناد در مجازاتشاان شاتاب ماى     «خوبى»اگر همان گونه که مردم در به دست آوردن " -

؛ ولى کسانى را که ايمان به لقاى ما ندارند، باه حاال   ( شدند و همگى نابود مى)رسيد  ىعمرشان به پايان م ( بزودى)

 "!کنيم تا در طغيانشان سرگردان شوند خود رها مى
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وَإِذَا مَسَ اإلِنسَانَ الّضُرُ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَا کَشَافْنَا عَنْاهُ   ( 12

 لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍ مَسَهُ کَذَلِكَ زُيِنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا کَانُواْ يَعْمَلُونَ  ضُرَهُ مَرَ کَأَن
در حالى که به پهلو خوابياده، ياا نشساته، ياا      ( :در هر حال)رسد، ما را  ( و ناراحتى)هنگامى که به انسان زيان " -

رود که گويى هرگاز ماا را باراى     و برطرف ساختيم، شنان مىخواند؛ امّا هنگامى که ناراحتى را از ا ايستاده است، مى

کاه  )اين گونه براى اسارافكاران، اعمالشاان زينات داده شاده اسات      ! حل مشكلى که به او رسيده بود، نخوانده است

 "!( کنند زشتى اين عمل را درک نمى

اءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ وَمَاا  وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَا ظَلَمُواْ وَجَ( 13

 کَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ کَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ 
ما امّتهاى پيش از شما را، هنگامى که ظلم کردند، هالک نموديم؛ در حالى که پيامبرانشان داليال روشان باراى    " -

 "!دهيم گروه مجرمان را کيفر مىگونه  آنها آوردند، ولى آنها ايمان نياوردند؛ اين

 ثُمَ جَعَلْنَاکُمْ خَالَئِفَ فِي األَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ کَيْفَ تَعْمَلُونَ ( 14
 "!کنيد قرار داديم؛ تا ببينيم شما شگونه عمل مى -پس از ايشان -سپس شما را جانشينان آنها در روى زمين" -

اتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ الَذِينَ الَ يَرْجُونَ لِقَاءنَاا ائْاتِ بِقُارْآنٍ    وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَ( 15 

غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِلَهُ مِن تِلْقَااء نَفْسِاي إِنْ أَتَبِا ُ إِالَ مَاا     

 يمٍ يُوحَى إِلَيَ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَّصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِ
ندارناد   ( و روز رساتاخيز )شود، کسانى که ايمان باه لقااى ماا     و هنگامى که آيات روشن ما بر آنها خوانده مى" -

من حق نادارم کاه   »: بگو« ( و آيات نكوهش بتها را بردار! )قرآنى غير از اين بياور، يا آن را تبديل کن»: گويند مى

من اگر پروردگارم را نافرماانى  ! کنم شود، پيروى مى بر من وحى مىاز پيش خود آن را تغيير دهم؛ فقط از شيزى که 

 "«!ترسم مى ( قيامت)کنم، از مجازات روز بزرگ 

قُل لَوْ شَاء اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَالَ أَدْرَاکُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِان  ( 12

 قَبْلِهِ أَفَالَ تَعْقِلُونَ 
کارد؛ شاه اينكاه     خواندم؛ و خداوند از آن آگاهتاان نماى   خواست، من اين آيات را بر شما نمى گر خدا مىا»: بگو" -

 "«!فهميد؟ آيا نمى ( اى نياوردم؛ و هرگز آيه)مدّتها پيش از اين، در ميان شما زندگى نمودم؛ 



 قرآن کریم               سوره یونس

313 

اتِاهِ إِنَاهُ الَ يُفْلِاحُ    فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَاى اللّاهِ کَاذِبًا أَوْ کَاذَبَ بِآيَ    ( 17

 الْمُجْرِمُونَ 
مسالماً مجرماان   ! کناد؟  بندد، يا آيات او را تكذيب ماى  شه کسى ستمكارتر است از آن کس که بر خدا دروغ مى -

 !رستگار نخواهند شد

فَعَاؤُنَا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا الَ يَّضُرُهُمْ وَالَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُالء شُ( 18

عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبِئُونَ اللّهَ بِمَا الَ يَعْلَمُ فِي السَمَاوَاتِ وَالَ فِاي األَرْضِ سُابْحَانَهُ   

 وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِکُونَ 
ا اينه»: گويند بخشد؛ و مى رساند، و نه سودى مى پرستند که نه به آنان زيان مى آنها غير از خدا، شيزهايى را مى" -

منزه است « !دهيد که در آسمانها و زمين سراغ ندارد؟ آيا خدا را به شيزى خبر مى»: بگو« !شفيعان ما نزد خدا هستند

 "!دهند او، و برتر است از آن همتايانى که قرار مى

بِاكَ  وَمَا کَانَ النَاسُ إِالَ أُمَةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْالَ کَلِمَاةٌ سَابَقَتْ مِان رَ   ( 19

 لَقُّضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 
درباره عادم  )همه مردم امّت واحدى بودند؛ سپس اختالف کردند؛ و اگر فرمانى از طرف پروردگارت  ( در آغاز)" -

به و سپس همگى )شد  از قبل صادر نشده بود، در ميان آنها در آنچه اختالف داشتند داورى مى ( مجازات سري  آنان

 ".( رسيدند مجازات مى

وَيَقُولُونَ لَوْالَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِهِ فَقُلْ إِنَمَا الْغَيْبُ لِلّهِ فَاانْتَظِرُواْ إِنِاي   ( 21

 مَعَكُم مِنَ الْمُنتَظِرِينَ 
و باه  )نها باراى خادا   ت ( و معجزات)غيب »: بگو« !شود؟ اى از پروردگارش بر او نازل نمى شرا معجزه»: گويند مى -

جويانه باشايد، و مان    شما در انتظار معجزات بهانه! )شما در انتظار باشيد، من هم با شما در انتظارم! است ( فرمان او

 «( !هم در انتظار مجازات شما



 قرآن کریم               سوره یونس

314 

اتِنَا قُلِ وَإِذَا أَذَقْنَا النَاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَتْهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَ( 21

 اللّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ 
،و )کنناد   هنگامى که به مردم، پس از ناراحتى که به آنها رسيده است، رحمتى بچشانيم، در آيات ما نيرنگ ماى " -

کناد؛ و   ماى [  جاويى  شااره ]= كار  خداوند سريعتر از شما م»: ؛ بگو( کنند براى آن نعمت و رحمت توجيهات ناروا مى

 "«!نويسند ، مى( کشيد و نقشه مى)کنيد  ما، آنچه نيرنگ مى[ فرشتگان ]= رسوالن 

هُوَ الَذِي يُسَيِرُکُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ حَتَى إِذَا کُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِام  ( 22

رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ الْمَاوْجُ مِان کُالِ مَكَاانٍ      بِرِيحٍ طَيِبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءتْهَا

وَظَنُواْ أَنَهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِّصِينَ لَهُ الادِينَ لَائِنْ أَنجَيْتَنَاا مِانْ هَاذِهِ      

 لَنَكُونَنِ مِنَ الشَاکِرِينَ 
گيرياد، و بادهااى موافاق     در کشتى قرارماى  دهد؛ زمانى که او کسى است که شما را در خشكى و دريا سير مى" -

وزد؛ و اماواج از هار ساو باه      شوند، ناگهان طوفان شديدى مى حرکت ميدهد و خوشحال مى ( بسوى مقّصد)آنان را 

اگار ماا   »: خوانند که کنند هالک خواهند شد؛ در آن هنگام، خدا را از روى اخالص مى آيد؛ و گمان مى سراغ آنها مى

 "«!نجات دهى، حتماً از سپاسگزاران خواهيم بود را از اين گرفتارى

فَلَمَا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي األَرْضِ بِغَيْرِ الْحَاقِ يَاا أَيَهَاا النَااسُ إِنَمَاا      ( 23

مَاا کُناتُمْ   بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدَنْيَا ثُمَ إِلَينَا مَارْجِعُكُمْ فَنُنَبِائُكُم بِ  

 تَعْمَلُونَ 
ستمهاى شما، به زياان  ! اى مردم. به ناحق، در زمين ستم ميكنند ( باز)امّا هنگامى که خدا آنها را رهايى بخشيد، " -

، سپس بازگشت شما بسوى ماست؛ و ما، شما را به آنچه عمل ميكردياد،  ( ميبريد)از زندگى دنيا بهره ! خود شماست

 "!خبر ميدهيم

مَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدَنْيَا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَمَاء فَاخْتَلَطَ بِاهِ نَبَااتُ األَرْضِ   إِنَ( 24

مِمَا يَأْکُلُ النَاسُ وَاألَنْعَامُ حَتَىَ إِذَا أَخَذَتِ األَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَيَنَتْ وَظَنَ أَهْلُهَا 
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ا أَمْرُنَا لَيْالً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَّصِايدًا کَاأَن لَامْ تَغْانَ     أَنَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَاهَ

 بِاألَمْسِ کَذَلِكَ نُفَّصِلُ اآليَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَرُونَ 
 زمين  ( گوناگون)ايم؛ که در پى آن، گياهان  مثل زندگى دنيا، همانند آبى است که از آسمان نازل کرده" -

 خورند ايان از آن مىکه مردم و شهارپ -

توانناد از   شوند که ماى  گردد، و اهل آن مطمئن مى رويد؛ تا زمانى که زمين، زيبايى خود را يافته و آراسته مى مى -

اى را بر  سرما يا صاعقه)رسد؛  فرامى ( براى نابودى آن)هنگام يا در روز،  فرمان ما، شب ( ناگهان)مند گردند،  آن بهره

اين گوناه،  ! نبوده است ( شنين کشتزارى)کنيم که گويى ديروز هرگز  و آنچنان آن را درو مى ( سازيم؛ آن مسلّط مى

 "!دهيم انديشند، شرح مى آيات خود را براى گروهى که مى

 وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَالَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ ( 25
، به راه راسات  ( و شايسته و اليق ببيند)کند؛ و هر کس را بخواهد  سالمت دعوت مى و خداوند به سراى صلح و" -

 ".نمايد هدايت مى

لِلَذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَالَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَالَ ذِلَاةٌ أُوْلَئِاكَ   ( 22

 أَصْحَابُ الْجَنَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
پوشااند؛ آنهاا    هايشان را نمى که نيكى کردند، پاداش نيك و افزون بر آن دارند؛ و تاريكى و ذلّت، شهره کسانى" -

 ".اهل بهشتند، و جاودانه در آن خواهند ماند

وَالَذِينَ کَسَبُواْ السَيِئَاتِ جَزَاءُ سَيِئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَةٌ مَا لَهُم مِانَ اللّاهِ   ( 27

نْ عَاصِمٍ کَأَنَمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَيْالِ مُظْلِمًاا أُوْلَئِاكَ أَصْاحَابُ     مِ

 النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
پوشااند؛ و   امّا کسانى که مرتكب گناهان شدند، جزاى بدى بمقدار آن دارند؛ و ذلّت و خوارى، شهره آنان را ماى " -

هاايى از   گويى با پاره ( هايشان آنچنان تاريك است که شهره! )خدا نگه دارد ( مجازات)آنها را از تواند  هيچ شيز نمى

 "!آنها اهل دوزخند؛ و جاودانه در آن خواهند ماند! شب تاريك، صورت آنها پوشيده شده
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ناتُمْ وَشُارَکَآؤُکُمْ   وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَ نَقُولُ لِلَذِينَ أَشْرَکُواْ مَكَانَكُمْ أَ( 28

 فَزَيَلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَکَآؤُهُم مَا کُنتُمْ إِيَانَا تَعْبُدُونَ 
شاما و معبودهايتاان در   »: گاوييم  کنيم، سپس به مشرکان مى روزى را که همه آنها را جم  مى ( به خاطر بياوريد) -

و از هر يك جداگانه ساؤال  )سازيم  آنها را از هم جدا مى سپس« ( !تا به حسابتان رسيدگى شود)جاى خودتان باشيد 

 «!کرديد ما را عبادت نمى ( هرگز)شما »: گويند مى ( به آنها)و معبودهايشان . ( کنيم مى

 فَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن کُنَا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ( 29
 !همين بس که خدا ميان ما و شما گواه باشد، اگر ما از عبادت شما غافل بوديم ( :دگوين آنها در پاسخ مى) -

هُنَالِكَ تَبْلُو کُلُ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدَواْ إِلَى اللّاهِ مَاوْالَهُمُ الْحَاقِ وَضَالَ     ( 31

 عَنْهُم مَا کَانُواْ يَفْتَرُونَ 
ماوال و سرپرساتِ    -« اللّاه »و همگاى بساوى   . آزماياد  م داده است، مىدر آن جا، هر کس عملى را که قبالً انجا" -

 "!شوند شوند؛ و شيزهايى را که بدروغ همتاى خدا قرار داده بودند، گم و نابود مى بازگردانده مى -حقيقى خود

ن قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَمَاء وَاألَرْضِ أَمَن يَمْلِكُ السَمْ َ واألَبّْصَارَ وَمَا ( 31

يُخْرِجُ الْحَيَ مِنَ الْمَيِتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَتَ مِنَ الْحَيِ وَمَن يُدَبِرُ األَمْارَ فَسَايَقُولُونَ   

 اللّهُ فَقُلْ أَفَالَ تَتَقُونَ 
گوش و ششمهاست؟ و شه  ( و خالق)دهد؟ يا شه کسى مالك  شه کسى شما را از آسمان و زمين روزى مى»: بگو -

در )بازودى  « کناد؟  را تدبير ماى  ( جهان)آورد؟ و شه کسى امور  مرده، و مرده را از زنده بيرون مى کسى زنده را از

 !؟( ترسيد و از خدا نمى)کنيد  پس شرا تقوا پيشه نمى»: ، بگو«خدا»: گويند مى ( پاسخ

 أَنَى تُّصْرَفُونَ فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبَكُمُ الْحَقُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ إِالَ الّضَالَلُ فَ( 32
با اين حال، بعد از حق، شه شيزى جز گمراهى وجود ! ( داراى همه اين صفات)آن است خداوند، پروردگار حقّ شما  -

 !شويد؟ روى گردان مى ( از پرستش او)پس شرا ! دارد؟

 نُونَ کَذَلِكَ حَقَتْ کَلِمَتُ رَبِكَ عَلَى الَذِينَ فَسَقُواْ أَنَهُمْ الَ يُؤْمِ( 33
 !، ايمان نخواهند آورد( پس از اين همه لجاجت و گناه)اينچنين فرمان پروردگارت بر فاسقان مسلّم شده که آنها  -
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قُلْ هَلْ مِن شُرَکَآئِكُم مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ قُلِ اللّهُ يَبْادَأُ الْخَلْاقَ ثُامَ    ( 34

 يُعِيدُهُ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ 
تنها خدا آفرينش »: بگو« !گرداند؟ کند و سپس بازمى آيا هيچ يك از معبودهاى شما، آفرينش را ايجاد مى»: گوب" -

 "«!شويد؟ گردان مى گرداند؛ با اين حال، شرا از حق روى را ايجاد کرده، سپس بازمى

لِلْحَاقِ أَفَمَان   قُلْ هَلْ مِن شُرَکَآئِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِ قُلِ اللّهُ يَهْادِي  ( 35

يَهْدِي إِلَى الْحَقِ أَحَقُ أَن يُتَبَ َ أَمَن الَ يَهِادِيَ إِالَ أَن يُهْادَى فَمَاا لَكُامْ کَيْافَ      

 تَحْكُمُونَ 
آياا  ! کناد  تنها خدا به حاق هادايت ماى   »: بگو! کند؟ آيا هيچ يك از معبودهاى شما، به سوى حق هدايت مى»: بگو -

شود مگر هادايتش   تر است، يا آن کس که خود هدايت نمى کند براى پيروى شايسته حق مى کسى که هدايت به سوى

 «!کنيد؟ شود، شگونه داورى مى کنند؟ شما را شه مى

وَمَا يَتَبِ ُ أَکْثَرُهُمْ إِالَ ظَن ا إَنَ الظَنَ الَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِ شَيْئًا إِنَ اللّاهَ عَلَايمٌ   ( 32

 ونَ بِمَا يَفْعَلُ
گمان، هرگز انسان را از حاقّ   ( در حالى که)کنند؛  ، پيروى نمى( اساس و پندارهاى بى)و بيشتر آنها، جز از گمان " -

 "!دهند، آگاه است به يقين، خداوند از آنچه انجام مى! ( رساند و به حق نمى)سازد  نياز نمى بى

نِ اللّهِ وَلَكِن تَّصْادِيقَ الَاذِي بَايْنَ    وَمَا کَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُو( 37

 يَدَيْهِ وَتَفّْصِيلَ الْكِتَابِ الَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِ الْعَالَمِينَ 
که اين قرآن، بدون وحى الهى به خدا نسبت داده شود؛ ولى تّصديقى است باراى   ( و امكان نداشت)شايسته نبود " -

و شرح و تفّصيلى بر آنها است؛ شكّى در آن نيست، و از طرف پروردگاار  ، ( از کتب آسمانى)آنچه پيش از آن است 

 ".جهانيان است
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أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللّهِ ( 38

 إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ 
اگار راسات ماى گويياد، ياك ساوره       »: بگو! ؟«خدا نسبت داده است او قرآن را بدروغ به»: گويند آيا آنها مى" -

 "«!طلبيد ( به يارى)توانيد  همانند آن بياوريد؛ و غير از خدا، هر کس را مى

بَلْ کَذَبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ کَذَلِكَ کَاذَبَ الَاذِينَ   ( 39

 انظُرْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الظَالِمِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَ
بلكه شيزى را تكذيب کردند که آگاهى از آن نداشاتند،   ( ولى آنها از روى علم و دانش قرآن را انكار نكردند؛)" -

پيشينيان آنها نيز همين گونه تكاذيب کردناد؛ پاس بنگار عاقبات کاار       ! و هنوز واقعيتش بر آنان روشن نشده است

 "!نه بودظالمان شگو

 وَمِنهُم مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَن الَ يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبَكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ( 41
و آنهاا  )آورند؛ و پروردگارت به مفسدان آگاهتر است  آورند؛ و بعّضى ايمان نمى بعّضى از آنها، به آن ايمان مى" -

 "!( شناسد را بهتر مى

فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَاا أَعْمَالُ وَأَنَااْ     وَإِن کَذَبُوکَ( 41

 بَرِيءٌ مِمَا تَعْمَلُونَ 
دهام   شما از آنچه مان انجاام ماى   ! عمل من براى من، و عمل شما براى شماست»: و اگر تو را تكذيب کردند، بگو -

 «!د بيزارمدهي از آنچه شماانجام مى ( نيز)بيزاريد و من 

 وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِ ُ الّصَمَ وَلَوْ کَانُواْ الَ يَعْقِلُونَ ( 42
توانى سخن خاود را   آيا تو مى! ( شنوند و کرند ؛امّا گويى هيچ نمى)دهند  گروهى از آنان، بسوى تو گوش فرامى" -

 "!به گوش کران برسانى، هر شند نفهمند؟

 وَمِنهُم مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ کَانُواْ الَ يُبّْصِرُونَ ( 43
توانى نابينايان را هادايت کناى، هار     آيا تو مى! ( بينند امّا گويى هيچ نمى)نگرند  و گروهى از آنان، به سوى تو مى -

 !شند نبينند؟



 قرآن کریم               وره یونسس

319 

 شَيْئًا وَلَكِنَ النَاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَ اللّهَ الَ يَظْلِمُ النَاسَ ( 44
 "!کند کند؛ ولى اين مردمند که به خويشتن ستم مى خداوند هيچ به مردم ستم نمى" -

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ کَأَن لَمْ يَلْبَثُواْ إِالَ سَاعَةً مِنَ النَهَارِ يَتَعَاارَفُونَ بَيْانَهُمْ قَادْ    ( 45

 کَذَبُواْ بِلِقَاء اللّهِ وَمَا کَانُواْ مُهْتَدِينَ  خَسِرَ الَذِينَ
گاويى   ( کنناد  احساس ماى )سازد؛ آنچنان که  مى ( و محشور)آنها را جم   ( خداوند)روزى را که  ( به ياد آور)" -

نهاا کاه لقااى    مسالّماً آ ! بشناسند ( ببينند و)توقّف نكردند؛ به آن مقدار که يكديگر را  ( در دنيا)جز ساعتى از روز، 

 "!را تكذيب کردند، زيان بردند و هدايت نيافتند ( و روز رستاخيز)خداوند 

وَإِمَا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَيَنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَ اللّهُ شَهِيدٌ ( 42

 عَلَى مَا يَفْعَلُونَ 
پايش از   ( به تو نشان دهايم، و ياا  )در حال حيات تو )ايم،  را که به آنها وعده دادهاى از مجازاتهايى  اگر ما، پاره" -

تو را از دنيا ببريم، در هر حال، بازگشتشان به سوى ماست؛ سپس خداوند بر آنچاه آنهاا    ( آنكه گرفتار عذاب شوند،

 "!دادند گواه است انجام مى

 لُهُمْ قُّضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ الَ يُظْلَمُونَ وَلِكُلِ أُمَةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاء رَسُو( 47
شاود؛ و   براى هر امّتى، رسولى است؛ هنگامى که رسولشان به سوى آنان بيايد، بعدالت در ميان آنها داورى ماى " -

 "!ستمى به آنها نخواهد شد

 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ ( 48
 «کى خواهد بود؟ ( مجازات)گوئى، اين وعده  اگر راست مى»: گويند و مى -

قُل الَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَر ا وَالَ نَفْعًا إِالَ مَا شَاء اللّهُ لِكُلِ أُمَةٍ أَجَلٌ إِذَا جَااء  ( 49

 أَجَلُهُمْ فَالَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَالَ يَسْتَقْدِمُونَ 
. مگر آنچاه خادا بخواهاد    ( !تا شه رسد براى شما)راى خودم زيان و سودى را مالك نيستم، ب ( حتّى)من »: بگو" -

و فرماان مجاازات ياا    )براى هر قوم و ملّتى، سرآمدى است؛ هنگامى که اجل آنها فرا رسد،  ( دانم که اين مقدار مى)

 "!گيرند کنند، و نه پيشى مى نه ساعتى تأخير مى ( مرگشان صادر شود،
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 أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاکُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ  قُلْ( 51
پاس  « ( !توانيد آن را از خاود دفا  کنياد؟    ،آيا مى)هنگام يا در روز به سراغ شما آيد  اگر مجازات او، شب»: بگو -

 !کنند؟ مجرمان براى شه عجله مى

 ا مَا وَقَ َ آمَنْتُم بِهِ آآلنَ وَقَدْ کُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ أَثُمَ إِذَ( 51
در حالى که قبالً براى آن عجلاه  ! حاال؟ ( :شود به شما گفته مى! )آوريد يا اينكه آنگاه که واق  شد، به آن ايمان مى -

 ( !ولى اکنون شه سود! )کرديد مى

عَاذَابَ الْخُلْادِ هَالْ تُجْازَوْنَ إِالَ بِمَاا کُناتُمْ        ثُمَ قِيلَ لِلَذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُاواْ ( 52

 تَكْسِبُونَ 
دادياد کيفار داده    آيا جز به آنچاه انجاام ماى   ! عذاب ابدى را بچشيد: شود سپس به کسانى که ستم کردند گفته مى -

 «!شويد؟ مى

 أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ  وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِي إِنَهُ لَحَقٌ وَمَا( 53
آرى، به پروردگارم سوگند، قطعاً حاقّ اسات؛   »: بگو« حقّ است؟ ( وعده مجازات الهى)آيا آن »: پرسند از تو مى" -

 "«!توانيد از آن جلوگيرى کنيد و شما نمى

نَدَامَةَ لَمَاا  وَلَوْ أَنَ لِكُلِ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي األَرْضِ الَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُواْ ال( 54

 رَأَوُاْ الْعَذَابَ وَقُّضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ الَ يُظْلَمُونَ 
باراى   ( همه را از هول عذاب،)و هر کس که ستم کرده، اگر تمامى آنچه روى زمين است در اختيار داشته باشد، " -

،مباادا  )کنند  پشيمانى خود را کتمان مى ( ؛ امّاشوند پشيمان مى) و هنگامى که عذاب را ببينند،! دهد نجات خويش مى

 "!شود؛ و ستمى بر آنها نخواهد شد و در ميان آنها، بعدالت داورى مى! ( رسواتر شوند

أَال إِنَ لِلّهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ أَالَ إِنَ وَعْدَ اللّهِ حَقٌ وَلَكِنَ أَکْثَرَهُمْ ( 55

 الَ يَعْلَمُونَ 
آگاه باشايد وعاده خادا حاقّ اسات، ولاى بيشاتر آنهاا         ! اه باشيد آنچه در آسمانها و زمين است، از آن خداستآگ -

 !دانند نمى
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 هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( 52
 !شويد ميراند، و به سوى او بازگردانده مى کند و مى اوست که زنده مى -

اءتْكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَبِكُامْ وَشِافَاء لِمَاا فِاي الّصَادُورِ      يَا أَيَهَا النَاسُ قَدْ جَ( 57

 وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 
درماانى  )هاسات؛   اندرزى از سوى پروردگارتان براى شما آمده است؛ و درمانى براى آنچاه در ساينه  ! اى مردم" -

 "!و هدايت و رحمتى است براى مؤمنان ( براى دلهاى شما؛

 قُلْ بِفَّضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ ( 58
 "«!اند، بهتر است به فّضل و رحمت خدا بايد خوشحال شوند؛ که اين، از تمام آنچه گردآورى کرده»: بگو" -

جَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَالَالً قُلْ آللّهُ قُلْ أَرَأَيْتُم مَا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِن رِزْقٍ فَ( 59

 أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ 
اياد، کاه بعّضاى از آن را حاالل، و بعّضاى را حارام        آيا روزيهايى را که خداوند بر شما ناازل کارده دياده   »: بگو -

( !کنياد؟  و از پيش خود، حالل و حرام مى)را مى بنديد آيا خداوند به شما اجازه داده، يا بر خدا افت»: بگو« !ايد؟ نموده

» 

وَمَا ظَنُ الَذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَ اللّهَ لَاذُو فَّضْالٍ   ( 21

 عَلَى النَاسِ وَلَكِنَ أَکْثَرَهُمْ الَ يَشْكُرُونَ 
خداوند نسبت به همه مردم فّضل ! انديشند؟ روز رستاخيز، شه مى ( جازاتم)بندند، درباره  آنها که بر خدا افترا مى -

 !کنند دارد، امّا اکثر آنها سپاسگزارى نمى ( و بخشش)

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَالَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِالَ کُنَاا  ( 21

فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَةٍ فِي األَرْضِ  عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيّضُونَ

 وَالَ فِي السَمَاء وَالَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَال أَکْبَرَ إِالَ فِي کِتَابٍ مَبِينٍ 
دهياد،   ماى کنى، و هيچ عملى را انجام ن نيستى، و هيچ قسمتى از قرآن را تالوت نمى ( اى و انديشه)در هيچ حال " -

و هيچ شيز در زمين و آسمان، از پروردگار تو ! مگر اينكه ما گواه بر شما هستيم در آن هنگام که وارد آن مى شويد
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در کتااب   ( هماه آنهاا  )اى، و نه کوشكتر از آن و نه بزرگتر، مگر اينكاه   ماند؛ حتّى به اندازه سنگينى ذرّه مخفى نمى

 "!است ثبت ( و لوح محفوظ علم خداوند)آشكار 

 أَال إِنَ أَوْلِيَاء اللّهِ الَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ ( 22
 !شوند اولياى خدا، نه ترسى دارند و نه غمگين مى ( دوستان و)آگاه باشيد  -

 الَذِينَ آمَنُواْ وَکَانُواْ يَتَقُونَ ( 23
 .کردند هيز مىپر ( از مخالفت فرمان خدا)همانها که ايمان آوردند، و  -

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدَنْيَا وَفِي اآلخِرَةِ الَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّاهِ ذَلِاكَ   ( 24

 هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
ايان اسات آن رساتگارى    ! هاى الهى تخلّف ناپاذير اسات   ند؛ وعده( و مسرور)در زندگى دنيا و در آخرت، شاد " -

 "!بزرگ

 يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَ الْعِزَةَ لِلّهِ جَمِيعًا هُوَ السَمِي ُ الْعَلِيمُ  وَالَ( 25
 "!، از آن خداست؛ و او شنوا و داناست( و قدرت)تمام عزّت ! سخن آنها تو را غمگين نسازد" -

يَادْعُونَ   أَال إِنَ لِلّهِ مَن فِي السَمَاوَات وَمَن فِي األَرْضِ وَمَا يَتَبِ ُ الَاذِينَ ( 22

 مِن دُونِ اللّهِ شُرَکَاء إِن يَتَبِعُونَ إِالَ الظَنَ وَإِنْ هُمْ إِالَ يَخْرُصُونَ 
و آنهاا کاه غيار خادا را همتااى او      ! باشند آگاه باشيد تمام کسانى که در آسمانها و زمين هستند، از آن خدا مى" -

کنناد؛ و آنهاا فقاط دروغ     فقط از پندار بى اساس پياروى ماى   کنند؛ آنها پيروى نمى ( از منطق و دليلى)خوانند،  مى

 "!گويند مى

هُوَ الَذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَهَارَ مُبّْصِرًا إِنَ فِي ذَلِكَ آليَاتٍ ( 27

 لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ 
تا به تاالش زنادگى   )؛ و روز را روشنى بخش او کسى است که شب را براى شما آفريد، تا در آن آرامش بيابيد" -

 "!هايى است براى کسانى که گوش شنوا دارند در اينها نشانه ( پردازيد
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قَالُواْ اتَخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيَ لَهُ مَاا فِاي السَامَاوَات وَمَاا فِاي      ( 28

 ولُونَ عَلَى اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُونَ األَرْضِ إِنْ عِندَکُم مِن سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتقُ
نيااز   او باى ! منازه اسات   ( از هر عيب و نقص و احتياجى! )«خداوند فرزندى براى خود انتخاب کرده است»: گفتند -

آياا باه خادا    ! گونه دليلى بر ايان ادعاا ندارياد    شما هيچ! از آن اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است! است

 !دانيد؟ د که نمىدهي نسبتى مى

 قُلْ إِنَ الَذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ الَ يُفْلِحُونَ ( 29
 !شوند رستگار نمى ( هرگز)بندند،  آنها که به خدا دروغ مى»: بگو -

ا کَاانُواْ  مَتَاعٌ فِي الدَنْيَا ثُمَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَ نُذِيقُهُمُ الْعَاذَابَ الشَادِيدَ بِمَا   ( 71

 يَكْفُرُونَ 
از دنيا دارند؛ سپس بازگشتشان بسوى ماست؛ و بعد، به آنها مجازات شديد باه سازاى کفرشاان     ( ناشيز)اى  بهره" -

 "!ششانيم مى

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن کَاانَ کَبُارَ عَلَايْكُم مَقَاامِي     ( 71

ي بِآيَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَکَلْتُ فَاأَجْمِعُواْ أَمْارَکُمْ وَشُارَکَاءکُمْ ثُامَ الَ     وَتَذْکِيرِ

 يَكُنْ أَمْرُکُمْ عَلَيْكُمْ غُمَةً ثُمَ اقّْضُواْ إِلَيَ وَالَ تُنظِرُونِ 
رات مان نسابت باه    اگر تاذکّ ! اى قوم من»: در آن هنگام که به قوم خود گفت! سرگذشت نوح را بر آنها بخوان" -

مان بار خادا توکّال      ( .هر کار از دستتان ساخته اسات بكنياد  )است،  ( و غير قابل تحمّل)آيات الهى، بر شما سنگين 

تمام جواناب کارتاان را   )فكر خود، و قدرت معبودهايتان را جم  کنيد؛ سپس هيچ شيز بر شما پوشيده نماند؛ ! ام کرده

 "( !امّا توانايى نداريد! )مهلتم ندهيد ( اى لحظه)د، و سپس به حيات من پايان دهي ( بنگريد؛

فَإِن تَوَلَيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِالَ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ ( 72

 مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
خواهم؛ مازد مان،    من از شما مزدى نمى ( ايد؛ شه اينكه کار نادرستى کرده)و اگر از قبول دعوتم روى بگردانيد، " -

 "«!باشم[ تسليم شدگان در برابر فرمان خدا]= و من مأمورم که از مسلمين ! تنها بر خداست
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فَكَذَبُوهُ فَنَجَيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَالَئِافَ وَأَغْرَقْنَاا الَاذِينَ    ( 73

 نظُرْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ کَذَبُواْ بِآيَاتِنَا فَا
و )و ما، او و کسانى را که با او در کشتى بودند، نجات داديم؛ و آناان را جانشاين   ! امّا آنها او را تكذيب کردند" -

پس ببين عاقبت کار کسانى که ! قرار داديم؛ و کسانى را که آيات ما را تكذيب کردند، غرق نموديم ( وارث کافران

 "!، شگونه بود( و به انذار الهى اهميّت ندادند)نذار شدند ا

ثُمَ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُالً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآؤُوهُم بِالْبَيِنَاتِ فَمَا کَانُواْ لِيُؤْمِنُاواْ  ( 74

 بِمَا کَذَبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ کَذَلِكَ نَطْبَ ُ عَلَى قُلوبِ الْمُعْتَدِينَ 
س بعد از نوح، رسوالنى به سوى قومشان فرستاديم؛ آنان داليل روشن برايشان آوردند؛ امّا آنهاا، باه شيازى    سپ" -

تاا شيازى را درک   )نهايم   اينچنين بر دلهاى تجاوزکاران مهر مى! که پيش از آن تكذيب کرده بودند، ايمان نياوردند

 "!( نكنند

ارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْاتَكْبَرُواْ  ثُمَ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مَوسَى وَهَ( 75

 وَکَانُواْ قَوْمًا مَجْرِمِينَ 
و زيار  )بعد از آنها، موسى و هارون را با آيات خود به سوى فرعون و اطرافيانش فرستاديم؛ اما آنها تكبّر کردند " -

 "!آنها گروهى مجرم بودند ( بار حق نرفتند؛ شرا که

 فَلَمَا جَاءهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَ هَذَا لَسِحْرٌ مَبِينٌ ( 72
 «!اين، سحرى است آشكار »: و هنگامى که حق از نزد ما بسراغ آنها آمد، گفتند -

 قَالَ مُوسَى أَتقُولُونَ لِلْحَقِ لَمَا جَاءکُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَالَ يُفْلِحُ السَاحِرُونَ ( 77
در حالى که ! آيا اين سحر است؟! گوييد؟ مى ( شنين)آيا درباره حقّ، هنگامى که به سوى شما آمد، »: موسى گفت -

 !شوند نمى ( و پيروز)رستگار  ( هرگز)ساحران 

قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَاا وَتَكُاونَ لَكُمَاا الْكِبْرِيَااء فِاي      ( 78

 ألَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ا
در روى  ( و رياسات )اى که ما را، از آنچه پدرانمان را بر آن يافتيم، منّصرف سازى؛ و بزرگى  آيا آمده»: گفتند" -

 "«!آوريم به شما ايمان نمى ( هرگز)ما ! زمين، از آن شما دو تن باشد؟
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 سَاحِرٍ عَلِيمٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِ ( 79
 «!دانايى را نزد من آوريد ( و ساحر)هر جادوگر  ( برويد و)»: فرعون گفت -

 فَلَمَا جَاء السَحَرَةُ قَالَ لَهُم مَوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مَلْقُونَ ( 81
توانيد بيفكنياد،   ا مىر ( از وسايل سحر)آنچه »: آمدند، موسى به آنها گفت ( به ميدان مبارزه)هنگامى که ساحران  -

 «!بيفكنيد

فَلَمَا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِحْرُ إِنَ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَ اللّهَ الَ يُّصْلِحُ ( 81

 عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ 
کناد؛ شارا    ىآنچه شما آورديد، سحر است؛ که خداوند بزودى آن را باطل ما »: هنگامى که افكندند، موسى گفت" -

 "!کند عمل مفسدان را اصالح نمى ( هرگز)که خداوند 

 وَيُحِقُ اللّهُ الْحَقَ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ( 82
 "«!بخشد؛ هر شند مجرمان کراهت داشته باشند او حق را به وعده خويش، تحقق مى" -

قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَاوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَن   فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِالَ ذُرِيَةٌ مِن ( 83

 يَفْتِنَهُمْ وَإِنَ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي األَرْضِ وَإِنَهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ 
باا تارس از فرعاون و     ( آن هام )هيچ کس به موسى ايمان نياورد، مگر گروهى از فرزندان قاوم او؛   ( در آغاز،)" -

 "!جويى در زمين داشت؛ و از اسرافكاران بود ا آنها را شكنجه کنند؛ زيرا فرعون، برترىاطرافيانش، مباد

 وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن کُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَکَلُواْ إِن کُنتُم مَسْلِمِينَ ( 84
 «!کنيد اگر تسليم فرمان او هستيد ايد، بر او توکّل اگر شما به خدا ايمان آورده! اى قوم من»: موسى گفت -

 فَقَالُواْ عَلَى اللّهِ تَوَکَلْنَا رَبَنَا الَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَالِمِينَ ( 85
 "!ما را مورد شكنجه گروه ستمگر قرار مده! تنها بر خدا توکل داريم؛ پروردگارا»: گفتند" -

 قَوْمِ الْكَافِرِينَ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْ( 82
 !قوم کافر رهايى بخش ( دست)و ما را با رحمتت از  -
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وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِياهِ أَن تَبَاوَءَا لِقَوْمِكُمَاا بِمِّصْارَ بُيُوتًاا وَاجْعَلُاواْ       ( 87

 بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ الّصَالَةَ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ 
هايتاان   هايى در سرزمين مّصر انتخاب کنيد؛ و خانه براى قوم خود، خانه»: و برادرش وحى کرديم کهو به موسى " -

( !شوند که سرانجام پيروز مى)و به مؤمنان بشارت ده ! و نماز را برپا داريد! قرار دهيد ( و متمرکز)را مقابل يكديگر 

»" 

وَمَألهُ زِينَاةً وَأَمْاوَاالً فِاي الْحَيَااةِ      وَقَالَ مُوسَى رَبَنَا إِنَكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ( 88

الدَنْيَا رَبَنَا لِيُّضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُاوبِهِمْ  

 فَالَ يُؤْمِنُواْ حَتَى يَرَوُاْ الْعَذَابَ األَلِيمَ 
! اى، پروردگارا در زندگى دنيا داده ( سرشار)نش را زينت و اموالى تو فرعون و اطرافيا! پروردگارا»: موسى گفت -

دلهايشان  ( بجرم گناهانشان،)و ! اموالشان را نابود کن! پروردگارا! سازند از راه تو گمراه مى ( بندگانت را)در نتيجه 

 «!اى که ايمان نياورند تا عذاب دردناک را ببينند را سخت و سنگين ساز، به گونه

 الَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَالَ تَتَبِعَآنِ سَبِيلَ الَذِينَ الَ يَعْلَمُونَ قَ( 89
دانناد، تبعيات    کساانى کاه نماى    ( و رسام )استقامت باه خارج دهياد؛ و از راه    ! دعاى شما پذيرفته شد»: فرمود" -

 "«!نكنيد

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَادْوًا حَتَاى   وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ ( 91

إِذَا أَدْرَکَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَهُ ال إِلِهَ إِالَ الَذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ 

 الْمُسْلِمِينَ 
ر داديم؛ و فرعون و لشكرش از سر ظلم و تجااوز، باه   عبو[  رود عظيم نيل]= بنى اسرائيل را از دريا  ( سرانجام)" -

ايمان آوردم که هيچ معباودى، جاز کساى کاه بناى      »: دنبال آنها رفتند؛ هنگامى که غرقاب دامن او را گرفت، گفت

 "«!اند، وجود ندارد؛ و من از مسلمين هستم اسرائيل به او ايمان آورده

 الْمُفْسِدِينَ  آآلنَ وَقَدْ عَّصَيْتَ قَبْلُ وَکُنتَ مِنَ( 91
 !در حالى که قبالً عّصيان کردى، و از مفسدان بودى!! اآلن؟ ( :امّا به او خطاب شد) -
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فَالْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَ کَثِيرًا مِنَ النَاسِ عَانْ  ( 92

 آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ 
و بسايارى از ماردم، از آياات ماا     ! دهيم، تا عبرتى براى آينادگان باشاى   نجات مى  (از آب)ولى امروز، بدنت را  -

 !غافلند

وَلَقَدْ بَوَأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَيِبَاتِ فَمَاا اخْتَلَفُاواْ   ( 93

 وْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا کَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ حَتَى جَاءهُمُ الْعِلْمُ إِنَ رَبَكَ يَقّْضِي بَيْنَهُمْ يَ
امّاا  )منزل داديم؛ و از روزيهاى پاکيزه به آنها عطا کارديم؛   ( و راستى)بنى اسرائيل را در جايگاه صدق  ( سپس)" -

پروردگار تو  !و اختالف نكردند، مگر بعد از آنكه علم و آگاهى به سراغشان آمد ( !آنها به نزاع و اختالف برخاستند

 "!کند کردند، ميان آنها داورى مى روز قيامت، در آنچه اختالف مى

فَإِن کُنتَ فِي شَكٍ مِمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَاابَ مِان   ( 94

  قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءکَ الْحَقُ مِن رَبِكَ فَالَ تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
خواندند بپارس،   ايم ترديدى دارى، از کسانى که پيش از تو کتاب آسمانى را مى و اگر در آنچه بر تو نازل کرده" -

مسلماً او ترديادى  ! ]از طرف پروردگارت به تو رسيده است؛ بنابر اين، هرگز از ترديدکنندگان مباش« حق»به يقين، 

 "![اين درسى براى مردم بود! نداشت

 ونَنَ مِنَ الَذِينَ کَذَبُواْ بِآيَاتِ اللّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَالَ تَكُ( 95
 !و از آنها مباش که آيات خدا را تكذيب کردند، که از زيانكاران خواهى بود -

 إِنَ الَذِينَ حَقَتْ عَلَيْهِمْ کَلِمَتُ رَبِكَ الَ يُؤْمِنُونَ ( 92
و بجارم اعمالشاان، توفياق هادايت را از آنهاا گرفتاه       )گار تو بر آنان تحقق يافته، آنها که فرمان پرورد ( و بدان) -

 آورند، ايمان نمى ( هرگز

 وَلَوْ جَاءتْهُمْ کُلُ آيَةٍ حَتَى يَرَوُاْ الْعَذَابَ األَلِيمَ ( 97
زيارا تااريكى گنااه،    ! )به آنان برسد، تا زمانى که عذاب دردناک را ببينند ( هاى الهى و نشانه)هر شند تمام آيات  -

 ( !قلبهايشان را فرا گرفته، و راهى به روشنايى ندارند
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فَلَوْالَ کَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِالَ قَوْمَ يُونُسَ لَمَآ آمَنُاواْ کَشَافْنَا   ( 98

 ى حِينٍ عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْيِ فِي الْحَيَاةَ الدَنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَ
مگار قاوم   ! به حالشان مفيد افتد؟ ( ايمانشان بموق  باشد، و)شرا هيچ يك از شهرها و آباديها ايمان نياوردند که " -

يونس، هنگامى که آنها ايمان آوردند، عذاب رسوا کننده را در زندگى دنيا از آنان برطرف ساختيم؛ و تا مدّت معيّنى 

 ".مند ساختيم ا بهرهآنها ر[  پايان زندگى و اجلشان]= 

وَلَوْ شَاء رَبَكَ آلمَنَ مَن فِي األَرْضِ کُلُهُمْ جَمِيعًاا أَفَأَناتَ تُكْارِهُ النَااسَ     ( 99

 حَتَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ 
آوردند؛ آياا تاو    ايمان مى ( اجبار)خواست، تمام کسانى که روى زمين هستند، همگى به  و اگر پروردگار تو مى" -

 "( !ايمان اجبارى شه سودى دارد؟! )مردم را مجبور سازى که ايمان بياورند؟ خواهى مى

وَمَا کَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِالَ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَجْعَلُ الرِجْسَ عَلَاى الَاذِينَ الَ   ( 111

 يَعْقِلُونَ 
را  ( کفر و گناه)و پليدى ! ( رى و هدايت اوو توفيق و يا)تواند ايمان بياورد، جز به فرمان خدا  هيچ کس نمى ( اما) -

 .انديشند دهد که نمى بر کسانى قرارمى

قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَمَا تُغْنِي اآليَاتُ وَالنُاذُرُ عَان   ( 111

 قَوْمٍ الَ يُؤْمِنُونَ 
اما اين آيات و اناذارها  « !در آسمانها و زمين است ( هاى توحيدش از آيات خدا و نشانه)نگاه کنيد شه شيز »: بگو -

 !آورند مفيد نخواهد بود ايمان نمى ( به خاطر لجاجت)به حال کسانى که 

فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِالَ مِثْلَ أَيَامِ الَذِينَ خَلَوْاْ مِن قَابْلِهِمْ قُالْ فَاانتَظِرُواْ إِنِاي     ( 112

 مَعَكُم مِنَ الْمُنتَظِرِينَ 
شاما انتظاار   »: بگو! کشند؟ را انتظار مى ( و بالها و مجازاتهايشان)جز همانند روزهاى پيشينيان  ( شيزى)يا آنها آ -

 «!کشم بكشيد، من نيز با شما انتظار مى
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 ثُمَ نُنَجِي رُسُلَنَا وَالَذِينَ آمَنُواْ کَذَلِكَ حَق ا عَلَيْنَا نُنّجِ الْمُؤْمِنِينَ ( 113
دهايم و   آورند، نجات ماى  ايمان مى ( به آنان)فرستادگان خود و کسانى را که  ( ول بال و مجازات،هنگام نز)سپس  -

 !رهايى بخشيم ( نيز)را  ( به تو)همين گونه، بر ما حق است که مؤمنان 

 قُلْ يَا أَيَهَا النَاسُ إِن کُنتُمْ فِي شَكٍ مِن دِينِي فَالَ أَعْبُدُ الَذِينَ تَعْبُادُونَ ( 114

 مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللّهَ الَذِي يَتَوَفَاکُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
تنهاا خداونادى را   ! پرستم پرستيد، نمى اگر در عقيده من شك داريد، من آنهايى را که جز خدا مى! اى مردم»: بگو -

 !أمورم که از مؤمنان باشمو من م! ميراند کنم که شما را مى پرستش مى

 وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا وَالَ تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِکِينَ ( 115
روى خود را به آيينى متوجه سااز کاه از هار گوناه شارک، خاالى اسات؛ و از         ( :به من دستور داده شده که)و " -

 "!مشرکان مباش

مَا الَ يَنفَعُكَ وَالَ يَّضُرُکَ فَإِن فَعَلْاتَ فَإِنَاكَ إِذًا   وَالَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ ( 112

 مِنَ الظَالِمِينَ 
 !که اگر شنين کنى، از ستمكاران خواهى بود! رساند و نه زيانى، مخوان و جز خدا، شيزى را که نه سودى به تو مى -

وَ وَإِن يُرِدْکَ بِخَيْرٍ فَالَ رَآدَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِّضُرٍ فَالَ کَاشِفَ لَهُ إِالَ هُ( 117

 لِفَّضْلِهِ يُّصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَحِيمُ 
ساازد؛ و اگار    زيانى به تو رساند، هيچ کس جز او آن را برطرف نمى ( براى امتحان يا کيفر گناه،)و اگر خداوند، " -

رسااند؛ و او   آنرا به هر کس از بنادگانش بخواهاد ماى   ! مان  فّضل او نخواهد شد اراده خيرى براى تو کند، هيچ کس

 "«!غفور و رحيم است

قُلْ يَا أَيَهَا النَاسُ قَدْ جَاءکُمُ الْحَقُ مِن رَبِكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتَادِي  ( 118

 نَاْ عَلَيْكُم بِوَکِيلٍ لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَ فَإِنَمَا يَّضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَ
هادايت ياباد، باراى خاود      ( در پرتو آن)حق از طرف پروردگارتان به سراغ شما آمده؛ هر کس ! اى مردم»: بگو" -

 "«!شما نيستم ( به اجبار)گردد؛ و من مأمور  هدايت شده؛ و هر کس گمراه گردد، به زيان خود گمراه مى
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 وَاصْبِرْ حَتَىَ يَحْكُمَ اللّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ وَاتَبِ ْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ( 119
را صاادر   ( پيروزى)، تا خداوند فرمان ( و استقامت نما)شود پيروى کن، و شكيبا باش  و از آنچه بر تو وحى مى" -

 "!کند؛ و او بهترين حاکمان است

 

 

 سوره هود

 محل نزول مكه -123تعداد آيات  -11س

 

 الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ بِسْمِ اللّهِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 الَر کِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَ فُّصِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ( 1
 ( ناازل گردياده  )الر، اين کتابى است که آياتش استحكام يافته؛ سپس تشريح شده و از نزد خداوند حكيم و آگاه " -

 "!است

 تَعْبُدُواْ إِالَ اللّهَ إِنَنِي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ أَالَ ( 2
 !ام من از سوى او براى شما بيم دهنده و بشارت دهنده! را نپرستيد« اللّه»جز : که ( دعوت من اين است) -

إِلَاى أَجَالٍ مَسَامًى    وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَكُمْ ثُمَ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا ( 3

 وَيُؤْتِ کُلَ ذِي فَّضْلٍ فَّضْلَهُ وَإِن تَوَلَوْاْ فَإِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ کَبِيرٍ 
از مواهاب  )از پروردگار خويش آمرزش بطلبيد؛ سپس بسوى او بازگرديد؛ تا شما را تاا مادّت معيّناى،    : و اينكه" -

 ( از اين فرمان)و اگر ! مند سازد؛ و به هر صاحب فّضيلتى، به مقدار فّضيلتش ببخشد بهرهبه خوبى  ( زندگى اين جهان،

 "!روى گردان شويد، من بر شما از عذاب روز بزرگى بيمناکم
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 إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 4
 !واناستاست، و او بر هر شيز ت« اللّه»بازگشت شما بسوى  ( بدانيد) -

أَال إِنَهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَال حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَاا  ( 5

 يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الّصَدُورِ 
و ساخنان  )دهند، تاا خاود    نار هم قرارمىهاشان را در ک سينه ( سرها را به هم نزديك ساخته، و)آگاه باشيد، آنها " -

پيچناد و خاويش را در    آگاه باشيد، آنگاه که آنها لباسهايشان را به خود مى! پنهان دارند[ پيامبر]= را از او  ( خويش

سازند؛ شرا که او، از اسارار درون   کنند و آنچه را آشكار مى داند آنچه را پنهان مى مى ( خداوند)کنند،  آن پنهان مى

 "!ها، آگاه است نهسي

وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي األَرْضِ إِالَ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْاتَوْدَعَهَا  ( 2

 کُلٌ فِي کِتَابٍ مَبِينٍ 
همه داند؛  او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را مى! اى در زمين نيست مگر اينكه روزى او بر خداست هيچ جنبنده" -

 "[در لوح محفوظ ، در کتاب علم خدا! ]= اينها در کتاب آشكارى ثبت است

وَهُوَ الَذِي خَلَق السَمَاوَاتِ وَاألَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَامٍ وَکَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَااء  ( 7

عْدِ الْمَاوْتِ لَيَقُاولَنَ   لِيَبْلُوَکُمْ أَيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَالً وَلَئِن قُلْتَ إِنَكُم مَبْعُوثُونَ مِن بَ

 الَذِينَ کَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِالَ سِحْرٌ مَبِينٌ 
او، بار آب قارار    ( حكومت)آفريد؛ و عرش [  شش دوران]= او کسى است که آسمانها و زمين را در شش روز " -

شاما بعاد از   »: بگويى ( به آنها) و اگر! تا شما را بيازمايد که کداميك عملتان بهتر است ( بخاطر اين آفريد)داشت؛ 

 "«!اين سحرى آشكار است»: گويند کافران مى« ، مسلّماً»! شويد مرگ، برانگيخته مى

وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَةٍ مَعْادُودَةٍ لَيَقُاولُنَ مَاا يَحْبِسُاهُ أَالَ يَاوْمَ      ( 8

 وَحَاقَ بِهِم مَا کَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ  يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَّصْرُوفًا عَنْهُمْ
شه شيز ماان  آن شاده   »: گويند از روى استهزا مى)و اگر مجازات را تا زمان محدودى از آنها به تأخير اندازيم، " -

  آن و هيچ قادرتى ماان  )به سراغشان آيد، از آنها بازگردانده نخواهد شد؛  ( عذاب)آگاه باشيد، آن روز که « !است؟

 "!گيرد کردند، دامانشان را مى و آنچه را مسخره مى ( نخواهد بود؛
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 وَلَئِنْ أَذَقْنَا اإلِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَهُ لَيَئُوسٌ کَفُورٌ ( 9
 !سپاس خواهد بودو اگر از جانب خويش، نعمتى به انسان بچشانيم، سپس آن را از او بگيريم، بسيار نوميد و نا -

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَاء مَسَتْهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ السَيِئَاتُ عَنِي إِنَهُ لَفَارِحٌ  ( 11

 فَخُورٌ 
مشكالت از من برطارف شاد، و   »: گويد و اگر بعد از شدّت و رنجى که به او رسيده، نعمتهايى به او بچشانيم، مى -

 ...شود و غرق شادى و غفلت و فخرفروشى مى« !اهد گشتديگر باز نخو

 إِالَ الَذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الّصَالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کَبِيرٌ ( 11
، صبر و استقامت ورزيدند و کارهاى شايسته انجام دادند؛ که باراى آنهاا   ( در سايه ايمان راستين،)مگر آنها که " -

 "!آمرزش و اجر بزرگى است

فَلَعَلَكَ تَارِکٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُکَ أَن يَقُولُواْ لَاوْالَ  ( 12

 أُنزِلَ عَلَيْهِ کَنزٌ أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَكٌ إِنَمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى کُلِ شَيْءٍ وَکِيلٌ 
؛ ( و به تأخير اندازى)ترک کنى  ( بخاطر عدم پذيرش آنها)شود،  ى را که به تو وحى مىبعض آيات ( ابالغ)شايد " -

اى همراه  و يا شرا فرشته! شرا گنجى بر او نازل نشده؟»: گويند شود که مى ( و ناراحت)ات از اين جهت تنگ  و سينه

اى؛ و خداوند، نگاهبان و ناظر بار   دهنده تو فقط بيم ( شرا که! ابالغ کن، و نگران و ناراحت مباش)« !او نيامده است؟

 "!( رسد ؛و به حساب آنان مى)همه شيز است 

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم ( 13

 مِن دُونِ اللّهِ إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ 
اگار راسات   »: بگاو « !( و سااختگى اسات  )نسابت داده   ( باه خادا  )را  ( قرآن)و به دروغ اين ا»: گويند آنها مى" -

باراى  ) -غير از خدا -توانيد  گوييد، شما هم ده سوره ساختگى همانند اين قرآن بياوريد؛ و تمام کسانى را که مى مى

 "«!دعوت کنيد ( اين کار
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أَنَمَا أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِ وَأَن الَ إِلَهَ إِالَ هُوَ فَهَلْ  فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ( 14

 أَنتُم مَسْلِمُونَ 
آياا  ! تنها با علم الهى نازل شده؛ و هيچ معبودى جز او نيسات  ( قرآن)و اگر آنها دعوت شما را نپذيرفتند، بدانيد " -

 "شويد؟ با اين حال، تسليم مى

يَاةَ الدَنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا الَ مَن کَانَ يُرِيدُ الْحَ( 15

 يُبْخَسُونَ 
دهيم؛ و  اعمالشان را در همين دنيا بطور کامل به آنها مى ( نتيجه)کسانى که زندگى دنيا و زينت آن را بخواهند، " -

 "!شيزى کم و کاست از آنها نخواهد شد

كَ الَذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي اآلخِرَةِ إِالَ النَارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ أُوْلَئِ( 12

 مَا کَانُواْ يَعْمَلُونَ 
انجام دادند، بر بااد   ( براى غير خدا)نخواهند داشت؛ و آنچه را در دنيا  ( سهمى)آنها در آخرت، جز آتش،  ( ولى)" -

 "!شود اثر مى کردند، باطل و بى رود؛ و آنچه را عمل مى مى

أَفَمَن کَانَ عَلَى بَيِنَةٍ مِن رَبِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ کِتَاابُ مُوسَاى   ( 17

إَمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ األَحْزَابِ فَالنَارُ مَوْعِدُهُ فَالَ 

 ي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَهُ الْحَقُ مِن رَبِكَ وَلَكِنَ أَکْثَرَ النَاسِ الَ يُؤْمِنُونَ تَكُ فِ
باشد، و پايش از آن،   آيا آن کس که دليل آشكارى از پروردگار خويش دارد، و بدنبال آن، شاهدى از سوى او مى -

طلباان   حق]= آنها ! ؟( است که شنين نباشد دهد، همچون کسى گواهى بر آن مى)کتاب موسى که پيشوا و رحمت بود 

هاى مختلف به او کافر شود،  و هر کس از گروه! آورند ايمان مى ( که داراى اين ويژگيهاست،)به او [  جويان و حقيقت

ولاى بيشاتر ماردم ايماان     ! پس، ترديدى در آن نداشته باش که آن حق است از پروردگاارت ! گاه اوست آتش وعده

 !آورند نمى
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وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللّاهِ کَاذِبًا أُوْلَئِاكَ يُعْرَضُاونَ عَلَاى رَبِهِامْ        (18

 وَيَقُولُ األَشْهَادُ هَؤُالء الَذِينَ کَذَبُواْ عَلَى رَبِهِمْ أَالَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَالِمِينَ 
بار پروردگارشاان عرضاه     ( روز رساتاخيز )آناان  ! ند؟بند شه کسى ستمكارتر است از کسانى که بر خدا افترا مى -

اينها همانها هستند کاه باه پروردگارشاان دروغ    »: گويند مى[  پيامبران و فرشتگان]= شوند، در حالى که شاهدان  مى

 «!اى لعنت خدا بر ظالمان باد! بستند

 بِاآلخِرَةِ هُمْ کَافِرُونَ  الَذِينَ يَّصُدَونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم( 19
دهناد؛ و باه ساراى آخارت      دارند؛ و راه حق را کاّج و معاوج نشاان ماى     از راه خدا بازمى ( مردم را)همانها که " -

 "!کافرند

أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي األَرْضِ وَمَا کَانَ لَهُم مِن دُونِ اللّاهِ مِانْ   ( 21

 هُمُ الْعَذَابُ مَا کَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَمْ َ وَمَا کَانُواْ يُبّْصِرُونَ أَوْلِيَاء يُّضَاعَفُ لَ
عذاب خدا باراى آنهاا مّضااعف    ! يابند آنها هيچ گاه توانايى فرار در زمين را ندارند؛ و جز خدا، پشتيبانهايى نمى" -

 ( حاق را )آنها هرگاز تواناايى شانيدن     ( ند؛شرا که هم خودشان گمراه بودند، و هم ديگران را گمراه ساخت)خواهد بود؛ 

 "!ديدند نمى ( حقيقت را)نداشتند؛ و 

 أُوْلَئِكَ الَذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُم مَا کَانُواْ يَفْتَرُونَ ( 21
گام  اناد؛ و تماام معبودهااى دروغاين از نظرشاان       آنان کسانى هستند که سرمايه وجاود خاود را از دسات داده   " -

 "...شدند

 الَ جَرَمَ أَنَهُمْ فِي اآلخِرَةِ هُمُ األَخْسَرُونَ ( 22
 !آنها در سراى آخرت، قطعاً از همه زيانكارترند ( به ناشار) -

إِنَ الَذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الّصَالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِهِمْ أُوْلَئِاكَ أَصْاحَابُ   ( 23

 ا خَالِدُونَ الجَنَةِ هُمْ فِيهَ
کسانى که ايمان آوردند و کارهاى شايسته انجام دادند و در برابر پروردگارشان خّضوع و خشوع کردناد، آنهاا   " -

 "!اهل بهشتند؛ و جاودانه در آن خواهند ماند



 قرآن کریم               سوره هود

335 

 أَفَالَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ کَاألَعْمَى وَاألَصَمِ وَالْبَّصِيرِ وَالسَمِي ِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَالً( 24

 تَذَکَرُونَ 
اسات؛ آياا ايان دو، همانناد     « بيناا و شانوا  »و « نابيناا و کار  »، حاال  [ مؤمناان و منكاران  ]= حال اين دو گروه " -

 "!گيرند؟ آيا پند نمى! يكديگرند؟

 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مَبِينٌ ( 25
 "!اى آشكارم دهنده من براى شما بيم»: ( ؛نخستين بار به آنها گفت)ش فرستاديم ما نوح را بسوى قوم" -

 أَن الَ تَعْبُدُواْ إِالَ اللّهَ إِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ( 22
 "!ترسم را نپرستيد؛ زيرا بر شما از عذاب روز دردناکى مى[ خداى يگانه يكتا]= « اهلل»جز " -

قَالَ الْمَألُ الَذِينَ کَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَارَاکَ إِالَ بَشَارًا مِثْلَنَاا وَمَاا نَارَاکَ      فَ( 27

اتَبَعَكَ إِالَ الَذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَاا مِان فَّضْالٍ بَالْ     

 نَظُنُكُمْ کَاذِبِينَ 
و کسانى را کاه از تاو   ! بينيم ما تو را جز بشرى همچون خودمان نمى»: گفتند ( پاسخ او در)اشراف کافر قومش " -

بينيم؛ بلكه شما  کنيم؛ و براى شما فّضيلتى نسبت به خود نمى لوح، مشاهده نمى اند، جز گروهى اراذل ساده پيروى کرده

 "«!کنيم را دروغگو تّصور مى

عَلَى بَيِنَةٍ مِن رَبِيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِانْ عِنادِهِ    قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن کُنتُ( 28

 فَعُمِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا کَارِهُونَ 
 اگر من دليل روشنى از پروردگارم داشته باشم، و از نزد خودش رحمتى به من داده باشد »: گفت ( نوح) -

 و بر شما مخفى مانده -

توانيم شما را به پذيرش اين دليال روشان مجباور ساازيم، باا       آيا ما مى! ؟( کنيد يا باز هم رسالت مرا انكار مىآ) -

 !اينكه شما کراهت داريد؟
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وَيَا قَوْمِ ال أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَاالً إِنْ أَجْرِيَ إِالَ عَلَاى اللّاهِ وَمَاآ أَنَااْ بِطَاارِدِ      ( 29

 م مَالَقُو رَبِهِمْ وَلَكِنِيَ أَرَاکُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ الَذِينَ آمَنُواْ إِنَهُ
و مان، آنهاا را کاه    ! طلبم؛ اجر من، تنها بار خداسات   من به خاطر اين دعوت، اجر و پاداشى از شما نمى! اى قوم" -

اگار آنهاا را   )ند کرد؛ کنم؛ شرا که آنها پروردگارشان را مالقات خواه از خود طرد نمى ( بخاطر شما)اند،  ايمان آورده

 "!بينم ولى شما را قوم جاهلى مى ( از خود برانم، در دادگاه قيامت، خّصم من خواهند بود؛

 وَيَا قَوْمِ مَن يَنّصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِن طَرَدتُهُمْ أَفَالَ تَذَکَرُونَ ( 31
 !کنيد؟ آيا انديشه نمى! رد کنم؟دهد اگر آنان را ط خدا يارى مى ( مجازات)شه کسى مرا در برابر ! اى قوم -

وَالَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَالَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَالَ أَقُاولُ إِنِاي مَلَاكٌ    ( 31

وَالَ أَقُولُ لِلَذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ 

 ي إِذًا لَمِنَ الظَالِمِينَ إِنِ
 ( نياز )و ! ام گاويم مان فرشاته    و نماى ! دانام  و غيب هم نمى! گويم خزائن الهى نزد من است من هرگز به شما نمى" -

باا  ! )آيند، خداوند خيرى به آنها نخواهد داد؛ خدا از دل آنان آگاهتر اسات  گويم کسانى که در نظر شما خوار مى نمى

 "«!در اين صورت از ستمكاران خواهم بود ( را برانم، اين حال، اگر آنها

قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَکْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِاا بِمَاا تَعِادُنَا إِن کُناتَ مِانَ      ( 32

 الّصَادِقِينَ 
 "!شتنخواهيد دا ( از آن را)اگر خدا اراده کند، خواهد آورد؛ و شما قدرت فرار »: گفت ( نوح)" -

 قَالَ إِنَمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللّهُ إِن شَاء وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ( 33
گاويى،   اکنون اگر راستى ماى  ( !بس است! )با ما جر و بح  کردى، و زياد هم جر و بح  کردى! اى نوح»: گفتند -

 «!دهى بياور به ما وعده مى ( از عذاب الهى)آنچه را 
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نُّصْااحِي إِنْ أَرَدتَ أَنْ أَنّصَااحَ لَكُاامْ إِن کَااانَ اللّااهُ يُرِياادُ أَن وَالَ يَاانفَعُكُمْ ( 34

 يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبَكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 
گمراه سازد، و من بخاواهم شاما را انادرز دهام،      ( بخاطر گناهانتان)هرگاه خدا بخواهد شما را  ( اما شه سود که)" -

 "«.شويد او پروردگار شماست؛ و بسوى او بازگشت داده مى! هد داشتاندرز من سودى به حالتان نخوا

 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَ إِجْرَامِي وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِمَا تُجْرَمُونَ ( 35
اگر من اينهاا  »: بگو»  !اين سخنان را بدروغ به خدا نسبت داده است[ ( ص)محمد ]= او »: گويند مى ( مشرکان)" -

 "«!را از پيش خود ساخته باشم و به او نسبت دهم، گناهش بر عهده من است؛ ولى من از گناهان شما بيزارم

وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِالَ مَن قَدْ آمَنَ فَالَ تَبْتَئِسْ بِمَا ( 32

 کَانُواْ يَفْعَلُونَ 
پاس،  ! اند، ديگر هيچ کس از قوم تو ايمان نخواهاد آورد  ايمان آورده ( تاکنون)جز آنها که »: ى شد کهبه نوح وح -

 !کردند، غمگين مباش از کارهايى که مى

وَاصْنَ ِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَاا وَالَ تُخَااطِبْنِي فِاي الَاذِينَ ظَلَمُاواْ إِنَهُام       ( 37

 مَغْرَقُونَ 
آنهاا   ( هماه )و درباره آنها که ستم کردند شفاعت مكن، که ! در حّضور ما و طبق وحى ما، کشتى بساز  (اکنون)و  -

 «!غرق شدنى هستند

وَيَّصْنَ ُ الْفُلْكَ وَکُلَمَا مَرَ عَلَيْهِ مَألٌ مِن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ ( 38

 تَسْخَرُونَ  مِنَا فَإِنَا نَسْخَرُ مِنكُمْ کَمَا
کردناد؛   گذشاتند، او را مساخره ماى    او مشغول ساختن کشتى بود، و هر زمان گروهى از اشراف قومش بر او مى" -

 "!گونه مسخره خواهيم کرد کنيد، ما نيز شما را همين اگر ما را مسخره مى»: گفت ( ولى نوح)

 حِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مَقِيمٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَ( 39
بزودى خواهيد دانست شه کسى عذاب خوارکننده به سراغش خواهد آمد، و مجاازات جااودان بار او وارد خواهاد      -

 «!شد
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حَتَى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَنُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِان کُالٍ زَوْجَايْنِ اثْنَايْنِ     ( 41

 مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِالَ قَلِيلٌ  وَأَهْلَكَ إِالَ
از »: گفتيم ( به نوح)تا آن زمان که فرمان ما فرا رسيد، و تنور جوشيدن گرفت؛  ( اين وض  همچنان ادامه يافت)" -

  ( بر آن سوار کن)ن خاندانت را همچني! حمل کن ( کشتى)يك زوج در آن  ( از نر و ماده)هر جفتى از حيوانات 

 [ همسر و يكى از فرزندانت]= مگر آنها که قبالً وعده هالک آنان داده شده  -

 "!اما جز عده کمى همراه او ايمان نياوردند« !و همچنين مؤمنان را -

 رَحِيمٌ  وَقَالَ ارْکَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَ رَبِي لَغَفُورٌ( 41
و هنگام حرکت و توقف کشتى، ياد او کنيد، کاه پروردگاارم آمرزناده و    ! به نام خدا بر آن سوار شويد»: او گفت -

 «!مهربان است

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ کَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَکَانَ فِي مَعْازِلٍ يَاا   ( 42

 كُن مَ َ الْكَافِرِينَ بُنَيَ ارْکَب مَعَنَا وَالَ تَ
ناوح فرزنادش را کاه در     ( در ايان هنگاام،  )ها حرکت مياداد؛   و آن کشتى، آنها را از ميان امواجى همچون کوه" -

 "«!همراه ما سوار شو، و با کافران مباش! پسرم»: اى بود صدا زد گوشه

اصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّاهِ  قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعّْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ الَ عَ( 43

 إِالَ مَن رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ 
امروز هيچ نگهدارى در برابر فرماان  »: گفت ( نوح)« !بزودى به کوهى پناه ميبرم تا مرا از آب حفظ کند»: گفت" -

در ايان هنگاام، ماوج در مياان آن دو حايال شاد؛ و او در زماره        « !خدا نيسست؛ مگر آن کس را که او رحام کناد  

 "!شدگان قرار گرفت غرق

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءکِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُّضِايَ األَمْارُ   ( 44

 وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَالِمِينَ 
و آب فارو نشسات و کاار پاياان يافات و      ! و اى آسمان، خوددارى کن! اى زمين، آبت را فرو بر»: دو گفته ش" -

از سعادت و نجاات  )دور باد قوم ستمگر « :گفته شد ( در اين هنگام،)جودى، پهلو گرفت؛ و  ( دامنه کوه)بر  ( کشتى)

 "«( !و رحمت خدا
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نِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَ وَعْادَکَ الْحَاقُ وَأَناتَ    وَنَادَى نُوحٌ رَبَهُ فَقَالَ رَبِ إِنَ ابُ( 45

 أَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ 
 ( در ماورد نجاات خانادانم   )پسرم از خاندان من است؛ و وعده تو ! پروردگارا»: نوح به پروردگارش عرض کرد" -

 "«!کنندگان برترى حق است؛ و تو از همه حكم

هْلِكَ إِنَهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَالَ تَسْأَلْنِ مَا لَايْسَ  قَالَ يَا نُوحُ إِنَهُ لَيْسَ مِنْ أَ( 42

 لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 
پاس، آنچاه را از آن   [!  اى اسات  فرد ناشايسته]= او عمل غير صالحى است ! او از اهل تو نيست! اى نوح»: فرمود -

 «!!دهم تا از جاهالن نباشى من به تو اندرز مى! آگاه نيستى، از من مخواه

قَالَ رَبِ إِنِي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْامٌ وَإِالَ تَغْفِارْ لِاي    ( 47

 وَتَرْحَمْنِي أَکُن مِنَ الْخَاسِرِينَ 
و اگر مرا نبخشاى،  ! از آن آگاهى ندارمبرم که از تو شيزى بخواهم که  من به تو پناه مى! پروردگارا»: عرض کرد -

 «!و بر من رحم نكنى، از زيانكاران خواهم بود

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَالَمٍ مِنَا وَبَرکَاتٍ عَلَيْاكَ وَعَلَاى أُمَامٍ مِمَان مَعَاكَ      ( 48

 وَأُمَمٌ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَ يَمَسَهُم مِنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ 
و ! با سالمت و برکاتى از ناحيه ما بر تو و بر تمام امتهايى که باا تواناد، فارود آى   ! اى نوح»: فته شدگ ( به نوح) -

رساد   مند خواهيم ساخت، سپس عذاب دردناکى از سوى ما به آنها ماى  امتهاى نيز هستند که ما آنها را از نعمتها بهره

 «( !کنند ،شرا که اين نعمتها را کفران مى)

أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا کُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَالَ قَوْمُكَ مِان   تِلْكَ مِنْ( 49

 قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقِينَ 
کنايم؛ ناه تاو، و ناه قومات، اينهاا را پايش از ايان          وحى ماى  ( اى پيامبر)اينها از خبرهاى غيب است که به تو " -

 "!بنابر اين، صبر و استقامت کن، که عاقبت از آن پرهيزگاران است! دانستيد نمى
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وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِانْ إِلَاهٍ غَيْارُهُ إِنْ    ( 51

 أَنتُمْ إِالَ مُفْتَرُونَ 
خدا را پرستش کنيد، کاه  ! اى قوم من»: گفت ( آنهابه )را فرستاديم؛ « هود»عاد، برادرشان  ( قوم)به سوى  ( ما)" -

 "!( خوانيد و بتها را شريك او مى)زنيد  شما فقط تهمت مى! معبودى جز او براى شما نيست

 يَا قَوْمِ ال أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِالَ عَلَى الَذِي فَطَرَنِي أَفَالَ تَعْقِلُونَ ( 51
طلبم؛ پاداش من، تنها بر کساى اسات کاه مارا آفرياده       ، پاداشى نمى( رسالت)من از شما براى اين ! اى قوم من" -

 "!فهميد؟ است؛ آيا نمى

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَكُمْ ثُمَ تُوبُواْ إِلَيْاهِ يُرْسِالِ السَامَاء عَلَايْكُم مِادْرَارًا      ( 52

 الَ تَتَوَلَوْاْ مُجْرِمِينَ وَيَزِدْکُمْ قُوَةً إِلَى قُوَتِكُمْ وَ
آسمان را پى در پاى   ( باران)از پروردگارتان طلب آمرزش کنيد، سپس به سوى او بازگرديد، تا ! و اى قوم من" -

 "«!بر نتابيد ( از حق)و گنهكارانه، روى ! بر شما بفرستد؛ و نيرويى بر نيرويتان بيفزايد

يِنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِکِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْانُ  قَالُواْ يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَ( 53

 لَكَ بِمُؤْمِنِينَ 
و ماا  ! و ما خدايان خود را بخاطر حرف تو، رها نخواهيم کرد! اى تو دليل روشنى براى ما نياورده! اى هود»: گفتند -

 !آوريم به تو ايمان نمى ( اصالً)

تَرَاکَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِي إِن نَقُولُ إِالَ اعْ( 54

 بَرِيءٌ مِمَا تُشْرِکُونَ 
من »: گفت ( هود)« !اند( و عقلت را ربوده)بعّضى از خدايان ما، به تو زيان رسانده : گوييم فقط مى ( درباره تو)ما  -

 ...دهيد قرارمى ( خدا)واه باشيد که من بيزارم از آنچه شريك طلبم، شما نيز گ خدا را به شهادت مى

 مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَ الَ تُنظِرُونِ ( 55
اماا بدانياد   ! )حال که شنين است، همگى براى من نقشه بكشيد؛ و مرا مهلت ندهيد! ( پرستيد مى)از آنچه غير او " -

 "( !کارى از دست شما ساخته نيست
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إِنِي تَوَکَلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِي وَرَبِكُم مَا مِن دَآبَةٍ إِالَ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِايَتِهَا إِنَ  ( 52

 رَبِي عَلَى صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ 
اى نيست مگر اينكه او بار آن تسالط دارد؛    هيچ جنبنده! ام که پروردگار من و شماست، توکل کرده« اهلل»من، بر " -

 "!پروردگار من بر راه راست است ( شرا که! اى با عدالت اما سلطه)

فَإِن تَوَلَوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِي قَوْمًا غَيْرَکُمْ ( 57

 وَالَ تَّضُرُونَهُ شَيْئًا إِنَ رَبِي عَلَىَ کُلِ شَيْءٍ حَفِيظٌ 
انيد، من رسالتى را که مأمور بودم به شما رساندم؛ و پروردگارم گروه ديگارى را جانشاين   پس اگر روى برگرد" -

 "«!رسايند؛ پروردگارم حافظ و نگاهبان هر شيز است کند؛ و شما کمترين ضررى به او نمى شما مى

نَاا وَنَجَيْنَااهُم مِانْ    وَلَمَا جَاء أَمْرُنَا نَجَيْنَا هُودًا وَالَذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِ( 58

 عَذَابٍ غَلِيظٍ 
و کسانى را که با او ايمان آورده بودند، به رحمت خود نجات داديم؛ و « هود»و هنگامى که فرمان ما فرا رسيد، " -

 "!آنها را از عذاب شديد، رهايى بخشيديم

اتَبَعُاواْ أَمْارَ کُالِ جَبَاارٍ     وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآيَاتِ رَبِهِمْ وَعَّصَوْاْ رُسُلَهُ وَ( 59

 عَنِيدٍ 
بود که آيات پروردگارشان را انكار کردند؛ و پيامبران او را معّصيت نمودناد؛ و از فرماان هار    « عاد»و اين قوم " -

 "!ستمگر دشمن حق، پيروى کردند

عَادًا کَفَرُواْ رَبَهُمْ أَالَ بُعْدًا  وَأُتْبِعُواْ فِي هَذِهِ الدَنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَال إِنَ( 21

 لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ 
نسابت باه پروردگارشاان کفار     «عااد »بدانيد ! بدنبال دارند ( و نام ننگينى)آنان، در اين دنيا و روز قيامت، لعنت  -

 « عاد»دور باد ! ورزيدند

 قوم هود -

 !( از رحمت خدا، و خير و سعادت) -
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أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ  وَإِلَى ثَمُودَ( 21

أَنشَأَکُم مِنَ األَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَ رَبِي قَرِيابٌ  

 مَجِيبٌ 
خدا را پرستش کنيد، کاه معباودى   ! اى قوم من»: ؛ گفت( فرستاديم) را« صالح»، برادرشان «ثمود»و بسوى قوم " -

از او آمارزش بطلبياد،   ! اوست که شما را از زمين آفريد، و آبادى آن را به شاما واگذاشات  ! جز او براى شما نيست

 "«!ستا ( هاى آنها خواسته)کننده  نزديك، و اجابت ( به بندگان خود)سپس به سوى او بازگرديد، که پروردگارم 

قَالُواْ يَا صَالِحُ قَدْ کُنتَ فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ( 22

 وَإِنَنَا لَفِي شَكٍ مِمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ 
پرساتيدند، نهاى    نچاه پادرانمان ماى   آيا ما را از پرساتش آ ! تو پيش از اين، مايه اميد ما بودى! اى صالح»: گفتند -

 «!کنى، در شك و ترديد هستيم در حالى که ما، در مورد آنچه به سوى آن دعوتمان مى! کنى؟ مى

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن کُنتُ عَلَى بَيِنَةً مِن رَبِي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَاةً فَمَان   ( 23

 هُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ يَنّصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِنْ عَّصَيْتُ
اگر من دليل آشكارى از پروردگارم داشاته باشام، و رحمتاى از جاناب خاود باه مان داده باشاد         ! اى قوم»: گفت -

تواند مارا در برابار وى ياارى     اگر من نافرمانى او کنم، شه کسى مى! ؟( توانم از ابالغ رسالت او سرپيچى کنم ،مى)

 !افزايد شما، جز اطمينان به زيانكار بودنتان، شيزى بر من نمى ( انسخن)پس، ! دهد؟

وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَالَ تَمَسَوهَا ( 24

 بِسُوءٍ فَيَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ 
اى است؛ بگذاريد در زمين خدا به شارا مشاغول شاود؛     شما نشانه خداوند است، که براى« ناقه»اين ! اى قوم من" -

 "«!هيچ گونه آزارى به آن نرسانيد، که بزودى عذاب خدا شما را خواهد گرفت

 فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَعُواْ فِي دَارِکُمْ ثَالَثَةَ أَيَامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ( 25
ساه روز در   ( !مهلات شاما تماام شاد    )»: گفات  ( صالح باه آنهاا  )و ! ا از پاى در آوردندر ( ناقه)آنها آن  ( اما)" -

 "«!اى است که دروغ نخواهد بود اين وعده ( و بعد از آن، عذاب الهى فرا خواهد رسيد؛)مند گرديد؛  هايتان بهره خانه
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هُ بِرَحْمَاةٍ مِنَاا وَمِانْ خِازْيِ     فَلَمَا جَاء أَمْرُنَا نَجَيْنَا صَالِحًا وَالَذِينَ آمَنُواْ مَعَ( 22

 يَوْمِئِذٍ إِنَ رَبَكَ هُوَ الْقَوِيَ الْعَزِيزُ 
از )ما فرا رسيد، صالح و کسانى را که با او ايمان آورده بودند، به رحمات خاود    ( مجازات)و هنگامى که فرمان " -

 "!وى و شكست ناپذير استو از رسوايى آن روز، رهايى بخشيديم؛ شرا که پروردگارت ق ( آن عذاب

 وَأَخَذَ الَذِينَ ظَلَمُواْ الّصَيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ( 27
 "...هايشان به روى افتادند و مردند فروگرفت؛ و در خانه ( آسمانى)و کسانى را که ستم کرده بودند، صيحه " -

 ثَمُودَ کَفرُواْ رَبَهُمْ أَالَ بُعْدًا لِثَمُودَ  کَأَن لَمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا أَالَ إِنَ( 28
دور باد قاوم ثماود   ! بدانيد قوم ثمود، پروردگارشان را انكار کردند! آنچنان که گويى هرگز ساکن آن ديار نبودند -

 !( از رحمت پروردگار)

الَ سَالَمٌ فَمَاا لَبِا َ أَن   وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُواْ سَالَمًا قَ( 29

 جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ 
و طاولى  « !ساالم »: گفات  ( او نياز )« !ساالم »: براى ابراهيم بشارت آوردند؛ گفتند[  فرشتگان]= فرستادگان ما " -

 ".آورد ( براى آنها)نكشيد که گوساله بريانى 

مْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ الَ تَخَفْ فَلَمَا رَأَى أَيْدِيَهُمْ الَ تَّصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُ( 71

 إِنَا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ 
آنهاا را زشات شامرد؛ و در دل     ( خورناد، کاار   و از آن نماى )رساد   هنگامى که ديد دست آنها به آن نمى ( اما)" -

 "«!يما ما به سوى قوم لوط فرستاده شده! نترس»: به او گفتند. احساس ترس نمود

 وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَّضَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ( 71
 ".خنديد؛ پس او را بشارت به اسحاق، و بعد از او يعقوب داديم ( از خوشحالى)و همسرش ايستاده بود، " -

 هَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَ( 72
اين راستى شياز  ! آورم در حالى که پيرزنم، و اين شوهرم پيرمردى است؟ آيا من فرزند مى! اى واى بر من»: گفت -

 «!عجيبى است
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لَ الْبَيْاتِ إِنَاهُ   قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَکَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْا ( 73

 حَمِيدٌ مَجِيدٌ 
اين رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده است؛ شارا کاه او ساتوده و    ! آيا از فرمان خدا تعجب ميكنى؟»: گفتند" -

 "«!واال است

 فَلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ( 74
 ...کرد هنگامى که ترس ابراهيم فرو نشست، و بشارت به او رسيد، درباره قوم لوط با ما مجادله مى -

 إِنَ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهٌ مَنِيبٌ ( 75
 !بود ( بسوى خدا)کننده  شرا که ابراهيم، بردبار و دلسوز و بازگشت -

قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِكَ وَإِنَهُامْ آتِايهِمْ عَاذَابٌ     يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَهُ( 72

 غَيْرُ مَرْدُودٍ 
باه   ( الهى)نظر کن، که فرمان پروردگارت فرا رسيده؛ و بطور قط  عذاب  صرف ( درخواست)از اين ! اى ابراهيم" -

 "!آيد؛ و برگشت ندارد سراغ آنها مى

هِمْ وَضَااقَ بِهِامْ ذَرْعًاا وَقَاالَ هَاذَا يَاوْمٌ       وَلَمَا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِ( 77

 عَّصِيبٌ 
به سراغ لوط آمدند، از آمدنشان ناراحت شاد؛ و قلابش پريشاان    [  فرشتگان عذاب]= و هنگامى که رسوالن ما " -

 "( .زيرا آنها را نشناخت؛ و ترسيد قوم تبهكار مزاحم آنها شوند)« !امروز روز سختى است»: گشت؛ و گفت

جَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ کَانُواْ يَعْمَلُونَ السَيِئَاتِ قَالَ يَاا قَاوْمِ   وَ( 78

هَؤُالءِ بَنَاتِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَقُواْ اللّهَ وَالَ تُخْزُونِ فِاي ضَايْفِي أَلَايْسَ مِانكُمْ     

 رَجُلٌ رَشِيدٌ 
اى »: گفات  -دادناد  و قبالً کارهاى بد انجاام ماى   -بسرعت به سراغ او آمدند  ( بقّصد مزاحمت ميهمانان)قوم او " -

از خادا   ( !باا آنهاا ازدواج کنياد؛ و از زشاتكارى ششام بپوشايد      ! )ترند اينها دختران منند؛ براى شما پاکيزه! قوم من

 "«!ه وجود ندارد؟آيا در ميان شما يك مرد فهميده و آگا! بترسيد؛ و مرا در مورد ميهمانانم رسوا نسازيد



 قرآن کریم               سوره هود

345 

 قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍ وَإِنَكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ( 79
 "«!خواهيم دانى ما شه مى دانى ما تمايلى به دختران تو نداريم؛ و خوب مى تو که مى»: گفتند" -

 لَى رُکْنٍ شَدِيدٍ قَالَ لَوْ أَنَ لِي بِكُمْ قُوَةً أَوْ آوِي إِ( 81
آنگاه ! )گاه و پشتيبان محكمى در اختيار من بود اى کاش در برابر شما قدرتى داشتم؛ يا تكيه ( !افسوس)»: گفت" -

 "«( !سيرتان ددمنش شه کنم دانستم با شما زشت مى

كَ بِقِطْا ٍ مِانَ   قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَا رُسُلُ رَبِكَ لَن يَّصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِا ( 81

اللَيْلِ وَالَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِالَ امْرَأَتَكَ إِنَهُ مُّصِيبُهَا مَا أَصَاابَهُمْ إِنَ مَوْعِادَهُمُ   

 الّصَبْحُ أَلَيْسَ الّصَبْحُ بِقَرِيبٍ 
! تو پيدا نخواهند کرد آنها هرگز دسترسى به! ما فرستادگان پروردگار توايم! اى لوط»: گفتند ( فرشتگان عذاب)" -

و هيچ يك از شما پشت سرش را نگاه نكند؛ مگر همسارت، کاه   ! حرکت ده ( از اين شهر)ات را  در دل شب، خانواده

موعاد آنهاا صابح اسات؛ آياا صابح نزدياك        ! شاوند، گرفتاار خواهاد شاد     او هم به همان باليى که آنها گرفتار مى

 "«!نيست؟

لْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَاا حِجَاارَةً مِان سِاجِيلٍ     فَلَمَا جَاء أَمْرُنَا جَعَ( 82

 مَنّضُودٍ 
[ گِلهااى متحجار  ]= را زير و رو کرديم؛ و بارانى از سانگ   ( شهر و ديار)و هنگامى که فرمان ما فرا رسيد، آن " -

 "...متراکم بر روى هم، بر آنها نازل نموديم

 بِكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَالِمِينَ بِبَعِيدٍ مَسَوَمَةً عِندَ رَ( 83
 "!ستمگران دور نيست ( از ساير)نزد پروردگارت نشاندار بود؛ و آن،  ( سنگهايى که)" -
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وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَالَ ( 84

مِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِيَ أَرَاکُم بِخَيْرٍ وَإِنِيَ أَخَاافُ عَلَايْكُمْ عَاذَابَ يَاوْمٍ     تَنقُّصُواْ الْ

 مَحِيطٍ 
خدا را پرستش کنيد، کاه جاز او، معباود    ! اى قوم من»: ؛ گفت( فرستاديم)برادرشان شعيب را « مدين»و بسوى " -

شما را در نعمات   ( هم اکنون)من ! ( فروشى نزنيد به کمو دست )پيمانه و وزن را کم نكنيد ! ديگرى براى شما نيست

 "!از عذاب روز فراگير، بر شما بيمناکم ( ولى)بينم؛  مى

وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَالَ تَبْخَسُواْ النَاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَالَ ( 85

 تَعْثَوْاْ فِي األَرْضِ مُفْسِدِينَ 
مردم، عيب نگذاريد؛ و از حق آناان   ( و اجناس)و بر اشياء ! پيمانه و وزن را با عدالت، تمام دهيد! و اى قوم من" -

 "!و در زمين به فساد نكوشيد! نكاهيد

 بَقِيَةُ اللّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن کُنتُم مَؤْمِنِينَ وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ( 82
و مان،  ! ، برايتان بهتر اسات اگار ايماان داشاته باشايد     ( هاى حالل از سرمايه)باقى گذارده  آنچه خداوند براى شما -

 !نيستم ( و مأمور بر اجبارتان به ايمان)پاسدار شما 

قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَالَتُكَ تَأْمُرُکَ أَن نَتْرُکَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي ( 87

 ا نَشَاءُ إِنَكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَشِيدُ أَمْوَالِنَا مَ
پرستيدند، تارک کنايم؛ ياا آنچاه را      دهد که آنچه را پدرانمان مى آيا نمازت به تو دستور مى! اى شعيب»: گفتند" -

 "«!اى هستى تو که مرد بردبار و فهميده! خواهيم در اموالمان انجام ندهيم؟ مى

مْ إِن کُنتُ عَلَىَ بَيِنَةٍ مِن رَبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًاا حَسَانًا   قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُ( 88

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاکُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِالَ اإلِصْالَحَ مَاا اسْاتَطَعْتُ   

 يبُ وَمَا تَوْفِيقِي إِالَ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَکَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِ
خوبى به  ( و موهبت)به من بگوييد، هرگاه من دليل آشكارى از پروردگارم داشته باشم، و رزق ! اى قوم»: گفت" -

خاواهم شيازى کاه شاما را از آن بااز       مان هرگاز نماى    ( !توانم بر خالف فرمان او رفتار کنم؟ آيا مى)من داده باشد، 
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! و توفيق من، جز به خدا نيسات ! خواهم نمى -که توانايى دارم تا آنجا -من جز اصالح ! دارم، خودم مرتكب شوم مى

 "!گردم بر او توکّل کردم؛ و به سوى او بازمى

وَيَا قَوْمِ الَ يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِي أَن يُّصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ ( 89

 م بِبَعِيدٍ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُ
دشمنى و مخالفت با من، سبب نشود که شما به همان سرنوشتى که قوم نوح ياا قاوم هاود ياا قاوم      ! و اى قوم من -

 !و قوم لوط از شما شندان دور نيست! صالح گرفتار شدند، گرفتار شويد

 ودٌ وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَكُمْ ثُمَ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَ رَبِي رَحِيمٌ وَدُ( 91
 ( کاار  بندگان توبه)از پروردگار خود، آمرزش بطلبيد؛ و به سوى او بازگرديد؛ که پروردگارم مهربان و دوستدار " -

 "«!است

قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ کَثِيرًا مِمَا تَقُولُ وَإِنَاا لَنَارَاکَ فِينَاا ضَاعِيفًا وَلَاوْالَ      ( 91

 نتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاکَ وَمَا أَ
يابيم؛ و اگار   و ما تو را در ميان خود، ضعيف مى! فهميم گويى، ما نمى بسيارى از آنچه را مى! اى شعيب»: گفتند" -

 "«!کرديم؛ و تو در برابر ما قدرتى ندارى قبيله کوشكت نبود، تو را سنگسار مى ( بخاطر)

يْكُم مِنَ اللّهِ وَاتَخَاذْتُمُوهُ وَرَاءَکُامْ ظِهْرِيًاا إِنَ    قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُ عَلَ( 92

 رَبِي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ 
او را پشات سار    ( فرماان )در حاالى کاه   ! آيا قبيله کوشك من، نزد شما عزيزتر از خداوند است؟! اى قوم»: گفت -

 !( و آگاه است) دهيد، احاطه دارد پروردگارم به آنچه انجام مى! ايد انداخته

وَيَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ ( 93

 يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ کَاذِبٌ وَارْتَقِبُواْ إِنِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ 
را خواهم کرد؛ و بزودى خواهياد دانسات   هر کارى از دستتان ساخته است، انجام دهيد، من هم کار خود ! اى قوم" -

 "«!شما انتظار بكشيد، من هم در انتظارم! آيد، و شه کسى دروغگوست شه کسى عذاب خوارکننده به سراغش مى
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وَلَمَا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مَنَا وَأَخَذَتِ الَاذِينَ  ( 94

 اْ الّصَيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ظَلَمُو
و هنگامى که فرمان ما فرا رسيد، شعيب و کسانى را که با او ايمان آورده بودند، به رحمت خود نجات داديام؛ و  " -

 "...( و مردند)فرو گرفت؛ و در ديار خود، به رو افتادند  ( آسمانى)آنها را که ستم کردند، صيحه 

 کَأَن لَمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا أَالَ بُعْدًا لِمَدْيَنَ کَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ( 95
از رحمت خدا، همان گونه که قوم  ( و اهل آن)دور باد مدين ! نبودند ( ديار)آنچنان که گويى هرگز از ساکنان آن  -

 !ثمود دور شدند

 مَبِينٍ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ( 92
 ...ما، موسى را با آيات خود و دليل آشكارى فرستاديم -

 إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ( 97
شاد و  بسوى فرعون و اطرافيانش؛ اما آنها از فرمان فرعون پيروى کردند؛ در حالى کاه فرماان فرعاون، ماياه ر    " -

 "!نجات نبود

 يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ( 98
و ! کند آنها را وارد آتش مى ( هاى زالل بهشت به جاى ششمه)روز قيامت، او در پيشاپيش قومش خواهد بود؛ و " -

 "!شوند د مى، که بر آن وار( آتش)شه بد آبشخورى است 

 وَأُتْبِعُواْ فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِفْدُ الْمَرْفُودُ ( 99
، کاه  ( لعن و دورى از رحمات خادا  )آنان در اين جهان و روز قيامت، لعنتى بدنبال دارند؛ و شه بد عطايى است " -

 "!شود نّصيب آنان مى

 نَقُّصَهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَّصِيدٌ  ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْقُرَى( 111
برپاا هساتند، و بعّضاى درو     ( هناوز )کنيم؛ که بعّضى  اين از اخبار شهرها و آباديهاست که ما براى تو بازگو مى" -

 "!( اند و از ميان رفته)اند  شده
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مْ آلِهَتُهُمُ الَتِي يَدْعُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُ( 111

 مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ لِمَا جَاءَ أَمْرُ رَبِكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ 
و هنگامى که فرمان مجاازات الهاى فارا    ! ما به آنها ستم نكرديم؛ بلكه آنها خودشان بر خويشتن ستم روا داشتند" -

 "!خواندند، آنها را يارى نكردند؛ و جز بر هالکت آنان نيفزودند خدا مى رسيد، معبودانى را که غير از

 وَکَذَلِكَ أَخْذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ( 112
مجاازات   ( آرى،)! کناد  و اينچنين است مجازات پروردگار تو، هنگامى که شهرها و آباديهاى ظالم را مجازات مى -

 !او، دردناک و شديد است

إِنَ فِي ذَلِكَ آليَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ اآلخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَاسُ ( 113

 وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ 
 ترساد؛ هماان روزى اسات کاه ماردم در آن جما        اى است براى کسى که از عاذاب آخارت ماى    در اين، نشانه" -

 ".کنند شوند، و روزى که همه آن را مشاهده مى مى

 وَمَا نُؤَخِرُهُ إِالَ لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ ( 114
 !اندازيم را، جز تا زمان محدودى، تأخير نمى ( مجازات)و ما آن  -

 يَوْمَ يَأْتِ الَ تَكَلَمُ نَفْسٌ إِالَ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ ( 115
گوياد؛ گروهاى بدبختناد و     فرا رسد، هيچ کس جز به اجازه او سخن نماى  ( قيامت و زمان مجازات)ز که آن رو" -

 "!گروهى خوشبخت

 فَأَمَا الَذِينَ شَقُواْ فَفِي النَارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ( 112
[  هاى طاوالنى دم و باازدم   ناله]= « قشهي»و « زفير»امّا آنها که بدبخت شدند، در آتشند؛ و براى آنان در آنجا، " -

 "...است

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَمَاوَاتُ وَاألَرْضُ إِالَ مَا شَاءَ رَبَكَ إِنَ رَبَاكَ  ( 117

 فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ 
ارت هر شاه را  پروردگ! جاودانه در آن خواهند ماند، تا آسمانها و زمين برپاست؛ مگر آنچه پروردگارت بخواهد" -

 "!دهد بخواهد انجام مى



 قرآن کریم               سوره هود

351 

وَأَمَا الَِذينَ سُاعِدُواْ فَفِاي الْجَنَاةِ خَالِاِدينَ فِيهَاا مَاا دَامَاتِ السَامَاوَاتُ         ( 118

 وَاألَرْضُ إِالَ مَا شَاءَ رَبَكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ 
ند، تا آسمانها و زمين برپاسات، مگار آنچاه    امّا آنها که خوشبخت و سعادتمند شدند، جاودانه در بهشت خواهند ما -

 !بخششى است قط  نشدنى! پروردگارت بخواهد

فَالَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَا يَعْبُدُ هَؤُالءِ مَا يَعْبُدُونَ إِالَ کَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِان  ( 119

 قَبْلُ وَإِنَا لَمُوَفُوهُمْ نَّصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ 
گونه اين معبودهاا   آنها همان! پرستند، به خود راه مده معبودهايى که آنها مى ( در باطل بودن)ترديدى  پس شكّ و -

 !کم و کاست خواهيم داد پرستيدند، و ما نّصيب آنان را بى کنند که پدرانشان قبالً مى را پرستش مى

کَلِمَةٌ سَابَقَتْ مِان رَبِاكَ    وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْالَ ( 111

 لَقُّضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَهُمْ لَفِي شَكٍ مِنْهُ مُرِيبٍ 
در زميناه آزماايش و اتماام    )ما به موسى کتاب آسمانى داديم؛ سپس در آن اختالف شد؛ و اگر فرمان قبلى خدا " -

 "!اند، شكّى آميخته به بدگمانى شكّ در ( هنوز)و آنها ! شد نبود، در ميان آنان داورى مى ( حجّت بر آنها

 وَإِنَ کُال  لَمَا لَيُوَفِيَنَهُمْ رَبَكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( 111
 "!کنند آگاه است کم و کاست به آنها خواهد داد؛ او به آنچه عمل مى و پروردگارت اعمال هر يك را بى" -

 ا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَالَ تَطْغَوْاْ إِنَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَّصِيرٌ فَاسْتَقِمْ کَمَ( 112
باياد اساتقامت   )اناد   اى، استقامت کن؛ و همچنين کسانى که با تو بسوى خدا آمده گونه که فرمان يافته پس همان" -

 "!بيند دهيد مى و طغيان نكنيد، که خداوند آنچه را انجام مى! ( کنند

الَ تَرْکَنُواْ إِلَى الَذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَكُمُ النَارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللّهِ مِانْ  وَ( 113

 أَوْلِيَاءَ ثُمَ الَ تُنّصَرُونَ 
شود آتش شما را فرا گيرد؛ و در آن حال، هيچ ولىّ و سرپرستى جز خدا  و بر ظالمان تكيه ننماييد، که موجب مى" -

 "!شويد ارى نمىنخواهيد داشت؛ و ي
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وَأَقِمِ الّصَالَةَ طَرَفَيِ النَهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَيْلِ إِنَ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَيِئَاتِ ( 114

 ذَلِكَ ذِکْرَى لِلذَاکِرِينَ 
برناد؛ ايان    از بين ماى  ( و آثار آنها را)در دو طرف روز، و اوايل شب، نماز را برپا دار؛ شرا که حسنات، سيئات " -

 "!تذکّرى است براى کسانى که اهل تذکّرند

 وَاصْبِرْ فَإِنَ اللّهَ الَ يُّضِي ُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ( 115
 !و شكيبايى کن، که خداوند پاداش نيكوکاران را ضاي  نخواهد کرد -

نَ عَانِ الْفَسَاادِ فِاي    فَلَوْالَ کَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَاةٍ يَنْهَاوْ  ( 112

األَرْضِ إِالَ قَلِيالً مِمَنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَبَ َ الَذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِياهِ وَکَاانُواْ   

 مُجْرِمِينَ 
گر م! قبل از شما، دانشمندان صاحب قدرتى نبودند که از فساد در زمين جلوگيرى کنند؟ ( و اقوام)شرا در قرون " -

و )کردند، از تنعّم و کامجوئى پيروى کردند؛ و گناهكار بودناد   و آنان که ستم مى! اندکى از آنها، که نجاتشان داديم

 "!( نابود شدند

 وَمَا کَانَ رَبَكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُّصْلِحُونَ ( 117
 !بود کند در حالى که اهلش در صدد اصالح بوده باشندو شنين نبود که پروردگارت آباديها را بظلم و ستم نا -

 وَلَوْ شَاءَ رَبَكَ لَجَعَلَ النَاسَ أُمَةً وَاحِدَةً وَالَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ( 118
داد؛ ولى آنهاا هماواره    قرار مى ( بدون هيچ گونه اختالف)خواست، همه مردم را يك امّت  و اگر پروردگارت مى" -

 "...مختلفند

إِالَ مَن رَحِمَ رَبَكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَتْ کَلِمَةُ رَبِكَ لَأَمْلَأَنَ جَهَنَمَ مِنَ ( 119

 الْجِنَةِ وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ 
و فرمان پروردگارت قطعى ! آنها را آفريد ( پذيرش رحمت)و براى همين ! مگر کسى را که پروردگارت رحم کند -

 !جنّ و انس پر خواهم کرد ( سرکشان و طاغيان)م را از همه جهنّ: شده که
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وَکُال  نَقُصَ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُسُلِ مَا نُثَبِتُ بِهِ فُؤَادَکَ وَجَاءَکَ فِي هَذِهِ ( 121

 الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِکْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 
ات  و کرديم، تا به وسايله آن، قلبات را آراماش بخشايم؛ و اراده    ما از هر يك از سرگذشتهاى انبيا براى تو بازگ" -

 ".براى تو حقّ، و براى مؤمنان موعظه و تذکّر آمده است ( اخبار و سرگذشتها،)و در اين . قوّى گردد

 وَقُل لِلَذِينَ الَ يُؤْمِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَا عَامِلُونَ ( 121
 !دهيم ما هم انجام مى! هر شه در قدرت داريد، انجام دهيد»: آورند، بگو مان نمىو به آنها که اي -

 وَانتَظِرُوا إِنَا مُنتَظِرُونَ ( 122
 !ما هم منتظريم! و انتظار بكشيد -

وَلِلّهِ غَيْبُ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَ ُ األَمْرُ کُلُهُ فَاعْبُادْهُ وَتَوَکَالْ   ( 123

 لَيْهِ وَمَا رَبَكَ بِغَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ عَ
! گاردد  آسمانها و زمين، تنها از آن خداست؛ و همه کارها به سوى او بازمى ( و اسرار نهان)غيب  ( آگاهى از)و " -

 "!کنيد، هرگز غافل نيست و پروردگارت از کارهايى که مى! و بر او توکّل نما! پس او را پرستش کن

 سوره يوسف

 محل نزول مكه -111تعداد آيات  -12س

 

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ( 1
 !الر، آن آيات کتاب آشكار است -
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 إِنَا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ( 2
 !( و بينديشيد)را قرآنى عربى نازل کرديم، شايد شما درک کنيد  ما آن -

نَحْنُ نَقُصَ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَّصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن کُناتَ  ( 3

 مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ 
کنيم؛ و مسلّماً پيش از اين،  بر تو بازگو مى -ديمکه به تو وحى کر -ما بهترين سرگذشتها را از طريق اين قرآن " -

 "!از آن خبر نداشتى

 

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبتِ إِنِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَالشَمْسَ وَالْقَمَارَ  ( 4

 رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ 
من در خواب ديدم که يازده ساتاره، و خورشايد و   ! رمپد»: هنگامى را که يوسف به پدرش گفت ( به خاطر بياور) -

 «!کنند ماه در برابرم سجده مى

قَاَل يَا بُنََي اَل تَْقّصُاْص رُْؤيَااَک عَلَاى إِخَْوتِاَك فَيَكِيادُوْا لَاَك کَيْادًا إِنَ        ( 5

 الشَيْطَانَ لِإلِنسَانِ عَدُوٌ مَبِينٌ 
کشاند؛ شارا کاه     ماى  ( خطرنااکى )ازگو مكن، که براى تو نقشاه  خواب خود را براى برادرانت ب! فرزندم»: گفت" -

 "!شيطان، دشمن آشكار انسان است

وَکَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبَكَ وَيُعَلِمُكَ مِن تَأْوِيلِ األَحَادِي ِ وَيُتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ( 2

بْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَ رَبَاكَ  وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ کَمَا أَتَمَهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِ

 عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
آموزد؛ و نعمتش را بار تاو و بار خانادان      گزيند؛ و از تعبير خوابها به تو مى و اين گونه پروردگارت تو را برمى" -

روردگار تو گونه که پيش از اين، بر پدرانت ابراهيم و اسحاق تمام کرد؛ به يقين، پ کند، همان يعقوب تمام و کامل مى

 "«!دانا و حكيم است



 قرآن کریم               سوره یوسف

354 

 لَقَدْ کَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَائِلِينَ ( 7
 !کنندگان بود براى سؤال ( ى هدايت)ها يوسف و برادرانش، نشانه ( داستان)در  -

نَ أَبَانَاا لَفِاي   إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبَ إِلَى أَبِينَا مِنَاا وَنَحْانُ عُّصْابَةٌ إِ   ( 8

 ضَالَلٍ مَبِينٍ 
نزد پدر، از ما محبوبترند؛ در حاالى کاه ماا گاروه     [  بنيامين]= يوسف و برادرش »: گفتند ( برادران)هنگامى که " -

 "!مسلّماً پدر ما، در گمراهى آشكارى است! نيرومندى هستيم

وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُاواْ مِان بَعْادِهِ     اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ( 9

 قَوْمًا صَالِحِينَ 
از گنااه  )يوسف را بكشيد؛ يا او را به سرزمين دوردستى بيفكنيد؛ تا توجه پدر، فقط به شما باشد؛ و بعاد از آن،  " -

 "!افراد صالحى خواهيد بود ( کنيد؛ و خود توبه مى

واْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاةِ الْجُابِ يَلْتَقِطْاهُ بَعْاضُ     قَالَ قَآئِلٌ مِنْهُمْ الَ تَقْتُلُ( 11

 السَيَارَةِ إِن کُنتُمْ فَاعِلِينَ 
خواهيد کارى انجام دهيد، او را در نهانگاه شاه بيفكنيد؛ تا بعّضى  و اگر مى! يوسف را نكشيد»: يكى از آنها گفت" -

 "«!( دورى ببرند و با خود به مكان)ها او را برگيرند  از قافله

 قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا لَكَ الَ تَأْمَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَا لَهُ لَنَاصِحُونَ ( 11
يوساف، باه ماا     ( برادرماان )شرا تاو دربااره   ! پدرجان»: گفتند ( و براى انجام اين کار، برادران نزد پدر آمدند و) -

 !هستيم در حالى که ما خيرخواه او! کنى؟ اطمينان نمى

 أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَ ْ وَيَلْعَبْ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ ( 12
 "«!بفرست، تا غذاى کافى بخورد و تفريح کند؛ و ما نگهبان او هستيم ( به خارج شهر)فردا او را با ما " -
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هُ الاذِئْبُ وَأَناتُمْ عَنْاهُ    قَالَ إِنِي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَاافُ أَن يَأْکُلَا  ( 13

 غَافِلُونَ 
ترسام کاه گارگ او را بخاورد، و شاما از او غافال        شوم؛ و از اين مى من از بردن او غمگين مى»: گفت ( پدر)" -

 "«!باشيد

 قَالُواْ لَئِنْ أَکَلَهُ الذِئْبُ وَنَحْنُ عُّصْبَةٌ إِنَا إِذًا لَخَاسِرُونَ ( 14
و هرگاز شناين   )گروه نيرومندى هستيم، اگر گرگ او را بخورد، ما از زيانكاران خاواهيم باود    با اينكه ما»: گفتند -

 «( !ممكن نيست ( شيزى

فَلَمَا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِئَنَهُم ( 15

 يَشْعُرُونَ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ الَ 
سارانجام مقّصاد خاود را    )گاه شاه قارار دهناد،    هنگامى که او را با خود بردند، و تّصميم گرفتند وى را در مخفى" -

و به او وحى فرستاديم که آنها را در آينده از اين کارشان با خبر خواهى ساخت؛ در حالى کاه آنهاا    ( عملى ساختند؛

 "!دانند نمى

 عِشَاءً يَبْكُونَ  وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ( 12
 .شب هنگام، گريان به سراغ پدر آمدند ( برادران يوسف) -

قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَکْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَکَلَهُ الذِئْبُ وَمَا ( 17

 أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِنَا وَلَوْ کُنَا صَادِقِينَ 
تاو  ! ما رفتيم و مشغول مسابقه شديم، و يوسف را نزد اثاث خود گذارديم؛ و گرگ او را خورد! دراى پ»: گفتند" -

 "«!هرگز سخن ما را باور نخواهى کرد، هر شند راستگو باشيم

وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيّصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْارًا فَّصَابْرٌ   ( 18

 هُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَّصِفُونَ جَمِيلٌ وَاللّ
هوساهاى نفساانى شاما ايان کاار را      »: آوردند؛ گفت ( آغشته ساخته، نزد پدر)و پيراهن او را با خونى دروغين " -

گويياد، از خداوناد    خواهم داشت؛ و در برابر آنچه مى ( و شكيبائى خالى از ناسپاسى)من صبر جميل ! برايتان آراسته

 "«!مطلب يارى مى
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وَجَاءَتْ سَيَارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَاالَ يَاا بُشْارَى هَاذَا غُاالَمٌ      ( 19

 وَأَسَرُوهُ بِّضَاعَةً وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 
در شااه افكناد؛   فرستادند؛ او دلاو خاود را    ( به سراغ آب)کاروانى فرا رسيد؛ و مأمور آب را  ( در همين حال)و " -

و ايان امار را بعناوان ياك سارمايه از      « ( !زيبا و دوسات داشاتنى  )اين کودکى است ! مژده باد»: صدا زد ( ناگهان)

 ".دادند، آگاه بود و خداوند به آنچه آنها انجام مى. ديگران مخفى داشتند

 الزَاهِدِينَ  وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَکَانُواْ فِيهِ مِنَ( 21
؛شارا کاه   )او، بى رغبت بودناد   ( فروختن) فروختند؛ و نسبت به -شند درهم -او را به بهاى کمى  ( سرانجام،)و " -

 ".( ترسيدند رازشان فاش شود مى

وَقَالَ الَذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ الِمْرَأَتِهِ أَکْرِمِي مَثْاوَاهُ عَسَاى أَن يَنفَعَنَاا أَوْ    ( 21

خِذَهُ وَلَدًا وَکَذَلِكَ مَكَنِا لِيُوسُفَ فِي األَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيالِ األَحَادِيا ِ   نَتَ

 وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَ أَکْثَرَ النَاسِ الَ يَعْلَمُونَ 
را گراماى دار، شاايد    مقاام وى »: ، به همسرش گفات [عزيز مّصر]= و آن کس که او را از سرزمين مّصر خريد " -

! و اينچنين يوسف را در آن سارزمين ماتمكّن سااختيم   « !براى ما سودمند باشد؛ و يا او را بعنوان فرزند انتخاب کنيم

از علم تعبير خواب به او بياموزيم؛ خداوند بر کار خود پيروز اسات،   ( ما اين کار را کرديم، تا او را بزرگ داريم؛ و)

 "!ننددا ولى بيشتر مردم نمى

 وَلَمَا بَلَغَ أَشُدَهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَکَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( 22
به او داديم؛ و اينچنين نيكوکاران را پااداش  « علم»و [  نبوّت]= « حكم»و هنگامى که به بلوغ و قوّت رسيد، ما " -

 "!دهيم مى

هَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ األَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَاكَ  وَرَاوَدَتْهُ الَتِي هُوَ فِي بَيْتِ( 23

 قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَهُ رَبِي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَهُ الَ يُفْلِحُ الظَالِمُونَ 
تو  بسوى آنچه براى)بيا »: و آن زن که يوسف در خانه او بود، از او تمنّاى کامجويى کرد؛ درها را بست و گفت" -

صاحب نعمت من است؛ مقام مرا گراماى داشاته؛   [ عزيز مّصر]= او ! برم به خدا پناه مى»: گفت ( يوسف)« ( !مهياست

 "«!شوند مسلّماً ظالمان رستگار نمى ( !آيا ممكن است به او ظلم و خيانت کنم؟)



 قرآن کریم               سوره یوسف

357 

ذَلِكَ لِنَّصْارِفَ عَنْاهُ   وَلَقَدْ هَمَتْ بِهِ وَهَمَ بِهَا لَوْال أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِاهِ کَا  ( 24

 السَوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَّصِينَ 
اينچنين کارديم تاا بادى و    ! نمود قّصد وى مى -ديد اگر برهان پروردگار را نمى -آن زن قّصد او کرد؛ و او نيز " -

 "!فحشا را از او دور سازيم؛ شرا که او از بندگان مخلص ما بود

اسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَتْ قَمِيّصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَاتْ مَاا   وَ( 25

 جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا إِالَ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
؛ و پياراهن او را از پشات   ( کارد  در حالى که همسر عزيز، يوساف را تعقياب ماى   )و هر دو به سوى در، دويدند " -

کيفر کسى که بخواهد نسابت باه   »: آن زن گفت! و در اين هنگام، آقاى آن زن را دم در يافتند. پاره کرد ( کشيد و)

 "«!اهل تو خيانت کند، جز زندان و يا عذاب دردناک، شه خواهد بود؟

هْلِهَا إِن کَانَ قَمِيّصُاهُ قُادَ   قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَ( 22

 مِن قُبُلٍ فَّصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ 
و در اين هنگام، شااهدى از خاانواده آن زن شاهادت    « !او مرا با اصرار به سوى خود دعوت کرد»: گفت ( يوسف) -

 .غگويان استگويد، و او از درو اگر پيراهن او از پيش رو پاره شده، آن آن راست مى»: داد که

 وَإِنْ کَانَ قَمِيّصُهُ قُدَ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الّصَادِقِينَ ( 27
 «.گويد، و او از راستگويان است و اگر پيراهنش از پشت پاره شده، آن زن دروغ مى -

 دَکُنَ عَظِيمٌ فَلَمَا رَأَى قَمِيّصَهُ قُدَ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَهُ مِن کَيْدِکُنَ إِنَ کَيْ( 28
ايان از مكار و حيلاه شاما زناان      »: از پشت پاره شده، گفت[  يوسف]= ديد پيراهن او  ( عزيز مّصر)هنگامى که " -

 "!است؛ که مكر و حيله شما زنان، عظيم است

 يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَكِ کُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ( 29
 «!و تو اى زن نيز از گناهت استغفار کن، که از خطاکاران بودى! نظر کن اين موضوع، صرف يوسف از -
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وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًاا  ( 31

 إِنَا لَنَرَاهَا فِي ضَالَلٍ مَبِينٍ 
را بسوى خود [  غالمش]= همسر عزيز، جوانش »: گروهى از زنان شهر گفتند ( منعكس شد؛ اين جريان در شهر)" -

 "«!بينيم عشق اين جوان، در اعماق قلبش نفوذ کرده، ما او را در گمراهى آشكارى مى! کند دعوت مى

أً وَآتَاتْ کُالَ   فَلَمَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَايْهِنَ وَأَعْتَادَتْ لَهُانَ مُتَكَا    ( 31

وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ سِكِينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَ فَلَمَا رَأَيْنَهُ أَکْبَرْنَاهُ وَقَطَعْانَ أَيْادِيَهُنَ    

 وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِالَ مَلَكٌ کَرِيمٌ 
؛ و براى آنها پشتى ( و از آنها دعوت کرد)د، به سراغشان فرستاد از فكر آنها باخبر ش ( همسر عزيز)هنگامى که " -

به )داد؛ و در اين موق   ( براى بريدن ميوه)فراهم ساخت؛ و به دست هر کدام، شاقويى  ( گرانبها، و مجلس باشكوهى)

شامردند؛ و   ( و زيباا )هنگامى که ششمشان به او افتاد، او را بسايار بازرگ   « !وارد مجلس آنان شو»: گفت ( يوسف

 "«!اين بشر نيست؛ اين يك فرشته بزرگوار است! منزّه است خدا»: دستهاى خود را بريدند؛ و گفتند ( توجه بى)

قَالَتْ فَذَلِكُنَ الَذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسَتَعّْصَمَ وَلَئِن لَمْ ( 32

 نَ وَلَيَكُونًا مِنَ الّصَاغِرِينَ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَ
مان او را باه    ( آرى،! )او مارا سارزنش کردياد    ( عشاق )اين همان کسى است که بخاطر »: گفت ( همسر عزيز)" -

دهم انجام ندهد، به زندان خواهد افتاد؛ و مسالّماً   و اگر آنچه را دستور مى! خويشتن دعوت کردم؛ و او خوددارى کرد

 "«!د شدخوار و ذليل خواه

قَالَ رَبِ السِجْنُ أَحَبَ إِلَيَ مِمَا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِالَ تَّصْرِفْ عَنِي کَيْادَهُنَ  ( 33

 أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَکُن مِنَ الْجَاهِلِينَ 
گار مكار و   و ا! خوانناد  زندان نزد من محبوبتر است از آنچه اينها مرا بسوى آن ماى ! پروردگارا»: گفت ( يوسف) -

 «!نيرنگ آنها را از من باز نگردانى، بسوى آنان متمايل خواهم شد و از جاهالن خواهم بود

 فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبَهُ فَّصَرَفَ عَنْهُ کَيْدَهُنَ إِنَهُ هُوَ السَمِي ُ الْعَلِيمُ ( 34
 "!ه او شنوا و داناستپروردگارش دعاى او را اجابت کرد؛ و مكر آنان را از او بگردانيد؛ شرا ک" -
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 ثُمَ بَدَا لَهُم مِن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ اآليَاتِ لَيَسْجُنُنَهُ حَتَى حِينٍ ( 35
 !را ديدند، تّصميم گرفتند او را تا مدّتى زندانى کنند ( پاکى يوسف)هاى  و بعد از آنكه نشانه -

نِي أَرَانِي أَعّْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ اآلخَرُ وَدَخَلَ مَعَهُ السِجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِ( 32

إِنِي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْکُلُ الطَيْرُ مِنْهُ نَبِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَا نَرَاکَ مِانَ  

 الْمُحْسِنِينَ 
شاراب   ( انگاور باراى  )م کاه  من در خاواب دياد  »: و دو جوان، همراه او وارد زندان شدند؛ يكى از آن دو گفت" -

خورند؛ ماا را از   کنم؛ و پرندگان از آن مى من در خواب ديدم که نان بر سرم حمل مى»: و ديگرى گفت« !فشارم مى

 "«.بينيم تعبير اين خواب آگاه کن که تو را از نيكوکاران مى

تَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَاا  قَالَ الَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِالَ نَبَأْتُكُمَا بِ( 37

 مِمَا عَلَمَنِي رَبِي إِنِي تَرَکْتُ مِلَةَ قَوْمٍ الَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِاآلخِرَةِ هُمْ کَافِرُونَ 
ايان، از  . پيش از آنكه جيره غذايى شما فرا رسد، شما را از تعبير خوابتاان آگااه خاواهم سااخت    »: گفت ( يوسف) -

من آيين قومى را که به خدا ايمان ندارند، و به سراى ديگر کافرند، . دانشى است که پروردگارم به من آموخته است

 !( و شايسته شنين موهبتى شدم)ترک گفتم 

 وَاتَبَعْتُ مِلَةَ آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا کَانَ لَنَا أَن نُشْرِکَ بِاللّاهِ ( 38

مِن شَيٍْء ذَلَِك مِن َفّْضِل اللّاِه عَلَيْنَاا َوعَلَاى النَااِس وَلَكِاَن أَکْثَاَر النَااِس الَ        

 يَشْكُرُونَ 
براى ما شايسته نبود شيزى را همتاى خدا قرار دهيم؛ ! من از آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروى کردم" -

 "!کنند بيشتر مردم شكرگزارى نمىاين از فّضل خدا بر ما و بر مردم است؛ ولى 

 يَا صَاحِبَيِ السِجْنِ أَأَرْبَابٌ مَتَفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ( 39
 !آيا خدايان پراکنده بهترند، يا خداوند يكتاى پيروز؟! اى دوستان زندانى من -
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يْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُکُم مَا أَنزَلَ اللّهُ بِهَاا  مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِالَ أَسْمَاءً سَمَ( 41

مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِالَ لِلّهِ أَمَرَ أَالَ تَعْبُدُواْ إِالَ إِيَاهُ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيِمُ وَلَكِانَ  

 أَکْثَرَ النَاسِ الَ يَعْلَمُونَ 
کاه شاما و پادرانتان آنهاا را خادا       ( مسامّا  باى )، شيزى جاز اسامهائى   پرستيد اين معبودهايى که غير از خدا مى" -

! ايد، نيست؛ خداوند هيچ دليلى بر آن نازل نكرده؛ حكم تنها از آن خداست؛ فرمان داده که غير از او را نپرستيد ناميده

 "!دانند اين است آيين پابرجا؛ ولى بيشتر مردم نمى

حَدُکُمَا فَيَسْقِي رَبَهُ خَمْارًا وَأَمَاا اآلخَارُ فَيُّصْالَبُ     يَا صَاحِبَيِ السِجْنِ أَمَا أَ( 41

 فَتَأْکُلُ الطَيْرُ مِن رَأْسِهِ قُّضِيَ األَمْرُ الَذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ 
ساقى شراب براى صاحب خود خواهد شاد؛ و   ( شود؛ و دو نفر، آزاد مى)امّا يكى از شما ! اى دوستان زندانى من" -

نظار خواساتيد،    ( از مان )و مطلبى که دربااره آن  ! خورند شود؛ و پرندگان از سر او مى رى به دار آويخته مىامّا ديگ

 "«!قطعى و حتمى است

وَقَالَ لِلَذِي ظَنَ أَنَهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْکُرْنِي عِندَ رَبِكَ فَأَنسَاهُ الشَايْطَانُ ذِکْارَ   ( 42

 ّضْ َ سِنِينَ رَبِهِ فَلَبِ َ فِي السِجْنِ بِ
ياادآورى  [ سالطان مّصار  ]= مرا نزد صااحبت  »: يابد، گفت دانست رهايى مى و به آن يكى از آن دو نفر، که مى" -

شناد ساال در زنادان بااقى      ( يوساف )ولى شيطان يادآورى او را نزد صاحبش از خاطر وى برد؛ و بدنبال آن، « !کن

 ".ماند

 َ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَاأْکُلُهُنَ سَابْ ٌ عِجَاافٌ وَسَابْ َ     وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِي أَرَى سَبْ( 43

سُنبُالَتٍ خُّضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيَهَا الْمَألُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن کُنتُمْ لِلرُؤْيَاا  

 تَعْبُرُونَ 
خورند؛ و هفات خوشاه سابز و     من در خواب ديدم هفت گاو شاق را که هفت گاو الغر آنها را مى»: پادشاه گفت" -

دربااره خاواب   ! اى جمعيّت اشاراف  ( .ها بر سبزها پيچيدند؛ و آنها را از بين بردند که خشكيده)هفت خوشه خشكيده؛ 

 "«!کنيد من نظر دهيد، اگر خواب را تعبير مى
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 قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْالَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ األَحْالَمِ بِعَالِمِينَ ( 44
 "«!اى است؛ و ما از تعبير اين گونه خوابها آگاه نيستيم خوابهاى پريشان و پراکنده»: گفتند" -

 وَقَالَ الَذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَکَرَ بَعْدَ أُمَةٍ أَنَاْ أُنَبِئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ( 45
مان تأويال آن را باه شاما خبار      »: گفت -طرش آمدو بعد از مدّتى به خا -و يكى از آن دو که نجات يافته بود " -

 "«!بفرستيد ( به سراغ آن جوان زندانى)دهم؛ مرا  مى

يُوسُفُ أَيَهَا الّصِدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْ ِ بَقَرَاتٍ سِامَانٍ يَاأْکُلُهُنَ سَابْ ٌ عِجَاافٌ     ( 42

 إِلَى النَاسِ لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ  وَسَبْ ِ سُنبُالَتٍ خُّضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِي أَرْجِ ُ
درباره اين خواب اظهار نظر کن که هفت گااو  ! يوسف، اى مرد بسيار راستگو ( :او به زندان آمد، و شنين گفت)" -

از )خورند؛ و هفت خوشه تر، و هفت خوشه خشكيده؛ تا من بسوى ماردم باازگردم، شاايد     شاق را هفت گاو الغر مى

 "!آگاه شوند  (تعبير اين خواب

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْ َ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَّصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِالَ قَلِيالً مِمَاا  ( 47

 تَأْکُلُونَ 
هااى خاود    خوريد، در خوشه کنيد؛ و آنچه را درو کرديد، جز کمى که مى هفت سال با جديّت زراعت مى»: گفت" -

 ".( نماييد و ذخيره)باقى بگذاريد 

ثُمَ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْ ٌ شِدَادٌ يَأْکُلْنَ مَا قَادَمْتُمْ لَهُانَ إِالَ قَلِايالً مِمَاا     ( 48

 تُحّْصِنُونَ 
خورناد؛   ايد، مى آيد، که آنچه را براى آن سالها ذخيره کرده مى ( و خشكى و قحطى)پس از آن، هفت سال سخت " -

 ".ذخيره خواهيد کرد  (براى بذر)جز کمى که 

 ثُمَ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَاسُ وَفِيهِ يَعّْصِرُونَ ( 49
هااى   هاا و داناه   مياوه )شود؛ و در آن سال، مردم عّصاره  رسد که باران فراوان نّصيب مردم مى سپس سالى فرامى" -

 "«( .و سال پر برکتى است)گيرند  مى ( روغنى را
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وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَا جَاءَهُ الرَسُولُ قَالَ ارْجِ ْ إِلَى رَبِكَ فَاسْأَلْهُ مَا ( 51

 بَالُ النِسْوَةِ الالَتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ إِنَ رَبِي بِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ 
به سوى صاحبت »: آمد گفت[  يوسف]= د وى ولى هنگامى که فرستاده او نز« !او را نزد من آوريد»: پادشاه گفت -

 «.بازگرد، و از او بپرس ماجراى زنانى که دستهاى خود را بريدند شه بود؟ که خداى من به نيرنگ آنها آگاه است

قَالَ مَا خَطْبُكُنَ إِذْ رَاوَدتُنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ ( 51

ءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ اآلنَ حَّصْحَصَ الْحَقُ أَنَاْ رَاوَدتُهُ عَان نَفْسِاهِ وَإِنَاهُ    مِن سُو

 لَمِنَ الّصَادِقِينَ 
به هنگامى که يوسف را به سوى خويش دعوت کرديد، جريان کار شما شه »: گفت ( پادشاه آن زنان را طلبيد و)" -

اآلن حاق آشاكار   »: همسار عزياز گفات    ( در اين هنگام)« !عيبى در او نيافتيم منزّه است خدا، ما هيچ»: گفتند« بود؟

 "!من بودم که او را به سوى خود دعوت کردم؛ و او از راستگويان است! گشت

 ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَ اللّهَ الَ يَهْدِي کَيْدَ الْخَائِنِينَ ( 52
اطر آن گفتم تا بداناد مان در غيااب باه او خيانات نكاردم؛ و خداوناد مكار خائناان را هادايت           اين سخن را بخ" -

 "!کند نمى

وَمَا أُبَرِىءُ نَفْسِي إِنَ النَفْسَ ألَمَارَةٌ بِالسَوءِ إِالَ مَاا رَحِامَ رَبِايَ إِنَ رَبِاي     ( 53

 غَفُورٌ رَحِيمٌ 
کند؛ مگر آنچه را پروردگاارم رحام    بسيار به بديها امر مى ( سرکش)کنم، که نفس  من هرگز خودم را تبرئه نمى" -

 "«.پروردگارم آمرزنده و مهربان است! کند

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِّصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَا کَلَمَهُ قَالَ إِنَكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا ( 54

 مِكِينٌ أَمِينٌ 
يوساف نازد وى   )هنگامى که « !را نزد من آوريد، تا وى را مخّصوص خود گردانم[  سفيو]= او »: پادشاه گفت" -

تو امروز نازد ماا جايگااهى واال دارى، و    »: گفت ( پادشاه به عقل و درايت او پى برد؛ و)با او صحبت کرد،  ( آمد و

 "«!مورد اعتماد هستى
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 ظٌ عَلِيمٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ األَرْضِ إِنِي حَفِي( 55
 «!قرار ده، که نگهدارنده و آگاهم ( مّصر)مرا سرپرست خزائن سرزمين »: گفت ( يوسف) -

وَکَذَلِكَ مَكَنِا لِيُوسُفَ فِي األَرْضِ يَتَبَوَأُ مِنْهَا حَيْ ُ يَشَاء نُّصِيبُ بِرَحْمَتِنَا ( 52

 مَن نَشَاء وَالَ نُّضِي ُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
و تّصارّف  )گزيد  خواست در آن منزل مى قدرت داديم، که هر جا مى ( مّصر)ه ما به يوسف در سرزمين گون و اين" -

ميبخشايم؛ و پااداش نيكوکااران را ضااي       ( و شايساته بادانيم  )ما رحمت خود را باه هار کاس بخاواهيم     ! ( کرد مى

 "!کنيم نمى

 اْ يَتَقُونَ وَلَأَجْرُ اآلخِرَةِ خَيْرٌ لِلَذِينَ آمَنُواْ وَکَانُو( 57
 !پاداش آخرت، براى کسانى که ايمان آورده و پرهيزگارى داشتند، بهتر است ( امّا) -

 وَجَاء إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ( 58
. آمدند؛ و بر او وارد شادند  ( در پى موادّ غذايى به مّصر)برادران يوسف  ( سرزمين کنعان را قحطى فرا گرفت؛)" -

 ".او آنان را شناخت؛ ولى آنها او را نشناختند

وَلَمَا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُام مِانْ أَبِايكُمْ أَالَ تَارَوْنَ أَنِاي      ( 59

 أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَاْ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ 
آن برادرى را که از پادر دارياد، نازد     ( نوبت آينده)»: ان را آماده ساخت، گفتبارهاى آن ( يوسف)و هنگامى که  -

 !کنم، و من بهترين ميزبانان هستم؟ بينيد من حق پيمانه را ادا مى آيا نمى! من آوريد

 فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَالَ کَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَالَ تَقْرَبُونِ ( 21
باه مان نزدياك     ( اصاالً )نزد من خواهيد داشت؛ و نه  ( اى از غلّه و پيمانه)ريد، نه کيل و اگر او را نزد من نياو" -

 "«!شويد

 قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَا لَفَاعِلُونَ ( 21
و ماا ايان کاار را خاواهيم      ( کنيم موافقتش را جلب نمائيم؛ و سعى مى)ما با پدرش گفتگو خواهيم کرد؛ »: گفتند" -

 "«!ردک
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وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُواْ بِّضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُواْ إِلَاى  ( 22

 أَهْلِهِمْ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 
از شاايد پاس   ! اناد، در بارهايشاان بگذارياد    آنچه را بعنوان قيمات پرداختاه  »: به کارگزاران خود گفت ( سپس)" -

 "«!بازگشت به خانواده خويش، آن را بشناسند؛ و شايد برگردند

فَلَمَا رَجِعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَا أَبَانَا مُنِ َ مِنَا الْكَيْالُ فَأَرْسِالْ مَعَنَاا أَخَانَاا     ( 23

 نَكْتَلْ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ 
 ( بدون حّضاور برادرماان بنياامين   )دستور داده شده که ! پدر اى»: هنگامى که به سوى پدرشان بازگشتند، گفتند" -

دريافت داريم؛ و ما او را محافظات   ( از غلّه)به ما ندهند؛ پس برادرمان را با ما بفرست، تا سهمى  ( از غلّه)اى  پيمانه

 "«!خواهيم کرد

ن قَبْلُ فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًاا  قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِالَ کَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِ( 24

 وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ 
و ديدياد شاه   )اطمينان کردم  ( يوسف)گونه که نسبت به برادرش  آيا نسبت به او به شما اطمينان کنم همان»: گفت -

 «خداوند بهترين حافظ، و مهربانترين مهربانان است ( در هر حال،)و ! ؟( شد

واْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِّضَاعَتَهُمْ رُدَتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَا أَبَانَاا مَاا نَبْغِاي    وَلَمَا فَتَحُ( 25

هَذِهِ بِّضَاعَتُنَا رُدَتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ کَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ کَيْلٌ 

 يَسِيرٌ 
ماا ديگار شاه    ! پادر »: گفتناد ! ديدند سرمايه آنها به آنها بازگرداناده شاده   و هنگامى که متاع خود را گشودند،" -

و ماا   ( پس شه بهتر که برادر را با ماا بفرساتى؛  ! )اين سرمايه ماست که به ما باز پس گردانده شده است! ميخواهيم؟

يادتر دريافت خاواهيم  آوريم؛ و برادرمان را حفظ خواهيم کرد؛ و يك بار شتر ز براى خانواده خويش موادّ غذايى مى

 "«!کوشكى است ( بار)داشت؛ اين پيمانه 
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قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللّهِ لَتَأْتُنَنِي بِهِ إِالَ أَن يُحَاطَ ( 22

 بِكُمْ فَلَمَا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَکِيلٌ 
مگار  ! من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد، تا پيمان مؤکّد الهى بدهيد که او را حتماً نزد من خواهيد آورد»: گفت -

و هنگامى که آنها پيمان استوار خاود را در اختياار او   . قدرت از شما سلب گردد ( بر اثر مرگ يا علّت ديگر،)اينكه 

 «!ر و نگهبان استگوييم، ناظ خداوند، نسبت به آنچه مى»: گذاردند، گفت

وَقَالَ يَا بَنِيَ الَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْاوَابٍ مَتَفَرِقَاةٍ وَمَاا    ( 27

أُغْنِي عَنكُم مِنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِالَ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَکَلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَکَالِ  

  الْمُتَوَکِلُونَ
از يك در وارد نشويد؛ بلكاه از درهااى   ! فرزندان من»: گفت ( خواستند حرکت کنند، يعقوب هنگامى که مى)و " -

اى را کاه از   تاوانم حادثاه   نماى  ( من با اين دساتور، )و ! ( تا توجه مردم به سوى شما جلب نشود)متفرّق وارد گرديد 

ام؛ و همه متاوکّالن باياد    بر او توکّل کرده! ها از آنِ خداستحكم و فرمان، تن! سوى خدا حتمى است، از شما دف  کنم

 "«!بر او توکّل کنند

وَلَمَا دَخَلُواْ مِنْ حَيْ ُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَا کَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِنَ اللّهِ مِن شَايْءٍ  ( 28

ا عَلَمْنَاهُ وَلَكِنَ أَکْثَرَ النَاسِ إِالَ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَّضَاهَا وَإِنَهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَ

 الَ يَعْلَمُونَ 
و هنگامى که از همان طريق که پدر به آنها دستور داده بود وارد شدند، ايان کاار هايچ حادثاه حتماى الهاى را       " -

؛ و او ( و خاطرش آرام گرفت)انجام شد  ( که از اين طريق)توانست از آنها دور سازد، جز حاجتى در دل يعقوب  نمى

 "!دانند به خاطر تعليمى که ما به او داديم، علم فراوانى داشت؛ ولى بيشتر مردم نمى

وَلَمَا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِي أَنَاْ أَخُوکَ فَاالَ تَبْتَائِسْ   ( 29

 بِمَا کَانُواْ يَعْمَلُونَ 
من برادر تاو هساتم، از آنچاه    »: شدند، برادرش را نزد خود جاى داد و گفتبر يوسف وارد  ( برادران)هنگامى که  -

 «!دادند، غمگين و ناراحت نباش آنها انجام مى
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فَلَمَا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَ أَذَنَ مُاؤَذِنٌ أَيَتُهَاا   ( 71

 الْعِيرُ إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ 
بارهاى آنها را بست، ظرف آبخورى پادشاه را در باارِ بارادرش گذاشات؛ ساپس      ( مأمور يوسف)و هنگامى که " -

 "«!اى اهل قافله، شما دزد هستيد»کسى صدا زد؛ 

 قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَاذَا تَفْقِدُونَ ( 71
 «ايد؟ شه شيز گم کرده»: آنها رو به سوى او کردند و گفتند -

 قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ  (72
شاود؛ و مان ضاامن ايان      باه او داده ماى   ( غلّه)و هر کس آن را بياورد، يك بار شتر ! پيمانه پادشاه را»: گفتند" -

 "«!هستم ( پاداش)

 جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي األَرْضِ وَمَا کُنَا سَارِقِينَ  قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَا( 73
 "«!ايم دزد نبوده ( هرگز)ايم که در اين سرزمين فساد کنيم؛ و ما  دانيد ما نيامده به خدا سوگند شما مى»: گفتند" -

 قَالُواْ فَمَا جَزَآؤُهُ إِن کُنتُمْ کَاذِبِينَ ( 74
 «رش شيست؟اگر دروغگو باشيد، کيف»: آنها گفتند -

 قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ کَذَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ ( 75
و بخاطر اين کار، برده شما خواهاد  )در بارِ او پيدا شود، خودش کيفر آن خواهد بود؛ ( آن پيمانه)هر کس »: گفتند" -

 "«!دهيم گونه ستمگران را کيفر مى ما اين ( شد؛

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاء أَخِيهِ ثُمَ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاء أَخِيهِ کَذَلِكَ کِدْنَا ( 72

لِيُوسُفَ مَا کَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِالَ أَن يَشَاء اللّهُ نَرْفَ ُ دَرَجَاتٍ مِن 

 يمٌ نَشَاء وَفَوْقَ کُلِ ذِي عِلْمٍ عَلِ
قبل از بار برادرش، به کاوش بارهاى آنها پرداخت؛ سپس آن را از بارِ بارادرش بيارون    ( يوسف)در اين هنگام، " -

بگيارد،   ( مّصر)توانست برادرش را مطابق آيين پادشاه  او هرگز نمى! آورد؛ اين گونه راه شاره را به يوسف ياد داديم

 "!بريم؛ و برتر از هر صاحب علمى، عالمى است هيم باال مىدرجات هر کس را بخوا! مگر آنكه خدا بخواهد
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قَالُواْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِاهِ وَلَامْ   ( 77

 يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌ مَكَانًا وَاللّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَّصِفُونَ 
نياز قبال از او دزدى    ( يوساف )بارادرش   ( جاى تعجب نيسات؛ )دزدى کند، [  بنيامين]اگر او »: ندگفت ( برادران)" -

هماين  )را در درون خود پنهان داشت، و براى آنها آشكار نكرد؛  ( ناراحتى)اين  ( سخت ناراحت شد، و)يوسف « کرد

کنياد، آگااهتر    ا از آنچاه توصايف ماى   و خاد ! از نظر منزلت بادّترين مردمياد   ( از ديدگاه من،)شما »: گفت ( اندازه

 "«!است

قَالُواْ يَا أَيَهَا الْعَزِيزُ إِنَ لَهُ أَبًا شَيْخًا کَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَا نَرَاکَ مِنَ ( 78

 الْمُحْسِنِينَ 
و بگيار؛ ماا تاو را از    ؛ يكى از ما را باه جااى ا  ( شود که سخت ناراحت مى)او پدر پيرى دارد ! اى عزيز»: گفتند" -

 "«!بينيم نيكوکاران مى

 قَالَ مَعَاذَ اللّهِ أَن نَأْخُذَ إِالَ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَآ إِذًا لَظَالِمُونَ ( 79
ايام بگياريم؛ در آن صاورت، از ظالماان      پناه بر خدا که ما غير از آن کس که متاع خود را نازد او يافتاه  »: گفت" -

 "«!م بودخواهي

فَلَمَا اسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ خَلَّصُواْ نَجِيًا قَالَ کَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاکُمْ قَدْ أَخَاذَ  ( 81

عَلَيْكُم مَوْثِقًا مِنَ اللّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْارَحَ األَرْضَ حَتَاىَ   

 وْ يَحْكُمَ اللّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَ
: بزرگشاان گفات   ( بارادر )از او مأيوس شدند، به کنارى رفتند و با هم به نجوا پرداختند؛  ( برادران)هنگامى که " -

زمين مان از ايان سار   ! دانيد پدرتان از شما پيمان الهى گرفته؛ و پيش از اين درباره يوسف کوتاهى کرديد؟ آيا نمى»

 "!کنندگان است کنم، تا پدرم به من اجازه دهد؛ يا خدا درباره من داورى کند، که او بهترين حكم حرکت نمى

ارْجِعُواْ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَا أَبَانَا إِنَ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِالَ بِمَا عَلِمْنَا ( 81

 وَمَا کُنَا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ 
دانساتيم گاواهى    و ما جز به آنچاه ماى  ! ، پسرت دزدى کرد( جان)پدر: شما به سوى پدرتان بازگرديد و بگوييد" -

 "!نداديم؛ و ما از غيب آگاه نبوديم
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 وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَتِي کُنَا فِيهَا وَالْعِيْرَ الَتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَا لَّصَادِقُونَ ( 82
و ماا  ! ( بپارس )از آن شهر که در آن بوديم سؤال کن، و نيز از آن قافله که با آن آماديم   ( ن ندارى،و اگر اطمينا) -

 «!صادق هستيم ( در گفتار خود)

قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَّصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِامْ  ( 83

 مُ الْحَكِيمُ جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعَلِي
و )کانم، صابرى زيباا     من صبر مى! نفس شما، مسأله را شنين در نظرتان آراسته است ( هواى)»: گفت ( يعقوب)" -

 "!اميدوارم خداوند همه آنها را به من بازگرداند؛ شرا که او دانا و حكيم است! ( خالى از کفران

وسُفَ وَابْيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُاوَ  وَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُ( 84

 کَظِيمٌ 
برد  و ششمان او از اندوه سفيد شد، اما خشم خود را فرو مى« !وا اسفا بر يوسف»: و از آنها روى برگرداند و گفت -

 !( کرد و هرگز کفران نمى)

 ضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالُواْ تَاهلل تَفْتَأُ تَذْکُرُ يُوسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَ( 85
 «!کنى تا در آستانه مرگ قرار گيرى، يا هالک گردى به خدا تو آنقدر ياد يوسف مى»: گفتند -

 قَالَ إِنَمَا أَشْكُو بَثِي وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُونَ ( 82
دانام کاه شاما     و از خدا شيزهايى ماى ! ( برم و شكايت نزد او مى)گويم  خدا مى من غم و اندوهم را تنها به»: گفت -

 !دانيد نمى

يَا بَنِيَ اذْهَبُواْ فَتَحَسَسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَالَ تَيْأَسُواْ مِن رَوْحِ اللّهِ إِنَاهُ  ( 87

 الَ يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللّهِ إِالَ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ 
برويد، و از يوسف و برادرش جستجو کنيد؛ و از رحمت خدا مأيوس نشويد؛ که تنها گاروه کاافران، از   ! پسرانم" -

 "«!شوند رحمت خدا مأيوس مى
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فَلَمَا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَا أَيَهَا الْعَزِيزُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا الّضُارُ وَجِئْنَاا بِبِّضَااعَةٍ    ( 88

 وْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَّصَدَقْ عَلَيْنَآ إِنَ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَّصَدِقِينَ مَزْجَاةٍ فَأَ
ما و خاندان ما را ناراحتى فارا گرفتاه، و متااع    ! اى عزيز»: وارد شدند، گفتند[  يوسف]= هنگامى که آنها بر او " -

امل کن؛ و بار ماا تّصادّق و بخشاش نماا، کاه       ايم؛ پيمانه را براى ما ک با خود آورده ( براى خريد موادّ غذايى)کمى 

 "«!دهد خداوند بخشندگان را پاداش مى

 قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ( 89
 «!آيا دانستيد با يوسف و برادرش شه کرديد، آنگاه که جاهل بوديد؟»: گفت -

يُوسُفُ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَهُ  قَالُواْ أَإِنَكَ لَأَنتَ( 91

 مَن يَتَقِ وَيِّصْبِرْ فَإِنَ اللّهَ الَ يُّضِي ُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
ر خداوند بر ما منّت گذارد؛ ها ! من يوسفم، و اين برادر من است ( آرى،)»: گفت« !آيا تو همان يوسفى؟»: گفتند" -

شرا که خداوناد پااداش نيكوکااران را     ( شود؛ سرانجام پيروز مى)کس تقوا پيشه کند، و شكيبايى و استقامت نمايد، 

 "«!کند ضاي  نمى

 قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَکَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن کُنَا لَخَاطِئِينَ ( 91
 "«!ده؛ و ما خطاکار بوديمبه خدا سوگند، خداوند تو را بر ما برترى بخشي»: گفتند" -

 قَالَ الَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ ( 92
بخشاد؛ و او مهرباانترين مهرباناان     خداوند شما را ماى ! امروز مالمت و توبيخى بر شما نيست»: گفت ( يوسف)" -

 "!است

ذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَّصِايرًا وَأْتُاونِي بِاأَهْلِكُمْ    اذْهَبُواْ بِقَمِيّصِي هَ( 93

 أَجْمَعِينَ 
 «!و همه نزديكان خود را نزد من بياوريد! شود اين پيراهن مرا ببريد، و بر صورت پدرم بيندازيد، بينا مى -

 يُوسُفَ لَوْالَ أَن تُفَنِدُونِ  وَلَمَا فَّصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِي لَأَجِدُ رِيحَ( 94
کانم،   من بوى يوسف را احساس ماى »: گفت[  يعقوب]= جدا شد، پدرشان  ( از سرزمين مّصر)هنگامى که کاروان  -

 «!اگر مرا به نادانى و کم عقلى نسبت ندهيد
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 قَالُواْ تَاللّهِ إِنَكَ لَفِي ضَالَلِكَ الْقَدِيمِ ( 95
 «!مان گمراهى سابقت هستىبه خدا تو در ه»: گفتند -

فَلَمَا أَن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَ بَّصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِاي  ( 92

 أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُونَ 
آيا به شاما  »: گفت! ان بينا شدرا بر صورت او افكند؛ ناگه ( پيراهن)امّا هنگامى که بشارت دهنده فرا رسيد، آن " -

 "«!دانيد؟ دانم که شما نمى نگفتم من از خدا شيزهايى مى

 قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَا کُنَا خَاطِئِينَ ( 97
 «!از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه، که ما خطاکار بوديم! پدر»: گفتند -

 فِرُ لَكُمْ رَبِيَ إِنَهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَحِيمُ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْ( 98
 «!طلبم، که او آمرزنده و مهربان است بزودى براى شما از پروردگارم آمرزش مى»: گفت -

فَلَمَا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِّصْرَ إِن شَااء اللّاهُ   ( 99

 آمِنِينَ 
همگى داخال مّصار شاويد،    »: نگامى که بر يوسف وارد شدند، او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت، و گفتو ه -

 «!که انشاء اهلل در امن و امان خواهيد بود

وَرَفَ َ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ سُجَدًا وَقَاالَ يَاا أَبَاتِ هَاذَا تَأْوِيالُ      ( 111

دْ جَعَلَهَا رَبِي حَق ا وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِاي مِانَ السِاجْنِ    رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَ

وَجَاء بِكُم مِنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزغَ الشَايْطَانُ بَيْنِاي وَبَايْنَ إِخْاوَتِي إِنَ رَبِاي      

 لَطِيفٌ لِمَا يَشَاء إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 
اين تعبير خاوابى اسات   ! پدر»: خود را بر تخت نشاند؛ و همگى بخاطر او به سجده افتادند؛ و گفت و پدر و مادر" -

و او به من نيكى کرد هنگامى که مرا از زندان بيرون آورد، و شاما را  ! که قبالً ديدم؛ پروردگارم آن را حقّ قرار داد

خواهاد   پروردگارم نسبت به آنچه مى.برادرانم فساد کردآورد بعد از آنكه شيطان، ميان من و  ( به اينجا)از آن بيابان 

 "!صاحب لطف است؛ شرا که او دانا و حكيم است ( داند، و شايسته مى)
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رَِب قَْد آتَيْتَنِي مِاَن الْمُلْاِك َوعَلَمْتَنِاي مِان َتأِْوياِل األَحَاِدياِ  فَااطِرَ        ( 111

يَا وَاآلخِارَةِ تَاوَفَنِي مُسْالِمًا وَأَلْحِقْنِاي     السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ أَنتَ وَلِيِي فِي الدَنُ

 بِالّصَالِحِينَ 
اى آفرينناده  ! از حكومت به من بخشيدى، و مرا از علم تعبيار خوابهاا آگااه سااختى     ( عظيم)بخشى ! پروردگارا" -

 "«!ملحق فرماتو ولىّ و سرپرست من در دنيا و آخرت هستى، مرا مسلمان بميران؛ و به صالحان ! آسمانها و زمين

ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا کُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُاواْ أَمْارَهُمْ   ( 112

 وَهُمْ يَمْكُرُونَ 
گرفتناد و   نزد آنها نبودى هنگامى که تّصميم ماى  ( هرگز)تو ! فرستيم اين از خبرهاى غيب است که به تو وحى مى -

 !کشيدند نقشه مى

 وَمَا أَکْثَرُ النَاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ( 113
 !آورند و بيشتر مردم، هر شند اصرار داشته باشى، ايمان نمى -

 وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِالَ ذِکْرٌ لِلْعَالَمِينَ ( 114
 "!تذکّرى براى جهانيان طلبى؛ آن نيست مگر از آنها پاداشى نمى ( هرگز)و تو " -

وََکَأيِن مِن آيَاٍة فِاي السَامَاوَاتِ وَاأَلْرضِ يَمُارُونَ عَلَْيهَاا َوهُامْ عَْنهَاا        ( 115

 مُعْرِضُونَ 
 !گذرند، و از آن رويگردانند در آسمانها و زمين که آنها از کنارش مى ( از خدا)اى  و شه بسيار نشانه -

 بِاللّهِ إِالَ وَهُم مَشْرِکُونَ  وَمَا يُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ( 112
 !و بيشتر آنها که مدعى ايمان به خدا هستند، مشرکند -

أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ الَ ( 117

 يَشْعُرُونَ 
سوى خدا به سراغ آنان بيايد، يا ساعت رستاخيز ناگهان فرارساد، در حاالى   آيا ايمن از آنند که عذاب فراگيرى از  -

 !که متوجّه نيستند؟
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قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَّصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ ( 118

 وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِکِينَ 
منازّه اسات   ! کنايم  پيروانم، و با بّصيرت کامل، همه مردم را به سوى خدا دعوت ماى اين راه من است من و »: بگو -

 «!و من از مشرکان نيستم! خدا

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِالَ رِجَاالً نُوحِي إِلَايْهِم مِانْ أَهْالِ الْقُارَى أَفَلَامْ      ( 119

بَةُ الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَادَارُ اآلخِارَةِ   يَسِيرُواْ فِي األَرْضِ فَيَنظُرُواْ کَيْفَ کَانَ عَاقِ

 خَيْرٌ لِلَذِينَ اتَقَواْ أَفَالَ تَعْقِلُونَ 
در  ( مخالفاان دعاوت تاو،   )آياا  ! کارديم  و ما نفرستاديم پيش از تو، جز مردانى از اهل آباديها که به آنها وحى مى -

و ساراى آخارت باراى پرهيزکااران بهتار      ! ها بودند شه شد؟زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت کسانى که پيش از آن

 !کنيد؟ آيا فكر نمى! است

حَتَى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُسُلُ وَظَنُواْ أَنَهُمْ قَدْ کُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَّصْرُنَا فَنُجِيَ مَن ( 111

 نَشَاءُ وَالَ يُرَدَ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ 
تا آنگاه که رسوالن مأيوس شدند،  ( بران به دعوت خود، و دشمنان آنها به مخالفت خود همچنان ادامه دادندپيام)" -

گمان کردند که به آنان دروغ گفته شده است؛ در اين هنگام، يارى ما باه ساراغ آنهاا آماد؛ آناان را کاه        ( مردم)و 

 "!شود زگردانده نمىخواستيم نجات يافتند؛ و مجازات و عذاب ما از قوم گنهكار با

لَقَدْ کَانَ فِي قَّصَّصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُوْلِي األَلْبَابِ مَا کَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِان  ( 111

 تَّصْدِيقَ الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفّْصِيلَ کُلِ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 
وحى آسمانى اسات،  )اينها داستان دروغين نبود؛ بلكه ! احبان انديشه بوددر سرگذشت آنها درس عبرتى براى ص" -

کاه پاياه ساعادت    )قرار دارد؛ و شرح هار شيازى    ( از کتب آسمانى پيشين)هماهنگ است با آنچه پيش روى او  ( و

 "!آورند ؛ و هدايت و رحمتى است براى گروهى که ايمان مى( انسان است
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 سوره الرعد

 محل نزول مدينه -43ت تعداد آيا - 13س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ الْحَقُ وَلَكِانَ أَکْثَارَ   ( 1

 النَاسِ الَ يُؤْمِنُونَ 
ت؛ و آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شاده، حاقّ اسات؛ ولاى بيشاتر      اس ( آسمانى)المر، اينها آيات کتاب " -

 "!آورند مردم ايمان نمى

اللّهُ الَذِي رَفَ َ السَمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَاخَرَ  ( 2

األَمْرَ يُفَّصِلُ اآليَاتِ لَعَلَكُم بِلِقَاء  الشَمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌ يَجْرِي ألَجَلٍ مَسَمًى يُدَبِرُ

 رَبِكُمْ تُوقِنُونَ 
خدا همان کسى است که آسمانها را، بدون ستونهايى که براى شما ديدنى باشد، برافراشت، سپس بر عرش استيال " -

ام تا زماان معيناى   ؛ و خورشيد و ماه را مسخّر ساخت، که هر کد( و زمام تدبير جهان را در کف قدرت گرفت)يافت 

نمايد؛ شايد به لقاى پروردگارتان يقين پيادا   تشريح مى ( براى شما)کند؛ آيات را  کارها را او تدبير مى! حرکت دارند

 "!کنيد

وَهُوَ الَذِي مَدَ األَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن کُلِ الثَمَرَاتِ جَعَلَ ( 3

 ثْنَيْنِ يُغْشِي اللَيْلَ النَهَارَ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَرُونَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ا
ها دو جفت آفريد؛  ها و نهرهايى قرار داد؛ و در آن از تمام ميوه و او کسى است که زمين را گسترد؛ و در آن کوه" -

 "!کنند ى گروهى که تفكر مىپوشاند؛ در اينها آياتى است برا شب را بر روز مى ( پرده سياه)
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وَفِي األَرْضِ قِطَ ٌ مَتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ مِنْ أَعْنَاابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيالٌ صِانْوَانٌ    ( 4

وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَّضِلُ بَعّْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي األُکُالِ إِنَ فِاي   

 لُونَ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِ
باغهايى از انگور و زراعت و نخلها،  ( نيز)و در روى زمين، قطعاتى در کنار هم قرار دارد که با هم متفاوتند؛ و " -

همه آنها از ياك آب   ( تر آنكه و عجيب)رويند و گاه بر دو پايه؛  که گاه بر يك پايه مى ( و درختان ميوه گوناگون)

هاايى اسات    دهيم؛ در اينها نشاانه  ز آنها را از جهت ميوه بر ديگرى برترى مىو با اين حال، بعّضى ا! شوند سيراب مى

 "!گيرند براى گروهى که عقل خويش را به کار مى

وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا کُنَا تُرَابًا أَئِنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُوْلَئِكَ الَذِينَ ( 5

ئِكَ األَغْالَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُامْ فِيهَاا   کَفَرُواْ بِرَبِهِمْ وَأُوْلَ

 خَالِدونَ 
بار ديگر )آيا هنگامى که ما خاک شديم، »: گويند کنى، عجيب گفتار آنهاست که مى تعجب مى ( از شيزى)و اگر " -

اند؛ و آنان غل  که به پروردگارشان کافر شدهآنها کسانى هستند « !گرديم؟ به خلقت جديدى بازمى ( شويم و زنده مى

 "!و زنجيرها در گردنشان است؛ و آنها اهل دوزخند، و جاودانه در آن خواهند ماند

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَيِئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَاتْ مِان قَابْلِهِمُ الْمَاثُالَتُ وَإِنَ     ( 2

 اسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَ رَبَكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَ
کنند؛ با اينكه پيش از آنهاا بالهااى    مى ( و عذاب)، از تو تقاضاى شتاب در سيّئه ( و رحمت)آنها پيش از حسنه " -

در عين )و  داراى مغفرت است؛ -کنند با اينكه ظلم مى -و پروردگار تو نسبت به مردم ! عبرت انگيز نازل شده است

 "!پروردگارت داراى عذاب شديد است ( حال،

وَيَقُولُ الَذِينَ کَفَرُواْ لَوْآل أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِهِ إِنَمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِ قَوْمٍ ( 7

 هَادٍ 
تاو فقاط بايم    « !ه؟از پروردگاارش بار او ناازل نشاد     ( اى و معجزه)شرا آيه »: گويند کسانى که کافر شدند مى" -

 "!( ؛و اينها همه بهانه است، نه براى جستجوى حقيقت)اى است  و براى هر گروهى هدايت کننده! اى دهنده
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اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ کُلُ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ األَرْحَامُ وَمَاا تَازْدَادُ وَکُالُ شَايْءٍ     ( 8

 عِندَهُ بِمِقْدَارٍ 
و )کنناد   کند آگاه است؛ و نيز از آنچه رحمها کم ماى  اى حمل مى مادّه ( انسان يا حيوان)هر  هايى که خدا از جنين" -

؛ و هر شيز نزد او مقدار معيناى  ( و بعد از موق  ميزايند)کنند  ، و هم از آنچه افزون مى( زايند پيش از موعد مقرّر مى

 ".دارد

 تَعَالِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُ( 9
 !او از غيب و شهود آگاه، و بزرگ و متعالى است -

سَوَاٌء مِنكُم مَْن أَسََر الْقَْوَل وَمَان َجهَاَر بِاِه وَمَاْن هُاَو ُمسْاتَْخٍف بِاللَيْالِ        ( 11

 وَسَارِبٌ بِالنَهَارِ 
کساانى کاه شابانگاه    براى او يكسان است کسانى از شما که پنهانى سخن بگويند، ياا آن را آشاكار ساازند؛ و    " -

 ".کنند، يا در روشنايى روز مخفيانه حرکت مى

لَهُ مُعَقِبَاتٌ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَ اللّهَ الَ يُغَيِرُ ( 11

وْمٍ سُوءًا فَالَ مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُغَيِرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَ

 مِن دُونِهِ مِن وَالٍ 
حاوادث غيار   ]= براى انسان، مأمورانى است که پى در پى، از پيش رو، و از پشت سارش او را از فرماان خادا    " -

آنچاه را در   دهاد مگار آنكاه آناان     را تغييار نماى   ( و ملّتى)خداوند سرنوشت هيچ قوم  ( امّا)کنند؛  حفظ مى[  حتمى

کند، هيچ شيز مان  آن نخواهاد   ( بخاطر اعمالشان)و هنگامى که خدا اراده سوئى به قومى ! خودشان است تغيير دهند

 "!شد؛ و جز خدا، سرپرستى نخواهند داشت

 هُوَ الَذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِىءُ السَحَابَ الثِقَالَ ( 12
بار ايجاد  دهد، که هم مايه ترس است و هم مايه اميد؛ و ابرهاى سنگين که برق را به شما نشان مى او کسى است" -

 "!کند مى
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وَيُسَبِحُ الرَعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَالَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الّصَوَاعِقَ فَيُّصِيبُ بِهَا ( 13

 وَ شَدِيدُ الْمِحَالِ مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّهِ وَهُ
فرستد؛ و هر کس را بخواهاد   ها را مى و صاعقه! فرشتگان از ترس او ( نيز)گويد؛ و  و رعد، تسبيح و حمد او مى" -

و او ! درباره خدا به مجادله مشاغولند  ( در حالى که آنها با مشاهده اين همه آيات الهى، باز هم)سازد،  گرفتار آن مى

 "!دارد ( ازاتى دردناکو مج)انتها  قدرتى بى

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِ وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِاهِ الَ يَسْاتَجِيبُونَ لَهُام بِشَايْءٍ إِالَ     ( 14

کَبَاسِطِ کَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَاا دُعَااءُ الْكَاافِرِينَ إِالَ فِاي     

 ضَالَلٍ 
باه دعاوت آنهاا پاساخ      ( هرگاز )خوانناد،   غيار از خادا ماى    ( مشارکان )و کسانى را که ! از آن اوست دعوت حق -

گشايد تا آب باه دهاانش برساد، و     خود را به سوى آب مى ( دست)آنها همچون کسى هستند که کفهاى ! گويند نمى

 !نيست ( و گمراهى)و دعاى کافران، جز در ضالل ! هرگز نخواهد رسيد

يَسْجُدُ مَن فِي السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ طَوْعًا وَکَرْهًا وَظِاللُهُام بِالْغُادُوِ    وَلِلّهِ( 15

 وَاآلصَالِ 
هايشان، هار صابح و عّصار     و همچنين سايه -از روى اطاعت يا اکراه -تمام کسانى که در آسمانها و زمين هستند  -

 .کنند براى خدا سجده مى

األَرْضِ قُلِ اللّهُ قُلْ أَفَاتَخَذْتُم مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ الَ قُلْ مَن رَبَ السَمَاوَاتِ وَ( 12

يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَالَ ضَر ا قُالْ هَالْ يَسْاتَوِي األَعْمَاى وَالْبَّصِايرُ أَمْ هَالْ       

هِ فَتَشَاابَهَ الْخَلْاقُ   تَسْتَوِي الظُلُمَاتُ وَالنُورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُارَکَاءَ خَلَقُاواْ کَخَلْقِا   

 عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ کُلِ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ 
غيار از او   ( و خدايانى)آيا اوليا »: بگو ( سپس)« !اللّه»: بگو« شه کسى پروردگار آسمانها و زمين است؟»: بگو" -

آياا نابيناا و بيناا    »: بگاو « ( !تا شه رسد باه شاما؟  )د نيستند مالك سود و زيان خو ( حتّى)ايد که  براى خود برگزيده
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آيا آنها همتايانى براى خدا قرار دادند بخاطر اينكه آنان همانناد خادا آفرينشاى    ! يا ظلمتها و نور برابرند؟! يكسانند؟

 "«!پيروزخدا خالق همه شيز است؛ و اوست يكتا و »: بگو« !داشتند، و اين آفرينشها بر آنها مشتبه شده است؟

أَنزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَالَ السَايْلُ زَبَادًا رَابِيًاا     ( 17

وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ کَذَلِكَ يَّضْرِبُ اللّهُ 

أَمَا الزَبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَا مَا يَنفَ ُ النَاسَ فَيَمْكُ ُ فِي األَرْضِ الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَ

 کَذَلِكَ يَّضْرِبُ اللّهُ األَمْثَالَ 
اى به اندازه آنها سيالبى جارى شد؛ ساپس سايل بار روى     خداوند از آسمان آبى فرستاد؛ و از هر درّه و رودخانه" -

براى به دست آوردن زينت آالت ياا وساايل زنادگى، آتاش روى آن      ( ها، در کوره)چه خود کفى حمل کرد؛ و از آن

امّاا کفهاا باه     - !زناد  خداوند، حق و باطل را شنين مثال ماى   -آيد  کنند نيز کفهايى مانند آن به وجود مى روشن مى

ماند؛ خداوناد اينچناين    ىدر زمين م[ آب يا فلز خالص ]= رساند  شوند، ولى آنچه به مردم سود مى بيرون پرتاب مى

 "!زند مثال مى

لِلَذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِهِمُ الْحُسْنَى وَالَذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَ لَهُم مَا فِي ( 18

جَهَنَمُ األَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ الَفْتَدَوْاْ بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ 

 وَبِئْسَ الْمِهَادُ 
نتيجه نيكوتر است؛ و کسانى که دعاوت او را   ( سرانجام و)براى آنها که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند، " -

اگر تمام آنچه روى زمين اسات، و هماننادش، از    ( روند، که آنچنان در وحشت عذاب الهى فرو مى)اجابت نكردند، 

براى آنها حساب بدى است؛ ( !ولى از آنها پذيرفته نخواهد شد! )دهند اى رهايى از عذاب مىآن آنها باشد، همه را بر

 "!و جايگاهشان جهنم، و شه بد جايگاهى است

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ الْحَقُ کَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَمَاا يَتَاذَکَرُ   ( 19

 أُوْلُواْ األَلْبَابِ 
تنهاا  ! داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است، همانند کسى است که نابيناست؟ آيا کسى که مى -

 ...شوند صاحبان انديشه متذکّر مى
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 الَذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَالَ يَنقُّضُونَ الْمِيثَاقَ ( 21
 ...شكنند کنند، و پيمان را نمى آنها که به عهد الهى وفا مى -

وَالَذِينَ يَّصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَهُمْ وَيَخَافُونَ سُاوءَ  ( 21

 الحِسَابِ 
ترساند؛ و از   و آنها که پيوندهايى را که خدا دستور به برقرارى آن داده، برقرار ميدارند؛ و از پروردگارشان مى" -

 "...بيم دارند ( روز قيامت)بدى حساب 

وَالَذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِهِمْ وَأَقَامُواْ الّصَالَةَ وَأَنفَقُاواْ مِمَاا رَزَقْنَااهُمْ    ( 22

 سِر ا وَعَالَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَيِئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَارِ 
دارند؛ و از آنچه به آنها روزى  کنند؛ و نماز را برپا مى شكيبايى مىپروردگارشان  ( پاک)و آنها که بخاطر ذات " -

برند؛ پايان نياك ساراى ديگار، از آن     کنند؛ و با حسنات، سيئات را از ميان مى ايم، در پنهان و آشكار، انفاق مى داده

 "...آنهاست

اجِهِامْ وَذُرِيَااتِهِمْ   جَنَاتُ عَدْنٍ يَادْخُلُونَهَا وَمَانْ صَالَحَ مِانْ آبَاائِهِمْ وَأَزْوَ     ( 23

 وَالمَالَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن کُلِ بَابٍ 
شوند؛ و همچنين پادران و همساران و فرزنادان صاالح آنهاا؛ و       باغهاى جاويدان بهشتى که وارد آن مى ( همان)" -

 "...گردند فرشتگان از هر درى بر آنان وارد مى

 بَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَارِ سَالَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَ( 24
 !( ى جاويدان)شه نيكوست سرانجام آن سرا! سالم بر شما بخاطر صبر و استقامتتان ( :گويند و به آنان مى) -

وَالَذِينَ يَنقُّضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَارَ اللّاهُ بِاهِ أَن    ( 25

 ونَ فِي األَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَارِ يُوصَلَ وَيُفْسِدُ
شكنند، و پيوندهايى را که خدا دساتور باه برقارارى آن داده قطا       آنها که عهد الهى را پس از محكم کردن مى" -

 "!تسراى آخر ( و مجازات)نمايند، لعنت براى آنهاست؛ و بدى  کنند، و در روى زمين فساد مى مى
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اللّهُ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَااةِ الادَنْيَا وَمَاا الْحَيَااةُ     ( 22

 الدَنْيَا فِي اآلخِرَةِ إِالَ مَتَاعٌ 
تناگ   ( و مّصالحت بداناد،  )وسي ، براى هر کس بخواهاد   ( و شايسته بداند)خدا روزى را براى هر کس بخواهد " -

شدند؛ در حالى که زندگى دنيا در برابر آخارت،   ( و خوشحال)به زندگى دنيا، شاد [  کافران]= دهد؛ ولى آنها  ىقرارم

 "!متاع ناشيزى است

وَيَقُولُ الَذِينَ کَفَرُواْ لَوْالَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِهِ قُلْ إِنَ اللّاهَ يُّضِالُ مَان    ( 27

 مَنْ أَنَابَ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ 
: بگاو « !اى از پروردگاارش بار او ناازل نشاده اسات؟     ( و معجازه )شرا آياه  »: گويند کسانى که کافر شدند مى" -

هاا   کمبودى در معجزه! )کند خداوند هر کس را بخواهد گمراه، و هر کس را که بازگردد، به سوى خودش هدايت مى»

 "«( !نيست؛ لجاجت آنها مان  است

 نُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللّهِ أَالَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ الَذِينَ آمَ( 28
است؛ آگاه باشيد، تنها با ياد خادا   ( و آرام)اند، و دلهايشان به ياد خدا مطمئن  آنها کسانى هستند که ايمان آورده" -

 "!يابد دلها آرامش مى

 واْ الّصَالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ الَذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُ( 29
نّصيبشاان اسات؛ و بهتارين    ( زنادگى )تارين   آنها که ايماان آوردناد و کارهااى شايساته انجاام دادناد، پااکيزه       " -

 "!سرانجامها

يَ کَذَلِكَ أَرْسَلْنَاکَ فِي أُمَةٍ قَدْ خَلَتْ مِان قَبْلِهَاا أُمَامٌ لِتَتْلُاوَ عَلَايْهِمُ الَاذِ      ( 31

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِي ال إِلَهَ إِالَ هُوَ عَلَيْاهِ تَوَکَلْاتُ   

 وَإِلَيْهِ مَتَابِ 
تو را به ميان امّتى فرستاديم که پيش از آنها امّتهاى ديگارى   ( که پيامبران پيشين را مبعوث کرديم،)همان گونه " -

خداونادى کاه رحماتش    ]= ايم بر آنان بخوانى، در حالى که به رحماان   تند، تا آنچه را به تو وحى نمودهآمدند و رف

بار او توکّال کاردم؛ و    ! معباودى جاز او نيسات   ! او پروردگار مان اسات  »: ورزند؛ بگو کفر مى[  همگان را فراگرفته

 "«!بازگشتم بسوى اوست
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جِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ األَرْضُ أَوْ کُلِمَ بِاهِ الْمَاوْتَى   وَلَوْ أَنَ قُرْآنًا سُيِرَتْ بِهِ الْ( 31

بَل لِلّهِ األَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَذِينَ آمَنُواْ أَن لَاوْ يَشَااءُ اللّاهُ لَهَادَى النَااسَ      

وْ تَحُالُ قَرِيبًاا مِان    جَمِيعًا وَالَ يَزَالُ الَذِينَ کَفَرُواْ تُّصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَاةٌ أَ 

 دَارِهِمْ حَتَى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّهِ إِنَ اللّهَ الَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ 
ها به حرکت درآيند يا زمينها قطعه قطعه شوند، يا بوسيل؛ آن با مردگان سخن گفته شاود،   اگر بوسيل؛ قرآن، کوه" -

دانند که اگار خادا    اند نمى آيا آنها که ايمان آورده! اختيار خداست ولى همه کارها در ( !باز هم ايمان نخواهند آورد)

اى بار   و پيوساته بالهااى کوبناده   ! ( امّا هدايت اجبارى سودى ندارد)کند  هدايت مى ( به اجبار)بخواهد همه مردم را 

خدا فرا رسد؛ باه يقاين     (نهايى)آيد، تا وعده  شود، و يا بنزديكى خانه آنها فرود مى کافران بخاطر اعمالشان وارد مى

 "!کند خداوند در وعد؛ خود تخلّف نمى

وَلَقَدِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَذِينَ کَفَرُواْ ثُمَ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ ( 32

 کَانَ عِقَابِ 
ار دادند؛ من به کافران مهلت دادم؛ ساپس  پيامبران پيش از تو را نيز مورد استهزا قر ( تنها تو را استهزا نكردند،)" -

 "!آنها را گرفتم؛ ديدى مجازات من شگونه بود؟

أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى کُلِ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَکَاءَ قُالْ سَامَوهُمْ   ( 33

الْقَوْلِ بَلْ زُيِنَ لِلَاذِينَ کَفَارُواْ    أَمْ تُنَبِئُونَهُ بِمَا الَ يَعْلَمُ فِي األَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِنَ

 مَكْرُهُمْ وَصُدَواْ عَنِ السَبِيلِ وَمَن يُّضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 
،همچاون  )بييند  و اعمال همه را مى ( و حافظ و نگهبان و مراقب همه است،)آيا کسى که باالى سر همه ايستاده، " -

آياا  ! آنها را نام ببرياد »: آنان براى خدا همتايانى قرار دادند؛ بگو! ؟( ن صفات را نداردکسى است که هيچ يك از اي

« !گوييد؟ مى ( و تو خالى)خبر است، يا سخنان ظاهرى  دهيد که از وجود آن در روى زمين بى شيزى را به او خبر مى

و بار اثار ناپااکى درون،    )ت داده شاده،  بلكه در نظر کافران، دروغهايشان زينا  ( نه، شريكى براى خدا وجود ندارد؛)

اند؛ و هر کس را خادا گماراه کناد، راهنماايى      بازداشته شده ( خدا)و آنها از راه  ( پندارند که واقعيتى دارد؛ شنين مى

 "!براى او وجود نخواهد داشت
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م مِانَ اللّاهِ مِان    لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَلَعَذَابُ اآلخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَهُ( 34

 وَاقٍ 
خادا، هايچ کاس     ( عاذاب )تر است؛ و در برابر  است؛ و عذاب آخرت سخت ( دردناک)در دنيا، براى آنها عذابى " -

 "!تواند آنها را نگه دارد نمى

وِظِلُهَا  مَثَلُ الْجَنَةِ الَتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ أُکُلُهَا دَآئِمٌ( 35

 تِلْكَ عُقْبَى الَذِينَ اتَقَواْ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَارُ 
نهرهاى آب از زيار درختاانش جاارى اسات،      ( اين است که)توصيف بهشتى که به پرهيزگاران وعده داده شده، " -

کردند؛ و سرانجام کافران، اش دائمى است؛ اين سرانجام کسانى است که پرهيزگارى پيشه  ميوه آن هميشگى، و سايه

 "!آتش است

وَالَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ األَحْزَابِ مَن يُنكِرُ ( 32

 بَعّْضَهُ قُلْ إِنَمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ وَال أُشْرِکَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ 
، ( هاا  و گاروه )ايم، از آنچه بر تو نازل شده، خوشحالند؛ و بعّضى از احزاب  که کتاب آسمانى به آنان داده کسانى" -

باه ساوى او   ! را بپرستم؛ و شريكى براى او قائل نشاوم « اللّه»من مأمورم که »: کنند؛ بگو قسمتى از آن را انكار مى

 "«!کنم؛ و بازگشت من بسوى اوست دعوت مى

أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًا وَلَئِنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْادَ مَاا جَااءَکَ مِانَ     وَکَذَلِكَ ( 37

 الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍ وَالَ وَاقٍ 
را بعنوان فرمان روشن و صريحى  ( قرآن)بر تو نيز اين  ( که به پيامبران پيشين کتاب آسمانى داديم،)گونه  همان" -

پيروى کنى، هيچ کس در برابر خدا، از تاو   -بعد از آنكه آگاهى براى تو آمده -کرديم؛ و اگر از هوسهاى آنان  نازل

 ".حمايت و جلوگيرى نخواهد کرد
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وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُالً مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَةً وَمَا کَانَ لِرَسُولٍ ( 38

 آيَةٍ إِالَ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِ أَجَلٍ کِتَابٌ أَن يَأْتِيَ بِ
توانست  رسوالنى فرستاديم؛ و براى آنها همسران و فرزندانى قرار داديم؛ و هيچ رسولى نمى ( نيز)ما پيش از تو " -

( ر اسات و براى هر کارى، موعادى مقارّ  )اى دارد  هر زمانى نوشته! اى بياورد، مگر بفرمان خدا معجزه ( ز پيش خود)ا

!" 

 يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمَ الْكِتَابِ ( 39
 "!نزد اوست[ لوح محفوظ]= « امّ الكتاب»کند؛ و  خداوند هر شه را بخواهد محو، و هر شه را بخواهد اثبات مى" -

كَ فَإِنَمَاا عَلَيْاكَ الْابَالَغُ    وَإِن مَا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَذِي نَعِادُهُمْ أَوْ نَتَوَفَيَنَا  ( 41

 وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ 
 ( پيش از فرا رسايدن ايان مجازاتهاا   )دهيم به تو نشان دهيم، يا  اى از مجازاتها را که به آنها وعده مى و اگر پاره" -

 ".برماست ( آنها)تو را بميرانيم، در هر حال تو فقط مأمور ابالغ هستى؛ و حساب 

رَوْاْ أَنَا نَأْتِي األَرْضَ نَنقُّصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللّاهُ يَحْكُامُ الَ مُعَقِابَ    أَوَلَمْ يَ( 41

 لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِي ُ الْحِسَابِ 
ها، تمدّنها، و  و جامعه! )کنيم؟ آن کم مى ( و جوانب)آييم و از اطراف  آيا نديدند که ما پيوسته به سراغ زمين مى" -

کند؛ و هيچ کاس را يااراى جلاوگيرى ياا ردّ احكاام او       و خداوند حكومت مى ( .روند اً از ميان مىدانشمندان تدريج

 "!نيست؛ و او سري  الحساب است

وَقَدْ مَكَرَ الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِابُ کُالُ نَفْاسٍ    ( 42

 قْبَى الدَارِ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَارُ لِمَنْ عُ
او از کار هر کاس  ! ها از آن خداست ها کشيدند؛ ولى تمام طرحها و نقشه پيش از آنان نيز کسانى طرحها و نقشه" -

 "!در سراى ديگر از آن کيست ( نيك و بد)دانند سرانجام  آگاه است؛ و بزودى کفّار مى
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فَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ وَيَقُولُ الَذِينَ کَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَالً قُلْ کَ( 43

 عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ 
و آگااهى  )کافى است که خداوند، و کسى که علم کتاب »: بگو« !تو پيامبر نيستى»: گويند آنها که کافر شدند مى -

 «!نزد اوست، ميان من و شما گواه باشند ( بر قرآن

 سوره ابراهيم

 محل نزول مكه -52تعداد آيات  -14س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

الَر کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَاسَ مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النُورِ بِاإِذْنِ رَبِهِامْ   ( 1

 إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 
به ساوى روشانايى    ( ى شرک و ظلم و جهل،)که بر تو نازل کرديم، تا مردم را از تاريكيها کتابى است ( اين)الر،  -

 .بفرمان پروردگارشان در آورى، بسوى راه خداوند عزيز و حميد ( ايمان و عدل و آگاهى،)

عَذَابٍ اللّهِ الَذِي لَهُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي األَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ ( 2

 شَدِيدٍ 
( الهاى )همان خدايى که آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن اوست؛ واى بر کافران از مجازات شاديد  " -

!" 
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الَِذيَن َيسْتَحِبَوَن الْحَيَاَة الادَنْيَا عَلَاى اآلخِارَِة َوَيّصُادَوَن عَان سَابِيِل اللّاهِ        ( 3

 ضَالَلٍ بَعِيدٍ  وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَئِكَ فِي
خواهند راه حق را  دارند؛ و مى از راه خدا باز مى ( مردم را)دهند؛ و  همانها که زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح مى" -

 "!منحرف سازند؛ آنها در گمراهى دورى هستند

اللّاهُ مَان يَشَااءُ     وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِالَ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِنَ لَهُمْ فَيُّضِالُ ( 4

 وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
براى آنها آشكار سازد؛ سپس خدا هار کاس را    ( حقايق را)ما هيچ پيامبرى را، جز به زبان قومش، نفرستاديم؛ تا " -

 ".؛ و او توانا و حكيم استکند هدايت مى ( و شايسته بداند)گمراه، و هر کس را بخواهد  ( و مستحق بداند)بخواهد 

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْارِجْ قَوْمَاكَ مِانَ الظُلُمَااتِ إِلَاى النُاورِ       ( 5

 وَذَکِرْهُمْ بِأَيَامِ اللّهِ إِنَ فِي ذَلِكَ آليَاتٍ لِكُلِ صَبَارٍ شَكُورٍ 
را باه  « ايّام اللّه»و ! قومت را از ظلمات به نور بيرون آر ( :ديمو دستور دا)ما موسى را با آيات خود فرستاديم؛ " -

 "!هايى است براى هر صبر کننده شكرگزار در اين، نشانه! آنان ياد آور

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْکُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاکُم مِنْ آلِ فِرْعَاوْنَ  ( 2

الْعَذَابِ وَيُذَبِحُونَ أَبْنَاءَکُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَااءَکُمْ وَفِاي ذَلِكُام     يَسُومُونَكُمْ سُوءَ

 بَالءٌ مِن رَبِكُمْ عَظِيمٌ 
نعمت خدا را بر خود به ياد داشته باشايد، زماانى کاه    »: هنگامى را که موسى به قومش گفت ( به خاطر بياور)و " -

کردند؛ پسارانتان را سار    همانها که شما را به بدترين وجهى عذاب مى! آل فرعون رهايى بخشيد ( شنگال)شما را از 

گذاشتند؛ و در اين، آزمايش بزرگى از طرف پروردگارتان براى  زنده مى ( براى خدمتگارى)بريدند، و زنانتان را  مى

 "«!شما بود

 تُمْ إِنَ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِذْ تَأَذَنَ رَبَكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ ألَزِيدَنَكُمْ وَلَئِن کَفَرْ( 7
 ( نعمت خاود را )اگر شكرگزارى کنيد، »: هنگامى را که پروردگارتان اعالم داشت ( همچنين به خاطر بياوريد)و " -

 "«!بر شما خواهم افزود؛ و اگر ناسپاسى کنيد، مجازاتم شديد است
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 جَمِيعًا فَإِنَ اللّهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي األَرْضِ ( 8
 ( رسد؛ شرا که به خدا زيانى نمى)اگر شما و همه مردم روى زمين کافر شويد، »: گفت ( به بنى اسرائيل)و موسى " -

 "«!نياز و شايسته ستايش است خداوند، بى

ادٍ وَثَمُودَ وَالَذِينَ مِن بَعْدِهِمْ الَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَ( 9

يَعْلَمُهُمْ إِالَ اللّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ فَرَدَواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَاا  

 رِيبٍ کَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَا لَفِي شَكٍ مِمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُ
و آنها که پاس از ايشاان   « ثمود»و « عاد»و « قوم نوح»! آيا خبر کسانى که پيش از شما بودند، به شما نرسيد؟" -

از روى )بودند؛ همانها که جز خداوند از آنان آگاه نيست؛ پيامبرانشان داليل روشن براى آناان آوردناد، ولاى آنهاا     

و نسبت به آنچه ما ! ايد، کافريم ما به آنچه شما به آن فرستاده شده»: دست بر دهان گرفتند و گفتند ( تعجّب و استهزا

 "«!خوانيد، شكّ و ترديد داريم را به سوى آن مى

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكٌ فَاطِرِ السَامَاوَاتِ وَاألَرْضِ يَادْعُوکُمْ لِيَغْفِارَ    ( 11

جَالٍ مَسَامًى قَاالُواْ إِنْ أَناتُمْ إِالَ بَشَارٌ مِثْلُنَاا       لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِرَکُمْ إِلَى أَ

 تُرِيدُونَ أَن تَّصُدَونَا عَمَا کَانَ يَعْبُدُ آبَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مَبِينٍ 
تاا  کند  خدايى که آسمانها و زمين را آفريده؛ او شما را دعوت مى! آيا در خدا شكّ است؟»: رسوالن آنها گفتند" -

هماين انادازه   ! فهمايم  ماا اينهاا را نماى   )»: آنهاا گفتناد  « !گناهانتان را ببخشد، و تا موعد مقرّرى شما را باقى گذارد

پرستيدند بازداريد؛ شما دليال و   خواهيد ما را از آنچه پدرانمان مى شما انسانهايى همانند ما هستيد، مى ( دانيم که مى

 "«!معجزه روشنى براى ما بياوريد

الَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِالَ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَ اللّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَااءُ  قَ( 11

مِنْ عِبَادِهِ وَمَا کَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِالَ بِإِذْنِ اللّهِ وَعلَاى اللّاهِ فَلْيَتَوَکَالِ    

 الْمُؤْمِنُونَ 
درست است که ما بشرى همانند شما هستيم، ولى خداوند بر هار کاس از بنادگانش    »: نها گفتندپيامبرانشان به آ" -

اى جز بفرماان   توانيم معجزه و ما هرگز نمى! ( کند و مقام رسالت عطا مى)بخشد  ، نعمت مى( و شايسته بداند)بخواهد 

 "!ا بر خدا توکّل کنندافراد باايمان بايد تنه ( هراسيم؛ و از تهديدهاى شما نمى! )خدا بياوريم



 قرآن کریم               سوره ابراهيم

386 

وَمَا لَنَا أَالَ نَتَوَکَلَ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَّصْبِرَنَ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَاا  ( 12

 وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَکَلِ الْمُتَوَکِلُونَ 
و ماا بطاور مسالّم در برابار     ! رده اسات؟ رهبارى کا   ( سعادت)هاى  و شرا بر خدا توکّل نكنيم، با اينكه ما را به راه -

کنندگان، بايد فقط بار خادا توکّال     و توکّل! ( داريم و دست از رسالت خويش بر نمى)آزارهاى شما صبر خواهيم کرد 

 «!کنند

وَقَالَ الَذِينَ کَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَكُم مِنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُاودُنَ فِاي مِلَتِنَاا    ( 13

 فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبَهُمْ لَنُهْلِكَنَ الظَالِمِينَ 
ما قطعاً شما را از سرزمين خود بيرون خواهيم کرد، مگر اينكه به آياين ماا   »: کافران به پيامبران خود گفتند ( ولى) -

 !کنيم ما ظالمان را هالک مى»: در اين حال، پروردگارشان به آنها وحى فرستاد که« !بازگرديد

 وَلَنُسْكِنَنَكُمُ األَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ( 14
مان   ( عادالت )، براى کسى است کاه از مقاام   ( موفقيّت)و شما را بعد از آنان در زمين سكوت خواهيم داد، اين " -

 "«!بيمناک باشد ( من)بترسد؛ و از عذاب 

 ابَ کُلُ جَبَارٍ عَنِيدٍ وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَ( 15
هار گاردنكش منحرفاى نومياد و ناابود       ( سرانجام)کردند؛ و  ( بر کفار)تقاضاى فتح و پيروزى  ( از خدا)و آنها " -

 "!شد

 مِن وَرَآئِهِ جَهَنَمُ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ ( 12
 "!شود مى به دنبال او جهنم خواهد بود؛ و از آب بد بوى متعفّنى نوشانده" -

يَتَجَرَعُهُ وَالَ يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن کُلِ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِتٍ وَمِن ( 17

 وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ 
کشد؛ و هرگز حاضر نيست به ميل خاود آن را بياشاامد؛ و مارگ از هرجاا باه       بزحمت جرعه جرعه آن را سرمى" -

 "!و بدنبال آن، عذاب شديدى است! ميرد ولى با اين همه نمى آيد؛ سراغ او مى
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مَثَلُ الَذِينَ کَفَرُواْ بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ کَرَمَادٍ اشْتَدَتْ بِهِ الرِيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ( 18

 الَ يَقْدِرُونَ مِمَا کَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الّضَالَلُ الْبَعِيدُ 
! ال کسانى که به پروردگارشان کافر شدند، همچون خاکسترى است در برابار تنادباد در ياك روز طوفاانى    اعم" -

 "!اند، به دست آورند؛ و اين همان گمراهى دور و دراز است آنها توانايى ندارند کمترين شيزى از آنچه را انجام داده

ضَ بِالْحقِ إِن يَشَأْ يُاذْهِبْكُمْ وَيَاأْتِ   أَلَمْ تَرَ أَنَ اللّهَ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَاألَرْ( 19

 بِخَلْقٍ جَدِيدٍ 
 !آورد اى مى برد و خلق تازه اگر بخواهد، شما را مى! آيا نديدى خداوند، آسمانها و زمين را بحق آفريده است؟ -

 وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَهِ بِعَزِيزٍ ( 21
 !و اين کار براى خدا مشكل نيست -

لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الّضُعَفَاءُ لِلَذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَا کُنَا لَكُامْ تَبَعًاا فَهَالْ     وَبَرَزُواْ( 21

أَنتُم مَغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا اللّاهُ لَهَادَيْنَاکُمْ سَاوَاءٌ    

 ا مِن مَحِيصٍ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَ
و )به مساتكبران  [  روان نادان دنباله]= شوند؛ در اين هنگام، ضعفا  ، همه آنها در برابر خدا ظاهر مى( در قيامت)و " -

 ( ايام،  اکنون که بخاطر پيروى از شما گرفتار مجازات الهى شده)آيا ! ما پيروان شما بوديم»: گويند مى ( رهبران گمراه

اگر خدا ما را هدايت کرده بود، ماا  »: گويند آنها مى« عذاب الهى را بپذيريد و از ما برداريد؟شما حاضريد سهمى از 

شه بيتابى کنيم و شه شكيبايى، تفاوتى براى ما ندارد؛  ( ولى کار از اينها گذشته است،! )کرديم نيز شما را هدايت مى

 "«!راه گريزى براى ما نيست
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ّضِيَ األَمْرُ إِنَ اللّهَ وَعَادَکُمْ وَعْادَ الْحَاقِ وَوَعَادتُكُمْ     وَقَالَ الشَيْطَانُ لَمَا قُ( 22

فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا کَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سُلْطَانٍ إِالَ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْاتَجَبْتُمْ لِاي فَاالَ    

مُّصْرِخِيَ إِنِي کَفَرْتُ بِمَآ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَا أَنَاْ بِمُّصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِ

 أَشْرَکْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
 ( باطال )خداوند به شما وعده حق داد؛ و من باه شاما وعاده    »: گويد شود، مى و شيطان، هنگامى که کار تمام مى" -

بنابر ايان، مارا   ! نكه دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذيرفتيدمن بر شما تسلّطى نداشتم، جز اي! دادم، و تخلّف کردم

من نسبت باه شارک شاما    ! نه من فريادرس شما هستم، و نه شما فريادرس من! سرزنش نكنيد؛ خود را سرزنش کنيد

ان مسالّماً ساتمكار  « !بيازار و کاافرم   ( و اطاعت مرا همرديف اطاعت خدا قرار داديد)درباره خود، که از قبل داشتيد، 

 "!عذاب دردناکى دارند

وَأُدْخِلَ الَذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الّصَالِحَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاا األَنْهَاارُ   ( 23

 خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِمْ تَحِيَتُهُمْ فِيهَا سَالَمٌ 
کنند؛ باغهايى کاه نهرهاا از    هاى بهشت وارد مىو کسانى را که ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، به باغ" -

 ".است« سالم»مانند؛ و تحيّت آنها در آن،  زير درختانش جارى است؛ به اذن پروردگارشان، جاودانه در آن مى

أَلَمْ تَرَ کَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَالً کَلِمَةً طَيِبَاةً کَشَاجَرةٍ طَيِبَاةٍ أَصْالُهَا ثَابِاتٌ      ( 24

 فِي السَمَاءِ وَفَرْعُهَا 
در )اى تشابيه کارده کاه ريشاه آن      را به درخت پااکيزه  ( و گفتار پاکيزه)« کلمه طيبه»آيا نديدى شگونه خداوند  -

 !ثابت، و شاخه آن در آسمان است؟ ( زمين

مْ تُؤْتِي أُکُلَهَا کُلَ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِهَاا وَيَّضْارِبُ اللّاهُ األَمْثَاالَ لِلنَااسِ لَعَلَهُا      ( 25

 يَتَذَکَرُونَ 
و پناد  )زند، شايد متاذکّر شاوند    و خداوند براى مردم مثلها مى. دهد هر زمان ميوه خود را به اذن پروردگارش مى -

 !( گيرند
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 وَمَثلُ کَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَتْ مِن فَوْقِ األَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ( 22
را به درخت ناپاکى تشبيه کرده که از روى زمين برکنده شده، و قرار و  ( و سخن آلوده)« خبيثه کلمه» ( همچنين) -

 .ثباتى ندارد

يُثَبِتُ اللّهُ الَذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَفِي اآلخِرَةِ وَيُّضِلُ ( 27

 ا يَشَاءُ اللّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَ
دارد؛ هم در اين جهان، و هام در   خداوند کسانى را که ايمان آوردند، به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان، استوار مى" -

و )؛ خداوناد هار کاار را بخواهاد     ( گيارد  و لطف خود را از آنهاا برماى  )سازد،  و ستمگران را گمراه مى! سراى ديگر

 "!دهد انجام مى ( مّصلحت بداند

 لَمْ تَرَ إِلَى الَذِينَ بَدَلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ کُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ أَ( 28
 !آيا نديدى کسانى را که نعمت خدا را به کفران تبديل کردند، و قوم خود را به سراى نيستى و نابودى کشاندند؟ -

 جَهَنَمَ يَّصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ( 29
 "!شوند؛ و بد قرارگاهى است جهنم است که آنها در آتش آن وارد مى ( سراى نيستى و نابودى، همان)" -

 وَجَعَلُواْ لِلّهِ أَندَادًا لِيُّضِلُواْ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَعُواْ فَإِنَ مَّصِيرَکُمْ إِلَى النَارِ ( 31
شناد روزى از  )»: گماراه ساازند؛ بگاو    ( منحرف و)از راه او  ( م رامرد)اند، تا  آنها براى خدا همتايانى قرار داده" -

 "«!است ( دوزخ)بهره گيريد؛ امّا عاقبت کار شما به سوى آتش  ( زندگى دنيا و لذّات آن

 قُل لِعِبَادِيَ الَذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الّصَالَةَ وَيُنفِقُواْ مِمَا رَزَقْنَاهُمْ سِر ا وَعَالنِيَةً( 31

 مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ الَ بَيْ ٌ فِيهِ وَالَ خِالَلٌ 
ايم، پنهان و آشكار، انفاق  اند بگو نماز را برپا دارند؛ و از آنچه به آنها روزى داده به بندگان من که ايمان آورده" -

توانند از کيفر خادا   ا مال مىنه ب! )کنند؛ پيش از آنكه روزى فرا رسد که نه در آن خريد و فروش است، و نه دوستى

 "( !رهايى يابند، و نه با پيوندهاى مادى
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اللّهُ الَذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ( 32

مْرِهِ وَسَاخَرَ لَكُامُ   الثَمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْارِ بِاأَ  

 األَنْهَارَ 
 ( ى مختلاف )هاا  خداوند همان کسى است که آسمانها و زمين را آفريد؛ و از آسمان، آبى نازل کرد؛ و با آن، ميوه" -

ها را مسخّر شما گردانيد، تا بر صفحه دريا به فرماان او حرکات    بيرون آورد؛ و کشتى ( از زمين)را براى روزى شما 

 "مسخّر شما نمود؛ ( نيز)رها را کنند؛ و نه

 وَسَخَر لَكُمُ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخَرَ لَكُمُ اللَيْلَ وَالنَهَارَ ( 33
مسخّر شاما   ( نيز)به تسخير شما درآورد؛ و شب و روز را  -که با برنامه منظّمى درکارند -و خورشيد و ماه را " -

 "ساخت؛

لِ مَاا سَاأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُادَواْ نِعْمَاتَ اللّاهِ الَ تُحّْصُاوهَا إِنَ       وَآتَاکُم مِن کُا ( 34

 اإلِنسَانَ لَظَلُومٌ کَفَارٌ 
! و از هر شيزى که از او خواستيد، به شما داد؛ و اگر نعمتهاى خدا را بشماريد، هرگز آنها را شماره نتوانياد کارد  " -

 "!انسان، ستمگر و ناسپاس است

اَل ِإبْرَاهِيُم رَِب اجْعَاْل هَاذَا الْبَلَاَد آمِنًاا وَاجْنُبْنِاي َوبَنِاَي أَن نَعْبُادَ        وَإِذْ قَ( 35

 األَصْنَامَ 
و من و فرزنادانم  ! را شهر امنى قرار ده[  مكّه]= اين شهر ! پروردگارا»: زمانى را که ابراهيم گفت ( به ياد آوريد) -

 !را از پرستش بتها دور نگاه دار

إِنَهُنَ أَضْلَلْنَ کَثِيرًا مِنَ النَاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَهُ مِنِاي وَمَانْ عَّصَاانِي    رَبِ ( 32

 فَإِنَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
هر کس از من پيروى کند از من اسات؛ و هار کاس    ! بسيارى از مردم را گمراه ساختند[ بتها]= آنها ! پروردگارا" -

 "!بانىنافرمانى من کند، تو بخشنده و مهر
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رَبَنَا إِنِي أَسْكَنتُ مِن ذُرِيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَمِ رَبَنَاا  ( 37

لِيُقِيمُواْ الّصَالَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَاسِ تَهْوِي إِلَايْهِمْ وَارْزُقْهُام مِانَ الثَمَارَاتِ     

 لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ 
اى که حرم توست، ساکن سااختم   آب و علفى، در کنار خانه من بعّضى از فرزندانم را در سرزمين بى! پروردگارا" -

تا نماز را برپا دارند؛ تو دلهاى گروهى از مردم را متوجّه آنها ساز؛ و از ثمرات به آنها روزى ده؛ شايد آنان شكر تو 

 "!را بجاى آورند

ا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّاهِ مِان شَايْءٍ فَاي     رَبَنَا إِنَكَ تَعْلَمُ مَ( 38

 األَرْضِ وَالَ فِي السَمَاء 
 "!کنيم؛ و شيزى در زمين و آسمان بر خدا پنهان نيست دانى آنچه را ما پنهان و يا آشكار مى تو مى! پروردگارا" -

رِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَ رَبِاي لَسَامِي ُ   الْحَمْدُ لِلّهِ الَذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَ( 39

 الدَعَاءِ 
 ( و اجابات کنناده  )حمد خداى را که در پيرى، اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد؛ مسلّماً پروردگار من، شنونده " -

 ".دعاست

 اءِ رَبِ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الّصَالَةِ وَمِن ذُرِيَتِي رَبَنَا وَتَقَبَلْ دُعَ( 41
 !دعاى مرا بپذير: ، پروردگارا( نيز شنين فرما)مرا برپا کننده نماز قرار ده، و از فرزندانم : پروردگارا -

 رَبَنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ( 41
 !شود، بيامرز برپا مى من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را، در آن روز که حساب! پروردگارا -

وَالَ تَحْسَبَنَ اللّهَ غَافِالً عَمَا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنَمَا يُؤَخِرُهُمْ لِيَاوْمٍ تَشْاخَصُ   ( 42

 فِيهِ األَبّْصَارُ 
ه آنها را براى روزى تاأخير انداختا   ( نه، بلكه کيفر! )دهند، غافل است گمان مبر که خدا، از آنچه ظالمان انجام مى -

 ...ايستد از حرکت بازمى ( به خاطر ترس و وحشت)است که ششمها در آن 
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 مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ الَ يَرْتَدَ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ( 43
باه هار طارف     ماند؛ زيرا گردنها را کشيده، سرها را به آسمان بلندکرده، حتّى پلك ششمهايشان از حرکت بازمى" -

خاالى   ( ريازد؛ و از انديشاه و امياد،    فروماى )دلهايشاان   ( در ايان حاال  )و  ( !نگاه کنند، آثار عذاب آشاكار اسات  

 "!گردد مى

وَأَنذِرِ النَاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَذِينَ ظَلَمُواْ رَبَنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلٍ ( 44

وَتَكَ وَنَتَبِ ِ الرُسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُام مِان   قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْ

 زَوَالٍ 
مدّت ! پروردگارا»: گويند آن روز که ظالمان مى! آيد، بترسان و مردم را از روزى که عذاب الهى به سراغشان مى -

مگار قابالً    ( :شانوند کاه   امّا پاسخ ماى )« !ان پيروى کنيمکوتاهى ما را مهلت ده، تا دعوت تو را بپذيريم و از پيامبر

 !سوگند ياد نكرده بوديد که زوال و فنايى براى شما نيست؟

وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاکِنِ الَذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَنَ لَكُمْ کَيْافَ فَعَلْنَاا بِهِامْ    ( 45

 وَضَرَبْنَا لَكُمُ األَمْثَالَ 
کسانى که به خويشتن ساتم کردناد، سااکن شاديد؛ و باراى شاما        ( و کاخهاى)در منازل  ( وديد کهآرى شما ب)" -

 "!( باز هم بيدار نشديد)زديم  ( از سرگذشت پيشينيان)آشكار شد شگونه با آنان رفتار کرديم؛ و براى شما، مثلها 

مَكْارُهُمْ لِتَازُولَ مِنْاهُ     وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللّاهِ مَكْارُهُمْ وَإِن کَاانَ   ( 42

 الْجِبَالُ 
نزد خدا آشكار است، هر شناد   ( هايشان و توطئه)خود را به کار زدند؛ و همه مكرها  ( و نيرنگ)آنها نهايت مكر " -

 "!ها را از جا برکند مكرشان شنان باشد که کوه

 هَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ فَالَ تَحْسَبَنَ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَ اللّ( 47
 .شرا که خداوند قادر و انتقام گيرنده است! اى را که به پيامبرانش داده، تخلّف کند پس گمان مبر که خدا وعده -

 يَوْمَ تُبَدَلُ األَرْضُ غَيْرَ األَرْضِ وَالسَمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ ( 48
شاود، و آناان در پيشاگاه     مبادل ماى   ( به آسمانهاى ديگارى )زمين به زمين ديگر، و آسمانها در آن روز که اين  -

 !گردند خداوند واحد قهار ظاهر مى
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 وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مَقَرَنِينَ فِي األَصْفَادِ ( 49
 ( !ن را به هم بسته استکه دستها و گردنهايشا! )بينى و در آن روز، مجرمان را با هم در غل و زنجير مى -

 سَرَابِيلُهُم مِن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَارُ ( 51
 "...پوشاند است؛ و صورتهايشان را آتش مى[  ماده شسبنده بد بوى قابل اشتعال]= لباسهايشان از قطران " -

 لْحِسَابِ لِيَجْزِي اللّهُ کُلَ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ إِنَ اللّهَ سَرِي ُ ا( 51
 !به يقين، خداوند سري  الحساب است! تا خداوند هر کس را، هر آنچه انجام داده، جزا دهد -

هَذَا بَالَغٌ لِلنَاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِادٌ وَلِيَاذَکَرَ أُوْلُاواْ    ( 52

 األَلْبَابِ 
مردم است؛ تاا هماه باه وسايله آن اناذار شاوند، و بدانناد او خادا          ( عموم)براى  ( ىو ابالغ)پيام  ( قرآن،)اين " -

 "!پند گيرند ( و انديشه)يكتاست؛ و تا صاحبان مغز 

 سوره الحجر

 محل نزول مكه -99تعداد آيات  -15س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 تُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مَبِينٍ الَرَ تِلْكَ آيَا( 1
 .الر، اين آيات کتاب، و قرآن مبين است -

 رَبَمَا يَوَدَ الَذِينَ کَفَرُواْ لَوْ کَانُواْ مُسْلِمِينَ ( 2
 !کنند که اى کاش مسلمان بودند شه بسا آرزو مى ( هنگامى که آثار شوم اعمال خود را ببينند،)کافران  -
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 واْ وَيَتَمَتَعُواْ وَيُلْهِهِمُ األَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ذَرْهُمْ يَأْکُلُ( 3
 "!بگذار آنها بخورند، و بهره گيرند، و آرزوها آنان را غافل سازد؛ ولى بزودى خواهند فهميد" -

 وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِالَ وَلَهَا کِتَابٌ مَعْلُومٌ ( 4
 !داشتند ( و زمان تغيير ناپذيرى)نكرديم مگر اينكه اجل معيّن ما اهل هيچ شهر و ديارى را هالک  -

 مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ( 5
 "!گيرد؛ و از آن عقب نخواهد افتاد هيچ گروهى از اجل خود پيشى نمى" -

 لَمَجْنُونٌ  وَقَالُواْ يَا أَيَهَا الَذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذِکْرُ إِنَكَ( 2
 !اى بر او نازل شده، مسلماً تو ديوانه[  قرآن]= « ذکر»اى کسى که »: و گفتند -

 لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَالئِكَةِ إِن کُنتَ مِنَ الّصَادِقِينَ ( 7
 «!زورى؟ گويى، شرا فرشتگان را نزد ما نمى اگر راست مى -

 حَقِ وَمَا کَانُواْ إِذًا مَنظَرِينَ مَا نُنَزِلُ الْمَالئِكَةَ إِالَ بِال( 8
کنيم،؛و هرگاه نازل شاوند، ديگار باه اينهاا مهلات داده       ما فرشتگان را، جز بحق، نازل نمى ( امّا اينها بايد بدانند)" -

 "!( گردند ؛و در صورت انكار، به عذاب الهى نابود مى)شود  نمى

 لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِکْرَ وَإِنَا ( 9
 "!ما قرآن را نازل کرديم؛ و ما بطور قط  نگهدار آنيم" -

 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَ ِ األَوَلِينَ ( 11
 .پيامبرانى در ميان امّتهاى نخستين فرستاديم ( نيز)ما پيش از تو  -

 يَسْتَهْزِؤُونَ  وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولٍ إِالَ کَانُواْ بِهِ( 11
 .کردند آمد مگر اينكه او را مسخره مى هيچ پيامبرى به سراغ آنها نمى -

 کَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ( 12
 !دهيم قرآن را به درون دلهاى مجرمان راه مى ( و از هر طريق ممكن)ما اينچنين  -
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 ةُ األَوَلِينَ الَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَ( 13
 "!آورند؛ روش اقوام پيشين نيز شنين بود آنها به آن ايمان نمى ( اما با اين حال،)" -

 وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَمَاء فَظَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ( 14
 ...و اگر درى از آسمان به روى آنان بگشاييم، و آنها پيوسته در آن باال روند -

 لَقَالُواْ إِنَمَا سُكِرَتْ أَبّْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ( 15
 "«!ايم سحر شده ( سر تا پا)اند؛ بلكه ما  بندى کرده ما را ششم»: گويند باز مى" -

 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَمَاء بُرُوجًا وَزَيَنَاهَا لِلنَاظِرِينَ ( 12
 ".هايى قرار داديم؛ و آن را براى بينندگان آراستيمما در آسمان برج" -

 وَحَفِظْنَاهَا مِن کُلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ( 17
 "اى حفظ کرديم؛ و آن را از هر شيطان رانده شده" -

 إِالَ مَنِ اسْتَرَقَ السَمْ َ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مَبِينٌ ( 18
 ( راند و مى)کند  او را تعقيب مى« شهاب مبين»که  ( فرا دهد و دزدانه گوش)مگر آن کس که استراق سم  کند  -

 وَاألَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن کُلِ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ( 19
 "هاى ثابتى افكنديم؛ و از هر گياه موزون، در آن رويانديم؛ و زمين را گسترديم؛ و در آن کوه" -

 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ( 21
توانياد باه آنهاا روزى     و براى شما انواع وسايل زندگى در آن قرار داديم؛ همچنين براى کسانى کاه شاما نماى   " -

 "!دهيد

 بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَإِن مِن شَيْءٍ إِالَ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِلُهُ إِالَ ( 21
 "!کنيم و خزائن همه شيز، تنها نزد ماست؛ ولى ما جز به اندازه معيّن آن را نازل نمى" -
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وَأَرْسَلْنَا الرِيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاکُمُوهُ وَمَاا أَناتُمْ لَاهُ    ( 22

 بِخَازِنِينَ 
فرستاديم؛ و از آسمان آبى نازل کرديم، و شما را باا آن سايراب    ( ابرها و گياهان)ر ساختن ما بادها را براى بارو" -

 "!ساختيم؛ در حالى که شما توانايى حفظ و نگهدارى آن را نداشتيد

 وَإنَا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ( 23
 "!( همه جهان)ارث ميرانيم؛ و ماييم و کنيم و مى ماييم که زنده مى" -

 وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ( 24
 "!ما، هم پيشينيان شما را دانستيم؛ و هم متأخّران را" -

 وَإِنَ رَبَكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ( 25
 "!کند؛ شرا که او حكيم و داناست جم  و محشور مى ( ر قيامتد)پروردگار تو، قطعاً آنها را " -

 وَلَقَدْ خَلَقْنَا اإلِنسَانَ مِن صَلّْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ( 22
 !گرفته شده بود آفريديم ( تيره رنگى)که از گِل بد بوى  ( همچون سفال)اى  ما انسان را از گِل خشكيده -

 ن قَبْلُ مِن نَارِ السَمُومِ وَالْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِ( 27
 !و جن را پيش از آن، از آتش گرم و سوزان خلق کرديم -

 وَإِذْ قَالَ رَبَكَ لِلْمَالَئِكَةِ إِنِي خَالِقٌ بَشَرًا مِن صَلّْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ( 28
اى که از گل بدبويى  از گل خشكيده من بشرى را»: هنگامى که پروردگارت به فرشتگان گفت ( به خاطر بياور)و  -

 .آفرينم گرفته شده، مى

 فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رَوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ ( 29
دميدم، همگى باراى او   ( يك روح شايسته و بزرگ)هنگامى که کار آن را به پايان رساندم، و در او از روح خود  -

 «!سجده کنيد

 جَدَ الْمَآلئِكَةُ کُلُهُمْ أَجْمَعُونَ فَسَ( 31
 ...همه فرشتگان، بى استثنا، سجده کردند -
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 إِالَ إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَ َ السَاجِدِينَ ( 31
 .کنندگان باشد جز ابليس، که ابا کرد از اينكه با سجده -

 دِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَالَ تَكُونَ مَ َ السَاجِ( 32
 «!کنندگان نيستى؟ شرا با سجده! اى ابليس»: فرمود ( خداوند) -

 قَالَ لَمْ أَکُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلّْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ( 33
اى، ساجده   اى که از گل بدبويى گرفتاه شاده اسات آفرياده     من هرگز براى بشرى که او را از گل خشكيده»: گفت -

 «!نخواهم کرد

 قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَكَ رَجِيمٌ ( 34
 .( !از درگاه ما)اى  شده بيرون رو، که رانده[  فرشتگان]= از صف آنها »: فرمود -

 وَإِنَ عَلَيْكَ اللَعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِينِ ( 35
 «!تا روز قيامت بر تو خواهد بود ( و دورى از رحمت حق)و لعنت  -

 قَالَ رَبِ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ( 32
 «( !و زنده بگذار)مرا تا روز رستاخيز مهلت ده ! پروردگارا»: گفت -

 قَالَ فَإِنَكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ( 37
 !تو از مهلت يافتگانى»: فرمود -

 إِلَى يَومِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ( 38
 «.تا روز وقت معيّنى ( لكهامّا نه تا روز رستاخيز، ب) -

 قَالَ رَبِ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي ألُزَيِنَنَ لَهُمْ فِي األَرْضِ وَألُغْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ( 39
دهام، و همگاى    در زمين در نظر آنها زينت مى ( نعمتهاى مادّى را)شون مرا گمراه ساختى، من ! پروردگارا»: گفت -

 را گمراه خواهم ساخت،

 إِالَ عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَّصِينَ ( 41
 «.مگر بندگان مخلّصت را -
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 قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَ مُسْتَقِيمٌ ( 41
 ...( و سنّت هميشگيم)اين راه مستقيمى است که بر عهده من است »: فرمود -

 نَ الْغَاوِينَ إِنَ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِالَ مَنِ اتَبَعَكَ مِ( 42
 "کنند؛ که بر بندگانم تسلّط نخواهى يافت؛ مگر گمراهانى که از تو پيروى مى" -

 وَإِنَ جَهَنَمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ( 43
 !و دوزخ، ميعادگاه همه آنهاست -

 لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ( 44
 "!اند ارد؛ و براى هر درى، گروه معيّنى از آنها تقسيم شدههفت در د" -

 إِنَ الْمُتَقِينَ فِي جَنَاتٍ وَعُيُونٍ ( 45
 .ها هستند و در کنار ششمه ( ى سرسبز بهشت)به يقين، پرهيزگاران در باغها -

 ادْخُلُوهَا بِسَالَمٍ آمِنِينَ ( 42
 !شويد با سالمت و امنيّت داخل اين باغها ( :گويند فرشتگان به آنها مى) -

 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مَتَقَابِلِينَ ( 47
؛ در حالى کاه  ( سازيم و روحشان را پاک مى)کنيم  را از سينه آنها برمى[  حسد و کينه و دشمنى]= هر گونه غلِ " -

 ".گر قرار دارندروى يكدي همه برابرند، و بر تختها روبه

 الَ يَمَسَهُمْ فِيهَا نَّصَبٌ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ( 48
 !گردند رسد، و هيچ گاه از آن اخراج نمى هيچ خستگى و تعبى در آنجا به آنها نمى -

 نَبِىءْ عِبَادِي أَنِي أَنَا الْغَفُورُ الرَحِيمُ ( 49
 !بانمبندگانم را آگاه کن که من بخشنده مهر -

 وَ أَنَ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ األَلِيمَ ( 51
 !عذاب و کيفر من، همان عذاب دردناک است ( اينكه)و  -
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 وَنَبِئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِ بْراَهِيمَ ( 51
 !و به آنها از مهمانهاى ابراهيم خبر ده -

 وَجِلُونَ  إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَالمًا قَالَ إِنَا مِنكُمْ( 52
 "«!ما از شما بيمناکيم»: گفت ( ابراهيم)هنگامى که بر او وارد شدند و سالم کردند؛ " -

 قَالُواْ الَ تَوْجَلْ إِنَا نُبَشِرُکَ بِغُالمٍ عَلِيمٍ ( 53
 «!دهيم نترس، ما تو را به پسرى دانا بشارت مى»: گفتند -

 نِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِرُونَ قَالَ أَبَشَرْتُمُونِي عَلَى أَن مَسَ( 54
 «!دهيد؟ به شه شيز بشارت مى! ام؟ دهيد با اينكه پير شده بشارت مى ( شنين)آيا به من »: گفت -

 قَالُواْ بَشَرْنَاکَ بِالْحَقِ فَالَ تَكُن مِنَ الْقَانِطِينَ ( 55
 "«!تو را به حق بشارت داديم؛ از مأيوسان مباش»: گفتند" -

 الَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِهِ إِالَ الّضَآلُونَ قَ( 52
 «!شود؟ جز گمراهان، شه کسى از رحمت پروردگارش مأيوس مى»: گفت -

 قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيَهَا الْمُرْسَلُونَ ( 57
 «مأموريت شما شيست اى فرستادگان خدا؟»: گفت ( سپس) -

 ا إِلَى قَوْمٍ مَجْرِمِينَ قَالُواْ إِنَا أُرْسِلْنَ( 58
 !( تا آنها را هالک کنيم)ايم  ما به سوى قومى گنهكار مأموريت يافته»: گفتند -

 إِالَ آلَ لُوطٍ إِنَا لَمُنَجَوهُمْ أَجْمَعِينَ ( 59
 ...مگر خاندان لوط، که همگى آنها را نجات خواهيم داد -

 لَمِنَ الْغَابِرِينَ إِالَ امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا إِنَهَا ( 21
 «!باشد ( شوندگان در شهر، و هالک)بجز همسرش، که مقدّر داشتيم از بازماندگان  -

 فَلَمَا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ( 21
 ...به سراغ خاندان لوط آمدند ( خدا)هنگامى که فرستادگان  -
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 قَالَ إِنَكُمْ قَوْمٌ مَنكَرُونَ ( 22
 «!ما گروه ناشناسى هستيدش»: گفت ( لوط) -

 قَالُواْ بَلْ جِئْنَاکَ بِمَا کَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ( 23
 !( ما مأمور عذابيم ( آرى،)در آن ترديد داشتند [  کافران]= ايم که آنها  ما همان شيزى را براى تو آورده»: گفتند -

 وَأَتَيْنَاکَ بَالْحَقِ وَإِنَا لَّصَادِقُونَ ( 24
 "!گوييم ايم؛ و راست مى قعيّت مسلّمى را براى تو آوردهما وا" -

َفأَسِْر ِبَأهْلِكَ بِِقْط ٍ مِانَ اللَيْالِ وَاتَبِا ْ َأْدبَااَرهُمْ َوالَ يَلْتَفِاتْ مِانكُمْ أَحَادٌ        ( 25

 وَامّْضُواْ حَيْ ُ تُؤْمَرُونَ 
ودت به دنبال آنها حرکت کن؛ و کسى از شما ات را در اواخر شب با خود بردار، و از اينجا ببر؛ و خ پس، خانواده" -

 "«!به پشت سر خويش ننگرد؛ مأمور هستيد برويد

 وَقَّضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ األَمْرَ أَنَ دَابِرَ هَؤُالءِ مَقْطُوعٌ مَّصْبِحِينَ ( 22
 .کن خواهند شد و ما به لوط اين موضوع را وحى فرستاديم که صبحگاهان، همه آنها ريشه -

 وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ( 27
 .آمدند در حالى که شادمان بودند ( از ورود ميهمانان با خبر شدند، و بطرف خانه لوط)اهل شهر  ( از سوى ديگر،) -

 قَالَ إِنَ هَؤُالءِ ضَيْفِي فَالَ تَفّْضَحُونِ ( 28
 "!اينها ميهمانان منند؛ آبروى مرا نريزيد»: گفت ( لوط)" -

 وَاتَقُوا اللّهَ وَالَ تُخْزُونِ ( 29
 «!و از خدا بترسيد، و مرا شرمنده نسازيد -

 قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ( 71
 «!و نگفتيم کسى را به ميهمانى نپذير؟)مگر ما تو را از جهانيان نهى نكرديم »: گفتند -
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 اعِلِينَ قَالَ هَؤُالءِ بَنَاتِي إِن کُنتُمْ فَ( 71
با آنهاا ازدواج کنياد، و از گنااه و آلاودگى     )خواهيد کار صحيحى انجام دهيد  دختران من حاضرند، اگر مى»: گفت -

 «( !بپرهيزيد

 لَعَمْرُکَ إِنَهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ( 72
 !( اند ت دادهو عقل و شعور خود را از دس)به جان تو سوگند، اينها در مستى خود سرگردانند  -

 فَأَخَذَتْهُمُ الّصَيْحَةُ مُشْرِقِينَ ( 73
 !آنها را فراگرفت (  -لرزه بّصورت صاعقه يا زمين -مرگبار )سرانجام، هنگام طلوع آفتاب، صيحه  -

 فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ( 74
باالى آن را پايين قرار داديم؛ و باارانى از سانگ بار آنهاا فارو       ( آنها را زير و رو کرديم؛شهر و آبادى )سپس " -

 "!ريختيم

 إِنَ فِي ذَلِكَ آليَاتٍ لِلْمُتَوَسِمِينَ ( 75
 !هايى است براى هوشياران ، نشانه( انگيز سرگذشت عبرت)در اين  -

 وَإِنَهَا لَبِسَبِيلٍ مَقيمٍ ( 72
 "، همواره ثابت و برقرار است؛( کاروانها)سرزمين آنها، بر سر راه هاى  و ويرانه" -

 إِنَ فِي ذَلِكَ آليَةً لِلْمُؤمِنِينَ ( 77
 !اى است براى مؤمنان در اين، نشانه -

 وَإِن کَانَ أَصْحَابُ األَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ( 78
 !اً قوم ستمگرى بودندمسلم[  قوم شعيب= صاحبان سرزمينهاى پردرخت ]= « اصحاب األيكه» -

 فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَهُمَا لَبِإِمَامٍ مَبِينٍ ( 79
شاما در  )بار سار راه   [  قوم لوط و اصاحاب األيكاه  ]= اين دو  ( شهرهاى ويران شده)ما از آنها انتقام گرفتيم؛ و " -

 "!، آشكار است( سفرهاى شام

 مُرْسَلِينَ وَلَقَدْ کَذَبَ أَصْحَابُ الحِجْرِ الْ( 81
 !پيامبران را تكذيب کردند[ قوم ثمود]= « اصحاب حجر»و  -
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 وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ( 81
 "!ما آيات خود را به آنان داديم؛ ولى آنها از آن روى گرداندند" -

 وَکَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ( 82
 .تراشيدند ها مى هاى امن در دل کوه نها خانهآ -

 فَأَخَذَتْهُمُ الّصَيْحَةُ مُّصْبِحِينَ ( 83
 "، صبحگاهان آنان را فرا گرفت؛( مرگبار)امّا سرانجام صيحه " -

 فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَا کَانُواْ يَكْسِبُونَ ( 84
 !ت ندادو آنچه را به دست آورده بودند، آنها را از عذاب الهى نجا -

وَمَا خَلَقْنَا السَمَاوَاتِ وَاألَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِالَ بِالْحَقِ وَإِنَ السَااعَةَ آلتِيَاةٌ   ( 85

 فَاصْفَحِ الّصَفْحَ الْجَمِيلَ 
قطعاً فرا خواهاد  [  قيامت]= ما آسمانها و زمين و آنچه را ميان آن دو است، جز بحق نيافريديم؛ و ساعت موعود " -

و آنهاا را بار نادانيهايشاان    )نظر کان   اى صرف پس، از آنها به طرز شايسته! ( رسد و جزاى هر کس به او مى)يد رس

 "!( مالمت ننما

 إِنَ رَبَكَ هُوَ الْخَالَقُ الْعَلِيمُ ( 82
 !به يقين، پروردگار تو، آفريننده آگاه است -

 الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَلَقَدْ آتَيْنَاکَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَ( 87
 !ما به تو سوره حمد و قرآن عظيم داديم -

الَ تَمُدَنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَالَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ ( 88

 جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ 
و بخااطر  ! داديام، مايفكن  [ کفّاار ]= هايى از آنها  که به گروه، ( مادّى)هرگز ششم خود را به نعمتهاى  ( بنابر اين،) -

 !خود را براى مؤمنين فرود آر ( عطوفت)و بال ! آنچه آنها دارند، غمگين مباش
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 وَقُلْ إِنِي أَنَا النَذِيرُ الْمُبِينُ ( 89
 «!من انذارکننده آشكارم»: و بگو -

 کَمَا أَنزَلْنَا عَلَى المُقْتَسِمِينَ ( 91
 !فرستاديم ( آيات الهى)گران  همان گونه که بر تجزيه ( فرستيم ا بر آنها عذابى مىم) -

 الَذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِّضِينَ ( 91
؛آنچه را به سودشان بود پذيرفتند، و آنچه را بر خاالف هوسهايشاان باود رهاا     )همانها که قرآن را تقسيم کردند " -

 "!( نمودند

 أَلَنَهُمْ أَجْمَعِيْنَ فَوَرَبِكَ لَنَسْ( 92
 ...از همه آنها سؤال خواهيم کرد ( در قيامت)به پروردگارت سوگند،  -

 عَمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ ( 93
 !کردند از آنچه عمل مى -

 فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِينَ ( 94
 !( و به آنها اعتنا نكن)رکان روى گردان و از مش! آنچه را مأموريت دارى، آشكارا بيان کن -

 إِنَا کَفَيْنَاکَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ( 95
 "ما شرّ استهزاکنندگان را از تو دف  خواهيم کرد؛" -

 الَذِينَ يَجْعَلُونَ مَ َ اللّهِ إِلهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْمَلُونَ ( 92
 "!فهمند ودى مىهمانها که معبود ديگرى با خدا قرار دادند؛ امّا بز" -

 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَكَ يَّضِيقُ صَدْرُکَ بِمَا يَقُولُونَ ( 97
 .( کنند و تو را سخت ناراحت مى)شود  گويند تنگ مى ات از آنچه آنها مى دانيم سينه ما مى -

 فَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِكَ وَکُن مِنَ السَاجِدِينَ ( 98
 !کنندگان باش و از سجده! گارت را تسبيح و حمد گوپرورد ( براى دف  ناراحتى آنان) -
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 وَاعْبُدْ رَبَكَ حَتَى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ( 99
 !تو فرا رسد[  مرگ]= و پروردگارت را عبادت کن تا يقين  -

 سوره النحل

 محل نزول مكه -128تعداد آيات  -12س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 نده بخشايشگربه نام خداوند بخش -

 أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَالَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِکُونَ ( 1
منزّه و برتر است خداوند ! فرا رسيده است؛ براى آن عجله نكنيد ( براى مجازات مشرکان و مجرمان،)فرمان خدا " -

 "!دهند از آنچه همتاى او قرارمى

ئِكَةَ بِالْرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَاهُ الَ  يُنَزِلُ الْمَآل( 2

 إِلَهَ إِالَ أَنَاْ فَاتَقُونِ 
که  ( دهد و به آنها دستور مى)کند؛  بفرمانش بر هر کس از بندگانش بخواهد نازل مى ( الهى)فرشتگان را با روح " -

 "!من، بپرهيزيد ( مخالفت دستور)معبودى جز من نيست؛ از  ( :بگوييد و)مردم را انذار کنيد؛ 

 خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضَ بِالْحَقِ تَعَالَى عَمَا يُشْرِکُونَ ( 3
 "!دهند آسمانها و زمين را بحق آفريد؛ او برتر است از اينكه همتايى براى او قرار مى" -

 فَإِذَا هُوَ خَّصِيمٌ مَبِينٌ  خَلَقَ اإلِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ( 4
 "!مداف  آشكار از خويشتن گرديد ( او موجودى فّصيح، و)ارزشى آفريد؛ و سرانجام  انسان را از نطفه بى" -
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 وَاألَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِ ُ وَمِنْهَا تَأْکُلُونَ ( 5
براى شما وسيله پوشش، و مناف  ديگارى اسات؛ و از گوشات آنهاا      و شهارپايان را آفريد؛ در حالى که در آنها،" -

 "!خوريد مى

 وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ( 2
گردانياد، و هنگاامى کاه     و در آنها براى شما زينت و شكوه است به هنگامى که آنها را به استراحتگاهشان باازمى  -

 !فرستيد به صحرا مى ( صبحگاهان)

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَامْ تَكُونُاواْ بَالِغِياهِ إِالَ بِشِاقِ األَنفُاسِ إِنَ رَبَكُامْ       ( 7

 لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ 
رسايديد؛ پروردگارتاان    کنند که جز با مشاقّت زيااد، باه آن نماى     آنها بارهاى سنگين شما را به شهرى حمل مى" -

 "!( ه اين وسايل حيات را در اختيارتان قرار دادهک)رؤوف و رحيم است 

 وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْکَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا الَ تَعْلَمُونَ ( 8
آفريناد کاه    همچنين اسبها و استرها و االغها را آفريد؛ تا بر آنها سوار شويد و زينت شما باشد، و شيزهاايى ماى  " -

 ".نيددا نمى

 وَعَلَى اللّهِ قَّصْدُ السَبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاکُمْ أَجْمَعِينَ ( 9
و اگر خادا بخواهاد، هماه    ! ها بيراهه است نشان دهد؛ امّا بعّضى از راه ( به بندگان)و بر خداست که راه راست را " -

 ".( رد؛ولى اجبار سودى ندا)کند  هدايت مى ( به اجبار)شما را 

 هُوَ الَذِي أَنزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً لَكُم مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ( 11
گياهاان و درختاانى کاه     ( همچناين )او کسى است که از آسمان، آبى فرستاد، که نوشايدن شاما از آن اسات؛ و    " -

 ".تبريد، نيز از آن اس حيوانات خود را در آن به شرا مى

يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَرْعَ وَالزَيْتُونَ وَالنَخِيلَ وَاألَعْنَابَ وَمِن کُالِ الثَمَارَاتِ إِنَ   ( 11

 فِي ذَلِكَ آليَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَرُونَ 
در روياناد؛ مسالماً    هاا ماى   ، براى شما زراعت و زيتون و نخل و انگور، و از همه ميوه( آب باران)خداوند با آن " -

 ".اين، نشانه روشنى براى انديشمندان است
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وَسَخَرَ لَكُمُ اللَيْلَ وَالْنَهَارَ وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُجُومُ مُسَاخَرَاتٌ بِاأَمْرِهِ إِنَ   ( 12

 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 
نياز باه فرماان او مساخّر شامايند؛ در ايان،        او شب و روز و خورشيد و ماه را مسخّر شما سااخت؛ و ساتارگان  " -

 "!گيرند براى گروهى که عقل خود را به کار مى ( از عظمت خدا،)هايى است  نشانه

 وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي األَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَ فِي ذَلِكَ آليَةً لِقَوْمٍ يَذَکَرُونَ ( 13
ساخت؛ در ايان،   ( فرمان شما)ه در زمين به رنگهاى گوناگون آفريده نيز مسخّر مخلوقاتى را ک ( عالوه بر اين،)" -

 "!شوند نشانه روشنى است براى گروهى که متذکّر مى

وَهُوَ الَذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْمًاا طَرِيًاا وَتَسْاتَخْرِجُواْ مِنْاهُ حِلْيَاةً      ( 14

 لْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَّضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُ
مانناد  )ساخت تا از آن، گوشت تازه بخوريد؛ و زياورى باراى پوشايدن     ( شما)او کسى است که دريا را مسخّر " -

از  ( به تجاارت پردازياد و  )ا شكافند تا شم بينى که سينه دريا را مى از آن استخراج کنيد؛ و کشتيها را مى ( مرواريد

 "!فّضل خدا بهره گيريد؛ شايد شكر نعمتهاى او را بجا آوريد

 وَأَلْقَى فِي األَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُالً لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ( 15
هايى ايجاد کرد، تا  يرد؛ و نهرها و راههاى ثابت و محكمى افكند تا لرزش آن را نسبت به شما بگ و در زمين، کوه" -

 ".هدايت شويد

 وَعَالمَاتٍ وَبِالنَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ( 12
 ".شوند به وسيله ستارگان هدايت مى ( شب هنگام)عالماتى قرار داد؛ و  ( نيز)و " -

 أَفَمَن يَخْلُقُ کَمَن الَ يَخْلُقُ أَفَال تَذَکَرُونَ ( 17
 !شويد؟ آيا متذکّر نمى! آفريند؟ آفريند، همچون کسى است که نمى مى ( گونه مخلوقات رااين )آيا کسى که  -

 وَإِن تَعُدَواْ نِعْمَةَ اللّهِ الَ تُحّْصُوهَا إِنَ اللّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ( 18
 "!است توانيد آنها را احّصا کنيد؛ خداوند بخشنده و مهربان و اگر نعمتهاى خدا را بشماريد، هرگز نمى" -

 وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ( 19
 .داند سازيد، مى داريد و آنچه را آشكار مى خداوند آنچه را پنهان مى -
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 وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ الَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ( 21
 "!کنند؛ بلكه خودشان هم مخلوقند ، شيزى را خلق نمىخوانند معبودهايى را که غير از خدا مى" -

 أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَانَ يُبْعَثُونَ ( 21
در شاه زماانى محشاور     ( کنندگانشاان  عبادت)دانند  آنها مردگانى هستند که هرگز استعداد حيات ندارند؛ و نمى" -

 "!شوند مى

دٌ فَالَااذِينَ الَ يُؤْمِنُااونَ بِاااآلخِرَةِ قُلُااوبُهُم مَنكِاارَةٌ وَهُاام إِلَهُكُاامْ إِلَااهٌ وَاحِاا( 22

 مَسْتَكْبِرُونَ 
کناد و   انكاار ماى   ( حاق را )آورند، دلهايشان  معبود شما خداوند يگانه است؛ امّا کسانى که به آخرت ايمان نمى" -

 ".مستكبرند

 وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَهُ الَ يُحِبَ الْمُسْتَكْبِرِينَ الَ جَرَمَ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ ( 23
 "!دارد سازند با خبر است؛ او مستكبران را دوست نمى دارند و آنچه آشكار مى قطعاً خداوند از آنچه پنهان مى" -

 وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبَكُمْ قَالُواْ أَسَاطِيرُ األَوَلِينَ ( 24
 ( وحاى الهاى نيسات؛   )اينهاا  »: گويند مى« پروردگار شما شه نازل کرده است؟»: ى که به آنها گفته شودو هنگام" -

 "«!هاى دروغين پيشينيان است همان افسانه

لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ کَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَاذِينَ يُّضِالُونَهُم بِغَيْارِ    ( 25

 اءَ مَا يَزِرُونَ عِلْمٍ أَالَ سَ
بار گناهان خود را بطور کامل بر دوش کشند؛ و هم ساهمى از گناهاان کساانى کاه      ( هم)آنها بايد روز قيامت، " -

 "!کشند بدانيد آنها بار سنگين بدى بر دوش مى! سازند بخاطر جهل، گمراهشان مى

نَهُم مِانَ الْقَوَاعِادِ فَخَارَ عَلَايْهِمُ     قَدْ مَكَرَ الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّاهُ بُنْيَاا  ( 22

 السَقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْ ُ الَ يَشْعُرُونَ 
آنهاا رفات؛    ( زندگى)ها داشتند؛ ولى خداوند به سراغ شالوده  از اين توطئه ( نيز)کسانى که قبل از ايشان بودند " -

دانساتند باه    از آن جايى که نمى ( الهى)سقف از باال بر سرشان فرو ريخت؛ و عذاب  و آن را از اساس ويران کرد؛ و

 "!سراغشان آمد
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ثُمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَکَآئِيَ الَذِينَ کُنتُمْ تُشَااقُونَ فِايهِمْ   ( 27

 مَ وَالْسَوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ قَالَ الَذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ إِنَ الْخِزْيَ الْيَوْ
شريكانى که شما براى من ساختيد، و بخاطر آنهاا باا   »: گويد سازد؛ و مى سپس روز قيامت خدا آنها را رسوا مى" -

رساوايى و  »: گويناد  کسانى که به آنها علم داده شده ماى  ( در اين هنگام،)« !کرديد، کجا هستيد؟ ديگران دشمنى مى

 "«!بر کافران استبدبختى، امروز 

الَذِينَ تَتَوَفَاهُمُ الْمَالئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُاْ السَلَمَ مَا کُنَاا نَعْمَالُ مِان    ( 28

 سُوءٍ بَلَى إِنَ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
در اين موق  آنهاا تساليم   ! کرده بودندگيرند در حالى که به خود ظلم  روحشان را مى ( مرگ)همانها که فرشتگان  -

 !داديد عالم است آرى، خداوند به آنچه انجام مى! داديم ما کار بدى انجام نمى ( :گويند و بدروغ مى)شوند  مى

 فَادْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِرِينَ ( 29
شه جااى بادى   ! اکنون از درهاى جهنم وارد شويد در حالى که جاودانه در آن خواهيد بود ( :شود به آنها گفته مى) -

 !است جايگاه مستكبران

وَقِيلَ لِلَذِينَ اتَقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبَكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِلَاذِينَ أَحْسَانُواْ فِاي هَاذِهِ     ( 31

 وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَقِينَ  الدَنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ اآلخِرَةِ خَيْرٌ
و )خيار  »: گفتناد  ماى « پروردگار شما شه شيز نازل کرده است؟»: شد به پرهيزگاران گفته مى ( ولى هنگامى که)" -

براى کسانى که نيكى کردند، در اين دنيا نيكى است؛ و سراى آخرت از آن هم بهتر است؛ و شاه   ( آرى،)« ( سعادت

 "!انخوب است سراى پرهيزگار

جَنَاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ لَهُامْ فِيهَاا مَاا يَشَاآؤُونَ     ( 31

 کَذَلِكَ يَجْزِي اللّهُ الْمُتَقِينَ 
گذرد؛ هر شاه بخواهناد    شوند؛ نهرها از زير درختانش مى باغهايى از بهشت جاويدان است که همگى وارد آن مى" -

 "!دهد داوند پرهيزگاران را شنين پاداش مىدر آنجا هست؛ خ
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الَذِينَ تَتَوَفَاهُمُ الْمَآلئِكَةُ طَيِبِينَ يَقُولُونَ سَالمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُاواْ الْجَنَاةَ بِمَاا    ( 32

 کُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
ساالم بار   »: گويناد  ماى اند؛ به آنها  گيرند در حالى که پاک و پاکيزه روحشان را مى ( مرگ)همانها که فرشتگان " -

 "«!داديد وارد بهشت شويد به خاطر اعمالى که انجام مى! شما

هَلْ يَنظُرُونَ إِالَ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَالئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْارُ رَبِاكَ کَاذَلِكَ فَعَالَ     ( 33

 ظْلِمُونَ الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلكِن کَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَ
باراى  )به سراغشاان بيايناد، ياا فرماان پروردگاارت       ( قبض ارواح)آيا آنها انتظارى جز اين دارند که فرشتگان " -

کسانى که پيش از ايشاان   ( آرى،! ولى توبه آنها در آن زمان بى اثر است! آنگاه توبه کنند؟)فرا رسد  ( مجازاتشان

 "!نمودند تم نكرد؛ ولى آنان به خويشتن ستم مىخداوند به آنها س! بودند نيز شنين کردند

 فَأَصَابَهُمْ سَيِئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَا کَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ ( 34
کردناد، بار آناان وارد     اساتهزا ماى   ( هاى عاذاب  از وعده)و سرانجام بديهاى اعمالشان به آنها رسيد؛ و آنچه را " -

 ".شد

الَذِينَ أَشْرَکُواْ لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِان شَايْءٍ نَحْانُ وَال     وَقَالَ( 35

آبَاؤُنَا وَالَ حَرَمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ کَذَلِكَ فَعَلَ الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَالْ عَلَاى   

 الرُسُلِ إِالَ الْبَالغُ الْمُبِينُ 
کرديم؛ و شيزى را بدون اجازه  خواست، نه ما و نه پدران ما، غير او را پرستش نمى خدا مىاگر »: مشرکان گفتند" -

کسانى که پيش از ايشان بودند نيز همين کارها را انجاام دادناد؛ ولاى آياا پياامبران       ( آرى،)« !ساختيم او حرام نمى

 "!اى جز ابالغ آشكار دارند؟ وظيفه
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مَةٍ رَسُوالً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَااغُوتَ فَمِانْهُم   وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي کُلِ أُ( 32

مَنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الّضَااللَةُ فَسِايرُواْ فِاي األَرْضِ فَاانظُرُواْ     

 کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِبِينَ 
خداوناد گروهاى را   « !داى يكتا را بپرستيد؛ و از طاغوت اجتناب کنيدخ»: ما در هر امتى رسولى برانگيختيم که" -

هادايت کارد؛ و گروهاى ضااللت و گمراهاى دامانشااان را گرفات؛ پاس در روى زماين بگردياد و ببينياد عاقباات           

 "!کنندگان شگونه بود تكذيب

 هُم مِن نَاصِرِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَ اللّهَ الَ يَهْدِي مَن يُّضِلُ وَمَا لَ( 37
کناد؛   که خداوند کسى را که گمراه ساخت، هدايت نمى ( سودى ندارد؛ شرا)هر قدر بر هدايت آنها حريص باشى، " -

 "!و آنها ياورانى نخواهند داشت

حَق اا   وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ الَ يَبْعَ ُ اللّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ( 38

 وَلكِنَ أَکْثَرَ النَاسِ الَ يَعْلَمُونَ 
آرى، اين وعده « !انگيزد ميرد، برنمى هرگز خداوند کسى را که مى»: آنها سوگندهاى شديد به خدا ياد کردند که" -

 "!دانند ؛ ولى بيشتر مردم نمى( گرداند که همه مردگان را براى جزا بازمى)قطعى خداست 

 مُ الَذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَذِينَ کَفَرُواْ أَنَهُمْ کَانُواْ کَاذِبِينَ لِيُبَيِنَ لَهُ( 39
هدف اين است که آنچه را در آن اختالف داشتند، براى آنها روشن سازد؛ و کسانى که منكر شدند، بدانند دروغ " -

 "!گفتند مى

 هُ أَن نَقُولَ لَهُ کُن فَيَكُونُ إِنَمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا( 41
موجاود  »: گاوييم  کنيم، فقط باه آن ماى   وقتى شيزى را اراده مى ( رستاخيز مردگان براى ما مشكل نيست؛ زيرا)" -

 ".شود بالفاصله موجود مى« !باش

نْيَا حَسَانَةً  وَالَذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُاواْ لَنُبَاوِئَنَهُمْ فِاي الادَ    ( 41

 وَلَأَجْرُ اآلخِرَةِ أَکْبَرُ لَوْ کَانُواْ يَعْلَمُونَ 
دهايم؛ و   خاوبى باه آنهاا ماى     ( و مقام)آنها که پس از ستم ديدن در راه خدا، هجرت کردند، در اين دنيا جايگاه " -

 "!دانستند پاداش آخرت، از آن هم بزرگتر است اگر مى
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 رَبِهِمْ يَتَوَکَلُونَ  الَذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى( 42
 .کنند آنها کسانى هستند که صبر و استقامت پيشه کردند، و تنها بر پروردگارشان توکّل مى -

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِالَ رِجَاالً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِکْرِ إِن کُنتُمْ ( 43

 الَ تَعْلَمُونَ 
تا تعجب نكنياد  )دانيد، از آگاهان بپرسيد  اگر نمى! کرديم، نفرستاديم جز مردانى که به آنها وحى مىو پيش از تو،  -

 !( از اينكه پيامبر اسالم از ميان همين مردان برانگيخته شده است

يْهِمْ وَلَعَلَهُامْ  بِالْبَيِنَاتِ وَالزُبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِکْرَ لِتُبَيِنَ لِلنَاسِ مَا نُزِلَ إِلَا ( 44

 يَتَفَكَرُونَ 
را بار تاو ناازل    [  قرآن]= و ما اين ذکر  ( !پيامبران پيشين آگاهند)از داليل روشن و کتب  ( از آنها بپرسيد که)" -

 "!کرديم، تا آنچه به سوى مردم نازل شده است براى آنها روشن سازى؛ و شايد انديشه کنند

رُواْ السَيِئَاتِ أَن يَخْسِافَ اللّاهُ بِهِامُ األَرْضَ أَوْ يَاأْتِيَهُمُ     أَفَأَمِنَ الَذِينَ مَكَ( 45

 الْعَذَابُ مِنْ حَيْ ُ الَ يَشْعُرُونَ 
، از آن جا که ( الهى)گران از اين ايمن گشتند که ممكن است خدا آنها را در زمين فروبرد، و يا مجازات  آيا توطئه -

 !...انتظارش را ندارند، به سراغشان آيد؟

 أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ( 42
در رفت و آمدند، دامانشان را بگيرد در حاالى کاه قاادر باه      ( که براى کسب مال و ثروت افزونتر)يا به هنگامى  -

 !...فرار نيستند؟

 حِيمٌ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوَفٍ فَإِنَ رَبَكُمْ لَرؤُوفٌ رَ( 47
 .شرا که پروردگار شما، رؤوف و رحيم است! انگيز آنان را گرفتار سازد؟ يا بطور تدريجى، با هشدارهاى خوف -
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أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَأُ ظِالَلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَامَآئِلِ  ( 48

 سُجَدًا لِلّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ 
هايشان از راست و شپ حرکت دارناد، و باا خّضاوع باراى خادا ساجده        آيا آنها مخلوقات خدا را نديدند که سايه -

 !کنند؟ مى

وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي األَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَالْمَآلئِكَاةُ وَهُامْ   ( 49

 الَ يَسْتَكْبِرُونَ 
م آنچه در آسمانها و زمين از جنبندگان وجاود دارد، و همچناين فرشاتگان، باراى خادا      تما ( ها، بلكه نه تنها سايه) -

 .ورزند کنند و تكبّر نمى سجده مى

 يَخَافُونَ رَبَهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ( 51
را مأموريات دارناد انجاام    ترساند؛ و آنچاه    پروردگارشان، که حاکم بر آنهاست، ماى  ( مخالفت)از  ( تنها)آنها " -

 ".دهند مى

 وَقَالَ اللّهُ الَ تَتَخِذُواْ إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ فَإيَايَ فَارْهَبُونِ ( 51
 ( کيفار )همان خداى يگانه است؛ تنهاا از   ( شما)انتخاب نكنيد؛ معبود  ( براى خود)دو معبود »: خداوند فرمان داده" -

 "«!يدمن بترس

 وَلَهُ مَا فِي الْسَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَلَهُ الدِينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللّهِ تَتَقُونَ ( 52
باشاد؛ آياا از غيار او     هماواره از آن او ماى   ( نياز )آنچه در آسمانها و زمين است، از آن اوست؛ و ديان خاالص   " -

 "!ترسيد؟ مى

 اللّهِ ثُمَ إِذَا مَسَكُمُ الّضُرُ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ ( 53
 !خوانيد و هنگامى که ناراحتى به شما رسد، فقط او را مى! آنچه از نعمتها داريد، همه از سوى خداست -

 ثُمَ إِذَا کَشَفَ الّضُرَ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم بِرَبِهِمْ يُشْرِکُونَ ( 54
سازد، ناگاه گروهى از شما براى پروردگارشان همتاا قائال    گامى که ناراحتى و رنّج را از شما برطرف مىهن ( امّا) -

 .شوند مى
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 لِيَكْفُرُواْ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ( 55
بهره گيريد، امّا بازودى   ( متاع دنيااز )شند روزى  ( اکنون! )ايم کفران کنند تا نعمتهايى را که به آنها داده ( بگذار) -

 !( سرانجام کارتان به کجا خواهد کشيد)خواهيد دانست 

وَيَجْعَلُونَ لِمَا الَ يَعْلَمُونَ نَّصِيبًا مِمَا رَزَقْنَااهُمْ تَاللّاهِ لَتُسْاأَلُنَ عَمَاا کُناتُمْ      ( 52

 تَفْتَرُونَ 
ايام   هاا ساراغ ندارناد، ساهمى از آنچاه باه آناان روزى داده       آنان براى بتهايى که هيچ گونه سود و زيانى از آن" -

 "!بنديد، بازپرسى خواهيد شد از اين افتراها که مى ( در دادگاه قيامت،)دهند؛ به خدا سوگند،  قرارمى

 وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ ( 57
ولاى   -( از اينكاه فرزنادى داشاته باشاد    )منزّه است  -دهند؛  دختران قرارمى براى خداوند ( در پندار خود،)آنها " -

 "...شوند براى خودشان، آنچه را ميل دارند قائل مى

 وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِاألُنثَى ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ کَظِيمٌ ( 58
شود؛  سياه مى ( از فراب ناراحتى)تو شده، صورتش در حالى که هرگاه به يكى از آنها بشارت دهند دختر نّصيب " -

 "...گردد؛ و به شدّت خشمگين مى

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسَاهُ فِاي   ( 59

 التُرَابِ أَالَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ 
آيا او را با قبول ننگ  ( داند و نمى)گردد؛  ز قوم و قبيله خود متوارى مىبخاطر بشارت بدى که به او داده شده، ا" -

 "!کنند شه بد حكم مى! نگهدارد، يا در خاک پنهانش کند؟

لِلَذِينَ الَ يُؤْمِنُونَ بِاآلخِرَةِ مَثَلُ السَوْءِ وَلِلّهِ الْمَثَالُ األَعْلَاىَ وَهُاوَ الْعَزِيازُ     ( 21

 الْحَكِيمُ 
ه به سراى آخرت ايمان ندارند، صفات زشت است؛ و براى خدا، صفات عالى است؛ و او قدرتمناد و  براى آنها ک" -

 ".حكيم است
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وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النَاسَ بِظُلْمِهِم مَا تَرَکَ عَلَيْهَا مِن دَآبَاةٍ وَلَكِان يُاؤَخِرُهُمْ    ( 21

 تَأْخِرُونَ سَاعَةً وَالَ يَسْتَقْدِمُونَ إلَى أَجَلٍ مَسَمًى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ الَ يَسْ
گذارد؛ ولى آنهاا را   اى را بر پشت زمين باقى نمى کرد، جنبنده و اگر خداوند مردم را بخاطر ظلمشان مجازات مى" -

کنناد، و ناه سااعتى پيشاى      و هنگامى که اجلشان فرا رسد، نه ساعتى تاأخير ماى  . اندازد تا زمان معيّنى به تأخير مى

 ".يرندگ مى

وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَّصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَاذِبَ أَنَ لَهُامُ الْحُسْانَى الَ    ( 22

 جَرَمَ أَنَ لَهُمُ الْنَارَ وَأَنَهُم مَفْرَطُونَ 
ال زبانشاان باه   ؛ با اين ح[فرزندان دختر]= دهند که خودشان از آن کراهت دارند  آنها براى خدا شيزهايى قرارمى" -

 ".اند( دوزخ)از اين رو براى آنان آتش است؛ و آنها از پيشگامان ! گويد سرانجام نيكى دارند دروغ مى

تَاللّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَزَيَنَ لَهُامُ الشَايْطَانُ أَعْمَاالَهُمْ فَهُاوَ     ( 23

 أَلِيمٌ  وَلِيَهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ
به خدا سوگند، به سوى امتهاى پيش از تو پيامبرانى فرستاديم؛ امّا شيطان اعمالشاان را در نظرشاان آراسات؛ و    " -

 "!امروز او ولىّ و سرپرستشان است؛ و مجازات دردناکى براى آنهاست

فُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَاةً  وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِالَ لِتُبَيِنَ لَهُمُ الَذِي اخْتَلَ( 24

 لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 
ايان  )ما قرآن را بر تو نازل نكرديم مگر براى اينكه آنچه را در آن اختالف دارناد، باراى آنهاا روشان کناى؛ و      " -

 "!آورند مايه هدايت و رحمت است براى قومى که ايمان مى ( قرآن

اءً فَأَحْيَا بِهِ األَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَ فِي ذَلِكَ آليَةً وَاللّهُ أَنزَلَ مِنَ الْسَمَاءِ مَ( 25

 لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ 
در ايان، نشاانه روشانى اسات     ! خداوند از آسمان، آبى فرستاد؛ و زمين را، پس از آنكه مرده بود، حيات بخشيد" -

 "!براى جمعيّتى که گوش شنوا دارند
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امِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِمَا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًاا  وَإِنَ لَكُمْ فِي األَنْعَ( 22

 خَالِّصًا سَآئِغًا لِلشَارِبِينَ 
شاده و خاون،    از درون شكم آنها، از ميان غذاهاى هّضم: عبرتى است ( درسهاى)و در وجود شهارپايان، براى شما  -

 !نوشانيم شير خالص و گوارا به شما مى

وَمِن ثَمَرَاتِ النَخِيلِ وَاألَعْنَابِ تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَانًا إِنَ فِاي   ( 27

 ذَلِكَ آليَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 
گيرياد؛ در ايان، نشاانه     و روزى خاوب و پااکيزه ماى    ( ناپااک )هاى درختان نخل و انگور، مسكرات  و از ميوه" -

 "!کنند که انديشه مىروشنى است براى جمعيّتى 

وَأَوْحَى رَبَكَ إِلَى النَحْلِ أَنِ اتَخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَجَرِ وَمِمَاا  ( 28

 يَعْرِشُونَ 
ها و درختان و داربساتهايى کاه ماردم     از کوه»: نمود که ( و الهام غريزى)« وحى»و پروردگار تو به زنبور عسل  -

 !يى برگزينها سازند، خانه مى

ثُمَ کُلِي مِن کُلِ الثَمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِكِ ذُلُاالً يَخْارُجُ مِان بُطُونِهَاا     ( 29

 شَرَابٌ مَخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَاسِ إِنَ فِي ذَلِكَ آليَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَرُونَ 
! هايى را که پروردگارت براى تو تعيين کرده است، براحتى بپيما راه بخور و ( و شيره گلها)سپس از تمام ثمرات " -

شود که در آن، شفا براى مردم است؛ به يقين در اين امر،  از درون شكم آنها، نوشيدنى با رنگهاى مختلف خارج مى»

 ".انديشند نشانه روشنى است براى جمعيّتى که مى

وَمِنكُم مَن يُرَدَ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَايْ الَ يَعْلَامَ    وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَ يَتَوَفَاکُمْ( 71

 بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ 
رسند، تا بعاد   ترين سنين باالى عمر مى ميراند؛ بعّضى از شما به نامطلوب خداوند شما را آفريد؛ سپس شما را مى" -

 "!؛ خداوند دانا و تواناست( همه شيز را فراموش کنند و)از علم و آگاهى، شيزى ندانند 
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وَاللّهُ فَّضَلَ بَعّْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِاي الْارِزْقِ فَمَاا الَاذِينَ فُّضِالُواْ بِارَآدِي       ( 71

 رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُونَ 
( شرا که استعدادها و تالشهايتان متفاوت اسات )د بعّضى از شما را بر بعّضى ديگر از نظر روزى برترى داد خداون" -

اند، حاضر نيستند از روزى خود به بردگانشان بدهند و همگاى در آن مسااوى گردناد؛     اما آنها که برترى داده شده! 

 "!؟( کنند که شكر او را ادا نمى)نمايند  آيا آنان نعمت خدا را انكار مى

وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًاا وَجَعَالَ لَكُام مِانْ أَزْوَاجِكُام بَنِاينَ       ( 72

 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِنَ الطَيِبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ 
هاايى باه وجاود     نى قرار داد؛ و از همسرانتان براى شما فرزندان و ناوه خداوند براى شما از جنس خودتان همسرا" -

 "!کنند؟ آورند، و نعمت خدا را انكار مى ها به شما روزى داد؛ آيا به باطل ايمان مى آورد؛ و از پاکيزه

ضِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا الَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًاا مِانَ السَامَاوَاتِ وَاألَرْ   ( 73

 شَيْئًا وَالَ يَسْتَطِيعُونَ 
پرستند که هيچ رزقى را براى آنان از آسامانها و زماين در اختياار ندارناد؛ و      آنها غير از خدا، موجوداتى را مى" -

 ".توان اين کار را نيز ندارند

 فَالَ تَّضْرِبُواْ لِلّهِ األَمْثَالَ إِنَ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ الَ تَعْلَمُونَ ( 74
 .دانيد داند، و شما نمى خدا مى! قائل نشويد ( ها و شبيه)پس، براى خدا امثال  -

ضَرَبَ اللّهُ مَثَالً عَبْدًا مَمْلُوکًا الَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَاا رِزْقًاا   ( 75

 لِلّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ الَ يَعْلَمُونَ  حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِر ا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ
را که از جانب خاود، رزقاى    ( با ايمانى)برده مملوکى را که قادر بر هيچ شيز نيست؛ و انسان : خداوند مثالى زده" -

كر شا ! کند؛ آيا ايان دو نفار يكساانند؟    ايم، و او پنهان و آشكار از آنچه خدا به او داده، انفاق مى نيكو به او بخشيده

 "!دانند مخّصوص خداست، ولى اکثر آنها نمى
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وَضَرَبَ اللّهُ مَثَالً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ الَ يَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهُوَ کَلٌ عَلَى ( 72

لَاى  مَوْالهُ أَيْنَمَا يُوَجِههَ الَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَ

 صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ 
دو نفر را، که يكى از آن دو، گنگ مادرزاد است؛ و قادر بر هيچ کارى نيسات؛  : زده است ( ديگر)خداوند مثالى " -

دهد؛ آيا شنين انسانى، با کسى که امار باه    باشد؛ او را در پى هر کارى بفرستد، خوب انجام نمى و سربار صاحبش مى

 "!راهى راست قرار دارد، برابر است؟کند، و بر  عدل و داد مى

وَلِلّهِ غَيْبُ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَاعَةِ إِالَ کَلَمْحِ الْبَّصَارِ أَوْ هُاوَ   ( 77

 أَقْرَبُ إِنَ اللّهَ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
 ( بقادرى نزدياك و آساان اسات    )امت ؛ و امر قي( داند و او همه را مى)غيب آسمانها و زمين، مخّصوص خداست " -

 "!درست همانند ششم برهم زدن، و يا از آن هم نزديكتر؛ شرا که خدا بر هر شيزى تواناست

وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِن بُطُونِ أُمَهَاتِكُمْ الَ تَعْلَمُونَ شَايْئًا وَجَعَالَ لَكُامُ الْسَامْ َ     ( 78

 تَشْكُرُونَ وَاألَبّْصَارَ وَاألَفْئِدَةَ لَعَلَكُمْ 
دانستيد؛ و براى شما، گاوش و ششام و    و خداوند شما را از شكم مادرانتان خارج نمود در حالى که هيچ شيز نمى" -

 "!عقل قرار داد، تا شكر نعمت او را بجا آوريد

لّهُ إِنَ فِي أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى الطَيْرِ مُسَخَرَاتٍ فِي جَوِ السَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَ إِالَ ال( 79

 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 
دارد؛  داشته شده، نظر نيفكندند؟ هيچ کس جز خدا آنها را نگااه نماى   آيا آنها به پرندگانى که بر فراز آسمانها نگه" -

 "!آورند است براى کسانى که ايمان مى ( از عظمت و قدرت خدا)هايى  در اين امر، نشانه
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جَعَلَ لَكُم مِن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُام مِان جُلُاودِ األَنْعَاامِ بُيُوتًاا      وَاللّهُ ( 81

تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِانْ أَصْاوَافِهَا وَأَوْبَارِهَاا وَأَشْاعَارِهَا     

 أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ 
قارار داد؛ و از پوسات شهارپاياان نياز باراى شاما        ( و آراماش )ايتان محال ساكونت   ه و خدا براى شما از خانه" -

توانيد آنها را جا به جا کنيد؛ و از پشام و کارک    هايى قرار داد که روز کوچ کردن و روز اقامتتان، به آسانى مى خانه

 ".دتا زمان معيّنى قرار دا ( و وسايل مختلف زندگى)و موى آنها، براى شما اثاث و متاع 

وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَا خَلَقَ ظِالَالً وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَکْنَانًا وَجَعَلَ لَكُامْ  ( 81

سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ کَذَلِكَ يُتِمَ نِعْمَتَاهُ عَلَايْكُمْ لَعَلَكُامْ    

 تُسْلِمُونَ 
هاايى؛ و باراى شاما     هاا پناهگااه   هايى براى شما قارار داده؛ و از کاوه   ند از آنچه آفريده است سايهخداو ( نيز)و " -

کند؛ و پيراهنهايى که به هنگام جنگ، حافظ شماست؛ ايان   حفظ مى ( و سرما)پيراهنهايى آفريده، که شما را از گرما 

 "!کند، شايد تسليم فرمان او شويد گونه نعمتهايش را بر شما کامل مى

 فَإِن تَوَلَوْاْ فَإِنَمَا عَلَيْكَ الْبَالَغُ الْمُبِينُ ( 82
 ".تو فقط وظيفه ابالغ آشكار دارى ( نگران مباش؛)اگر روى برتابند،  ( با اين همه،)" -

 يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَ يُنكِرُونَهَا وَأَکْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ( 83
 "!کنند؛ و اکثرشان کافرند اسند؛ سپس آن را انكار مىشن آنها نعمت خدا را مى" -

َويَوَْم نَبْعَُ  مِن کُاِل أُمَاٍة شَاهِيدًا ثُاَم اَل يُاْؤذَُن لِلَاِذيَن کَفَارُوْا َواَل هُامْ         ( 84

 يُسْتَعْتَبُونَ 
فر ورزيدند، اجاازه  انگيزيم؛ سپس به آنان که ک روزى را که از هر امّتى گواهى بر آنان برمى ( به خاطر بياوريد)" -

اجاازه   ( نيز)و  ( !دهند بلكه دست و پا و گوش و ششم، حتّى پوست تن آنها گواهى مى)شود؛  داده نمى ( سخن گفتن)

 "!دهند عذرخواهى و تقاضاى عفو به آنان نمى
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  وَإِذَا رَأى الَذِينَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَالَ يُخَفَفُ عَنْهُمْ وَالَ هُمْ يُنظَرُونَ( 85
 !شود، و نه مهلت و هنگامى که ظالمان عذاب را ببينند، نه به آنها تخفيف داده مى -

وَإِذَا رَأى الَذِينَ أَشْرَکُواْ شُرَکَاءَهُمْ قَالُواْ رَبَنَا هَؤُالءِ شُرَکَآؤُنَا الَذِينَ کُنَاا  ( 82

 كَاذِبُونَ نَدْعُوْ مِن دُونِكَ فَألْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَكُمْ لَ
اينهاا همتاياانى   ! پروردگاارا »: گويناد  بينند، مى و هنگامى که مشرکان معبودهايى را که همتاى خدا قرار دادند مى -

شما ! )شما دروغگو هستيد»: گويند در اين هنگام، معبودان به آنها مى»! خوانديم هستند که ما به جاى تو، آنها را مى

 «( !کرديد هواى نفس خود را پرستش مى

 وَأَلْقَوْاْ إِلَى اللّهِ يَوْمَئِذٍ السَلَمَ وَضَلَ عَنْهُم مَا کَانُواْ يَفْتَرُونَ ( 87
بساتند،   دروغ مى ( نسبت به خدا)شوند؛ و تمام آنچه را  در پيشگاه خدا تسليم مى ( ناگزير)و در آن روز، همگى " -

 "!شود گم و نابود مى

عَن سَبِيلِ اللّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا کَانُواْ  الَذِينَ کَفَرُواْ وَصَدَواْ( 88

 يُفْسِدُونَ 
کردناد، عاذابى بار عذابشاان      از راه خدا بازداشاتند، بخااطر فساادى کاه ماى      ( مردم را)کسانى که کافر شدند و  -

 !افزاييم مى

مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى  وَيَوْمَ نَبْعَ ُ فِي کُلِ أُمَةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم( 89

هَُؤالِء وَنَزَلْنَا عَلَيْاَك الْكِتَااَب تِبْيَانًاا لِكُاِل شَايٍْء َوهُادًى َورَحْمَاًة َوُبشْارَى         

 لِلْمُسْلِمِينَ 
بار آناان    انگيازيم؛ و تاو را گاواه    روزى را که از هر امتى، گواهى از خودشاان بار آنهاا برماى     ( به ياد آوريد)" -

و ما اين کتاب را بر تو نازل کرديم که بيانگر هماه شياز، و ماياه هادايت و رحمات و بشاارت باراى        ! دهيم قرارمى

 "!مسلمانان است
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إِنَ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاإلِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَاى عَانِ الْفَحْشَااءِ    ( 91

 عِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَکَرُونَ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَ
کند؛ خداوند به  دهد؛ و از فحشا و منكر و ستم، نهى مى خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مى" -

 "!دهد، شايد متذکّر شويد شما اندرز مى

عْادَ تَوْکِيادِهَا وَقَادْ    وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُمْ وَالَ تَنقُّضُاواْ األَيْمَاانَ بَ  ( 91

 جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ کَفِيالً إِنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ 
و سوگندها را بعد از محكم ساختن نشكنيد، در حالى که خدا ! و هنگامى که با خدا عهد بستيد، به عهد او وفا کنيد -

 !دهيد، آگاه است يقين خداوند از آنچه انجام مى ايد، به خود قرار داده ( سوگند)را کفيل و ضامن بر 

وَالَ تَكُونُواْ کَالَتِي نَقَّضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُاوَةٍ أَنكَاثًاا تَتَخِاذُونَ أَيْمَاانَكُمْ     ( 92

بَيِنَنَ لَكُامْ  دَخَالً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَةٍ إِنَمَا يَبْلُوکُمُ اللّهُ بِهِ وَلَيُ

 يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا کُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 
ساوگند  )در حالى کاه  ! تابيد نباشيد که پشمهاى تابيده خود را، پس از استحكام،وامى ( سبك مغز)همانند آن زن " -

و )گروه ديگر بيشاتر اسات   دهيد؛ بخاطر اينكه گروهى، جمعيّتشان از  خود را وسيله خيانت و فساد قرار مى ( و پيمان

کناد؛ و   خدا فقط شما را با اين وسيله آزمايش مى! ( شمريد اى براى شكستن بيعت با پيامبر مى کثرت دشمن را بهانه

 "!سازد به يقين روز قيامت، آنچه را در آن اختالف داشتيد، براى شما روشن مى

لكِن يُّضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَةً وَاحِدَةً وَ( 93

 وَلَتُسْأَلُنَ عَمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
کرد؛ امّاا ايماان    و همه را به اجبار وادار به ايمان مى)داد؛  خواست، همه شما را امت واحدى قرارمى و اگر خدا مى" -

 ( و الياق بداناد  )گمراه، و هر کس را بخواهد  ( سته بداندو شاي)ولى خدا هر کس را بخواهد  ( !اى ندارد اجبارى فايده

دادياد،   و يقيناً شاما از آنچاه انجاام ماى     ( !کند به گروهى توفيق هدايت داده، و از گروهى سلب مى! )کند هدايت مى

 "!بازپرسى خواهيد شد
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ثُبُوتِهَا وَتَاذُوقُواْ الْسَاوءَ    وَالَ تَتَخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَالً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَ قَدَمٌ بَعْدَ( 94

 بِمَا صَدَدتُمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
متزلزل  ( بر ايمان)گشتن  سوگندهايتان را وسيله تقلّب و خيانت در ميان خود قرار ندهيد، مبادا گامى بعد از ثابت" -

 "!و براى شما، عذاب عظيمى خواهد بود! وء آن را بچشيداز راه خدا، آثار س ( مردم)شود؛ و به خاطر بازداشتن 

وَالَ تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيالً إِنَمَا عِندَ اللّاهِ هُاوَ خَيْارٌ لَكُامْ إِن کُناتُمْ      ( 95

 تَعْلَمُونَ 
آنچه نزد خداست، براى  ( !تو هر بهايى در برابر آن ناشيز اس)پيمان الهى را با بهاى کمى مبادله نكنيد  ( هرگز)و  -

 .دانستيد شما بهتر است اگر مى

مَا عِندَکُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَانِ  ( 92

 مَا کَانُواْ يَعْمَلُونَ 
سانى که صبر و اساتقامت پيشاه کنناد،    شود؛ امّا آنچه نزد خداست باقى است؛ و به ک آنچه نزد شماست فانى مى" -

 ".دادند پاداش خواهيم داد مطابق بهترين اعمالى که انجام مى

مَْن عَِمَل صَالِحًا مِن ذَکَاٍر أَْو أُنثَاى َوهُاَو مُاؤْمٌِن فَلَنُحْيِيَنَاُه حَيَااًة طَيِبَاةً        ( 97

  وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُواْ يَعْمَلُونَ
اى انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالى که مؤمن اسات، او را باه حيااتى پااک زناده       هر کس کار شايسته" -

 ".دادند، خواهيم داد داريم؛ و پاداش آنها را به بهترين اعمالى که انجام مى مى

 مِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَيْطَانِ الرَجِي( 98
 !خوانى، از شرّ شيطان مطرود، به خدا پناه بر هنگامى که قرآن مى -

 إِنَهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَکَلُونَ ( 99
 .کنند، تسلّطى ندارد شرا که او، بر کسانى که ايمان دارند و بر پروردگارشان توکّل مى -
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 سُلْطَانُهُ عَلَى الَذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالَذِينَ هُم بِهِ مُشْرِکُونَ  إِنَمَا( 111
شارک  [ خادا ]= اناد، و آنهاا کاه نسابت باه او       تسلّط او تنها بر کسانى است که او را به سرپرستى خود برگزيده -

 ( نهند و فرمان شيطان را به جاى فرمان خدا، گردن مى)ورزند  مى

لْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِلُ قَالُواْ إِنَمَا أَنتَ مُفْتَارٍ بَالْ   وَإِذَا بَدَ( 111

 أَکْثَرُهُمْ الَ يَعْلَمُونَ 
داند شه حكمى را نازل  و خدا بهتر مى -[  حكمى را نسخ نماييم]= اى را به آيه ديگر مبدّل کنيم  و هنگامى که آيه -

 !دانند نمى ( حقيقت را)امّا بيشترشان « !بندى تو افترا مى» :گويند آنها مى -کند

قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِاكَ بِاالْحَقِ لِيُثَبِاتَ الَاذِينَ آمَنُاواْ وَهُادًى       ( 112

 وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 
قادم گرداناد؛ و هادايت و     ان را ثابتبگو، روح القدس آن را از جانب پروردگارت بحقّ نازل کرده، تا افراد باايم" -

 "!بشارتى است براى عموم مسلمانان

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَمَا يُعَلِمُاهُ بَشَارٌ لِسَاانُ الَاذِي يُلْحِادُونَ إِلَيْاهِ       ( 113

 أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مَبِينٌ 
در حالى که زبان کسى که اينها را باه  « !دهد اين آيات را انسانى به او تعليم مى»: گويند دانيم که آنها مى ما مى" -

 "!، زبان عربى آشكار است( قرآن)دهند عجمى است؛ ولى اين  او نسبت مى

 إِنَ الَذِينَ الَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ الَ يَهْدِيهِمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( 114
کند؛ و باراى آناان عاذاب دردنااکى      آورند، خدا آنها را هدايت نمى سانى که به آيات الهى ايمان نمىبه يقين، ک" -

 ".است

 إِنَمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَذِينَ الَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ( 115
 "!دروغگويان واقعى آنها هستند ( آرى،)رند؛ بندند که به آيات خدا ايمان ندا تنها کسانى دروغ مى" -
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مَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِالَ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِاإلِيمَانِ وَلَكِن ( 112

 مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَّضَبٌ مِنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
اند در حالى که قلبشان آرام و باا ايماان    بجز آنها که تحت فشار واق  شده -بعد از ايمان کافر شوند کسانى که " -

اناد، غّضاب خادا بار آنهاسات؛ و عاذاب عظيماى در         آرى، آنها که سينه خود را براى پاذيرش کفار گشاوده    -است

 "!انتظارشان

 

ا عَلَى اآلخِرَةِ وَأَنَ اللّهَ الَ يَهْدِي الْقَاوْمَ  ذَلِكَ بِأَنَهُمُ اسْتَحَبَواْ الْحَيَاةَ الْدَنْيَ( 117

 الْكَافِرِينَ 
را  ( لجاوج )ايماان   بر آخرت ترجيح دادند؛ و خداوند افراد باى  ( و پست را)اين به خاطر آن است که زندگى دنيا " -

 ".کند هدايت نمى

مْ وَأَبّْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُامُ  أُولَئِكَ الَذِينَ طَبَ َ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِ( 118

 الْغَافِلُونَ 
باه هماين دليال    )خدا بر قلاب و گاوش و ششمانشاان مهار نهااده؛       ( بر اثر فزونى گناه،)آنها کسانى هستند که " -

 "!و غافالن واقعى همانها هستند ( فهمند، نمى

 الَ جَرَمَ أَنَهُمْ فِي اآلخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرونَ ( 119
 .ناشار آنها در آخرت زيانكارندو  -

ثُمَ إِنَ رَبَكَ لِلَذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُامَ جَاهَادُواْ وَصَابَرُواْ إِنَ    ( 111

 رَبَكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 
هجارت کردناد؛ ساپس جهااد       (به ايمان بازگشتند و)خوردن،  امّا پروردگار تو نسبت به کسانى که بعد از فريب" -

و آنهاا را  )کردند و در راه خدا استقامت نمودند؛ پروردگارت، بعد از انجاام ايان کارهاا، بخشانده و مهرباان اسات       

 ".( سازد مشمول رحمت خود مى
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يَوْمَ تَأْتِي کُلُ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَى کُلُ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُامْ  ( 111

 يُظْلَمُونَ  الَ
خيزد؛ و نتيجه اعماال   به دفاع از خود برمى ( در فكر خويشتن است؛ و تنها)روزى را که هر کس  ( به ياد آوريد)" -

 "!شود؛ و به آنها ظلم نخواهد شد کم و کاست، به او داده مى هر کسى، بى

يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن کُالِ  وَضَرَبَ اللّهُ مَثَالً قَرْيَةً کَانَتْ آمِنَةً مَطْمَئِنَةً ( 112

 مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا کَانُواْ يَّصْنَعُونَ 
منطقه آباادى کاه امان و آرام و مطمائن باود؛ و      : مثلى زده است ( کنند، براى آنان که کفران نعمت مى)خداوند " -

رسيد؛ امّا به نعمتهاى خادا ناسپاساى کردناد؛ و خداوناد باه خااطر اعماالى کاه انجاام           مواره روزيش از هر جا مىه

 "!دادند، لباس گرسنگى و ترس را بر اندامشان پوشانيد مى

 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ( 113
برى از خودشان به سراغ آنها آمد، او را تكذيب کردند؛ از اين رو عذاب الهى آنها را فراگرفت در حالى کاه  پيام" -

 "!ظالم بودند

فَكُلُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَالالً طَيِبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّاهِ إِن کُناتُمْ إِيَااهُ    ( 114

 تَعْبُدُونَ 
ن کرده است، حالل و پااکيزه بخورياد؛ و شاكر نعمات خادا را بجاا آورياد اگار او را         پس، از آنچه خدا روزيتا" -

 "!پرستيد مى

إِنَمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَانِ  ( 115

 ورٌ رَحِيمٌ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَالَ عَادٍ فَإِنَ اللّهَ غَفُ
اند، بار شاما حارام کارده اسات؛ امّاا        خداوند، تنها مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را با نام غير خدا سر بريده" -

خادا بخشانده و    ( بخشد؛ شرا کاه  خدا آنها را مى)کسانى که ناشار شوند، در حالى که تجاوز و تعدّى از حدّ ننمايند، 

 ".مهربان است
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لِمَا تَّصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَالَلٌ وَهَاذَا حَارَامٌ لِتَفْتَارُواْ     وَالَ تَقُولُواْ( 112

 عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَ الَذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ الَ يُفْلِحُونَ 
اين حاالل  »: نگوييد ( د،کني و شيزى را مجاز و شيزى را ممنوع مى)شود  به خاطر دروغى که بر زبانتان جارى مى -

 !بندند، رستگار نخواهند شد ، تا بر خدا افترا ببنديد به يقين کسانى که به خدا دروغ مى«است و آن حرام

 مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( 117
 "!؛ و عذاب دردناکى در انتظار آنان است( شود که در اين دنيا نّصيبشان مى)بهره کمى است " -

وَعَلَى الَذِينَ هَادُواْ حَرَمْنَا مَا قَّصَّصْنَا عَلَيْاكَ مِان قَبْالُ وَمَاا ظَلَمْنَااهُمْ      ( 118

 وَلَكِن کَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
شيزهايى را که پيش از اين براى تو شرح داديم، بر يهود حرام کرديم؛ ماا باه آنهاا ساتم نكارديم، اماا آنهاا باه         " -

 "!کردند ىخودشان ظلم و ستم م

ثَُم إَِن َربََك لِلَِذيَن عَمِلُوْا السَاوَء بَِجهَالَاٍة ثُاَم تَاابُوْا مِان بَعْاِد ذَلِاكَ        ( 119

 وَأَصْلَحُواْ إِنَ رَبَكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 
اناد،   جباران برآماده   اند، سپس توبه کارده و در مقاام   امّا پروردگارت نسبت به آنها که از روى جهالت، بدى کرده -

 .پروردگارت بعد از آن آمرزنده و مهربان است

 إِنَ إِبْرَاهِيمَ کَانَ أُمَةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِکِينَ ( 121
 "امّتى بود مطي  فرمان خدا؛ خالى از هر گونه انحراف؛ و از مشرکان نبود؛ ( به تنهايى)ابراهيم " -

 اکِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ شَ( 121
 "!شكرگزار نعمتهاى پروردگار بود؛ خدا او را برگزيد؛ و به راهى راست هدايت نمود" -

 وَآتَيْنَاهُ فِي الْدَنْيَا حَسَنَةً وَإِنَهُ فِي اآلخِرَةِ لَمِنَ الّصَالِحِينَ ( 122
 "!نيكويى داديم؛ و در آخرت از نيكان است ( همّت)او ما در دنيا به " -

 ثُمَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَبِ ْ مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِينَ ( 123
 !پيروى کن -که ايمانى خالص داشت و از مشرکان نبود -سپس به تو وحى فرستاديم که از آيين ابراهيم  -
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إِنَمَا جُعِلَ السَبْتُ عَلَى الَذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَ رَبَكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَاوْمَ  ( 124

 الْقِيَامَةِ فِيمَا کَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 
رت فقط بعنوان يك مجازات بود، که در آن هم اختالف کردند؛ و پروردگاا  ( براى يهود)روز شنبه  ( تحريمهاى)" -

 "!کند روز قيامت، در آنچه اختالف داشتند، ميان آنها داورى مى

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِاالَتِي هِايَ   ( 125

 ينَ أَحْسَنُ إِنَ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِ
و با آنها به روشى که نيكوتر است، اساتدالل و منااظره   ! با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما" -

 ".يافتگان داناتر است داند شه کسى از راه او گمراه شده است؛ و او به هدايت پروردگارت، از هر کسى بهتر مى! کن

 لِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلّصَابِرينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْ( 122
و اگر شاكيبايى کنياد، ايان کاار     ! و هر گاه خواستيد مجازات کنيد، تنها بمقدارى که به شما تعدّى شده کيفر دهيد -

 .براى شكيبايان بهتر است

زَنْ عَلَيْهِمْ وَالَ تَكُ فِي ضَايْقٍ مِمَاا   وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُکَ إِالَ بِاللّهِ وَالَ تَحْ( 127

 يَمْكُرُونَ 
و از ! آنها، اندوهگين و دلسرد مشاو  ( کارهاى)و بخاطر ! صبر کن، و صبر تو فقط براى خدا و به توفيق خدا باشد -

 !هاى آنها، در تنگنا قرار مگير توطئه

 م مَحْسِنُونَ إِنَ اللّهَ مَ َ الَذِينَ اتَقَواْ وَالَذِينَ هُ( 128
 .اند، و کسانى که نيكوکارند خداوند با کسانى است که تقوا پيشه کرده -

 سوره االسراء

 محل نزول مكه -111تعداد آيات  -17س
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 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

لْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْاجِدِ األَقّْصَاى   سُبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْالً مِنَ ا( 1

 الَذِي بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَهُ هُوَ السَمِي ُ البَّصِيرُ 
کاه گرداگاردش را    -اش را در يك شب، از مسجد الحرام به مساجد االقّصاى    پاک و منزّه است خدايى که بنده" -

 ".، تا برخى از آيات خود را به او نشان دهيم؛ شرا که او شنوا و بيناستبرد -ايم پربرکت ساخته

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَالَ تَتَخِذُواْ مِان دُونِاي   ( 2

 وَکِيالً 
گاه خود  غير ما را تكيه ( :و گفتيم)ما به موسى کتاب آسمانى داديم؛ و آن را وسيله هدايت بنى اسرائيل ساختيم؛ " -

 "!قرار ندهيد

 ذُرِيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَ َ نُوحٍ إِنَهُ کَانَ عَبْدًا شَكُورًا ( 3
شما هم مانند او باشيد، تا نجاات  . )او بنده شكرگزارى بود! سوار کرديم ( بر کشتى)اى فرزندان کسانى که با نوح  -

 ( !يابيد

بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَ فِي األَرْضِ مَارَتَيْنِ وَلَاتَعْلُنَ   وَقَّضَيْنَا إِلَى ( 4

 عُلُوًا کَبِيرًا 
جاويى بزرگاى    اعالم کرديم که دوبار در زمين فساد خواهيد کرد، و برتارى  ( تورات)ما به بنى اسرائيل در کتاب  -

 .خواهيد نمود

بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُوْلِاي بَاأْسٍ شَادِيدٍ فَجَاسُاواْ     فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُوالهُمَا ( 5

 خِالَلَ الدِيَارِ وَکَانَ وَعْدًا مَفْعُوالً 
تا شما را سخت )هنگامى که نخستين وعده فرا رسد، گروهى از بندگان پيكارجوى خود را بر ضدّ شما ميانگيزيم " -

 "!اى است قطعى کنند؛ و اين وعده ها را جستجو مى ، خانه( مجرماندر هم کوبند؛ حتى براى به دست آوردن 
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 ثُمَ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاکُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاکُمْ أَکْثَرَ نَفِيرًا ( 2
کمك خواهيم کرد؛ و نفارات شاما را    کنيم؛ و شما را به وسيله داراييها و فرزندانى سپس شما را بر آنها شيره مى" -

 ".دهيم قرارمى ( از دشمن)بيشتر 

إِْن أَْحسَنتُْم أَْحسَنتُْم ِلأَنُفسِاكُْم وَإِْن أَسَاْأتُْم فََلهَاا فَاِإذَا جَااءَ َوعْادُ اآلخِارَةِ        ( 7

تَبِارُواْ مَاا عَلَاوْاْ    لِيَسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ کَمَا دَخَلُوهُ أَوَلَ مَرَةٍ وَلِيُ

 تَتْبِيرًا 
و هنگامى که وعده دوم فارا  . کنيد کنيد؛ و اگر بدى کنيد باز هم به خود مى اگر نيكى کنيد، به خودتان نيكى مى" -

شود؛ و داخل مساجد   آثار غم و اندوه در صورتهايتان ظاهر مى ( آنچنان دشمن بر شما سخت خواهد گرفت که)رسد، 

 ".کوبند گيرند، در هم مى وند همان گونه که بار اول وارد شدند؛ و آنچه را زير سلطه خود مىش مى ( االقّصى)

 عَسَى رَبَكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَمَ لِلْكَافِرِينَ حَّصِيرًا ( 8
گرديم؛ و جهانّم را باراى کاافران، زنادان      زمىهرگاه برگرديد، ما هم با! اميد است پروردگارتان به شما رحم کند" -

 ".سختى قرار داديم

إِنَ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَتِي هِايَ أَقْاوَمُ وَيُبَشِارُ الْمُاؤْمِنِينَ الَاذِينَ يَعْمَلُاونَ       ( 9

 الّصَالِحَاتِ أَنَ لَهُمْ أَجْرًا کَبِيرًا 
دهناد،   کند؛ و به مؤمنانى کاه اعماال صاالح انجاام ماى      دايت مىهاست، ه اين قرآن، به راهى که استوارترين راه" -

 ".دهد که براى آنها پاداش بزرگى است بشارت مى

 وأَنَ الَذِينَ الَ يُؤْمِنُونَ بِاآلخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ( 11
 .ايم ده ساختهآورند، عذاب دردناکى براى آنان آما و اينكه آنها که به قيامت ايمان نمى -

 وَيَدْعُ اإلِنسَانُ بِالشَرِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَکَانَ اإلِنسَانُ عَجُوالً ( 11
طلبد؛ و انساان، هميشاه عجاول باوده      کند آن گونه که نيكيها را مى ، بديها را طلب مى( بر اثر شتابزدگى)انسان " -

 "!است



 قرآن کریم               سوره االسراء

429 

نِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَهَاارِ مُبّْصِارَةً   وَجَعَلْنَا اللَيْلَ وَالنَهَارَ آيَتَيْ( 12

لِتَبْتَغُواْ فَّضْالً مِن رَبِكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِنِينَ وَالْحِسَابَ وَکُالَ شَايْءٍ فَّصَالْنَاهُ    

 تَفّْصِيالً 
نشاانه شاب را محاو کارده، و نشاانه روز را      ما شب و روز را دو نشانه توحيد و عظمت خود قرار داديم؛ سپس " -

، و عادد ساالها و   ( و به تالش زندگى برخيزياد )فّضل پروردگارتان را بطلبيد  ( در پرتو آن،)بخش ساختيم تا  روشنى

 ".حساب را بدانيد؛ و هر شيزى را بطور مشخّص و آشكار، بيان کرديم

هِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَاةِ کِتَابًاا يَلْقَااهُ    وَکُلَ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِ( 13

 مَنشُورًا 
آوريم که آن را در برابر  ايم؛ و روز قيامت، کتابى براى او بيرون مى و هر انسانى، اعمالش را بر گردنش آويخته" -

 "( !اين همان نامه اعمال اوست! )بيند خود، گشوده مى

 نَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اقْرَأْ کَتَابَكَ کَفَى بِ( 14
 !کتابت را بخوان، کافى است که امروز، خود حسابگر خويش باشى ( :گوييم و به او مى) -

مَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَالَ فَإِنَمَاا يَّضِالُ عَلَيْهَاا وَالَ تَازِرُ      ( 15

 نَا مُعَذِبِينَ حَتَى نَبْعَ َ رَسُوالً وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا کُ
هر کس هدايت شود، براى خود هدايت يافته؛ و آن کس که گمراه گردد، به زيان خود گمراه شاده اسات؛ و هايچ    " -

مجازات نخواهيم کرد، مگر آنكه پيامبرى مبعاوث   ( قومى را)کشد؛ و ما هرگز  کس بار گناه ديگرى را به دوش نمى

 "( .ا وظايفشان را بيان کندت)کرده باشيم 

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَ عَلَيْهَاا الْقَاوْلُ   ( 12

 فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا 
تمنادان مسات   و ثرو)« متارفين »و هنگامى که بخواهيم شهر و ديارى را هالک کنيم، نخست اوامر خاود را باراى    -

داريم، سپس هنگامى که به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات يافتناد، آنهاا را باه شادّت      آنجا، بيان مى ( شهوت

 .کوبيم درهم مى
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وَکَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَکَفَى بِرَبِكَ بِذُنُوبِ عِبَاادِهِ خَبِيارًَا   ( 17

 بَّصِيرًا 
و کافى ! آنها را هالک کرديم ( و طبق همين سنت،)کردند؛  دمى که در قرون بعد از نوح، زندگى مىشه بسيار مر" -

 ".است که پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه، و نسبت به آن بيناست

هُ جَهَنَمَ مَن کَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَ جَعَلْنَا لَ( 18

 يَّصْالهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا 
و باه هار کاس اراده     -طلبد، آن مقدار از آن را کاه بخاواهيم    را مى ( دنيا)زندگى زودگذر  ( تنها)آن کس که " -

ساوزد در حاالى کاه نكوهياده و      دهيم؛ سپس دوزخ را براى او قرار خواهيم داد، که در آتش سوزانش ماى  مى -کنيم

 ".است ( اه خدادرگ)رانده 

وَمَنْ أَرَادَ اآلخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُاوَ مُاؤْمِنٌ فَأُولَئِاكَ کَاانَ سَاعْيُهُم      ( 19

 مَشْكُورًا 
ساعى و   -در حالى که ايماان داشاته باشاد    -و آن کس که سراى آخرت را بطلبد، و براى آن سعى و کوشش کند  -

 .اهد شدپاداش داده خو ( از سوى خدا)تالش او، 

 کُال  نُمِدَ هَؤُالءِ وَهَؤُالءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِكَ وَمَا کَانَ عَطَاءُ رَبِكَ مَحْظُورًا ( 21
 ( از کساى )دهيم؛ و عطاى پروردگارت هرگز  هر يك از اين دو گروه را از عطاى پروردگارت، بهره و کمك مى" -

 ".من  نشده است

 هُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَآلخِرَةُ أَکْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَکْبَرُ تَفّْضِيالً انظُرْ کَيْفَ فَّضَلْنَا بَعّْضَ( 21
ايم؛ درجات آخرت و برتريهاايش،   بر بعّضى ديگر برترى بخشيده ( در دنيا بخاطر تالششان)ببين شگونه بعّضى را " -

 "!از اين هم بيشتر است

 مُومًا مَخْذُوالً الَ تَجْعَل مَ َ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْ( 22
 !يار و ياور خواهى نشست هرگز معبود ديگرى را با خدا قرار مده، که نكوهيده و بى -
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وَقَّضَى رَبَكَ أَالَ تَعْبُدُواْ إِالَ إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَاا يَابْلُغَنَ عِنادَکَ    ( 23

 قُل لَهُمَآ أُفٍ وَالَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْالً کَرِيمًا الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِالَهُمَا فَالَ تَ
هرگاه يكى از آن دو، يا هر دوى آنهاا،  ! و به پدر و مادر نيكى کنيد! جز او را نپرستيد: و پروردگارت فرمان داده -

و گفتاار لطياف و سانجيده و    ! و بار آنهاا فريااد مازن    ! نزد تو به سن پيرى رسند، کمترين اهانتى به آنها روا مادار 

 !بزرگوارانه به آنها بگو

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُلِ مِنَ الرَحْمَاةِ وَقُال رَبِ ارْحَمْهُمَاا کَمَاا رَبَيَاانِي      ( 24

 صَغِيرًا 
هاا مارا   گونه کاه آن  همان! پروردگارا»: و بگو! و بالهاى تواض  خويش را از محبّت و لطف، در برابر آنان فرود آر -

 «!در کوشكى تربيت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده

رَبَكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُاواْ صَاالِحِينَ فَإِنَاهُ کَاانَ لِألَوَابِاينَ      ( 25

 غَفُورًا 
و جباران  )باشايد  هر گاه صالح  ( اگر لغزشى در اين زمينه داشتيد)پروردگار شما از درون دلهايتان آگاهتر است؛ " -

 ".بخشد کنندگان را مى او بازگشت ( کنيد

 وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَبِيلِ وَالَ تُبَذِرْ تَبْذِيرًا ( 22
 و هرگز اسراف و تبذير مكن،! مستمند و وامانده در راه را ( همچنين حق)و حقّ نزديكان را بپرداز، و  -

 مُبَذِرِينَ کَانُواْ إِخْوَانَ الشَيَاطِينِ وَکَانَ الشَيْطَانُ لِرَبِهِ کَفُورًا إِنَ الْ( 27
 "!شرا که تبذيرکنندگان، برادران شياطينند؛ و شيطان در برابر پروردگارش، بسيار ناسپاس بود" -

 فَقُل لَهُمْ قَوْالً مَيْسُورًا وَإِمَا تُعْرِضَنَ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبِكَ تَرْجُوهَا ( 28
تا گشايشاى در کاارت   )روى برتابى، و انتظار رحمت پروردگارت را داشته باشى [  مستمندان]= و هرگاه از آنان  -

 !، با گفتار نرم و آميخته با لطف با آنها سخن بگو( پديد آيد و به آنها کمك کنى
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عُنُقِكَ وَالَ تَبْسُطْهَا کُلَ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًاا  وَالَ تَجْعَلْ يَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَى ( 29

 مَحْسُورًا 
دست خاود را مگشااى،    ( نيز)و بيش از حدّ  ( و ترک انفاق و بخشش منما)هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن،  -

 !تا مورد سرزنش قرار گيرى و از کار فرومانى

 مَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَهُ کَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَّصِيرًا إِنَ رَبَكَ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِ( 31
دارد؛ او نسابت باه بنادگانش، آگااه و      به يقين، پروردگارت روزى را براى هر کس بخواهد، گشاده يا تنگ مى" -

 ".بيناست

اکُم إنَ قَاتْلَهُمْ کَاانَ   وَالَ تَقْتُلُواْ أَوْالدَکُمْ خَشْيَةَ إِمْالقٍ نَحْنُ نَارْزُقُهُمْ وَإِيَا  ( 31

 خِطْءًا کَبِيرًا 
 "!دهيم؛ مسلماً کشتن آنها گناه بزرگى است ما آنها و شما را روزى مى! و فرزندانتان را از ترس فقر، نكشيد" -

 وَالَ تَقْرَبُواْ الزِنَى إِنَهُ کَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيالً ( 32
 !زشت، و بد راهى استو نزديك زنا نشويد، که کار بسيار  -

وَالَ تَقْتُلُواْ النَفْسَ الَتِي حَرَمَ اللّهُ إِالَ بِالحَقِ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَادْ جَعَلْنَاا   ( 33

 لِوَلِيِهِ سُلْطَانًا فَالَ يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَهُ کَانَ مَنّْصُورًا 
و آن کس که مظلوم کشاته شاده، باراى ولايش     ! يد، جز بحقو کسى را که خداوند خونش را حرام شمرده، نكش" -

 "!قرار داديم؛ اما در قتل اسراف نكند، شرا که او مورد حمايت است ( و حق قّصاص)سلطه 

وَالَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِالَ بِالَتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَى يَبْلُغَ أَشُدَهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ ( 34

 لْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُوالً إِنَ ا
وفاا کنياد، کاه از عهاد      ( خود)و به عهد ! و به مال يتيم، جز به بهترين راه نزديك نشويد، تا به سر حد بلوغ رسد -

 !شود سؤال مى
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وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا کِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِاكَ خَيْارٌ وَأَحْسَانُ    ( 35

  تَأْوِيالً
ايان باراى شاما بهتار، و     ! کنيد، حق پيمانه را ادا نماييد، و با تارازوى درسات وزن کنياد    و هنگامى که پيمانه مى -

 .عاقبتش نيكوتر است

وَالَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَ السَمْ َ وَالْبَّصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُ أُولئِكَ کَانَ ( 32

 عَنْهُ مَسْؤُوالً 
 .آنچه به آن آگاهى ندارى، پيروى مكن، شرا که گوش و ششم و دل، همه مسؤولند از -

وَالَ تَمْشِ فِي األَرْضِ مَرَحًا إِنَكَ لَن تَخْرِقَ األَرْضَ وَلَان تَبْلُاغَ الْجِبَاالَ    ( 37

 طُوالً 
 !رسد ها نمى هتوانى زمين را بشكافى، و طول قامتت هرگز به کو تو نمى! و روى زمين، با تكبر راه مرو -

 کُلُ ذَلِكَ کَانَ سَيٍئُهُ عِنْدَ رَبِكَ مَكْرُوهًا ( 38
 .همه اينها گناهش نزد پروردگار تو ناپسند است -

ذَلِكَ مِمَا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبَكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالَ تَجْعَلْ مَ َ اللّهِ إِلَهًاا آخَارَ   ( 39

 دْحُورًا فَتُلْقَى فِي جَهَنَمَ مَلُومًا مَ
، از حكمتهايى است که پروردگارت به تو وحى فرستاده؛ و هرگز معبودى با خدا قرار ماده، کاه در   ( احكام)اين " -

 "!خواهى بود ( درگاه خدا)شوى، در حالى که سرزنش شده، و رانده  جهنم افكنده مى

ةِ إِنَاثًاا إِنَكُامْ لَتَقُولُاونَ قَاوْالً     أَفَأَصْفَاکُمْ رَبَكُم بِالْبَنِينَ وَاتَخَذَ مِنَ الْمَآلئِكَ( 41

 عَظِيمًا 
شما ساخن  ! آيا پروردگارتان فرزندان پسر را مخّصوص شما ساخته، و خودش دخترانى از فرشتگان برگزيده است؟ -

 !گوييد مى ( و بسيار زشتى)بزرگ 
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 هُمْ إِالَ نُفُورًا وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَکَرُواْ وَمَا يَزِيدُ( 41
جاز بار نفرتشاان     ( گروهاى از کاوردالن،  )ولاى  ! ما در اين قرآن، انواع بيانات مؤثر را آورديم تا متاذکر شاوند   -

 .افزايد نمى

 قُل لَوْ کَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ کَمَا يَقُولُونَ إِذًا الَبْتَغَوْاْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيالً ( 42
کردند راهاى باه ساوى     سعى مى ( خدايان)گويند با او خدايانى بود، در اين صورت،  که آنها مى اگر آنچنان»: بگو -

 «.صاحب عرش پيدا کنند ( خداوند)

 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يَقُولُونَ عُلُوًا کَبِيرًا ( 43
 !تر گويند، بسيار برتر و منزه او پاک و برتر است از آنچه آنها مى -

حُ لَهُ السَمَاوَاتُ السَبْ ُ وَاألَرْضُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِن شَيْءٍ إِالَ يُسَابِحُ  تُسَبِ( 44

 بِحَمْدَهِ وَلَكِن الَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَهُ کَانَ حَلِيمًا غَفُورًا 
موجودى، تسابيح و حماد    گويند؛ و هر آسمانهاى هفتگانه و زمين و کسانى که در آنها هستند، همه تسبيح او مى" -

 ".فهميد؛ او بردبار و آمرزنده است گويد؛ ولى شما تسبيح آنها را نمى او مى

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَذِينَ الَ يُؤْمِنُاونَ بِااآلخِرَةِ حِجَابًاا    ( 45

 مَسْتُورًا 
 "دهيم؛ آورند، حجاب ناپيدايى قرارمى که به آخرت ايمان نمىخوانى، ميان تو و آنها  و هنگامى که قرآن مى" -

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَکِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَکَرْتَ رَبَكَ ( 42

 فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْاْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا 
تا آن را نفهمند؛ و در گوشهايشان سنگينى؛ و هنگامى که پروردگارت را در قرآن به  و بر دلهايشان پوششهايى،" -

 ".گردانند کنند و از تو روى بر مى کنى، آنها پشت مى يگانگى ياد مى
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نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْاوَى إِذْ يَقُاولُ   ( 47

 مُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِالَ رَجُالً مَسْحُورًا الظَالِ
در آن  ( و همچناين )دهناد؛   دانيم براى شه گوش فارا ماى   دهند، ما بهتر مى هنگامى که به سخنان تو گوش فرامى" -

 "«!کنيد شما جز از انسانى که افسون شده، پيروى نمى»: گويند کنند؛ آنگاه که ستمگران مى هنگام که با هم نجوا مى

 انظُرْ کَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ األَمْثَالَ فَّضَلُواْ فَالَ يَسْتَطِيعْونَ سَبِيالً ( 48
 .توانند راه حق را پيدا کنند در نتيجه گمراه شدند، و نمى! ببين شگونه براى تو مثلها زدند -

 ا جَدِيدًا وَقَالُواْ أَئِذَا کُنَا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقً( 49
 «!اى خواهيم يافت؟ اى شديم، دگر بار آفرينش تازه آيا هنگامى که ما، استخوانهاى پوسيده و پراکنده»: و گفتند -

 قُل کُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ( 51
 شما سنگ باشيد يا آهن،»: بگو -

ن يُعِيدُنَا قُلِ الَاذِي فَطَارَکُمْ   أَوْ خَلْقًا مِمَا يَكْبُرُ فِي صُدُورِکُمْ فَسَيَقُولُونَ مَ( 51

أَوَلَ مَرَةٍ فَسَيُنْغِّضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُالْ عَسَاى أَن يَكُاونَ    

 قَرِيبًا 
باشد، باز خادا قاادر اسات     و از حيات و زندگى دورتر مى)تر است  يا هر مخلوقى که در نظر شما، از آن هم سخت -

همان کسى کاه  »: بگو« !گرداند؟ شه کسى ما را بازمى»: آنها بزودى مى گويند. ( به زندگى مجدد بازگرداندشما را 

در شاه  »: گويند کنند و مى به سوى تو خم مى ( از روى تعجب و انكار،)آنان سر خود را « .نخستين بار شما را آفريد

 !شايد نزديك باشد»: بگو« !زمانى خواهد بود؟

 دْعُوکُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُونَ إِن لَبِثْتُمْ إِالَ قَلِيالً يَوْمَ يَ( 52
گويياد؛   کنيد در حاالى کاه حماد او را ماى     خواند؛ شما هم اجابت مى فرامى ( از قبرهايتان)همان روز که شما را " -

 "«!ايد درنگ کرده ( در جهان برزخ)پنداريد تنها مدت کوتاهى  مى
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لِعِبَادِي يَقُولُواْ الَتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَ الشَيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَ الشَيْطَانَ  وَقُل( 53

 کَانَ لِإلِنْسَانِ عَدُوًا مَبِينًا 
، مياان آنهاا فتناه و    ( شيطان بوسيله سخنان نااموزون )شرا که ! سخنى بگويند که بهترين باشد»: به بندگانم بگو" -

 "!؛ هميشه شيطان دشمن آشكارى براى انسان بوده استکند فساد مى

رَبَكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَارْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَاأْ يُعَاذِبْكُمْ وَمَاا أَرْسَالْنَاکَ      ( 54

 عَلَيْهِمْ وَکِيالً 
شما را مشمول رحمت خود ، ( و شايسته بداند)شما آگاهتر است؛ اگر بخواهد  ( نيات و اعمال)پروردگار شما، از " -

که آنان را مجباور باه ايماان    )ايم  کند؛ و ما تو را بعنوان مأمور بر آنان نفرستاده سازد؛ و اگر بخواهد، مجازات مى مى

 "( !کنى

وَرَبَكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَلَقَدْ فَّضَلْنَا بَعْضَ النَبِيِينَ عَلَى ( 55

 يْنَا دَاوُودَ زَبُورًا بَعْضٍ وَآتَ
اگر تو را بار ديگاران برتارى    )پروردگار تو، از حال همه کسانى که در آسمانها و زمين هستند، آگاهتر است؛ و " -

 ".ما بعّضى از پيامبران را بر بعّضى ديگر برترى داديم؛ و به داوود، زبور بخشيديم ( داديم، بخاطر شايستگى توست،

ينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ فَالَ يَمْلِكُاونَ کَشْافَ الّضُارِ عَانكُمْ وَالَ     قُلِ ادْعُواْ الَذِ( 52

 تَحْوِيالً 
توانناد مشاكلى را از شاما برطارف      آنها نه مى! پنداريد، بخوانيد مى ( معبود خود)کسانى را که غير از خدا »: بگو -

 «.سازند، و نه تغييرى در آن ايجاد کنند

دْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيَهُامْ أَقْارَبُ وَيَرْجُاونَ    أُولَئِكَ الَذِينَ يَ( 57

 رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَ عَذَابَ رَبِكَ کَانَ مَحْذُورًا 
اى هار شاه    جويناد، وسايله   به پروردگارشان ماى  ( براى تقرب)اى  خوانند، خودشان وسيله کسانى را که آنان مى" -

ترسند؛ شرا که عذاب پروردگاارت، هماواره در خاور پرهياز و      زديكتر؛ و به رحمت او اميدوارند؛ و از عذاب او مىن

 "!وحشت است
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وَإِن مَن قَرْيَةٍ إِالَ نَحْنُ مُهْلِكُوهَاا قَبْالَ يَاوْمِ الْقِيَامَاةِ أَوْ مُعَاذِبُوهَا عَاذَابًا       ( 58

 طُورًا شَدِيدًا کَانَ ذَلِك فِي الْكِتَابِ مَسْ
باه عاذاب    ( اگار گناهكارناد،  )کنيم؛ يا  هيچ شهر و آبادى نيست مگر اينكه آن را پيش از روز قيامت هالک مى" -

 ".ثبت است[ لوح محفوظ]= شديدى گرفتارشان خواهيم ساخت؛ اين، در کتاب الهى 

لُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَاقَاةَ  وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِاآليَاتِ إِالَ أَن کَذَبَ بِهَا األَوَ( 59

 مُبّْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِاآليَاتِ إِالَ تَخْوِيفًا 
کاه هماين   )را بفرساتيم جاز اينكاه پيشاينيان      ( جوياان  درخواستى بهاناه )هيچ شيز مان  ما نبود که اين معجزات " -

ثمود، ناقاه داديام؛    ( قوم)ما به  ( از جمله،)، آن را تكذيب کردند؛  (درخواستها را داشتند، و با ايشان هماهنگ بودند

و اتماام  )ما معجزات را فقاط باراى بايم دادن    . ( و ناقه را کشتند)که روشنگر بود؛ اما بر آن ستم کردند  ( اى معجزه)

 ".فرستيم مى ( حجت

لْنَا الرُؤيَا الَتِي أَرَيْنَااکَ إِالَ  وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَ رَبَكَ أَحَاطَ بِالنَاسِ وَمَا جَعَ( 21

فِتْنَةً لِلنَاسِ وَالشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ وَنُخَاوِفُهُمْ فَمَاا يَزِيادُهُمْ إِالَ طُغْيَانًاا     

 کَبِيرًا 
شاان کاامالً آگااه    و از وضع)پروردگارت احاطه کامل باه ماردم دارد؛   »: زمانى را که به تو گفتيم ( به ياد آور)" -

درخات  ]= و ما آن رؤيايى را که به تو نشان داديم، فقط براى آزمايش مردم باود؛ همچناين شاجره ملعوناه      ( .است

کنيم؛ اما جز طغيان عظيم، شيازى بار آنهاا     مى ( و انذار)ما آنها را بيم داده . ايم را که در قرآن ذکر کرده[  نفرين شده

 "«!افزايد نمى

نَا لِلْمَآلئِكَةِ اسْجُدُواْ آلدَمَ فَسَجَدُواْ إَالَ إِبْلِايسَ قَاالَ أَأَسْاجُدُ لِمَانْ     وَإِذْ قُلْ( 21

 خَلَقْتَ طِينًا 
آنها همگى سجده کردند، جز ابلايس کاه   « !براى آدم سجده کنيد»: زمانى را که به فرشتگان گفتيم ( به ياد آوريد) -

 «!اى؟ فريدهآيا براى کسى سجده کنم که او را از خاک آ»: گفت
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قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَذِي کَرَمْتَ عَلَيَ لَئِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ألَحْتَنِكَنَ ( 22

 ذُرِيَتَهُ إَالَ قَلِيالً 
قيامات  اگر مرا تا روز  ( به شه دليل بوده است؟)اى  به من بگو، اين کسى را که بر من برترى داده»: گفت ( سپس) -

 «!کن خواهم ساخت زنده بگذارى، همه فرزندانش را، جز عده کمى، گمراه و ريشه

 قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَ جَهَنَمَ جَزَآؤُکُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ( 23
 !هر کس از آنان از تو تبعيت کند، جهنم کيفر شماست، کيفرى است فراوان! برو»: فرمود -

اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِّصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَايْهِم بِخَيْلِاكَ وَرَجِلِاكَ    وَ( 24

 وَشَارِکْهُمْ فِي األَمْوَالِ وَاألَوْالدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَيْطَانُ إِالَ غُرُورًا 
و در ثروت و ! ات را بر آنها گسيل دار و پيادهو لشكر سواره ! توانى با صدايت تحريك کن هر کدام از آنها را مى -

اى باه آنهاا    ولاى شايطان، جاز فرياب و دروغ، وعاده      -! ها سرگرم کن و آنان را با وعده! فرزندانشان شرکت جوى

  -دهد نمى

 

 إِنَ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَکَفَى بِرَبِكَ وَکِيالً ( 25
همين قادر  ! ( شوند گاه به دام تو گرفتار نمى و آنها هيچ)اى بر بندگان من، نخواهى يافت  طهتو هرگز سل ( اما بدان) -

 «.کافى است که پروردگارت حافظ آنها باشد

رَبَكُمُ الَذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَّضْلِهِ إِنَهُ کَانَ بِكُامْ  ( 22

 رَحِيمًا 
مند شاويد؛ او   آورد، تا از نعمت او بهره تان کسى است که کشتى را در دريا براى شما به حرکت درمىپروردگار" -

 ".نسبت به شما مهربان است

وَإِذَا مَسَكُمُ الّْضُرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِالَ إِيَاهُ فَلَمَا نَجَاکُمْ إِلَى الْبَرِ ( 27

 نْسَانُ کَفُورًا أَعْرَضْتُمْ وَکَانَ اإلِ
خوانياد،   ماى  ( براى حل مشكالت خاود )و هنگامى که در دريا ناراحتى به شما برسد، جز او، تمام کسانى را که " -

 "!گردانيد؛ و انسان، بسيار ناسپاس است کنيد؛ اما هنگامى که شما را به خشكى نجات دهد، روى مى فراموش مى
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جَانِبَ الْبَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَ الَ تَجِادُواْ   أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ( 28

 لَكُمْ وَکِيالً 
شما را در زمين فرو ببرد، يا طوفاانى از سانگريزه بار     ( با يك زلزله شديد)آيا از اين ايمن هستيد که در خشكى  -

 !ود نيابيد؟براى خ ( و ياورى)، سپس حافظ ( و در آن مدفونتان کند)شما بفرستد 

أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَکُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِالَ عَلَايْكُمْ قَاصِافا مِانَ الارِيحِ      ( 29

 فَيُغْرِقَكُم بِمَا کَفَرْتُمْ ثُمَ الَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا 
اى بر شاما بفرساتد، و شاما را بخااطر      و تندباد کوبنده يا اينكه ايمن هستيد که بار ديگر شما را به دريا بازگرداند، -

 !کفرتان غرق کند، سپس دادخواه و خونخواهى در برابر ما پيدا نكنيد؟

وَلَقَدْ کَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِانَ الطَيِبَااتِ   ( 71

 مِمَنْ خَلَقْنَا تَفّْضِيالً  وَفَّضَلْنَاهُمْ عَلَى کَثِيرٍ
حمال کارديم؛ و از اناواع     ( بر مرکبهااى راهاوار  )ما آدميزادگان را گرامى داشتيم؛ و آنها را در خشكى و دريا، " -

 ".ايم، برترى بخشيديم روزيهاى پاکيزه به آنان روزى داديم؛ و آنها را بر بسيارى از موجوداتى که خلق کرده

لَ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ کِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَئِاكَ يَقْارَؤُونَ   يَوْمَ نَدْعُو کُ( 71

 کِتَابَهُمْ وَالَ يُظْلَمُونَ فَتِيالً 
کسانى که نامه عملشان به دست راستشاان  ! خوانيم روزى را که هر گروهى را با پيشوايشان مى ( به ياد آوريد)" -

 "!شود خوانند؛ و بقدر رشته شكاف هسته خرمايى به آنان ستم نمى مى ( سرور با شادى و)داده شود، آن را 

 وَمَن کَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي اآلخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُ سَبِيالً ( 72
 !نابينا بوده است، در آخرت نيز نابينا و گمراهتر است ( از ديدن شهره حق)اما کسى که در اين جهان  -

ن کَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتفْتَارِيَ عَلَيْنَاا غَيْارَهُ وَإِذًا    وَإِ( 73

 الَتَخَذُوکَ خَلِيالً 
ايم بفريبند، تا غير آن را به ما نسبت دهى؛  از آنچه بر تو وحى کرده ( هاى خود با وسوسه)نزديك بود آنها تو را " -

 "!ه دوستى خود برميگزينندو در آن صورت، تو را ب
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 وَلَوْالَ أَن ثَبَتْنَاکَ لَقَدْ کِدتَ تَرْکَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيالً ( 74
، نزدياك باود باه آناان     ( و در پرتو مقام عّصمت، مّصون از انحراف نباودى )ساختيم  و اگر ما تو را ثابت قدم نمى -

 .تمايل کنى

 يَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَ الَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَّصِيرًا إِذاً لَأَذَقْنَاکَ ضِعْفَ الْحَ( 75
آنها را بعد از مارگ،   ( مجازات)در زندگى دنيا، و دو برابر  ( مشرکان)کردى، ما دو برابر مجازات  اگر شنين مى" -

 "!يافتى ششانديم؛ سپس در برابر ما، ياورى براى خود نمى به تو مى

لَيَسْاتَفِزُونَكَ مِانَ األَرْضِ لِيُخْرِجاوکَ مِنْهَاا وَإِذًا الَ يَلْبَثُاونَ      وَإِن کَادُواْ ( 72

 خِالفَكَ إِالَ قَلِيالً 
کردند،  و هرگاه شنين مى! تو را از اين سرزمين بلغزانند، تا از آن بيرونت کنند ( با نيرنگ و توطئه)و نزديك بود  -

 !ماندند جز مدت کمى باقى نمى و پس از تو، ( گرفتار مجازات سخت الهى شده،)

 سُنَةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رَسُلِنَا وَالَ تَجِدُ لِسُنَتِنَا تَحْوِيالً ( 77
پيامبرانى است که پيش از تو فرساتاديم؛ و هرگاز باراى سانت ماا تغييار و دگرگاونى         ( ما در مورد)اين سنت " -

 "!نخواهى يافت

لِدُلُوکِ الشَمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَ قُرْآنَ الْفَجْرِ  أَقِمِ الّصَالَةَ( 78

 کَانَ مَشْهُودًا 
]= برپا دار؛ و همچناين قارآن فجار    [  نيمه شب]= تا نهايت تاريكى شب  ( هنگام ظهر)نماز را از زوال خورشيد " -

 "!است ( ب و روزفرشتگان ش)را؛ شرا که قرآن فجر، مشهود [  نماز صبح

 وَمِنَ اللَيْلِ فَتَهَجَدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ( 79
اين يك وظيفه اضافى براى توسات؛ امياد اسات    ! بخوان ( و نماز)قرآن  ( از خواب برخيز، و)و پاسى از شب را " -

 "!يش برانگيزدپروردگارت تو را به مقامى در خور ستا
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وَقُل رَبِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِاي مِان   ( 81

 لَدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا 
و از سوى خود، حجتى ياارى  ! با صداقت وارد کن، و با صداقت خارج ساز ( در هر کار،)مرا ! پروردگارا»: و بگو -

 «!ده کننده برايم قرار

 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا ( 81
 "«!حق آمد، و باطل نابود شد؛ يقيناً باطل نابود شدنى است»: و بگو" -

إَالَ وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُاؤْمِنِينَ وَالَ يَزِيادُ الظَاالِمِينَ    ( 82

 خَسَارًا 
 ( و زياان )کنايم؛ و ساتمگران را جاز خساران      و از قرآن، آنچه شافا و رحمات اسات باراى مؤمناان، ناازل ماى       " -

 ".افزايد نمى

وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى اإلِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَاأَى بِجَانِبِاهِ وَإِذَا مَسَاهُ الشَارُ کَاانَ      ( 83

 يَؤُوسًا 
شاود؛ و هنگاامى کاه     گرداناد و متكبراناه دور ماى    روى ماى  ( از حاق )بخشايم،   نعمت مىهنگامى که به انسان " -

 "!گردد مايوس مى ( از همه شيز)رسد،  بدى به او مى ( کمترين)

 قُلْ کُلٌ يَعْمَلُ عَلَى شَاکِلَتِهِ فَرَبَكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيالً ( 84
کند؛ و پروردگارتان کساانى را کاه راهشاان نيكاوتر      خود عمل مى ( خوىو خلق و )هر کس طبق روش »: بگو" -

 "«.شناسد است، بهتر مى

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوحِ قُلِ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِن الْعِلْامِ إِالَ  ( 85

 قَلِيالً 
پروردگار من است؛ و جز اندکى از دانش، باه شاما   روح از فرمان »: کنند، بگو سؤال مى« روح»و از تو درباره " -

 "«!داده نشده است
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 وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَ بِالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَ الَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَکِيالً ( 82
ى که در برابار ماا، از تاو    ياب گيريم؛ سپس کسى را نمى ايم، از تو مى و اگر بخواهيم، آنچه را بر تو وحى فرستاده" -

 "...دفاع کند

 إِالَ رَحْمَةً مِن رَبِكَ إِنَ فَّضْلَهُ کَانَ عَلَيْكَ کَبِيرًا ( 87
 !که فّضل پروردگارت بر تو بزرگ بوده است ( شامل حالت گردد،)مگر رحمت پروردگارت  -

بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ الَ يَاأْتُونَ  قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ اإلِنسُ وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُواْ ( 88

 بِمِثْلِهِ وَلَوْ کَانَ بَعّْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا 
اتفاق کنند که همانند اين قرآن را بياورند، همانند آن را نخواهند آورد؛  ( جن و انس)اگر انسانها و پريان »: بگو" -

 ".کمك کنند ( در اين کار)هر شند يكديگر را 

دْ صَرَفْنَا لِلنَاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن کُلِ مَثَالٍ فَاأَبَى أَکْثَارُ النَااسِ إِالَ     وَلَقَ( 89

 کُفُورًا 
در )؛ اماا بيشاتر ماردم    ( و همه معارف در آن جم  است)اى آورديم  ما در اين قرآن، براى مردم از هر شيز نمونه" -

 "!جز انكار، ابا داشتند ( برابر آن، از هر کارى

 وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ األَرْضِ يَنبُوعًا ( 91
باراى ماا    ( خشاك و ساوزان  )جوشانى از اين سارزمين   آوريم تا اينكه ششمه ما هرگز به تو ايمان نمى»: و گفتند -

 ...خارج سازى

 األَنْهَارَ خِاللَهَا تَفْجِيرًا  أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَةٌ مِن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِرَ( 91
 "...الى آن جارى کنى يا باغى از نخل و انگور از آن تو باشد؛ و نهرها در البه" -

 أَوْ تُسْقِطَ السَمَاءَ کَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا کِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَالْمَآلئِكَةِ قَبِيالً ( 92
بر سر ما فرود آرى؛ يا خداوند و فرشتگان را در برابر  -پندارى آنچنان که مى -آسمان را  ( سنگهاى)يا قطعات " -

 "...ما بياورى
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أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَمَاءِ وَلَن نُاؤْمِنَ لِرُقِيِاكَ   ( 93

 هَلْ کُنتُ إَالَ بَشَرًا رَسُوالً حَتَى تُنَزِلَ عَلَيْنَا کِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِي 
اى پر نقش و نگار از طال باشاد؛ ياا باه آسامان بااال روى؛ حتاى اگار باه آسامان روى، ايماان            يا براى تو خانه" -

از ايان ساخنان   )منازه اسات پروردگاارم    « :بگاو »! اى بر ما فرود آورى که آن را بخوانيم آوريم مگر آنكه نامه نمى

 "!ز انسانى فرستاده خدا هستم؟مگر من ج! ( معنى بى

وَمَا مَنَ َ النَاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِالَ أَن قَالُواْ أَبَعَ َ اللّهُ بَشَارًا  ( 94

 رَسُوالً 
: گفتناد  ( خبارى  که از روى نادانى و باى )تنها شيزى که بعد از آمدن هدايت مان  شد مردم ايمان بياورند، اين بود  -

 «!آيا خداوند بشرى را بعنوان رسول فرستاده است؟»

قُل لَوْ کَانَ فِي األَرْضِ مَآلئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِنَ السَمَاءِ ( 95

 مَلَكًا رَسُوالً 
اى را باه   شتند، ما فرشاته دا با آرامش گام برمى ( کردند، و زندگى مى)اگر در روى زمين فرشتگانى  ( حتى)»: بگو -

 .( شرا که رهنماى هر گروهى بايد از جنس خودشان باشد)« !فرستاديم عنوان رسول، بر آنها مى

 قُلْ کَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَهُ کَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَّصِيرًا ( 92
 "!گواه باشد؛ شرا که او نسبت به بندگانش آگاه و بيناستهمين کافى است که خداوند، ميان من و شما »: بگو" -

وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُّضْلِلْ فَلَن تَجِادَ لَهُامْ أَوْلِيَااءَ مِان دُونِاهِ      ( 97

کُلَمَاا   وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًا مَأْوَاهُمْ جَهَانَمُ 

 خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا 
گماراه ساازد، هادياان و     ( بخاطر اعماالش )هر کس را خدا هدايت کند، هدايت يافته واقعى اوست؛ و هر کس را " -

کنايم، در حاالى کاه     سرپرستانى غير خدا براى او نخواهى يافت؛ و روز قيامت، آنها را بر صورتهايشان محشور ماى 

 "!افزاييم اى بر آنان مى ند؛ جايگاهشان دوزخ است؛ هر زمان آتش آن فرونشيند، شعله تازهنابينا و گنگ و کر
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ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَهُمْ کَفَرُواْ بِآيَاتِنَا وَقَالُواْ أَئِذَا کُنَاا عِظَامًاا وَرُفَاتًاا أَإِنَاا     ( 98

 لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا 
آيا هنگامى که ما اساتخوانهاى پوسايده و   »: ه نسبت به آيات ما کافر شدند و گفتنداين کيفر آنهاست، بخاطر اينك -

 «!اى خواهيم يافت؟ اى شديم، بار ديگر آفرينش تازه خاکهاى پراکنده

أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَ اللّهَ الَذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضَ قَاادِرٌ عَلَاى أَن يَخْلُاقَ    ( 99

 لَ لَهُمْ أَجَالً الَ رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَالِمُونَ إَالَ کُفُورًا مِثْلَهُمْ وَجَعَ
و به زندگى جدياد بازشاان   )دانند خدايى که آسمانها و زمين را آفريده، قادر است مثل آنان را بيافريند  آيا نمى" -

المان، جز کفار و انكاار را پاذيرا    قرار داده؛ امّا ظ -که شكّى در آن نيست -و براى آنان سرآمدى قطعى ! ؟( گرداند

 "!نيستند

قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِاي إِذًا لَأَمْسَاكْتُمْ خَشْايَةَ اإلِنفَااقِ     ( 111

 وَکَانَ اإلنسَانُ قَتُورًا 
کردياد،   ک مىامسا ( بخاطر تنگ نظرى)در آن صورت، . اگر شما مالك خزائن رحمت پروردگار من بوديد»: بگو -

 !و انسان تنگ نظر است« مبادا انفاق، مايه تنگدستى شما شود

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْ َ آيَاتٍ بَيِنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ ( 111

 لَهُ فِرْعَونُ إِنِي لَأَظُنُكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا 
باه ساراغ    ( معجزات نه گانه)وشن داديم؛ پس از بنى اسرائيل سؤال کن آن زمان که اين ما به موسى نه معجزه ر" -

 "«!( يا ساحرى)کنم تو ديوانه  گمان مى! اى موسى»: فرعون به او گفت! ؟( شگونه بودند)آنها آمد 

ّصَآئِرَ وَإِنِي قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُالءِ إِالَ رَبَ السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ بَ( 112

 لَأَظُنُكَ يَا فِرْعَونُ مَثْبُورًا 
نفرساتاده؛ و مان    -براى روشنى دلها -دانى اين آيات را جز پروردگار آسمانها و زمين  تو مى»: گفت ( موسى)" -

 "«!هالک خواهى شد ( بزودى)کنم اى فرعون، تو  گمان مى
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 فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَهُم مِنَ األَرْضِ ( 113
تّصميم گرفت آنان را از آن سرزمين ريشه کن سازد؛ ولى ما، او و تمام کسانى را که با او بودند،  ( فرعون)پس " -

 ".غرق کرديم

جِئْنَا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُواْ األَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ اآلخِرَةِ ( 114

 بِكُمْ لَفِيفًا 
امّا هنگامى که وعده آخرت فرا ! ساکن شويد[  مّصر و شام]= در اين سرزمين »: و بعد از آن به بنى اسرائيل گفتيم -

 «آوريم مى ( به آن دادگاه عدل)رسد، همه شما را دسته جمعى 

 إِالَ مُبَشِرًا وَنَذِيرًا  وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاکَ( 115
 "!دهنده، نفرستاديم دهنده و بيم و ما قرآن را بحق نازل کرديم؛ و بحق نازل شد؛ و تو را، جز بعنوان بشارت" -

 وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَاسِ عَلَى مُكْ ٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنزِيالً ( 112
 ".هم جدا کرديم، تا آن را با درنگ بر مردم بخوانى؛ و آن را بتدريّج نازل کرديمو قرآنى که آياتش را از " -

قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ الَ تُؤْمِنُواْ إِنَ الَذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ ( 117

 يَخِرُونَ لِألَذْقَانِ سُجَدًا 
ريد، و خواه ايمان نياوريد، کسانى که پيش از آن به آنها دانش داده شده، هنگامى کاه  خواه به آن ايمان بياو»: بگو -

 ...افتند کنان به خاک مى شود، سجده بر آنان خوانده مى ( اين آيات)

 وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِنَا إِن کَانَ وَعْدُ رَبِنَا لَمَفْعُوالً ( 118
 «!شدنى است  هايش به يقين انجام ، که وعدهمنزّه است پروردگار ما»: گويند و مى -

 وَيَخِرُونَ لِألَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ( 119
 ".افزايد بر خشوعشان مى ( تالوت اين آيات، همواره)کنند؛ و  افتند و گريه مى به زمين مى ( اختيار بى)آنها " -
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حْمَنَ أَيًا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ األَسْمَاءُ الْحُسْانَى وَالَ  قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَ( 111

 تَجْهَرْ بِّصَالَتِكَ وَالَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيالً 
باراى او بهتارين    ( ذات پااکش يكاى اسات؛ و   )را، هر کادام را بخوانياد،   « رحمان»را بخوانيد يا « اللّه»»: بگو" -

 "!انتخاب کن ( معتدل)مازت را زياد بلند، يا خيلى آهسته نخوان؛ و در ميان آن دو، راهى و ن« !نامهاست

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَهُ شَارِيكٌ فِاي الْمُلْاكِ    ( 111

 وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌ مِنَ الذُلَ وَکَبِرْهُ تَكْبِيرًا 
ستايش براى خداوندى است که نه فرزندى براى خود انتخاب کرده، و نه شريكى در حكومت دارد، و ناه  »: و بگو -

 !و او را بسيار بزرگ بشمار« !سرپرستى براى اوست ( حامى و)بخاطر ضعف و ذلّت، 

 سوره الكهف

 محل نزول مكه -111تعداد آيات  -18س

 

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 ام خداوند بخشنده بخشايشگربه ن -

 الْحَمْدُ لِلَهِ الَذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجَا ( 1
اش نازل کرد، و هيچ گونه کاژى در آن  ( برگزيده)را بر بنده  ( آسمانى)حمد مخّصوص خدايى است که اين کتاب  -

 ...قرار نداد

أْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِرَ الْمُؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الّصَالِحَاتِ قَيِمًا لِيُنذِرَ بَ( 2

 أَنَ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا 
از عاذاب شاديد او    ( بادکاران را )ديگار اسات؛ تاا     ( آسامانى )در حالى که ثابت و مستقيم و نگاهبان کتابهاى " -

 "...دهند، بشارت دهد که پاداش نيكويى براى آنهاست سته انجام مىبترساند؛ و مؤمنانى را که کارهاى شاي
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 مَاکِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ( 3
 !که جاودانه در آن خواهند ماند ( همان بهشت برين) -

 وَيُنذِرَ الَذِينَ قَالُوا اتَخَذَ اللَهُ وَلَدًا ( 4
 .، انذار کند«تخاب کرده استان ( براى خود)خداوند، فرزندى »: آنها را که گفتند ( نيز)و  -

مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُاونَ  ( 5

 إِلَا کَذِبًا 
غ آنها فقاط درو ! شود سخن بزرگى از دهانشان خارج مى! به اين سخن يقين دارند، و نه پدرانشان ( هرگز)نه آنها  -

 !گويند مى

 فَلَعَلَكَ بَاخِ ٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِي ِ أَسَفًا ( 2
 !خواهى بخاطر اعمال آنان، خود را از غم و اندوه هالک کنى اگر به اين گفتار ايمان نياورند گويى مى[ -

 لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيَهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً ( 7
 !کنند ما آنچه را روى زمين است زينت آن قرار داديم، تا آنها را بيازماييم که کدامينشان بهتر عمل مى -

 وَإِنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ( 8
 !دهيم قشر روى زمين را خاک بى گياهى قرار مى ( سرانجام)اين زرق و برقها پايدار نيست، و ما  ( ولى) -

 أَمْ حَسِبْتَ أَنَ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَقِيمِ کَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ( 9
 !آيا گمان کردى اصحاب کهف و رقيم از آيات عجيب ما بودند؟ -

نَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِئْ لَنَا مِنْ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَنَا آتِ( 11

 أَمْرِنَا رَشَدًا 
ما را از سوى خودت رحمتى عطاا  ! پروردگارا»: زمانى را به خاطر بياور که آن جوانان به غار پناه بردند، و گفتند -

 «!کن، و راه نجاتى براى ما فراهم ساز

 نِينَ عَدَدًا فَّضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِ( 11
 .در غار بر گوششان زديم، و سالها در خواب فرو رفتند ( پرده خواب را)ما  -
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 ثُمَ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيَ الْحِزْبَيْنِ أَحّْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ( 12
ه، مادّت خاواب خاود را    کدام يك از آن دو گارو  ( و اين امر آشكار گردد که)سپس آنان را برانگيختيم تا بدانيم  -

 .اند بهتر حساب کرده

 نَحْنُ نَقُصَ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِ إِنَهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ( 13
کنيم؛ آنها جوانانى بودند که به پروردگارشان ايمان آوردند، و ماا بار    ما داستان آنان را بحق براى تو بازگو مى" -

 ".هدايتشان افزوديم

وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَنَاا رَبَ السَامَاوَاتِ وَالْاأَرْضِ لَان     ( 14

 نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا 
، پروردگاار آسامانها و زماين    پروردگار ماا »: و دلهايشان را محكم ساختيم در آن موق  که قيام کردند و گفتند" -

 ".ايم خوانيم؛ که اگر شنين کنيم، سخنى بگزاف گفته است؛ هرگز غير او معبودى را نمى

هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَايِنٍ فَمَانْ   ( 15

 کَذِبًا أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَهِ 
و شاه  ! آورناد؟  نماى  ( بر اين کار)اند؛ شرا دليل آشكارى  اين قوم ما هستند که معبودهايى جز خدا انتخاب کرده" -

 "«!کسى ظالمتر است از آن کس که بر خدا دروغ ببندد؟

لَكُمْ رَبَكُام   وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَا اللَهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ( 12

 مِن رَحْمَتِهِ ويُهَيِئْ لَكُم مِنْ أَمْرِکُم مِرْفَقًا 
گيارى کردياد، باه غاار پنااه برياد؛ کاه         پرستند کناره هنگامى که از آنان و آنچه جز خدا مى ( :به آنها گفتيم)و " -

 "!سازد ى شما فراهم مىگستراند؛ و در اين امر، آرامشى برا رحمتش را بر شما مى ( سايه)پروردگارتان 
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وَتَرَى الشَمْسَ إِذَا طَلَعَت تَازَاوَرُ عَان کَهْفِهِامْ ذَاتَ الْيَمِاينِ وَإِذَا غَرَبَات      ( 17

تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَهِ مَان يَهْادِ اللَاهُ    

 فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مَرْشِدًا  فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُّضْلِلْ
گاردد؛ و باه    ديدى که به هنگام طلوع، به سمت راست غارشان متمايل مى خورشيد را مى ( اگر در آنجا بودى)و " -

هر کس را خادا  ! قرار داشتند؛ اين از آيات خداست ( غار)هنگام غروب، به سمت شپ؛ و آنها در محل وسيعى از آن 

 "!يت يافته واقعى اوست؛ و هر کس را گمراه نمايد، هرگز ولىّ و راهنمايى براى او نخواهى يافتهدايت کند، هدا

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِمَالِ وَکَلْابُهُم  ( 18

 لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا  بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ
و ما آنها را به سمت ! پنداشتى بيدارند؛ در حالى که در خواب فرو رفته بودند مى ( کردى اگر به آنها نگاه مى)و " -

و نگهباانى  )ده بود و سگ آنها دستهاى خود را بر دهانه غار گشو. ( تا بدنشان سالم بماند)راست و شپ ميگردانديم 

 "!شد گريختى؛ و سر تا پاى تو از ترس و وحشت پر مى کردى، از آنان مى اگر نگاهشان مى. ( کرد مى

وَکَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ کَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا ( 19

رَبَكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَاابْعَثُوا أَحَادَکُم بِاوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَاى       أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا

الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيَهَا أَزْکَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَفْ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ 

 أَحَدًا 
« !شاه مادّت خوابيدياد؟   »: يم تا از يكديگر سؤال کنند؛ يكى از آنها گفات برانگيخت ( از خواب)گونه آنها را  اين" -

پروردگارتاان  »: گفتند ( و شون نتوانستند مدّت خوابشان را دقيقاً بدانند)« !يك روز، يا بخشى از يك روز»: گفتند

فرستيد، تا بنگارد کادام   اى که داريد به شهر ب اکنون يك نفر از خودتان را با اين سكّه! از مدّت خوابتان آگاهتر است

امّا بايد دقّت کناد، و هايچ کاس را از    . ترى دارند، و مقدارى از آن براى روزى شما بياورد يك از آنها غذاى پاکيزه

 "...وض  شما آگاه نسازد
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إِذًا إِنَهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوکُمْ أَوْ يُعِيدُوکُمْ فِي مِلَتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا ( 21

 أَبَدًا 
گردانند؛ و در آن  کنند؛ يا شما را به آيين خويش بازمى شرا که اگر آنان از وض  شما آگاه شوند، سنگسارتان مى" -

 "«!صورت، هرگز روى رستگارى را نخواهيد ديد

ةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَکَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَ وَعْدَ اللَهِ حَقٌ وَأَنَ السَاعَ( 21

إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبَهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَاذِينَ  

 غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَنَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا 
حقّ است؛ و در پاياان   ( در مورد رستاخيز)دانند که وعده خداوند و اينچنين مردم را متوّجه حال آنها کرديم، تا ب" -

: گفتناد  در آن هنگام که ميان خود درباره کار خاويش نازاع داشاتند، گروهاى ماى     ! جهان و قيام قيامت شكّى نيست

ض  آنهاا  پروردگارشان از و ( و از آنها سخن نگوييد که! تا براى هميشه از نظر پنهان شوند)بنايى بر آنان بسازيد »

ما مسجدى در کنار »: گفتند ( و آن را دليلى بر رستاخيز ديدند)ولى آنها که از رازشان آگاهى يافتند « !آگاهتر است

 "«( .تا خاطره آنان فراموش نشود)سازيم  آنها مى ( مدفن)

لْابُهُمْ رَجْمًاا   سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ وَيَقُولُاونَ خَمْسَاةٌ سَادِسُاهُمْ کَ   ( 22

بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ کَلْبُهُمْ قُل رَبِي أَعْلَمُ بِعِدَتِهِم مَاا يَعْلَمُهُامْ إِلَاا    

 قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا 
پنچ نفر بودند، »: گويند و گروهى مى« !ها سه نفر بودند، که شهارمين آنها سگشان بودآن»: گروهى خواهند گفت" -

آنهاا هفات نفار بودناد، و     »: گويناد  و گروهى مى -دليل است همه اينها سخنانى بى -« .که ششمين آنها سگشان بود

. دانناد  ، تعداد آنها را نمىجز گروه کمى« !پروردگار من از تعدادشان آگاهتر است»: بگو« .هشتمين آنها سگشان بود

 "!پس درباره آنان جز با دليل سخن مگو؛ و از هيچ کس درباره آنها سؤال مكن

 وَلَا تَقُولَنَ لِشَيْءٍ إِنِي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ( 23
 ...«دهم من فردا آن را انجام مى»: و هرگز در مورد کارى نگو -
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بَكَ إِذَا نَسِايتَ وَقُالْ عَسَاى أَن يَهْادِيَنِ رَبِاي      إِلَا أَن يَشَاءَ اللَهُ وَاذْکُر رَ( 24

 لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا 
: و پروردگاارت را باه خااطر بيااور؛ و بگاو      ( جباران کان  )و هرگاه فراماوش کاردى،   ! مگر اينكه خدا بخواهد" -

 "«!اميدوارم که پروردگارم مرا به راهى روشنتر از اين هدايت کند»

 وا فِي کَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا وَلَبِثُ( 25
 .بر آن افزودند ( نيز)آنها در غارشان سيّصد سال درنگ کردند، و نه سال  -

قُلِ اللَهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبّْصِرْ بِهِ وَأَسْامِ ْ مَاا   ( 22

 نِهِ مِن وَلِيٍ وَلَا يُشْرِکُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا لَهُم مِن دُو
! راستى شاه بيناا و شنواسات   ! خداوند از مدّت توقفشان آگاهتر است؛ غيب آسمانها و زمين از آن اوست»: بگو" -

 "«!دهد و او هيچ کس را در حكم خود شرکت نمى! آنها هيچ ولىّ و سرپرستى جز او ندارند

إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِكَ لَا مُبَدِلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَان تَجِادَ مِان     وَاتْلُ مَا أُوحِيَ( 27

 دُونِهِ مُلْتَحَدًا 
ساازد؛ و هرگاز    هيچ شيز سخنان او را دگرگاون نماى  ! آنچه را از کتاب پروردگارت به تو وحى شده تالوت کن" -

 "!يابى پناهگاهى جز او نمى

يَدْعُونَ رَبَهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ يُرِيادُونَ وَجْهَاهُ    وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَ َ الَذِينَ( 28

وَلَا تَعْدُ عَيْنَاکَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَلَا تُطِ ْ مَانْ أَغْفَلْنَاا قَلْبَاهُ عَان     

 ذِکْرِنَا وَاتَبَ َ هَوَاهُ وَکَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا 
و هرگاز بخااطر   ! طلبناد  خوانناد، و تنهاا رضااى او را ماى     دگار خود را صبح و عّصر ماى با کسانى باش که پرور -

! و از کسانى که قلبشان را از ياد خاود غافال سااختيم اطاعات مكان     ! زيورهاى دنيا، ششمان خود را از آنها برمگير

 .همانها که از هواى نفس پيروى کردند، و کارهايشان افراطى است
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ن رَبِكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُاؤْمِن وَمَان شَااءَ فَلْيَكْفُارْ إِنَاا أَعْتَادْنَا       وَقُلِ الْحَقُ مِ( 29

لِلظَالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَااءٍ کَالْمُهْالِ يَشْاوِي    

 الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا 
، و هار  ( و اين حقيقت را پاذيرا شاود  )خواهد ايمان بياورد  هر کس مى! است از سوى پروردگارتان اين حقّ»: بگو -

! اش آنان را از هر سو احاطه کرده اسات  ما براى ستمگران آتشى آماده کرديم که سراپرده« !کس ميخواهد کافر گردد

شه بد نوشيدنى، و ! کند رتها را بريان مىو اگر تقاضاى آب کنند، آبى براى آنان مياورند که همچون فلز گداخته صو

 !شه بد محل اجتماعى است

 إِنَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ إِنَا لَا نُّضِي ُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ( 31
 !هيم کردمسلّماً کسانى که ايمان آوردند و کارهاى شايسته انجام دادند، ما پاداش نيكوکاران را ضاي  نخوا -

أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ ( 31

مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُّضْرًا مِان سُاندُسٍ وَإِسْاتَبْرَقٍ مَتَكِئِاينَ فِيهَاا عَلَاى       

 مُرْتَفَقًا الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَوَابُ وَحَسُنَتْ 
آنها کسانى هستند که بهشت جاودان براى آنان است؛ باغهايى از بهشت که نهرها از زير درختاان و قّصارهايش   " -

باه رناگ سابز، از حريار ناازک و       ( فاخر)شوند؛ و لباسهايى  جارى است؛ در آنجا با دستبندهايى از طال آراسته مى

 "!شه پاداش خوبى، و شه جم  نيكويى. اند ه کردهکنند؛ در حالى که بر تختها تكي ضخيم، دربر مى

وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَتَيْنِ مِانْ أَعْنَاابٍ وَحَفَفْنَاهُمَاا    ( 32

 بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا 
از آنهاا دو بااغ از اناواع انگورهاا قارار داديام؛ و        آن دو مرد، که براى يكى: براى آنان مثالى بزن ( !اى پيامبر)" -

 ".را با درختان نخل پوشانديم؛ و در ميانشان زراعت پر برکتى قرارداديم ( باغ)گرداگرد آن دو 

 کِلْتَا الْجَنَتَيْنِ آتَتْ أُکُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ( 33
و شيزى فروگذار نكرده بود؛ و ميان آن دو، نهار بزرگاى جاارى     ( هاى فراوان، ميوه)، ميوه آورده بود، هر دو باغ" -

 ".ساخته بوديم
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 وَکَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِّصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَکْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُ نَفَرًا ( 34
شناين   -کارد  در حالى که با او گفتگاو ماى   -همين جهت، به دوستش  صاحب اين باغ، درآمد فراوانى داشت؛ به" -

 "«!من از نظر ثروت از تو برتر، و از نظر نفرات نيرومندترم»: گفت

 وَدَخَلَ جَنَتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ( 35
کنم هرگز اين باغ نابود  من گمان نمى»: ر باغ خويش گام نهاد، و گفتو در حالى که نسبت به خود ستمكار بود، د -

 !شود

 وَمَا أَظُنُ السَاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رَدِدتَ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ( 32
، جايگااهى  ( يامتى در کار باشاد و ق)و اگر به سوى پروردگارم بازگردانده شوم ! کنم قيامت برپا گردد و باور نمى -

 «!بهتر از اين جا خواهم يافت

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَکَفَرْتَ بِالَذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَ مِن نُطْفَةٍ ( 37

 ثُمَ سَوَاکَ رَجُلًا 
دايى کاه تاو را از خااک، و ساپس از     آيا به خا »: گفت -کرد در حالى که با او گفتگو مى -وى  ( با ايمان)دوست  -

 !نطفه آفريد، و پس از آن تو را مرد کاملى قرار داد ، کافر شدى؟

 لَكِنَا هُوَ اللَهُ رَبِي وَلَا أُشْرِکُ بِرَبِي أَحَدًا ( 38
 "!دهم پروردگار من است؛ و هيچ کس را شريك پروردگارم قرارنمى« اللّه»ولىّ من کسى هستم که " -

وْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَهُ لَا قُوَةَ إِلَا بِاللَهِ إِن تَرَنِ أَنَاا أَقَالَ   وَلَ( 39

 مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا 
جاز از ناحياه    ( و نيروياى )قوّت ! شرا هنگامى که وارد باغت شدى، نگفتى اين نعمتى است که خدا خواسته است؟ -

 !( مطلب مهمّى نيست)من از نظر مال و فرزند از تو کمترم  بينى و اگر مى! خدا نيست

فَعَسَى رَبِي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِن جَنَتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَامَاءِ  ( 41

 فَتُّصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا 
اى  از آسمان بر باغ تو فروفرساتد، بگوناه  اى  شايد پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد؛ و مجازات حساب شده" -

 "!اى مبدّل کند گياه لغزنده که آن را به زمين بى
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 أَوْ يُّصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِي َ لَهُ طَلَبًا ( 41
 «!و يا آب آن در اعمال زمين فرو رود، آن گونه که هرگز نتوانى آن را به دست آورى -

فَأَصْبَحَ يُقَلِبُ کَفَيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَاا وَهِايَ خَاوِيَاةٌ عَلَاى     وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ( 42

 عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِکْ بِرَبِي أَحَدًا 
هاى آن نابود شد؛ و او بخاطر هزينه هايى که در آن صرف کرده  و تمام ميوه ( به هر حال عذاب الهى فرا رسيد،)" -

اى »: گفت و مى -در حالى که تمام باغ بر داربستهايش فرو ريخته بود -ماليد  پيوسته دستهاى خود را به هم مىبود، 

 "«!کاش کسى را همتاى پروردگارم قرار نداده بودم

 وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنّصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَهِ وَمَا کَانَ مُنتَّصِرًا ( 43
 ".توانست يارى گيرد نمى ( نيز)خداوند يارى دهند؛ و از خودش  ( عذاب)ا در برابر و گروهى نداشت که او ر" -

 هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَهِ الْحَقِ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ( 44
را  اوست که برترين ثاواب، و بهتارين عاقبات   ! از آن خداوند بر حق است ( و قدرت)در آنجا ثابت شد که واليت  -

 !دارد ( براى مطيعان)

وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدَنْيَا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَااتُ  ( 45

 الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِيَاحُ وَکَانَ اللَهُ عَلَى کُلِ شَيْءٍ مَقْتَدِرًا 
فرساتيم؛ و بوسايله آن، گياهاان     دگى دنيا را براى آنان به آبى تشبيه کن که از آسمان فارو ماى  زن ( !اى پيامبر)" -

کناد؛ و   خشكد؛ و بادها آن را به هر سو پراکناده ماى   امّا بعد از مدتى مى. در هم فروميرود ( شود و سرسبز مى)زمين 

 "!خداوند بر همه شيز تواناست

حَيَاةِ الدَنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الّصَالِحَاتُ خَيْارٌ عِنادَ رَبِاكَ    الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْ( 42

 ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا 
ثوابش نزد پروردگاارت  [  ارزشهاى پايدار و شايسته]= مال و فرزند، زينت زندگى دنياست؛ و باقيات صالحات " -

 "!تر است بهتر و اميدبخش



 قرآن کریم               سوره الكهف

455 

 تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَيَوْمَ نُسَيِرُ الْجِبَالَ وَ( 47
بينى؛ و هماه آناان    مى ( و مسطح)ها را به حرکت درآوريم؛ و زمين را آشكار  و روزى را به خاطر بياور که کوه" -

 "!انگيزيم، و احدى از ايشان را فروگذار نخواهيم کرد را برمى[ انسانها]= 

عُرِضُوا عَلَى رَبِكَ صَف ا لَقَدْ جِئْتُمُونَا کَمَا خَلَقْنَاکُمْ أَوَلَ مَرَةٍ بَلْ زَعَمْاتُمْ  وَ( 48

 أَلَن نَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا 
همگاى نازد ماا     ( :شاود  و به آنان گفتاه ماى  )شوند؛  پروردگارت عرضه مى ( پيشگاه)آنها همه در يك صف به " -

کرديد ما هرگز موعدى برايتاان قارار نخاواهيم     اما شما گمان مى! خستين بار شما را آفريديمآمديد، همان گونه که ن

 "!داد

وَوُضِ َ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَاالِ  ( 49

ا أَحّْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُاوا حَاضِارًا   هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا کَبِيرَةً إِلَ

 وَلَا يَظْلِمُ رَبَكَ أَحَدًا 
بيناى کاه از    شود، پس گنهكاران را ماى  در آن جا گذارده مى[  کتابى که نامه اعمال همه انسانهاست]= و کتاب " -

اسات کاه هايچ عمال کوشاك و      اين شه کتاابى  ! اى واى بر ما»: گويند آنچه در آن است، ترسان و هراسانند؛ و مى

همه اعمال خاود را حاضار    ( اين در حالى است که)و ! بزرگى را فرونگذاشته مگر اينكه آن را به شمار آورده است؟

 ".کند بينند؛ و پروردگارت به هيچ کس ستم نمى مى

مِنَ الْجِنِ فَفَسَاقَ   وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَا إِبْلِيسَ کَانَ( 51

عَْن أَمِْر َربِِه َأفَتَتَخِذُونَُه َوُذِريَتَاُه أَوْلِيَااَء مِان دُونِاي َوهُاْم لَكُاْم عَادٌُو بِائْسَ         

 لِلظَالِمِينَ بَدَلًا 
ز کاه ا  -آنها همگى سجده کردند جز ابليس « !براى آدم سجده کنيد»: به ياد آريد زمانى را که به فرشتگان گفتيم -

او و فرزندانش را به جاى مان اوليااى خاود انتخااب      ( با اين حال،)و از فرمان پروردگارش بيرون شد آيا  -جن بود

شاه   ( فرمانبردارى از شايطان و فرزنادانش باه جااى اطاعات خادا،      ! )کنيد، در حالى که آنها دشمن شما هستند؟ مى

 !جايگزينى بدى است براى ستمكاران
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خَلْقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا کُنتُ مُتَخِاذَ   مَا أَشْهَدتُهُمْ( 51

 الْمُّضِلِينَ عَّضُدًا 
را به هنگام آفرينش آسمانها و زمين، و ناه باه هنگاام آفارينش خودشاان،      [  ابليس و فرزندانش]= من هرگز آنها  -

 !دهم ود قرار نمىکنندگان را دستيار خ و من هيچ گاه گمراه! حاضر نساختم

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَکَائِيَ الَذِينَ زَعَمْاتُمْ فَادَعَوْهُمْ فَلَامْ يَسْاتَجِيبُوا لَهُامْ      ( 52

 وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَوْبِقًا 
ماك  تا به ک)پنداشتيد، بخوانيد  همتايانى را که براى من مى»: گويد مى ( خداوند)به خاطر بياوريد روزى را که " -

دهناد؛ و در مياان ايان دو گاروه، کاانون هالکتاى        خوانند،جوابشاان نماى   ولى هر شاه آنهاا را ماى   « ( !شما بشتابند

 "!ايم قرارداده

 وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَارَ فَظَنُوا أَنَهُم مَوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَّصْرِفًا ( 53
آميزناد،و هايچ گوناه راه گريازى از آن      کنند که با آن درمى نند؛ و يقين مىبي را مى ( دوزخ)و گنهكاران، آتش " -

 ".نخواهند يافت

وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَاسِ مِن کُلِ مَثَلٍ وَکَانَ الْإِنسَانُ أَکْثَرَ شَيْءٍ ( 54

 جَدَلًا 
 "!پردازد م؛ ولى انسان بيش از هر شيز، به مجادله مىاي و در اين قرآن، از هر گونه مثلى براى مردم بيان کرده" -

وَمَا مَنَ َ النَاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَااءَهُمُ الْهُادَى وَيَسْاتَغْفِرُوا رَبَهُامْ إِلَاا أَن      ( 55

 تَأْتِيَهُمْ سُنَةُ الْأَوَلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا 
ايمان بياورند و از پروردگارشاان طلاب    -وقتى هدايت به سراغشان آمد -اينكه و شيزى مردم را بازنداشت از " -

 ( الهاى )سرنوشت پيشينيان براى آنان بيايد، يا عاذاب   ( خواستند سرى کردند؛ گويى مى خيره)آمرزش کنند، جز اينكه 

 "!در برابرشان قرار گيرد
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نذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَذِينَ کَفَرُوا بِالْبَاطِلِ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَا مُبَشِرِينَ وَمُ( 52

 لِيُدْحِّضُوا بِهِ الْحَقَ وَاتَخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا 
کنناد،   فرستيم؛ اما کافران همواره مجادله به باطل ماى  ما پيامبران را، جز بعنوان بشارت دهنده و انذار کننده، نمى" -

و آيات ماا، و مجازاتهاايى را کاه باه آناان وعاده داده شاده        ! حق را بوسيله آن از ميان بردارند ( به گمان خود،)تا 

 "!است،به باد مسخره گرفتند

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن ذُکِرَ بِآيَاتِ رَبِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ إِنَاا  ( 57

أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُادَى   جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَکِنَةً

 فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا 
شه کسى ستمكارتر است از آن کس که آيات پروردگارش به او تذکّر داده شده، و از آن روى گرداند، و آنچاه  " -

ايام تاا نفهمناد؛ و در گوشهايشاان      هايى افكنده اى اينها پردهما بر دله! را با دستهاى خود پيش فرستاد فراموش کرد؟

و از اين رو اگر آنها را باه ساوى هادايت بخاوانى، هرگاز هادايت       ! ( تا صداى حق را نشنوند)ايم  سنگينى قرار داده

 "!شوند نمى

مُ الْعَذَابَ بَال  وَرَبَكَ الْغَفُورُ ذُو الرَحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا کَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُ( 58

 لَهُم مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا 
خواست آنان را به خاطر اعمالشان مجازات کند، عاذاب   و پروردگارت، آمرزنده و صاحب رحمت است؛ اگر مى" -

 "!اهند داشتفرستاد؛ ولى براى آنان موعدى است که هرگز از آن راه فرارى نخو را هر شه زودتر براى آنها مى

 وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدًا ( 59
اين شهرها و آباديهايى است که ما آنها را هنگامى که ستم کردند هالک نموديم؛ و براى هالکتشان موعدى قرار " -

 "( !گيرند رت نمىبينند، و عب هايش را با ششم مى آنها ويرانه! )داديم

 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَى أَبْلُغَ مَجْمَ َ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمّْضِيَ حُقُبًا ( 21
دارم تا به محل تالقى دو درياا   دست از جستجو برنمى: به خاطر بياور هنگامى را که موسى به دوست خود گفت" -

 "!خود ادامه دهم برسم؛ هر شند مدت طوالنى به راه



 قرآن کریم               سوره الكهف

458 

 فَلَمَا بَلَغَا مَجْمَ َ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ( 21
فراماوش   ( که براى تغذياه هماراه داشاتند   )هنگامى که به محل تالقى آن دو دريا رسيدند، ماهى خود را  ( ولى)" -

 ".( و روان شد)پيش گرفت کردند؛ و ماهى راه خود را در دريا 

 فَلَمَا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَّصَبًا ( 22
غذاى ما را بياور، که ساخت از ايان سافر خساته     »: به يار همسفرش گفت ( موسى)هنگامى که از آن جا گذشتند،  -

 «!ايم شده

ذْ أَوَيْنَا إِلَى الّصَخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَاا أَنسَاانِيهُ إِلَاا    قَالَ أَرَأَيْتَ إِ( 23

 الشَيْطَانُ أَنْ أَذْکُرَهُ وَاتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا 
فراماوش   ( در آن جاا )به کنار آن صخره پنااه بارديم، مان     ( براى استراحت)به خاطر دارى هنگامى که ما »: گفت -

 ردم جريان ماهى را بازگو کنم ک

 و فقط شيطان بود که آن را از خاطر من برد -

 «!آورى راه خود را در دريا پيش گرفت و ماهى بطرز شگفت -

 قَالَ ذَلِكَ مَا کُنَا نَبْغِ فَارْتَدَا عَلَى آثَارِهِمَا قَّصَّصًا ( 24
 .کردند جويى مى ن راه بازگشتند، در حالى که پىسپس از هما« !خواستيم آن همان بود که ما مى»: گفت ( موسى) -

 فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَاهُ مِن لَدُنَا عِلْمًا ( 25
از سوى خود به او داده، و علام فراواناى    ( و موهبت عظيمى)اى از بندگان ما را يافتند که رحمت  بنده ( در آن جا) -

 .از نزد خود به او آموخته بوديم

 قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِمَنِ مِمَا عُلِمْتَ رُشْدًا ( 22
آيا از تو پيروى کنم تا از آنچه به تو تعليم داده شاده و ماياه رشاد و صاالح اسات، باه مان        »: موسى به او گفت -

 «بياموزى؟

 قَالَ إِنَكَ لَن تَسْتَطِي َ مَعِيَ صَبْرًا ( 27
 !توانى با من شكيبايى کنى تو هرگز نمى»: گفت -
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 وَکَيْفَ تَّصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ( 28
 !توانى در برابر شيزى که از رموزش آگاه نيستى شكيبا باشى؟ و شگونه مى -

 ن شَاءَ اللَهُ صَابِرًا وَلَا أَعّْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِ( 29
 "«!به خواست خدا مرا شكيبا خواهى يافت؛ و در هيچ کارى مخالفت فرمان تو نخواهم کرد»: گفت ( موسى)" -

 قَالَ فَإِنِ اتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِکْرًا ( 71
آن را براى تاو باازگو    ( به موق )خواهى بدنبال من بيايى، از هيچ شيز مپرس تا خودم  پس اگر مى»: فتگ ( خّضر) -

 «.کنم

فَانطَلَقَا حَتَى إِذَا رَکِبَا فِي السَفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْارِقَ أَهْلَهَاا لَقَادْ    ( 71

 جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا 
آياا آن را  »: گفات  ( موساى . )کشتى را سوراخ کارد  ( خّضر)ند؛ تا آن که سوار کشتى شدند، آن دو به راه افتاد" -

 "«!راستى که شه کار بدى انجام دادى! سوراخ کردى که اهلش را غرق کنى؟

 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَكَ لَن تَسْتَطِي َ مَعِيَ صَبْرًا ( 72
 «!يى کنى؟توانى با من شكيبا آيا نگفتم تو هرگز نمى»: گفت -

 قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ( 73
 «!مرا بخاطر اين فراموشكاريم مؤاخذه مكن و از اين کارم بر من سخت مگير»: گفت ( موسى) -

زَکِيَاةً بِغَيْارِ نَفْاسٍ لَقَادْ      فَانطَلَقَا حَتَى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا( 74

 جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا 
آياا انساان   »: گفات  ( موساى . )باز به راه خود ادامه دادند، تا اينكه نوجوانى را ديدند؛ و او آن نوجوان را کشت" -

 "«!براستى کار زشتى انجام دادى! پاکى را، بى آنكه قتلى کرده باشد، کشتى؟

 ل لَكَ إِنَكَ لَن تَسْتَطِي َ مَعِي صَبْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُ( 75
 «!توانى با من صبر کنى؟ آيا به تو نگفتم که تو هرگز نمى»: گفت ( باز آن مرد عالم) -
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 قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُّصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ( 72
از ساوى مان    ( زيارا )ن اگر درباره شيزى از تو سؤال کردم، ديگر با من همراهى نكن؛ بعد از اي»: گفت ( موسى)" -

 "«!معذور خواهى بود

فَانطَلَقَا حَتَى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُّضَيِفُوهُمَا فَوَجَادَا  ( 77

 مَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَ فَأَقَا
اى رسيدند؛ از آنان خواستند که به ايشاان غاذا دهناد؛ ولاى آناان از       باز به راه خود ادامه دادند تا به مردم قريه" -

 ( رد عاالم آن ما )خواست فروريزد؛ و  در آن جا ديوارى يافتند که مى ( با اين حال)مهمان کردنشان خوددارى نمودند؛ 

 "«!خواستى در مقابل اين کار مزدى بگيرى مى ( الاقل)»: گفت ( موسى. )آن را برپا داشت

 قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِ  عَلَيْهِ صَبْرًا ( 78
از آنچه را که نتوانستى در برابر آن صبر کنى، به اينك زمان جدايى من و تو فرا رسيده؛ اما بزودى ر»: او گفت" -

 ".دهم تو خبر مى

أَمَا السَفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاکِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتَ أَنْ أَعِيبَهَا وَکَاانَ  ( 79

 وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ کُلَ سَفِينَةٍ غَّصْبًا 
کردند؛ و من خواساتم آن را معياوب کانم؛     ندان بود که با آن در دريا کار مىاما آن کشتى مال گروهى از مستم" -

 "!را بزور ميگرفت ( سالمى)بود که هر کشتى  ( ستمگر)پشت سرشان پادشاهى  ( شرا که)

 وَأَمَا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَکُفْرًا ( 81
 "!و اما آن نوجوان، پدر و مادرش با ايمان بودند؛ و بيم داشتيم که آنان را به طغيان و کفر وادارد" -

 فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبَهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَکَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ( 81
 !ه آن دو بدهدتر ب از اين رو، خواستيم که پروردگارشان به جاى او، فرزندى پاکتر و با محبت -
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وَأَمَا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَاةِ وَکَاانَ تَحْتَاهُ کَنازٌ لَهُمَاا      ( 82

وَکَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبَكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا کَنزَهُمَاا رَحْمَاةً   

 تُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِ  عَلَيْهِ صَبْرًا مِن رَبِكَ وَمَا فَعَلْ
و اما آن ديوار، از آن دو نوجوان يتيم در آن شهر بود؛ و زير آن، گنجى متعلق به آن دو وجود داشت؛ و پدرشان " -

کنناد؛ ايان رحمتاى از     خواست آنها به حد بلوغ برسند و گنجشاان را اساتخراج   مرد صالحى بود؛ و پروردگار تو مى

را خودسرانه انجام ندادم؛ ايان باود راز کارهاايى کاه نتوانساتى در برابار آنهاا         ( کارها)پروردگارت بود؛ و من آن 

 "«!شكيبايى به خرج دهى

 وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِنْهُ ذِکْرًا ( 83
 "«.بزودى بخشى از سرگذشت او را براى شما بازگو خواهم کرد»: پرسند؛ بگو مى« ينذو القرن»و از تو درباره " -

 إِنَا مَكَنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن کُلِ شَيْءٍ سَبَبًا ( 84
 ".ما به او در روى زمين، قدرت و حكومت داديم؛ و اسباب هر شيز را در اختيارش گذاشتيم" -

 بًا فَأَتْبَ َ سَبَ( 85
 ...کرد ( پيروى و استفاده)او از اين اسباب،  -

حَتَى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَادَ عِنادَهَا   ( 82

 قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَا أَن تُعَذِبَ وَإِمَا أَن تَتَخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا 
کاه خورشايد در ششامه تياره و      ( و در نظرش مجسّم شد)احساس کرد  ( در آن جا)به غروبگاه آفتاب رسيد؛ تا " -

را مجازات کناى، و   ( آنان)خواهى  آيا مى! اى ذو القرنين»: رود؛ و در آن جا قومى را يافت؛ گفتيم آلودى فرو مى گل

 "«يا روش نيكويى در مورد آنها انتخاب نمايى؟

 ا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِبُهُ ثُمَ يُرَدَ إِلَى رَبِهِ فَيُعَذِبُهُ عَذَابًا نُكْرًا قَالَ أَمَ( 87
گردد، و خادا او   اما کسى را که ستم کرده است، مجازات خواهيم کرد؛ سپس به سوى پروردگارش بازمى»: گفت" -

 "!را مجازات شديدى خواهد کرد
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الِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَانَقُولُ لَاهُ مِانْ أَمْرِنَاا     وَأَمَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَ( 88

 يُسْرًا 
و اما کسى که ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، پاداشى نيكوتر خواهاد داشات؛ و ماا دساتور آساانى باه او       " -

 "«.خواهيم داد

 ثُمَ أَتْبَ َ سَبَبًا ( 89
 ...بهره گرفت ( داشت که در اختيار)از اسبابى  ( بار ديگر)سپس  -

حَتَى إِذَا بَلَغَ مَطْلِ َ الشَمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُ ُ عَلَى قَوْمٍ لَامْ نَجْعَال لَهُام مِان     ( 91

 دُونِهَا سِتْرًا 
آفتااب،   ( تاابش )کند کاه در برابار    ديد خورشيد بر جمعيّتى طلوع مى ( در آن جا)تا به خاستگاه خورشيد رسيد؛ " -

 ".( و هيچ گونه سايبانى نداشتند)ها قرار نداده بوديم پوششى براى آن

 کَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ( 91
 !و ما بخوبى از امكاناتى که نزد او بود آگاه بوديم! ( کار ذو القرنين)اينچنين بود  ( آرى) -

 ثُمَ أَتْبَ َ سَبَبًا ( 92
 ...استفاده کرد ( تيار داشتکه در اخ)از اسباب مهمّى  ( باز) -

 حَتَى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَدَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ( 93
قاومى را يافات کاه هايچ      ( کاوه )تا به ميان دو کوه رسيد؛ و در کناار آن دو   ( و همچنان به راه خود ادامه داد)" -

 "!( و زبانشان مخّصوص خودشان بود)يدند فهم سخنى را نمى

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَالُ  ( 94

 لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا 
کنناد؛ آياا ممكان اسات ماا       جوج در اين سرزمين فساد ماى اى ذو القرنين يأجوج و مأ»: گفتند ( آن گروه به او)" -

 "«!اى براى تو قرار دهيم، که ميان ما و آنها سدّى ايجاد کنى؟ هزينه
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 قَالَ مَا مَكَنِي فِيهِ رَبِي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ( 95
مارا باا   ! ( کنياد  از آنچه شما پيشنهاد ماى )ارم در اختيار من گذارده، بهتر است آنچه پروردگ»: گفت ( ذو القرنين) -

 !نيرويى يارى دهيد، تا ميان شما و آنها سدّ محكمى قرار دهم

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الّصَدَفَيْنِ قَاالَ انفُخُاوا حَتَاى إِذَا    ( 92

 ي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِ
: تا وقتى که کامالً ميان دو کوه را پوشانيد، گفات « !( و آنها را روى هم بچينيد)قطعات بزرگ آهن برايم بياوريد  -

: تا قطعات آهن را سرخ و گداختاه کارد، و گفات    ( آنها دميدند)« !در آن بدميد ( در اطراف آن آتش بيفروزيد، و)»

 «!برايم بياوريد تا بر روى آن بريزم مس مذاب ( اکنون)»

 فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ( 97
قاادر نبودناد از آن بااال روناد؛ و     [  طايفاه ياأجوج و ماأجوج   ]= که آنها  ( سرانجام شنان سدّ نيرومندى ساخت)" -

 ".توانستند نقبى در آن ايجاد کنند نمى

ذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِي جَعَلَهُ دَکَاءَ وَکَانَ وَعْدُ رَبِاي  قَالَ هَ( 98

 حَق ا 
امّا هنگامى کاه وعاده پروردگاارم فارا رساد، آن را در هام       ! اين از رحمت پروردگار من است»: گفت ( آنگاه)" -

 "«!کوبد؛ و وعده پروردگارم حق است مى

 ّضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الّصَورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَتَرَکْنَا بَعْ( 99
]= زنناد؛ و در صاور    کنيم که درهم ماوج ماى   ، ما آنان را شنان رها مى( گيرد که جهان پايان مى)و در آن روز " -

 "!کنيم شود؛ و ما همه را جم  مى دميده مى[ شيپور

 مَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا وَعَرَضْنَا جَهَنَ( 111
 !داريم در آن روز، جهنم را بر کافران عرضه مى -

 الَذِينَ کَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِکْرِي وَکَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ( 111
 !شتنداى ششمانشان را از ياد من پوشانده بود، و قدرت شنوايى ندا همانها که پرده -
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أَفَحَسِبَ الَذِينَ کَفَرُوا أَن يَتَخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَااءَ إِنَاا أَعْتَادْنَا    ( 112

 جَهَنَمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا 
ما جهنم را براى پذيرايى کاافران  ! توانند بندگانم را به جاى من اولياى خود انتخاب کنند؟ آيا کافران پنداشتند مى -

 !ايم کرده آماده

 قُلْ هَلْ نُنَبِئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ( 113
 در کارها، شه کسانى هستند؟ ( مردم)آيا به شما خبر دهيم که زيانكارترين »: بگو -

 الَذِينَ ضَلَ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ( 114
 "«!دهند پندارند کار نيك انجام مى شده؛ با اين حال، مى ( و نابود)آنها که تالشهايشان در زندگى دنيا گم " -

أُولَئِكَ الَذِينَ کَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُامْ  ( 115

 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا 
! ستند که به آيات پروردگارشان و لقاى او کافر شدند؛ به همين جهت، اعمالشان حبط و نابود شاد آنها کسانى ه" -

 "!از اين رو روز قيامت، ميزانى براى آنها برپا نخواهيم کرد

 ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَمُ بِمَا کَفَرُوا وَاتَخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ( 112
کيفرشان دوزخ است، بخاطر آنكه کاافر شادند، و آياات مان و پياامبرانم را باه ساخريه         !اين گونه است ( آرى،) -

 !گرفتند

 إِنَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ کَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ( 117
 .ين محل پذيرايى آنان خواهد بودامّا کسانى که ايمان آوردند و کارهاى شايسته انجام دادند، باغهاى بهشت بر -

 خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ( 118
 "!کنند آنها جاودانه در آن خواهند ماند؛ و هرگز تقاضاى نقل مكان از آن جا نمى" -
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فَادَ کَلِمَااتُ   قُل لَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَن( 119

 رَبِي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا 
پايش از آنكاه کلماات    . گيارد  کلمات پروردگارم مرکّب شود، درياها پايان مى ( نوشتن)اگر درياها براى »: بگو" -

 "«!را کمك آن قرار دهيم ( درياها)پروردگارم پايان يابد؛ هر شند همانند آن 

شَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَ أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن کَانَ يَرْجُو قُلْ إِنَمَا أَنَا بَ( 111

 لِقَاءَ رَبِهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِهِ أَحَدًا 
نها معبودتان معبود يگاناه  شود که ت به من وحى مى ( امتيازم اين است که)من فقط بشرى هستم مثل شما؛ »: بگو" -

است؛ پس هر که به لقااى پروردگاارش امياد دارد، باياد کاارى شايساته انجاام دهاد، و هايچ کاس را در عباادت            

 "!پروردگارش شريك نكند

 سوره مريم

 محل نزول مكه -98تعداد آيات  -19س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 هيعص ک( 1
  کهيعص -

 ذِکْرُ رَحْمَةِ رَبِكَ عَبْدَهُ زَکَرِيَا ( 2
 ...اش زکريا يادى است از رحمت پروردگار تو نسبت به بنده ( اين) -

 إِذْ نَادَى رَبَهُ نِدَاءً خَفِيًا ( 3
 ...پنهان خواند ( عبادت)در آن هنگام که پروردگارش را در خلوتگاه  -
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هَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَکُن بِدُعَائِكَ رَبِ قَالَ رَبِ إِنِي وَ( 4

 شَقِيًا 
استخوانم سست شده؛ و شعله پيرى تمام سارم را فراگرفتاه؛ و مان هرگاز در دعااى تاو، از       ! پروردگارا»: گفت" -

 "!ام اجابت محروم نبوده

ي وَکَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَادُنكَ  وَإِنِي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِ( 5

 وَلِيًا 
همسرم ناازا   ( از طرفى)و ! ( که حق پاسدارى از آيين تو را نگاه ندارند)و من از بستگانم بعد از خودم بيمناکم " -

 "...و عقيم است؛ تو از نزد خود جانشينى به من ببخش

 قُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِ رَضِيًا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْ( 2
 "«!که وارث من و دودمان يعقوب باشد؛ و او را مورد رضايتت قرار ده" -

 يَا زَکَرِيَا إِنَا نُبَشِرُکَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًا ( 7
است؛ و پيش از اين، همناامى باراى او قارار    « يحيى»ش دهيم که نام ما تو را به فرزندى بشارت مى! اى زکريا" -

 "!ايم نداده

قَالَ رَبِ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَکَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْاتُ مِانَ الْكِبَارِ    ( 8

 عِتِيًا 
ت، و مان نياز از   در حالى که همسارم ناازا و عقايم اسا    ! شگونه براى من فرزندى خواهد بود؟! پروردگارا»: گفت -

 «!ام شدّت پيرى افتاده شده

 قَالَ کَذَلِكَ قَالَ رَبَكَ هُوَ عَلَيَ هَيِنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ( 9
اين بر من آسان است؛ و قبالً تاو را آفريادم در حاالى کاه     ! ( و اراده کرده)پروردگارت اين گونه گفته »: فرمود" -

 "«!دىشيزى نبو

 قَالَ رَبِ اجْعَل لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَا تُكَلِمَ النَاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًا ( 11
نشانه تو اين است که سه شبانه روز قدرت تكلّم »: فرمود« !اى براى من قرار ده نشانه! پروردگارا»: عرض کرد" -

 "«!ستنخواهى داشت؛ در حالى که زبانت سالم ا ( با مردم)
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 فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًا ( 11
صابح و شاام    ( بشكرانه اين موهبت،)»: او از محراب عبادتش به سوى مردم بيرون آمد؛ و با اشاره به آنها گفت" -

 "«!خدا را تسبيح گوييد

 كِتَابَ بِقُوَةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًا يَا يَحْيَى خُذِ الْ( 12
 !در کودکى به او داديم ( و عقل کافى)و ما فرمان نبوّت ! را با قوّت بگير ( خدا)کتاب ! اى يحيى -

 وَحَنَانًا مِن لَدُنَا وَزَکَاةً وَکَانَ تَقِيًا ( 13
 !و او پرهيزگار بود! ( دل و جان)و رحمت و محبتّى از ناحيه خود به او بخشيديم، و پاکى  -

 وَبَر ا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَارًا عَّصِيًا ( 14
 "!و عّصيانگر نبود ( و متكّبر)او نسبت به پدر و مادرش نيكوکار بود؛ و جبّار " -

 وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَ ُ حَيًا ( 15
 !شود ميرد، و آن روز که زنده برانگيخته مى او، آن روز که تولّد يافت، و آن روز که مى سالم بر -

 وَاذْکُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ( 12
بيات  )ناحياه شارقى   اش جادا شاد، و در    ، مريم را ياد کن، آن هنگاام کاه از خاانواده   ( آسمانى)و در اين کتاب " -

 "قرار گرفت؛ ( المقدس

 فَاتَخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا ( 17
در ايان هنگاام، ماا روح    . ( تا خلوتگاهش از هر نظر براى عبادت آماده باشاد )و ميان خود و آنان حجابى افكند " -

 "!عيب و نقص، بر مريم ظاهر شد سوى او فرستاديم؛ و او در شكل انسانى بىخود را ب

 قَالَتْ إِنِي أَعُوذُ بِالرَحْمَن مِنكَ إِن کُنتَ تَقِيًا ( 18
 !برم اگر پرهيزگارى من از شرّ تو، به خداى رحمان پناه مى»: گفت ( سخت ترسيد و)او  -

 لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَکِيًا قَالَ إِنَمَا أَنَا رَسُولُ رَبِكِ ( 19
 "«!اى به تو ببخشم تا پسر پاکيزه ( ام آمده)من فرستاده پروردگار توام؛ »: گفت" -
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 قَالَتْ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَکُ بَغِيًا ( 21
کنون انساانى باا مان تمااس نداشاته، و زن      در حالى کاه تاا  ! شگونه ممكن است فرزندى براى من باشد؟»: گفت -

 «!ام اى هم نبوده آلوده

قَالَ کَذَلِكِ قَالَ رَبَكِ هُوَ عَلَيَ هَيِنٌ وَلِنَجْعَلَاهُ آيَاةً لِلنَااسِ وَرَحْمَاةً مِنَاا      ( 21

 وَکَانَ أَمْرًا مَقّْضِيًا 
آفارينيم، تاا قادرت     ماا او را ماى  ! )اين کار بر من آساان اسات  : پروردگارت فرموده! مطلب همين است»: گفت" -

و اين امرى است پايان ! اى قرار دهيم؛ و رحمتى باشد از سوى ما و او را براى مردم نشانه ( خويش را آشكار سازيم؛

 "«!( و جاى گفتگو ندارد)يافته 

 فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَّصِيًا ( 22
 "( و خلوت گزيد)؛ و او را به نقطه دور دستى برد به او باردار شد ( مريم)سرانجام " -

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتَ قَبْالَ هَاذَا وَکُناتُ    ( 23

 نَسْيًا مَنسِيًا 
يش از اين مارده  اى کاش پ»: گفت ( آنقدر ناراحت شد که)درد زايمان او را به کنار تنه درخت خرمايى کشاند؛ " -

 "«!شدم بودم، و بكلّى فراموش مى

 فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبَكِ تَحْتَكِ سَرِيًا ( 24
قارار   ( گوارا)پروردگارت زير پاى تو ششمه آبى ! غمگين مباش»: ناگهان از طرف پايين پايش او را صدا زد که -

 !داده است

 إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا وَهُزِي ( 25
 !ريزد اى بر تو فرو مى و اين تنه نخل را به طرف خود تكان ده، رطب تازه -
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فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِي عَيْنًا فَإِمَا تَرَيِنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِي نَاذَرْتُ  ( 22

 صَوْمًا فَلَنْ أُکَلِمَ الْيَوْمَ إِنسِيًا  لِلرَحْمَنِ
و هرگااه  ! روشن دار ( به اين مولود جديد)بنوش؛ و ششمت را  ( از آن آب گوارا)بخور؛ و  ( از اين غذاى لذيذ)" -

ام؛ بناابراين اماروز باا هايچ      اى ناذر کارده   من براى خداوند رحماان روزه : بگو ( با اشاره)کسى از انسانها را ديدى، 

 "«( !و بدان که اين نوزاد، خودش از تو دفاع خواهد کرد! )گويم انسانى هيچ سخن نمى

 فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًا ( 27
ار عجياب و بادى   کار بساي ! اى مريم»: در حالى که او را در آغوش گرفته بود، نزد قومش آورد؛ گفتند ( مريم)" -

 "!انجام دادى

 يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا کَانَ أَبُوکِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا کَانَتْ أُمَكِ بَغِيًا ( 28
 «!!اى نه پدرت مرد بدى بود، و نه مادرت زن بد کاره! اى خواهر هارون -

 صَبِيًا  فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا کَيْفَ نُكَلِمُ مَن کَانَ فِي الْمَهْدِ( 29
 "«!شگونه با کودکى که در گاهواره است سخن بگوييم؟»: به او اشاره کرد؛ گفتند ( مريم)" -

 قَالَ إِنِي عَبْدُ اللَهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًا ( 31
و مرا پيامبر قرار  به من داده؛ ( آسمانى)من بنده خدايم؛ او کتاب »: گفت ( ناگهان عيسى زبان به سخن گشود و)" -

 "!داده است

 وَجَعَلَنِي مُبَارَکًا أَيْنَ مَا کُنتُ وَأَوْصَانِي بِالّصَلَاةِ وَالزَکَاةِ مَا دُمْتُ حَيًا ( 31
ام، مرا به نماز و زکاات توصايه کارده     وجودى پربرکت قرار داده؛ و تا زمانى که زنده -هر جا که باشم -و مرا " -

 "!است

 وَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيًا وَبَر ا بِ( 32
 "!و مرا نسبت به مادرم نيكوکار قرار داده؛ و جبّار و شقى قرار نداده است" -

 وَالسَلَامُ عَلَيَ يَوْمَ وُلِدتَ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَ ُ حَيًا ( 33
ميرم، و آن روز که زنده برانگيختاه خاواهم    در آن روز که مى بر من، در آن روز که متولّد شدم، و ( خدا)و سالم  -

 «!شد
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 ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِ الَذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ( 34
 "!کنند اين است عيسى پسر مريم؛ گفتار حقّى که در آن ترديد مى" -

إِذَا قَّضَى أَمْرًا فَإِنَمَا يَقُاولُ لَاهُ کُان     مَا کَانَ لِلَهِ أَن يَتَخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ( 35

 فَيَكُونُ 
موجاود  »: گويد هرگاه شيزى را فرمان دهد، مى! منزّه است او! هرگز براى خدا شايسته نبود که فرزندى اختيار کند -

 !شود همان دم موجود مى« !باش

 اطٌ مَسْتَقِيمٌ وَإِنَ اللَهَ رَبِي وَرَبَكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَ( 32
 "!او را پرستش کنيد؛ اين است راه راست! و خداوند، پروردگار من و شماست" -

 فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَذِينَ کَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ( 37
باه حاال کاافران از مشااهده روز بازرگ       هايى از مياان پياروانش اخاتالف کردناد؛ واى     گروه ( بعد از او)ولى " -

 "!( رستاخيز)

 أَسْمِ ْ بِهِمْ وَأَبّْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مَبِينٍ ( 38
ولى اين ستمگران اماروز در  ! کنند آيند، شه گوشهاى شنوا و شه ششمهاى بينايى پيدا مى در آن روز که نزد ما مى -

 !مراهى آشكارندگ

 وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُّضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ( 39
بترسان، در آن هنگام که همه شياز پاياان   [  روز رستاخيز که براى همه مايه تأسف است]= آنان را از روز حسرت  -

 !آورند ىو آنها در غفلتند و ايمان نم! يابد مى

 إِنَا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ( 41
 "!شوند بريم؛ و همگى بسوى ما بازگردانده مى ما، زمين و تمام کسانى را که بر آن هستند، به ارث مى" -

 ا وَاذْکُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَهُ کَانَ صِدِيقًا نَبِيً( 41
 !بود ( خدا)در اين کتاب، ابراهيم را ياد کن، که او بسيار راستگو، و پيامبر  -
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 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَ ُ وَلَا يُبّْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ( 42
بيند، و نه هايچ مشاكلى را    د، و نه مىشنو پرستى که نه مى شرا شيزى را مى! اى پدر»: هنگامى که به پدرش گفت -

 !کند؟ از تو حلّ مى

يَا أَبَتِ إِنِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِاكَ فَااتَبِعْنِي أَهْادِکَ صِارَاطًا     ( 43

 سَوِيًا 
راه راست هدايت دانشى براى من آمده که براى تو نيامده است؛ بنابر اين از من پيروى کن، تا تو را به ! اى پدر" -

 "!کنم

 يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَيْطَانَ إِنَ الشَيْطَانَ کَانَ لِلرَحْمَنِ عَّصِيًا ( 44
 !شيطان را پرستش مكن، که شيطان نسبت به خداوند رحمان، عّصيانگر بود! اى پدر -

 كُونَ لِلشَيْطَانِ وَلِيًا يَا أَبَتِ إِنِي أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرَحْمَن فَتَ( 45
 «!ترسم که از سوى خداوند رحمان عذابى به تو رسد، در نتيجه از دوستان شيطان باشى من از اين مى! اى پدر -

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَكَ وَاهْجُرْنِاي  ( 42

 مَلِيًا 
دسات برنادارى، تاو را سنگساار      ( از ايان کاار  )اگار  ! آيا تو از معبودهاى من روى گردانى؟! ابراهيم اى»: گفت -

 «!و براى مدّتى طوالنى از من دور شو! کنم مى

 قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي إِنَهُ کَانَ بِي حَفِيًا ( 47
کنم؛ شرا که او همواره نسبت باه   ز پروردگارم برايت تقاضاى عفو مىمن بزودى ا! سالم بر تو»: گفت ( ابراهيم)" -

 "!من مهربان بوده است

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَهِ وَأَدْعُو رَبِي عَسَى أَلَا أَکُاونَ بِادُعَاءِ   ( 48

 رَبِي شَقِيًا 
خاوانم؛ و اميادوارم در خوانادن     کنم؛ و پروردگارم را ماى  گيرى مى خوانيد، کناره و از شما، و آنچه غير خدا مى" -

 "«!پاسخ نمانم پروردگارم بى
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فَلَمَا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْاحَقَ وَيَعْقُاوبَ وَکُل اا    ( 49

 جَعَلْنَا نَبِيًا 
گيرى کرد، ما اسحاق و يعقوب را به او بخشايديم؛ و هار    ارهپرستيدند کن هنگامى که از آنان و آنچه غير خدا مى" -

 "!قرار داديم ( بزرگ)يك را پيامبرى 

 وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًا ( 51
 "!قرار داديم ( مه امّتهادر ميان ه)اى  و از رحمت خود به آنان عطا کرديم؛ و براى آنها نام نيك و مقام برجسته" -

 وَاذْکُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَهُ کَانَ مُخْلَّصًا وَکَانَ رَسُولًا نَبِيًا ( 51
 !از موسى ياد کن، که او مخلص بود، و رسول و پيامبرى واال مقام ( آسمانى)و در اين کتاب  -

 بْنَاهُ نَجِيًا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَ( 52
 "نزديك ساختيم؛ ( به خود)طور فراخوانديم؛ و نجواکنان او را  ( کوه)ما او را از طرف راست " -

 وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا ( 53
 .به او بخشيديم -که پيامبر بود -و ما از رحمت خود، برادرش هارون را  -

 فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَهُ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَکَانَ رَسُولًا نَبِيًا وَاذْکُرْ ( 54
 ( بازرگ )هايش صاادق، و رساول و پياامبرى     ياد کن، که او در وعده ( نيز)از اسماعيل  ( آسمانى)و در اين کتاب  -

 !بود

 نَ عِندَ رَبِهِ مَرْضِيًا وَکَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالّصَلَاةِ وَالزَکَاةِ وَکَا( 55
 ".داد؛ و همواره مورد رضايت پروردگارش بود اش را به نماز و زکات فرمان مى او همواره خانواده" -

 وَاذْکُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَهُ کَانَ صِدِيقًا نَبِيًا ( 52
 .بود ( بزرگى)امبر ياد کن، او بسيار راستگو و پي ( نيز)و در اين کتاب، از ادريس  -

 وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًا ( 57
 .و ما او را به مقام وااليى رسانديم -
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أُوْلَئِكَ الَذِينَ أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِم مِنَ النَبِيِينَ مِن ذُرِيَةِ آدَمَ وَمِمَنْ حَمَلْنَا مَ َ ( 58

ئِيلَ وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ نُوحٍ وَمِن ذُرِيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَا

 الرَحْمَن خَرُوا سُجَدًا وَبُكِيًا 
آنها پيامبرانى بودند که خداوند مشمول نعمتشان قرار داده بود، از فرزندان آدم، و از کسانى که با نوح بر کشاتى   -

آنها کسانى بودند که وقتاى  . قوب، و از کسانى که هدايت کرديم و برگزيديمسوار کرديم، و از دودمان ابراهيم و يع

 .کردند و گريان بودند افتادند، در حالى که سجده مى شد به خاک مى آيات خداوند رحمان بر آنان خوانده مى

يَلْقَاوْنَ   فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الّصَلَاةَ وَاتَبَعُوا الشَهَوَاتِ فَسَوْفَ( 59

 غَيًا 
اى روى کار آمدند که نماز را تباه کردناد، و از شاهوات پياروى نمودناد؛ و      امّا پس از آنان، فرزندان ناشايسته" -

 "!گمراهى خود را خواهند ديد ( مجازات)بزودى 

يُظْلَمُاونَ  إِلَا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَاةَ وَلَاا   ( 21

 شَيْئًا 
شاوند، و   مگر آنان که توبه کنند، و ايمان بياورند، و کار شايسته انجام دهند؛ شناين کساانى داخال بهشات ماى     " -

 ".کمترين ستمى به آنان نخواهد شد

 جَنَاتِ عَدْنٍ الَتِي وَعَدَ الرَحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَهُ کَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ( 21
اناد؛   شوند که خداوند رحمان بندگانش را به آن وعده داده است؛ هر شند آن را ندياده  وارد باغهايى جاودانى مى" -

 "!مسلماً وعده خدا تحقق يافتنى است

 لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ( 22
شنوند؛ و جز سالم در آن جا سخنى نيست؛ و هر صابح و شاام، روزى    اى نمى فتار لغو و بيهودهدر آن جا هرگز گ" -

 ".آنان در بهشت مقرّر است

 تِلْكَ الْجَنَةُ الَتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن کَانَ تَقِيًا ( 23
 .دهيم اين همان بهشتى است که به بندگان پرهيزگار خود، به ارث مى -
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نَتَنَزَلُ إِلَا بِأَمْرِ رَبِكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِاكَ وَمَاا   وَمَا ( 24

 کَانَ رَبَكَ نَسِيًا 
شويم؛ آنچه پيش روى  ما جز بفرمان پروردگار تو، نازل نمى ( :پس از تأخير وحى، جبرئيل به پيامبر عرض کرد)" -

( و نيسات )باشد، همه از آن اوست؛ و پروردگارت هرگز فراموشكار نبوده  ميان اين دو مىما، و پشت سر ما، و آنچه 

!" 

رَبَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَاهُ  ( 25

 سَمِيًا 
او را پرساتش کان؛ و در راه عباادتش شاكيبا     ! ار داردهمان پروردگار آسمانها و زمين، و آنچه ميان آن دو قار " -

 "!يابى؟ آيا مثل و مانندى براى او مى! باش

 وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتَ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًا ( 22
 «!بيرون خواهم آمد؟ ( از قبر)آيا پس از مردن، زنده »: گويد انسان مى -

 نُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا أَوَلَا يَذْکُرُ الْإِنسَا( 27
 !آورد که ما پيش از اين او را آفريديم در حالى که شيزى نبود؟ آيا انسان به خاطر نمى -

 فَوَرَبِكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ وَالشَيَاطِينَ ثُمَ لَنُحّْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَمَ جِثِيًا ( 28
در حالى که باه   -کنيم؛ سپس همه را  ارت که همه آنها را همراه با شياطين در قيامت جم  مىسوگند به پروردگ" -

 ".سازيم گرداگرد جهنم حاضر مى -اند زانو درآمده

 ثُمَ لَنَنزِعَنَ مِن کُلِ شِيعَةٍ أَيَهُمْ أَشَدَ عَلَى الرَحْمَنِ عِتِيًا ( 29
 .کنيم اند، جدا مى در برابر خداوند رحمان از همه سرکش تر بوده سپس از هر گروه و جمعيّتى، کسانى را که -

 ثُمَ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًا ( 71
 !بعد از آن، ما بخوبى از کسانى که براى سوختن در آتش سزاوارترند، آگاهتريم -

 كَ حَتْمًا مَقّْضِيًا وَإِن مِنكُمْ إِلَا وَارِدُهَا کَانَ عَلَى رَبِ( 71
 "!شويد؛ اين امرى است حتمى و قطعى بر پروردگارت وارد جهنم مى ( بدون استثنا)و همه شما " -
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 ثُمَ نُنَجِي الَذِينَ اتَقَوا وَنَذَرُ الظَالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ( 72
باه   ( از ضاعف و ذلّات  )در حالى کاه   -را  بخشيم؛ و ظالمان سپس آنها را که تقوا پيشه کردند از آن رهايى مى" -

 ".سازيم در آن رها مى -اند زانو درآمده

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ الَذِينَ کَفَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا أَيَ الْفَرِيقَيْنِ ( 73

 خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا 
ماا  ]= کدام يك از دو گاروه  »: گويند شود، کافران به مؤمنان مى بر آنان خوانده مى و هنگامى که آيات روشن ما -

 «!جايگاهش بهتر، و جلسات انس و مشورتش زيباتر، و بخشش او بيشتر است؟[ و شما

 وَکَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ( 74
 !تر آنان نابود کرديم که هم مال و ثروتشان از آنها بهتر بود، و هم ظاهرشان آراسته شه بسيار اقوامى را پيش از -

قُلْ مَن کَانَ فِي الّضَلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَحْمَنُ مَدًا حَتَى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ ( 75

 مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا  إِمَا الْعَذَابَ وَإِمَا السَاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ
ياا  : کسى که در گمراهى است، بايد خداوند به او مهلت دهد تا زمانى که وعده الهى را با ششم خود ببينناد »: بگو -

 «!خواهند دانست شه کسى جايش بدتر، و لشكرش ناتوانتر است ( آن روز! )قيامت ( عذاب)، يا ( اين دنيا)عذاب 

الَذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الّصَالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِكَ ثَوَابًا  وَيَزِيدُ اللَهُ( 72

 وَخَيْرٌ مَرَدًا 
باقى  ( از انسان)اى که  افزايد؛ و آثار شايسته کسانى که در راه هدايت گام نهادند، خداوند بر هدايتشان مى ( امّا)" -

 "!بهتر، و عاقبتش خوبتر استماند، ثوابش در پيشگاه پروردگارت  مى

 أَفَرَأَيْتَ الَذِي کَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَ مَالًا وَوَلَدًا ( 77
 !؟«اموال و فرزندان فراوانى به من داده خواهد شد»: آيا ديدى کسى را که به آيات ما کافر شد، و گفت -

 حْمَنِ عَهْدًا أَاطَلَ َ الْغَيْبَ أَمِ اتَخَذَ عِندَ الرَ( 78
 !آيا او از غيب آگاه گشته، يا نزد خدا عهد و پيمانى گرفته است؟ -
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 کَلَا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدَ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا ( 79
 !نويسيم و عذاب را بر او مستمرّ خواهيم داشت گويد مى ما بزودى آنچه را مى! هرگز شنين نيست -

 مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَنَرِثُهُ ( 81
 !بريم، و به صورت تنها نزد ما خواهد آمد ، از او به ارث مى( از اموال و فرزندان)گويد  آنچه را او مى -

 وَاتَخَذُوا مِن دُونِ اللَهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِز ا ( 81
 ( !شه پندار خامى! )ا مايه عزّتشان باشدو آنان غير از خدا، معبودانى را براى خود برگزيدند ت -

 کَلَا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ( 82
 "!کنند بر ضدّشان قيام مى ( بلكه)منكر عبادت آنان خواهند شد؛  ( معبودها)به زودى ! هرگز شنين نيست" -

 نَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزَهُمْ أَزًا أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَيَاطِي( 83
 !آيا نديدى که ما شياطين را بسوى کافران فرستاديم تا آنان را شديداً تحريك کنند؟ -

 فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَمَا نَعُدَ لَهُمْ عَدًا ( 84
 "!مرا به دقت شماره ميكني ( و اعمالشان)پس درباره آنان شتاب مكن؛ ما آنها " -

 يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَحْمَنِ وَفْدًا ( 85
 ...کنيم محشور مى ( و پاداشهاى او)در آن روز که پرهيزگاران را دسته جمعى بسوى خداوند رحمان  -

 وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَمَ وِرْدًا ( 82
 ...رانيم به جهنّم مى ( روند آبگاه مى کامى که به سوى همچون شتران تشنه)و مجرمان را  -

 لَا يَمْلِكُونَ الشَفَاعَةَ إِلَا مَنِ اتَخَذَ عِندَ الرَحْمَنِ عَهْدًا ( 87
 ".آنان هرگز مالك شفاعت نيستند؛ مگر کسى که نزد خداوند رحمان، عهد و پيمانى دارد" -

 وَقَالُوا اتَخَذَ الرَحْمَنُ وَلَدًا ( 88
 .«خداوند رحمان فرزندى براى خود برگزيده است»: و گفتند -

 لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًا ( 89
 !اى گفتيد راستى مطلب زشت و زننده -
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 تَكَادُ السَمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًا ( 91
 ...ها بشدّت فرو ريزد شى گردد، و زمين شكافته شود، و کوهنزديك است به خاطر اين سخن آسمانها از هم متال -

 أَن دَعَوْا لِلرَحْمَنِ وَلَدًا ( 91
 !از اين رو که براى خداوند رحمان فرزندى قائل شدند -

 وَمَا يَنبَغِي لِلرَحْمَنِ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا ( 92
 !ى برگزينددر حالى که هرگز براى خداوند رحمان سزاوار نيست که فرزند -

 إِن کُلُ مَن فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَا آتِي الرَحْمَنِ عَبْدًا ( 93
 !تمام کسانى که در آسمانها و زمين هستند، بنده اويند -

 لَقَدْ أَحّْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدًا ( 94
 !خداوند همه آنها را احّصا کرده، و به دقّت شمرده است -

 آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا  وَکُلُهُمْ( 95
 !شوند و همگى روز رستاخيز، تك و تنها نزد او حاضر مى -

 إِنَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَحْمَنُ وُدًا ( 92
محبّتاى باراى آناان در دلهاا قارار       اند، خداوند رحمان مسلّماً کسانى که ايمان آورده و کارهاى شايسته انجام داده -

 !دهد مى

 فَإِنَمَا يَسَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِرَ بِهِ الْمُتَقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًا ( 97
را بر زبان تو آسان ساختيم تا پرهيزگاران را بوسيله آن بشارت دهى، و دشامنان سرساخت   [  قرآن]= و ما فقط آن  -

 .انذار کنىرا با آنان 

 وَکَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هَلْ تُحِسَ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَ ُ لَهُمْ رِکْزًا ( 98
! کناى؟  را که پيش از آنان هالک کرديم؛ آيا احدى از آنها را احساس مى ( ايمان و گنهكارى بى)شه بسيار اقوام " -

 "!؟شنوى يا کمترين صدايى از آنان مى
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 سوره طه

 محل نزول مكه -135تعداد آيات  - 21س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 طه ( 1
  طه -

 مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ( 2
 !ما قرآن را بر تو نازل نكرديم که خود را به زحمت بيفكنى -

 لِمَن يَخْشَى  إِلَا تَذْکِرَةً( 3
 .ترسند نازل ساختيم مى ( از خدا)آن را فقط براى يادآورى کسانى که  -

 تَنزِيلًا مِمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَمَاوَاتِ الْعُلَى ( 4
 .از سوى کسى نازل شده که زمين و آسمانهاى بلند را آفريده است ( اين قرآن) -

 تَوَى الرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْ( 5
 .اى که بر عرش مسلّط است همان بخشنده -

 لَهُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَرَى ( 2
 !است ( پنهان)از آن اوست آنچه در آسمانها، و آنچه در زمين، و آنچه ميان آن دو، و آنچه در زير خاک  -

 قَوْلِ فَإِنَهُ يَعْلَمُ السِرَ وَأَخْفَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْ( 7
 !داند را نيز مى -تر از آن و حتى پنهان -، او اسرار ( يا مخفى کنى)اگر سخن آشكارا بگويى  -

 اللَهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ( 8
 "!آن اوست او خداوندى است که معبودى جز او نيست؛ و نامهاى نيكوتر از" -
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 وَهَلْ أَتَاکَ حَدِي ُ مُوسَى ( 9
 و آيا خبر موسى به تو رسيده است؟ -

إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِي آتِيكُم مِنْهَاا بِقَابَسٍ   ( 11

 أَوْ أَجِدُ عَلَى النَارِ هُدًى 
! درنگ کنيد که من آتشاى ديادم   ( اندکى)»: کرد، و به خانواده خود گفت آتشى مشاهده ( از دور)هنگامى که " -

 "«!اى از آن براى شما بياورم؛ يا بوسيله اين آتش راه را پيدا کنم شايد شعله

 فَلَمَا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى ( 11
 !اى موسى»: هنگامى که نزد آتش آمد، ندا داده شد که -

 اخْلَ ْ نَعْلَيْكَ إِنَكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَسِ طُوًى إِنِي أَنَا رَبَكَ فَ( 12
 !هستى« طوى»کفشهايت را بيرون آر، که تو در سرزمين مقدّس ! من پروردگار توام -

 وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِ ْ لِمَا يُوحَى ( 13
 "!، گوش فرادهشود برگزيدم؛ اکنون به آنچه بر تو وحى مى ( براى مقام رسالت)و من تو را " -

 إِنَنِي أَنَا اللَهُ لَا إِلَهَ إِلَا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الّصَلَاةَ لِذِکْرِي ( 14
 "!مرا بپرست، و نماز را براى ياد من بپادار! هستم؛ معبودى جز من نيست« اللّه»من " -

 نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى إِنَ السَاعَةَ ءاَتِيَةٌ أَکَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى کُلُ ( 15
خواهم آن را پنهان کنم، تا هر کس در برابار ساعى و کوشاش خاود، جازا داده       مى! بطور قط  رستاخيز خواهد آمد -

 !شود

 فَالَ يَّصُدَنَكَ عَنْهَا مَنْ الَ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَبَ َ هَوَاهُ فَتَرْدَى ( 12
کناد، تاو را از آن باازدارد؛ کاه هاالک       هاى خويش پيروى ماى پس مبادا کسى که به آن ايمان ندارد و از هوس" -

 "!خواهى شد

 وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ( 17
 !و آن شيست در دست راست تو، اى موسى؟ -
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قَالَ هِيَ عَّصَايَ أَتَوَکَأُ عَلَيْهَا وَأَهُشَ بِهَا عَلَى غَنَمِاي وَلِايَ فِيهَاا مَاآرِبُ     ( 18

 أُخْرَى 
ريزم؛ و مرا با آن  کنم، برگ درختان را با آن براى گوسفندانم فرومى اين عّصاى من است؛ بر آن تكيه مى»: گفت" -

 ".کارها و نيازهاى ديگرى است

 قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى ( 19
 «.آن را بيفكن! اى موسى»: گفت -

 فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَةٌ تَسْعَى ( 21
 .شتافت افكند، که ناگهان اژدهايى شد که به هر سو مى را ( عّصا)پس موسى آن  -

 قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ( 21
 .گردانيم آن را بگير و نترس، ما آن را به صورت اولش بازمى»: گفت -

 يَةً أُخْرَى وَاضْمُمْ يَدَکَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيّْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آ( 22
 ".است ( از سوى خداوند)عيب بيرون آيد؛ اين نشانه ديگرى  و دستت را به گريبانت ببر، تا سفيد و بى" -

 لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ( 23
 .هاى بزرگ خويش به تو نشان دهيم تا از نشانه -

 اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَغَى ( 24
 «.رعون برو، که او طغيان کرده استاينك به سوى ف -

 قَالَ رَبِ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ( 25
 "ام را گشاده کن؛ سينه! پروردگارا»: گفت ( موسى)" -

 وَيَسِرْ لِي أَمْرِي ( 22
 !و کارم را برايم آسان گردان -

 وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ( 27
 "و گره از زبانم بگشاى؛" -
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 قَوْلِي  يَفْقَهُوا( 28
 !تا سخنان مرا بفهمند -

 وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ( 29
 ...و وزيرى از خاندانم براى من قرار ده -

 هَارُونَ أَخِي ( 31
 !برادرم هارون را -

 اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ( 31
 "با او پشتم را محكم کن؛" -

 وَأَشْرِکْهُ فِي أَمْرِي ( 32
 "شريك ساز؛و او را در کارم " -

 کَيْ نُسَبِحَكَ کَثِيرًا ( 33
 "تا تو را بسيار تسبيح گوييم؛" -

 وَنَذْکُرَکَ کَثِيرًا ( 34
 "و تو را بسيار ياد کنيم؛" -

 إِنَكَ کُنتَ بِنَا بَّصِيرًا ( 35
 «!اى شرا که تو هميشه از حال ما آگاه بوده -

 قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ( 32
 !آنچه را خواستى به تو داده شد! اى موسى»: ودفرم -

 وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَةً أُخْرَى ( 37
 ...و ما بار ديگر تو را مشمول نعمت خود ساختيم -

 إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِكَ مَا يُوحَى ( 38
 ...آن زمان که به مادرت آنچه الزم بود الهام کرديم -
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فِي التَابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمَ بِالسَاحِلِ يَأْخُذْهُ عَادُوٌ   أَنِ اقْذِفِيهِ( 39

 لِي وَعَدُوٌ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَةً مِنِي وَلِتُّصْنَ َ عَلَى عَيْنِي 
ن را به سااحل افكناد؛ و دشامن مان و     او را در صندوقى بيفكن، و آن صندوق را به دريا بينداز، تا دريا آ»: که" -

و )مان، سااخته شاوى    [  علام ]= و من محبّتى از خودم بر تو افكندم، تا در برابار ديادگان   « !دشمن او، آن را برگيرد

 "!( پرورش يابى

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاکَ إِلَى أُمِاكَ  ( 41

تَقَرَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَاکَ مِنَ الْغَمِ وَفَتَنَاکَ فُتُونًا فَلَبِثْاتَ   کَيْ

 سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى 
سى را به شما نشان دهم کاه  آيا ک»: گفت رفت و مى راه مى ( در نزديكى کاخ فرعون)در آن هنگام که خواهرت " -

پس تو را به مادرت بازگردانديم، تا ششمش به تاو  « !( و دايه خوبى براى او خواهد بود)کند  اين نوزاد را کفالت مى

و بارهاا تاو را   ! را کشتى؛ اما ما تو را از اندوه نجات داديام  ( از فرعونيان)و تو يكى ! روشن شود؛ و غمگين نگردد

باه   ( براى فرماان رساالت  )توقف نمودى؛ سپس در زمان مقدّر « مدين»ساليانى در ميان مردم پس از آن، ! آزموديم

 "!اين جا آمدى، اى موسى

 وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ( 41
 !( و پرورش دادم)و من تو را براى خودم ساختم  -

 اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوکَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِکْرِي ( 42
 !تو و برادرت با آيات من برويد، و در ياد من کوتاهى نكنيد ( اکنون) -

 اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَغَى ( 43
 "!بسوى فرعون برويد؛ که طغيان کرده است" -

 فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِنًا لَعَلَهُ يَتَذَکَرُ أَوْ يَخْشَى ( 44
 "!بترسد ( از خدا)ر شود، يا اما بنرمى با او سخن بگوييد؛ شايد متذکّ" -
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 قَالَا رَبَنَا إِنَنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى ( 45
( و قبل از بيان حق، ما را آزار دهد)ترسيم که بر ما پيشى گيرد  از اين مى! پروردگارا»: گفتند ( موسى و هارون)" -

 "«!( و نپذيرد)؛ يا طغيان کند 

 ا تَخَافَا إِنَنِي مَعَكُمَا أَسْمَ ُ وَأَرَى قَالَ لَ( 42
 "!بينم شنوم و مى مى ( همه شيز را)من با شما هستم؛ ! نترسيد»: فرمود" -

فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَا رَسُولَا رَبِكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَاا تُعَاذِبْهُمْ قَادْ    ( 47

 بِكَ وَالسَلَامُ عَلَى مَنِ اتَبَ َ الْهُدَى جِئْنَاکَ بِآيَةٍ مِن رَ
بنى اسرائيل را با ما بفرست؛ و آناان را شاكنجه و   ! ما فرستادگان پروردگار توئيم»: به سراغ او برويد و بگوييد" -

و درود بر آن کس بااد کاه از هادايت پياروى     ! ايم ما نشانه روشنى از سوى پروردگارت براى تو آورده! آزار مكن

 "!کند مى

 إِنَا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَ الْعَذَابَ عَلَى مَن کَذَبَ وَتَوَلَى ( 48
 «!تكذيب کند و سرپيچى نمايد ( آيات الهى را)به ما وحى شده که عذاب بر کسى است که  -

 قَالَ فَمَن رَبَكُمَا يَا مُوسَى ( 49
 «!پروردگار شما کيست، اى موسى؟»: گفت ( فرعون) -

 قَالَ رَبَنَا الَذِي أَعْطَى کُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَ هَدَى ( 51
پروردگار ما همان کسى است که به هر موجودى، آنچه را الزمه آفارينش او باوده داده؛ ساپس هادايت     »: گفت" -

 "«!کرده است

 قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ( 51
 «!شه خواهد شد؟ ( به اينها ايمان نداشتندکه )پس تكليف نسلهاى گذشته »: گفت -

 قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِي فِي کِتَابٍ لَا يَّضِلُ رَبِي وَلَا يَنسَى ( 52
شود، و فراموش  آگاهى مربوط به آنها، نزد پروردگارم در کتابى ثبت است؛ پروردگارم هرگز گمراه نمى»: گفت" -

 "!( دهد ان مىو آنچه شايسته آنهاست به ايش)کند  نمى
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الَذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِانَ السَامَاءِ   ( 53

 مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَى 
و از آسامان، آباى    هاايى در آن ايجااد کارد؛    همان خداوندى که زمين را براى شما محل آسايش قرار داد؛ و راه" -

 ".برآورديم ( از خاک تيره)که با آن، انواع گوناگون گياهان را « !فرستاد

 کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُوْلِي النُهَى ( 54
روشنى براى خردمنادان   هاى مسلّماً در اينها نشانه! هم خودتان بخوريد؛ و هم شهارپايانتان را در آن به شرا بريد" -

 "!است

 مِنْهَا خَلَقْنَاکُمْ وَفِيهَا نُعِيدُکُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ( 55
شاما را از آن بيارون    ( در قيامات )گاردانيم؛ و باار ديگار     آفرياديم؛ و در آن باازمى  [  زمين]= ما شما را از آن " -

 "!آوريم مى

 اتِنَا کُلَهَا فَكَذَبَ وَأَبَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَ( 52
 "!ما همه آيات خود را به او نشان داديم؛ اما او تكذيب کرد و سرباز زد" -

 قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِکَ يَا مُوسَى ( 57
 !اى که با سحر خود، ما را از سرزمينمان بيرون کنى؟ آيا آمده! اى موسى»: گفت -

فَلَنَأْتِيَنَكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَناتَ  ( 58

 مَكَانًا سُوًى 
موعادى مياان ماا و     ( تاريخش را تعيين کان، و )هم اکنون ! قطعاً ما هم سحرى همانند آن براى تو خواهيم آورد" -

 "«!نه تو، از آن تخلّف نكنيم؛ آن هم در مكانى که نسبت به همه يكسان باشدخودت قرار ده که نه ما و 

 قَالَ مَوْعِدُکُمْ يَوْمُ الزِينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَاسُ ضُحًى ( 59
آياد،   است؛ به شرط اينكه همه مردم ، هنگامى که روز، باال ماى [ روز عيد]= ميعاد ما و شما روز زينت »: گفت" -

 "«!جم  شوند
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 فَتَوَلَى فِرْعَوْنُ فَجَمَ َ کَيْدَهُ ثُمَ أَتَى ( 21
 ( در روز موعاود )فرعون آن مجلس را ترک گفت؛ و تمام مكار و فرياب خاود را جما  کارد؛ و ساپس هماه را        " -

 ".آورد

دْ قَالَ لَهُم مَوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَهِ کَذِبًا فَيُسْاحِتَكُمْ بِعَاذَابٍ وَقَا   ( 21

 خَابَ مَنِ افْتَرَى 
بار  )و هار کاس کاه    ! ساازد  دروغ بر خدا نبنديد، که شما را با عذابى نابود مى! واى بر شما»: موسى به آنان گفت -

 «!شود مى ( و شكست خورده)دروغ ببندد، نوميد  ( خدا

 فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَجْوَى ( 22
 ".ود، در مورد ادامه راهشان به نزاع برخاستند؛ و مخفيانه و درگوشى با هم سخن گفتندآنها در ميان خ" -

قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَااکُم مِانْ أَرْضِاكُم بِسِاحْرِهِمَا     ( 23

 وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى 
خواهند با سحرشان شما را از سرزمينتان بيرون کنند و راه و رسم نموناه   مى! مسلّماً ساحرند ( نفر)اين دو »: گفتند -

 !شما را از بين ببرند

 فَأَجْمِعُوا کَيْدَکُمْ ثُمَ ائْتُوا صَف ا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ( 24
بيايياد؛ اماروز    ( ان مباارزه باه مياد  )اکنون که شنين است، تمام نيرو و نقشه خود را جم  کنيد، و در يك صف " -

 "!رستگارى از آن کسى است که برترى خود را اثبات کند

 قَالُوا يَا مُوسَى إِمَا أَن تُلْقِيَ وَإِمَا أَن نَكُونَ أَوَلَ مَنْ أَلْقَى ( 25
 «!كنيم؟افكنى، يا ما کسانى باشيم که اول بيف مى ( عّصاى خود را)آيا تو اول ! اى موسى»: گفتند ( ساحران) -

 قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِّصِيَهُمْ يُخَيَلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَهَا تَسْعَى ( 22
رسيد کاه حرکات    در اين هنگام طنابها و عّصاهاى آنان بر اثر سحرشان شنان به نظر مى« !شما اول بيفكنيد»: گفت -

 !کند مى

 خِيفَةً مَوسَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ ( 27
 !( مبادا مردم گمراه شوند)موسى ترس خفيفى در دل احساس کرد  -
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 قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَكَ أَنتَ الْأَعْلَى ( 28
 !برترى ( پيروز و)تو مسلّماً ! نترس»: گفتيم -

وَلَاا يُفْلِاحُ   وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَمَا صَنَعُوا کَيْادُ سَااحِرٍ   ( 29

 السَاحِرُ حَيْ ُ أَتَى 
اند تنها مكر ساحر اسات؛ و   آنچه ساخته! بلعد اند مى و آنچه را در دست راست دارى بيفكن، تمام آنچه را ساخته" -

 "«!ساحر هر جا رود رستگار نخواهد شد

 ى فَأُلْقِيَ السَحَرَةُ سُجَدًا قَالُوا آمَنَا بِرَبِ هَارُونَ وَمُوسَ( 71
ما »: ساحران همگى به سجده افتادند و گفتند ( .موسى عّصاى خود را افكند، و آنچه را که آنها ساخته بودند بلعيد) -

 «!به پروردگار هارون و موسى ايمان آورديم

قَطِعَنَ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَهُ لَكَبِيرُکُمُ الَذِي عَلَمَكُمُ السِحْرَ فَلَأُ( 71

أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ النَخْلِ وَلَتَعْلَمُنَ أَيَنَا أَشَادَ  

 عَذَابًا وَأَبْقَى 
مسلّماً او بزرگ شماسات کاه باه شاما     ! آيا پيش از آنكه به شما اذن دهم به او ايمان آورديد؟»: گفت ( فرعون)" -

آويزم؛  هاى نخل به دار مى کنم؛ و شما را از تنه به يقين دستها و پاهايتان را بطور مخالف قط  مى! موخته استسحر آ

 "«!و خواهيد دانست مجازات کدام يك از ما دردناکتر و پايدارتر است

ضِ مَاا أَناتَ   قَالُوا لَن نُؤْثِرَکَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِنَاتِ وَالَذِي فَطَرَنَا فَاقْ( 72

 قَاضٍ إِنَمَا تَقّْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدَنْيَا 
سوگند به آن کسى که ما را آفريده، هرگز تو را بر داليل روشنى کاه باراى ماا آماده، مقادّم نخاواهيم       »: گفتند" -

 "!توانى حكم کنى خواهى بكن؛ تو تنها در اين زندگى دنيا مى هر حكمى مى! داشت
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ا بِرَبِنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَکْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِاحْرِ وَاللَاهُ خَيْارٌ    إِنَا آمَنَ( 73

 وَأَبْقَى 
ما به پروردگارمان ايمان آورديم تا گناهانمان و آنچه را از سحر بر ما تحميل کاردى ببخشاايد؛ و خادا بهتار و     " -

 "«!پايدارتر است

 رَبَهُ مُجْرِمًا فَإِنَ لَهُ جَهَنَمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيى  إِنَهُ مَن يَأْتِ( 74
ميرد و نه زندگى  هر کس در محّضر پروردگارش خطاکار حاضر شود، آتش دوزخ براى اوست؛ در آن جا، نه مى" -

 "!کند مى

 الدَرَجَاتُ الْعُلَى  وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الّصَالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ( 75
 ...و هر کس با ايمان نزد او آيد، و اعمال صالح انجام داده باشد، شنين کسانى درجات عالى دارند -

 جَنَاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَکَى ( 72
زير درختانش جارى است، در حالى کاه هميشاه در آن خواهناد باود؛ ايان      باغهاى جاويدان بهشت، که نهرها از " -

 "!است پاداش کسى که خود را پاک نمايد

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًاا فِاي الْبَحْارِ    ( 77

 يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَکًا وَلَا تَخْشَى 
با خود ببار؛ و باراى آنهاا راهاى خشاك در درياا        ( از مّصر)شبانه بندگانم را »: وحى فرستاديم کهما به موسى " -

 "«!خواهى ترسيد، و نه از غرق شدن در دريا ( فرعونيان)بگشا؛ که نه از تعقيب 

 فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِنَ الْيَمِ مَا غَشِيَهُمْ ( 78
بطاور   ( در ميان امواج خروشان خاود )فرعون با لشكريانش آنها را دنبال کردند؛ و دريا آنان را  ( رتيببه اين ت)" -

 "!کامل پوشانيد

 وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ( 79
 "!فرعون قوم خود را گمراه ساخت؛ و هرگز هدايت نكرد" -
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نْ عَدُوِکُمْ وَوَاعَدْنَاکُمْ جَانِبَ الطُورِ الْأَيْمَنَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاکُم مِ( 81

 وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَلْوَى 
ما شما را از شنگال دشمنتان نجات داديم؛ و در طرف راست کوه طور، با شما وعده گذارديم؛ و ! اى بنى اسرائيل" -

 "!بر شما نازل کرديم« سلوى»و « منّ»

وا مِن طَيِبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَ عَلَايْكُمْ غَّضَابِي وَمَان    کُلُ( 81

 يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَّضَبِي فَقَدْ هَوَى 
ايم؛ و در آن طغيان نكنيد، که غّضب من بر شاما وارد شاود و هار     اى که به شما داده بخوريد از روزيهاى پاکيزه" -

 "!کند ود، سقوب مىکس غّضبم بر او وارد ش

 وَإِنِي لَغَفَارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَ اهْتَدَى ( 82
 !آمرزم و من هر که را توبه کند، و ايمان آورد، و عمل صالح انجام دهد، سپس هدايت شود، مى -

 وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى ( 83
 !عجله کنى؟( براى آمدن به کوه طور)ه از قومت پيشى گيرى، و شه شيز سبب شد ک! اى موسى -

 قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَى ( 84
 "«!آنان در پى منند؛ و من به سوى تو شتاب کردم، تا از من خشنود شوى! پروردگارا»: عرض کرد" -

 وْمَكَ مِن بَعْدِکَ وَأَضَلَهُمُ السَامِرِيَ قَالَ فَإِنَا قَدْ فَتَنَا قَ( 85
 «!ما قوم تو را بعد از تو، آزموديم و سامرى آنها را گمراه ساخت»: فرمود -

فَرَجَ َ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَّضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْکُمْ رَبَكُمْ وَعْادًا  ( 82

لْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلَ عَلَيْكُمْ غَّضَبٌ مِن رَبِكُمْ فَاأَخْلَفْتُم  حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ا

 مَوْعِدِي 
مگر پروردگارتان وعده نيكويى به ! اى قوم من»: موسى خشمگين و اندوهناک به سوى قوم خود بازگشت و گفت -

تيد غّضب پروردگارتان بر شما نازل شود کاه باا   خواس آيا مدّت جدايى من از شما به طول انجاميد، يا مى! شما نداد؟

 «!وعده من مخالفت کرديد؟
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قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَکَ بِمَلْكِنَاا وَلَكِنَاا حُمِلْنَاا أَوْزَارًا مِان زِينَاةِ الْقَاوْمِ       ( 87

 فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَامِرِيَ 
ز وعده تو تخلّف نكرديم؛ بلكه مقدارى از زيورهاى قوم را که باا خاود داشاتيم    ما به ميل و اراده خود ا»: گفتند" -

 "...و سامرى اينچنين القا کرد« !افكنديم

 فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ ( 88
 ( باه يكاديگر  )داشت پدياد آورد؛ و   ( واقعى)مچون صداى گوساله اى که صدايى ه و براى آنان مجسّمه گوساله" -

 "!( پيمانى را که با خدا بسته بود)و او فراموش کرد « !اين خداى شما، و خداى موسى است»: گفتند

 أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَا يَرْجِ ُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَر ا وَلَا نَفْعًا ( 89
 !دهد، و مالك هيچ گونه سود و زيانى براى آنها نيست؟ هيچ پاسخى به آنان نمى ( اين گوساله)بينند که  آيا نمى -

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَمَا فُتِنتُم بِاهِ وَإِنَ رَبَكُامُ الارَحْمَنُ    ( 91

 فَاتَبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي 
پروردگاار  ! اياد  شما به اين وسيله مورد آزمايش قرار گرفته! اى قوم من»: هارون به آنها گفته بود و پيش از آن، -

 «!پس، از من پيروى کنيد، و فرمانم را اطاعت نماييد! شما خداوند رحمان است

 قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاکِفِينَ حَتَى يَرْجِ َ إِلَيْنَا مُوسَى ( 91
تاا موساى باه ساوى ماا       ( دهايم  و به پرستش گوساله اداماه ماى  )گرديم  ما همچنان گرد آن مى»: ندولى آنها گفت -

 «!بازگردد

 قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُوا ( 92
 ...شرا هنگامى که ديدى آنها گمراه شدند! اى هارون»: گفت ( موسى) -

 أَمْرِي  أَلَا تَتَبِعَنِ أَفَعَّصَيْتَ( 93
 «!آيا فرمان مرا عّصيان نمودى؟! از من پيروى نكردى؟ -
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قَالَ يَا ابْنَ أُمَ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ ( 94

 بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي 
من ترسيدم بگويى تو مياان بناى اسارائيل    ! ريش و سر مرا مگير![ رادراى ب! ]= اى فرزند مادرم»: گفت ( هارون) -

 «!تفرقه انداختى، و سفارش مرا به کار نبستى

 قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيَ ( 95
 «!تو شرا اين کار را کردى، اى سامرى؟»: گفت ( موسى رو به سامرى کرد و) -

بِهِ فَقَبَّضْتُ قَبّْضَةً مِانْ أَثَارِ الرَسُاولِ فَنَبَاذْتُهَا     قَالَ بَّصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبّْصُرُوا ( 92

 وَکَذَلِكَ سَوَلَتْ لِي نَفْسِي 
را گارفتم، ساپس آن را    ( و فرساتاده خادا  )من شيزى ديدم که آنها نديدند؛ من قسمتى از آثاار رساول   »: گفت" -

 "«!نفس من اين کار را در نظرم جلوه داد ( هواى)افكندم، و اينچنين 

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَ لَكَ مَوْعِادًا لَانْ   ( 97

تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاکِفًا لَنُحَرِقَنَهُ ثُمَ لَنَنسِفَنَهُ فِي الْايَمِ  

 نَسْفًا 
با من تماس »بگوئى  ( هر کس با تو نزديك شود)بهره تو در زندگى دنيا اين است که  برو، که»: گفت ( موسى)" -

بنگر به اين معبودت که پيوسته آن  ( اکنون! )دارى، که هرگز تخلّف نخواهد شد ( از عذاب خدا)و تو ميعادى « !نگير

 "!پاشيم ا مىسوزانيم؛ سپس ذرّات آن را به دري و ببين ما آن را نخست مى! کردى را پرستش مى

 إِنَمَا إِلَهُكُمُ اللَهُ الَذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ وَسِ َ کُلَ شَيْءٍ عِلْمًا ( 98
 "«!معبود شما تنها خداوندى است که جز او معبودى نيست؛ و علم او همه شيز را فرا گرفته است" -

 قَدْ آتَيْنَاکَ مِن لَدُنَا ذِکْرًا کَذَلِكَ نَقُصَ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَ( 99
 "!به تو داديم ( و قرآنى)کنيم؛ و ما از نزد خود، ذکر  اين گونه بخشى از اخبار پيشين را براى تو بازگو مى" -

 مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ( 111
 !بر دوش خواهد داشت ( از گناه و مسؤوليّت)بار سنگينى هر کس از آن روى گردان شود، روز قيامت  -
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 خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ( 111
 "!در حالى که جاودانه در آن خواهند ماند؛ و بد بارى است براى آنها در روز قيامت" -

 يَوْمَئِذٍ زُرْقًا  يَوْمَ يُنفَخُ فِي الّصَورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ( 112
 "!کنيم شود؛ و مجرمان را با بدنهاى کبود، در آن روز جم  مى دميده مى« صور»همان روزى که در " -

 يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَا عَشْرًا ( 113
و ! )توقّاف کردياد   ( م برزخشبانه روز در عال)شما فقط ده  ( :گويند بعّضى مى)کنند؛  آنها آهسته با هم گفتگو مى" -

 "( !دانند شقدر طوالنى بوده است نمى

 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُمْ إِلَا يَوْمًا ( 114
درناگ   شاما تنهاا ياك روز   »: گوياد  تارين آنهاا ماى    گويند آگاهتريم، هنگامى که نيكوروش ما به آنچه آنها مى -

 «!کرديد

 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِي نَسْفًا ( 115
 "!دهد برباد مى ( متالشى کرده)پروردگارم آنها را »: کنند؛ بگو ها سؤال مى و از تو درباره کوه" -

 فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفّْصَفًا ( 112
 ...سازد ا مىآب و گياه ره سپس زمين را صاف و هموار و بى -

 لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ( 117
 «!بينى اى که در آن، هيچ پستى و بلندى نمى به گونه -

يَوْمَئِذٍ يَتَبِعُونَ الدَاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَت الْأَصْوَاتُ لِلرَحْمَنِ فَلَا تَسْمَ ُ ( 118

 إِلَا هَمْسًا 
و همگاى از قبرهاا   )ت کننده الهى پيروى نموده، و قدرت بر مخالفت او نخواهند داشات  در آن روز، همه از دعو" -

شاود؛ و جاز صاداى آهساته شيازى       خداوناد رحماان، خاضا  ماى     ( عظمات )؛ و همه صداها در برابار  ( خيزند برمى

 "!شنوى نمى
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 وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَ ُ الشَفَاعَةُ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحْمَنُ ( 119
بخشد، جز کسى که خداوناد رحماان باه او اجاازه داده، و باه گفتاار او        در آن روز، شفاعت هيچ کس سودى نمى -

 .راضى است

 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ( 111
 "!او احاطه ندارند ( علم)داند؛ ولى آنها به  اند مى پشت سرگذاشته ( ادر دني)آنچه را پيش رو دارند، و آنچه را " -

 وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِ الْقَيَومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ( 111
است آن کاه باار    ( و زيانكار)شود؛ و مأيوس  ها در برابر خداوند حىّ قيوم، خاض  مى همه شهره ( در آن روز)و " -

 "!بر دوش دارد ستمى

 وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الّصَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَّضْمًا ( 112
 .ترسد، و نه از نقّصان حقش آن کس که کارهاى شايسته انجام دهد، در حالى که مؤمن باشد، نه از ظلمى مى ( امّا) -

يًا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيادِ لَعَلَهُامْ يَتَقُاونَ أَوْ    وَکَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِ( 113

 يُحْدِثُ لَهُمْ ذِکْرًا 
را در آن باازگو   ( و اناذارها )ناازل کارديم، و اناواع وعيادها     [ فّصيح و گويا]= و اين گونه آن را قرآنى عربى " -

 "!نموديم، شايد تقوا پيشه کنند؛ يا براى آنان تذکّرى پديد آورد

فَتَعَالَى اللَهُ الْمَلِكُ الْحَقُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقّْضَاى إِلَيْاكَ   ( 114

 وَحْيُهُ وَقُل رَبِ زِدْنِي عِلْمًا 
قرآن عجله مكن، پيش از آنكه وحى  ( تالوت)پس نسبت به ! پس بلندمرتبه است خداوندى که سلطان حقّ است" -

 "«!علم مرا افزون کن! پروردگارا»: ؛ و بگوآن بر تو تمام شود

 وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ( 115
 "!پيش از اين، از آدم پيمان گرفته بوديم؛ امّا او فراموش کرد؛ و عزم استوارى براى او نيافتيم" -

 جُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَا إِبْلِيسَ أَبَى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْ( 112
همگى ساجده کردناد؛ جاز ابلايس کاه      « !براى آدم سجده کنيد»: و به ياد آور هنگامى را که به فرشتگان گفتيم" -

 "!( و سجده نكرد)سرباز زد 
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كُمَاا مِانَ الْجَنَاةِ    فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِاكَ فَلَاا يُخْرِجَنَ  ( 117

 فَتَشْقَى 
مبادا شما را از بهشت بيرون کند؛ کاه باه   ! همسر توست ( دشمن)دشمن تو و  ( ابليس)اين ! اى آدم»: پس گفتيم" -

 "!زحمت و رنّج خواهى افتاد

 إِنَ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ( 118
 "راى تو اين است که در آن گرسنه و برهنه نخواهى شد؛ب ( و مزيّتش! امّا تو در بهشت راحت هستى)" -

 وَأَنَكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَّضْحَى ( 119
 «!دهد شوى، و حرارت آفتاب آزارت نمى و در آن تشنه نمى -

 فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ( 121

 لَا يَبْلَى 
زوال  خواهى تو را به درخت زندگى جاوياد، و ملكاى باى    آيا مى! اى آدم»: ولى شيطان او را وسوسه کرد و گفت -

 «!راهنمايى کنم؟

فَأَکَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخّْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَةِ ( 121

 هُ فَغَوَى وَعَّصَى آدَمُ رَبَ
و عورتشان آشكار گشت و براى پوشاندن خاود،   ( و لباس بهشتيشان فرو ريخت،)سرانجام هر دو از آن خوردند،  -

 !آدم پروردگارش را نافرمانى کرد، و از پاداش او محروم شد ( آرى! )بهشتى جامه دوختند ( درختان)از برگهاى 

 يْهِ وَهَدَى ثُمَ اجْتَبَاهُ رَبَهُ فَتَابَ عَلَ( 122
 .اش را پذيرفت، و هدايتش نمود سپس پروردگارش او را برگزيد، و توبه -

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعّْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ فَإِمَا يَأْتِيَنَكُم مِنِي هُدًى فَمَنِ ( 123

 اتَبَ َ هُدَايَ فَلَا يَّضِلُ وَلَا يَشْقَى 
ولى هرگااه هادايت   ! فرود آييد، در حالى که دشمن يكديگر خواهيد بود ( بهشت)هر دو از آن »: فرمود ( خداوند) -

 !شود، و نه در رنّج خواهد بود من به سراغ شما آيد، هر کس از هدايت من پيروى کند، نه گمراه مى
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قِيَامَاةِ  وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِي فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةً ضَانكًا وَنَحْشُارُهُ يَاوْمَ الْ   ( 124

 أَعْمَى 
تنگى خواهد داشت؛ و روز قيامت، او را نابينا محشور  ( سخت و)و هر کس از ياد من روى گردان شود، زندگى " -

 "«!کنيم مى

 قَالَ رَبِ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ کُنتُ بَّصِيرًا ( 125
 «!ودممن که بينا ب! شرا نابينا محشورم کردى؟! پروردگارا»: گويد مى -

 قَالَ کَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَکَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى ( 122
آن گونه که آيات من براى تو آمد، و تو آنها را فراموش کردى؛ اماروز نياز تاو فراماوش خاواهى      »: فرمايد مى" -

 "«!شد

بِهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَادَ  وَکَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَ( 127

 وَأَبْقَى 
و عذاب آخارت، شاديدتر   ! دهيم کسى را که اسراف کند، و به آيات پروردگارش ايمان نياورد و اين گونه جزا مى -

 !و پايدارتر است

نِهِمْ إِنَ فِي أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاکِ( 128

 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُوْلِي النُهَى 
هاالک نماوديم، و    ( که طغيان و فساد کردناد )آيا براى هدايت آنان کافى نيست که بسيارى از نسلهاى پيشين را  -

 .تهاى روشنى براى خردمندان اس مسلّماً در اين امر، نشانه! روند آنان راه مى ( ويران شده)اينها در مسكنهاى 

 وَلَوْلَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًى ( 129
 !گرفت و اگر سنّت و تقدير پروردگارت و مالحظه زمان مقرّر نبود، عذاب الهى بزودى دامان آنان را مى -
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عِ الشَامْسِ وَقَبْالَ   فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُاو ( 131

 غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَيْلِ فَسَبِحْ وَأَطْرَافَ النَهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَى 
و پيش از طلوع آفتاب، و قبل از غروب آن؛ تسبيح و حمد پروردگاارت  ! گويند، صبر کن پس در برابر آنچه مى" -

از الطااف  )تسبيح گاوى؛ باشاد کاه     ( پروردگارت را)روز  از ساعات شب و اطراف ( برخى)را بجا آور؛ و همچنين 

 "!خشنود شوى ( الهى

وَلَا تَمُدَنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًاا مِانْهُمْ زَهْارَةَ الْحَيَااةِ الادَنيَا      ( 131

 لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى 
هااى زنادگى    اينهاا شاكوفه  ! ايم، مايفكن  هايى از آنان داده ا به نعمتهاى مادّى، که به گروهو هرگز ششمان خود ر" -

 "!دنياست؛ تا آنان را در آن بيازماييم؛ و روزى پروردگارت بهتر و پايدارتر است

 وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالّصَلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَاا نَسْاأَلُكَ رِزْقًاا نَحْانُ نَرْزُقُاكَ     ( 132

 وَالْعَاقِبَةُ لِلتَقْوَى 
ماا باه تاو روزى     ( بلكاه )خواهيم؛  از تو روزى نمى! خانواده خود را به نماز فرمان ده؛ و بر انجام آن شكيبا باش" -

 "!دهيم؛ و عاقبت نيك براى تقواست مى

 مَا فِي الّصَحُفِ الْأُولَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِن رَبِهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِنَةُ ( 133
آيا خبرهاى روشنى کاه   ( :بگو! )آورد؟ اى از سوى پروردگارش براى ما نمى معجزه و نشانه ( پيامبر)شرا »: گفتند -

 !نخستين بوده، براى آنها نيامد؟ ( آسمانى)در کتابهاى 

بَنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَاا رَسُاولًا   وَلَوْ أَنَا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَ( 134

 فَنَتَبِ َ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَ وَنَخْزَى 
! پروردگاارا »: گفتناد  ماى  ( در قيامت)کرديم،  با عذابى هالک مى ( که قرآن نازل شود)اگر ما آنان را پيش از آن  -

 «!نيم، پيش از آنكه ذليل و رسوا شويمشرا پيامبرى براى ما نفرستادى تا از آيات تو پيروى ک



 قرآن کریم               سوره االنبياء

496 

قُلْ کُلٌ مَتَرَبِصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الّصِرَاطِ السَوِيِ وَمَنِ ( 135

 اهْتَدَى 
حاال کاه شناين     ( !ما در انتظار وعده پيروزى، و شما در انتظار شكسات ماا  ! )در انتظاريم ( ما و شما)همه »: بگو -

 !دانيد شه کسى از اصحاب صراط مستقيم، و شه کسى هدايت يافته است امّا بزودى مى! انتظار بكشيد است،

 سوره االنبياء

 محل نزول مكه -112تعداد آيات  -21س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 فْلَةٍ مَعْرِضُونَ اقْتَرَبَ لِلنَاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَ( 1
 !حساب مردم به آنان نزديك شده، در حالى که در غفلتند و روى گردانند -

 مَا يَأْتِيهِم مِن ذِکْرٍ مَن رَبِهِم مَحْدَثٍ إِلَا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ( 2
باه آن گاوش    ( و شاوخى )ازى آيد، مگار آنكاه باا با     اى از طرف پروردگارشان براى آنها نمى هيچ يادآورى تازه -

 !دهند مى

لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُواْ النَجْوَى الَذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إِلَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ ( 3

 السِحْرَ وَأَنتُمْ تُبّْصِرُونَ 
آيا »: ( و گفتند)پنهانى نجوا کردند  و ستمگران! خبرى فرو رفته است اين در حالى است که دلهايشان در لهو و بى -

 !بينيد؟ مى ( ششم داريد و)رويد، با اينكه  آيا به سراغ سحر مى! جز اين است که او بشرى همانند شماست؟

 قَالَ رَبِي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَمَاءِ وَاألَرْضِ وَهُوَ السَمِي ُ الْعَلِيمُ ( 4
 "«!داند؛ و او شنوا و داناست سخنان را، شه در آسمان باشد و شه در زمين، مى پروردگارم همه»: گفت ( پيامبر)" -
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بَلْ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْالَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَاا بِآيَاةٍ کَمَاا أُرْسِالَ     ( 5

 األَوَلُونَ 
اصاالً آن را بادروغ باه خادا     ! ايى آشفته استبلكه خوابه ( آورده وحى نيست؛ ( ص)آنچه محمّد )»: آنها گفتند" -

اى براى ما بيااورد؛ هماان گوناه کاه پياامبران       بايد معجزه ( گويد اگر راست مى! )بسته؛ نه، بلكه او يك شاعر است

 "«!فرستاده شدند ( با معجزات)پيشين 

 مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ( 2
 ( تقاضاى معجزات گوناگون کردند،و خواسته آنان عملى شد، ولى)تمام آباديهايى که پيش از اينها هالک کرديم " -

 "!آورند؟ هرگز ايمان نياوردند؛ آيا اينها ايمان مى

الَ  وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِالَ رِجَاالً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الاذِکْرِ إِن کُناتُمْ  ( 7

 تَعْلَمُونَ 
اگار   ( !هماه انساان بودناد، و از جانس بشار     ! )کارديم، نفرساتاديم   ما پيش از تو، جز مردانى که به آنان وحى مى -

 .دانيد، از آگاهان بپرسيد نمى

 وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْکُلُونَ الطَعَامَ وَمَا کَانُوا خَالِدِينَ ( 8
 !عمر جاويدان هم نداشتند! ا نخورند قرار نداديمآنان را پيكرهايى که غذ -

 ثُمَ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ( 9
 ( از شناگ دشمنانشاان  )خواساتيم   آنها و هر کس را که ماى ! اى را که به آنان داده بوديم، وفا کرديم سپس وعده" -

 "!مسرفان را هالک نموديم نجات داديم؛ و

 لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ کِتَابًا فِيهِ ذِکْرُکُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ( 11
 !فهميد؟ آيا نمى! شما در آن است ( و بيدارى)ما بر شما کتابى نازل کرديم که وسيله تذکّر  -

 بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ  وَکَمْ قَّصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ کَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا( 11
 "!شه بسيار آباديهاى ستمگرى را در هم شكستيم؛ و بعد از آنها، قوم ديگرى روى کار آورديم" -

 فَلَمَا أَحَسَوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْکُّضُونَ ( 12
 !هنگامى که عذاب ما را احساس کردند، ناگهان پا به فرار گذاشتند -
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 کُّضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاکِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْأَلُونَ لَا تَرْ( 13
ساائالن  )شاايد  ! فرار نكنيد؛ و به زندگى پر ناز و نعمت، و به مسكنهاى پار زرق و برقتاان بازگردياد    ( :گفتيم)" -

 "!( شما هم آنان را محروم بازگردانيد)از شما تقاضا کنند  ( بيايند و

 قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَا کُنَا ظَالِمِينَ ( 14
 «!به يقين ما ستمگر بوديم! اى واى بر ما»: گفتند -

 فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَى جَعَلْنَاهُمْ حَّصِيدًا خَامِدِينَ ( 15
 !کردند، تا آنها را درو کرده و خاموش ساختيم و همچنان اين سخن را تكرار مى -

 وَمَا خَلَقْنَا السَمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ( 12
 !ما آسمان و زمين، و آنچه را در ميان آنهاست از روى بازى نيافريديم -

 لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَخِذَ لَهْوًا لَاتَخَذْنَاهُ مِن لَدُنَا إِن کُنَا فَاعِلِينَ ( 17
 !کرديم خواستيم سرگرمى انتخاب کنيم، شيزى متناسب خود انتخاب مى ىاگر م ( بفرض محال) -

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِاقٌ وَلَكُامُ الْوَيْالُ مِمَاا     ( 18

 تَّصِفُونَ 
امّاا واى بار   ! شاود  و و نابود مىکوبيم تا آن را هالک سازد؛ و اين گونه، باطل مح بلكه ما حق را بر سر باطل مى" -

 "!کنيد مى( درباره خدا و هدف آفرينش)شما از توصيفى که 

وَلَهُ مَن فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا ( 19

 يَسْتَحْسِرُونَ 
هايچ گااه از عباادتش اساتكبار     [  فرشاتگان ]= زد اويناد  و آنها کاه نا  ! از آن اوست آنان که در آسمانها و زمينند -

 .شوند ورزند، و هرگز خسته نمى نمى

 يُسَبِحُونَ اللَيْلَ وَالنَهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ( 21
 ".گردند گويند؛ و سست نمى شب و روز را تسبيح مى ( تمام)" -
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 أَمِ اتَخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ( 21
 !سازند؟ منتشر مى ( کنند و خلق مى)آيا آنها خدايانى از زمين برگزيدند که  -

 لَوْ کَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَا اللَهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَهِ رَبِ الْعَرْشِ عَمَا يَّصِفُونَ ( 22
منازه اسات   ! ( خاورد  ام جهان به هم مىو نظ)شدند  خدايان ديگرى بود، فاسد مى« اللّه»اگر در آسمان و زمين، جز  -

 !کنند خداوند پروردگار عرش، از توصيفى که آنها مى

 لَا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ( 23
 "!تواند بر کار او خرده بگيرد؛ ولى در کارهاى آنها، جاى سؤال و ايراد است هيچ کس نمى" -

ةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِکْرُ مَن مَعِيَ وَذِکْرُ مَن أَمِ اتَخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَ( 24

 قَبْلِي بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَ فَهُم مَعْرِضُونَ 
اين سخن کسانى است که با من هستند، و سخن ! دليلتان را بياوريد»: بگو! آيا آنها معبودانى جز خدا برگزيدند؟" -

روى  ( از آن)دانند؛ و باه هماين دليال     امّا بيشتر آنها حق را نمى« !است که پيش از من بودند[  امبرانىپي]= کسانى 

 ".گردانند

وَمَا َأرْسَلْنَا مِن قَبْلَِك مِن رَسُوٍل إِلَاا نُاوحِي إِلَيْاِه أَنَاُه لَاا إِلَاهَ إِلَاا أَنَاا         ( 25

 فَاعْبُدُونِ 
معبودى جز من نيست؛ پس تنها مارا  »: رستاديم مگر اينكه به او وحى کرديم کهما پيش از تو هيچ پيامبرى را نف" -

 "«.پرستش کنيد

 وَقَالُوا اتَخَذَ الرَحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مَكْرَمُونَ ( 22
؛ آنهاا  ( قاص از اين عياب و ن )او منزه است ! «خداوند رحمان فرزندى براى خود انتخاب کرده است»: آنها گفتند" -

 ".بندگان شايسته اويند[  فرشتگان]= 

 لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ( 27
 ".کنند به فرمان او عمل مى ( پيوسته)گيرند؛ و  هرگز در سخن بر او پيشى نمى" -
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إِلَا لِمَنِ ارْتَّضَاى وَهُام مِانْ    يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ( 28

 خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ 
به شافاعت باراى   )داند؛ و آنها جز براى کسى که خدا راضى  او اعمال امروز و آينده و اعمال گذشته آنها را مى" -

 ".کنند؛ و از ترس او بيمناکند است شفاعت نمى ( او

ونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِياهِ جَهَانَمَ کَاذَلِكَ نَجْازِي     وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِي إِلَهٌ مِن دُ( 29

 الظَالِمِينَ 
و ستمگران را اين گوناه کيفار   ! دهيم ، کيفر او را جهنم مى«من جز خدا، معبودى ديگرم»: و هر کس از آنها بگويد -

 .خواهيم داد

نَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا أَوَلَمْ يَرَ الَذِينَ کَفَرُوا أَنَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کَا( 31

 مِنَ الْمَاءِ کُلَ شَيْءٍ حَيٍ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ 
اى  آيا کافران نديدند که آسمانها و زمين به هم پيوسته بودند، و ما آنها را از يكديگر باز کرديم؛ و هر شيز زنده" -

 "!آورند؟ آيا ايمان نمى! را از آب قرار داديم؟

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُابُلًا لَعَلَهُامْ   ( 31

 يَهْتَدُونَ 
هايى قارار داديام تاا     ها و راه و در آن، درّه! هاى ثابت و پابرجايى قرار داديم، مبادا آنها را بلرزاند و در زمين، کوه -

 !هدايت شوند

 ا السَمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَجَعَلْنَ( 32
 ".گردانند و آسمان را سقف محفوظى قرار داديم؛ ولى آنها از آيات آن روى" -

 وَهُوَ الَذِي خَلَقَ اللَيْلَ وَالنَهَارَ وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ( 33
 "!که شب و روز و خورشيد و ماه را آفريد؛ هر يك در مدارى در حرکتنداو کسى است " -
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 وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ( 34
آياا   ( کشاند،  وانگهى آنها که انتظار مرگ تو را ماى )براى هيچ انسانى جاودانگى قرار نداديم؛  ( نيز)پيش از تو " -

 "!اگر تو بميرى، آنان جاويد خواهند بود؟

 کُلُ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوکُم بِالشَرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ( 35
کنيم؛ و سرانجام بسوى ما بازگرداناده   و شما را با بديها و خوبيها آزمايش مى! ششد هر انسانى طعم مرگ را مى" -

 "!شويد مى

وَإِذَا رَآکَ الَذِينَ کَفَرُوا إِن يَتَخِذُونَكَ إِلَا هُزُوًا أَهَذَا الَذِي يَذْکُرُ آلِهَتَكُمْ ( 32

 وَهُم بِذِکْرِ الرَحْمَنِ هُمْ کَافِرُونَ 
سى است که آيا اين همان ک ( :گويند و مى)بينند، کارى جز استهزا کردن تو ندارند؛  هنگامى که کافران تو را مى" -

 ".کنند در حالى که خودشان ذکر خداوند رحمان را انكار مى! گويد؟ سخن از خدايان شما مى

 خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ( 37
 "!دادانسان از عجله آفريده شده؛ ولى عجله نكنيد؛ بزودى آياتم را به شما نشان خواهم  ( آرى،)" -

 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ ( 38
 «!رسد؟ کى فرا مى ( قيامت)اگر راست ميگوييد، اين وعده »: گويند آنها مى -

لَوْ يَعْلَمُ الَذِينَ کَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ ( 39

 يُنّصَرُونَ وَلَا هُمْ 
هاى آتش را از صاورت و از پشاتهاى خاود     توانند شعله نمى ( رسد فرا مى)دانستند زمانى که  ولى اگر کافران مى -

 !( کردند اين قدر درباره قيامت شتاب نمى)کند  دور کنند، و هيچ کس آنان را يارى نمى

 نَ رَدَهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُو( 41
کند؛ آنچنان که توانايى دف  آن را  آيد و مبهوتشان مى بطور ناگهانى به سراغشان مى ( آرى، اين مجازات الهى)" -

 "!شود ندارند، و به آنها مهلت داده نمى
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نْهُم مَا کَاانُوا بِاهِ   وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَذِينَ سَخِرُوا مِ( 41

 يَسْتَهْزِؤُون 
استهزا کردند؛ امّا سارانجام، آنچاه را اساتهزا     ( نيز)پيامبران پيش از تو را  ( اگر تو را استهزا کنند نگران نباش،)" -

 "!( و مجازات الهى آنها را در هم کوبيد)کنندگان را گرفت  کردند دامان مسخره مى

اللَْيِل وَالَنهَاِر مِاَن الارَحْمَِن بَاْل هُاْم عَان ذِکْاِر َرِبهِام        قُلْ مَن يَكْلَؤُکُم بِ( 42

 مَعْرِضُونَ 
ولاى آناان از يااد    « !دارد؟ خداوناد بخشانده نگااه ماى     ( مجاازات )شاه کساى شاما را در شاب و روز از     »: بگو -

 !گردانند پروردگارشان روى

يَسْتَطِيعُونَ نَّصْرَ أَنفُسِاهِمْ وَلَاا هُام مِنَاا     أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَا ( 43

 يُّصْحَبُونَ 
توانناد   نماى  ( اين خدايان سااختگى، حتّاى  ! )توانند در برابر ما از آنان دفاع کنند؟ آيا آنها خدايانى دارند که مى" -

 "!دشون ؛ و نه از ناحيه ما با نيرويى يارى مى( تا شه رسد به ديگران)خودشان را يارى دهند 

بَلْ مَتَعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَى طَالَ عَلَايْهِمُ الْعُمُارُ أَفَلَاا يَارَوْنَ أَنَاا نَاأْتِي       ( 44

 الْأَرْضَ نَنقُّصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ 
و ماياه غارور و   )ا کردناد  مند ساختيم، تاا آنجاا کاه عمار طاوالنى پياد       بهره ( از نعمتها)ما آنها و پدرانشان را " -

( يا ما)آيا آنها غالبند ! کاهيم؟ مى ( و اهلش)بينند که ما پيوسته به سراغ زمين آمده، و از آن  ؛ آيا نمى( طغيانشان شد

 "!؟

 قُلْ إِنَمَا أُنذِرُکُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَ ُ الّصَمَ الدَعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ( 45
شاوند،   ولى آنها که گوشهايشان کر است، هنگامى که انذار مى« !کنم وسيله وحى شما را انذار مىمن تنها ب»: بگو -

 !شنوند سخنان را نمى

 وَلَئِن مَسَتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِكَ لَيَقُولُنَ يَا وَيْلَنَا إِنَا کُنَا ظَالِمِينَ ( 42
ماا همگاى ساتمگر    ! اى واى بار ماا  »: شاود کاه   ، فريادشان بلند ماى اگر کمترين عذاب پروردگارت به آنان برسد -

 «!بوديم
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وَنَّضَ ُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن کَانَ مِثْقَاالَ  ( 47

 حَبَةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَکَفَى بِنَا حَاسِبِينَ 
شاود؛ و اگار بمقادار     کنيم؛ پس به هيچ کاس کمتارين ساتمى نماى     دل را در روز قيامت برپا مىما ترازوهاى ع" -

 "!کننده باشيم کنيم؛ و کافى است که ما حساب باشد، ما آن را حاضر مى ( کار نيك و بدى)سنگينى يك دانه خردل 

 لْمُتَقِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِکْرًا لِ( 48
و نور، و آنچه مايه يادآورى براى پرهيزگااران  [  وسيله جدا کردن حق از باطل]= « فرقان»ما به موسى و هارون،  -

 .است، داديم

 الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِنَ السَاعَةِ مُشْفِقُونَ ( 49
 !د، و از قيامت بيم دارندترسن همانان که از پروردگارشان در نهان مى -

 وَهَذَا ذِکْرٌ مَبَارَکٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ( 51
 "!کنيد؟ نازل کرديم؛ آيا شما آن را انكار مى ( بر شما)ذکر مبارکى است که  ( قرآن)و اين " -

 لِمِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَکُنَا بِه عَا( 51
 "...او آگاه بوديم ( شايستگى)ما وسيله رشد ابراهيم را از قبل به او داديم؛ و از " -

 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَمَاثِيلُ الَتِي أَنتُمْ لَهَا عَاکِفُونَ ( 52
ه شما هماواره آنهاا را پرساتش    روح شيست ک هاى بى اين مجسمه»: و قوم او گفت ( آزر)آن هنگام که به پدرش  -

 «!کنيد؟ مى

 قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ( 53
 «.کنند ما پدران خود را ديديم که آنها را عبادت مى»: گفتند -

 قَالَ لَقَدْ کُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُکُمْ فِي ضَلَالٍ مَبِينٍ ( 54
 «!ايد گمراهى آشكارى بودهمسلّماً هم شما و هم پدرانتان، در »: گفت -

 قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَاعِبِينَ ( 55
 «!کنى؟ اى، يا شوخى مى آيا مطلب حقّى براى ما آورده»: گفتند -
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قَالَ بَل رَبَكُمْ رَبَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَذِي فَطَرَهُنَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِنَ ( 52

 الشَاهِدِينَ 
پروردگار شما همان پروردگار آسمانها و زمين است که آنها را ايجاد کرده؛ و مان   ( ام کامالً حقّ آورده)»: گفت" -

 "!بر اين امر، از گواهانم

 وَتَاللَهِ لَأَکِيدَنَ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُوا مُدْبِرِينَ ( 57
 «!کشم اى براى نابودى بتهايتان مى هو به خدا سوگند، در غياب شما، نقش -

 فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَا کَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ( 58
 ، همه آنها ( با استفاده از يك فرصت مناسب)سرانجام " -

 جز بت بزرگشان -

 "!( و او حقايق را بازگو کند)را قطعه قطعه کرد؛ شايد سراغ او بيايند  -

 قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ ( 59
و باياد کيفار   )هر کس با خدايان ما شنين کرده، قطعاً از ستمگران است »: گفتند ( هنگامى که منظره بتها را ديدند،) -

 «!( سخت ببيند

 هِيمُ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْکُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَا( 21
 «.گويند گفت که او را ابراهيم مى بتها سخن مى ( مخالفت با)شنيديم نوجوانى از »: گفتند ( گروهى) -

 قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَاسِ لَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ ( 21
 «!او را در برابر ديدگان مردم بياوريد، تا گواهى دهند»: گفتند ( جمعيّت) -

 وا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالُ( 22
 «!اى، اى ابراهيم؟ تو اين کار را با خدايان ما کرده»: گفتند ( هنگامى که ابراهيم را حاضر کردند،) -

 قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن کَانُوا يَنطِقُونَ ( 23
 «!گويند از آنها بپرسيد اگر سخن مى! را بزرگشان کرده استبلكه اين کار »: گفت -

 فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَكُمْ أَنتُمُ الظَالِمُونَ ( 24
 "«!حقّا که شما ستمگريد»: گفتند ( به خود)آنها به وجدان خويش بازگشتند؛ و " -



 قرآن کریم               سوره االنبياء

515 

 تَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ ثُمَ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْ( 25
دانى که اينها سخن  تو مى ( :و حكم وجدان را بكلّى فراموش کردند و گفتند)سپس بر سرهايشان واژگونه شدند؛ " -

 "!گويند نمى

 قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَّضُرُکُمْ ( 22
پرستيد که ناه کمتارين ساودى باراى شاما دارد، و ناه زياانى باه شاما           ا جز خدا شيزى را مىآي»: گفت ( ابراهيم) -

 ( !نه اميدى به سودشان داريد، و نه ترسى از زيانشان! )رساند مى

 أُفٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ( 27
 !؟( و عقل نداريد)کنيد  آيا انديشه نمى! پرستيد اف بر شما و بر آنچه جز خدا مى -

 قَالُوا حَرِقُوهُ وَانّصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن کُنتُمْ فَاعِلِينَ ( 28
 «!او را بسوزانيد و خدايان خود را يارى کنيد، اگر کارى از شما ساخته است»: گفتند -

 قُلْنَا يَا نَارُ کُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ( 29
 "«!بر ابراهيم سرد و سالم باش! اى آتش»: گفتيم ( سرانجام او را به آتش افكندند؛ ولى ما)" -

 وَأَرَادُوا بِهِ کَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ( 71
 "!خواستند ابراهيم را با اين نقشه نابود کنند؛ ولى ما آنها را زيانكارترين مردم قرار داديم آنها مى" -

 جَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَتِي بَارَکْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَنَ( 71
 !نجات داديم -که آن را براى همه جهانيان پربرکت ساختيم - ( شام)و او و لوط را به سرزمين  -

 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَکُل ا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ( 72
 "!حاق، و عالوه بر او، يعقوب را به وى بخشيديم؛ و همه آنان را مردانى صالح قرار داديمو اس" -

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الّصَالَاةِ  ( 73

 وَإِيتَاءَ الزَکَاةِ وَکَانُوا لَنَا عَابِدِينَ 
کردند؛ و انجام کارهاى نيك و برپاداشاتن   هدايت مى ( مردم را)آنان را پيشوايانى قرار داديم که به فرمان ما، و " -

 ".کردند نماز و اداى زکات را به آنها وحى کرديم؛ و تنها ما را عبادت مى



 قرآن کریم               سوره االنبياء

516 

انَت تَعْمَلُ الْخَبَائِا َ  وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَتِي کَ( 74

 إِنَهُمْ کَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ 
دادناد،   که به او حكومت و علم داديم؛ و از شهرى که اعمال زشات و کثياف انجاام ماى     ( به ياد آور)و لوط را " -

 "!رهايى بخشيديم؛ شرا که آنها مردم بد و فاسقى بودند

 ا إِنَهُ مِنَ الّصَالِحِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَ( 75
 ".و او را در رحمت خود داخل کرديم؛ و او از صالحان بود" -

 وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ( 72
ماا دعااى او را مساتجاب    ! خواناد  ( ر خاود را زماان، پروردگاا  )هنگامى که پيش از آن  ( به ياد آور)و نوح را " -

 "کرديم؛ و او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات داديم؛

وَنَّصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَذِينَ کَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَهُمْ کَانُوا قَوْمَ سَاوْءٍ فَأَغْرَقْنَااهُمْ   ( 77

 أَجْمَعِينَ 
ا را تكذيب کرده بودند يارى داديم؛ شرا که قوم بدى بودند؛ از اين رو هماه  و او را در برابر جمعيّتى که آيات م" -

 "!آنها را غرق کرديم

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَاوْمِ وَکُنَاا   ( 78

 لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ 
هنگامى که درباره کشتزارى که گوسفندان بى شبان قوم، شابانگاه در آن   ( وربه خاطر بيا)و داوود و سليمان را " -

 ".کردند؛ و ما بر حكم آنان شاهد بوديم بودند، داورى مى ( و آن را تباه کرده)شريده 

فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَکُل ا آتَيْنَا حُكْمًاا وَعِلْمًاا وَسَاخَرْنَا مَا َ دَاوُودَ الْجِبَاالَ      ( 79

 سَبِحْنَ وَالطَيْرَ وَکُنَا فَاعِلِينَ يُ
داورى، و علم فراواناى داديام؛ و    ( شايستگى)آن را به سليمان فهمانديم؛ و به هر يك از آنان  ( حكم واقعى)ما " -

 "!مگفتند؛ و ما اين کار را انجام دادي مى ( خدا)تسبيح  ( همراه او)ها و پرندگان را با داوود مسخّر ساختيم، که  کوه
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 وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحّْصِنَكُم مِن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاکِرُونَ ( 81
ايان نعمتهااى   )و ساختن زره را بخاطر شما به او تعليم داديم، تا شما را در جنگهايتان حفظ کند؛ آياا شاكرگزار   " -

 "هستيد؟ ( خدا

فَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَتِي بَارَکْنَا فِيهَا وَکُنَاا  وَلِسُلَيْمَانَ الرِيحَ عَاصِ( 81

 بِكُلِ شَيْءٍ عَالِمِينَ 
يافات؛   و تندباد را مسخّر سليمان ساختيم، که بفرمان او بسوى سرزمينى که آن را پربرکت کرده بوديم جريان مى" -

 ".ايم و ما از همه شيز آگاه بوده

اطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُاونَ عَمَلًاا دُونَ ذَلِاكَ وَکُنَاا لَهُامْ      وَمِنَ الشَيَ( 82

 حَافِظِينَ 
کردند؛ و کارهايى غير از اين  برايش غوّاصى مى ( را نيز مسخّر او قرار داديم، که در دريا)و گروهى از شياطين " -

 "!کرديم ظ مىحف ( از سرکشى)دادند؛ و ما آنها را  براى او انجام مى ( نيز)

 وَأَيَوبَ إِذْ نَادَى رَبَهُ أَنِي مَسَنِيَ الّضُرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ ( 83
بدحالى و مشكالت به مان روى  »: ( و عرضه داشت)هنگامى که پروردگارش را خواند  ( به ياد آور)و ايّوب را " -

 "«!آورده؛ و تو مهربانترين مهربانانى

نَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِانْ  فَاسْتَجَبْ( 84

 عِندِنَا وَذِکْرَى لِلْعَابِدِينَ 
ما دعاى او را مستجاب کرديم؛ و ناراحتيهايى را که داشت برطرف ساختيم؛ و خاندانش را به او بازگرداناديم؛ و  " -

 ".کنندگان باشد نها افزوديم؛ تا رحمتى از سوى ما و تذکّرى براى عبادتهمانندشان را بر آ

 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ کُلٌ مِنَ الّصَابِرِينَ ( 85
 .که همه از صابران بودند ( به ياد آور)و اسماعيل و ادريس و ذاالكفل را  -

 م مِنَ الّصَالِحِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَهُ( 82
 ".و ما آنان را در رحمت خود وارد ساختيم؛ شرا که آنها از صالحان بودند" -
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وَذَا النُونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُلُمَاتِ أَن ( 87

 الظَالِمِينَ  لَا إِلَهَ إِلَا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِي کُنتُ مِنَ
پنداشات   رفت؛ و شناين ماى   ( از ميان قوم خود)در آن هنگام که خشمگين  ( به ياد آور)را [  يونس]= و ذاالنون " -

: صادا زد  ( ى متاراکم )در آن ظلمتهاا  ( امّا موقعى که در کام نهناگ فارو رفات،   )که ما بر او تنگ نخواهيم گرفت؛ 

 "«!من از ستمكاران بودم! هى تومنزّ! جز تو معبودى نيست ( !خداوندا)»

 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ وَکَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ( 88
 "!دهيم ما دعاى او را به اجابت رسانديم؛ و از آن اندوه نجاتش بخشيديم؛ و اين گونه مؤمنان را نجات مى" -

 بِ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ وَزَکَرِيَا إِذْ نَادَى رَبَهُ رَ( 89
مارا تنهاا   ! پروردگاار مان  »: ( و عارض کارد  )در آن هنگام که پروردگارش را خواند  ( به ياد آور)و زکريا را " -

 "«!؛ و تو بهترين وارثانى( و فرزند برومندى به من عطا کن)مگذار 

يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَهُامْ کَاانُوا يُسَاارِعُونَ     فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ( 91

 فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَکَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ 
 ( بااردارى )بارايش آمااده    ( که ناازا باود  )ما هم دعاى او را پذيرفتيم، و يحيى را به او بخشيديم؛ و همسرش را " -

کردند؛ و در حال بيم و اميد ماا را   همواره در کارهاى خير بسرعت اقدام مى ( خاندانى بودند که)؛ شرا که آنان کرديم

 ".خاش  بودند ( خاض  و)خواندند؛ و پيوسته براى ما  مى

وَالَتِي أَْحّصَنَْت فَرَْجهَا فَنَفَخْنَاا فِيهَاا مِان رَوحِنَاا وَجَعَلْنَاهَاا وَابَْنهَاا آيَاةً        ( 91

 لْعَالَمِينَ لِ
]= و به ياد آور زنى را که دامان خود را پاک نگه داشات؛ و ماا از روح خاود در او دمياديم؛ و او و فرزنادش      " -

 "!را نشانه بزرگى براى جهانيان قرار داديم[  مسيح

 إِنَ هَذِهِ أُمَتُكُمْ أُمَةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبَكُمْ فَاعْبُدُونِ ( 92
؛ و من پروردگار شما هستم؛ پس ( و پيرو يك هدف)همه امّت واحدى بودند  ( ران بزرگ و پيروانشانپيامب)اين " -

 "!مرا پرستش کنيد
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 وَتَقَطَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ کُلٌ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ( 93
همگاى بساوى ماا     ( نجامولى سرا)کار خود را به تفرقه در ميان خود کشاندند؛  ( گروهى از پيروان ناآگاه آنها)" -

 "!گردند بازمى

 فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الّصَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا کُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَا لَهُ کَاتِبُونَ ( 94
و هر کس شيزى از اعمال شايسته بجا آورد، در حالى که ايمان داشته باشد، کوشش او ناسپاسى نخواهاد شاد؛ و   " -

 ".نويسيم مى ( براى پاداش)و را ما تمام اعمال ا

 وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ( 95
آنهاا هرگاز بااز     ( که به دنياا بازگردناد؛  )نابودشان کرديم  ( بر اثر گناه)و حرام است بر شهرها و آباديهايى که " -

 "!نخواهند گشت

 وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن کُلِ حَدَبٍ يَنسِلُونَ  حَتَى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ( 92
 ".کنند گشوده شوند؛ و آنها از هر محلّ مرتفعى بسرعت عبور مى« مأجوج»و « يأجوج»تا آن زمان که " -

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِيَ شَاخِّصَةٌ أَبّْصَارُ الَذِينَ کَفَرُوا يَاا وَيْلَنَاا قَادْ    ( 97

 فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ کُنَا ظَالِمِينَ کُنَا 
ماناد؛   شاود؛ در آن هنگاام ششامهاى کاافران از وحشات از حرکات باازمى        نزديك مى[  قيامت]= و وعده حقّ " -

 "!در غفلت بوديم؛ بلكه ما ستمكار بوديم ( جريان)اى واى بر ما که از اين  ( :گويند مى)

 مِن دُونِ اللَهِ حَّصَبُ جَهَنَمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ  إِنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ( 98
 ".شويد پرستيد، هيزم جهنّم خواهيد بود؛ و همگى در آن وارد مى شما و آنچه غير خدا مى" -

 لَوْ کَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَکُلٌ فِيهَا خَالِدُونَ ( 99
 .در حالى که همگى در آن جاودانه خواهند بود! شدند رد آن نمىاگر اينها خدايانى بودند، هرگز وا -

 لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ( 111
 .شنوند هاى دردناکى است و شيزى نمى ناله[  دوزخ]= براى آنان در آن  -
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 مُبْعَدُونَ  إِنَ الَذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا( 111
از آن دور نگاهداشاته  [  مؤمناان صاالح  ]= کسانى که از قبل، وعده نياك از ساوى ماا باه آنهاا داده شاده        ( امّا) -

 .شوند مى

 لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ( 112
 ".خواهد، جاودانه متنعّم هستندشوند؛ و در آنچه دلشان ب آنها صداى آتش دوزخ را نمى" -

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ وَتَتَلَقَااهُمُ الْمَلَائِكَاةُ هَاذَا يَاوْمُكُمُ الَاذِي کُناتُمْ       ( 113

 تُوعَدُونَ 
ايان هماان روزى    ( :گويناد  و مى)آيند،  کند؛ و فرشتگان به استقبالشان مى وحشت بزرگ، آنها را اندوهگين نمى" -

 "!شد که به شما وعده داده مى است

يَوْمَ نَطْوِي السَمَاءَ کَطَيِ السِجِلِ لِلْكُتُبِ کَمَا بَدَأْنَا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا ( 114

 عَلَيْنَا إِنَا کُنَا فَاعِلِينَ 
ا آغاز کارديم، آن را  همان گونه که آفرينش ر ( سپس)پيچيم،  در آن روز که آسمان را شون طومارى در هم مى" -

 ".اى است بر ما، و قطعاً آن را انجام خواهيم داد گردانيم؛ اين وعده بازمى

 وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِي الزَبُورِ مِن بَعْدِ الذِکْرِ أَنَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الّصَالِحُونَ ( 115
 «!زمين خواهند شد ( حكومت)ام وارث  بندگان شايسته»: نوشتيم ( تورات)بعد از ذکر « زبور»در  -

 إِنَ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ( 112
 !کنندگان در اين، ابالغ روشنى است براى جمعيّت عبادت -

 وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ( 117
 .ما تو را جز براى رحمت جهانيان نفرستاديم -

 مَا يُوحَى إِلَيَ أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مَسْلِمُونَ قُلْ إِنَ( 118
تساليم   ( باا ايان حاال   )شود اين است که معبود شما خداى يگانه است؛ آيا  تنها شيزى که به من وحى مى»: بگو" -

 "«( گذاريد؟ و بتها را کنار مى)شويد؟  مى ( حقّ)
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لْ آذَناتُكُمْ عَلَاى سَاوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيابٌ أَم بَعِيادٌ مَاا       فَإِن تَوَلَوْا فَقُا ( 119

 تُوعَدُونَ 
 ( عاذاب خادا  )دانم آيا وعده  کنم؛ و نمى من به همه شما يكسان اعالم خطر مى»: روى گردان شوند، بگو)اگر باز " -

 "!شود نزديك است يا دور که به شما داده مى

 رَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ إِنَهُ يَعْلَمُ الْجَهْ( 111
 !( و شيزى بر او پوشيده نيست)داند  مى ( نيز)کنيد  داند، و آنچه را کتمان مى او سخنان آشكار را مى -

 وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ( 111
 "!( معيّن)گيرى تا مدّتى  ست؛ و مايه بهرهدانم شايد اين آزمايشى براى شما و من نمى" -

 قَالَ رَبِ احْكُم بِالْحَقِ وَرَبَنَا الرَحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَّصِفُونَ ( 112
رحماان   ( خداوناد )و پروردگار ما ! ( و اين طغيانگران را کيفر ده)بحق داورى فرما ! پروردگارا»: گفت ( و پيامبر) -

 «!طلبم ر نسبتهاى نارواى شما، از او استمداد مىاست که در براب

 

 سوره الحج

 محل نزول مدينه -78تعداد آيات  - 22س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 يَا أَيَهَا النَاسُ اتَقُوا رَبَكُمْ إِنَ زَلْزَلَةَ السَاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ( 1
 !پروردگارتان بترسيد، که زلزله رستاخيز امر عظيمى است ( عذاب)از ! مردماى  -
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يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ کُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضَعَتْ وَتَّضَ ُ کُلُ ذَاتِ حَمْالٍ حَمْلَهَاا   ( 2

 وَتَرَى النَاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَ عَذَابَ اللَهِ شَدِيدٌ 
هر مادر شيردهى، کودک شيرخوارش  ( گيرد که آنچنان وحشت سراپاى همه را فرامى)بينيد،  روزى که آن را مى" -

بيناى، در حاالى کاه مسات      نهد؛ و ماردم را مسات ماى    کند؛ و هر باردارى جنين خود را بر زمين مى را فراموش مى

 "!نيستند؛ ولى عذاب خدا شديد است

 دِلُ فِي اللَهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَبِ ُ کُلَ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَمِنَ النَاسِ مَن يُجَا( 3
خيزند؛ و از هار شايطان سرکشاى پياروى      گروهى از مردم، بدون هيچ علم و دانشى، به مجادله درباره خدا برمى" -

 ".کنند مى

 لَى عَذَابِ السَعِيرِ کُتِبَ عَلَيْهِ أَنَهُ مَن تَوَلَاهُ فَأَنَهُ يُّضِلُهُ وَيَهْدِيهِ إِ( 4
ساازد، و باه آتاش ساوزان      بر او نوشته شده که هر کس واليتش را بار گاردن نهاد، بطاور مسالّم گماراهش ماى        -

 !کند راهنماييش مى

يَا أَيَهَا النَاسُ إِن کُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْ ِ فَإِنَا خَلَقْنَاکُم مِن تُرَابٍ ثُمَ مِان  ( 5

مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَ مِن مَّضْغَةٍ مَخَلَقَةٍ وَغَيْارِ مُخَلَقَاةٍ لِنُبَايِنَ لَكُامْ وَنُقِارُ فِاي        نُطْفَةٍ ثُمَ

الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مَسَمًى ثُمَ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَ لِتَبْلُغُوا أَشُدَکُمْ وَمِانكُم  

إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى  مَن يُتَوَفَى وَمِنكُم مَن يُرَدَ

 الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن کُلِ زَوْجٍ بَهِيّجٍ 
ما شما را از خاک آفريديم، سپس از نطفاه،   ( :که به اين نكته توجّه کنيد)اگر در رستاخيز شك داريد، ! اى مردم" -

، که بعّضى داراى شكل و خلقت است [ شيزى شبيه گوشت جويده شده]= « مّضغه»و بعد از خون بسته شده، سپس از 

هايى را که بخواهيم تا مادّت معيّناى    و جنين! ( که بر هر شيز قادريم)و بعّضى بدون شكل؛ تا براى شما روشن سازيم 

آوريم؛ سپس  بعد شما را بّصورت طفل بيرون مى( کنيم؛ و آنچه را بخواهيم ساقظ مى)دهيم؛  قرارمى ( مادران)در رحم 

ميرناد؛ و بعّضاى آن قادر عمار      در اين ميان بعّضى از شما ماى . هدف اين است که به حدّ رشد و بلوغ خويش برسيد

از سوى ! )دانند بعد از علم و آگاهى، شيزى نمىرسند؛ آنچنان که  مى ( و پيرى)کنند که به بدترين مرحله زندگى  مى
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فرساتيم، باه    بينى، اما هنگامى که آب باران بار آن فارو ماى    خشك و مرده مى ( در فّصل زمستان)زمين را  ( ديگر،

 "!روياند رويد؛ و از هر نوع گياهان زيبا مى آيد و مى حرکت درمى

 حْيِي الْمَوْتَى وَأَنَهُ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَ اللَهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَهُ يُ( 2
کناد؛ و بار هار شيازى      خداوند حق است؛ و اوسات کاه مردگاان را زناده ماى      ( بدانيد)اين بخاطر آن است که " -

 ".تواناست

 وَأَنَ السَاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَ اللَهَ يَبْعَ ُ مَن فِي الْقُبُورِ ( 7
و اينكه رستاخيز آمدنى است، و شاكّى در آن نيسات؛ و خداوناد تماام کساانى را کاه در قبرهاا هساتند زناده          " -

 ".کند مى

 وَمِنَ النَاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا کِتَابٍ مَنِيرٍ ( 8
 !کنند بخشى، درباره خدا مجادله مى و گروهى از مردم، بدون هيچ دانش و هيچ هدايت و کتاب روشنى -

ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُّضِلَ عَن سَبِيلِ اللَهِ لَهُ فِي الدَنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُاهُ يَاوْمَ الْقِيَامَاةِ    ( 9

 عَذَابَ الْحَرِيقِ 
باراى آناان در   ! خواهند مردم را از راه خدا گماراه ساازند   ، مى( نسبت به سخنان الهى)اعتنايى  آنها با تكبّر و بى" -

 "!ششانيم دنيا رسوايى است؛ و در قيامت، عذاب سوزان به آنها مى

 ذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ يَدَاکَ وَأَنَ اللَهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ( 11
ز باه  اين در برابر شيزى است که دستهايتان از پيش براى شما فرساتاده؛ و خداوناد هرگا    ( :گوييم و به آنان مى)" -

 "!کند بندگان ظلم نمى

وَمِنَ النَاسِ مَن يَعْبُدُ اللَهَ عَلَى حَرْفٍ فَاإِنْ أَصَاابَهُ خَيْارٌ اطْمَاأَنَ بِاهِ وَإِنْ      ( 11

 أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدَنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ 
دنياا باه آنهاا رو    )؛ همين که ( و ايمان قلبيشان بسيار ضعيف است)پرستند  خدا را تنها با زبان مىبعّضى از مردم " -

کنند؛ اما اگر مّصيبتى براى امتحان به آنها برسد، دگرگاون   خيرى به آنان برسد، حالت اطمينان پيدا مى ( کند و نف  و

اند، و هم آخرت را؛ و اين همان خسران و  از دست داده هم دنيا را ( به اين ترتيب! )( آورند و به کفر رومى)شوند  مى

 "!زيان آشكار است
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 يَدْعُو مِن دُونِ اللَهِ مَا لَا يَّضُرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الّضَلَالُ الْبَعِيدُ ( 12
 ".سيار عميق استرساند، و نه سودى؛ اين همان گمراهى ب خواند که نه زيانى به او مى او جز خدا کسى را مى" -

 يَدْعُو لَمَن ضَرُهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ( 13
 "!خواند که زيانش از نفعش نزديكتر است؛ شه بد موال و ياورى، و شه بد مونس و معاشرى او کسى را مى" -

وا الّصَالِحَاتِ جَنَاتٍ تَجْارِي مِان تَحْتِهَاا    إِنَ اللَهَ يُدْخِلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ( 14

 الْأَنْهَارُ إِنَ اللَهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ 
کند که نهرها زيار   اند، در باغهايى از بهشت وارد مى خداوند کسانى را که ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده" -

 "!دهد جام مىخدا هر شه را اراده کند ان ( آرى،)درختانش جارى است؛ 

مَن کَانَ يَظُنُ أَن لَن يَنّصُرَهُ اللَهُ فِي الدَنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْادُدْ بِسَابَبٍ إِلَاى    ( 15

 السَمَاءِ ثُمَ لِيَقْطَ ْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَ کَيْدُهُ مَا يَغِيظُ 
و از اين نظر عّصابانى اسات، هار    )نخواهد کرد کند که خدا پيامبرش را در دنيا و آخرت يارى  هر کس گمان مى" -

، ريسمانى به سقف خانه خود بياويزد، و خود را حلق آويز و نفاس خاود را قطا     ( کارى از دستش ساخته است بكند

 "!نشاند؟ ؛ ببيند آيا اين کار خشم او را فرو مى( و تا لبه پرتگاه مرگ پيش رود)کند 

 يِنَاتٍ وَأَنَ اللَهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ وَکَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَ( 12
 ".کند را بّصورت آيات روشنى نازل کرديم؛ و خداوند هر کس را بخواهد هدايت مى[  قرآن]= اين گونه ما آن " -

إِنَ الَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالّصَابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُاوسَ وَالَاذِينَ   ( 17

 وا إِنَ اللَهَ يَفّْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَ اللَهَ عَلَى کُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَشْرَکُ
و نّصارى و مجوس و مشرکان، خداوند در [  پرستان ستاره]= اند، و يهود و صابئان  مسلّماً کسانى که ايمان آورده" -

 ( و از همه شيز آگااه )خداوند بر هر شيز گواه  ( سازد؛ جدا مى و حق را از باطل)کند؛  ميان آنان روز قيامت داورى مى

 ".است
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أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَمَاوَاتِ وَمَن فِي الْاأَرْضِ وَالشَامْسُ   ( 18

ثِيرٌ حَقَ عَلَيْاهِ  وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَجَرُ وَالدَوَابَ وَکَثِيرٌ مِنَ النَاسِ وَکَ

 الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَهُ فَمَا لَهُ مِن مَكْرِمٍ إِنَ اللَهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ 
 ( همچناين )و ! کنناد؟  آيا نديدى که تمام کسانى که در آسمانها و کسانى که در زمينناد باراى خادا ساجده ماى     " -

فرماان   ( اباا دارناد، و  )امّاا بسايارى   ! نبندگان، و بسيارى از مردمها و درختان و ج خورشيد و ماه و ستارگان و کوه

خداوناد هار کاار را    ! عذاب درباره آنان حتمى است؛ و هر کس را خدا خوار کند، کسى او را گرامى نخواهد داشات 

 "!دهد انجام مى ( و صالح بداند)بخواهد 

کَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِن نَارٍ  هَذَانِ خَّصْمَانِ اخْتَّصَمُوا فِي رَبِهِمْ فَالَذِينَ( 19

 يُّصَبَ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ 
اينان دو گروهند که درباره پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند؛ کسانى کاه کاافر شادند، لباساهايى از     " -

 "د؛شو آتش براى آنها بريده شده، و ماي  سوزان و جوشان بر سرشان ريخته مى

 يُّصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ( 21
 .شود، و هم پوستهايشان آنچنان که هم درونشان با آن آب مى -

 وَلَهُم مَقَامِ ُ مِنْ حَدِيدٍ ( 21
 .است ( سوزان)و براى آنان گرزهايى از آهن  -

 وا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ کُلَمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ أُعِيدُ( 22
 ( :شاود  به آناان گفتاه ماى   )گردانند؛ و  هاى دوزخ خارج شوند، آنها را به آن بازمى هر گاه بخواهند از غم و اندوه" -

 "!بچشيد عذاب سوزان را

مِان تَحْتِهَاا    إِنَ اللَهَ يُدْخِلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ جَنَاتٍ تَجْارِي ( 23

 الْأَنْهَارُ يُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ 
کناد کاه از زيار     اند، در باغهايى از بهشت وارد ماى  خداوند کسانى را که ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده" -

شوند؛ و در آنجاا لباسهايشاان از حريار     دهايى از طال و مرواريد زينت مىدرختانش نهرها جارى است؛ آنان با دستبن

 ".است
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 وَهُدُوا إِلَى الطَيِبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ( 24
 .گردند شوند، و به راه خداوند شايسته ستايش، راهنمايى مى و بسوى سخنان پاکيزه هدايت مى -

کَفَرُوا وَيَّصُدَونَ عَن سَبِيلِ اللَهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَذِي جَعَلْنَااهُ   إِنَ الَذِينَ( 25

 لِلنَاسِ سَوَاءً الْعَاکِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ 
از مسجد الحارام، کاه آن را باراى هماه      ( همچنين)اشتند، و کسانى که کافر شدند، و مؤمنان را از راه خدا بازد" -

،مساتحقّ عاذابى   )شاوند   کنناد ياا از نقااط دور وارد ماى     مردم، برابر قرار داديم، شه کسانى که در آنجا زندگى مى

؛ و هر کس بخواهد در اين سرزمين از راه حق منحرف گردد و دست به ستم زند، ما از عذابى دردناک باه  ( دردناکند

 "!ششانيم او مى

وَِإْذ بَوَأْنَا ِلِإبْرَاهِيَم مَكَاَن الْبَيْاِت أَن لَاا ُتشْاِرْک بِاي شَايْئًا وََطهِاْر بَيْتِايَ        ( 22

 لِلطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُکَ ِ السَجُودِ 
خاناه را بناا کناد؛ و باه او      تاا )را براى ابراهيم آمااده سااختيم    ( کعبه)زمانى را که جاى خانه  ( به خاطر بياور)" -

کننادگان و   کننادگان و رکاوع   کننادگان و قياام   ام را باراى طاواف   و خاناه ! شيزى را همتاى من قارار ماده   ( :گفتيم

 "!پاک ساز ( از آلودگى بتها و از هر گونه آلودگى)سجودکنندگان 

امِرٍ يَأْتِينَ مِن کُلِ فَّجٍ وَأَذِن فِي النَاسِ بِالْحَّجِ يَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَى کُلِ ضَ( 27

 عَمِيقٍ 
 "...و مردم را دعوت عمومى به حّج کن؛ تا پياده و سواره بر مرکبهاى الغر از هر راه دورى بسوى تو بيايند" -

لِيَشْهَدُوا مَنَافِ َ لَهُمْ وَيَذْکُرُوا اسْمَ اللَهِ فِي أَيَامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم ( 28

 بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ مِن 
باشند؛ و در ايّام معيّنى نام خدا را، بر شهارپايانى کاه   ( در اين برنامه حياتبخش)تا شاهد مناف  گوناگون خويش " -

 "!؛ و بينواى فقير را نيز اطعام نماييدببرند؛ پس از گوشت آنها بخوريد ( کردن به هنگام قربانى)به آنان داده است، 

 ثُمَ لْيَقّْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ( 29
سپس، بايد آلودگيهايشان را برطرف سازند؛ و به نذرهاى خود وفا کنند؛ و بر گارد خاناه گراماى کعباه، طاواف      " -

 ".کنند
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ن يُعَظِمْ حُرُمَاتِ اللَهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِهِ وَأُحِلَتْ لَكُامُ الْأَنْعَاامُ   ذَلِكَ وَمَ( 31

 إِلَا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُورِ 
و ! رد، نازد پروردگاارش باراى او بهتار اسات     هااى الهاى را بازرگ دا    و هر کس برنامه! اين است ( مناسك حّج) -

و ! از پليديهاى بتها اجتناب کنيد. شود بر شما خوانده مى ( ممنوع بودنش)شهارپايان براى شما حالل شده، مگر آنچه 

 !از سخن باطل بپرهيزيد

مِانَ السَامَاءِ    حُنَفَاءَ لِلَهِ غَيْرَ مُشْرِکِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِکْ بِاللَاهِ فَكَأَنَمَاا خَارَ   ( 31

 فَتَخْطَفُهُ الطَيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ 
هيچ گونه همتايى باراى او قائال   !در حالى که همگى خالص براى خدا باشد ( برنامه و مناسك حّج را انجام دهيد)" -

او را  ( در وساط هاوا  )و پرنادگان  و هر کس همتايى براى خدا قرار دهاد، گاويى از آسامان ساقوب کارده،      ! نشويد

 "!کند ربايند؛ و يا تندباد او را به جاى دوردستى پرتاب مى مى

 ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللَهِ فَإِنَهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ( 32
 .و هر کس شعائر الهى را بزرگ دارد، اين کار نشانه تقواى دلهاست! ( مناسك حّج)اين است  -

 لَكُمْ فِيهَا مَنَافِ ُ إِلَى أَجَلٍ مَسَمًى ثُمَ مَحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ  (33
سپس محال آن، خاناه قاديمى و    [ روز ذبح آنها]= ، منافعى براى شماست تا زمان معيّنى ( حيوانات قربانى)در آن  -

 .است ( کعبه)گرامى 

يَذْکُرُوا اسْمَ اللَهِ عَلَاى مَاا رَزَقَهُام مِان بَهِيمَاةِ      وَلِكُلِ أُمَةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِ( 34

 الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِرِ الْمُخْبِتِينَ 
 ايام  بر شهارپايانى که باه آناان روزى داده   ( به هنگام قربانى)براى هر امّتى قربانگاهى قرار داديم، تا نام خدا را " -

شاوندگان   او تسليم شويد و بشارت ده متواضعان و تساليم  ( فرمان)ببرند، و خداى شما معبود واحدى است؛ در برابر 

 ".را
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الَذِينَ إِذَا ذُکِرَ اللَهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالّصَابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِاي  ( 35

 قُونَ الّصَلَاةِ وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِ
گاردد؛ و شاكيبايان در برابار     ماى  ( پروردگاار )شاود، دلهايشاان پار از خاوف      همانها که شون نام خدا برده ماى " -

 ".کنند ايم انفاق مى دارند، و از آنچه به آنان روزى داده رسد؛ و آنها که نماز را برپا مى مّصيبتهايى که به آنان مى

عَائِرِ اللَهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللَهِ عَلَيْهَا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِن شَ( 32

صَوَاَف َفِإذَا وَجَبَْت جُنُوُبهَاا فَكُلُاوا مِْنهَاا وَأَطْعِمُاوا الْقَااِنَ  وَالْمُعْتَاَر کَاذَلِكَ        

 سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 
براى شما از شعائر الهى قرار داديم؛ در آنها براى شاما خيار و برکات     ( م حّجدر مراس)و شترهاى شاق و فربه را " -

اند بر آنها ببريد؛ و هنگامى که پهلوهايشان آرام  در حالى که به صف ايستاده ( هنگام قربانى کردن)است؛ نام خدا را 

اين گونه ما آنهاا  ! آن اطعام کنيد، از گوشت آنها بخوريد، و مستمندان قان  و فقيران را نيز از ( و جان دادند)گرفت 

 ".را مسخّرتان ساختيم، تا شكر خدا را بجا آوريد

لَن يَنَالَ اللَهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَقْوَى مِنكُمْ کَذَلِكَ سَخَرَهَا ( 37

 ينَ لَكُمْ لِتُكَبِرُوا اللَهَ عَلَى مَا هَدَاکُمْ وَبَشِرِ الْمُحْسِنِ
اين گوناه  . رسد، تقوا و پرهيزگارى شماست آنچه به او مى. رسد نه گوشتها و نه خونهاى آنها، هرگز به خدا نمى" -

خداوند آنها را مسخّر شما ساخته، تا او را بخاطر آنكه شاما را هادايت کارده اسات بازرگ بشامريد؛ و بشاارت ده        

 "!نيكوکاران را

 الَذِينَ آمَنُوا إِنَ اللَهَ لَا يُحِبَ کُلَ خَوَانٍ کَفُورٍ إِنَ اللَهَ يُدَافِ ُ عَنِ ( 38
 "!کند؛ خداوند هيچ خيانتكار ناسپاسى را دوست ندارد اند دفاع مى خداوند از کسانى که ايمان آورده" -

 دِيرٌ أُذِنَ لِلَذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَ اللَهَ عَلَى نَّصْرِهِمْ لَقَ( 39
اناد؛ و خادا    به کسانى که جنگ بر آنان تحميل گرديده، اجازه جهاد داده شده است؛ شرا که مورد ستم قرار گرفته" -

 ".بر يارى آنها تواناست
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الَذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَا أَن يَقُولُوا رَبَنَا اللَهُ وَلَوْلَا دَفْ ُ اللَهِ ( 41

اسَ بَعّْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِمَتْ صَوَامِ ُ وَبِيَ ٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْکَرُ فِيهَا اسْمُ النَ

 اللَهِ کَثِيرًا وَلَيَنّصُرَنَ اللَهُ مَن يَنّصُرُهُ إِنَ اللَهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ 
و اگار  « !پروردگار ما، خداى يكتاست»: تندگف همانها که از خانه و شهر خود، به ناحق رانده شدند، جز اينكه مى" -

ها، و معابد يهود و نّصاارا، و مسااجدى کاه     خداوند بعّضى از مردم را بوسيله بعّضى ديگر دف  نكند، ديرها و صومعه

 ( و از آيينش دفاع نمايناد )و خداوند کسانى را که يارى او کنند ! گردد شود، ويران مى نام خدا در آن بسيار برده مى

 ".کند؛ خداوند قوى و شكست ناپذير است يارى مى

الَِذيَن إِن مَكَنَااهُمْ فِاي الْاَأْرضِ أَقَاامُوا الّصَالَاةَ وَآتَاوُا الزَکَااةَ وَأَمَارُوا         ( 41

 بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ 
دهناد، و امار باه     دارناد، و زکاات ماى    يديم، نماز را برپا ماى همان کسانى که هر گاه در زمين به آنها قدرت بخش -

 !کنند، و پايان همه کارها از آن خداست معروف و نهى از منكر مى

 وَإِن يُكَذِبُوکَ فَقَدْ کَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ( 42
تكاذيب   ( پيامبرانشاان را )وم ناوح و عااد و ثماود    پيش از آنها قا  ( اى نيست؛ امر تازه)اگر تو را تكذيب کنند، " -

 ".کردند

 وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ( 43
 "و همچنين قوم ابراهيم و قوم لوط؛" -

وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَکُذِبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ کَانَ ( 44

 نَكِيرِ 
تكذيب شد؛ امّاا مان باه کاافران مهلات دادم،       ( از سوى فرعونيان)؛ و نيز موسى ( قوم شعيب)ين و اصحاب مد" -

 "!؟( و شگونه به آنان پاسخ گفتم)انكار نمودم ( عمل آنها را)ديدى شگونه . سپس آنها را مجازات کردم
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عَلَاى عُرُوشِاهَا وَبِئْارٍ     فَكَأَيِن مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ( 45

 مَعَطَلَةٍ وَقَّصْرٍ مَشِيدٍ 
اى که  ستمگر بودند، بگونه ( مردمش)شه بسيار شهرها و آباديهايى که آنها را نابود و هالک کرديم در حالى که " -

ر آب کاه  و شه بسيار شاه پا  ( !نخست سقفها ويران گشت؛ و بعد ديوارها بر روى سقفها! )بر سقفهاى خود فروريخت

 "!صاحب ماند؛ و شه بسيار قّصرهاى محكم و مرتف  بى

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْامَعُونَ  ( 42

 بِهَا فَإِنَهَا لَا تَعْمَى الْأَبّْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَتِي فِي الّصَدُورِ 
يا آنان در زمين سير نكردند، تا دلهايى داشته باشند که حقيقت را با آن درک کنند؛ يا گوشهاى شنوايى کاه باا   آ" -

 ".شود هاست کور مى شود، بلكه دلهايى که در سينه شرا که ششمهاى ظاهر نابينا نمى! بشنوند؟ ( نداى حق را)آن 

للَاهُ وَعْادَهُ وَإِنَ يَوْمًاا عِنادَ رَبِاكَ      وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ا( 47

 کَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَا تَعُدَونَ 
و يك ! کنند؛ در حالى که خداوند هرگز از وعده خود تخلّف نخواهد کرد آنان از تو تقاضاى شتاب در عذاب مى" -

 "!شمريد روز نزد پروردگارت، همانند هزار سال از سالهايى است که شما مى

 کَأَيِن مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَ الْمَّصِيرُ وَ( 48
امّا از اين مهلت براى اصاالح  )و شه بسيار شهرها و آباديهايى که به آنها مهلت دادم، در حالى که ستمگر بودند؛ " -

 "!ازگشت، تنها بسوى من استسپس آنها را مجازات کردم؛ و ب ( .خويش استفاده نكردند

 قُلْ يَا أَيَهَا النَاسُ إِنَمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مَبِينٌ ( 49
 !دهنده آشكارى هستم من براى شما بيم! اى مردم»: بگو -

 فَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِيمٌ ( 51
 !و اعمال صالح انجام دادند، آمرزش و روزى پر ارزشى براى آنهاست آنها که ايمان آوردند -

 وَالَذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ( 51
توانناد بار اراده حتماى ماا غالاب شاوند،        پنداشتند که مى آيات ما تالش کردند، و شنين مى ( محو)و آنها که در  -

 «!زخنداصحاب دو
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وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَا إِذَا تَمَنَى أَلْقَى الشَيْطَانُ فِي ( 52

 أُمْنِيَتِهِ فَيَنسَخُ اللَهُ مَا يُلْقِي الشَيْطَانُ ثُمَ يُحْكِمُ اللَهُ آيَاتِهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
و طرحى براى پيشبرد اهاداف الهاى خاود    )کرد  تو نفرستاديم مگر اينكه هرگاه آرزو مى هيچ پيامبرى را پيش از" -

برد، سپس آيات خود را استحكام  کرد؛ امّا خداوند القائات شيطان را از ميان مى ، شيطان القائاتى در آن مى( ريخت مى

 ".بخشيد؛ و خداوند عليم و حكيم است مى

طَانُ فِتْنَةً لِلَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِايَةِ قُلُاوبُهُمْ   لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَيْ( 53

 وَإِنَ الظَالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ 
هدف اين بود که خداوند القاى شيطان را آزمونى قرار دهد براى آنها که در دلهايشان بيمارى است، و آنهاا کاه   " -

 "!اند د دور از حقّ قرار گرفتهسنگدلند؛ و ظالمان در عداوت شدي

وَلِيَعْلَمَ الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَهُ الْحَقُ مِن رَبِاكَ فَيُؤْمِنُاوا بِاهِ فَتُخْبِاتَ لَاهُ      ( 54

 قُلُوبُهُمْ وَإِنَ اللَهَ لَهَادِ الَذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ 
دانند اين حقّى است از سوى پروردگارت، و در نتيجه به آن ايمان بياورند، و هدف اين بود که آگاهان ب ( نيز)و " -

 ".کند دلهايشان در برابر آن خاض  گردد؛ و خداوند کسانى را که ايمان آوردند، بسوى صراط مستقيم هدايت مى

ةُ بَغْتَةً أَوْ يَاأْتِيَهُمْ  وَلَا يَزَالُ الَذِينَ کَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَى تَأْتِيَهُمُ السَاعَ( 55

 عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ 
]= کافران همواره در باره قرآن در شكّ هستند، تا آنكه روز قيامت بطور ناگهانى فرارسد، ياا عاذاب روز عقايم     -

 !به سراغشان آيد[ روزى که قادر بر جبران گذشته نيستند

هُمْ فَالَاذِينَ آمَنُاوا وَعَمِلُاوا الّصَاالِحَاتِ فِاي      الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَهِ يَحْكُمُ بَيْنَ( 52

 جَنَاتِ النَعِيمِ 
کسانى که ايمان آورده و کارهاى : کند حكومت و فرمانروايى در آن روز از آن خداست؛ و ميان آنها داورى مى" -

 "اند، در باغهاى پرنعمت بهشتند؛ شايسته انجام داده
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 بُوا بِآيَاتِنَا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مَهِينٌ وَالَذِينَ کَفَرُوا وَکَذَ( 57
 !اى براى آنهاست و کسانى که کافر شدند و آيات ما را تكذيب کردند، عذاب خوارکننده -

وَالَذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَهِ ثُمَ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَهُمُ اللَهُ رِزْقًا حَسَنًا ( 58

 نَ اللَهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ وَإِ
و کسانى که در راه خدا هجرت کردند، سپس کشته شدند يا به مرگ طبيعاى از دنياا رفتناد، خداوناد باه آنهاا       " -

 "!دهندگان است دهد؛ که او بهترين روزى روزى نيكويى مى

 لِيمٌ حَلِيمٌ لَيُدْخِلَنَهُم مَدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَ اللَهَ لَعَ( 59
 ".کند که از آن خشنود خواهند بود؛ و خداوند دانا و بردبار است خداوند آنان را در محلى وارد مى" -

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنّصُرَنَهُ اللَاهُ إِنَ اللَاهَ   ( 21

 لَعَفُوٌ غَفُورٌ 
و هر کس به همان مقدار که به او ستم شده مجازات کند، ساپس ماورد تعادّى قارار     ! نين استمطلب ش ( آرى،)" -

 "!گيرد، خدا او را يارى خواهد کرد؛ يقيناً خداوند بخشنده و آمرزنده است

هَ ذَلِكَ بِأَنَ اللَهَ يُولِّجُ اللَيْلَ فِي النَهَارِ وَيُولِّجُ النَهَاارَ فِاي اللَيْالِ وَأَنَ اللَا    ( 21

 سَمِي ٌ بَّصِيرٌ 
که شاب را در روز، و روز را   ( که او بر هر شيز قادر است؛ خداوندى)بخاطر آن است  ( وعده نّصرت الهى)اين " -

 "!کند؛ و خداوند شنوا و بيناست در شب داخل مى

وَأَنَ اللَهَ هُوَ  ذَلِكَ بِأَنَ اللَهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ( 22

 الْعَلِيَ الْكَبِيرُ 
خوانند باطل است؛ و خداوند بلندمقام و بزرگ  اين بخاطر آن است که خداوند حقّ است؛ و آنچه را غير از او مى" -

 "!است
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لَهَ لَطِيفٌ أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَهَ أَنزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَتُّصْبِحُ الْأَرْضُ مُخّْضَرَةً إِنَ ال( 23

 خَبِيرٌ 
و خداوند لطياف و آگااه   ! گردد؟ سرسبز و خرّم مى ( بر اثر آن)آيا نديدى خداوند از آسمان، آبى فرستاد، و زمين  -

 .است

 لَهُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَ اللَهَ لَهُوَ الْغَنِيَ الْحَمِيدُ ( 24
 "!نياز، و شايسته هر گونه ستايش است در زمين است از آن اوست؛ و خداوند بىآنچه در آسمانها و آنچه " -

أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَهَ سَخَرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِاأَمْرِهِ  ( 25

 هَ بِالنَاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَيُمْسِكُ السَمَاءَ أَن تَقَ َ عَلَى الْأَرْضِ إِلَا بِإِذْنِهِ إِنَ اللَ
کشتيهايى را که به فرماان او بار صافحه     ( نيز)آيا نديدى که خداوند آنچه را در زمين است مسخّر شما کرد؛ و " -

دارد، تا جز بفرماان او، بار زماين فارو      را نگه مى[  کرات و سنگهاى آسمانى]= کنند؛ و آسمان  اقيانوسها حرکت مى

 "!سبت به مردم رحيم و مهربان استنيفتند؟ خداوند ن

 وَهُوَ الَذِي أَحْيَاکُمْ ثُمَ يُمِيتُكُمْ ثُمَ يُحْيِيكُمْ إِنَ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ( 22
 .کند، امّا اين انسان بسيار ناسپاس است ميراند، بار ديگر زنده مى و او کسى است که شما را زنده کرد، سپس مى -

لْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَاكَ فِاي الْاأَمْرِ وَادْعُ إِلَاى     لِكُلِ أُمَةٍ جَعَ( 27

 رَبِكَ إِنَكَ لَعَلَى هُدًى مَسْتَقِيمٍ 
انجام دهند؛ پس نبايد در اين امار باا تاو باه      ( در پيشگاه خدا)براى هر امّتى عبادتى قرار داديم، تا آن عبادت را " -

و راه راسات هماين اسات کاه تاو      )ردگارت دعوت کن، که بر هدايت مساتقيم قارار دارى   بسوى پرو! نزاع برخيزند

 ".( پويى مى

 وَإِن جَادَلُوکَ فَقُلِ اللَهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ( 28
 !دهيد آگاهتر است خدا از کارهايى که شما انجام مى»: و اگر آنان با تو به جدال برخيزند، بگو -

 مُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا کُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اللَهُ يَحْكُ( 29
 «!کند کرديد، داورى مى و خداوند در روز قيامت، ميان شما در آنچه اختالف مى -



 قرآن کریم               سوره الحج

524 

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللَهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَمَاءِ وَالْاأَرْضِ إِنَ ذَلِاكَ فِاي کِتَاابٍ إِنَ     ( 71

 عَلَى اللَهِ يَسِيرٌ ذَلِكَ 
همان کتاب علم )همه اينها در کتابى ثبت است ! داند؟ دانستى خداوند آنچه را در آسمان و زمين است مى آيا نمى" -

 "!؛ و اين بر خداوند آسان است( پايان پروردگار بى

سَ لَهُم بِهِ عِلْامٌ وَمَاا   وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْ( 71

 لِلظَالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ 
پرستند که او هيچ گونه دليلى بر آن نازل نكرده است، و شيزهايى را که علم و  آنها غير از خداوند، شيزهايى را مى -

 !و براى ستمگران، ياور و راهنمايى نيست! آگاهى به آن ندارند

اتُنَا بَيِنَاتٍ تَعْرِفُ فِاي وُجُاوهِ الَاذِينَ کَفَارُوا الْمُنكَارَ      وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَ( 72

يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِئُكُم بِشَرٍ مِن ذَلِكُمُ النَاارُ  

 وَعَدَهَا اللَهُ الَذِينَ کَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَّصِيرُ 
کناى، آنچناان کاه     شود، در شهره کافران آثار انكار مشاهده مى که آيات روشن ما بر آنان خوانده مى و هنگامى" -

آيا شما را باه بادتر از   »: بگو! نزديك است برخيزند و با مشت به کسانى که آيات ما را بر آنها ميخوانند حمله کنند

 "«!ه داده؛ و بد سرانجامى استکه خدا به کافران وعد[  دوزخ]= اين خبر دهم؟ همان آتش سوزنده 

يَا أَيَهَا النَاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَ الَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَهِ لَن ( 73

يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ 

 الِبُ وَالْمَطْلُوبُ الطَ
توانند مگساى   خوانيد، هرگز نمى کسانى را که غير از خدا مى: مثلى زده شده است، به آن گوش فرا دهيد! اى مردم -

توانناد آن را بااز    و هرگاه مگس شيزى از آنها برباياد، نماى  ! بيافرينند، هر شند براى اين کار دست به دست هم دهند

 !( هم اين عابدان، و هم آن معبودان)دگان ناتوانند، و هم آن مطلوبان کنن هم اين طلب! پس گيرند

 مَا قَدَرُوا اللَهَ حَقَ قَدْرِهِ إِنَ اللَهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ ( 74
 "!ناپذير است خدا را آن گونه که بايد بشناسند نشناختند؛ خداوند قوّى و شكست" -
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 رُسُلًا وَمِنَ النَاسِ إِنَ اللَهَ سَمِي ٌ بَّصِيرٌ  اللَهُ يَّصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ( 75
 "!گزيند، و همچنين از مردم؛ خداوند شنوا و بيناست خداوند از فرشتگان رسوالنى برمى" -

 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَهِ تُرْجَ ُ الْأُمُورُ ( 72
 ".گردد داند؛ و همه امور بسوى خدا بازمى پشت سر آنهاست مى آنچه را در پيش روى آنها و" -

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَكُمْ ( 77

 تُفْلِحُونَ 
را عبادت کنيد، و کار نيك انجام  رکوع کنيد، و سجود بجا آوريد، و پروردگارتان! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

 !دهيد، شايد رستگار شويد

وَجَاهِدُوا فِي اللَهِ حَقَ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِينِ مِانْ  ( 78

كُاونَ  حَرَجٍ مِلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَامَاکُمُ الْمُسْالِمينَ مِان قَبْالُ وَفِاي هَاذَا لِيَ      

الرَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَاسِ فَأَقِيمُوا الّصَلَاةَ وَآتُوا الزَکَاةَ 

 وَاعْتَّصِمُوا بِاللَهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ 
کار سنگين و ساختى   ( اسالم)ما را برگزيد، و در دين او ش! و در راه خدا جهاد کنيد، و حقّ جهادش را ادا نماييد" -

بر شما قرار ندارد؛ از آيين پدرتان ابراهيم پيروى کنيد؛ خداوند شما را در کتابهاى پيشين و در ايان کتااب آسامانى    

هيد، و به پس نماز را برپا داريد، و زکات را بد! ناميد، تا پيامبر گواه بر شما باشد، و شما گواهان بر مردم« مسلمان»

 "!اى شه موالى خوب، و شه ياور شايسته! خدا تمسّك جوييد، که او موال و سرپرست شماست

 سوره المومنون

 محل نزول مكه -118تعداد آيات  -23س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ
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 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ( 1
 "ر شدند؛مؤمنان رستگا" -

 الَذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ( 2
 "آنها که در نمازشان خشوع دارند؛" -

 وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللَغْوِ مُعْرِضُونَ ( 3
 "گردانند؛ و آنها که از لغو و بيهودگى روى" -

 وَالَذِينَ هُمْ لِلزَکَاةِ فَاعِلُونَ ( 4
 "دهند؛ و آنها که زکات را انجام مى" -

 وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ( 5
 "کنند؛ حفظ مى ( عفتى شدن به بى از آلوده)و آنها که دامان خود را " -

 إِلَا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ( 2
 "شوند؛ گيرى از آنان مالمت نمى ند، که در بهرهتنها آميزش جنسى با همسران و کنيزانشان دار" -

 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ( 7
 !و کسانى که غير از اين طريق را طلب کنند، تجاوزگرند -

 وَالَذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ( 8
 "کنند؛ رعايت مى و آنها که امانتها و عهد خود را" -

 وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ( 9
 "نمايند؛ و آنها که بر نمازهايشان مواظبت مى" -

 أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ( 11
 !آنها وارثانند ( آرى،) -
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 الَذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( 11
 !برند، و جاودانه در آن خواهند ماند هشت برين را ارث مىکه ب ( وارثانى) -

 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ ( 12
 "اى از گِل آفريديم؛ و ما انسان را از عّصاره" -

 ثُمَ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ( 13
 "قرار داديم؛[  حمر]= اى در قرارگاه مطمئن  سپس او را نطفه" -

ثُمَ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُّضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُّضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَاوْنَا  ( 14

 الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ 
، و [ شيزى شابيه گوشات جوياده شاده    ]= ، و علقه را بّصورت مّضغه [ خون بسته]= قه سپس نطفه را بّصورت عل" -

اى داديم؛ پاس   مّضغه را بّصورت استخوانهايى درآورديم؛ و بر استخوانها گوشت پوشانديم؛ سپس آن را آفرينش تازه

 "!بزرگ است خدايى که بهترين آفرينندگان است

 تُونَ ثُمَ إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِ( 15
 "ميريد؛ سپس شما بعد از آن مى" -

 ثُمَ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ( 12
 !شويد سپس در روز قيامت برانگيخته مى -

 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْ َ طَرَائِقَ وَمَا کُنَا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ( 17
غافال   ( خاود )از خلاق   ( هرگاز )قارار داديام؛ و ماا    [  قاات هفتگاناه آسامان   طب]= ما بر باالى سر شما هفت راه " -

 "!ايم نبوده

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَاا عَلَاى ذَهَاابٍ بِاهِ     ( 18

 لَقَادِرُونَ 
ساکن نموديم؛ و ماا بار    ( در جايگاه مخّصوصى)ن و از آسمان، آبى به اندازه معيّن نازل کرديم؛ و آن را در زمي" -

 "!از بين بردن آن کامالً قادريم
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فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَاتٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاکِاهُ کَثِيارَةٌ وَمِنْهَاا    ( 19

 تَأْکُلُونَ 
هااى بسايار    کرديم؛ باغهايى کاه در آن مياوه   سپس بوسيله آن باغهايى از درختان نخل و انگور براى شما ايجاد" -

 "!است؛ و از آن ميخوريد

 وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدَهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآکِلِينَ ( 21
باراى خورنادگان   « نان خورش»، و از آن روغن و [ درخت زيتون]= رويد  درختى را که از طور سينا مى ( نيز)و  -

 !( آفريديم)گردد  مى فراهم

وَإِنَ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسقِيكُم مِمَا فِاي بُطُونِهَاا وَلَكُامْ فِيهَاا مَنَاافِ ُ      ( 21

 کَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْکُلُونَ 
باراى   کنايم؛ و  شما را سيراب ماى [ از شير]= و براى شما در شهارپايان عبرتى است؛ از آنچه در درون آنهاست " -

 "خوريد؛ شما در آنها مناف  بسيارى است؛ و از گوشت آنها مى

 وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ( 22
 !شويد و بر آنها و بر کشتيها سوار مى -

يْرُهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَ( 23

 أَفَلَا تَتَقُونَ 
خداوند يكتا را بپرستيد، که جاز او معباودى   ! اى قوم من»: و ما نوح را بسوى قومش فرستاديم؛ او به آنها گفت" -

 "!کنيد؟ پرهيز نمى ( از پرستش بتها)آيا ! براى شما نيست

شَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَّضَالَ  فَقَالَ الْمَلَأُ الَذِينَ کَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَا بَ( 24

 عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَلِينَ 
اين مارد جاز بشارى همچاون شاما نيسات، کاه        »: از قوم نوح که کافر بودند گفتند ( و مغرور)جمعيّت اشرافى " -

کارد؛ ماا شناين شيازى را      فرشتگانى نازل مى ( پيامبرى بفرستد)خواست  اگر خدا مى! شما برترى جويدخواهد بر  مى

 "!ايم هرگز در نياکان خود نشنيده
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 إِنْ هُوَ إِلَا رَجُلٌ بِهِ جِنَةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَى حِينٍ ( 25
تا مرگش فارا رساد، ياا از ايان     )صبر کنيد  پس مدّتى درباره او! او فقط مردى است که به نوعى جنون مبتالست -

 «( !بيمارى رهايى يابد

 قَالَ رَبِ انّصُرْنِي بِمَا کَذَبُونِ ( 22
 «!مرا در برابر تكذيبهاى آنان يارى کن! پروردگارا»: گفت ( نوح) -

أَمْرُنَا وَفَارَ التَنُاورُ   فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَ ِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ( 27

فَاسْلُكْ فِيهَا مِن کُلٍ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَاا  

 تُخَاطِبْنِي فِي الَذِينَ ظَلَمُوا إِنَهُم مَغْرَقُونَ 
براى غارق  )و هنگامى که فرمان ما . وحى ما بساز کشتى را در حّضور ما، و مطابق»: ما به نوح وحى کرديم که" -

، از هر يك از انواع حيواناات ياك جفات    ( که نشانه فرا رسيدن طوفان است)فرا رسد، و آب از تنور بجوشد  ( آنان

همسار و فرزناد   ]= ات را، مگر آناانى کاه قابالً وعاده هالکشاان داده شاده        در کشتى سوار کن؛ و همچنين خانواده

 ".يگر درباره ستمگران با من سخن مگو، که آنان همگى هالک خواهند شد؛ و د[ کافرت

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَهِ الَذِي نَجَانَا مِنَ ( 28

 الْقَوْمِ الظَالِمِينَ 
ستايش براى خدايى است که ما را از »: يد، بگوو هنگامى که تو و همه کسانى که با تو هستند بر کشتى سوار شد -

 «!قوم ستمگر نجات بخشيد

 وَقُل رَبِ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مَبَارَکًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ( 29
 «!ما را در منزلگاهى پربرکت فرود آر، و تو بهترين فرودآورندگانى! پروردگارا»: و بگو -

 وَإِن کُنَا لَمُبْتَلِينَ  إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ( 31
هايى است؛ و ما مسالّماً همگاان را آزماايش     آيات و نشانه ( براى صاحبان عقل و انديشه)در اين ماجرا  ( آرى،)" -

 "!کنيم مى

 ثُمَ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ( 31
 .سپس جمعيّت ديگرى را بعد از آنها به وجود آورديم -
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 رْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقُونَ فَأَ( 32
باا ايان   )خدا را بپرستيد؛ جز او معبودى براى شما نيست؛ آياا  »: و در ميان آنان رسولى از خودشان فرستاديم که" -

 "«!کنيد؟ پرهيز نمى ( همه، از شرک و بت پرستى

وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَذِينَ کَفَرُوا وَکَذَبُوا بِلِقَااءِ الْاآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَااهُمْ فِاي     ( 33

الْحَيَاِة الدَنْيَا مَا هَذَا إِلَا َبشٌَر مِاثْلُكُْم َيأْکُاُل مِمَاا تَاأْکُلُونَ مِنْاهُ َوَيشْارَبُ مِمَاا        

 تَشْرَبُونَ 
کردناد، و در زنادگى دنياا باه      از قوم او که کافر بودند، و ديدار آخرت را تكذيب مى ( خواهخود)ولى اشرافيان " -

نوشايد   خاورد؛ و از آنچاه ماى    خوريد مى اين بشرى است مثل شما؛ از آنچه مى»: آنان ناز و نعمت داده بوديم، گفتند

 "( !تواند پيامبر باشد؟ پس شگونه مى! )نوشد مى

 شَرًا مِثْلَكُمْ إِنَكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَ( 34
 .و اگر از بشرى همانند خودتان اطاعت کنيد، مسلّماً زيانكاريد -

 أَيَعِدُکُمْ أَنَكُمْ إِذَا مِتُمْ وَکُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَكُم مَخْرَجُونَ ( 35
بيارون   ( از قبرها)شديد، بار ديگر  ( پوسيده)ستخوانهايى دهد هنگامى که مرديد و خاک و ا آيا او به شما وعده مى -

 !شويد؟ آورده مى

 هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ( 32
 !شود هايى که به شما داده مى هيهات، هيهات از اين وعده -

 إِنْ هِيَ إِلَا حَيَاتُنَا الدَنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ( 37
ميريم، و نسل ديگرى جاى ما  مسلّماً غير از اين زندگى دنياى ما، شيزى در کار نيست؛ پيوسته گروهى از ما مى" -

 "!گيرد؛ و ما هرگز برانگيخته نخواهيم شد را مى

 إِنْ هُوَ إِلَا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَهِ کَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ( 38
 "«!دروغگوست که بر خدا افترا بسته؛ و ما هرگز به او ايمان نخواهيم آورد او فقط مردى" -

 قَالَ رَبِ انّصُرْنِي بِمَا کَذَبُونِ ( 39
 «!مرا در برابر تكذيبهاى آنان يارى کن! پروردگارا»: گفت ( پيامبرشان) -



 قرآن کریم               سوره المومنون

531 

 قَالَ عَمَا قَلِيلٍ لَيُّصْبِحُنَ نَادِمِينَ ( 41
 «( .امّا زمانى که ديگر سودى به حالشان ندارد! )دى از کار خود پشيمان خواهند شدبزو»: فرمود ( خداوند -

 فَأَخَذَتْهُمُ الّصَيْحَةُ بِالْحَقِ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَالِمِينَ ( 41
الب قرار داديم؛ دور باد قوم سرانجام صيحه آسمانى آنها را بحق فرو گرفت؛ و ما آنها را همچون خاشاکى بر سي" -

 "!( از رحمت خدا)ستمگر 

 ثُمَ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ( 42
 .سپس اقوام ديگرى را پس از آنها پديد آورديم -

 مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ( 43
 .کند گيرد، و از آن تأخير نيز نمى نمى هيچ ارمتى بر اجل و سر رسيد حتمى خود پيشى -

ثُمَ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا کُلَ مَا جَاءَ أُمَةً رَسُولُهَا کَذَبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعّْضَهُم بَعّْضًا ( 44

 وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِي َ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ 
آماد، او را   قاومى ماى   ( هادايت )رى فرستاديم؛ هر زماان رساولى باراى    سپس رسوالن خود را يكى پس از ديگ" -

کردند؛ ولى ما اين امّتهاى سرکش را يكى پس از ديگرى هالک نموديم، و آنهاا را احااديثى قارار داديام      تكذيب مى

 "!آورند نمىقومى که ايمان  ( از رحمت خدا)دور باد  ( .شنان محو شدند که تنها نام و گفتگويى از آنان باقى ماند)

 ثُمَ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مَبِينٍ ( 45
 ...سپس موسى و برادرش هارون را با آيات خود و دليلى روشن فرستاديم -

 إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَکَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ( 42
 ".جوى بودند فيان اشرافى او؛ امّا آنها تكبّر کردند، و آنها مردمى برترىبسوى فرعون و اطرا" -

 فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ( 47
 «!آيا ما به دو انسان همانند خودمان ايمان بياوريم، در حالى که قوم آنها بردگان ما هستند؟»: آنها گفتند -

 فَكَذَبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ( 48
 ".آنها اين دو را تكذيب کردند؛ و سرانجام همگى هالک شدند ( آرى،)" -



 قرآن کریم               سوره المومنون

532 

 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ( 49
 ".هدايت شوند[  بنى اسرائيل]= داديم؛ شايد آنان  ( آسمانى)و ما به موسى کتاب " -

 وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ( 51
اى قرار داديم؛ و آنها را در سارزمين مرتفعاى کاه داراى     و مادرش را آيت و نشانه[  عيسى]= و ما فرزند مريم " -

 ".امنيّت و آب جارى بود جاى داديم

 الرُسُلُ کُلُوا مِنَ الطَيِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ يَا أَيَهَا ( 51
 .دهيد آگاهم از غذاهاى پاکيزه بخوريد، و عمل صالح انجام دهيد، که من به آنچه انجام مى! اى پيامبران -

 فَاتَقُونِ وَإِنَ هَذِهِ أُمَتُكُمْ أُمَةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبَكُمْ ( 52
 "!و اين امّت شما امّت واحدى است؛ و من پروردگار شما هستم؛ پس، از مخالفت فرمان من بپرهيزيد" -

 فَتَقَطَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا کُلُ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ( 53
 ( و عجاب اينكاه  )هر گروهى به راهى رفتناد؛  امّا آنها کارهاى خود را در ميان خويش به پراکندگى کشاندند، و " -

 "!هر گروه به آنچه نزد خود دارند خوشحالند

 فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَى حِينٍ ( 54
 .( که مرگشان فرا رسد يا گرفتار عذاب الهى شوند)آنها را در جهل و غفلتشان بگذار تا زمانى  -

 مِن مَالٍ وَبَنِينَ  أَيَحْسَبُونَ أَنَمَا نُمِدَهُم بِهِ( 55
 ...دهيم کنند اموال و فرزندانى که بعنوان کمك به آنان مى آنها گمان مى -

 نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ( 52
ن کاه ايا  )فهمند  بلكه آنها نمى ( شنين نيست!! )براى اين است که درهاى خيرات را با شتاب به روى آنها بگشاييم -

 .( وسيله امتحانشان است

 إِنَ الَذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِهِم مَشْفِقُونَ ( 57
 مسلّماً کسانى که از خوف پروردگارشان بيمناکند، -

 وَالَذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ ( 58
 آورند، و آنان که به آيات پروردگارشان ايمان مى -
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 رَبِهِمْ لَا يُشْرِکُونَ وَالَذِينَ هُم بِ( 59
 ورزند، و آنها که به پروردگارشان شرک نمى -

 وَالَذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ إِلَى رَبِهِمْ رَاجِعُونَ ( 21
سات از اينكاه   دهند و با اين حاال، دلهايشاان هراساناک ا    و آنها که نهايت کوشش را در انجام طاعات به خرج مى -

 گردند، سرانجام بسوى پروردگارشان بازمى

 أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ( 21
 .( و مشمول عنايات ما هستند)گيرند  کنند و از ديگران پيشى مى شنين کسانى در خيرات سرعت مى ( آرى) -

 هَا وَلَدَيْنَا کِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَلَا نُكَلِفُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَ( 22
تمام اعماال بنادگان را ثبات    )کنيم؛ و نزد ما کتابى است که  و ما هيچ کس را جز به اندازه تواناييش تكليف نمى" -

 ".شود گويد؛ و به آنان هيچ ستمى نمى بحق سخن مى ( کرده و

 رَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْ( 23
ديگرى  ( زشت)خبرى فرورفته؛ و اعمال  در بى ( و روز حساب و آيات قرآن)ولى دلهاى آنها از اين نامه اعمال " -

 "...دهند جز اين دارند که پيوسته آن را انجام مى

 رَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ حَتَى إِذَا أَخَذْنَا مُتْ( 24
هااى دردنااک و    تا زمانى که متنّعمان مغرور آنهاا را در شنگاال عاذاب گرفتاار ساازيم؛ در ايان هنگاام، نالاه        " -

 "!دهند آميز سرمى استغاثه

 لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَكُم مِنَا لَا تُنّصَرُونَ ( 25
 !امروز فرياد نكنيد، زيرا از سوى ما يارى نخواهيد شد ( :شود امّا به آنها گفته مى) -

 قَدْ کَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِّصُونَ ( 22
شد؛ امّا شاما اعاراض کارده باه عقاب       در گذشته آيات من پيوسته بر شما خوانده مى ( ايد که آيا فراموش کرده)" -

 "!؟گشتيد بازمى

 مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ( 27
 !پرداختيد؟ کرديد، و شبها در جلسات خود به بدگويى مى استكبار مى[ پيامبر]=در حالى که در برابر او  -
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 أَفَلَمْ يَدَبَرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَلِينَ ( 28
 !ين گفتار نينديشيدند، يا اينكه شيزى براى آنان آمده که براى نياکانشان نيامده است؟آيا آنها در ا -

 أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ( 29
 !کنند؟ ، از اين رو او را انكار مى( و از سوابق او آگاه نيستند)يا اينكه پيامبرشان را نشناختند  -

 بِهِ جِنَةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِ وَأَکْثَرُهُمْ لِلْحَقِ کَارِهُونَ  أَمْ يَقُولُونَ( 71
( و گريزانناد )ولى او حق را براى آنان آورده؛ امّا بيشترشان از حق کراهات دارناد   ! گويند او ديوانه است؟ يا مى" -

." 

لْاأَرْضُ وَمَان فِايهِنَ بَالْ     وَلَوِ اتَبَ َ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَامَاوَاتُ وَا ( 71

 أَتَيْنَاهُم بِذِکْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِکْرِهِم مَعْرِضُونَ 
ولاى ماا   ! شاوند  و اگر حق از هوسهاى آنها پيروى کند، آسمانها و زمين و همه کسانى که در آنها هستند تباه مى -

 ( است)يادآوريشان  ( آنچه مايه)امّا آنان از  براى آنهاست، ( و عزّت و شرف)قرآنى به آنها داديم که مايه يادآورى 

 !رويگردانند

 أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ ( 72
خواهى؟ با اينكاه مازد پروردگاارت بهتار، و او بهتارين       مى ( در برابر دعوتت)اى  يا اينكه تو از آنها مزد و هزينه -

 !گان استروزى دهند

 وَإِنَكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ ( 73
 .کنى بطور قط  و يقين، تو آنان را به راه راست دعوت مى -

 وَإِنَ الَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الّصِرَاطِ لَنَاکِبُونَ ( 74
 !امّا کسانى که به آخرت ايمان ندارند از اين راه منحرفند -

 وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَکَشَفْنَا مَا بِهِم مِن ضُرٍ لَلَجَوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ( 75
در  ( شاوند، بلكاه   ناه تنهاا بيادار نماى    )و اگر به آنان رحم کنيد و گرفتاريها و مشكالتشاان را برطارف ساازيم،     -

 !نندما سرگردان مى ( در اين وادى)ورزند و  طغيانشان لجاجت مى
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 وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِهِمْ وَمَا يَتَّضَرَعُونَ ( 72
، امّا آنان نه در برابر پروردگارشان تواض  کردناد، و ناه   ( تا بيدار شوند)ما آنها را به عذاب و بال گرفتار ساختيم  -

 !کنند به درگاهش تّضرّع مى

 نَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ حَتَى إِذَا فَتَحْ( 77
و شناان گرفتاار   )تا زمانى که درى از عاذاب شاديد باه روى آناان بگشااييم،       ( يابد اين وض  همچنان ادامه مى) -

 .ناگهان بكلّى مأيوس گردند ( شوند که مى

 لْأَبّْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَمْ َ وَا( 78
 ".آوريد ايجاد کرد؛ امّا کمتر شكر او را بجا مى[  عقل]=و او کسى است که براى شما گوش و ششم و قلب " -

 وَهُوَ الَذِي ذَرَأَکُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( 79
 "!شويد فريد؛ و به سوى او محشور مىو او کسى است که شما را در زمين آ" -

 وَهُوَ الَذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَيْلِ وَالنَهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ( 81
 "!کنيد؟ ميراند؛ و رفت و آمد شب و روز از آن اوست؛ آيا انديشه نمى کند و مى و او کسى است که زنده مى" -

 مَا قَالَ الْأَوَلُونَ  بَلْ قَالُوا مِثْلَ( 81
 .بلكه آنان نيز مثل آنچه پيشينيان گفته بودند گفتند ( نه،) -

 قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَکُنَا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَا لَمَبْعُوثُونَ ( 82
 !يخته خواهيم شد؟شديم، آيا بار ديگر برانگ ( پوسيده)آيا هنگامى که مرديم و خاک و استخوانهايى »: آنها گفتند -

 لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ ( 83
 "«!هاى پيشينيان است اين وعده به ما و پدرانمان از قبل داده شده؛ اين فقط افسانه" -

 مُونَ قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن کُنتُمْ تَعْلَ( 84
 «!دانيد؟ زمين و کسانى که در آن هستند از آن کيست، اگر شما مى»: بگو -

 سَيَقُولُونَ لِلَهِ قُلْ أَفَلَا تَذَکَرُونَ ( 85
 «!شويد؟ آيا متذکّر نمى»: بگو« !همه از آن خداست»: گويند مى ( در پاسخ تو)بزودى  -
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 الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  قُلْ مَن رَبَ السَمَاوَاتِ السَبْ ِ وَرَبَ( 82
 «شه کسى پروردگار آسمانهاى هفتگانه، و پروردگار عرش عظيم است؟»: بگو -

 سَيَقُولُونَ لِلَهِ قُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ ( 87
ترسايد و دسات از    و از خدا نماى )کنيد  آيا تقوا پيشه نمى»: بگو« !همه اينها از آن خداست»: بزودى خواهند گفت -

 «!؟( داريد شرک برنمى

 قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ کُلِ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ ( 88
دهاد، و نيااز باه     دانيد، شه کسى حكومت همه موجودات را در دست دارد، و به بى پناهان پنااه ماى   اگر مى»: بگو -

 «!دادن ندارد؟ پناه

 لِلَهِ قُلْ فَأَنَى تُسْحَرُونَ سَيَقُولُونَ ( 89
و اين سخنان سحر و )ايد  گوييد سحر شده با اين حال شگونه مى»: بگو« از آن خداست ( همه اينها)»: خواهند گفت -

 «!؟( افسون است

 بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِ وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ ( 91
 "!گويند ها آورديم؛ و آنان دروغ مىما حقّ را براى آن ( واق  اين است که)نه، " -

مَا اتَخَذَ اللَهُ مِن وَلَدٍ وَمَا کَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ کُلُ إِلَاهٍ بِمَاا خَلَاقَ    ( 91

 وَلَعَلَا بَعّْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَهِ عَمَا يَّصِفُونَ 
شاد، هار ياك از     معبود ديگرى با او نيست؛ کاه اگار شناين ماى     خدا هرگز فرزندى براى خود انتخاب نكرده؛ و" -

و جهان هستى باه تبااهى   )جستند  کردند و بعّضى بر بعّضى ديگر برترى مى خدايان مخلوقات خود را تدبير و اداره مى

 "!کنند ؛ منزّه است خدا از آنچه آنان توصيف مى( شد کشيده مى

 الَى عَمَا يُشْرِکُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَهَادَةِ فَتَعَ( 92
 "!دهند او داناى نهان و آشكار است؛ پس برتر است از آنچه براى او همتا قرار مى" -

 قُل رَبِ إِمَا تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ ( 93
( و در زندگيم آن را ببيانم )شود به من نشان دهى  اگر عذابهايى را که به آنان وعده داده مى! پروردگار من»: بگو -

... 
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 رَبِ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَالِمِينَ ( 94
 «!با گروه ستمگران قرار مده ( در اين عذابها)مرا ! پروردگار من -

 وَإِنَا عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ( 95
 !دهيم به تو نشان دهيم و ما تواناييم که آنچه را به آنها وعده مى -

 ادْفَ ْ بِالَتِي هِيَ أَحْسَنُ السَيِئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَّصِفُونَ  (92
 !کنند آگاهتريم ما به آنچه توصيف مى! ( و پاسخ بدى را به نيكى ده)بدى را به بهترين راه و روش دف  کن  -

 وَقُل رَبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَيَاطِينِ ( 97
 !برم هاى شياطين به تو پناه مى از وسوسه! راپروردگا»: و بگو -

 وَأَعُوذُ بِكَ رَبِ أَن يَحّْضُرُونِ ( 98
 «!برم به تو پناه مى -اى پروردگار من - ( نيز)و از اينكه آنان نزد من حاضر شوند  -

 حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِ ارْجِعُونِ ( 99
! پروردگار مان »: گويد تا زمانى که مرگ يكى از آنان فرارسد، مى ( دهند لط خود ادامه مىآنها همچنان به راه غ) -

 !مرا بازگردانيد

لَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَکْتُ کَلَا إِنَهَا کَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَاا وَمِان وَرَائِهِام    ( 111

 بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 
ايان  ! شنين نيسات  ( :گويند ولى به او مى)« !عمل صالحى انجام دهم ( و کوتاهى نمودم)ک کردم شايد در آنچه تر -

و پشت سر آنان برزخى است تاا  ! ( و اگر بازگردد، کارش همچون گذشته است)گويد  سخنى است که او به زبان مى

 !روزى که برانگيخته شوند

 يْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الّصَورِ فَلَا أَنسَابَ بَ( 111
دميده شود، هيچ يك از پيوندهاى خويشاوندى ميان آنها در آن روز نخواهاد باود؛ و از   « صور»هنگامى که در " -

 "!( شون کارى از کسى ساخته نيست)کنند  يكديگر تقاضاى کمك نمى

 فْلِحُونَ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُ( 112
 !و کسانى که وزنه اعمالشان سنگين است، همان رستگارانند -
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 وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَمَ خَالِدُونَ ( 113
جهانم جاوداناه   و آنان که وزنه اعمالشان سبك باشد، کسانى هستند که سرمايه وجود خاود را از دسات داده، در    -

 !خواهند ماند

 تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَارُ وَهُمْ فِيهَا کَالِحُونَ ( 114
 ".اى عبوس دارند شود؛ و در دوزخ شهره هاى سوزان آتش همچون شمشير به صورتهايشان نواخته مى شعله" -

 أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِبُونَ ( 115
 !کرديد؟ شد، پس آن را تكذيب مى آيا آيات من بر شما خوانده نمى ( :شود به آنها گفته مى) -

 قَالُوا رَبَنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَکُنَا قَوْمًا ضَالِينَ ( 112
 !بدبختى ما بر ما شيره شد، و ما قوم گمراهى بوديم! پروردگارا»: گويند مى -

 رِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَا ظَالِمُونَ رَبَنَا أَخْ( 117
 «!( و مستحق عذاب)بيرون آر، اگر بار ديگر تكرار کرديم قطعاً ستمگريم  ( دوزخ)ما را از اين ! پروردگارا -

 قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِمُونِ ( 118
 !وييددور شويد در دوزخ، و با من سخن مگ»: گويد مى ( خداوند) -

إِنَهُ کَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَاا وَارْحَمْنَاا وَأَناتَ    ( 119

 خَيْرُ الرَاحِمِينَ 
ما ايمان آورديم؛ ما را ببخش و بر ما رحام کان؛ و   ! پروردگارا: گفتند گروهى از بندگانم مى ( ايد فراموش کرده)" -

 "!نندگانىتو بهترين رحم ک

 فَاتَخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا حَتَى أَنسَوْکُمْ ذِکْرِي وَکُنتُم مِنْهُمْ تَّضْحَكُونَ ( 111
 "!خنديديد امّا شما آنها را به باد مسخره گرفتيد تا شما را از ياد من غافل کردند؛ و شما به آنان مى" -

 نَهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ إِنِي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَ( 111
 "«!ولى من امروز آنها را بخاطر صبر و استقامتشان پاداش دادم؛ آنها پيروز و رستگارند" -
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 قَالَ کَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ( 112
 «شند سال در روى زمين توقّف کرديد؟»: گويد مى ( خداوند) -

 أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلْ الْعَادِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا ( 113
 «!توانند بشمارند بپرس از آنها که مى! تنها به اندازه يك روز، يا قسمتى از يك روز»: گويند مى ( در پاسخ) -

 قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَا قَلِيلًا لَوْ أَنَكُمْ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ ( 114
 «!دانستيد کمى توقّف نموديد اگر مىشما مقدار  ( آرى،)»: گويد مى -

 أَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ( 115
 گرديد؟ ايم، و بسوى ما باز نمى آيا گمان کرديد شما را بيهوده آفريده -

 رَبَ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ  فَتَعَالَى اللَهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ( 112
معبودى جز او نيست؛ ! ( هدف آفريده باشد از اينكه شما را بى)پس برتر است خداوندى که فرمانرواى حقّ است " -

 "!و او پروردگار عرش کريم است

رَبِهِ إِنَهُ لَا  وَمَن يَدْعُ مَ َ اللَهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَمَا حِسَابُهُ عِندَ( 117

 يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ 
حسااب او نازد    -و مسالّماً هايچ دليلاى بار آن نخواهاد داشات       -و هر کس معبود ديگارى را باا خادا بخواناد     " -

 "!پروردگارش خواهد بود؛ يقيناً کافران رستگار نخواهند شد

  وَقُل رَبِ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَاحِمِينَ( 118
 "!مرا ببخش و رحمت کن؛ و تو بهترين رحم کنندگانى! پروردگارا»: و بگو" -

 سوره النور

 محل نزول مدينه -24تعداد آيات  -24س
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 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 يِنَاتٍ لَعَلَكُمْ تَذَکَرُونَ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَ( 1
واجاب نماوديم، و در آن آياات روشانى ناازل       ( عمل باه آن را )اى است که آن را فرو فرستاديم، و  سوره ( اين) -

 !کرديم، شايد شما متذکّر شويد

خُذْکُم بِهِمَا رَأْفَاةٌ  الزَانِيَةُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا کُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْ( 2

فِي دِينِ اللَهِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَاةٌ مِانَ   

 الْمُؤْمِنِينَ 
ز نسابت باه آن دو شاما را ا    ( و محبّت کااذب )هر يك از زن و مرد زناکار را صد تازيانه بزنيد؛ و نبايد رأفت " -

و باياد گروهاى از مؤمناان مجازاتشاان را مشااهده      ! اجراى حكم الهى مان  شود، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد

 "!کنند

الزَانِي لَا يَنكِحُ إلَا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزَانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَا زَانٍ أَوْ مُشْارِکٌ  ( 3

 نِينَ وَحُرِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِ
کند؛ و زن زناکار را، جز مرد زناکار ياا مشارک، باه ازدواج     مرد زناکار جز با زن زناکار يا مشرک ازدواج نمى" -

 "!آورد؛ و اين کار بر مؤمنان حرام شده است خود درنمى

مْ ثَمَاانِينَ  وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحّْصَنَاتِ ثُمَ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُاهَدَاءَ فَاجْلِادُوهُ  ( 4

 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 
آورناد ، آنهاا را هشاتاد     نماى  ( بر مدّعاى خاود )کنند، سپس شهار شاهد  و کسانى که آنان پاکدامن را متهمّ مى" -

 "!اسقانندتازيانه بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد؛ و آنها همان ف

 إِلَا الَذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَ اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 5
زيارا خداوناد آمرزناده و     ( بخشاد  که خداوناد آنهاا را ماى   )مگر کسانى که بعد از آن توبه کنند و جبران نمايند  -

 .مهربان است
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لَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَادِهِمْ  وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَ( 2

 أَرْبَ ُ شَهَادَاتٍ بِاللَهِ إِنَهُ لَمِنَ الّصَادِقِينَ 
کنند، و گواهانى جز خودشان ندارناد، هار ياك از     متهمّ مى ( به عمل منافى عفّت)و کسانى که همسران خود را " -

 "نام خدا شهادت دهد که از راستگويان است؛ آنها بايد شهار مرتبه به

 وَالْخَامِسَةُ أَنَ لَعْنَتَ اللَهِ عَلَيْهِ إِن کَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ( 7
 .و در پنجمين بار بگويد که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد -

 بِاللَهِ إِنَهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ  وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَ َ شَهَادَاتٍ( 8
را از خود دور کند، به اين طريق که شهار بار خدا را به شهادت طلبد کاه آن مارد    ( زنا)تواند کيفر  آن زن نيز مى -

 .از دروغگويان است ( دهد در اين نسبتى که به او مى)

 مِنَ الّصَادِقِينَ  وَالْخَامِسَةَ أَنَ غَّضَبَ اللَهِ عَلَيْهَا إِن کَانَ( 9
 .و بار پنجم بگويد که غّضب خدا بر او باد اگر آن مرد از راستگويان باشد -

 وَلَوْلَا فَّضْلُ اللَهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَ اللَهَ تَوَابٌ حَكِيمٌ ( 11
رى از شما گرفتار مجاازات  بسيا)پذير و حكيم است  و اگر فّضل و رحمت خدا شامل حال شما نبود و اينكه او توبه -

 !( شديد سخت الهى مى

إِنَ الَذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُّصْبَةٌ مِنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَر ا لَكُم بَالْ هُاوَ خَيْارٌ    ( 11

ذَابٌ لَكُمْ لِكُلِ امْرِئٍ مِنْهُم مَا اکْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَذِي تَوَلَى کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَا 

 عَظِيمٌ 
از شما بودند؛ امّا گماان نكنياد    ( گر متشكّل و توطئه)مسلّماً کسانى که آن تهمت عظيم را عنوان کردند گروهى " -

اين ماجرا براى شما بد است، بلكه خير شما در آن است؛ آنها هر کدام سهم خود را از اين گناهى کاه مرتكاب شادند    

 "!ن را بر عهده داشت عذاب عظيمى براى اوستدارند؛ و از آنان کسى که بخش مهمّ آ
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لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِاهِمْ خَيْارًا وَقَاالُوا هَاذَا     ( 12

 إِفْكٌ مَبِينٌ 
 ( د آنهاا باود  و کسى که همچون خو)را شنيديد، مردان و زنان با ايمان نسبت به خود  ( تهمت)شرا هنگامى که اين  -

 !گمان خير نبردند و نگفتند اين دروغى بزرگ و آشكار است؟

لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَاهِ  ( 13

 هُمُ الْكَاذِبُونَ 
 !را نياوردند، آنان در پيشگاه خدا دروغگويانند اکنون که اين گواهان! شرا شهار شاهد براى آن نياوردند؟ -

وَلَوْلَا فَّضْلُ اللَهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدَنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِي مَا أَفَّضْتُمْ ( 14

 فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
کرديد عذاب سختى باه شاما   شد، بخاطر اين گناهى که  و اگر فّضل و رحمت الهى در دنيا و آخرت شامل شما نمى -

 !رسيد مى

إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْامٌ وَتَحْسَابُونَهُ   ( 15

 هَيِنًا وَهُوَ عِندَ اللَهِ عَظِيمٌ 
گفتيد که به آن  با دهان خود سخنى مى گرفتيد، و به خاطر بياوريد زمانى را که اين شايعه را از زبان يكديگر مى" -

 "!پنداشتيد در حالى که نزد خدا بزرگ است يقين نداشتيد؛ و آن را کوشك مى

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَاذَا بُهْتَاانٌ   ( 12

 عَظِيمٌ 
ما حق نداريم که به اين سخن تكلّم کنيم؛ خداوندا منزّهى تو، اين بهتاان  »: نگفتيد شرا هنگامى که آن را شنيديد" -

 "!؟«بزرگى است

 يَعِظُكُمُ اللَهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن کُنتُم مَؤْمِنِينَ ( 17
 !دهد که هرگز شنين کارى را تكرار نكنيد اگر ايمان داريد خداوند شما را اندرز مى -
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 وَيُبَيِنُ اللَهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( 18
 .کند، و خدا دانا و حكيم است و خداوند آيات را براى شما بيان مى -

إِنَ الَذِينَ يُحِبَونَ أَن تَشِي َ الْفَاحِشَةُ فِي الَذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِاي  ( 19

 وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ  الدَنْيَا وَالْآخِرَةِ
کسانى که دوست دارند زشتيها در ميان مردم با ايمان شيوع يابد، عذاب دردناکى براى آناان در دنياا و آخارت    " -

 "!دانيد داند و شما نمى است؛ و خداوند مى

 رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَلَوْلَا فَّضْلُ اللَهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَ اللَه ( 21
مجاازات ساختى دامانتاان را    )و اگر فّضل و رحمت الهى شامل حال شما نبود و اينكه خدا مهرباان و رحايم اسات     -

 !( گرفت مى

يَا َأَيهَا الَِذيَن آمَنُوا لَاا تَتَبِعُاوا ُخطُاوَاتِ الشَاْيطَانِ وَمَان يَتَبِا ْ ُخطُاوَاتِ        ( 21

بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَّضْلُ اللَهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَکَاا   الشَيْطَانِ فَإِنَهُ يَأْمُرُ

 مِنكُم مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَ اللَهَ يُزَکِي مَن يَشَاءُ وَاللَهُ سَمِي ٌ عَلِيمٌ 
ساازد،   گماراهش ماى  )طان شود هر کس پيرو شي! از گامهاى شيطان پيروى نكنيد! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

شاد؛   و اگر فّضل و رحمت الهى بر شما نبود، هرگز احدى از شما پاک نماى ! دهد او به فحشا و منكر فرمان مى ( زيرا

 "!کند، و خدا شنوا و داناست ولى خداوند هر که را بخواهد تزکيه مى

تُوا أُوْلِي الْقُرْبَاى وَالْمَسَااکِينَ   وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَّضْلِ مِنكُمْ وَالسَعَةِ أَن يُؤْ( 22

وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَّصْفَحُوا أَلَا تُحِبَاونَ أَن يَغْفِارَ اللَاهُ لَكُامْ     

 وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
د کنند که از انفااق نسابت باه    و وسعت زندگى هستند نبايد سوگند يا ( مالى)آنها که از ميان شما داراى برترى " -

دارياد   نزديكان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دريغ نمايند؛ آنها بايد عفو کنند و ششم بپوشند؛ آيا دوسات نماى  

 "!و خداوند آمرزنده و مهربان است! خداوند شما را ببخشد؟
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اتِ لُعِنُوا فِي الدَنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَ الَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحّْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَ( 23

 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
سازند، در دنياا و آخارت از رحمات     و مؤمن را متهم مى ( از هرگونه آلودگى)خبر  کسانى که زنان پاکدامن و بى -

 .الهى بدورند و عذاب بزرگى براى آنهاست

 يْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَ( 24
 !دهد شدند گواهى مى در آن روز زبانها و دستها و پاهايشان بر ضدّ آنها به اعمالى که مرتكب مى -

 يَوْمَئِذٍ يُوَفِيهِمُ اللَهُ دِينَهُمُ الْحَقَ وَيَعْلَمُونَ أَنَ اللَهَ هُوَ الْحَقُ الْمُبِينُ ( 25
 "!دانند که خداوند حق آشكار است دهد؛ و مى کم و کاست مى روز، خداوند جزاى واقعى آنان را بى آن" -

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَااتِ وَالطَيِبَااتُ لِلطَيِبِاينَ وَالطَيِبُاونَ     ( 22

 لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِيمٌ  لِلطَيِبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَؤُونَ مِمَا يَقُولُونَ
زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند، و مردان ناپاک نيز به زنان ناپاک تعلّق دارند؛ و زنان پاک از آن مردان پااک، و  " -

دهناد مبارّا هساتند؛ و باراى آناان       به آنان مى ( ناپاکان)اينان از نسبتهاى ناروايى که ! مردان پاک از آن زنان پاکند

 "!و روزى پرارزشى است ( الهى)مرزش آ

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِمُوا ( 27

 عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَکَرُونَ 
يى غير از خانه خود وارد نشويد تا اجازه بگيرياد و بار اهال آن خاناه     ها در خانه! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

 "!سالم کنيد؛ اين براى شما بهتر است؛ شايد متذکّر شويد

فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَاى يُاؤْذَنَ لَكُامْ وَإِن قِيالَ لَكُامُ      ( 28

 مْ وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکَى لَكُ
بازگرديد؛ اين « !بازگرديد»: و اگر کسى را در آن نيافتيد، وارد نشويد تا به شما اجازه داده شود؛ و اگر گفته شد" -

 "!دهيد آگاه است تر است؛ و خداوند به آنچه انجام مى براى شما پاکيزه
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لُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَااعٌ لَكُامْ وَاللَاهُ    لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُ( 29

 يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 
هاى غير مسكونى بشويد که در آن متاعى متعلّق به شما وجود دارد؛ و  گناهى بر شما نيست که وارد خانه ( ولى)" -

 "!داند داريد، مى کنيد و آنچه را پنهان مى خدا آنچه را آشكار مى

قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُّضُوا مِنْ أَبّْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَ ( 31

 اللَهَ خَبِيرٌ بِمَا يَّصْنَعُونَ 
آناان   فروگيرند، و عفاف خود را حفظ کنناد؛ ايان باراى    ( از نگاه به نامحرمان)به مؤمنان بگو ششمهاى خود را " -

 "!دهيد آگاه است تر است؛ خداوند از آنچه انجام مى پاکيزه

وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغّْضُّضْنَ مِنْ أَبّْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْانَ فُارُوجَهُنَ وَلَاا يُبْادِينَ     ( 31

بْادِينَ زِينَاتَهُنَ   زِينَتَهُنَ إِلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَّضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ وَلَا يُ

إِلَا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ آبَاائِهِنَ أَوْ آبَااءِ بُعُاولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَاائِهِنَ أَوْ أَبْنَااءِ بُعُاولَتِهِنَ أَوْ       

هُنَ إِخْوَانِهِنَ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَ أَوْ نِسَائِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَاانُ 

أَوِ التَابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِجَالِ أَوِ الطِفْالِ الَاذِينَ لَامْ يَظْهَارُوا عَلَاى      

عَوْرَاتِ النِسَاءِ وَلَا يَّضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ وَتُوبُوا إِلَاى  

 مُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ اللَهِ جَمِيعًا أَيَهَا الْ
فروگيرند، و دامان خويش را حفاظ کنناد و زينات     ( آلود از نگاه هوس)و به آنان با ايمان بگو ششمهاى خود را " -

تاا  )هاى خود را بار ساينه خاود افكنناد      روسرى ( اطراف)آشكار ننمايند و  -جز آن مقدار که نمايان است -خود را 

، و زينت خود را آشكار نسازند مگر باراى شوهرانشاان، ياا پدرانشاان، ياا پادر       ( ن پوشانده شودگردن و سينه با آ

شوهرانشان، يا پسرانشان، يا پسران همسرانشان، يا برادرانشان، يا پسران برادرانشان، يا پسران خواهرانشان، يا زناان  

به زن ندارناد، ياا کودکاانى کاه از اماور جنساى       ، يا افراد سفيه که تمايلى [ کنيزانشان]=کيششان، يا بردگانشان  هم

و )مربوط به زنان آگاه نيستند؛ و هنگام راه رفتن پاهاى خود را به زمين نزنناد تاا زينات پنهانيشاان دانساته شاود       

 "!و همگى بسوى خدا بازگرديد اى مؤمنان، تا رستگار شويد. ( صداى خلخال که برپا دارند به گوش رسد
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يَامَى مِنكُمْ وَالّصَاالِحِينَ مِانْ عِبَاادِکُمْ وَإِمَاائِكُمْ إِن يَكُونُاوا      وَأَنكِحُوا الْأَ( 32

 فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَهُ مِن فَّضْلِهِ وَاللَهُ وَاسِ ٌ عَلِيمٌ 
همسر خود را همسر دهيد، همچناين غالماان و کنيازان صاالح و درساتكارتان را؛ اگار فقيار و         مردان و زنان بى" -

 "!دهنده و آگاه است سازد؛ خداوند گشايش نياز مى ، خداوند از فّضل خود آنان را بىتنگدست باشند

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَى يُغْنِيَهُمْ اللَهُ مِان فَّضْالِهِ وَالَاذِينَ    ( 33

عَلِمْتُمْ فِايهِمْ خَيْارًا وَآتُاوهُم     يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ

مِن مَالِ اللَهِ الَذِي آتَاکُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَااتِكُمْ عَلَاى الْبِغَااءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَّصَانًا     

ورٌ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَمَن يُكْرِههَنَ فَإِنَ اللَهَ مِان بَعْادِ إِکْارَاهِهِنَ غَفُا    

 رَحِيمٌ 
نيااز   يابند، بايد پاکدامنى پيشه کنند تا خداوند از فّضل خاود آناان را باى    و کسانى که امكانى براى ازدواج نمى" -

هستند، باا آناان قارار داد ببندياد     [  قرار داد مخّصوص براى آزاد شدن]=و آن بردگانتان که خواستار مكاتبه ! گرداند

؛ و شيزى از مال خدا ( که بعد از آزادى، توانايى زندگى مستقل را دارند)کنيد  اگر رشد و صالح در آنان احساس مى

و کنيزان خود را براى دستيابى متاع ناپايادار زنادگى دنياا مجباور باه خاود       ! را که به شما داده است به آنان بدهيد

 ( سپس پشيمان گاردد، )ار کند، اجب ( بر اين کار)و هر کس آنها را ! خواهند پاک بمانند فروشى نكنيد اگر خودشان مى

 "( !توبه کنيد و بازگرديد، تا خدا شما را ببخشد! )خداوند بعد از اين اجبار آنها غفور و رحيم است

وَلَقَْد أَنزَلْنَا إِلَيْكُْم آيَااٍت مَبَيِنَااٍت وَمَثَلًاا مِاَن الَاِذيَن خَلَاوْا مِان قَابْلِكُمْ         ( 34

 وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ 
کند، و اخباارى از کساانى کاه پايش از شاما بودناد، و        ما بر شما آياتى فرستاديم که حقايق بسيارى را تبيين مى -

 !موعظه و اندرزى براى پرهيزگاران

اللَهُ نُورُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْكَاةٍ فِيهَاا مِّصْابَاحٌ الْمِّصْابَاحُ    ( 35

جَةُ کَأَنَهَا کَوْکَبٌ دُرِيٌ يُوقَدُ مِن شَاجَرَةٍ مَبَارَکَاةٍ زَيْتُونِاةٍ لَاا     فِي زُجَاجَةٍ الزُجَا
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شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُّضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْادِي  

 لَ لِلنَاسِ وَاللَهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَّضْرِبُ اللَهُ الْأَمْثَا
باشاد،   ( پر فاروغ )خداوند نور آسمانها و زمين است؛ مثل نور خداوند همانند شراغدانى است که در آن شراغى " -

آن شراغ در حبابى قرار گيرد، حبابى شفاف و درخشنده همچون يك ستاره فروزان، ايان شاراغ باا روغناى افروختاه      

روغانش آنچناان صااف و خاالص     )از درخت پربرکت زيتونى گرفته شده که نه شرقى است و نه غربى؛ شود که  مى

ور شود؛ نورى است بر فراز نورى؛ و خدا هر کاس را بخواهاد باه     نزديك است بدون تماس با آتش شعله ( است که

 ".کند، و خداوند به هر شيزى داناست نور خود هدايت مى

لَهُ أَن تُرْفَ َ وَيُذْکَرَ فِيهَا اسْامُهُ يُسَابِحُ لَاهُ فِيهَاا بِالْغُادُوِ      فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ال( 32

 وَالْآصَالِ 
تاا از دساتبرد   )هايى قرار دارد که خداوند اذن فرماوده ديوارهااى آن را بااال برناد      در خانه ( اين شراغ پرفروغ)" -

شاود، و صابح و شاام در آنهاا تسابيح او       آنها برده مىهايى که نام خدا در  ؛ خانه( شياطين و هوسبازان در امان باشد

 "...گويند مى

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْ ٌ عَن ذِکْرِ اللَهِ وَإِقَامِ الّصَلَاةِ وَإِيتَااءِ الزَکَااةِ   ( 37

 يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبّْصَارُ 
کناد؛ آنهاا از    اى آنان را از ياد خدا و برپاداشتن نماز و اداى زکات غافل نماى  ارت و نه معاملهمردانى که نه تج" -

 ".شود ترسند که در آن، دلها و ششمها زير و رو مى روزى مى

لِيَجْزِيَهُمُ اللَهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِن فَّضْلِهِ وَاللَهُ يَرْزُقُ مَن يَشَااءُ  ( 38

 رِ حِسَابٍ بِغَيْ
اند پاداش دهاد، و از فّضال    تا خداوند آنان را به بهترين اعمالى که انجام داده ( روند آنها به سراغ اين کارها مى)" -

انتهااى خاويش    و از مواهاب باى  )دهاد   خود بر پاداششان بيفزايد؛ و خداوند به هر کس بخواهد بى حساب روزى مى

 ".( سازد مند مى بهره
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کَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ کَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَمْآنُ مَاءً حَتَى إِذَا جَااءَهُ   وَالَذِينَ( 39

 لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَهَ عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَاللَهُ سَرِي ُ الْحِسَابِ 
پندارد؛  ان تشنه از دور آن را آب مىکسانى که کافر شدند، اعمالشان همچون سرابى است در يك کوير که انس" -

دهاد؛ و   يابد که حساب او را بطور کامل ماى  يابد، و خدا را نزد آن مى آيد شيزى نمى امّا هنگامى که به سراغ آن مى

 "!خداوند سري  الحساب است

هِ سَاحَابٌ  أَوْ کَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِيٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِا ( 41

ظُلُمَاتٌ بَعّْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَاهُ لَاهُ   

 نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ 
يا همچون ظلماتى در يك درياى عميق و پهناور که موج آن را پوشانده، و بر فراز آن موج ديگرى، و بار فاراز   " -

ابرى تاريك است؛ ظلمتهايى است يكى بر فراز ديگرى، آن گونه که هر گاه دسات خاود را خاارج کناد ممكان       آن

 "!و کسى که خدا نورى براى او قرار نداده، نورى براى او نيست! نيست آن را ببيند

رُ صَافَاتٍ کُالٌ  أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَهَ يُسَبِحُ لَهُ مَن فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَيْ( 41

 قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ 
کنند، و همچنين پرندگان باه هنگاامى کاه بار      آيا نديدى تمام آنان که در آسمانها و زمينند براى خدا تسبيح مى" -

داناد؛ و خداوناد باه آنچاه انجاام ميدهناد        ماى  هر يك از آنها نماز و تسابيح خاود را  ! اند؟ فراز آسمان بال گسترده

 "!داناست

 وَلِلَهِ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَهِ الْمَّصِيرُ ( 42
 "!بسوى اوست ( تمامى موجودات)و از براى خداست حكومت و مالكيّت آسمانها و زمين؛ و بازگشت " -
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بًا ثُمَ يُؤَلِفُ بَيْنَهُ ثُمَ يَجْعَلُهُ رُکَامًا فَتَرَى الْاوَدْقَ  أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَهَ يُزْجِي سَحَا( 43

يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِلُ مِنَ السَمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُّصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ 

 رِ وَيَّصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبّْصَا
دهاد، و بعاد آن را متاراکم     راناد، ساپس مياان آنهاا پيوناد ماى       آيا نديدى که خداوند ابرهايى را به آرامى مى" -

هايى کاه در   از کوه -شود؛ و از آسمان الى آن خارج مى بينى که از البه هاى باران را مى در اين حال، دانه! سازد؟ مى

کند، و هر کس را بخواهاد بوسايله    هاى تگرگ نازل مى دانه - [اند ها انباشته شده ابرهايى که همچون کوه]=آن است 

 ( ابرهاا )کناد؛ نزدياك اسات درخشاندگى بارق آن       رساند، و از هر کس بخواهد اين زيان را برطرف مى آن زيان مى

 "!ششمها را ببرد

 الْأَبّْصَارِ  يُقَلِبُ اللَهُ اللَيْلَ وَالنَهَارَ إِنَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُوْلِي( 44
 "!سازد؛ در اين عبرتى است براى صاحبان بّصيرت خداوند شب و روز را دگرگون مى" -

وَاللَهُ خَلَقَ کُلَ دَابَةٍ مِن مَاءٍ فَمِنْهُم مَن يَمْشِاي عَلَاى بَطْنِاهِ وَمِانْهُم مَان      ( 45

لُقُ اللَهُ مَا يَشَااءُ إِنَ اللَاهَ   يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَ ٍ يَخْ

 عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
روند، و گروهى بر دو پاى خاود، و   اى را از آبى آفريد؛ گروهى از آنها بر شكم خود راه مى و خداوند هر جنبنده" -

 "!تواناست آفريند، زيرا خدا بر همه شيز روند؛ خداوند هر شه را بخواهد مى گروهى بر شهار پا راه مى

 لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مَبَيِنَاتٍ وَاللَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ ( 42
 "!کند ما آيات روشنگرى نازل کرديم؛ و خدا هر که را بخواهد به صراط مستقيم هدايت مى" -

ثُمَ يَتَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ  وَيَقُولُونَ آمَنَا بِاللَهِ وَبِالرَسُولِ وَأَطَعْنَا( 47

 وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ 
ولاى بعاد از ايان ادّعاا، گروهاى از آناان       « !کنايم  به خدا و پيامبر ايمان داريام و اطاعات ماى   »: گويند آنها مى" -

 "!مؤمن نيستند ( در حقيقت)شوند؛ آنها  رويگردان مى
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 ا إِلَى اللَهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مَعْرِضُونَ وَإِذَا دُعُو( 48
و هنگامى که از آنان دعوت شود که بسوى خدا و پيامبرش بيايند تا در ميانشان داورى کند، ناگهاان گروهاى از    -

 !شوند آنان رويگردان مى

 يْهِ مُذْعِنِينَ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُ يَأْتُوا إِلَ( 49
 !آيند با سرعت و تسليم بسوى او مى ( و داورى به نف  آنان شود)ولى اگر حق داشته باشند  -

أَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُاولُهُ  ( 51

 بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ 
ناه، بلكاه   ! ترسند خدا و رسولش بر آنان ستم کنند؟ اى آنان بيمارى است، يا شكّ و ترديد دارند، يا مىآيا در دله -

 !آنها خودشان ستمگرند

إِنَمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَاى اللَاهِ وَرَسُاولِهِ لِايَحْكُمَ بَيْانَهُمْ أَن      ( 51

 وْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُ
سخن مؤمنان، هنگامى که بسوى خدا و رسولش دعوت شاوند تاا مياان آناان داورى کناد، تنهاا ايان اسات کاه           -

 .و اينها همان رستگاران واقعى هستند« !شنيديم و اطاعت کرديم»: گويند مى

 فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ  وَمَن يُطِ ِ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَهَ وَيَتَقْهِ( 52
و هر کس خدا و پيامبرش را اطاعت کند، و از خدا بترسد و از مخالفات فرماانش بپرهيازد، شناين کساانى هماان        -

 !پيروزمندان واقعى هستند

طَاعَاةٌ   وَأَقْسَمُوا بِاللَهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَ قُل لَاا تُقْسِامُوا  ( 53

 مَعْرُوفَةٌ إِنَ اللَهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 
و جان )روند  بيرون مى ( از خانه و اموال خود)آنها با نهايت تأکيد سوگند ياد کردند که اگر به آنان فرمان دهى، " -

دهيد که خداوناد باه    سوگند ياد نكنيد؛ شما طاعت خالّصانه نشان»: ؛ بگو( کنند را در طبق اخالص گذارده تقديم مى

 "«!دهيد آگاه است آنچه انجام مى
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قُلْ أَطِيعُوا اللَهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإِن تَوَلَوا فَإِنَمَا عَلَيْهِ مَا حُمِالَ وَعَلَايْكُم   ( 54

  مَا حُمِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَسُولِ إِلَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
و اگر سرپيچى نماييد، پيامبر مسؤول اعمال خويش اسات  ! خدا را اطاعت کنيد، و از پيامبرش فرمان بريد»: بگو" -

امّا اگر از او اطاعت کنيد، هدايت خواهيد شد؛ و بار پياامبر شيازى جاز رسااندن آشاكار       ! و شما مسؤول اعمال خود

 "«!نيست

وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُم فِي الْاأَرْضِ   وَعَدَ اللَهُ الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ( 55

کَمَا اسْتَخَْلَف الَِذيَن مِان قَابِْلهِْم وَلَيُمَكِانََن َلهُاْم ِدياَنهُُم الَاذِي اْرَتّضَاى َلهُامْ         

وَمَن کَفَارَ بَعْادَ   وَلَيُبَدِلَنَهُم مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِکُونَ بِي شَيْئًا 

 ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 
دهاد کاه قطعااً آناان را      اناد وعاده ماى    خداوند به کسانى از شما که ايمان آورده و کارهاى شايسته انجاام داده " -

را کاه   حكمران روى زمين خواهد کرد، همان گونه که به پيشينيان آنها خالفت روى زمين را بخشيد؛ و دين و آيينى

کند، آنچنان که تنها  دار خواهد ساخت؛ و ترسشان را به امنيّت و آرامش مبدّل مى براى آنان پسنديده، پابرجا و ريشه

 ".و کسانى که پس از آن کافر شوند، آنها فاسقانند. مرا مى پرستند و شيزى را شريك من نخواهند ساخت

 أَطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَقِيمُوا الّصَلَاةَ وَآتُوا الزَکَاةَ وَ( 52
 .شويد ( او)را اطاعت کنيد تا مشمول رحمت  ( خدا)و نماز را برپا داريد، و زکات را بدهيد، و رسول  -

لَا تَحْسَبَنَ الَذِينَ کَفَرُوا مُعْجِازِينَ فِاي الْاأَرْضِ وَمَاأْوَاهُمُ النَاارُ وَلَبِائْسَ       ( 57

 الْمَّصِيرُ 
جايگاه آنان آتش است، و شه بد جايگاهى ! توانند از شنگال مجازات الهى در زمين فرار کنند ان مبر کافران مىگم -

 !است

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَذِينَ لَامْ يَبْلُغُاوا   ( 58

ن قَبْلِ صَالَاةِ الْفَجْارِ وَحِاينَ تَّضَاعُونَ ثِيَاابَكُم مِانَ       الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَاتٍ مِ

الظَهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُامْ لَايْسَ عَلَايْكُمْ وَلَاا عَلَايْهِمْ      
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لَهُ لَكُمُ الْآيَاتِ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طَوَافُونَ عَلَيْكُم بَعّْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ کَذَلِكَ يُبَيِنُ ال

 وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
اند، در سه وقت بايد از  بردگان شما، و همچنين کودکانتان که به حدّ بلوغ نرسيده! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

عاد از  آورياد، و ب  خود را بيرون ماى  ( معمولى)پيش از نماز صبح، و نيمروز هنگامى که لباسهاى : شما اجازه بگيرند

کاه بادون   )نماز عشا؛ اين سه وقت خّصوصى براى شماست؛ امّا بعد از اين سه وقت، گناهى بر شما و بر آنان نيست 

اين گونه خداوند آيات . ( و با صفا و صميميّت به يكديگر خدمت نماييد)و بر گرد يكديگر بگرديد  ( اذن وارد شوند

 "!است کند، و خداوند دانا و حكيم را براى شما بيان مى

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ الَاذِينَ مِان قَابْلِهِمْ    ( 59

 کَذَلِكَ يُبَيِنُ اللَهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
ونه که اشخاصى که پايش از آناان بودناد    و هنگامى که اطفال شما به سنّ بلوغ رسند بايد اجازه بگيرند، همان گ" -

 "!کند، و خدا دانا و حكيم است گرفتند؛ اينچنين خداوند آياتش را براى شما بيان مى اجازه مى

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِسَاءِ اللَاتِي لَاا يَرْجُاونَ نِكَاحًاا فَلَايْسَ عَلَايْهِنَ جُنَااحٌ أَن       ( 21

 بَرِجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَ وَاللَهُ سَمِي ٌ عَلِيمٌ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَ غَيْرَ مُتَ
خاود را بار زماين     ( رويين)اى که اميد به ازدواج ندارند، گناهى بر آنان نيست که لباسهاى  و زنان از کارافتاده" -

وشانند براى آنان بهتر است؛ و خداوند شنوا و بگذارند، بشرط اينكه در برابر مردم خودآرايى نكنند؛ و اگر خود را بپ

 ".داناست
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَارِيضِ حَارَجٌ   ( 21

وْ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْکُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَهَاتِكُمْ أَ

بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَاامِكُمْ أَوْ بُيُاوتِ عَمَااتِكُمْ أَوْ    

بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَاا مَلَكْاتُم مَفَاتِحَاهُ أَوْ صَادِيقِكُمْ لَايْسَ      

ا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْکُلُوا جَمِيعً

 تَحِيَةً مِنْ عِندِ اللَهِ مُبَارَکَةً طَيِبَةً کَذَلِكَ يُبَيِنُ اللَهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُون 
هاى  ، و بر شما نيز گناهى نيست که از خانه( شوند که با شما هم غذا)بر نابينا و افراد لنگ و بيمار گناهى نيست " -

غاذا بخورياد؛ و   [  شود بدون اجازه خاصّاى  هاى فرزندان يا همسرانتان که خانه خود شما محسوب مى خانه]=خودتان 

ى هاا  هااى خواهرانتاان، ياا خاناه     هاى برادرانتاان، ياا خاناه    هاى مادرانتان، يا خانه هاى پدرانتان، يا خانه همچنين خانه

اى کاه کليادش در اختياار     هايتان، يا خانه هاى خاله هاى داييهايتان، يا خانه هايتان، يا خانه هاى عمّه عموهايتان، يا خانه

جمعى يا جداگانه غاذا بخورياد؛ و هنگاامى کاه      هاى دوستانتان، بر شما گناهى نيست که بطور دسته شماست، يا خانه

ايان گوناه   ! ، سالم و تحيّتى از سوى خداوند، سالمى پربرکات و پااکيزه  اى شديد، بر خويشتن سالم کنيد داخل خانه

 "!کند، باشد که بينديشيد خداوند آيات را براى شما روشن مى

إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا بِاللَهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا کَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِ ٍ ( 22

سْتَأْذِنُوهُ إِنَ الَذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَاهِ  لَمْ يَذْهَبُوا حَتَى يَ

وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَهَ 

 إِنَ اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
اند و هنگاامى کاه در کاار مهمّاى باا او باشاند،        انى هستند که به خدا و رسولش ايمان آوردهمؤمنان واقعى کس" -

در ايان  ! اناد  گيرند، براستى به خادا و پياامبرش ايماان آورده    روند؛ کسانى که از تو اجازه مى اجازه او جايى نمى بى

و صاالح  )خاواهى   از آناان کاه ماى    صورت، هر گاه براى بعّضى کارهاى مهمّ خود از تو اجازه بخواهند، به هر ياك 

 "!اجازه ده، و برايشان از خدا آمرزش بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است ( بينى مى
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لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولِ بَيْنَكُمْ کَدُعَاءِ بَعّْضِكُم بَعّْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَاهُ الَاذِينَ   ( 23

يَحْذَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَانْ أَمْارِهِ أَن تُّصِايبَهُمْ فِتْنَاةٌ أَوْ     يَتَسَلَلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْ

 يُّصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
صدا کردن پيامبر را در ميان خود، مانند صدا کردن يكديگر قرار ندهى؛ خداوند کسانى از شما را که پشت سار  " -

کنند، باياد   پس آنان که فرمان او را مخالفت مى! داند ند مىکن شوند، و يكى پس از ديگرى فرار مى ديگران پنهان مى

 "!اى دامنشان را بگيرد، يا عذابى دردناک به آنها برسد بترسند از اينكه فتنه

أَلَا إِنَ لِلَهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ ( 24

 نَبِئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِلَيْهِ فَيُ
داناد آنچاه را کاه شاما بار آن هساتيد، و        آگاه باشيد که براى خداست آنچه در آسمانها و زماين اسات؛ او ماى   " -

ساازد؛ و   آنها را از اعمالى که انجام دادند آگااه ماى   ( در آن روز)گردند؛ و  روزى را که بسوى او بازمى ( داند مى)

 "!خداوند به هر شيزى داناست

 سوره الفرقان

 محل نزول مكه -77تعداد آيات  -25س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 تَبَارَکَ الَذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ( 1
 .دهنده جهانيان باشد اش نازل کرد تا بيم و پر برکت است کسى که قرآن را بر بنده زوال ناپذير -
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الَذِي لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي ( 2

 الْمُلْكِ وَخَلَقَ کُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا 
آسمانها و زمين از آن اوست، و فرزندى براى خود انتخاب نكرد، و همتاايى در حكومات و    خداوندى که حكومت -

 !گيرى نمود مالكيّت ندارد، و همه شيز را آفريد، و به دقّت اندازه

وَاتَخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ( 3

 ر ا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ضَ
آفرينند، بلكه خودشان مخلوقند، و  آنان غير از خداوند معبودانى براى خود برگزيدند؛ معبودانى که شيزى را نمى" -

 ".مالك زيان و سود خويش نيستند، و نه مالك مرگ و حيات و رستاخيز خويشند

الَ الَذِينَ کَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَاوْمٌ آخَارُونَ فَقَادْ    وَقَ( 4

 جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا 
با اين )آنها « .اند اين فقط دروغى است که او ساخته، و گروهى ديگر او را بر اين کار يارى داده»: و کافران گفتند -

 .بزرگى را مرتكب شدند ظلم و دروغ ( سخن،

 وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ اکْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ( 5
 «.شود هاى پيشينيان است که وى آن را رونويس کرده، و هر صبح و شام بر او امال مى اين همان افسانه»: و گفتند -

 السِرَ فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَهُ کَانَ غَفُورًا رَحِيمًا  قُلْ أَنزَلَهُ الَذِي يَعْلَمُ( 2
آمرزناده و مهرباان باوده     ( هميشاه )داناد؛ او   کسى آن را نازل کرده که اسرار آسامانها و زماين را ماى   »: بگو" -

 "«!است

سْوَاقِ لَوْلَا أُنازِلَ إِلَيْاهِ   وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَسُولِ يَأْکُلُ الطَعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَ( 7

 مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا 
نه سانّت فرشاتگان را دارد و ناه روش شااهان     ! )رود؟ خورد و در بازارها راه مى شرا اين پيامبر غذا مى»: و گفتند -

 !؟( باشد و گواه صدق دعوى او)اى بر او نازل نشده که همراه وى مردم را انذار کند  شرا فرشته ( !را
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أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ کَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَةٌ يَأْکُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَاالِمُونَ إِن تَتَبِعُاونَ   ( 8

 إِلَا رَجُلًا مَسْحُورًا 
« !؟( و امرار معاش کناد )آن بخورد  ( ميوه)براى او فرستاده شود، يا باغى داشته باشد که از  ( از آسمان)يا گنجى  -

 «!کنيد شما تنها از مردى مجنون پيروى مى»: و ستمگران گفتند

 انظُرْ کَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَّضَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ( 9
 !ببين شگونه براى تو مثلها زدند و گمراه شدند، آن گونه که قدرت پيدا کردن راه را ندارند -

ن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَاتٍ تَجْرِي مِان تَحْتِهَاا   تَبَارَکَ الَذِي إِ( 11

 الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُّصُورًا 
باغهاايى کاه نهرهاا از زيار     : دهاد  زوال ناپذير و بزرگ است خدايى که اگر بخواهد براى تو بهتر از اين قرار مى -

 .دهد خهايى مجلّل قرارمىبراى تو کا ( اگر بخواهد)درختانش جارى است، و 

 بَلْ کَذَبُوا بِالسَاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن کَذَبَ بِالسَاعَةِ سَعِيرًا ( 11
اند؛ و ما براى کسى که قيامت را تكذيب کناد، آتشاى    بلكه آنان قيامت را تكذيب کرده ( اينها همه بهانه است)" -

 "!ايم ور و سوزان فراهم کرده شعله

 تْهُم مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيَظًا وَزَفِيرًا إِذَا رَأَ( 12
زدن شديد هماراه   هنگامى که اين آتش آنان را از مكانى دور ببيند، صداى وحشتناک و خشم آلودش را که با نفس -

 .شنوند است مى

 كَ ثُبُورًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِقًا مُقَرَنِينَ دَعَوْا هُنَالِ( 13
و هنگامى که در جاى تنگ و محدودى از آن افكنده شوند در حالى که در غل و زنجيرند، فريااد واوياالى آناان     -

 !شود بلند مى

 لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا کَثِيرًا ( 14
 !كه بسيار واويال بگوييدامروز يك بار واويال نگوييد، بل ( :شود به آنان گفته مى) -
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 قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَةُ الْخُلْدِ الَتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ کَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَّصِيرًا ( 15
بهشاتى کاه پااداش    ! آيا اين بهتر است يا بهشت جاويدانى که به پرهيزگاران وعده داده شده؟»: بگو ( !اى پيامبر) -

 «.ارگاهشان استاعمال آنها، و قر

 لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ کَانَ عَلَى رَبِكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا ( 12
اى اسات مسالّم کاه     هر شه بخواهند در آنجا برايشاان فاراهم اسات؛ جاوداناه در آن خواهناد ماناد؛ ايان وعاده        " -

 "!پروردگارت بر عهده گرفته است

يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَهِ فَيَقُولُ أَأَناتُمْ أَضْالَلْتُمْ عِبَاادِي     وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا( 17

 هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُوا السَبِيلَ 
کناد، آنگااه باه آنهاا      پرستند جم  ماى  روزى را که همه آنان و معبودهايى را که غير از خدا مى ( به خاطر بياور) -

 «!کرديد يا خود آنان راه را گم کردند؟آيا شما اين بندگان مرا گمراه »: گويد مى

قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا کَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَااءَ وَلَكِان   ( 18

 مَتَعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَى نَسُوا الذِکْرَ وَکَانُوا قَوْمًا بُورًا 
ما شايسته نبود که غير از تو اوليايى برگزينيم، ولى آناان و پدرانشاان را   براى ! منزّهى تو»: گويند مى ( در پاسخ) -

 «.ياد تو را فراموش کردند و تباه و هالک شدند ( به جاى شكر نعمت)از نعمتها برخوردار نمودى تا اينكه 

ظْلِم مِنكُمْ فَقَدْ کَذَبُوکُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَّصْرًا وَمَن يَ( 19

 نُذِقْهُ عَذَابًا کَبِيرًا 
توانيد عاذاب   اکنون نمى! گوييد تكذيب کردند اين معبودان، شما را در آنچه مى ( ببينيد: گويد خداوند به آنان مى) -

 !ششانيم و هر کس از شما ستم کند، عذاب شديدى به او مى! الهى را برطرف بسازيد، يا از کسى يارى بطلبيد

ا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَا إِنَهُمْ لَيَأْکُلُونَ الطَعَاامَ وَيَمْشُاونَ فِاي    وَم( 21

 الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعّْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَّصْبِرُونَ وَکَانَ رَبَكَ بَّصِيرًا 
رفتناد؛ و بعّضاى    خوردند و در بازارها راه مى ىما هيچ يك از رسوالن را پيش از تو نفرستاديم مگر اينكه غذا م" -

و ! ؟( آيياد  و از عهاده امتحاان برماى   )کنياد   از شما را وسيله امتحان بعّضى ديگر قرارداديم، آيا صبر و شكيبايى مى

 ".پروردگار تو همواره بّصير و بينا بوده است
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يْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَارَى رَبَنَاا لَقَادِ    وَقَالَ الَذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَ( 21

 اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًا کَبِيرًا 
شرا فرشتگان بر ما ناازل نشادند و   »: گفتند ( کنند و رستاخيز را انكار مى)و کسانى که اميدى به ديدار ما ندارند  -

 !نها درباره خود تكبّر ورزيدند و طغيان بزرگى کردندآ« !بينيم؟ يا پروردگارمان را با ششم خود نمى

 يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ( 22
بلكاه  )د بينند، روز بشارت براى مجرمان نخواهد بو امّا روزى که فرشتگان را مى ( رسند، آنها به آرزوى خود مى) -

 ( !امّا سودى ندارد)« !ما را امان دهيد، ما را معاف داريد»: گويند و مى! ( روز مجازات و کيفر آنان است

 وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا ( 23
 !دهيم ت غبار پراکنده در هوا قرار مىرويم، و همه را همچون ذرّا اند مى و ما به سراغ اعمالى که انجام داده -

 أَصْحَابُ الْجَنَةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مَسْتَقَر ا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ( 24
 !بهشتيان در آن روز قرارگاهشان از همه بهتر، و استراحتگاهشان نيكوتر است -

 تَنزِيلًا  وَيَوْمَ تَشَقَقُ السَمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ( 25
 .گردند شود، و فرشتگان نازل مى روزى را که آسمان با ابرها شكافته مى ( بخاطر آور)و  -

 الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُ لِلرَحْمَنِ وَکَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ( 22
 "!کافران خواهد بودحكومت در آن روز از آن خداوند رحمان است؛ و آن روز، روز سختى براى " -

 وَيَوْمَ يَعَضَ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَخَذْتُ مَ َ الرَسُولِ سَبِيلًا ( 27
اى کااش  »: گوياد  گزد و مى به دندان مى ( از شدّت حسرت)روزى را که ستمكار دست خود را  ( به خاطر آور)و  -

 !راهى برگزيده بودم ( خدا)با رسول 

 يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ( 28
 !را دوست خود انتخاب نكرده بودم ( شخص گمراه)اى واى بر من، کاش فالن  -

 لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ الذِکْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَکَانَ الشَيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ( 29
* و شيطان هميشه خوارکنند« !به سراغ من آمده بود ( ياد حق)گمراه ساخت بعد از آنكه  ( حق)او مرا از يادآورى  -

 !انسان بوده است
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 وَقَالَ الرَسُولُ يَا رَبِ إِنَ قَوْمِي اتَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ( 31
 .«قوم من قرآن را رها کردند! پروردگارا»: و پيامبر عرضه داشت -

 ذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَکَفَى بِرَبِكَ هَادِيًا وَنَّصِيرًا وَکَ( 31
هماين باس کاه پروردگاارت      ( براى تاو )اين گونه براى هر پيامبرى دشمنى از مجرمان قرار داديم؛ امّا  ( آرى،)" -

 "!باشد ( تو)هادى و ياور 

وا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً کَذَلِكَ لِنُثَبِاتَ بِاهِ   وَقَالَ الَذِينَ کَفَرُ( 32

 فُؤَادَکَ وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا 
اين بخاطر آن اسات کاه قلاب تاو را بوسايله آن محكام       « !شود؟ شرا قرآن يكجا بر او نازل نمى»: و کافران گفتند -

 .ّج بر تو خوانديمآن را به تدري ( از اين رو)داريم، و 

 وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَا جِئْنَاکَ بِالْحَقِ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ( 33
و پاسخى دندان شاكن  )آوريم، و تفسيرى بهتر  آورند مگر اينكه ما حق را براى تو مى آنان هيچ مثلى براى تو نمى -

 !( که در برابر آن ناتوان شوند

 نَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَمَ أُوْلَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُ سَبِيلًا الَذِينَ يُحْشَرُو( 34
تارين   شوند، بدترين محل را دارناد و گماراه   آنان که بر صورتهايشان بسوى جهنم محشور مى ( تو گمراه نيستى،) -

 !افرادند

 اهُ هَارُونَ وَزِيرًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَ( 35
 "داديم؛ و برادرش هارون را ياور او قرار داديم؛ ( آسمانى)و ما به موسى کتاب " -

 فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَذِينَ کَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ( 32
و ماا باه    ( امّا آن مردم به مخالفات برخاساتند  )« !ويدبه سوى اين قوم که آيات ما را تكذيب کردند بر»: و گفتيم -

 !شدّت آنان را درهم کوبيديم
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وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَا کَذَبُوا الرُسُلَ أَغْرَقْنَااهُمْ وَجَعَلْنَااهُمْ لِلنَااسِ آيَاةً وَأَعْتَادْنَا      ( 37

 لِلظَالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا 
را تكذيب کردند غرق نموديم، و آنان را درس عبرتى براى ماردم قارار     (ما)و قوم نوح را هنگامى که رسوالن " -

 "!ايم داديم؛ و براى ستمگران عذاب دردناکى فراهم ساخته

 وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ کَثِيرًا ( 38
و اقوام بسيار ديگارى  [ پرستيدند صنوبر را مىگروهى که درختان ]= قوم عاد و ثمود و اصحاب الرّس  ( همچنين) -

 !را که در اين ميان بودند، هالک کرديم

 وَکُل ا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَکُل ا تَبَرْنَا تَتْبِيرًا ( 39
 "!همگى را نابود کرديم ( شون سودى نداد،)و براى هر يك از آنها مثلها زديم؛ و " -

الْقَرْيَةِ الَتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَاا بَالْ    وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى( 41

 کَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا 
ديار قوم ]= بر آن باريده بود [  بارانى از سنگهاى آسمانى]= از کنار شهرى که باران شرّ [  مشرکان مكّه]= آنها " -

 "!ولى به رستاخيز ايمان نداشتند ( ديدند آرى، مى! )ند؟ديد گذشتند؛ آيا آن را نمى[ لوط

 وَإِذَا رَأَوْکَ إِن يَتَخِذُونَكَ إِلَا هُزُوًا أَهَذَا الَذِي بَعَ َ اللَهُ رَسُولًا ( 41
ا آيا اين همان کسى است که خادا او ر  ( :گويند و مى)گيرند  بينند، تنها به باد استهزايت مى و هنگامى که تو را مى -

 !بعنوان پيامبر برانگيخته است؟

إِن کَادَ لَيُّضِلُنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَابَرْنَا عَلَيْهَاا وَسَاوْفَ يَعْلَمُاونَ حِاينَ      ( 42

 يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا 
امّا هنگامى که عذاب الهى ! درفت که ما را گمراه ساز کرديم، بيم آن مى اگر ما بر پرستش خدايانمان استقامت نمى -

 !فهمند شه کسى گمراهتر بوده است را ببينند، بزودى مى

 أَرَأَيْتَ مَنِ اتَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَکِيلًا ( 43
به دفاع از يا )توانى او را هدايت کنى  آيا تو مى! آيا ديدى کسى را که هواى نفسش را معبود خود برگزيده است؟ -

 !؟( او برخيزى
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أَمْ تَحْسَبُ أَنَ أَکْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَاا کَالْأَنْعَاامِ بَالْ هُامْ     ( 44

 أَضَلُ سَبِيلًا 
 !آنان فقط همچون شهارپايانند، بلكه گمراهترند! فهمند؟ شنوند يا مى برى بيشتر آنان مى آيا گمان مى -

تَرَ إِلَى رَبِكَ کَيْفَ مَدَ الظِلَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاکِنًا ثُمَ جَعَلْنَا الشَمْسَ  أَلَمْ( 45

 عَلَيْهِ دَلِيلًا 
داد؛ ساپس   خواسات آن را سااکن قارار ماى     و اگر ماى ! آيا نديدى شگونه پروردگارت سايه را گسترده ساخت؟" -

 "!خورشيد را بر وجود آن دليل قرار داديم

 ثُمَ قَبَّضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبّْضًا يَسِيرًا ( 42
 !( سازيم و نظام سايه و آفتاب را حاکم مى)کنيم  سپس آن را آهسته جم  مى -

 وَهُوَ الَذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ لِبَاسًا وَالنَوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَهَارَ نُشُورًا ( 47
 !س قرار داد، و خواب را مايه استراحت، و روز را وسيله حرکت و حياتاو کسى است که شب را براى شما لبا -

وَهُوَ الَذِي أَرْسَلَ الرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِانَ السَامَاءِ مَااءً    ( 48

 طَهُورًا 
 ...کننده نازل کرديم او کسى است که بادها را بشارتگرانى پيش از رحمتش فرستاد، و از آسمان آبى پاک -

 لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ کَثِيرًا ( 49
شهارپاياان و انساانهاى    -ايام   اى را زنده کنيم؛ و آن را باه مخلوقااتى کاه آفرياده     تا بوسيله آن، سرزمين مرده" -

 ".نوشانيم مى -بسيار

 دْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَکَرُوا فَأَبَى أَکْثَرُ النَاسِ إِلَا کُفُورًا وَلَقَ( 51
ما اين آيات را بّصورتهاى گوناگون براى آنان بيان کرديم تا متذکّر شوند، ولى بيشتر مردم از هر کارى جز انكاار   -

 .و کفر ابا دارند

 نَذِيرًا  وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي کُلِ قَرْيَةٍ( 51
 .( ولى اين کار لزومى نداشت)انگيختيم  اى برمى دهنده خواستيم، در هر شهر و ديارى بيم و اگر مى -
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 فَلَا تُطِ ِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا کَبِيرًا ( 52
 !با آنان جهاد بزرگى بنما[  قرآن]= بنابر اين از کافران اطاعت مكن، و بوسيله آن  -

وَهُوَ الَذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَاا   (53

 بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا 
او کسى است که دو دريا را در کنار هم قرار داد؛ يكى گوارا و شيرين، و ديگار شاور و تلاخ؛ و در مياان آنهاا      " -

 "!دور باش و نزديك نيا ( :گويد گويى هر يك به ديگرى مى)هم مخلوط نشوند  برزخى قرار داد تا با

 وَهُوَ الَذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَکَانَ رَبَكَ قَدِيرًا ( 54
از ايان دو طرياق   و نسال او را  )او کسى است که از آب، انسانى را آفريد؛ سپس او را نسب و سابب قارار داد   " -

 ".؛ و پروردگار تو همواره توانا بوده است( گسترش داد

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَّضُرُهُمْ وَکَانَ الْكَافِرُ عَلَاى رَبِاهِ   ( 55

 ظَهِيرًا 
ى؛ و کاافران هميشاه در برابار    رسااند و ناه زياان    پرستند که نه به آنان سودى ماى  آنان جز خدا شيزهايى را مى" -

 ".پشتيبان يكديگرند ( در طريق کفر)پروردگارشان 

 وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَا مُبَشِرًا وَنَذِيرًا ( 52
 !ما تو را جز بعنوان بشارت دهنده و انذار کننده نفرستاديم ( !اى پيامبر) -

 شَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا  قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَا مَن( 57
طلبم؛ مگر کسى که بخواهد راهى بساوى   هيچ گونه پاداشى از شما نمى ( ابالغ آيين خدا)من در برابر آن »: بگو" -

 "«( .اين پاداش من است)پروردگارش برگزيند 

دِهِ وَکَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَاادِهِ  وَتَوَکَلْ عَلَى الْحَيِ الَذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِحْ بِحَمْ( 58

 خَبِيرًا 
ميرد؛ و تسبيح و حماد او را بجاا آور؛ و هماين باس کاه او از گناهاان        اى که هرگز نمى و توکّل کن بر آن زنده" -

 "!بندگانش آگاه است
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اسْتَوَى عَلَاى   الَذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَةِ أَيَامٍ ثُمَ( 59

 الْعَرْشِ الرَحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا 
آفرياد؛  [  شاش دوران ]= که آسمانها و زمين و آنچه را ميان اين دو وجاود دارد، در شاش روز    ( خدايى)همان " -

ز همه شياز  رحمان است؛ از او بخواه که ا ( و به تدبير جهان پرداخت، او خداوند)قرار گرفت  ( قدرت)سپس بر عرش 

 "!آگاه است

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَحْمَنِ قَالُوا وَمَاا الارَحْمَنُ أَنَسْاجُدُ لِمَاا تَأْمُرُنَاا      ( 21

 وَزَادَهُمْ نُفُورًا 
ما اصالً رحماان  ! )رحمان شيست؟»:گويند مى« !براى خداوند رحمان سجده کنيد»: و هنگامى که به آنان گفته شود -

و بار نفرتشاان    ( گويند اين سخن را مى)« !دهى؟ آيا براى شيزى سجده کنيم که تو به ما دستور مى ( !ناسيمش را نمى

 !شود افزوده مى

 تَبَارَکَ الَذِي جَعَلَ فِي السَمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مَنِيرًا ( 21
هائى براى ستارگان قارار داد؛ و در مياان آن، شاراغ     ن منزلگاهکه در آسما ( خدايى)جاودان و پربرکت است آن " -

 "!روشن و ماه تابانى آفريد

 وَهُوَ الَذِي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنَهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَکَرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ( 22
ى کساى کاه بخواهاد متاذکّر شاود ياا       و او همان کسى است که شاب و روز را جانشاين يكاديگر قارار داد بارا      -

 .( و آنچه را در روز کوتاهى کرده در شب انجام دهد و به عكس)شكرگزارى کند 

وَعِبَادُ الرَحْمَنِ الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَااهِلُونَ  ( 23

 قَالُوا سَلَامًا 
روناد؛ و هنگاامى کاه     تكبّر بر زماين راه ماى   انى هستند که با آرامش و بىرحمان، کس ( خاص خداوند)بندگان " -

اعتناايى و بزرگاوارى    و باا باى  )گويند  ، به آنها سالم مى( و سخنان نابخردانه گويند)جاهالن آنها را مخاطب سازند 

 "؛( گذرند مى

 وَالَذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَدًا وَقِيَامًا ( 24
 "کنند؛ شبانگاه براى پروردگارشان سجده و قيام مىکسانى که " -



 قرآن کریم               سوره الفرقان

564 

 وَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا اصْرِفْ عَنَا عَذَابَ جَهَنَمَ إِنَ عَذَابَهَا کَانَ غَرَامًا ( 25
 !عذاب جهنم را از ما برطرف گردان، که عذابش سخت و پر دوام است! پروردگارا»: گويند و کسانى که مى -

 سَاءَتْ مُسْتَقَر ا وَمُقَامًا  إِنَهَا( 22
 «!، بد جايگاه و بد محلّ اقامتى است( جهنم)مسلّماً آن  -

 وَالَذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَکَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ( 27
 ".ه در ميان اين دو، حدّ اعتدالى دارندگيرى؛ بلك نمايند و نه سخت و کسانى که هرگاه انفاق کنند، نه اسراف مى" -

وَالَذِينَ لَا يَدْعُونَ مَ َ اللَهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَفْسَ الَتِي حَرَمَ اللَهُ إِلَاا  ( 28

 بِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا 
خوانند؛ و انسانى را که خداوند خونش را حارام شامرده، جاز بحاق      ند نمىو کسانى که معبود ديگرى را با خداو" -

 "!کنند؛ و هر کس شنين کند، مجازات سختى خواهد ديد کشند؛ و زنا نمى نمى

 يُّضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ( 29
 !ارى در آن خواهد ماندگردد، و هميشه با خو عذاب او در قيامت مّضاعف مى -

إِلَا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًاا صَاالِحًا فَأُوْلَئِاكَ يُبَادِلُ اللَاهُ سَايِئَاتِهِمْ       ( 71

 حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَهُ غَفُورًا رَحِيمًا 
به حسانات مبادّل    مگر کسانى که توبه کنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند، که خداوند گناهان آنان را" -

 "!کند؛ و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است مى

 وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَهُ يَتُوبُ إِلَى اللَهِ مَتَابًا ( 71
 ( .گيرد و پاداش خود را از او مى)کند  و کسى که توبه کند و عمل صالح انجام دهد، بسوى خدا بازگشت مى -

 لَا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَغْوِ مَرُوا کِرَامًا  وَالَذِينَ( 72
؛ و هنگامى که با لغاو و بيهاودگى   ( کنند و در مجالس باطل شرکت نمى)دهند  و کسانى که شهادت به باطل نمى" -

 ".گذرند برخورد کنند، بزرگوارانه از آن مى
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 بِهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمًا وَعُمْيَانًا وَالَذِينَ إِذَا ذُکِرُوا بِآيَاتِ رَ( 73
 .و کسانى که هرگاه آيات پروردگارشان به آنان گوشزد شود، کر و کور روى آن نمى افتند -

وَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَاا وَذُرِيَاتِنَاا قُارَةَ أَعْايُنٍ وَاجْعَلْنَاا      ( 74

 قِينَ إِمَامًا لِلْمُتَ
از همساران و فرزنادانمان ماياه روشانى ششام ماا قارارده، و ماا را باراى          ! پروردگارا»: گويند و کسانى که مى -

 «!پرهيزگاران پيشوا گردان

 أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَوْنَ فِيهَا تَحِيَةً وَسَلَامًا ( 75
شود؛ و در آن، با تحيّت  د که درجات عالى بهشت در برابر شكيباييشان به آنان پاداش داده مىآنها هستن ( آرى،)" -

 ".شوند رو مى و سالم روبه

 خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَر ا وَمُقَامًا ( 72
 "!در حالى که جاودانه در آن خواهند ماند؛ شه قرارگاه و محلّ اقامت خوبى" -

 بَأُ بِكُمْ رَبِي لَوْلَا دُعَاؤُکُمْ فَقَدْ کَذَبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا قُلْ مَا يَعْ( 77
تكاذيب   ( آياات خادا و پياامبران را   )پروردگارم براى شما ارجى قائل نيست اگر دعاى شما نباشد؛ شاما  »: بگو" -

 "ظ«!دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد ( اين عمل)کرديد، و 

 وره الشعراءس

 محل نزول مكه -227تعداد آيات  -22س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -
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 طسم ( 1
  طسم -

 تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ( 2
 .اين آيات کتاب روشنگر است -

 نَ لَعَلَكَ بَاخِ ٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِي( 3
 !آورند خواهى جان خود را از شدّت اندوه از دست دهى بخاطر اينكه آنها ايمان نمى گويى مى -

 إِن نَشَأْ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِن السَمَاءِ آيَةً فَظَلَتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ( 4
 !يشان در برابر آن خاض  گرددکنيم که گردنها اى نازل مى اگر ما اراده کنيم، از آسمان بر آنان آيه -

 وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذِکْرٍ مِنَ الرَحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَا کَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ( 5
 !شوند گردان مى آيد مگر اينكه از آن روى اى از سوى خداوند مهربان براى آنها نمى و هيچ ذکر تازه -

 اءُ مَا کَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون فَقَدْ کَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَ( 2
 "!رسد کردند به آنان مى آنچه را استهزا مى ( کيفر)آنان تكذيب کردند؛ امّا بزودى اخبار " -

 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ کَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن کُلِ زَوْجٍ کَرِيمٍ ( 7
 !ع گياهان پرارزش در آن رويانديم؟آيا آنان به زمين نگاه نكردند که شقدر از انوا -

 إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا کَانَ أَکْثَرُهُم مَؤْمِنِينَ ( 8
 "!اند ؛ ولى بيشترشان هرگز مؤمن نبوده( بر وجود خدا)در اين، نشانه روشنى است " -

 وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَحِيمُ ( 9
 !تو پروردگار تو عزيز و رحيم اس -

 وَإِذْ نَادَى رَبَكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ( 11
 ...هنگامى را که پروردگارت موسى را ندا داد که به سراغ قوم ستمگر برو ( به خاطر بياور) -

 قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَقُونَ ( 11
 !کنند؟ ىپرهيز نم ( از مخالفت فرمان پروردگار)قوم فرعون، آيا آنان  -
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 قَالَ رَبِ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِبُونِ ( 12
 از آن بيم دارم که مرا تكذيب کنند،! پروردگارا»: عرض کرد ( موسى) -

 وَيَّضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ ( 13
 "!( تا مرا يارى کند)هارون را نيز رسالت ده   (برادرم)ام تنگ شود، و زبانم بقدر کافى گويا نيست؛  و سينه" -

 وَلَهُمْ عَلَيَ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ( 14
 "!( و اين رسالت به پايان نرسد)ترسم مرا بكشند  بر گردن من گناهى دارند؛ مى ( به اعتقاد خودشان)و آنان " -

 مَسْتَمِعُونَ  قَالَ کَلَا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَا مَعَكُم( 15
برويد؛ ما باا   ( براى هدايتشان)شما هر دو با آيات ما ! ( توانند انجام دهند آنان کارى نمى)شنين نيست، »: فرمود" -

 "!شنويم مى ( سخنانتان را)شما هستيم و 

 فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَا رَسُولُ رَبِ الْعَالَمِينَ ( 12
 "ما فرستاده پروردگار جهانيان هستيم؛: و بگوييد به سراغ فرعون برويد" -

 أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ( 17
 "؛( آنها به سراغ فرعون آمدند)« !بنى اسرائيل را با ما بفرست" -

 قَالَ أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِکَ سِنِينَ ( 18
آيا ما تو را در کودکى در ميان خاود پارورش ناداديم، و ساالهايى از زنادگيت را در مياان ماا        »: گفت ( فرعون) -

 !نبودى؟

 وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ( 19
 ، و تاو از ( و ياك نفار از ماا را کشاتى    )انجاام دادى   ( بايسات انجاام دهاى    کاه نماى  )و سرانجام، آن کاارت را   -

 «!ناسپاسانى

 قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الّضَالِينَ ( 21
 !خبران بودم من آن کار را انجام دادم در حالى که از بى»: گفت ( موسى) -
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 فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ( 21
ز شما ترسيدم فرار کردم؛ و پروردگارم به من حكمت و دانش بخشيد، و مرا از پياامبران قارار   پس هنگامى که ا" -

 "!داد

 وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُهَا عَلَيَ أَنْ عَبَدتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ( 22
 «!اى؟ گذارى که بنى اسرائيل را برده خود ساخته آيا اين منتّى است که تو بر من مى -

 فِرْعَوْنُ وَمَا رَبَ الْعَالَمِينَ قَالَ ( 23
 «!پروردگار عالميان شيست؟»: فرعون گفت -

 قَالَ رَبَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن کُنتُم مَوقِنِينَ ( 24
 .«!پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است، اگر اهل يقين هستيد»: گفت ( موسى) -

 مَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ لِ( 25
 «!؟( گويد اين مرد شه مى)شنويد  آيا نمى»: به اطرافيانش گفت ( فرعون) -

 قَالَ رَبَكُمْ وَرَبَ آبَائِكُمُ الْأَوَلِينَ ( 22
 «!او پروردگار شما و پروردگار نياکان شماست»: گفت ( موسى) -

 سِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ إِنَ رَسُولَكُمُ الَذِي أُرْ( 27
 «!پيامبرى که بسوى شما فرستاده شده مسلّماً ديوانه است»: گفت ( فرعون) -

 قَالَ رَبَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن کُنتُمْ تَعْقِلُونَ ( 28
اگر شما عقل و انديشاه خاود را   باشد،  او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه ميان آن دو است مى»: گفت ( موسى) -

 «!گرفتيد به کار مى

 قَالَ لَئِنِ اتَخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ( 29
 «!اگر معبودى غير از من برگزينى، تو را از زندانيان قرار خواهم داد»: گفت ( فرعون خشمگين شد و) -

 ءٍ مَبِينٍ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْ( 31
 «!؟( آورى باز ايمان نمى)حتّى اگر نشانه آشكارى براى تو بياورم »: گفت ( موسى) -
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 قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن کُنتَ مِنَ الّصَادِقِينَ ( 31
 «!گويى آن را بياور اگر راست مى»: گفت -

 فَأَلْقَى عَّصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مَبِينٌ ( 32
 "سى عّصاى خود را افكند، و ناگهان مار عظيم و آشكارى شد؛در اين هنگام مو" -

 وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيّْضَاءُ لِلنَاظِرِينَ ( 33
 .بيرون آورد، و در برابر بينندگان سفيد و روشن بود ( در گريبان فرو برد و)و دست خود را  -

 يمٌ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِ( 34
 !اين ساحر آگاه و ماهرى است»: به گروهى که اطراف او بودند گفت ( فرعون) -

 يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ( 35
 «دهيد؟ شما شه نظر مى! خواهد با سحرش شما را از سرزمينتان بيرون کند او مى -

 وَابْعَ ْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ  قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ( 32
 "او و برادرش را مهلت ده؛ و مأموران را براى بسيّج به تمام شهرها اعزام کن،»: گفتند" -

 يَأْتُوکَ بِكُلِ سَحَارٍ عَلِيمٍ ( 37
 «!تا هر ساحر ماهر و دانايى را نزد تو آورند -

 لُومٍ فَجُمِ َ السَحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْ( 38
 .آورى شدند گاه روز معيّنى جم  سرانجام ساحران براى وعده -

 وَقِيلَ لِلنَاسِ هَلْ أَنتُم مَجْتَمِعُونَ ( 39
 ...کنيد اجتماع مى ( در اين صحنه)آيا شما نيز »: و به مردم گفته شد -

 لَعَلَنَا نَتَبِ ُ السَحَرَةَ إِن کَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ( 41
 «!اگر ساحران پيروز شوند، از آنان پيروى کنيم؟تا  -

 فَلَمَا جَاءَ السَحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن کُنَا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ( 41
 «آيا اگر ما پيروز شويم، پاداش مهمّى خواهيم داشت؟»: هنگامى که ساحران آمدند، به فرعون گفتند -
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 نَعَمْ وَإِنَكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَبِينَ قَالَ ( 42
 «!و در آن صورت شما از مقرّبان خواهيد بود ( آرى،)»: گفت -

 قَالَ لَهُم مَوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُم مَلْقُونَ ( 43
 "«!كنيدخواهيد بيفكنيد، بيف آنچه را مى»: موسى به ساحران گفت ( روز موعود فرا رسيد و همگى جم  شدند؛)" -

 فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِّصِيَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَةِ فِرْعَوْنَ إِنَا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ( 44
 «!به عزّت فرعون، ما قطعاً پيروزيم»: آنها طنابها و عّصاهاى خود را افكندند و گفتند -

 ونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَّصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُ( 45
 !سپس موسى عّصايش را افكند، ناگهان تمام وسايل دروغين آنها را بلعيد -

 فَأُلْقِيَ السَحَرَةُ سَاجِدِينَ ( 42
 .فوراً همه ساحران به سجده افتادند -

 قَالُوا آمَنَا بِرَبِ الْعَالَمِينَ ( 47
 ما به پروردگار عالميان ايمان آورديم،»: گفتند -

 هَارُونَ رَبِ مُوسَى وَ( 48
 «!پروردگار موسى و هارون -

قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَهُ لَكَبِيرُکُمُ الَذِي عَلَمَكُمُ السِحْرَ فَلَسَوْفَ ( 49

 تَعْلَمُونَ لَأُقَطِعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ 
مسلّماً او بزرگ و استاد شماست که به ! آيا پيش از اينكه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟»: گفت ( عونفر) -

دستها و پاهاى شما را بعكس يكاديگر قطا    ! امّا بزودى خواهيد دانست! ( و اين يك توطئه است)شما سحر آموخته 

 «!آويزم کنم، و همه شما را به دار مى مى

 ا ضَيْرَ إِنَا إِلَى رَبِنَا مُنقَلِبُونَ قَالُوا لَ( 51
 !گرديم ما بسوى پروردگارمان بازمى! ( هر کارى از دستت ساخته است بكن)مهّم نيست، »: گفتند -
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 إِنَا نَطْمَ ُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبَنَا خَطَايَانَا أَن کُنَا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ ( 51
 «!آورندگان بوديم ن خطاهاى ما را ببخشد، شرا که ما نخستين ايمانما اميدواريم که پروردگارما -

 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَكُم مَتَبَعُونَ ( 52
 «!کوچ ده، زيرا شما مورد تعقيب هستيد ( از مّصر)و به موسى وحى کرديم که شبانه بندگانم را  -

 ي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِ( 53
 مأموران بسيّج نيرو را به شهرها فرستاد، ( از اين ماجرا آگاه شد و)فرعون  -

 إِنَ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ( 54
 "اينها مسلّماً گروهى اندکند؛ ( :و گفت)" -

 وَإِنَهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ( 55
 "اند؛ و اينها ما را به خشم آورده" -

 وَإِنَا لَجَمِي ٌ حَاذِرُونَ ( 52
 «!و ما همگى آماده پيكاريم -

 فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَاتٍ وَعُيُونٍ ( 57
 ها بيرون رانديم، و ما آنها را از باغها و ششمه ( سرانجام فرعونيان مغلوب شدند،) -

 وَکُنُوزٍ وَمَقَامٍ کَرِيمٍ ( 58
 !و از گنجها و قّصرهاى مجلّل -

 کَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ  (59
 !و بنى اسرائيل را وارث آنها ساختيم! اينچنين کرديم ( آرى،) -

 فَأَتْبَعُوهُم مَشْرِقِينَ ( 21
 .آنان به تعقيب بنى اسرائيل پرداختند، و به هنگام طلوع آفتاب به آنها رسيدند -

 أَصْحَابُ مُوسَى إِنَا لَمُدْرَکُونَ  فَلَمَا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ( 21
 «!ما در شنگال فرعونيان گرفتار شديم»: هنگامى که دو گروه يكديگر را ديدند، ياران موسى گفتند -
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 قَالَ کَلَا إِنَ مَعِيَ رَبِي سَيَهْدِينِ ( 22
 «!د کرديقيناً پروردگارم با من است، بزودى مرا هدايت خواه! شنين نيست»: گفت ( موسى) -

فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِعَّصَاکَ الْبَحْارَ فَاانفَلَقَ فَكَاانَ کُالُ فِارْقٍ      ( 23

 کَالطَوْدِ الْعَظِيمِ 
و دريا از هم شكافته شد،  ( عّصايش را به دريا زد،)« !عّصايت را به دريا بزن»: و بدنبال آن به موسى وحى کرديم -

 !مى بودو هر بخشى همچون کوه عظي

 وَأَزْلَفْنَا ثَمَ الْآخَرِينَ ( 24
 !نزديك ساختيم ( به دريا)را نيز [  لشكر فرعون]= و در آنجا ديگران  -

 وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ ( 25
 !و موسى و تمام کسانى را که با او بودند نجات داديم -

 ثُمَ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ( 22
 !ديگران را غرق کرديمسپس  -

 إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا کَانَ أَکْثَرُهُم مَؤْمِنِينَ ( 27
 ( شرا که طالب حق نبودند! )در اين جريان، نشانه روشنى است ولى بيشترشان ايمان نياوردند -

 وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَحِيمُ ( 28
 !ان استناپذير و مهرب و پروردگارت شكست -

 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ( 29
 و بر آنان خبر ابراهيم را بخوان، -

 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ( 71
 «!پرستيد؟ شه شيز را مى»: هنگامى که به پدر و قومش گفت -

 قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاکِفِينَ ( 71
 «.پرستيم، و همه روز مالزم عبادت آنهاييم بتهايى را مى»: گفتند -
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 قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ( 72
 !شنوند؟ خوانيد صداى شما را مى آيا هنگامى که آنها را مى»: گفت -

 أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَّضُرُونَ ( 73
 «!رسانند؟ يا سود و زيانى به شما مى -

 لُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا کَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَا( 74
 «.کنند ما فقط نياکان خود را يافتيم که شنين مى»: گفتند -

 قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَا کُنتُمْ تَعْبُدُونَ ( 75
 ...کرديد شيزهايى را که پيوسته پرستش مى ( اين)آيا ديديد »: گفت -

 مُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُکُمُ الْأَقْدَ( 72
 شما و پدران پيشين شما، -

 فَإِنَهُمْ عَدُوٌ لِي إِلَا رَبَ الْعَالَمِينَ ( 77
 !، مگر پروردگار عالميان( و من دشمن آنها)همه آنها دشمن من هستند  -

 الَذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ( 78
 کند، همان کسى که مرا آفريد، و پيوسته راهنمائيم مى -

 ذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَالَ( 79
 نمايد، دهد و سيراب مى و کسى که مرا غذا مى -

 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ( 81
 دهد، و هنگامى که بيمار شوم مرا شفا مى -

 وَالَذِي يُمِيتُنِي ثُمَ يُحْيِينِ ( 81
 کند، ميراند و سپس زنده مى و کسى که مرا مى -

 ي أَطْمَ ُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِينِ وَالَذِ( 82
 !و کسى که اميد دارم گناهم را در روز جزا ببخشد -
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 رَبِ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالّصَالِحِينَ ( 83
 !به من علم و دانش ببخش، و مرا به صالحان ملحق کن! پروردگارا -

 فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ ( 84
 !قرار ده ( و ذکر خيرى)و براى من در ميان امّتهاى آينده، زبان صدق  -

 وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَةِ النَعِيمِ ( 85
 !و مرا وارثان بهشت پرنعمت گردان -

 وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَهُ کَانَ مِنَ الّضَالِينَ ( 82
 !او از گمراهان بود را بيامرز، که[  عمويم]= و پدرم  -

 وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ( 87
 !شوند، مرا شرمنده و رسوا مكن و در آن روز که مردم برانگيخته مى -

 يَوْمَ لَا يَنفَ ُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ( 88
 بخشد، در آن روز که مال و فرزندان سودى نمى -

 مٍ إِلَا مَنْ أَتَى اللَهَ بِقَلْبٍ سَلِي( 89
 «!مگر کسى که با قلب سليم به پيشگاه خدا آيد -

 وَأُزْلِفَتِ الْجَنَةُ لِلْمُتَقِينَ ( 91
 شود، بهشت براى پرهيزکاران نزديك مى ( در آن روز،) -

 وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ( 91
 گردد، و دوزخ براى گمراهان آشكار مى -

 مْ تَعْبُدُونَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا کُنتُ( 92
 ...کرديد کجا هستند معبودانى که آنها را پرستش مى»: شود و به آنان گفته مى -

 مِن دُونِ اللَهِ هَلْ يَنّصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَّصِرُونَ ( 93
 «!آيد؟ کنند، يا کسى به يارى آنها مى آيا آنها شما را يارى مى! معبودهايى غير از خدا؟ -
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 يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ فَكُبْكِبُوا فِ( 94
 "شوند؛ در آن هنگام همه آن معبودان با عابدان گمراه به دوزخ افكنده مى" -

 وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ( 95
 !و همچنين همگى لشكريان ابليس -

 قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَّصِمُونَ ( 92
 :گويند اند مى آنها در آنجا در حالى که به مخاصمه برخاسته -

 تَاللَهِ إِن کُنَا لَفِي ضَلَالٍ مَبِينٍ ( 97
 به خدا سوگند که ما در گمراهى آشكارى بوديم،» -

 إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبِ الْعَالَمِينَ ( 98
 !شمرديم شون شما را با پروردگار عالميان برابر مى -

 وَمَا أَضَلَنَا إِلَا الْمُجْرِمُونَ ( 99
 !رمان ما را گمراه نكردامّا کسى جز مج -

 فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ( 111
 کنندگانى براى ما وجود ندارد، شفاعت ( افسوس که امروز) -

 وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ( 111
 !و نه دوست گرم و پرمحبّتى -

 فَلَوْ أَنَ لَنَا کَرَةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( 112
 «!بازگرديم و از مؤمنان باشيم ( به دنيا)اى کاش بار ديگر  -

 إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا کَانَ أَکْثَرُهُم مَؤْمِنِينَ ( 113
 "!است؛ ولى بيشتر آنان مؤمن نبودند ( و عبرتى)در اين ماجرا، نشانه " -

 وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَحِيمُ ( 114
 !و پروردگار تو عزيز و رحيم است -
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 کَذَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ  (115
 قوم نوح رسوالن را تكذيب کردند، -

 إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَقُونَ ( 112
 !کنيد؟ آيا تقوا پيشه نمى»: هنگامى که برادرشان نوح به آنان گفت -

 إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ( 117
 !برى امين هستممسلّماً من براى شما پيام -

 فَاتَقُوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ ( 118
 !تقواى الهى پيشه کنيد و مرا اطاعت نماييد -

 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَا عَلَى رَبِ الْعَالَمِينَ ( 119
 "!گار عالميان استطلبم؛ اجر من تنها بر پرورد من براى اين دعوت، هيچ مزدى از شما نمى" -

 فَاتَقُوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ ( 111
 «!پس، تقواى الهى پيشه کنيد و مرا اطاعت نماييد -

 قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ( 111
 «!اند؟ ارزش از تو پيروى کرده آيا ما به تو ايمان بياوريم در حالى که افراد پست و بى»: گفتند -

 قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ ( 112
 !اند دانم آنها شه کارى داشته من شه مى»: گفت ( نوح) -

 إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَا عَلَى رَبِي لَوْ تَشْعُرُونَ ( 113
 !فهميديد حساب آنها تنها با پروردگار من است اگر شما مى -

 ينَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِ( 114
 .و من هرگز مؤمنان را طرد نخواهم کرد -

 إِنْ أَنَا إِلَا نَذِيرٌ مَبِينٌ ( 115
 «.اى آشكارم من تنها انذارکننده -
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 قَالُوا لَئِن لَمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ( 112
 «!اهى شددست برندارى، سنگباران خو ( از حرفهايت)اگر ! اى نوح»: گفتند -

 قَالَ رَبِ إِنَ قَوْمِي کَذَبُونِ ( 117
 !قوم من، مرا تكذيب کردند! پروردگارا»: گفت -

 فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِنِي وَمَن مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( 118
 "«!رهايى بخشاکنون ميان من و آنها جدايى بيفكن؛ و مرا و مؤمنانى را که با من هستند " -

 فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ( 119
 !بود، رهايى بخشيديم ( از انسان و انواع حيوانات)ما، او و کسانى را که با او بودند، در آن کشتى که پر  -

 ثُمَ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ( 121
 !سپس بقيه را غرق کرديم -

 ي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا کَانَ أَکْثَرُهُم مَؤْمِنِينَ إِنَ فِ( 121
 ".در اين ماجرا نشانه روشنى است؛ امّا بيشتر آنان مؤمن نبودند" -

 وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَحِيمُ ( 122
 .و پروردگار تو عزيز و رحيم است -

 کَذَبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ( 123
 را تكذيب کردند، ( خدا)رسوالن  ( نيز)قوم عاد  -

 إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَقُونَ ( 124
 !کنيد؟ آيا تقوا پيشه نمى»: هنگامى که برادرشان هود گفت -

 إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ( 125
 .مسلماً من براى شما پيامبرى امين هستم -

  فَاتَقُوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ( 122
 !پس تقواى الهى پيشه کنيد و مرا اطاعت نماييد -
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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَا عَلَى رَبِ الْعَالَمِينَ ( 127
 ".طلبم؛ اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عالميان است من در برابر اين دعوت، هيچ اجر و پاداشى از شما نمى" -

 نُونَ بِكُلِ رِي ٍ آيَةً تَعْبَثُونَ أَتَبْ( 128
 !سازيد؟ اى از روى هوا و هوس مى آيا شما بر هر مكان مرتفعى نشانه -

 وَتَتَخِذُونَ مَّصَانِ َ لَعَلَكُمْ تَخْلُدُونَ ( 129
 !کنيد شايد در دنيا جاودانه بمانيد؟ هاى زيبا و محكم بنا مى و قّصرها و قلعه -

 م بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُ( 131
 !دهيد کنيد همچون جبّاران کيفر مى و هنگامى که کسى را مجازات مى -

 فَاتَقُوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ ( 131
 !پس تقواى الهى پيشه کنيد و مرا اطاعت نماييد -

 وَاتَقُوا الَذِي أَمَدَکُم بِمَا تَعْلَمُونَ ( 132
 "دانيد امداد کرده؛ رهيزيد که شما را به نعمتهايى که مىخدايى بپ ( نافرمانى)و از " -

 أَمَدَکُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ( 133
 "امداد فرموده؛ ( اليق و برومند)شما را به شهارپايان و نيز پسران " -

 وَجَنَاتٍ وَعُيُونٍ ( 134
 !ها همچنين به باغها و ششمه -

 وْمٍ عَظِيمٍ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ( 135
 «!ترسم من بر شما از عذاب روزى بزرگ مى ( اگر کفران کنيد،) -

 قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِنَ الْوَاعِظِينَ ( 132
 "! (بيهوده خود را خسته مكن)کند، شه ما را انذار کنى يا نكنى؛  براى ما تفاوت نمى»: گفتند[ قوم عاد]= آنها " -

 إِنْ هَذَا إِلَا خُلُقُ الْأَوَلِينَ ( 137
 !پيشينيان است ( هاى و افسانه)اين همان روش  -
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 وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَبِينَ ( 138
 «!و ما هرگز مجازات نخواهيم شد -

  فَكَذَبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا کَانَ أَکْثَرُهُم مَؤْمِنِينَ( 139
؛ ولى بيشاتر  ( براى آگاهان)اى است  آنان هود را تكذيب کردند، ما هم نابودشان کرديم؛ و در اين، آيت و نشانه" -

 "!آنان مؤمن نبودند

 وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَحِيمُ ( 141
 !و پروردگار تو عزيز و رحيم است -

 کَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ( 141
 را تكذيب کردند، ( خدا)ثمود رسوالن قوم  -

 إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَقُونَ ( 142
 !کنيد؟ آيا تقوا پيشه نمى»: هنگامى که صالح به آنان گفت -

 إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ( 143
 !من براى شما پيامبرى امين هستم -

 فَاتَقُوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ ( 144
 !پس تقواى الهى پيشه کنيد و مرا اطاعت نماييد -

 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَا عَلَى رَبِ الْعَالَمِينَ ( 145
 "!طلبم؛ اجر من تنها بر پروردگار عالميان است من در برابر اين دعوت، اجر و پاداشى از شما نمى" -

 مَا هَاهُنَا آمِنِينَ أَتُتْرَکُونَ فِي ( 142
 مانيد، کنيد هميشه در نهايت امنيّت در نعمتهايى که اينجاست مى آيا شما تّصوّر مى -

 فِي جَنَاتٍ وَعُيُونٍ ( 147
 ها، در اين باغها و ششمه -
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 وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَّضِيمٌ ( 148
 !ت؟هايش شيرين و رسيده اس در اين زراعتها و نخلهايى که ميوه -

 وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ( 149
 !پردازيد تراشيد، و در آن به عيش و نوش مى هايى مى ها خانه و از کوه -

 فَاتَقُوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ ( 151
 !پس از خدا بترسيد و مرا اطاعت کنيد -

 وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ( 151
 !مسرفان را اطاعت نكنيد و فرمان -

 الَذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُّصْلِحُونَ ( 152
 «!کنند کنند و اصالح نمى همانها که در زمين فساد مى -

 قَالُوا إِنَمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ ( 153
 ( !اى و عقل خود را از دست داده)تو از افسون شدگانى  ( !اى صالح)»: گفتند -

 مَا أَنتَ إِلَا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن کُنتَ مِنَ الّصَادِقِينَ ( 154
 "«!اى بياور گويى آيت و نشانه تو فقط بشرى همچون مائى؛ اگر راست مى" -

 قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ( 155
 !، و براى شما سهم روز معينّى است( از آب قريه)براى او سهمى  ( که آيت الهى است)اى است  اين ناقه»: گفت -

 وَلَا تَمَسَوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَکُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ( 152
 «!کمترين آزارى به آن نرسانيد، که عذاب روزى بزرگ شما را فرا خواهد گرفت -

 ينَ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِ( 157
 "!سپس از کرده خود پشيمان شدند ( و هالک نمودند)کردند؛ « پى»حمله نموده آن را  ( ناقه)سرانجام بر آن " -

 فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا کَانَ أَکْثَرُهُم مَؤْمِنِينَ ( 158
 "!ست؛ ولى بيشتر آنان مؤمن نبودنداى ا و عذاب الهى آنان را فرا گرفت؛ در اين، آيت و نشانه" -
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 وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَحِيمُ ( 159
 !و پروردگار تو عزيز و رحيم است -

 کَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ( 121
 را تكذيب کردند، ( خدا)قوم لوط فرستادگان  -

 ونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَقُ( 121
 !کنيد؟ آيا تقوا پيشه نمى»: هنگامى که برادرشان لوط به آنان گفت -

 إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ( 122
 !من براى شما پيامبرى امين هستم -

 فَاتَقُوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ ( 123
 !پس تقواى الهى پيشه کنيد و مرا اطاعت نماييد -

 نْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَا عَلَى رَبِ الْعَالَمِينَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِ( 124
 !طلبم، اجر من فقط بر پروردگار عالميان است من در برابر اين دعوت، اجرى از شما نمى -

 أَتَأْتُونَ الذُکْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ( 125
 ( !کنيد، آيا اين زشت و ننگين نيست؟ مى و همجنس بازى)رويد  آيا در ميان جهانيان، شما به سراغ جنس ذکور مى -

 وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ( 122
 «!شما قوم تجاوزگرى هستيد ( حقّاً! )کنيد؟ و همسرانى را که پروردگارتان براى شما آفريده است رها مى -

 نتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالُوا لَئِن لَمْ تَ( 127
 «!دست برندارى، به يقين از اخراج شدگان خواهى بود ( از اين سخنان)اگر ! اى لوط»: گفتند -

 قَالَ إِنِي لِعَمَلِكُم مِنَ الْقَالِينَ ( 128
 !من دشمن سرسخت اعمال شما هستم»: گفت -

 مَا يَعْمَلُونَ رَبِ نَجِنِي وَأَهْلِي مِ( 129
 «!دهند رهايى بخش من و خاندانم را از آنچه اينها انجام مى! پروردگارا -
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 فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ( 171
 ما او و تمامى خاندانش را نجات داديم، -

 إِلَا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ( 171
 !جز پيرزنى که در ميان بازماندگان بود -

 مَ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ثُ( 172
 !سپس ديگران را هالک کرديم -

 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ( 173
 "!بر آنها فرستاديم؛ شه باران بدى بود باران انذارشدگان ( از سنگ)و بارانى " -

 ؤْمِنِينَ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا کَانَ أَکْثَرُهُم مَ( 174
 ".آيتى است؛ امّا بيشترشان مؤمن نبودند ( ماجراى قوم لوط و سرنوشت شوم آنها)در اين " -

 وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَحِيمُ ( 175
 !و پروردگار تو عزيز و رحيم است -

 کَذَبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ( 172
 را تكذيب کردند، ( خدا)رسوالن [  ك مدينشهرى نزدي]= اصحاب ايكه  -

 إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَقُونَ ( 177
 !کنيد؟ آيا تقوا پيشه نمى»: هنگامى که شعيب به آنها گفت -

 إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ( 178
 !مسلّماً من براى شما پيامبرى امين هستم -

 نِ فَاتَقُوا اللَهَ وَأَطِيعُو( 179
 !پس تقواى الهى پيشه کنيد و مرا اطاعت نماييد -

 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَا عَلَى رَبِ الْعَالَمِينَ ( 181
 "!طلبم؛ اجر من تنها بر پروردگار عالميان است من در برابر اين دعوت، پاداشى از شما نمى" -
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 لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ( 181
 !، و ديگران را به خسارت نيفكنيد( و کم فروشى نكنيد)حق پيمانه را ادا کنيد  -

 وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ( 182
 !و با ترازوى صحيح وزن کنيد -

 ضِ مُفْسِدِينَ وَلَا تَبْخَسُوا النَاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْ( 183
 !و حق مردم را کم نگذاريد، و در زمين تالش براى فساد نكنيد -

 وَاتَقُوا الَذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَةَ الْأَوَلِينَ ( 184
 «!کسى که شما و اقوام پيشين را آفريد بپرهيزيد ( نافرمانى)و از  -

 قَالُوا إِنَمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ ( 185
 !شدگانى تو فقط از افسون»: آنها گفتند -

 وَمَا أَنتَ إِلَا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ( 182
 !تو بشرى همچون مائى، تنها گمانى که درباره تو داريم اين است که از دروغگويانى -

 مِنَ الّصَادِقِينَ  فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا کِسَفًا مِنَ السَمَاءِ إِن کُنتَ( 187
 «!گويى، سنگهايى از آسمان بر سر ما بباران اگر راست مى -

 قَالَ رَبِي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ( 188
 «!دهيد داناتر است پروردگار من به اعمالى که شما انجام مى»: گفت ( شعيب) -

 هُ کَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُلَةِ إِنَ( 189
آنها را فراگرفت؛ يقيناً آن عذاب  ( خيز سايبانى از ابر صاعقه)سرانجام او را تكذيب کردند، و عذاب روز سايبان " -

 "!روز بزرگى بود

 إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا کَانَ أَکْثَرُهُم مَؤْمِنِينَ ( 191
 ".است؛ ولى بيشتر آنها مؤمن نبودند اى در اين ماجرا، آيت و نشانه" -
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 وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَحِيمُ ( 191
 !و پروردگار تو عزيز و رحيم است -

 وَإِنَهُ لَتَنزِيلُ رَبِ الْعَالَمِينَ ( 192
 !از سوى پروردگار جهانيان نازل شده است ( قرآن)مسلّماً اين  -

 مِينُ نَزَلَ بِهِ الرُوحُ الْأَ( 193
 ...روح االمين آن را نازل کرده است -

 عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ( 194
 !تو، تا از انذارکنندگان باشى ( پاک)بر قلب  -

 بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مَبِينٍ ( 195
 !( نازل کرد)آن را به زبان عربى آشكار  -

 وَإِنَهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَلِينَ ( 192
 !و توصيف آن در کتابهاى پيشينيان نيز آمده است -

 أَوَلَمْ يَكُن لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ( 197
 !آيا همين نشانه براى آنها کافى نيست که علماى بنى اسرائيل بخوبى از آن آگاهند؟ -

 نَ وَلَوْ نَزَلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِي( 198
 ...کرديم ها نازل مى[ غير عرب]= هرگاه ما آن را بر بعّضى از عجم  -

 فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَا کَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ( 199
 !آورند خواند، به آن ايمان نمى و او آن را بر ايشان مى -

 کَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ( 211
 !کنيم قرآن را در دلهاى مجرمان وارد مى ( بيانى رسا با)اين گونه  ( آرى،) -

 لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ( 211
 !آورند تا عذاب دردناک را با ششم خود ببينند به آن ايمان نمى ( امّا) -
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 فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ( 212
 !آيد، در حالى که توجّه ندارند مىناگهان به سراغشان  -

 فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ( 213
 «!آيا به ما مهلتى داده خواهد شد؟»: گويند مى ( در آن هنگام)و  -

 أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ( 214
 !کنند؟ آيا براى عذاب ما عجله مى -

 أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ ( 215
 ...مند سازيم ساليانى آنها را از اين زندگى بهره ( باز هم)به ما خبر ده، اگر  -

 ثُمَ جَاءَهُم مَا کَانُوا يُوعَدُونَ ( 212
 ...سپس عذابى که به آنها وعده داده شده به سراغشان بيايد -

 مَا أَغْنَى عَنْهُم مَا کَانُوا يُمَتَعُونَ ( 217
 !ز دنيا براى آنها سودى نخواهد داشتگيرى ا اين تمت  و بهره -

 وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَا لَهَا مُنذِرُونَ ( 218
 .داشتند ( از پيامبران الهى)ما هيچ شهر و ديارى را هالک نكرديم مگر اينكه انذارکنندگانى  -

 ذِکْرَى وَمَا کُنَا ظَالِمِينَ ( 219
 "( که بدون اتمام حجّت مجازات کنيم! )ر نبوديمتا متذکّر شوند؛ و ما هرگز ستمكا" -

 وَمَا تَنَزَلَتْ بِهِ الشَيَاطِينُ ( 211
 !اين آيات را نازل نكردند ( هرگز)شياطين و جنيّان  -

 وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ( 211
 "!و براى آنها سزاوار نيست؛ و قدرت ندارند" -

 مْ ِ لَمَعْزُولُونَ إِنَهُمْ عَنِ السَ( 212
 !برکنارند ( و شنيدن اخبار آسمانها)آنها از استراق سم   -
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 فَلَا تَدْعُ مَ َ اللَهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ ( 213
 !هيچ معبودى را با خداوند مخوان، که از معذّبين خواهى بود ( !اى پيامبر) -

 أَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْ( 214
 !و خويشاوندان نزديكت را انذار کن -

 وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( 215
 !کنند بگستر و بال و پر خود را براى مؤمنانى که از تو پيروى مى -

 فَإِنْ عَّصَوْکَ فَقُلْ إِنِي بَرِيءٌ مِمَا تَعْمَلُونَ ( 212
 «!دهيد بيزارم من از آنچه شما انجام مى»: مانى کنند بگواگر تو را نافر -

 وَتَوَکَلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَحِيمِ ( 217
 !و بر خداوند عزيز و رحيم توکّل کن -

 الَذِي يَرَاکَ حِينَ تَقُومُ ( 218
 "بيند؛ خيزى مى برمى ( براى عبادت)همان کسى که تو را به هنگامى که " -

 كَ فِي السَاجِدِينَ وَتَقَلُبَ( 219
 !کنندگان حرکت تو را در ميان سجده ( نيز)و  -

 إِنَهُ هُوَ السَمِي ُ الْعَلِيمُ ( 221
 .اوست خداى شنوا و دانا -

 هَلْ أُنَبِئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَلُ الشَيَاطِينُ ( 221
 !شوند؟ آيا به شما خبر دهم که شياطين بر شه کسى نازل مى -

 زَلُ عَلَى کُلِ أَفَاکٍ أَثِيمٍ تَنَ( 222
 "گردند؛ آنها بر هر دروغگوى گنهكار نازل مى" -

 يُلْقُونَ السَمْ َ وَأَکْثَرُهُمْ کَاذِبُونَ ( 223
 "!کنند؛ و بيشترشان دروغگو هستند القا مى ( به ديگران)شنوند  آنچه را مى" -
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 وَالشُعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ( 224
 ".کنند شاعران کسانى هستند که گمراهان از آنان پيروى مى ( پيامبر اسالم شاعر نيست؛)" -

 أَلَمْ تَرَ أَنَهُمْ فِي کُلِ وَادٍ يَهِيمُونَ ( 225
 بينى آنها در هر وادى سرگردانند؟ آيا نمى -

 وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ( 222
 !کنند؟ عمل نمى ( هابه آن)گويند که  و سخنانى مى -

إِلَا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ وَذَکَرُوا اللَهَ کَثِيرًا وَانتَّصَرُوا مِن بَعْدِ ( 227

 مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا أَيَ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ 
هند و خدا را بسيار ياد مى کنناد، و باه هنگاامى کاه     د مگر کسانى که ايمان آورده و کارهاى شايسته انجام مى" -

؛ آنهاا  ( گيرناد  و از شعر در اين راه کمك مى)خيزند  برمى ( و مؤمنان)شوند به دفاع از خويشتن  مورد ستم واق  مى

 "!دانند که بازگشتشان به کجاست که ستم کردند به زودى مى

 سوره النمل

 محل نزول مكه -93تعداد آيات  -27س

 

 اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ بِسْمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَکِتَابٍ مَبِينٍ ( 1
 طس  -

 اين آيات قرآن و کتاب مبين است، -



 قرآن کریم               نملسوره ال

588 

 هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ( 2
 "وسيله هدايت و بشارت براى مؤمنان است؛" -

 لّصَلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَکَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الَذِينَ يُقِيمُونَ ا( 3
 .کنند، و آنان به آخرت يقين دارند دارند، و زکات را ادا مى همان کسانى که نماز را برپا مى -

 إِنَ الَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ( 4
 .شوند دهيم بطورى که سرگردان مى شان را براى آنان زينت مى( بد)کسانى که به آخرت ايمان ندارند، اعمال  -

 أُوْلَئِكَ الَذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ( 5
 "!ر آخرت، زيانكارترين مردمندبراى آنهاست؛ و آنها د ( و دردناک)آنان کسانى هستند که عذاب بد " -

 وَإِنَكَ لَتُلَقَى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ( 2
 .شود به يقين اين قرآن از سوى حكيم و دانايى بر تو القا مى -

 إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِاهَابٍ ( 7

 قَبَسٍ لَعَلَكُمْ تَّصْطَلُونَ 
 ( همين جاا توقاف کنياد؛   )من آتشى از دور ديدم؛ »: هنگامى را که موسى به خانواده خود گفت ( به خاطر بياور)" -

 "«.آورم، يا شعله آتشى تا گرم شويد بزودى خبرى از آن براى شما مى

وَمَنْ حَوْلَهَاا وَسُابْحَانَ اللَاهِ رَبِ     فَلَمَا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِکَ مَن فِي النَارِ( 8

 الْعَالَمِينَ 
مبارک باد آن کس که در آتش است و کساى کاه در اطاراف آن    »: هنگامى که نزد آتش آمد، ندايى برخاست که -

 !و منزّه است خداوندى که پروردگار جهانيان است[  فرشتگان و موسى]= است 

 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  يَا مُوسَى إِنَهُ أَنَا اللَهُ( 9
 !من خداوند عزيز و حكيمم! اى موسى -
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وَأَلْقِ عَّصَاکَ فَلَمَا رَآهَا تَهْتَزُ کَأَنَهَا جَانٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبْ يَا مُوسَاى  ( 11

 لَا تَخَفْ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَيَ الْمُرْسَلُونَ 
 ! و عّصايت را بيفكن -

باه عقاب    ( ترسايد و )دود  همچون ماارى باه هار ساو ماى      ( با سرعت)به آن نگاه کرد، ديد  ( موسى) هنگامى که -

 برگشت، و حتى پشت سر خود را نگاه نكرد

 !ترسند نترس، که رسوالن در نزد من نمى! اى موسى -

 إِلَا مَن ظَلَمَ ثُمَ بَدَلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِي غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 11
 "!من غفور و رحيمم ( پذيرم، و توبه او را مى)مگر کسى که ستم کند؛ سپس بدى را به نيكى تبديل نمايد، که " -

وَأَدْخِلْ يَدَکَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيّْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْ ِ آيَاتٍ إِلَاى  ( 12

 فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَهُمْ کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ 
شود، سفيد و درخشنده است بى آنكه عيبى در آن باشد؛  و دستت را در گريبانت داخل کن؛ هنگامى که خارج مى" -

شاوى؛ آناان قاومى فاساق و      اى است که تو با آنها بسوى فرعون و قومش فرستاده مى گانه اين در زمره معجزات نه

 "«!طغيانگرند

 قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مَبِينٌ  فَلَمَا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبّْصِرَةً( 13
 «!اين سحرى است آشكار»: بخش ما به سراغ آنها آمد گفتند و هنگامى که آيات روشنى -

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُاوًا فَاانظُرْ کَيْافَ کَاانَ عَاقِبَاةُ      ( 14

 الْمُفْسِدِينَ 
پس بنگر سرانجام تبهكااران  ! شى انكار کردند، در حالى که در دل به آن يقين داشتندو آن را از روى ظلم و سرک -

 !شگونه بود ( و مفسدان)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَهِ الَذِي فَّضَلَنَا عَلَاى کَثِيارٍ   ( 15

 مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ 
ستايش از آن خداوندى است که ما را بر بسيارى از »: داوود و سليمان، دانشى عظيم داديم؛ و آنان گفتندو ما به " -

 "«.بندگان مؤمنش برترى بخشيد
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وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيَهَا النَاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ الطَيْرِ وَأُوتِينَا مِن ( 12

 لَهُوَ الْفَّضْلُ الْمُبِينُ  کُلِ شَيْءٍ إِنَ هَذَا
زبان پرندگان به ما تعليم داده شاده، و از هار شياز باه ماا عطاا       ! اى مردم»: و سليمان وارث داوود شد، و گفت" -

 "«.گرديده؛ اين فّضيلت آشكارى است

 وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِ وَالْإِنسِ وَالطَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ( 17
کردند تاا باه    لشكريان سليمان، از جنّ و انس و پرندگان، نزد او جم  شدند؛ آنقدر زياد بودند که بايد توقّف مى" -

 "!هم ملحق شوند

حَتَى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيَهَا النَمْلُ ادْخُلُوا مَسَاکِنَكُمْ ( 18

 يْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لَا يَحْطِمَنَكُمْ سُلَ
هاى خاود بروياد تاا ساليمان و      به النه»: اى گفت تا به سرزمين مورشگان رسيدند؛ مورشه ( آنها حرکت کردند)" -

 "«!فهمند لشكرش شما را پايمال نكنند در حالى که نمى

نِاي أَنْ أَشْاكُرَ نِعْمَتَاكَ الَتِاي     فَتَبَسَمَ ضَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَاالَ رَبِ أَوْزِعْ ( 19

أَنْعَمْتَ عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِاكَ فِاي   

 عِبَادِکَ الّصَالِحِينَ 
مادرم ارزاناى   شكر نعمتهايى را که بر من و پدر و! پروردگارا»: سليمان از سخن او تبسّمى کرد و خنديد و گفت -

اى به من الهام کن، و توفيق ده تا عمل صالحى که موجب رضاى توست انجاام دهام، و مارا برحمات خاود در       داشته

 «!زمره بندگان صالحت وارد کن

 وَتَفَقَدَ الطَيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ کَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ( 21
 !بينم، يا اينكه او از غايبان است؟ شرا هدهد را نمى»: برآمد و گفت[ هدهد]= آن پرنده  در جستجوى ( سليمان) -

 لَأُعَذِبَنَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مَبِينٍ ( 21
 !براى من بياورد ( براى غيبتش)وشنى کنم، يا بايد دليل ر قطعاً او را کيفر شديدى خواهم داد، يا او را ذبح مى -
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 فَمَكَ َ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ( 22
من بر شيزى آگاهى يافتم کاه تاو بار آن آگااهى نياافتى؛ مان از       »: گفت ( که هدهد آمد و)شندان درنگ نكرد " -

 "!ام بر قطعى براى تو آوردهيك خ« سبا»سرزمين 

 إِنِي وَجَدتَ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن کُلِ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ( 23
 !تخت عظيمى دارد ( به خّصوص)کند، و همه شيز در اختيار دارد، و  من زنى را ديدم که بر آنان حكومت مى -

ونَ لِلشَمْسِ مِن دُونِ اللَاهِ وَزَيَانَ لَهُامُ الشَايْطَانُ     وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُ( 24

 أَعْمَالَهُمْ فَّصَدَهُمْ عَنِ السَبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ 
کنند؛ و شيطان اعمالشان را در نظرشان جلاوه داده،   سجده مى -خورشيد -او و قومش را ديدم که براى غير خدا " -

 "«!شوند ؛ و از اين رو هدايت نمىو آنها را از راه بازداشته

أَلَا يَسْجُدُوا لِلَهِ الَذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَمَاوَاتِ وَالْاأَرْضِ وَيَعْلَامُ مَاا    ( 25

 تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ 
زد، و آنچه سا مى ( و آشكار)کنند که آنچه را در آسمانها و زمين پنهان است خارج  شرا براى خداوندى سجده نمى -

 !داند؟ کنيد مى داريد يا آشكار مى را پنهان مى

 اللَهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ رَبَ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ( 22
 !خداوندى که معبودى جز او نيست، و پروردگار عرش عظيم است -

 قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ کُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ( 27
 کنيم ببينيم راست گفتى يا از دروغگويان هستى؟ ما تحقيق مى»: گفت ( سليمان) -

 اذْهَب بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَ تَوَلَ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ( 28
شاان  ببين آنهاا شاه عكاس العملاى ن     ( اى توقّف کن و در گوشه)اين نامه مرا ببر و بر آنان بيفكن؛ سپس برگرد " -

 "!دهند مى

 قَالَتْ يَا أَيَهَا المَلَأُ إِنِي أُلْقِيَ إِلَيَ کِتَابٌ کَرِيمٌ ( 29
 !نامه پرارزشى به سوى من افكنده شده! اى اشراف»: گفت ( ملكه سبا) -
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 إِنَهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَهُ بِسْمِ اللَهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ ( 31
  به نام خداوند بخشنده مهربان: باشد و شنين مى اين نامه از سليمان است، -

 أَلَا تَعْلُوا عَلَيَ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ( 31
 «!جويى نكنيد، و بسوى من آييد در حالى که تسليم حقّ هستيد توصيه من اين است که نسبت به من برترى -

 نتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَى تَشْهَدُونِ قَالَتْ يَا أَيَهَا المَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا کُ( 32
نظر خود را در اين امر مهمّ به من بازگو کنيد، که من هيچ کار مهمّاى  ! ( و اى بزرگان)اى اشراف »: گفت ( سپس) -

 !ام شما انجام نداده ( و مشورت)را بدون حّضور 

أَمْرُ إِلَيْاكِ فَاانظُرِي مَااذَا    قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَادِيدٍ وَالْا  ( 33

 تَأْمُرِينَ 
ما داراى نيروى کافى و قدرت جنگى فراوان هستيم، ولى تّصميم نهاايى باا توسات؛ بباين شاه دساتور       »: گفتند" -

 "«!دهى مى

ةً قَالَتْ إِنَ الْمُلُوکَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَادُوهَا وَجَعَلُاوا أَعِازَةَ أَهْلِهَاا أَذِلَا     ( 34

 وَکَذَلِكَ يَفْعَلُونَ 
کشند، و عزيازان آنجاا را ذليال     پادشاهان هنگامى که وارد منطقه آبادى شوند آن را به فساد و تباهى مى: گفت" -

 "!گونه است کار آنان همين ( آرى)کنند؛  مى

  وَإِنِي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِ ُ الْمُرْسَلُونَ( 35
فرستم تاا ببيانم فرساتادگان مان شاه خبار        هديه گرانبهايى براى آنان مى ( بينم، اکنون جنگ را صالح نمى)و من  -

 «!( و از اين طريق آنها را بيازمايم)آورند  مى

لْ فَلَمَا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدَونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَهُ خَيْرٌ مِمَاا آتَااکُم بَا   ( 32

 أَنتُم بِهَدِيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ 
! ؟( و فرياب دهياد  )خواهيد مرا با مال کمك کنياد   مى»: ا نزد سليمان آمد، گفت( فرستاده ملكه سبا)هنگامى که " -

 "!شويد هايتان خوشحال مى آنچه خدا به من داده، بهتر است از آنچه به شما داده است؛ بلكه شما هستيد که به هديه
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 ْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَهُم مِنْهَا أَذِلَاةً وَهُامْ   ارْجِ( 37

 صَاغِرُونَ 
آييم که قدرت مقابله با آن را نداشته باشاند؛ و   با لشكريانى به سراغ آنان مى ( و اعالم کن)بسوى آنان بازگرد " -

 "«!رانيم با ذلّت و خوارى بيرون مى ( بادسرزمين آ)آنان را از آن 

 قَالَ يَا أَيَهَا المَلَأُ أَيَكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ( 38
آورد پيش از آنكه به حال تسليم نزد مان   کدام يك از شما تخت او را براى من مى! اى بزرگان»: گفت ( سليمان) -

 «آيند؟

لَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِنِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْاهِ  قَا( 39

 لَقَوِيٌ أَمِينٌ 
آورم پيش از آنكه از مجلست برخيزى و من نسبت به اين امر، تواناا و   من آن را نزد تو مى»: عفريتى از جنّ گفت -

 «!امينم

لٌْم مَِن الْكِتَااِب أَنَاا آتِياَك بِاِه قَبْاَل أَن يَْرتَادَ إِلَيْاكَ        قَالَ الَذِي عِندَهُ عِ( 41

طَرْفُكَ فَلَمَا رَآهُ مُسْتَقِر ا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَّضْلِ رَبِي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَکْفُرُ 

 غَنِيٌ کَرِيمٌ وَمَن شَكَرَ فَإِنَمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن کَفَرَ فَإِنَ رَبِي 
پيش از آنكه ششم بر هم زناى، آن را نازد تاو خاواهم     »: داشت گفت ( آسمانى)کسى که دانشى از کتاب  ( امّا)" -

اين از فّضل پروردگار مان اسات،   »: را نزد خود ثابت و پابرجا ديد گفت ( تخت)آن  ( سليمان)و هنگامى که « !آورد

کناد؛   و هر کس شكر کند، به نف  خود شكر مى! کنم؟ آورم يا کفران مى مى تا مرا آزمايش کند که آيا شكر او را بجا

 "«!پروردگار من، غنىّ و کريم است ( بزيان خويش نموده است، که)و هر کس کفران نمايد 

 قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ( 41
شاود ياا از کساانى اسات کاه هادايت        تخت او را برايش ناشناس سازيد؛ ببينم آيا متوجّه ماى »: گفت ( انسليم)" -

 "!نخواهند شد؟
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فَلَمَا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ کَأَنَهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْامَ مِان قَبْلِهَاا    ( 42

 وَکُنَا مُسْلِمِينَ 
و ما پايش از ايان هام    ! گويا خود آن است: گفت« آيا تخت تو اين گونه است؟»: ته شدهنگامى که آمد، به او گف -

 «!آگاه بوديم و اسالم آورده بوديم

 وَصَدَهَا مَا کَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَهِ إِنَهَا کَانَتْ مِن قَوْمٍ کَافِرِينَ ( 43
 .از قوم کافران بود[ ملكه سبا= ]و او را از آنچه غير از خدا ميپرستيد بازداشت، که او  -

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الّصَرْحَ فَلَمَا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَةً وَکَشَفَتْ عَان سَااقَيْهَا قَاالَ    ( 44

إِنَهُ صَرْحٌ مَمَرَدٌ مِن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَ َ سُلَيْمَانَ 

 الْعَالَمِينَ  لِلَهِ رَبِ
هنگامى که نظر به آن افكند، پنداشت نهر آباى اسات و سااق پاهااى     « !شو ( قّصر)داخل حياط »: به او گفته شد" -

ملكاه  )« !بلكه قّصرى است از بلور صاف ( اين آب نيست،)»: گفت ( تا از آب بگذرد؛ امّا سليمان)خود را برهنه کرد 

با سليمان براى خداوندى کاه پروردگاار عالمياان اسات      ( اينك)م کردم؛ و من به خود ست! پروردگارا»: گفت ( سبا

 "«!اسالم آوردم

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُادُوا اللَاهَ فَاإِذَا هُامْ فَرِيقَاانِ      ( 45

 يَخْتَّصِمُونَ 
امّا آنان به دو گروه تقسيم شادند  ! يگانه را بپرستيد خداى: را فرستاديم که« صالح»، برادرشان «ثمود»ما به سوى  -

 .که به مخاصمه پرداختند

قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَيِئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَهَ لَعَلَكُمْ ( 42

 تُرْحَمُونَ 
طلبياد ناه رحمات او     و عذاب الهى را مى)کنيد  كى عجله مىشرا براى بدى قبل از ني! اى قوم من»: گفت ( صالح) -

 «!شويد؟ ( او)کنيد تا شايد مشمول رحمت  شرا از خداوند تقاضاى آمرزش نمى! ؟( را



 قرآن کریم               سوره النمل

595 

 قَالُوا اطَيَرْنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكَ قَالَ طَائِرُکُمْ عِندَ اللَهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ( 47
باد شاما نازد     ( نيك و)فال »: گفت ( صالح)« !ا تو را و کسانى که با تو هستند به فال بد گرفتيمم»: آنها گفتند" -

 "!خورده ؛ بلكه شما گروهى هستيد فريب( گردد و همه مقدّرات به قدرت او تعيين مى)خداست 

 ونَ وَکَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُّصْلِحُ( 48
 .کردند کردند و اصالح نمى و در آن شهر، نه گروهك بودند که در زمين فساد مى -

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَهِ لَنُبَيِتَنَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَ لَنَقُولَنَ لِوَلِيِهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِاهِ  ( 49

 وَإِنَا لَّصَادِقُونَ 
و آنهاا را باه قتال    )و خانواده اش شبيخون مى زنيم [  صالح]= د کنيد به خدا که بر او بياييد قسم يا»: آنها گفتند" -

ما هرگز از هالکت خانواده او خبر نداشتيم و در اين گفتاار خاود صاادق    : گوييم سپس به ولىّ دم او مى ( رسانيم؛ مى

 "«!هستيم

 نَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُو( 51
 "!کردند آنها نقشه مهمّى کشيدند، و ما هم نقشه مهمّى؛ در حالى که آنها درک نمى" -

 فَانظُرْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ( 51
 "بنگر عاقبت توطئه آنها شه شد، که ما آنها و قومشان همگى را نابود کرديم؛" -

 فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( 52
هاى آنهاست که بخاطر ظلم و ستمشان خالى مانده؛ و در اين نشاانه روشانى اسات باراى کساانى کاه        اين خانه" -

 "!آگاهند

 وَأَنجَيْنَا الَذِينَ آمَنُوا وَکَانُوا يَتَقُونَ ( 53
 !و کسانى را که ايمان آورده و تقوا پيشه کرده بودند نجات داديم -

 وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبّْصِرُونَ ( 54
روياد در حاالى کاه     آيا شما به سراغ کار بسيار زشاتى ماى  »: هنگامى که به قومش گفت ( به ياد آور)و لوط را  -

 !بينيد؟ مى ( آن رانتايّج شوم )
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 أَئِنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ( 55
 «!شما قومى نادانيد! رويد؟ آيا شما بجاى زنان، از روى شهوت به سراغ مردان مى -

جُوا آلَ لُاوطٍ مِان قَارْيَتِكُمْ إِنَهُامْ     فَمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَا أَن قَالُوا أَخْرِ( 52

 أُنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ 
خاندان لوط را از شهر و ديار خود بيارون کنياد، کاه اينهاا     »: گفتند ( به يكديگر)آنها پاسخى جز اين نداشتند که  -

 «!افرادى پاکدامن هستند

 ا مِنَ الْغَابِرِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَ( 57
 !باشد ( در آن شهر)ماندگان  اش را نجات داديم، بجز همسرش که مقدّر کرديم جزء باقى ما او و خانواده -

 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ( 58
؛ و شاه باد اسات بااران      (و همگاى زيار آن مادفون شادند    )بار سار آنهاا باراناديم      ( از سانگ )سپس باارانى  " -

 "!انذارشدگان

 قُلِ الْحَمْدُ لِلَهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَذِينَ اصْطَفَى آللَهُ خَيْرٌ أَمَا يُشْرِکُونَ ( 59
آيا خداوند بهتر است ياا بتهاايى کاه همتااى او     « !اش حمد مخّصوص خداست؛ و سالم بر بندگان برگزيده»: بگو" -

 "!دهند؟ قرارمى

أَمَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِانَ السَامَاءِ مَااءً فَأَنبَتْنَاا بِاهِ      ( 21

حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا کَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَا َ اللَاهِ بَالْ هُامْ قَاوْمٌ      

 يَعْدِلُونَ 
و براى شاما از آسامان، آباى    ! يا کسى که آسمانها و زمين را آفريده؟ ( ترندآيا بتهايى که معبود شما هستند به)" -

آياا معباود   ! فرستاد که با آن، باغهايى زيبا و سرورانگيز رويانديم؛ شما هرگز قدرت نداشتيد درختان آن را برويانيد

قارار   ( پروردگارشاان )ز همطارا  ( از روى نادانى، مخلوقات را)نه، بلكه آنها گروهى هستند که ! ديگرى با خداست؟

 "!دهند مى
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أَمَن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَاا رَوَاسِايَ وَجَعَالَ    ( 21

 بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَ َ اللَهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 
هاى ثابت و پابرجا  قرار داد، و ميان آن نهرهايى روان ساخت، و براى آن کوه يا کسى که زمين را مستقرّ و آرام" -

ناه، بلكاه   ! آيا معبودى با خداسات؟  ( تا با هم مخلوط نشوند؛ با اين حال)ايجاد کرد، و ميان دو دريا مانعى قرار داد 

 "!( و جاهلند)دانند  بيشتر آنان نمى

اهُ وَيَكْشِفُ السَوءَ وَيَجْعَلُكُامْ خُلَفَااءَ الْاأَرْضِ    أَمَن يُجِيبُ الْمُّضْطَرَ إِذَا دَعَ( 22

 أَإِلَهٌ مَ َ اللَهِ قَلِيلًا مَا تَذَکَرُونَ 
دهاد؛   سازد، و شما را خلفاى زماين قرارماى   کند و گرفتارى را برطرف مى يا کسى که دعاى مّضطرّ را اجابت مى" -

 "!شويد کمتر متذکّر مى! آيا معبودى با خداست؟

أَمَن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَادَيْ  ( 23

 رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَ َ اللَهِ تَعَالَى اللَهُ عَمَا يُشْرِکُونَ 
وان بشارت پيش از نزول کند، و کسى که بادها را بعن يا کسى که شما را در تاريكيهاى صحرا و دريا هدايت مى" -

 "!دهند خداوند برتر است از آنچه براى او شريك قرارمى! فرستد؛ آيا معبودى با خداست؟ رحمتش مى

أَمَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَ َ اللَهِ ( 24

 ن کُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِ
کناد، و کساى کاه شاما را از آسامان و زماين روزى        يا کسى که آفرينش را آغاز کرد، سپس آن را تجديد مى" -

 "«!گوييد دليلتان را بياوريد اگر راست مى»: بگو! دهد؛ آيا معبودى با خداست؟ مى

إِلَا اللَهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَاانَ   قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ( 25

 يُبْعَثُونَ 
 «!شوند دانند کى برانگيخته مى دانند جز خدا، و نمى کسانى که در آسمانها و زمين هستند غيب نمى»: بگو -
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 بَلِ ادَارَکَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍ مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمِونَ ( 22
اطالع صحيحى درباره آخرت ندارناد؛ بلكاه در اصال آن شاّك دارناد؛ بلكاه نسابت باه آن         [  مشرکان]= آنها " -

 "!نابينايند

 وَقَالَ الَذِينَ کَفَرُوا أَئِذَا کُنَا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَا لَمُخْرَجُونَ ( 27
 !آييم؟ از دل خاک بيرون مى ( شويم و نده مىز)آيا هنگامى که ما و پدرانمان خاک شديم، »: و کافران گفتند -

 لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ ( 28
 "«!هاى خرافى پيشينيان است اى است که به ما و پدرانمان از پيش داده شده؛ اينها همان افسانه اين وعده" -

 وا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ سِيرُ( 29
 «!در روى زمين سير کنيد و ببينيد عاقبت کار مجرمان به کجا رسيد»: بگو -

 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِمَا يَمْكُرُونَ ( 71
 !ات از توطئه آنان تنگ نشود آنان غمگين مباش، و سينه ( تكذيب و انكار)از  -

 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ ( 71
 «!گوييد؟ کى خواهد آمد اگر راست مى ( دهيد عذاب که به ما مى)اين وعده »: گويند آنها مى -

 قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَذِي تَسْتَعْجِلُونَ ( 72
 «!کنيد، نزديك و در کنار شما باشد اى از آنچه درباره آن شتاب مى شايد پاره»: بگو -

 وَإِنَ رَبَكَ لَذُو فَّضْلٍ عَلَى النَاسِ وَلَكِنَ أَکْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ( 73
 "!دارد؛ ولى بيشترشان شكرگزار نيستند ( و رحمت)مسلّماً پروردگار تو نسبت به مردم، فّضل " -

 نَ رَبَكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَإِ( 74
 !داند کنند بخوبى مى دارند و آنچه را آشكار مى هايشان پنهان مى و پروردگارت آنچه را در سينه -

 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَا فِي کِتَابٍ مَبِينٍ ( 75
پاياان   در لاوح محفاوظ و علام باى    )نى در آسمان و زمين نيست مگار اينكاه در کتااب مباين     و هيچ موجود پنها -

 !ثبت است ( پروردگار
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 إِنَ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَکْثَرَ الَذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ( 72
 "کند؛ ارند براى آنان بيان مىاين قرآن اکثر شيزهايى را که بنى اسرائيل در آن اختالف د" -

 وَإِنَهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ( 77
 !و مايه هدايت و رحمت براى مؤمنان است -

 إِنَ رَبَكَ يَقّْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ( 78
 ".اوست قادر دانا کند؛ و پروردگار تو ميان آنها در قيامت به حكم خود داورى مى" -

 فَتَوَکَلْ عَلَى اللَهِ إِنَكَ عَلَى الْحَقِ الْمُبِينِ ( 79
 !پس بر خدا توکّل کن، که تو بر حقّ آشكار هستى -

 إِنَكَ لَا تُسْمِ ُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِ ُ الّصَمَ الدَعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ( 81
گردانناد و   توانى کران را هنگامى کاه روى برماى   را به گوش مردگان برسانى، و نمى توانى سخنت مسلّماً تو نمى -

 !کنند فراخوانى پشت مى

وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِ ُ إِلَا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُام  ( 81

 مَسْلِمُونَ 
برهانى؛ تو فقط ميتوانى سخن خود را باه گاوش کساانى برساانى کاه      توانى کوران را از گمراهيشان  و نيز نمى" -

 "!آماده پذيرش ايمان به آيات ما هستند و در برابر حق تسليمند

وَإِذَا وَقَ َ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةً مِنَ الْاأَرْضِ تُكَلِمُهُامْ أَنَ النَااسَ    ( 82

 قِنُونَ کَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُو
اى را از زمين باراى آنهاا خاارج     ، جنبنده( و در آستانه رستاخيز قرار گيرند)و هنگامى که فرمان عذاب آنها رسد  -

 .آوردند که مردم به آيات ما ايمان نمى ( گويد و مى)کند  کنيم که با آنان تكلّم مى مى

 ذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن کُلِ أُمَةٍ فَوْجًا مِمَن يُكَ( 83
کردناد محشاور    روزى را که ما از هر امّتى، گروهى را از کسانى که آيات ماا را تكاذيب ماى    ( به خاطر آور)" -

 "!داريم تا به يكديگر ملحق شوند کنيم؛ و آنها را نگه مى مى
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يطُاوا بِهَاا عِلْمًاا أَمَااذَا کُناتُمْ      حَتَى إِذَا جَاؤُوا قَالَ أَکَذَبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِ( 84

 تَعْمَلُونَ 
آياا آياات مارا تكاذيب کردياد و در صادد تحقياق        »: گويد مى ( به آنان)آيند،  مى ( به پاى حساب)تا زمانى که  -

 «!داديد؟ شما شه اعمالى انجام مى! برنيامديد؟

 نطِقُونَ وَوَقَ َ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَ( 85
 !شود، و آنها سخنى ندارند که بگويند در اين هنگام، فرمان عذاب بخاطر ظلمشان بر آنها واق  مى -

أَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا اللَيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَهَارَ مُبّْصِرًا إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَااتٍ  ( 82

 لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 
هاى روشنى است  در اين امور نشانه! بخش؟ شب را براى آرامش آنها قرار داديم و روز را روشنىيا نديدند که ما  -

 .( و آماده قبول حقند)آورند  براى کسانى که ايمان مى

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الّصَورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَاا مَان   ( 87

 تَوْهُ دَاخِرِينَ شَاءَ اللَهُ وَکُلٌ أَ
شود، و تمام کسانى که در آسامانها و زماين هساتند در     دميده مى« صور»روزى را که در  ( به خاطر آوريد)و " -

 "!شوند روند، جز کسانى که خدا خواسته؛ و همگى با خّضوع در پيشگاه او حاضر مى وحشت فرو مى

تَمُرُ مَرَ السَحَابِ صُنْ َ اللَهِ الَذِي أَتْقَنَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ ( 88

 کُلَ شَيْءٍ إِنَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ 
پندارى، در حالى که مانند ابر در حرکتناد؛ ايان صان  و آفارينش      بينى، و آنها را ساکن و جامد مى ها را مى کوه" -

 "!دهيد مسلّماً آگاه است رهايى که شما انجام مىخداوندى است که همه شيز را متقن آفريده؛ او از کا

 مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ( 89
 "!کسانى که کار نيكى انجام دهند پاداشى بهتر از آن خواهند داشت؛ و آنان از وحشت آن روز درامانند" -
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ئَةِ فَكُبَتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَاارِ هَالْ تُجْازَوْنَ إِلَاا مَاا کُناتُمْ       وَمَن جَاءَ بِالسَيِ( 91

 تَعْمَلُونَ 
کردياد   شوند؛ آيا جزاياى جاز آنچاه عمال ماى      و آنها که اعمال بدى انجام دهند، به صورت در آتش افكنده مى" -

 "!خواهيد داشت؟

لْدَةِ الَذِي حَرَمَهَا وَلَهُ کُلُ شَيْءٍ وَأُمِارْتُ  إِنَمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَ هَذِهِ الْبَ( 91

 أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
را عبادت کنم، همان کسى که اين شهر را حرمت بخشيده؛  ( مقدّس مكّه)من مأمورم پروردگار اين شهر  ( :بگو)" -

 "و من مأمورم که از مسلمين باشم؛! در حالى که همه شيز از آن اوست

وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَ فَقُلْ إِنَمَا أَنَاا  ( 92

 مِنَ الْمُنذِرِينَ 
زيانش متوجّاه  )هر کس هدايت شود بسود خود هدايت شده؛ و هر کس گمراه گردد ! و اينكه قرآن را تالوت کنم" -

 "«!از انذارکنندگانم من فقط»: بگو ( خود اوست؛

 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبَكَ بِغَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ ( 93
دهاد تاا آن را بشناسايد؛ و     حمد و ستايش مخّصوص ذات خداست؛ بزودى آياتش را باه شاما نشاان ماى    »: بگو" -

 "!د غافل نيستدهي پروردگار تو از آنچه انجام مى

 

 

 

 سوره القصص
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 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 طسم ( 1
 !طسم -

 تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ( 2
 !اينها از آيات کتاب مبين است -

 وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَى( 3
 !آورند ايمان مى ( طالب حقّند و)خوانيم، براى گروهى که  ما از داستان موسى و فرعون بحقّ بر تو مى -

إِنَ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَّضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُاذَبِحُ  ( 4

 نَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَهُ کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ أَبْ
هاى مختلفى تقسيم نمود؛ گروهى را به ضعف و نااتوانى   جويى کرد، و اهل آن را به گروه فرعون در زمين برترى" -

ت؛ او به يقين از مفسدان داش زنده نگه مى ( براى کنيزى و خدمت)بريد و زنانشان را  کشاند، پسرانشان را سر مى مى

 "!بود

وَنُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى الَذِينَ اسْتُّضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَاةً وَنَجْعَلَهُامُ   ( 5

 الْوَارِثِينَ 
 !خواهيم بر مستّضعفان زمين منّت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روى زمين قرار دهيم ما مى -

نَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِانْهُم مَاا کَاانُوا    وَنُمَكِ( 2

 يَحْذَرُونَ 
[  بناى اسارائيل  ]= و حكومتشان را در زمين پابرجا سازيم؛ و به فرعون و هامان و لشكريانشان، آنچه را از آنهاا  " -

 "!بيم داشتند نشان دهيم
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مِ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِياهِ فِاي الْايَمِ وَلَاا     وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُ( 7

 تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَا رَادَوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 
بيفكن؛ و  ( ى نيل)يااو را شير ده؛ و هنگامى که بر او ترسيدى، وى را در در»: ما به مادر موسى الهام کرديم که" -

 "«!دهيم گردانيم، و او را از رسوالن قرار مى نترس و غمگين مباش، که ما او را به تو بازمى

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا إِنَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَاا  ( 8

 کَانُوا خَاطِئِينَ 
خاندان فرعون او را از آب گرفتند، تا سارانجام دشامن آناان و     ( فرمان خدا او را به دريا افكندهنگامى که مادر ب) -

 .مسلّماً فرعون و هامان و لشكريانشان خطاکار بودند! مايه اندوهشان گردد

وْ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُاوهُ عَسَاى أَن يَنفَعَنَاا أَ   ( 9

 نَتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 
او را نكشيد شايد براى ! نور ششم من و توست»: گفت ( شون ديد آنها قّصد کشتن کودک را دارند)همسر فرعون  -

که دشمن اصلى خاود را در آغاوش خاويش    )فهميدند  و آنها نمى« !ما مفيد باشد، يا او را بعنوان پسر خود برگزينيم

 !( انندپرور مى

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِ مُوسَى فَارِغًا إِن کَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَاا أَن رَبَطْنَاا عَلَاى    ( 11

 قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
 ( بوسايله ايماان و امياد   )تهى گشت؛ و اگر دل او را  ( جز ياد فرزندش)قلب مادر موسى از همه شيز  ( سرانجام)" -

 "!م نكرده بوديم، نزديك بود مطلب را افشا کندمحك

 وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُّصِيهِ فَبَّصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ( 11
او نيز از دور ماجرا را مشاهده کارد در حاالى   « !وض  حال او را پيگيرى کن»: به خواهر او گفت ( مادر موسى)و  -

 .خبر بودند که آنان بى



 قرآن کریم               سوره القصص

614 

وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِ َ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَاهُ  ( 12

 لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ 
کاه بيتاابى   )؛ و خاواهرش  ( تا تنها باه آغاوش ماادر باازگردد    )ما همه زنان شيرده را از پيش بر او حرام کرديم " -

توانند اين نوزاد  اى راهنمايى کنم که مى آيا شما را به خانواده»: گفت ( پيدا کردن دايه مشاهده کرد مأموران را براى

 "«!را براى شما کفالت کنند و خيرخواه او باشند؟

كِنَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِهِ کَيْ تَقَرَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَ وَعْدَ اللَهِ حَقٌ وَلَ( 13

 أَکْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 
ما او را به مادرش بازگردانديم تا ششمش روشن شود و غمگين نباشد و بداند که وعده الهاى حاق اسات؛ ولاى     " -

 "!دانند بيشتر آنان نمى

 ينَ وَلَمَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَکَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِ( 14
نيرومند و کامل شاد، حكمات و داناش باه او داديام؛ و ايان گوناه نيكوکااران را جازا           ( موسى)و هنگامى که " -

 "!دهيم مى

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَاانِ هَاذَا   ( 15

فَاسْتَغَاثَهُ الَذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَاى الَاذِي مِانْ عَادُوِهِ      مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِهِ

 فَوَکَزَهُ مُوسَى فَقَّضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ إِنَهُ عَدُوٌ مَّضِلٌ مَبِينٌ 
ناگ و نازاع مشاغولند؛    او به هنگامى که اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد؛ ناگهان دو مرد را ديد که به ج" -

، و ديگرى از دشمنانش، آن که از پيروان او بود در برابار دشامنش از وى   ( و از بنى اسرائيل)يكى از پيروان او بود 

: ؛ موسى گفات ( و بر زمين افتاد و مرد)تقاضاى کمك نمود؛ موسى مشت محكمى بر سينه او زد و کار او را ساخت 

 "«کننده آشكارى است د، که او دشمن و گمراهاز عمل شيطان بو ( نزاع شما)اين »

 قَالَ رَبِ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَحِيمُ ( 12
خداوند او را بخشيد، کاه او غفاور و   « !من به خويشتن ستم کردم؛ مرا ببخش! پروردگارا»: عرض کرد ( سپس)" -

 "!رحيم است
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 قَالَ رَبِ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَ فَلَنْ أَکُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ( 17
 «!بشكرانه نعمتى که به من دادى، هرگز پشتيبان مجرمان نخواهم بود! پروردگارا»: عرض کرد -

سِ يَسْتَّصْارِخُهُ  فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَبُ فَإِذَا الَذِي اسْتَنّصَرَهُ بِالْأَمْ( 18

 قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَكَ لَغَوِيٌ مَبِينٌ 
؛ ناگهان دياد هماان کساى کاه     ( و در جستجوى اخبار)اى  موسى در شهر ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه" -

مااجراجو  )سان تو آشكارا ان»: خواهد، موسى به او گفت زند و از او کمك مى ديروز از او يارى طلبيده بود فرياد مى

 "«!گمراهى هستى ( و

فَلَمَا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَذِي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا قَاالَ يَاا مُوسَاى أَتُرِيادُ أَن     ( 19

تَقْتُلَنِي کَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَا أَن تَكُونَ جَبَارًا فِي الْاأَرْضِ وَمَاا   

 كُونَ مِنَ الْمُّصْلِحِينَ تُرِيدُ أَن تَ
فرياادش بلناد   )و هنگامى که خواست با کسى که دشمن هر دوى آنها بود درگير شود و با قدرت ماان  او گاردد،    -

خواهى جبّارى در  تو فقط مى! مرا بكشى همان گونه که ديروز انسانى را کشتى؟! خواهى اى موسى مى»: گفت ( شد،

 «!مّصلحان باشىخواهى از  روى زمين باشى، و نمى

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقّْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَاى إِنَ الْمَلَاأَ يَاأْتَمِرُونَ    ( 21

 بِكَ لِيَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ إِنِي لَكَ مِنَ النَاصِحِينَ 
ايان  ! اى موساى »: آماد و گفات  [  مرکاز فرعونياان  ]= مردى با سرعت از دورترين نقطه شاهر   ( در اين هنگام)" -

 "«!اند؛ فوراً از شهر خارج شو، که من از خيرخواهان توام جمعيّت براى کشتن تو به مشورت نشسته

 فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَبُ قَالَ رَبِ نَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ ( 21
مارا از  ! پروردگارا»: اى؛ عرض کرد نتظار حادثهموسى از شهر خارج شد در حالى که ترسان بود و هر لحظه در ا" -

 "«!اين قوم ظالم رهايى بخش

 وَلَمَا تَوَجَهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَبِيلِ ( 22
 «!اميدوارم پروردگارم مرا به راه راست هدايت کند»: و هنگامى که متوجّه جانب مدين شد گفت -
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وَلَمَا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَةً مِنَ النَاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِامُ  ( 23

امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَى يُّصْدِرَ الرِعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ 

 کَبِيرٌ 
کنناد؛   ين رسيد، گروهى از مردم را در آنجا ديد که شهارپايان خود را سيراب مىآب مد ( شاه)و هنگامى که به " -

: باه آن دو گفات   ( شاوند؛ موساى   و به شاه نزديك نمى)و در کنار آنان دو زن را ديد که مراقب گوسفندان خويشند 

تا شوپانها همگى خارج  دهيم ما آنها را آب نمى»: گفتند« ( !دهيد؟ شرا گوسفندان خود را آب نمى)کار شما شيست؟ »

 "«!( .و قادر بر اين کارها نيست)شوند؛ و پدر ما پيرمرد کهنسالى است 

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَ تَوَلَى إِلَى الظِلِ فَقَالَ رَبِ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَايَ مِانْ خَيْارٍ    ( 24

 فَقِيرٌ 
هر خير و نيكاى  ! پروردگارا»: يه آورد و عرض کردآن دو آب کشيد؛ سپس رو به سا ( گوسفندان)موسى براى " -

 "«!بر من فرستى، به آن نيازمندم

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَ أَبِاي يَادْعُوکَ لِيَجْزِيَاكَ    ( 25

خَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَا جَاءَهُ وَقَصَ عَلَيْهِ الْقَّصَصَ قَالَ لَا تَ

 الظَالِمِينَ 
پدرم از تو دعاوت  »: داشت، گفت به سراغ او آمد در حالى که با نهايت حيا گام برمى ( زن)ناگهان يكى از آن دو  -

]= هنگاامى کاه موساى نازد او     « .را که براى ما انجام دادى به تو بپاردازد  ( به گوسفندان)کند تا مزد آب دادن  مى

 «!نترس، از قوم ظالم نجات يافتى»: آمد و سرگذشت خود را شرح داد، گفت[  شعيب

 قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَ الْأَمِينُ ( 22
ى استخدام کنى آن کسى توان او را استخدام کن، زيرا بهترين کسى را که مى! پدرم»: گفت ( دختر)يكى از آن دو  -

 «!( و او همين مرد است)است که قوىّ و امين باشد 
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قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَاأْجُرَنِي ثَمَاانِيَ   ( 27

جِدُنِي إِن حِجَّجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِکَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْاكَ سَاتَ  

 شَاءَ اللَهُ مِنَ الّصَالِحِينَ 
خواهم يكى از اين دو دخترم را به همسرى تو درآورم به اين شرط که هشت سال باراى   من مى»: گفت ( شعيب)" -

خواهم کار سانگينى بار دوش تاو     من کار کنى؛ و اگر آن را تا ده سال افزايش دهى، محبّتى از ناحيه توست؛ من نمى

 "«ان شاء اهلل مرا از صالحان خواهى يافت بگذارم؛ و

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَمَا الْأَجَلَيْنِ قَّضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَ وَاللَهُ عَلَاى  ( 28

 مَا نَقُولُ وَکِيلٌ 
و مدّت را انجاام دهام   اين قراردادى ميان من و تو باشد؛ البته هر کدام از اين د ( مانعى ندارد،)»: گفت ( موسى)" -

 "«!گوييم گواه است و خدا بر آنچه ما مى! ( و من در انتخاب آن آزادم)ستمى بر من نخواهد بود 

فَلَمَا قَّضَى مُوسَىالْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِابِ الطُاورِ نَاارًا قَاالَ     ( 29

تِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَارِ لَعَلَكُمْ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِي آ

 تَّصْطَلُونَ 
حرکات کارد، از    ( از مدين باه ساوى مّصار   )اش  هنگامى که موسى مدّت خود را به پايان رسانيد و همراه خانواده -

د خبرى از آن براى شما شاي ( روم مى! )درنگ کنيد که من آتشى ديدم»: اش گفت به خانواده! جانب طور آتشى ديد

 «!اى از آتش تا با آن گرم شويد بياورم، يا شعله

فَلَمَا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْاوَادِي الْاأَيْمَنِ فِاي الْبُقْعَاةِ الْمُبَارَکَاةِ مِانَ       ( 31

 الشَجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِي أَنَا اللَهُ رَبَ الْعَالَمِينَ 
: آتش آمد، از کرانه راست درّه، در آن سرزمين پر برکت، از ميان يك درخت ندا داده شد کههنگامى که به سراغ  -

 !منم خداوند، پروردگار جهانيان! اى موسى»
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وَأَنْ أَلْقِ عَّصَاکَ فَلَمَا رَآهَا تَهْتَزُ کَأَنَهَا جَانٌ وَلَى مُادْبِرًا وَلَامْ يُعَقِابْ يَاا     ( 31

 فْ إِنَكَ مِنَ الْآمِنِينَ مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَ
کند، ترسيد و باه عقاب    ديد همچون مارى با سرعت حرکت مى ( عّصا را افكند و)هنگامى که « !عّصايت را بيفكن -

 !برگرد و نترس، تو در امان هستى»: ندا آمد! برگشت، و حتّى پشت سر خود را نگاه نكرد

ءَ مِانْ غَيْارِ سُاوءٍ وَاضْامُمْ إِلَيْاكَ      اسْلُكْ يَدَکَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيّْضَاا ( 32

جَنَاحَكَ مِنَ الرَهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَهُمْ کَاانُوا  

 قَوْمًا فَاسِقِينَ 
و شاود سافيد و درخشانده اسات بادون عياب و نقاص؛         دستت را در گريبان خود فروبر، هنگامى که خارج ماى " -

برهان روشان از  [ معجزه عّصا و يد بيّضا]= اين دو ! ات بگذار، تا ترس و وحشت از تو دور شود دستهايت را بر سينه

 "«!پروردگارت بسوى فرعون و اطرافيان اوست، که آنان قوم فاسقى هستند

 قَالَ رَبِ إِنِي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ( 33
 "!ترسم مرا به قتل برسانند ام؛ مى من يك تن از آنان را کشته! پروردگارا»: عرض کرد" -

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفّْصَحُ مِنِي لِسَاانًا فَأَرْسِالْهُ مَعِايَ رِدْءًا يُّصَادِقُنِي إِنِاي      ( 34

 أَخَافُ أَن يُكَذِبُونِ 
رسات تاا يااور مان باشاد و مارا تّصاديق کناد؛         و برادرم هارون زبانش از من فّصيحتر است؛ او را همراه من بف" -

 "«!ترسم مرا تكذيب کنند مى

قَالَ سَنَشُدَ عَّضُدَکَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَاا سُالْطَانًا فَلَاا يَّصِالُونَ إِلَيْكُمَاا      ( 35

 بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ 
کنايم، و باراى شاما سالطه و برتارى       ماى  ( و نيرومناد )ادرت محكام  بزودى بازوان تو را بوسايله بار  »: فرمود" -

 "«!يابند؛ شما و پيروانتان پيروزيد دهيم؛ و به برکت آيات ما، بر شما دست نمى قرارمى
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فَلَمَا جَاءَهُم مَوسَى بِآيَاتِنَا بَيِنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَا سِحْرٌ مَفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا ( 32

 فِي آبَائِنَا الْأَوَلِينَ  بِهَذَا
اين شيزى جز سحر نيست که بدروغ باه خادا   »: هنگامى که موسى معجزات روشن ما را براى آنان آورد، گفتند" -

 "«!ايم بسته شده؛ ما هرگز شنين شيزى را در نياکان خود نشنيده

وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَاةُ   وَقَالَ مُوسَى رَبِي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ( 37

 الدَارِ إِنَهُ لَا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ 
ى دنيا و )اند، و کسانى که عاقبت نيك سرا پروردگارم از حال کسانى که هدايت را از نزد او آورده»: موسى گفت -

 «!مسلّماً ظالمان رستگار نخواهند شد! از آن آنهاست آگاهتر است ( آخرت

فِرْعَوْنُ يَا أَيَهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَاهٍ غَيْارِي فَأَوْقِادْ لِاي يَاا       وَقَالَ( 38

هَامَانُ عَلَى الطِينِ فَاجْعَل لِي صَرْحًا لَعَلِي أَطَلِ ُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِاي لَأَظُنُاهُ   

 مِنَ الْكَاذِبِينَ 
اى  ( امّاا باراى تحقياق بيشاتر،    . )دايى جز خودم براى شما ساراغ نادارم  من خ! اى جمعيت اشراف»: فرعون گفت" -

، و براى من برج بلندى ترتيب ده تا از خداى موسى خبار  ( و آجرهاى محكم بساز)هامان، برايم آتشى بر گل بيفروز 

 "«!کنم او از دروغگويان است گيرم؛ هر شند من گمان مى

 الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَظَنُوا أَنَهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ( 39
 !شوند فرعون و لشكريانش بدون حقّ در زمين استكبار کردند، و پنداشتند بسوى ما بازگردانده نمى ( سرانجام) -

 عَاقِبَةُ الظَالِمِينَ  فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِ فَانظُرْ کَيْفَ کَانَ( 41
 "!ما نيز او و لشكريانش را گرفتيم و به دريا افكنديم؛ اکنون بنگر پايان کار ظالمان شگونه بود" -

 وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنّصَرُونَ ( 41
کنناد؛ و روز رساتاخيز ياارى     دعاوت ماى   ( دوزخ)اديم که باه آتاش   را پيشوايانى قرار د[  فرعونيان]= و آنان " -

 "!نخواهند شد
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 وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدَنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ( 42
 "!رويانند و در اين دنيا نيز لعنتى بدنبال آنان قرار داديم؛ و روز قيامت از زشت" -

لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَّصَائِرَ لِلنَاسِ وَ( 43

 وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُمْ يَتَذَکَرُونَ 
و ما به موسى کتاب آسمانى داديم بعد از آنكه اقوام قرون نخستين را هاالک نماوديم؛ کتاابى کاه باراى ماردم       " -

 "!آفرين بود، و مايه هدايت و رحمت؛ شايد متذکر شوند بّصيرت

وَمَا کُنَت بِجَانِِب الْغَْربِِي ِإذْ َقّضَايْنَا إِلَاى مُوسَاى الْاأَمْرَ وَمَاا کُناتَ مِانَ        ( 44

 الشَاهِدِينَ 
نگاام  در آن ه)تو در جانب غربى نبودى هنگامى که ما فرمان نبوّت را به موسى داديم؛ و تو از شااهدان نباودى   " -

 "!( که معجزات را در اختيار موسى گذارديم

وَلَكِنَا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا کُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْالِ مَادْيَنَ   ( 45

 تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَا کُنَا مُرْسِلِينَ 
که آثاار انبياا از دلهايشاان    )يم، و زمانهاى طوالنى بر آنها گذشت ولى ما اقوامى را در اعّصار مختلف خلق کرد" -

از وض  آنان آگاه )تو هرگز در ميان مردم مدين اقامت نداشتى تا ! ( محو شد؛ پس تو را با کتاب آسمانيت فرستاديم

يان آياات را در   و ا)بخوانى، ولى ما باوديم کاه تاو را فرساتاديم     [  مشرکان مكّه]= آيات ما را براى آنها  ( باشى و

 "!( اختيارت قرار داديم

وَمَا کُنتَ بِجَانِبِ الطُورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَحْمَةً مِن رَبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًاا مَاا   ( 42

 أَتَاهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَتَذَکَرُونَ 
کاه ايان اخباار را در    )لى اين رحمتى از سوى پروردگارت بود تو در کنار طور نبودى زمانى که ما ندا داديم؛ و" -

اى باراى آناان نياماده اسات؛ شاايد       تا بوسيله آن قومى را انذار کنى که پيش از تو هيچ انذارکنناده  ( اختيار تو نهاد

 "!متذکّر شوند
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بَنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا وَلَوْلَا أَن تُّصِيبَهُم مَّصِيبَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَ( 47

 رَسُولًا فَنَتَبِ َ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
! پروردگاارا »: گفتناد  رسيد، ماى  مجازات و مّصيبتى بر اثر اعمالشان به آنان مى ( پيش از فرستادن پيامبرى)هرگاه  -

 «!از مؤمنان باشيم؟شرا رسولى براى ما نفرستادى تا از آيات تو پيروى کنيم و 

فَلَمَا جَاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَاى أَوَلَامْ   ( 48

 يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَا بِكُلٍ کَافِرُونَ 
شرا مثل همان شيزى که به موسى داده شد به اين پيامبر داده »: نزد ما براى آنها آمد گفتندولى هنگامى که حقّ از  -

: جويانى همانند آنان، معجزاتى را که در گذشته به موسى داده شد، انكاار نكردناد و گفتناد    مگر بهانه« !نشده است؟

و ماا باه هار دو     ( تا ماا را گماراه کنناد   )اند  دو ساحرند که دست به دست هم داده[  موسى و هارون]= اين دو نفر »

 !؟«کافريم

 قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِندِ اللَهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ ( 49
تر از ايان دو از نازد خادا     بخش ، کتابى هدايت( که تورات و قرآن از سوى خدا نيست)گوييد  اگر راست مى»: بگو -

 «!ياوريد، تا من از آن پيروى کنمب

فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَانِ اتَبَا َ   ( 51

 هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَهِ إِنَ اللَهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
و آيا گمراهتر از آن کاس کاه   ! کنند نپذيرند، بدان که آنان تنها از هوسهاى خود پيروى مى اگر اين پيشنهاد تو را -

مسلّماً خداوناد قاوم ساتمگر را    ! شود؟ پيروى هواى نفس خويش کرده و هيچ هدايت الهى را نپذيرفته، کسى پيدا مى

 !کند هدايت نمى

 ذَکَرُونَ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَهُمْ يَتَ( 51
 !ما آيات قرآن را يكى پس از ديگرى براى آنان آورديم شايد متذکّر شوند -

 الَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ( 52
 !آورند ايمان مى[  قرآن]= ايم به آن  کسانى که قبالً کتاب آسمانى به آنان داده -
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 يْهِمْ قَالُوا آمَنَا بِهِ إِنَهُ الْحَقُ مِن رَبِنَا إِنَا کُنَا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَ( 53
به آن ايمان آورديم؛ اينها همه حاق اسات و از ساوى پروردگاار     »: گويند و هنگامى که بر آنان خوانده شود مى" -

 "«!ماست؛ ما پيش از اين هم مسلمان بوديم

تَوْنَ أَجْرَهُم مَرَتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَيِئَةَ وَمِمَا أُوْلَئِكَ يُؤْ( 54

 رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 
دارند؛ و بوسيله نيكيها بديها را  آنها کسانى هستند که بخاطر شكيباييشان، اجر و پادششان را دو بار دريافت مى" -

 "نمايند؛ ايم انفاق مى نان روزى دادهکنند؛ و از آنچه به آ دف  مى

وَإِذَا سَمِعُوا اللَغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُامْ أَعْمَاالُكُمْ سَالَامٌ    ( 55

 عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ 
عمال ما از آن ماست و اعمال شما از ا»: گويند گردانند و مى و هرگاه سخن لغو و بيهوده بشنوند، از آن روى مى" -

 "«!؛ ما خواهان جاهالن نيستيم( سالم وداع)آن خودتان؛ سالم بر شما 

إِنََك لَا َتهْدِي مَْن أَحْبَبْاَت وَلَكِاَن اللَاَه َيهْادِي مَان َيشَااُء َوهُاَو َأعْلَامُ         ( 52

 بِالْمُهْتَدِينَ 
کناد؛ و او باه    ولى خداوند هر کس را بخواهاد هادايت ماى    توانى کسى را که دوست دارى هدايت کنى؛ تو نمى" -

 "!هدايت يافتگان آگاهتر است

وَقَالُوا إِن نَتَبِ ِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِان لَهُامْ حَرَمًاا    ( 57

 كِنَ أَکْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ کُلِ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَا وَلَ
آيا ما حرم امناى در اختياار   « !ربايند ما اگر هدايت را همراه تو پذيرا شويم، ما را از سرزمينمان مى»: آنها گفتند" -

رزقى است از جانب ما؛ ولاى  ! شود؟ بسوى آن آورده مى ( از هر شهر و ديارى)آنها قرار نداديم که ثمرات هر شيزى 

 "!دانند نان نمىبيشتر آ
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وَکَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَااکِنُهُمْ لَامْ تُسْاكَن مِان     ( 58

 بَعْدِهِمْ إِلَا قَلِيلًا وَکُنَا نَحْنُ الْوَارِثِينَ 
ايان  ! هاالک کارديم   و شه بسيار از شهرها و آباديهايى را که بر اثر فراوانى نعمت، مست و مغرور شاده بودناد  " -

 "!، و بعد از آنان جز اندکى کسى در آنها سكونت نكرد؛ و ما وارث آنان بوديم( که ويران شده)هاى آنهاست  خانه

وَمَا کَانَ رَبَكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَى يَبْعَ َ فِي أُمِهَاا رَسُاولًا يَتْلُاو عَلَايْهِمْ     ( 59

 رَى إِلَا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ آيَاتِنَا وَمَا کُنَا مُهْلِكِي الْقُ
کرد تا اينكه در کانون آنها پيامبرى مبعوث کند که آيات ما  و پروردگار تو هرگز شهرها و آباديها را هالک نمى" -

 "!را بر آنان بخواند؛ و ما هرگز آباديها و شهرها را هالک نكرديم مگر آنكه اهلش ظالم بودند

يْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَمَا أُوتِيتُم مِن شَ( 21

 أَفَلَا تَعْقِلُونَ 
آنچه به شما داده شده، متاع زندگى دنيا و زينت آن است؛ و آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است؛ آيا انديشاه  " -

 "!کنيد؟ نمى

حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ کَمَن مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدَنْيَا ثُمَ هُوَ  أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا( 21

 يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحّْضَرِينَ 
ايام   ايم و به آن خواهد رسيد، همانند کسى است که متاع زندگى دنيا باه او داده  آيا کسى که به او وعده نيكو داده -

 !از احّضارشدگان خواهد بود؟ ( اب و جزابراى حس)سپس روز قيامت 

 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَکَائِيَ الَذِينَ کُنتُمْ تَزْعُمُونَ ( 22
کجاا هساتند همتاياانى کاه باراى مان       »: که خداوند آنان را نادا ميدهاد و ميگوياد    ( به خاطر بياوريد)روزى را  -

 «!پنداشتيد؟ مى
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حَقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَنَا هَؤُلَاءِ الَذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ کَمَا غَوَيْنَا قَالَ الَذِينَ ( 23

 تَبَرَأْنَا إِلَيْكَ مَا کَانُوا إِيَانَا يَعْبُدُونَ 
را [  انعابد]= ما اينها ! پروردگارا»: که فرمان عذاب درباره آنها مسلم شده است ميگويند ( از معبودان)گروهى " -

گونه که خودمان گمراه شديم؛ ماا از آناان باه ساوى تاو بيازارى        ما آنها را گمراه کرديم همان ( آرى)گمراه کرديم؛ 

 "«!( کردند بلكه هواى نفس خود را پرستش مى)پرستيدند  جوييم؛ آنان در حقيقت ما را نمى مى

جِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَهُمْ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَکَاءَکُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَ( 24

 کَانُوا يَهْتَدُونَ 
« !( تا شما را يارى کنناد )پنداشتيد بخوانيد  معبودهايتان را که همتاى خدا مى»: شود گفته مى[  عابدان]= و به آنها  -

بينناد،   مى ( با ششم خود)ذاب الهى را ع ( در اين هنگام)و ! دهند خوانند، ولى جوابى به آنان نمى معبودهايشان را مى

 !کنند اى کاش هدايت يافته بودند و آرزو مى

 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ( 25
 «!گفتيد؟ ( من)شه پاسخى به پيامبران »: گويد دهد و مى روزى را که خداوند آنان را ندا مى ( به خاطر آوريد) -

 عَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَ( 22
 !از يكديگر سؤالى کنند ( توانند حتى نمى)ماند،  در آن روز، همه اخبار به آنان پوشيده مى -

 فَأَمَا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ( 27
 !ى که توبه کند، و ايمان آورد و عمل صالحى انجام دهد، اميد است از رستگاران باشداما کس -

وَرَبَكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُابْحَانَ اللَاهِ وَتَعَاالَى    ( 28

 عَمَا يُشْرِکُونَ 
اختياارى ندارناد؛ منازه     ( در برابر او)گزيند؛ آنان  برمى آفريند، و هر شه بخواهد پروردگار تو هر شه بخواهد مى" -

 "!شوند است خداوند، و برتر است از همتايانى که براى او قائل مى

 وَرَبَكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ( 29
 !سازند ر مىدارد و آنچه را آشكا هايشان پنهان مى داند آنچه را که سينه و پروردگار تو مى -
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وَهُوَ اللَهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَاهُ الْحُكْامُ وَإِلَيْاهِ    ( 71

 تُرْجَعُونَ 
از  ( نيز)و او خدايى است که معبودى جز او نيست؛ ستايش براى اوست در اين جهان و در جهان ديگر؛ حاکميت " -

 "!شويد به سوى او بازگردانده مى آن اوست؛ و همه شما

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَهُ عَلَيْكُمُ اللَيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ ( 71

 اللَهِ يَأْتِيكُم بِّضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ 
تواناد روشانايى    اودان سازد، آيا معبودى جز خدا مىبه من خبر دهيد اگر خداوند شب را تا قيامت بر شما ج»: بگو -

 «!شنويد؟ آيا نمى! براى شما بياورد؟

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَهُ عَلَيْكُمُ النَهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ ( 72

 بّْصِرُونَ اللَهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُ
به من خبر دهيد اگر خداوند روز را تا قيامت بر شما جاودان کند، کدام معبود غير از خداست که شبى براى »: بگو -

 «!بينيد؟ شما بياورد تا در آن آرامش يابيد؟ آيا نمى

وا مِان فَّضْالِهِ   وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ وَالنَهَارَ لِتَسْكُنُوا فِياهِ وَلِتَبْتَغُا  ( 73

 وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 
گيارى از   و از رحمت اوست که براى شما شب و روز قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشيد و هام باراى بهاره    -

 !فّضل خدا تالش کنيد، و شايد شكر نعمت او را بجا آوريد

 ينَ کُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَکَائِيَ الَذِ( 74
 «!پنداشتيد؟ کجايند همتايانى که براى من مى»: گويد دهد و مى روزى را که آنها را ندا مى ( به خاطر آوريد) -

وَنَزَعْنَا مِن کُلِ أُمَةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَ الْحَقَ لِلَهِ وَضَلَ ( 75

 ا کَانُوا يَفْتَرُونَ عَنْهُم مَ
دانند  اما آنها مى« !دليل خود را بياوريد»: گوييم مى ( به مشرکان)گزينيم و  از هر امتى گواهى برمى ( در آن روز) -

 !آنها گم خواهد شد ( نظر)بستند از  که حق از آن خداست، و تمام آنچه را افترا مى
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غَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِانَ الْكُنُاوزِ مَاا إِنَ    إِنَ قَارُونَ کَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَ( 72

مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُّصْبَةِ أُولِي الْقُوَةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْارَحْ إِنَ اللَاهَ لَاا يُحِابَ     

 الْفَرِحِينَ 
و داده بوديم که حمال کليادهاى آن باراى    قارون از قوم موسى بود، اما بر آنان ستم کرد؛ ما آنقدر از گنجها به ا" -

اين همه شادى مغرورانه مكن، »: هنگامى را که قومش به او گفتند ( به خاطر آوريد! )يك گروه زورمند مشكل بود

 "!دارد کنندگان مغرور را دوست نمى که خداوند شادى

يبَكَ مِنَ الادَنْيَا وَأَحْسِان   وَابْتَغِ فِيمَا آتَاکَ اللَهُ الدَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَّصِ( 77

 کَمَا أَحْسَنَ اللَهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَ اللَهَ لَا يُحِبَ الْمُفْسِدِينَ 
گونه که خدا به تاو   ات را از دنيا فراموش مكن؛ و همان و در آنچه خدا به تو داده، سراى آخرت را بطلب؛ و بهره" -

 "!کرده نيكى کن؛ و هرگز در زمين در جستجوى فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست نداردنيكى 

قَالَ إِنَمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَ اللَهَ قَدْ أَهْلَاكَ مِان قَبْلِاهِ    ( 78

 وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدَ مِنْهُ قُوَةً وَأَکْثَرُ جَمْعًا 
دانسات کاه خداوناد     آيا او نمى« !ام اين ثروت را بوسيله دانشى که نزد من است به دست آورده»: گفت ( قارون) -

 ( و هنگاامى کاه عاذاب الهاى فارا رساد،      ! )اقوامى را پيش از او هالک کرد که نيرومندتر و ثروتمندتر از او بودند؟

 .شوند از گناهانشان سؤال نمى مجرمان

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدَنيَا يَا لَيْاتَ لَنَاا   ( 79

 مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ 
اى کااش  »: خواهان زندگى دنيا بودند گفتند با تمام زينت خود در برابر قومش ظاهر شد، آنها که ( روزى قارون) -

 «!به راستى که او بهره عظيمى دارد! همانند آنچه به قارون داده شده است ما نيز داشتيم
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وَقَالَ الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِالَ صَاالِحًا   ( 81

 ابِرُونَ وَلَا يُلَقَاهَا إِلَا الّصَ
اند و  واى بر شما ثواب الهى براى کسانى که ايمان آورده»: اما کسانى که علم و دانش به آنها داده شده بود گفتند -

 «.کنند دهند بهتر است، اما جز صابران آن را دريافت نمى عمل صالح انجام مى

ئَةٍ يَنّصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَهِ وَمَا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا کَانَ لَهُ مِن فِ( 81

 کَانَ مِنَ المُنتَّصِرِينَ 
اش را در زمين فرو برديم، و گروهى نداشت که او را در برابر عذاب الهى يارى کنند، و خاود   سپس ما، او و خانه -

 .توانست خويشتن را يارى دهد نيز نمى

الْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَ اللَاهَ يَبْسُاطُ الارِزْقَ    وَأَصْبَحَ الَذِينَ تَمَنَوْا مَكَانَهُ بِ( 82

لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَنَ اللَهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَهُ لَاا يُفْلِاحُ   

 الْكَافِرُونَ 
گويى خادا  ! واى بر ما»: گفتند ( صحنه را ديدندهنگامى که اين )کردند بجاى او باشند  و آنها که ديروز آرزو مى -

اگر خدا بر ما منت ننهاده بود، ماا را نياز   ! گيرد دهد يا تنگ مى روزى را بر هر کس از بندگانش بخواهد گسترش مى

 !شوند اى واى گويى کافران هرگز رستگار نمى! به قعر زمين فرو مى برد

لِلَذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَاا فَسَاادًا   تِلْكَ الدَارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا ( 83

 وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ 
جويى در زمين و فساد را ندارناد؛   دهيم که اراده برترى براى کسانى قرارمى ( تنها)اين سراى آخر تو را  ( آرى،)" -

 "!و عاقبت نيك براى پرهيزگاران است

سَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَاءَ بِالسَيِئَةِ فَلَا يُجْزَى الَذِينَ عَمِلُاوا  مَن جَاءَ بِالْحَ( 84

 السَيِئَاتِ إِلَا مَا کَانُوا يَعْمَلُونَ 
کسى که کار نيكى انجام دهد، براى او پاداشى بهتر از آن اسات؛ و باه کساانى کاه کارهااى باد انجاام دهناد،         " -

 ".اعمالشان نخواهد بود ( مقداربه )مجازات بدکاران جز 
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إِنَ الَذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادَکَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَبِي أَعْلَامُ مَان جَااءَ    ( 85

 بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مَبِينٍ 
پروردگار من از هماه  »: وبگ! گرداند بازمى[  زادگاهت]= آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد، تو را به جايگاهت  -

 «!هدايت آورده، و شه کسى در گمراهى آشكار است ( برنامه)داند شه کسى  بهتر مى

وَمَا کُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَا رَحْمَةً مِن رَبِكَ فَلَاا تَكُاونَنَ   ( 82

 ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ 
اکنون ! ن کتاب آسمانى به تو القا گردد؛ ولى رحمت پروردگارت شنين ايجاب کردو تو هرگز اميد نداشتى که اي" -

 "!که شنين است، هرگز از کافران پشتيبانى مكن

وَلَا يَّصُدَنَكَ عَنْ آيَاتِ اللَهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَاى رَبِاكَ وَلَاا    ( 87

 تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِکِينَ 
و بسوى پروردگارت دعوت کن، ! تو را از آيات خداوند، بعد از آنكه بر تو نازل گشت، بازندارند ( آنها)ز و هرگ -

 !و هرگز از مشرکان مباش

وَلَا تَدْعُ مَ َ اللَهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ کُلُ شَيْءٍ هَالِاكٌ إِلَاا وَجْهَاهُ لَاهُ     ( 88

 عُونَ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَ
شود؛ حاکميت  او فانى مى ( پاک)معبود ديگرى را با خدا مخوان، که هيچ معبودى جز او نيست؛ همه شيز جز ذات " -

 "!تنها از آن اوست؛ و همه بسوى او بازگردانده مى شويد

 سوره العنكبوت

 محل نزول مكه -29تعداد آيات  -29س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ
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 خداوند بخشنده بخشايشگربه نام  -

 الم ( 1
  الم -

 أَحَسِبَ النَاسُ أَن يُتْرَکُوا أَن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ( 2
 !شوند و آزمايش نخواهند شد؟ ، به حال خود رها مى«ايمان آورديم»: آيا مردم گمان کردند همين که بگويند -

 بْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَهُ الَذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ وَلَقَدْ فَتَنَا الَذِينَ مِن قَ( 3
؛ بايد علم خدا دربااره کساانى کاه    ( کنيم و اينها را نيز امتحان مى)ما کسانى را که پيش از آنان بودند آزموديم " -

 "!گويند تحقق يابد گويند و کسانى که دروغ مى راست مى

 الَذِينَ يَعْمَلُونَ السَيِئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ أَمْ حَسِبَ ( 4
 !کنند شه بد داورى مى! دهند گمان کردند بر قدرت ما شيره خواهند شد؟ آيا کسانى که اعمال بد انجام مى -

 الْعَلِيمُ  مَن کَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَهِ فَإِنَ أَجَلَ اللَهِ لَآتٍ وَهُوَ السَمِي ُ( 5
زيرا سرآمدى را که خادا تعياين    ( !بايد در اطاعت فرمان او بكوشد)دارد  ( و رستاخيز)کسى که اميد به لقاء اهلل " -

 "!رسد؛ و او شنوا و داناست کرده فرامى

 وَمَن جَاهَدَ فَإِنَمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَ اللَهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ ( 2
 ".کند؛ شرا که خداوند از همه جهانيان بى نياز است ى که جهاد و تالش کند، براى خود جهاد مىکس" -

وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ لَنُكَفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَحْسَنَ ( 7

 الَذِي کَانُوا يَعْمَلُونَ 
و آناان را باه    ( بخشيم و مى)پوشانيم  و کارهاى شايسته انجام دادند، گناهان آنان را مى و کسانى که ايمان آورده -

 .دهيم دادند پاداش مى بهترين اعمالى که انجام مى
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وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاکَ لِتُشْرِکَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِاهِ  ( 8

 ا إِلَيَ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِئُكُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ
تالش کنند که براى من  ( مشرک باشند و)ما به انسان توصيه کرديم که به پدر و مادرش نيكى کند، و اگر آن دو  -

ا از آنچاه  بازگشت شما به ساوى مان اسات، و شاما ر    ! همتايى قائل شوى که به آن علم ندارى، از آنها پيروى مكن

 !داديد با خبر خواهم ساخت انجام مى

 وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَهُمْ فِي الّصَالِحِينَ ( 9
 !و کسانى که ايمان آورده و کارهاى شايسته انجام دادند، آنها را در زمره صالحان وارد خواهيم کرد -

مَنَا بِاللَهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَاهِ جَعَالَ فِتْنَاةَ النَااسِ     وَمِنَ النَاسِ مَن يَقُولُ آ( 11

کَعَذَابِ اللَهِ وَلَئِن جَاءَ نَّصْرٌ مِن رَبِكَ لَيَقُولُنَ إِنَا کُنَا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَهُ بِاأَعْلَمَ  

 بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ 
اماا هنگاامى کاه در راه خادا شاكنجه و آزار      « !ايم به خدا ايمان آورده»: ندگوي و از مردم کسانى هستند که مى" -

؛ ولى هنگامى که پيروزى از ( کنند و از آن سخت وحشت مى)شمارند  بينند، آزار مردم را همچون عذاب الهى مى مى

آيا خداوند باه  !! «( و در اين پيروزى شريكيم)ما هم با شما بوديم »: گويند بيايد، مى ( براى شما)سوى پروردگارت 

 "!تر نيست؟ هاى جهانيان است آگاه آنچه در سينه

 وَلَيَعْلَمَنَ اللَهُ الَذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنَافِقِينَ ( 11
 .شناسد مى ( نيز)شناسد، و به يقين منافقان را  مسلماً خداوند مؤمنان را مى -

ينَ آمَنُوا اتَبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاکُمْ وَمَاا هُام   وَقَالَ الَذِينَ کَفَرُوا لِلَذِ( 12

 بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِن شَيْءٍ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ 
ما گناهانتاان را بار عهاده خاواهيم      ( و اگر گناهى دارد)شما از راه ما پيروى کنيد، »: و کافران به مؤمنان گفتند" -

 "!رگز شيزى از گناهان اينها را بر دوش نخواهند گرفت؛ آنان به يقين دروغگو هستندآنان ه« !گرفت
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وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَ َ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْاأَلُنَ يَاوْمَ الْقِيَامَاةِ عَمَاا کَاانُوا      ( 13

 يَفْتَرُونَ 
بارهاى سنگين ديگرى را اضافه بر بارهااى   ( همچنين)ند، و کش خويش را بر دوش مى ( گناهان)آنها بار سنگين " -

 "!بستند سؤال خواهند شد سنگين خود؛ و روز قيامت به يقين از تهمتهائى که مى

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِ َ فِايهِمْ أَلْافَ سَانَةٍ إِلَاا خَمْسِاينَ عَامًاا       ( 14

 مْ ظَالِمُونَ فَأَخَذَهُمُ الطُوفَانُ وَهُ
و ما نوح را بسوى قومش فرستاديم؛ و او را در ميان آنان هزار سال مگر پنجاه سال، درنگ کارد؛ اماا سارانجام    " -

 ".طوفان و سيالب آنان را فراگرفت در حالى که ظالم بودند

 فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ( 15
 !ما او و سرنشينان کشتى را رهايى بخشيديم، و آن را آيتى براى جهانيان قرار داديم -

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَاهَ وَاتَقُاوهُ ذَلِكُامْ خَيْارٌ لَكُامْ إِن کُناتُمْ       ( 12

 تَعْلَمُونَ 
او بپرهيزيد که ايان   ( عذاب)دا را پرستش کنيد و از خ»: فرستاديم، هنگامى که به قومش گفت ( نيز)ما ابراهيم را  -

 !براى شما بهتر است اگر بدانيد

إِنَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَ الَاذِينَ تَعْبُادُونَ مِان    ( 17

الرِزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْاكُرُوا لَاهُ    دُونِ اللَهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَهِ

 إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 
بافياد؛ آنهاايى را کاه غيار از      پرستيد و دروغى به هم مى را مى ( از سنگ و شوب)شما غير از خدا فقط بتهايى " -

ش کنيد و شاكر  کنيد، مالك هيچ رزقى براى شما نيستند؛ روزى را تنها نزد خدا بطلبيد و او را پرست خدا پرستش مى

 "!شويد او را بجا آوريد که بسوى او بازگشت داده مى
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 وَإِن تُكَذِبُوا فَقَدْ کَذَبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَسُولِ إِلَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ( 18
تكاذيب کردناد؛    ( ن راپيامبرانشاا )، امتهايى پيش از شما نياز  ( جاى تعجب نيست)تكذيب کنيد  ( مرا)اگر شما " -

 ".«جز ابالغ آشكار نيست ( خدا)وظيفه فرستاده 

 أَوَلَمْ يَرَوْا کَيْفَ يُبْدِئُ اللَهُ الْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ إِنَ ذَلِكَ عَلَى اللَهِ يَسِيرٌ ( 19
 !خدا آسان است اين کار براى! گرداند؟ کند، سپس بازمى آيا آنان نديدند شگونه خداوند آفرينش را آغاز مى -

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُامَ اللَاهُ يُنشِائُ النَشْاأَةَ     ( 21

 الْآخِرَةَ إِنَ اللَهَ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
 ( گوناه  ينباه هما  )در زمين بگرديد و بنگريد خداوند شگونه آفرينش را آغاز کرده است؟ ساپس خداوناد   »: بگو" -

 "!کند؛ يقيناً خدا بر هر شيز توانا است جهان آخرت را ايجاد مى

 يُعَذِبُُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ( 21
دهد؛ و شاما را   کند، و هر کس را بخواهد مورد رحمت قرارمى مجازات مى ( و مستحق بداند)هر کس را بخواهد " -

 ".گردانند زمىبه سوى او با

وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَمَاءِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَهِ مِان  ( 22

 وَلِيٍ وَلَا نَّصِيرٍ 
توانيد بر اراده خدا شيره شويد و از حوزه قدرت او در زمين و آسمان بگريزيد؛ و باراى شاما جاز     شما هرگز نمى" -

 "«!ى نيستخدا، ولى و ياور

وَالَذِينَ کَفَرُوا بِآيَاتِ اللَهِ وَلِقَائِهِ أُوْلَئِكَ يَئِسُوا مِن رَحْمَتِي وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ ( 23

 عَذَابٌ أَلِيمٌ 
 "!کسانى که به آيات خدا و ديدار او کافر شدند، از رحمت من مأيوسند؛ و براى آنها عذاب دردناکى است" -
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قَوْمِهِ إِلَا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَهُ مِانَ النَاارِ    فَمَا کَانَ جَوَابَ( 24

 إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 
ولاى خداوناد او را از آتاش    « !او را بكشيد ياا بساوزانيد  »: جز اين نبود که گفتند[  ابراهيم]= اما جواب قوم او " -

 ".آورند هايى است براى کسانى که ايمان مى در اين ماجرا نشانهرهايى بخشيد؛ 

وَقَالَ إِنَمَا اتَخَذْتُم مِن دُونِ اللَهِ أَوْثَانًا مَوَدَةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَااةِ الادَنْيَا ثُامَ    ( 25

أْوَاکُمُ النَارُ وَمَا لَكُام  يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعّْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعّْضُكُم بَعّْضًا وَمَ

 مِن نَاصِرِينَ 
اياد کاه ماياه دوساتى و محبات مياان شاما در         شما غير از خدا بتهايى براى خود انتخاب کرده»: گفت ( ابراهيم)" -

شاما   ( هماه )کنيد؛ و جايگااه   جوييد و يكديگر را لعن مى زندگى دنيا باشد؛ سپس روز قيامت از يكديگر بيزارى مى

 "«!است و هيچ يار و ياورى براى شما نخواهد بودآتش 

 فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِي إِنَهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 22
کانم کاه او صااحب     من بسوى پروردگاارم هجارت ماى   »: گفت ( ابراهيم)ايمان آورد، و [  ابراهيم]= و لوط به او  -

 «!قدرت و حكيم است

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَتِاهِ النُبُاوَةَ وَالْكِتَاابَ وَآتَيْنَااهُ     ( 27

 أَجْرَهُ فِي الدَنْيَا وَإِنَهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الّصَالِحِينَ 
را در دودماانش قارار داديام و     اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم و نبوت و کتااب آسامانى   ( در اواخر عمر،)و  -

 !پاداش او را در دنيا داديم و او در آخرت از صالحان است

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِانْ أَحَادٍ مِانَ    ( 28

 الْعَالَمِينَ 
دهيد کاه هايچ ياك از ماردم      عمل بسيار زشتى انجام مىشما »: و لوط را فرستاديم هنگامى که به قوم خود گفت -

 !جهان پيش از شما آن را انجام نداده است
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أَئِنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَاادِيكُمُ الْمُنكَارَ فَمَاا    ( 29

 للَهِ إِن کُنتَ مِنَ الّصَادِقِينَ کَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ ا
کنيد و در مجلساتان اعماال ناپساند انجاام      را قط  مى ( تداوم نسل انسان)رويد و راه  آيا شما به سراغ مردان مى -

 !گويى عذاب الهى را براى ما بياور اگر راست مى« :اما پاسخ قومش جز اين نبود که گفتند»! دهيد؟ مى

 نِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ قَالَ رَبِ انّصُرْ( 31
 «!مرا در برابر اين قوم تبهكار يارى فرما! پروردگارا»: عرض کرد ( لوط) -

وَلَمَا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَاةِ إِنَ  ( 31

 أَهْلَهَا کَانُوا ظَالِمِينَ 
ما اهل اين شاهر و  »: براى ابراهيم آوردند، گفتند ( تولد فرزند)بشارت  ( از فرشتگان)گامى که فرستادگان ما و هن -

 «!هالک خواهيم کرد، شرا که اهل آن ستمگرند[ و به شهرهاى قوم لوط اشاره کردند]آبادى را 

نَجِيَنَاهُ وَأَهْلَاهُ إِلَاا امْرَأَتَاهُ     قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُ( 32

 کَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ 
اش را  او و خانواده! ما به کسانى که در آن هستند آگاهتريم»: گفتند« !در اين آبادى لوط است»: گفت ( ابراهيم)" -

 "«.باقى خواهد ماند ( گنهكار)دهيم؛ جز همسرش که در ميان قوم  نجات مى

ا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَاا تَخَافْ   وَلَمَ( 33

 وَلَا تَحْزَنْ إِنَا مُنَجَوکَ وَأَهْلَكَ إِلَا امْرَأَتَكَ کَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ 
نترس و غمگين مباش، ماا  »: هنگامى که فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از ديدن آنها بدحال و دلتنگ شد؛ گفتند" -

 ".ماند ات را نجات خواهيم داد، جز همسرت که در ميان قوم باقى مى تو و خانواده

 إِنَا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَمَاءِ بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ ( 34
 «!بى از آسمان فرو خواهيم ريختما بر اهل اين شهر و آبادى به خاطر گناهانشان، عذا -

 وَلَقَد تَرَکْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ( 35
 !انديشند باقى گذارديم براى کسانى که مى ( و درس عبرتى)و از اين آبادى نشانه روشنى  -
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هَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَ( 32

 تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 
خدا را بپرساتيد، و باه روز بازپساين    ! اى قوم من»: را فرستاديم؛ گفت« شعيب»، برادرشان «مدين»و ما بسوى " -

 "«!اميدوار باشيد، و در زمين فساد نكنيد

 ةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَجْفَ( 37
هااى خاود باه رو در     آنها او را تكذيب کردند، و به اين سبب زلزله آنان را فراگرفت، و بامدادان در خاناه  ( ولى) -

 !افتاده و مرده بودند

يْطَانُ أَعْمَاالَهُمْ  وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَد تَبَيَنَ لَكُم مِن مَسَاکِنِهِمْ وَزَيَنَ لَهُمُ الشَا ( 38

 فَّصَدَهُمْ عَنِ السَبِيلِ وَکَانُوا مُسْتَبّْصِرِينَ 
آنان براى شما آشاكار اسات؛ شايطان     ( ويران شده)، و مساکن ( هالک کرديم)را نيز « ثمود»و « عاد»ما طايفه " -

 ".حالى که بينا بودندبازداشت در  ( خدا)اعمالشان را براى آنان آراسته بود، از اين رو آنان را از راه 

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مَوسَى بِالْبَيِنَااتِ فَاسْاتَكْبَرُوا فِاي    ( 39

 الْأَرْضِ وَمَا کَانُوا سَابِقِينَ 
ر را نيز هالک کرديم؛ موسى با داليل روشن به سراغشاان آماد، امّاا آناان د    « هامان»و « فرعون»و « قارون»و " -

 "!زمين برترى جويى کردند، ولى نتوانستند بر خدا پيشى گيرند

فَكُل ا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَالْنَا عَلَيْاهِ حَاصِابًا وَمِانْهُم مَانْ أَخَذَتْاهُ       ( 41

اللَهُ لِيَظْلِمَهُمْ  الّصَيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا کَانَ

 وَلَكِن کَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
ما هر يك از آنان را به گناهانشان گرفتيم، بر بعّضى از آنها طوفانى از سنگريزه فرستاديم، و بعّضاى از آناان را   " -

رگز به آنهاا ساتم   صيحه آسمانى فروگرفت، و بعّضى ديگر را در زمين فرو برديم، و بعّضى را غرق کرديم؛ خداوند ه

 "!کردند نكرد، ولى آنها خودشان بر خود ستم مى
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مَثَلُ الَذِينَ اتَخَذُوا مِن دُونِ اللَهِ أَوْلِيَاءَ کَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَ ( 41

 أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ کَانُوا يَعْلَمُونَ 
اى براى خود انتخاب کارده؛ در   ه غير از خدا را اولياى خود برگزيدند، مثَل عنكبوت است که خانهمثَل کسانى ک" -

 "!دانستند هاى خانه عنكبوت است اگر مى ترين خانه حالى که سست

 إِنَ اللَهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 42
 .ناپذير و حكيم است داند، و او شكست خوانند مى را غير از او مىخداوند آنچه  -

 وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَّضْرِبُهَا لِلنَاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَا الْعَالِمُونَ ( 43
 .کنند زنيم، و جز دانايان آن را درک نمى اينها مثالهايى است که ما براى مردم مى -

 اتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ خَلَقَ اللَهُ السَمَاوَ( 44
 ".خداوند، آسمانها و زمين را بحق آفريد؛ و در اين آيتى است براى مؤمنان" -

اْتُل مَا أُوحَِي إِلَيْكَ مِانَ الْكِتَاابِ وَأَقِامِ الّصَالَاةَ إِنَ الّصَالَاةَ تَْنهَاى عَانِ        ( 45

 لْمُنكَرِ وَلَذِکْرُ اللَهِ أَکْبَرُ وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا تَّصْنَعُونَ الْفَحْشَاءِ وَا
از زشاتيها و   ( انساان را )به تو وحى شده تالوت کن، و نماز را برپا دار، کاه نمااز    ( آسمانى)آنچه را از کتاب " -

 "!دهيد مىداند شما شه کارهايى انجام  دارد، و ياد خدا بزرگتر است؛ و خداوند مى گناه بازمى

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَا بِالَتِي هِيَ أَحْسَانُ إِلَاا الَاذِينَ ظَلَمُاوا مِانْهُمْ      ( 42

وَقُولُوا آمَنَا بِالَذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُامْ وَاحِادٌ وَنَحْانُ لَاهُ     

 مُسْلِمُونَ 
 ( به آنها)ب جز به روشى که از همه نيكوتر است مجادله نكنيد، مگر کسانى از آنان که ستم کردند؛ و با اهل کتا" -

ايم، و معبود ما و شما يكى است، و ماا در   ما به تمام آنچه از سوى خدا بر ما و شما نازل شده ايمان آورده»: بگوييد

 "«!برابر او تسليم هستيم
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كَ الْكِتَابَ فَالَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِاهِ وَمِانْ   وَکَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْ( 47

 هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَا الْكَافِرُونَ 
يمان ايم به اين کتاب ا به آنها داده( آسمانى)را بر تو نازل کرديم، کسانى که کتاب [  قرآن]= و اين گونه، کتاب " -

 ".کنند شوند؛ و آيات ما را جز کافران انكار نمى نيز به آن مؤمن مى[  مشرکان]= آورند؛ و بعّضى از اين گروه  مى

وَمَا کُنَت تَتْلُو مِان قَبْلِاهِ مِان کِتَاابٍ وَلَاا تَُخطُاهُ بِيَمِينِاكَ ِإذًا لَاْرتَاابَ         ( 48

 الْمُبْطِلُونَ 
 ( تكاذيب و )نوشتى، مبادا کسانى که در صادد   دى، و با دست خود شيزى نمىخوان تو هرگز پيش از اين کتابى نمى -

 !ابطال سخنان تو هستند، شك و ترديد کنند

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِنَاتٌ فِي صُدُورِ الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَاا إِلَاا   ( 49

 الظَالِمُونَ 
 "!کنند ر سينه دانشوران جاى دارد؛ و آيات ما را جز ستمگران انكار نمىولى اين آيات روشنى است که د" -

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِن رَبِهِ قُلْ إِنَمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَهِ وَإِنَمَاا أَنَاا   ( 51

 نَذِيرٌ مَبِينٌ 
و به فرماان او  )معجزات همه نزد خداست »: بگو« !شرا معجزاتى از سوى پروردگارش بر او نازل نشده؟»: گفتند" -

 "!اى آشكارم ؛ من تنها بيم دهنده( شود، نه به ميل من و شما نازل مى

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَ فِاي ذَلِاكَ لَرَحْمَاةً    ( 51

 وَذِکْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 
در اين، رحمات  ! شود؟ براى آنان کافى نيست که اين کتاب را بر تو نازل کرديم که پيوسته بر آنها تالوت مى آيا -

 .( و اين معجزه بسيار واضحى است)آورند  و تذکّرى است براى کسانى که ايمان مى
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تِ وَالْاأَرْضِ  قُلْ کَفَى بِاللَهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَاهِيدًا يَعْلَامُ مَاا فِاي السَامَاوَا     ( 52

 وَالَذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَکَفَرُوا بِاللَهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 
داند؛ و کسانى کاه باه    همين بس که خدا ميان من و شما گواه است؛ آنچه را در آسمانها و زمين است مى»: بگو" -

 "!تندباطل ايمان آوردند و به خدا کافر شدند زيانكاران واقعى هس

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مَسَامًى لَجَااءَهُمُ الْعَاذَابُ وَلَيَاأْتِيَنَهُم     ( 53

 بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 
آمد؛  به سراغ آنان مى ( الهى)طلبند؛ و اگر موعد مقرّرى تعيين نشده بود، عذاب  آنان با شتاب از تو عذاب را مى" -

 ".( و غافلند)دانند  شود در حالى که نمى رانجام اين عذاب بطور ناگهانى بر آنها نازل مىو س

 يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَ جَهَنَمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ( 54
 !طلبند، در حالى که جهنم به کافران احاطه دارد آنان با عجله از تو عذاب مى -

اهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا کُنتُمْ يَوْمَ يَغْشَ( 55

 تَعْمَلُونَ 
بچشايد آنچاه را   »: گوياد  گيرد و به آنها ماى  آنها را از باالى سر و پايين پايشان فرامى ( الهى)آن روز که عذاب  -

 ( !روز سخت و دردناکى براى آنهاست)« کرديد عمل مى

 يَا عِبَادِيَ الَذِينَ آمَنُوا إِنَ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَايَ فَاعْبُدُونِ ( 52
و در برابر فشارهاى دشمنان تسليم )زمين من وسي  است، پس تنها مرا بپرستيد ! ايد اى بندگان من که ايمان آورده -

 !( نشويد

 جَعُونَ کُلُ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَ إِلَيْنَا تُرْ( 57
 .گردانند ششد، سپس شما را بسوى ما بازمى هر انسانى مرگ را مى -
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وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ لَنُبَوِئَنَهُم مِنَ الْجَنَاةِ غُرَفًاا تَجْارِي مِان     ( 58

 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 
دهيم که نهرها  هايى از بهشت جاى مى ه ايمان آورده و کارهاى شايسته انجام دادند، آنان را در غرفهو کسانى ک" -

 "!کنندگان در زير آن جارى است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ شه خوب است پاداش عمل

 الَذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَکَلُونَ ( 59
 .کنند کردند و بر پروردگارشان توکّل مى ( و استقامت)صبر  ( در برابر مشكالت)همانها که  -

 وَکَأَيِن مِن دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَاکُمْ وَهُوَ السَمِي ُ الْعَلِيمُ ( 21
او شانوا و   دهاد؛ و  اى که قادرت حمال روزى خاود را نادارد، خداوناد او و شاما را روزى ماى        شه بسا جنبنده" -

 ".داناست

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ ( 21

 اللَهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ 
: گويند مى« شه کسى آسمانها و زمين را آفريده، و خورشيد و ماه را مسخّر کرده است؟»: و هر گاه از آنان بپرسى -

 !سازند؟ منحرف مى ( از عبادت خدا)پس با اين حال شگونه آنان را ! «اللّه»

 اللَهُ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَ اللَهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 22
ساازد؛   راى هر کس بخواهد محادود ماى  کند، و ب خداوند روزى را براى هر کس از بندگانش بخواهد گسترده مى" -

 "!خداوند به همه شيز داناست

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْاأَرْضَ مِان بَعْادِ مَوْتِهَاا     ( 23

 لَيَقُولُنَ اللَهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 
: گويند شه کسى از آسمان آبى فرستاد و بوسيله آن زمين را پس از مردنش زنده کرد؟ مى»: نان بپرسىو اگر از آ -

 .دانند امّا بيشتر آنها نمى«!حمد و ستايش مخّصوص خداست»: بگو! «اللّه»
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لْحَيَاوَانُ لَاوْ   وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدَنْيَا إِلَا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَ الدَارَ الْآخِرَةَ لَهِايَ ا ( 24

 کَانُوا يَعْلَمُونَ 
 "!دانستند اين زندگى دنيا شيزى جز سرگرمى و بازى نيست؛ و زندگى واقعى سراى آخرت است، اگر مى" -

فَإِذَا رَکِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَهَ مُخْلِّصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمَا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَارِ  ( 25

 رِکُونَ إِذَا هُمْ يُشْ
؛ امّاا هنگاامى   ( کنناد  و غير او را فراموش مى)خوانند  هنگامى که بر سوار بر کشتى شوند، خدا را با اخالص مى" -

 "!شوند که خدا آنان را به خشكى رساند و نجات داد، باز مشرک مى

 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( 22
ايم انكار کنند و از لاذّات زودگاذر زنادگى بهاره گيرناد؛ امّاا بازودى         به آنها داده ( از آيات)آنچه را  ( ذاربگ)" -

 "!خواهند فهميد

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَفُ النَااسُ مِانْ حَاوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِالِ     ( 27

 يَكْفُرُونَ  يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَهِ
 ( در بيارون ايان حارم   )قرار داديم در حالى که ماردم را در اطاراف آناان     ( براى آنها)آيا نديدند که ما حرم امنى  -

 !کنند؟ آورند و نعمت خدا را کفران مى آيا به باطل ايمان مى! ربايند؟ مى

بَ بِالْحَقِ لَمَا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَهِ کَذِبًا أَوْ کَذَ( 28

 جَهَنَمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ 
شه کسى ستمكارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بسته يا حاق را پاس از آنكاه باه ساراغش آماده تكاذيب         -

 !آيا جايگاه کافران در دوزخ نيست؟! نمايد؟

 هُمْ سُبُلَنَا وَإِنَ اللَهَ لَمَ َ الْمُحْسِنِينَ وَالَذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَ( 29
هاى خاود، هدايتشاان خاواهيم کارد؛ و خداوناد باا        جهاد کنند، قطعاً به راه ( با خلوص نيّت)و آنها که در راه ما " -

 ".نيكوکاران است
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 سوره الروم

 محل نزول مكه -21تعداد آيات  -31س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 الم ( 1
  الم -

 غُلِبَتِ الرُومُ ( 2
 !روميان مغلوب شدند -

 فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ( 3
 "...مغلوبيّت بزودى غلبه خواهند کرد ( اين)در سرزمين نزديكى رخ داد؛ امّا آنان پس از  ( و اين شكست)" -

 فِي بِّضْ ِ سِنِينَ لِلَهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ( 4
؛ و در آن روز، مؤمناان  ( از ايان شكسات و پياروزى   )در شند سال همه کارها از آن خداست؛ شه قبل و شه بعد " -

 "...خوشحال خواهند شد ( بخاطر پيروزى ديگرى)

 رِ اللَهِ يَنّصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَحِيمُ بِنَّصْ( 5
 "!دهد؛ و او صاحب قدرت و رحيم است به سبب يارى خداوند؛ و او هر کس را بخواهد يارى مى" -

 وَعْدَ اللَهِ لَا يُخْلِفُ اللَهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَکْثَرَ النَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ( 2
 "!دانند کند؛ ولى بيشتر مردم نمى اش تخلّف نمى ت که خدا کرده؛ و خداوند هرگز از وعدهاى اس اين وعده" -

 يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ( 7
 !غافلند ( و پايان کار)دانند، و از آخرت  آنها فقط ظاهرى از زندگى دنيا را مى -
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وَلَمْ يَتَفَكَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَهُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاا إِلَاا   أَ( 8

 بِالْحَقِ وَأَجَلٍ مَسَمًى وَإِنَ کَثِيرًا مِنَ النَاسِ بِلِقَاءِ رَبِهِمْ لَكَافِرُونَ 
ن و آنچه را ميان آن دو است جز بحق و براى زمان معيّناى  آيا آنان با خود نينديشيدند که خداوند، آسمانها و زمي -

 !لقاى پروردگارشان را منكرند ( رستاخيز و)ولى بسيارى از مردم ! نيافريده است؟

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کَاانُوا  ( 9

وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَکْثَرَ مِمَا عَمَرُوهَا وَجَااءَتْهُمْ رُسُالُهُم    أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَةً

 بِالْبَيِنَاتِ فَمَا کَانَ اللَهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن کَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
آنها نيرومنادتر از ايناان   ! ود؟آيا در زمين گردش نكردند تا ببينند عاقبت کسانى که قبل از آنان بودند شگونه ب" -

بيش از اينان دگرگون ساختند و آباد کردند، و پيامبرانشان با داليل روشن ( براى زراعت و آبادى)بودند، و زمين را 

؛ خداوند هرگز به آنان ستم نكرد، آنهاا باه خودشاان    ( امّا آنها انكار کردند و کيفر خود را ديدند)به سراغشان آمدند 

 "!کردند ستم مى

ثُمَ کَانَ عَاقِبَةَ الَذِينَ أَسَاؤُوا السَوأَى أَن کَذَبُوا بِآيَاتِ اللَاهِ وَکَاانُوا بِهَاا    ( 11

 يَسْتَهْزِؤُون 
سپس سرانجام کسانى که اعمال بد مرتكب شدند به جايى رسايد کاه آياات خادا را تكاذيب کردناد و آن را باه         -

 !مسخره گرفتند

 لْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ ثُمَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَهُ يَبْدَأُ الْخَ( 11
 !گردانند گرداند، سپس شما را بسوى او باز مى کند، سپس آن را بازمى خداوند آفرينش را آغاز مى -

 وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ( 12
 !روند ه فرو مىشود، مجرمان در نوميدى و غم و اندو آن روز که قيامت برپا مى -

 وَلَمْ يَكُن لَهُم مِن شُرَکَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَکَانُوا بِشُرَکَائِهِمْ کَافِرِينَ ( 13
و براى آنان شفيعانى از معبودانشان نخواهد بود، و نسبت به معبودهايى که آنهاا را همتااى خادا قارار داده بودناد       -

 !شوند کافر مى
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 يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَقُونَ  وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ( 14
 "شوند؛ از هم جدا مى ( مردم)گردد،  آن روز که قيامت برپا مى" -

 فَأَمَا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ( 15
 .ور خواهند بودامّا آنان که ايمان آورده و اعمال صالح انجام دادند، در باغى از بهشت شاد و مسر -

وَأَمَا الَذِينَ کَفَرُوا وَکَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَااءِ الْاآخِرَةِ فَأُوْلَئِاكَ فِاي الْعَاذَابِ      ( 12

 مُحّْضَرُونَ 
 .شوند و امّا آنان که به آيات ما و لقاى آخرت کافر شدند، در عذاب الهى احّضار مى -

 ينَ تُّصْبِحُونَ فَسُبْحَانَ اللَهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِ( 17
 "کنيد؛ کنيد و صبح مى منزّه است خداوند به هنگامى که شام مى" -

 وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ( 18
 .کنيد و حمد و ستايش مخّصوص اوست در آسمان و زمين، و به هنگام عّصر و هنگامى که ظهر مى -

الْحَيَ مِنَ الْمَيِتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِتَ مِنَ الْحَايِ وَيُحْيِاي الْاأَرْضَ بَعْادَ      يُخْرِجُ( 19

 مَوْتِهَا وَکَذَلِكَ تُخْرَجُونَ 
بخشد، و به همين گوناه   آورد، و مرده را از زنده، و زمين را پس از مردنش حيات مى او زنده را از مرده بيرون مى -

 !شويد ن آورده مىبيرو ( از گورها)روز قيامت 

 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ( 21
 !هاى او اين است که شما را از خاک آفريد، سپس بناگاه انسانهايى شديد و در روى زمين گسترش يافتيد از نشانه -

فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْانَكُم  وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَن( 21

 مَوَدَةً وَرَحْمَةً إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَرُونَ 
هاى او اينكه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در کنار آنان آرامش يابياد، و در ميانتاان    و از نشانه" -

 "!کنند هايى است براى گروهى که تفكّر مى قرار داد؛ در اين نشانهمودّت و رحمت 
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وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَ فِي ( 22

 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ 
هاايى اسات باراى     و رنگهااى شماسات؛ در ايان نشاانه    و از آيات او آفرينش آسمانها و زمين، و تفاوت زبانها " -

 "!عالمان

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَيْلِ وَالنَهَارِ وَابْتِغَاؤُکُم مِان فَّضْالِهِ إِنَ فِاي ذَلِاكَ     ( 23

 لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ 
و )گيارى از فّضال پروردگاار     هرههاى او خواب شما در شب و روز است و تالش و کوششتان براى ب و از نشانه" -

 "!هايى است براى آنان که گوش شنوا دارند ؛ در اين امور نشانه( تأمين معاش

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِلُ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَيُحْيِاي بِاهِ   ( 24

 تٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَا
تارس از  )دهد که هام ماياه تارس و هام امياد اسات        و از آيات او اين است که برق و رعد را به شما نشان مى" -

کناد؛   فرستد که زمين را بعد از مردنش بوسيله آن زنده ماى  ، و از آسمان آبى فرو مى( صاعقه، و اميد به نزول باران

 "!انديشند معيّتى که مىهايى است براى ج در اين نشانه

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَمَاءُ وَالْأَرْضُ بِاأَمْرِهِ ثُامَ إِذَا دَعَااکُمْ دَعْاوَةً مِانَ      ( 25

 الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ 
از زماين   ( در قيامات )و از آيات او اين است که آسمان و زمين به فرمان او برپاست؛ سپس هنگامى که شما را " -

 "!( يابيد و در صحنه محشر حّضور مى)شويد  فراخواند، ناگهان همه خارج مى

 وَلَهُ مَن فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کُلٌ لَهُ قَانِتُونَ ( 22
 !اند اند و همگى در برابر او خاض  و مطي  و از آن اوست تمام کسانى که در آسمانها و زمين -
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أُ الْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَالُ الْاأَعْلَى فِاي    وَهُوَ الَذِي يَبْدَ( 27

 السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
باشاد؛ و   گرداند، و اين کاار باراى او آساانتر ماى     کند، سپس آن را بازمى او کسى است که آفرينش را آغاز مى" -

 "!يف برتر در آسمانها و زمين؛ و اوست توانمند و حكيمبراى اوست توص

ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِان شُارَکَاءَ   ( 28

 فِي مَا رَزَقْنَاکُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ کَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَاكُمْ کَاذَلِكَ نُفَّصِالُ   

 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 
هاى شاما هرگاز    ، اين برده( اى داشته باشيد اگر مملوک و برده)آيا : خداوند مثالى از خودتان، براى شما زده است" -

باشند؛ آنچنان که هر دو مساوى بوده و از تّصارّف مساتقل و بادون     ايم شريك شما مى در روزيهايى که به شما داده

اينچنين آيات خود را باراى کساانى   ! داشته باشيد، آن گونه که در مورد شرکاى آزاد خود بيم داريد؟ اجازه آنان بيم

 ".دهيم کنند شرح مى که تعقّل مى

بَلِ اتَبَ َ الَذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَالَ اللَاهُ وَمَاا    ( 29

 لَهُم مِن نَاصِرِينَ 
تواند آناان را کاه خادا     پس شه کسى مى! لى ظالمان بدون علم و آگاهى، از هوى و هوسهاى خود پيروى کردندو -

 !و براى آنها هيچ ياورى نخواهد بود! گمراه کرده است هدايت کند؟

دِيلَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَهِ الَتِي فَطَرَ النَااسَ عَلَيْهَاا لَاا تَبْا    ( 31

 لِخَلْقِ اللَهِ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيِمُ وَلَكِنَ أَکْثَرَ النَاسِ لَا يَعْلَمُونَ 
ايان فطرتاى اسات کاه خداوند،انساانها را بار آن آفرياده؛        ! پس روى خود را متوجّه آيين خالص پروردگار کن" -

 "!دانند مىدگرگونى در آفرينش الهى نيست؛ اين است آيين استوار؛ ولى اکثر مردم ن

 مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَقُوهُ وَأَقِيمُوا الّصَلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ ( 31
او بپرهيزيد، نماز را برپا داريد و  ( مخالفت فرمان)کنيد و از  اين بايد در حالى باشد که شما بسوى او بازگشت مى -

 ...از مشرکان نباشيد
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 رَقُوا دِينَهُمْ وَکَانُوا شِيَعًا کُلُ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ مِنَ الَذِينَ فَ( 32
هار گروهاى باه     ( عجاب اينكاه  )و ! ها تقسيم شدند ها و گروه از کسانى که دين خود را پراکنده ساختند و به دسته -

 !خوشحالند ( دلبسته و)آنچه نزد آنهاست 

ا رَبَهُم مَنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَ إِذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا وَإِذَا مَسَ النَاسَ ضُرٌ دَعَوْ( 33

 فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَبِهِمْ يُشْرِکُونَ 
گردناد؛ امّاا    کناان بساوى او باازمى    خوانند و توبه هنگامى که رنّج و زيانى به مردم برسد، پروردگار خود را مى" -

 ".شوند شاند، بناگاه گروهى از آنان نسبت به پروردگارشان مشرک مىهمين که رحمتى از خودش به آنان بچ

 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ( 34
بهاره   ( توانياد  از نعمتهاى زودگذر دنياا هار شاه ماى    )و ! ايم کفران کنند نعمتهايى را که ما به آنها داده ( بگذار)" -

 "!( که نتيجه کفران و کامجوييهاى بى حساب شما شه بوده است)ودى خواهيد دانست گيريد؛ امّا بز

 أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَمُ بِمَا کَانُوا بِهِ يُشْرِکُونَ ( 35
 !؟( شمارد و آن را موجّه مى)گويد  آيا ما دليل محكمى بر آنان فرستاديم که از شرکشان سخن مى -

وَإِذَا أَذَقْنَا النَاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُّصِبْهُمْ سَيِئَةٌ بِمَا قَادَمَتْ أَيْادِيهِمْ   ( 32

 إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ 
شوند؛ و هرگاه رناّج و مّصايبتى بخااطر اعماالى کاه       و هنگامى که رحمتى به مردم بچشانيم، از آن خوشحال مى" -

 "!شوند سد، ناگهان مأيوس مىاند به آنان ر انجام داده

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَ اللَهَ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَ فِاي ذَلِاكَ لَآيَااتٍ    ( 37

 لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 
هاايى اسات باراى     در اين نشاانه !سازد؟ آيا نديدند که خداوند روزى را براى هر کس بخواهد گسترده يا تنگ مى -

 .آورند وهى که ايمان مىگر
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فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَاذِينَ يُرِيادُونَ   ( 38

 وَجْهَ اللَهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
طلبند بهتار اسات، و    را مى اين براى آنها که رضاى خدا! ماندگان را ادا کن پس حقّ نزديكان و مسكينان و در راه -

 .شنين کسانى رستگارانند

وَمَا آتَيْتُم مِن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَهِ وَمَا آتَيْتُم مِن ( 39

 زَکَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُّضْعِفُونَ 
زيد تا در اموال مردم فزونى يابد، نزد خدا فزونى نخواهد يافت؛ و آنچه را بعنوان زکاات  پردا آنچه بعنوان ربا مى" -

 ".کنند داراى پاداش مّضاعفند کسانى که شنين مى ( مايه برکت است؛ و)طلبيد  پردازيد و تنها رضاى خدا را مى مى

يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَکَائِكُم مَن  اللَهُ الَذِي خَلَقَكُمْ ثُمَ رَزَقَكُمْ ثُمَ يُمِيتُكُمْ ثُمَ( 41

 يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِکُونَ 
کند؛ آيا هيچ ياك از   ميراند، سپس زنده مى خداوند همان کسى است که شما را آفريد، سپس روزى داد، بعد مى" -

او منزّه و برتر است از آنچه همتاى ! توانند انجام دهند؟ از اين کارها را مىايد شيزى  همتايانى که براى خدا قرار داده

 ".دهند او قرار مى

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَيْدِي النَاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَذِي ( 41

 عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 
خواهد نتيجه بعّضاى از   اند آشكار شده است؛ خدا مى بخاطر کارهايى که مردم انجام دادهفساد، در خشكى و دريا " -

 "!بازگردند( بسوى حق)اعمالشان را به آنان بچشاند، شايد 

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَيْفَ کَانَ عَاقِبَاةُ الَاذِينَ مِان قَبْالُ کَاانَ      ( 42

 أَکْثَرُهُم مَشْرِکِينَ 
 !در زمين سير کنيد و بنگريد عاقبت کسانى که قبل از شما بودند شگونه بود؟ بيشتر آنها مشرک بودند»: بگو -
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فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ الْقَيِمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَهِ يَوْمَئِذٍ ( 43

 يَّصَدَعُونَ 
تواناد آن را از   و پايدار بدار، پيش از آنكه روزى فرا رسد که هيچ کاس نماى   روى خود را بسوى آيين مستقيم" -

 ":شوند هايى تقسيم مى خدا بازگرداند؛ در آن روز مردم به گروه

 مَن کَفَرَ فَعَلَيْهِ کُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ( 44
؛ و آنها که کاار شايساته انجاام دهناد، باه ساود خودشاان آمااده         هر کس کافر شود، کفرش بر زيان خود اوست" -

 ".سازند مى

 لِيَجْزِيَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ مِن فَّضْلِهِ إِنَهُ لَا يُحِبَ الْكَافِرِينَ ( 45
فّضلش پااداش دهاد؛ او    اند، از اين براى آن است که خداوند کسانى را که ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده" -

 "!دارد کافران را دوست نمى

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِيَاحَ مُبَشِرَاتٍ وَلِيُاذِيقَكُم مِان رَحْمَتِاهِ وَلِتَجْارِيَ     ( 42

 الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَّضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 
و )فرستد تاا شاما را از رحماتش بچشااند      که بادها را بعنوان بشارتگرانى مى خدا اين است ( عظمت)و از آيات " -

 ".و کشتيها بفرمانش حرکت کنند و از فّضل او بهره گيريد؛ شايد شكرگزارى کنيد ( سيراب کند

ا مِانَ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُم بِالْبَيِنَاتِ فَانتَقَمْنَ( 47

 الَذِينَ أَجْرَمُوا وَکَانَ حَق ا عَلَيْنَا نَّصْرُ الْمُؤْمِنِينَ 
هنگاامى  )و پيش از تو پيامبرانى را بسوى قومشان فرستاديم؛ آنها با داليل روشن به سراغ قوم خود رفتند، ولى " -

يارى مؤمنان، همواره حقّى است بر ؛ و ( و مؤمنان را يارى کرديم)از مجرمان انتقام گرفتيم  ( که اندرزها سودى نداد

 "!عهده ما
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اللَهُ الَذِي يُرْسِلُ الرِيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُاطُهُ فِاي السَامَاءِ کَيْافَ يَشَااءُ      ( 48

وَيَجْعَلُهُ کِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 

 ذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ إِ
فرستد تا ابرهايى را به حرکت در آورند، سپس آنها را در پهناه آسامان    خداوند همان کسى است که بادها را مى" -

بيناى کاه از ال باه الى آن     هاى بااران را ماى   سازد؛ در اين هنگام دانه گستراند و متراکم مى آن گونه که بخواهد مى

رساند، ناگهاان خوشاحال    را به هر کس از بندگانش که بخواهد مى ( باران حياتبخش)اين شود،هنگامى که  خارج مى

 "...شوند مى

 وَإِن کَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ( 49
 !و قطعاً پيش از آنكه بر آنان نازل شود مايوس بودند -

تِ اللَهِ کَيْفَ يُحْيِي الْاأَرْضَ بَعْادَ مَوْتِهَاا إِنَ ذَلِاكَ     فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَ( 51

 لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
که زماين مارده را زناده    )کند؛ شنين کسى  به آثار رحمت الهى بنگر که شگونه زمين را بعد از مردنش زنده مى" -

 "!است؛ و او بر همه شيز تواناست  (در قيامت)کننده مردگان  زنده ( کرد

 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُّصْفَر ا لَظَلُوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ( 51
 ( ماأيوس شاده و  )، و بر اثر آن زراعت و باغ خود را زرد و پژمرده ببينناد،  ( داغ و سوزان)و اگر ما بادى بفرستيم  -

 !گيرند پس از آن راه کفران پيش مى

 فَإِنَكَ لَا تُسْمِ ُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِ ُ الّصَمَ الدَعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ( 52
توانى صداى خود را به گوش مردگان برسانى، و نه سخنت را به گوش کران هنگامى که روى برگردانند و  تو نمى -

 !دور شوند

ن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِ ُ إِلَا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُام  وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَ( 53

 مَسْلِمُونَ 
رسانى که ايمان  توانى نابينايان را از گمراهيشان هدايت کنى؛ تو تنها سخنت را به گوش کسانى مى نمى ( نيز)و " -

 "!آورند و در برابر حق تسليمند به آيات ما مى
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كُم مِن ضَعْفٍ ثُمَ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَةً ثُمَ جَعَلَ مِن بَعْدِ اللَهُ الَذِي خَلَقَ( 54

 قُوَةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ 
عاد  خدا همان کسى است که شما را آفريد در حالى که ضعيف بوديد؛ سپس بعد از ناتوانى ، قوّت بخشيد و بااز ب " -

 ".آفريند، و دانا و تواناست از قوّت، ضعف و پيرى قرار داد؛ او هر شه بخواهد مى

وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْارَ سَااعَةٍ کَاذَلِكَ کَاانُوا     ( 55

 يُؤْفَكُونَ 
اينچناين  ! درنگ نكردند ( در عالم برزخ)ى کنند که جز ساعت و روزى که قيامت برپا شود، مجرمان سوگند ياد مى -

 .شوند از درک حقيقت بازگردانده مى

وَقَالَ الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي کِتَابِ اللَهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْ ِ ( 52

 فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْ ِ وَلَكِنَكُمْ کُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 
درناگ   ( در عالم بارزخ )شما بفرمان خدا تا روز قيامت »: گويند کسانى که علم و ايمان به آنان داده شده مى ولى -

 «!دانستيد کرديد، و اکنون روز رستاخيز است، امّا شما نمى

 فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَ ُ الَذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ( 57
 .شود ذرخواهى ظالمان سودى به حالشان ندارد، و توبه آنان پذيرفته نمىآن روز ع -

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن کُلِ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُاولَنَ  ( 58

 الَذِينَ کَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَا مُبْطِلُونَ 
اى باراى آناان بيااورى، کاافران      از هر گونه مثال و مطلبى بيان کارديم؛ و اگار آياه   ما براى مردم در اين قرآن " -

 "«!( و اينها سحر و جادو است)شما اهل باطليد »: گويند مى

 کَذَلِكَ يَطْبَ ُ اللَهُ عَلَى قُلُوبِ الَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ( 59
 !هدن اين گونه خداوند بر دلهاى آنان که آگاهى ندارند مهر مى -
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 فَاصْبِرْ إِنَ وَعْدَ اللَهِ حَقٌ وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ الَذِينَ لَا يُوقِنُونَ ( 21
اکنون که شنين است صبر پيشه کن که وعده خدا حق است؛ و هرگز کسانى که ايماان ندارناد تاو را خشامگين     " -

 "!( و از راه خود منحرف نكنند)نسازند 

 سوره لقمان

 محل نزول مكه -34تعداد آيات  -31س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 الم ( 1
  الم -

 تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ( 2
 !( کتابى پرمحتوا و استوار)اين آيات کتاب حكيم است  -

 هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ( 3
 .كوکاران استمايه هدايت و رحمت براى ني -

 الَذِينَ يُقِيمُونَ الّصَلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَکَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ( 4
 .پردازند و آنها به آخرت يقين دارند دارند، و زکات را مى همانان که نماز را برپا مى -

 لِحُونَ أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِن رَبِهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْ( 5
 !آنان بر طريق هدايت از پروردگارشانند، و آنانند رستگاران -
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وَمِنَ النَاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِي ِ لِيُّضِالَ عَان سَابِيلِ اللَاهِ بِغَيْارِ عِلْامٍ       ( 2

 وَيَتَخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مَهِينٌ 
خرند تا مردم را از روى نادانى، از راه خدا گمراه سازند و آياات الهاى را    مى و بعّضى از مردم سخنان بيهوده را" -

 "!به استهزا گيرند؛ براى آنان عذابى خوارکننده است

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكْبِرًا کَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا کَأَنَ فِي أُذُنَيْاهِ وَقْارًا   ( 7

 أَلِيمٍ  فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ
گرداناد، گاويى آن را نشانيده اسات؛ گاويى       شود، مستكبرانه روى برمى و هنگامى که آيات ما بر او خوانده مى" -

 "!او را به عذابى دردناک بشارت ده! اصالً گوشهايش سنگين است

 إِنَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتُ النَعِيمِ ( 8
 "اند، باغهاى پرنعمت بهشت از آن آنهاست؛ کسانى که ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده  (ولى)" -

 خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَهِ حَق ا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 9
 ".( ناپذير و دانا شكست)جاودانه در آن خواهند ماند؛ اين وعده حتمى الهى است؛ و اوست عزيز و حكيم " -

خَلَقَ السَمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِاي الْاأَرْضِ رَوَاسِايَ أَن تَمِيادَ     ( 11

بِكُمْ وَبَ َ فِيهَا مِن کُلِ دَابَةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِان کُالِ زَوْجٍ   

 کَرِيمٍ 
و جايگاه شما )هايى افكند تا شما را نلرزاند  ن را ببينيد آفريد، و در زمين کوهآسمانها را بدون ستونى که آ ( او)" -

اى روى آن منتشر ساخت؛ و از آسمان آبى نازل کرديم و بوسيله آن در روى زمين  و از هر گونه جنبنده ( آرام باشد

 ".انواع گوناگونى از جفتهاى گياهان پر ارزش رويانديم

فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَالِمُونَ فِي ضَالَالٍ  هَذَا خَلْقُ اللَهِ ( 11

 مَبِينٍ 
ولاى ظالماان در گمراهاى    ! اناد؟  اين آفرينش خداست؛ امّا به من نشان دهيد معبودانى غير او شه شيز را آفرياده " -

 ".آشكارند
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لِلَهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَمَاا يَشْاكُرُ لِنَفْسِاهِ     وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ( 12

 وَمَن کَفَرَ فَإِنَ اللَهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ 
شكر خدا را بجاى آور هر کس شكرگزارى کند، تنها به سود خاويش   ( :و به او گفتيم)ما به لقمان حكمت داديم؛ " -

 ".نياز و ستوده است ؛ شرا که خداوند بى( ندرسا زيانى به خدا نمى)شكر کرده؛ و آن کس که کفران کند، 

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَ لَا تُشْرِکْ بِاللَهِ إِنَ الشِارْکَ لَظُلْامٌ   ( 13

 عَظِيمٌ 
شيازى را   !پسارم »: گفات  -کرد در حالى که او را موعظه مى -هنگامى را که لقمان به فرزندش  ( به خاطر بياور) -

 «.همتاى خدا قرار مده که شرک، ظلم بزرگى است

وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِّصَالُهُ فِاي عَاامَيْنِ   ( 14

 أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَ الْمَّصِيرُ 
باه هنگاام   )کرديم؛ مادرش او را با ناتوانى روى ناتوانى حمل کارد  و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش " -

آرى )يابد؛  ، و دوران شيرخوارگى او در دو سال پايان مى( شد اى را متحمّل مى باردارى هر روز رنّج و ناراحتى تازه

 "!ن استبه سوى م( همه شما)که براى من و براى پدر و مادرت شكر بجا آور که بازگشت  ( به او توصيه کردم

وَإِن جَاهَدَاکَ عَلى أَن تُشْرِکَ بِي مَا لَايْسَ لَاكَ بِاهِ عِلْامٌ فَلَاا تُطِعْهُمَاا       ( 15

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدَنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَبِ ْ سَبِيلَ مَنْ أَنَاابَ إِلَايَ ثُامَ إِلَايَ مَارْجِعُكُمْ      

 فَأُنَبِئُكُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
داناى باطال    بلكه ماى )ه آن دو، تالش کنند که تو شيزى را همتاى من قرار دهى، که از آن آگاهى ندارى و هرگا" -

اى رفتار کن؛ و از راه کسانى پياروى کان کاه     ، از ايشان اطاعت مكن، ولى با آن دو، در دنيا به طرز شايسته( است

کرديد آگااه   ت و من شما را از آنچه عمل مىاند؛ سپس بازگشت همه شما به سوى من اس کنان به سوى من آمده توبه

 ".کنم مى
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يَا بُنَيَ إِنَهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَةٍ مِانْ خَارْدَلٍ فَاتَكُن فِاي صَاخْرَةٍ أَوْ فِاي       ( 12

 السَمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَهُ إِنَ اللَهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ 
آسامانها و   ( اى از گوشه)باشد، و در دل سنگى يا در  ( کار نيك يا بد)گينى دانه خردلى اگر به اندازه سن! پسرم" -

 "!آورد؛ خداوند دقيق و آگاه است مى ( در قيامت براى حساب)زمين قرار گيرد، خداوند آن را 

رْ عَلَاى مَاا   يَا بُنَيَ أَقِمِ الّصَلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْاهَ عَانِ الْمُنكَارِ وَاصْابِ    ( 17

 أَصَابَكَ إِنَ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ 
رسد شكيبا باش کاه   نماز را برپا دار، و امر به معروف و نهى از منكر کن، و در برابر مّصايبى که به تو مى! پسرم -

 !اين از کارهاى مهمّ است

رَحًا إِنَ اللَهَ لَا يُحِبَ کُالَ  وَلَا تُّصَعِرْ خَدَکَ لِلنَاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَ( 18

 مُخْتَالٍ فَخُورٍ 
اعتنايى از مردم روى مگردان، و مغرورانه بر زمين راه مرو کاه خداوناد هايچ متكبّار مغارورى را       با بى ( !پسرم) -

 .دوست ندارد

تُ وَاقّْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغّْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَ أَنكَارَ الْأَصْاوَاتِ لَّصَاوْ   ( 19

 الْحَمِيرِ 
تارين صاداها    کاه زشات   ( و هرگز فرياد مازن )رفتن، اعتدال را رعايت کن؛ از صداى خود بكاه  در راه ( !پسرم)" -

 ".صداى خران است

أَلَمْ تَرَوْا أَنَ اللَهَ سَخَرَ لَكُم مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَاا فِاي الْاأَرْضِ وَأَسْابَغَ     ( 21

رَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِ

 وَلَا کِتَابٍ مَنِيرٍ 
آيا نديديد خداوند آنچه را در آسمانها و زمين است مسخّر شما کرده، و نعمتهاى آشكار و پنهان خود را باه طاور    -

ى از مردم بدون هيچ دانش و هدايت و کتااب روشانگرى دربااره خادا     ولى بعّض! فراوان بر شما ارزانى داشته است؟

 !کنند مجادله مى
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وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِ ُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ ( 21

 کَانَ الشَيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَعِيرِ 
نه، بلكه ما از شيزى پياروى  »: گويند ، مى«!از آنچه خدا نازل کرده پيروى کنيد»: هنگامى که به آنان گفته شودو  -

بااز هام   )آيا حتّى اگر شيطان آنان را دعوت به عاذاب آتاش فاروزان کناد     «!کنيم که پدران خود را بر آن يافتيم مى

 !؟( کنند تبعيّت مى

اللَهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَاكَ بِاالْعُرْوَةِ الْاوُثْقَى    وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى ( 22

 وَإِلَى اللَهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ 
گااه   و به تكيه)کسى که روى خود را تسليم خدا کند در حالى که نيكوکار باشد، به دستگيره محكمى شنگ زده " -

 ".داست؛ و عاقبت همه کارها به سوى خ( مطمئنى تكيه کرده است

وَمَن کَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ کُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَ اللَهَ عَلِيمٌ ( 23

 بِذَاتِ الّصَدُورِ 
و کسى که کافر شود، کفر او تو را غمگين نسازد؛ بازگشت همه آنان به سوى ماست و ما آنها را از اعمالى کاه  " -

 ".هاست آگاه است آگاه خواهيم ساخت؛ خداوند به آنچه درون سينه ( و نتايّج شوم آن)اند  انجام داده

 نُمَتِعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَ نَّضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ( 24
 !سازيم کنيم، سپس آنها را به تحمّل عذاب شديدى وادار مى مند مى ما اندکى آنها را از متاع دنيا بهره -

لَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَهِ بَالْ  وَ( 25

 أَکْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 
الحماد  »: ، بگاو «اللّه»: گويند مسلّماً مى« شه کسى آسمانها و زمين را آفريده است؟»: و هرگاه از آنان سؤال کنى -

 !دانند ولى بيشتر آنان نمى« !( ما معترفيدکه خود ش)للّه 

 لِلَهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَ اللَهَ هُوَ الْغَنِيَ الْحَمِيدُ ( 22
 !نياز و شايسته ستايش است آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست، شرا که خداوند بى -
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ةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدَهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا وَلَوْ أَنَمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَ( 27

 نَفِدَتْ کَلِمَاتُ اللَهِ إِنَ اللَهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
و اگر همه درختان روى زمين قلم شود، و دريا براى آن مرکّب گردد، و هفت درياشه به آن افازوده شاود، اينهاا    " -

 ".گيرد؛ خداوند عزيز و حكيم است ت خدا پايان نمىشود ولى کلما همه تمام مى

 مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَا کَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَ اللَهَ سَمِي ٌ بَّصِيرٌ ( 28
همانند يك فارد بايش نيسات؛ خداوناد شانوا و       ( در قيامت)همه شما  ( و زندگى دوباره)آفرينش و برانگيختن " -

 "!بيناست

مْ تَرَ أَنَ اللَهَ يُولِّجُ اللَيْلَ فِي النَهَاارِ وَيُاولِّجُ النَهَاارَ فِاي اللَيْالِ وَسَاخَرَ       أَلَ( 29

 الشَمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مَسَمًى وَأَنَ اللَهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 
کند، و خورشيد و مااه را مساخّر سااخته و هار      ل مىآيا نديدى که خداوند شب را در روز، و روز را در شب داخ -

 .دهيد آگاه است خداوند به آنچه انجام مى! دهند؟ کدام تا سرآمد يعنى به حرکت خود ادامه مى

ذَلِكَ بِأَنَ اللَهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِاهِ الْبَاطِالُ وَأَنَ اللَاهَ هُاوَ     ( 31

 يرُ الْعَلِيَ الْكَبِ
خوانند باطل اسات، و خداوناد بلناد مقاام و      اينها همه دليل بر آن است که خداوند حقّ است، و آنچه غير از او مى -

 !بزرگ مرتبه است

أَلَمْ تَرَ أَنَ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَهِ لِيُرِيَكُم مِنْ آيَاتِاهِ إِنَ فِاي   ( 31

 لِ صَبَارٍ شَكُورٍ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُ
کنند تا بخشى از آيااتش را   نعمت او حرکت مى ( برکت)درياها به فرمان خدا، و به  ( صفحه)آيا نديدى کشتيها بر  -

 !هايى است براى کسانى که شكيبا و شكرگزارند در اينها نشانه! به شما نشان دهد؟
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هَ مُخْلِّصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمَا نَجَاهُمْ إِلَاى  وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ کَالظُلَلِ دَعَوُا اللَ( 32

 الْبَرِ فَمِنْهُم مَقْتَّصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَا کُلُ خَتَارٍ کَفُورٍ 
، خادا  ( و باال رود و باالى سرشان قرار گيارد )موجى همچون ابرها آنان را بپوشاند  ( در سفر دريا)و هنگامى که " -

و باه  )گيرناد   خوانند؛ امّا وقتى آنها را به خشكى رساند و نجات داد، بعّضى راه اعتدال را پايش ماى   اخالص مى را با

؛ ولى آياات ماا را هايچ    ( گيرند مانند، در حالى که بعّضى ديگر فراموش کرده راه کفر پيش مى ايمان خود وفادار مى

 "!کنند شكنان ناسپاس انكار نمى کس جز پيمان

هَا النَاسُ اتَقُوا رَبَكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْازِي وَالِادٌ عَان وَلَادِهِ وَلَاا      يَا أَيَ( 33

مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَ وَعْدَ اللَهِ حَقٌ فَلَا تَغُرَنَكُمُ الْحَيَاةُ الادَنْيَا وَلَاا   

 يَغُرَنَكُم بِاللَهِ الْغَرُورُ 
کناد، و ناه    تقواى الهى پيشه کنيد و بترسيد از روزى که نه پدر کيفر اعماال فرزنادش را تحمّال ماى    ! دماى مر" -

پدرش را؛ به يقين وعده الهى حقّ است؛ پس مبادا زندگانى دنيا شما را بفريبد، و مباادا   ( اعمال)فرزند شيزى از کيفر 

 "!خدا مغرور سازد ( به کرم)فريبكار شما را  ( شيطان)

إِنَ اللَهَ عِندَهُ عِلْمُ السَاعَةِ وَيُنَزِلُ الْغَيْ َ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَادْرِي  ( 34

 نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَ اللَهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
ى )هاا  کناد، و آنچاه را کاه در رحام     وست که باران را نازل مىآگاهى از زمان قيام قيامت مخّصوص خداست، و ا -

داناد در شاه سارزمينى     آورد، و هايچ کاس نماى    داند فردا شه به دسات ماى   داند، و هيچ کس نمى است مى ( مادران

 !ميرد؟ خداوند عالم و آگاه است مى

 

 سوره السجده
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 الّرَحِيمِبِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ 

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 الم ( 1
  الم -

 تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِ الْعَالَمِينَ ( 2
 !اين کتابى است که از سوى پروردگار جهانيان نازل شده، و شك و ترديدى در آن نيست -

رَبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِن نَذِيرٍ مِان  أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُ مِن ( 3

 قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ 
، امّا اين سخن حقّى است از سوى پروردگاارت تاا   «آن را بدروغ به خدا بسته است ( محمّد)»: گويند ولى آنان مى -

 !هدايت شوند ( پند گيرند و)نيامده است، شايد  اى براى آنان گروهى را انذار کنى که پيش از تو هيچ انذارکننده

اللَهُ الَذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَةِ أَيَاامٍ ثُامَ اسْاتَوَى    ( 4

 عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍ وَلَا شَفِي ٍ أَفَلَا تَتَذَکَرُونَ 
آفريد، ساپس  [  شش دوران]= ت که آسمانها و زمين و آنچه را ميان اين دو است در شش روز خداوند کسى اس" -

 "!شويد؟ اى براى شما جز او نيست؛ آيا متذکّر نمى قرار گرفت؛ هيچ سرپرست و شفاعت کننده ( قدرت)بر عرش 

فِي يَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ  يُدَبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَ يَعْرُجُ إِلَيْهِ( 5

 سَنَةٍ مِمَا تَعُدَونَ 
کند؛ سپس در روزى که مقادار آن هازار ساال از ساالهايى      امور اين جهان را از آسمان به سوى زمين تدبير مى" -

 ".( يابد و دنيا پايان مى)رود  شمريد بسوى او باال مى است که شما مى

 وَالشَهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَحِيمُ  ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ( 2
 !ناپذير و مهربان است او خداوندى است که از پنهان و آشكار با خبر است، و شكست -

 الَذِي أَحْسَنَ کُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ( 7
 "انسان را از گِل آغاز کرد؛او همان کسى است که هر شه را آفريد نيكو آفريد؛ و آفرينش " -
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 ثُمَ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِن مَاءٍ مَهِينٍ ( 8
 .قدر آفريد اى از آب ناشيز و بى سپس نسل او را از عّصاره -

مَا ثُمَ سَوَاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رَوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَمْ َ وَالْأَبّْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا ( 9

 تَشْكُرُونَ 
او را موزون ساخت و از روح خويش در وى دميد؛ و براى شما گوش و ششمها و دلهاا قارار داد؛    ( اندام)سپس " -

 "!آوريد امّا کمتر شكر نعمتهاى او را بجا مى

بِهِامْ  وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيادٍ بَالْ هُام بِلِقَااءِ رَ    ( 11

 کَافِرُونَ 
ولاى آناان لقااى    « !اى خواهيم يافات؟  در زمين گم شديم، آفرينش تازه ( مرديم و)آيا هنگامى که ما »: آنها گفتند -

 .( خواهند با انكار معاد، آزادانه به هوسرانى خويش ادامه دهند و مى)کنند  پروردگارشان را انكار مى

 وْتِ الَذِي وُکِلَ بِكُمْ ثُمَ إِلَى رَبِكُمْ تُرْجَعُونَ قُلْ يَتَوَفَاکُم مَلَكُ الْمَ( 11
گيارد؛ ساپس شاما را بساوى پروردگارتاان       شاما را ماى   ( روح)فرشته مرگ که بار شاما ماأمور شاده،     »: بگو" -

 "«.گردانند بازمى

بّْصَارْنَا وَسَامِعْنَا   وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاکِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِهِمْ رَبَنَا أَ( 12

 فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَا مُوقِنُونَ 
آنچاه  ! پروردگاارا »: گويناد  و اگر ببينى مجرمان را هنگامى که در پيشگاه پروردگارشان سر به زير افكنده، مى" -

 "«!يقين داريم ( قيامتبه )اى انجام دهيم؛ ما  وعده کرده بودى ديديم و شنيديم؛ ما را بازگردان تا کار شايسته

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا کُلَ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَ جَهَانَمَ مِانَ   ( 13

 الْجِنَةِ وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ 
ن آنهاا را آزاد  ما )داديام؛ ولاى    ماى  ( از روى اجباار بادهيم  )خواستيم به هر انسانى هدايت الزمش را  و اگر مى" -

 "!از جنّ و انس همگى پر کنم ( ايمان و گنهكار از افراد بى)ام حق است که دوزخ را  سخن و وعده ( ام و گذارده
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فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَا نَسِينَاکُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَاا  ( 14

 کُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
بخاطر اينكه ديدار امروزتان را فراموش کرديد، ماا نياز شاما را    ! ( عذاب جهنم را)بچشيد  ( :گويم آنها مى و به)" -

 "!داديد فراموش کرديم؛ و بچشيد عذاب جاودان را به خاطر اعمالى که انجام مى

بَحُوا بِحَمْدِ رَبِهِامْ  إِنَمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَذِينَ إِذَا ذُکِرُوا بِهَا خَرُوا سُجَدًا وَسَ( 15

 وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ 
افتناد و   آورند که هر وقت اين آيات به آنان ياادآورى شاود باه ساجده ماى      تنها کسانى که به آيات ما ايمان مى -

 .کنند آورند، و تكبّر نمى تسبيح و حمد پروردگارشان را بجا مى

 ِ يَدْعُونَ رَبَهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَا رَزَقْنَااهُمْ  تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَّضَاجِ( 12

 يُنفِقُونَ 
و پروردگاار خاود    ( خيزند و رو به درگاه خدا مى آورند و بپا مى)شود  پهلوهايشان از بسترها در دل شب دور مى -

 !کنند ايم انفاق مى خوانند، و از آنچه به آنان روزى داده را با بيم و اميد مى

 فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِن قُرَةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ ( 17
داند شه پاداشهاى مهمّى که مايه روشنى ششمهاست براى آنها نهفته شده، اين پاداش کارهائى اسات   هيچ کس نمى -

 !دادند که انجام مى

 کَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَفَمَن کَانَ مُؤْمِنًا کَمَن ( 18
 .نه، هرگز اين دو برابر نيستند! آيا کسى که باايمان باشد همچون کسى است که فاسق است؟ -

أَمَا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَاتُ الْمَأْوَى نُزُلًاا بِمَاا کَاانُوا    ( 19

 يَعْمَلُونَ 
آوردند و کارهاى شايسته انجام دادند، باغهاى بهشت جاويدان از آن آنهاا خواهاد باود، ايان      امّا کسانى که ايمان -

 .دادند از آنهاست به پاداش آنچه انجام مى ( خداوند)وسيله پذيرايى 
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وَأَمَا الَذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَارُ کُلَمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُاوا مِنْهَاا أُعِيادُوا    ( 21

 يهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَارِ الَذِي کُنتُم بِهِ تُكَذِبُونَ فِ
، جايگاه هميشگى آنها آتش است؛ هر زمان بخواهند ( و از اطاعت خدا سرباز زدند)و امّا کسانى که فاسق شدند " -

عاذاب آتشاى را کاه انكاار      بچشايد »: شاود  گردانناد و باه آناان گفتاه ماى      از آن خارج شوند، آنها را به آن بازمى

 "«!کرديد مى

 وَلَنُذِيقَنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَکْبَرِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ( 21
 !ششانيم، شايد بازگردند مى ( آخرت)پيش از عذاب بزرگ  ( عذاب اين دنيا)به آنان از عذاب نزديك  -

ن ذُکِرَ بِآيَاتِ رَبِهِ ثُامَ أَعْارَضَ عَنْهَاا إِنَاا مِانَ الْمُجْارِمِينَ       وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَ( 22

 مُنتَقِمُونَ 
! شه کسى ستمكارتر است از آن کس که آيات پروردگارش به او يادآورى شده و او از آن اعراض کارده اسات؟   -

 !مسلّماً ما از مجرمان انتقام خواهيم گرفت

الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ( 23

 إِسْرَائِيلَ 
ما به موسى کتاب آسمانى داديم؛ و شك نداشته باش که او آيات الهى را دريافات داشات؛ و ماا آن را وسايله     " -

 "!هدايت بنى اسرائيل قرار داديم

 ةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَکَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَ( 24
کردند؛ شون شكيبايى نمودناد،   هدايت مى ( مردم را)قرار داديم که به فرمان ما  ( و پيشوايانى)و از آنان امامان " -

 ".و به آيات ما يقين داشتند

 مَ الْقِيَامَةِ فِيمَا کَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَ رَبَكَ هُوَ يَفّْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْ( 25
و هر کس را به سازاى اعماالش   )کند  البتّه پروردگار تو ميان آنان روز قيامت در آنچه اختالف داشتند داورى مى -

 !( رساند مى
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مَسَااکِنِهِمْ إِنَ   أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي( 22

 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ 
آيا براى هدايت آنها همين کافى نيست که افراد زياادى را کاه در قارن پايش از آناان زنادگى داشاتند هاالک         " -

دنااک  از قدرت خداوند و مجاازات در )روند؛ در اين آياتى است  آنان راه مى ( ويران شده)اينها در مساکن ! کرديم؟

 "!شنوند؟ ؛ آيا نمى( مجرمان

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْکُلُ مِنْاهُ  ( 27

 أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبّْصِرُونَ 
روياانيم کاه هام     زراعتهاايى ماى  رانايم و بوسايله آن    آيا نديدند که ماا آب را بساوى زمينهااى خشاك ماى     " -

 "!کنند؛ آيا نمى بينند؟ خورند و هم خودشان تغذيه مى شهارپايانشان از آن مى

 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ ( 28
 «!گوييد، اين پيروزى شما کى خواهد بود؟ اگر راست مى»: گويند آنان مى -

 لَا يَنفَ ُ الَذِينَ کَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ ( 29
 "«!شود روز پيروزى، ايمان آوردن، سودى به حال کافران نخواهد داشت؛ و به آنها هيچ مهلت داده نمى»: بگو" -

 فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَهُم مَنتَظِرُونَ ( 31
تو منتظر رحمت خدا و آنها هم منتظار  ! )وى بگردان و منتظر باش؛ آنها نيز منتظرندحال که شنين است، از آنها ر" -

 "( !عذاب او

 سوره االحزاب

 محل نزول مدينه -73تعداد آيات  -33س
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 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

طِ ِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَاافِقِينَ إِنَ اللَاهَ کَاانَ عَلِيمًاا     يَا أَيَهَا النَبِيَ اتَقِ اللَهَ وَلَا تُ( 1

 حَكِيمًا 
 .تقواى الهى پيشه کن و از کافران و منافقان اطاعت مكن که خداوند عالم و حكيم است! اى پيامبر -

 يرًا وَاتَبِ ْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِكَ إِنَ اللَهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِ( 2
 .دهيد آگاه است شود پيروى کن که خداوند به آنچه انجام مى و از آنچه از سوى پروردگارت به تو وحى مى -

 وَتَوَکَلْ عَلَى اللَهِ وَکَفَى بِاللَهِ وَکِيلًا ( 3
 !باشد ( انسان)و بر خدا توکّل کن، و همين بس که خداوند حافظ و مداف   -

جُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَائِي تُظَاهِرُونَ مَا جَعَلَ اللَهُ لِرَ( 4

مِنْهُنَ أُمَهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَکُمْ أَبْنَاءَکُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَهُ يَقُولُ 

 الْحَقَ وَهُوَ يَهْدِي السَبِيلَ 
دهيد ماادران   قرارمى« ظهار»هيچ کس دو دل در درونش نيافريده؛ و هرگز همسرانتان را که مورد خداوند براى " -

هاى شما را فرزند حقيقى شما قرارنداده است؛ اين سخن شماسات کاه باه دهاان      فرزندخوانده ( نيز)شما قرار نداده؛ و 

 ".کند او به راه راست هدايت مىگويد و  ؛ امّا خداوند حقّ را مى( پايه سخنى باطل و بى)گوييد  خود مى

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَااءَهُمْ فَاإِخْوَانُكُمْ فِاي    ( 5

الدِينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَا تَعَمَدَتْ قُلُوبُكُمْ 

 انَ اللَهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَکَ
شناسايد، آنهاا    تار اسات؛ و اگار پدرانشاان را نماى      آنها را به نام پدرانشان بخوانيد که اين کار نزد خدا عادالنه" -

توجّه آنهاا را باه    و بى)زند  برادران دينى و موالى شما هستند؛ امّا گناهى بر شما نيست در خطاهايى که از شما سرمى

؛ و خداوناد آمرزناده   ( مورد حساب قرار خواهد داد)گوييد  ، ولى آنچه را از روى عمد مى( زنيد صدا مىنام ديگران 

 ".و رحيم است
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النَبِيَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِانْ أَنفُسِاهِمْ وَأَزْوَاجُاهُ أُمَهَااتُهُمْ وَأُوْلُاو الْأَرْحَاامِ       ( 2

لَهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَااجِرِينَ إِلَاا أَن تَفْعَلُاوا    بَعّْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ ال

 إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَعْرُوفًا کَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا 
شاوند؛ و   محسوب مى[  مؤمنان]= پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؛ و همسران او مادران آنها " -

به يكديگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقرّر داشته اولى هستند، مگر اينكه بخواهيد نسبت  خويشاوندان نسبت

 ".نوشته شده است ( الهى)؛ اين حكم در کتاب ( و سهمى از اموال خود را به آنها بدهيد)به دوستانتان نيكى کنيد 

مِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَبِيِينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَ( 7

 ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا 
از تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيساى   ( همچنين)هنگامى را که از پيامبران پيمان گرفتيم، و  ( به خاطر آور) -

 !( در اداى مسؤوليت تبليغ و رسالت کوتاهى نكنندکه )بن مريم، و ما از همه آنان پيمان محكمى گرفتيم 

 لِيَسْأَلَ الّصَادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ( 8
ساؤال کناد؛ و باراى کاافران عاذابى       ( در ايمان و عمل صالح)به اين منظور که خدا راستگويان را از صدقشان " -

 ".دردناک آماده ساخته است

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَهِ عَلَايْكُمْ إِذْ جَااءَتْكُمْ جُنُاودٌ فَأَرْسَالْنَا     ( 9

 عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَکَانَ اللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَّصِيرًا 
باه ساراغ    ( عظيم)اد آوريد در آن هنگام که لشكرهايى نعمت خدا را بر خود به ي! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

و به اين وسيله آنهاا را  )ديديد  شما آمدند؛ ولى ما باد و طوفان سختى بر آنان فرستاديم و لشكريانى که آنها را نمى

 ".دهيد بينا بوده است ؛ و خداوند هميشه به آنچه انجام مى( در هم شكستيم

كُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِانكُمْ وَإِذْ زَاغَاتْ الْأَبّْصَاارُ وَبَلَغَاتِ     إِذْ جَاؤُوکُم مِن فَوْقِ( 11

 الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُونَ بِاللَهِ الظُنُونَا 
 ( و مدينه را محاصره کردناد )بر شما وارد شدند  ( شهر)زمانى را که آنها از طرف باال و پايين  ( به خاطر بياوريد) -

از شدّت وحشت خيره شده و جانها به لب رسايده باود، و گمانهااى گونااگون بادى باه خادا         و زمانى را که ششمها

 .برديد مى
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 هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ( 11
 !آنجا بود که مؤمنان آزمايش شدند و تكان سختى خوردند -

ينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَهُ وَرَسُولُهُ إِلَا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَذِ( 12

 غُرُورًا 
هاى دروغين باه ماا    خدا و پيامبرش جز وعده»: گفتند به خاطر آوريد زمانى را که منافقان و بيماردالن مى ( نيز)و  -

 «!اند نداده

لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ  وَإِذْ قَالَت طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ( 13

 مِنْهُمُ النَبِيَ يَقُولُونَ إِنَ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَا فِرَارًا 
اينجا جاى توقاف   !( اى مردم مدينه)اى اهل يثرب »: به خاطر آوريد زمانى را که گروهى از آنها گفتند ( نيز)و " -

: گفتناد  خواساتند و ماى   و گروهى از آناان از پياامبر اجاازه بازگشات ماى     « !هاى خود بازگرديد شما نيست؛ به خانه

 ".فرار کنند ( از جنگ)خواستند  حفاظ نبود؛ آنها فقط مى ، در حالى که بى«!حفاظ است هاى ما بى خانه»

ا ثُمَ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَثُوا بِهَاا إِلَاا   وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَ( 14

 يَسِيرًا 
شدند و پيشنهاد بازگشت به سوى شرک به آناان   آنها شنان بودند که اگر دشمنان از اطراف مدينه بر آنان وارد مى -

 !دندکر درنگ نمى ( براى انتخاب اين راه)پذيرفتند، و جز مدّت کمى  کردند مى مى

 وَلَقَدْ کَانُوا عَاهَدُوا اللَهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُونَ الْأَدْبَارَ وَکَانَ عَهْدُ اللَهِ مَسْؤُولًا ( 15
آنان قبل از اين با خدا عهد کرده بودند که پشت به دشمن نكنند؛ و عهد الهى ماورد ساؤال قارار     ( در حالى که)" -

 "!( و در برابر آن مسؤولند)خواهد گرفت 

قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَعُاونَ إِلَاا   ( 12

 قَلِيلًا 
شدن فرار کنيد، سودى به حال شما نخواهد داشت؛ و در آن هنگام جز بهاره کماى از    اگر از مرگ يا کشته»: بگو" -

 "«!زندگانى نخواهيد گرفت
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قُلْ مَن ذَا الَذِي يَعّْصِمُكُم مِنَ اللَهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَاةً  ( 17

 وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ اللَهِ وَلِيًا وَلَا نَّصِيرًا 
و « !ما اراده کناد؟ تواند شما را در برابر اراده خدا حفظ کند اگر او بدى يا رحمتى را باراى شا   شه کسى مى»: بگو -

 .آنها جز خدا هيچ سرپرست و ياورى براى خود نخواهند يافت

قَدْ يَعْلَمُ اللَهُ الْمُعَوِقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِاإِخْوَانِهِمْ هَلُامَ إِلَيْنَاا وَلَاا يَاأْتُونَ      ( 18

 الْبَأْسَ إِلَا قَلِيلًا 
و )بسوى ما بياييد »: گفتند اشتند و کسانى را که به برادران خود مىد خداوند کسانى که مردم را از جنگ بازمى" -

 "!کنند جز اندکى پيكار نمى ( مردمى ضعيفند و)شناسد؛ و آنها  بخوبى مى« ( خود را از معرکه بيرون کشيد

نُهُمْ أَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْاتَهُمْ يَنظُارُونَ إِلَيْاكَ تَادُورُ أَعْيُا     ( 19

کَالَذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوکُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً 

 عَلَى الْخَيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَهُ أَعْمَالَهُمْ وَکَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَهِ يَسِيرًا 
بينى آنچناان باه    پيش آيد، مى ( و بحرانى)ترس  ( لحظات)به شما بخيلند؛ و هنگامى که آنها در همه شيز نسبت " -

امّا وقتاى حالات خاوف و    ! خواهند قالب تهى کنند شرخد، که گويى مى کنند، و ششمهايشان در حدقه مى تو نگاه مى

و ساهم خاود را از   )شاايند  گ ترس فرو نشست، زبانهاى تند و خشن خود را با انبوهى از خشم و عّصبانيت بر شما مى

اناد، از ايان رو خداوناد     ايمان نياورده ( هرگز)در حالى که در آن نيز حريص و بخيلند؛ آنها  ( !کنند غنايم مطالبه مى

 ".اعمالشان را حبط و نابود کرد؛ و اين کار بر خدا آسان است

ابُ يَوَدَوا لَوْ أَنَهُم بَادُونَ فِي يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَ( 21

 الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ کَانُوا فِيكُم مَا قَاتَلُوا إِلَا قَلِيلًا 
دارند در مياان اعاراب    دوست مى ( از ترس آنان)اند؛ و اگر برگردند  کنند هنوز لشكر احزاب نرفته آنها گمان مى" -

شوند و از اخبار شاما جوياا گردناد؛ و اگار در مياان شاما باشاند جاز انادکى پيكاار            ( و پنهان)اکنده نشين پر باديه

 "!کنند نمى
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لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن کَاانَ يَرْجُاو اللَاهَ وَالْيَاوْمَ     ( 21

 الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَهَ کَثِيرًا 
در زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود، براى آنها که اميد باه رحمات خادا و روز رساتاخيز      مسلّماً براى شما -

 .کنند دارند و خدا را بسيار ياد مى

وَلَمَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَهُ وَرَسُاولُهُ وَصَادَقَ   ( 22

 لَا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا اللَهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِ
اين همان است که خدا و رسولش باه ماا وعاده داده، و خادا و     »: مؤمنان وقتى لشكر احزاب را ديدند گفتند ( امّا) -

 .و اين موضوع جز بر ايمان و تسليم آنان نيفزود« !اند رسولش راست گفته

للَهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَن قَّضَاى نَحْبَاهُ   مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا ا( 23

 وَمِنْهُم مَن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا 
اند؛ بعّضى پيمان خود را به آخر  در ميان مؤمنان مردانى هستند که بر سر عهدى که با خدا بستند صادقانه ايستاده" -

گر در انتظارند؛ و هرگز تغييار و تباديلى در عهاد و پيماان     ، و بعّضى دي( و در راه او شربت شهادت نوشيدند)بردند 

 ".خود ندادند

لِيَجْزِيَ اللَهُ الّصَادِقِينَ بِّصِدْقِهِمْ وَيُعَذِبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ( 24

 إِنَ اللَهَ کَانَ غَفُورًا رَحِيمًا 
طر صدقشان پاداش دهد، و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماياد ياا   هدف اين است که خداوند صادقان را بخا" -

 ".توبه آنها را بپذيرد؛ شرا که خداوند آمرزنده و رحيم است ( اگر توبه کنند)

وَرَدَ اللَهُ الَذِينَ کَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَکَفَى اللَهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَاالَ  ( 25

 کَانَ اللَهُ قَوِيًا عَزِيزًا وَ
( در اين ميادان )اى از کار خود گرفته باشند؛ و خداوند  آنكه نتيجه خدا کافران را با دلى پر از خشم بازگرداند بى" -

 "!ناپذير است ؛ و خدا قوّى و شكست( و پيروزى را نّصيبشان کرد)نياز ساخت  ، مؤمنان را از جنگ بى
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ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْالِ الْكِتَاابِ مِان صَيَاصِايهِمْ وَقَاذَفَ فِاي        وَأَنزَلَ الَذِينَ( 22

 قُلُوبِهِمُ الرُعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا 
هاى محكمشاان   حمايت کردند از قلعه[  مشرکان عرب]= را که از آنان [ يهود]= و خداوند گروهى از اهل کتاب " -

رسانديد و گروهاى را   گروهى را به قتل مى ( و کارشان به جايى رسيد که)شان رعب افكند؛ پايين کشيد و در دلهاي

 "!کرديد اسير مى

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهَا وَکَانَ اللَهُ عَلَى ( 27

 کُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا 
زميناى را کاه هرگاز در آن گاام ننهااده       ( همچناين )الشان را در اختيار شما گذاشت، و ها و امو و زمينها و خانه" -

 "!بوديد؛ و خداوند بر هر شيز تواناست

يَا أَيَهَا النَبِيَ قُل لِأَزْوَاجِكَ إِن کُنتُنَ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدَنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَاالَيْنَ  ( 28

 كُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا أُمَتِعْكُنَ وَأُسَرِحْ
اى شاما را   خواهياد بيايياد باا هدياه     اگر شما زندگى دنيا و زرق و بارق آن را ماى  »: به همسرانت بگو! اى پيامبر -

 !مند سازم و شما را بطرز نيكويى رها سازم بهره

أَعَادَ لِلْمُحْسِانَاتِ    وَإِن کُنتُنَ تُرِدْنَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَ اللَاهَ ( 29

 مِنكُنَ أَجْرًا عَظِيمًا 
خواهيد، خداوند براى نيكوکاران شما پاداش عظيمى آماده سااخته   و اگر شما خدا و پيامبرش و سراى آخرت را مى -

 «.است

ابُ ضِاعْفَيْنِ  يَا نِسَاءَ النَبِيِ مَن يَأْتِ مِنكُنَ بِفَاحِشَةٍ مَبَيِنَةٍ يُّضَاعَفْ لَهَا الْعَذَ( 31

 وَکَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَهِ يَسِيرًا 
هر کدام از شما گناه آشكار و فاحشى مرتكب شود، عذاب او دوشنادان خواهاد باود؛ و ايان     ! اى همسران پيامبر" -

 ".براى خدا آسان است
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رَهَاا مَارَتَيْنِ   وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَ لِلَاهِ وَرَسُاولِهِ وَتَعْمَالْ صَاالِحًا نُؤْتِهَاا أَجْ     ( 31

 وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کَرِيمًا 
و هر کس از شما براى خدا و پيامبرش خّضوع کند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دو شندان خواهيم ساخت،  -

 .ايم و روزى پرارزشى براى او آماده کرده

ءِ إِنِ اتَقَيْاتُنَ فَلَاا تَخّْضَاعْنَ بِاالْقَوْلِ     يَا نِسَاءَ النَبِيِ لَسْتُنَ کَأَحَدٍ مِنَ النِسَاا ( 32

 فَيَطْمَ َ الَذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا 
انگياز   اى هاوس  شما همچون يكى از زنان معمولى نيستيد اگر تقوا پيشه کنيد؛ پس باه گوناه  ! اى همسران پيامبر" -

 "!کنند، و سخن شايسته بگوييدسخن نگوييد که بيماردالن در شما طم  

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَجْنَ تَبَرُجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الّصَلَاةَ وَآتِينَ ( 33

الزَکَاةَ وَأَطِعْنَ اللَهَ وَرَسُولَهُ إِنَمَا يُرِيدُ اللَهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِجْسَ أَهْالَ الْبَيْاتِ   

 وَيُطَهِرَکُمْ تَطْهِيرًا 
ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد،  ( در ميان مردم)هاى خود بمانيد، و همچون دوران جاهليّت نخستين  و در خانه" -

خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيات دور   و زکات را بپردازيد، و خدا و رسولش را اطاعت کنيد؛ خداوند فقط مى

 ".را پاک سازد کند و کامالً شما

وَاذْکُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَ مِنْ آيَاتِ اللَهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَ اللَهَ کَانَ لَطِيفًاا  ( 34

 خَبِيرًا 
شود يااد کنياد؛ خداوناد لطياف و خبيار       هاى شما از آيات خداوند و حكمت و دانش خوانده مى آنچه را در خانه" -

 "!است

مِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُاؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَااتِ وَالْقَاانِتِينَ وَالْقَانِتَااتِ     إِنَ الْمُسْلِ( 35

وَالّصَااادِقِينَ وَالّصَااادِقَاتِ وَالّصَااابِرِينَ وَالّصَااابِرَاتِ وَالْخَاشِااعِينَ وَالْخَاشِااعَاتِ 

وَالْحَااافِظِينَ فُاارُوجَهُمْ  وَالْمُتَّصَاادِقِينَ وَالْمُتَّصَاادِقَاتِ وَالّصَااائِمِينَ وَالّصَااائِمَاتِ
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وَالْحَافِظَاتِ وَالذَاکِرِينَ اللَهَ کَثِيرًا وَالاذَاکِرَاتِ أَعَادَ اللَاهُ لَهُام مَغْفِارَةً وَأَجْارًا       

 عَظِيمًا 
ان به يقين، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مردان مطي  فرمان خدا و زنان مطي  فرم -

خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شكيبا و زنان صابر و شكيبا، مردان با خشوع و زناان باا خشاوع،    

دار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن و مردانى که  دار و زنان روزه مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزه

کنند، خداوند براى همه آنان مغفرت و پااداش عظيماى فاراهم     ياد خدا مى بسيار به ياد خدا هستند و زنانى که بسيار

 .ساخته است

وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَّضَى اللَهُ وَرَسُولُهُ أَمْارًا أَن يَكُاونَ لَهُامُ    ( 32

 الًا مَبِينًا الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَ
در برابار فرماان   )هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى که خدا و پيامبرش امرى را الزم بدانناد، اختياارى   " -

 "!داشته باشد؛ و هر کس نافرمانى خدا و رسولش را کند، به گمراهى آشكارى گرفتار شده است ( خدا

لَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِاكْ عَلَيْاكَ زَوْجَاكَ    وَإِذْ تَقُولُ لِلَذِي أَنْعَمَ اللَهُ عَ( 37

وَاتَقِ اللَهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَاى النَااسَ وَاللَاهُ أَحَاقُ أَن     

مِنِينَ تَخْشَاهُ فَلَمَا قَّضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَاکَهَا لِكَيْ لَاا يَكُاونَ عَلَاى الْمُاؤْ    

 حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَّضَوْا مِنْهُنَ وَطَرًا وَکَانَ أَمْرُ اللَهِ مَفْعُولًا 
باه  ]زمانى را که به آن کس که خداوند به او نعمت داده بود و تو نيز باه او نعمات داده باودى     ( به خاطر بياور)" -

؛ و ( کردى و پيوسته اين امر را تكرار مى)« !دار و از خدا بپرهيز را نگاه همسرت»: گفتى مى[ «زيد»ات  فرزند خوانده

ترسايدى در حاالى کاه خداوناد      کناد؛ و از ماردم ماى    داشتى که خداوند آن را آشكار مى در دل شيزى را پنهان مى

، ماا او را باه   ( و از او جادا شاد  )هنگامى که زيد نيازش را از آن زن باه سارآورد   ! سزاوارتر است که از او بترسى

 -هنگامى که طالق گيرند -هايشان  همسرى تو درآورديم تا مشكلى براى مؤمنان در ازدواج با همسران پسر خوانده

 ".( و سنّت غلط تحريم اين زنان بايد شكسته شود)نباشد؛ و فرمان خدا انجام شدنى است 
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هُ لَهُ سُنَةَ اللَهِ فِي الَذِينَ خَلَاوْا  مَا کَانَ عَلَى النَبِيِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَ( 38

 مِن قَبْلُ وَکَانَ أَمْرُ اللَهِ قَدَرًا مَقْدُورًا 
هيچ گونه منعى بر پيامبر در آنچه خدا بر او واجب کرده نيست؛ اين سنّت الهى در مورد کسانى که پيش از ايان  " -

 "!امه دقيقى استاند نيز جارى بوده؛ و فرمان خدا روى حساب و برن بوده

الَذِينَ يُبَلِغُونَ رِسَالَاتِ اللَهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَاا اللَاهَ وَکَفَاى    ( 39

 بِاللَهِ حَسِيبًا 
از او مى ترسايدند، و از هايچ کاس     ( تنها)کردند و  پيشين کسانى بودند که تبليغ رسالتهاى الهى مى ( پيامبران)" -

 "!است ( دهنده اعمال آنها و پاداش)بيم نداشتند؛ و همين بس که خداوند حسابگر  جز خدا

مَا کَانَ مُحَمَدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ اللَهِ وَخَاتَمَ النَبِيِينَ وَکَانَ ( 41

 اللَهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا 
کننده و آخرين پياامبران اسات؛ و    ما نبوده و نيست؛ ولى رسول خدا و ختمپدر هيچ يك از مردان ش ( ص)محمّد " -

 "!خداوند به همه شيز آگاه است

 يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَهَ ذِکْرًا کَثِيرًا ( 41
 خدا را بسيار ياد کنيد،! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

  وَسَبِحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا( 42
 !و صبح و شام او را تسبيح گوييد -

هُوَ الَذِي يُّصَلِي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النُورِ وَکَانَ ( 43

 بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا 
کنناد تاا    ت ماى براى شما تقاضاى رحما  ( نيز)فرستد، و فرشتگان او  او کسى است که بر شما درود و رحمت مى" -

رهنمون گردد؛ او نسبت به مؤمنان هماواره   ( ايمان و علم و تقوا)به سوى نور  ( جهل و شرک گناه)شما را از ظلمات 

 "!مهربان بوده است



 قرآن کریم               سوره االحزاب

662 

 تَحِيَتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَ لَهُمْ أَجْرًا کَرِيمًا ( 44
 ".کنند سالم است؛ و براى آنها پاداش پرارزشى فراهم ساخته است تحيّت آنان در روزى که او را ديدار مى" -

 يَا أَيَهَا النَبِيَ إِنَا أَرْسَلْنَاکَ شَاهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَذِيرًا ( 45
 !دهنده و انذارکننده ما تو را گواه فرستاديم و بشارت! اى پيامبر -

 ا مَنِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجً( 42
 !بخش کننده بسوى خدا به فرمان او قرار داديم، و شراغى روشنى و تو را دعوت -

 وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَ لَهُم مِنَ اللَهِ فَّضْلًا کَبِيرًا ( 47
 .و مؤمنان را بشارت ده که براى آنان از سوى خدا فّضل بزرگى است -

الْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَکَلْ عَلَى اللَهِ وَکَفَاى بِاللَاهِ   وَلَا تُطِ ِ الْكَافِرِينَ وَ( 48

 وَکِيلًا 
و از کافران و منافقان اطاعت مكن، و به آزارهاى آنها اعتنا منما، و بر خدا توکّل کن، و همين بس که خدا حاامى   -

 !است ( تو)و مداف  

حْتُمُ الْمُؤْمِنَااتِ ثُامَ طَلَقْتُمُاوهُنَ مِان قَبْالِ أَن      يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَ( 49

 تَمَسَوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدَونَهَا فَمَتِعُوهُنَ وَسَرِحُوهُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا 
بل از همبستر شادن طاالق دادياد،    هنگامى که با زنان با ايمان ازدواج کرديد و ق! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

مند سازيد و بطارز   اى براى شما بر آنها نيست که بخواهيد حساب آن را نگاه داريد؛ آنها را با هديه مناسبى بهره عدّه

 ".اى رهايشان کنيد شايسته

وَمَا مَلَكَاتْ   يَا أَيَهَا النَبِيَ إِنَا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ( 51

يَمِينُكَ مِمَا أَفَاءَ اللَهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَااتِ عَمَاتِاكَ وَبَنَااتِ خَالِاكَ     

وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مَؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَبِيِ إِنْ 

نكِحَهَا خَالِّصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَاا فَرَضْانَا   أَرَادَ النَبِيَ أَن يَسْتَ
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عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَکَاانَ اللَاهُ   

 غَفُورًا رَحِيمًا 
اى براى تو حالل کارديم، و همچناين کنيزاناى کاه از طرياق       تهما همسران تو را که مهرشان را پرداخ! اى پيامبر" -

ها، و دختران دايى تو، و دختران  اى و دختران عموى تو، و دختران عمّه غنايمى که خدا به تو بخشيده است مالك شده

پياامبر ببخشاد   و هرگاه زن با ايمانى خود را به  ( ازدواج با آنها براى تو حالل است)ها که با تو مهاجرت کردند  خاله

تواند او را به همسرى برگزيند؛ امّا شنين ازدواجى تنها باراى   شنانچه پيامبر بخواهد مى ( و مهرى براى خود نخواهد)

و )ايام   دانيم براى آنان در مورد همسرانشان و کنيزانشان شه حكمى مقرّر داشته تو مجاز است نه ديگر مؤمنان؛ ما مى

و از )بار تاو نباشاد     ( در اداى رساالت )؛ اين بخاطر آن است که مشكلى ( کند مىمّصلحت آنان شه حكمى را ايجاب 

 "!؛ و خداوند آمرزنده و مهربان است( اين راه حاميان فزونترى فراهم سازى

تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَنْ عَزَلْاتَ  ( 51

لَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَ أَعْيُنُهُنَ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَايْنَ بِمَاا آتَيْاتَهُنَ    فَلَا جُنَاحَ عَ

 کُلُهُنَ وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَکَانَ اللَهُ عَلِيمًا حَلِيمًا 
را بخواهى نزد خود جاى دهاى؛ و  توانى به تأخير اندازى، و هر کدام  هر يك از همسرانت را بخواهى مى ( موعد)" -

اى بخواهى نزد خود جاى دهى، گناهى بر تو نيست؛ ايان حكام الهاى باراى      هرگاه بعّضى از آنان را که برکنار ساخته

دهى همگى راضى شوند نزديكتر است؛ و خدا آنچاه   روشنى ششم آنان، و اينكه غمگين نباشند و به آنچه به آنان مى

از مّصالح بندگان خود با خبر است، و در کيفر آنها عجلاه  )و خداوند دانا و بردبار است  داند، را در قلوب شماست مى

 "!( کند نمى

لَا يَحِلُ لَكَ النِسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَلَ بِهِنَ مِانْ أَزْوَاجٍ وَلَاوْ أَعْجَبَاكَ    ( 52

 لَى کُلِ شَيْءٍ رَقِيبًا حُسْنُهُنَ إِلَا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَکَانَ اللَهُ عَ
بعّضاى را  ]= توانى همسرانت را به همساران ديگارى مبادّل کناى      بعد از اين ديگر زنى بر تو حالل نيست، و نمى -

هر شند جمال آنها مورد توجّه تو واق  شود، مگر آنچه که بّصاورت  [  طالق دهى و همسر ديگرى به جاى او برگزينى

و با اين حكم فشار قبايل عرب را در اختياار همسار   )وند ناظر و مراقب هر شيز است و خدا! کنيز در ملك تو درآيد

 .( از آنان، از تو برداشتيم
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يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَبِيِ إِلَا أَن يُؤْذَنَ لَكُامْ إِلَاى طَعَاامٍ    ( 53

يتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِ

لِحَدِي ٍ إِنَ ذَلِكُمْ کَانَ يُؤْذِي النَبِيَ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِ 

لِكُامْ أَطْهَارُ لِقُلُاوبِكُمْ    وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَاعًاا فَاسْاأَلُوهُنَ مِان وَرَاءِ حِجَاابٍ ذَ    

وَقُلُوبِهِنَ وَمَا کَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْادِهِ  

 أَبَدًا إِنَ ذَلِكُمْ کَانَ عِندَ اللَهِ عَظِيمًا 
ر به شما براى صرف غذا اجازه داده شاود، در  هاى پيامبر داخل نشويد مگ در خانه! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

در انتظار وقت غذا ننشينيد؛ امّا هنگامى که دعوت شديد داخل شويد؛ و وقتى غاذا   ( قبل از موعد نياييد و)حالى که 

نمايد، ولاى   به بح  و صحبت ننشينيد؛ اين عمل، پيامبر را ناراحت مى ( بعد از صرف غذا)خورديد پراکنده شويد، و 

و هنگاامى کاه شيازى از وساايل     ! حاق شارم نادارد    ( بيان)؛ امّا خداوند از ( گويد و شيزى نمى)کند  ا شرم مىاز شم

خواهيد از پشت پرده بخواهيد؛ اين کار براى پاکى دلهااى   مى[ همسران پيامبر]= از آنان  ( بعنوان عاريت)زندگى را 

دهيد، و نه هرگز همسران او را بعد از او به همسرى خود و شما حق نداريد رسول خدا را آزار ! شما و آنها بهتر است

 "!درآوريد که اين کار نزد خدا بزرگ است

 إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَ اللَهَ کَانَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا ( 54
 !اگر شيزى را آشكار کنيد يا آن را پنهان داريد، خداوند از همه شيز آگاه است -

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي آبَائِهِنَ وَلَا أَبْنَائِهِنَ وَلَا إِخْوَانِهِنَ وَلَاا أَبْنَااءِ إِخْاوَانِهِنَ    ( 55

وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَ وَلَا نِسَائِهِنَ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَ وَاتَقِينَ اللَهَ إِنَ اللَهَ کَاانَ  

 شَهِيدًا  عَلَى کُلِ شَيْءٍ
گناهى نيست در مورد پدران و فرزندان و بارادران و فرزنادان بارادران و فرزنادان     [ همسران پيامبر]= بر آنان " -

؛ و تقاواى الهاى را   ( که بدون حجاب و پرده با آنهاا تمااس بگيرناد   )خواهران خود و زنان مسلمان و بردگان خويش 

 ".آگاه استپيشه کنيد که خداوند نسبت به هر شيزى شاهد و 
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إِنَ اللَهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُّصَلُونَ عَلَى النَبِيِ يَا أَيَهَاا الَاذِينَ آمَنُاوا صَالُوا عَلَيْاهِ      ( 52

 وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا 
ايد، بر او درود فرستيد و سالم گويياد و   فرستد؛ اى کسانى که ايمان آورده خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مى" -

 ".باشيد ( فرمان او)تسليم  کامالً

إِنَ الَذِينَ يُؤْذُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَهُ فِي الدَنْيَا وَالْاآخِرَةِ وَأَعَادَ لَهُامْ    ( 57

 عَذَابًا مَهِينًا 
براى آنهاا   دهند، خداوند آنان را از رحمت خود در دنيا و آخرت دور ساخته، و آنها که خدا و پيامبرش را آزار مى -

 .اى آماده کرده است عذاب خوارکننده

وَالَذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًاا  ( 58

 وَإِثْمًا مَبِينًا 
دهند؛ بار بهتان و گناه آشاكارى را   اند آزار مى و آنان که مردان و زنان باايمان را به خاطر کارى که انجام نداده" -

 ".اند به دوش کشيده

يَا أَيَهَا النَبِيَ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَايْهِنَ مِان   ( 59

 مًا جَلَابِيبِهِنَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَکَانَ اللَهُ غَفُورًا رَحِي
خاود را بار خاويش    [ هااى بلناد   روسارى ]= جلبابهاا  »: به همسران و دخترانت و زناان مؤمناان بگاو   ! اى پيامبر" -

و اگر تاکنون خطاا و کوتااهى از   )فروافكنند، اين کار براى اينكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند بهتر است؛ 

 ".م استخداوند همواره آمرزنده رحي ( آنها سر زده توبه کنند

لَئِن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَاةِ  ( 21

 لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَا قَلِيلًا 
مدينه پخش مى کنند دست از کار خاود بار   اساس در  اگر منافقان و بيماردالن و آنها که اخبار دروغ و شايعات بى -

 !توانند در کنار تو در اين شهر بمانند شورانيم، سپس جز مدّت کوتاهى نمى ندارند، تو را بر ضدّ آنان مى
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 مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ( 21
 !واهند شد و به سختى به قتل خواهند رسيدشوند، و هر جا يافته شوند گرفته خ و از همه جا طرد مى -

 سُنَةَ اللَهِ فِي الَذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَةِ اللَهِ تَبْدِيلًا ( 22
 !اين سنّت خداوند در اقوام پيشين است، و براى سنّت الهى هيچ گونه تغيير نخواهى يافت -

قُلْ إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَاهِ وَمَاا يُادْرِيكَ لَعَالَ      يَسْأَلُكَ النَاسُ عَنِ السَاعَةِ( 23

 السَاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا 
دانى شايد قيامت  و شه مى« !علم آن تنها نزد خداست»: کنند، بگو قيامت سؤال مى ( زمان قيام)مردم از تو درباره  -

 !نزديك باشد

 دَ لَهُمْ سَعِيرًا إِنَ اللَهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَ( 24
 اى آماده نموده است، و براى آنان آتش سوزاننده ( و از رحمت خود دور داشته)خداوند کافران را لعن کرده  -

 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًا وَلَا نَّصِيرًا ( 25
 !د يافتمانند، و ولىّ و ياورى نخواهن در حالى که همواره در آن تا ابد مى -

 يَوْمَ تُقَلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَهَ وَأَطَعْنَا الرَسُولَا ( 22
 ( شاوند و  از کاار خاويش پشايمان ماى    )دگرگاون خواهاد شاد     ( دوزخ)در آن روز که صورتهاى آنان در آتاش   -

 «!ه بوديماى کاش خدا و پيامبر را اطاعت کرد»: گويند مى

 وَقَالُوا رَبَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَکُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السَبِيلَا ( 27
 !ما از سران و بزرگان خود اطاعت کرديم و ما را گمراه ساختند! پروردگارا»: گويند و مى -

 کَبِيرًا  رَبَنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا( 28
 «!آنان را از عذاب، دو شندان ده و آنها را لعن بزرگى فرما! پروردگارا -
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يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا کَالَذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَأَهُ اللَهُ مِمَاا قَاالُوا   ( 29

 وَکَانَ عِندَ اللَهِ وَجِيهًا 
انند کسانى نباشيد که موسى را آزار دادند؛ و خداوند او را از آنچه در حق او هم! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

 "!بود ( و گرانقدر)گفتند مبرا ساخت؛ و او نزد خداوند، آبرومند  مى

 يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللَهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ( 71
 ...هى پيشه کنيد و سخن حق بگوييدتقواى ال! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

يُّصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِ ِ اللَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاازَ  ( 71

 فَوْزًا عَظِيمًا 
ارى تا خدا کارهاى شما را اصالح کند و گناهانتان را بيامرزد؛ و هر کس اطاعت خدا و رسولش کند، باه رساتگ  " -

 "!عظيمى دست يافته است ( و پيروزى)

إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَاا   ( 72

 وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا 
هاا عرضاه داشاتيم، آنهاا از حمال آن سار        را بر آسمانها و زمين و کوه ( يت الهيّهتعهّد، تكليف، و وال)ما امانت " -

شون قدر اين مقام عظايم را  )برتافتند، و از آن هراسيدند؛ امّا انسان آن را بر دوش کشيد؛ او بسيار ظالم و جاهل بود، 

 "!( نشناخت و به خود ستم کرد

مُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِکِينَ وَالْمُشْرِکَاتِ وَيَتُاوبَ اللَاهُ   لِيُعَذِبَ اللَهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْ( 73

 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَکَانَ اللَهُ غَفُورًا رَحِيمًا 
عذاب  ( از مؤمنان جدا سازد و آنان را)هدف اين بود که خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را " -

 "!مت خود را بر مردان و زنان باايمان بفرستد؛ خداوند همواره آمرزنده و رحيم استکند، و خدا رح
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 سوره سبا

 محل نزول مكه -54تعداد آيات  -34س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ  الْحَمْدُ لِلَهِ الَذِي لَهُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا( 1

 وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ 
حماد   ( نياز )مخّصوص خداوندى است که تمام آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست؛ و  ( و ستايش)حمد " -

 ".براى اوست در سراى آخرت؛ و او حكيم و آگاه است ( و سپاس)

الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَمَاءِ وَمَاا يَعْارُجُ    يَعْلَمُ مَا يَلِّجُ فِي( 2

 فِيهَا وَهُوَ الرَحِيمُ الْغَفُورُ 
شود و آنچاه   آنچه از آسمان نازل مى ( همچنين)داند، و  آيد مى رود و آنچه را از آن برمى آنچه در زمين فرومى" -

 ".رزنده استرود؛ و او مهربان و آم بر آن باال مى

وَقَالَ الَذِينَ کَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتَأْتِيَنَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَاا  ( 3

يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةٍ فِي السَمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَاا  

 ابٍ مَبِينٍ أَکْبَرُ إِلَا فِي کِتَ
آرى به پروردگارم سوگند که به سراغ شاما خواهاد   »: بگو« !قيامت هرگز به سراغ ما نخواهد آمد»: کافران گفتند -

اى در آسمانها و زمين از علم او دور نخواهاد ماناد، و    آمد، خداوندى که از غيب آگاه است و به اندازه سنگينى ذرّه

 «!ينكه در کتابى آشكار ثبت استنه کوشكتر از آن و نه بزرگتر، مگر ا
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 لِيَجْزِيَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِيمٌ ( 4
اند پاداش دهد؛ براى آنان مغفارت و روزى پرارزشاى    تا کسانى را که ايمان آورده و کارهاى شايسته انجام داده" -

 "!است

 سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِجْزٍ أَلِيمٌ  وَالَذِينَ( 5
توانند از حوزه قدرت ما بگريزند، عذابى باد و   آيات ما داشتند و گمان کردند مى ( تكذيب)و کسانى که سعى در  -

 !دردناک خواهند داشت

نزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ هُوَ الْحَقَ وَيَهْدِي إِلَى وَيَرَى الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَذِي أُ( 2

 صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 
کسانى که به ايشان علم داده شده، آنچه را از سوى پروردگارت بر تو نازل شده حق مى دانناد و باه راه خداوناد     -

 .کند عزيز و حميد هدايت مى

لُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ کُلَ مُمَزَقٍ إِنَكُمْ وَقَالَ الَذِينَ کَفَرُوا هَلْ نَدُ( 7

 لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ 
ساخت از هام    ( مُردياد و )دهاد هنگاامى کاه     آيا مردى را به شما نشان دهيم که به شما خبر مى»: و کافران گفتند -

 !اى خواهيد يافت؟ آفرينش تازه ( بار ديگر)متالشى شديد، 

أَفْتَرَى عَلَى اللَهِ کَذِبًا أَم بِهِ جِنَةٌ بَلِ الَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِاي الْعَاذَابِ   ( 8

 وَالّضَلَالِ الْبَعِيدِ 
، بلكاه کساانى کاه باه آخارت ايماان       ( شنين نيسات )« !آيا او بر خدا دروغ بسته يا به نوعى جنون گرفتار است؟ -

 .( و نشانه گمراهى آنها همين انكار شديد است)گمراهى دورى هستند آورند، در عذاب و  نمى
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أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُام مِانَ السَامَاءِ وَالْاأَرْضِ إِن نَشَاأْ      ( 9

لِكَ لَآيَةً لِكُلِ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ کِسَفًا مِنَ السَمَاءِ إِنَ فِي ذَ

 عَبْدٍ مَنِيبٍ 
تا به قادرت خادا بار هماه شياز      )آيا به آنچه پيش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمين قرار دارد نگاه نكردند " -

هايى از سنگهاى آسمانى را  بريم، يا قطعه در زمين فرومى ( لرزه با يك زمين)اگر ما بخواهيم آنها را ! ؟( واقف شوند

 "!کار براى هر بنده توبه ( بر قدرت خدا)اى است  ريزيم؛ در اين نشانه فرومى بر آنها

 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَا فَّضْلًا يَا جِبَالُ أَوِبِي مَعَهُ وَالطَيْرَ وَأَلَنَا لَهُ الْحَدِيدَ ( 11
! ها و اى پرنادگان  اى کوه ( :گان گفتيمها و پرند ما به کوه)و ما به داوود از سوى خود فّضيلتى بزرگ بخشيديم؛ " -

 ".و آهن را براى او نرم کرديم! آواز شويد و همراه او تسبيح خدا گوييد با او هم

 أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِرْ فِي السَرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَّصِيرٌ ( 11
و عمل صالح بجا آوريد که من ! ها را به اندازه و متناسب کن راخ بساز، و حلقههاى کامل و ف زره ( :و به او گفتيم) -

 !به آنچه انجام ميدهيد بينا هستم

وَلِسُلَيْمَانَ الرِيحَ غُدُوَهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْارِ وَمِانَ   ( 12

نِ رَبِهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَاذَابِ  الْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْ

 السَعِيرِ 
پيمود و عّصرگاهان مسير يك ماه را؛ و  و براى سليمان باد را مسخّر ساختيم که صبحگاهان مسير يك ماه را مى" -

کردناد؛ و   ن پروردگارش کار ماى را براى او روان ساختيم؛ و گروهى از جنّ پيش روى او به اذ ( مذاب)ششمه مس 

 "!ششانيم کرد، او را عذاب آتش سوزان مى هر کدام از آنها که از فرمان ما سرپيچى مى

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيابَ وَتَمَاثِيالَ وَجِفَاانٍ کَاالْجَوَابِ وَقُادُورٍ      ( 13

 نْ عِبَادِيَ الشَكُورُ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِ
معبدها، تمثالها، ظروف بزرگ غاذا همانناد حوضاها، و    : کردند خواست برايش درست مى آنها هر شه سليمان مى" -

بجاا   ( اين هماه نعمات را  )شكر ! اى آل داوود ( :که از بزرگى قابل حمل و نقل نبود؛ و به آنان گفتيم)ديگهاى ثابت 

 "!ان من شكرگزارندآوريد؛ ولى عده کمى از بندگ
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فَلَمَا َقّضَيْنَا عَلَيِْه الْمَوَْت مَا دََلهُاْم عَلَاى مَْوتِاِه إِلَاا دَابَاُة الْاَأْرِض َتأْکُالُ        ( 14

مِنسَأَتَهُ فَلَمَا خَرَ تَبَيَنَتِ الْجِنُ أَن لَوْ کَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِاي الْعَاذَابِ   

 الْمُهِينِ 
هنگامى که مرگ را بر او مقرّر داشاتيم، کساى آنهاا را از مارگ وى آگااه       ( با اين همه جالل و شكوه سليمان)" -

؛ هنگامى کاه  ( تا شكست و پيكر سليمان فرو افتاد)خورد  که عّصاى او را مى[  موريانه]= نساخت مگر جنبنده زمين 

 "!ماندند عذاب خوارکننده باقى نمىبر زمين افتاد جنّيان فهميدند که اگر از غيب آگاه بودند در 

لَقَدْ کَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ کُلُاوا مِان رِزْقِ   ( 15

 رَبِكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِبَةٌ وَرَبٌ غَفُورٌ 
از راست و شاپ   ( بزرگ و گسترده)دو باغ : بود ( از قدرت الهى)اى  در محل سكونتشان نشانه« سبا»براى قوم " -

از روزى پروردگارتاان بخورياد و شاكر او را بجاا آورياد؛       ( :هاى فراوان؛ و به آنها گفتايم  رودخانه عظيم با ميوه)

 "!( و مهربان)شهرى است پاک و پاکيزه، و پروردگارى آمرزنده 

رِمِ وَبَدَلْنَاهُم بِجَنَتَيْهِمْ جَنَتَيْنِ ذَوَاتَى أُکُلٍ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَ( 12

 خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِن سِدْرٍ قَلِيلٍ 
شان را به دو بااغ  ( پربرکت)گردان شدند، و ما سيل ويرانگر را بر آنان فرستاديم، و دو باغ  روى ( از خدا)امّا آنها  -

 !ن شوره گز و اندکى درخت سدر مبدّل ساختيمهاى تلخ و درختا با ميوه ( ارزش بى)

 ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا کَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَا الْكَفُورَ ( 17
 "!دهيم؟ اين کيفر را بخاطر کفرانشان به آنها داديم؛ و آيا جز کفران کننده را کيفر مى" -

رَکْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَيْرَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَتِي بَا( 18

 سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَامًا آمِنِينَ 
و ميان آنها و شهرهايى که برکت داده بوديم، آباديهاى آشاكارى قارار داديام؛ و سافر در مياان آنهاا را بطاور        " -

سافر   ( کامال )شبها و روزها در اين آباديهاا باا ايمناى     ( :ن گفتيمو به آنا)مقرّر داشتيم؛  ( با فاصله نزديك)متناسب 

 "!کنيد
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فَقَالُوا َربَنَاا بَاعِاْد بَايَْن أَسْافَارِنَا وَظَلَمُاوا أَنُفسَاهُْم فَجَعَلْنَااهُْم أَحَاِديا َ         ( 19

 وَمَزَقْنَاهُمْ کُلَ مُمَزَقٍ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِ صَبَارٍ شَكُورٍ 
تا بينوايان نتوانند دوش باه دوش  )« ميان سفرهاى ما دورى بيفكن! پروردگارا»: گفتند ( اين ناسپاس مردم)ولى " -

قارار   ( براى عبارت ديگاران  )و ما آنان را داستانهايى ! آنها به خويشتن ستم کردند ( و به اين طريق! اغنيا سفر کنند

 ".هاى عبرتى براى هر صابر شكرگزار است ا، نشانهداديم و جمعيّتشان را متالشى ساختيم؛ در اين ماجر

 وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَهُ فَاتَبَعُوهُ إِلَا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( 21
بيقين، ابليس گمان خود را درباره آنها محقّق يافت کاه همگاى از او پياروى کردناد جاز گاروه انادکى از         ( آرى) -

 !مؤمنان

وَمَا کَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلْطَانٍ إِلَا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَنْ هُوَ مِنْهَاا  ( 21

 فِي شَكٍ وَرَبَكَ عَلَى کُلِ شَيْءٍ حَفِيظٌ 
وردگاار  او سلطه بر آنان نداشت جز براى اينكه مؤمنان به آخرت را از آنها که در شكّ هستند باز شناسيم؛ و پر" -

 "!تو، نگاهبان همه شيز است

قُلِ ادْعُوا الَذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَةٍ فِي السَمَاوَاتِ ( 22

 وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْکٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ 
گشايند، شارا   آنها هرگز گرهى از کار شما نمى! )پنداريد بخوانيد مى ( معبود خود)ا کسانى را که غير از خد»: بگو -

آنها شريكند، و نه يااور او   ( خلقت و مالكيّت)اى در آسمانها و زمين مالك نيستند، و نه در  آنها به اندازه ذرّه ( که

 .بودند ( در آفرينش)

مَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَى إِذَا فُزِعَ عَان قُلُاوبِهِمْ قَاالُوا    وَلَا تَنفَ ُ الشَفَاعَةُ عِندَهُ إِلَا لِ( 23

 مَاذَا قَالَ رَبَكُمْ قَالُوا الْحَقَ وَهُوَ الْعَلِيَ الْكَبِيرُ 
تاا زماانى کاه     ( در آن روز همه در اضطرابند! )هيچ شفاعتى نزد او، جز براى کسانى که اذن داده، سودى ندارد" -

: گويناد  ماى  ( و فرمان از ناحيه او صادر شود؛ در اين هنگام مجرمان به شافيعان )زايل گردد اضطراب از دلهاى آنان 

؛ و اوسات  ( بيان کرد و اجازه شافاعت دربااره مساتحقّان داد   )حقّ را »: گويند مى« پروردگارتان شه دستورى داده؟»

 "«!مرتبه بلندمقام و بزرگ
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الْأَرْضِ قُلِ اللَاهُ وَإِنَاا أَوْ إِيَااکُمْ لَعَلَاى     قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَمَاوَاتِ وَ( 24

 هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مَبِينٍ 
هادايت ياا در    ( طرياق )و ما ياا شاما بار    ! اللّه»: بگو« دهد؟ شه کسى شما را از آسمانها و زمين روزى مى»: بگو -

 «!ضاللت آشكارى هستيم

 وَلَا نُسْأَلُ عَمَا تَعْمَلُونَ  قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَا أَجْرَمْنَا( 25
 «!ما در برابر اعمال شما مسؤول نيستيم ( همان گونه که)ايم سؤال نخواهيد شد،  شما از گناهى که ما کرده»: بگو -

 قُلْ يَجْمَ ُ بَيْنَنَا رَبَنَا ثُمَ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِ وَهُوَ الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ ( 22
و صافوف مجرماان را از   )نماياد   کند، سپس در مياان ماا بحاق داورى ماى     وردگار ما همه ما را جم  مىپر»: بگو -

 «!آگاه ( و جداکننده)، و اوست داور ( سازد نيكوکاران جدا مى

 قُلْ أَرُونِيَ الَذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَکَاءَ کَلَا بَلْ هُوَ اللَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 27
او شاريك و  ! )هرگاز شناين نيسات   ! ايد به من نشاان دهياد   کسانى را که بعنوان شريك به او ملحق ساخته»: بگو -

 !، بلكه او خداوند عزيز و حكيم است( شبيهى ندارد

 وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَا کَافَةً لِلنَاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَ أَکْثَرَ النَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ( 28
بترساانى؛   ( از عاذاب او )بشارت دهى و  ( آنها را به پاداشهاى الهى)و ما تو را جز براى همه مردم نفرستاديم تا " -

 "!دانند ولى بيشتر مردم نمى

 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ ( 29
 «!ود؟کى خواهد ب ( رستاخيز)گوييد، اين وعده  اگر راست مى»: گويند مى -

 قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ( 31
 «!پيشى خواهيد گرفت ( بر آن)کنيد و نه  وعده شما روزى خواهد بود که نه ساعتى از آن تأخير مى»: بگو -
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وَلَا بِالَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ  وَقَالَ الَذِينَ کَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ( 31

الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِهِمْ يَرْجِ ُ بَعّْضُهُمْ إِلَى بَعْاضٍ الْقَاوْلَ يَقُاولُ الَاذِينَ     

 اسْتُّضْعِفُوا لِلَذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ 
اگار ببيناى   « !ز به اين قرآن و کتابهاى ديگرى که پايش از آن باوده ايماان نخاواهيم آورد    ما هرگ»: کافران گفتند -

اند در حاالى کاه هار کادام      نگه داشته شده ( براى حساب و جزا)هنگامى که اين ستمگران در پيشگاه پروردگارشان 

اگر شاما  »: گويند مستكبران مىمستّضعفان به ! ( کنى از وض  آنها تعجّب مى)اندازد  گناه خود را به گردن ديگرى مى

 «!نبوديد ما مؤمن بوديم

قَالَ الَذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَذِينَ اسْتُّضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاکُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ ( 32

 جَاءَکُم بَلْ کُنتُم مَجْرِمِينَ 
و )هدايت بازداشتيم بعد از آنكه به سراغ شما آماد   آيا ما شما را از»: دهند مستكبران به مستّضعفان پاسخ مى ( امّا) -

 «!بلكه شما خود مجرم بوديد! ؟( آن را بخوبى دريافتيد

وَقَالَ الَذِينَ اسْتُّضْعِفُوا لِلَذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَيْلِ وَالنَهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا ( 33

نادَادًا وَأَسَارُوا النَدَامَاةَ لَمَاا رَأَوُا الْعَاذَابَ وَجَعَلْنَاا       أَن نَكْفُرَ بِاللَهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَ

 الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَذِينَ کَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَا مَا کَانُوا يَعْمَلُونَ 
، ( شاد ماياه گمراهاى ماا    )هاى فريبكاراناه شاما در شاب و روز     وسوسه»: گويند و مستّضعفان به مستكبران مى" -

و آناان هنگاامى کاه    « !داديد که به خداوند کافر شويم و همتايانى باراى او قارار دهايم    هنگامى که به ما دستور مى

و ماا غال و زنجيرهاا در گاردن     ! ( تا بيشتر رسوا نشاوند )کنند  بينند پشيمانى خود را پنهان مى را مى ( الهى)عذاب 

 "!شود؟ آنها جزا داده مىکردند به  کافران مى نهيم؛ آيا جز آنچه عمل مى

 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ کَافِرُونَ ( 34
 ( کاه مسات نااز و نعمات بودناد     )دهنده نفرستاديم مگر اينكه مترفين آنهاا   و ما در هيچ شهر و ديارى پيامبرى بيم -

 «!ايد کافريم ه آنچه فرستاده شدهما ب»: گفتند
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 وَقَالُوا نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَبِينَ ( 35
؛ و ماا هرگاز مجاازات    ( !و اين نشانه عالقه خادا باه ماسات   )بيشتر است  ( از همه)اموال و اوالد ما »: و گفتند" -

 "«!نخواهيم شد

 سُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَ أَکْثَرَ النَاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَ رَبِي يَبْ( 32
ايان ربطاى باه قارب در درگااه او      )کند،  پروردگار من روزى را براى هر کس بخواهد وسي  يا تنگ مى»: بگو" -

 "!دانند ؛ ولى بيشتر مردم نمى( ندارد

کُم بِالَتِي تُقَرِبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَا مَنْ آمَانَ وَعَمِالَ   وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُ( 37

 صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الّضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ 
ل صالحى انجام دهند سازد، جز کسانى که ايمان بياورند و عم اموال و فرزندانتان هرگز شما را نزد ما مقرّب نمى" -

 ( نهايات )در  ( بهشاتى )هااى   اند؛ و آنها در غرفاه  که براى آنان پاداش مّضاعف در برابر کارهايى است که انجام داده

 "!امنيّت خواهند بود

 وَالَذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحّْضَرُونَ ( 38
پندارند از شنگ قدرت ماا فارار خواهناد کارد، در      کنند و مى نكار و ابطال آيات ما تالش مىو کسانى که براى ا -

 !شوند احّضار مى ( الهى)عذاب 

قُلْ إِنَ رَبِي يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْاتُم مِان   ( 39

 الرَازِقِينَ  شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ
 ( و محادود )بخشد، و براى هر کاس بخواهاد تناگ     پروردگارم روزى را براى هر کس بخواهد وسعت مى»: بگو" -

؛ و او بهتارين  ( کناد  و جااى آن را پار ماى   )دهاد   انفاق کنيد، عوض آن را ماى  ( در راه او)سازد؛ و هر شيزى را  مى

 "«!دهندگان است روزى

 جَمِيعًا ثُمَ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَاکُمْ کَانُوا يَعْبُدُونَ  وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ( 41
آياا اينهاا شاما را    »: گوياد  انگيزد، سپس به فرشتگان مى روزى را که خداوند همه آنان را بر مى ( به خاطر بياور) -

 «!کردند؟ پرستش مى
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نِهِم بَلْ کَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَ أَکْثَرُهُم بِهِم قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيَنَا مِن دُو( 41

 مَؤْمِنُونَ 
آنهاا ماا را پرساتش    )تنهاا تاو ولاىّ ماائى، ناه آنهاا؛       ! ( از اينكه همتايى داشته باشاى )منزّهى »: گويند آنها مى" -

 "«!نمودند؛ و اکثرشان به آنها ايمان داشتند بلكه جنّ را پرستش مى ( کردند نمى

الْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعّْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَر ا وَنَقُولُ لِلَذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُاوا  فَ( 42

 عَذَابَ النَارِ الَتِي کُنتُم بِهَا تُكَذِبُونَ 
بچشايد  »: گاوييم  و باه ظالماان ماى   ! امروز هيچ يك از شما نسبت به ديگرى مالك سود و زيانى نيسات  ( آرى) -

 «!کرديد تشى را که تكذيب مىعذاب آ

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَّصُدَکُمْ عَمَا ( 43

 کَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُکُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَا إِفْكٌ مَفْتَرًى وَقَالَ الَذِينَ کَفَرُوا لِلْحَقِ لَمَاا 

 جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَا سِحْرٌ مَبِينٌ 
خواهاد شاما را از    او فقط مردى است که ماى »: گويند شود، مى و هنگامى که آيات روشنگر ما بر آنان خوانده مى -

بساته شاده شياز ديگارى      ( باه خادا  )اين جز دروغ بزرگى کاه  »: گويند و مى« !پرستيدند بازدارد آنچه پدرانتان مى

 «!اين، جز افسونى آشكار نيست»: افران هنگامى که حق به سراغشان آمد گفتندو ک« !نيست

 وَمَا آتَيْنَاهُم مِن کُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ ( 44
ى آن ساخنان تاو را تكاذيب    و به اتكّاا )ايم که آن را بخوانند  شيزى از کتابهاى آسمانى را به آنان نداده ( قبال)ما  -

 !براى آنان نفرستاديم[ پيامبرى ]= دهنده  ، و پيش از تو هيچ بيم( کنند

وَکَذَبَ الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَاارَ مَاا آتَيْنَااهُمْ فَكَاذَبُوا رُسُالِي      ( 45

 فَكَيْفَ کَانَ نَكِيرِ 
تكذيب کردند، در حالى که اينها به يك دهم آنچاه باه آناان     ( الهى رانيز آيات )کسانى که پيش از آنان بودند " -

 "!شگونه بود ( نسبت به آنها)آنها رسوالن مرا تكذيب کردند؛ پس ببين مجازات من  ( آرى! )رسند داديم نمى
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رُوا مَاا  قُلْ إِنَمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَهِ مَثْنَاى وَفُارَادَى ثُامَ تَتَفَكَا    ( 42

 بِّصَاحِبِكُم مِن جِنَةٍ إِنْ هُوَ إِلَا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ 
دو نفر دو نفر يا يك نفر يك نفر براى خدا قيام کنياد،  : دهم، و آن اينكه شما را تنها به يك شيز اندرز مى»: بگو" -

دهنده شما در برابار عاذاب    گونه جنونى ندارد؛ او فقط بيمهيچ [ محمّد]= سپس بينديشيد اين دوست و همنشين شما 

 "«!است ( الهى)شديد 

قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَا عَلَى اللَهِ وَهُاوَ عَلَاى کُالِ    ( 47

 شَيْءٍ شَهِيدٌ 
من تنها بر خداوند است، و او بر همه شيز گواه  ام براى خود شماست؛ اجر هر اجر و پاداشى از شما خواسته»: بگو" -

 "«!است

 قُلْ إِنَ رَبِي يَقْذِفُ بِالْحَقِ عَلَامُ الْغُيُوبِ ( 48
 «.است ( و اسرار نهان)افكند، که او داناى غيبها  مى ( بر دل پيامبران خود)پروردگار من حق را »: بگو -

 اطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ جَاءَ الْحَقُ وَمَا يُبْدِئُ الْبَ( 49
 «!تواند آغازگر شيزى باشد و نه تجديدکننده آن نمى ( کارى از آن ساخته نيست و)و باطل ! حق آمد»: بگو -

قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَ رَبِاي  ( 51

 إِنَهُ سَمِي ٌ قَرِيبٌ 
شوم؛ و اگر هدايت يابم، به وسيله آنچاه پروردگاارم باه مان      اگر من گمراه شوم، از ناحيه خود گمراه مى» :بگو" -

 "«!يابم؛ او شنواى نزديك است  کند هدايت مى وحى مى

 وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ ( 51
بگريزند، و آنهاا را از جااى نزديكاى     ( از عذاب الهى)توانند  شود امّا نمى مى اگر ببينى هنگامى که فريادشان بلند -

 !( از درماندگى آنها تعجّب خواهى کرد)گيرند  مى ( که حتّى انتظارش را ندارند)

 وَقَالُوا آمَنَا بِهِ وَأَنَى لَهُمُ التَنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ( 52
 !توانند از فاصله دور به آن دسترسى پيدا کنند ، ولى شگونه مى«!حقّ ايمان آورديمبه »: گويند مى ( در آن حال)و  -
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 وَقَدْ کَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ( 53
. ( ىو بادون آگااه  )باه آن کاافر شادند و دورا دور، و غائباناه      ( کاه در نهايات آزادى بودناد   )آنها پيش از اين  -

 .دادند هاى ناروا مى نسبت

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ کَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن قَبْلُ إِنَهُمْ کَانُوا فِي ( 54

 شَكٍ مَرِيبٍ 
ز قبال  آنهاا ا  ( مسالكان  و هام )هايشان جدايى افكنده شد، همان گونه که با پيروان  ميان آنها و خواسته ( سرانجام) -

 !عمل شد، شرا که آنها در شك و ترديد بودند
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 محل نزول مكه -45تعداد آيات  - 35س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -
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ولِاي أَجْنِحَاةٍ   الْحَمْدُ لِلَهِ فَاطِرِ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَاةِ رُسُالًا أُ  ( 1

 مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَ اللَهَ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
ستايش مخّصوص خداوندى است آفريننده آسمانها و زماين، کاه فرشاتگان را رساوالنى قارار داد داراى بالهااى        -

 !افزايد، و او بر هر شيزى تواناست خواهد در آفرينش مىگانه و شهارگانه، او هر شه ب دوگانه و سه

مَا يَفْتَحِ اللَهُ لِلنَاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَاا مُرْسِالَ لَاهُ    ( 2

 مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
آن را بگيرد؛ و هر شه را امساک کند، کساى غيار   تواند جلو  هر رحمتى را خدا به روى مردم بگشايد، کسى نمى" -

 "!از او قادر به فرستادن آن نيست؛ و او عزيز و حكيم است

يَا أَيَهَا النَاسُ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَهِ يَرْزُقُكُم مِنَ ( 3

 فَأَنَى تُؤْفَكُونَ  السَمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ
اى جز خدا هست که شما را از آسامان و زماين روزى    به ياد آوريد نعمت خدا را بر شما؛ آيا آفريننده! اى مردم" -

 "!شويد؟ هيچ معبودى جز او نيست؛ با اين حال شگونه به سوى باطل منحرف مى! دهد؟

 لِكَ وَإِلَى اللَهِ تُرْجَ ُ الْأُمُورُ وَإِن يُكَذِبُوکَ فَقَدْ کُذِبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْ( 4
پيامبران پيش از تو نيز تكذيب شدند؛ و هماه کارهاا    ( اى نيست غم مخور، موضوع تازه)اگر تو را تكذيب کنند " -

 ".گردد بسوى خدا بازمى

يَا وَلَا يَغُارَنَكُم بِاللَاهِ   يَا أَيَهَا النَاسُ إِنَ وَعْدَ اللَهِ حَقٌ فَلَا تَغُرَنَكُمُ الْحَيَاةُ الدَنْ( 5

 الْغَرُورُ 
 ( کارم )وعده خداوند حقّ است؛ مبادا زندگى دنيا شما را بفريبد، و مبادا شيطان شما را فريب دهد و باه  ! اى مردم" -

 "!خدا مغرور سازد
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لِيَكُونُاوا مِانْ    إِنَ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخِاذُوهُ عَادُوًا إِنَمَاا يَادْعُو حِزْبَاهُ     ( 2

 أَصْحَابِ السَعِيرِ 
کند که اهل آتش سوزان  البتّه شيطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانيد؛ او فقط حزبش را به اين دعوت مى" -

 "!باشند ( جهنّم)

غْفِرَةٌ الَذِينَ کَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ لَهُم مَ( 7

 وَأَجْرٌ کَبِيرٌ 
کسانى که راه کفر پيش گرفتند، براى آنان عذابى سخت است؛ و کسانى که ايمان آوردناد و کارهااى شايساته    " -

 "!انجام دادند، آمرزش و پاداش بزرگ از آن آنهاست

شَاءُ وَيَهْادِي مَان   أَفَمَن زُيِنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَ اللَهَ يُّضِلُ مَن يَ( 8

 يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَ اللَهَ عَلِيمٌ بِمَا يَّصْنَعُونَ 
همانند کسى است که واق  را آنچنان )بيند  آيا کسى که عمل بدش براى او آراسته شده و آن را خوب و زيبا مى" -

کند؛ پس جانات باه    هد گمراه مى سازد و هر کس را بخواهد هدايت مىخداوند هر کس را بخوا! ؟( يابد که هست مى

 "!دهند داناست خاطر شدّت تأسف بر آنان از دست نرود؛ خداوند به آنچه انجام مى

وَاللَهُ الَذِي أَرْسَلَ الرِيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَاى بَلَادٍ مَيِاتٍ فَأَحْيَيْنَاا بِاهِ      ( 9

 بَعْدَ مَوْتِهَا کَذَلِكَ النُشُورُ  الْأَرْضَ
خداوند کسى است که بادها را فرستاد تا ابرهايى را به حرکت درآورند؛ سپس ما اين ابرهاا را باه ساوى زماين     " -

 "!کنيم؛ رستاخيز نيز همين گونه است اى رانديم و به وسيله آن، زمين را پس از مردنش زنده مى مرده
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عِزَةَ فَلِلَهِ الْعِزَةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَّصْاعَدُ الْكَلِامُ الطَيِابُ وَالْعَمَالُ     مَن کَانَ يُرِيدُ الْ( 11

الّصَالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَذِينَ يَمْكُرُونَ السَيِئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِاكَ هُاوَ   

 يَبُورُ 
تمام عزّت براى خداست؛ سخنان پااکيزه باه ساوى او     ( کهبايد از خدا بخواهد شرا )کسى که خواهان عزّت است " -

و )کشند، عذاب سختى براى آنهاسات و مكار    هاى بد مى برد؛ و آنها که نقشه کند، و عمل صالح را باال مى صعود مى

 "!( رسد و به جايى نمى)شود  آنان نابود مى ( تالش افسادگرانه

ن نُطْفَةٍ ثُمَ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَاا تَحْمِالُ مِانْ    وَاللَهُ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَ مِ( 11

أُنثَى وَلَا تَّضَ ُ إِلَا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَرُ مِن مَعَمَرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَا فِي کِتَابٍ 

 إِنَ ذَلِكَ عَلَى اللَهِ يَسِيرٌ 
اى  اى؛ سپس شما را بّصورت زوجهايى قرار داد؛ هايچ جانس مااده    خداوند شما را از خاکى آفريد، سپس از نطفه" -

شاود   کند، يا از عمرش کاسته نمى کند مگر به علم او، و هيچ کس عمر طوالنى نمى شود و وض  حمل نمى باردار نمى

 ".ثبت است؛ اينها همه براى خداوند آسان است ( علم خداوند)مگر اينكه در کتاب 

حْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِان  وَمَا يَسْتَوِي الْبَ( 12

کُلٍ تَأْکُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَاوَاخِرَ  

 لِتَبْتَغُوا مِن فَّضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 
اين يكى دريايى است که آبش گوارا و شيرين و نوشيدنش خوشگوار است، و آن يكاى  : نيستند دو دريا يكسان" -

پوشيد؛ و کشتيها را  از هر دو گوشتى تازه مى خوريد و وسايل زينتى استخراج کرده مى ( امّا)شور و تلخ و گلوگير؛ 

گيريد، و شاايد شاكر    فّضل خداوند بهره تا از ( روند و به سوى مقّصد پيش مى)شكافند  بينى که آنها را مى در آن مى

 "!بجا آوريد ( نعمتهاى او را)
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يُولِّجُ اللَيْلَ فِي النَهَارِ وَيُولِّجُ النَهَارَ فِي اللَيْلِ وَسَخَرَ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ کُالٌ  ( 13

دْعُونَ مِن دُونِاهِ مَاا   يَجْرِي لِأَجَلٍ مَسَمًى ذَلِكُمُ اللَهُ رَبَكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَذِينَ تَ

 يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ 
کرده، هر ياك تاا سارآمد     ( شما)کند و روز را در شب؛ و خورشيد و ماه را مسخّر  او شب را در روز داخل مى" -

و : از آن اوسات  ( در سراسار عاالم  )دهد؛ اين است خداوند، پروردگار شما؛ حاکميّات   معيّنى به حرکت خود ادامه مى

 "!حتى به اندازه پوست نازک هسته خرما مالك نيستند ( پرستيد و مى)خوانيد  نى را که جز او مىکسا

إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَکُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ( 14

 يَكْفُرُونَ بِشِرْکِكُمْ وَلَا يُنَبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ 
و )گويناد؛ و روز قيامات، شارک     شنوند، و اگر بشنوند به شما پاسخ نماى  اگر آنها را بخوانيد صداى شما را نمى" -

 "!سازد با خبر نمى ( از حقايق)خبير تو را  ( خداوند آگاه و)شوند، و هيچ کس مانند  شما را منكر مى ( پرستش

 اللَهِ وَاللَهُ هُوَ الْغَنِيَ الْحَمِيدُ  يَا أَيَهَا النَاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى( 15
نيااز و شايساته هار گوناه حماد و ساتايش        نيازمند به خدائيد؛ تنها خداوند است که باى  ( همگى)اى مردم شما " -

 "!است

 إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ( 12
 "آورد؛ برد و خلق جديدى مى اگر بخواهد شما را مى" -

 وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَهِ بِعَزِيزٍ ( 17
 !و اين براى خداوند مشكل نيست -

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ ( 18

الغَيْبِ وَأَقَامُوا الّصَلَاةَ وَمَان  وَلَوْ کَانَ ذَا قُرْبَى إِنَمَا تُنذِرُ الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُم بِ

 تَزَکَى فَإِنَمَا يَتَزَکَى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَهِ الْمَّصِيرُ 
بارى ديگرى را براى حمل گنااه خاود    کشد؛ و اگر شخص سنگين هيچ گنهكارى بار گناه ديگرى را بر دوش نمى" -

دهاى کاه از    ماى  تو فقط کساانى را بايم  ! نزديكان او باشد بخواند، شيزى از آن را بر دوش نخواهد گرفت، هر شند از
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پيشه کند، نتيجه آن به خودش  ( و تقوا)دارند؛ و هر کس پاکى  ترسند و نماز را برپا مى پروردگار خود در پنهانى مى

 "!به سوى خداست ( همگان)گردد؛ و بازگشت  بازمى

 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَّصِيرُ ( 19
 نا و بينا هرگز برابر نيستند،و نابي -

 وَلَا الظُلُمَاتُ وَلَا النُورُ ( 21
 و نه ظلمتها و روشنايى، -

 وَلَا الظِلُ وَلَا الْحَرُورُ ( 21
 !و باد داغ و سوزان ( آرامبخش)و نه سايه  -

ءُ وَمَاا أَناتَ   وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَ اللَاهَ يُسْامِ ُ مَان يَشَاا    ( 22

 بِمُسْمِ ٍ مَن فِي الْقُبُورِ 
توانى  رساند، و تو نمى خداوند پيام خود را به گوش هر کس بخواهد مى! و هرگز مردگان و زندگان يكسان نيستند -

 !اند برسانى سخن خود را به گوش آنان که در گور خفته

 إِنْ أَنتَ إِلَا نَذِيرٌ ( 23
 ( .ات را انجام ده اگر ايمان نياورند نگران نباش، وظيفه)اى،  تو فقط انذارکننده -

 إِنَا أَرْسَلْنَاکَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِنْ أُمَةٍ إِلَا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ( 24
 "!اى داشته است ما تو را بحق براى بشارت و انذار فرستاديم؛ و هر امّتى در گذشته انذارکننده" -

إِن يُكَذِبُوکَ فَقَدْ کَذَبَ الَاذِينَ مِان قَابْلِهِمْ جَااءَتْهُمْ رُسُالُهُم بِالْبَيِنَااتِ       وَ( 25

 وَبِالزُبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ 
تكاذيب کردناد؛    ( نيز پيامبران خاود را )؛ کسانى که پيش از آنان بودند ( عجيب نيست)اگر تو را تكذيب کنند " -

باه ساراغ آناان     ( مشتمل بر معارف و احكام)و کتابهاى پند و موعظه و کتب آسمانى روشنگر آنها با داليل روشن 

 ".( امّا کوردالن ايمان نياوردند)آمدند 
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 ثُمَ أَخَذْتُ الَذِينَ کَفَرُوا فَكَيْفَ کَانَ نَكِيرِ ( 22
ت من نسبت باه آناان شگوناه    ؛ مجازا( و سخت مجازات کردم)گرفتم  ( بعد از اتمام حجّت)سپس من کافران را " -

 "!بود؟

أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَهَ أَنزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَارَاتٍ مَخْتَلِفًاا أَلْوَانُهَاا    ( 27

 وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مَخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ 
خاارج سااختيم و از    ( از زماين )هايى رنگارناگ   ان آبى فرو فرستاد که بوسيله آن ميوهآيا نديدى خداوند از آسم -

 !هايى آفريده شده سفيد و سرخ و به رنگهاى مختلف و گاه به رنگ کامالً سياه جاده ( به لطف پروردگار)ها نيز  کوه

ذَلِكَ إِنَمَا يَخْشَى اللَهَ مِنْ وَمِنَ النَاسِ وَالدَوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ کَ( 28

 عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَ اللَهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ 
از ميان بندگان خدا، : حقيقت شنين است ( آرى)و از انسانها و جنبندگان و شهارپايان انواعى با رنگهاى مختلف، " -

 "!ترسند؛ خداوند عزيز و غفور است تنها دانشمندان از او مى

إِنَ الَذِينَ يَتْلُونَ کِتَابَ اللَهِ وَأَقَامُوا الّصَلَاةَ وَأَنفَقُاوا مِمَاا رَزَقْنَااهُمْ سِار ا     ( 29

 وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ 
آشاكار   ايم پنهان و دارند و از آنچه به آنان روزى داده کنند و نماز را برپا مى کسانى که کتاب الهى را تالوت مى -

 .زيان و خالى از کساد را اميد دارند بى ( پرسود و)کنند، تجارتى  انفاق مى

 لِيُوَفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَّضْلِهِ إِنَهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ( 31
آنها بيفزايد کاه  تا خداوند اجر و پاداش کامل به آنها دهد و از فّضلش بر  ( دهند آنها اين اعمال صالح را انجام مى) -

 !او آمرزنده و شكرگزار است

وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُ مُّصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْاهِ إِنَ اللَاهَ   ( 31

 بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَّصِيرٌ 
پيش از آن؛ خداوناد نسابت باه     کننده و هماهنگ با کتب و آنچه از کتاب به تو وحى کرديم حق است و تّصديق" -

 "!بندگانش خبير و بيناست
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ثُمَ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِاهِ وَمِانْهُم   ( 32

 يرُ مَقْتَّصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَّضْلُ الْكَبِ
اى بار   از ميان آنها عاده  ( امّا)را به گروهى از بندگان برگزيده خود به ميراث داديم؛  ( آسمانى)سپس اين کتاب " -

پيشاى گرفتناد، و ايان، هماان      ( از هماه )اى ميانه رو بودند،و گروهى به اذن خدا در نيكيهاا   خود ستم کردند، و عده

 "!فّضيلت بزرگ است

خُلُونَهَا يُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُاهُمْ  جَنَاتُ عَدْنٍ يَدْ( 33

 فِيهَا حَرِيرٌ 
شوند در حالى که با دستبندهايى از طال و مرواريد  باغهاى جاويدان بهشت است که در آن وارد مى ( پاداش آنان) -

 !اند، و لباسشان در آنجا حرير است آراسته

 الْحَمْدُ لِلَهِ الَذِي أَذْهَبَ عَنَا الْحَزَنَ إِنَ رَبَنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ وَقَالُوا ( 34
براى خداوندى است که اندوه را از ما برطرف ساخت؛ پروردگار ما آمرزناده   ( و ستايش)حمد »: گويند آنها مى" -

 "!و سپاسگزار است

هِ لَا يَمَسَنَا فِيهَا نَّصَابٌ وَلَاا يَمَسَانَا فِيهَاا     الَذِي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَّضْلِ( 35

 لُغُوبٌ 
رسد و ناه   جاى داد که نه در آن رنجى به ما مى ( جاويدان)همان کسى که با فّضل خود ما را در اين سراى اقامت  -

 !سستى و واماندگى

فَيَمُوتُوا وَلَاا يُخَفَافُ عَانْهُم    وَالَذِينَ کَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَمَ لَا يُقّْضَى عَلَيْهِمْ ( 32

 مِنْ عَذَابِهَا کَذَلِكَ نَجْزِي کُلَ کَفُورٍ 
شود تا بميرند، و نه شيازى   و کسانى که کافر شدند، آتش دوزخ براى آنهاست؛ هرگز فرمان مرگشان صادر نمى" -

 "!دهيم ىاى را کيفر م کننده شود؛ اين گونه هر کفران از عذابش از آنان تخفيف داده مى
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وَهُمْ يَّصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَذِي کُنَا نَعْمَلُ أَوَلَمْ ( 37

نُعَمِرْکُم مَا يَتَذَکَرُ فِيهِ مَن تَذَکَرَ وَجَاءَکُمُ النَاذِيرُ فَاذُوقُوا فَمَاا لِلظَاالِمِينَ مِان      

 نَّصِيرٍ 
ما را خاارج کان تاا عمال صاالحى انجاام دهايم غيار از آنچاه انجاام           ! پروردگارا»: زنند اد مىآنها در دوزخ فري -

شود  اى که هر کس اهل تذکّر است در آن متذکّر مى آيا شما را به اندازه ( :شود در پاسخ به آنان گفته مى)« !داديم مى

 !ه براى ظالمان هيچ ياورى نيستاکنون بچشيد ک! به سراغ شما نيامد؟ ( الهى)عمر نداديم، و انذارکننده 

 إِنَ اللَهَ عَالِمُ غَيْبِ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الّصَدُورِ ( 38
 !داند خداوند از غيب آسمانها و زمين آگاه است، و آنچه را در درون دلهاست مى -

ن کَفَارَ فَعَلَيْاهِ کُفْارُهُ وَلَاا يَزِيادُ      هُوَ الَذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَا ( 39

 الْكَافِرِينَ کُفْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِلَا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ کُفْرُهُمْ إِلَا خَسَارًا 
 اوست که شما را جانشينانى در زمين قرار داد؛ هر کس کافر شود، کفر او به زيان خودش خواهد باود، و کاافران  " -

کفرشان جز زيان و خسران شيزى بار آنهاا    ( نيز)افزايد، و  را کفرشان جز خشم و غّضب در نزد پروردگار شيزى نمى

 "!کند اضافه نمى

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَکَاءَکُمُ الَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُاوا مِانَ   ( 41

لسَمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ کِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِن الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْکٌ فِي ا

 يَعِدُ الظَالِمُونَ بَعّْضُهُم بَعّْضًا إِلَا غُرُورًا 
اند، ياا اينكاه شارکتى     خوانيد به من نشان دهيد شه شيزى از زمين را آفريده اين معبودانى را که جز خدا مى»: بگو -

خاود   ( شارک )ايام و دليلاى از آن باراى     داده ( آسامانى )يا به آنان کتابى ! آسمانها دارند؟ ( الكيّتآفرينش و م)در 

 !دهند هاى دروغين به يكديگر مى نه هيچ يك از اينها نيست، ظالمان فقط وعده« !دارند؟
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نْ أَمْسَاكَهُمَا  إِنَ اللَهَ يُمْسِكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَائِن زَالَتَاا إِ  ( 41

 مِنْ أَحَدٍ مِن بَعْدِهِ إِنَهُ کَانَ حَلِيمًا غَفُورًا 
دارد تا از نظام خود منحرف نشوند؛ و هرگاه منحارف گردناد، کساى جاز او      خداوند آسمانها و زمين را نگاه مى" -

 "!تواند آنها را نگاه دارد، او بردبار و غفور است نمى

هْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ أَهْدَى مِانْ إِحْادَى   وَأَقْسَمُوا بِاللَهِ جَ( 42

 الْأُمَمِ فَلَمَا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَا نُفُورًا 
 ترين امّتهاا  آنان با نهايت تأکيد به خدا سوگند خوردند که اگر پيامبرى انذارکننده به سراغشان آيد، هدايت يافته" -

 "!شيزى بر آنها نيفزود ( حق)گرفتن از  خواهند بود؛ امّا شون پيامبرى براى آنان آمد، جز فرار و فاصله

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَيِئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَيِئُ إِلَا بِأَهْلِهِ فَهَلْ ( 43

تَجِدَ لِسُنَتِ اللَهِ تَبْدِيلًا وَلَان تَجِادَ لِسُانَتِ اللَاهِ     يَنظُرُونَ إِلَا سُنَتَ الْأَوَلِينَ فَلَن 

 تَحْوِيلًا 
گيارد؛ آياا    اينها همه بخاطر استكبار در زمين و نيرنگهاى بدشان بود؛ امّا اين نيرنگها تنها دامان صاحبانش را مى" -

هرگاز باراى سانّت خادا تباديل نخاواهى       ! را انتظار دارند؟ ( عذابهاى دردناک آنان)آنها شيزى جز سنّت پيشينيان و 

 "!يابى يافت، و هرگز براى سنّت الهى تغييرى نمى

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا کَيْفَ کَاانَ عَاقِبَاةُ الَاذِينَ مِان قَابْلِهِمْ      ( 44

فِي السَمَاوَاتِ وَلَاا فِاي   وَکَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَةً وَمَا کَانَ اللَهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ 

 الْأَرْضِ إِنَهُ کَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا 
همانها که از ايناان قاويتر   ! آيا آنان در زمين نگشتند تا ببينند عاقبت کسانى که پيش از آنها بودند شگونه بود؟" -

ون نخواهاد رفات؛ او داناا و    بودند؛ نه شيزى در آسمانها و نه شيزى در زمين از حوزه قدرت او بيار  ( و نيرومندتر)

 "!تواناست
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وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَهُ النَاسَ بِمَا کَسَبُوا مَا تَرَکَ عَلَى ظَهْرِهَا مِان دَابَاةٍ وَلَكِان    ( 45

 يُؤَخِرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مَسَمًى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللَهَ کَانَ بِعِبَادِهِ بَّصِيرًا 
اى را بار پشات زماين بااقى نخواهاد       اند مجازات کند، جنبنده ردم را به سبب کارهايى که انجام دادهاگر خداوند م -

امّاا هنگاامى کاه اجال      ( دهد و مهلت اصالح مى)اندازد  آنها را تا سرآمد معيّنى تأخير مى ( به لطفش)ولى ! گذاشت

و از اعمال و نيّات )سبت به بندگانش بيناست او ن ( دهد خداوند هر کس را به مقتّضاى عملش جزا مى)آنان فرا رسد، 

 !( همه آگاه است

 سوره يس

 محل نزول مكه -83تعداد آيات  -32س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 يس ( 1
 .يس -

 وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ( 2
 .سوگند به قرآن حكيم -

 سَلِينَ إِنَكَ لَمِنَ الْمُرْ( 3
 هستى، ( خداوند)که تو قطعاً از رسوالن  -

 عَلَى صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ ( 4
 "؛( قرار دارى)بر راهى راست " -
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 تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَحِيمِ ( 5
  اين قرآنى است که از سوى خداوند عزيز و رحيم نازل شده است -

 غَافِلُونَ  لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ( 2
 !تا قومى را بيم دهى که پدرانشان انذار نشدند، از اين رو آنان غافلند -

 لَقَدْ حَقَ الْقَوْلُ عَلَى أَکْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ( 7
 !آورند درباره بيشتر آنها تحقق يافته، به همين جهت ايمان نمى ( الهى)فرمان  -

 اقِهِمْ أَغْالَالً فَهِيَ إِلَى األَذْقَانِ فَهُم مَقْمَحُونَ إِنَا جَعَلْنَا فِي أَعْنَ( 8
 !ها ادامه دارد و سرهاى آنان را به باال نگاه داشته است ما در گردنهاى آنان غلهايى قرار داديم که تا شانه -

 فَهُمْ الَ يُبّْصِرُونَ  وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَاهُمْ( 9
 "!بينند ايم، لذا نمى و در پيش روى آنان سدّى قرار داديم، و در پشت سرشان سدّى؛ و ششمانشان را پوشانده" -

 وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ الَ يُؤْمِنُونَ ( 11
 !آورند يمان نمىشه انذارشان کنى يا نكنى، ا: براى آنان يكسان است -

إِنَمَا تُنذِرُ مَنِ اتَبَ َ الذِکْرَ وَخَشِيَ الرَحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِارْهُ بِمَغْفِارَةٍ وَأَجْارٍ    ( 11

 کَرِيمٍ 
پيروى کند و از خداوند رحمان در نهان بترسد؛ شناين   ( الهى)کنى که از اين يادآورى  تو فقط کسى را انذار مى" -

 "!و پاداشى پرارزش بشارت ده کسى را به آمرزش

إِنَا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَمُوا وَآثَارَهُمْ وَکُالَ شَايْءٍ أحّْصَايْنَاهُ    ( 12

 فِي إِمَامٍ مُبِينٍ 
ياز را  اند و تمام آثار آنها را مى نويسيم؛ و همه ش کنيم و آنچه را از پيش فرستاده به يقين ما مردگان را زنده مى" -

 "!ايم اى برشمرده در کتاب آشكار کننده

 وَاضْرِبْ لَهُم مَثَالً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ( 13
 "را مثال بزن هنگامى که فرستادگان خدا به سوى آنان آمدند؛ ( انطاکيه)و براى آنها، اصحاب قريه " -
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 نِ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِ ٍ فَقَالُوا إِنَا إِلَيْكُم مَرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْ( 14
را تكذيب کردند؛ پس براى تقويت  ( ما)هنگامى که دو نفر از رسوالن را بسوى آنها فرستاديم، امّا آنان رسوالن " -

 "«!ه سوى شما هستيمب ( خدا)ما فرستادگان »: آن دو، شخص سوّمى فرستاديم، آنها همگى گفتند

قَالُوا مَا أَنتُمْ إِالَ بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَاا أَنازَلَ الارَحْمنُ مِان شَايْءٍ إِنْ أَناتُمْ إِالَ       ( 15

 تَكْذِبُونَ 
شما جز بشرى همانند ما نيستيد، و خداوند رحمان شيزى نازل نكرده، شما فقط دروغ »: گفتند ( در جواب)امّا آنان  -

 «!گوييد مى

 قَالُوا رَبَنَا يَعْلَمُ إِنَا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ( 12
 به سوى شما هستيم، ( او)پروردگار ما آگاه است که ما قطعاً فرستادگان »: گفتند ( رسوالن ما) -

 وَمَا عَلَيْنَا إِالَ الْبَالَغُ الْمُبِينُ ( 17
 «!و بر عهده ما شيزى جز ابالغ آشكار نيست -

 نَا تَطَيَرْنَا بِكُمْ لَئِن لَمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَكُمْ وَلَيَمَسَنَكُم مِنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا إِ( 18
دست برندارياد   ( از اين سخنان)، و اگر ( دانيم و وجود شما را شوم مى)ايم  ما شما را به فال بد گرفته»: آنان گفتند -

 !ناکى از ما به شما خواهد رسيدشما را سنگسار خواهيم کرد و شكنجه درد

 قَالُوا طَائِرُکُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُکِرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مَسْرِفُونَ ( 19
 «!شومى شما از خودتان است اگر درست بينديشيد، بلكه شما گروهى اسرافكاريد»: گفتند ( رسوالن) -

 قَالَ يَا قَوْمِ اتَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ  وَجَاءَ مِنْ أَقّْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى( 21
پياروى   ( خادا )از فرساتادگان  ! اى قاوم مان  »: از دورترين نقطه شهر با شتاب فرا رسيد، گفت ( با ايمان)و مردى  -

 !کنيد

 اتَبِعُوا مَن الَ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مَهْتَدُونَ ( 21
 !اند خواهند و خود هدايت يافته مىاز کسانى پيروى کنيد که از شما مزدى ن -

 وَمَا لِيَ الَ أَعْبُدُ الَذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( 22
 !شويد؟ من شرا کسى را پرستش نكنم که مرا آفريده، و همگى به سوى او بازگشت داده مى -
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تُغْنِ عَنِي شَافَاعَتُهُمْ شَايْئًا    أَأَتَخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَحْمَنُ بِّضُرٍ الَ( 23

 وَالَ يُنقِذُونِ 
آيا غير از او معبودانى را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد زيانى به من برساند، شافاعت آنهاا کمتارين     -

 !نجات نخواهند داد ( از مجازات او)اى براى من ندارد و مرا  فايده

 بِينٍ إِنِي إِذًا لَفِي ضَالَلٍ مَ( 24
 !اگر شنين کنم، من در گمراهى آشكارى خواهم بود -

 إِنِي آمَنتُ بِرَبِكُمْ فَاسْمَعُونِ ( 25
 "«!من به پروردگارتان ايمان آوردم؛ پس به سخنان من گوش فرا دهيد ( به همين دليل)" -

 قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ( 22
 ...دانستند اى کاش قوم من مى»: گفت« !وارد بهشت شو»: به او گفته شد ( ام او را شهيد کردند وسرانج) -

 بِمَا غَفَرَ لِي رَبِي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ( 27
 «!داشتگان قرار داده است که پروردگارم مرا آمرزيده و از گرامى -

 دِهِ مِنْ جُندٍ مِنَ السَمَاء وَمَا کُنَا مُنزِلِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْ( 28
 "و ما بعد از او بر قومش هيچ لشكرى از آسمان نفرستاديم، و هرگز سنت ما بر اين نبود؛" -

 إِن کَانَتْ إِالَ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ( 29
 !موش شدندفقط يك صيحه آسمانى بود، ناگهان همگى خا ( بلكه) -

 يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولٍ إِالَ کَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون ( 31
 !کردند افسوس بر اين بندگان که هيچ پيامبرى براى هدايت آنان نيامد مگر اينكه او را استهزا مى -

 قُرُونِ أَنَهُمْ إِلَيْهِمْ الَ يَرْجِعُونَ أَلَمْ يَرَوْا کَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِنْ الْ( 31
هاالک کارديم، آنهاا هرگاز باه ساوى ايشاان         ( بخااطر گناهانشاان  )آيا نديدند شقدر از اقاوام پايش از آناان را     -

 !( شوند و زنده نمى)گردند  بازنمى
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 وَإِن کُلٌ لَمَا جَمِي ٌ لَدَيْنَا مُحّْضَرُونَ ( 32
 !شوند نزد ما احّضار مى ( روز قيامت)و همه آنان  -

 وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأْکُلُونَ ( 33
از آن خاارج سااختيم کاه از آن     ( غاذايى )هااى   زمين مرده براى آنها آيتى است، ما آن را زنده کارديم و داناه  " -

 "خورند؛ مى

 ا فِيهَا جَنَاتٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ وَجَعَلْنَ( 34
 هايى از آن جارى ساختيم، و در آن باغهايى از نخلها و انگورها قرار داديم و ششمه -

 لِيَأْکُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ( 35
آياا شاكر خادا را بجاا     ! خورند در حالى که دست آنان هيچ دخاالتى در سااختن آن نداشاته اسات    تا از ميوه آن ب -

 !آورند؟ نمى

سُبْحَانَ الَذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ کُلَهَا مِمَا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَا لَاا  ( 32

 يَعْلَمُونَ 
 !دانند روياند، و از خودشان، و از آنچه نمى نچه زمين مىمنزه است کسى که تمام زوجها را آفريد، از آ -

 وَآيَةٌ لَهُمْ اللَيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَهَارَ فَإِذَا هُم مَظْلِمُونَ ( 37
گيريم، ناگهان تااريكى آناان را فارا     ؛ ما روز را از آن برمى( از عظمت خدا)اى است  براى آنها نشانه ( نيز)شب " -

 "!گيرد مى

 وَالشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ  (38
که پيوسته بسوى قرارگاهش در حرکت است؛ اين تقدير خداوناد قاادر و    ( نيز براى آنها آيتى است)و خورشيد " -

 ".داناست

 الْقَدِيمِ  وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَى عَادَ کَالْعُرْجُونِ( 39
شاخه کهناه قوساى   »سرانجام بّصورت  ( و هنگامى که اين منازل را طى کرد)هايى قرار داديم،  و براى ماه منزلگاه -

 .آيد در مى« شكل و زرد رنگ خرما
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لَا الشَمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَلَا اللَيْلُ سَاابِقُ النَهَاارِ وَکُالٌ فِاي     ( 41

 يَسْبَحُونَ  فَلَكٍ
 ".گيرد؛ و هر کدام در مسير خود شناورند نه خورشيد را سزاست که به ماه رسد، و نه شب بر روز پيشى مى" -

 وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِيَتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ( 41
 ( از وساايل و بارهاا  )ان را در کشتيهايى پار  براى آنان است که ما فرزندانش ( ديگر از عظمت پروردگار)اى  نشانه -

 .حمل کرديم

 وَخَلَقْنَا لَهُم مِن مِثْلِهِ مَا يَرْکَبُونَ ( 42
 .و براى آنها مرکبهاى ديگرى همانند آن آفريديم -

 وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ( 43
 !کنيم بطورى که نه فريادرسى داشته باشند و نه نجات داده شوند مىو اگر بخواهيم آنها را غرق  -

 إِلَا رَحْمَةً مِنَا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ( 44
 !مگر اينكه رحمت ما شامل حال آنان شود، و تا زمان معيّنى از اين زندگى بهره گيرند -

 ا خَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَ( 45
بترسيد تا مشمول رحمات  [  از عذابهاى الهى]= از آنچه پيش رو و پشت سر شماست »: و هرگاه به آنها گفته شود -

 .( کنند اعتنا نمى)« !الهى شويد

 ينَ وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِهِمْ إِلَا کَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِ( 42
 .گردان مى شوند آيد مگر اينكه از آن روى اى از آيات پروردگارشان براى آنها نمى و هيچ آيه -

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَا رَزَقَكُمْ اللَهُ قَالَ الَذِينَ کَفَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ ( 47

 مْ إِلَا فِي ضَلَالٍ مَبِينٍ مَن لَوْ يَشَاء اللَهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُ
آيا »: گويند ، کافران به مؤمنان مى«!از آنچه خدا به شما روزى کرده انفاق کنيد»: و هنگامى که به آنان گفته شود -

، شاما  ( پس خدا خواسته است او گرسانه باشاد  ! )کرد؟ خواست او را اطعام مى ما کسى را اطعام کنيم که اگر خدا مى

 !«آشكاريدفقط در گمراهى 
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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ ( 48
 !کى خواهد بود؟ ( قيامت)گوييد، اين وعده  اگر راست مى»: گويند آنها مى -

 مَا يَنظُرُونَ إِلَا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِّصِمُونَ ( 49
در امور )آنها را فراگيرد، در حالى که مشغول جدال  ( آسمانى)يك صيحه عظيم  کشند که جز اين انتظار نمى( امّا) -

 .هستند ( دنيا

 فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ( 51
 !توانند وصيّتى کنند يا به سوى خانواده خود بازگردند نمى ( شوند که حتّى شنان غافلگير مى) -

 خَ فِي الّصَورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِهِمْ يَنسِلُونَ وَنُفِ( 51
 !روند پروردگارشان مى ( دادگاه)شود، ناگهان آنها از قبرها، شتابان به سوى  دميده مى« صور»در  ( بار ديگر) -

 رَحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ ال( 52
اين همان است کاه خداوناد رحماان     ( آرى! )شه کسى ما را از خوابگاهمان برانگيخت؟! اى واى بر ما»: گويند مى -

 «!راست گفتند ( او)وعده داده، و فرستادگان 

 ّضَرُونَ إِن کَانَتْ إِلَا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِي ٌ لَدَيْنَا مُحْ( 53
 !شوند ناگهان همگى نزد ما احّضار مى ( خيزد فريادى عظيم برمى)صيحه واحدى بيش نيست،  -

 فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَا مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( 54
کردياد جازا داده    چاه را عمال ماى   شاود، و جاز آن   اى ساتم نماى   امروز به هيچ کس ذرّه ( :شود و به آنها گفته مى) -

 !شويد نمى

 إِنَ أَصْحَابَ الْجَنَةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاکِهُونَ ( 55
 .بهشتيان، امروز به نعمتهاى خدا مشغول و مسرورند -

 هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِؤُونَ ( 52
 .اند بر تختها تكيه زده ( ها و درختان بهشتىقّصر)هاى  آنها و همسرانشان در سايه -

 لَهُمْ فِيهَا فَاکِهَةٌ وَلَهُم مَا يَدَعُونَ ( 57
 !بخشى است، و هر شه بخواهند در اختيار آنان خواهد بود براى آنها در بهشت ميوه بسيار لذّت -
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 سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَبٍ رَحِيمٍ ( 58
 "!است؛ اين سخنى است از سوى پروردگارى مهربان ( و درود الهى)بر آنها سالم " -

 وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيَهَا الْمُجْرِمُونَ ( 59
 !جدا شويد امروز اى گنهكاران ( :گويند و به آنها مى) -

 ينٌ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَيْطَانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مَبِ( 21
 !آيا با شما عهد نكردم اى فرزندان آدم که شيطان را نپرستيد، که او براى شما دشمن آشكارى است؟ -

 وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مَسْتَقِيمٌ ( 21
 !و اينكه مرا بپرستيد که راه مستقيم اين است؟ -

 نُوا تَعْقِلُونَ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ جِبِل ا کَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُو( 22
 !او گروه زيادى از شما را گمراه کرد، آيا انديشه نكرديد؟ -

 هَذِهِ جَهَنَمُ الَتِي کُنتُمْ تُوعَدُونَ ( 23
 !شد اين همان دوزخى است که به شما وعده داده مى -

 اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا کُنتُمْ تَكْفُرُونَ ( 24
 !فرى که داشتيد به آتش آن بسوزيدامروز وارد آن شويد و به خاطر ک -

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِمُنَا أَيْادِيهِمْ وَتَشْاهَدُ أَرْجُلُهُامْ بِمَاا کَاانُوا      ( 25

 يَكْسِبُونَ 
 دادناد  گويند و پاهايشان کارهاايى را کاه انجاام ماى     نهيم، و دستهايشان با ما سخن مى امروز بر دهانشان مُهر مى -

 !دهند شهادت مى

 وَلَوْ نَشَاء لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الّصِرَاطَ فَأَنَى يُبّْصِرُونَ ( 22
خواهند بر يكديگر پيشى بگيرند، امّا شگونه  و اگر بخواهيم ششمانشان را محو کنيم؛ سپس براى عبور از راه، مى" -

 "!توانند ببينند؟ مى
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 مَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُّضِيًا وَلَا يَرْجِعُونَ وَلَوْ نَشَاء لَ( 27
تا نتوانناد راه خاود    ( سازيم روح مبدّل مى هايى بى و به مجسمه)کنيم  و اگر بخواهيم آنها را در جاى خود مسخ مى -

 !را ادامه دهند يا به عقب برگردند

 فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ  وَمَنْ نُعَمِرْهُ نُنَكِسْهُ( 28
؛ آياا انديشاه   ( گردانيم و به ناتوانى کودکى باز مى)کنيم  اش مى هر کس را طول عمر دهيم، در آفرينش واژگونه" -

 "!کنند؟ نمى

 وَمَا عَلَمْنَاهُ الشِعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَا ذِکْرٌ وَقُرْآنٌ مَبِينٌ ( 29
فقاط ذکار و    ( کتااب آسامانى  )؛ اين ( شاعر باشد)نياموختيم، و شايسته او نيست [ پيامبر]= رگز شعر به او ما ه" -

 "!قرآن مبين است

 لِيُنذِرَ مَن کَانَ حَيًا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ( 71
 !عذاب بر آنان مسلّم گردد و فرمان ( و بر کافران اتمام حجّت شود)اند بيم دهد  تا افرادى را که زنده -

 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ( 71
 !ايم شهارپايانى براى آنان آفريديم که آنان مالك آن هستند؟ آيا نديدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده -

 هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَکُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْکُلُونَ وَذَلَلْنَا( 72
 "کنند؛ و آنها را رام ايشان ساختيم، هم مرکب آنان از آن است و هم از آن تغذيه مى" -

 وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِ ُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ( 73
يدنيهائى گاوارا؛ آياا باا ايان حاال شاكرگزارى       اسات و نوشا   ( حيواناات )هاى ديگارى در آن   و براى آنان بهره" -

 "!کنند؟ نمى

 وَاتَخَذُوا مِن دُونِ اللَهِ آلِهَةً لَعَلَهُمْ يُنّصَرُونَ ( 74
 !آنان غير از خدا معبودانى براى خويش برگزيدند به اين اميد که يارى شوند -

  لَا يَسْتَطِيعُونَ نَّصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مَحّْضَرُونَ( 75
لشكرى براى آنهاا خواهناد باود کاه در      ( کنندگان در قيامت عبادت)ولى آنها قادر به يارى ايشان نيستند، و اين  -

 !شوند آتش دوزخ احّضار مى
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 فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ( 72
 !دانيم کنند مى دارند و آنچه را آشكار مى نهان مىپس سخنانشان تو را غمگين نسازد، ما آنچه را پ -

 أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَّصِيمٌ مَبِينٌ ( 77
 ( شنان صاحب قدرت و شعور و نطاق شاد کاه   )و او ! ارزش آفريديم؟ اى بى داند که ما او را از نطفه آيا انسان نمى -

 !برخاست ( با ما)آشكار به مخاصمه 

 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ( 78
کند در حالى که  شه کسى اين استخوانها را زنده مى»: و براى ما مثالى زد و آفرينش خود را فراموش کرد و گفت -

 «!پوسيده است؟

 ي أَنشَأَهَا أَوَلَ مَرَةٍ وَهُوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَذِ( 79
 "!کند که نخستين بار آن را آفريد؛ و او به هر مخلوقى داناست همان کسى آن را زنده مى»: بگو" -

 الَذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَجَرِ الْأَخّْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ ( 81
 «!افروزيد که براى شما از درخت سبز، آتش آفريد و شما بوسيله آن، آتش مى همان کسى -

أَوَلَيْسَ الَذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِاثْلَهُم بَلَاى   ( 81

 وَهُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ 
آرى ! را بيافريناد؟ [  انساانهاى خااک شاده   ]= د آناان  تواناد هماننا   آيا کسى که آسمانها و زمين را آفرياد، نماى   -

 !، و او آفريدگار داناست( تواند مى)

 إِنَمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ کُنْ فَيَكُونُ ( 82
موجاود   درناگ  ، آن نيز بى«!موجود باش»: گويد فرمان او شنين است که هرگاه شيزى را اراده کند، تنها به آن مى -

 !شود مى

 فَسُبْحَانَ الَذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ کُلِ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( 83
 "!گردانند پس منزّه است خداوندى که مالكيّت و حاکميّت همه شيز در دست اوست؛ و شما را به سوى او بازمى" -
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 سوره الصافات

 محل نزول مكه -182تعداد آيات  - 37س

 

 هِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِبِسْمِ اللّ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 وَالّصَافَاتِ صَف ا ( 1
 ( و منظّم)کشيده  صف ( فرشتگان)سوگند به  -

 فَالزَاجِرَاتِ زَجْرًا ( 2
 ( بازدارندگان)کنندگان و  و به نهى -

 فَالتَالِيَاتِ ذِکْرًا ( 3
 ...کنندگان پياپى آيات الهى و تالوت -

 إِنَ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ( 4
 "که معبود شما يگانه است؛" -

 رَبَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبَ الْمَشَارِقِ ( 5
 !پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آنهاست، و پروردگار مشرقها -

 اکِبِ إِنَا زَيَنَا السَمَاء الدَنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَ( 2
 را با ستارگان آراستيم،[  پايين]= ما آسمان نزديك  -

 وَحِفْظًا مِن کُلِ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ( 7
 !تا آن را از هر شيطان خبيثى حفظ کنيم -

 لَا يَسَمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن کُلِ جَانِبٍ ( 8
 !گيرند از هر سو هدف قرارمى ( و هرگاه شنين کنند)گان عالم باال گوش فرادهند، فرشت ( سخنان)توانند به  آنها نمى -
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 دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ( 9
 "!شوند؛ و براى آنان مجازاتى دائم است آنها به شدّت به عقب رانده مى" -

 إِلَا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ( 11
آنهاا را تعقياب   « شاهاب ثاقاب  »اى کوتاه براى استراق سم  به آسمان نزديك شاوند، کاه    ا که در لحظهمگر آنه -

 !کند مى

 فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدَ خَلْقًا أَم مَنْ خَلَقْنَا إِنَا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَازِبٍ ( 11
ما آنان را از ! ؟( و آسمانها و زمين)آفرينش فرشتگان  تر است يا آنان سخت ( و معاد)آيا آفرينش »: از آنان بپرس -

 !اى آفريديم گل شسبنده

 بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ( 12
 !کنند کنى، ولى آنها مسخره مى تو از انكارشان تعجّب مى -

 وَإِذَا ذُکِرُوا لَا يَذْکُرُونَ ( 13
 !وندش و هنگامى که به آنان تذکّر داده شود، هرگز متذکّر نمى -

 وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ( 14
 !کنند اى را ببينند، ديگران را نيز به استهزا دعوت مى و هنگامى که معجزه -

 وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَا سِحْرٌ مَبِينٌ ( 15
 !اين فقط سحرى آشكار است»: گويند و مى -

 أَئِنَا لَمَبْعُوثُونَ  أَئِذَا مِتْنَا وَکُنَا تُرَابًا وَعِظَامًا( 12
 !آيا هنگامى که ما مُرديم و به خاک و استخوان مبدّل شديم، بار ديگر برانگيخته خواهيم شد؟ -

 أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَلُونَ ( 17
 «!؟( گردند بازمى)يا پدران نخستين ما  -

 قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ( 18
 !د در حالى که خوار و کوشك خواهيد بودشوي آرى، همه شما زنده مى»: بگو -
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 فَإِنَمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ( 19
 !کنند نگاه مى ( خيزند و از قبرها برمى)شود، ناگهان همه  تنها يك صيحه عظيم واق  مى -

 وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِينِ ( 21
 «!بر ما، اين روز جزاست اى واى»: گويند و مى -

 هَذَا يَوْمُ الْفَّصْلِ الَذِي کُنتُمْ بِهِ تُكَذِبُونَ ( 21
 !کرديد است که شما آن را تكذيب مى ( حقّ از باطل)اين همان روز جدايى  ( آرى) -

 احْشُرُوا الَذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا کَانُوا يَعْبُدُونَ ( 22
 ...پرستيدند ظالمان و همرديفانشان و آنچه را مى ( :شود فرشتگان دستور داده مى در اين هنگام به) -

 مِن دُونِ اللَهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ( 23
 !پرستيدند جم  کنيد و بسوى راه دوزخ هدايتشان کنيد جز خدا مى ( آرى آنچه را) -

 وَقِفُوهُمْ إِنَهُم مَسْئُولُونَ ( 24
 !نها را نگهداريد که بايد بازپرسى شوندآ -

 مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ( 25
 !طلبيد؟ شما را شه شده که از هم يارى نمى -

 بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ( 22
 !ولى آنان در آن روز تسليم قدرت خداوندند -

 وَأَقْبَلَ بَعّْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ ( 27
 ...پرسند رو به يكديگر کرده و از هم مى ( ر اين حالو د) -

 قَالُوا إِنَكُمْ کُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ( 28
از طرياق خيرخاواهى و نيكاى وارد شاديد امّاا جاز        ( شما رهبران گمراهى بوديد که به ظاهر»: گويند مى)گروهى  -

 «!( فريب شيزى در کارتان نبود
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 مْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ قَالُوا بَل لَ( 29
 !؟( تقّصير ما شيست)شما خودتان اهل ايمان نبوديد »: گويند مى ( آنها در جواب) -

 وَمَا کَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلْطَانٍ بَلْ کُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ( 31
 !اى بر شما نداشتيم، بلكه شما خود قومى طغيانگر بوديد ما هيچ گونه سلطه -

 فَحَقَ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِنَا إِنَا لَذَائِقُونَ ( 31
 !ششيم اکنون فرمان پروردگارمان بر همه ما مسلّم شده، و همگى از عذاب او مى -

 فَأَغْوَيْنَاکُمْ إِنَا کُنَا غَاوِينَ ( 32
 !ما شما را گمراه کرديم، همان گونه که خود گمراه بوديم -

 فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِکُونَ  فَإِنَهُمْ يَوْمَئِذٍ( 33
 !در آن روز در عذاب الهى مشترکند[  پيشوايان و پيروان گمراه]= همه آنها  ( آرى) -

 إِنَا کَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ( 34
 !کنيم ما اين گونه با مجرمان رفتار مى -

 للَهُ يَسْتَكْبِرُونَ إِنَهُمْ کَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَا ا( 35
 ...کردند ، تكبّر و سرکشى مى«معبودى جز خدا وجود ندارد»: شد شرا که وقتى به آنها گفته مى -

 وَيَقُولُونَ أَئِنَا لَتَارِکُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ( 32
 «!آيا ما معبودان خود را بخاطر شاعرى ديوانه رها کنيم؟»: گفتند و پيوسته مى -

 بَلْ جَاء بِالْحَقِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ( 37
 !شنين نيست، او حقّ را آورده و پيامبران پيشين را تّصديق کرده است -

 إِنَكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ( 38
 !را خواهيد ششيد ( الهى)بطور مسلّم عذاب دردناک  ( مستكبران کوردل)اما شما  -

 وْنَ إِلَا مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَمَا تُجْزَ( 39
 شويد، داديد کيفر داده نمى و جز به آنچه انجام مى -
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 إِلَا عِبَادَ اللَهِ الْمُخْلَّصِينَ ( 41
 !( که از اين کيفرها برکنارند)جز بندگان مخلص خدا  -

 أُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ( 41
 اى است، معيّن و ويژه روزى[  بندگان مخلص]= براى آنان  -

 فَوَاکِهُ وَهُم مَكْرَمُونَ ( 42
 ...شوند ، و آنها گرامى داشته مى( ى گوناگون پر ارزش)ها ميوه -

 فِي جَنَاتِ النَعِيمِ ( 43
 "در باغهاى پر نعمت بهشت؛" -

 عَلَى سُرُرٍ مَتَقَابِلِينَ ( 44
 اند، در حالى که بر تختها رو به روى يكديگر تكيه زده -

 يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَعِينٍ ( 45
 "گردانند؛ و گرداگردشان قدحهاى لبريز از شراب طهور را مى" -

 بَيّْضَاء لَذَةٍ لِلشَارِبِينَ ( 42
 "شرابى سفيد و درخشنده، و لذّتبخش براى نوشندگان؛" -

 لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ( 47
 !شوند ى که نه در آن مايه تباهى عقل است و نه از آن مست مىشراب -

 وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَرْفِ عِينٌ ( 48
 .ورزند و نزد آنها همسرانى زيبا ششم است که جز به شوهران خود عشق نمى -

 کَأَنَهُنَ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ( 49
و دست انساانى  )پنهان مانده  ( در زير بال و پر مرغ)د که مرغهايى هستن همچون تخم ( لطافت و سفيدى)گويى از  -

 !( هرگز آن را لمس نكرده است
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 فَأَقْبَلَ بَعّْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ ( 51
 ...پرسند بعّضى رو به بعّضى ديگر کرده مى ( در حالى که آنها غرق گفتگو هستند) -

 قَرِينٌ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِي کَانَ لِي ( 51
 ...من همنشينى داشتم»: گويد کسى از آنها مى -

 يَقُولُ أَئِنَكَ لَمِنْ الْمُّصَدِقِينَ ( 52
 ...اى تو اين سخن را باور کرده ( به راستى)آيا : گفت که پيوسته مى -

 أَئِذَا مِتْنَا وَکُنَا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَا لَمَدِينُونَ ( 53
 «!شويم و جزا داده خواهيم شد؟ زنده مى ( بار ديگر)و به خاک و استخوان مبدّل شديم،  که وقتى ما مُرديم -

 قَالَ هَلْ أَنتُم مَطَلِعُونَ ( 54
 «توانيد از او خبرى بگيريد؟ آيا شما مى»: گويد مى ( سپس) -

 فَاطَلَ َ فَرَآهُ فِي سَوَاء الْجَحِيمِ ( 55
 .بيند و را در ميان دوزخ مىکند، ناگهان ا اينجاست که نگاهى مى -

 قَالَ تَاللَهِ إِنْ کِدتَ لَتُرْدِينِ ( 52
 !به هالکت بكشانى ( نيز)به خدا سوگند نزديك بود مرا »: گويد مى -

 وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِي لَكُنتُ مِنَ الْمُحّْضَرِينَ ( 57
 !ودمب ( در دوزخ)و اگر نعمت پروردگارم نبود، من نيز از احّضارشدگان  -

 أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِتِينَ ( 58
 ،( و در بهشت جاودانه خواهيم بود)ميريم  آيا ما هرگز نمى ( !اى دوستان: گويد سپس به ياران خود مى) -

 إِلَا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَبِينَ ( 59
 .عذاب نخواهيم شدو جز همان مرگ اول، مرگى به سراغ ما نخواهد آمد، و ما هرگز  -

 إِنَ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( 21
 !راستى اين همان پيروزى بزرگ است -
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 لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ ( 21
 !کنندگان عمل کنند آرى، براى مثل اين، بايد عمل -

 أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَقُومِ ( 22
 !زقّوم؟ ( انگيز نفرت)بهتر است يا درخت  ( نعمتهاى جاويدان بهشتى) آيا اين -

 إِنَا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَالِمِينَ ( 23
 !ما آن را مايه درد و رنّج ظالمان قرار داديم -

 إِنَهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ( 24
 !رويد آن درختى است که از قعر جهنّم مى -

 طَلْعُهَا کَأَنَهُ رُؤُوسُ الشَيَاطِينِ ( 25
 !شكوفه آن مانند سرهاى شياطين است -

 فَإِنَهُمْ لَآکِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ( 22
 !کنند خورند و شكمها را از آن پر مى از آن مى[  مجرمان]= آنها  -

 نْ حَمِيمٍ ثُمَ إِنَ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِ( 27
 !نوشند سپس روى آن آب داغ متعفّنى مى -

 ثُمَ إِنَ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ( 28
 !سپس بازگشت آنها به سوى جهنّم است -

 إِنَهُمْ أَلْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالِينَ ( 29
 شرا که آنها پدران خود را گمراه يافتند، -

 عُونَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَ( 71
 !شوند با اين حال به سرعت بدنبال آنان کشانده مى -

 وَلَقَدْ ضَلَ قَبْلَهُمْ أَکْثَرُ الْأَوَلِينَ ( 71
 !گمراه شدند ( نيز)و قبل از آنها بيشتر پيشينيان  -
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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مَنذِرِينَ ( 72
 ما در ميان آنها انذارکنندگانى فرستاديم، -

 رْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ فَانظُ( 73
 !ولى بنگر عاقبت انذارشوندگان شگونه بود -

 إِلَا عِبَادَ اللَهِ الْمُخْلَّصِينَ ( 74
 !مگر بندگان مخلص خدا -

 وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ( 75
 "!اى هستيم ؛ و شه خوب اجابت کننده( و ما دعاى او را اجابت کرديم)و نوح، ما را خواند " -

 وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ( 72
 و او و خاندانش را از اندوه بزرگ رهايى بخشيديم، -

 وَجَعَلْنَا ذُرِيَتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ ( 77
 قرار داديم، ( روى زمين)و فرزندانش را همان بازماندگان  -

 ا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَتَرَکْنَ( 78
 .و نام نيك او را در ميان امّتهاى بعد باقى نهاديم -

 سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ( 79
 !سالم بر نوح در ميان جهانيان باد -

 إِنَا کَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( 81
 !دهيم ما اين گونه نيكوکاران را پاداش مى -

 مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَهُ ( 81
 !شرا که او از بندگان باايمان ما بود -

 ثُمَ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ( 82
 !را غرق کرديم[ دشمنان او]= سپس ديگران  -
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 وَإِنَ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ( 83
 "و از پيروان او ابراهيم بود؛" -

 مٍ إِذْ جَاء رَبَهُ بِقَلْبٍ سَلِي( 84
 "هنگامى را که با قلب سليم به پيشگاه پروردگارش آمد؛ ( به خاطر بياور)" -

 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ( 85
 !پرستيد؟ اينها شيست که مى»: هنگامى که به پدر و قومش گفت -

 أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَهِ تُرِيدُونَ ( 82
 !رويد؟ سراغ اين معبودان دروغين مى آيا غير از خدا به -

 فَمَا ظَنُكُم بِرَبِ الْعَالَمِينَ ( 87
 !بريد؟ شما درباره پروردگار عالميان شه گمان مى -

 فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُجُومِ ( 88
 ...نگاهى به ستارگان افكند ( سپس) -

 فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ ( 89
 «!( آيم به مراسم جشن نمىو با شما )من بيمارم »: و گفت -

 فَتَوَلَوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ( 91
 ( .و بسرعت دور شدند)آنها از او روى برتافته و به او پشت کردند  -

 فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْکُلُونَ ( 91
 ( از اياان غااذاها)شاارا »: مخفيانااه نگاااهى بااه معبودانشااان کاارد و از روى تمسااخر گفاات ( او وارد بتخانااه شااد) -

 !خوريد؟ نمى

 مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ( 92
 «!گوييد؟ شرا سخن نمى ( اصالً) -
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 فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ( 93
و جز بت بزرگ، هماه را درهام   )اى محكم با دست راست بر پيكر آنها فرود آورد  سپس بسوى آنها رفت و ضربه -

 .( شكست

 قْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ فَأَ( 94
 .آنها با سرعت به او روى آوردند -

 قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ( 95
 !تراشيد؟ پرستيد که با دست خود مى آيا شيزى را مى»: گفت -

 وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ( 92
 «!سازيد با اينكه خداوند هم شما را آفريده و هم بتهايى که مى -

 قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ( 97
 «!بناى مرتفعى براى او بسازيد و او را در جهنّمى از آتش بيفكنيد»: گفتند ( پرستان بت) -

 فَأَرَادُوا بِهِ کَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ( 98
 !بودند، ولى ما آنان را پست و مغلوب ساختيم آنها طرحى براى نابودى ابراهيم ريخته -

 وَقَالَ إِنِي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِي سَيَهْدِينِ ( 99
 !روم، او مرا هدايت خواهد کرد من به سوى پروردگارم مى»: و گفت ( او از اين مهلكه بسالمت بيرون آمد) -

 رَبِ هَبْ لِي مِنَ الّصَالِحِينَ ( 111
 «!ببخش[  فرزندان صالح]= صالحان به من از ! پروردگارا -

 فَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ( 111
 !را به نوجوانى بردبار و صبور بشارت داديم[  ابراهيم]= ما او  -
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فَلَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَعْيَ قَالَ يَا بُنَيَ إِنِي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ ( 112

 قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَهُ مِنَ الّصَابِرِينَ  مَاذَا تَرَى
کانم، نظار تاو     من در خواب ديدم که تو را ذبح مى! پسرم»: هنگامى که با او به مقام سعى و کوشش رسيد، گفت -

 «!ن خواهى يافتهر شه دستور دارى اجرا کن، به خواست خدا مرا از صابرا! پدرم»گفت « شيست؟

 فَلَمَا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ( 113
 ...هنگامى که هر دو تسليم شدند و ابراهيم جبين او را بر خاک نهاد -

 وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ( 114
 !اى ابراهيم»: او را ندا داديم که -

 زِي الْمُحْسِنِينَ قَدْ صَدَقْتَ الرُؤْيَا إِنَا کَذَلِكَ نَجْ( 115
 !دهيم ما اين گونه، نيكوکاران را جزا مى« !( و به مأموريت خود عمل کردى)آن رؤيا را تحقق بخشيدى  -

 إِنَ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ ( 112
 !اين مسلّماً همان امتحان آشكار است -

 وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ( 117
 ى او کرديم،ما ذبح عظيمى را فدا -

 وَتَرَکْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ( 118
 !و نام نيك او را در امّتهاى بعد باقى نهاديم -

 سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ( 119
 !سالم بر ابراهيم -

 کَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( 111
 !دهيم اين گونه نيكوکاران را پاداش مى -

 ا الْمُؤْمِنِينَ إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَ( 111
 !او از بندگان باايمان ما است -
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 وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًا مِنَ الّصَالِحِينَ ( 112
 !بشارت داديم -پيامبرى از شايستگان -ما او را به اسحاق  -

 فْسِهِ مُبِينٌ وَبَارَکْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِيَتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَ( 113
ما به او و اسحاق برکت داديم؛ و از دودمان آن دو، افارادى بودناد نيكوکاار و افارادى آشاكارا باه خاود ساتم         " -

 "!کردند

 وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ( 114
 !ما به موسى و هارون نعمت بخشيديم -

 بِ الْعَظِيمِ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْ( 115
 !و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات داديم -

 وَنَّصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ( 112
 !و آنها را يارى کرديم تا بر دشمنان خود پيروز شدند -

 وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ( 117
 ما به آن دو، کتاب روشنگر داديم، -

 دَيْنَاهُمَا الّصِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَ( 118
 !و آن دو را به راه راست هدايت نموديم -

 وَتَرَکْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ( 119
 !و نام نيكشان را در اقوام بعد باقى گذارديم -

 سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ( 121
 !سالم بر موسى و هارون -

 جْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَا کَذَلِكَ نَ( 121
 !دهيم ما اين گونه نيكوکاران را پاداش مى -
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 إِنَهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ( 122
 !آن دو از بندگان مؤمن ما بودند -

 وَإِنَ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ ( 123
 !بود ( ما)و الياس از رسوالن  -

 تَقُونَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَ( 124
 !کنيد؟ آيا تقوا پيشه نمى»: به خاطر بياور هنگامى را که به قومش گفت -

 أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ( 125
 !سازيد؟ خوانيد و بهترين آفريدگارها را رها مى را مى« بعل»آيا بت  -

 لِينَ وَاللَهَ رَبَكُمْ وَرَبَ آبَائِكُمُ الْأَوَ( 122
 «!خدايى که پروردگار شما و پروردگار نياکان شماست -

 فَكَذَبُوهُ فَإِنَهُمْ لَمُحّْضَرُونَ ( 127
 "!شوند احّضار مى ( در دادگاه عدل الهى)امّا آنها او را تكذيب کردند؛ ولى به يقين همگى " -

 إِلَا عِبَادَ اللَهِ الْمُخْلَّصِينَ ( 128
 !مگر بندگان مخلص خدا -

 وَتَرَکْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ( 129
 !ما نام نيك او را در ميان امّتهاى بعد باقى گذارديم -

 سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ( 131
 !سالم بر الياسين -

 إِنَا کَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( 131
 !دهيم ما اين گونه نيكوکاران را پاداش مى -

 عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَهُ مِنْ ( 132
 !او از بندگان مؤمن ما است -
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 وَإِنَ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ( 133
 !است ( ما)و لوط از رسوالن  -

 إِذْ نَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ( 134
 و به خاطر بياور زمانى را که او و خاندانش را همگى نجات داديم، -

 ا فِي الْغَابِرِينَ إِلَا عَجُوزً( 135
 !( و به سرنوشت آنان گرفتار شد)مگر پيرزنى که از بازماندگان بود  -

 ثُمَ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ( 132
 !سپس بقيه را نابود کرديم -

 وَإِنَكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِم مَّصْبِحِينَ ( 137
 ...گذريد آنها مى ( هاى شهرهاى ويرانه)و شما پيوسته صبحگاهان از کنار  -

 وَبِاللَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ( 138
 "!انديشيد؟ شبانگاه؛ آيا نمى ( همچنين)و " -

 وَإِنَ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ( 139
 !است ( ما)و يونس از رسوالن  -

 إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ( 141
 .فرار کرد ( از جمعيّت و بار)کشتى پر به خاطر بياور زمانى را که به سوى  -

 فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَّضِينَ ( 141
 !مغلوب شد ( و قرعه به نام او افتاد و)و با آنها قرعه افكند،  -

 فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ( 142
 !سرزنش بود و ماهى عظيمى او را بلعيد، در حالى که مستحقّ ( او را به دريا افكندند) -

 فَلَوْلَا أَنَهُ کَانَ مِنْ الْمُسَبِحِينَ ( 143
 ...کنندگان نبود و اگر او از تسبيح -
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 لَلَبِ َ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ( 144
 !ماند تا روز قيامت در شكم ماهى مى -

 فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ ( 145
او را در يك سرزمين خشك خالى از گياه افكناديم در حاالى کاه بيماار      ( ا رهايى بخشيديم وبه هر حال ما او ر) -

 !بود

 وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينٍ ( 142
 !( تا در سايه برگهاى پهن و مرطوبش آرامش يابد)و بوته کدوئى بر او رويانديم  -

 وْ يَزِيدُونَ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَ( 147
 !فرستاديم -يا بيشتر -و او را به سوى جمعيّت يكّصد هزار نفرى  -

 فَآمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ( 148
 !مند ساختيم آنها ايمان آوردند، از اين رو تا مدّت معلومى آنان را از مواهب زندگى بهره -

 هُمُ الْبَنُونَ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ الْبَنَاتُ وَلَ( 149
 !آيا پروردگارت دخترانى دارد و پسران از آن آنهاست؟: از آنان بپرس -

 أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ( 151
 !آيا ما فرشتگان را مؤن  آفريديم و آنها ناظر بودند؟ -

 أَلَا إِنَهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ( 151
 :گويند د آنها با اين تهمت بزرگشان مىداني -

 وَلَدَ اللَهُ وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ ( 152
 !گويند ولى آنها به يقين دروغ مى« !خداوند فرزند آورده» -

 أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ( 153
 !آيا دختران را بر پسران ترجيح داده است؟ -
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 ونَ مَا لَكُمْ کَيْفَ تَحْكُمُ( 154
 ( !گوييد؟ فهميد شه مى هيچ مى! )کنيد؟ شگونه حكم مى! شما را شه شده است؟ -

 أَفَلَا تَذَکَرُونَ ( 155
 !شويد؟ آيا متذکّر نمى -

 أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مَبِينٌ ( 152
 يا شما دليل روشنى در اين باره داريد؟ -

 فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ ( 157
 !گوييد کتابتان را بياوريد اگر راست مى -

 وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَةُ إِنَهُمْ لَمُحّْضَرُونَ ( 158
نسبتى قائل شدند؛ در حاالى کاه جنّياان بخاوبى      ( خويشاوندى و)و جنّ، [ خداوند]= ميان او [  مشرکان]= آنها " -

 "!شوند پرستان در دادگاه الهى احّضار مى د که اين بتدانن مى

 سُبْحَانَ اللَهِ عَمَا يَّصِفُونَ ( 159
 کنند، منزّه است خداوند از آنچه توصيف مى -

 إِلَا عِبَادَ اللَهِ الْمُخْلَّصِينَ ( 121
 !مگر بندگان مخلص خدا -

 فَإِنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ( 121
 کنيد، ش مىشما و آنچه را پرست -

 مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ( 122
 فريب دهيد، ( با آن)توانيد کسى را  هرگز نمى -

 إِلَا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ( 123
 !شوند مگر آنها که در آتش دوزخ وارد مى -
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 وَمَا مِنَا إِلَا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ( 124
 "مقام معلومى دارد؛ و هيچ يك از ما نيست جز آنكه" -

 وَإِنَا لَنَحْنُ الّصَافُونَ ( 125
 "ايم؛ به صف ايستاده ( براى اطاعت فرمان خداوند)و ما همگى " -

 وَإِنَا لَنَحْنُ الْمُسَبِحُونَ ( 122
 !گوى او هستيم و ما همه تسبيح -

 وَإِنْ کَانُوا لَيَقُولُونَ ( 127
 :گفتند آنها پيوسته مى -

 أَنَ عِندَنَا ذِکْرًا مِنْ الْأَوَلِينَ لَوْ ( 128
 اگر يكى از کتابهاى پيشينيان نزد ما بود،» -

 لَكُنَا عِبَادَ اللَهِ الْمُخْلَّصِينَ ( 129
 «!به يقين، ما بندگان مخلص خدا بوديم -

 فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( 171
 ( نتيجه کار خاود را )به آن کافر شدند؛ ولى بزودى  ( آنها نازل شد، امّا هنگامى که اين کتاب بزرگ آسمانى بر)" -

 "!خواهند دانست

 وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ( 171
 ...وعده قطعى ما براى بندگان فرستاده ما از پيش مسلّم شده -

 إِنَهُمْ لَهُمُ الْمَنّصُورُونَ ( 172
 گانند،که آنان يارى شد -

 وَإِنَ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ( 173
 !و لشكر ما پيروزند -
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 فَتَوَلَ عَنْهُمْ حَتَى حِينٍ ( 174
 !( که فرمان جهاد فرارسد)روى بگردان تا زمان معيّنى [  کافران]= از آنها  -

 وَأَبّْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبّْصِرُونَ ( 175
 !بينند مى ( نتيجه اعمال خود را)اما بزودى  ( واستمحت شه بى)و وض  آنها را بنگر  -

 أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ( 172
 !کنند؟ آيا آنها براى عذاب ما شتاب مى -

 فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ( 177
 !ان صبحگاه بدى خواهند داشتهايشان فرود آيد، انذارشدگ امّا هنگامى که عذاب ما در آستانه خانه -

 وَتَوَلَ عَنْهُمْ حَتَى حِينٍ ( 178
 !از آنان روى بگردان تا زمان معيّنى -

 وَأَبّْصِرْ فَسَوْفَ يُبّْصِرُونَ ( 179
 "!بينند مى ( نتيجه اعمال خود را)و وض  کارشان را ببين؛ آنها نيز به زودى " -

 مَا يَّصِفُونَ سُبْحَانَ رَبِكَ رَبِ الْعِزَةِ عَ( 181
 .کنند از آنچه آنان توصيف مى ( و قدرت)منزّه است پروردگار تو، پروردگار عزّت  -

 وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ( 181
 !و سالم بر رسوالن -

 وَالْحَمْدُ لِلَهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ( 182
 !حمد و ستايش مخّصوص خداوندى است که پروردگار جهانيان است -
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 سوره ص

 محل نزول مكه -88تعداد آيات  - 38س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِکْرِ ( 1
 .( که اين کتاب، معجزه الهى است)ص، سوگند به قرآنى که داراى ذکر است  -

 شِقَاقٍ بَلِ الَذِينَ کَفَرُوا فِي عِزَةٍ وَ( 2
 !ولى کافران گرفتار غرور اختالفند -

 کَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ( 3
 ( خواستند و کمك مى)زدند  شه بسيار اقوامى را که پيش از آنها هالک کرديم؛ و به هنگام نزول عذاب فرياد مى" -

 "!ولى وقت نجات گذشته بود

 وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مَنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ کَذَابٌ ( 4
ايان سااحر بسايار    : اى از ميان آنان باه سويشاان آماده؛ و کاافران گفتناد      دهنده آنها تعجّب کردند که پيامبر بيم" -

 "!دروغگويى است

 ا لَشَيْءٌ عُجَابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَ هَذَ( 5
 «!اين براستى شيز عجيبى است! آيا او بجاى اينهمه خدايان، خداى واحدى قرار داده؟ -

 وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ( 2
شاما  )اناد   نتان را محكم بچسبيد، اين شيزى است که خواستهبرويد و خدايا»: سرکردگان آنها بيرون آمدند و گفتند -

 !( را گمراه کنند

 مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَا اخْتِلَاقٌ ( 7
 "!ايم؛ اين تنها يك آئين ساختگى است ما هرگز شنين شيزى در آيين ديگرى نشنيده" -
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رُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍ مِان ذِکْارِي بَالْ لَمَاا يَاذُوقُوا      أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِکْ( 8

 عَذَابِ 
آنها در حقيقت در اصل وحى من تردياد دارناد، بلكاه    « !نازل شده؟[ محمّد]= آيا از ميان همه ما، قرآن تنها بر او  -

 !( گويند که اين شنين گستاخانه سخن مى)اند  آنان هنوز عذاب الهى را نچشيده

 أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ ( 9
 !؟( تا به هر کس ميل دارند بدهند)ات نزد آنهاست  مگر خزاين رحمت پروردگار توانا و بخشنده -

 ابِ أَمْ لَهُم مَلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَ( 11
باا هار    ( اگر شنين اسات ! )يا اينكه مالكيّت و حاکميّت آسمانها و زمين و آنچه ميان اين دو است از آن آنهاست؟ -

 !( و جلو نزول وحى را بر قلب پاک محمّد بگيرند)وسيله ممكن به آسمانها بروند 

 جُندٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ( 11
 !اى از احزابند خورده ر کوشك شكستاينها لشك ( آرى) -

 کَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ( 12
 !تكذيب کردند ( پيامبران ما را)پيش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت  -

 زَابُ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ األَيْكَةِ أُوْلَئِكَ الْأَحْ( 13
 !( که به تكذيب پيامبران برخاستند)، اينها احزابى بودند [ قوم شعيب]= قوم ثمود و لوط و اصحاب األيكه  ( نيز)و  -

 إِن کُلٌ إِلَا کَذَبَ الرُسُلَ فَحَقَ عِقَابِ ( 14
 !رسوالن را تكذيب کردند، و عذاب الهى درباره آنان تحقق يافت ( ها از اين گروه)هر يك  -

 وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاء إِلَا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ ( 15
کشند که هايچ مهلات و بازگشاتى باراى آن وجاود       جز يك صيحه آسمانى را انتظار نمى ( با اين اعمالشان)اينها  -

 !( سازد و همگى را نابود مى)ندارد 

 قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ  وَقَالُوا رَبَنَا عَجِل لَنَا قِطَنَا( 12
 «!بهره ما را از عذاب هر شه زودتر قبل از روز حساب به ما ده! پروردگارا»: گفتند ( سرى از روى خيره)آنها  -
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 اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْکُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَهُ أَوَابٌ ( 17
 !کننده بود اش، و به خاطر بياور بنده ما داوود صاحب قدرت را، که او بسيار توبهگويند شكيبا ب در برابر آنچه مى -

 إِنَا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِحْنَ بِالْعَشِيِ وَالْإِشْرَاقِ ( 18
 !گفتند ها را مسخّر او ساختيم که هر شامگاه و صبحگاه با او تسبيح مى ما کوه -

 ةً کُلٌ لَهُ أَوَابٌ وَالطَيْرَ مَحْشُورَ( 19
کننده به ساوى   ؛و همه اينها بازگشت( تا همراه او تسبيح خدا گويند)پرندگان را نيز دسته جمعى مسخّر او کرديم " -

 "!او بودند

 وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَّصْلَ الْخِطَابِ ( 21
 !داورى عادالنه ( هم)ش به او داديم و دان ( هم)و حكومت او را استحكام بخشيديم،  -

 وَهَلْ أَتَاکَ نَبَأُ الْخَّصْمِ إِذْ تَسَوَرُوا الْمِحْرَابَ ( 21
 !باال رفتند به تو رسيده است؟ ( داوود)آيا داستان شاکيان هنگامى که از محراب  -

انِ بَغَى بَعّْضُنَا عَلَاى  إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَّصْمَ( 22

 بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الّصِرَاطِ 
نتارس، دو نفار شااکى    »: بر او وارد شدند و او از ديدن آنها وحشات کارد؛ گفتناد    ( مقدمه بى)در آن هنگام که " -

ون در ميان ما بحق داورى کن و ستم روا مدار و ما را باه راه راسات   هستيم که يكى از ما بر ديگرى ستم کرده؛ اکن

 "!هدايت کن

إِنَ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْ ٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَاةٌ وَاحِادَةٌ فَقَاالَ أَکْفِلْنِيهَاا     ( 23

 وَعَزَنِي فِي الْخِطَابِ 
اين يكى را هام باه   : کند که بيش ندارم امّا او اصرار مى اين برادر من است؛ و او نود و نه ميش دارد و من يكى" -

 "«!من واگذار؛ و در سخن بر من غلبه کرده است
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قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَ کَثِيرًا مِنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي ( 24

مِلُوا الّصَاالِحَاتِ وَقَلِيالٌ مَاا هُامْ وَظَانَ      بَعّْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَا الَذِينَ آمَنُوا وَعَ

 دَاوُودُ أَنَمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَهُ وَخَرَ رَاکِعًا وَأَنَابَ 
مسلّماً او با درخواست يك ميش تو براى افزودن آن به ميشهايش، بر تو ستم نموده؛ و بسايارى  »: گفت ( داوود)" -

اند؛ امّاا عادّه    کنند، مگر کسانى که ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده يكديگر ستم مى به ( و دوستان)از شريكان 

ايم، از اين رو از پروردگارش طلب آمرزش نمود و  آزموده ( با اين ماجرا)داوود دانست که ما او را « !آنان کم است

 ".به سجده افتاد و توبه کرد

 هُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَ لَ( 25
 "!ما اين عمل را بر او بخشيديم؛ و او نزد ما داراى مقامى واال و سرانجامى نيكوست" -

يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاکَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَاسِ بِالْحَقِ وَلَا تَتَبِ ِ ( 22

سَبِيلِ اللَهِ إِنَ الَذِينَ يَّضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللَاهِ لَهُامْ عَاذَابٌ    الْهَوَى فَيُّضِلَكَ عَن 

 شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ 
در زمين قرار داديم؛ پس در ميان مردم بحق داورى کان، و از هاواى    ( نماينده خود)ما تو را خليفه و ! اى داوود" -

منحرف سازد؛ کسانى کاه از راه خادا گماراه شاوند، عاذاب شاديدى بخااطر         نفس پيروى مكن که تو را از راه خدا

 "!فراموش کردن روز حساب دارند

وَمَا خَلَقْنَا السَمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُ الَذِينَ کَفَرُوا فَوَيْلٌ ( 27

 لِلَذِينَ کَفَرُوا مِنَ النَارِ 
و آنچه را ميان آنهاست بيهوده نيافريديم؛ اين گمان کاافران اسات؛ واى بار کاافران از آتاش      ما آسمان و زمين " -

 "!( دوزخ)
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أَمْ نَجْعَلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَاالِحَاتِ کَالْمُفْسِادِينَ فِاي الْاأَرْضِ أَمْ     ( 28

 نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ کَالْفُجَارِ 
دهايم، ياا    اناد همچاون مفسادان در زماين قارار ماى       و کارهاى شايسته انجاام داده  آيا کسانى را که ايمان آورده -

 !پرهيزگاران را همچون فاجران؟

 کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَکٌ لِيَدَبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَکَرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ( 29
 !در آيات آن تدبّر کنند و خردمندان متذکّر شوندايم تا  اين کتابى است پربرکت که بر تو نازل کرده -

 وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابٌ ( 31
 "!( و به ياد او بود)کرد  زيرا همواره به سوى خدا بازگشت مى! ما سليمان را به داوود بخشيديم؛ شه بنده خوبى" -

 عَشِيِ الّصَافِنَاتُ الْجِيَادُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْ( 31
 به خاطر بياور هنگامى را که عّصرگاهان اسبان شابك تندرو را بر او عرضه داشتند، -

 فَقَالَ إِنِي أَحْبَبْتُ حُبَ الْخَيْرِ عَن ذِکْرِ رَبِي حَتَى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ( 32
، او همچنان باه  «خواهم از آنها در جهاد استفاده کنم و مى)من اين اسبان را بخاطر پروردگارم دوست دارم »: گفت -

 .تا از ديدگانش پنهان شدند ( کرد آنها نگاه مى

 رُدَوهَا عَلَيَ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسَوقِ وَالْأَعْنَاقِ ( 33
گردنهااى آنهاا   و دسات باه سااقها و    ! بار ديگر آنها را نزد من بازگردانيد ( :آنها به قدرى جالب بودند که گفت) -

 .( و آنها را نوازش داد)کشيد 

 وَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى کُرْسِيِهِ جَسَدًا ثُمَ أَنَابَ ( 34
 ".ما سليمان را آزموديم و بر تخت او جسدى افكنديم؛ سپس او به درگاه خداوند توبه کرد" -

لْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِانْ بَعْادِي إِنَاكَ أَناتَ     قَالَ رَبِ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُ( 35

 الْوَهَابُ 
مرا ببخش و حكومتى به من عطا کن که بعد از من سازاوار هايچ کاس نباشاد، کاه تاو بسايار        ! پروردگارا: گفت -

 !اى بخشنده
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 فَسَخَرْنَا لَهُ الرِيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْ ُ أَصَابَ ( 32
 !خواهد برود باد را مسخّر او ساختيم تا به فرمانش بنرمى حرکت کند و به هر جا او مى پس ما -

 وَالشَيَاطِينَ کُلَ بَنَاء وَغَوَاصٍ ( 37
 !و شياطين را مسخّر او کرديم، هر بنّا و غوّاصى از آنها را -

 وَآخَرِينَ مُقَرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ( 38
 قرار داديم، ( تحت سلطه او)را در غل و زنجير  ( ناز شياطي)و گروه ديگرى  -

 هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( 39
خاواهى   ببخش، و از هار کاس ماى    ( بينى و صالح مى)خواهى  اين عطاى ما است، به هر کس مى ( :و به او گفتيم) -

 !( تو امين هستى)امساک کن، و حسابى بر تو نيست 

 وَإِنَ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ ( 41
 !نزد ما مقامى ارجمند و سرانجامى نيكوست[  سليمان]= و براى او  -

 وَاذْکُرْ عَبْدَنَا أَيَوبَ إِذْ نَادَى رَبَهُ أَنِي مَسَنِيَ الشَيْطَانُ بِنُّصْبٍ وَعَذَابٍ ( 41
شيطان مرا باه رناّج و    ( !پروردگارا: و گفت)گامى که پروردگارش را خواند و به خاطر بياور بنده ما ايّوب را، هن -

 .عذاب افكنده است

 ارْکُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ( 42
 !اين ششمه آبى خنك براى شستشو و نوشيدن است! پاى خود را بر زمين بكوب ( :به او گفتيم) -

 وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِکْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ  وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ( 43
اش را به او بخشيديم، و همانند آنها را بر آنان افزوديم، تا رحمتاى از ساوى ماا باشاد و تاذکّرى باراى        و خانواده -

 .انديشمندان

وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَاهُ   وَخُذْ بِيَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَ ْ إِنَا( 44

 أَوَابٌ 
بزن و ساوگند خاود را    ( همسرت را)را برگير و با آن  ( يا مانند آن)هاى گندم  اى از ساقه بسته ( :و به او گفتيم)" -

 "!بود ( به سوى خدا)کننده  ما او را شكيبا يافتيم؛ شه بنده خوبى که بسيار بازگشت! مشكن
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 اذْکُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبّْصَارِ وَ( 45
 !( ى بينا)و ششمها ( ى نيرومند)و به خاطر بياور بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را، صاحبان دستها -

 إِنَا أَخْلَّصْنَاهُم بِخَالِّصَةٍ ذِکْرَى الدَارِ ( 42
 !اى خالص کرديم، و آن يادآورى سراى آخرت بود با خلوص ويژه ما آنها را -

 وَإِنَهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُّصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ( 47
 !و آنها نزد ما از برگزيدگان و نيكانند -

 وَاذْکُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَ َ وَذَا الْكِفْلِ وَکُلٌ مِنْ الْأَخْيَارِ ( 48
 !را که همه از نيكان بودند« ذا الكفل»و « اليس »و « اسماعيل»اور و به خاطر بي -

 هَذَا ذِکْرٌ وَإِنَ لِلْمُتَقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ( 49
 :اين يك يادآورى است، و براى پرهيزکاران فرجام نيكويى است -

 جَنَاتِ عَدْنٍ مَفَتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ ( 51
 ه درهايش به روى آنان گشوده است،باغهاى جاويدان بهشتى ک -

 مُتَكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاکِهَةٍ کَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ( 51
 !هاى بسيار و نوشيدنيها در اختيار آنان است اند و ميوه در حالى که در آن بر تختها تكيه کرده -

 وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَرْفِ أَتْرَابٌ ( 52
 !اند، و همسن و سالند ن همسرانى است که تنها ششم به شوهرانشان دوختهو نزد آنا -

 هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ( 53
 !( اى تخلّف ناپذير وعده)شود  اين همان است که براى روز حساب به شما وعده داده مى -

 إِنَ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ( 54
 !ا است که هرگز آن را پايانى نيستاين روزى م -

 هَذَا وَإِنَ لِلطَاغِينَ لَشَرَ مَآبٍ ( 55
 :، و براى طغيانگران بدترين محل بازگشت است( پاداش پرهيزگاران است)اين  -
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 جَهَنَمَ يَّصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ ( 52
 "!شوند؛ و شه بستر بدى است دوزخ، که در آن وارد مى" -

 ذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ هَ( 57
 !که بايد از آن بچشند[  دو ماي  سوزان و تيره رنگ]= است « غسّاق»و « حميم»اين نوشابه  -

 وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ( 58
 !و جز اينها کيفرهاى ديگرى همانند آن دارند -

 ا بِهِمْ إِنَهُمْ صَالُوا النَارِ هَذَا فَوْجٌ مَقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبً( 59
؛ ( اينهاا هماان ساران گمراهيناد    )شاوند   اين گروهى است که همراه شما وارد دوزخ مى ( :شود به آنان گفته مى)" -

 "!خوشامد بر آنها مباد، همگى در آتش خواهند سوخت

 نَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَمْتُمُوهُ لَ( 21
شاه باد   ! بلكه خوشامد بر شما مباد که اين عذاب را شما براى ما فراهم ساختيد»: گويند مى ( به رؤساى خود)آنها  -

 «!قرارگاهى است اينجا

 قَالُوا رَبَنَا مَن قَدَمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَارِ ( 21
 «!هر کس اين عذاب را براى ما فراهم ساخته، عذابى مّضاعف در آتش بر او بيفزا! پروردگارا»: گويند مى ( سپس) -

 وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا کُنَا نَعُدَهُم مِنَ الْأَشْرَارِ ( 22
 !بينيم؟ نمى ( در اينجا، در آتش دوزخ)شمرديم  شرا مردانى را که ما از اشرار مى»: گويند آنها مى -

 أَتَخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبّْصَارُ ( 23
 !بيند؟ ششمها آنها را نمى ( اى حقيرند که به اندازه)آيا ما آنان را به مسخره گرفتيم يا  -

 إِنَ ذَلِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَارِ ( 24
 !اين يك واقعيت است گفتگوهاى خّصمانه دوزخيان -

 قُلْ إِنَمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَا اللَهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ( 25
 "!ام؛ و هيچ معبودى جز خداوند يگانه قهّار نيست دهنده من تنها يك بيم»: بگو" -
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 رَبَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَارُ ( 22
 «!نها و زمين و آنچه ميان آن دو است، پروردگار عزيز و غفّارپروردگار آسما -

 قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ( 27
 اين خبرى بزرگ است،»: بگو -

 أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ( 28
 !گردانيد که شما از آن روى -

 مَا کَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَّصِمُونَ ( 29
 !کردند خبر ندارم مخاصمه مى ( درباره آفرينش آدم)به هنگامى که  ( و فرشتگان عالم باال)مأل اعلى من از  -

 إِن يُوحَى إِلَيَ إِلَا أَنَمَا أَنَا نَذِيرٌ مَبِينٌ ( 71
 «!شود اين است که من انذارکننده آشكارى هستم تنها شيزى که به من وحى مى -

 لَائِكَةِ إِنِي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ إِذْ قَالَ رَبَكَ لِلْمَ( 71
 !آفرينم من بشرى را از گل مى»: و به خاطر بياور هنگامى را که پروردگارت به فرشتگان گفت -

 فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رَوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ( 72
 «!ن دميدم، براى او به سجده افتيدهنگامى که آن را نظام بخشيدم و از روح خود در آ -

 فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ کُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ( 73
 در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند، -

 إِلَا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَکَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ ( 74
 !جز ابليس که تكبّر ورزيد و از کافران بود -

نَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَ أَسْاتَكْبَرْتَ أَمْ کُناتَ   قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَ( 75

 مِنَ الْعَالِينَ 
آيا تكبّر کاردى  ! شه شيز مان  تو شد که بر مخلوقى که با قدرت خود او را آفريدم سجده کنى؟! اى ابليس»: گفت -

 « (!برتر از اينكه فرمان سجود به تو داده شود! )يا از برترينها بودى؟
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 قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ( 72
 "«!اى و او را از گل من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريده»: گفت" -

 قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَكَ رَجِيمٌ ( 77
 !منىخارج شو، که تو رانده درگاه  ( و صفوف مالئكه)از آسمانها »: فرمود -

 وَإِنَ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِينِ ( 78
 !و مسلّماً لعنت من بر تو تا روز قيامت خواهد بود -

 قَالَ رَبِ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ( 79
 «!شوند مهلت ده مرا تا روزى که انسانها برانگيخته مى! پروردگارا»: گفت -

 نَ الْمُنظَرِينَ قَالَ فَإِنَكَ مِ( 81
 شدگانى، تو از مهلت داده»: فرمود -

 إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ( 81
 «!ولى تا روز و زمان معيّن -

 قَالَ فَبِعِزَتِكَ لَأُغْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ( 82
 به عزّتت سوگند، همه آنان را گمراه خواهم کرد،»: گفت -

 مُ الْمُخْلَّصِينَ إِلَا عِبَادَکَ مِنْهُ( 83
 «!مگر بندگان خالص تو، از ميان آنها -

 قَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقَ أَقُولُ ( 84
 گويم، به حق سوگند، و حق مى»: فرمود -

 لَأَمْلَأَنَ جَهَنَمَ مِنكَ وَمِمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ( 85
 «!يروى کند، پر خواهم کردکه جهنّم را از تو و هر کدام از آنان که از تو پ -
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 قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِفِينَ ( 82
ساخنانم روشان   ! )طلبم، و من از متكلّفين نيستم من براى دعوت نبوّت هيچ پاداشى از شما نمى»: بگو ( !اى پيامبر) -

 «( !و همراه با دليل است

 ا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَ( 87
 "تذکّرى براى همه جهانيان است؛ ( قرآن)اين " -

 وَلَتَعْلَمُنَ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ( 88
 !شنويد و خبر آن را بعد از مدّتى مى -

 سوره الزمر

 محل نزول مكه -75تعداد آيات  -39س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 بخشايشگر به نام خداوند بخشنده -

 تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ( 1
 .اين کتابى است که از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل شده است -

 إِنَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ فَاعْبُدِ اللَهَ مُخْلِّصًا لَهُ الدِينَ ( 2
 "!ل کرديم؛ پس خدا را پرستش کن و دين خود را براى او خالص گردانما اين کتاب را بحقّ بر تو ناز" -
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أَلَا لِلَهِ الدِينُ الْخَالِصُ وَالَذِينَ اتَخَذُوا مِان دُونِاهِ أَوْلِيَااء مَاا نَعْبُادُهُمْ إِلَاا       ( 3

يهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَ اللَهَ لَاا  لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللَهِ زُلْفَى إِنَ اللَهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِ

 يَهْدِي مَنْ هُوَ کَاذِبٌ کَفَارٌ 
: آگاه باشيد که دين خالص از آن خداست، و آنها که غير خدا را اولياى خود قرار دادند و دليلشان ايان باود کاه   " -

مات مياان آناان در آنچاه     ، خداوناد روز قيا «پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزدياك کنناد   اينها را نمى»

 "!کند کننده است هرگز هدايت نمى کند؛ خداوند آن کس را که دروغگو و کفران اختالف داشتند داورى مى

لَوْ أَرَادَ اللَهُ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاء سُابْحَانَهُ هُاوَ اللَاهُ    ( 4

 الْوَاحِدُ الْقَهَارُ 
خواست برميگزيد؛ منزّه  خواست فرزندى انتخاب کند، از ميان مخلوقاتش آنچه را مى خدا مى ( بفرض محال)اگر " -

 "!او خداوند يكتاى پيروز است! ( از اينكه فرزندى داشته باشد)است 

نَهَاارَ  خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ يُكَوِرُ اللَيْلَ عَلَاى النَهَاارِ وَيُكَاوِرُ ال   ( 5

 عَلَى اللَيْلِ وَسَخَرَ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَارُ 
پيچد و روز را بر شاب؛ و خورشايد و مااه را مساخّر فرماان       آسمانها و زمين را بحقّ آفريد؛ شب را بر روز مى" -

 "!دهند؛ آگاه باشيد که او قادر و آمرزنده است معيّنى به حرکت خود ادامه مىخويش قرار داد؛ هر کدام تا سرآمد 

خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ ( 2

لْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُامُ  أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَ

 اللَهُ رَبَكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ فَأَنَى تُّصْرَفُونَ 
او خلاق کارد؛ و باراى شاما هشات زوج از       ( باقيماناده گِال  )او شما را از يك نفاس آفرياد، و همسارش را از    " -

ن آفرينشى بعد از آفرينش ديگار، در مياان تاريكيهااى ساه گاناه،      شهارپايان ايجاد کرد؛ او شما را در شكم مادرانتا

از آن اوست؛ هيچ معبودى جز او نيست؛ پاس   ( عالم هستى)اين است خداوند، پروردگار شما که حكومت ! بخشد مى

 "!شويد؟ شگونه از راه حق منحرف مى
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بَاادِهِ الْكُفْارَ وَإِن تَشْاكُرُوا    إِن تَكْفُرُوا فَإِنَ اللَهَ غَنِيٌ عَنكُمْ وَلَاا يَرْضَاى لِعِ  ( 7

يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَ إِلَى رَبِكُام مَارْجِعُكُمْ فَيُنَبِائُكُم بِمَاا     

 کُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الّصَدُورِ 
ان را براى بندگانش نمى پسندد؛ و اگر شاكر او را بجاا   نياز است و هرگز کفر اگر کفران کنيد، خداوند از شما بى" -

سپس بازگشت هماه شاما باه    ! کشد و هيچ گنهكارى گناه ديگرى را بر دوش نمى! پسندد آوريد آن را براى شما مى

هاسات آگااه    سازد؛ شرا که او به آنچاه در ساينه   داديد آگاه مى سوى پروردگارتان است، و شما را از آنچه انجام مى

 "!است

وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَا رَبَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِايَ مَاا   ( 8

کَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَهِ أَندَادًا لِيُّضِلَ عَن سَبِيلِهِ قُالْ تَمَتَا ْ بِكُفْارِکَ    

 ابِ النَارِ قَلِيلًا إِنَكَ مِنْ أَصْحَ
خواند و بسوى او باز مى گردد؛ امّا هنگامى که نعمتى از  هنگامى که انسان را زيانى رسد، پروردگار خود را مى" -

دهد تاا   برد و براى خداوند همتايانى قرارمى خود به او عطا کند، آنچه را به خاطر آن قبالً خدا را مى خواند از ياد مى

 "«!گير که از دوزخيانى شند روزى از کفرت بهره»: ازد؛ بگومردم را از راه او منحرف س

أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِهِ قُلْ ( 9

 لُوا الْأَلْبَابِ هَلْ يَسْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَمَا يَتَذَکَرُ أُوْ
يا کسى که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حاال ساجده و قياام، از     ( آيا شنين کسى با ارزش است) -

دانناد باا کساانى کاه      آياا کساانى کاه ماى    »: بگاو ! ترسد و به رحمت پروردگارش اميدوار است؟ عذاب آخرت مى

 «!شوند تنها خردمندان متذکّر مى! دانند يكسانند؟ نمى

قُلْ يَا عِبَادِ الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا رَبَكُمْ لِلَذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدَنْيَا حَسَانَةٌ  ( 11

 وَأَرْضُ اللَهِ وَاسِعَةٌ إِنَمَا يُوَفَى الّصَابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ 
براى کسانى که در اين دنيا نيكاى  ! روردگارتان بپرهيزيدپ ( مخالفت)از ! ايد اى بندگان من که ايمان آورده»: بگو -

کاه صاابران    ( اگر تحت فشار سران کفر بوديد مهاجرت کنياد )و زمين خدا وسي  است، ! اند پاداش نيكى است کرده

 !دارند حساب دريافت مى اجر و پاداش خود را بى
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 الدِينَ  قُلْ إِنِي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَهَ مُخْلِّصًا لَهُ( 11
 من مأمورم که خدا را پرستش کنم در حالى که دينم را براى او خالص کرده باشم،»: بگو -

 وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَکُونَ أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ ( 12
 !و مأمورم که نخستين مسلمان باشم -

 قُلْ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَّصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ( 13
 «!ترسم مى ( قيامت)من اگر نافرمانى پروردگارم کنم، از عذاب روز بزرگ » :بگو -

 قُلِ اللَهَ أَعْبُدُ مُخْلِّصًا لَهُ دِينِي ( 14
 .کنم پرستم در حالى که دينم را براى او خالص مى من تنها خدا را مى»: بگو -

الَاذِينَ خَسِارُوا أَنفُسَاهُمْ     فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِن دُونِاهِ قُالْ إِنَ الْخَاسِارِينَ   ( 15

 وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ 
زيانكاران واقعى آنانند که سرمايه وجود خويش و بستگانشان را »: بگو« !خواهيد بپرستيد شما هر شه را جز او مى -

 «!يان آشكار همين استآگاه باشيد ز! اند در روز قيامت از دست داده

لَهُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِاكَ يُخَاوِفُ اللَاهُ بِاهِ     ( 12

 عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَقُونِ 
اسات   براى آنان از باالى سرشان سايبانهايى از آتش، و در زير پايشان نيز سايبانهايى از آتش است؛ اين شيازى " -

 "!از نافرمانى من بپرهيزيد! اى بندگان من! ترساند که خداوند با آن بندگانش را مى

وَالَذِينَ اجْتَنَبُوا الطَاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ ( 17

 عِبَادِ 
وند بازگشتند، بشارت از آن آنهاست؛ پاس بنادگان   و کسانى که از عبادت طاغوت پرهيز کردند و به سوى خدا" -

 "!مرا بشارت ده
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الَِذيَن َيسْاتَمِعُوَن الْقَاْوَل فَيَتَبِعُاوَن أَْحسَانَُه أُوْلَئِاَك الَاِذيَن هَادَاهُُم اللَاهُ         ( 18

 وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ 
کنند؛ آنان کسانى هستند که خدا هدايتشاان   پيروى مى شنوند و از نيكوترين آنها همان کسانى که سخنان را مى" -

 ".کرده، و آنها خردمندانند

 أَفَمَنْ حَقَ عَلَيْهِ کَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَارِ ( 19
ر آياا تاو ميتاوانى کساى را کاه د     ! توانى کسى را که فرمان عذاب درباره او قطعى شده رهايى بخشى؟ آيا تو مى -

 !درون آتش است برگيرى و نجات دهى؟

لَكِنِ الَذِينَ اتَقَوْا رَبَهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ( 21

 الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَهِ لَا يُخْلِفُ اللَهُ الْمِيعَادَ 
هاى ديگارى بناا شاده و از     در بهشت دارند که بر فراز آنها غرفههايى  ولى آنها که تقواى الهى پيشه کردند، غرفه -

 !کند زير آنها نهرها جارى است اين وعده الهى است، و خداوند در وعده خود تخلّف نمى

أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَهَ أَنزَلَ مِنَ السَمَاء مَاء فَسَلَكَهُ يَنَابِي َ فِي الْأَرْضِ ثُمَ يُخْارِجُ  ( 21

ا مَخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَ يَهِيّجُ فَتَرَاهُ مُّصْفَر ا ثُمَ يَجْعَلُهُ حُطَامًاا إِنَ فِاي ذَلِاكَ    بِهِ زَرْعً

 لَذِکْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ 
هاايى در زماين وارد نماود، ساپس باا آن       آيا نديدى که خداوند از آسمان آبى فرستاد و آن را بّصورت ششامه " -

روح  اى کاه آن را زرد و باى   شود، بگونه زد که رنگهاى مختلف دارد؛ بعد آن گياه خشك مىسا زراعتى را خارج مى

( از ناپايادارى دنياا  )کند؛ در اين مثال تذکّرى است براى خردمنادان   شكند و خرد مى بينى؛ سپس آن را در هم مى مى

!" 

مِان رَبِاهِ فَوَيْالٌ لِلْقَاسِايَةِ     أَفَمَن شَرَحَ اللَهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُاورٍ  ( 22

 قُلُوبُهُم مِن ذِکْرِ اللَهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 
همچاون کاوردالن   )اش را براى اسالم گشاده است و بر فراز مرکبى از نور الهى قرار گرفته  آيا کسى که خدا سينه -

 !آنها در گمراهى آشكارى هستند! ر خدا دارندواى بر آنان که قلبهايى سخت در برابر ذک ( !گمراه است؟
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اللَهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِي ِ کِتَابًا مَتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْاهُ جُلُاودُ الَاذِينَ    ( 23

يَهْادِي  يَخْشَوْنَ رَبَهُمْ ثُمَ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِکْرِ اللَهِ ذَلِكَ هُدَى اللَهِ 

 بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُّضْلِلْ اللَهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 
همانند يكديگر است؛  ( در لطف و زيبايى و عمق و محتوا)خداوند بهترين سخن را نازل کرده، کتابى که آياتش " -

ترساند   پروردگارشان ماى  که از شنيدن آياتش لرزه بر اندام کسانى که از ( انگيز با تكرارى شوق)آياتى مكرّر دارد 

شود؛ اين هدايت الهى است که هر کاس را بخواهاد باا آن     افتد؛ سپس برون و درونشان نرم و متوجّه ذکر خدا مى مى

 "!کند؛ و هر کس را خداوند گمراه سازد، راهنمايى براى او نخواهد بود راهنمايى مى

الْقِيَامَةِ وَقِيالَ لِلظَاالِمِينَ ذُوقُاوا مَاا     أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ ( 24

 کُنتُمْ تَكْسِبُونَ 
همانند کسى است کاه هرگاز   )سازد  را در روز قيامت دور مى ( الهى)آيا کسى که با صورت خود عذاب دردناک  -

( دادياد  ام ماى و انج)آورديد  بچشيد آنچه را به دست مى»: و به ظالمان گفته مى شود! ؟( رسد آتش دوزخ به او نمى

!» 

 کَذَبَ الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْ ُ لَا يَشْعُرُونَ ( 25
کردناد باه    از جايى که فكار نماى   ( الهى)تكذيب نمودند، و عذاب  ( آيات ما را)کسانى که قبل از آنها بودند نيز  -

 !سراغشان آمد

فِي الْحَيَاةِ الادَنْيَا وَلَعَاذَابُ الْاآخِرَةِ أَکْبَارُ لَاوْ کَاانُوا        فَأَذَاقَهُمُ اللَهُ الْخِزْيَ( 22

 يَعْلَمُونَ 
 .دانستند پس خداوند خوارى را در زندگى اين دنيا به آنها ششانيد، و عذاب آخرت شديدتر است اگر مى -

 لَهُمْ يَتَذَکَرُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن کُلِ مَثَلٍ لَعَ( 27
 .ما براى مردم در اين قرآن از هر نوع مثَلى زديم، شايد متذکّر شوند -

 قُرآنًا عَرَبِيًا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ( 28
 !قرآنى است فّصيح و خالى از هر گونه کجى و نادرستى، شايد آنان پرهيزگارى پيشه کنند -
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مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَکَاء مُتَشَاکِسُاونَ وَرَجُلًاا سَالَمًا لِرَجُالٍ هَالْ       ضَرَبَ اللَهُ( 29

 يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 
 مردى را که مملوک شريكانى است که درباره او پيوسته با هم به مشااجره مشاغولند، و  : خداوند مثالى زده است" -

 ".دانند حمد، مخّصوص خداست، ولى بيشتر آنان نمى! مردى که تنها تسليم يك نفر است؛ آيا اين دو يكسانند؟

 إِنَكَ مَيِتٌ وَإِنَهُم مَيِتُونَ ( 31
 !ميرى و آنها نيز خواهند مرد تو مى -

 ثُمَ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِكُمْ تَخْتَّصِمُونَ ( 31
 .کنيد ما روز قيامت نزد پروردگارتان مخاصمه مىسپس ش -

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن کَذَبَ عَلَى اللَهِ وَکَذَبَ بِالّصِدْقِ إِذْ جَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَمَ ( 32

 مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ 
ه ساراغ او آماده   پس شه کسى ستمكارتر است از آن کسى که بر خدا دروغ ببندد و سخن راست را هنگامى که با  -

 !آيا در جهنّم جايگاهى براى کافران نيست؟! تكذيب کند؟

 وَالَذِي جَاء بِالّصِدْقِ وَصَدَقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ( 33
 !امّا کسى که سخن راست بياورد و کسى که آن را تّصديق کند، آنان پرهيزگارانند -

 مْ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ لَهُم مَا يَشَاءونَ عِندَ رَبِهِ( 34
 "!آنچه بخواهند نزد پروردگارشان براى آنان موجود است؛ و اين است جزاى نيكوکاران" -

لِيُكَفِرَ اللَهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَذِي کَاانُوا  ( 35

 يَعْمَلُونَ 
بيامرزد، و آنها را به بهترين اعمالى  ( در سايه ايمان و صداقت آنها)اند  اعمالى را که انجام داده تا خداوند بدترين -

 !دادند پاداش دهد که انجام مى
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أَلَيْسَ اللَهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِفُونَكَ بِالَذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُّضْلِلِ اللَهُ فَمَا ( 32

 لَهُ مِنْ هَادٍ 
و هار کاس را   . ترساانند  امّا آنها تاو را از غيار او ماى   ! اش کافى نيست؟ بنده ( نجات و دفاع از)داوند براى آيا خ -

 !اى ندارد کننده خداوند گمراه کند، هيچ هدايت

 وَمَن يَهْدِ اللَهُ فَمَا لَهُ مِن مَّضِلٍ أَلَيْسَ اللَهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ ( 37
 !اى نخواهد داشت آيا خداوند توانا و داراى مجازات نيست؟ کننده کند، هيچ گمراهو هر کس را خدا هدايت  -

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَاهُ قُالْ أَفَارَأَيْتُم مَاا     ( 38

اشِفَاتُ ضُارِهِ أَوْ أَرَادَنِاي   تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَهُ بِّضُرٍ هَلْ هُنَ کَ

 بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَهُ عَلَيْهِ يَتَوَکَلُ الْمُتَوَکِلُونَ 
آياا هايچ دربااره    »: بگاو « !خادا »:گويند حتماً مى« شه کسى آسمانها و زمين را آفريده؟»: و اگر از آنها بپرسى" -

توانند گزند او را  کنيد که اگر خدا زيانى براى من بخواهد، آيا آنها مى خوانيد انديشه مى ير از خدا مىمعبودانى که غ

خادا مارا   »: بگاو « !توانند جلو رحمت او را بگيرناد؟  و يا اگر رحمتى براى من بخواهد، آيا آنها مى! برطرف سازند؟

 "«!کنند کافى است؛ و همه متوکّالن تنها بر او توکّل مى

 قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ( 39
کنم؛ امّا بزودى خواهياد   شما هر شه در توان داريد انجام دهيد، من نيز به وظيفه خود عمل مى! اى قوم من»: بگو" -

 "...دانست

 عَذَابٌ مَقِيمٌ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ ( 41
بار او وارد   ( در آخارت )عاذابى جاويادان    ( سپس)آيد، و  به سراغش مى ( در دنيا)اى  شه کسى عذاب خوارکننده -

 «!گردد مى

إِنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَاسِ بِالْحَقِ فَمَنِ اهْتَادَى فَلِنَفْسِاهِ وَمَان ضَالَ     ( 41

 هَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَکِيلٍ فَإِنَمَا يَّضِلُ عَلَيْ
را براى مردم بحق بر تو نازل کرديم؛ هر کس هدايت را پذيرد به نف  خود اوست؛ و هار   ( آسمانى)ما اين کتاب " -

 ".گردد؛ و تو مأمور اجبار آنها به هدايت نيستى کس گمراهى را برگزيند، تنها به زيان خود گمراه مى
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الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِاكُ الَتِاي    اللَهُ يَتَوَفَى( 42

قَّضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ 

 يَتَفَكَرُونَ 
گيارد؛ ساپس    اند نيز به هنگاام خاواب ماى    حى را که نمردهکند، و اروا خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مى" -

گرداناد   بازمى ( که بايد زنده بمانند)دارد و ارواح ديگرى را  ارواح کسانى که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه مى

 "!کنند هاى روشنى است براى کسانى که انديشه مى تا سرآمدى معيّن؛در اين امر نشانه

 ن دُونِ اللَهِ شُفَعَاء قُلْ أَوَلَوْ کَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ أَمِ اتَخَذُوا مِ( 43
هر شند مالك شيزى نباشاند   ( طلبيد از آنها شفاعت مى)آيا »: به آنان بگو! اند؟ آيا آنان غير از خدا شفيعانى گرفته -

 «!و درک و شعورى براى آنها نباشد؟

 اعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُل لِلَهِ الشَفَ( 44
حاکميّت آسمانها و زمين از آن اوست و سپس همه شما را باه ساوى او    ( زيرا)تمام شفاعت از آن خداست، »: بگو -

 «!گردانند بازمى

الَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُکِارَ   وَإِذَا ذُکِرَ اللَهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَتْ قُلُوبُ( 45

 الَذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 
گردد؛  مى ( و متنفّر)شود، دلهاى کسانى که به آخرت ايمان ندارند مشمئزّ  هنگامى که خداوند به يگانگى ياد مى" -

 ".شوند نان خوشحال مىشود، آ امّا هنگامى که از معبودهاى ديگر ياد مى

قُلِ اللَهُمَ فَاطِرَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ ( 42

 عِبَادِکَ فِي مَا کَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 
ر مياان بنادگانت در آنچاه    اى آفريننده آسمانها و زمين، و آگاه از اسارار نهاان و آشاكار، تاو د    ! خداوندا»: بگو -

 «!اختالف داشتند داورى خواهى کرد
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وَلَوْ أَنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ ( 47

  الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِنَ اللَهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ
اگر ستمكاران تمام آنچه را روى زمين است مالك باشند و همانند آن بر آن افزوده شود، حاضارند هماه را فادا    " -

شاود کاه هرگاز گماان      کنند تا از عذاب شديد روز قيامت رهايى يابند؛و از سوى خدا براى آنها اماورى ظااهر ماى   

 "!کردند نمى

 حَاقَ بِهِم مَا کَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون وَبَدَا لَهُمْ سَيِئَاتُ مَا کَسَبُوا وَ( 48
کردناد بار آنهاا واقا       شود، و آنچه را استهزا ماى  اند براى آنها آشكار مى در آن روز اعمال بدى را که انجام داده -

 .گردد مى

نَمَا أُوتِيتُهُ عَلَى فَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَانَا ثُمَ إِذَا خَوَلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَا قَالَ إِ( 49

 عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَ أَکْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 
خواند؛ سپس هنگامى کاه از جاناب خاود باه او      مى ( براى حلّ مشكلش)هنگامى که انسان را زيانى رسد، ما را " -

است، امّا  ( آنها)؛ ولى اين وسيله آزمايش «دان اين نعمت را بخاطر کاردانى خودم به من داده»: گويد نعمتى دهيم، مى

 ".دانند بيشترشان نمى

 قَدْ قَالَهَا الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَا کَانُوا يَكْسِبُونَ ( 51
 !آوردند براى آنها سودى نداشت اين سخن را کسانى که قبل از آنها بودند نيز گفتند، ولى آنچه را به دست مى -

فَأَصَابَهُمْ سَيِئَاتُ مَا کَسَبُوا وَالَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاء سَيُّصِيبُهُمْ سَيِئَاتُ مَاا  ( 51

 کَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ 
نيز بزودى گرفتار باديهاى اعماالى کاه    [  اهل مكّه]= سپس بديهاى اعمالشان به آنها رسيد؛ و ظالمان اين گروه " -

 ".توانند از شنگال عذاب الهى بگريزند ند خواهند شد، و هرگز نمىا انجام داده

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَ اللَهَ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَااتٍ  ( 52

 لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 
در ايان، آياات و   ! ساازد؟  تناگ ماى   آيا آنها ندانستند که خداوند روزى را براى هار کاس بخواهاد گساترده ياا      -

 .آورند هايى است براى گروهى که ايمان مى نشانه
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قُلْ يَا عِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَهِ إِنَ اللَهَ ( 53

 يَغْفِرُ الذُنُوبَ جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَحِيمُ 
از رحمت خداوند نوميد نشويد کاه خادا هماه گناهاان را     ! ايد اى بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده»: گوب -

 .آمرزد، زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است مى

 وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَ لَا تُنّصَرُونَ ( 54
و به درگاه پروردگارتان بازگرديد و در برابر او تسليم شويد، پيش از آنكه عذاب باه ساراغ شاما آياد، ساپس از       -

 !سوى هيچ کس يارى نشويد

وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَاةً  ( 55

 ونَ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُ
 ( الهاى )و از بهترين دستورهائى که از سوى پروردگارتان بر شما نازل شده پياروى کنياد پايش از آنكاه عاذاب       -

 «!ناگهان به سراغ شما آيد در حالى که از آن خبر نداريد

أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَطتُ فِي جَنبِ اللَهِ وَإِن کُناتُ لَمِانَ   ( 52

 رِينَ السَاخِ
افسوس بر مان از کوتاهيهاايى کاه در اطاعات     »: مبادا کسى روز قيامت بگويد ( اين دستورها براى آن است که) -

 «!بودم ( آيات او)کنندگان  فرمان خدا کردم و از مسخره

 أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَ اللَهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَقِينَ ( 57
 «!کرد، از پرهيزگاران بودم ا هدايت مىاگر خداوند مر»: يا بگويد -

 أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي کَرَةً فَأَکُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ( 58
 «!گشتم و از نيكوکاران بودم بازمى ( به دنيا)اى کاش بار ديگر »: بيند بگويد يا هنگامى که عذاب را مى -

 اتِي فَكَذَبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَکُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ بَلَى قَدْ جَاءتْكَ آيَ( 59
 !آرى، آيات من به سراغ تو آمد، امّا آن را تكذيب کردى و تكبّر نمودى و از کافران بودى -
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وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَذِينَ کَذَبُواْ عَلَى اللَهِ وُجُاوهُهُم مَسْاوَدَةٌ أَلَايْسَ فِاي     ( 21

 جَهَنَمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِرِينَ 
بينى که صورتهايشان سياه است؛ آيا در جهنّم جايگاهى براى  و روز قيامت کسانى را که بر خدا دروغ بستند مى" -

 "!متكبّران نيست؟

 زَنُونَ وَيُنَجِي اللَهُ الَذِينَ اتَقَوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسَهُمُ السَوءُ وَلَا هُمْ يَحْ( 21
رساد و هرگاز    بخشد؛ هيچ بادى باه آناان نماى     و خداوند کسانى را که تقوا پيشه کردند با رستگارى رهايى مى" -

 ".غمگين نخواهند شد

 اللَهُ خَالِقُ کُلِ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى کُلِ شَيْءٍ وَکِيلٌ ( 22
 .خداوند آفريدگار همه شيز است و حافظ و ناظر بر همه اشيا است -

لَهُ مَقَالِيدُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَذِينَ کَفَارُوا بِآيَااتِ اللَاهِ أُوْلَئِاكَ هُامُ      ( 23

 الْخَاسِرُونَ 
 ".کليدهاى آسمانها و زمين از آن اوست؛ و کسانى که به آيات خداوند کافر شدند زيانكارانند" -

 هَا الْجَاهِلُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيَ( 24
 «!دهيد که غير خدا را بپرستم اى جاهالن؟ آيا به من دستور مى»: بگو -

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَيَحْابَطَنَ عَمَلُاكَ   ( 25

 وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
 !شود و از زيانكاران خواهى بود ى شده که اگر مشرک شوى، تمام اعمالت تباه مىبه تو و همه پيامبران پيشين وح -

 بَلِ اللَهَ فَاعْبُدْ وَکُن مِنْ الشَاکِرِينَ ( 22
 !بلكه تنها خداوند را عبادت کن و از شكرگزاران باش -
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مَ الْقِيَامَةِ وَالسَماوَاتُ وَمَا قَدَرُوا اللَهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبّْضَتُهُ يَوْ( 27

 مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِکُونَ 
آنها خدا را آن گونه که شايسته است نشناختند، در حاالى کاه تماام زماين در روز قيامات در قبّضاه اوسات و        " -

 "پندارند يهايى که براى او مىآسمانها پيچيده در دست او؛ خداوند منزّه و بلندمقام است از شريك

وَنُفِخَ فِي الّصَورِ فَّصَعِقَ مَن فِي السَمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَا مَن شَااء  ( 28

 اللَهُ ثُمَ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ 
ميرند، مگر کسانى که خادا بخواهاد؛    شود، پس همه کسانى که در آسمانها و زمينند مى دميده مى« صور»و در " -

 ".هستند ( حساب و جزا)خيزند و در انتظار  شود، ناگهان همگى به پا مى دميده مى« صور»سپس بار ديگر در 

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِهَا وَوُضِ َ الْكِتَابُ وَجِايءَ بِاالنَبِيِينَ وَالشُاهَدَاء    ( 29

 قِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَقُّضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَ
نهند و پيامبران و گواهاان   هاى اعمال را پيش مى شود، و نامه به نور پروردگارش روشن مى ( در آن روز)و زمين  -

 !شود و به آنان ستم نخواهد شد سازند، و ميان آنها بحق داورى مى را حاضر مى

 عْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَوُفِيَتْ کُلُ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَ( 71
دادناد از هماه    شود؛ و او نسبت باه آنچاه انجاام ماى     کم و کاست داده مى و به هر کس آنچه انجام داده است بى" -

 ".آگاهتر است

وَسِيقَ الَذِينَ کَفَرُوا إِلَى جَهَنَمَ زُمَرًا حَتَى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ ( 71

زَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَااء  لَهُمْ خَ

 يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَتْ کَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ 
رسند، درهااى آن گشاوده    ؛ وقتى به دوزخ مىشوند و کسانى که کافر شدند گروه گروه به سوى جهنّم رانده مى" -

آيا رسوالنى از ميان شما به سويتان نيامدند که آيات پروردگارتاان را  »: گويند شود و نگهبانان دوزخ به آنها مى مى

پيامبران آمدند و آيات الهاى را  )آرى، »: گويند مى« !براى شما بخوانند و از مالقات اين روز شما را بر حذر دارند؟

 ".ولى فرمان عذاب الهى بر کافران مسلّم شده است ( !ما خواندند، و ما مخالفت کرديمبر 
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 قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِرِينَ ( 72
اهى اسات جايگااه   از درهاى جهانّم وارد شاويد، جاوداناه در آن بمانياد؛ شاه باد جايگا       »: شود به آنان گفته مى" -

 "«!متكبّران

وَسِيقَ الَذِينَ اتَقَوْا رَبَهُمْ إِلَى الْجَنَةِ زُمَرًا حَتَى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ( 73

 وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ 
رساند   شوند؛ هنگاامى کاه باه آن ماى     د گروه گروه به سوى بهشت برده مىو کسانى که تقواى الهى پيشه کردن" -

داخال بهشات   ! گوارايتان باد ايان نعمتهاا  ! سالم بر شما»:گويند شود و نگهبانان به آنان مى درهاى بهشت گشوده مى

 "«!شويد و جاودانه بمانيد

ثَنَا الْاأَرْضَ نَتَبَاوَأُ مِانَ الْجَنَاةِ     وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَهِ الَذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَ( 74

 حَيْ ُ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 
حمد و ستايش مخّصوص خداوندى است که باه وعاده خاويش دربااره ماا وفاا کارد و زماين         »: گويند آنها مى" -

 "«!كوست پاداش عمل کنندگانرا ميراث ما قرار داد که هر جا را بخواهيم منزلگاه خود قرار دهيم؛ شه ني ( بهشت)

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَابِحُونَ بِحَمْادِ رَبِهِامْ وَقُّضِايَ     ( 75

 بَيْنَهُم بِالْحَقِ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَهِ رَبِ الْعَالَمِينَ 
اناد و باا ساتايش پروردگارشاان تسابيح       بينى که بار گارد عارش خادا حلقاه زده      فرشتگان را مى ( در آن روز)" -

حماد مخّصاوص خادا پروردگاار     »: گفته خواهد شد ( سرانجام)شود؛ و  گويند؛ و در ميان بندگان بحق داورى مى مى

 "«!جهانيان است

 سوره غافر

 محل نزول مكه -85تعداد آيات  - 41س
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 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 گربه نام خداوند بخشنده بخشايش -

 حم ( 1
 .حم -

 تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ( 2
 .اين کتابى است که از سوى خداوند قادر و دانا نازل شده است -

غَافِرِ الذَنبِ وَقَابِلِ التَوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَوْلِ لَاا إِلَاهَ إِلَاا هُاوَ إِلَيْاهِ      ( 3

 الْمَّصِيرُ 
اوندى که آمرزنده گناه، پذيرنده توبه، داراى مجازات سخت، و صاحب نعمت فراوان است؛ هيچ معباودى جاز   خد" -

 ".تنها بسوى اوست ( همه شما)او نيست؛ و بازگشت 

 مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَهِ إِلَا الَذِينَ کَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْکَ تَقَلُبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ( 4
اند؛ پاس مباادا رفات و آماد آناان در       کافر شده ( از روى عناد)کنند که  کسانى که در آيات ما مجادله مىتنها " -

 "!تو را بفريبد ( نمايى آنان و قدرت)شهرها 

کَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْادِهِمْ وَهَمَاتْ کُالُ أُمَاةٍ بِرَسُاولِهِمْ      ( 5

 جَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِّضُوا بِهِ الْحَقَ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ کَانَ عِقَابِ لِيَأْخُذُوهُ وَ
تكذيب کردند؛ و هار امّتاى در پاى آن     ( پيامبرانشان را)پيش از آنها قوم نوح و اقوامى که بعد از ايشان بودند " -

حق به مجادله باطل دست زدند؛ امّا مان آنهاا را    ، و براى محو( و آزار دهد)بود که توطئه کند و پيامبرش را بگيرد 

 "!؛ ببين که مجازات من شگونه بود( و سخت مجازات کردم)گرفتم 

 وَکَذَلِكَ حَقَتْ کَلِمَتُ رَبِكَ عَلَى الَذِينَ کَفَرُوا أَنَهُمْ أَصْحَابُ النَارِ ( 2
 !م شده که آنها همه اهل آتشندو اين گونه فرمان پروردگارت درباره کسانى که کافر شدند مسلّ -
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الَذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَاهُ يُسَابِحُونَ بِحَمْادِ رَبِهِامْ وَيُؤْمِنُاونَ بِاهِ       ( 7

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا رَبَنَا وَسِعْتَ کُلَ شَيْءٍ رَحْمَاةً وَعِلْمًاا فَااغْفِرْ لِلَاذِينَ     

 عُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ تَابُوا وَاتَبَ
گويناد   تسبيح و حمد پروردگارشان را مى ( کنند طواف مى)فرشتگانى که حامالن عرشند و آنها که گرداگرد آن " -

رحمات و علام تاو هماه شياز را      ! پروردگاارا  ( :و ماى گويناد  )کنند  و به او ايمان دارند و براى مؤمنان استغفار مى

کنناد بياامرز، و آناان را از عاذاب دوزخ نگااه       ست؛ پس کسانى را که توبه کرده و راه تو را پيروى ماى فراگرفته ا

 "!دار

رَبَنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَدْنٍ الَتِي وَعَدتَهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِامْ  ( 8

 مُ وَذُرِيَاتِهِمْ إِنَكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِي
اى وارد کن، همچنين از پادران و همساران    آنها را در باغهاى جاويدان بهشت که به آنها وعده فرموده! پروردگارا -

 !و فرزندانشان هر کدام که صالح بودند، که تو توانا و حكيمى

وَ الْفَاوْزُ  وَقِهِمُ السَيِئَاتِ وَمَن تَقِ السَيِئَاتِ يَوْمَئِاذٍ فَقَادْ رَحِمْتَاهُ وَذَلِاكَ هُا     ( 9

 الْعَظِيمُ 
اى؛ و ايان   و آنان را از بديها نگاه دار، و هر کس را که در آن روز از بديها نگاه دارى، مشمول رحمتات سااخته  " -

 "!است همان رستگارى عظيم

عَوْنَ إِنَ الَذِينَ کَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَهِ أَکْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَاكُمْ إِذْ تُادْ  ( 11

 إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ 
زنند که عداوت و خشم خداوند نسبت باه شاما از عاداوت و خشام      کسانى را که کافر شدند روز قيامت صدا مى -

 !کرديد شديد، ولى انكار مى خودتان نسبت به خودتان بيشتر است، شرا که بسوى ايمان دعوت مى
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نَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَاى خُارُوجٍ   قَالُوا رَبَنَا أَمَتَنَا اثْ( 11

 مِن سَبِيلٍ 
ما را دو بار ميراندى و دو بار زنده کردى؛ اکنون به گناهان خود معترفيم؛ آيا راهى ! پروردگارا»: گويند آنها مى" -

 "«وجود دارد؟ ( از دوزخ)براى خارج شدن 

م بِأَنَهُ إِذَا دُعِيَ اللَهُ وَحْدَهُ کَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَکْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَاهِ  ذَلِكُ( 12

 الْعَلِيِ الْكَبِيرِ 
کردياد، و اگار باراى او همتاايى      شاد انكاار ماى    اين بخاطر آن است که وقتى خداوند به يگاانگى خواناده ماى   " -

و شما را مطابق عادل خاود   )ن داورى مخّصوص خداوند بلندمرتبه و بزرگ است آورديد؛ اکنو پنداشتند ايمان مى مى

 ".( دهد کيفر مى

هُوَ الَذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِلُ لَكُم مِنَ السَمَاء رِزْقًا وَمَا يَتَاذَکَرُ إِلَاا مَان    ( 13

 يُنِيبُ 
فرساتد؛ تنهاا    ماى  ( با ارزشى)براى شما روزى  دهد و از آسمان او کسى است که آيات خود را به شما نشان مى" -

 ".گردند شوند که بسوى خدا باز مى کسانى متذکّر اين حقايق مى

 فَادْعُوا اللَهَ مُخْلِّصِينَ لَهُ الدِينَ وَلَوْ کَرِهَ الْكَافِرُونَ ( 14
 !اشندخدا را بخوانيد و دين خود را براى او خالص کنيد، هرشند کافران ناخشنود ب ( تنها) -

رَفِي ُ الدَرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ ( 15

 لِيُنذِرَ يَوْمَ التَلَاقِ 
را باه فرماانش بار هار کاس از       ( مقادّس )برد، او صاحب عرش است، روح  را باال مى ( بندگان صالح)او درجات  -

 !بيم دهد[ روز رستاخيز]= از روز مالقات  ( مردم را)کند تا  ء مىبندگانش که بخواهد القا
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يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَانِ الْمُلْاكُ الْيَاوْمَ لِلَاهِ     ( 12

 الْوَاحِدِ الْقَهَارِ 
حكومات   ( :شاود  و گفتاه ماى  )هد ماناد؛  شوند و شيزى از آنها بر خدا پنهان نخوا روزى که همه آنان آشكار مى" -

 "!امروز براى کيست؟ براى خداوند يكتاى قهّار است

 الْيَوْمَ تُجْزَى کُلُ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَ اللَهَ سَرِي ُ الْحِسَابِ ( 17
هيچ ظلمى نيسات؛ خداوناد ساري      شود؛ امروز امروز هر کس در برابر کارى که انجام داده است پاداش داده مى" -

 "!الحساب است

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ کَاظِمِينَ مَا لِلظَاالِمِينَ مِانْ   ( 18

 حَمِيمٍ وَلَا شَفِي ٍ يُطَاعُ 
و تمامى وجود آنها مملاوّ   رسد و آنها را از روز نزديك بترسان، هنگامى که از شدّت وحشت دلها به گلوگاه مى" -

 ".اى که شفاعتش پذيرفته شود گردد؛ براى ستمكاران دوستى وجود ندارد، و نه شفاعت کننده از اندوه مى

 يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الّصَدُورُ ( 19
 .ددان دارند، مى ها پنهان مى گردد و آنچه را سينه او ششمهايى را که به خيانت مى -

وَاللَهُ يَقّْضِي بِالْحَقِ وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقّْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَ اللَهَ هُوَ ( 21

 السَمِي ُ الْبَّصِيرُ 
خوانند هيچ گونه داورى ندارناد؛ خداوناد شانوا و     کند، و معبودهايى را که غير از او مى خداوند بحقّ داورى مى" -

 "!بيناست
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لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا کَيْفَ کَاانَ عَاقِبَاةُ الَاذِينَ کَاانُوا مِان       أَوَ( 21

قَبْلِهِمْ کَانُوا هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَهُ بِاذُنُوبِهِمْ وَمَاا   

 کَانَ لَهُم مِنَ اللَهِ مِن وَاقٍ 
آنهاا در قادرت و   ! ين سير نكردند تا ببينند عاقبت کسانى که پيش از آنان بودند شگونه باود؟ آيا آنها روى زم" -

ايجاد آثار مهمّ در زمين از اينها برتر بودند؛ ولى خداوند ايشان را به گناهانشان گرفت، و در برابر عذاب او مادافعى  

 "!نداشتند

بِالْبَيِنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَهُ إِنَهُ قَاوِيٌ   ذَلِكَ بِأَنَهُمْ کَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم( 22

 شَدِيدُ الْعِقَابِ 
کردناد؛   آمدناد، ولاى آنهاا انكاار ماى      اين براى آن بود که پيامبرانشان پيوسته با داليل روشن به سراغشان مى" -

 "!که او قوّى و مجازاتش شديد است ( و کيفر داد)خداوند هم آنان را گرفت 

 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مَبِينٍ ( 23
 ...ما موسى را با آيات خود و دليل روشن فرستاديم -

 إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ کَذَابٌ ( 24
 "«!ستاو ساحرى بسيار دروغگو ا»: بسوى فرعون و هامان و قارون؛ ولى آنها گفتند" -

فَلَمَا جَاءهُم بِالْحَقِ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاء الَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا ( 25

 نِسَاءهُمْ وَمَا کَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَا فِي ضَلَالٍ 
اناد بكشايد و    ايمان آورده پسران کسانى را که با موسى»: و هنگامى که حقّ را از سوى ما براى آنها آورد، گفتند -

( شاود  و نقش بر آب مى)امّا نقشه کافران جز در گمراهى نيست « !زنده بگذاريد ( براى اسارت و خدمت)زنانشان را 

. 
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وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَهُ إِنِي أَخَافُ أَن يُبَدِلَ دِينَكُمْ ( 22

 ي الْأَرْضِ الْفَسَادَ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِ
ترسام کاه    زيرا من ماى ! ( تا نجاتش دهد)بگذاريد موسى را بكشم، و او پروردگارش را بخواند »: و فرعون گفت -

 «!آيين شما را دگرگون سازد، و يا در اين سرزمين فساد بر پا کند

رٍ لَاا يُاؤْمِنُ بِيَاوْمِ    وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِكُم مِان کُالِ مُتَكَبِا   ( 27

 الْحِسَابِ 
 «!آورد برم از هر متكبّرى که به روز حساب ايمان نمى من به پروردگارم و پروردگار شما پناه مى»: موسى گفت -

وَقَالَ رَجُلٌ مَؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَاهُ أَتَقْتُلُاونَ رَجُلًاا أَن يَقُاولَ     ( 28

هُ وَقَدْ جَاءکُم بِالْبَيِنَاتِ مِن رَبِكُمْ وَإِن يَكُ کَاذِبًا فَعَلَيْهِ کَذِبُهُ وَإِن يَكُ رَبِيَ اللَ

 صَادِقًا يُّصِبْكُم بَعْضُ الَذِي يَعِدُکُمْ إِنَ اللَهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذَابٌ 
خواهيد مردى را بكشيد بخاطر اينكه  آيا مى»: شت گفتدا و مرد مؤمنى از آل فرعون که ايمان خود را پنهان مى" -

اگار  ! است، در حالى که داليل روشنى از سوى پروردگارتان براى شما آورده اسات؟ « اللّه»پروردگار من : گويد مى

بعّضى از عذابهايى را که وعاده   ( الاقل)دروغگو باشد، دروغش دامن خودش را خواهد گرفت؛ و اگر راستگو باشد، 

 ".کند به شما خواهد رسيد؛ خداوند کسى را که اسرافكار و بسيار دروغگوست هدايت نمى دهد مى

يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنّصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَاهِ  ( 29

 كُمْ إِلَا سَبِيلَ الرَشَادِ إِنْ جَاءنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِي
امروز حكومت از آن شماست و در اين سرزمين پيروزيد؛ اگر عذاب خدا به سراغ ما آيد، شه کسى ! اى قوم من" -

دهم، و شما را جاز باه راه صاحيح     من جز آنچه را معتقدم به شما ارائه نمى»: فرعون گفت« !ما را يارى خواهد کرد؟

 "«( !ور، همان قتل موسى استدست! )کنم راهنمايى نمى

 وَقَالَ الَذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ( 31
 !اقوام پيشين بيمناکم ( عذاب)من بر شما از روزى همانند روز ! اى قوم من»: آن مرد باايمان گفت -



 قرآن کریم               سوره غافر

746 

دَ وَالَذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَهُ يُرِيادُ ظُلْمًاا   مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُو( 31

 لِلْعِبَادِ 
 ( از شارک و کفار و طغياان   )و از عادتى همچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانى که بعد از آناان بودناد   " -

 ".خواهد ترسم؛ و خداوند ظلم و ستمى بر بندگانش نمى مى

 عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَنَادِ  وَيَا قَوْمِ إِنِي أَخَافُ( 32
طلبند و صدايشان به جاايى   و از هم يارى مى)زنند  من بر شما از روزى که مردم يكديگر را صدا مى! اى قوم من -

 !بيمناکم ( رسد نمى

 يَوْمَ تُوَلُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِنَ اللَهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُّضْلِلِ اللَاهُ فَمَاا لَاهُ   ( 33

 مِنْ هَادٍ 
کنيد؛ امّا هيچ پناهگاهى در برابر عذاب خداوند براى شاما نيسات؛ و    گردانيد و فرار مى همان روزى که روى مى" -

 "!اى براى او نيست کننده گمراه سازد، هدايت ( بخاطر اعمالش)هر کس را خداوند 

تُمْ فِي شَكٍ مِمَا جَااءکُم بِاهِ   وَلَقَدْ جَاءکُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِنَاتِ فَمَا زِلْ( 34

حَتَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَ َ اللَهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا کَذَلِكَ يُّضِلُ اللَهُ مَانْ هُاوَ   

 مُسْرِفٌ مَرْتَابٌ 
ردياد  پيش از اين يوسف داليل روشن براى شما آورد، ولى شاما همچناان در آنچاه او باراى شاما آورده باود ت      " -

اين گونه خداوناد هار   ! هرگز خداوند بعد از او پيامبرى مبعوث نخواهد کرد: داشتيد؛ تا زمانى که از دنيا رفت، گفتيد

 "!سازد اى را گمراه مى اسرافكار ترديدکننده

وَعِندَ  الَذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَهِ( 35

 الَذِينَ آمَنُوا کَذَلِكَ يَطْبَ ُ اللَهُ عَلَى کُلِ قَلْبِ مُتَكَبِرٍ جَبَارٍ 
خشام عظيماى    ( اين کارشاان )خيزند؛  آنكه دليلى برايشان آمده باشد به مجادله برمى همانها که در آيات خدا بى" -

 "«!نهد ين گونه خداوند بر دل هر متكبّر جبّارى مُهر مىآورد؛ ا اند به بار مى نزد خداوند و نزد آنان که ايمان آورده
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 وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ( 32
 براى من بناى مرتفعى بساز، شايد به وسايلى دست يابم،! اى هامان»: فرعون گفت -

لَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنُهُ کَاذِبًا وَکَذَلِكَ زُيِنَ أَسْبَابَ السَمَاوَاتِ فَأَطَلِ َ إِ( 37

 لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَ عَنِ السَبِيلِ وَمَا کَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَا فِي تَبَابٍ 
نچناين  اي« !کانم او دروغگاو باشاد    آسمانها تا از خداى موسى آگاه شوم؛ هر شند گماان ماى   ( صعود به)وسايل " -

جاز باه    ( و همفكاران او )اعمال بد فرعون در نظرش آراسته جلوه کرد و از راه حق باز داشته شد؛ و توطئاه فرعاون   

 "!انجامد نابودى نمى

 وَقَالَ الَذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَبِعُونِ أَهْدِکُمْ سَبِيلَ الرَشَادِ ( 38
از من پيروى کنيد تا شما را به راه درست هادايت  ! قوم من اى»: ايمان آورده بود گفت ( از قوم فرعون)کسى که  -

 .کنم

 يَا قَوْمِ إِنَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدَنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ( 39
 "!اين زندگى دنيا، تنها متاع زودگذرى است؛ و آخرت سراى هميشگى است! اى قوم من" -

سَيِئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِان ذَکَارٍ أَوْ أُنثَاى    مَنْ عَمِلَ ( 41

 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ 
 دهد  اى انجام شود؛ ولى هر کس کار شايسته هر کس بدى کند، جز بمانند آن کيفر داده نمى" -

 خواه مرد يا زن -

 ".حسابى به آنها داده خواهد شد شوند و در آن روزى بى در حالى که مؤمن باشد آنها وارد بهشت مى -

 وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوکُمْ إِلَى النَجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَارِ ( 41
 !خوانيد؟ شما مرا بسوى آتش فرا مى کنم، امّا شرا من شما را به سوى نجات دعوت مى! اى قوم من -

تَدْعُونَنِي لِأَکْفُرَ بِاللَهِ وَأُشْرِکَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُاوکُمْ إِلَاى   ( 42

 الْعَزِيزِ الْغَفَارِ 
، در حاالى کاه   کنيد که به خداوند يگانه کافر شوم و همتايى که به آن علم ندارم براى او قرار دهام  مرا دعوت مى -

 !کنم من شما را بسوى خداوند عزيز غفّار دعوت مى
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لَا جَرَمَ أَنَمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدَنْيَا وَلَاا فِاي الْاآخِرَةِ وَأَنَ    ( 43

 مَرَدَنَا إِلَى اللَهِ وَأَنَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَارِ 
در دنيا دارد و نه در آخرت؛ و تنها بازگشت ماا در   ( و حاکميّتى)خوانيد، نه دعوت  مرا بسوى آن مى قطعاً آنچه" -

 "!قيامت بسوى خداست؛ و مسرفان اهل آتشند

 فَسَتَذْکُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَهِ إِنَ اللَهَ بَّصِيرٌ بِالْعِبَادِ ( 44
من کار خود را به خدا واگذارم کاه خداوناد نسابت باه     ! گويم به خاطر خواهيد آورد را به شما مىو بزودى آنچه  -

 «!بندگانش بيناست

 فَوَقَاهُ اللَهُ سَيِئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ( 45
 !فرعون وارد شدهاى سوء آنها نگه داشت، و عذاب شديد بر آل  خداوند او را از نقشه -

النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَاوْنَ  ( 42

 أَشَدَ الْعَذَابِ 
آل » ( :فرمايد مى)شوند؛ و روزى که قيامت برپا شود  عذاب آنها آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه مى" -

 "«!ترين عذابها وارد کنيد سختفرعون را در 

وَإِذْ يَتَحَاجَونَ فِي النَارِ فَيَقُولُ الّضُعَفَاء لِلَذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا کُنَا لَكُمْ تَبَعًاا  ( 47

 فَهَلْ أَنتُم مَغْنُونَ عَنَا نَّصِيبًا مِنَ النَارِ 
ماا پيارو   »: گويناد  کنند؛ ضعيفان به مستكبران ماى  ىبه خاطر بياور هنگامى را که در آتش دوزخ با هم محاجّه م" -

 "«!شويد؟ سهمى از آتش را بجاى ما پذيرا مى ( امروز)شما بوديم، آيا شما 

 قَالَ الَذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا کُلٌ فِيهَا إِنَ اللَهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ( 48
 «!حكم کرده است ( بعدالت)زيرا خداوند در ميان بندگانش  ما همگى در آن هستيم،»: گويند مستكبران مى -

وَقَالَ الَذِينَ فِي النَارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَمَ ادْعُاوا رَبَكُامْ يُخَفِافْ عَنَاا يَوْمًاا مِانَ       ( 49

 الْعَذَابِ 
 «!از ما بردارد از پروردگارتان بخواهيد يك روز عذاب را»: گويند و آنها که در آتشند به مأموران دوزخ مى -
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قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاء ( 51

 الْكَافِرِينَ إِلَا فِي ضَلَالٍ 
پس هار  »: گويند آنها مى« !آرى»: گويند مى« !آيا پيامبران شما داليل روشن برايتان نياوردند؟»: گويند آنها مى" -

 "«!جز در ضاللت نيست ( رسد و به جايى نمى)بخوانيد؛ ولى دعاى کافران  ( خدا را)خواهيد  شه مى

 إِنَا لَنَنّصُرُ رُسُلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ( 51
روزى که گواهاان باه پاا     ( در آخرت)اند، در زندگى دنيا و  هما به يقين پيامبران خود و کسانى را که ايمان آورد -

 !دهيم خيزند يارى مى مى

 يَوْمَ لَا يَنفَ ُ الظَالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَارِ ( 52
باد نياز    ( و جايگااه ) بخشد؛ و لعنت خدا براى آنها، و خاناه  روزى که عذرخواهى ظالمان سودى به حالشان نمى" -

 ".براى آنان است

 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ( 53
 .قرار داديم ( تورات)و ما به موسى هدايت بخشيديم، و بنى اسرائيل را وارثان کتاب  -

 هُدًى وَذِکْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ( 54
 !ه هدايت و تذکّر براى صاحبان عقل بودکتابى که ماي -

فَاصْبِرْ إِنَ وَعْدَ اللَهِ حَقٌ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَابِحْ بِحَمْادِ رَبِاكَ بِالْعَشِايِ     ( 55

 وَالْإِبْكَارِ 
شام صبر و شكيبايى پيشه کن که وعده خدا حقّ است، و براى گناهت استغفار کن، و هر صبح و  ( !اى پيامبر)پس  -

 !تسبيح و حمد پروردگارت را بجا آور

إِنَ الَذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَا ( 52

 کِبْرٌ مَا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَهِ إِنَهُ هُوَ السَمِي ُ الْبَّصِيرُ 
هايشان فقاط تكبّار    کنند، در سينه جويى مى ند بدون دليلى که براى آنها آمده باشد ستيزهکسانى که در آيات خداو -

 !است، و هرگز به خواسته خود نخواهند رسيد، پس به خدا پناه بر که او شنوا و بيناست ( و غرور)
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رَ النَااسِ لَاا   لَخَلْقُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَکْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَاسِ وَلَكِانَ أَکْثَا  ( 57

 يَعْلَمُونَ 
 .دانند آفرينش آسمانها و زمين از آفرينش انسانها مهمتر است، ولى بيشتر مردم نمى -

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَّصِايرُ وَالَاذِينَ آمَنُاوا وَعَمِلُاوا الّصَاالِحَاتِ وَلَاا       ( 58

 الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَکَرُونَ 
اند با بدکاران يكسان  نا و بينا يكسان نيستند؛ همچنين کسانى که ايمان آورده، و اعمال صالح انجام دادههرگز نابي" -

 "!شويد نخواهند بود؛ امّا کمتر متذکّر مى

 إِنَ السَاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَ أَکْثَرَ النَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ( 59
 "!دنى است، و شكّى در آن نيست؛ ولى اکثر مردم ايمان نمى آورندروز قيامت به يقين آم" -

وَقَالَ رَبَكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُامْ إِنَ الَاذِينَ يَسْاتَكْبِرُونَ عَانْ عِبَاادَتِي      ( 21

 سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ 
ورزناد باه    کسانى که از عبادت من تكبّار ماى  ! شما را بپذيرم ( دعاى)مرا بخوانيد تا »: پروردگار شما گفته است -

 «!شوند زودى با ذلّت وارد دوزخ مى

اللَهُ الَذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَهَارَ مُبّْصِرًا إِنَ اللَهَ لَذُو فَّضْالٍ  ( 21

 عَلَى النَاسِ وَلَكِنَ أَکْثَرَ النَاسِ لَا يَشْكُرُونَ 
بخاش قارار داد؛ خداوناد     کسى است که شب را براى شما آفريد تاا در آن بياسااييد، و روز را روشانى    خداوند" -

 "!کنند نسبت به مردم صاحب فّضل و کرم است؛ ولى بيشتر مردم شكرگزارى نمى

 ذَلِكُمُ اللَهُ رَبَكُمْ خَالِقُ کُلِ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ( 22
اين است خداوند، پروردگار شما که آفريننده همه شيز است؛ هيچ معبودى جز او نيست؛ با اين حال شگونه از راه " -

 "!شويد؟ حق منحرف مى

 کَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَذِينَ کَانُوا بِآيَاتِ اللَهِ يَجْحَدُونَ ( 23
 !شوند رف مىمنح ( از راه راست)کردند  اينچنين کسانى که آيات خدا را انكار مى -
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اللَهُ الَذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاأَرْضَ قَارَارًا وَالسَامَاء بِنَااء وَصَاوَرَکُمْ فَأَحْسَانَ       ( 24

 صُوَرَکُمْ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَيِبَاتِ ذَلِكُمُ اللَهُ رَبَكُمْ فَتَبَارَکَ اللَهُ رَبَ الْعَالَمِينَ 
بااالى  )ا جايگاه امان و آراماش قارار داد و آسامان را همچاون ساقفى       خداوند کسى است که زمين را براى شم" -

؛ و شما را صورتگرى کرد، و صورتتان را نيكو آفريد؛ و از شيزهايى پاکيزه باه شاما روزى داد؛ ايان اسات     ( سرتان

 "!جاويد و پربرکت است خداوندى که پروردگار عالميان است! خداوند پروردگار شما

 إِلَهَ إِلَا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِّصِينَ لَهُ الدِينَ الْحَمْدُ لِلَهِ رَبِ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيَ لَا ( 25
! اياد  اوست؛ معبودى جز او نيست؛ پس او را بخوانيد در حالى که دين خود را براى او خالص کرده ( واقعى)زنده " -

 "!ستايش مخّصوص خداوندى است که پروردگار جهانيان است

إِنِي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَهِ لَمَاا جَااءنِيَ الْبَيِنَااتُ     قُلْ( 22

 مِن رَبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ الْعَالَمِينَ 
ز جاناب  خوانيد بپرستم، شون داليل روشان ا  ام از اينكه معبودهايى را که شما غير از خدا مى من نهى شده»: بگو" -

 "«!پروردگارم براى من آمده است؛ و مأمورم که تنها در برابر پروردگار عالميان تسليم باشم

هُوَ الَذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَ مِن نُطْفَةٍ ثُمَ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَ ( 27

وَمِنكُم مَن يُتَوَفَى مِن قَبْالُ وَلِتَبْلُغُاوا أَجَلًاا     لِتَبْلُغُوا أَشُدَکُمْ ثُمَ لِتَكُونُوا شُيُوخًا

 مَسَمًى وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ 
، سپس شاما را بّصاورت   ( خون بسته شده)او کسى است که شما را از خاک آفريد، سپس از نطفه، سپس از علقه " -

در ايان  )شويد و  رسيد، و بعد از آن پير مى مى فرستد، بعد به مرحله کمال قوّت خود بيرون مى ( از شكم مادر)طفلى 

رسيد؛ و شايد تعقّل  ميرند و در نهايت به سرآمد عمر خود مى گروهى از شما پيش از رسيدن به اين مرحله مى ( ميان

 "!کنيد

 هُوَ الَذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَّضَى أَمْرًا فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ کُن فَيَكُونُ ( 28
موجاود  »: گوياد  ميراند؛ و هنگامى که کارى را مقرّر کند، تنهاا باه آن ماى    کند و مى و کسى است که زنده مىا" -

 "!شود درنگ موجود مى بى« !باش
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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَهِ أَنَى يُّصْرَفُونَ ( 29
 !نند، شگونه از راه حقّ منحرف مى شوند؟ک آيا نديدى کسانى را که در آيات خدا مجادله مى -

 الَذِينَ کَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( 71
نتيجه کار )ايم تكذيب کردند؛ امّا بزودى  و آنچه رسوالن خود را بدان فرستاده ( آسمانى)همان کسانى که کتاب " -

 "!دانند مى ( خود را

 إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ( 71
 ...کشند در آن هنگام که غل و زنجيرها بر گردن آنان قرار گرفته و آنها را مى -

 فِي الْحَمِيمِ ثُمَ فِي النَارِ يُسْجَرُونَ ( 72
 "!دشون کنند؛ سپس در آتش دوزخ افروخته مى و در آب جوشان وارد مى" -

 ثُمَ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا کُنتُمْ تُشْرِکُونَ ( 73
 داديد، کجايند آنچه را همتاى خدا قرار مى»: شود سپس به آنها گفته مى -

مِن دُونِ اللَهِ قَالُوا ضَلُوا عَنَا بَل لَمْ نَكُن نَدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا کَذَلِكَ يُّضِلُ ( 74

 اللَهُ الْكَافِرِينَ 
همه از نظر ما پنهان و گم شدند؛ بلكه ماا  »: گويند آنها مى« !کرديد؟ همان معبودهايى را که جز خدا پرستش مى" -

 "!سازد اين گونه خداوند کافران را گمراه مى! «کرديم اصالً پيش از اين شيزى را پرستش نمى

 وَبِمَا کُنتُمْ تَمْرَحُونَ  ذَلِكُم بِمَا کُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ( 75
کردياد و از روى غارور و مساتى باه خوشاحالى       بخاطر آن است کاه بنااحقّ در زماين شاادى ماى      ( عذاب)اين  -

 !پرداختيد مى

 ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِرِينَ ( 72
 "!ودانه در آن بمانيد؛ و شه بد است جايگاه متكبّراناز درهاى جهنّم وارد شويد و جا" -
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فَاصْبِرْ إِنَ وَعْدَ اللَهِ حَقٌ فَإِمَا نُرِيَنَكَ بَعْاضَ الَاذِي نَعِادُهُمْ أَوْ نَتَوَفَيَنَاكَ     ( 77

 فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ 
ايم در  ايى را که به آنها وعده دادهصبر کن که وعده خدا حقّ است؛ و هرگاه قسمتى از مجازاته ( اى پيامبر)پس " -

؛ شرا که همه آنان را تنها بسوى ما باز ( مهمّ نيست)از دنيا ببريم  ( پيش از آن)حال حياتت به تو ارائه دهيم، يا تو را 

 "!گردانند مى

لَامْ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَّصَّصْانَا عَلَيْاكَ وَمِانْهُم مَان     ( 78

نَقّْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا کَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَا بِإِذْنِ اللَهِ فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللَاهِ  

 قُّضِيَ بِالْحَقِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ 
را باراى تاو باازگو    ما پيش از تو رسوالنى فرستاديم؛ سرگذشت گروهى از آنان را براى تو بازگفته، و گروهى " -

باراى مجاازات   )اى جز بفرمان خدا بياورد و هنگامى که فرماان خداوناد    ايم؛ و هيچ پيامبرى حق نداشت معجزه نكرده

 "!صادر شود، بحق داورى خواهد شد؛ و آنجا اهل باطل زيان خواهند کرد ( آنها

 ا وَمِنْهَا تَأْکُلُونَ اللَهُ الَذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْکَبُوا مِنْهَ( 79
 .خداوند کسى است که شهارپايان را براى شما آفريد تا بعّضى را سوار شويد و از بعّضى تغذيه کنيد -

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِ ُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَاا حَاجَاةً فِاي صُادُورِکُمْ وَعَلَيْهَاا وَعَلَاى       ( 81

 الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ 
است، تا بوسيله آنها به مقّصدى که در دل داريد برسيد؛ و بر آنهاا   ( جز اينها)نها مناف  بسيارى و براى شما در آ" -

 ".شويد و بر کشتيها سوار مى

 وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَ آيَاتِ اللَهِ تُنكِرُونَ ( 81
 "!د؟کني دهد؛ پس کدام يك از آيات او را انكار مى او آياتش را همواره به شما نشان مى" -
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أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کَانُوا ( 82

 أَکْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ قُوَةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَا کَانُوا يَكْسِبُونَ 
همانها که نفراتشاان از اينهاا   ! اقبت کسانى که پيش از آنها بودند شه شد؟آيا روى زمين سير نكردند تا ببينند ع" -

و )نياز سازد  آوردند نتوانست آنها را بى بيشتر، و نيرو و آثارشان در زمين فزونتر بود؛ امّا هرگز آنچه را به دست مى

 "!( عذاب الهى را از آنان دور کند

نَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِام مَاا   فَلَمَا جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِ( 83

 کَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون 
و غير آن را )هنگامى که رسوالنشان داليل روشنى براى آنان آوردند، به دانشى که خود داشتند خوشحال بودند " -

 "!نان را فراگرفتگرفتند آ به تمسخر مى ( از عذاب)؛ ولى آنچه را ( شمردند هيچ مى

 فَلَمَا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَا بِاللَهِ وَحْدَهُ وَکَفَرْنَا بِمَا کُنَا بِهِ مُشْرِکِينَ ( 84
هم اکنون به خداوند يگاناه ايماان آورديام و باه معبودهاايى کاه       »: ما را ديدند گفتند ( شديد)هنگامى که عذاب  -

 «!شمرديم کافر شديم همتاى او مى

فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَتَ اللَاهِ الَتِاي قَادْ خَلَاتْ فِاي      ( 85

 عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ 
اين سنّت خداوند است کاه هماواره   !امّا هنگامى که عذاب ما را مشاهده کردند، ايمانشان براى آنها سودى نداشت -

 !ميان بندگانش اجرا شده، و آنجا کافران زيانكار شدند در

 سوره فصلت
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 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ
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 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 حم ( 1
  حم -

 تَنزِيلٌ مِنَ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ ( 2
 "مان و رحيم نازل شده است؛اين کتابى است که از سوى خداوند رح" -

 کِتَابٌ فُّصِلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( 3
 !کتابى که آياتش هر مطلبى را در جاى خود بازگو کرده، در حالى که فّصيح و گوياست براى جمعيّتى که آگاهند -

 ا يَسْمَعُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَکْثَرُهُمْ فَهُمْ لَ( 4
 "!شنوند قرآنى که بشارت دهنده و بيم دهنده است؛ ولى بيشتر آنان روى گردان شدند؛ از اين رو شيزى نمى" -

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَکِنَةٍ مِمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِاكَ  ( 5

 عَامِلُونَ  حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَنَا
کنى در پوششهايى قرار گرفتاه و در گوشاهاى ماا     قلبهاى ما نسبت به آنچه ما را به آن دعوت مى»: آنها گفتند" -

 "«!کنيم سنگينى است، و ميان ما و تو حجابى وجود دارد؛ پس تو بدنبال عمل خود باش، ما هم براى خود عمل مى

يُوحَى إِلَيَ أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِادٌ فَاسْاتَقِيمُوا إِلَيْاهِ    قُلْ إِنَمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ( 2

 وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِکِينَ 
شود که معبود شما معبودى يگاناه اسات؛ پاس     من فقط انسانى مثل شما هستم؛ اين حقيقت بر من وحى مى: بگو" -

 "!زش طلبيد؛ واى بر مشرکانتمام توجّه خويش را به او کنيد و از وى آمر

 الَذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَکَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ کَافِرُونَ ( 7
 !پردازند، و آخرت را منكرند همانها که زکات را نمى -

 إِنَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ( 8
 !آورده و کارهاى شايسته انجام دادند، پاداشى دائمى دارند امّا کسانى که ايمان -
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قُلْ أَئِنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِاي يَاوْمَيْنِ وَتَجْعَلُاونَ لَاهُ أَنادَادًا      ( 9

 ذَلِكَ رَبَ الْعَالَمِينَ 
او ! دهياد؟  ى او هماننادهايى قرارماى  آيا شما به آن کس که زمين را در دو روز آفرياد کاافر هساتيد و بارا    : بگو -

 !پروردگار جهانيان است

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَکَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَاةِ  ( 11

 أَيَامٍ سَوَاء لِلسَائِلِينَ 
ينهاا هماه در    -وادّ غذايى آن را مقادّر فرماود،   هاى استوارى قرار داد و برکاتى در آن آفريد و م او در زمين کوه -

 !درست به اندازه نياز تقاضا کنندگان -شهار روز بود

ثُمَ اسْتَوَى إِلَى السَمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ کَرْهًا ( 11

 قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ 
و )به وجود آييد »: رداخت، در حالى که بّصورت دود بود؛ به آن و به زمين دستور دادسپس به آفرينش آسمان پ" -

 "«!( گيريم و شكل مى)آييم  ما از روى طاعت مى»: آنها گفتند« !، خواه از روى اطاعت و خواه اکراه( شكل گيريد

أَمْرَهَاا وَزَيَنَاا    فَقَّضَاهُنَ سَبْ َ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي کُالِ سَامَاء  ( 12

 السَمَاء الدَنْيَا بِمَّصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ 
 ( و مقارّر )را وحى  ( آسمان)در اين هنگام آنها را بّصورت هفت آسمان در دو روز آفريد، و در هر آسمانى کار آن  -

حفظ کرديم، اين  ( با شهابها از رخنه شياطين)زينت بخشيديم، و [  انستارگ]= فرمود، و آسمان پايين را با شراغهايى 

 !است تقدير خداوند توانا و دانا

 فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ( 13
 !ترسانم ثمود مىاى همانند صاعقه عاد و  من شما را از صاعقه: گردان شوند، بگو اگر آنها روى -



 قرآن کریم               سوره فصلت

757 

إِذْ جَاءتْهُمُ الرُسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا اللَهَ قَالُوا لَوْ ( 14

 شَاء رَبَنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ 
 ( و آناان را دعاوت کردناد   )به سراغشان آمدناد   ( و از هر سو)ر در آن هنگام که رسوالن از پيش رو و پشت س" -

کرد؛ از اين رو ما به آنچاه شاما    خواست فرشتگانى نازل مى اگر پروردگار ما مى»: که جز خدا را نپرستيد آنها گفتند

 "«!مبعوث به آن هستيد کافريم

وَقَالُوا مَنْ أَشَدَ مِنَا قُوَةً أَوَلَامْ   فَأَمَا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ( 15

 يَرَوْا أَنَ اللَهَ الَذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَةً وَکَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ 
اونادى  دانستند خد آيا نمى« !شه کسى از ما نيرومندتر است؟»: امّا قوم عاد بناحق در زمين تكبّر ورزيدند و گفتند -

 .کردند پيوسته آيات ما را انكار مى ( به خاطر اين پندار)که آنان را آفريده از آنها قويتر است؟ و 

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَامٍ نَحِسَاتٍ لِنُاذِيقَهُمْ عَاذَابَ الْخِازْيِ    ( 12

 زَى وَهُمْ لَا يُنّصَرُونَ فِي الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْ
انگيز و سرد و سخت در روزهايى شوم و پرغباار بار آنهاا فرساتاديم تاا عاذاب        سرانجام تندبادى شديد و هول" -

ياارى   ( از هيچ طرف)تر است، و  خوارکننده را در زندگى دنيا به آنها بچشانيم؛ و عذاب آخرت از آن هم خوارکننده

 "!شوند نمى

ودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَوا الْعَمَاى عَلَاى الْهُادَى فَأَخَاذَتْهُمْ صَااعِقَةُ      وَأَمَا ثَمُ( 17

 الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا کَانُوا يَكْسِبُونَ 
آن عاذاب   -امّا ثمود را هدايت کرديم، ولى آنها نابينايى را بر هدايت تارجيح دادناد؛ باه هماين جهات صااعقه       " -

 "!دادند آنها را فروگرفت که انجام مى به خاطر اعمالى -خوارکننده

 وَنَجَيْنَا الَذِينَ آمَنُوا وَکَانُوا يَتَقُونَ ( 18
 !و کسانى را که ايمان آوردند و پرهيزگار بودند نجات بخشيديم -

 وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاء اللَهِ إِلَى النَارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ( 19
دارناد   برند،و صفوف پيشين را نگه مى دشمنان خدا را جم  کرده به سوى دوزخ مىبه خاطر بياوريد روزى را که  -

 ( !تا صفهاى بعد به آنها ملحق شوند)
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حَتَى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبّْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَاا کَاانُوا   ( 21

 يَعْمَلُونَ 
 .دهند کردند گواهى مى مها و پوستهاى تنشان به آنچه مىرسند، گوشها و شش وقتى به آن مى -

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَهُ الَذِي أَنطَقَ کُالَ شَايْءٍ   ( 21

 وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 
هماان خادايى کاه هار     »: دهند آنها جواب مى« !شرا بر ضدّ ما گواهى داديد؟»: گويند آنها به پوستهاى تنشان مى" -

 "!موجودى را به نطق درآورده ما را گويا ساخته ؛ و او شما را نخستين بار آفريد، و بازگشتتان بسوى اوست

ا جُلُاودُکُمْ  وَمَا کُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبّْصَارُکُمْ وَلَا ( 22

 وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَ اللَهَ لَا يَعْلَمُ کَثِيرًا مِمَا تَعْمَلُونَ 
کرديد نه بخاطر اين بود کاه از شاهادت گاوش و ششامها و پوساتهاى تنتاان بايم         شما اگر گناهانتان را مخفى مى -

 !داند دهيد نمى مى کرديد که خداوند بسيارى از اعمالى را که انجام داشتيد، بلكه شما گمان مى

 وَذَلِكُمْ ظَنُكُمُ الَذِي ظَنَنتُم بِرَبِكُمْ أَرْدَاکُمْ فَأَصْبَحْتُم مِنْ الْخَاسِرِينَ ( 23
آرى اين گمان بدى بود که دربااره پروردگارتاان داشاتيد و هماان موجاب هالکات شاما گردياد، و سارانجام از           -

 !زيانكاران شديد

 ارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِنَ الْمُعْتَبِينَ فَإِن يَّصْبِرُوا فَالنَ( 24
دوزخ جايگااه آنهاسات؛ و اگار تقاضااى عفاو کنناد، ماورد عفاو قارار           ( يا نكنند، به هار حاال  )اگر صبر کنند " -

 "!گيرند نمى

وَمَاا خَلْفَهُامْ وَحَاقَ عَلَايْهِمُ      وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاء فَزَيَنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ( 25

 الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ الْجِنِ وَالْإِنسِ إِنَهُمْ کَانُوا خَاسِرِينَ 
قرار داديم که زشتيها را از پيش رو و پشت سر آنهاا در نظرشاان جلاوه     ( سيرت زشت)ما براى آنها همنشينانى " -

الهى در باره آنان تحقق يافت و به سرنوشت اقوام گمراهاى از جانّ و اناس کاه قبال از آنهاا بودناد         دادند؛ و فرمان

 "!گرفتار شدند؛ آنها مسلّماً زيانكار بودند
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 وَقَالَ الَذِينَ کَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَغْلِبُونَ ( 22
 "«!وش به اين قرآن فراندهيد؛ و به هنگام تالوت آن جنجال کنيد، شايد پيروز شويدگ»: کافران گفتند" -

 فَلَنُذِيقَنَ الَذِينَ کَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَسْوَأَ الَذِي کَانُوا يَعْمَلُونَ ( 27
 !دهيم الى که انجام مى دادند کيفر مىششمانيم، و آنها را به بدترين اعم به يقين به کافران عذاب شديدى مى -

ذَلِكَ جَزَاء أَعْدَاء اللَهِ النَارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاء بِمَاا کَاانُوا بِآيَاتِنَاا    ( 28

 يَجْحَدُونَ 
 اين آتش کيفر دشمنان خدا است، سراى جاويدشان در آن خواهد بود، کيفرى است بخاطر اينكه آيات ماا را انكاار   -

 .کردند مى

وَقَالَ الَذِينَ کَفَرُوا رَبَنَا أَرِنَا الَذَيْنِ أَضَلَانَا مِانَ الْجِانِ وَالْاإِنسِ نَجْعَلْهُمَاا     ( 29

 تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ 
و )تا زيار پااى خاود نهايم     آنهايى که از جنّ و انس ما را گمراه کردند به ما نشان ده ! پروردگارا»: کافران گفتند -

 «!تا از پست ترين مردم باشند ( لگدمالشان کنيم

إِنَ الَذِينَ قَالُوا رَبَنَا اللَهُ ثُمَ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا ( 31

  تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَةِ الَتِي کُنتُمْ تُوعَدُونَ
سپس اساتقامت کردناد، فرشاتگان بار آناان ناازل       « !پروردگار ما خداوند يگانه است»: به يقين کسانى که گفتند -

 !نترسيد و غمگين مباشيد، و بشارت باد بر شما به آن بهشتى که به شما وعده داده شده است»: شوند که مى

لْاآخِرَةِ وَلَكُامْ فِيهَاا مَاا تَشْاتَهِي      نَحْنُ أَوْلِيَاؤُکُمْ فِي الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَفِاي ا ( 31

 أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ 
ما ياران و مددکاران شما در زندگى دنيا و آخرت هستيم؛ و براى شما هر شاه دلتاان بخواهاد در بهشات فاراهم      " -

 "!شود است، و هر شه طلب کنيد به شما داده مى

 يمٍ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِ( 32
 «!اينها وسيله پذيرايى از سوى خداوند غفور و رحيم است -
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وَمَْن أَْحسَُن قَوْلًا مِمَن َدعَا إِلَاى اللَاِه َوعَمِاَل صَاالِحًا وَقَااَل إِنَنِاي مِانَ        ( 33

 الْمُسْلِمِينَ 
: گوياد  و ماى دهد  کند و عمل صالح انجام مى شه کسى خوش گفتارتر است از آن کس که دعوت به سوى خدا مى -

 !؟«من از مسلمانانم»

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَيِئَةُ ادْفَ ْ بِالَتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَاذِي بَيْنَاكَ   ( 34

 وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ 
هماان کاس کاه مياان تاو و او       ( دخواهى دي)هرگز نيكى و بدى يكسان نيست؛ بدى را با نيكى دف  کن، ناگاه " -

 "!دشمنى است، گويى دوستى گرم و صميمى است

 وَمَا يُلَقَاهَا إِلَا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ( 35
 ( ن و تقاوا از ايماا )رسند، و جز کسانى که بهره عظيماى   امّا جز کسانى که داراى صبر و استقامتند به اين مقام نمى -

 !گردند دارند به آن نايل نمى

 وَإِمَا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَهِ إِنَهُ هُوَ السَمِي ُ الْعَلِيمُ ( 32
 !هايى از شيطان متوجّه تو گردد، از خدا پناه بخواه که او شنوده و داناست و هرگاه وسوسه -

لَيْلُ وَالنَهَارُ وَالشَمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَمْسِ وَلَا لِلْقَمَارِ  وَمِنْ آيَاتِهِ ال( 37

 وَاسْجُدُوا لِلَهِ الَذِي خَلَقَهُنَ إِن کُنتُمْ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ 
 هاى او، شب و روز و خورشيد و ماه است؛ باراى خورشايد و مااه ساجده نكنياد، باراى خادايى کاه         و از نشانه" -

 "!خواهيد او را بپرستيد آفريننده آنهاست سجده کنيد اگر مى

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَذِينَ عِندَ رَبِكَ يُسَبِحُونَ لَاهُ بِاللَيْالِ وَالنَهَاارِ وَهُامْ لَاا      ( 38

 يَسْأَمُونَ 
گويناد   براى او تسبيح مىتكبّر کنند، کسانى که نزد پروردگار تو هستند شب و روز  ( از عبادت پروردگار)و اگر  -

 !شوند و خسته نمى
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وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَاإِذَا أَنزَلْنَاا عَلَيْهَاا الْمَااء اهْتَازَتْ      ( 39

 وَرَبَتْ إِنَ الَذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَهُ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
فرستيم باه   بر آن مى ( باران)بينى، امّا هنگامى که آب  مى ( جان و بى)که زمين را خشك  و از آيات او اين است" -

 "!کند؛ او بر هر شيز تواناست کند؛ همان کسى که آن را زنده کرد، مردگان را نيز زنده مى آيد و نموّ مى جنبش درمى

نَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَارِ خَيْرٌ أَم إِنَ الَذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْ( 41

 مَن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَّصِيرٌ 
شود بهتر اسات   آيا کسى که در آتش افكنده مى! کنند بر ما پوشيده نخواهند بود کسانى که آيات ما را تحريف مى -

خواهيد بكنيد، او به آنچاه انجاام    هر کارى مى! آيد؟ در نهايت امن و امان در قيامت به عرصه محشر مىيا کسى که 

 !دهيد بيناست مى

 إِنَ الَذِينَ کَفَرُوا بِالذِکْرِ لَمَا جَاءهُمْ وَإِنَهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ( 41
و ايان  ! ( نيز بر ما مخفى نخواهاد ماناد  )شدند  هنگامى که به سراغشان آمد کافر[  قرآن]= کسانى که به اين ذکر  -

 ...کتابى است قطعاً شكست ناپذير

 لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ( 42
ساوى خداوناد حكايم و    آيد؛ شارا کاه از    که هيچ گونه باطلى، نه از پيش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمى" -

 "!شايسته ستايش نازل شده است

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَ رَبَكَ لَاذُو مَغْفِارَةٍ وَذُو   ( 43

 عِقَابٍ أَلِيمٍ 
روردگاار تاو داراى   گويند همان است که درباره پيامبران قبل از تو نيز گفته شاده؛ پ  آنچه به ناروا درباره تو مى" -

 "!داراى مجازات دردناکى است ( هم)مغفرت و 



 قرآن کریم               سوره فصلت

762 

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًا لَقَالُوا لَوْلَا فُّصِلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌ وَعَرَبِيٌ قُلْ هُوَ ( 44

قْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًاى  لِلَذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَ

 أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ 
قارآن عجماى از پيغمبارى    ! شرا آياتش روشن نيست؟»: گفتند داديم حتماً مى هرگاه آن را قرآنى عجمى قرار مى" -

نى کاه ايماان   اناد هادايت و درماان اسات؛ ولاى کساا       براى کساانى کاه ايماان آورده    ( کتاب)اين »: بگو« !عربى؟

همچاون کساانى هساتند کاه     )بينند؛ آنها  آورند، در گوشهايشان سنگينى است و گويى نابينا هستند و آن را نمى نمى

 "«!شوند از راه دور صدا زده مى ( گوئى

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَاا کَلِمَاةٌ سَابَقَتْ مِان رَبِاكَ      ( 45

 بَيْنَهُمْ وَإِنَهُمْ لَفِي شَكٍ مِنْهُ مُرِيبٍ  لَقُّضِيَ
ما به موسى کتاب آسمانى داديم؛ سپس در آن اختالف شد؛ و اگر فرماانى از ناحياه پروردگاارت در ايان بااره      " -

( ندرسايد  و به کيفر مى)شد  ، در ميان آنها داورى مى( که بايد به آنان مهلت داد تا اتمام حجّت شود)صادر نشده بود 

 "!انگيز دارند ؛ ولى آنها هنوز درباره آن شكّى تهمت

 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبَكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ( 42
کسى که عمل صالحى انجام دهد، سودش براى خود اوست؛ و هر کس بدى کند، به خويشتن بدى کرده اسات؛ و  " -

 "!کند گارت هرگز به بندگان ستم نمىپرورد

إِلَيْهِ يُرَدَ عِلْمُ السَاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِنْ أَکْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِانْ  ( 47

أُنثَى وَلَا تَّضَ ُ إِلَا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَکَائِي قَالُوا آذَنَاکَ مَاا مِنَاا مِان    

 يدٍ شَهِ
شاود، و هايچ    اى از غالف خود خاارج نماى   گردد؛ هيچ ميوه تنها به خدا بازمى ( و لحظه وقوع آن)علم به قيامت " -

کجايناد   ( :گوياد  و مى)دهد  کند مگر به علم او؛ و آن روز که آنها را ندا مى گردد و وض  حمل نمى زنى باردار نمى

ما عرضه داشاتيم کاه هايچ گاواهى بار گفتاه خاود         ( !پروردگارا)»: گويند مى! پنداشتيد؟ شريكانى که براى من مى

 "«!نداريم
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 وَضَلَ عَنْهُم مَا کَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُم مِن مَحِيصٍ ( 48
 "!دانند هيچ گريزگاهى ندارند شوند؛ و مى خواندند محو و گم مى و همه معبودانى را که قبالً مى" -

 أَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاء الْخَيْرِ وَإِن مَسَهُ الشَرُ فَيَؤُوسٌ قَنُوطٌ لَا يَسْ( 49
شود؛ و هرگاه شرّ و بدى به او رسد، بسيار ماأيوس و نومياد    خسته نمى ( و نعمت)انسان هرگز از تقاضاى نيكى " -

 "!گردد مى

سَتْهُ لَيَقُاولَنَ هَاذَا لِاي وَمَاا أَظُانُ      وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَا مِن بَعْدِ ضَرَاء مَ( 51

السَاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رَجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَ لِاي عِنادَهُ لَلْحُسْانَى فَلَنُنَبِائَنَ الَاذِينَ      

 کَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ 
اين بخااطر شايساتگى و   »: گويد د از ناراحتى که به او رسيده بچشانيم مىو هرگاه او را رحمتى از سوى خود بع" -

هرگاه بسوى پروردگارم بازگردانده  ( بفرض که قيامتى باشد،)کنم قيامت برپا شود؛ و  استحقاق من بوده، و گمان نمى

آگاه خواهيم کارد و از   ( ىبزود)اند  ما کافران را از اعمالى که انجام داده. شوم، براى من نزد او پاداشهاى نيك است

 ".ششانيم عذاب شديد به آنها مى

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَهُ الشَرُ فَذُو دُعَاء ( 51

 عَرِيضٍ 
شود؛ ولاى هرگااه    ور مىگرداند و به حال تكبّر از حق د نعمت دهيم، روى مى ( خبر غافل و بى)و هرگاه به انسان " -

 "!دارد ( براى بر طرف شدن آن)مختّصر ناراحتى به او رسد، تقاضاى فراوان و مستمرّ 

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن کَانَ مِنْ عِندِ اللَهِ ثُمَ کَفَرْتُم بِهِ مَانْ أَضَالُ مِمَانْ هُاوَ فِاي      ( 52

 شِقَاقٍ بَعِيدٍ 
سوى خداوند باشد و شما به آن کافر شويد، شه کسى گمراهتر خواهد باود  به من خبر دهيد اگر اين قرآن از »: بگو -

 !از کسى که در مخالفت شديدى قرار دارد؟
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سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَى يَتَبَيَنَ لَهُمْ أَنَاهُ الْحَاقُ أَوَلَامْ    ( 53

 شَهِيدٌ يَكْفِ بِرَبِكَ أَنَهُ عَلَى کُلِ شَيْءٍ 
دهيم تا براى آنان آشكار گردد  هاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان مى به زودى نشانه" -

 "!که او حق است؛ آيا کافى نيست که پروردگارت بر همه شيز شاهد و گواه است؟

 كُلِ شَيْءٍ مَحِيطٌ أَلَا إِنَهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاء رَبِهِمْ أَلَا إِنَهُ بِ( 54
آگاه باشيد که آنها از لقاى پروردگارشان در شكّ و ترديدند؛ و آگاه باشيد کاه خداوناد باه هماه شياز احاطاه       " -

 "!دارد

 سوره الشوري

 محل نزول مكه -53تعداد آيات  - 42س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 حم ( 1
 .مح -

 عسق ( 2
 .عسق -

 کَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 3
 .کند اين گونه خداوند عزيز و حكيم به تو و پيامبرانى که پيش از تو بودند وحى مى -

 لْعَظِيمُ لَهُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيَ ا( 4
 "!آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن اوست؛ و او بلندمرتبه و بزرگ است" -
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تَكَادُ السَمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ مِان فَاوْقِهِنَ وَالْمَلَائِكَاةُ يُسَابِحُونَ بِحَمْادِ رَبِهِامْ       ( 5

 الْغَفُورُ الرَحِيمُ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَ اللَهَ هُوَ 
از باال متالشى شوند و فرشتگان پيوسته تسبيح و حمد  ( بخاطر نسبتهاى نارواى مشرکان)نزديك است آسمانها " -

کنند؛ آگاه باشايد خداوناد آمرزناده و     آورند و براى کسانى که در زمين هستند استغفار مى پروردگارشان را بجا مى

 ".مهربان است

 تَخَذُوا مِن دُونِهِ أَولِيَاء اللَهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَکِيلٍ وَالَذِينَ ا( 2
دارد؛ و تاو ماأمور    کسانى که غير خدا را ولىّ خود انتخاب کردند، خداوند حساب همه اعمال آنهاا را نگاه ماى   " -

 "!نيستى که آنان را مجبور به قبول حقّ کنى

ا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًا لِتُنذِرَ أُمَ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ وَکَذَلِكَ أَوْحَيْنَ( 7

 الْجَمْ ِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَةِ وَفَرِيقٌ فِي السَعِيرِ 
ردم پيراماون آن را  و ما [  مكّاه ]= « القرى امّ»را بر تو وحى کرديم تا [ فّصيح و گويا]= و اين گونه قرآنى عربى " -

شاوند و شاكّ و تردياد در آن نيسات بترساانى؛       انذار کنى و آنها را از روزى که همه خاليق در آن روز جم  ماى 

 "!گروهى در بهشتند و گروهى در آتش سوزان

وَلَْو شَاء اللَُه لَجَعََلهُْم أُمًَة وَاحِادًَة وَلَكِان يُادِْخُل مَان َيشَااء فِاي رَحْمَتِاهِ        ( 8

 الِمُونَ مَا لَهُم مِن وَلِيٍ وَلَا نَّصِيرٍ وَالظَ
کارد، ولاى هادايت اجباارى      و باه زور هادايت ماى   )داد  خواست همه آنها را امّت واحدى قرار مى و اگر خدا مى" -

 ".کند، و براى ظالمان ولىّ و ياورى نيست ؛ امّا خداوند هر کس را بخواهد در رحمتش وارد مى( سودى ندارد

خَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء فَاللَهُ هُوَ الْوَلِيَ وَهُوَ يُحْيِي المَوْتَى وَهُاوَ عَلَاى   أَمِ اتَ( 9

 کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
فقط خداوند است و اوست کاه مردگاان را زناده    « ولىّ»در حالى که ! آيا آنها غير از خدا را ولىّ خود برگزيدند؟ -

 !کند، و اوست که بر هر شيزى تواناست مى
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وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَهِ ذَلِكُمُ اللَهُ رَبِي عَلَيْهِ تَوَکَلْاتُ  ( 11

 وَإِلَيْهِ أُنِيبُ 
ام و به ساوى او   در هر شيز اختالف کنيد، داوريش با خداست؛ اين است خداوند، پروردگار من، بر او توکّل کرده" -

 "!گردم بازمى

اطِرُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِاكُمْ أَزْوَاجًاا وَمِانَ الْأَنْعَاامِ     فَ( 11

 أَزْوَاجًا يَذْرَؤُکُمْ فِيهِ لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَمِي ُ البَّصِيرُ 
هايى از شهارپايان آفرياد؛ و  او آفريننده آسمانها و زمين است و از جنس شما همسرانى براى شما قرار داد و جفت" -

 "!زياد مى کند؛ هيچ شيز همانند او نيست و او شنوا و بيناست[ بوسيله همسران]= شما را به اين وسيله 

لَهُ مَقَالِيدُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَاهُ بِكُالِ   ( 12

 شَيْءٍ عَلِيمٌ 
ساازد؛ او   مانها و زمين از آن اوست؛ روزى را براى هر کس بخواهد گسترش مى دهد يا محدود مىکليدهاى آس" -

 ".به همه شيز داناست

شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِينِ مَا وَصَى بِهِ نُوحًا وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاا وَصَايْنَا   ( 13

وا الادِينَ وَلَاا تَتَفَرَقُاوا فِياهِ کَبُارَ عَلَاى       بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُا 

 الْمُشْرِکِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ 
هيم و آيينى را براى شما تشري  کرد که به نوح توصيه کرده بود؛ و آنچه را بار تاو وحاى فرساتاديم و باه ابارا      " -

و بر مشرکان گاران اسات   ! دين را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد: موسى و عيسى سفارش کرديم اين بود که

گزيناد، و کساى را کاه باه ساوى او       خداوند هر کس را بخواهد برمى! آنچه شما آنان را به سويش دعوت مى کنيد

 ".کند بازگردد هدايت مى



 قرآن کریم               سوره الشوري

767 

مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا کَلِمَةٌ سَابَقَتْ مِان   وَمَا تَفَرَقُوا إِلَا ( 14

رَبِكَ إِلَى أَجَلٍ مَسَمًى لَقُّضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَ الَذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي 

 شَكٍ مِنْهُ مُرِيبٍ 
) كه علم و آگاهى به سراغشان آمد؛ و اين تفرقه جويى بخاطر انحراف از حاق آنان پراکنده نشدند مگر بعد از آن" -

 ( زناده و آزاد )بود؛ و اگر فرمانى از سوى پروردگارت صادر نشده باود کاه تاا سارآمد معيّناى       ( و عداوت و حسد

و ترديدناد،   شد؛ و کسانى که بعد از آنها وارثان کتاب شدند نسبت باه آن در شاك   باشند، در ميان آنها داورى مى

 "!شكى همراه با بدبينى

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَبِ ْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَاا أَنازَلَ   ( 15

اللَُه مِن کِتَاٍب وَأُمِرُْت ِلَأعِْدَل بَيْانَكُُم اللَاُه َربَنَاا َوَربَكُاْم لَنَاا َأعْمَالُنَاا وَلَكُامْ        

 الُكُمْ لَا حُجَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَهُ يَجْمَ ُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَّصِيرُ أَعْمَ
اى اساتقامت   پس به همين خاطر تو نيز آنان را به سوى اين آيين واحد الهى دعوت کن و آنچنان که مأمور شاده " -

ام و ماأمورم در   خدا ناازل کارده ايماان آورده    به هر کتابى که»: نما، و از هوى و هوسهاى آنان پيروى مكن، و بگو

ميان شما عدالت کنم؛ خداوند پروردگار ما و شماست؛ نتيجه اعمال ما از آن ما است و نتيجه اعمال شما از آن شاما،  

باه ساوى    ( هماه )کناد، و بازگشات    خّصومت شخّصى در ميان ما نيست؛ و خداوند ما و شما را در يكجاا جما  ماى   

 "«!اوست

ذِينَ يُحَاجَونَ فِي اللَهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَاهُ حُجَاتُهُمْ دَاحِّضَاةٌ عِنادَ     وَالَ( 12

 رَبِهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَّضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 
او، محاجّاه ماى کنناد، دليلشاان نازد       ( و ايماان باه  )درباره خدا بعد از پاذيرفتن   ( از روى لجاجت)کسانى که " -

 ".پايه است؛ و غّضب بر آنهاست و عذابى شديد دارند ن باطل و بىپروردگارشا

 اللَهُ الَذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السَاعَةَ قَرِيبٌ ( 17
و شاه  را نياز؛ تا   ( سنجش حاق و باطال و خبار قيامات    )خداوند کسى است که کتاب را بحق نازل کرد و ميزان " -

 "!نزديك باشد ( قيام قيامت)دانى شايد ساعت  مى
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يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُاونَ  ( 18

 أَنَهَا الْحَقُ أَلَا إِنَ الَذِينَ يُمَارُونَ فِي السَاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ 
اند پيوسته از آن هراسانند،  کنند؛ ولى آنها که ايمان آورده که به قيامت ايمان ندارند درباره آن شتاب مى کسانى" -

 ".کنند، در گمراهى عميقى هستند دانند آن حق است؛ آگاه باشيد کسانى که در قيامت ترديد مى و مى

 يَ العَزِيزُ اللَهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْقَوِ( 19
ناپاذير   دهد و او قوّى و شكسات  دارد؛ هر کس را بخواهد روزى مى ( و آگاهى)خداوند نسبت به بندگانش لطف " -

 "!است

مَن کَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن کَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدَنْيَا ( 21

 لْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ا
افزاييم؛ و کسى که  دهيم و بر محّصولش مى کسى که زراعت آخرت را بخواهد، به کشت او برکت و افزايش مى" -

 "!اى ندارد دهيم امّا در آخرت هيچ بهره فقط کشت دنيا را بطلبد، کمى از آن به او مى

مَا لَمْ يَاأْذَن بِاهِ اللَاهُ وَلَوْلَاا کَلِمَاةُ      أَمْ لَهُمْ شُرَکَاء شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِينِ ( 21

 الْفَّصْلِ لَقُّضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
اگر مهلت معيّنى باراى آنهاا نباود، در ميانشاان     ! اند؟ اذن خداوند آيينى براى آنها ساخته آيا معبودانى دارند که بى -

 !و براى ظالمان عذاب دردناکى است ( گشت ذاب صادر مىو دستور ع)شد  داورى مى

تَرَى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا کَسَبُوا وَهُوَ وَاقِ ٌ بِهِمْ وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُاوا  ( 22

الّصَالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ لَهُم مَا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَلِكَ هُاوَ الْفَّضْالُ   

 لكَبِيرُ ا
امّاا  ! گيارد  اند سخت بيمناکند، ولى آنها را فراماى  بينى که از اعمالى که انجام داده ستمگران را مى ( در آن روز)" -

اند در باغهاى بهشتند و هر شه بخواهند نزد پروردگارشان براى  کسانى که ايمان آورده و کارهاى شايسته انجام داده

 "!بزرگ ( بخششو )آنها فراهم است؛ اين است فّضل 
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ذَلِكَ الَذِي يُبَشِرُ اللَهُ عِبَادَهُ الَاذِينَ آمَنُاوا وَعَمِلُاوا الّصَاالِحَاتِ قُال لَاا       ( 23

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَا الْمَوَدَةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْانًا  

 كُورٌ إِنَ اللَهَ غَفُورٌ شَ
! دهاد  اند به آن نويد ماى  اين همان شيزى است که خداوند بندگانش را که ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده" -

؛ و هر کاس کاار   [ اهل بيتم]= داشتن نزديكانم  کنم جز دوست من هيچ پاداشى از شما بر رسالتم درخواست نمى»: بگو

 ".ا که خداوند آمرزنده و سپاسگزار استافزاييم؛ شر اش مى نيكى انجام دهد ، بر نيكى

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَهِ کَذِبًا فَإِن يَشَأِ اللَهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِاكَ وَيَمْاحُ   ( 24

 اللَهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُ الْحَقَ بِكَلِمَاتِهِ إِنَهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الّصَدُورِ 
و اگر خاالف  )نهد  در حالى که اگر خدا بخواهد بر قلب تو مُهر مى! ؟«ا دروغ بسته استاو بر خد»: گويند آيا مى" -

سازد؛ شرا کاه   کند و حقّ را بفرمانش پابرجا مى و باطل را محو مى ( گيرد بگوئى قدرت اظهار اين آيات را از تو مى

 ".هاست آگاه است او از آنچه درون سينه

 بَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَيِئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَهُوَ الَذِي يَقْبَلُ التَوْ( 25
 .داند دهيد مى بخشد، و آنچه را انجام مى پذيرد و بديها را مى او کسى است که توبه را از بندگانش مى -

ّضْاالِهِ وَيَسْااتَجِيبُ الَااذِينَ آمَنُااوا وَعَمِلُااوا الّصَااالِحَاتِ وَيَزِياادُهُم مِاان فَ ( 22

 وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 
افزايد؛  پذيرد و از فّضل خود بر آنها مى اند مى و درخواست کسانى را که ايمان آورده و کارهاى نيك انجام داده" -

 "!امّا براى کافران عذاب شديدى است

ضِ وَلَكِن يُنَزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَااء  وَلَوْ بَسَطَ اللَهُ الرِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْ( 27

 إِنَهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَّصِيرٌ 
رو بمقادارى کاه    کنناد؛ از ايان   هرگاه خداوند روزى را براى بندگانش وسعت بخشد، در زمين طغيان و ستم مى" -

 "!کند، که نسبه به بندگانش آگاه و بيناست نازل مى ( داند و مّصلحت مى)خواهد  مى
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وَهُوَ الَذِي يُنَزِلُ الْغَيْ َ مِن بَعْدِ مَاا قَنَطُاوا وَيَنشُارُ رَحْمَتَاهُ وَهُاوَ الْاوَلِيَ        (28

 الْحَمِيدُ 
گستراند؛ و او  کند و رحمت خويش را مى او کسى است که باران سودمند را پس از آنكه مأيوس شدند نازل مى" -

 "!و ستوده است ( سرپرست)ولىّ و 

تِهِ خَلْقُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ َ فِيهِمَا مِن دَابَةٍ وَهُاوَ عَلَاى   وَمِنْ آيَا( 29

 جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاء قَدِيرٌ 
و از آيات اوست آفرينش آسمانها و زمين و آنچه از جنبندگان در آنها منتشر نموده؛ و او هرگاه بخواهد بر جم  " -

 "!آنها تواناست

 م مِن مَّصِيبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن کَثِيرٍ وَمَا أَصَابَكُ( 31
 !کند ايد، و بسيارى را نيز عفو مى هر مّصيبتى به شما رسد بخاطر اعمالى است که انجام داده -

 يرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَهِ مِن وَلِيٍ وَلَا نَّصِ( 31
توانيد در زمين از قدرت خداوند فرار کنياد؛ و غيار از خادا هايچ ولاّى و يااورى باراى شاما          و شما هرگز نمى" -

 ".نيست

 وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ کَالْأَعْلَامِ ( 32
 !رسند ها به نظر مى هاى او کشتيهايى است که در دريا همچون کوه از نشانه -

يُسْكِنِ الرِيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاکِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِ  إِن يَشَأْ( 33

 صَبَارٍ شَكُورٍ 
هايى است باراى هار    حرکت بمانند؛ در اين نشانه سازد تا آنها بر پشت دريا بى اگر او اراده کند، باد را ساکن مى" -

 "!صبرکننده شكرگزار

 بِمَا کَسَبُوا وَيَعْفُ عَن کَثِيرٍ  أَوْ يُوبِقْهُنَ( 34
سازد؛ و در عاين حاال بسايارى را     اند نابود مى يا اگر بخواهد آنها را بخاطر اعمالى که سرنشينانش مرتكب شده" -

 ".بخشد مى
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 وَيَعْلَمَ الَذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِن مَحِيصٍ ( 35
 !کنند بدانند هيچ گريزگاهى ندارند ه مىکسانى که در آيات ما مجادل -

فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَمَا عِندَ اللَهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَاذِينَ  ( 32

 آمَنُوا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَکَلُونَ 
باراى کساانى کاه ايماان آورده و بار       آنچه به شما عطا شده متاع زودگذر زندگى دنياست، و آنچه نزد خداسات  -

 .کنند بهتر و پايدارتر است پروردگارشان توکّل مى

 وَالَذِينَ يَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَّضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ( 37
 .کنند شمگين شوند عفو مىورزند، و هنگامى که خ همان کسانى که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب مى -

وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِهِمْ وَأَقَاامُوا الّصَالَاةَ وَأَمْارُهُمْ شُاورَى بَيْانَهُمْ وَمِمَاا       ( 38

 رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 
دارند و کارهايشان باه صاورت مشاورت در     و کسانى که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا مى -

 کنند، ايم انفاق مى آنهاست و از آنچه به آنها روزى دادهميان 

 وَالَذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَّصِرُونَ ( 39
 !طلبند يارى مى ( شوند و تسليم ظلم نمى)و کسانى که هرگاه ستمى به آنها رسد،  -

لَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَهِ إِنَاهُ لَاا يُحِابَ    وَجَزَاء سَيِئَةٍ سَيِئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْ( 41

 الظَالِمِينَ 
کيفر بدى، مجازاتى است همانند آن؛ و هر کس عفو و اصالح کناد، پااداش او باا خداسات؛ خداوناد ظالماان را       " -

 "!دوست ندارد

 وَلَمَنِ انتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ( 41
 "شدن يارى طلبد، ايرادى بر او نيست؛ و کسى که بعد از مظلوم" -
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إِنَمَا السَبِيلُ عَلَى الَذِينَ يَظْلِمُونَ النَاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْاأَرْضِ بِغَيْارِ الْحَاقِ    ( 42

 أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ 
دارند؛ براى آنان عاذاب   زمين بناحق ظلم روا مىکنند و در  ايراد و مجازات بر کسانى است که به مردم ستم مى" -

 "!دردناکى است

 وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ( 43
 !امّا کسانى که شكيبايى و عفو کنند، اين از کارهاى پرارزش است -

ى الظَاالِمِينَ لَمَاا رَأَوُا   وَمَن يُّضْلِلِ اللَهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِايٍ مِان بَعْادِهِ وَتَارَ    ( 44

 الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِن سَبِيلٍ 
بينى هنگامى کاه   مى ( روز قيامت)کسى را که خدا گمراه کند، ولىّ و ياورى جز او نخواهد داشت؛ و ظالمان را " -

 "«!وجود دارد؟ ( رانو جب)آيا راهى به سوى بازگشت »: کنند ميگويند عذاب الهى را مشاهده مى

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُلِ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍ وَقَاالَ  ( 45

الَذِينَ آمَنُوا إِنَ الْخَاسِرِينَ الَذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَاةِ أَلَاا إِنَ   

 ذَابٍ مَقِيمٍ الظَالِمِينَ فِي عَ
نگااه   ( باه آن )شوند در حالى که از شدّت مذلّت خاشعند و زير ششمى  بينى که بر آتش عرضه مى و آنها را مى" -

زيانكاران واقعى آنانند که خود و خانواده خويش را روز قيامت از »: گويند اند مى کنند؛ و کسانى که ايمان آورده مى

 "«!در عذاب دائمند ( آن روز)مان اند؛ آگاه باشيد که ظال دست داده

وَمَا کَانَ لَهُم مِنْ أَوْلِيَاء يَنّصُرُونَهُم مِن دُونِ اللَهِ وَمَن يُّضْلِلِ اللَهُ فَمَا لَاهُ  ( 42

 مِن سَبِيلٍ 
آنها جز خدا اوليا و ياورانى ندارند که ياريشان کنند؛ و هر کس را خدا گمراه ساازد، هايچ راه نجااتى باراى او     " -

 "!يستن
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اسْتَجِيبُوا لِرَبِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَهِ مَا لَكُم مِن مَلْجَأٍ ( 47

 يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِن نَكِيرٍ 
ا اجابت کنيد دعوت پروردگار خود را پيش از آنكه روزى فرا رسد کاه بازگشاتى باراى آن در برابار اراده خاد     " -

 "!نيست؛ و در آن روز، نه پناهگاهى داريد و نه مدافعى

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاکَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَاا الْبَلَااغُ وَإِنَاا إِذَا    ( 48

أَيْادِيهِمْ فَاإِنَ   أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُّصِبْهُمْ سَيِئَةٌ بِمَاا قَادَمَتْ   

 الْإِنسَانَ کَفُورٌ 
ه تو تنها  ايم؛ وظيف قرار نداده ( و مأمور اجبارشان)، ما تو را حافظ آنان ( غمگين مباش)گردان شوند  و اگر روى" -

شاود، و اگار بالياى     و هنگامى که ما رحمتى از سوى خود به انسان بچشانيم به آن دلخوش ماى ! ابالغ رسالت است

 "!کننده است ، شرا که انسان بسيار کفران( پردازند به کفران مى)اند به آنها رسد  مالى که انجام دادهبخاطر اع

لِلَهِ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ ( 49

 لِمَن يَشَاء الذُکُورَ 
آفريناد؛ باه هار کاس اراده کناد دختار        زمين از آن خداست؛ هر شه را بخواهد مىمالكيّت و حاکميّت آسمانها و " -

 "بخشد و به هر کس بخواهد پسر، مى

 أَوْ يُزَوِجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ( 51
گذارد؛ زيارا کاه    م  ميكند و هر کس را بخواهد عقيم مىرا براى آنان ج -هر دو -پسر و دختر  ( اگر بخواهد)يا " -

 ".او دانا و قادر است

وَمَا کَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِمَهُ اللَهُ إِلَا وَحْيًاا أَوْ مِان وَرَاء حِجَاابٍ أَوْ يُرْسِالَ     ( 51

 رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَهُ عَلِيٌ حَكِيمٌ 
فرساتد   نسانى نيست که خدا با او سخن گويد، مگر از راه وحى يا از پشت حجاب، يا رسولى مىو شايسته هيچ ا" -

 "!کند؛ شرا که او بلندمقام و حكيم است و بفرمان او آنچه را بخواهد وحى مى
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وَکَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا کُنتَ تَدْرِي مَاا الْكِتَاابُ وَلَاا    ( 52

يمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْادِي إِلَاى   الْإِ

 صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ 
بر تو نيز روحى را بفرمان خود وحى کرديم؛ تو پيش از ايان   ( که بر پيامبران پيشين وحى فرستاديم)همان گونه " -

؛ ولى ما آن را نورى قرار داديم که بوسيله آن هر ( و از محتواى قرآن آگاه نبودى)ست دانستى کتاب و ايمان شي نمى

 ".کنى کنيم؛ و تو مسلّماً به سوى راه راست هدايت مى کس از بندگان خويش را بخواهيم هدايت مى

للَهِ تَّصِيرُ صِرَاطِ اللَهِ الَذِي لَهُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى ا( 53

 الْأُمُورُ 
راه خداوندى که تمامى آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن اوست؛ آگاه باشيد کاه هماه کارهاا تنهاا     " -

 "!گردد بسوى خدا بازمى

 سوره الزخرف

 محل نزول مكه -89تعداد آيات  - 43س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 بخشايشگربه نام خداوند بخشنده  -

 حم ( 1
 .حم -

 وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ( 2
 ،( و روشنگر)سوگند به کتاب مبين  -
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 إِنَا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ( 3
 !درک کنيد ( آن را)که ما آن را قرآنى فّصيح و عربى قرار داديم، شايد شما  -

 لَدَيْنَا لَعَلِيٌ حَكِيمٌ  وَإِنَهُ فِي أُمِ الْكِتَابِ( 4
 !نزد ما بلندپايه و استوار است[ لوح محفوظ]= « الكتاب امّ»و آن در  -

 أَفَنَّضْرِبُ عَنكُمُ الذِکْرَ صَفْحًا أَن کُنتُمْ قَوْمًا مَسْرِفِينَ ( 5
 !را از شما بازگيريم بخاطر اينكه قومى اسرافكاريد؟[  قرآن]= آيا اين ذکر  -

 أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍ فِي الْأَوَلِينَ  وَکَمْ( 2
 "در ميان اقوام پيشين فرستاديم؛ ( براى هدايت)شه بسيار پيامبرانى که " -

 وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍ إِلَا کَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون ( 7
 .کردند آمد مگر اينكه او را استهزا مى ولى هيچ پيامبرى به سوى آنها نمى -

 فَأَهْلَكْنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَّضَى مَثَلُ الْأَوَلِينَ ( 8
 .ولى ما کسانى را که نيرومندتر از آنها بودند هالک کرديم، و داستان پيشينيان گذشت -

 يمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَ الْعَزِيزُ الْعَلِ( 9
خداوند قادر و دانا آنها را »: گويند مسلّماً مى« شه کسى آسمانها و زمين را آفريده است؟»: هر گاه از آنان بپرسى -

 !«آفريده است

 الَذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ( 11
و به )هايى آفريد باشد، که هدايت شويد  رامش شما قرار داد، و براى شما در آن راههمان کسى که زمين را محل آ -

 !( مقّصد برسيد

 وَالَذِي نَزَلَ مِنَ السَمَاء مَاء بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا کَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ( 11
ه آن سرزمين مرده را حيات بخشايديم؛ هماين گوناه    همان کسى که از آسمان آبى فرستاد بمقدار معيّن، و بوسيل" -

 "!سازند شما را خارج مى ( در قيامت از قبرها)



 قرآن کریم               سوره الزخرف

776 

 وَالَذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ کُلَهَا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْکَبُونَ ( 12
رپاياان مرکبهاايى قارارداد کاه بار آن ساوار       و همان کسى که همه زوجها را آفريد، و براى شما از کشتيها و شها -

 شويد، مى

لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَ تَذْکُرُوا نِعْمَةَ رَبِكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْاهِ وَتَقُولُاوا   ( 13

 سُبْحانَ الَذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا کُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ 
ريد؛ سپس هنگامى که بر آنها سوار شديد، نعمت پروردگارتان را متذکّر شاويد و  تا بر پشت آنها بخوبى قرار گي" -

 "پاک و منزّه است کسى که اين را مسخّر ما ساخت، وگرنه ما توانايى تسخير آن را نداشتيم؛»: بگوييد

 وَإِنَا إِلَى رَبِنَا لَمُنقَلِبُونَ ( 14
 «!گرديم و ما به سوى پروردگارمان بازمى -

 عَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مَبِينٌ وَجَ( 15
کنناده   ؛ انساان کفاران  ( و مالئكه را دختران خادا خواندناد  )آنها براى خداوند از ميان بندگانش جزئى قرار دادند " -

 "!آشكارى است

 ينَ أَمِ اتَخَذَ مِمَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاکُم بِالْبَنِ( 12
 !آيا از ميان مخلوقاتش دختران را براى خود انتخاب کرده و پسران را براى شما برگزيده است؟ -

 وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَحْمَنِ مَثَلًا ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ کَظِيمٌ ( 17
بشارت [ به تولّد دختر]= اوند رحمان شبيه قرار داده در حالى که هرگاه يكى از آنها را به همان شيزى که براى خد -

 !گردد شود و خشمگين مى سياه مى ( از فرط ناراحتى)دهند، صورتش 

 أَوَمَن يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِّصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ( 18
فرزناد خادا   )تبيين مقّصود خود نيسات   يابد و به هنگام جدال قادر به آيا کسى را که در البالى زينتها پرورش مى -

 !؟( خوانيد مى
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وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمَنِ إِنَاثًاا أَشَاهِدُوا خَلْقَهُامْ سَاتُكْتَبُ     ( 19

 شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ 
گاواهى آناان   ! نش آنهاا باوده اناد؟   آنها فرشتگان را که بندگان خداوند رحمانند مؤنّ  پنداشتند؛ آيا شاهد آفري" -

 "!بازخواست خواهند شد ( از آن)شود و  نوشته مى

وَقَالُوا لَوْ شَاء الرَحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم مَا لَهُم بِاذَلِكَ مِانْ عِلْامٍ إِنْ هُامْ إِلَاا      ( 21

 يَخْرُصُونَ 
ولى به اين امر هيچ گونه علم و يقاين  « !مکردي خواست ما آنها را پرستش نمى اگر خداوند رحمان مى»: آنان گفتند -

 !گويند ندارند و جز دروغ شيزى نمى

 أَمْ آتَيْنَاهُمْ کِتَابًا مِن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ( 21
 !جويند؟ ايم و آنها به آن تمسّك مى يا اينكه ما کتابى پيش از اين به آنان داده -

 آبَاءنَا عَلَى أُمَةٍ وَإِنَا عَلَى آثَارِهِم مَهْتَدُونَ  بَلْ قَالُوا إِنَا وَجَدْنَا( 22
 «.ايم ما نياکان خود را بر آئينى يافتيم، و ما نيز به پيروى آنان هدايت يافته»: گويند بلكه آنها مى -

ا إِنَاا  وَکَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَاا قَاالَ مُتْرَفُوهَا   ( 23

 وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَةٍ وَإِنَا عَلَى آثَارِهِم مَقْتَدُونَ 
اى نفرستاديم مگر اينكه ثروتمندان مسات و مغارور    گونه در هيچ شهر و ديارى پيش از تو پيامبر انذارکننده و اين -

 «.مکني ما پدران خود را بر آئينى يافتيم و به آثار آنان اقتدا مى»: آن گفتند

قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ آبَاءکُمْ قَالُوا إِنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ ( 24

 کَافِرُونَ 
باز هام انكاار   )تر از آنچه پدرانتان را بر آن يافتيد آورده باشم  بخش آيا اگر من آيينى هدايت»: گفت ( پيامبرشان) -

 «!ايد کافريم ما به آنچه شما به آن فرستاده شده ( آرى،)»: دگفتن« !؟( کنيد مى

 فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِبِينَ ( 25
 "!کنندگان شگونه بود به همين جهت از آنها انتقام گرفتيم؛ بنگر پايان کار تكذيب" -
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 وْمِهِ إِنَنِي بَرَاء مِمَا تَعْبُدُونَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَ( 22
پرساتيد   من از آنچه شاما ماى  »: و قومش گفت[ عمويش آزر]= و به خاطر بياور هنگامى را که ابراهيم به پدرش  -

 .بيزارم

 إِلَا الَذِي فَطَرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ ( 27
 «!مگر آن کسى که مرا آفريده، که او هدايتم خواهد کرد -

 وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ( 28
 !اى در نسلهاى بعد از خود قرار داد، شايد به سوى خدا باز گردند او کلمه توحيد را کلمه پاينده -

 بَلْ مَتَعْتُ هَؤُلَاء وَآبَاءهُمْ حَتَى جَاءهُمُ الْحَقُ وَرَسُولٌ مَبِينٌ ( 29
باه سراغشاان    ( الهاى )مند ساختم تا حق و فرستاده آشاكار   ى من اين گروه و پدرانشان را از مواهب دنيا بهرهول" -

 "آمد؛

 وَلَمَا جَاءهُمُ الْحَقُ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَا بِهِ کَافِرُونَ ( 31
 "!«ماين سحر است، و ما نسبت به آن کافري»: هنگامى که حق به سراغشان آمد؛ گفتند" -

 وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ( 31
 «!ناز ل نشده است؟ ( مكه و طائف)از اين دو شهر  ( و ثروتمندى)شرا اين قرآن بر مرد بزرگ »: و گفتند -

هُم مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَااةِ الادَنْيَا   أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَ( 32

وَرَفَعْنَا بَعّْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَخِذَ بَعّْضُهُم بَعّْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِكَ 

 خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ 
در ميانشاان تقسايم کارديم و    ما معيشت آنها را در حيات دنيا ! کنند؟ آيا آنان رحمت پروردگارت را تقسيم مى" -

؛ و رحمات پروردگاارت از تماام    ( و با هم تعاون نمايناد )بعّضى را بر بعّضى برترى داديم تا يكديگر را مسخر کرده 

 "!کنند بهتر است آورى مى آنچه جم 
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يُاوتِهِمْ  وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَاسُ أُمَةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَان يَكْفُارُ بِاالرَحْمَنِ لِبُ   ( 33

 سُقُفًا مِن فَّضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 
شوند، ما براى کسانى کاه باه    ( گمراهى)شد که همه مردم امت واحد  سبب نمى ( تمكّن کفّار از مواهب مادى)اگر  -

 ه از آن باال روند،داديم با سقفهايى از نقره و نردبانهايى ک هايى قرار مى شدند خانه رحمان کافر مى ( خداوند)

 وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِؤُونَ ( 34
 "داديم که بر آن تكيه کنند؛ قرار مى ( اى زيبا و نقره)هايشان درها و تختهايى  و براى خانه" -

 ةُ عِندَ رَبِكَ لِلْمُتَقِينَ وَزُخْرُفًا وَإِن کُلُ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَالْآخِرَ( 35
 "!و انواع زيورها؛ ولى تمام اينها بهره زندگى دنياست، و آخرت نزد پروردگارت از آن پرهيزگاران است" -

 وَمَن يَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَحْمَنِ نُقَيِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ( 32
 !ن را به سراغ او ميفرستيم پس همواره قرين اوستگردان شود شيطا و هر کس از ياد خدا روى -

 وَإِنَهُمْ لَيَّصُدَونَهُمْ عَنِ السَبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مَهْتَدُونَ ( 37
يافتگاان حقيقاى آنهاا     کنناد هادايت   دارند، در حالى که گمان مى اين گروه را از راه خدا بازمى[  شياطين]= و آنها  -

 !هستند

 إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ حَتَى ( 38
اى کاش ميان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود؛ شه باد  : گويد نزد ما حاضر شود مى ( در قيامت)تا زمانى که " -

 "!همنشينى بودى

 أَنَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِکُونَ  وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ( 39
هرگز اين گفتگوها امروز به حال شما سودى ندارد، شارا کاه ظلام کردياد؛ و هماه در       ( :گوييم ولى به آنها مى)" -

 "!عذاب مشترکيد

 أَفَأَنتَ تُسْمِ ُ الّصَمَ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن کَانَ فِي ضَلَالٍ مَبِينٍ ( 41
توانى سخن خود را به گوش کران برسانى، يا کوران و کسانى را که در گمراهى آشاكارى   آيا تو مى ( !مبراى پيا) -

 !هستند هدايت کنى؟
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 فَإِمَا نَذْهَبَنَ بِكَ فَإِنَا مِنْهُم مَنتَقِمُونَ ( 41
 "و هرگاه تو را از ميان آنها ببريم، حتماً از آنان انتقام خواهيم گرفت؛" -

 رِيَنَكَ الَذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَا عَلَيْهِم مَقْتَدِرُونَ أَوْ نُ( 42
 !ايم به تو نشان دهيم، باز ما بر آنها مسلّطيم به آنان وعده داده ( از عذاب)و آنچه را  ( زنده بمانى و)يا اگر  -

  فَاسْتَمْسِكْ بِالَذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَكَ عَلَى صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ( 43
 .آنچه را بر تو وحى شده محكم بگير که تو بر صراط مستقيمى -

 وَإِنَهُ لَذِکْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ( 44
 .تو و قوم تو است و بزودى سؤال خواهيد شد ( و عظمت)و اين مايه يادآورى  -

عَلْنَاا مِان دُونِ الارَحْمَنِ آلِهَاةً     وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُلِنَا أَجَ( 45

 يُعْبَدُونَ 
 !آيا غير از خداوند رحمان معبودانى براى پرستش قرار داديم؟: از رسوالنى که پيش از تو فرستاديم بپرس -

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَاوْنَ وَمَلَئِاهِ فَقَاالَ إِنِاي رَسُاولُ رَبِ      ( 42

 الَمِينَ الْعَ
مان فرساتاده   »: گفات  ( موساى باه آنهاا   )ما موسى را با آيات خود به سوى فرعاون و دربارياان او فرساتاديم؛    " -

 "«پروردگار جهانيانم

 فَلَمَا جَاءهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَّضْحَكُونَ ( 47
 !خنديدند ولى هنگامى که او آيات ما را براى آنها آورد، به آن مى -

وَمَا نُرِيهِم مِنْ آيَةٍ إِلَا هِيَ أَکْبَرُ مِانْ أُخْتِهَاا وَأَخَاذْنَاهُم بِالْعَاذَابِ لَعَلَهُامْ      ( 48

 يَرْجِعُونَ 
باود؛ و آنهاا را باه     ( و مهمتار )داديم مگر اينكه از ديگرى بزرگتار   به آنان نشان نمى ( اى و معجزه)ما هيچ آيه " -

 "!بازگردند عذاب گرفتار کرديم شايد ( انواع)
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 وَقَالُوا يَا أَيَهَا السَاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَكَ بِمَا عَهِدَ عِندَکَ إِنَنَا لَمُهْتَدُونَ ( 49
تا ماا را از ايان   )پروردگارت را به عهدى که با تو کرده بخوان ! اى ساحر»: گفتند( شدند مى وقتى گرفتار بال مى) -

 «!( آوريم و ايمان مى)ت که ما هدايت خواهيم ياف ( بال برهاند

 فَلَمَا کَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ( 51
 !شكستند ساختيم پيمان خود را مى امّا هنگامى که عذاب را از آنها برطرف مى -

أَنْهَاارُ  وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِّصْرَ وَهَاذِهِ الْ ( 51

 تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبّْصِرُونَ 
آيا حكومت مّصر از آن من نيست، و اين نهرها تحت فرمان ! اى قوم من»: فرعون در ميان قوم خود ندا داد و گفت -

 بينيد؟ من جريان ندارد؟ آيا نمى

 ينُ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِ( 52
تواناد فّصايح ساخن بگوياد      مگر نه اين است که من از اين مردى که از خانواده و طبقه پستى است و هرگاز نماى   -

 برترم؟

 فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ( 53
تاا  )اناد   و داده نشده، يا اينكه شارا فرشاتگان دوشاادوش او نياماده    شرا دستبندهاى طال به ا ( گويد اگر راست مى) -

 !؟( گفتارش را تأييد کنند

 فَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَهُمْ کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ( 54
 "!قوم خود را سبك شمرد، در نتيجه از او اطاعت کردند؛ آنان قومى فاسق بودند ( فرعون)" -

 ا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَلَمَ( 55
 .امّا هنگامى که ما را به خشم آوردند، از آنها انتقام گرفتيم و همه را غرق کرديم -

 فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ( 52
 .ديمو عبرتى براى ديگران قرار دا ( در عذاب)و آنها را پيشگامان  -

 وَلَمَا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَّصِدَونَ ( 57
 .و هنگامى که درباره فرزند مريم مثلى زده شد، ناگهان قوم تو بخاطر آن داد و فرياد راه انداختند -
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 لْ هُمْ قَوْمٌ خَّصِمُونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَا جَدَلًا بَ( 58
اگر معبودان ما در دوزخند، مسيح نيز در دوزخ است، شرا که ! )؟[ مسيح]= آيا خدايان ما بهترند يا او »: و گفتند" -

تاوز و   باراى تاو نزدناد؛ آناان گروهاى کيناه       ( و لجاج)ولى آنها اين مثل را جز از طريق جدال « !( معبود واق  شده

 "!پرخاشگرند

 هُوَ إِلَا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ  إِنْ( 59
 .اى بود که ما نعمت به او بخشيديم و او را نمونه و الگوئى براى بنى اسرائيل قرار داديم مسيح فقط بنده -

 فُونَ وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُ( 21
 !گردند ( شما)دهيم که جانشين  و هرگاه بخواهيم به جاى شما در زمين فرشتگانى قرار مى -

 وَإِنَهُ لَعِلْمٌ لِلسَاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَ بِهَا وَاتَبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مَسْتَقِيمٌ ( 21
؛ هرگاز در آن  ( اه نزديكى رستاخيز استزيرا نزول عيسى گو. )سبب آگاهى بر روز قيامت است[  مسيح]= و او " -

 "!ترديد نكنيد؛ و از من پيروى کنيد که اين راه مستقيم است

 وَلَا يَّصُدَنَكُمُ الشَيْطَانُ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مَبِينٌ ( 22
 !باز ندارد، که او دشمن آشكار شماست ( از راه خدا)و شيطان شما را  -

الْبَيِنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْاتُكُم بِالْحِكْمَاةِ وَلِاأُبَيِنَ لَكُام بَعْاضَ      وَلَمَا جَاء عِيسَى بِ( 23

 الَذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَقُوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ 
ام تا برخى از  ام، و آمده من براى شما حكمت آورده»: آورد گفت ( براى آنها)و هنگامى که عيسى داليل روشن " -

 "!اختالف داريد روشن کنم؛ پس تقواى الهى پيشه کنيد و از من اطاعت نماييد آنچه را که در آن

 إِنَ اللَهَ هُوَ رَبِي وَرَبَكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مَسْتَقِيمٌ ( 24
 "«!او را پرستش کنيد که راه راست همين است ( تنها)خداوند پروردگار من و پروردگار شماست؛ " -

 فَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَاخْتَلَ( 25
؛ واى بار کساانى کاه    ( و بعّضى او را خدا پنداشتند)اختالف کردند  ( درباره مسيح)هايى از ميان آنها  ولى گروه" -

 "!ستم کردند از عذاب روزى دردناک



 قرآن کریم               سوره الزخرف

783 

 اعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَا السَ( 22
 فهمند؟ آيا جز اين انتظار دارند که قيامت ناگهان به سراغشان آيد در حالى که نمى -

 الْأَخِلَاء يَوْمَئِذٍ بَعّْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إِلَا الْمُتَقِينَ ( 27
 !زگاراندوستان در آن روز دشمن يكديگرند، مگر پرهي -

 يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ( 28
 !شويد امروز نه ترسى بر شماست و نه اندوهگين مى! اى بندگان من -

 الَذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَکَانُوا مُسْلِمِينَ ( 29
 .همان کسانى که به آيات ما ايمان آوردند و تسليم بودند -

 ادْخُلُوا الْجَنَةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ( 71
 !شما و همسرانتان در نهايت شادمانى وارد بهشت شويد ( :شود به آنها خطاب مى) -

يُطَافُ عَلَيْهِم بِّصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَکْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَاذُ  ( 71

 نتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الْأَعْيُنُ وَأَ
گردانناد؛ و در آن   را گرداگرد آنها مى ( شراب طهور)و جامهاى طالئى  ( ى غذا)ظرفها ( اين در حالى است که)" -

 "!برد موجود است؛ و شما هميشه در آن خواهيد ماند خواهد و ششمها از آن لذت مى آنچه دلها مى ( بهشت)

 ورِثْتُمُوهَا بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَتِلْكَ الْجَنَةُ الَتِي أُ( 72
 !داديد شويد بخاطر اعمالى که انجام مى اين بهشتى است که شما وارث آن مى -

 لَكُمْ فِيهَا فَاکِهَةٌ کَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْکُلُونَ ( 73
 .خوريد هاى فراوان است که از آن مى و در آن براى شما ميوه -

 ي عَذَابِ جَهَنَمَ خَالِدُونَ إِنَ الْمُجْرِمِينَ فِ( 74
 .مانند مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه مى ( ولى) -

 لَا يُفَتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ( 75
 .يابد، و در آنجا از همه شيز مأيوسند هرگز عذاب آنان تخفيف نمى -
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 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن کَانُوا هُمُ الظَالِمِينَ ( 72
 !ما به آنها ستم نكرديم، آنان خود ستمكار بودند -

 وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبَكَ قَالَ إِنَكُم مَاکِثُونَ ( 77
شاما  »: گويد مى« !( تا آسوده شويم)پروردگارت ما را بميراند  ( اى کاش! )اى مالك دوزخ»: کشند آنها فرياد مى -

 «!در اين جا ماندنى هستيد

 لَقَدْ جِئْنَاکُم بِالْحَقِ وَلَكِنَ أَکْثَرَکُمْ لِلْحَقِ کَارِهُونَ ( 78
 "!ما حق را براى شما آورديم؛ ولى بيشتر شما از حق کراهت داشتيد" -

 أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَا مُبْرِمُونَ ( 79
 "!داريم ( درباره آنها)بلكه آنها تّصميم محكم بر توطئه گرفتند؛ ما نيز اراده محكمى " -

 أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَ ُ سِرَهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ( 81
ما نازد   ( و فرشتگان)شنويم؟ آرى، رسوالن  پندارند که ما اسرار نهانى و سخنان درگوشى آنان را نمى آيا آنان مى -

 !نويسند آنها هستند و مى

 قُلْ إِن کَانَ لِلرَحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَلُ الْعَابِدِينَ ( 81
 «!اگر براى خداوند فرزندى بود، من نخستين پرستنده او بودم»: بگو -

 سُبْحَانَ رَبِ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِ الْعَرْشِ عَمَا يَّصِفُونَ ( 82
 !کنند دگار عرش، از توصيفى که آنها مىمنزه است پروردگار آسمانها و زمين، پرور -

 فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَذِي يُوعَدُونَ ( 83
ور باشند و سرگرم بازى شوند تا روزى را کاه باه آنهاا وعاده داده      آنان را به حال خود واگذار تا در باطل غوطه -

 !( ار خود را ببينندو نتيجه ک)شده است مالقات کنند 

 وَهُوَ الَذِي فِي السَمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ( 84
 "!او کسى است که در آسمان معبود است و در زمين معبود؛ و او حكيم و عليم است" -
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بَيْنَهُمَاا وَعِنادَهُ عِلْامُ     وَتَبَارَکَ الَذِي لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْاأَرْضِ وَمَاا  ( 85

 السَاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 
پر برکت و پايدار است کسى که حكومت آسمانها و زمين و آنچه در ميان آن دو است از آن اوست؛ و آگااهى  " -

 "!شويد از قيام قيامت نزد اوست و به سوى او بازگردانده مى

مِن دُونِهِ الشَفَاعَةَ إِلَاا مَان شَاهِدَ بِاالْحَقِ وَهُامْ       وَلَا يَمْلِكُ الَذِينَ يَدْعُونَ( 82

 يَعْلَمُونَ 
اناد و بخاوبى    خوانند قادر بر شفاعت نيساتند؛ مگار آنهاا کاه شاهادت باه حاق داده        کسانى را که غير از او مى" -

 "!آگاهند

 فَكُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللَهُ فَأَنَى يُؤْ( 87
خادا؛ پاس شگوناه از عباادت او منحارف      : گويناد  و اگر از آنها بپرسى شه کساى آناان را آفرياده، قطعااً ماى     " -

 "!شوند؟ مى

 وَقِيلِهِ يَارَبِ إِنَ هَؤُلَاء قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ( 88
غافال  )« نماى آورناد   اينهاا قاومى هساتند کاه ايماان     ! پروردگاارا »: گوياد  آنها شگونه از شكايت پيامبر که مى -

 ( !شوند؟ مى

 فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( 89
 !، امّا بزودى خواهند دانست«سالم بر شما»: از آنان روى برگردان و بگو ( اکنون که شنين است)پس  -
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 سوره الدخان

 محل نزول مكه -59تعداد آيات  - 44س

 

 مَنِ الّرَحِيمِبِسْمِ اللّهِ الّرَحْ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 حم ( 1
  حم -

 وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ( 2
 سوگند به اين کتاب روشنگر، -

 إِنَا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مَبَارَکَةٍ إِنَا کُنَا مُنذِرِينَ ( 3
 "!ايم ودهکه ما آن را در شبى پر برکت نازل کرديم؛ ما همواره انذارکننده ب" -

 فِيهَا يُفْرَقُ کُلُ أَمْرٍ حَكِيمٍ ( 4
 .گردد تدبير و جدا مى ( الهى)در آن شب هر امرى بر اساس حكمت  -

 أَمْرًا مِنْ عِندِنَا إِنَا کُنَا مُرْسِلِينَ ( 5
 "!فرستاديم ( را ( ص)محمد )فرمانى بود از سوى ما؛ ما  ( آرى، نزول قرآن)" -

 بِكَ إِنَهُ هُوَ السَمِي ُ الْعَلِيمُ رَحْمَةً مِن رَ( 2
 !اينها همه بخاطر رحمتى است از سوى پروردگارت، که شنونده و داناست -

 رَبِ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن کُنتُم مَوقِنِينَ ( 7
 !هستيد پروردگار آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنهاست، اگر اهل يقين ( همان) -

 لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبَكُمْ وَرَبَ آبَائِكُمُ الْأَوَلِينَ ( 8
 "!ميراند؛ او پروردگار شما و پروردگار پدران نخستين شماست کند و مى هيچ معبودى جز او نيست؛ زنده مى" -
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 بَلْ هُمْ فِي شَكٍ يَلْعَبُونَ ( 9
 .کنند بازى مى ( حقايقبا )ولى آنها در شكند و  -

 فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَمَاء بِدُخَانٍ مَبِينٍ ( 11
 ...پس منتظر روزى باش که آسمان دود آشكارى پديد آورد -

 يَغْشَى النَاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ( 11
 "!گيرد؛ اين عذاب دردناکى است که همه مردم را فرامى" -

 نَا الْعَذَابَ إِنَا مُؤْمِنُونَ رَبَنَا اکْشِفْ عَ( 12
 .آوريم عذاب را از ما برطرف کن که ايمان مى! پروردگارا ( :گويند مى) -

 أَنَى لَهُمُ الذِکْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مَبِينٌ ( 13
 !آمدبه سراغشان  ( با معجزات و منطق روشن)شوند با اينكه رسول روشنگر  و از کجا متذکر مى: شگونه -

 ثُمَ تَوَلَوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَمٌ مَجْنُونٌ ( 14
 «!اى ديوانه است او تعليم يافته»: سپس از او روى گردان شدند و گفتند -

 إِنَا کَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَكُمْ عَائِدُونَ ( 15
 !گرديد سازيم، ولى باز به کارهاى خود بازمى ما عذاب را کمى برطرف مى -

 يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَا مُنتَقِمُونَ ( 12
 "!ايم در آن روز که آنها را با قدرت خواهيم گرفت؛ آرى ما انتقام گيرنده ( گيريم ما از آنها انتقام مى)" -

 وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءهُمْ رَسُولٌ کَرِيمٌ ( 17
 پيش از اينها قوم فرعون را آزموديم و رسول بزرگوارى به سراغشان آمد، ما -

 أَنْ أَدَوا إِلَيَ عِبَادَ اللَهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ( 18
 !بندگان خدا را به من واگذاريد که من فرستاده امينى براى شما هستم ( امور: و به آنان گفت) -

 ى اللَهِ إِنِي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مَبِينٍ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَ( 19
 !ام و در برابر خداوند تكبر نورزيد که من براى شما دليل روشنى آورده -
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 وَإِنِي عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ( 21
 !برم از اينكه مرا متهم کنيد و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى -

 نْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ وَإِ( 21
 !( و مان  ايمان آوردن مردم نشويد)گيرى کنيد  آوريد، از من کناره و اگر به من ايمان نمى -

 فَدَعَا رَبَهُ أَنَ هَؤُلَاء قَوْمٌ مَجْرِمُونَ ( 22
 !اينها قومى مجرمند: ضه داشتبه پيشگاه پروردگارش عر ( آنها هيچ يك از اين پندها را نپذيرفتند، و موسى) -

 فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَكُم مَتَبَعُونَ ( 23
 !شويد بندگان مرا شبانه حرکت ده که شما تعقيب مى ( :به او دستور داده شد) -

 وَاتْرُکْ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَهُمْ جُندٌ مَغْرَقُونَ ( 24
 !شده خواهند بود که آنها لشكرى غرق ( و بگذر)آرام و گشاده بگذار  دريا را ( هنگامى که از دريا گذشتيد) -

 کَمْ تَرَکُوا مِن جَنَاتٍ وَعُيُونٍ ( 25
 ها که از خود به جاى گذاشتند، شه بسيار باغها و ششمه ( سرانجام همگى نابود شدند و) -

 وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ کَرِيمٍ ( 22
 ت،و زراعتها و قّصرهاى زيبا و گرانقيم -

 وَنَعْمَةٍ کَانُوا فِيهَا فَاکِهِينَ ( 27
 !بودند ( غرق)و نعمتهاى فراوان ديگر که در آن  -

 کَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ( 28
 !اينها را ميراث براى اقوام ديگرى قرار داديم ( اموال و حكومت)و ما ! اينچنين بود ماجراى آنان -

 هِمُ السَمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا کَانُوا مُنظَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْ( 29
 !نه آسمان بر آنان گريست و نه زمين، و نه به آنها مهلتى داده شد -

 وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ( 31
 "بار رهايى بخشيديم؛ ما بنى اسرائيل را از عذاب ذلّت" -
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 وْنَ إِنَهُ کَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ مِن فِرْعَ( 31
 !از فرعون که مردى متكبر و از اسرافكاران بود -

 وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ( 32
 بر جهانيان برگزيديم و برترى داديم، ( خويش)ما آنها را با علم  -

 ا فِيهِ بَلَاء مَبِينٌ وَآتَيْنَاهُم مِنَ الْآيَاتِ مَ( 33
ولى آنان کفران کردناد و مجاازات   )را به آنها داديم که آزمايش آشكارى در آن بود  ( از قدرت خويش)و آياتى  -

 !( شدند

 إِنَ هَؤُلَاء لَيَقُولُونَ ( 34
 :گويند مى[  مشرکان]= اينها  -

 مُنشَرِينَ إِنْ هِيَ إِلَا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِ( 35
 !مرگ ما جز همان مرگ اول نيست و هرگز برانگيخته نخواهيم شد» -

 فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ ( 32
 «!( تا گواهى دهند)بياوريد  ( زنده کنيد و)گوييد پدران ما را  اگر راست مى -

 مْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَهُمْ کَانُوا مُجْرِمِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَ ٍ وَالَذِينَ مِن قَبْلِهِ( 37
 !ما آنان را هالک کرديم، شرا که مجرم بودند! و کسانى که پيش از آنها بودند؟« تبّ »آيا آنان بهترند يا قوم  -

 وَمَا خَلَقْنَا السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ( 38
 !نيافريديم ( هدف و بى)چه را که در ميان اين دو است به بازى ما آسمانها و زمين و آن -

 مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَا بِالْحَقِ وَلَكِنَ أَکْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ( 39
 "!دانند ما آن دو را جز بحق نيافريديم؛ ولى بيشتر آنان نمى" -

 إِنَ يَوْمَ الْفَّصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ( 41
 !گاه همه آنهاست وعده ( حق از باطل)وز جدايى ر -
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 يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنّصَرُونَ ( 41
 "شوند؛ سو يارى نمى کند، و از هيچ روزى که هيچ دوستى کمترين کمكى به دوستش نمى" -

 حِيمُ إِلَا مَن رَحِمَ اللَهُ إِنَهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَ( 42
 !مگر کسى که خدا او را مورد رحمت قرار داده، شرا که او عزيز و رحيم است -

 إِنَ شَجَرَةَ الزَقُومِ ( 43
 ...مسلّماً درخت زقّوم -

 طَعَامُ الْأَثِيمِ ( 44
 غذاى گنهكاران است، -

 کَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ( 45
 "شد؛جو همانند فلز گداخته در شكمها مى" -

 کَغَلْيِ الْحَمِيمِ ( 42
 !جوششى همچون آب سوزان -

 خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاء الْجَحِيمِ ( 47
 !اين کافر مجرم را بگيريد و به ميان دوزخ پرتابش کنيد ( :شود آنگاه به مأموران دوزخ خطاب مى) -

 ثُمَ صُبَوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ( 48
 !سپس بر سر او از عذاب جوشان بريزيد -

 ذُقْ إِنَكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ( 49
 !بسيار قدرتمند و محترم بودى ( به پندار خود)بچش که  ( :شود به او گفته مى) -

 إِنَ هَذَا مَا کُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ ( 51
 !کرديد اين همان شيزى است که پيوسته در آن ترديد مى -

 إِنَ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ( 51
 پرهيزگاران در جايگاه امنى قرار دارند، ( ولى) -
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 فِي جَنَاتٍ وَعُيُونٍ ( 52
 "ها؛ در ميان باغها و ششمه" -

 يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مَتَقَابِلِينَ ( 53
 "نشينند؛ ر مقابل يكديگر مىپوشند و د آنها لباسهايى از حرير نازک و ضخيم مى" -

 کَذَلِكَ وَزَوَجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ( 54
 "!کنيم تزويّج مى« حور العين»اند بهشتيان؛ و آنها را با  اينچنين" -

 يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِ فَاکِهَةٍ آمِنِينَ ( 55
 !برند نهايت امنيّت به سر مى گيرد، و در اى را بخواهند در اختيارشان قرارمى آنها در آنجا هر نوع ميوه -

 لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ( 52
نخواهند ششيد، و خداوند آنها را از عذاب دوزخ حفاظ   ( اند که در دنيا ششيده)هرگز مرگى جز همان مرگ اوّل " -

 "کند؛ مى

 بِكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَّضْلًا مِن رَ( 57
 !اين فّضل و بخششى است از سوى پروردگارت، اين همان رستگارى بزرگ است -

 فَإِنَمَا يَسَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَهُمْ يَتَذَکَرُونَ ( 58
 !را بر زبان تو آسان ساختيم، شايد آنان متذکّر شوند[  قرآن]= ما آن  -

 بْ إِنَهُم مَرْتَقِبُونَ فَارْتَقِ( 59
 !( تو منتظر پيروزى الهى و آنها منتظر عذاب و شكست)منتظر باش، آنها نيز منتظرند  ( امّا اگر نپذيرفتند) -

 اثيهجسوره ال

 محل نزول مكه -37تعداد آيات  -45س
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 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 حم ( 1
  حم -

 تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ( 2
 !اين کتاب از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل شده است -

 إِنَ فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ( 3
 "براى مؤمنان وجود دارد؛ ( فراوانى)هاى  شكّ در آسمانها و زمين نشانه بى" -

 وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُ ُ مِن دَابَةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ( 4
هايى است براى جمعيّتى کاه اهال    پراکنده ساخته، نشانه ( در سراسر زمين)و نيز در آفرينش شما و جنبندگانى که  -

 .يقينند

مَاء مِن رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ وَاخْتِلَافِ اللَيْلِ وَالنَهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَهُ مِنَ السَ( 5

 بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَّصْرِيفِ الرِيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 
که خداوند از آسمان نازل کرده و بوسيله آن زماين را بعاد از    ( و بارانى)و نيز در آمد و شد شب و روز، و رزق  -

 !هاى روشنى است براى گروهى که اهل تفكّرند نشانه مردنش حيات بخشيده و همچنين در وزش بادها،

 تِلْكَ آيَاتُ اللَهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِ فَبِأَيِ حَدِي ٍ بَعْدَ اللَهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ( 2
ناد، باه کادام    کنيم؛ اگر آنها به اين آيات ايمان نياور اينها آيات خداوند است که ما آن را بحقّ بر تو تالوت مى" -

 "!آورند؟ سخن بعد از سخن خدا و آياتش ايمان مى

 وَيْلٌ لِكُلِ أَفَاکٍ أَثِيمٍ ( 7
 ...واى بر هر دروغگوى گنهكار -
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يَسْمَ ُ آيَاتِ اللَهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَ يُّصِرُ مُسْاتَكْبِرًا کَاأَن لَامْ يَسْامَعْهَا فَبَشِارْهُ      ( 8

 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 
شود، امّا از روى تكبّر اصرار بر مخالفت دارد؛ گويى اصاالً   شنود که بر او تالوت مى پيوسته آيات خدا را مى که" -

 "!آن را هيچ نشنيده است؛ شنين کسى را به عذابى دردناک بشارت ده

 نٌ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَخَذَهَا هُزُوًا أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مَهِي( 9
 "!اى است گيرد؛ براى آنان عذاب خوارکننده و هرگاه از بعّضى آيات ما آگاه شود، آن را به باد استهزا مى" -

مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَا کَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَخَذُوا مِان دُونِ  ( 11

 اللَهِ أَوْلِيَاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
بخشد، و ناه   رهايى نمى ( از عذاب الهى)اند آنها را  و پشت سرشان دوزخ است؛ و هرگز آنچه را به دست آورده" -

 "!؛ و عذاب بزرگى براى آنهاست( مايه نجاتشان خواهند بود)اوليايى که غير از خدا براى خود برگزيدند 

 عَذَابٌ مَن رِجْزٍ أَلِيمٌ  هَذَا هُدًى وَالَذِينَ کَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِهِمْ لَهُمْ( 11
 !مايه هدايت است، و کسانى که به آيات پروردگارشان کافر شدند، عذابى سخت و دردناک دارند ( قرآن)اين  -

اللَهُ الَذِي سخَرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِان فَّضْالِهِ   ( 12

 شْكُرُونَ وَلَعَلَكُمْ تَ
خداوند همان کسى است که دريا را مسخّر شما کرد تا کشتيها بفرمانش در آن حرکت کنند و بتوانناد از فّضال او    -

 !بهره گيريد، و شايد شكر نعمتهايش را بجا آوريد

وَسَخَرَ لَكُم مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْاهُ إِنَ فِاي ذَلِاكَ    ( 13

 آيَاتٍ لَقَوْمٍ يَتَفَكَرُونَ لَ
 ( مهمّاى )هاى  او آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است همه را از سوى خودش مسخّر شما ساخته؛ در اين نشانه" -

 "!کنند است براى کسانى که انديشه مى
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زِيَ قَوْمًا بِما کَاانُوا  قُل لِلَذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَذِينَ ال يَرْجُون أَيَامَ اللَهِ لِيَجْ( 14

 يَكْسِبُونَ 
ندارند مورد عفو قرار دهند تا خداوند هر قاومى  [ روز رستاخيز]= کسانى را که اميد به ايّام اللّه »: به مؤمنان بگو -

 !«دادند جزا دهد را به اعمالى که انجام مى

 مَ إِلَى رَبِكُمْ تُرْجَعُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُ( 15
کند، به زياان خاود اوسات؛     اى بجا آورد، براى خود بجا آورده است؛ و کسى که کار بد مى هر کس کار شايسته" -

 "!شويد سپس همه شما به سوى پروردگارتان بازگردانده مى

بُوَةَ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَيِبَااتِ  وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُ( 12

 وَفَّضَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 
و حكومت و نبّوت بخشيديم و از روزيهاى پاکيزه به آنها عطا کرديم و آنان  ( آسمانى)ما بنى اسرائيل را کتاب " -

 "برترى بخشيديم؛ ( و مردم عّصر خويش)را بر جهانيان 

نَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَا مِن بَعْدِ مَاا جَااءهُمْ الْعِلْامُ بَغْيًاا     وَآتَيْنَاهُم بَيِ( 17

 بَيْنَهُمْ إِنَ رَبَكَ يَقّْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا کَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 
ها اختالف نكردند مگر بعد از علم و آگاهى؛ و داليل روشنى از امر نبّوت و شريعت در اختيارشان قرار داديم؛ آن" -

جويى آنان بود؛ امّا پروردگارت روز قيامت در ميان آنها در آنچه اختالف داشتند  و اين اختالف بخاطر ستم و برترى

 ".کند داورى مى

 لَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ثُمَ جَعَلْنَاکَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَبِعْهَا وَلَا تَتَبِ ْ أَهْوَاء ا( 18
سپس تو را بر شريعت و آيين حقّى قرار داديم؛ از آن پيروى کن و از هوسهاى کسانى که آگاهى ندارند پياروى  " -

 "!مكن

إِنَهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَهِ شَيئًا وإِنَ الظَاالِمِينَ بَعّْضُاهُمْ أَوْلِيَااء بَعْاضٍ     ( 19

 مُتَقِينَ وَاللَهُ وَلِيَ الْ
؛ و ظالمان يار و ياور يكديگرند، ( و از عذابش برهانند)نياز کنند  توانند تو را در برابر خداوند بى آنها هرگز نمى" -

 "!امّا خداوند يار و ياور پرهيزگاران است
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 هَذَا بَّصَائِرُ لِلنَاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ( 21
 !يقين دارند ( به آن)وسايل بينايى و مايه هدايت و رحمت است براى مردمى که  ( آسمانىقرآن و شريعت )اين  -

أًمْ حَسِبَ الَذِينَ اجْتَرَحُوا السَايِئَاتِ أّن نَجْعَلَهُامْ کَالَاذِينَ آمَنُاوا وَعَمِلُاوا      ( 21

 الّصَالِحَاتِ سَوَاء مَحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ 
دهايم کاه ايماان     کسانى که مرتكب بديها و گناهان شدند گمان کردند که ما آنها را همچون کساانى قرارماى   آيا -

 !کنند شه بد داورى مى! اند که حيات و مرگشان يكسان باشد؟ آورده و اعمال صالح انجام داده

فْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَهُمْ وَخَلَقَ اللَهُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ وَلِتُجْزَى کُلُ نَ( 22

 لَا يُظْلَمُونَ 
و خداوند آسمانها و زمين را بحقّ آفريده است تا هر کس در برابر اعمالى که انجام داده است جازا داده شاود؛ و   " -

 "!به آنها ستمى نخواهد شد

وَخَاتَمَ عَلَاى سَامْعِهِ    أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَهُ اللَهُ عَلَاى عِلْامٍ   ( 23

 وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَّصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَهِ أَفَلَا تَذَکَرُونَ 
بار اينكاه شايساته    )آيا ديدى کسى را که معبود خود را هواى نفس خويش قرار داده و خداوناد او را باا آگااهى     -

با اين حاال شاه کساى    ! اى افكنده است؟ وش و قلبش مُهر زده و بر ششمش پردهگمراه ساخته و بر گ ( هدايت نيست

 !شويد؟ آيا متذکّر نمى! تواند غير از خدا او را هدايت کند؟ مى

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَا حَيَاتُنَا الدَنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَا الدَهْرُ وَمَا لَهُم ( 24

 نْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَا يَظُنُونَ بِذَلِكَ مِ
ميرناد و گروهاى جااى آنهاا را      شيزى جز همين زندگى دنياى ما در کار نيست؛ گروهى از ما ماى »: آنها گفتند" -

گويند علماى ندارناد، بلكاه تنهاا      آنان به اين سخن که مى« !کند گيرند؛ و جز طبيعت و روزگار ما را هالک نمى مى

 "!( پايه دارند انى بىو گم)زنند  حدس مى
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وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ مَا کَانَ حُجَتَهُمْ إِلَا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن ( 25

 کُنتُمْ صَادِقِينَ 
گار راسات   ا»: گويناد  شود، دليلى در برابر آن ندارند جز اينكه مى و هنگامى که آيات روشن ما بر آنها خوانده مى -

 «!( تا گواهى دهند)و بياوريد  ( زنده کنيد)گوييد پدران ما را  مى

قُلِ اللَهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَ يُمِيتُكُمْ ثُمَ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَاوْمِ الْقِيَامَاةِ لَاا رَيابَ فِياهِ      ( 22

 وَلَكِنَ أَکَثَرَ النَاسِ لَا يَعْلَمُونَ 
ميراناد، باار ديگار در روز قيامات کاه در آن ترديادى نيسات         ناد، ساپس ماى   ک خداوند شما را زنده مى»: بگو" -

 "«.دانند کند؛ ولى بيشتر مردم نمى گردآورى مى

وَلَلَِه مُلْاُك السَامَاوَاِت وَالْاَأرِض َويَاوَم تَقُاوُم السَااعَُة يَوْمَئِاٍذ يَْخسَارُ         ( 27

 الْمُبْطِلُونَ 
 "!بينند خداست؛ و آن روز که قيامت برپا شود اهل باطل زيان مىمالكيّت و حاکميّت آسمانها و زمين براى " -

وَتَرَى کُلَ أُمَةٍ جَاثِيَةً کُلُ أُمَةٍ تُدْعَى إِلَى کِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْازَوْنَ مَاا کُناتُمْ    ( 28

 تَعْمَلُونَ 
امّتاى بساوى کتاابش خواناده     بر زانو نشسته؛ هر  ( که از شدّت ترس و وحشت)بينى  در آن روز هر امّتى را مى" -

 "!دهند داديد به شما مى امروز جزاى آنچه را انجام مى ( :گويند به آنها مى)شود، و  مى

 هَذَا کِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِ إِنَا کُنَا نَسْتَنسِخُ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( 29
دادياد   ؛ ما آنچاه را انجاام ماى   ( کند عمال شما را بازگو مىو ا)گويد  اين کتاب ما است که بحق با شما سخن مى" -

 "!نوشتيم مى

فَأَمَا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُاوَ  ( 31

 الْفَوْزُ الْمُبِينُ 
کند؛ ايان   دگارشان آنها را در رحمت خود وارد مىامّا کسانى که ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، پرور" -

 "!همان پيروزى بزرگ است
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وَأَمَا الَذِينَ کَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَکُنتُمْ قَوْمًاا  ( 31

 مَجْرِمِينَ 
شد و شاما اساتكبار کردياد و     ر شما خوانده نمىمگر آيات من ب ( :شود به آنها گفته مى)امّا کسانى که کافر شدند  -

 !قوم مجرمى بوديد؟

وَإِذَا قِيلَ إِنَ وَعْدَ اللَهِ حَقٌ وَالسَاعَةُ لَا رَيْابَ فِيهَاا قُلْاتُم مَاا نَادْرِي مَاا       ( 32

 السَاعَةُ إِن نَظُنُ إِلَا ظَن ا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ 
دانايم   ما نمى»: گفتيد ، شما مى« وعده خداوند حقّ است، و در قيامت هيچ شكّى نيست» :شد و هنگامى که گفته مى -

 «!وجه يقين نداريم قيامت شيست؟ ما تنها گمانى در اين باره داريم، و به هيچ

 وَبَدَا لَهُمْ سَيِئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا کَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون ( 33
 !گيرد کردند آنها را فرامى شود، و سرانجام آنچه را استهزا مى الشان براى آنان آشكار مىو بديهاى اعم -

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاکُمْ کَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاکُمْ النَارُ وَمَاا لَكُام   ( 34

 مِن نَاصِرِينَ 
گونه که شما ديدار امروزتان را فراموش کرديد؛ و  کنيم همان مى امروز شما را فراموش»: شود و به آنها گفته مى" -

 "!جايگاه شما دوزخ است و هيچ ياورى نداريد

ذَلِكُم بِأَنَكُمُ اتَخَذْتُمْ آيَاتِ اللَهِ هُزُوًا وَغَارَتْكُمُ الْحَيَااةُ الادَنْيَا فَاالْيَوْمَ لَاا      ( 35

 ونَ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُ
امروز ناه آناان را از   »! اين بخاطر آن است که شما آيات خدا را به مسخره گرفتيد و زندگى دنيا شما را فريب داد -

 !شود گونه عذرى از آنها پذيرفته مى آورند، و نه هيچ دوزخ بيرون مى

 فَلِلَهِ الْحَمْدُ رَبِ السَمَاوَاتِ وَرَبِ الْأَرْضِ رَبِ الْعَالَمِينَ ( 32
 !پس حمد و ستايش مخّصوص خداست، پروردگار آسمانها و پروردگار زمين و پروردگار همه جهانيان -

 وَلَهُ الْكِبْرِيَاء فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 37
 !و براى اوست کبريا و عظمت در آسمانها و زمين، و اوست عزيز و حكيم -
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 محل نزول مكه -35تعداد آيات  - 42س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 حم ( 1
  حم -

 تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ( 2
 !اين کتاب از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل شده است -

الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَا بِالْحَقِ وَأَجَلٍ مَسَامًى وَالَاذِينَ   مَا خَلَقْنَا السَمَاوَاتِ وَ( 3

 کَفَرُوا عَمَا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ 
ما آسمانها و زمين و آنچه را در ميان اين دو است جز بحق و براى سرآمد معيّنى نيافريديم؛ امّا کافران از آنچاه  " -

 "!شوند روى گردانند انذار مى

قُلْ أَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاأَرْضِ أَمْ لَهُامْ   ( 4

شِرْکٌ فِي السَمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِانْ عِلْامٍ إِن کُناتُمْ    

 صَادِقِينَ 
اند،  کنيد به من نشان دهيد شه شيزى از زمين را آفريده ر از خدا پرستش مىاين معبودهايى را که غي»: به آنان بگو -

کاه  )يا شرکتى در آفرينش آسمانها دارند؟ کتابى آسمانى پيش از اين، يا اثر علمى از گذشتگان باراى مان بياورياد    

 «!گوييد اگر راست مى ( دليل صدق گفتار شما باشد
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ونِ اللَهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَاى يَاومِ الْقِيَامَاةِ    وَمَنْ أَضَلُ مِمَن يَدْعُو مِن دُ( 5

 وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ 
گوياد و از   خواند که تا قيامت هم به او پاساخ نماى   شه کسى گمراهتر است از آن کس که معبودى غير خدا را مى -

 ( !شنود و صداى آنها را هيچ نمى! )خبر است؟ بى ( کامال)خواندن آنها 

 وَإِذَا حُشِرَ النَاسُ کَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَکَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کَافِرِينَ ( 2
شوند، معبودهااى آنهاا دشمنانشاان خواهناد باود؛ حتّاى عباادت آنهاا را انكاار           و هنگامى که مردم محشور مى" -

 "!کنند مى

الَ الَذِينَ کَفَرُوا لِلْحَقِ لَمَا جَاءهُمْ هَذَا سِحْرٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَ( 7

 مَبِينٌ 
ايان  »: گويناد  شود، کافران در برابر حقّى که باراى آنهاا آماده ماى     هنگامى که آيات روشن ما بر آنان خوانده مى -

 «!سحرى آشكار است

لِكُونَ لِي مِنَ اللَهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَاا  أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْ( 8

 تُفِيّضُونَ فِيهِ کَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَحِيمُ 
اگر من آن را بادروغ باه خادا نسابت داده باشام      »: بگو« !اين آيات را بر خدا افترا بسته است»: گويند بلكه مى" -

او کارهاايى را کاه شاما در آن وارد    ! توانيد در برابر خداوند از من دفاع کنيد شما نمى ( رسوا کند و الزم است مرا)

 "«!داند؛ همين بس که خداوند گواه ميان من و شما باشد؛ و او آمرزنده و مهربان است شويد بهتر مى مى

بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَبِ ُ إِلَا مَا  قُلْ مَا کُنتُ بِدْعًا مِنْ الرُسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ( 9

 يُوحَى إِلَيَ وَمَا أَنَا إِلَا نَذِيرٌ مَبِينٌ 
شاود   دانم با من و شما شه خواهد شد؛ من تنها از آنچه بر من وحى ماى  من پيامبر نوظهورى نيستم؛ و نمى»: بگو" -

 "«!دهنده آشكارى نيستم کنم، و جز بيم پيروى مى
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أَيْتُمْ إِن کَانَ مِنْ عِندِ اللَهِ وَکَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلْ أَرَ( 11

 عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَ اللَهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
ر شاويد، در حاالى کاه شااهدى از بناى      به من خبر دهيد اگر اين قرآن از سوى خدا باشد و شما به آن کااف »: بگو -

خداوناد  ! ؟( شه کسى گمراهتر از شما خواهاد باود  )اسرائيل بر آن شهادت دهد، و او ايمان آورد و شما استكبار کنيد 

 «!کند گروه ستمگر را هدايت نمى

هِ وَإِذْ لَامْ  وَقَالَ الَذِينَ کَفَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا لَوْ کَاانَ خَيْارًا مَاا سَابَقُونَا إِلَيْا     ( 11

 يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ 
بار ماا پيشاى     ( در پاذيرش آن )شياز خاوبى باود، هرگاز آنهاا       ( اسالم)اگر »: کافران درباره مؤمنان شنين گفتند -

 «!اين يك دروغ قديمى است»: گويند و شون خودشان بوسيله آن هدايت نشدند مى« !گرفتند نمى

مِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا کِتَابٌ مَّصَادِقٌ لِسَاانًا عَرَبِيًاا    وَ( 12

 لِيُنذِرَ الَذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ 
، و ايان کتااب هماهناگ باا     ( هااى آن را بياان کارده    نشاانه )و پيش از آن، کتاب موسى که پيشوا و رحمت بود  -

هاى تورات است در حالى که به زبان عربى و فّصيح و گوياست، تاا ظالماان را بايم دهاد و باراى نيكوکااران        نشانه

 !بشارتى باشد

 إِنَ الَذِينَ قَالُوا رَبَنَا اللَهُ ثُمَ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ( 13
، سپس استقامت کردند، نه ترساى باراى آناان اسات و ناه انادوهگين       «ستپروردگار ما اللّه ا»: کسانى که گفتند -

 .شوند مى

 أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ ( 14
 ".دادند مانند؛ اين پاداش اعمالى است که انجام مى آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن مى" -

نَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمَهُ کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا وَحَمْلُاهُ  وَوَصَيْ( 15

وَفِّصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَاالَ رَبِ أَوْزِعْنِاي   
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عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَالَ صَاالِحًا تَرْضَااهُ     أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَتِي أَنْعَمْتَ

 وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَتِي إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
کند و با ناراحتى بار   ما به انسان توصيه کرديم که به پدر و مادرش نيكى کند، مادرش او را با ناراحتى حمل مى" -

گذارد؛ و دوران حمل و از شير بازگرفتنش سى ماه است؛ تا زمانى که به کمال قدرت و رشاد برساد و باه     مى زمين

مرا توفيق ده تا شكر نعمتى را که به مان و پادر و ماادرم دادى بجاا     ! پروردگارا»: گويد شهل سالگى بالغ گردد مى

گاردم و   ان مرا صالح گردان؛ من به سوى تو بازمىاى انجام دهم که از آن خشنود باشى، و فرزند آورم و کار شايسته

 "«!کنم، و من از مسلمانانم توبه مى

أُوْلَئِكَ الَذِينَ نَتَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجااوَزُ عَان سَايِئَاتِهِمْ فِاي     ( 12

 أَصْحَابِ الْجَنَةِ وَعْدَ الّصِدْقِ الَذِي کَانُوا يُوعَدُونَ 
گذريم و در ميان بهشاتيان جااى    کنيم و از گناهانشان مى کسانى هستند که ما بهترين اعمالشان را قبول مى آنها" -

 ".شدند دارند؛ اين وعده راستى است که وعده داده مى

وَالَذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُارُونُ مِان   ( 17

لِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَ وَعْدَ اللَهِ حَاقٌ فَيَقُاولُ مَاا هَاذَا إِلَاا      قَبْ

 أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ 
! شوم؟ دهيد که من روز قيامت مبعوث مى آيا به من وعده مى! اف بر شما»: گويد و کسى که به پدر و مادرش مى -

کشاند و خادا را باه     و آن دو پيوسته فرياد مى! ( و هرگز مبعوث نشدند)ام زيادى بودند در حالى که پيش از من اقو

اينهاا شيازى جاز    « :گوياد  واى بر تو، ايمان بياور که وعده خادا حاق اسات امّاا او پيوساته ماى      : طلبند که يارى مى

 !هاى پيشينيان نيست افسانه

فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِان قَابْلِهِم مِانَ الْجِانِ     أُوْلَئِكَ الَذِينَ حَقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ( 18

 وَالْإِنسِ إِنَهُمْ کَانُوا خَاسِرِينَ 
که پيش از آنان از جنّ و انس بودناد مسالّم    ( کافرى)آنها کسانى هستند که فرمان عذاب درباره آنان همراه اقوام  -

 !شده، شرا که همگى زيانكار بودند
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 مَا عَمِلُوا وَلِيُوَفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِ( 19
کام و کاسات    اند، تا خداوند کارهايشان را بى و براى هر کدام از آنها درجاتى است بر طبق اعمالى که انجام داده" -

 "!به آنان تحويل دهد؛ و به آنها هيچ ستمى نخواهد شد

ينَ کَفَرُوا عَلَى النَارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الادَنْيَا  وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَذِ( 21

وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا کُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِاي الْاأَرْضِ   

 بِغَيْرِ الْحَقِ وَبِمَا کُنتُمْ تَفْسُقُونَ 
از طيّبات و لذائاذ در زنادگى دنياا خاود      ( :شود به آنها گفته مى)کنند  را بر آتش عرضه مى آن روز که کافران" -

بار بخاطر استكبارى که در زمين بنااحق کردياد و بخااطر     استفاده کرديد و از آن بهره گرفتيد؛ اما امروز عذاب ذلّت

 "!داديد؛ جزاى شما خواهد بود گناهانى که انجام مى

عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُذُرُ مِان بَايْنِ يَدَيْاهِ     وَاذْکُرْ أَخَا( 21

 وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا اللَهَ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 
بايم داد در حاالى کاه    « احقااف » برادر قوم عاد را ياد کن، آن زمان که قاومش را در سارزمين   ( سرگذشت هود) -

من بر  ( :و گفت! )جز خداى يگانه را نپرستيد: هاى دور و نزديك آمده بودند که پيامبران زيادى قبل از او در گذشته

 !ترسم شما از عذاب روزى بزرگ مى

 مِنَ الّصَادِقِينَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن کُنتَ ( 22
گويى عذابى را که باه   اگر راست مى! از معبودانمان بازگردانى؟ ( با دروغهايت)اى که ما را  آيا آمده»: آنها گفتند -

 «!دهى بياور ما وعده مى

مًاا  قَالَ إِنَمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَهِ وَأُبَلِغُكُم مَاا أُرْسِالْتُ بِاهِ وَلَكِنِاي أَرَاکُامْ قَوْ     ( 23

 تَجْهَلُونَ 
؛ من آنچاه را باه آن فرساتاده    ( داند شه زمانى شما را مجازات کند و او مى)تنها نزد خداست  ( آن)علم »: گفت" -

 "«!بينيم که پيوسته در نادانى هستيد ولى شما را قومى مى ( !وظيفه من همين است)رسانم،  ام به شما مى شده
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تَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مَمْطِرُنَا بَلْ هُاوَ مَاا   فَلَمَا رَأَوْهُ عَارِضًا مَسْ( 24

 اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ 
ها و آبگيرهاى آنان در حرکات اسات    اى ديدند که بسوى درّه را بّصورت ابر گسترده ( عذاب الهى)هنگامى که آن  -

اين همان شيزى است که باراى   ( :ولى به آنها گفته شد)« !بارد است که بر ما مىاين ابرى »: گفتند ( خوشحال شدند)

 !که عذاب دردناکى در آن است ( وحشتناک)کرديد، تندبادى است  آمدنش شتاب مى

تُدَمِرُ کُلَ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَا مَسَاکِنُهُمْ کَاذَلِكَ نَجْازِي   ( 25

 مَ الْمُجْرِمِينَ الْقَوْ
آنها صبح کردند در حاالى کاه شيازى جاز      ( آرى)همه شيز را بفرمان پروردگارش در هم ميكوبد و نابود ميكند " -

 "!دهيم گونه گروه مجرمان را کيفر مى خورد؛ ما اين هايشان به ششم نمى خانه

نَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبّْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَاا  وَلَقَدْ مَكَنَاهُمْ فِيمَا إِن مَكَنَاکُمْ فِيهِ وَجَعَلْ( 22

أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبّْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِن شَايْءٍ إِذْ کَاانُوا يَجْحَادُونَ    

 بِآيَاتِ اللَهِ وَحَاقَ بِهِم مَا کَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون 
امّاا باه   )ديم که به شما نداديم، و براى آنان گاوش و ششام و دل قارار داديام؛     قدرتى دا[ قوم عاد]= ما به آنها " -

نه گوشها و ششمها و نه عقلهايشان براى آنان هيچ سودى نداشت، شرا که آياات خادا را انكاار     ( هنگام نزول عذاب

 "!کردند بر آنها وارد شد کردند؛ و سرانجام آنچه را استهزا مى مى

 ا مَا حَوْلَكُم مِنَ الْقُرَى وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَ( 27
بياان   ( براى مردم آنهاا )ما آباديهايى را که پيرامون شما بودند نابود ساختيم، و آيات خود را بّصورتهاى گوناگون  -

 !کرديم شايد بازگردند

دُونِ اللَهِ قُرْبَانًا آلِهَاةً بَالْ ضَالُوا عَانْهُمْ      فَلَوْلَا نَّصَرَهُمُ الَذِينَ اتَخَذُوا مِن( 28

 وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا کَانُوا يَفْتَرُونَ 
! آنهاا را ياارى نكردناد؟    -به گمان اينكه به خدا نزديكشان سازد -پس شرا معبودانى را که غير از خدا برگزيدند  -

 !بستند و آنچه افترا مىاين بود نتيجه دروغ آنها ! بلكه از ميانشان گم شدند
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وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُارْآنَ فَلَمَاا حَّضَارُوهُ قَاالُوا     ( 29

 أَنّصِتُوا فَلَمَا قُّضِيَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مَنذِرِينَ 
يم که قرآن را بشنوند؛ وقتى حّضاور يافتناد   هنگامى که گروهى از جنّ را به سوى تو متوجّه ساخت ( به ياد آور)" -

و هنگامى که پايان گرفت، به سوى قوم خود بازگشتند و آنها را بايم  « !خاموش باشيد و بشنويد»: به يكديگر گفتند

 "!دادند

يْاهِ  قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَا سَمِعْنَا کِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُّصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَ( 31

 يَهْدِي إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مَسْتَقِيمٍ 
هاى کتابهاى پيش از آن، که  ما کتابى را شنيديم که بعد از موسى نازل شده، هماهنگ با نشانه! اى قوم ما»: گفتند -

 .کند به سوى حقّ و راه راست هدايت مى

بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْکُم مِانْ  يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَهِ وَآمِنُوا ( 31

 عَذَابٍ أَلِيمٍ 
دعوت کننده الهى را اجابت کنيد و به او ايماان آورياد تاا گناهانتاان را ببخشاد و شاما را از عاذابى        ! اى قوم ما -

 !دردناک پناه دهد

أَرْضِ وَلَايْسَ لَاهُ مِان دُونِاهِ     وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْ( 32

 أَولِيَاء أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مَبِينٍ 
تواند از شنگال عذاب الهى در زمين فرار کند، و غيار از   و هر کس به دعوت کننده الهى پاسخ نگويد، هرگز نمى" -

 "«!خدا يار و ياورى براى او نيست؛ شنين کسانى در گمراهى آشكارند

رَوْا أَنَ اللَهَ الَذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَ بِقَادِرٍ أَوَلَمْ يَ( 33

 عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَهُ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
تواناد مُردگاان    ده است، مىدانند خداوندى که آسمانها و زمين را آفريده و از آفرينش آنها ناتوان نش آيا آنها نمى -

 !آرى او بر هر شيز تواناست! را زنده کند؟
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وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَذِينَ کَفَرُوا عَلَى النَارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِ قَالُوا بَلَاى وَرَبِنَاا   ( 34

 قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا کُنتُمْ تَكْفُرُونَ 
! آياا ايان حاقّ نيسات؟     ( :شاود  و به آنهاا گفتاه ماى   )دارند  را بر آتش عرضه مى روزى را به ياد آور که کافران -

پس عذاب را بخاطر »: گويد مى ( در اين هنگام خداوند)« !( که حقّ است)آرى، به پروردگارمان سوگند »: گويند مى

 «!کفرتان بچشيد

سْاتَعْجِل لَهُامْ کَاأَنَهُمْ يَاوْمَ     فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُسُلِ وَلَا تَ( 35

يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَا سَاعَةً مِن نَهَارٍ بَلَااغٌ فَهَالْ يُهْلَاكُ إِلَاا الْقَاوْمُ      

 الْفَاسِقُونَ 
ى کاه  هنگاام ! آناان شاتاب مكان    ( عذاب)صبر کردند، و براى « اُولو العزم»گونه که پيامبران  پس صبر کن آن" -

توقّاف   ( در دنياا )کنند که گويى فقط سااعتى از ياك روز    شود ببينند، احساس مى هايى را که به آنها داده مى وعده

 "!شوند؟ داشتند؛ اين ابالغى است براى همگان؛ آيا جز قوم فاسق هالک مى
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 يمِبِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 الَذِينَ کَفَرُوا وَصَدَوا عَن سَبِيلِ اللَهِ أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ ( 1
 !کند اعمالشان را نابود مى ( خداوند)از راه خدا بازداشتند،  ( مردم را)کسانى که کافر شدند و  -
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نُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَادٍ وَهُاوَ الْحَاقُ    وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ وَآمَ( 2

 مِن رَبِهِمْ کَفَرَ عَنْهُمْ سَيِئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ 
و همه حقّ اسات   -نازل شده  ( ص)و کسانى که ايمان آوردند و کارهاى شايسته انجام دادند و به آنچه بر محمد  -

 !کند بخشد و کارشان را اصالح مى وردند، خداوند گناهانشان را مىنيز ايمان آ -و از سوى پروردگارشان

ذَلِكَ بِأَنَ الَذِينَ کَفَرُوا اتَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَ الَذِينَ آمَنُاوا اتَبَعُاوا الْحَاقَ مِان     ( 3

 رَبِهِمْ کَذَلِكَ يَّضْرِبُ اللَهُ لِلنَاسِ أَمْثَالَهُمْ 
افران از باطل پيروى کردند، و مؤمنان از حقّى که از سوى پروردگارشاان باود تبعيّات    اين بخاطر آن است که ک" -

 "!کند آنان را بيان مى ( زندگى)گونه خداوند براى مردم مثَلهاى  نمودند؛ اين

اقَ فَإِذا لَقِيتُمُ الَذِينَ کَفَرُوا فَّضَرْبَ الرِقَابِ حَتَى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدَوا الْوَثَا ( 4

فَإِمَا مَن ا بَعْدُ وَإِمَا فِدَاءً حَتَى تَّضَ َ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَهُ لَانتَّصَرَ 

مِْنهُْم وَلَكِن لِيَبْلَُو بَْعّضَكُم بِبَعٍْض وَالَاِذيَن قُتِلُاوا فِاي سَابِيِل اللَاِه فَلَان ُيّضِالَ        

 أَعْمَالَهُمْ 
و ايان کاار را   )رو شاديد گردنهايشاان را بزنياد،     در ميدان جناگ روباه   ( پيشه جنايت)ا کافران و هنگامى که ب" -

تا به اندازه کافى دشمن را در هم بكوبيد؛ در اين هنگام اسيران را محكم ببندياد؛ ساپس ياا بار      ( همچنان ادامه دهيد

و اين وض  باياد همچناان   )بگيريد؛ [  غرامت]= يا در برابر آزادى از آنان فديه  ( و آزادشان کنيد)آنان منّت گذاريد 

خواست خودش آنهاا را   و اگر خدا مى! برنامه اين است ( آرى)تا جنگ بار سنگين خود را بر زمين نهد،  ( ادامه يابد

خواهد بعّضى از شما را با بعّضى ديگار بيازماياد؛ و کساانى کاه در راه خادا کشاته شادند،         کرد، اما مى مجازات مى

 "!برد ز اعمالشان را از بين نمىخداوند هرگ

 سَيَهْدِيهِمْ وَيُّصْلِحُ بَالَهُمْ ( 5
 "کند؛ بزودى آنان را هدايت نموده و کارشان را اصالح مى" -

 وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ( 2
 .کند که اوصاف آن را براى آنان بازگو کرده وارد مى ( جاويدانش)و آنها را در بهشت  -
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 يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا إِن تَنّصُرُوا اللَهَ يَنّصُرْکُمْ وَيُثَبِتْ أَقْدَامَكُمْ ( 7
 .دارد کند و گامهايتان را استوار مى خدا را يارى کنيد، شما را يارى مى ( آيين)اگر ! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

 أَعْمَالَهُمْ  وَالَذِينَ کَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَ( 8
 !و اعمالشان نابود باد! و کسانى که کافر شدند، مرگ بر آنان -

 ذَلِكَ بِأَنَهُمْ کَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ( 9
اين بخاطر آن است که از آنچه خداوند نازل کرده کراهت داشاتند؛ از ايان رو خادا اعمالشاان را حابط و ناابود       " -

 "!کرد

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَذِينَ مِن قَابْلِهِمْ دَمَارَ   ( 11

 اللَهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا 
ک کارد؛  خداوند آنها را هال! آيا در زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت کسانى که قبل از آنان بودند شگونه بود؟" -

 "!و براى کافران امثال اين مجازاتها خواهد بود

 ذَلِكَ بِأَنَ اللَهَ مَوْلَى الَذِينَ آمَنُوا وَأَنَ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ( 11
 "!اين براى آن است که خداوند موال و سرپرست کسانى است که ايمان آوردند؛ امّا کافران مواليى ندارند" -

للَهَ يُدْخِلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ جَنَاتٍ تَجْارِي مِان تَحْتِهَاا    إِنَ ا( 12

 الْأَنْهَارُ وَالَذِينَ کَفَرُوا يَتَمَتَعُونَ وَيَأْکُلُونَ کَمَا تَأْکُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَارُ مَثْوًى لَهُمْ 
کند که نهرهاا از زيار    انجام دادند وارد باغهايى از بهشت مى خداوند کسانى را که ايمان آوردند و اعمال صالح" -

خورناد، و   گيرند و همچون شهارپايان مى جارى است؛ در حالى که کافران از متاع زودگذر دنيا بهره مى ( درختانش)

 "!سرانجام آتش دوزخ جايگاه آنهاست

كَ الَتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَااهُمْ فَلَاا   وَکَأَيِن مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدَ قُوَةً مِن قَرْيَتِ( 13

 نَاصِرَ لَهُمْ 
و شه بسيار شهرهايى که از شهرى که تو را بيرون کرد نيرومندتر بودند؛ ما هماه آنهاا را ناابود کارديم و هايچ      " -

 "!ياورى نداشتند
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 لِهِ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ أَفَمَن کَانَ عَلَى بَيِنَةٍ مِن رَبِهِ کَمَن زُيِنَ لَهُ سُوءُ عَمَ( 14
آيا کسى که دليل روشنى از سوى پروردگارش دارد، همانند کسى است که زشتى اعمالش در نظرش آراسته شده  -

 !کنند؟ و از هواى نفسشان پيروى مى

وَأَنْهَاارٌ مِان   مَثَلُ الْجَنَةِ الَتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِن مَاءٍ غَيْرِ آسِانٍ  ( 15

لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَةٍ لِلشَارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِانْ عَسَالٍ مَّصَاف ى    

وَلَهُمْ فِيهَا مِن کُلِ الثَمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِهِمْ کَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَاارِ وَسُاقُوا   

 يمًا فَقَطَ َ أَمْعَاءَهُمْ مَاءً حَمِ
در آن نهرهايى از آب صاف و خاالص کاه بادبو    : توصيف بهشتى که به پرهيزگاران وعده داده شده، شنين است" -

که مايه لذّت نوشندگان اسات، و   ( طهور)نشده، و نهرهايى از شير که طعم آن دگرگون نگشته، و نهرهايى از شراب 

آمرزشاى اسات از    ( از همه باالتر)ها وجود دارد؛ و  اى آنها در آن از همه انواع ميوهنهرهايى از عسل مّصفّاست، و بر

شاوند   آيا اينها همانند کسانى هستند که هميشه در آتش دوزخند و از آب جوشان نوشانده ماى ! سوى پروردگارشان

 "!کند؟ که اندرونشان را از هم متالشى مى

حَتَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِکَ قَالُوا لِلَاذِينَ أُوتُاوا   وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِ ُ إِلَيْكَ ( 12

 الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُوْلَئِكَ الَذِينَ طَبَ َ اللَهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ 
کسانى که علم و داناش   شوند به دهند، امّا هنگامى که از نزد تو خارج مى گروهى از آنان به سخنانت گوش فرامى -

آنها کسانى هساتند کاه خداوناد بار     « !االن شه گفت؟ ( اين مرد)»: گويند مى ( از روى استهزا)به آنان بخشيده شده 

 !( فهمند از اين رو شيزى نمى)اند  دلهايشان مُهر نهاده و از هواى نفسشان پيروى کرده

 مْ تَقْواهُمْ وَالَذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُ( 17
 !بخشد افزايد و روح تقوا به آنان مى اند، خداوند بر هدايتشان مى کسانى که هدايت يافته -

فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَا السَاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَى لَهُامْ إِذَا  ( 18

 جَاءَتْهُمْ ذِکْرَاهُمْ 
، در حاالى کاه   ( آنگااه ايماان آورناد   )جز اين انتظارى دارند که قيامت ناگهاان فارا رساد    [  رانکاف]= آيا آنها " -

 "!آنها سودى نخواهد داشت ( و ايمان)هاى آن آمده است؛ اما هنگامى که بيايد، تذکّر  اکنون نشانه هم
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مُاؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَااتِ وَاللَاهُ    فَاعْلَمْ أَنَهُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْ( 19

 يَعْلَمُ مُتَقَلَبَكُمْ وَمَثْوَاکُمْ 
و خداوناد محال   ! نيست؛ و براى گناه خود و مردان و زنان باايمان استغفار کان « اللّه»پس بدان که معبودى جز " -

 "!داند حرکت و قرارگاه شما را مى

لَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُاورَةٌ مَحْكَمَاةٌ وَذُکِارَ    وَيَقُولُ الَذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِ( 21

فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِايِ عَلَيْاهِ   

 مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ 
امّا هنگاامى  « !؟( که در آن فرمان جهاد باشد)شود  ازل نمىاى ن شرا سوره»: گويند اند مى کسانى که ايمان آورده" -

بيناى کاه همچاون     گردد که در آن سخنى از جنگ است، منافقان بيماردل را ماى  که سوره واضح و روشنى نازل مى

 "!کنند؛ پس مرگ و نابودى براى آنان سزاوارتر است کسى که در آستانه مرگ قرار گرفته به تو نگاه مى

 وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ طَاعَةٌ ( 21
شود به خدا راسات   اطاعت و سخن سنجيده براى آنان بهتر است؛ و اگر هنگامى که فرمان جهاد قطعى مى ( ولى)" -

 "!باشد براى آنها بهتر مى ( و از در صدق و صفا درآيند)گويند 

 فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ  (22
رود که در زماين فسااد و قطا  پيوناد خويشااوندى       روى گردان شويد، جز اين انتظار مى ( از اين دستورها)اگر  -

 !کنيد؟

 مْ وَأَعْمَى أَبّْصَارَهُمْ أُوْلَئِكَ الَذِينَ لَعَنَهُمُ اللَهُ فَأَصَمَهُ( 23
آنها کسانى هستند که خداوند از رحمت خويش دورشان ساخته، گوشهايشان را کر و ششمهايشاان را کاور کارده     -

 !است

 أَفَلَا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ( 24
 !اده شده است؟کنند، يا بر دلهايشان قفل نه آيا آنها در قرآن تدبّر نمى -
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إِنَ الَذِينَ ارْتَدَوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِن بَعْدِ مَا تَبَيَنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَيْطَانُ سَوَلَ ( 25

 لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ 
کسانى که بعد از روشن شدن هدايت براى آنها، پشت به حق کردند، شيطان اعمال زشتشان را در نظرشاان زينات    -

 !آنان را با آرزوهاى طوالنى فريفته است داده و

ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُوا لِلَذِينَ کَرِهُوا مَا نَزَلَ اللَهُ سَانُطِيعُكُمْ فِاي بَعْاضِ الْاأَمْرِ     ( 22

 وَاللَهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ 
ما در بعّضى از امور از شاما  »: اين بخاطر آن است که آنان به کسانى که نزول وحى الهى را کراهت داشتند گفتند -

 .داند در حالى که خداوند پنهانكارى آنان را مى« کنيم؟ پيروى مى

 فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَّضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ( 27
جانشاان را   زنناد و  بار صاورت و پشات آناان ماى      ( مارگ )حال آنها شگونه خواهد بود هنگامى کاه فرشاتگان    -

 !گيرند؟ مى

 ذَلِكَ بِأَنَهُمُ اتَبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَهَ وَکَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ( 28
آورد پياروى کردناد، و آنچاه را موجاب خشانودى       اين بخاطر آن است که آنها از آنچه خداوند را به خشم مى" -

 "!اعمالشان را نابود کرد ( ندخداو)اوست کراهت داشتند؛ از اين رو 

 أَمْ حَسِبَ الَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَن لَن يُخْرِجَ اللَهُ أَضْغَانَهُمْ ( 29
 !کند؟ هايشان را آشكار نمى آيا کسانى که در دلهايشان بيمارى است گمان کردند خدا کينه -

بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَاهُ  وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاکَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم ( 31

 يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ 
توانى آنها را از طرز  هايشان بشناسى، هر شند مى دهيم تا آنان را با قيافه و اگر ما بخواهيم آنها را به تو نشان مى" -

 "!داند سخنانشان بشناسى؛ و خداوند اعمال شما را مى

 لَنَبْلُوَنَكُمْ حَتَى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالّصَابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَکُمْ وَ( 31
آزمائيم تا معلوم شود مجاهدان واقعاى و صاابران از مياان شاما کيانناد، و اخباار شاما را         ما همه شما را قطعاً مى -

 !بيازماييم
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ن سَبِيلِ اللَهِ وَشَاقُوا الرَسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَايَنَ  إِنَ الَذِينَ کَفَرُوا وَصَدَوا عَ( 32

 لَهُمُ الهُدَى لَن يَّضُرُوا اللَهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ 
به مخالفات باا    ( باز)شدن هدايت براى آنان  از راه خدا بازداشتند و بعد از روشن ( مردم را)آنان که کافر شدند و  -

 !کند بزودى اعمالشان را نابود مى ( خداوند)رسانند و  برخاستند، هرگز زيانى به خدا نمى  (خدا)رسول 

 يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ( 33
را، و اعماال خاود را باطال     ( خادا )رساول  اطاعت کنيد خادا را، و اطاعات کنياد    ! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

 !نسازيد

إِنَ الَذِينَ کَفَرُوا وَصَدَوا عَن سَبِيلِ اللَهِ ثُمَ مَاتُوا وَهُمْ کُفَارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَهُ ( 34

 لَهُمْ 
ز آنها را نخواهد از راه خدا بازداشتند سپس در حال کفر از دنيا رفتند، خدا هرگ ( مردم را)کسانى که کافر شدند و  -

 .بخشيد

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَلْمِ وَأَنتُمُ الْاأَعْلَوْنَ وَاللَاهُ مَعَكُامْ وَلَان يَتِارَکُمْ      ( 35

 أَعْمَالَكُمْ 
دعوت نكنيد در حالى کاه شاما برترياد، و خداوناد باا       ( بار ذلّت)به صلح  ( دشمنان را)پس هرگز سست نشويد و  -

 !کند اعمالتان را کم نمى ( ثواب)ى از شماست و شيز

إِنَمَا الحَيَاةُ الدَنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُاوا وَتَتَقُاوا يُاؤْتِكُمْ أُجُاورَکُمْ وَلَاا      ( 32

 يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ 
دهد و اماوال   شما را مىزندگى دنيا تنها بازى و سرگرمى است؛ و اگر ايمان آوريد و تقوا پيشه کنيد، پاداشهاى " -

 "طلبد، شما را نمى

 إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ( 37
ورزياد؛ و کيناه و خشام شاما را آشاكار       شرا که هر گاه اموال شما را مطالبه کند و حتّى اصرار نمايد، بخل ماى " -

 "!سازد مى
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وْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَهِ فَمِنكُم مَن يَبْخَلُ وَمَان يَبْخَالْ   هَاأَنتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَ( 38

فَإِنَمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَهُ الْغَنِيَ وَأَناتُمُ الْفُقَارَاءُ وَإِن تَتَوَلَاوْا يَسْاتَبْدِلْ قَوْمًاا      

 غَيْرَکُمْ ثُمَ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ 
ورزناد؛ و هار    شويد، بعّضى از شما بخل مى گروهى هستيد که براى انفاق در راه خدا دعوت مى آرى، شما همان" -

نياز است و شما همه نيازمنديد؛ و هرگاه سرپيچى کنيد،  کس بخل ورزد، نسبت به خود بخل کرده است؛ و خداوند بى

خاوتمندانه در راه خادا انفااق   و سا )آورد پس آنهاا مانناد شاما نخواهناد باود       خداوند گروه ديگرى را جاى شما مى

 ".( کنند مى

 سوره الفتح

 محل نزول مدينه -29تعداد آيات  - 48س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مَبِينًا ( 1
 !...ما براى تو پيروزى آشكارى فراهم ساختيم -

رَ لَكَ اللَهُ مَا تَقَدَمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَرَ وَيُتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْادِيَكَ  لِيَغْفِ( 2

 صِرَاطًا مَسْتَقِيمًا 
و نعماتش   ( و حقّانيت تو را ثابت نموده)دادند ببخشد  اى را که به تو نسبت مى تا خداوند گناهان گذشته و آينده" -

 "اه راست هدايتت فرمايد؛را بر تو تمام کند و به ر

 وَيَنّصُرَکَ اللَهُ نَّصْرًا عَزِيزًا ( 3
 .ناپذيرى نّصيب تو کند و پيروزى شكست -
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هُوَ الَذِي أَنزَلَ السَكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًاا مَا َ إِيمَاانِهِمْ    ( 4

 انَ اللَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلِلَهِ جُنُودُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَکَ
او کسى است که آرامش را در دلهاى مؤمنان نازل کرد تا ايمانى بار ايمانشاان بيفزايناد؛ لشاكريان آسامانها و      " -

 ".زمين از آن خداست، و خداوند دانا و حكيم است

لْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاا  لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ا( 5

 وَيُكَفِرَ عَنْهُمْ سَيِئَاتِهِمْ وَکَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَهِ فَوْزًا عَظِيمًا 
وارد کند که نهرهاا از   ( از بهشت)اين بود که مردان و زنان با ايمان را در باغهايى  ( ديگر از آن فتح مبين)هدف  -

بخشاد، و ايان نازد خادا      مانناد، و گناهانشاان را ماى    جاودانه در آن ماى  جارى است، در حالى که ( درختانش)زير 

 !رستگارى بزرگى است

وَيُعَذِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِکِينَ وَالْمُشْرِکَاتِ الظَانِينَ بِاللَهِ ظَانَ  ( 2

يْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ السَوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَوْءِ وَغَّضِبَ اللَهُ عَلَ

 مَّصِيرًا 
حوادث  ( آرى)برند مجازات کند؛  مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد مى ( نيز)و " -

غّضب کرده و از رحمات  خداوند بر آنان ! شود تنها بر خودشان نازل مى ( کشند که براى مؤمنان انتظار مى)ناگوارى 

 "!خود دورشان ساخته و جهنم را براى آنان آماده کرده؛ و شه بد سرانجامى است

 وَلِلَهِ جُنُودُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَکَانَ اللَهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ( 7
 ".!ناپذير و حكيم است لشكريان آسمانها و زمين تنها از آن خداست؛ و خداوند شكست" -

 نَا أَرْسَلْنَاکَ شَاهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَذِيرًا إِ( 8
 دهنده فرستاديم، دهنده و بيم و بشارت ( بر اعمال آنها)به يقين ما تو را گواه  -

 لِتُؤْمِنُوا بِاللَهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِرُوهُ وَتُوَقِرُوهُ وَتُسَبِحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ( 9
دا و رسولش ايمان بياوريد و از او دفاع کنيد و او را بازرگ دارياد، و خادا را صابح و شاام      به خ ( شما مردم)تا  -

 .تسبيح گوييد
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إِنَ الَذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَمَا يُبَايِعُونَ اللَهَ يَدُ اللَهِ فَوْقَ أَيْادِيهِمْ فَمَان نَكَا َ    ( 11

 مَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَإِنَمَا يَنكُ ُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِ
نمايند، و دست خدا باالى دست آنهاسات؛ پاس    تنها با خدا بيعت مى ( در حقيّقت)کنند  کسانى که با تو بيعت مى" -

ساته وفاا   شكنى کند، تنها به زيان خود پيمان شكسته است؛ و آن کس که نسبت به عهدى که با خدا ب هر کس پيمان

 ".کند، بزودى پاداش عظيمى به او خواهد داد

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَاا فَاسْاتَغْفِرْ لَنَاا    ( 11

يْئًا إِنْ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِانَ اللَاهِ شَا   

 أَرَادَ بِكُمْ ضَر ا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ کَانَ اللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 
هاى ما، ما را به خاود   اموال و خانواده ( حفظ)»: گويند مى ( عذرتراشى کرده)نشين  بزودى متخلّفان از اعراب باديه -

آنهاا باه زباان خاود     « !، براى ما طلب آمارزش کان  ( تو را همراهى کنيم و نتوانستيم در سفر حديبيّه)مشغول داشت 

تواند در برابر خداوند از شما دفاع کند هرگاه زيانى براى شما  شه کسى مى»: بگو! گويند که در دل ندارند شيزى مى

 «!آگاه استدهيد  و خداوند به همه کارهايى که انجام مى! ؟( مان  گردد)بخواهد، و يا اگر نفعى اراده کند 

بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِنَ ذَلِاكَ  ( 12

 فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ السَوْءِ وَکُنتُمْ قَوْمًا بُورًا 
در  ( پنادار غلاط  )خواهناد گشات؛ و ايان    هاى خاود بازن  ولى شما گمان کرديد پيامبر و مؤمنان هرگز به خانواده" -

 "!هالک شديد ( در دام شيطان افتاديد و)دلهاى شما زينت يافته بود و گمان بد کرديد؛ و سرانجام 

 وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ( 13
، شرا که ما براى کافران آتش فروزان آماده ( سرنوشتش دوزخ است)ه آن کس که به خدا و پيامبرش ايمان نياورد -

 !ايم کرده

وَلِلَهِ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَکَاانَ  ( 14

 اللَهُ غَفُورًا رَحِيمًا 
بخشد، و هر کس را  مى ( و شايسته بداند)ا بخواهد مالكيت و حاکميت آسمانها و زمين از آن خداست؛ هر کس ر" -

 ".کند؛ و خداوند آمرزنده و رحيم است بخواهد مجازات مى
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سَيَقُولُ الْمُخَلَفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعْكُمْ يُرِيادُونَ  ( 15

تَبِعُونَا کَذَلِكُمْ قَالَ اللَهُ مِان قَبْالُ فَسَايَقُولُونَ بَالْ     أَن يُبَدِلُوا کَلَامَ اللَهِ قُل لَن تَ

 تَحْسُدُونَنَا بَلْ کَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَا قَلِيلًا 
بگذاريد ما هم در پى »: گويند مى ( حديبيّه)هنگامى که شما براى به دست آوردن غنايمى حرکت کنيد، متخلّفان " -

هرگز نبايد بدنبال ما بياييد؛ اين گونه خداوند از قبل گفتاه  »: هند کالم خدا را تغيير دهند؛ بگوخوا شما بيائيم، آنها مى

 "!فهمند ولى آنها جز اندکى نمى« !ورزيد شما نسبت به ما حسد مى»: گويند آنها به زودى مى«!است

ي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ قُل لِلْمُخَلَفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِ( 12

أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَوْا کَمَا تَوَلَيْتُم مِن قَبْلُ 

 يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 
ومند و جنگجاو بروياد و باا آنهاا     شود که بسوى قومى نير بزودى از شما دعوت مى»: به متخلّفان از اعراب بگو" -

هماان   -دهد؛ و اگار سارپيچى نمايياد    پيكار کنيد تا اسالم بياورند؛ اگر اطاعت کنيد، خداوند پاداش نيكى به شما مى

 "«!دهد شما را با عذاب دردناکى کيفر مى -گونه که در گذشته نيز سرپيچى کرديد

أَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَارِيضِ حَارَجٌ   لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْ( 17

وَمَن يُطِ ِ اللَهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاا الْأَنْهَاارُ وَمَان يَتَاوَلَ     

 يُعَذِبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا 
کس خدا و رساولش را اطاعات    ؛ و هر( اگر در ميدان جهاد شرکت نكنند)بر نابينا و لنگ و بيمار گناهى نيست " -

جارى است؛ و آن کاس کاه سارپيچى     ( درختانش)کند که نهرها از زير  وارد مى ( از بهشت)نمايد، او را در باغهاى 

 "!سازد کند، او را به عذاب دردناکى گرفتار مى

عَلِامَ مَاا فِاي    لَقَدْ رَضِيَ اللَهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَاجَرَةِ فَ ( 18

 قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا 
 خداوند از مؤمنان " -

 هنگامى که در زير آن درخت با تو بيعت کردند -
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 دانسات؛ از ايان رو   نهفتاه باود ماى    ( از ايماان و صاداقت  )راضى و خشنود شد؛ خدا آنچه را در درون دلهايشان  -

 "آرامش را بر دلهايشان نازل کرد و پيروزى نزديكى بعنوان پاداش نّصيب آنها فرمود؛

 وَمَغَانِمَ کَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَکَانَ اللَهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ( 19
 "!آوريد؛ و خداوند شكست ناپذير و حكيم است غنايم بسيارى که آن را به دست مى ( همچنين)و " -

اللَهُ مَغَانِمَ کَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَکَفَ أَيْادِيَ النَااسِ    وَعَدَکُمُ( 21

 عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مَسْتَقِيمًا 
يكاى را زودتار باراى شاما      آوريد، ولى اين خداوند غنايم فراوانى به شما وعده داده بود که آنها را به دست مى" -

اى براى مؤمناان باشاد و شاما را باه راه      را از شما بازداشت تا نشانه[  دشمنان]= فراهم ساخت؛ و دست تعدّى مردم 

 "!راست هدايت کند

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَهُ بِهَا وَکَانَ اللَاهُ عَلَاى کُالِ شَايْءٍ     ( 21

 قَدِيرًا 
که شما توانايى آن را نداريد، ولى قادرت خادا باه آن احاطاه      ( کند نّصيبتان مى)و نيز غنايم و فتوحات ديگرى " -

 "!دارد؛ و خداوند بر همه شيز تواناست

 وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَذِينَ کَفَرُوا لَوَلَوُا الْأَدْبَارَ ثُمَ لَا يَجِدُونَ وَلِيًا وَلَا نَّصِيرًا ( 22
 !يافتند کردند، سپس ولىّ و ياورى نمى کردند بزودى فرار مى با شما پيكار مى ( در سرزمين حديبيّه)کافران  و اگر -

 سُنَةَ اللَهِ الَتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَةِ اللَهِ تَبْدِيلًا ( 23
 "!ت الهى تغيير و تبديلى نخواهى يافتاين سنّت الهى است که در گذشته نيز بوده است؛ و هرگز براى سنّ" -

وَهُوَ الَذِي کَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِابَطْنِ مَكَاةَ مِان بَعْادِ أَنْ     ( 24

 أَظْفَرَکُمْ عَلَيْهِمْ وَکَانَ اللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَّصِيرًا 
از آنان در دل مكّه کوتاه کرد، بعاد از آنكاه شاما را بار      او کسى است که دست آنها را از شما، و دست شما را" -

 "!دهيد بيناست آنها پيروز ساخت؛ و خداوند به آنچه انجام مى
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هُمُ الَذِينَ کَفَرُوا وَصَدَوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ ( 25

وَنِسَاءٌ مَؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُّصِايبَكُم  مَحِلَهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مَؤْمِنُونَ 

مِنْهُم مَعَرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَلُوا لَعَاذَبْنَا الَاذِينَ   

 کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 
مسجد الحرام و رسيدن قربانيهايتان باه محال قربانگااه     ( زيارت)فر شدند و شما را از آنها کسانى هستند که کا" -

رفتند که از اين  بازداشتند؛ و هرگاه مردان و زنان با ايمانى در اين ميان بدون آگاهى شما، زير دست و پا، از بين نمى

هدف اين بود که خدا هر کاس  ! ( شد نمىخداوند هرگز مان  اين جنگ )رسيد،  راه عيب و عارى ناآگاهانه به شما مى

شادند، کاافران را عاذاب     از هام جادا ماى    ( در مكاه )خواهد در رحمت خود وارد کند؛ و اگر مؤمنان و کفّاار   را مى

 "!کرديم دردناکى مى

هُ إِذْ جَعَلَ الَذِينَ کَفَرُوا فِي قُلُاوبِهِمُ الْحَمِيَاةَ حَمِيَاةَ الْجَاهِلِيَاةِ فَاأَنزَلَ اللَا      ( 22

سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَقْوَى وَکَانُوا أَحَاقَ بِهَاا   

 وَأَهْلَهَا وَکَانَ اللَهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا 
خداوناد   ( مقابال، در )هنگامى را که کافران در دلهاى خود خشم و نخوت جاهليّت داشتند؛ و  ( به خاطر بياوريد)" -

آرامش و سكينه خود را بر فرستاده خويش و مؤمنان نازل فرمود و آنها را به حقيقت تقوا ملزم ساخت، و آنان از هار  

 ".تر و اهل آن بودند؛ و خداوند به همه شيز دانا است کس شايسته

مَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَاهُ  لَقَدْ صَدَقَ اللَهُ رَسُولَهُ الرُؤْيَا بِالْحَقِ لَتَدْخُلُنَ الْ( 27

آمِنِينَ مُحَلِقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَّصِرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُاوا فَجَعَالَ مِان    

 دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا 
است خدا وارد مساجد  خداوند آنچه را به پيامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت؛ بطور قط  همه شما بخو" -

اياد و از هايچ کاس تارس و      شويد در نهايت امنيّت و در حالى که سرهاى خود را تراشيده يا کوتاه کارده  الحرام مى

؛ و قبل از آن، ( و در اين تأخير حكمتى بود)دانستيد  دانست که شما نمى وحشتى نداريد؛ ولى خداوند شيزهايى را مى

 ".ه استقرار داد ( براى شما)فتح نزديكى 
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هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَاقِ لِيُظْهِارَهُ عَلَاى الادِينِ کُلِاهِ      ( 28

 وَکَفَى بِاللَهِ شَهِيدًا 
او کسى است که رسولش را با هدايت و دين حق فرستاده تا آن را بر همه ادايان پيروز کند؛ و کاافى اسات کاه    " -

 "!اشدخدا گواه اين موضوع ب

مَحَمَدٌ رَسُولُ اللَهِ وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَااءُ بَيْانَهُمْ تَارَاهُمْ    ( 29

رُکَعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَّضْلًا مِنَ اللَهِ وَرِضْوَانًا سِايمَاهُمْ فِاي وُجُاوهِهِم مِانْ أَثَارِ      

تَوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ السَجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ال

فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَارَ وَعَدَ اللَهُ الَذِينَ 

 ظِيمًا آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَ
فرستاده خداست؛ و کسانى که باا او هساتند در برابار کفّاار سرساخت و شاديد، و در مياان خاود          ( ص)محمّد " -

طلبناد؛   بينى در حالى که همواره فّضال خادا و رضااى او را ماى     مهربانند؛ پيوسته آنها را در حال رکوع و سجود مى

صيف آنان در تاورات و توصايف آناان در انجيال اسات،      نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمايان است؛ اين تو

هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى خاود ايساتاده    همانند زراعتى که جوانه

دارد؛ اين براى آن است که کاافران را باه خشام آورد     است و بقدرى نموّ و رشد کرده که زارعان را به شگفتى وامى

اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظيماى داده   کسانى از آنها را که ايمان آورده و کارهاى شايسته انجام داده ( ولى)

 ".است

 سوره الحجرات
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 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

ا لَا تُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَهِ وَرَسُولِهِ وَاتَقُاوا اللَاهَ إِنَ اللَاهَ    يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُو( 1

 سَمِي ٌ عَلِيمٌ 
، و تقواى الهاى پيشاه   ( و پيشى مگيريد)شيزى را بر خدا و رسولش مقدّم نشمريد ! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

 !کنيد که خداوند شنوا و داناست

ينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَبِيِ وَلَا تَجْهَارُوا لَاهُ   يَا أَيَهَا الَذِ( 2

 بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعّْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ 
و داد )در برابر او بلند سخن مگوييد  صداى خود را فراتر از صداى پيامبر نكنيد، و! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

کنند، مبادا اعمال شما نابود گردد در حالى که  آن گونه که بعّضى از شما در برابر بعّضى بلند صدا مى ( و فرياد نزنيد

 !دانيد نمى

هُ إِنَ الَذِينَ يَغُّضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَهِ أُوْلَئِاكَ الَاذِينَ امْاتَحَنَ اللَا    ( 3

 قُلُوبَهُمْ لِلتَقْوَى لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 
کنند همان کسانى هستند که خداوند دلهايشان را براى تقوا خالص  آنها که صداى خود را نزد رسول خدا کوتاه مى -

 !نموده، و براى آنان آمرزش و پاداش عظيمى است

 الْحُجُرَاتِ أَکْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ إِنَ الَذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ ( 4
 !فهمند زنند، بيشترشان نمى ها بلند صدا مى کسانى که تو را از پشت حجره ( ولى) -

 وَلَوْ أَنَهُمْ صَبَرُوا حَتَى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 5
 "!خود به سراغشان آيى، براى آنان بهتر بود؛ و خداوند آمرزنده و رحيم استکردند تا  اگر آنها صبر مى" -

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَنُوا أَن تُّصِيبُوا قَوْمًاا بِجَهَالَاةٍ   ( 2

 فَتُّصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 
اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد، درباره آن تحقيق کنيد، مبادا به گروهاى  ! يدا اى کسانى که ايمان آورده -

 !از روى نادانى آسيب برسانيد و از کرده خود پشيمان شويد
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وَاعْلَمُوا أَنَ فِيكُمْ رَسُولَ اللَهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي کَثِيرٍ مِنَ الْاأَمْرِ لَعَنِاتُمْ وَلَكِانَ    ( 7

بَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَنَهُ فِاي قُلُاوبِكُمْ وَکَارَهَ إِلَايْكُمُ الْكُفْارَ وَالْفُسُاوقَ       اللَهَ حَبَ

 وَالْعِّصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَاشِدُونَ 
و بدانيد رسول خدا در ميان شماست؛ هرگاه در بسيارى از کارها از شما اطاعت کند، باه مشاقّت خواهياد افتااد؛     " -

کفر و فسق و گنااه را   ( به عكس)ايمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دلهايتان زينت بخشيده، و  ولى خداوند

 "!منفورتان قرار داده است؛ کسانى که داراى اين صفاتند هدايت يافتگانند

 فَّضْلًا مِنَ اللَهِ وَنِعْمَةً وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( 8
 ".!ل و نعمتى از سوى خداست؛ و خداوند دانا و حكيم استفّض ( و اين براى شما بعنوان)" -

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَاى  ( 9

صْلِحُوا بَيْنَهُمَا الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَتِي تَبْغِي حَتَى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَ

 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَ اللَهَ يُحِبَ الْمُقْسِطِينَ 
و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتى دهيد؛ و اگر يكى از آن دو بار ديگارى   " -

، در ( و زمينه صلح فاراهم شاد  )اه بازگشت تجاوز کند، با گروه متجاوز پيكار کنيد تا به فرمان خدا بازگردد؛ و هرگ

 ".دارد ميان آن دو به عدالت صلح برقرار سازيد؛ و عدالت پيشه کنيد که خداوند عدالت پيشگان را دوست مى

 إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَقُوا اللَهَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ( 11
ان برادر يكديگرند؛ پس دو برادر خود را صلح و آشتى دهيد و تقواى الهى پيشه کنيد، باشاد کاه مشامول    مؤمن" -

 "!رحمت او شويد

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْارًا مِانْهُمْ   ( 11

خَيْرًا مِنْهُنَ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَاا تَنَاابَزُوا    وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَ

 بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ االِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ 
کنند، شايد آنهاا از اينهاا بهتار    نبايد گروهى از مردان شما گروه ديگر را مسخره ! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

باشند؛ و نه زنانى زنان ديگر را، شايد آنان بهتر از اينان باشند؛ و يكديگر را مورد طعن و عيبجويى قرار ندهيد و باا  
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القاب زشت و ناپسند يكديگر را ياد نكنيد، بسيار بد است که بر کسى پس از ايمان نام کفرآميز بگذاريد؛ و آنها که 

 "!، ظالم و ستمگرندتوبه نكنند

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِيرًا مِانَ الظَانِ إِنَ بَعْاضَ الظَانِ إِثْامٌ وَلَاا       ( 12

تَجَسَسُوا وَلَا يَغْتَب بَعّْضُكُم بَعّْضًا أَيُحِبَ أَحَادُکُمْ أَن يَأْکُالَ لَحْامَ أَخِياهِ مَيْتًاا      

 لَهَ إِنَ اللَهَ تَوَابٌ رَحِيمٌ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَقُوا ال
در )از بسيارى از گمانها بپرهيزيد، شرا که بعّضى از گمانها گنااه اسات؛ و هرگاز    ! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

تجسّس نكنيد؛ و هيچ يك از شما ديگرى را غيبت نكند، آيا کساى از شاما دوسات دارد کاه گوشات       ( کار ديگران

پذير  همه شما از اين امر کراهت داريد؛ تقواى الهى پيشه کنيد که خداوند توبه ( به يقين! )بخورد؟ برادر مرده خود را

 "!و مهربان است

يَا أَيَهَا النَاسُ إِنَا خَلَقْنَاکُم مِان ذَکَارٍ وَأُنثَاى وَجَعَلْنَااکُمْ شُاعُوبًا وَقَبَائِالَ       ( 13

 هِ أَتْقَاکُمْ إِنَ اللَهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ لِتَعَارَفُوا إِنَ أَکْرَمَكُمْ عِندَ اللَ
اينها )ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد؛  ها و قبيله ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره! اى مردم" -

 "!ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست؛ خداوند دانا و آگاه است گرامى ( مالک امتياز نيست،

لَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَا( 14

فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَ اللَهَ غَفُورٌ 

 رَحِيمٌ 
ايام، امّاا هناوز     ايد، ولى بگوييد اسالم آورده شما ايمان نياورده»: بگو« ايم ايمان آورده»: نشين گفتند عربهاى باديه -

و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنيد، شيازى از پااداش کارهااى شاما را فروگاذار      ! ايمان وارد قلب شما نشده است

 «.کند، خداوند، آمرزنده مهربان است نمى

يَن آمَنُاوا بِاللَاِه َورَسُاولِِه ثُاَم لَاْم يَْرتَاابُوا وَجَاهَادُوا        إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِ( 15

 بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الّصَادِقُونَ 
اند، سپس هرگز شكّ و ترديدى به خاود راه   مؤمنان واقعى تنها کسانى هستند که به خدا و رسولش ايمان آورده" -

 ".اند؛ آنها راستگويانند ه و با اموال و جانهاى خود در راه خدا جهاد کردهنداد
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قُلْ أَتُعَلِمُونَ اللَهَ بِدِينِكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَاا فِاي الْاأَرْضِ    ( 12

 وَاللَهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
داند؛ و خداوند از  او تمام آنچه را در آسمانها و زمين است مى! يد؟ساز آيا خدا را از ايمان خود با خبر مى»: بگو" -

 "«!همه شيز آگاه است

يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُوا عَلَيَ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَهُ يَمُنُ عَلَايْكُمْ  ( 17

 أَنْ هَدَاکُمْ لِلْإِيمَانِ إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ 
اسالم آوردن خود را بر من منّت نگذاريد، بلكاه خداوناد بار    »: اند؛ بگو نهند که اسالم آورده بر تو منّت مىآنها " -

 "!راستگو هستيد ( در ادّعاى ايمان)نهد که شما را به سوى ايمان هدايت کرده است، اگر  شما منّت مى

 لَهُ بَّصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنَ اللَهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَال( 18
 «!دهيد بيناست داند و نسبت به آنچه انجام مى خداوند غيبت آسمانها و زمين را مى -

 سوره ق
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 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ( 1
 !( که قيامت و رستاخيز حقّ است)سوگند به قرآن مجيد ق،  -

 بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ( 2
 "!اين شيز عجيبى است»: آنها تعجّب کردند که پيامبرى انذارگر از ميان خودشان آمده؛ و کافران گفتند" -
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 ا وَکُنَا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْ ٌ بَعِيدٌ أَئِذَا مِتْنَ( 3
 «!اين بازگشتى بعيد است! ؟( گرديم دوباره به زندگى بازمى)آيا هنگامى که مُرديم و خاک شديم  -

 قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا کِتَابٌ حَفِيظٌ ( 4
 "!کاهد؛ و نزد ما کتابى است که همه شيز در آن محفوظ است ىدانيم آنچه را زمين از بدن آنها م ولى ما مى" -

 بَلْ کَذَبُوا بِالْحَقِ لَمَا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيّجٍ ( 5
 "!آنها حقّ را هنگامى که به سراغشان آمد تكذيب کردند؛ از اين رو پيوسته در کار پراکنده خود متحيّرند" -

 ى السَمَاءِ فَوْقَهُمْ کَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَنَاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَ( 2
 ( بوسايله ساتارگان  )ايم، و شگوناه آن را   آيا آنان به آسمان باالى سرشان نگاه نكردند که شگونه ما آن را بنا کرده -

 !ايم و هيچ شكاف و شكستى در آن نيست؟ زينت بخشيده

 دَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن کُلِ زَوْجٍ بَهِيّجٍ وَالْأَرْضَ مَ( 7
 انگيز در آن رويانديم، هائى عظيم و استوار افكنديم و از هر نوع گياه بهجت و زمين را گسترش داديم و در آن کوه -

 تَبّْصِرَةً وَذِکْرَى لِكُلِ عَبْدٍ مَنِيبٍ ( 8
 !بينايى و يادآورى براى هر بنده توبه کارى باشدتا وسيله  -

 وَنَزَلْنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءً مَبَارَکًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَاتٍ وَحَبَ الْحَّصِيدِ ( 9
 کند رويانديم، هايى را که درو مى و از آسمان، آبى پربرکت نازل کرديم، و بوسيله آن باغها و دانه -

 سِقَاتٍ لَهَا طَلْ ٌ نَّضِيدٌ وَالنَخْلَ بَا( 11
 "هاى متراکم دارند؛ و نخلهاى بلندقامت که ميوه" -

 رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا کَذَلِكَ الْخُرُوجُ ( 11
شادن   زناده  ( آرى)بخشيدن به بندگان است و بوسيله باران سرزمين مرده را زنده کارديم؛   همه اينها براى روزى" -

 "!مُردگان نيز همين گونه است

 کَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَسِ وَثَمُودُ ( 12
[ کردند و پيامبرى به نام حنظله داشتند قومى که در يمامه زندگى مى]= « اصحاب الرسّ»پيش از آنان قوم نوح و  -

 تكذيب کردند، ( پيامبرانشان را)و قوم ثمود 
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 وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ  (13
 و همچنين قوم عاد و فرعون و قوم لوط، -

 وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَ ٍ کُلٌ کَذَبَ الرُسُلَ فَحَقَ وَعِيدِ ( 14
هاا  ، هار ياك از آن  ( کردناد  کاه در سارزمين يمان زنادگى ماى     )و قوم تبّا   [  قوم شعيب]= « اصحاب االيكه»و  -

 !فرستادگان الهى را تكذيب کردند و وعده عذاب درباره آنان تحقّق يافت

 أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ( 15
باا ايان هماه داليال     )ولاى آنهاا   ! ؟( که قادر بر آفرينش رستاخيز نباشايم )آيا ما از آفرينش نخستين عاجز مانديم  -

 !باز در آفرينش جديد ترديد دارند ( وشنر

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْانُ أَقْارَبُ إِلَيْاهِ مِانْ     ( 12

 حَبْلِ الْوَرِيدِ 
 !دانيم، و ما به او از رگ قلبش نزديكتريم هاى نفس او را مى ما انسان را آفريديم و وسوسه -

 ذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِمَالِ قَعِيدٌ إِ( 17
 "دارند؛ هنگامى را که دو فرشته راست و شپ که مالزم انسانند اعمال او را دريافت مى ( به خاطر بياوريد)" -

 مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ( 18
و ضبط )اى مراقب و آماده براى انجام مأموريت  آورد مگر اينكه همان دم، فرشته ا بر زبان نمىانسان هيچ سخنى ر -

 !است ( آن

 وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ ذَلِكَ مَا کُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ( 19
ايان هماان شيازى     ( :شاود  و به انسان گفته مى)رسد  مرگ بحق فرامى ( و بيخودى در آستانه)و سرانجام، سكرات  -

 !گريختى است که تو از آن مى

 وَنُفِخَ فِي الّصَورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ( 21
 "!شود؛ آن روز، روز تحقّق وعده وحشتناک است دميده مى« صور»و در " -

 وَجَاءَتْ کُلُ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ( 21
 !ه همراه او حرکت دهنده و گواهى استگردد در حالى ک هر انسانى وارد محشر مى -
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 لَقَدْ کُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَکَ فَبَّصَرُکَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ( 22
غافل بودى و ما پارده را از ششام تاو کناار زديام، و       ( و دادگاه بزرگ)تو از اين صحنه  ( :شود به او خطاب مى) -

 !يزبين استامروز ششمت کامالً ت

 وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَ عَتِيدٌ ( 23
 «!اين نامه اعمال اوست که نزد من حاضر و آماده است»: گويد فرشته همنشين او مى -

 أَلْقِيَا فِي جَهَنَمَ کُلَ کَفَارٍ عَنِيدٍ ( 24
 !هر کافر متكبّر لجوج را در جهنّم افكنيد ( :دهد خداوند فرمان مى) -

 مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مَرِيبٍ ( 25
 "؛( حتى ديگران را به ترديد مى افكند)آن کسى که به شدّت مان  خير و متجاوز و در شكّ و ترديد است " -

 الَذِي جَعَلَ مَ َ اللَهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَدِيدِ ( 22
 !او را در عذاب شديد بيفكنيد ( آرى)خدا قرار داده،  همان کسى که معبود ديگرى با -

 قَالَ قَرِينُهُ رَبَنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن کَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ( 27
من او را به طغيان وانداشاتم، لكان او خاود در گمراهاى دور و     ! پروردگارا»: گويد مى ( از شياطين)و همنشينش  -

 «!درازى بود

 ا تَخْتَّصِمُوا لَدَيَ وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ قَالَ لَ( 28
 "!( ام و اتمام حجّت کرده)ام  نزد من جدال و مخاصمه نكنيد؛ من پيشتر به شما هشدار داده»: گويد مى ( خداوند)" -

 مَا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَ وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ( 29
 «!يير ناپذير است، و من هرگز به بندگان ستم نخواهم کردسخن من تغ -

 يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ ( 31
آياا افازون بار ايان هام      »: گوياد  و او ماى « اى؟ آيا پر شده»: گوييم روزى را که به جهنّم مى ( به خاطر بياوريد) -

 «!هست؟

 الْجَنَةُ لِلْمُتَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ  وَأُزْلِفَتِ( 31
 !اى از آنان ندارد کنند، و فاصله بهشت را به پرهيزگاران نزديك مى ( در آن روز) -
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 هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِ أَوَابٍ حَفِيظٍ ( 32
و پيمانها و احكاام  گردند  شود، و براى کسانى است که بسوى خدا بازمى اين شيزى است که به شما وعده داده مى -

 کنند، او را حفظ مى

 مَنْ خَشِيَ الرَحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مَنِيبٍ ( 33
 !آن کس که از خداوند رحمان در نهان بترسد و با قلبى پرانابه در محّضر او حاضر شود -

 ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ( 34
 !بسالمت وارد بهشت شويد، امروز روز جاودانگى است ( :ودش به آنان گفته مى) -

 لَهُم مَا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ( 35
 !( رسد که به فكر هيچ کس نمى)هر شه بخواهند در آنجا براى آنها هست، و نزد ما نعمتهاى بيشترى است  -

دَ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِان  وَکَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَ( 32

 مَحِيصٍ 
را  ( و کشاورها )شه بسيار اقوامى را که پيش از آنها هالک کرديم، اقوامى که از آناان قاويتر بودناد و شاهرها     " -

 "!وجود دارد ( از عذاب الهى)گشودند؛ آيا راه فرارى 

 کَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَمْ َ وَهُوَ شَهِيدٌ إِنَ فِي ذَلِكَ لَذِکْرَى لِمَن ( 37
 !در اين تذکّرى است براى آن کس که عقل دارد، يا گوش دل فرادهد در حالى که حاضر باشد -

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَةِ أَيَامٍ وَمَاا مَسَانَا مِان    ( 38

 لُغُوبٍ 
آفريديم، و هيچ گونه رنّج و ساختى  [  شش دوران]= ما آسمانها و زمين و آنچه را در ميان آنهاست در شش روز  -

 ( !کردن مُردگان براى ما مشكل است؟ با اين حال شگونه زنده! )به ما نرسيد
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وَقَبْالَ   فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِاكَ قَبْالَ طُلُاوعِ الشَامْسِ    ( 39

 الْغُرُوبِ 
گويند شكيبا باش، و پيش از طلوع آفتاب و پيش از غروب تسبيح و حماد پروردگاارت را    در برابر آنچه آنها مى -

 بجا آور،

 وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبِحْهُ وَأَدْبَارَ السَجُودِ ( 41
 !ها و در بخشى از شب او را تسبيح کن، و بعد از سجده -

 يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ  وَاسْتَمِ ْ( 41
 دهد، و گوش فرا ده و منتظر روزى باش که منادى از مكانى نزديك ندا مى -

 يَوْمَ يَسْمَعُونَ الّصَيْحَةَ بِالْحَقِ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ( 42
 "!است ( قبرها از)شنوند؛ آن روز، روز خروج  روزى که همگان صيحه رستاخيز را بحق مى" -

 إِنَا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَّصِيرُ ( 43
 !ميرانيم، و بازگشت تنها بسوى ماست کنيم و مى ماييم که زنده مى -

 يَوْمَ تَشَقَقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ( 44
گردند؛ و اين جم  کردن براى ما  خارج مى ( از قبرها)شود و  شكافته مىروزى که زمين به سرعت از روى آنها " -

 "!آسان است

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَارٍ فَذَکِرْ بِاالْقُرْآنِ مَان يَخَاافُ    ( 45

 وَعِيدِ 
نيستى؛ پس بوسايله قارآن، کساانى را     ( ه ايمانب)گويند آگاهتريم، و تو مأمور به اجبار آنها  ما به آنچه آنها مى" -

 "!( وظيفه تو همين است)ترسند متذکّر ساز  که از عذاب من مى
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 سوره الذاريات

 محل نزول مكه -21تعداد آيات  -51س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 وَالذَارِيَاتِ ذَرْوًا ( 1
 آورند، به حرکت درمى ( ابرها را)ادهايى که سوگند به ب -

 فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ( 2
 کنند، با خود حمل مى ( از باران را)سوگند به آن ابرها که بار سنگينى  -

 فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ( 3
 آيند، و سوگند به کشتيهايى که به آسانى به حرکت درمى -

 فَالْمُقَسِمَاتِ أَمْرًا ( 4
 کنند، گند به فرشتگانى که کارها را تقسيم مىو سو -

 إِنَمَا تُوعَدُونَ لَّصَادِقٌ ( 5
 "که آنچه به شما وعده شده قطعاً راست است؛ ( آرى سوگند به همه اينها)" -

 وَإِنَ الدِينَ لَوَاقِ ٌ ( 2
 !شدنى است و جزاى اعمال واق  ( رستاخيز)شكّ  و بى -

 كِ وَالسَمَاءِ ذَاتِ الْحُبُ( 7
 قسم به آسمان که داراى شين و شكنهاى زيباست، -

 إِنَكُمْ لَفِي قَوْلٍ مَخْتَلِفٍ ( 8
 !در گفتارى مختلف و گوناگونيد ( درباره قيامت)که شما  -
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 يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ( 9
 !زند شود که از قبول حقّ سرباز مى کسى از ايمان به آن منحرف مى ( تنها) -

 الْخَرَاصُونَ  قُتِلَ( 11
 !( و مرگ بر آنها)کشته باد دروغگويان  -

 الَذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ( 11
 اند، همانها که در جهل و غفلت فرو رفته -

 يَسْأَلُونَ أَيَانَ يَوْمُ الدِينِ ( 12
 «!روز جزا شه موق  است؟»: کنند و پيوسته سؤال مى -

 ارِ يُفْتَنُونَ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَ( 13
 !سوزانند همان روزى است که آنها را بر آتش مى ( آرى) -

 ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَذِي کُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ( 14
 !بچشيد عذاب خود را، اين همان شيزى است که براى آن شتاب داشتيد ( :شود و گفته مى) -

 وَعُيُونٍ إِنَ الْمُتَقِينَ فِي جَنَاتٍ ( 15
 ها قرار دارند، به يقين، پرهيزگاران در باغهاى بهشت و در ميان ششمه -

 آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبَهُمْ إِنَهُمْ کَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ( 12
 !بودنداز نيكوکاران  ( در سراى دنيا)دارند، زيرا پيش از آن  و آنچه پروردگارشان به آنها بخشيده دريافت مى -

 کَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ( 17
 خوابيدند، آنها کمى از شب را مى -

 وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ( 18
 کردند، و در سحرگاهان استغفار مى -

 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِلسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ ( 19
 !ى سائل و محروم بودو در اموال آنها حقّى برا -
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 وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ( 21
 و در زمين آياتى براى جويندگان يقين است، -

 وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبّْصِرُونَ ( 21
 "!بينيد؟ ؛ آيا نمى( نيز آياتى است)و در وجود خود شما " -

 وَفِي السَمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ( 22
 !شود و روزى شما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده مى -

 فَوَرَبِ السَمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَكُمْ تَنطِقُونَ ( 23
 !گوييد سوگند به پروردگار آسمان و زمين که اين مطلب حقّ است همان گونه که شما سخن مى -

 فِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ هَلْ أَتَاکَ حَدِي ُ ضَيْ( 24
 آيا خبر مهمانهاى بزرگوار ابراهيم به تو رسيده است؟ -

 إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مَنكَرُونَ ( 25
 «!ايد اختهسالم بر شما که جمعيّتى ناشن»: او گفت« !سالم بر تو»: در آن زمان که بر او وارد شدند و گفتند -

 فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ( 22
 آورد، ( اى را براى آنها و بريان شده)سپس پنهانى به سوى خانواده خود رفت و گوساله فربه  -

 فَقَرَبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْکُلُونَ ( 27
 «!خوريد؟ آيا شما غذا نمى»: گفت ( برند نمىولى با تعجّب ديد دست بسوى غذا )و نزديك آنها گذارد،  -

 فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ( 28
و او را بشارت به تولّد « !( ما رسوالن و فرشتگان پروردگار توايم)نترس »: و از آنها احساس وحشت کرد، گفتند -

 .پسرى دانا دادند

 بَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَةٍ فَّصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ فَأَقْ( 29
: کشيد به صورت خاود زد و گفات   فرياد مى ( از خوشحالى و تعجّب)در اين هنگام همسرش جلو آمد در حالى که  -

 «!پيرزنى نازا هستم؟ ( آيا پسرى خواهم آورد در حالى که)»
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 رَبَكِ إِنَهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ  قَالُوا کَذَلِكَ قَالَ( 31
 «!پروردگارت شنين گفته است، و او حكيم و داناست»: گفتند -

 قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيَهَا الْمُرْسَلُونَ ( 31
 «؟( خدا)مأموريت شما شيست اى فرستادگان »: گفت ( ابراهيم) -

 مَجْرِمِينَ قَالُوا إِنَا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ ( 32
 ...ايم ما به سوى قوم مجرمى فرستاده شده»: گفتند -

 لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ ( 33
 سنگ »تا بارانى از " -

 "بر آنها بفرستيم؛« گِل -

 مُسَوَمَةً عِندَ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ( 34
 «!ن گذاشته شده استسنگهايى که از ناحيه پروردگارت براى اسرافكاران نشا -

 فَأَخْرَجْنَا مَن کَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( 35
 خارج کرديم، ( قبل از نزول عذاب)کردند  زندگى مى ( ى قوم لوط)ما مؤمنانى را که در آن شهرها -

 فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ( 32
 !در تمام آنها نيافتيمولى جز يك خانواده باايمان  -

 وَتَرَکْنَا فِيهَا آيَةً لِلَذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ( 37
 .ترسند به جاى گذارديم اى روشن براى کسانى که از عذاب دردناک مى نشانه ( شهرهاى بال ديده)و در آن  -

 نٍ مَبِينٍ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَا( 38
هنگاامى کاه او را باا دليلاى آشاكار باه ساوى فرعاون          ( نشانه و درس عبرتى بود)موسى نيز  ( زندگى)و در " -

 "فرستاديم؛

 فَتَوَلَى بِرُکْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ( 39
 «!اين مرد يا ساحر است يا ديوانه»: امّا او با تمام وجودش از وى روى برتافت و گفت -



 قرآن کریم               سوره الذاریات

832 

 فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِ وَهُوَ مُلِيمٌ ( 41
 !از اين رو ما او و لشكريانش را گرفتيم و به دريا افكنديم در حالى که در خور سرزنش بود -

 وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِيحَ الْعَقِيمَ ( 41
 باران بر آنها فرستاديم، در آن هنگام که تندبادى بى ( آيتى است)« عاد»در سرگذشت  ( همچنين)و  -

 مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَا جَعَلَتْهُ کَالرَمِيمِ ( 42
 .ساخت گذشت مگر اينكه آن را همچون استخوانهاى پوسيده مى که بر هيچ شيز نمى -

 وا حَتَى حِينٍ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَعُ( 43
و )مناد باشايد    مدّتى کوتاه بهاره »: عبرتى است در آن هنگام که به آنان گفته شد« ثمود»و نيز در سرگذشت قوم  -

 «!( سپس منتظر عذاب

 فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الّصَاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ( 44
کردناد   نگااه ماى   ( خياره خياره  )زدند، و صاعقه آنان را فراگرفت در حالى که آنها از فرمان پروردگارشان سرباز  -

 !( آنكه قدرت دفاع داشته باشند بى)

 فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا کَانُوا مُنتَّصِرِينَ ( 45
 !شنان بر زمين افتادند که توان برخاستن نداشتند و نتوانستند از کسى يارى طلبند -

 نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَهُمْ کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَقَوْمَ ( 42
 !همچنين قوم نوح را پيش از آنها هالک کرديم، شرا که قوم فاسقى بودند -

 وَالسَمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَا لَمُوسِعُونَ ( 47
 !بخشيم و ما آسمان را با قدرت بنا کرديم، و همواره آن را وسعت مى -

 الْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَ( 48
 !اى هستيم و زمين را گسترديم، و شه خوب گستراننده -

 وَمِن کُلِ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَذَکَرُونَ ( 49
 !و از هر شيز دو جفت آفريديم، شايد متذکّر شويد -
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 مِنْهُ نَذِيرٌ مَبِينٌ فَفِرُوا إِلَى اللَهِ إِنِي لَكُم ( 51
 !اى آشكارم دهنده پس به سوى خدا بگريزيد، که من از سوى او براى شما بيم -

 وَلَا تَجْعَلُوا مَ َ اللَهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مَبِينٌ ( 51
 !آشكارم اى دهنده و با خدا معبود ديگرى قرار ندهيد، که من براى شما از سوى او بيم -

 کَذَلِكَ مَا أَتَى الَذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَسُولٍ إِلَا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ( 52
او سااحر اسات ياا    »: اين گونه است که هيچ پيامبرى قبل از اينها بسوى قومى فرساتاده نشاد مگار اينكاه گفتناد      -

 «!ديوانه

 اغُونَ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَ( 53
 .نه، بلكه آنها قومى طغيانگرند! ؟( که همه شنين تهمتى بزنند)کردند  آيا يكديگر را به آن سفارش مى -

 فَتَوَلَ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ( 54
 "حال که شنين است از آنها روى بگردان که هرگز در خور مالمت نخواهى بود؛" -

 تَنفَ ُ الْمُؤْمِنِينَ وَذَکِرْ فَإِنَ الذِکْرَى ( 55
 .بخشد و پيوسته تذکّر ده، زيرا تذکّر مؤمنان را سود مى -

 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ ( 52
 !( و از اين راه تكامل يابند و به من نزديك شوند)من جنّ و انس را نيافريدم جز براى اينكه عبادتم کنند  -

 مِنْهُم مِن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ  مَا أُرِيدُ( 57
 !خواهم مرا اطعام کنند خواهم، و نمى هرگز از آنها روزى نمى -

 إِنَ اللَهَ هُوَ الرَزَاقُ ذُو الْقُوَةِ الْمَتِينُ ( 58
 !دهنده و صاحب قوّت و قدرت است خداوند روزى -

 ا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ فَإِنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبً( 59
؛ بناابر  ( از اقوام ستمگر پيشين)و براى کسانى که ستم کردند، سهم بزرگى از عذاب است همانند سهم يارانشان " -

 "!اين عجله نكنند
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 فَوَيْلٌ لِلَذِينَ کَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَذِي يُوعَدُونَ ( 21
 !شود کسانى که کافر شدند از روزى که به آنها وعده داده مى پس واى بر -
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 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 وَالطُورِ ( 1
 سوگند به کوه طور، -

 وَکِتَابٍ مَسْطُورٍ ( 2
 ،و کتابى که نوشته شده -

 فِي رَقٍ مَنشُورٍ ( 3
 اى گسترده، در صفحه -

 وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ( 4
 ،«بيت المعمور»و سوگند به  -

 وَالسَقْفِ الْمَرْفُوعِ ( 5
 و سقف برافراشته، -
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 وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ( 2
 و درياى مملوّ و برافروخته، -

 إِنَ عَذَابَ رَبِكَ لَوَاقِ ٌ ( 7
 شود، پروردگارت واق  مىکه عذاب  -

 مَا لَهُ مِن دَافِ ٍ ( 8
 !و شيزى از آن مان  نخواهد بود -

 يَوْمَ تَمُورُ السَمَاء مَوْرًا ( 9
 آيد، در آن روزى است که آسمان به شدّت به حرکت درمى ( اين عذاب الهى) -

 وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ( 11
 !ندشو ها از جا کنده و متحرّک مى و کوه -

 فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ( 11
 کنندگان، واى در آن روز بر تكذيب -

 الَذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ( 12
 !همانها که در سخنان باطل به بازى مشغولند -

 يَوْمَ يُدَعَونَ إِلَى نَارِ جَهَنَمَ دَعًا ( 13
 !رانند دوزخ مى در آن روز که آنها را بزور به سوى آتش -

 هَذِهِ النَارُ الَتِي کُنتُم بِهَا تُكَذِبُونَ ( 14
 .کرديد اين همان آتشى است که آن را انكار مى ( :گويند به آنها مى) -

 أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبّْصِرُونَ ( 15
 !بينيد؟ آيا اين سحر است يا شما نمى -



 قرآن کریم               سوره الطور

836 

 لَا تَّصْبِرُوا سَوَاء عَلَيْكُمْ إِنَمَا تُجْزَوْنَ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ  اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ( 12
خواهيد صبر کنيد يا نكنيد، براى شما يكسان است؛ شرا که تنها به اعمالتان جزا  در آن وارد شويد و بسوزيد؛ مى" -

 "!شويد داده مى

 إِنَ الْمُتَقِينَ فِي جَنَاتٍ وَنَعِيمٍ ( 17
 هيزگاران در ميان باغهاى بهشت و نعمتهاى فراوان جاى دارند،ولى پر -

 فَاکِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبَهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ( 18
 !و از آنچه پروردگارشان به آنها داده و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است شاد و مسرورند -

 يئًا بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِ( 19
 "!داديد بخوريد و بياشاميد گوارا؛ اينها در برابر اعمالى است که انجام مى ( :شود به آنها گفته مى)" -

 مُتَكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ( 21
 !آوريم را به همسرى آنها درمى« حور العين»زنند، و  مىکشيده در کنار هم تكيه  اين در حالى که بر تختهاى صف -

وَالَذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَتْهُمْ ذُرِيَتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِنْ ( 21

 عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ کُلُ امْرِئٍ بِمَا کَسَبَ رَهِينٌ 
باه   ( در بهشات )دند و فرزندانشان به پيروى از آنان ايمان اختيار کردناد، فرزندانشاان را   کسانى که ايمان آور" -

 "!کاهيم؛ و هر کس در گرو اعمال خويش است عملشان شيزى نمى ( پاداش)کنيم؛ و از  آنان ملحق مى

 وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاکِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَا يَشْتَهُونَ ( 22
 !گذاريم در اختيارشان مى -از هر نوع که بخواهند -ها و گوشتها  هو همواره از انواع ميو -

 يَتَنَازَعُونَ فِيهَا کَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ( 23
 !گيرند گويى در آن است و نه گناه، از يكديگر مى آنها در بهشت جامهاى پر از شراب طهور را که نه بيهوده -

 غِلْمَانٌ لَهُمْ کَأَنَهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ  وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ( 24
 !کنند که همچون مرواريدهاى درون صدفند آنان گردش مى ( خدمت)و پيوسته بر گردشان نوجوانانى براى  -
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 وَأَقْبَلَ بَعّْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ ( 25
 "ايند؛نم سؤال مى ( از گذشته)در اين هنگام رو به يكديگر کرده " -

 قَالُوا إِنَا کُنَا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ( 22
 !( مبادا گناهان آنها دامن ما را بگيرد)ما در ميان خانواده خود ترسان بوديم »: گويند مى -

 فَمَنَ اللَهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَمُومِ ( 27
 !شنده ما را حفظ کردک امّا خداوند بر ما منّت نهاد و از عذاب -

 إِنَا کُنَا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَهُ هُوَ الْبَرُ الرَحِيمُ ( 28
 «!، که اوست نيكوکار و مهربان( پرستيديم و مى)خوانديم  ما از پيش او را مى -

 فَذَکِرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ( 29
 !به لطف پروردگارت تو کاهن و مجنون نيستى پس تذکّر ده، که -

 أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ( 31
 «!کشيم او شاعرى است که ما انتظار مرگش را مى»: گويند بلكه آنها مى -

 قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِي مَعَكُم مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ( 31
کشم شما انتظار مرگ مرا، و من انتظار نابودى شما را با عاذاب   شما انتظار مى)که من هم با  انتظار بكشيد»: بگو -

 «!( الهى

 أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ( 32
 دهد، يا قومى طغيانگرند؟ آيا عقلهايشان آنها را به اين اعمال دستور مى -

 قَوَلَهُ بَل لَا يُؤْمِنُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَ( 33
 .، ولى آنان ايمان ندارند«قرآن را به خدا افترا بسته»: گويند يا مى -

 فَلْيَأْتُوا بِحَدِي ٍ مِثْلِهِ إِن کَانُوا صَادِقِينَ ( 34
 !گويند سخنى همانند آن بياورند اگر راست مى -
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 الِقُونَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَ( 35
 !اند، يا خود خالق خويشند؟ يا آنها بى هيچ آفريده شده -

 أَمْ خَلَقُوا السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ( 32
 !بلكه آنها جوياى يقين نيستند! اند؟ آيا آنها آسمانها و زمين را آفريده -

 طِرُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ الْمُّصَيْ( 37
 !يا بر همه شيز عالم سيطره دارند؟! آيا خزاين پروردگارت نزد آنهاست؟ -

 أَمْ لَهُمْ سُلَمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مَبِينٍ ( 38
که از آنها ايان ادّعاا    کسى! شنوند؟ و بوسيله آن اسرار وحى را مى ( روند که به آسمان باال مى)آيا نردبانى دارند  -

 !را دارد دليل روشنى بياورد

 أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ( 39
 !؟( ناميد که فرشتگان را دختران خدا مى)آيا سهم خدا دختران است و سهم شما پسران  -

 أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَغْرَمٍ مَثْقَلُونَ ( 41
 !طلبى که در زير بار گران آن قرار دارند؟ پاداشى مى آيا تو از آنها -

 أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ( 41
 !نويسند؟ آيا اسرار غيب نزد آنهاست و از روى آن مى -

 أَمْ يُرِيدُونَ کَيْدًا فَالَذِينَ کَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ( 42
 !شوند ها گرفتار مى ولى بدانند خود کافران در دام اين نقشه! بكشند؟خواهند نقشه شيطانى براى تو  آيا مى -

 أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَهِ سُبْحَانَ اللَهِ عَمَا يُشْرِکُونَ ( 43
 !دهند منزّه است خدا از آنچه همتاى او قرارمى! ؟( که قول يارى به آنها داده)يا معبودى غير خداوند دارند  -

 رَوْا کِسْفًا مِنَ السَمَاء سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْکُومٌ وَإِن يَ( 44
ايان ابار   »: گويناد  کناد ماى   سقوط مى ( براى عذابشان)اگر ببينند قطعه سنگى از آسمان  ( شنان لجوجند که)آنها  -

 «!متراکمى است
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 فَذَرْهُمْ حَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَذِي فِيهِ يُّصْعَقُونَ ( 45
 "حال که شنين است آنها را رها کن تا روز مرگ خود را مالقات کنند؛" -

 يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ کَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنّصَرُونَ ( 42
 !شوند يارى نمى ( از هيچ سو)هاى آنان سودى به حالشان نخواهد داشت و  روزى که نقشه -

 ابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَ أَکْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا عَذَ( 47
 "!دانند ؛ ولى بيشترشان نمى( در همين جهان)و براى ستمگران عذابى قبل از آن است " -

 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِكَ فَإِنَكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِكَ حِينَ تَقُومُ ( 48
و هنگاامى کاه   ! وردگارت صبر و استقامت کن، شرا که تو در حفاظت کامال ماا قارار دارى   در راه ابالغ حكم پر -

 !خيزى پروردگارت را تسبيح و حمد گوى برمى

 وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبِحْهُ وَإِدْبَارَ النُجُومِ ( 49
 !( و طلوع صبح)به هنگام شب او را تسبيح کن و به هنگام پشت کردن ستارگان  ( همچنين) -

 وره النجمس

 محل نزول مكه -22تعداد آيات  -53س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 وَالنَجْمِ إِذَا هَوَى ( 1
 کند، سوگند به ستاره هنگامى که افول مى -

 مَا ضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ( 2
 ف نشده و مقّصد را گم نكرده است،منحر[ «ص»محمّد ]= که هرگز دوست شما  -
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 وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ( 3
 !گويد و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى -

 إِنْ هُوَ إِلَا وَحْيٌ يُوحَى ( 4
 !گويد شيزى جز وحى که بر او نازل شده نيست آنچه مى -

 عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ( 5
 "او را تعليم داده است؛[  امين جبرئيل]= آن کس که قدرت عظيمى دارد " -

 ذُو مِرَةٍ فَاسْتَوَى ( 2
 "...همان کس که توانايى فوق العاده دارد؛ او سلطه يافت" -

 وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ( 7
 !در حالى که در اُفق اعلى قرار داشت -

 ثُمَ دَنَا فَتَدَلَى ( 8
 ...سپس نزديكتر و نزديكتر شد -

 بَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَكَانَ قَا( 9
 "به اندازه فاصله دو کمان يا کمتر بود؛ ( با پيامبر)تا آنكه فاصله او " -

 فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ( 11
 .اش وحى نمود در اينجا خداوند آنچه را وحى کردنى بود به بنده -

 مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ( 11
 .ر آنچه ديد هرگز دروغ نگفتد ( پاک او)قلب  -

 أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ( 12
 !کنيد؟ ديده مجادله مى ( با ششم خود)آيا با او درباره آنچه  -

 وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ( 13
 و بار ديگر نيز او را مشاهده کرد، -
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 عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ( 14
 ،«سدرة المنتهى»نزد  -

 عِندَهَا جَنَةُ الْمَأْوَى ( 15
 !در آنجاست« جنت المأوى»که  -

 إِذْ يَغْشَى السِدْرَةَ مَا يَغْشَى ( 12
 سدرة المنتهى را پوشانده بود،[  اى کننده نور خيره]= در آن هنگام که شيزى  -

 مَا زَاغَ الْبَّصَرُ وَمَا طَغَى ( 17
 !( د واقعيّت بودآنچه دي)ششم او هرگز منحرف نشد و طغيان نكرد  -

 لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِهِ الْكُبْرَى ( 18
 !هاى بزرگ پروردگارش را ديد اى از آيات و نشانه او پاره -

 أَفَرَأَيْتُمُ اللَاتَ وَالْعُزَى ( 19
 ...«عزّى»و « الت»به من خبر دهيد آيا بتهاى  -

 وَمَنَاةَ الثَالِثَةَ الْأُخْرَى ( 21
 !؟( دختران خدا هستند)که سوّمين آنهاست « منات»و  -

 أَلَكُمُ الذَکَرُ وَلَهُ الْأُنثَى ( 21
 ( !ترند در حالى که بزعم شما دختران کم ارزش! )آيا سهم شما پسر است و سهم او دختر؟ -

 تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ( 22
 !در اين صورت اين تقسيمى ناعادالنه است -
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ا أَسْمَاء سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُکُم مَا أَنزَلَ اللَهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن إِنْ هِيَ إِلَ( 23

 يَتَبِعُونَ إِلَا الظَنَ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِن رَبِهِمُ الْهُدَى 
، و هرگاز  ( محتوا و اسمهايى بى مسمّا هايى بىنام)ايد  اينها فقط نامهايى است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشته" -

کنناد در حاالى کاه     اساس و هواى نفس پيروى مى خداوند دليل و حجتى بر آن نازل نكرده؛ آنان فقط از گمانهاى بى

 "!هدايت از سوى پروردگارشان براى آنها آمده است

 أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَى ( 24
 !رسد؟ آن مىيا آنچه انسان تمنّا دارد به  -

 فَلِلَهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ( 25
 !در حالى که آخرت و دنيا از آن خداست -

وَکَم مِن مَلَكٍ فِي السَمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ( 22

 اللَهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى 
بخشد مگر پس از آنكه خدا باراى هار کاس بخواهاد و      ه شفاعت آنها سودى نمىو شه بسيار فرشتگان آسمانها ک -

 !دهد ( شفاعت)راضى باشد اجازه 

 إِنَ الَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمَونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى ( 27
 !کنند ارى مىنامگذ ( خدا)کسانى که به آخرت ايمان ندارند، فرشتگان را دختر  -

 وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَبِعُونَ إِلَا الظَنَ وَإِنَ الظَنَ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِ شَيْئًا ( 28
هرگز انسان را از حقّ « گمان»کنند با اينكه  پايه پيروى مى آنها هرگز به اين سخن دانشى ندارند، تنها از گمان بى -

 !کند نياز نمى بى

 فَأَعْرِضْ عَن مَن تَوَلَى عَن ذِکْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَا الْحَيَاةَ الدَنْيَا ( 29
 !طلبد، اعراض کن گرداند و جز زندگى مادى دنيا را نمى حال که شنين است از کسى که از ياد ما روى مى -
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مَن ضَلَ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِنَ الْعِلْمِ إِنَ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِ( 31

 بِمَنِ اهْتَدَى 
 ( همچناين )شناساد، و   اند بهتر مى اين آخرين حدّ آگاهى آنهاست؛ پروردگار تو کسانى را که از راه او گمراه شده" -

 "!شناسد يافتگان را از همه بهتر مى هدايت

ضِ لِيَجْزِيَ الَذِينَ أَسَاؤُوا بِمَاا عَمِلُاوا   وَلِلَهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْ( 31

 وَيَجْزِيَ الَذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى 
و براى خداست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است تا بدکاران را به کيفر کارهاى بدشان برساند و نيكوکاران  -

 !را در برابر اعمال نيكشان پاداش دهد

نِبُونَ کَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَا اللَمَمَ إِنَ رَبَكَ وَاسِا ُ الْمَغْفِارَةِ   الَذِينَ يَجْتَ( 32

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَکُم مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُاونِ أُمَهَااتِكُمْ فَلَاا    

 ى تُزَکُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَقَ
؛ ( شاوند  کاه گااه آلاوده آن ماى    )کنند، جز گناهان صاغيره   همانها که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دورى مى" -

آمرزش پروردگار تو گسترده است؛ او نسبت به شما از همه آگاهتر است از آن هنگام که شما را از زماين آفرياد و   

س خودساتايى نكنياد، او پرهيزگااران را بهتار     در آن موق  کاه بّصاورت جنينهاايى در شاكم مادرانتاان بودياد؛ پا       

 "!شناسد مى

 أَفَرَأَيْتَ الَذِي تَوَلَى ( 33
 !روى گردان شد؟ (  -يا انفاق -از اسالم )آيا ديدى آن کس را که  -

 وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَکْدَى ( 34
 !و کمى عطا کرد، و از بيشتر امساک نمود -

 هُوَ يَرَى أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَ( 35
 !؟( توانند گناهان او را بر دوش گيرند که ديگران مى)بيند  آيا نزد او علم غيب است و مى -
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 أَمْ لَمْ يُنَبَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ( 32
 !يا از آنچه در کتب موسى نازل گرديده با خبر نشده است؟ -

 وَإِبْرَاهِيمَ الَذِي وَفَى ( 37
 همان کسى که وظيفه خود را بطور کامل ادا کرد، و در کتب ابراهيم، -

 أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ( 38
 گيرد، که هيچ کس بار گناه ديگرى را بر دوش نمى -

 وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَى ( 39
 اى جز سعى و کوشش او نيست، و اينكه براى انسان بهره -

 سَوْفَ يُرَى  وَأَنَ سَعْيَهُ( 41
 شود، و اينكه تالش او بزودى ديده مى -

 ثُمَ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْفَى ( 41
 !سپس به او جزاى کافى داده خواهد شد -

 وَأَنَ إِلَى رَبِكَ الْمُنتَهَى ( 42
 !؟گردد که همه امور به پروردگارت منتهى مى ( و آيا از کتب پيشين انبيا به او نرسيده است) -

 وَأَنَهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ( 43
 و اينكه اوست که خنداند و گرياند، -

 وَأَنَهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ( 44
 و اوست که ميراند و زنده کرد، -

 وَأَنَهُ خَلَقَ الزَوْجَيْنِ الذَکَرَ وَالْأُنثَى ( 45
 ...و اوست که دو زوج نر و مادّه را آفريد -

 طْفَةٍ إِذَا تُمْنَى مِن نُ( 42
 ،( ريزد و در رحم مى)شود  اى هنگامى که خارج مى از نطفه -
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 وَأَنَ عَلَيْهِ النَشْأَةَ الْأُخْرَى ( 47
 ،( تا عدالت اجرا گردد)و اينكه بر خداست ايجاد عالم ديگر  -

 وَأَنَهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ( 48
 يه باقى بخشيد،نياز کرد و سرما و اينكه اوست که بى -

 وَأَنَهُ هُوَ رَبَ الشِعْرَى ( 49
 !«شعرا»و اينكه اوست پروردگار ستاره  -

 وَأَنَهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ( 51
 !را هالک کرد؟« عاد نخستين»که خداوند قوم  ( و آيا به انسان نرسيده است که در کتب انبياى پيشين آمده) -

 ى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَ( 51
 !را، و کسى از آنان را باقى نگذارد« ثمود»و همچنين قوم  -

 وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَهُمْ کَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ( 52
 !و نيز قوم نوح را پيش از آنها، شرا که آنان از همه ظالمتر و طغيانگرتر بودند -

 وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ( 53
 را فرو کوبيد، ( قوم لوط)زير و رو شده  و نيز شهرهاى -

 فَغَشَاهَا مَا غَشَى ( 54
 !سپس آنها را با عذاب سنگين پوشانيد -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكَ تَتَمَارَى ( 55
 !در کدام يك از نعمتهاى پروردگارت ترديد دارى؟ ( :بگو) -

 هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُذُرِ الْأُولَى ( 52
 !دهندگان پيشين است اى از بيم دهنده بيم ( رپيامب)اين  -

 أَزِفَتْ الْآزِفَةُ ( 57
 ،( رسد و قيامت فرامى)آنچه بايد نزديك شود، نزديك شده است  -
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 لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَهِ کَاشِفَةٌ ( 58
 !تواند سختيهاى آن را برطرف سازد و هيچ کس جز خدا نمى -

 تَعْجَبُونَ  أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِي ِ( 59
 کنيد، آيا از اين سخن تعجّب مى -

 وَتَّضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ( 21
 گرييد، خنديد و نمى و مى -

 وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ( 21
 !بريد؟ و پيوسته در غفلت و هوسرانى به سر مى -

 فَاسْجُدُوا لِلَهِ وَاعْبُدُوا ( 22
 !و او را بپرستيدحال که شنين است همه براى خدا سجده کنيد  -

 سوره القمر

 محل نزول مكه -55تعداد آيات  - 54س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 اقْتَرَبَتِ السَاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ( 1
 !قيامت نزديك شد و ماه از هم شكافت -

 لُوا سِحْرٌ مَسْتَمِرٌ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُو( 2
 !«اين سحرى مستمر است»: گويند اى را ببينند روى گردانده، مى و هرگاه نشانه و معجزه -
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 وَکَذَبُوا وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ وَکُلُ أَمْرٍ مَسْتَقِرٌ ( 3
 "!ارگاهى داردتكذيب کردند و از هواى نفسشان پيروى نمودند؛ و هر امرى قر ( آيات خدا را)آنها " -

 وَلَقَدْ جَاءهُم مِنَ الْأَنبَاء مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ( 4
 !به آنان رسيده است ( انبيا و امّتهاى پيشين)به اندازه کافى براى بازداشتن از بديها اخبار  -

 حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُذُرُ ( 5
 "!دهد فايده نمى ( براى افراد لجوج)اين آيات، حكمت بالغه الهى است؛ امّا انذارها " -

 فَتَوَلَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ ( 2
بنابر اين از آنها روى بگردان، و روزى را به ياد آور که دعوت کننده الهى ماردم را باه امار وحشاتناکى دعاوت       -

 !( دعوت به حساب اعمال)کند  مى

 مْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ کَأَنَهُمْ جَرَادٌ مَنتَشِرٌ خُشَعًا أَبّْصَارُهُ( 7
 شوند، آنان در حالى که ششمهايشان از شدّت وحشت به زير افتاده، همچون ملخهاى پراکنده از قبرها خارج مى -

 مَهْطِعِينَ إِلَى الدَاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ( 8
اماروز  »: گويناد  کشند؛ کاافران ماى   بسوى اين دعوت کننده گردن مى ( اثر وحشت و اضطراب بر)در حالى که " -

 "«!روز سخت و دردناکى است

 کَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ( 9
باا  )و « !او ديواناه اسات  »: تكذيب کارده و گفتناد  را  ( نوح)بنده ما  ( آرى)پيش از آنها قوم نوح تكذيب کردند،  -

 .بازداشته شد ( انواع آزارها از ادامه رسالتش

 فَدَعَا رَبَهُ أَنِي مَغْلُوبٌ فَانتَّصِرْ ( 11
 «!ام، انتقام مرا از آنها بگير شده ( اين قوم طغيانگر)من مغلوب »: او به درگاه پروردگار عرضه داشت -

 بَ السَمَاء بِمَاء مَنْهَمِرٍ فَفَتَحْنَا أَبْوَا( 11
 "درپى گشوديم؛ در اين هنگام درهاى آسمان را با آبى فراوان و پى" -
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 وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ( 12
و درياى )دّر با هم درآميختند هاى زيادى بيرون فرستاديم؛ و اين دو آب به اندازه مق و زمين را شكافتيم و ششمه" -

 "!( وحشتناکى شد

 وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ( 13
 "و او را بر مرکبى از الواح و ميخهايى ساخته شده سوار کرديم؛" -

 تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء لِمَن کَانَ کُفِرَ ( 14
 !کافر شده بودند ( به او)بود براى کسانى که اين کيفرى ! کرد مرکبى که زير نظر ما حرکت مى -

 وَلَقَد تَرَکْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مَدَکِرٍ ( 15
 "!اى در ميان امّتها باقى گذارديم؛ آيا کسى هست که پند گيرد؟ ما اين ماجرا را بعنوان نشانه" -

 فَكَيْفَ کَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ( 12
 !رهاى من شگونه بودعذاب و انذا ( اکنون بنگريد) -

 وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِکْرِ فَهَلْ مِن مَدَکِرٍ ( 17
 "!ما قرآن را براى تذکّر آسان ساختيم؛ آيا کسى هست که متذکّر شود؟" -

 کَذَبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ کَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ( 18
 "!عذاب و انذارهاى من شگونه بود ( ببينيد) تكذيب کردند؛ پس ( نيز پيامبر خود را)قوم عاد " -

 إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مَسْتَمِرٍ ( 19
 ...ما تندباد وحشتناک و سردى را در يك روز شوم مستمر بر آنان فرستاديم -

 تَنزِعُ النَاسَ کَأَنَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مَنقَعِرٍ ( 21
 !کند کن شده از جا برمى هاى نخل ريشه که مردم را همچون تنه -

 فَكَيْفَ کَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ( 21
 !عذاب و انذارهاى من شگونه بود ( ببينيد)پس  -
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 وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِکْرِ فَهَلْ مِن مَدَکِرٍ ( 22
 "!ى هست که متذکّر شودما قرآن را براى تذکّر آسان ساختيم؛ آيا کس" -

 کَذَبَتْ ثَمُودُ بِالنُذُرِ ( 23
 انذارهاى الهى را تكذيب کردند، ( نيز)طايفه ثمود  -

 فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَا وَاحِدًا نَتَبِعُهُ إِنَا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ( 24
 !ين کنيم در گمراهى و جنون خواهيم بوداگر شن! آيا ما از بشرى از جنس خود پيروى کنيم؟»: و گفتند -

 أَؤُلْقِيَ الذِکْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ کَذَابٌ أَشِرٌ ( 25
 !نه، او آدم بسيار دروغگوى هوسبازى است! آيا از ميان ما تنها بر او وحى نازل شده؟ -

 سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَابُ الْأَشِرُ ( 22
 !فهمند شه کسى دروغگوى هوسباز است مى ولى فردا -

 إِنَا مُرْسِلُو النَاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ( 27
 "!فرستيم؛ در انتظار پايان کار آنان باش و صبر کن را براى آزمايش آنها مى« ناقه»ما " -

 شِرْبٍ مَحْتَّضَرٌ  وَنَبِئْهُمْ أَنَ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ کُلُ( 28
و هار   ( يك روز سهم ناقه، و يك روز باراى آنهاا  )بايد در ميانشان تقسيم شود،  ( قريه)و به آنها خبر ده که آب  -

 !يك در نوبت خود بايد حاضر شوند

 فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ( 29
 !پى کرد( ناقه را)کار آمد و آنها يكى از ياران خود را صدا زدند، او به سراغ اين  -

 فَكَيْفَ کَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ( 31
 !عذاب و انذارهاى من شگونه بود ( بنگريد)پس  -

 إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا کَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ( 31
ل آن همگاى بّصاورت گيااه خشاكى درآمدناد کاه       بر آنها فرستاديم و بدنبا[  صاعقه عظيم]= ما فقط يك صيحه  -

 !کند آورى مى جم  ( در آغل)صاحب شهارپايان 
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 وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِکْرِ فَهَلْ مِن مَدَکِرٍ ( 32
 "!ما قرآن را براى يادآورى آسان ساختيم؛ آيا کسى هست که متذکّر شود؟" -

 کَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُذُرِ ( 33
 "را تكذيب کردند؛ ( درپى پيامبرشان ى پى)قوم لوط انذارها" -

 إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَا آلَ لُوطٍ نَجَيْنَاهُم بِسَحَرٍ ( 34
، جز خاندان لاوط را کاه   ( و همه را هالک کرديم)آورد فرستاديم  ما بر آنها تندبادى که ريگها را به حرکت درمى -

 !نجاتشان داديم سحرگاهان

 نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا کَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ( 35
 "!دهيم اين نعمتى بود از ناحيه ما؛ اين گونه هر کسى را که شكر کند پاداش مى" -

 وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُذُرِ ( 32
 !ا اصرار بر مجادله و القاى شكّ داشتنداو آنها را از مجازات ما بيم داد، ولى بر آنه -

 وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ( 37
 ( :و گفتايم )آنها از لوط خواستند ميهمانانش را در اختيارشان بگذارد؛ ولى ما ششمانشان را نابينا و محو کارديم  " -

 "!ى مرابچشيد عذاب و انذارها

 وَلَقَدْ صَبَحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مَسْتَقِرٌ ( 38
 !سرانجام صبحگاهان و در اول روز عذابى پايدار و ثابت به سراغشان آمد -

 فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ( 39
 !پس بچشيد عذاب و انذارهاى مرا ( :و گفتيم) -

 هَلْ مِن مَدَکِرٍ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِکْرِ فَ( 41
 "!ما قرآن را براى يادآورى آسان ساختيم؛ آيا کسى هست که متذکّر شود؟" -

 وَلَقَدْ جَاء آلَ فِرْعَوْنَ النُذُرُ ( 41
 به سراغ آل فرعون آمد، ( يكى پس از ديگرى)انذارها و هشدارها  ( همچنين)و  -
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 أَخْذَ عَزِيزٍ مَقْتَدِرٍ  کَذَبُوا بِآيَاتِنَا کُلِهَا فَأَخَذْنَاهُمْ( 42
 !امّا آنها همه آيات ما را تكذيب کردند، و ما آنها را گرفتيم و مجازات کرديم، گرفتن شخّصى قدرتمند و توانا -

 أَکُفَارُکُمْ خَيْرٌ مِنْ أُوْلَئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءةٌ فِي الزُبُرِ ( 43
 !اى در کتب آسمانى نازل شده است؟ نامه امان آيا کفّار شما بهتر از آنانند يا براى شما -

 أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِي ٌ مَنتَّصِرٌ ( 44
 !؟«ما جماعتى متحّد و نيرومند و پيروزيم»: گويند يا مى -

 سَيُهْزَمُ الْجَمْ ُ وَيُوَلُونَ الدَبُرَ ( 45
 !ارندگذ خورد و پا به فرارمى که بزودى جمعشان شكست مى ( ولى بدانند) -

 بَلِ السَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ( 42
 !رستاخيز موعد آنهاست، و مجازات قيامت هولناکتر و تلختر است ( عالوه بر اين) -

 إِنَ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ( 47
 هاى آتشند، مجرمان در گمراهى و شعله -

 ي النَارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِ( 48
 !بچشيد آتش دوزخ را ( :شود و به آنها گفته مى)شوند  در آن روز که در آتش دوزخ به صورتشان کشيده مى -

 إِنَا کُلَ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ( 49
 !البته ما هر شيز را به اندازه آفريديم -

 لَا وَاحِدَةٌ کَلَمْحٍ بِالْبَّصَرِ وَمَا أَمْرُنَا إِ( 51
 !و فرمان ما يك امر بيش نيست، همچون يك ششم بر هم زدن -

 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مَدَکِرٍ ( 51
 "!ما کسانى را که در گذشته شبيه شما بودند هالک کرديم؛ آيا کسى هست که پند گيرد؟" -

 لُوهُ فِي الزُبُرِ وَکُلُ شَيْءٍ فَعَ( 52
 هاى اعمالشان ثبت است، و هر کارى را انجام دادند در نامه -
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 وَکُلُ صَغِيرٍ وَکَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ( 53
 .و هر کار کوشك و بزرگى نوشته شده است -

 إِنَ الْمُتَقِينَ فِي جَنَاتٍ وَنَهَرٍ ( 54
 ارند،يقيناً پرهيزگاران در باغها و نهرهاى بهشتى جاى د -

 فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مَقْتَدِرٍ ( 55
 !در جايگاه صدق نزد خداوند مالك مقتدر -

 سوره الرحمن

 محل نزول مدينه -78تعداد آيات  - 55س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 الرَحْمَنُ ( 1
 خداوند رحمان، -

 الْقُرْآنَ  عَلَمَ( 2
 قرآن را تعليم فرمود، -

 خَلَقَ الْإِنسَانَ ( 3
 انسان را آفريد، -

 عَلَمَهُ الْبَيَانَ ( 4
 .را آموخت« بيان»و به او  -
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 الشَمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ( 5
 گردند، خورشيد و ماه با حساب منظّمى مى -

 وَالنَجْمُ وَالشَجَرُ يَسْجُدَانِ ( 2
 !کنند و درخت براى او سجده مىو گياه  -

 وَالسَمَاء رَفَعَهَا وَوَضَ َ الْمِيزَانَ ( 7
 گذاشت، ( در آن)و آسمان را برافراشت، و ميزان و قانون  -

 أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ( 8
 ،( و از مسير عدالت منحرف نشويد)تا در ميزان طغيان نكنيد  -

 قِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْ( 9
 !و وزن را بر اساس عدل برپا داريد و ميزان را کم نگذاريد -

 وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ( 11
 زمين را براى خاليق آفريد، -

 فِيهَا فَاکِهَةٌ وَالنَخْلُ ذَاتُ الْأَکْمَامِ ( 11
 ها و نخلهاى پرشكوفه است، که در آن ميوه -

 وَالْحَبَ ذُو الْعَّصْفِ وَالرَيْحَانُ ( 12
 !آيد، و گياهان خوشبو هايى که همراه با ساقه و برگى است که بّصورت کاه درمى و دانه -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 13
 !؟( شما اى گروه جنّ و انس)کنيد  پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى -

 الْإِنسَانَ مِن صَلّْصَالٍ کَالْفَخَارِ  خَلَقَ( 14
 اى همچون سفال آفريد، انسان را از گِل خشكيده -

 وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ ( 15
 !هاى مختلط و متحرّک آتش خلق کرد و جنّ را از شعله -
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 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 12
 !کنيد؟ ردگارتان را انكار مىپس کدامين نعمتهاى پرو -

 رَبَ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبَ الْمَغْرِبَيْنِ ( 17
 !او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 18
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 انِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَ( 19
 "را در کنار هم قرار داد، در حالى که با هم تماس دارند؛ ( شور و شيرين، گرم و سرد)دو درياى مختلف " -

 بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ( 21
 !( آميزند و به هم نمى)کند  در ميان آن دو برزخى است که يكى بر ديگرى غلبه نمى -

 كَذِبَانِ فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُ( 21
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ( 22
 .شود از آن دو، لؤلؤ و مرجان خارج مى -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 23
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 هُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ کَالْأَعْلَامِ وَلَ( 24
 !آيند و همچون کوهى هستند و براى اوست کشتيهاى ساخته شده که در دريا به حرکت درمى -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 25
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 ا فَانٍ کُلُ مَنْ عَلَيْهَ( 22
 شوند، هستند فانى مى[  زمين]= همه کسانى که روى آن  -
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 وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ ( 27
 !ماند و تنها ذات ذوالجالل و گرامى پروردگارت باقى مى -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 28
 !کنيد؟ انكار مىپس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را  -

 يَسْأَلُهُ مَن فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کُلَ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ( 29
 !کنند، و او هر روز در شأن و کارى است تمام کسانى که در آسمانها و زمين هستند از او تقاضا مى -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 31
 !کنيد؟ دگارتان را انكار مىپس کدامين نعمتهاى پرور -

 سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَهَا الثَقَلَانِ ( 31
 !پردازيم اى دو گروه انس و جنّ بزودى به حساب شما مى -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 32
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

إِنِ اسْاتَطَعْتُمْ أَن تَنفُاذُوا مِانْ أَقْطَاارِ السَامَاوَاتِ       يَا مَعْشَرَ الْجِنِ وَالْإِنسِ( 33

 وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَا بِسُلْطَانٍ 
توانيد، مگار   توانيد از مرزهاى آسمانها و زمين بگذريد، پس بگذريد، ولى هرگز نمى اگر مى! اى گروه جنّ و انس -

 !( فوق العاده)با نيرويى 

 بِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ فَ( 34
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَّصِرَانِ ( 35
 "!رى بطلبيدتوانيد از کسى يا شود؛ و نمى دود، و دودهايى متراکم بر شما فرستاده مى هايى از آتش بى شعله" -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 32
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -
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 فَإِذَا انشَقَتِ السَمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةً کَالدِهَانِ ( 37
دهاد کاه تااب     حوادث هولناکى رخ مى)در آن هنگام که آسمان شكافته شود و همچون روغن مذاب گلگون گردد  -

 !( تحمل آن را نخواهيد داشت

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 38
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ ( 39
 !( مه شيز روشن استو ه)شود  در آن روز هيچ کس از انس و جنّ از گناهش سؤال نمى -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 41
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ( 41
و باه دوزخ  )گيرند  موهاى پيش سر، و پاهايشان مى شوند؛ و آنگاه آنها را از هايشان شناخته مى مجرمان از شهره" -

 "!( افكنند مى

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 42
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 هَذِهِ جَهَنَمُ الَتِي يُكَذِبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ( 43
 !کردند كار مىاين همان دوزخى است که مجرمان آن را ان -

 يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ( 44
 !امروز در ميان آن و آب سوزان در رفت و آمدند -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 45
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ جَنَتَانِ ( 42
 !اى کسى که از مقام پروردگارش بترسد، دو باغ بهشتى استو بر -



 قرآن کریم               سوره الرحمن

857 

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 47
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ( 48
 !داراى انواع نعمتها و درختان پرطراوت است ( آن دو باغ بهشتى) -

 بِكُمَا تُكَذِبَانِ فَبِأَيِ آلَاء رَ( 49
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ( 51
 !در آنها دو ششمه هميشه جارى است -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 51
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 ن کُلِ فَاکِهَةٍ زَوْجَانِ فِيهِمَا مِ( 52
 !( هر يك از ديگرى بهتر)اى دو نوع وجود دارد  در آن دو، از هر ميوه -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 53
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 نَى الْجَنَتَيْنِ دَانٍ مُتَكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَ( 54
هاى رسايده آن دو بااغ    اند با آسترهائى از ديبا و ابريشم، و ميوه اين در حالى است که آنها بر فرشهايى تكيه کرده -

 !بهشتى در دسترس است

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 55
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 يهِنَ قَاصِرَاتُ الطَرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فِ( 52
ورزند؛ و هيچ انس و جنّ پيش از اينهاا باا    در آن باغهاى بهشتى زنانى هستند که جز به همسران خود عشق نمى" -

 ".آنان تماس نگرفته است
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 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 57
 !کنيد؟ مين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىپس کدا -

 کَأَنَهُنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ( 58
 !آنها همچون ياقوت و مرجانند -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 59
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 سَانُ هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَا الْإِحْ( 21
 !آيا جزاى نيكى جز نيكى است؟ -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 21
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 وَمِن دُونِهِمَا جَنَتَانِ ( 22
 .و پايين تر از آنها، دو باغ بهشتى ديگر است -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 23
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 مُدْهَامَتَانِ ( 24
 !هر دو خرّم و سرسبزند -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 25
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 فِيهِمَا عَيْنَانِ نَّضَاخَتَانِ ( 22
 !استدر آنها دو ششمه جوشنده  -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 27
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -



 قرآن کریم               سوره الرحمن

859 

 فِيهِمَا فَاکِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ ( 28
 !هاى فراوان و درخت خرما و انار است در آنها ميوه -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 29
 !کنيد؟ هاى پروردگارتان را انكار مىپس کدامين نعمت -

 فِيهِنَ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ( 71
 !و در آن باغهاى بهشتى زنانى نيكو خلق و زيبايند -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 71
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 حُورٌ مَقّْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ( 72
 !هاى بهشتى مستورند ريانى که در خيمهحو -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 73
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 لَمْ يَطْمِثْهُنَ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ( 74
 !( اند و دوشيزه)هيچ انس و جنّ پيش از ايشان با آنها تماس نگرفته  -

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 75
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -

 مُتَكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُّضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانٍ ( 72
شده هاى سبزرنگ پوشانده  اند که با بهترين و زيباترين پارشه اين در حالى است که بهشتيان بر تختهايى تكيه زده -

 .است

 فَبِأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ( 77
 !کنيد؟ پس کدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى -
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 تَبَارَکَ اسْمُ رَبِكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ ( 78
 !ناپذير است نام پروردگار صاحب جالل و بزرگوار تو پربرکت و زوال -

 سوره الواقعه

 محل نزول مكه -92 تعداد آيات -52س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ( 1
 واق  شود، ( قيامت)هنگامى که واقعه عظيم  -

 لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا کَاذِبَةٌ ( 2
 !تواند آن را انكار کند هيچ کس نمى -

  خَافِّضَةٌ رَافِعَةٌ( 3
 !برد آورد و گروهى را باال مى گروهى را پايين مى ( اين واقعه) -

 إِذَا رُجَتِ الْأَرْضُ رَجًا ( 4
 آيد، در آن هنگام که زمين بشدّت به لرزه درمى -

 وَبُسَتِ الْجِبَالُ بَسًا ( 5
 شود، ها در هم کوبيده مى و کوه -

 فَكَانَتْ هَبَاء مَنبَث ا ( 2
 آيد، پراکنده درمىو بّصورت غبار  -
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 وَکُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ( 7
 !و شما سه گروه خواهيد بود -

 فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ( 8
 "!؛ شه سعادتمندان و خجستگانى( هستند)سعادتمندان و خجستگان  ( نخست)" -

 شْأَمَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَ( 9
 !گروه ديگر شقاوتمندان و شومانند، شه شقاوتمندان و شومانى -

 وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ ( 11
 پيشگامان پيشگامند، ( سومين گروه)و  -

 أُوْلَئِكَ الْمُقَرَبُونَ ( 11
 !آنها مقرّبانند -

 فِي جَنَاتِ النَعِيمِ ( 12
 !( جاى دارند)در باغهاى پرنعمت بهشت  -

 ثُلَةٌ مِنَ الْأَوَلِينَ ( 13
 از امّتهاى نخستينند، ( از آنها)گروه زيادى  -

 وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ( 14
 !و اندکى از امّت آخرين -

 عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ( 15
 کشيده و به هم پيوسته است قراردارند، بر تختهايى که صف[  مقرّبان]= آنها  -

 عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ  مُتَكِئِينَ( 12
 !در حالى که بر آن تكيه زده و رو به روى يكديگرند -

 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مَخَلَدُونَ ( 17
 گردند، پيوسته گرداگرد آنان مى ( در شكوه و طراوت)نوجوانانى جاودان  -
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 بِأَکْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَکَأْسٍ مِن مَعِينٍ ( 18
 !( و شراب طهور)ها و جامهايى از نهرهاى جارى بهشتى  ا و کوزهبا قدحه -

 لَا يُّصَدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ( 19
 !شوند گيرند و نه مست مى امّا شرابى که از آن درد سر نمى -

 وَفَاکِهَةٍ مِمَا يَتَخَيَرُونَ ( 21
 هايى از هر نوع که انتخاب کنند، و ميوه -

 طَيْرٍ مِمَا يَشْتَهُونَ وَلَحْمِ ( 21
 !و گوشت پرنده از هر نوع که مايل باشند -

 وَحُورٌ عِينٌ ( 22
 و همسرانى از حور العين دارند، -

 کَأَمْثَالِ اللُؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ( 23
 !همچون مرواريد در صدف پنهان -

 جَزَاء بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ ( 24
 !دادند اعمالى که انجام مى اينها پاداشى است در برابر -

 لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ( 25
 "شنوند نه سخنان گناه آلود؛ اى مى نه لغو و بيهوده ( باغهاى بهشتى)در آن " -

 إِلَا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ( 22
 !«سالم»است « سالم»شنوند  تنها شيزى که مى -

 ينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِ( 27
 !و اصحاب يمين و خجستگان، شه اصحاب يمين و خجستگانى -

 فِي سِدْرٍ مَخّْضُودٍ ( 28
 خار قرار دارند، بى« سِدر»آنها در سايه درختان  -
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 وَطَلْحٍ مَنّضُودٍ ( 29
 ،[درختى خوشرنگ و خوشبو]= پربرگ « طلح»و در سايه درخت  -

 ودٍ وَظِلٍ مَمْدُ( 31
 و سايه کشيده و گسترده، -

 وَمَاء مَسْكُوبٍ ( 31
 و در کنار آبشارها، -

 وَفَاکِهَةٍ کَثِيرَةٍ ( 32
 هاى فراوان، و ميوه -

 لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ( 33
 شود، که هرگز قط  و ممنوع نمى -

 وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ( 34
 !و همسرانى بلندمرتبه -

 نشَأْنَاهُنَ إِنشَاء إِنَا أَ( 35
 ما آنها را آفرينش نوينى بخشيديم، -

 فَجَعَلْنَاهُنَ أَبْكَارًا ( 32
 و همه را دوشيزه قرار داديم، -

 عُرُبًا أَتْرَابًا ( 37
 !ورزند و خوش زبان و فّصيح و هم سن و سالند زنانى که تنها به همسرشان عشق مى -

 لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ( 38
 همه براى اصحاب يمين است، اينها -

 ثُلَةٌ مِنَ الْأَوَلِينَ ( 39
 که گروهى از امّتهاى نخستينند، -
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 وَثُلَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ( 41
 !و گروهى از امّتهاى آخرين -

 وَأَصْحَابُ الشِمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِمَالِ ( 41
 !( شود نشانه جرمشان به دست شپ آنها داده مى که نامه اعمالشان به)و اصحاب شمال، شه اصحاب شمالى  -

 فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ( 42
 آنها در ميان بادهاى کشنده و آب سوزان قرار دارند، -

 وَظِلٍ مِن يَحْمُومٍ ( 43
 !و در سايه دودهاى متراکم و آتشزا -

 لَا بَارِدٍ وَلَا کَرِيمٍ ( 44
 !اى که نه خنك است و نه آرامبخش سايه -

 إِنَهُمْ کَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ( 45
 مست و مغرور نعمت بودند، ( در عالم دنيا)آنها پيش از اين  -

 وَکَانُوا يُّصِرُونَ عَلَى الْحِن ِ الْعَظِيمِ ( 42
 ورزيدند، و بر گناهان بزرگ اصرار مى -

 عِظَامًا أَئِنَا لَمَبْعُوثُونَ وَکَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَکُنَا تُرَابًا وَ( 47
 !هنگامى که ما مُرديم و خاک و استخوان شديم، آيا برانگيخته خواهيم شد؟»: گفتند و مى -

 أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَلُونَ ( 48
 «!؟( شوند برانگيخته مى)يا نياکان نخستين ما  -

 قُلْ إِنَ الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ ( 49
 و آخرين،اوّلين »: بگو -

 لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ( 51
 شوند، همگى در موعد روز معيّنى گردآورى مى -
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 ثُمَ إِنَكُمْ أَيَهَا الّضَالُونَ الْمُكَذِبُونَ ( 51
 !کننده سپس شما اى گمراهان تكذيب -

 لَآکِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُومٍ ( 52
 خوريد، قّوم مىقطعاً از درخت ز -

 فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ( 53
 کنيد، و شكمها را از آن پر مى -

 فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ( 54
 نوشيد، و روى آن از آب سوزان مى -

 فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ( 55
 !آشاميد و همچون شتران مبتال به بيمارى عطش، از آن مى -

 نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِينِ  هَذَا( 52
 !اين است وسيله پذيرايى از آنها در قيامت -

 نَحْنُ خَلَقْنَاکُمْ فَلَوْلَا تُّصَدِقُونَ ( 57
 "!کنيد؟ تّصديق نمى ( آفرينش مجدّد را)ما شما را آفريديم؛ پس شرا «" -

 أَفَرَأَيْتُم مَا تُمْنُونَ ( 58
 !آگاهيد؟ ريزيد اى که در رحم مى آيا از نطفه -

 أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ( 59
 !دهيد يا ما آفريدگاريم؟ مى ( پى در پى)آفرينش  ( در دوران جنينى)آيا شما آن را  -

 نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ( 21
 "!گيرد و هرگز کسى بر ما پيشى نمىما در ميان شما مرگ را مقدّر ساختيم؛ " -

 عَلَى أَن نُبَدِلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ( 21
 !اى بخشيم دانيد آفرينش تازه تا گروهى را به جاى گروه ديگرى بياوريم و شما را در جهانى که نمى -



 قرآن کریم               سوره الواقعه

866 

 لَا تَذکَرُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْ( 22
 "!؟( که جهانى بعد از آن است)شويد  شما عالم نخستين را دانستيد؛ شگونه متذکّر نمى" -

 أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُثُونَ ( 23
 !ايد؟ کنيد انديشيده آيا هيچ درباره آنچه کشت مى -

 أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَارِعُونَ ( 24
 !رويانيم؟ رويانيد يا ما مى ىآيا شما آن را م -

 لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَلْتُمْ تَفَكَهُونَ ( 25
 !کنيم که تعجّب کنيد هرگاه بخواهيم آن را مبدّل به کاه در هم کوبيده مى -

 إِنَا لَمُغْرَمُونَ ( 22
 ايم، براستى ما زيان کرده ( :اى که بگوييد بگونه) -

 مَحْرُومُونَ  بَلْ نَحْنُ( 27
 !بلكه ما بكلّى محروميم -

 أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاء الَذِي تَشْرَبُونَ ( 28
 !ايد؟ نوشيد انديشيده آيا به آبى که مى -

 أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ( 29
 !کنيم؟ ايد يا ما نازل مى آيا شما آن را از ابر نازل کرده -

 لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ( 71
 "!کنيد؟ دهيم؛ پس شرا شكر نمى هرگاه بخواهيم، اين آب گوارا را تلخ و شور قرار مى" -

 أَفَرَأَيْتُمُ النَارَ الَتِي تُورُونَ ( 71
 !ايد؟ افروزيد فكر کرده آيا درباره آتشى که مى -

 تُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِؤُونَ أَأَنتُمْ أَنشَأْ( 72
 !ايم؟ ايد يا ما آفريده آيا شما درخت آن را آفريده -
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 نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْکِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ( 73
 !ايم و وسيله زندگى براى مسافران قرار داده ( براى همگان)ما آن را وسيله يادآورى  -

 سْمِ رَبِكَ الْعَظِيمِ فَسَبِحْ بِا( 74
 !( و او را پاک و منزّه بشمار)حال که شنين است به نام پروردگار بزرگت تسبيح کن  -

 فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِ ِ النُجُومِ ( 75
 !( و محل طلوع و غروب آنها)سوگند به جايگاه ستارگان  -

 وَإِنَهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ( 72
 !ن سوگندى است بسيار بزرگ، اگر بدانيدو اي -

 إِنَهُ لَقُرْآنٌ کَرِيمٌ ( 77
 که آن، قرآن کريمى است، -

 فِي کِتَابٍ مَكْنُونٍ ( 78
 که در کتاب محفوظى جاى دارد، -

 لَا يَمَسَهُ إِلَا الْمُطَهَرُونَ ( 79
 [.دست يابند]= توانند به آن دست زنند  و جز پاکان نمى -

 يلٌ مِن رَبِ الْعَالَمِينَ تَنزِ( 81
 "آن از سوى پروردگار عالميان نازل شده؛" -

 أَفَبِهَذَا الْحَدِي ِ أَنتُم مَدْهِنُونَ ( 81
 شمريد، سست و کوشك مى[ اين قرآن را با اوصافى که گفته شد]= آيا اين سخن را  -

 وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذِبُونَ ( 82
 !کنيد؟ جاى شكر روزيهايى که به شما داده شده آن را تكذيب مىو به  -

 فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ( 83
 !؟( توانايى بازگرداندن آن را نداريد)رسد  پس شرا هنگامى که جان به گلوگاه مى -
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 وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ( 84
 "؛( از دستتان ساخته نيستو کارى )کنيد  و شما در اين حال نظاره مى" -

 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَا تُبّْصِرُونَ ( 85
 !بينيد و ما از شما به او نزديكتريم ولى نمى -

 فَلَوْلَا إِن کُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ( 82
 شويد، اگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمى -

 مْ صَادِقِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن کُنتُ( 87
 !گوييد را بازگردانيد اگر راست مى ( روح)پس آن  -

 فَأَمَا إِن کَانَ مِنَ الْمُقَرَبِينَ ( 88
 پس اگر او از مقرّبان باشد، -

 فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَةُ نَعِيمٍ ( 89
 !در رَوح و ريحان و بهشت پرنعمت است -

 الْيَمِينِ وَأَمَا إِن کَانَ مِنَ أَصْحَابِ ( 91
 امّا اگر از اصحاب يمين باشد، -

 فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ( 91
 !سالم بر تو از سوى دوستانت که از اصحاب يمينند ( :شود به او گفته مى) -

 وَأَمَا إِن کَانَ مِنَ الْمُكَذِبِينَ الّضَالِينَ ( 92
 اشد،کنندگان گمراه ب امّا اگر او از تكذيب -

 فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ( 93
 !شويد با آب جوشان دوزخ از او پذيرايى مى -

 وَتَّصْلِيَةُ جَحِيمٍ ( 94
 و سرنوشت او ورود در آتش جهنّم است، -
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 إِنَ هَذَا لَهُوَ حَقُ الْيَقِينِ ( 95
 !اين مطلب حقّ و يقين است -

 فَسَبِحْ بِاسْمِ رَبِكَ الْعَظِيمِ ( 92
 !( و او را منزّه بشمار)نام پروردگار بزرگت تسبيح کن پس به  -

 سوره الحديد

 محل نزول مدينه -29تعداد آيات  -57س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 سَبَحَ لِلَهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 1
 ".گويند؛ و او عزيز و حكيم است نچه در آسمانها و زمين است براى خدا تسبيح مىآ" -

 لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 2
 "!يز توانا استميراند؛ و او بر هر ش کند و مى آسمانها و زمين از آن اوست؛ زنده مى ( و حاکميّت)مالكيّت " -

 هُوَ الْأَوَلُ وَالْآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 3
 ".اوّل و آخر و پيدا و پنهان اوست؛ و او به هر شيز داناست" -

رْشِ هُوَ الَذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَامٍ ثُمَ اسْاتَوَى عَلَاى الْعَا   ( 4

يَعْلَمُ مَا يَلِّجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَاا  

 وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا کُنتُمْ وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَّصِيرٌ 
و )بر تخت قدرت قرار گرفات  آفريد؛ سپس [  شش دوران]= او کسى است که آسمانها و زمين را در شش روز " -

شاود و آنچاه از آسامان     داند، و آنچه را از آن خارج مى رود مى ؛ آنچه را در زمين فرو مى( به تدبير جهان پرداخت
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دهياد   رود؛ و هر جا باشيد او با شما است، و خداوند نسبت به آنچه انجام ماى  گردد و آنچه به آسمان باال مى نازل مى

 "!بيناست

 كُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَهِ تُرْجَ ُ الْأُمُورُ لَهُ مُلْ( 5
 ".گردد مالكيّت آسمانها و زمين از آن اوست؛ و همه کارها به سوى او بازمى" -

 يُولِّجُ اللَيْلَ فِي النَهَارِ وَيُولِّجُ النَهَارَ فِي اللَيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الّصَدُورِ ( 2
 ".ها وجود دارد داناست کند و روز را در شب؛ و او به آنچه در دل سينه ر روز مىشب را د" -

آمِنُوا بِاللَهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَا جَعَلَكُم مَسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ( 7

 وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ کَبِيرٌ 
 ( زيارا )در آن قرار داده انفاق کنياد؛   ( خود)از آنچه شما را جانشين و نماينده  به خدا و رسولش ايمان بياوريد و" -

 "!کسانى که از شما ايمان بياورند و انفاق کنند، اجر بزرگى دارند

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَالرَسُاولُ يَادْعُوکُمْ لِتُؤْمِنُاوا بِارَبِكُمْ وَقَادْ أَخَاذَ       ( 8

 إِن کُنتُم مَؤْمِنِينَ  مِيثَاقَكُمْ
خواند که به پروردگارتان ايماان بياورياد، و از شاما     شما را مى ( او)شرا به خدا ايمان نياوريد در حالى که رسول  -

 .آوردنيد ، اگر آماده ايمان( پيمانى از طريق فطرت و خِرد)پيمان گرفته است 

نَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَاى النُاورِ   هُوَ الَذِي يُنَزِلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِ( 9

 وَإِنَ اللَهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ 
کند تا شما را از تاريكيها باه ساوى ناور بارد؛ و      نازل مى[ محمد]= اش  او کسى است که آيات روشنى بر بنده" -

 ".خداوند نسبت به شما مهربان و رحيم است
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لَا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَهِ وَلِلَهِ مِيارَاثُ السَامَاوَاتِ وَالْاأَرْضِ لَاا     وَمَا لَكُمْ أَ( 11

يَسْتَوِي مِنكُم مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِانَ الَاذِينَ   

 نَى وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَکُل ا وَعَدَ اللَهُ الْحُسْ
و کساى شيازى را باا خاود     )شرا در راه خدا انفاق نكنيد در حالى که ميراث آسمانها و زمين همه از آن خداست " -

يكساان   ( با کسانى که پس از پيروزى انفااق کردناد  )کسانى که قبل از پيروزى انفاق کردند و جنگيدند ! ( برد نمى

بلندمقامتر از کسانى هستند که بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد کردند؛ و خداوند به هر دو وعاده نياك   نيستند؛ آنها 

 ".دهيد آگاه است داده؛ و خدا به آنچه انجام مى

 مَن ذَا الَذِي يُقْرِضُ اللَهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُّضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کَرِيمٌ ( 11
تا خداوند آن را باراى او شنادين    ( و از اموالى که به او ارزانى داشته انفاق کند)يكو دهد کيست که به خدا وام ن -

 !برابر کند؟ و براى او پاداش پرارزشى است

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُاورُهُم بَايْنَ أَيْادِيهِمْ وَبِأَيْمَاانِهِم     ( 12

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِاكَ هُاوَ الْفَاوْزُ     بُشْرَاکُمُ الْيَوْمَ جَنَاتٌ

 الْعَظِيمُ 
رو و در سامت   نگارى کاه نورشاان پايش     در روزى است که مردان و زنان باايماان را ماى   ( اين پاداش بزرگ)" -

ه باغهايى از بهشت که نهرها زير بشارت باد بر شما امروز ب ( :گويند و به آنها مى)کند  راستشان بسرعت حرکت مى

 "!و اين همان رستگارى بزرگ است! آن جارى است؛ جاودانه در آن خواهيد ماند ( درختان)

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُاورِکُمْ  ( 13

سُوا نُورًا فَّضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَاهُ بَاابٌ بَاطِنُاهُ فِياهِ     قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءکُمْ فَالْتَمِ

 الرَحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ 
به آنهاا  « !نظرى به ما بيفكنيد تا از نور شما پرتوى برگيريم»: گويند روزى که مردان و زنان منافق به مؤمنان مى -

شود که درى  در اين هنگام ديوارى ميان آنها زده مى« !ديد و کسب نور کنيدبه پشت سر خود بازگر»: شود گفته مى

 !دارد، درونش رحمت است و برونش عذاب
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يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَاى وَلَكِانَكُمْ فَتَناتُمْ أَنفُسَاكُمْ وَتَرَبَّصْاتُمْ      ( 14

 تَى جَاء أَمْرُ اللَهِ وَغَرَکُم بِاللَهِ الْغَرُورُ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَتْكُمُ الْأَمَانِيَ حَ
آرى، ولى شما خود را به هالکات افكندياد و انتظاار    »: گويند مى« !مگر ما با شما نبوديم؟»: زنند آنها را صدا مى -

داد تاا   شكّ و تردياد داشاتيد، و آرزوهااى دور و دراز شاما را فرياب      ( در همه شيز)کشيديد، و  ( مرگ پيامبر را)

 !خداوند فريب داد ( فرمان)فرمان خدا فرا رسيد، و شيطان فريبكار شما را در برابر 

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَذِينَ کَفَرُوا مَأْوَاکُمُ النَارُ هِيَ مَوْلَاکُمْ ( 15

 وَبِئْسَ الْمَّصِيرُ 
شود، و نه از کاافران؛ و جايگاهتاان آتاش اسات و هماان سرپرساتتان        ته مىاى پذيرف پس امروز نه از شما فديه" -

 "!باشد؛ و شه بد جايگاهى است مى

أَلَمْ يَأْنِ لِلَذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَ َ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ وَلَاا  ( 12

لُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَکَثِيرٌ يَكُونُوا کَالَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْ

 مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 
و ! آيا وقت آن نرسيده است که دلهاى مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حقّ نازل کارده اسات خاشا  گاردد؟    " -

والنى بر آنها گذشت و قلبهايشاان  مانند کسانى نباشند که در گذشته به آنها کتاب آسمانى داده شد، سپس زمانى ط

 "!قساوت پيدا کرد؛ و بسيارى از آنها گنهكارند

اعْلَمُوا أَنَ اللَهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاا قَادْ بَيَنَاا لَكُامُ الْآيَااتِ لَعَلَكُامْ       ( 17

 تَعْقِلُونَ 
 !را براى شما بيان کرديم، شايد انديشه کنيد ( ودخ)ما آيات ! کند بدانيد خداوند زمين را بعد از مرگ آن زنده مى -

إِنَ الْمُّصَدِقِينَ وَالْمُّصَدِقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ ( 18

 أَجْرٌ کَرِيمٌ 
باراى آناان    ( رض الحسانه اين قا )دهند، « قرض الحسنه»به خدا  ( از اين راه)کننده، و آنها که  مردان و زنان انفاق -

 !شود و پاداش پرارزشى دارند مّضاعف مى
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وَالَذِينَ آمَنُوا بِاللَهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الّصِدِيقُونَ وَالشُاهَدَاء عِنادَ رَبِهِامْ    ( 19

 ابُ الْجَحِيمِ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَذِينَ کَفَرُوا وَکَذَبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَ
کسانى که به خدا و رسوالنش ايمان آوردند، آنها صدّيقين و شهدا نزد پروردگارشانند؛ براى آنان اسات پااداش   " -

 ".شان؛ و کسانى که کافر شدند و آيات ما را تكذيب کردند، آنها دوزخيانند( ايمان)شان و نور ( اعمال)

ا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَااخُرٌ بَيْانَكُمْ وَتَكَااثُرٌ فِاي     اعْلَمُوا أَنَمَا الْحَيَاةُ الدَنْيَ( 21

الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ کَمَثَلِ غَيْ ٍ أَعْجَبَ الْكُفَارَ نَبَاتُهُ ثُمَ يَهِايّجُ فَتَارَاهُ مُّصْافَر ا ثُامَ     

هِ وَرِضْوَانٌ وَمَاا الْحَيَااةُ   يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَ

 الدَنْيَا إِلَا مَتَاعُ الْغُرُورِ 
بدانيد زندگى دنيا تنها بازى و سرگرمى و تجمّل پرستى و فخرفروشى در ميان شما و افزون طلباى در اماوال و   " -

اى کاه   بگوناه  شود برد، سپس خشك مى فرزندان است، همانند بارانى که محّصولش کشاورزان را در شگفتى فرو مى

به )و در آخرت، عذاب شديد است يا مغفرت و رضاى الهى؛ و ! شود بينى؛ سپس تبديل به کاه مى آن را زردرنگ مى

 "!زندگى دنيا شيزى جز متاع فريب نيست ( هر حال

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِكُمْ وَجَنَاةٍ عَرْضُاهَا کَعَارْضِ السَامَاء وَالْاأَرْضِ      ( 21

أُعِدَتْ لِلَذِينَ آمَنُوا بِاللَهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَّضْلُ اللَهِ يُؤْتِيهِ مَان يَشَااء وَاللَاهُ ذُو    

 الْفَّضْلِ الْعَظِيمِ 
به پيش تازيد براى رسيدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتى که پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمين است و براى " -

اند؛ آماده شده است، اين فّضل خداوناد اسات کاه باه هار کاس بخواهاد         ايمان آورده کسانى که به خدا و رسوالنش

 "!دهد؛ و خداوند صاحب فّضل عظيم است مى

مَا أَصَابَ مِن مَّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَا فِي کِتَابٍ مِن قَبْالِ  ( 22

  أَن نَبْرَأَهَا إِنَ ذَلِكَ عَلَى اللَهِ يَسِيرٌ
دهد مگر اينكه همه آنها قبال از آنكاه زماين را     در زمين و نه در وجود شما روى نمى ( ناخواسته)هيچ مّصيبتى " -

 "!بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت است؛ و اين امر براى خدا آسان است
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يُحِابَ کُالَ    لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَااکُمْ وَاللَاهُ لَاا   ( 23

 مُخْتَالٍ فَخُورٍ 
ايد تأسف نخوريد، و به آنچه به شما داده است دلبسته و شاادمان   اين بخاطر آن است که براى آنچه از دست داده" -

 "!نباشيد؛ و خداوند هيچ متكبّر فخرفروشى را دوست ندارد

ن يَتَوَلَ فَاإِنَ اللَاهَ هُاوَ الْغَنِايَ     الَذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَاسَ بِالْبُخْلِ وَمَ( 24

 الْحَمِيدُ 
به خود )گردان شود،  روى ( از اين فرمان)کنند؛ و هر کس  ورزند و مردم را به بخل دعوت مى همانها که بخل مى" -

 "!نياز و شايسته ستايش است ، شرا که خداوند بى( رساند نه به خدا زيان مى

لَنَا بِالْبَيِنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُاومَ النَااسُ   لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُ( 25

بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِ ُ لِلنَاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَهُ مَن يَنّصُارُهُ  

 وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَ اللَهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ 
شناسايى حقّ از باطل و قاوانين  )و ميزان  ( آسمانى)ما رسوالن خود را با داليل روشن فرستاديم، و با آنها کتاب " -

نازل کرديم تا مردم قيام به عدالت کنند؛ و آهن را نازل کرديم کاه در آن نياروى شاديد و مناافعى باراى       ( عادالنه

آنكاه او را ببينناد؛ خداوناد قاوّى و      کناد باى   را ياارى ماى   مردم است، تا خداوند بداند شاه کساى او و رساوالنش   

 "!ناپذير است شكست

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَتِهِمَا النُبُاوَةَ وَالْكِتَاابَ فَمِانْهُم    ( 22

 مَهْتَدٍ وَکَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 
اناد و   يم، و در دودمان آن دو نبوّت و کتاب قرار داديم؛ بعّضى از آنهاا هادايت يافتاه   ما نوح و ابراهيم را فرستاد" -

 ".بسيارى از آنها گنهكارند

ثُمَ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْانِ مَارْيَمَ وَآتَيْنَااهُ الْإِنجِيالَ     ( 27

وهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً ابْتَادَعُوهَا مَاا کَتَبْنَاهَاا    وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَذِينَ اتَبَعُ
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عَلَيْهِمْ إِلَا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَذِينَ آمَنُوا مِانْهُمْ  

 أَجْرَهُمْ وَکَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 
الن ديگر خود را فرستاديم، و بعد از آنان عيسى بن مريم را مبعوث کرديم و به او انجيال  سپس در پى آنان رسو" -

عطا کرديم، و در دل کسانى که از او پيروى کردند رأفت و رحمت قرار داديم؛ و رهبانيّتى را که ابداع کرده بودناد،  

رو ما باه   قّ آن را رعايت نكردند؛ از اينما بر آنان مقرّر نداشته بوديم؛ گرشه هدفشان جلب خشنودى خدا بود، ولى ح

 "!کسانى از آنها که ايمان آوردند پاداششان را داديم؛ و بسيارى از آنها فاسقند

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللَهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ کِفْلَيْنِ مِان رَحْمَتِاهِ   ( 28

 ونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُ
تقواى الهى پيشه کنيد و به رسولش ايمان بياوريد تا دو سهم از رحمتش به شاما  ! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

ما را راه بروياد و گناهاان شا    ( در ميان مردم و در مسير زندگى خاود )ببخشد و براى شما نورى قرار دهد که با آن 

 ".ببخشد؛ و خداوند غفور و رحيم است

لِئَلَا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَّضْلِ اللَاهِ وَأَنَ الْفَّضْالَ   ( 29

 بِيَدِ اللَهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَهُ ذُو الْفَّضْلِ الْعَظِيمِ 
به دست اوست، به هار کاس    ( و رحمت)يزى از فّضل خدا نيستند، و تمام فّضل تا اهل کتاب بدانند که قادر بر ش" -

 "!بخشد؛ و خداوند داراى فّضل عظيم است بخواهد آن را مى
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 سوره المجادله

 محل نزول مدينه -22تعداد آيات  -58س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

مِ َ اللَهُ قَوْلَ الَتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَهِ وَاللَهُ يَسْمَ ُ قَدْ سَ( 1

 تَحَاوُرَکُمَا إِنَ اللَهَ سَمِي ٌ بَّصِيرٌ 
و تقاضااى  )کرد شانيد   خداوند سخن زنى را که درباره شوهرش به تو مراجعه کرده بود و به خداوند شكايت مى" -

شنيد؛ و خداوند شانوا   مى ( و اصرار آن زن را درباره حل مشكلش)؛ خداوند گفتگوى شما را با هم ( کرداو را اجابت 

 ".و بيناست

الَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم مَا هُنَ أُمَهَاتِهِمْ إِنْ أُمَهَاتُهُمْ إِلَاا اللَاائِي   ( 2

 نكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَ اللَهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَهُمْ لَيَقُولُونَ مُ
تو نسبت به مان  = أَنتِ عَلىَ کَظهَرِ أُمّى »: گويند و مى)کنند  مى« ظهار»کسانى که از شما نسبت به همسرانشان " -

آنهاا  ! اناد  نها را باه دنياا آورده  اند که آ ، آنان هرگز مادرانشان نيستند؛ مادرانشان تنها کسانى( «بمنزله مادرم هستى

 "!گويند؛ و خداوند بخشنده و آمرزنده است سخنى زشت و باطل مى

وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِان قَبْالِ   ( 3

 عْمَلُونَ خَبِيرٌ أَن يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَهُ بِمَا تَ
گردند، بايد پيش از آميزش جنسى با هم،  کنند، سپس از گفته خود بازمى مى« ظِهار»کسانى که همسران خود را " -

 "!دهيد آگاه است شويد؛ و خداوند به آنچه انجام مى اى را آزاد کنند؛ اين دستورى است که به آن اندرز داده مى برده
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يَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا فَمَان لَامْ يَسْاتَطِ ْ    فَمَن لَمْ يَجِدْ فَّصِ( 4

َفإِطْعَاُم سِاتِيَن ِمسْاكِينًا ذَلِاَك لِتُؤْمِنُاوا بِاللَاِه َورَسُاولِِه َوتِلْاَك حُادُودُ اللَاهِ          

 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
نداشته باشد، دو ماه پياپى قبل از آميزش روزه بگيرد؛ و کسى که ايان   ( اى آزاد کردن برده)و کسى که توانايى " -

را هم نتواند، شّصت مسكين را اطعام کند؛ اين براى آن است که به خدا و رسولش ايمان بياوريد؛ اينها مرزهاى الهى 

 "!است؛ و کسانى که با آن مخالفت کنند، عذاب دردناکى دارند

اللَهَ وَرَسُولَهُ کُبِتُوا کَمَا کُبِاتَ الَاذِينَ مِان قَابْلِهِمْ وَقَادْ       إِنَ الَذِينَ يُحَادَونَ( 5

 أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مَهِينٌ 
گونه که پيشينيان خاوار و ذليال شادند؛ ماا      کنند خوار و ذليل شدند آن کسانى که با خدا و رسولش دشمنى مى" -

 "...اى است ديم، و براى کافران عذاب خوارکنندهآيات روشنى نازل کر

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَهُ جَمِيعًا فَيُنَبِئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحّْصَاهُ اللَهُ وَنَسُوهُ وَاللَهُ عَلَى کُلِ ( 2

 شَيْءٍ شَهِيدٌ 
سازد، اعمالى کاه خداوناد    ا خبر مىانگيزد و از اعمالى که انجام دادند ب در آن روز که خداوند همه آنها را برمى" -

 "!حساب آن را نگه داشته و آنها فراموشش کردند؛ و خداوند بر هر شيز شاهد و ناظر است

أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْاوَى  ( 7

خَمْسَةٍ إِلَا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَکْثَرَ إِلَا  ثَلَاثَةٍ إِلَا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا

هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا کَانُوا ثُمَ يُنَبِئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَاةِ إِنَ اللَاهَ بِكُالِ شَايْءٍ     

 عَلِيمٌ 
داند؛ هايچ گااه ساه نفار باا هام نجاوا         ه را در زمين است مىدانى که خداوند آنچه را در آسمانها و آنچ آيا نمى" -

کنند مگار اينكاه خداوناد ششامين      کنند مگر اينكه خداوند شهارمين آنهاست، و هيچ گاه پنّج نفر با هم نجوا نمى نمى

ا را آنهاست، و نه تعدادى کمتر و نه بيشتر از آن مگر اينكه او همراه آنهاست هر جا که باشند، سپس روز قيامت آنه

 "!سازد، شرا که خداوند به هر شيزى داناست از اعمالشان آگاه مى
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أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِينَ نُهُوا عَنِ النَجْوَى ثُمَ يَعُودُونَ لِمَاا نُهُاوا عَنْاهُ وَيَتَنَااجَوْنَ     ( 8

لَمْ يُحَيِكَ بِهِ اللَهُ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعّْصِيَتِ الرَسُولِ وَإِذَا جَاؤُوکَ حَيَوْکَ بِمَا 

وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِبُنَا اللَهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَمُ يَّصْالَوْنَهَا فَبِائْسَ   

 الْمَّصِيرُ 
نهى شدند، ساپس باه کاارى کاه از آن نهاى شاده بودناد        [  سخنان درگوشى]= آيا نديدى کسانى را که از نجوا  -

آيند تو را  پردازند و هنگامى که نزد تو مى گردند و براى انجام گناه و تعدّى و نافرمانى رسول خدا به نجوا مى بازمى

هايماان   شرا خداوند ما را بخاطر گفته»: گويند گويند که خدا به تو نگفته است، و در دل مى مى ( و خوشامدى)تحيّتى 

 !شوند، و شه بد فرجامى است د آن مىجهنم براى آنان کافى است، وار« !کند؟ عذاب نمى

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَاا تَتَنَااجَوْا بِالْاإِثْمِ وَالْعُادْوَانِ وَمَعّْصِايَتِ      ( 9

 الرَسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِ وَالتَقْوَى وَاتَقُوا اللَهَ الَذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 
نجوا نكنياد،   ( خدا)کنيد، و به گناه و تعدّى و نافرمانى رسول  هنگامى که نجوا مى! ايد ه ايمان آوردهاى کسانى ک -

 !شويد بپرهيزيد و به کار نيك و تقوا نجوا کنيد، و از خدايى که همگى نزد او جم  مى

ّضَاارِهِمْ شَايْئًا إِلَاا    إِنَمَا النَجْوَى مِنَ الشَيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِ( 11

 بِإِذْنِ اللَهِ وَعَلَى اللَهِ فَلْيَتَوَکَلِ الْمُؤْمِنُونَ 
خواهد با آن مؤمنان غمگين شوند؛ ولى نمى تواند هيچ گونه ضررى به آنهاا   نجوا تنها از سوى شيطان است؛ مى" -

 "!برساند جز بفرمان خدا؛ پس مؤمنان تنها بر خدا توکّل کنند

ا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَاحُوا يَفْسَاحِ   يَ( 11

اللَهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَ ِ اللَهُ الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ أُوتُوا 

 خَبِيرٌ  الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
واردهاا جاا    و باه تاازه  )مجلس را وسعت بخشايد  »: هنگامى که به شما گفته شود! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

، «برخيزياد »: بخشاد؛ و هنگاامى کاه گفتاه شاود      براى شما وسعت ماى  ( بهشت را)، وسعت بخشيد، خداوند «( دهيد
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اند و کسانى را که علم به آنان داده شده درجات عظيماى   وردهبرخيزيد؛ اگر شنين کنيد، خداوند کسانى را که ايمان آ

 "!دهيد آگاه است بخشد؛ و خداوند به آنچه انجام مى مى

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاکُمْ صَادَقَةً  ( 12

 لَمْ تَجِدُوا فَإِنَ اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن
، قبل ( و سخنان درگوشى بگوييد)خواهيد با رسول خدا نجوا کنيد  هنگامى که مى! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

د غفور و تر است و اگر توانايى نداشته باشيد، خداون بدهيد؛ اين براى شما بهتر و پاکيزه ( در راه خدا)اى  از آن صدقه

 "!رحيم است

أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاکُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَاابَ اللَاهُ   ( 13

عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الّصَلَاةَ وَآتُوا الزَکَاةَ وَأَطِيعُوا اللَاهَ وَرَسُاولَهُ وَاللَاهُ خَبِيارٌ بِمَاا      

 تَعْمَلُونَ 
اکنون که اين کار را نكرديد و خداوند ! ا ترسيديد فقير شويد که از دادن صدقات قبل از نجوا خوددارى کرديد؟آي -

خداوناد   ( بدانياد )توبه شما را پذيرفت، نماز را برپا داريد و زکات را ادا کنيد و خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد و 

 !دهيد با خبر است از آنچه انجام مى

رَ إِلَى الَذِينَ تَوَلَوْا قَوْمًا غَّضِبَ اللَهُ عَلَيْهِم مَا هُم مِانكُمْ وَلَاا مِانْهُمْ    أَلَمْ تَ( 14

 وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
آنها نه از شما هستند و نه از ! آيا نديدى کسانى را که طرح دوستى با گروهى که مورد غّضب خدا بودند ريختند؟ -

 !( گويند دروغ نمى)دانند  در حالى که خودشان مى ( که از شما هستند)کنند  سوگند دروغ ياد مى! آنان

 أَعَدَ اللَهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَهُمْ سَاء مَا کَانُوا يَعْمَلُونَ ( 15
 !دادند خداوند عذاب شديدى براى آنان فراهم ساخته، شرا که اعمال بدى انجام مى -

 خَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَةً فَّصَدَوا عَن سَبِيلِ اللَهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مَهِينٌ اتَ( 12
رو باراى آناان عاذاب     آنها ساوگندهاى خاود را ساپرى قارار دادناد و ماردم را از راه خادا بازداشاتند؛ از ايان         " -

 "!اى است خوارکننده
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دُهُم مِنَ اللَهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَاارِ  لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَا( 17

 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
 "!مانند کند؛ آنها اهل آتشند و جاودانه در آن مى هرگز اموال و اوالدشان آنها را از عذاب الهى حفظ نمى" -

ونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ کَمَا يَحْلِفُ( 18

 شَيْءٍ أَلَا إِنَهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ 
کنند  ياد مى ( دروغ)انگيزد، آنها براى خدا نيز سوگند  روزى را که خداوند همه آنها را برمى ( به خاطر بياوريد)" -

توانناد انجاام دهناد؛ بدانياد آنهاا       ى ماى کنناد کاار   کنناد؛ و گماان ماى    براى شاما يااد ماى    ( امروز)گونه که  همان

 "!دروغگويانند

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِکْرَ اللَهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَيْطَانِ أَلَاا إِنَ  ( 19

 حِزْبَ الشَيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ 
بدانياد حازب شايطان    ! ده؛ آناان حازب شايطانند   شيطان بر آنان مسالّط شاده و يااد خادا را از خااطر آنهاا بار       " -

 "!زيانكارانند

 إِنَ الَذِينَ يُحَادَونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي األَذَلِينَ ( 21
 .!ترين افرادند کنند، آنها در زُمره ذليل کسانى که با خدا و رسولش دشمنى مى -

 ي إِنَ اللَهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ کَتَبَ اللَهُ لَأَغْلِبَنَ أَنَا وَرُسُلِ( 21
 "!ناپذير است شويم؛ شرا که خداوند قوّى و شكست خداوند شنين مقرر داشته که من و رسوالنم پيروز مى" -
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لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادَونَ مَنْ حَاادَ اللَاهَ وَرَسُاولَهُ    ( 22

اءهُمْ أَوْ أَبْنَااءهُمْ أَوْ إِخْاوَانَهُمْ أَوْ عَشِايرَتَهُمْ أُوْلَئِاكَ کَتَابَ فِاي       وَلَوْ کَانُوا آبَ

قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاا الْأَنْهَاارُ   

أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَهِ أَلَا إِنَ حِزْبَ اللَهِ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 

 هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
يابى که با دشمنان خدا و رسولش دوستى کنند، هر شند  هيچ قومى را که ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند نمى" -

مان را بر صفحه دلهايشان نوشته پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندانشان باشند؛ آنان کسانى هستند که خدا اي

کناد کاه نهرهاا از زيار      و با روحى از ناحيه خودش آنها را تقويت فرموده، و آنها را در باغهايى از بهشت وارد ماى 

حازب  »مانند؛ خدا از آنها خشنود است، و آنان نيز از خدا خشنودند؛ آنها  جارى است، جاودانه در آن مى ( درختانش)

 ".پيروزان و رستگارانند« حزب اللّه»اند؛ بدانيد «اللّه

 سوره الحشر

 محل نزول مدينه -24تعداد آيات  -59س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 سَبَحَ لِلَهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 1
 "!گويد؛ و او عزيز و حكيم است انها و آنچه در زمين است، براى خدا تسبيح مىآنچه در آسم" -

هُوَ الَذِي أَخْرَجَ الَذِينَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَلِ الْحَشْرِ مَاا  ( 2

للَهِ فَأَتَاهُمُ اللَهُ مِنْ حَيْ ُ ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُوا أَنَهُم مَانِعَتُهُمْ حُّصُونُهُم مِنَ ا
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لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُاوبِهِمُ الرُعْابَ يُخْرِبُاونَ بُيُاوتَهُم بِأَيْادِيهِمْ وَأَيْادِي       

 الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبّْصَارِ 
گماان  ! هايشاان بيارون راناد    از خاناه  ( انبا مسلمان)او کسى است که کافران اهل کتاب را در نخستين برخورد " -

کردناد کاه دِژهااى محكمشاان آنهاا را از عاذاب الهاى ماان           کرديد آنان خارج شوند، و خودشان نيز گمان مى نمى

اى که  کردند به سراغشان آمد و در دلهايشان ترس و وحشت افكند، بگونه شود؛ امّا خداوند از آنجا که گمان نمى مى

 "!کردند؛ پس عبرت بگيريد اى صاحبان ششم ا دست خويش و با دست مؤمنان ويران مىهاى خود را ب خانه

وَلَوْلَا أَن کَتَبَ اللَهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَبَهُمْ فِي الدَنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ ( 3

 النَارِ 
کرد؛ و براى  ته بود، آنها را در همين دنيا مجازات مىو اگر نه اين بود که خداوند ترک وطن را بر آنان مقرّر داش" -

 "!آنان در آخرت نيز عذاب آتش است

 ذَلِكَ بِأَنَهُمْ شَاقُوا اللَهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ اللَهَ فَإِنَ اللَهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( 4
کاه   ( باياد بداناد  )کس با خدا دشمنى کناد  اين به خاطر آن است که آنها با خدا و رسولش دشمنى کردند؛ و هر " -

 "!خدا مجازات شديدى دارد

مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِاإِذْنِ اللَاهِ وَلِيُخْازِيَ    ( 5

 الْفَاسِقِينَ 
به فرمان خدا بود؛ و باراى ايان باود    هر درخت باارزش نخل را قط  کرديد يا آن را به حال خود واگذاشتيد، همه " -

 "!که فاسقان را خوار و رسوا کند

وَمَا أَفَاء اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْاهِ مِانْ خَيْالٍ وَلَاا رِکَاابٍ      ( 2

  وَلَكِنَ اللَهَ يُسَلِطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللَهُ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ
شيزى است که شما باراى باه دسات آوردن     ( و بخشيده)به رسولش بازگردانده [ يهود]= و آنچه را خدا از آنان " -

سازد؛  نه اسبى تاختيد و نه شترى؛ ولى خداوند رسوالن خود را بر هر کس بخواهد مسلّط مى ( زحمتى نكشيديد،)آن 

 "!و خدا بر هر شيز توانا است
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عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْالِ الْقُارَى فَلِلَاهِ وَلِلرَسُاولِ وَلِاذِي الْقُرْبَاى        مَا أَفَاء اللَهُ( 7

وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِينِ وَابْنِ السَبِيلِ کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِانكُمْ وَمَاا   

 اتَقُوا اللَهَ إِنَ اللَهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ آتَاکُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَ
آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگرداناد، از آن خادا و رساول و خويشااوندان او، و يتيماان و      " -

ل آنچه را رسو! در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد ( اين اموال عظيم)مستمندان و در راه ماندگان است، تا 

خدا بپرهيزيد کاه   ( مخالفت)، و از آنچه نهى کرده خوددارى نماييد؛ و از ( و اجرا کنيد)خدا براى شما آورده بگيريد 

 "!خداوند کيفرش شديد است

لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَّضْالًا مِانَ   ( 8

 ضْوَانًا وَيَنّصُرُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الّصَادِقُونَ اللَهِ وَرِ
اين اموال براى فقيران مهاجرانى است که از خانه و کاشانه و اموال خود بيرون رانده شدند در حاالى کاه فّضال    " -

 "!کنند؛ و آنها راستگويانند طلبند و خدا و رسولش را يارى مى الهى و رضاى او را مى

وَالَذِينَ تَبَوَؤُوا الدَارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَابْلِهِمْ يُحِبَاونَ مَانْ هَااجَرَ إِلَايْهِمْ وَلَاا        (9

يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ کَاانَ بِهِامْ   

 هُمُ الْمُفْلِحُونَ خَّصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ 
و در سراى ايمان پايش از مهااجران مساكن گزيدناد و     [  سرزمين مدينه]= و براى کسانى است که در اين سرا " -

دارند، و در دل خود نيازى به آنچه به مهاجران داده شاده احسااس    کسانى را که به سويشان هجرت کنند دوست مى

د هر شند خودشان بسيار نيازمند باشند؛ کسانى کاه از بخال و حارص نفاس     دارن کنند و آنها را بر خود مقدّم مى نمى

 "!اند رستگارانند خويش باز داشته شده

وَالَذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَاذِينَ سَابَقُونَا   ( 11

 ل ا لِلَذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنَكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِ
ما و برادرانماان را  ! پروردگارا»: گويند آمدند و مى[ بعد از مهاجران و انّصار]= کسانى که بعد از آنها  ( همچنين) -

پروردگاارا، تاو   ! دهاى نسبت به مؤمنان قارار ما   که در ايمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز، و در دلهايمان حسد و کينه

 «!مهربان و رحيمى
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أَلَمْ تَر إِلَى الَذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَذِينَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاابِ  ( 11

كُمْ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِي ُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُاوتِلْتُمْ لَنَنّصُارَنَ  

 وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ 
بيارون   ( از وطان )هرگاه شاما را  »: گفتند آيا منافقان را نديدى که پيوسته به برادران کفارشان از اهل کتاب مى" -

کنند، ما هم با شما بيرون خواهيم رفت و هرگز سخن هيچ کس را درباره شما اطاعت نخاواهيم کارد؛ و اگار باا شاما      

 "!دهد که آنها دروغگويانند خداوند شهادت مى« !ار شود، ياريتان خواهيم نمودپيك

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنّصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَارُوهُمْ  ( 12

 لَيُوَلُنَ الْأَدْبَارَ ثُمَ لَا يُنّصَرُونَ 
روند، و اگر با آنها پيكار شود ياريشان نخواهند کرد، و اگار ياريشاان    ان بيرون نمىاگر آنها را بيرون کنند با آن" -

 "!کند کنند؛ سپس کسى آنان را يارى نمى کنند پشت به ميدان کرده فرار مى

 لَأَنتُمْ أَشَدَ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ اللَهِ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ( 13
 "!ت از شما در دلهاى آنها بيش از ترس از خداست؛ اين به خاطر آن است که آنها گروهى نادانندوحش" -

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَا فِي قُرًى مَحَّصَنَةٍ أَوْ مِن وَرَاء جُدُرٍ بَأْسُاهُمْ بَيْانَهُمْ   ( 14

 أَنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَى ذَلِكَ بِ
پيكارشاان در مياان   ! جنگند جز در دژهااى محكام ياا از پشات ديوارهاا      آنها هرگز با شما بّصورت گروهى نمى" -

پندارى، در حالى که دلهايشان پراکنده اسات؛ ايان    آنها را متّحد مى ( !امّا در برابر شما ضعيف)خودشان شديد است، 

 "!کنند ها قومى هستند که تعقّل نمىبه خاطر آن است که آن

 کَمَثَلِ الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( 15
کار اين گروه از يهود همانند کسانى است که کمى قبل از آنان بودند، طعم تلخ کار خود را ششيدند و باراى آنهاا    -

 !عذابى دردناک است
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کَمَثَلِ الشَيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اکْفُرْ فَلَمَا کَفَرَ قَالَ إِنِي بَرِيءٌ مِنكَ إِنِاي  ( 12

 أَخَافُ اللَهَ رَبَ الْعَالَمِينَ 
امّا هنگاامى کاه کاافر    « !( تا مشكالت تو را حل کنم)کافر شو »: کار آنها همچون شيطان است که به انسان گفت -

 «!من از تو بيزارم، من از خداوندى که پروردگار عالميان است بيم دارم»: شد گفت

 فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَهُمَا فِي النَارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء الظَالِمِينَ ( 17
سات کيفار   مانناد؛ و ايان ا   سرانجام کارشان اين شد که هر دو در آتش دوزخ خواهند باود، جاوداناه در آن ماى   " -

 "!ستمكاران

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللَهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَمَتْ لِغَدٍ وَاتَقُوا اللَاهَ إِنَ  ( 18

 اللَهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 
فردايش شه شيز از پيش  خدا بپرهيزيد؛ و هر کس بايد بنگرد تا براى ( مخالفت)ايد از  اى کسانى که ايمان آورده" -

 "!دهيد آگاه است فرستاده؛ و از خدا بپرهيزيد که خداوند از آنچه انجام مى

 وَلَا تَكُونُوا کَالَذِينَ نَسُوا اللَهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( 19
گرفتاار کارد، آنهاا    « خاود فراموشاى  »را باه  و همچون کسانى نباشيد که خدا را فراموش کردند و خدا نياز آنهاا    -

 .فاسقانند

 لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَةِ أَصْحَابُ الْجَنَةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ( 21
 "!هرگز دوزخيان و بهشتيان يكسان نيستند؛ اصحاب بهشت رستگار و پيروزند" -

لَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مَتَّصَادِعًا مِانْ خَشْايَةِ اللَاهِ     لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَ( 21

 وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَّضْرِبُهَا لِلنَاسِ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَرُونَ 
اينهاا  ! شكافد شود و از خوف خدا مى ديدى که در برابر آن خاش  مى کرديم، مى اگر اين قرآن را بر کوهى نازل مى -

 !زنيم، شايد در آن بينديشيد ى است که براى مردم مىمثالهاي

 هُوَ اللَهُ الَذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَهَادَةِ هُوَ الرَحْمَنُ الرَحِيمُ ( 22
 !او خدايى است که معبودى جز او نيست، داناى آشكار و نهان است، و او رحمان و رحيم است -



 قرآن کریم               سوره الممتحنه

886 

هُ الَذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ الْمَلِاكُ الْقُادَوسُ السَالَامُ الْمُاؤْمِنُ الْمُهَايْمِنُ      هُوَ اللَ( 23

 الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِرُ سُبْحَانَ اللَهِ عَمَا يُشْرِکُونَ 
ى ياتم  و خدايى است که معبودى جز او نيست، حاکم و مالك اصلى اوست، از هار عياب منازّه اسات، باه کسا      " -

ناپذير که با اراده نافذ خود هر امرى را اصاالح   کند، امنيّت بخش است، مراقب همه شيز است، قدرتمندى شكست نمى

 "!دهند کند، و شايسته عظمت است؛ خداوند منزّه است از آنچه شريك براى او قرارمى مى

الْحُسْانَى يُسَابِحُ لَاهُ مَاا فِاي       هُوَ اللَهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُّصَوِرُ لَهُ الْأَسْمَاء( 24

 السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
؛ باراى او نامهااى نياك اسات؛ آنچاه در      ( نظير بى)سابقه، و صورتگرى  اى بى او خداوندى است خالق، آفريننده" -

 "!گويند؛ و او عزيز و حكيم است آسمانها و زمين است تسبيح او مى

 

 

 

 وره الممتحنهس

 محل نزول مدينه -13تعداد آيات  -21س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَکُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَةِ ( 1

ا جَاءکُم مِنَ الْحَقِ يُخْرِجُونَ الرَسُاولَ وَإِيَااکُمْ أَن تُؤْمِنُاوا بِاللَاهِ     وَقَدْ کَفَرُوا بِمَ

رَبِكُمْ إِن کُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِاي سَابِيلِي وَابْتِغَااء مَرْضَااتِي تُسِارُونَ إِلَايْهِم       
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مَن يَفْعَلْهُ مِانكُمْ فَقَادْ ضَالَ سَاوَاء     بِالْمَوَدَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَ

 السَبِيلِ 
شما نسبت به آناان اظهاار محبّات    ! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگيريد! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

ن باه  اند و رسول اللّاه و شاما را باه خااطر ايماا      کنيد، در حالى که آنها به آنچه از حقّ براى شما آمده کافر شده مى

رانناد؛ اگار شاما باراى جهااد در راه مان و جلاب         خداوندى که پروردگار همه شماست از شهر و ديارتان بيرون مى

کنياد   شما مخفيانه با آنها رابطه دوستى برقرار ماى  ( !پيوند دوستى با آنان برقرار نسازيد)ايد؛  خشنوديم هجرت کرده

و هر کس از شما شنين کارى کناد، از راه راسات   ! از همه داناترمسازيد  در حالى که من به آنچه پنهان يا آشكار مى

 "!گمراه شده است

إِن يَثْقَفُوکُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسَاوءِ  ( 2

 وَوَدَوا لَوْ تَكْفُرُونَ 
هناد باود و دسات و زباان خاود را باه بادى کاردن نسابت باه شاما            اگر آنها بر شما مسلّط شوند، دشمنانتان خوا -

 !گشايند، و دوست دارند شما به کفر بازگرديد مى

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُکُمْ يَاوْمَ الْقِيَامَاةِ يَفّْصِالُ بَيْانَكُمْ وَاللَاهُ بِمَاا       ( 3

 تَعْمَلُونَ بَّصِيرٌ 
افكند؛ و خداوند به  وز قيامت سودى به حالتان نخواهند داشت؛ ميان شما جدايى مىهرگز بستگان و فرزندانتان ر" -

 ".دهيد بيناست آنچه انجام مى
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قَدْ کَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَاء ( 4

ِن اللَاِه کَفَرْنَاا بِكُاْم َوبَادَا بَيْنَنَاا َوبَيْانَكُُم الْعَادَاوَةُ        مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُو

وَالْبَغّْضَاء أَبَدًا حَتَى تُؤْمِنُوا بِاللَهِ وَحْدَهُ إِلَا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِياهِ لَأَسْاتَغْفِرَنَ لَاكَ    

وَکَلْنَا وَإِلَيْاكَ أَنَبْنَاا وَإِلَيْاكَ    وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَهِ مِن شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيْكَ تَ

 الْمَّصِيرُ 
براى شما سرمشق خوبى در زندگى ابراهيم و کسانى که با او بودند وجود داشات، در آن هنگاامى کاه باه قاوم      " -

ا پرستيد بيزاريم؛ ما نسبت به شما کافريم؛ و مياان ماا و شام    ما از شما و آنچه غير از خدا مى»: خود گفتند ( مشرک)

 ! عداوت و دشمنى هميشگى آشكار شده است؛ تا آن زمان که به خداى يگانه ايمان بياوريد

کانم، و در   که براى تو آمرزش طلاب ماى   ( و وعده داد)گفت [ عمويش آزر]= جز آن سخن ابراهيم که به پدرش  -

 !( و اختيارى ندارم)عين حال در برابر خداوند براى تو مالك شيزى نيستم 

 "!ما بر تو توکّل کرديم و به سوى تو بازگشتيم، و همه فرجامها بسوى تو است! راپروردگا -

 رَبَنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَذِينَ کَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَنَا إِنَكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 5
 «!اى پروردگار ما که تو عزيز و حكيمى ما را مايه گمراهى کافران قرار مده، و ما را ببخش،! پروردگارا -

لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن کَانَ يَرْجُو اللَاهَ وَالْيَاوْمَ الْاآخِرَ وَمَان     ( 2

 يَتَوَلَ فَإِنَ اللَهَ هُوَ الْغَنِيَ الْحَمِيدُ 
بود، براى کساانى کاه امياد باه خادا و روز       ( و سرمشق نيكويى)براى شما در زندگى آنها اسوه حسنه  ( آرى)" -

 "!نياز و شايسته ستايش است قيامت دارند؛ و هر کس سرپيچى کند به خويشتن ضرر زده است، زيرا خداوند بى

عَسَى اللَهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مَوَدَةً وَاللَهُ قَدِيرٌ وَاللَهُ ( 7

 ورٌ رَحِيمٌ غَفُ
پيوند محبّت برقرار کناد؛   ( از راه اسالم)اميد است خدا ميان شما و کسانى از مشرکين که با شما دشمنى کردند " -

 ".خداوند تواناست و خداوند آمرزنده و مهربان است
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وکُم مِن دِيَارِکُمْ لَا يَنْهَاکُمُ اللَهُ عَنِ الَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوکُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُ( 8

 أَن تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَ اللَهَ يُحِبَ الْمُقْسِطِينَ 
خدا شما را از نيكى کردن و رعايت عدالت نسبت به کسانى که در راه دين با شما پيكاار نكردناد و از خاناه و    " -

 ".پيشگان را دوست دارد کند؛ شرا که خداوند عدالت ديارتان بيرون نراندند نهى نمى

إِنَمَا يَنْهَاکُمُ اللَهُ عَنِ الَذِينَ قَاتَلُوکُمْ فِي الادِينِ وَأَخْرَجُاوکُم مِان دِيَاارِکُمْ     ( 9

 وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ 
کند که در امر دين با شما پيكار کردند و شما را از خاناه هايتاان    رابطه با کسانى نهى مىتنها شما را از دوستى و  -

 !راندن شما کمك کردند و هر کس با آنان رابطه دوستى داشته باشد ظالم و ستمگر است بيرون راندند يا به بيرون

رَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ اللَهُ أَعْلَمُ يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءکُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِ( 11

بِإِيمَانِهِنَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى الْكُفَارِ لَا هُنَ حِلٌ لَهُمْ وَلَا 

ذَا آتَيْتُمُوهُنَ هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَ وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ إِ

أُجُورَهُنَ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِّصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْاتُمْ وَلْيَسْاأَلُوا مَاا أَنفَقُاوا     

 ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
 -بعنوان هجرت نزد شما آيناد، آنهاا را آزماايش کنياد     هنگامى که زنان باايمان ! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

هرگاه آنان را مؤمن يافتيد، آنها را بسوى کفّار بازنگردانيد؛ ناه آنهاا باراى کفّاار      -خداوند به ايمانشان آگاهتر است

نان بپردازياد؛ و  اند به آ پرداخته ( براى ازدواج با اين زنان)حاللند و نه کفّار براى آنها حالل؛ و آنچه را همسران آنها 

گناهى بر شما نيست که با آنها ازدواج کنيد هرگاه مَهرشان را به آنان بدهيد و هرگز زنان کافر را در همسارى خاود   

اياد مطالباه    حق داريد مَهرى را که پرداختاه  ( و اگر کسى از زنان شما کافر شد و به بالد کفر فرار کرد،)نگه نداريد 

از شما مطالبه کنناد؛ ايان حكام خداوناد      ( اند ارند مهر زنانشان را که از آنان جدا شدهگونه که آنها حق د کنيد همان

 "!کند، و خداوند دانا و حكيم است است که در ميان شما حكم مى
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وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاآتُوا الَاذِينَ ذَهَبَاتْ    ( 11

 مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَقُوا اللَهَ الَذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ  أَزْوَاجُهُم
و شما در جنگى بر آنان پيروز شاديد   ( و به سوى کفار بازگردند)و اگر بعّضى از همسران شما از دستتان بروند " -

 ( مخالفات )بدهياد؛ و از   اناد  اناد، همانناد مهارى را کاه پرداختاه      و غنايمى گرفتيد، به کسانى که همسرانشاان رفتاه  

 "!خداوندى که همه به او ايمان داريد بپرهيزيد

يَا أَيَهَا النَبِيَ إِذَا جَاءکَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَا يُشْرِکْنَ بِاللَهِ شَيْئًا ( 12

تِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَ وَلَا يَأْ

وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعّْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَ اللَهَ إِنَ اللَهَ غَفُاورٌ  

 رَحِيمٌ 
خدا قرار ندهند، دزدى و زنا هنگامى که زنان مؤمن نزد تو آيند و با تو بيعت کنند که شيزى را شريك ! اى پيامبر -

اى مخالفات   نكنند، فرزندان خود را نكشند، تهمت و افترايى پيش دست و پاى خود نياورند و در هايچ کاار شايساته   

 !فرمان تو نكنند، با آنها بيعت کن و براى آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان است

آمَنُوا لَا تَتَوَلَوْا قَوْمًا غَّضِبَ اللَهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ  يَا أَيَهَا الَذِينَ( 13

 کَمَا يَئِسَ الْكُفَارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ 
با قومى که خداوند آنان را مورد غّضب قرار داده دوستى نكنيد؛ آناان از آخارت   ! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

 "!باشند گونه که کفار مدفون در قبرها مأيوس مى نمأيوسند هما

 سوره الصف

 محل نزول مدينه -14تعداد آيات  -21س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ
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 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 سَبَحَ لِلَهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 1
 "!ناپذير و حكيم است گويند؛ و او شكست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است همه تسبيح خدا مى" -

 يَا أَيَهَا الَذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ( 2
 !کنيد؟ گوييد که عمل نمى شرا سخنى مى! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

 هِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَ( 3
 !کنيد نزد خدا بسيار موجب خشم است که سخنى بگوييد که عمل نمى -

 إِنَ اللَهَ يُحِبَ الَذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَف ا کَأَنَهُم بُنيَانٌ مَرْصُوصٌ ( 4
 !اند ند گوئى بنايى آهنينکن دارد که در راه او پيكار مى خداوند کسانى را دوست مى -

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِاي رَسُاولُ اللَاهِ    ( 5

 إِلَيْكُمْ فَلَمَا زَاغُوا أَزَاغَ اللَهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 
دانياد مان    دهيد با اينكه مى شرا مرا آزار مى! اى قوم من»: مى را که موسى به قومش گفتهنگا ( به ياد آوريد)" -

هنگامى که آنها از حق منحرف شدند، خداوند قلوبشان را منحرف ساخت؛ و خادا  « !فرستاده خدا به سوى شما هستم؟

 "!کند فاسقان را هدايت نمى

سْرَائِيلَ إِنِي رَسُولُ اللَهِ إِلَيْكُم مَّصَدِقًا لِمَا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِ( 2

بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَوْرَاةِ وَمُبَشِرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَا جَااءهُم  

 بِالْبَيِنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مَبِينٌ 
من فرستاده خدا به سوى شاما هساتم در   ! اى بنى اسرائيل»: سى بن مريم گفتهنگامى را که عي ( به ياد آوريد)و  -

دهنده به رسولى کاه بعاد از    باشم، و بشارت مى[  تورات]= کننده کتابى که قبل از من فرستاده شده  حالى که تّصديق

ايان  »: ان آمد، گفتندبا معجزات و داليل روشن به سراغ آن[ احمد]= هنگامى که او « !آيد و نام او احمد است من مى

 !«سحرى است آشكار
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وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَاهُ لَاا   ( 7

 يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
خداوناد گاروه   ! ود؟شا  شه کسى ظالمتر است از آن کس که بر خدا دروغ بسته در حالى که دعوت به اساالم ماى   -

 !کند ستمكاران را هدايت نمى

 يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَهُ مُتِمَ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْكَافِرُونَ ( 8
وش کند هر شند کافران خ خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولى خدا نور خود را کامل مى آنان مى" -

 "!نداشته باشند

هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ کُلِاهِ وَلَاوْ   ( 9

 کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ 
او کسى است که رسول خود را با هدايت و دين حق فرستاد تا او را بر همه اديان غالب ساازد، هار شناد مشارکان      -

 !ته باشندکراهت داش

 يَا أَيَهَا الَذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ( 11
 !بخشد؟ آيا شما را به تجارتى راهنمائى کنم که شما را از عذاب دردناک رهايى مى! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

وَتُجَاهِدُونَ فِي سَابِيلِ اللَاهِ بِاأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِاكُمْ     تُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَرَسُولِهِ ( 11

 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ 
بهتار   ( از هار شياز  )به خدا و رسولش ايمان بياوريد و با اموال و جانهايتان در راه خدا جهاد کنيد؛ اين براى شما " -

 "!است اگر بدانيد

مْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاا الْأَنْهَاارُ وَمَسَااکِنَ    يَغْفِرْ لَكُ( 12

 طَيِبَةً فِي جَنَاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
کند که نهرها از زير درختاانش   بخشد و شما را در باغهايى از بهشت داخل مى گناهانتان را مى ( اگر شنين کنيد)" -

 "!دهد؛ و اين پيروزى عظيم است ست و در مسكنهاى پاکيزه در بهشت جاويدان جاى مىجارى ا
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 وَأُخْرَى تُحِبَونَهَا نَّصْرٌ مِنَ اللَهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ( 13
ت؛ و بخشاد، و آن ياارى خداوناد و پياروزى نزدياك اسا       ديگرى که آن را دوست داريد به شما مى ( نعمت)و " -

 "!( به اين پيروزى بزرگ)مؤمنان را بشارت ده 

يَا َأَيهَا الَِذينَ آَمَنُاوا کُوناوا أَنّصَاارَ اللَاهِ کَمَاا قَاالَ عِيسَاى ابْانُ مَاْريَمَ          ( 14

لِلْحَوَارِيِينَ مَنْ أَنّصَارِي إِلَى اللَهِ قَالَ الْحَوَارِيَاونَ نَحْانُ أَنّصَاارُ اللَاهِ فَآَمَنَات      

مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَکَفَرَت طَائِفَاةٌ فَأَيَادْنَا الَاذِينَ آَمَنُاوا عَلَاى عَادُوِهِمْ        طَائِفَةٌ

 فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ 
شاه کساانى   »: گونه که عيسى بن مريم به حواريون گفت ياوران خدا باشيد همان! ايد اى کسانى که ايمان آورده" -

در اين هنگام گروهاى از بناى اسارائيل ايماان     « ما ياوران خدائيم»: يون گفتندحوار« !در راه خدا ياوران من هستند؟

آوردند و گروهى کافر شدند؛ ما کسانى را که ايمان آورده بودند در برابر دشمنانشان تأيياد کارديم و سارانجام بار     

 "!آنان پيروز شدند

 سوره الجمعه

 محل نزول مدينه -11تعداد آيات  -22س

 

 حْمَنِ الّرَحِيمِبِسْمِ اللّهِ الّرَ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 يُسَبِحُ لِلَهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدَوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ( 1
هار  گويند، خداوندى که مالك و حااکم اسات و از    آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است همواره تسبيح خدا مى -

 !عيب و نقّصى مبرا، و عزيز و حكيم است
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هَُو الَذِي بَعََ  فِاي الْاأُمِيِيَن رَسُاولًا مِاْنهُْم يَتْلُاو عَلَاْيهِمْ آيَاتِاهِ َويُازَکِيهِمْ         ( 2

 وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مَبِينٍ 
خواناد و   جمعيت درس نخوانده رسولى از خودشان برانگيخت که آياتش را بر آنهاا ماى  و کسى است که در ميان  -

 !آموزد هر شند پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند و حكمت مى ( قرآن)کند و به آنان کتاب  آنها را تزکيه مى

 وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 3
 "!اند؛ و او عزيز و حكيم است رسول است بر گروه ديگرى که هنوز به آنها ملحق نشده ( همچنين)و " -

 ذَلِكَ فَّضْلُ اللَهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَهُ ذُو الْفَّضْلِ الْعَظِيمِ ( 4
 "!است بخشد؛ و خداوند صاحب فّضل عظيم مى ( و شايسته بداند)اين فّضل خداست که به هر کس بخواهد " -

مَثَلُ الَذِينَ حُمِلُوا التَوْرَاةَ ثُمَ لَمْ يَحْمِلُوهَا کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِائْسَ  ( 5

 مَثَلُ الْقَوْمِ الَذِينَ کَذَبُوا بِآيَاتِ اللَهِ وَاللَهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
کناد،   حق آن را ادا نكردند، مانند درازگوشى هستند که کتابهايى حمل ماى کسانى که مكلف به تورات شدند ولى  -

گروهى که آياات خادا را انكاار کردناد مثاال بادى دارناد، و        ! ( فهمد کشد اما شيزى از آن نمى آن را بر دوش مى)

 !کند خداوند قوم ستمگر را هدايت نمى

نَكُمْ أَوْلِيَاء لِلَهِ مِن دُونِ النَااسِ فَتَمَنَاوُا   قُلْ يَا أَيَهَا الَذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَ( 2

 الْمَوْتَ إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ 
شما دوستان خدائيد نه ساير مردم، پس آرزوى مرگ کنياد اگار    ( فقط)کنيد که  اگر گمان مى! اى يهوديان»: بگو -

 «!( تا به لقاى محبوبتان برسيد)گوييد  راست مى

 وْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ وَلَا يَتَمَنَ( 7
اناد؛ و خداوناد ظالماان را بخاوبى      کنند بخاطر اعماالى کاه از پايش فرساتاده     ولى آنان هرگز تمناى مرگ نمى" -

 "!شناسد مى
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مْ ثُمَ تُرَدَونَ إِلَى عَاالِمِ الْغَيْابِ   قُلْ إِنَ الْمَوْتَ الَذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَهُ مُلَاقِيكُ( 8

 وَالشَهَادَةِ فَيُنَبِئُكُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
کنيد سرانجام با شما مالقات خواهد کرد؛ سپس باه ساوى کساى کاه دانااى       اين مرگى که از آن فرار مى»: بگو" -

 "«!دهد داديد خبر مى ه انجام مىشويد؛ آنگاه شما را از آنچ پنهان و آشكار است بازگردانده مى

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلّصَلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ اللَهِ ( 9

 وَذَرُوا الْبَيْ َ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ 
اى نماز روز جمعه اذان گفته شود، به سوى ذکر خدا بشتابيد و خرياد  هنگامى که بر! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

 !دانستيد و فروش را رها کنيد که اين براى شما بهتر است اگر مى

فَإِذَا قُّضِيَتِ الّصَلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَّضْلِ اللَاهِ وَاذْکُارُوا   ( 11

 فْلِحُونَ اللَهَ کَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُ
در زمين پراکنده شويد و از فّضل خدا بطلبيد، و خادا را بسايار يااد     ( شما آزاديد)و هنگامى که نماز پايان گرفت  -

 !کنيد شايد رستگار شويد

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَّضُوا إِلَيْهَا وَتَرَکُوکَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَهِ خَيْرٌ ( 11

 نَ اللَهْوِ وَمِنَ التِجَارَةِ وَاللَهُ خَيْرُ الرَازِقِينَ مِ
شوند و به سوى آن مى روند و تو را ايساتاده   هنگامى که آنها تجارت يا سرگرمى و لهوى را ببينند پراکنده مى" -

دهنادگان   ىآنچه نزد خداست بهتر از لهاو و تجاارت اسات، و خداوناد بهتارين روز     : کنند؛ بگو به حال خود رها مى

 ".است

 سوره المنافقون

 محل نزول مدينه -11تعداد آيات  -23س

 



 قرآن کریم               سوره المنافقون

896 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

إِذَا جَاءکَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ اللَهِ وَاللَهُ يَعْلَمُ إِنَكَ لَرَسُولُهُ ( 1

 هُ يَشْهَدُ إِنَ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ وَاللَ
داند که تاو   خداوند مى« !دهيم که يقيناً تو رسول خدايى ما شهادت مى»: گويند هنگامى که منافقان نزد تو آيند مى -

 .( و به گفته خود ايمان ندارند)دهد که منافقان دروغگو هستند  رسول او هستى، ولى خداوند شهادت مى

 خَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَةً فَّصَدَوا عَن سَبِيلِ اللَهِ إِنَهُمْ سَاء مَا کَانُوا يَعْمَلُونَ اتَ( 2
 !دهند اند تا مردم را از راه خدا باز دارند، و کارهاى بسيار بدى انجام مى آنها سوگندهايشان را سپر ساخته -

 عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ آمَنُوا ثُمَ کَفَرُوا فَطُبِ َ ( 3
اين بخاطر آن است که نخست ايمان آوردند سپس کافر شدند؛ از اين رو بار دلهااى آناان مهار نهااده شاده، و       " -

 "!کنند حقيقت را درک نمى

هُمْ خُشُابٌ  وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَ ْ لِقَاوْلِهِمْ کَاأَنَ  ( 4

َمسَنَدٌَة يَْحسَبُوَن ُکَل صَيْحٍَة عَلَاْيهِْم هُاُم الْعَادَُو فَاحْاَذْرهُْم قَااتََلهُُم اللَاُه أَنَاى        

 يُؤْفَكُونَ 
برد؛ و اگر سخن بگويند، باه سخنانشاان    بينى، جسم و قيافه آنان تو را در شگفتى فرو مى هنگامى که آنها را مى" -

هر فريادى از هر جا بلند شود بار  ! اند ا گويى شوبهاى خشكى هستند که به ديوار تكيه داده شدهدهى؛ ام گوش فرا مى

خداوند آنها را بكشد، شگوناه از حاق   ! پندارند؛ آنها دشمنان واقعى تو هستند، پس از آنان بر حذر باش ضد خود مى

 "!شوند؟ منحرف مى

كُامْ رَسُاولُ اللَاهِ لَاوَوْا رُؤُوسَاهُمْ وَرَأَيْاتَهُمْ       وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَ( 5

 يَّصُدَونَ وَهُم مَسْتَكْبِرُونَ 
از روى اساتهزا و  )، سرهاى خود را «!بياييد تا رسول خدا براى شما استغفار کند»: هنگامى که به آنان گفته شود" -

 "!ورزند و اعراض کرده و تكبر مىبينى که از سخنان ت دهند؛ و آنها را مى تكان مى ( کبر و غرور
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سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَهُ لَهُمْ إِنَ اللَاهَ لَاا   ( 2

 يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 
بخشد؛ زيرا خداوند قوم  آنان را نمى کند، خواه استغفار برايشان کنى يا نكنى، هرگز خداوند براى آنها تفاوت نمى" -

 "!کند فاسق را هدايت نمى

هُمُ الَذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَاهِ حَتَاى يَنفَّضُاوا وَلِلَاهِ     ( 7

 خَزَائِنُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ 
غافال از  )« !به افرادى که نزد رسول خدا هستند انفاق نكنيد تا پراکناده شاوند  »: گويند ستند که مىآنها کسانى ه -

 !فهمند خزاين آسمانها و زمين از آن خداست، ولى منافقان نمى ( اينكه

هِ الْعِازَةُ  يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْارِجَنَ الْاأَعَزُ مِنْهَاا الْاأَذَلَ وَلِلَا     ( 8

 وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ 
در حالى که عزت مخّصوص خادا و  « !کنند اگر به مدينه بازگرديم، عزيزان ذليالن را بيرون مى»: گويند آنها مى" -

 "!دانند رسول او و مؤمنان است؛ ولى منافقان نمى

ذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُکُمْ عَن ذِکْرِ اللَهِ وَمَن يَفْعَلْ يَا أَيَهَا الَ( 9

 ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 
و کساانى کاه شناين کنناد،     ! اموال و فرزندانتان شما را از يااد خادا غافال نكناد    ! ايد اى کسانى که ايمان آورده -

 !زيانكارانند

وَأَنفِقُوا مِن مَا رَزَقْنَاکُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلَا ( 11

 أَخَرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَقَ وَأَکُن مِنَ الّصَالِحِينَ 
شارا  ! پروردگاارا »: د و بگوياد ايم انفاق کنيد، پيش از آنكه مرگ يكى از شما فرا رسا  از آنچه به شما روزى داده -

 «!صدقه دهم و از صالحان باشم؟ ( در راه خدا)مرا مدت کمى به تأخير نينداختى تا  ( مرگ)
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 وَلَن يُؤَخِرَ اللَهُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( 11
دهياد   اندازد، و خداوند به آنچاه انجاام ماى    أخير نمىخداوند هرگز مرگ کسى را هنگامى که اجلش فرا رسد به ت -

 .آگاه است

 

 

 سوره التغابن

 محل نزول مدينه -18تعداد آيات  - 24س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

وَلَاهُ الْحَمْادُ وَهُاوَ     يُسَبِحُ لِلَهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْاكُ ( 1

 عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
گويند؛ مالكيت و حكومت از آن اوست و ستايش از  آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است براى خدا تسبيح مى" -

 "!آن او؛ و او بر همه شيز تواناست

 هُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَّصِيرٌ هُوَ الَذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ کَافِرٌ وَمِنكُم مَؤْمِنٌ وَاللَ( 2
؛ گروهاى از شاما کافرياد و گروهاى ماؤمن؛ و      ( و به شما آزادى و اختياار داد )او کسى است که شما را آفريد " -

 "!دهيد بيناست خداوند به آنچه انجام مى

 يْهِ الْمَّصِيرُ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ وَصَوَرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ وَإِلَ( 3
 ( هماه )تّصوير کرد، تّصويرى زيبا و دلپذير؛ و سرانجام  ( در عالم جنين)آسمانها و زمين را بحق آفريد؛ و شما را " -

 ".بسوى اوست
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يَعْلَمُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَهُ عَلِايمٌ  ( 4

 دُورِ بِذَاتِ الّصَ
کنيد با خبر است؛ و خداوند از آنچاه در   داند، و از آنچه پنهان يا آشكار مى آنچه را در آسمانها و زمين است مى" -

 ".هاست آگاه است درون سينه

 أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَذِينَ کَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( 5
آنها طعم کيفر گناهاان بازرگ خاود را     ( آرى! )آيا خبر کسانى که پيش از اين کافر شدند به شما نرسيده است؟" -

 "!ششيدند؛ و عذاب دردناک براى آنهاست

ذَلِكَ بِأَنَهُ کَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَااتِ فَقَاالُوا أَبَشَارٌ يَهْادُونَنَا فَكَفَارُوا      ( 2

 وَاسْتَغْنَى اللَهُ وَاللَهُ غَنِيٌ حَمِيدٌ وَتَوَلَوا 
از روى کبار و  )آمدند، ولى آنها  با داليل روشن به سراغشان مى ( پيوسته)اين بخاطر آن است که رسوالن آنها " -

و  از اين رو کافر شدند و روى برگرداندناد؛ « !خواهند ما را هدايت کنند؟ مى ( مثل ما)آيا بشرهايى »: گفتند ( غرور

 "!بى نياز بود، و خدا غنى و شايسته ستايش است ( از ايمان و طاعتشان)خداوند 

زَعَمَ الَذِينَ کَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتُبْعَثُنَ ثُمَ لَتُنَبَؤُنَ بِمَا عَمِلْاتُمْ  ( 7

 وَذَلِكَ عَلَى اللَهِ يَسِيرٌ 
 ( در قيامات )آرى به پروردگاارم ساوگند کاه هماه شاما      »: رانگيخته نخواهند شد، بگوکافران پنداشتند که هرگز ب -

 «!شود، و اين براى خداوند آسان است کرديد به شما خبر داده مى برانگيخته خواهيد شد، سپس آنچه را عمل مى

 مَلُونَ خَبِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الَذِي أَنزَلْنَا وَاللَهُ بِمَا تَعْ( 8
ايم ايمان بياوريد؛ و بدانياد خادا باه آنچاه انجاام       حال که شنين است، به خدا و رسول او و نورى که نازل کرده" -

 "!دهيد آگاه است مى
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يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْ ِ ذَلِكَ يَاوْمُ التَغَاابُنِ وَمَان يُاؤْمِن بِاللَاهِ وَيَعْمَالْ       ( 9

فِرْ عَنْهُ سَيِئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا صَالِحًا يُكَ

 أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
کناد؛ آن روز روز   گاردآورى ماى  [ روز رساتاخيز ]= اين در زمانى خواهد بود که همه شما را در روز اجتمااع  " -

و هر کس به خدا ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد، گناهان او را ! ( خسارت و پشيمانى روز احساس)تغابن است 

کناد، جاوداناه در آن ماى     بخشد و او را در باغهايى از بهشت که نهرها از زير درختانش جاارى اسات وارد ماى    مى

 "!مانند؛ و اين پيروزى بزرگ است

نَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِائْسَ  وَالَذِينَ کَفَرُوا وَکَذَبُوا بِآيَاتِ( 11

 الْمَّصِيرُ 
 ( سرانجام آنها)مانند، و  اما کسانى که کافر شدند و آيات ما را تكذيب کردند اصحاب دوزخند، جاودانه در آن مى -

 !سرانجام بدى است

ن يُؤْمِن بِاللَهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَهُ بِكُالِ  مَا أَصَابَ مِن مَّصِيبَةٍ إِلَا بِإِذْنِ اللَهِ وَمَ( 11

 شَيْءٍ عَلِيمٌ 
کند؛ و خادا   و هر کس به خدا ايمان آورد، خداوند قلبش را هدايت مى! دهد مگر به اذن خدا هيچ مّصيبتى رخ نمى" -

 "!به هر شيز داناست

مْ فَإِنَمَاا عَلَاى رَسُاولِنَا الْبَلَااغُ     وَأَطِيعُوا اللَهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَاإِن تَاوَلَيْتُ  ( 12

 الْمُبِينُ 
اى  گردان شويد، رساول ماا جاز اباالغ آشاكار وظيفاه       اطاعت کنيد خدا را، و اطاعت کنيد پيامبر را؛ و اگر روى" -

 "!ندارد

 اللَهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ وَعَلَى اللَهِ فَلْيَتَوَکَلِ الْمُؤْمِنُونَ ( 13
 !ى است که هيچ معبودى جز او نيست، و مؤمنان بايد فقط بر او توکل کنندخداوند کس -
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يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِکُمْ عَادُوًا لَكُامْ فَاحْاذَرُوهُمْ    ( 14

 وَإِن تَعْفُوا وَتَّصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَ اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
بعّضى از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند، از آنها برحذر باشايد؛ و اگار   ! ايد کسانى که ايمان آوردهاى " -

 "!؛ شرا که خداوند بخشنده و مهربان است( بخشد خدا شما را مى)عفو کنيد و ششم بپوشيد و ببخشيد، 

 هُ أَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُکُمْ فِتْنَةٌ وَاللَهُ عِندَ( 15
 "!اموال و فرزندانتان فقط وسيله آزمايش شما هستند؛ و خداست که پاداش عظيم نزد اوست" -

فَاتَقُوا اللَهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُاوا خَيْارًا لِأَنفُسِاكُمْ وَمَان     ( 12

 حُونَ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِ
توانيد تقواى الهى پيشه کنيد و گوش دهيد و اطاعت نماييد و انفاق کنيد که براى شما بهتار اسات؛ و    پس تا مى" -

 "!کسانى که از بخل و حرص خويشتن مّصون بمانند رستگارانند

 كُورٌ حَلِيمٌ إِن تُقْرِضُوا اللَهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ شَ( 17
بخشاد؛ و خداوناد شاكرکننده و     سازد و شاما را ماى   الحسنه دهيد، آن را براى شما مّضاعف مى اگر به خدا قرض" -

 "!بردبار است

 عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 18
 "!او داناى پنهان و آشكار است؛ و او عزيز و حكيم است" -

 سوره الطالق

 محل نزول مدينه -12تعداد آيات  - 25س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -



 قرآن کریم               سوره الطالق

912 

يَا أَيَهَا النَبِيَ إِذَا طَلَقْتُمُ النِسَاء فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَتِهِنَ وَأَحّْصُوا الْعِدَةَ وَاتَقُوا اللَهَ ( 1

مِن بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مَبَيِنَةٍ وَتِلْكَ  رَبَكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَ

حُدُودُ اللَهِ وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ اللَهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَ اللَهَ يُحْدِثُ بَعْادَ  

 ذَلِكَ أَمْرًا 
زماانى کاه از عاادت    ]= ن را طالق دهيد، در زمان عدّه، آنها را طاالق گويياد   هر زمان خواستيد زنا! اى پيامبر" -

، و حسااب عادّه را نگاه دارياد؛ و از خادايى کاه پروردگاار        [ماهانه پاک شده و با همسرشان نزديكى نكرده باشند 

ن روند، مگر آنكاه کاار   بيرو ( در دوران عدّه)هايشان بيرون کنيد و نه آنها  شماست بپرهيزيد؛ نه شما آنها را از خانه

زشت آشكارى انجام دهند؛ اين حدود خداست، و هر کس از حدود الهى تجااوز کناد باه خويشاتن ساتم کارده؛ تاو        

 "!فراهم کند ( و وسيله اصالحى)دانى شايد خداوند بعد از اين، وض  تازه  نمى

قُوهُنَ بِمَعْارُوفٍ وَأَشْاهِدُوا   فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْارُوفٍ أَوْ فَاارِ  ( 2

ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَهَادَةَ لِلَهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَان کَاانَ يُاؤْمِنُ بِاللَاهِ     

 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَقِ اللَهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا 
اى از آناان جادا شاويد؛ و دو مارد      ى نگه داريد يا بطرز شايساته ا و شون عده آنها سرآمد، آنها را بطرز شايسته" -

عادل از خودتان را گواه گيريد؛ و شهادت را براى خدا برپا داريد؛ اين شيزى است که مؤمنان به خادا و روز قيامات   

 "کند، و هر کس تقواى الهى پيشه کند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى! شوند به آن اندرز داده مى

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْ ُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَلْ عَلَى اللَهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَ اللَهَ بَالِغُ ( 3

 أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَهُ لِكُلِ شَيْءٍ قَدْرًا 
ناد؛ خداوناد   ک دهد؛ و هر کس بر خدا توکّل کند، کفايت امرش را ماى  و او را از جايى که گمان ندارد روزى مى" -

 "!اى قرار داده است رساند؛ و خدا براى هر شيزى اندازه فرمان خود را به انجام مى
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وَاللَائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْاتُمْ فَعِادَتُهُنَ ثَلَاثَاةُ أَشْاهُرٍ     ( 4

أَن يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَ وَمَن يَتَاقِ اللَاهَ    وَاللَائِي لَمْ يَحِّضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ

 يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا 
شك کنيد، عاده آناان ساه     ( از نظر باردارى)و از زنانتان، آنان که از عادت ماهانه مأيوسند، اگر در وض  آنها " -

ر اين است که بار خود را بر زمين بگذارناد؛ و  اند؛ و عده زنان باردا ماه است، و همچنين آنها که عادت ماهانه نديده

 "!سازد هر کس تقواى الهى پيشه کند، خداوند کار را بر او آسان مى

 ذَلِكَ أَمْرُ اللَهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَقِ اللَهَ يُكَفِرْ عَنْهُ سَيِئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ( 5
بخشاد و   نازل کرده؛ و هر کس تقواى الهى پيشه کناد، خداوناد گناهاانش را ماى     اين فرمان خداست که بر شما" -

 "!دارد پاداش او را بزرگ مى

أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْ ُ سَكَنتُم مِن وُجْدِکُمْ وَلَا تُّضَارَوهُنَ لِتُّضَيِقُوا عَلَيْهِنَ وَإِن ( 2

يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَ  کُنَ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَ حَتَى

 أُجُورَهُنَ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِ ُ لَهُ أُخْرَى 
را هر جا خودتان سكونت داريد و در تواناايى شماسات ساكونت دهياد؛ و باه آنهاا زياان        [  زنان مطلّقه]= آنها " -

؛ و اگر باردار باشند، نفقاه آنهاا را بپردازياد تاا     ( و مجبور به ترک منزل شوند)انيد تا کار را بر آنان تنگ کنيد نرس

باا   ( درباره فرزنادان، کاار را  )دهند، پاداش آنها را بپردازيد؛ و  شير مى ( فرزند را)وض  حمل کنند؛ و اگر براى شما 

 ".گيرد نرسيديد، آن ديگرى شيردادن آن بچه را بر عهده مىمشاوره شايسته انجام دهيد؛ و اگر به توافق 

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَا آتَاهُ اللَهُ لَا يُكَلِفُ ( 7

 اللَهُ نَفْسًا إِلَا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا 
که امكانات وسيعى دارند، بايد از امكانات وسي  خود انفاق کنند و آنها که تنگدستند، از آنچه که خدا باه  آنان " -

کند؛ خداوند بزودى بعاد از   آنها داده انفاق نمايند؛ خداوند هيچ کس را جز به مقدار توانايى که به او داده تكليف نمى

 "!دهد سختيها آسانى قرار مى
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رْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْارِ رَبِهَاا وَرُسُالِهِ فَحَاسَابْنَاهَا حِسَاابًا شَادِيدًا       وَکَأَيِن مِن قَ( 8

 وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا 
شه بسيار شهرها و آباديها که اهل آن از فرمان خدا و رسوالنش سرپيچى کردند و ما بشدّت به حسابشان رسايديم   -

 !نظيرى گرفتار ساختيم و به مجازات کم

 فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَکَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ( 9
 "!آنها آثار سوء کار خود را ششيدند؛ و عاقبت کارشان خسران بود" -

أَعَدَ اللَهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَقُوا اللَهَ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ الَاذِينَ آمَنُاوا قَادْ    ( 11

 إِلَيْكُمْ ذِکْرًا أَنزَلَ اللَهُ 
خدا بپرهيزياد اى خردمنادانى کاه ايماان      ( مخالفت فرمان)خداوند عذاب سختى براى آنها فراهم ساخته؛ پس از " -

 "خداوند شيزى که مايه تذکّر است بر شما نازل کرده؛ ( زيرا! )ايد آورده

رِجَ الَاذِينَ آمَنُاوا وَعَمِلُاوا    رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَااتِ اللَاهِ مُبَيِنَااتٍ لِيُخْا    ( 11

الّصَالِحَاتِ مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النُورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَاهِ وَيَعْمَالْ صَاالِحًا يُدْخِلْاهُ     

 جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَهُ لَهُ رِزْقًا 
کناد تاا کساانى را کاه ايماان آورده و       شما فرستاده که آيات روشن خدا را بر شما تاالوت ماى   رسولى به سوى -

و هر کس باه خادا ايماان آورده و اعماال صاالح      ! اند، از تاريكيها بسوى نور خارج سازد کارهاى شايسته انجام داده

مانناد،   جارى است، جاودانه در آن مى نهرها ( درختانش)انجام دهد، او را در باغهايى از بهشت وارد سازد که از زير 

 !و خداوند روزى نيكويى براى او قرار داده است

اللَهُ الَذِي خَلَقَ سَبْ َ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِاثْلَهُنَ يَتَنَازَلُ الْاأَمْرُ بَيْانَهُنَ     ( 12

 قَدْ أَحَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عِلْمًا  لِتَعْلَمُوا أَنَ اللَهَ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَ اللَهَ
خداوند همان کسى است که هفت آسمان را آفريد، و از زمين نيز همانند آنها را؛ فرمان او در ميان آنها پيوساته  " -

 "!آيد تا بدانيد خداوند بر هر شيز تواناست و اينكه علم او به همه شيز احاطه دارد فرود مى
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 سوره التحريم

 محل نزول مدينه -12ت تعداد آيا -22س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

يَا أَيَهَا النَبِيَ لِمَ تُحَرِمُ مَا أَحَلَ اللَهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَااتَ أَزْوَاجِاكَ وَاللَاهُ    ( 1

 غَفُورٌ رَحِيمٌ 
و خداوناد  ! کنى؟ حالل کرده بخاطر جلب رضايت همسرانت بر خود حرام مىشرا شيزى را که خدا بر تو ! اى پيامبر -

 .آمرزنده و رحيم است

 قَدْ فَرَضَ اللَهُ لَكُمْ تَحِلَةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَهُ مَوْلَاکُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ( 2
؛ و خداوند موالى شماسات و او داناا و   روشن ساخته ( در اين گونه موارد)خداوند راه گشودن سوگندهايتان را " -

 ".حكيم است

وَإِذْ أَسَرَ النَبِيَ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَارَهُ اللَاهُ عَلَيْاهِ    ( 3

قَالَ نَبَاأَنِيَ  عَرَفَ بَعّْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَکَ هَذَا 

 الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ 
هنگامى را که پيامبر يكى از رازهاى خود را به بعّضى از همسرانش گفت، ولى هنگاامى کاه    ( به خاطر بياوريد)" -

وى آن را افشا کرد و خداوند پيامبرش را از آن آگاه ساخت، قسمتى از آن را براى او بازگو کرد و از قسمت ديگار  

« شاه کساى تاو را از ايان راز آگااه سااخت؟      »: د؛ هنگامى که پيامبر همسرش را از آن خبر داد، گفتخوددارى نمو

 "«!خداوند عالم و آگاه مرا باخبر ساخت»: فرمود
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إِن تَتُوبَا إِلَى اللَهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَ اللَهَ هُوَ مَوْلَااهُ  ( 4

 وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ  وَجِبْرِيلُ
دلهايتان از حق منحرف گشته؛ و اگر بر  ( به نف  شماست، زيرا)از کار خود توبه کنيد  ( همسران پيامبر)اگر شما " -

ن جبرئيال و مؤمناان   زيرا خداوند ياور اوست و همچني ( کارى از پيش نخواهيد برد)ضدّ او دست به دست هم دهيد، 

 ".صالح، و فرشتگان بعد از آنان پشتيبان اويند

عَسَى رَبَهُ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًاا خَيْارًا مِانكُنَ مُسْالِمَاتٍ مَؤْمِنَااتٍ      ( 5

 قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِبَاتٍ وَأَبْكَارًا 
ما را طالق دهد، پروردگارش به جاى شما همسارانى بهتار باراى او قارار دهاد، همسارانى       اميد است که اگر او ش -

 !کننده ، زنانى غيرباکره و باکره مسلمان، مؤمن، متواض ، توبه کار، عابد، هجرت

 يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَاا النَااسُ وَالْحِجَاارَةُ   ( 2

 عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعّْصُونَ اللَهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 
ايد خود و خانواده خويش را از آتشى که هيزم آن انسانها و سنگهاسات نگاه دارياد؛     اى کسانى که ايمان آورده" -

کنناد و آنچاه را    يرند و هرگز فرمان خدا را مخالفات نماى  آتشى که فرشتگانى بر آن گمارده شده که خشن و سختگ

 "!نمايند اجرا مى ( به طور کامل)اند  فرمان داده شده

 يَا أَيَهَا الَذِينَ کَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَمَا تُجْزَوْنَ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( 7
 !شويد ، شرا که تنها به اعمالتان جزا داده مىايد امروز عذرخواهى نكنيد اى کسانى که کافر شده -

يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَهِ تَوْبَاةً نَّصُاوحًا عَسَاى رَبَكُامْ أَن يُكَفِارَ      ( 8

 عَنكُمْ سَيِئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْازِي اللَاهُ  

النَبِيَ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْادِيهِمْ وَبِأَيْمَاانِهِمْ يَقُولُاونَ رَبَنَاا     

 أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَكَ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
پروردگارتاان   ( باا ايان کاار   )امياد اسات   اى خاالص؛   ايد بسوى خدا توبه کنيد، توبه اى کسانى که ايمان آورده" -

گناهانتان را ببخشد و شما را در باغهايى از بهشت که نهرها از زير درختانش جاارى اسات وارد کناد، در آن روزى    



 قرآن کریم               سوره التحریم

917 

کند؛ اين در حالى است که نورشان پيشاپيش آناان و   که خداوند پيامبر و کسانى را که با او ايمان آوردند خوار نمى

نور ما را کامل کن و ما را ببخش که تاو بار هار شياز     ! پروردگارا»: گويند در حرکت است، و مىاز سوى راستشان 

 "«!توانائى

يَا أَيَهَا النَبِيَ جَاهِدِ الْكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَبِئْسَ ( 9

 الْمَّصِيرُ 
 !جايگاهشان جهنم است، و بد فرجامى است! ن پيكار کن و بر آنان سخت بگيربا کفّار و منافقي! اى پيامبر -

ضَرَبَ اللَهُ مَثَلًا لِلَذِينَ کَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ کَانَتَا تَحْتَ عَبْادَيْنِ  ( 11

للَهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَاارَ  مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ا

 مَ َ الدَاخِلِينَ 
اند به همسر نوح و همسر لوط مثَل زده است، آن دو تحت سرپرستى دو بناده از   خداوند براى کسانى که کافر شده -

ر برابار عاذاب   د)سودى به حالشان  ( پيامبر)بندگان صالح ما بودند، ولى به آن دو خيانت کردند و ارتباط با اين دو 

 «!شوند وارد آتش شويد همراه کسانى که وارد مى»: نداشت، و به آنها گفته شد ( الهى

وَضَرَبَ اللَهُ مَثَلًا لِلَذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِ ابْنِ لِي عِنادَکَ  ( 11

 هِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ بَيْتًا فِي الْجَنَةِ وَنَجِنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِ
اى براى من نازد   خانه! پروردگارا»: و خداوند براى مؤمنان، به همسر فرعون مثَل زده است، در آن هنگام که گفت -

 «!خودت در بهشت بساز، و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهايى بخش

عِمْرَانَ الَتِي أَحّْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رَوحِنَا وَصَادَقَتْ  وَمَرْيَمَ ابْنَتَ ( 12

 بِكَلِمَاتِ رَبِهَا وَکُتُبِهِ وَکَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ 
و همچنين به مريم دختر عمران که دامان خود را پاک نگه داشت، و ما را از روح خود در آن دميديم؛ او کلماات  " -

 "!و کتابهايش را تّصديق کرد و از مطيعان فرمان خدا بود پروردگار
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 سوره الملك

 محل نزول مكه -31تعداد آيات  -27س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 تَبَارَکَ الَذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 1
 .ناپذير است کسى که حكومت جهان هستى به دست اوست، و او بر هر شيز تواناست لپربرکت و زوا -

 الَذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَکُمْ أَيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ( 2
ناپذير  کنيد، و او شكست تر عمل مىآن کس که مرگ و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد که کدام يك از شما به -

 .و بخشنده است

الَذِي خَلَقَ سَبْ َ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَارَى فِاي خَلْاقِ الارَحْمَنِ مِان تَفَااوُتٍ       ( 3

 فَارْجِ ِ الْبَّصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ 
! بيناى  هيچ تّضادّ و عيباى نماى   همان کسى که هفت آسمان را بر فراز يكديگر آفريد؛ در آفرينش خداوند رحمان" -

 "!کنى؟ بار ديگر نگاه کن، آيا هيچ شكاف و خللى مشاهده مى

 ثُمَ ارْجِ ِ الْبَّصَرَ کَرَتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَّصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيرٌ ( 4
به ساوى تاو بااز     ( اندهدر جستجوى خلل و نقّصان ناکام م)نگاه کن، سرانجام ششمانت  ( به عالم هستى)بار ديگر  -

 !گردد در حالى که خسته و ناتوان است مى

وَلَقَدْ زَيَنَا السَمَاء الدَنْيَا بِمَّصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُامْ  ( 5

 عَذَابَ السَعِيرِ 
را تيرهاايى باراى شاياطين    [ شهابها ]= ، و آنها را با شراغهاى فروزانى زينت بخشيديم ( نزديك)ما آسمان پايين  -

 !قرار داديم، و براى آنان عذاب آتش فروزان فراهم ساختيم
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 وَلِلَذِينَ کَفَرُوا بِرَبِهِمْ عَذَابُ جَهَنَمَ وَبِئْسَ الْمَّصِيرُ ( 2
 !و براى کسانى که به پروردگارشان کافر شدند عذاب جهنّم است، و بد فرجامى است -

 ا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ إِذَ( 7
 !جوشد شنوند، و اين در حالى است که پيوسته مى هنگامى که در آن افكنده شوند صداى وحشتناکى از آن مى -

 أْتِكُمْ نَذِيرٌ تَكَادُ تَمَيَزُ مِنَ الْغَيْظِ کُلَمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَ( 8
شاوند، نگهباناان    از شدّت غّضب پاره پاره شود؛ هر زمان که گروهاى در آن افكناده ماى    ( دوزخ)نزديك است " -

 "«!دهنده الهى به سراغ شما نيامد؟ مگر بيم»: پرسند دوزخ از آنها مى

هُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَا فِي قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَذَبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَ( 9

 ضَلَالٍ کَبِيرٍ 
خداوند هرگز شيزى نازل نكرده، : دهنده به سراغ ما آمد، ولى ما او را تكذيب کرديم و گفتيم آرى، بيم»: گويند مى -

 «!و شما در گمراهى بزرگى هستيد

 أَصْحَابِ السَعِيرِ  وَقَالُوا لَوْ کُنَا نَسْمَ ُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَا فِي( 11
 «!کرديم، در ميان دوزخيان نبوديم اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقّل مى»: گويند و مى -

 فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَعِيرِ ( 11
 "!کنند؛ دور باشند دوزخيان از رحمت خدا اينجاست که به گناه خود اعتراف مى" -

 ذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کَبِيرٌ إِنَ الَ( 12
 !ترسند، مسلّماً آمرزش و پاداش بزرگى دارند کسانى که از پروردگارشان در نهان مى ( امّا) -

 وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الّصَدُورِ ( 13
 !هاست آگاه است ، او به آنچه در سينه( کند تفاوتى نمى)د را پنهان کنيد يا آشكار گفتار خو -

 أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْخَبِيرُ ( 14
بااخبر و آگااه    ( از اسارار دقياق  )در حاالى کاه او   ! آيا آن کسى که موجودات را آفريده از حال آنها آگاه نيست؟ -

 !است
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لَذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاکِبِهَا وَکُلُاوا مِان رِزْقِاهِ    هُوَ ا( 15

 وَإِلَيْهِ النُشُورُ 
هااى آن راه بروياد و از روزيهااى خداوناد بخورياد؛ و       او کسى است که زمين را براى شما رام کرد، بر شاانه " -

 "!بازگشت و اجتماع همه به سوى اوست

 تُم مَن فِي السَمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ األَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَأَمِن( 12
دانيد که دستور دهد زمين بشكافد و شاما را فارو    آيا خود را از عذاب کسى که حاکم بر آسمان است در امان مى -

 !برد و به لرزش خود ادامه دهد؟

 لَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ کَيْفَ نَذِيرِ أَمْ أَمِنتُم مَن فِي السَمَاء أَن يُرْسِلَ عَ( 17
و بازودى خواهياد   ! دانيد که تندبادى پر از سنگريزه بر شما فرستد؟ يا خود را از عذاب خداوند آسمان در امان مى -

 !دانست تهديدهاى من شگونه است

 وَلَقَدْ کَذَبَ الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ کَانَ نَكِيرِ ( 18
 !مجازات من شگونه بود ( ببين)تكذيب کردند، امّا  ( آيات الهى را)کسانى که پيش از آنان بودند  -

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِّضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَ إِلَا الرَحْمَنُ إِنَهُ ( 19

 بِكُلِ شَيْءٍ بَّصِيرٌ 
جاز  ! کنناد، نگااه نكردناد؟    ى سرشان است، و گاه بالهاى خود را گسترده و گاه جما  ماى  آيا به پرندگانى که باال -

 !دارد، شرا که او به هر شيز بيناست خداوند رحمان کسى آنها را بر فراز آسمان نگه نمى

لَاا  أَمَنْ هَذَا الَذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنّصُرُکُم مِن دُونِ الرَحْمَنِ إِنِ الْكَاافِرُونَ إِ ( 21

 فِي غُرُورٍ 
 !تواند شما را در برابر خداوند يارى دهد؟ ولى کافران تنها گرفتار فريبند آيا اين کسى که لشكر شماست مى -

 أَمَنْ هَذَا الَذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجَوا فِي عُتُوٍ وَنُفُورٍ ( 21
ولاى  ! ؟( تواند نياز شما را تأمين کناد  شه کسى مى)روزيش را بازدارد  دهد، اگر يا آن کسى که شما را روزى مى -

 !ورزند آنها در سرکشى و فرار از حقيقت لجاجت مى
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أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَان يَمْشِاي سَاوِيًا عَلَاى صِارَاطٍ      ( 22

 مَسْتَقِيمٍ 
قامت در صاراط مساتقيم گاام     هدايت نزديكتر است يا کسى که راستکند به  آيا کسى که به رو افتاده حرکت مى -

 !دارد؟ برمى

قُلْ هُوَ الَذِي أَنشَأَکُمْ وَجَعَلَ لَكُامُ السَامْ َ وَالْأَبّْصَاارَ وَالْأَفْئِادَةَ قَلِيلًاا مَاا       ( 23

 تَشْكُرُونَ 
اد؛ امّاا کمتار سپاساگزارى    او کسى است که شما را آفريد و باراى شاما گاوش و ششام و قلاب قارار د      »: بگو" -

 "«!کنيد مى

 قُلْ هُوَ الَذِي ذَرَأَکُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( 24
 «!شويد او کسى است که شما را در زمين آفريد و به سوى او محشور مى»: بگو -

 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ ( 25
 «!گوييد اين وعده قيامت شه زمانى است؟ اگر راست مى» :گويند آنها مى -

 قُلْ إِنَمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَهِ وَإِنَمَا أَنَا نَذِيرٌ مَبِينٌ ( 22
 "«!دهنده آشكارى هستم علم آن تنها نزد خداست؛ و من فقط بيم»: بگو" -

وا وَقِيالَ هَاذَا الَاذِي کُناتُم بِاهِ      فَلَمَا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَذِينَ کَفَارُ ( 27

 تَدَعُونَ 
: شود گردد، و به آنها گفته مى بينند، صورت کافران زشت و سياه مى را از نزديك مى ( وعده الهى)هنگامى که آن  -

 !«اين همان شيزى است که تقاضاى آن را داشتيد»

عِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِانْ  قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَهُ وَمَن مَ( 28

 عَذَابٍ أَلِيمٍ 
به من خبر دهيد اگر خداوند مرا و تمام کسانى را که با من هستند هالک کند، يا مورد ترحّم قرار دهاد، شاه   »: بگو -

 «!دهد؟ کسى کافران را از عذاب دردناک پناه مى
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 هِ وَعَلَيْهِ تَوَکَلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مَبِينٍ قُلْ هُوَ الرَحْمَنُ آمَنَا بِ( 29
دانياد شاه کساى در     ايام؛ و بازودى ماى    او خداوند رحمان است، ما به او ايمان آورده و بر او توکّل کرده»: بگو" -

 "«!گمراهى آشكار است

 يَأْتِيكُم بِمَاء مَعِينٍ  قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُکُمْ غَوْرًا فَمَن( 31
تواناد آب جاارى و گاوارا در     شما در زمين فرو رود، شه کسى ماى  ( سرزمين)به من خبر دهيد اگر آبهاى »: بگو -

 «!دسترس شما قرار دهد؟

 القلمسوره 
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 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 بخشايشگر به نام خداوند بخشنده  -

 ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ( 1
 ن، سوگند به قلم و آنچه مينويسند، -

 مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْنُونٍ ( 2
 که به نعمت پروردگارت تو مجنون نيستى، -

 وَإِنَ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ( 3
 !و براى تو پاداشى عظيم و هميشگى است -

 كَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَ( 4
 !اى دارى و تو اخالق عظيم و برجسته -
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 فَسَتُبّْصِرُ وَيُبّْصِرُونَ ( 5
 بينند، بينى و آنان نيز مى و بزودى تو مى -

 بِأَييِكُمُ الْمَفْتُونُ ( 2
 !که کدام يك از شما مجنونند -

 وَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِنَ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَ عَن سَبِيلِهِ وَهُ( 7
 !شناسد يافتگان را نيز بهتر مى داند شه کسى از راه او گمراه شده، و هدايت پروردگارت بهتر از هر کس مى -

 فَلَا تُطِ ِ الْمُكَذِبِينَ ( 8
 !کنندگان اطاعت مكن حال که شنين است از تكذيب -

 وَدَوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ( 9
 !( نرمشى توأم با انحراف از مسير حق)نرمش نشان دهند  ( هم)دوست دارند نرمش نشان دهى تا آنها آنها  -

 وَلَا تُطِ ْ کُلَ حَلَافٍ مَهِينٍ ( 11
 کند و پست است اطاعت مكن، و از کسى که بسيار سوگند ياد مى -

 هَمَازٍ مَشَاء بِنَمِيمٍ ( 11
 کند، ينى آمد و شد مىکسى که بسيار عيبجوست و به سخن ش -

 مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ( 12
 "و بسيار مان  کار خير، و متجاوز و گناهكار است؛" -

 عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ( 13
 !عالوه بر اينها کينه توز و پرخور و خشن و بدنام است -

 أَن کَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ( 14
 !( از او پيروى کنى)صاحب مال و فرزندان فراوان است  مبادا بخاطر اينكه -

 إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ ( 15
 «!هاى خرافى پيشينيان است اينها افسانه»: گويد شود مى هنگامى که آيات ما بر او خوانده مى -
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 سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ( 12
 !نهيم زودى بر بينى او عالمت و داغ ننگ مىما ب ( ولى) -

 إِنَا بَلَوْنَاهُمْ کَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَّصْرِمُنَهَا مُّصْبِحِينَ ( 17
هااى   را آزمايش کرديم، هنگامى که سوگند ياد کردند که مياوه « صاحبان باغ»ما آنها را آزموديم، همان گونه که  -

 .بچينند ( دور از ششم مستمندان)را صبحگاهان باغ 

 وَلَا يَسْتَثْنُونَ ( 18
 "و هيچ از آن استثنا نكنند؛" -

 فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِن رَبِكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ( 19
 باغ آنها فرود آمد در حالى که همه در خواب بودند، ( تمام)بر  ( شب هنگام)امّا عذابى فراگير  -

 فَأَصْبَحَتْ کَالّصَرِيمِ ( 21
 !و آن باغ سرسبز همچون شب سياه و ظلمانى شد -

 فَتَنَادَوا مُّصْبِحِينَ ( 21
 صبحگاهان يكديگر را صدا زدند، -

 أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن کُنتُمْ صَارِمِينَ ( 22
 !ها را داريد که بسوى کشتزار و باغ خود حرکت کنيد اگر قّصد شيدن ميوه -

 فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ( 23
 «:گفتند آنها حرکت کردند در حالى که آهسته با هم مى -

 أَن لَا يَدْخُلَنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ( 24
 «!مواظب باشيد امروز حتى يك فقير وارد بر شما نشود» -

 وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ( 25
 .ا صبحگاهان تّصميم داشتند که با قدرت از مستمندان جلوگيرى کنندآنه ( آرى) -
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 فَلَمَا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَا لَّضَالُونَ ( 22
 !ما گمراهيم« حقّاً»: آن را ديدند گفتند ( وارد باغ شدند و)هنگامى که  -

 بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ( 27
 «!وميمبلكه ما محر ( آرى، همه شيز از دست ما رفته) -

 قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِحُونَ ( 28
 !گوييد؟ آيا به شما نگفتم شرا تسبيح خدا نمى»: يكى از آنها که از همه عاقلتر بود گفت -

 قَالُوا سُبْحَانَ رَبِنَا إِنَا کُنَا ظَالِمِينَ ( 29
 «!ا ظالم بوديممنزّه است پروردگار ما، مسلّماً م»: گفتند -

 فَأَقْبَلَ بَعّْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ( 31
 سپس رو به يكديگر کرده به مالمت هم پرداختند، -

 قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَا کُنَا طَاغِينَ ( 31
 !واى بر ما که طغيانگر بوديم»: گفتند ( و فريادشان بلند شد) -

 نَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَا إِلَى رَبِنَا رَاغِبُونَ عَسَى رَبَنَا أَن يُبْدِلَ( 32
 «!منديم بهتر از آن به جاى آن به ما بدهد، شرا که ما به او عالقه ( ما را ببخشد و)اميدواريم پروردگارمان  -

 کَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَکْبَرُ لَوْ کَانُوا يَعْلَمُونَ ( 33
 !دانستند ، و عذاب آخرت از آن هم بزرگتر است اگر مى( خداوند در دنيا)عذاب  اين گونه است -

 إِنَ لِلْمُتَقِينَ عِندَ رَبِهِمْ جَنَاتِ النَعِيمِ ( 34
 !مسلّماً براى پرهيزگاران نزد پروردگارشان باغهاى پر نعمت بهشت است -

 أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ کَالْمُجْرِمِينَ ( 35
 !دهيم؟ ا مؤمنان را همچون مجرمان قرار مىآي -

 مَا لَكُمْ کَيْفَ تَحْكُمُونَ ( 32
 !کنيد؟ شگونه داورى مى! شود؟ شما را شه مى -
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 أَمْ لَكُمْ کِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ( 37
 ...خوانيد آيا کتابى داريد که از آن درس مى -

 إِنَ لَكُمْ فِيهِ لَمَا يَتَخَيَرُونَ ( 38
 !کنيد از آن شماست؟ نچه را شما انتخاب مىکه آ -

 أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ( 39
 !يا اينكه عهد و پيمان مؤکّد و مستمرّى تا روز قيامت بر ما داريد که هر شه را حكم کنيد براى شما باشد؟ -

 أَيَهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ  سَلْهُم( 41
 !کند؟ از آنها بپرس کدام يك از آنان شنين شيزى را تّضمين مى -

 أَمْ لَهُمْ شُرَکَاء فَلْيَأْتُوا بِشُرَکَائِهِمْ إِن کَانُوا صَادِقِينَ ( 41
گويند  اگر راست مى! ؟( کنند و براى آنان شفاعت مى)اند  يا اينكه معبودانى دارند که آنها را شريك خدا قرار داده -

 !معبودان خود را بياورند

 يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ( 42
توانناد   شوند، امّا نمى گردد و دعوت به سجود مى برهنه مى ( از وحشت)روزى را که ساق پاها  ( به خاطر بياوريد) -

 .( سجود کنند)

أَبّْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَةٌ وَقَادْ کَاانُوا يُادْعَوْنَ إِلَاى السَاجُودِ وَهُامْ        خَاشِعَةً( 43

 سَالِمُونَ 
به زير افتاده، و ذلّت و خوارى وجودشان را فراگرفتاه؛   ( از شدّت شرمسارى)اين در حالى است که ششمهايشان " -

 "!( ولى امروز ديگر توانايى آن را ندارند)دند شدند در حالى که سالم بو آنها پيش از اين دعوت به سجود مى

 فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِبُ بِهَذَا الْحَدِي ِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْ ُ لَا يَعْلَمُونَ ( 44
دانناد باه تادريّج باه ساوى       ما آنان را از آنجا که نمى! کنند واگذار اکنون مرا با آنها که اين سخن را تكذيب مى -

 .بريم ىعذاب پيش م

 وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَ کَيْدِي مَتِينٌ ( 45
 "!هاى من محكم و دقيق است دهم؛ شرا که نقشه مى ( بازگشت)و به آنها مهلت " -
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 أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَغْرَمٍ مَثْقَلُونَ ( 42
 !؟طلبى که پرداختش براى آنها سنگين است يا اينكه تو از آنها مُزدى مى -

 أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ( 47
 !؟( دهند و به يكديگر مى)نويسند  يا اسرار غيب نزد آنهاست و آن را مى -

 فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِكَ وَلَا تَكُن کَّصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ( 48
کاه در  )مبااش  [  ياونس ]= وردگارت باش، و مانند صاحب ماهى اکنون که شنين است صبر کن و منتظر فرمان پر -

 .در آن زمان که با نهايت اندوه خدا را خواند ( تقاضاى مجازات قومش عجله کرد و گرفتار مجازات ترک اولى شد

 لَوْلَا أَن تَدَارَکَهُ نِعْمَةٌ مِن رَبِهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاء وَهُوَ مَذْمُومٌ ( 49
 !شد در حالى که نكوهيده بود بيرون افكنده مى ( از شكم ماهى)خدا به ياريش نيامده بود،  و اگر رحمت -

 فَاجْتَبَاهُ رَبَهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الّصَالِحِينَ ( 51
 !ولى پروردگارش او را برگزيد و از صالحان قرار داد -

مْ لَمَا سَمِعُوا الاذِکْرَ وَيَقُولُاونَ   وَإِن يَكَادُ الَذِينَ کَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبّْصَارِهِ( 51

 إِنَهُ لَمَجْنُونٌ 
او »: گويناد  زخم خود تو را از باين ببرناد، و ماى    شنوند با ششم نزديك است کافران هنگامى که آيات قرآن را مى -

 «!ديوانه است

 وَمَا هُوَ إِلَا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِينَ ( 52
 !ه بيدارى براى جهانيان نيستجز ماي ( قرآن)در حالى که اين  -

 الحاقهسوره 
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 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 الْحَاقَةُ ( 1
 !شود روزى است که مسلّماً واق  مى ( روز رستاخيز) -

 مَا الْحَاقَةُ ( 2
 !شه روز واق  شدنى -

 مَا أَدْرَاکَ مَا الْحَاقَةُ وَ( 3
 !دانى آن روز واق  شدنى شيست؟ و تو شه مى -

 کَذَبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ( 4
 !( و نتيجه شومش را ديدند)عذاب کوبنده الهى را انكار کردند « عاد»و « ثمود»قوم  -

 فَأَمَا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَاغِيَةِ ( 5
 !با عذابى سرکش هالک شدند« ثمود» امّا قوم -

 وَأَمَا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ( 2
 با تندبادى طغيانگر و سرد و پرصدا به هالکت رسيدند،« عاد»و امّا قوم  -

ا صَارْعَى  سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْ َ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَامٍ حُسُومًا فَتَارَى الْقَاوْمَ فِيهَا   ( 7

 کَأَنَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ 
 ( و اگار آنجاا باودى   )کن را هفت شب و هشت روز پى در پى بر آنهاا مسالّط سااخت،     اين تندباد بنيان ( خداوند) -

هاى پوسيده و تو خالى درختان نخل در ميان اين تند باد روى زمين افتااده و هاالک    ديدى که آن قوم همچون تنه مى

 !اند شده

 فَهَلْ تَرَى لَهُم مِن بَاقِيَةٍ ( 8
 !بينى؟ آيا کسى از آنها را باقى مى -



 قرآن کریم               سوره الحاقه

919 

 وَجَاء فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ( 9
مرتكاب گناهاان   [ قاوم لاوط  ]=و فرعون و کسانى که پيش از او بودند و همچنين اهل شهرهاى زيار و رو شاده    -

 بزرگ شدند،

 فَعَّصَوْا رَسُولَ رَبِهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ( 11
 "!آنها را به عذاب شديدى گرفتار ساخت ( نيز)و با فرستاده پروردگارشان مخالفت کردند؛ و خداوند " -

 إِنَا لَمَا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَاکُمْ فِي الْجَارِيَةِ ( 11
 ما را سوار بر کشتى کرديم،و هنگامى که آب طغيان کرد، ما ش -

 لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْکِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ( 12
 .تا آن را وسيله تذکّرى براى شما قرار دهيم و گوشهاى شنوا آن را دريابد و بفهمد -

 فَإِذَا نُفِخَ فِي الّصَورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ( 13
 يده شود،دم« صور»به محض اينكه يك بار در  -

 وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُکَتَا دَکَةً وَاحِدَةً ( 14
 ها از جا برداشته شوند و يكباره در هم کوبيده و متالشى گردند، و زمين و کوه -

 فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ( 15
 دهد، روى مى« واقعه عظيم»در آن روز  -

 هِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَانشَقَتِ السَمَاء فَ( 12
 !ريزد گردد و فرومى شكافد و سست مى و آسمان از هم مى -

 وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ( 17
و آن روز عارش   ؛( شاوند  و باراى انجاام مأموريتهاا آمااده ماى     )گيرناد   فرشتگان در اطاراف آسامان قرارماى   " -

 "!کنند پروردگارت را هشت فرشته بر فراز همه آنها حمل مى

 يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ ( 18
 !ماند شويد و شيزى از کارهاى شما پنهان نمى در آن روز همگى به پيشگاه خدا عرضه مى -
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 يَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا کِتَابِيهْ فَأَمَا مَنْ أُوتِيَ کِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَ( 19
اى اهال  )»: زناد کاه   فريااد ماى   ( از شدّت شادى و مباهاات )پس کسى که نامه اعمالش را به دست راستش دهند  -

 !نامه اعمال مرا بگيريد و بخوانيد ( !محشر

 إِنِي ظَنَنتُ أَنِي مُلَاقٍ حِسَابِيهْ ( 21
 «!رسم به حساب اعمالم مى ( است وقيامتى در کار )من يقين داشتم که  -

 فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ( 21
 رضايتبخش قرار خواهد داشت، ( کامالً)او در يك زندگى  -

 فِي جَنَةٍ عَالِيَةٍ ( 22
 در بهشتى عالى، -

 قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ( 23
 !که ميوه هايش در دسترس است -

 أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَامِ الْخَالِيَةِ  کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا( 24
 !بخوريد و بياشاميد گوارا در برابر اعمالى که در ايّام گذشته انجام داديد ( :شود و به آنان گفته مى) -

 وَأَمَا مَنْ أُوتِيَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِيهْ ( 25
 .دادند اى کاش هرگز نامه اعمالم را به من نمى»: گويد اعمالش را به دست شپش بدهند مى امّا کسى که نامه -

 وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهْ ( 22
 !دانستم حساب من شيست و نمى -

 يَا لَيْتَهَا کَانَتِ الْقَاضِيَةَ ( 27
 !رسيد اى کاش مرگم فرا مى -

 مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيهْ ( 28
 نياز نكرد، تم هرگز مرا بىمال و ثرو -
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 هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيهْ ( 29
 «!قدرت من نيز از دست رفت -

 خُذُوهُ فَغُلُوهُ ( 31
 !او را بگيريد و دربند و زنجيرش کنيد -

 ثُمَ الْجَحِيمَ صَلُوهُ ( 31
 !سپس او را در دوزخ بيفكنيد -

 اعًا فَاسْلُكُوهُ ثُمَ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَ( 32
 "بعد او را به زنجيرى که هفتاد ذراع است ببنديد؛" -

 إِنَهُ کَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَهِ الْعَظِيمِ ( 33
 آورد، شرا که او هرگز به خداوند بزرگ ايمان نمى -

 وَلَا يَحُضَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ( 34
 "نمود؛ ق نمىو هرگز مردم را بر اطعام مستمندان تشوي" -

 فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ( 35
 از اين رو امروز هم در اينجا يار مهربانى ندارد، -

 وَلَا طَعَامٌ إِلَا مِنْ غِسْلِينٍ ( 32
 !و نه طعامى، جز از شرک و خون -

 لَا يَأْکُلُهُ إِلَا الْخَاطِؤُونَ ( 37
 !رندخو غذايى که جز خطاکاران آن را نمى -

 فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبّْصِرُونَ ( 38
 بينيد، سوگند به آنچه مى -

 وَمَا لَا تُبّْصِرُونَ ( 39
 بينيد، و آنچه نمى -
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 إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِيمٍ ( 41
 که اين قرآن گفتار رسول بزرگوارى است، -

 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ( 41
 !آوريد فته شاعرى نيست، امّا کمتر ايمان مىو گ -

 وَلَا بِقَوْلِ کَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَکَرُونَ ( 42
 !شويد و نه گفته کاهنى، هر شند کمتر متذکّر مى -

 تَنزِيلٌ مِن رَبِ الْعَالَمِينَ ( 43
 !کالمى است که از سوى پروردگار عالميان نازل شده است -

 عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ  وَلَوْ تَقَوَلَ( 44
 بست، اگر او سخنى دروغ بر ما مى -

 لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ( 45
 گرفتيم، ما او را با قدرت مى -

 ثُمَ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ( 42
 کرديم، سپس رگ قلبش را قط  مى -

 فَمَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ( 47
 !او مان  شود ( مجازات)توانست از  و هيچ کس از شما نمى -

 وَإِنَهُ لَتَذْکِرَةٌ لِلْمُتَقِينَ ( 48
 !و آن مسلّماً تذکرى براى پرهيزگاران است -

 وَإِنَا لَنَعْلَمُ أَنَ مِنكُم مَكَذِبِينَ ( 49
 !کنيد تكذيب مى ( آن را)دانيم که بعّضى از شما  و ما مى -

 هُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَ( 51
 !و آن مايه حسرت کافران است -



 قرآن کریم               سوره المعارج

923 

 وَإِنَهُ لَحَقُ الْيَقِينِ ( 51
 !و آن يقين خالص است -

 فَسَبِحْ بِاسْمِ رَبِكَ الْعَظِيمِ ( 52
 !حال که شنين است به نام پروردگار بزرگت تسبيح گوى -

 سوره المعارج

 مكه محل نزول -44تعداد آيات  - 71س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِ ٍ ( 1
 !اى تقاضاى عذابى کرد که واق  شد تقاضاکننده -

 لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِ ٌ ( 2
 ند،تواند آن را دف  ک اين عذاب مخّصوص کافران است، و هيچ کس نمى -

 مِنَ اللَهِ ذِي الْمَعَارِجِ ( 3
 [!کنند خداوندى که فرشتگانش بر آسمانها صعود و عروج مى]= از سوى خداوند ذى المعارج  -

 تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ( 4
کنند در آن روزى که مقادارش پنجااه هازار ساال      بسوى او عروج مى[ اوندفرشته مقرّب خد]= فرشتگان و روح  -

 !است

 فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ( 5
 پس صبر جميل پيشه کن، -
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 إِنَهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ( 2
 بينند، زيرا آنها آن روز را دور مى -

 وَنَرَاهُ قَرِيبًا ( 7
 !بينيم و ما آن را نزديك مى -

 كُونُ السَمَاء کَالْمُهْلِ يَوْمَ تَ( 8
 شود، همان روز که آسمان همچون فلز گداخته مى -

 وَتَكُونُ الْجِبَالُ کَالْعِهْنِ ( 9
 ها مانند پشم رنگين متالشى خواهد بود، و کوه -

 وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ( 11
 !گيرد و هيچ دوست صميمى سراغ دوستش را نمى -

 يَوَدَ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ  يُبَّصَرُونَهُمْ( 11
دارد  ، شناان اسات کاه گنهكاار دوسات ماى      ( ولى هر کس گرفتار کار خويشاتن اسات  )دهند  آنها را نشانشان مى -

 فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا کند،

 وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ( 12
 را، و همسر و برادرش -

 وَفَّصِيلَتِهِ الَتِي تُؤْويهِ ( 13
 کرد، اش را که هميشه از او حمايت مى و قبيله -

 وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَ يُنجِيهِ ( 14
 "و همه مردم روى زمين را تا مايه نجاتش گردند؛" -

 کَلَا إِنَهَا لَظَى ( 15
 هاى سوزان آتش است، شعله ( يافت، آرىکه با اينها بتوان نجات )امّا هرگز شنين نيست  -
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 نَزَاعَةً لِلشَوَى ( 12
 !برد کند و مى دست و پا و پوست سر را مى -

 تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَى ( 17
 زند، و کسانى را که به فرمان خدا پشت کردند صدا مى -

 وَجَمَ َ فَأَوْعَى ( 18
 !يره کردنداموال را جم  و ذخ ( همچنين آنها که)و  -

 إِنَ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ( 19
 طاقت آفريده شده است، به يقين انسان حريص و کم -

 إِذَا مَسَهُ الشَرُ جَزُوعًا ( 21
 کند، هنگامى که بدى به او رسد بيتابى مى -

 وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ( 21
 ،( ورزد و بخل مى)شود  مىو هنگامى که خوبى به او رسد مان  ديگران  -

 إِلَا الْمُّصَلِينَ ( 22
 مگر نمازگزاران، -

 الَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ( 23
 آورند، آنها که نمازها را پيوسته بجا مى -

 وَالَذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ ( 24
 ...و آنها که در اموالشان حق معلومى است -

 لِلسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ ( 25
 براى تقاضاکننده و محروم، -

 وَالَذِينَ يُّصَدِقُونَ بِيَوْمِ الدِينِ ( 22
 و آنها که به روز جزا ايمان دارند، -
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 وَالَذِينَ هُم مِنْ عَذَابِ رَبِهِم مَشْفِقُونَ ( 27
 و آنها که از عذاب پروردگارشان بيمناکند، -

 رَبِهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ  إِنَ عَذَابَ( 28
 شرا که هيچ کس از عذاب پروردگارش در امان نيست، -

 وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ( 29
 کنند، حفظ مى ( عفّتى از بى)و آنها که دامان خويش را  -

 رُ مَلُومِينَ إِلَا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَهُمْ غَيْ( 31
گيارى از اينهاا ماورد سارزنش      ، شارا کاه در بهاره   ( که در حكم همسرند آميزش ندارند)جز با همسران و کنيزان  -

 !نخواهند بود

 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ( 31
 !و هر کس جز اينها را طلب کند، متجاوز است -

 لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَذِينَ هُمْ ( 32
 کنند، و آنها که امانتها و عهد خود را رعايت مى -

 وَالَذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ( 33
 نمايند، و آنها که با اداى شهادتشان قيام مى -

 وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ( 34
 واظبت دارند،و آنها که بر نماز م -

 أُوْلَئِكَ فِي جَنَاتٍ مَكْرَمُونَ ( 35
 .شوند گرامى داشته مى ( پذيرايى و)آنان در باغهاى بهشتى  -

 فَمَالِ الَذِينَ کَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ( 32
 ...آيند شود که با سرعت نزد تو مى اين کافران را شه مى -
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 عِزِينَ  عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِمَالِ( 37
 !( و آرزوى بهشت دارند)از راست و شپ، گروه گروه  -

 أَيَطْمَ ُ کُلُ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَةَ نَعِيمٍ ( 38
 !طم  دارد که او را در بهشت پر نعمت الهى وارد کنند؟ ( با اين اعمال زشتش)آيا هر يك از آنها  -

 ا يَعْلَمُونَ کَلَا إِنَا خَلَقْنَاهُم مِمَ( 39
 "!ايم دانند آفريده هرگز شنين نيست؛ ما آنها را از آنچه خودشان مى" -

 فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَا لَقَادِرُونَ ( 41
 ...سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها که ما قادريم -

 مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُبَدِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَ( 41
 "!که جاى آنان را به کسانى بدهيم که از آنها بهترند؛ و ما هرگز مغلوب نخواهيم شد" -

 فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَذِي يُوعَدُونَ ( 42
د تاا زماانى کاه روز موعاود خاود را مالقاات       آنان را به حال خود واگذار تا در باطل خود فروروند و بازى کننا  -

 !نمايند

 يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا کَأَنَهُمْ إِلَى نُّصُبٍ يُوفِّضُونَ ( 43
 ...دوند شوند، گويى به سوى بتها مى همان روز که از قبرها بسرعت خارج مى -

 كَ الْيَوْمُ الَذِي کَانُوا يُوعَدُونَ خَاشِعَةً أَبّْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَةٌ ذَلِ( 44
ايان  ! اى از ذلّت و خوارى آنها را پوشاانده اسات   در حالى که ششمهايشان از شرم و وحشت به زير افتاده، و پرده -

 !شد همان روزى است که به آنها وعده داده مى
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 سوره نوح

  محل نزول مكه -28تعداد آيات  -71س

 

 الّرَحِيمِ بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 إِنَا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( 1
قوم خود را انذار کن پيش از آنكاه عاذاب دردنااک باه سراغشاان      »: ما نوح را به سوى قومش فرستاديم و گفتيم -

 «!دآي

 قَالَ يَا قَوْمِ إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مَبِينٌ ( 2
 دهنده آشكارى هستم، من براى شما بيم! اى قوم»: گفت -

 أَنِ اعْبُدُوا اللَهَ وَاتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ ( 3
 !که خدا را پرستش کنيد و از مخالفت او بپرهيزيد و مرا اطاعت نماييد -

كُمْ وَيُؤَخِرْکُمْ إِلَى أَجَلٍ مَسَمًى إِنَ أَجَلَ اللَهِ إِذَا جَااء لَاا   يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِ( 4

 يُؤَخَرُ لَوْ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ 
دهد؛ زيرا هنگامى که اجل الهاى فارا    آمرزد و تا زمان معيّنى شما را عمر مى اگر شنين کنيد، خدا گناهانتان را مى" -

 "«!انستيدد رسد، تأخيرى نخواهد داشت اگر مى

 قَالَ رَبِ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ( 5
 دعوت کردم، ( بسوى تو)من قوم خود را شب و روز ! پروردگارا»: گفت ( نوح) -

 فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَا فِرَارًا ( 2
 !امّا دعوت من شيزى جز فرار از حقّ بر آنان نيفزود -
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ا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَإِنِي کُلَمَ( 7

 وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا 
تو آنها را بيامرزى، انگشتان خويش را در گوشهايشاان   ( ايمان بياورند و)و من هر زمان آنها را دعوت کردم که  -

 !و لباسهايشان را بر خود پيچيدند، و در مخالفت اصرار ورزيدند و به شدّت استكبار کردندقرار داده 

 ثُمَ إِنِي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ( 8
 دعوت کردم، ( به اطاعت فرمان تو)سپس من آنها را با صداى بلند  -

 ثُمَ إِنِي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ( 9
 !براى آنان بيان داشتم ( حقيقت توحيد و ايمان را)شكارا و نهان سپس آ -

 فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ کَانَ غَفَارًا ( 11
 ...از پروردگار خويش آمرزش بطلبيد که او بسيار آمرزنده است»: به آنها گفتم -

 يُرْسِلِ السَمَاء عَلَيْكُم مِدْرَارًا ( 11
 پربرکت آسمان را پى در پى بر شما فرستد، تا بارانهاى -

 وَيُمْدِدْکُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَارًا ( 12
 !و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمك کند و باغهاى سرسبز و نهرهاى جارى در اختيارتان قرار دهد -

 رْجُونَ لِلَهِ وَقَارًا مَا لَكُمْ لَا تَ( 13
 !شرا شما براى خدا عظمت قائل نيستيد؟ -

 وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ( 14
 !( تا از نطفه به انسان کامل رسيديد)در حالى که شما را در مراحل مختلف آفريد  -

 أَلَمْ تَرَوْا کَيْفَ خَلَقَ اللَهُ سَبْ َ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ( 15
 انيد شگونه خداوند هفت آسمان را يكى باالى ديگرى آفريده است،د آيا نمى -

 وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَ نُورًا وَجَعَلَ الشَمْسَ سِرَاجًا ( 12
 !و ماه را در ميان آسمانها مايه روشنايى، و خورشيد را شراغ فروزانى قرار داده است؟ -
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 ا وَاللَهُ أَنبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتً( 17
 و خداوند شما را همچون گياهى از زمين رويانيد، -

 ثُمَ يُعِيدُکُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ( 18
 !سازد گرداند، و بار ديگر شما را خارج مى سپس شما را به همان زمين بازمى -

 وَاللَهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ( 19
 ...اى قرار داد رش گستردهو خداوند زمين را براى شما ف -

 لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ( 21
 «!( خواهيد برويد و به هر جا مى)هاى آن بگذريد  تا از راههاى وسي  و دره -

 قَالَ نُوحٌ رَبِ إِنَهُمْ عَّصَوْنِي وَاتَبَعُوا مَن لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَا خَسَارًا ( 21
آنها نافرمانى من کردند و از کسانى پيروى نمودناد کاه   ! پروردگارا»: گفت ( بعد از نوميدى از هدايت آنان) نوح -

 !اموال و فرزندانشان شيزى جز زيانكارى بر آنها نيفزوده است

 وَمَكَرُوا مَكْرًا کُبَارًا ( 22
 ...مكر عظيمى به کار بردند ( اين رهبران گمراه)و  -

ا تَذَرُنَ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَ وَدًا وَلَاا سُاوَاعًا وَلَاا يَغُاوثَ وَيَعُاوقَ      وَقَالُوا لَ( 23

 وَنَسْرًا 
« نسر»و « يعوق»، «يغوث»، «سواع»، «وَد»بتهاى  ( به خّصوص)دست از خدايان و بتهاى خود برنداريد : و گفتند -

 !را رها نكنيد

 لظَالِمِينَ إِلَا ضَلَالًا وَقَدْ أَضَلُوا کَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ا( 24
 «!خداوندا، ظالمان را جز ضاللت ميفزا! و آنها گروه بسيارى را گمراه کردند -

 مِمَا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِن دُونِ اللَهِ أَنّصَارًا ( 25
دند و در آتش دوزخ وارد گشتند، و جز خدا ياورانى براى خاود  همگى بخاطر گناهانشان غرق ش ( آرى، سرانجام) -

 !نيافتند
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 وَقَالَ نُوحٌ رَبِ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَارًا ( 22
 !هيچ يك از کافران را بر روى زمين باقى مگذار! پروردگارا»: نوح گفت -

 دَکَ وَلَا يَلِدُوا إِلَا فَاجِرًا کَفَارًا إِنَكَ إِن تَذَرْهُمْ يُّضِلُوا عِبَا( 27
 !آورند کنند و جز نسلى فاجر و کافر به وجود نمى شرا که اگر آنها را باقى بگذارى، بندگانت را گمراه مى -

ا رَبِ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَ( 28

 تَزِدِ الظَالِمِينَ إِلَا تَبَارًا 
مرا، و پدر و مادرم و تمام کسانى را که با ايمان وارد خانه من شدند، و جمي  مردان و زنان باايمان ! پروردگارا" -

 "«!را بيامرز؛ و ظالمان را جز هالکت ميفزا

 الجنسوره 

 محل نزول مكه -28تعداد آيات  -72س

 

 نِ الّرَحِيمِبِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 قُلْ أُوحِيَ إِلَيَ أَنَهُ اسْتَمَ َ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ فَقَالُوا إِنَا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ( 1
ماا قارآن عجيباى    »: اناد  اناد، ساپس گفتاه    به من وحى شده است که جمعى از جنّ به سخنانم گاوش فاراداده  : بگو -

 ...ايم دهشني

 يَهْدِي إِلَى الرُشْدِ فَآمَنَا بِهِ وَلَن نُشْرِکَ بِرَبِنَا أَحَدًا ( 2
ايام و هرگاز کساى را شاريك پروردگارماان       کناد، پاس ماا باه آن ايماان آورده      که به راه راسات هادايت ماى    -

 !دهيم قرارنمى
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 ا وَلَدًا وَأَنَهُ تَعَالَى جَدَ رَبِنَا مَا اتَخَذَ صَاحِبَةً وَلَ( 3
 !و اينكه بلند است مقام باعظمت پروردگار ما، و او هرگز براى خود همسر و فرزندى انتخاب نكرده است -

 وَأَنَهُ کَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَهِ شَطَطًا ( 4
 !گفت درباره خداوند سخنان ناروا مى ( ابليس)و اينكه سفيه ما  -

 ن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَهِ کَذِبًا وَأَنَا ظَنَنَا أَن لَ( 5
 !بندند کرديم که انس و جنّ هرگز بر خدا دروغ نمى و اينكه ما گمان مى -

 وَأَنَهُ کَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ( 2
 !شدند بردند، و آنها سبب افزايش گمراهى و طغيانشان مى ز جنّ پناه مىو اينكه مردانى از بشر به مردانى ا -

 وَأَنَهُمْ ظَنُوا کَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَن يَبْعَ َ اللَهُ أَحَدًا ( 7
مبعاوث  ( باه نباوّت   )که خداوند هرگاز کساى را    -کرديد گونه که شما گمان مى همان -و اينكه آنها گمان کردند -

 !کند نمى

 ا لَمَسْنَا السَمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَ( 8
 !و اينكه ما آسمان را جستجو کرديم و همه را پر از محافظان قوّى و تيرهاى شهاب يافتيم -

 ابًا رَصَدًا وَأَنَا کُنَا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَمْ ِ فَمَن يَسْتَمِ ِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَ( 9
نشستيم؛ امّا اکنون هر کاس بخواهاد اساتراق سام  کناد،       و اينكه ما پيش از اين به استراق سم  در آسمانها مى" -

 "!يابد شهابى را در کمين خود مى

 وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبَهُمْ رَشَدًا ( 11
دانيم آيا اراده شرّى درباره اهل زمين شده يا پروردگارشان خواسته اسات آناان را    ما نمى ( با اين اوضاع)ه و اينك -

 !هدايت کند؟

 وَأَنَا مِنَا الّصَالِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ کُنَا طَرَائِقَ قِدَدًا ( 11
 "!هاى متفاوتى هستيم روهو اينكه در ميان ما، افرادى صالح و افرادى غير صالحند؛ و ما گ" -
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 وَأَنَا ظَنَنَا أَن لَن نُعجِزَ اللَهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا ( 12
او  ( پنجاه قادرت  )تاوانيم از   توانيم بر اراده خداوند در زمين غالب شويم و نماى  و اينكه ما يقين داريم هرگز نمى -

 !بگريزيم

 ا الْهُدَى آمَنَا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَا لَمَا سَمِعْنَ( 13
و اينكه ما هنگامى که هدايت قرآن را شنيديم به آن ايمان آورديم؛ و هر کس به پروردگارش ايمان بيااورد، ناه   " -

 "!ترسد و نه از ظلم از نقّصان مى

 مِنَا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَوْا رَشَدًا وَأَنَا مِنَا الْمُسْلِمُونَ وَ( 14
 "و اينكه گروهى از ما مسلمان و گروهى ظالمند؛ هر کس اسالم را اختيار کند راه راست را برگزيده است،" -

 وَأَمَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَمَ حَطَبًا ( 15
 !دوزخند و امّا ظالمان آتشگيره و هيزم -

 وَأَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاء غَدَقًا ( 12
 !کنيم استقامت ورزند، با آب فراوان سيرابشان مى ( ايمان)در راه [  جنّ و انس]= و اينكه اگر آنها  -

 ابًا صَعَدًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِکْرِ رَبِهِ يَسْلُكْهُ عَذَ( 17
هدف اين است که ما آنها را با اين نعمت فراوان بيازماييم؛ و هر کس از ياد پروردگارش روى گرداند، او را باه  " -

 "!سازد اى گرفتار مى عذاب شديد و فزاينده

 وَأَنَ الْمَسَاجِدَ لِلَهِ فَلَا تَدْعُوا مَ َ اللَهِ أَحَدًا ( 18
 !ت، پس هيچ کس را با خدا نخوانيدو اينكه مساجد از آن خداس -

 وَأَنَهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللَهِ يَدْعُوهُ کَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ( 19
خواند، گروهى پيرامون او بشادّت   خاست و او را مى به عبادت برمى[ ( ص)محمّد ]= و اينكه هنگامى که بنده خدا  -

 «!کردند ازدحام مى

 مَا أَدْعُو رَبِي وَلَا أُشْرِکُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنَ( 21
 «!دهم خوانم و هيچ کس را شريك او قرار نمى من تنها پروردگارم را مى»: بگو -
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 قُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَر ا وَلَا رَشَدًا ( 21
 «!من مالك زيان و هدايتى براى شما نيستم»: بگو -

 ي مِنَ اللَهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَنِ( 22
کناد و پناهگااهى جاز او     هيچ کس مرا در برابر او حمايت نمى ( اگر من نيز بر خالف فرمانش رفتار کنم)»: بگو" -

 "يابم؛ نمى

فَإِنَ لَاهُ نَاارَ جَهَانَمَ    إِلَا بَلَاغًا مِنَ اللَهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَهَ وَرَسُولَهُ ( 23

 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا 
تنها وظيفه من ابالغ از سوى خدا و رساندن رساالت اوست؛ و هر کس نافرماانى خادا و رساولش کناد، آتاش      " -

 "!مانند دوزخ از آن اوست و جاودانه در آن مى

 ضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا حَتَى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَ( 24
دانناد شاه کساى     تا آنچه را به آنها وعده داده شده ببينند؛ آنگاه مى ( يابد اين کار شكنى کفّار همچنان ادامه مى)" -

 "!ياورش ضعيفتر و جمعيّتش کمتر است

 دًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِي أَمَ( 25
 !دهد؟ دانم آنچه به شما وعده داده شده نزديك است يا پروردگارم زمانى براى آن قرارمى من نمى»: بگو -

 عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ( 22
 سازد، داناى غيب اوست و هيچ کس را بر اسرار غيبش آگاه نمى -

 فَإِنَهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا  إِلَا مَنِ ارْتَّضَى مِن رَسُولٍ( 27
 ...دهد مگر رسوالنى که آنان را برگزيده و مراقبينى از پيش رو و پشت سر براى آنها قرار مى -

ءٍ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحّْصَى کُالَ شَايْ  ( 28

 عَدَدًا 
اند؛ و او به آنچه نزد آنهاست احاطه دارد و هماه شياز    تا بداند پيامبرانش رسالتهاى پروردگارشان را ابالغ کرده" -

 "«!را احّصار کرده است
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 سوره المزمل

 محل نزول مكه -21تعداد آيات  -73س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 يَا أَيَهَا الْمُزَمِلُ ( 1
 !اى جامه به خود پيچيده -

 قُمِ اللَيْلَ إِلَا قَلِيلًا ( 2
 !شب را، جز کمى، بپاخيز -

 نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ( 3
 نيمى از شب را، يا کمى از آن کم کن، -

 أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ( 4
 "بر نّصف آن بيفزا، و قرآن را با دقّت و تأمّل بخوان؛يا " -

 إِنَا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ( 5
 !شرا که ما بزودى سخنى سنگين به تو القا خواهيم کرد -

 إِنَ نَاشِئَةَ اللَيْلِ هِيَ أَشَدَ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ( 2
 !تر است و با استقامت مسلّماً نماز و عبادت شبانه پابرجاتر -

 إِنَ لَكَ فِي اَلنَهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ( 7
 !و تو در روز تالش مستمر و طوالنى خواهى داشت -

 وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِكَ وَتَبَتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ( 8
 !و نام پروردگارت را ياد کن و تنها به او دل ببند -
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 رِبِ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ فَاتَخِذْهُ وَکِيلًا رَبَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْ( 9
 همان پروردگار شرق و غرب که معبودى جز او نيست، او را نگاهبان و وکيل خود انتخاب کن، -

 وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ( 11
 !شايسته از آنان دورى گزين گويند شكيبا باش و بطرزى مى ( دشمنان)و در برابر آنچه  -

 وَذَرْنِي وَالْمُكَذِبِينَ أُولِي النَعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ( 11
 کنندگان صاحب نعمت واگذار، و آنها را کمى مهلت ده، و مرا با تكذيب -

 إِنَ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ( 12
 دوزخ است، ( آتش)که نزد ما غل و زنجيرها و  -

 وَطَعَامًا ذَا غُّصَةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ( 13
 و غذايى گلوگير، و عذابى دردناک، -

 يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَکَانَتِ الْجِبَالُ کَثِيبًا مَهِيلًا ( 14
شاكل   باه  ( شاود کاه   شناان درهام کوبياده ماى    )هاا   آيد، و کوه ها سخت به لرزه درمى در آن روز که زمين و کوه -

 !آيد هايى از شن نرم درمى توده

 إِنَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ کَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ( 15
 !ما پيامبرى به سوى شما فرستاديم که گواه بر شماست، همان گونه که به سوى فرعون رسولى فرستاديم -

 نُ الرَسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَعَّصَى فِرْعَوْ( 12
 !فرعون به مخالفت و نافرمانى آن رسول برخاست، و ما او را سخت مجازات کرديم ( ولى) -

 فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِن کَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ( 17
در آن روز کاه کودکاان را پيار    ! دارياد؟  بر کنار ماى  ( هىاز عذاب ال)اگر کافر شويد، شگونه خود را  ( نيز)شما  -

 کند، مى

 السَمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ کَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ( 18
 .شود، و وعده او شدنى و حتمى است و آسمان از هم شكافته مى -
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 إِنَ هَذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَن شَاء اتَخَذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا ( 19
 !گزيند و تذکّرى است، پس هر کس بخواهد راهى به سوى پروردگارش برمى اين هشدار -

إِنَ رَبَكَ يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَيْلِ وَنِّصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِانَ  ( 21

حّْصُاوهُ فَتَاابَ عَلَايْكُمْ    الَذِينَ مَعَكَ وَاللَهُ يُقَدِرُ اللَيْالَ وَالنَهَاارَ عَلِامَ أَن لَان تُ    

فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَى وَآخَرُونَ يَّضْارِبُونَ  

فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَّضْلِ اللَهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَهِ فَاقْرَؤُوا مَاا  

قِيمُوا الّصَلَاةَ وَآتُوا الزَکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَادِمُوا  تَيَسَرَ مِنْهُ وَأَ

لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْارًا وَاسْاتَغْفِرُوا اللَاهَ إِنَ    

 اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
و و گروهى از آنها که با تو هستند نزديك دو سوم از شب يا نّصف يا ثل  آن را به پا داند که ت پروردگارت مى" -

 ( باه دقّات  )توانياد مقادار آن را    داناد کاه شاما نماى     کناد؛ او ماى   گيرى ماى  خيزند؛ خداوند شب و روز را اندازه مى

ر اسات قارآن بخوانياد او    ، پس شما را بخشيد؛ اکنون آنچاه باراى شاما ميسّا    ( براى عبادت کردن)گيرى کنيد  اندازه

باه   ( و کسب روزى)شوند، و گروهى ديگر براى به دست آوردن فّضل الهى  داند بزودى گروهى از شما بيمار مى مى

اى کاه باراى    ، پس به اندازه( مانند و از تالوت قرآن بازمى)کنند  روند، و گروهى ديگر در راه خدا جهاد مى سفر مى

در راه ]= دهيد « قرض الحسنه»د و نماز را بر پا داريد و زکات بپردازيد و به خدا شما ممكن است از آن تالوت کني

فرساتيد نازد خادا باه بهتارين وجاه و        آنچه را از کارهاى نيك براى خاود از پايش ماى    ( بدانيد)و [ او انفاق نماييد

 "!ستبزرگترين پاداش خواهيد يافت؛ و از خدا آمرزش بطلبيد که خداوند آمرزنده و مهربان ا

 المدثرسوره 
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 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 يَا أَيَهَا الْمُدَثِرُ ( 1
 !( و در بستر آرميده)اى جامه خواب به خود پيچيده  -

 قُمْ فَأَنذِرْ ( 2
 ،( يم دهو عالميان را ب)برخيز و انذار کن  -

 وَرَبَكَ فَكَبِرْ ( 3
 و پروردگارت را بزرگ بشمار، -

 وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ( 4
 و لباست را پاک کن، -

 وَالرُجْزَ فَاهْجُرْ ( 5
 و از پليدى دورى کن، -

 وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ( 2
 و منّت مگذار و فزونى مطلب، -

 وَلِرَبِكَ فَاصْبِرْ ( 7
 !ردگارت شكيبايى کنو بخاطر پرو -

 فَإِذَا نُقِرَ فِي النَاقُورِ ( 8
 دميده شود،« صور»هنگامى که در  -

 فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ( 9
 آن روز، روز سختى است، -

 عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ( 11
 !و براى کافران آسان نيست -
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 ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ( 11
 !ام واگذار مرا با کسى که او را خود به تنهايى آفريده -

 وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ( 12
 اى قرار دادم، همان کسى که براى او مال گسترده -

 وَبَنِينَ شُهُودًا ( 13
 هستند، ( و در خدمت او)و فرزندانى که همواره نزد او  -

 وَمَهَدتَ لَهُ تَمْهِيدًا ( 14
 !يل زندگى را از هر نظر براى وى فراهم ساختمو وسا -

 ثُمَ يَطْمَ ُ أَنْ أَزِيدَ ( 15
 !باز هم طم  دارد که بر او بيفزايم -

 کَلَا إِنَهُ کَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ( 12
 "!ورزد هرگز شنين نخواهد شد؛ شرا که او نسبت به آيات ما دشمنى مى" -

 سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ( 17
 !( افكنم سپس او را به زير مى)کنم که از قلّه زندگى باال رود  بزودى او را مجبور مىو  -

 إِنَهُ فَكَرَ وَقَدَرَ ( 18
 !انديشه کرد و مطلب را آماده ساخت ( براى مبارزه با قرآن)او  -

 فَقُتِلَ کَيْفَ قَدَرَ ( 19
 !اده کردمطلب را آم ( براى مبارزه با حق)شگونه ! مرگ بر او باد -

 ثُمَ قُتِلَ کَيْفَ قَدَرَ ( 21
 !آماده نمود ( و نقشه شيطانى خود را)باز هم مرگ بر او، شگونه مطلب  -

 ثُمَ نَظَرَ ( 21
 سپس نگاهى افكند، -
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 ثُمَ عَبَسَ وَبَسَرَ ( 22
 "بعد شهره درهم کشيد و عجوالنه دست به کار شد؛" -

 ثُمَ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ( 23
 کرد و تكبّر ورزيد، ( به حقّ)سپس پشت  -

 فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ( 24
 !شيزى جز افسون و سحرى همچون سحرهاى پيشينيان نيست ( قرآن)اين »: و سرانجام گفت -

 إِنْ هَذَا إِلَا قَوْلُ الْبَشَرِ ( 25
 «!( نه گفتار خدا)اين فقط سخن انسان است  -

 لِيهِ سَقَرَ سَأُصْ( 22
 !کنم مى[  دوزخ]= بزودى او را وارد سَقَر  ( امّا) -

 وَمَا أَدْرَاکَ مَا سَقَرُ ( 27
 !شيست« سقر»دانى  و تو نمى -

 لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ( 28
 !سازد گذارد و نه شيزى را رها مى نه شيزى را باقى مى ( آتشى است که) -

 لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ ( 29
 !کند ت تن را بكلّى دگرگون مىپوس -

 عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ( 31
 !اند بر آن گمارده شده ( از فرشتگان عذاب)نوزده نفر  -

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَارِ إِلَا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِادَتَهُمْ إِلَاا فِتْنَاةً لِلَاذِينَ     ( 31

ينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَذِينَ آمَنُاوا إِيمَانًاا وَلَاا يَرْتَاابَ     کَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَذِ

الَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَارَضٌ وَالْكَاافِرُونَ   
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شَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَمَا يَعْلَمُ مَاذَا أَرَادَ اللَهُ بِهَذَا مَثَلًا کَذَلِكَ يُّضِلُ اللَهُ مَن يَ

 جُنُودَ رَبِكَ إِلَا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَا ذِکْرَى لِلْبَشَرِ 
قرار داديم، و تعداد آنها را جز براى آزمايش کاافران معايّن نكارديم تاا      ( عذاب)مأموران دوزخ را فقط فرشتگان  -

در حقّانيّات ايان   )بر ايمان مؤمنان بيفزايد، و اهال کتااب و مؤمناان    يقين پيدا کنند و [  يهود و نّصارى]= اهل کتاب 

« !خدا از اين توصايف شاه منظاورى دارد؟   »: ترديد به خود راه ندهند، و بيماردالن و کافران بگويند ( کتاب آسمانى

يان و لشاكر ! کناد  ساازد و هار کاس را بخواهاد هادايت ماى       اين گونه خداوند هر کس را بخواهد گمراه مى ( آرى)

 !داند، و اين جز هشدار و تذکّرى براى انسانها نيست پروردگارت را جز او کسى نمى

 کَلَا وَالْقَمَرِ ( 32
 کنند سوگند به ماه، اينچنين نيست که آنها تّصوّر مى -

 وَاللَيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ( 33
 پشت کند، ( دامن برشيند و)و به شب، هنگامى که  -

 سْفَرَ وَالّصَبْحِ إِذَا أَ( 34
 و به صبح هنگامى که شهره بگشايد، -

 إِنَهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ( 35
 !از مسائل مهم است ( حوادث هولناک قيامت)که آن  -

 نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ( 32
 هشدار و انذارى است براى همه انسانها، -

 لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَتَقَدَمَ أَوْ يَتَأَخَرَ ( 37
 [!بسوى هدايت و نيكى پيش روند يا نروند]= خواهند پيش افتند يا عقب بمانند  انى از شما که مىبراى کس -

 کُلُ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَهِينَةٌ ( 38
 هر کس در گرو اعمال خويش است، ( آرى) -

 إِلَا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ( 39
 !( دهند ن و تقوايشان به دست راستشان مىکه نامه اعمالشان را به نشانه ايما)« اصحاب يمين»مگر  -
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 فِي جَنَاتٍ يَتَسَاءلُونَ ( 41
 ...کنند آنها در باغهاى بهشتند، و سؤال مى -

 عَنِ الْمُجْرِمِينَ ( 41
 :از مجرمان -

 مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ( 42
 «!شه شيز شما را به دوزخ وارد ساخت؟ -

 ينَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُّصَلِ( 43
 ما از نمازگزاران نبوديم،»: گويند مى -

 وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ( 44
 کرديم، و اطعام مستمند نمى -

 وَکُنَا نَخُوضُ مَ َ الْخَائِّضِينَ ( 45
 و پيوسته با اهل باطل همنشين و همّصدا بوديم، -

 وَکُنَا نُكَذِبُ بِيَوْمِ الدِينِ ( 42
 کرديم، ا را انكار مىو همواره روز جز -

 حَتَى أَتَانَا الْيَقِينُ ( 47
 «!تا زمانى که مرگ ما فرا رسيد -

 فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَافِعِينَ ( 48
 .بخشد کنندگان به حال آنها سودى نمى از اين رو شفاعت شفاعت -

 فَمَا لَهُمْ عَنِ التَذْکِرَةِ مُعْرِضِينَ ( 49
 !کّر روى گردانند؟شرا آنها از تذ -

 کَأَنَهُمْ حُمُرٌ مَسْتَنفِرَةٌ ( 51
 اند، گويى گورخرانى رميده -
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 فَرَتْ مِن قَسْوَرَةٍ ( 51
 !اند شيرى فرار کرده ( مقابل)که از  -

 بَلْ يُرِيدُ کُلُ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مَنَشَرَةً ( 52
 !براى او فرستاده شود ( از سوى خدا)اى  رد نامه جداگانهبلكه هر کدام از آنها انتظار دا -

 کَلَا بَل لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ( 53
 !ترسند گويند، بلكه آنها از آخرت نمى شنين نيست که آنان مى -

 کَلَا إِنَهُ تَذْکِرَةٌ ( 54
 !يك تذکّر و يادآورى است ( قرآن)گويند، آن  شنين نيست که آنها مى -

 مَن شَاء ذَکَرَهُ فَ( 55
 "گيرد؛ هر کس بخواهد از آن پند مى" -

 وَمَا يَذْکُرُونَ إِلَا أَن يَشَاء اللَهُ هُوَ أَهْلُ التَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ( 52
 "!گيرد مگر اينكه خدا بخواهد؛ او اهل تقوا و اهل آمرزش است و هيچ کس پند نمى" -

 سوره القيامه

 محل نزول مكه -41 تعداد آيات -75س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 

 لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ( 1
 سوگند به روز قيامت، -
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 وَلَا أُقْسِمُ بِالنَفْسِ اللَوَامَةِ ( 2
 !( يز حقّ استکه رستاخ)وجدان بيدار و مالمتگر  ( نفس لوّامه و)و سوگند به  -

 أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَن نَجْمَ َ عِظَامَهُ ( 3
 !پندارد که هرگز استخوانهاى او را جم  نخواهيم کرد؟ آيا انسان مى -

 بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِيَ بَنَانَهُ ( 4
 !انگشتان او را موزون و مرتّب کنيم ( حتّى خطوط سر)آرى قادريم که  -

 يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ  بَلْ( 5
 !در تمام عمر گناه کند ( آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قيامت)خواهد  بلكه او مى ( انسان شك در معاد ندارد) -

 يَسْأَلُ أَيَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ( 2
 !«قيامت کى خواهد بود»: پرسد مى ( از اين رو) -

 الْبَّصَرُ  فَإِذَا بَرِقَ( 7
 در آن هنگام که ششمها از شدّت وحشت به گردش درآيد، ( :بگو) -

 وَخَسَفَ الْقَمَرُ ( 8
 نور گردد، و ماه بى -

 وَجُمِ َ الشَمْسُ وَالْقَمَرُ ( 9
 و خورشيد و ماه يك جا جم  شوند، -

 يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ ( 11
 «!راه فرار کجاست؟»: ويدگ آن روز انسان مى -

 کَلَا لَا وَزَرَ ( 11
 !هرگز شنين نيست، راه فرار و پناهگاهى وجود ندارد -

 إِلَى رَبِكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ ( 12
 "آن روز قرارگاه نهايى تنها بسوى پروردگار تو است؛" -
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 يُنَبَأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَمَ وَأَخَرَ ( 13
 !کنند و در آن روز انسان را از تمام کارهايى که از پيش يا پس فرستاده آگاه مى -

 بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَّصِيرَةٌ ( 14
 بلكه انسان خودش از وض  خود آگاه است، -

 وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ( 15
 !براى خود عذرهايى بتراشد ( در ظاهر)هر شند  -

 کْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لَا تُحَرِ( 12
 حرکت مده،[  قرآن]= زبانت را بخاطر عجله براى خواندن آن  -

 إِنَ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ( 17
 !کردن و خواندن آن بر عهده ماست شرا که جم  -

 فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِ ْ قُرْآنَهُ ( 18
 !اندن آن پيروى کنپس هر گاه آن را خوانديم، از خو -

 ثُمَ إِنَ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ( 19
 !بر عهده ماست ( نيز)آن  ( توضيح)سپس بيان و  -

 کَلَا بَلْ تُحِبَونَ الْعَاجِلَةَ ( 21
و )؛ بلكه شما دنياى زودگذر را دوست دارياد  ( دانيد و داليل معاد را کافى نمى)پنداريد  شنين نيست که شما مى" -

 "!( قيد و شرط را ىهوسرانى ب

 وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ( 21
 !کنيد و آخرت را رها مى -

 وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ( 22
 در آن روز صورتهايى شاداب و مسرور است، ( آرى) -
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 إِلَى رَبِهَا نَاظِرَةٌ ( 23
 !نگرد و به پروردگارش مى -

 وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ( 24
 روز صورتهايى عبوس و در هم کشيده است،و در آن  -

 تَظُنُ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ( 25
 !شكند داند عذابى در پيش دارد که پشت را در هم مى زيرا مى -

 کَلَا إِذَا بَلَغَتْ التَرَاقِيَ ( 22
 رسد، تا موقعى که جان به گلوگاهش ( آورد او ايمان نمى! پندارد که انسان مى)شنين نيست  -

 وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ( 27
 «!نجات دهد؟ ( اين بيمار را از مرگ)آيا کسى هست که »: و گفته شود -

 وَظَنَ أَنَهُ الْفِرَاقُ ( 28
 و به جدائى از دنيا يقين پيدا کند، -

 وَالْتَفَتِ السَاقُ بِالسَاقِ ( 29
 !به هم بپيچد ( دادن از سختى جان)و ساق پاها  -

 رَبِكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ  إِلَى( 31
 !پروردگارت خواهد بود ( دادگاه)در آن روز مسير همه بسوى  ( آرى) -

 فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَى ( 31
 او هرگز ايمان نياورد و نماز نخواند، ( :شود در آن روز گفته مى) -

 وَلَكِن کَذَبَ وَتَوَلَى ( 32
 گردان شد، بلكه تكذيب کرد و روى -

 ثُمَ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَى ( 33
 !داشت سپس بسوى خانواده خود بازگشت در حالى که متكبّرانه قدم برمى -
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 أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ( 34
 !تر تر است، شايسته عذاب الهى براى تو شايسته ( با اين اعمال) -

 ثُمَ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ( 35
 !تر تر است، شايسته تو شايستهسپس عذاب الهى براى  -

 أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَکَ سُدًى ( 32
 !شود؟ هدف رها مى کند بى آيا انسان گمان مى -

 أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَنِيٍ يُمْنَى ( 37
 !شود نبود؟ اى از منى که در رحم ريخته مى آيا او نطفه -

 فَسَوَى ثُمَ کَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ ( 38
 سپس بّصورت خون بسته در آمد، و خداوند او را آفريد و موزون ساخت، -

 فَجَعَلَ مِنْهُ الزَوْجَيْنِ الذَکَرَ وَالْأُنثَى ( 39
 !و از او دو زوج مرد و زن آفريد -

 أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى ( 41
 !گان را زنده کند؟آيا شنين کسى قادر نيست که مرد -

 سوره االنسان
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 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ
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 هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْکُورًا ( 1
 !که شيز قابل ذکرى نبود؟آيا زمانى طوالنى بر انسان گذشت  -

 إِنَا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَّصِيرًا ( 2
 "!او را شنوا و بينا قرار داديم ( بدين جهت)آزماييم؛  ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم، و او را مى" -

 يلَ إِمَا شَاکِرًا وَإِمَا کَفُورًا إِنَا هَدَيْنَاهُ السَبِ( 3
 !يا ناسپاس ( و پذيرا گردد)ما راه را به او نشان داديم، خواه شاکر باشد  -

 إِنَا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ( 4
 !ايم هاى سوزان آتش آماده کرده ما براى کافران، زنجيرها و غلها و شعله -

 إِنَ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن کَأْسٍ کَانَ مِزَاجُهَا کَافُورًا ( 5
 نوشند که با عطر خوشى آميخته است، از جامى مى ( و نيكان)به يقين ابرار  -

 عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَهِ يُفَجِرُونَهَا تَفْجِيرًا ( 2
 !سازند ند، و از هر جا بخواهند آن را جارى مىنوش اى که بندگان خاص خدا از آن مى از ششمه -

 يُوفُونَ بِالنَذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا کَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا ( 7
 ترسند، کنند، و از روزى که شرّ و عذابش گسترده است مى آنها به نذر خود وفا مى -

 ا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمً( 8
 !دهند مى« اسير»و « يتيم»و « مسكين»دارند، به  ( و نياز)را با اينكه به آن عالقه  ( خود)و غذاى  -

 إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا ( 9
 !خواهيم ش و سپاسى از شما نمىکنيم، و هيچ پادا ما شما را بخاطر خدا اطعام مى ( :گويند و مى) -

 إِنَا نَخَافُ مِن رَبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ( 11
 !ما از پروردگارمان خائفيم در آن روزى که عبوس و سخت است -
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 فَوَقَاهُمُ اللَهُ شَرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَّضْرَةً وَسُرُورًا ( 11
پذيرد در حالى که غرق شادى  دارد و آنها را مى خداوند آنان را از شرّ آن روز نگه مى  (بخاطر اين عقيده و عمل) -

 !و سرورند

 وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَةً وَحَرِيرًا ( 12
 !دهد و در برابر صبرشان، بهشت و لباسهاى حرير بهشتى را به آنها پاداش مى -

 لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا  مُتَكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ( 13
 !بينند و نه سرما را اند، نه آفتاب را در آنجا مى اين در حالى است که در بهشت بر تختهاى زيبا تكيه کرده -

 وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ( 14
 !هايش بسيار آسان است ان بهشتى بر آنها فرو افتاده و شيدن ميوههاى درخت و در حالى است که سايه -

 وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِن فِّضَةٍ وَأَکْوَابٍ کَانَتْ قَوَارِيرَا ( 15
 ،( ها پر از بهترين غذاها و نوشيدنى)گردانند  و در گرداگرد آنها ظرفهايى سيمين و قدحهايى بلورين مى -

 ن فِّضَةٍ قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا قَوَارِيرَ مِ( 12
 !اند ظرفهاى بلورينى از نقره، که آنها را به اندازه مناسب آماده کرده -

 وَيُسْقَوْنَ فِيهَا کَأْسًا کَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ( 17
 شوند که لبريز از شراب طهورى آميخته با زنجبيل است، و در آنجا از جامهايى سيراب مى -

 ا فِيهَا تُسَمَى سَلْسَبِيلًا عَيْنً( 18
 !اى در بهشت که نامش سلسبيل است از ششمه -

 وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مَخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا ( 19
کناى مروارياد    گماان ماى   گردند کاه هرگااه آنهاا را ببيناى     نوجوانانى جاودانى مى ( براى پذيرايى)و بر گردشان  -

 !اند پراکنده

 وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا کَبِيرًا ( 21
 !بينى و هنگامى که آنجا را ببينى نعمتها و ملك عظيمى را مى -
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عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُّضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوا أَسَااوِرَ مِان فِّضَاةٍ وَسَاقَاهُمْ     ( 21

 رَبَهُمْ شَرَابًا طَهُورًا 
لباسهايى است از حرير نازک سبزرنگ، و از ديبااى ضاخيم، و باا دساتبندهايى از نقاره      [  بهشتيان]= بر اندام آنها  -

 !نوشاند اند، و پروردگارشان شراب طهور به آنان مى آراسته

 إِنَ هَذَا کَانَ لَكُمْ جَزَاء وَکَانَ سَعْيُكُم مَشْكُورًا ( 22
 !اين پاداش شماست، و سعى و تالش شما مورد قدردانى است -

 إِنَا نَحْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ( 23
 !مسلّماً ما قرآن را بر تو نازل کرديم -

 فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِكَ وَلَا تُطِ ْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ کَفُورًا ( 24
باش، و از هيچ گنهكار يا کافرى از آنان اطاعت  ( و با استقامت)پروردگارت شكيبا حكم  ( تبليغ و اجراى)پس در  -

 !مكن

 وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ( 25
 !و نام پروردگارت را هر صبح و شام به ياد آور -

 وَمِنَ اللَيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ( 22
 !براى او سجده کن، و مقدارى طوالنى از شب، او را تسبيح گوى و در شبانگاه -

 إِنَ هَؤُلَاء يُحِبَونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ( 27
 !کنند آنها زندگى زودگذر دنيا را دوست دارند، در حالى که روز سختى را پشت سر خود رها مى -

 شَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَ( 28
ما آنها را آفريديم و پيوندهاى وجودشان را محكم کرديم، و هر زمان بخاواهيم جااى آناان را باه گاروه ديگارى        -

 !دهيم مى

 إِنَ هَذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَن شَاء اتَخَذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا ( 29
 !گزيند راهى به سوى پروردگارش برمى ( با استفاده از آن)اين يك تذکر و يادآورى است، و هر کس بخواهد  -
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 وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَا أَن يَشَاء اللَهُ إِنَ اللَهَ کَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ( 31
 !ه و هستخواهيد مگر اينكه خدا بخواهد، خداوند دانا و حكيم بود و شما هيچ شيز را نمى -

 يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَالِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ( 31
کناد، و باراى ظالماان عاذاب دردنااکى       خود وارد مى ( وسي )در رحمت  ( و شايسته بداند)و هر کس را بخواهد  -

 !آماده ساخته است

 سوره المرسالت

 مكه محل نزول -51تعداد آيات  - 77س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ( 1
 شوند، سوگند به فرشتگانى که پى در پى فرستاده مى -

 فَالْعَاصِفَاتِ عَّصْفًا ( 2
 کنند، و آنها که همچون تند باد حرکت مى -

 وَالنَاشِرَاتِ نَشْرًا ( 3
 گسترانند، مى ( ابرها را)گند به آنها که و سو -

 فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ( 4
 کنند، و آنها که جدا مى -

 فَالْمُلْقِيَاتِ ذِکْرًا ( 5
 نمايند، القا مى ( به انبيا)را  ( الهى)و سوگند به آنها که آيات بيدارگر  -
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 عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ( 2
 براى اتمام حجّت يا براى انذار، -

 إِنَمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِ ٌ ( 7
 !شدنى است شود، يقيناً واق  وعده داده مى ( درباره قيامت)که آنچه به شما  -

 فَإِذَا النُجُومُ طُمِسَتْ ( 8
 در آن هنگام که ستارگان محو و تاريك شوند، -

 وَإِذَا السَمَاء فُرِجَتْ ( 9
 آسمان از هم بشكافند، ( کرات)و  -

 لْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا ا( 11
 ها از جا کنده شوند، و در آن زمان که کوه -

 وَإِذَا الرُسُلُ أُقِتَتْ ( 11
 !تعيين وقت شود ( بمنظور اداى شهادت)و در آن هنگام که براى پيامبران  -

 لِأَيِ يَوْمٍ أُجِلَتْ ( 12
 براى شه روزى به تأخير افتاده؟ ( اين امر) -

 لِ لِيَوْمِ الْفَّصْ( 13
 !( حق از باطل)براى روز جدايى  -

 وَمَا أَدْرَاکَ مَا يَوْمُ الْفَّصْلِ ( 14
 !دانى روز جدايى شيست تو شه مى -

 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ( 15
 !کنندگان واى در آن روز بر تكذيب -

 أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَلِينَ ( 12
 !ک نكرديم؟نخستين را هال ( مجرم)آيا ما اقوام  -
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 ثُمَ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ( 17
 !فرستيم را به دنبال آنها مى ( مجرمان)سپس ديگر  -

 کَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ( 18
 !کنيم اين گونه با مجرمان رفتار مى ( آرى) -

 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ( 19
 !کنندگان واى در آن روز بر تكذيب -

 أَلَمْ نَخْلُقكُم مِن مَاء مَهِينٍ ( 21
 آيا شما را از آبى پست و ناشيز نيافريديم، -

 فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ( 21
 سپس آن را در قرارگاهى محفوظ و آماده قرار داديم، -

 إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ( 22
 !تا مدّتى معيّن؟ -

 رُونَ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِ( 23
 !( و امر معاد براى ما آسان است)ما قدرت بر اين کار داشتيم، پس ما قدرتمند خوبى هستيم  -

 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ( 24
 !کنندگان واى در آن روز بر تكذيب -

 أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ کِفَاتًا ( 25
 آيا زمين را مرکز اجتماع انسانها قرار نداديم، -

 أَحْيَاء وَأَمْوَاتًا ( 22
 !هم در حال حياتشان و هم مرگشان؟ -

 وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاکُم مَاء فُرَاتًا ( 27
 !هاى استوار و بلندى قرار داديم، و آبى گوارا به شما نوشانديم و در آن کوه -
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 وَيْلٌ يوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ( 28
 !کنندگان ى در آن روز بر تكذيبوا -

 انطَلِقُوا إِلَى مَا کُنتُم بِهِ تُكَذِبُونَ ( 29
 !کرديد برويد درنگ، به سوى همان شيزى که پيوسته آن را تكذيب مى بى ( :شود در آن روز به آنها گفته مى) -

 انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ( 31
 !( زا بار و آتش دودهاى خفقان)برويد به سوى سايه سه شاخه  -

 لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَهَبِ ( 31
 !کند هاى آتش جلوگيرى مى اى که نه آرامبخش است و نه از شعله سايه -

 إِنَهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ کَالْقَّصْرِ ( 32
 !کند مانند يك کاخ هايى از خود پرتاب مى شراره -

 فْرٌ کَأَنَهُ جِمَالَتٌ صُ( 33
 !( شوند که به هر سو پراکنده مى)همچون شتران زردرنگى هستند  ( در سرعت و کثرت)گويى  -

 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ( 34
 !کنندگان واى در آن روز بر تكذيب -

 هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ( 35
 ،( ن نيستندو قادر بر دفاع از خويشت)گويند  امروز روزى است که سخن نمى -

 وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ( 32
 !شود که عذرخواهى کنند و به آنها اجازه داده نمى -

 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ( 37
 !کنندگان واى در آن روز بر تكذيب -

 هَذَا يَوْمُ الْفَّصْلِ جَمَعْنَاکُمْ وَالْأَوَلِينَ ( 38
 !ايم است که شما و پيشينيان را در آن جم  کرده ( حق از باطل)امروز همان روز جدايى  ( :شود ىو به آنها گفته م) -
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 فَإِن کَانَ لَكُمْ کَيْدٌ فَكِيدُونِ ( 39
 !داريد انجام دهيد ( براى فرار از شنگال مجازات)اى در برابر من  اگر شاره -

 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ( 41
 !کنندگان روز بر تكذيب واى در آن -

 إِنَ الْمُتَقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ( 41
 ها قرار دارند، و در ميان ششمه ( درختان بهشتى)هاى  پرهيزگاران در سايه ( در آن روز) -

 وَفَوَاکِهَ مِمَا يَشْتَهُونَ ( 42
 !هايى از آنچه مايل باشند و ميوه -

 بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا ( 43
 !داديد بخوريد و بنوشيد گوارا، اينها در برابر اعمالى است که انجام مى -

 إِنَا کَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنينَ ( 44
 !دهيم ما اين گونه نيكوکاران را پاداش مى -

 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ( 45
 !کنندگان واى در آن روز بر تكذيب -

 کُلُوا وَتَمَتَعُوا قَلِيلًا إِنَكُم مَجْرِمُونَ ( 42
از زندگى دنيا، ولى بدانياد عاذاب الهاى در انتظاار     )بخوريد و بهره گيريد در اين مدت کم  ( :و به مجرمان بگو) -

 !شرا که شما مجرميد ( شماست

 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ( 47
 !ندگانکن واى در آن روز بر تكذيب -

 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْکَعُوا لَا يَرْکَعُونَ ( 48
 !کنند و هنگامى که به آنها گفته شود رکوع کنيد رکوع نمى -
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 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ( 49
 !کنندگان واى در آن روز بر تكذيب -

 فَبِأَيِ حَدِي ٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ( 51
 !آورند؟ پس به کدام سخن بعد از آن ايمان مى ( آورند رآن ايمان نمىو اگر آنها به اين ق) -

 سوره النبا

 محل نزول مكه -41تعداد آيات  - 78س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 عَمَ يَتَسَاءلُونَ ( 1
 !کنند؟ آنها از شه شيز از يكديگر سؤال مى -

 نَبَإِ الْعَظِيمِ عَنِ ال( 2
 !( رستاخيز)از خبر بزرگ و پراهميّت  -

 الَذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ( 3
 !همان خبرى که پيوسته در آن اختالف دارند -

 کَلَا سَيَعْلَمُونَ ( 4
 !فهمند کنند، و بزودى مى شنين نيست که آنها فكر مى -

 ثُمَ کَلَا سَيَعْلَمُونَ ( 5
 !( که قيامت حق است)فهمند  پندارند، و بزودى مى نيست که آنها مى باز هم شنين -
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 أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ( 2
 !قرار نداديم؟ ( شما)آيا زمين را محل آرامش  -

 وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ( 7
 !ها را ميخهاى زمين؟ و کوه -

 وَخَلَقْنَاکُمْ أَزْوَاجًا ( 8
 !آفريديم و شما را بّصورت زوجها -

 وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ( 9
 و خواب شما را مايه آرامشتان قرار داديم، -

 وَجَعَلْنَا اللَيْلَ لِبَاسًا ( 11
 ،( براى شما)و شب را پوششى  -

 وَجَعَلْنَا النَهَارَ مَعَاشًا ( 11
 !اى براى زندگى و معاش و روز را وسيله -

 سَبْعًا شِدَادًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ ( 12
 !محكم بنا کرديم ( آسمان)و بر فراز شما هفت  -

 وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ( 13
 !بخش آفريديم و شراغى روشن و حرارت -

 وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعّْصِرَاتِ مَاء ثَجَاجًا ( 14
 زا آبى فراوان نازل کرديم، و از ابرهاى باران -

 بًا وَنَبَاتًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَ( 15
 تا بوسيله آن دانه و گياه بسيار برويانيم، -

 وَجَنَاتٍ أَلْفَافًا ( 12
 !و باغهايى پردرخت -
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 إِنَ يَوْمَ الْفَّصْلِ کَانَ مِيقَاتًا ( 17
 !روز جدايى، ميعاد همگان است ( آرى) -

 يَوْمَ يُنفَخُ فِي الّصَورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ( 18
 !آييد مى ( به محشر)شود و شما فوج فوج  دميده مى« صور» روزى که در -

 وَفُتِحَتِ السَمَاء فَكَانَتْ أَبْوَابًا ( 19
 !آيد شود و بّصورت درهاى متعددى درمى و آسمان گشوده مى -

 وَسُيِرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ( 21
 !شود آيد و بّصورت سرابى مى ها به حرکت درمى و کوه -

 إِنَ جَهَنَمَ کَانَتْ مِرْصَادًا ( 21
 جهنّم کمينگاهى است بزرگ، ( در آن روز)مسلّماً  -

 لِلْطَاغِينَ مَآبًا ( 22
 !و محل بازگشتى براى طغيانگران -

 لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ( 23
 !مانند مدّتهاى طوالنى در آن مى -

 ا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابً( 24
 ششند و نه نوشيدنى گوارايى، در آنجا نه شيز خنكى مى -

 إِلَا حَمِيمًا وَغَسَاقًا ( 25
 !جز آبى سوزان و مايعى از شرک و خون -

 جَزَاء وِفَاقًا ( 22
 !( اعمالشان)اين مجازاتى است موافق و مناسب  -

 إِنَهُمْ کَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ( 27
 اميدى به حساب نداشتند،شرا که آنها هيچ  -
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 وَکَذَبُوا بِآيَاتِنَا کِذَابًا ( 28
 !و آيات ما را بكلى تكذيب کردند -

 وَکُلَ شَيْءٍ أَحّْصَيْنَاهُ کِتَابًا ( 29
 !ايم و ما همه شيز را شمارش و ثبت کرده -

 فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَکُمْ إِلَا عَذَابًا ( 31
 !افزاييم ر شما نمىپس بچشيد که شيزى جز عذاب ب -

 إِنَ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا ( 31
 :مسلّماً براى پرهيزگاران نجات و پيروزى بزرگى است -

 حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ( 32
 باغهايى سرسبز، و انواع انگورها، -

 وَکَوَاعِبَ أَتْرَابًا ( 33
 سن و سال، و حوريانى بسيار جوان و هم -

 وَکَأْسًا دِهَاقًا ( 34
 !( از شراب طهور)و جامهايى لبريز و پياپى  -

 لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا کِذَابًا ( 35
 !شنوند و نه دروغى اى مى در آنجا نه سخن لغو و بيهوده -

 جَزَاء مِن رَبِكَ عَطَاء حِسَابًا ( 32
 !اى است کافى اين کيفرى است از سوى پروردگارت و عطيه -

 السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا رَبِ ( 37
هايچ کاس حاق     ( در آن روز)و ! همان پروردگار آسمانها و زمين و آنچه در ميان آن دو است، پروردگار رحمان -

 !( يا شفاعتى کند)ندارد بى اجازه او سخنى بگويد 
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وحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَف ا لَا يَتَكَلَمُونَ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَقَالَ يَوْمَ يَقُومُ الرُ( 38

 صَوَابًا 
گويند، و  ايستند و هيچ يك، جز به اذن خداوند رحمان، سخن نمى در يك صف مى« مالئكه»و « روح»روزى که  -

 !گويند درست مى ( گويند آنگاه که مى)

 حَقُ فَمَن شَاء اتَخَذَ إِلَى رَبِهِ مَآبًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْ( 39
 "!گزيند آن روز حق است؛ هر کس بخواهد راهى به سوى پروردگارش برمى" -

إِنَا أَنذَرْنَاکُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا ( 41

 لَيْتَنِي کُنتُ تُرَابًا 
اين عذاب در روزى خواهد بود که انسان آنچه را از قبل با دستهاى خاود  ! و ما شما را از عذاب نزديكى بيم داديم -

 «!( شدم و گرفتار عذاب نمى)اى کاش خاک بودم »: گويد بيند، و کافر مى فرستاده مى

 سوره النازعات

 محل نزول مكه -42تعداد آيات  -79س

 

 الّرَحِيمِ بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 وَالنَازِعَاتِ غَرْقًا ( 1
 کشند، برمى ( جان مجرمان را بشدّت از بدنهايشان)سوگند به فرشتگانى که  -

 وَالنَاشِطَاتِ نَشْطًا ( 2
 سازند، را با مدارا و نشاط جدا مى ( روح مؤمنان)و فرشتگانى که  -
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 حًا وَالسَابِحَاتِ سَبْ( 3
 کنند، با سرعت حرکت مى ( در اجراى فرمان الهى)و سوگند به فرشتگانى که  -

 فَالسَابِقَاتِ سَبْقًا ( 4
 گيرند، و سپس بر يكديگر سبقت مى -

 فَالْمُدَبِرَاتِ أَمْرًا ( 5
 !کنند و آنها که امور را تدبير مى -

 يَوْمَ تَرْجُفُ الرَاجِفَةُ ( 2
 آورد، وحشتناک همه شيز را به لرزه درمى هاى آن روز که زلزله -

 تَتْبَعُهَا الرَادِفَةُ ( 7
 دهد، رخ مى[ صيحه عظيم محشر]= و بدنبال آن، حادثه دومين  -

 قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ( 8
 دلهايى در آن روز سخت مّضطرب است، -

 أَبّْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ( 9
 !است و ششمهاى آنان از شدّت ترس فروافتاده -

 يَقُولُونَ أَئِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ( 11
 !گرديم؟ آيا ما به زندگى مجدّد بازمى»: گويند مى ( ولى امروز) -

 أَئِذَا کُنَا عِظَامًا نَخِرَةً ( 11
 «!؟( ممكن است زنده شويم)اى شديم  آيا هنگامى که استخوانهاى پوسيده -

 کَرَةٌ خَاسِرَةٌ قَالُوا تِلْكَ إِذًا ( 12
 «!اگر قيامتى در کار باشد، بازگشتى است زيانبار»: گويند مى -

 فَإِنَمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ( 13
 !اين بازگشت تنها با يك صيحه عظيم است ( بدانيد)ولى  -
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 فَإِذَا هُم بِالسَاهِرَةِ ( 14
 !گردند ناگهان همگى بر عرصه زمين ظاهر مى -

 اکَ حَدِي ُ مُوسَى هَلْ أتَ( 15
 !آيا داستان موسى به تو رسيده است؟ -

 إِذْ نَادَاهُ رَبَهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَسِ طُوًى ( 12
 :( و گفت)ندا داد « طوى»در آن هنگام که پروردگارش او را در سرزمين مقدّس  -

 اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَغَى ( 17
 !ان کرده استبه سوى فرعون برو که طغي -

 فَقُلْ هَل لَكَ إِلَى أَن تَزَکَى ( 18
 !خواهى پاکيزه شوى؟ آيا مى»: و به او بگو -

 وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِكَ فَتَخْشَى ( 19
 «!؟( و گناه نكنى)و من تو را به سوى پروردگارت هدايت کنم تا از او بترسى  -

 فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ( 21
 !بزرگترين معجزه را به او نشان داد سپس موسى -

 فَكَذَبَ وَعَّصَى ( 21
 !امّا او تكذيب و عّصيان کرد -

 ثُمَ أَدْبَرَ يَسْعَى ( 22
 !تالش نمود ( براى محو آيين حق)سپس پشت کرد و پيوسته  -

 فَحَشَرَ فَنَادَى ( 23
 و ساحران را جم  کرد و مردم را دعوت نمود، -

 كُمُ الْأَعْلَى فَقَالَ أَنَا رَبَ( 24
 «!من پروردگار برتر شما هستم»: و گفت -
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 فَأَخَذَهُ اللَهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ( 25
 !از اين رو خداوند او را به عذاب آخرت و دنيا گرفتار ساخت -

 إِنَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى ( 22
 !بترسد ( از خدا)در اين عبرتى است براى کسى که  -

 أَأَنتُمْ أَشَدَ خَلْقًا أَمِ السَمَاء بَنَاهَا ( 27
 !تر است يا آفرينش آسمان که خداوند آن را بنا نهاد؟ مشكل ( بعد از مرگ)آيا آفرينش شما  -

 رَفَ َ سَمْكَهَا فَسَوَاهَا ( 28
 سقف آن را برافراشت و آن را منظّم ساخت، -

 رَجَ ضُحَاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْ( 29
 !و شبش را تاريك و روزش را آشكار نمود -

 وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ( 31
 و زمين را بعد از آن گسترش داد، -

 أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا ( 31
 و از آن آب و شراگاهش را بيرون آورد، -

 وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ( 32
 !و محكم نمود ها را ثابت و کوه -

 مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ( 33
 !گيرى شما و شهارپايانتان است همه اينها براى بهره -

 فَإِذَا جَاءتِ الطَامَةُ الْكُبْرَى ( 34
 هنگامى که آن حادثه بزرگ رخ دهد، -

 يَوْمَ يَتَذَکَرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى ( 35
 افتد، شهايش مىدر آن روز انسان به ياد کوش -
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 وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى ( 32
 گردد، اى آشكار مى و جهنّم براى هر بيننده -

 فَأَمَا مَن طَغَى ( 37
 امّا آن کسى که طغيان کرده، -

 وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدَنْيَا ( 38
 و زندگى دنيا را مقدّم داشته، -

 فَإِنَ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ( 39
 !مسلّماً دوزخ جايگاه اوست -

 وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ وَنَهَى النَفْسَ عَنِ الْهَوَى ( 41
 و آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوى بازدارد، -

 فَإِنَ الْجَنَةَ هِيَ الْمَأْوَى ( 41
 !قطعاً بهشت جايگاه اوست -

 السَاعَةِ أَيَانَ مُرْسَاهَا  يَسْأَلُونَكَ عَنِ( 42
 !شود؟ پرسند که در شه زمانى واق  مى و از تو درباره قيامت مى -

 فِيمَ أَنتَ مِن ذِکْرَاهَا ( 43
 !تو را با يادآورى اين سخن شه کار؟ -

 إِلَى رَبِكَ مُنتَهَاهَا ( 44
 !( اه نيستو هيچ کس جز خدا از زمانش آگ)نهايت آن به سوى پروردگار تو است  -

 إِنَمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا ( 45
 !ترسند دادن کسانى است که از آن مى کار تو فقط بيم -
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 کَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَا عَشِيَةً أَوْ ضُحَاهَا ( 42
جاز   ( در دنياا و بارزخ  )ى توقّفشاان  کنناد کاه گاوي    بينند شنين احساس ماى  آنها در آن روز که قيام قيامت را مى -

 !شامگاهى يا صبح آن بيشتر نبوده است

 عبسسوره 

 محل نزول مكه -42تعداد آيات  - 81س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 عَبَسَ وَتَوَلَى ( 1
 ...شهره در هم کشيد و روى برتافت -

 عْمَى أَن جَاءهُ الْأَ( 2
 !از اينكه نابينايى به سراغ او آمده بود -

 وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يَزَکَى ( 3
 دانى شايد او پاکى و تقوا پيشه کند، تو شه مى -

 أَوْ يَذَکَرُ فَتَنفَعَهُ الذِکْرَى ( 4
 !يا متذکّر گردد و اين تذکّر به حال او مفيد باشد -

 أَمَا مَنِ اسْتَغْنَى ( 5
 امّا آن کس که توانگر است، -

 فَأَنتَ لَهُ تَّصَدَى ( 2
 آورى، تو به او روى مى -
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 وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَزَکَى ( 7
 !در حالى که اگر او خود را پاک نسازد، شيزى بر تو نيست -

 وَأَمَا مَن جَاءکَ يَسْعَى ( 8
 کند، آيد و کوشش مى امّا کسى که به سراغ تو مى -

 يَخْشَى وَهُوَ ( 9
 و از خدا ترسان است، -

 فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَى ( 11
 !شوى تو از او غافل مى -

 کَلَا إِنَهَا تَذْکِرَةٌ ( 11
 "تذکّر و يادآورى است، ( قرآن)پندارند؛ اين  هرگز شنين نيست که آنها مى" -

 فَمَن شَاء ذَکَرَهُ ( 12
 !گيرد و هر کس بخواهد از آن پند مى -

 صُحُفٍ مَكَرَمَةٍ  فِي( 13
 در الواح پرارزشى ثبت است، -

 مَرْفُوعَةٍ مَطَهَرَةٍ ( 14
 الواحى واالقدر و پاکيزه، -

 بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ( 15
  به دست سفيرانى است -

 کِرَامٍ بَرَرَةٍ ( 12
 !واال مقام و فرمانبردار و نيكوکار -

 قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَکْفَرَهُ ( 17
 !بر اين انسان، شقدر کافر و ناسپاس است مرگ -
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 مِنْ أَيِ شَيْءٍ خَلَقَهُ ( 18
 !او را از شه شيز آفريده است؟ ( خداوند) -

 مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ( 19
 گيرى کرد و موزون ساخت، او را از نطفه ناشيزى آفريد، سپس اندازه -

 ثُمَ السَبِيلَ يَسَرَهُ ( 21
 ه را براى او آسان کرد،سپس را -

 ثُمَ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ( 21
 بعد او را ميراند و در قبر پنهان نمود، -

 ثُمَ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ ( 22
 !کند سپس هرگاه بخواهد او را زنده مى -

 کَلَا لَمَا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ( 23
 "!فرمان داده، اطاعت نكرده است ( خدا)پندارد؛ او هنوز آنچه را  شنين نيست که او مى" -

 فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ( 24
 !بنگرد ( و آفرينش آن)انسان بايد به غذاى خويش  -

 أَنَا صَبَبْنَا الْمَاء صَبًا ( 25
 ما آب فراوان از آسمان فرو ريختيم، -

 ثُمَ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَق ا ( 22
 شكافتيم، سپس زمين را از هم -

 فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًا ( 27
 هاى فراوانى رويانديم، و در آن دانه -

 وَعِنَبًا وَقَّضْبًا ( 28
 و انگور و سبزى بسيار، -
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 وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ( 29
 و زيتون و نخل فراوان، -

 وَحَدَائِقَ غُلْبًا ( 31
 و باغهاى پردرخت، -

 وَفَاکِهَةً وَأَبًا ( 31
 وه و شراگاه،و مي -

 مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ( 32
 !گيرى شما و شهارپايانتان باشد اى براى بهره تا وسيله -

 فَإِذَا جَاءتِ الّصَاخَةُ ( 33
 !( روند کافران در اندوه عميقى فرومى)بيايد، [ صيحه رستاخيز]= هنگامى که آن صداى مهيب  -

 نْ أَخِيهِ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِ( 34
 گريزد، در آن روز که انسان از برادر خود مى -

 وَأُمِهِ وَأَبِيهِ ( 35
 و از مادر و پدرش، -

 وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ( 32
 "و زن و فرزندانش؛" -

 لِكُلِ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ( 37
 !سازد ا کامالً به خود مشغول مىدر آن روز هر کدام از آنها وضعى دارد که او ر -

 وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مَسْفِرَةٌ ( 38
 هائى در آن روز گشاده و نورانى است، شهره -

 ضَاحِكَةٌ مَسْتَبْشِرَةٌ ( 39
 "خندان و مسرور است؛" -
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 وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ( 41
 و صورتهايى در آن روز غبارآلود است، -

 هَا قَتَرَةٌ تَرْهَقُ( 41
 و دود تاريكى آنها را پوشانده است، -

 أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ( 42
 !آنان همان کافران فاجرند -

 التكويرسوره 

 محل نزول مكه -29تعداد آيات  -81س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 سُ کُوِرَتْ إِذَا الشَمْ( 1
 در آن هنگام که خورشيد در هم پيچيده شود، -

 وَإِذَا النُجُومُ انكَدَرَتْ ( 2
 فروغ شوند، و در آن هنگام که ستارگان بى -

 وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِرَتْ ( 3
 ها به حرکت درآيند، و در آن هنگام که کوه -

 وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَتْ ( 4
 ترين اموال به دست فراموشى سپرده شود، ه باارزشو در آن هنگام ک -
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 وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ( 5
 و در آن هنگام که وحوش جم  شوند، -

 وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِرَتْ ( 2
 و در آن هنگام که درياها برافروخته شوند، -

 وَإِذَا النُفُوسُ زُوِجَتْ ( 7
 د قرين گردد،و در آن هنگام که هر کس با همسان خو -

 وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ ( 8
 :و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود -

 بِأَيِ ذَنبٍ قُتِلَتْ ( 9
 !به کدامين گناه کشته شدند؟ -

 وَإِذَا الّصَحُفُ نُشِرَتْ ( 11
 هاى اعمال گشوده شود، و در آن هنگام که نامه -

 اء کُشِطَتْ وَإِذَا السَمَ( 11
 و در آن هنگام که پرده از روى آسمان برگرفته شود، -

 وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ ( 12
 ور گردد، و در آن هنگام که دوزخ شعله -

 وَإِذَا الْجَنَةُ أُزْلِفَتْ ( 13
 و در آن هنگام که بهشت نزديك شود، -

 عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحّْضَرَتْ ( 14
 !داند شه شيزى را آماده کرده است هر کس مى ( نگامآرى در آن ه) -

 فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَسِ ( 15
 گردند، سوگند به ستارگانى که بازمى -
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 الْجَوَارِ الْكُنَسِ ( 12
 شوند، ها پنهان مى کنند و از ديده حرکت مى -

 وَاللَيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ( 17
 آخر رسد، و قسم به شب، هنگامى که پشت کند و به -

 وَالّصَبْحِ إِذَا تَنَفَسَ ( 18
 و به صبح، هنگامى که تنفّس کند، -

 إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِيمٍ ( 19
 [ جبرئيل امين]= کالم فرستاده بزرگوارى است  ( قرآن)که اين  -

 ذِي قُوَةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ( 21
 !حب عرش، مقام واالئى داردصا ( خداوند)که صاحب قدرت است و نزد  -

 مُطَاعٍ ثَمَ أَمِينٍ ( 21
 !و امين است ( فرشتگان)در آسمانها مورد اطاعت  -

 وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ( 22
 !ديوانه نيست[ پيامبر]= و مّصاحب شما  -

 وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ( 23
 !را در اُفق روشن ديده است ( جبرئيل)او  -

 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِّضَنِينٍ ( 24
 !و او نسبت به آنچه از طريق وحى دريافت داشته بخل ندارد -

 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ( 25
 !گفته شيطان رجيم نيست ( قرآن)اين  -

 فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ( 22
 !رويد؟ پس به کجا مى -
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 لْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَا ذِکْرٌ لِ( 27
 اين قرآن شيزى جز تذکّرى براى جهانيان نيست، -

 لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ( 28
 !براى کسى از شما که بخواهد راه مستقيم در پيش گيرد -

 وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَا أَن يَشَاء اللَهُ رَبَ الْعَالَمِينَ ( 29
 !اراده کند و بخواهد -پروردگار جهانيان -ند کنيد مگر اينكه خداو و شما اراده نمى -

 سوره االنفطار

 محل نزول مكه -19تعداد آيات  -82س 

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 إِذَا السَمَاء انفَطَرَتْ ( 1
 از هم شكافته شود،[  کرات آسمانى]= آن زمان که آسمان  -

 ا الْكَوَاکِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَ( 2
 و آن زمان که ستارگان پراکنده شوند و فرو ريزند، -

 وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِرَتْ ( 3
 و آن زمان که درياها به هم پيوسته شود، -

 وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ( 4
 ،( و مردگان خارج شوند)و آن زمان که قبرها زير و رو گردد  -
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 سٌ مَا قَدَمَتْ وَأَخَرَتْ عَلِمَتْ نَفْ( 5
 .داند آنچه را از پيش فرستاده و آنچه را براى بعد گذاشته است هر کس مى ( در آن زمان) -

 يَا أَيَهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَکَ بِرَبِكَ الْكَرِيمِ ( 2
 !شه شيز تو را در برابر پروردگار کريمت مغرور ساخته است؟! اى انسان -

 خَلَقَكَ فَسَوَاکَ فَعَدَلَكَ الَذِي ( 7
 همان خدايى که تو را آفريد و سامان داد و منظّم ساخت، -

 فِي أَيِ صُورَةٍ مَا شَاء رَکَبَكَ ( 8
 .و در هر صورتى که خواست تو را ترکيب نمود -

 کَلَا بَلْ تُكَذِبُونَ بِالدِينِ ( 9
 "!ه شما روز جزا را منكريدپنداريد نيست؛ بلك آن گونه که شما مى ( آرى)" -

 وَإِنَ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ( 11
 ...شك نگاهبانانى بر شما گمارده شده و بى -

 کِرَامًا کَاتِبِينَ ( 11
 ،( اعمال نيك و بد شما)واال مقام و نويسنده  -

 يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ( 12
 !کنيد دانند شما شه مى که مى -

 ارَ لَفِي نَعِيمٍ إِنَ الْأَبْرَ( 13
 .به يقين نيكان در نعمتى فراوانند -

 وَإِنَ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيمٍ ( 14
 و بدکاران در دوزخند، -

 يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِينِ ( 15
 سوزند، شوند و مى روز جزا وارد آن مى -
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 وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ( 12
 !ر نيستندو آنان هرگز از آن غايب و دو -

 وَمَا أَدْرَاکَ مَا يَوْمُ الدِينِ ( 17
 !دانى روز جزا شيست؟ تو شه مى -

 ثُمَ مَا أَدْرَاکَ مَا يَوْمُ الدِينِ ( 18
 !دانى روز جزا شيست؟ باز شه مى -

 يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَهِ ( 19
 !چ کس قادر بر انجام کارى به سود ديگرى نيست، و همه امور در آن روز از آن خداستروزى است که هي -

 سوره المطففين

 محل نزول مكه - 32تعداد آيات  - 83س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 وَيْلٌ لِلْمُطَفِفِينَ ( 1
 !فروشان واى بر کم -

 نَ إِذَا اکْتَالُواْ عَلَى النَاسِ يَسْتَوْفُونَ الَذِي( 2
 "گيرند؛ کنند، حق خود را بطور کامل مى آنان که وقتى براى خود پيمانه مى" -

 وَإِذَا کَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ( 3
 !گذارند خواهند براى ديگران پيمانه يا وزن کنند، کم مى امّا هنگامى که مى -
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 يَظُنُ أُولَئِكَ أَنَهُم مَبْعُوثُونَ  أَلَا( 4
 شوند، کنند که برانگيخته مى آيا آنها گمان نمى -

 لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ( 5
 "در روزى بزرگ؛" -

 يَوْمَ يَقُومُ النَاسُ لِرَبِ الْعَالَمِينَ ( 2
 .ايستند روزى که مردم در پيشگاه پروردگار جهانيان مى -

 الفُجَارِ لَفِي سِجِينٍ کَلَا إِنَ کِتَابَ ( 7
 !است« سجّين»پندارند، به يقين نامه اعمال بدکاران در  مى ( درباره قيامت)شنين نيست که آنها  -

 وَمَا أَدْرَاکَ مَا سِجِينٌ ( 8
 شيست؟« سجّين»دانى  تو شه مى -

 کِتَابٌ مَرْقُومٌ ( 9
 !اى است رقم زده شده و سرنوشتى است حتمى نامه -

 يْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ وَ( 11
 !کنندگان واى در آن روز بر تكذيب -

 الَذِينَ يُكَذِبُونَ بِيَوْمِ الدِينِ ( 11
 .کنند همانها که روز جزا را انكار مى -

 وَمَا يُكَذِبُ بِهِ إِلَا کُلُ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ( 12
 !ر استکند که متجاوز و گنهكا تنها کسى آن را انكار مى -

 إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ ( 13
 «!هاى پيشينيان است اين افسانه»: گويد شود مى وقتى آيات ما بر او خوانده مى ( همان کسى که) -

 کَلَا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا کَانُوا يَكْسِبُونَ ( 14
 !دارند، بلكه اعمالشان شون زنگارى بر دلهايشان نشسته استپن شنين نيست که آنها مى -
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 کَلَا إِنَهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ( 15
 !پندارند، بلكه آنها در آن روز از پروردگارشان محجوبند شنين نيست که مى -

 ثُمَ إِنَهُمْ لَّصَالُو الْجَحِيمِ ( 12
 !شوند وزخ مىسپس آنها به يقين وارد د -

 ثُمَ يُقَالُ هَذَا الَذِي کُنتُم بِهِ تُكَذِبُونَ ( 17
 «!کرديد اين همان شيزى است که آن را انكار مى»: شود بعد به آنها گفته مى -

 کَلَا إِنَ کِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِيِينَ ( 18
 !است« عليّين»اعمال نيكان در  پندارند، بلكه نامه مى ( درباره معاد)شنان نيست که آنها  -

 وَمَا أَدْرَاکَ مَا عِلِيَونَ ( 19
 !شيست« عليّين»دانى  و تو شه مى -

 کِتَابٌ مَرْقُومٌ ( 21
 خورده و سرنوشتى است قطعى، اى است رقم نامه -

 يَشْهَدُهُ الْمُقَرَبُونَ ( 21
 !که مقربان شاهد آنند -

 يمٍ إِنَ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِ( 22
 :اند مسلّماً نيكان در انواع نعمت -

 عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ( 23
 !نگرند مى ( به زيباييهاى بهشت)بر تختهاى زيباى بهشتى تكيه کرده و  -

 تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَّضْرَةَ النَعِيمِ ( 24
 !شناسى بينى و مى هايشان طراوت و نشاط نعمت را مى در شهره -

 سْقَوْنَ مِن رَحِيقٍ مَخْتُومٍ يُ( 25
 !شوند اى سيراب مى نخورده و سربسته زالل دست ( طهور)آنها از شراب  -
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 خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ( 22
 "!ى گيرندمهرى که بر آن نهاده شده از مشك است؛ و در اين نعمتهاى بهشتى راغبان بايد بر يكديگر پيش" -

 وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ( 27
 است،« تسنيم»آميخته با  ( طهور)اين شراب  -

 عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَبُونَ ( 28
 .نوشند اى که مقرّبان از آن مى همان ششمه -

 إِنَ الَذِينَ أَجْرَمُوا کَانُواْ مِنَ الَذِينَ آمَنُوا يَّضْحَكُونَ ( 29
 خنديدند، پيوسته به مؤمنان مى ( در دنيا)بدکاران  -

 وَإِذَا مَرُواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ( 31
 کردند، گذشتند آنان را با اشاره تمسخر مى و هنگامى که از کنارشان مى -

 وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ ( 31
 رور و خندان بودند،گشتند مس و شون به سوى خانواده خود بازمى -

 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَ هَؤُلَاء لَّضَالُونَ ( 32
 «!اينها گمراهانند»: گفتند ديدند مى و هنگامى که آنها را مى -

 وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ( 33
 !نبودند[  مؤمنان]= در حالى که هرگز مأمور مراقبت و متكفّل آنان  -

 يَوْمَ الَذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَارِ يَّضْحَكُونَ فَالْ( 34
 خندند، ولى امروز مؤمنان به کفار مى -

 عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ( 35
 !نگرند مى ( به سرنوشت شوم آنها)در حالى که بر تختهاى آراسته بهشتى نشسته و  -

  هَلْ ثُوِبَ الْكُفَارُ مَا کَانُوا يَفْعَلُونَ( 32
 !کافران پاداش اعمال خود را گرفتند؟ ( با اين حال)آيا  -
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 سوره االنشقاق

 محل نزول مكه -25تعداد آيات  -84س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 إِذَا السَمَاء انشَقَتْ ( 1
 شكافته شود،[  کرات آسمانى]= در آن هنگام که آسمان  -

 وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَتْ ( 2
  -و سزاوار است شنين باشد -و تسليم فرمان پروردگارش شود  -

 وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَتْ ( 3
 و در آن هنگام که زمين گسترده شود، -

 وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَتْ ( 4
 و آنچه در درون دارد بيرون افكنده و خالى شود، -

 تْ لِرَبِهَا وَحُقَتْ وَأَذِنَ( 5
  -و شايسته است که شنين باشد -و تسليم فرمان پروردگارش گردد  -

 يَا أَيَهَا الْإِنسَانُ إِنَكَ کَادِحٌ إِلَى رَبِكَ کَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ( 2
 !روى و او را مالقات خواهى کرد تو با تالش و رنّج بسوى پروردگارت مى! اى انسان -

 نْ أُوتِيَ کِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَا مَ( 7
 پس کسى که نامه اعمالش به دست راستش داده شود، -

 فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ( 8
 شود، بزودى حساب آسانى براى او مى -
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 وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ( 9
 .گردد اش بازمى و خوشحال به اهل و خانواده -

 مَنْ أُوتِيَ کِتَابَهُ وَرَاء ظَهْرِهِ وَأَمَا ( 11
 و امّا کسى که نامه اعمالش به پشت سرش داده شود، -

 فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ( 11
 !زند واى بر من که هالک شدم بزودى فرياد مى -

 وَيَّصْلَى سَعِيرًا ( 12
 .سوزد هاى سوزان آتش مى و در شعله -

 سْرُورًا إِنَهُ کَانَ فِي أَهْلِهِ مَ( 13
 !مسرور بود ( از کفر و گناه خود)اش پيوسته  شرا که او در ميان خانواده -

 إِنَهُ ظَنَ أَن لَن يَحُورَ ( 14
 !کند کرد هرگز بازگشت نمى او گمان مى -

 بَلَى إِنَ رَبَهُ کَانَ بِهِ بَّصِيرًا ( 15
 !( اب ثبت کردو اعمالش را براى حس)آرى، پروردگارش نسبت به او بينا بود  -

 فَلَا أُقْسِمُ بِالشَفَقِ ( 12
 سوگند به شفق، -

 وَاللَيْلِ وَمَا وَسَقَ ( 17
 کند، آورى مى و سوگند به شب و آنچه را جم  -

 وَالْقَمَرِ إِذَا اتَسَقَ ( 18
 شود، و سوگند به ماه آنگاه که بَدر کامل مى -

 لَتَرْکَبُنَ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ( 19
 .( تا به کمال برسيد)شويد  ه شما پيوسته از حالى به حال ديگر منتقل مىکه هم -
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 فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ( 21
 !آورند؟ پس شرا آنان ايمان نمى -

 وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ( 21
 !کنند؟ شود سجده نمى و هنگامى که قرآن بر آنها خوانده مى -

 الَذِينَ کَفَرُواْ يُكَذِبُونَ  بَلِ( 22
 !کنند بلكه کافران پيوسته آيات الهى را انكار مى -

 وَاللَهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ( 23
 !داند دارند بخوبى مى و خداوند آنچه را در دل پنهان مى -

 فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ( 24
 !پس آنها را به عذابى دردناک بشارت ده -

 إِلَا الَذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الّصَالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ( 25
 !نشدنى اند، که براى آنان پاداشى است قط  مگر کسانى که ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده -

 سوره البروج

 محل نزول مكه -22تعداد آيات  - 85س

 

 يمِبِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 وَالسَمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ ( 1
 سوگند به آسمان که داراى برجهاى بسيار است، -
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 وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ( 2
 و سوگند به آن روز موعود، -

 وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ( 3
 [ اعمال امّت است: « مشهود»ال، و پيامبر و گواهان اعم: «شاهد»! ]«مشهود»و « شاهد»و سوگند به  -

 قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ( 4
 ،( آتش)گران صاحب گودال  مرگ بر شكنجه -

 النَارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ( 5
 !ور آتشى عظيم و شعله -

 إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ( 2
 هنگامى که در کنار آن نشسته بودند، -

 نَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُو( 7
 !کردند تماشا مى ( با خونسردى و قساوت)دادند  و آنچه را با مؤمنان انجام مى -

 وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ( 8
 "مان آورده بودند؛آنها هيچ ايرادى بر مؤمنان نداشتند جز اينكه به خداوند عزيز و حميد اي" -

 الَذِي لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَهُ عَلَى کُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ ( 9
 !همان کسى که حكومت آسمانها و زمين از آن اوست و خداوند بر همه شيز گواه است -

وبُاوا فَلَهُامْ عَاذَابُ جَهَانَمَ     إِنَ الَذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَ لَمْ يَتُ( 11

 وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ 
کسانى که مردان و زنان باايمان را شكنجه دادند سپس توبه نكردند، براى آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان  -

 !است
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هَاا الْأَنْهَاارُ   إِنَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِ( 11

 ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ 
و براى کسانى که ايمان آوردند و اعمال شايسته انجام دادند، باغهايى از بهشت است که نهرها زيار درختاانش   " -

 "!جارى است؛ و اين نجات و پيروزى بزرگ است

 إِنَ بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيدٌ ( 12
 !رت به يقين بسيار شديد استگرفتن قهرآميز و مجازات پروردگا -

 إِنَهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ( 13
 گرداند، کند و بازمى اوست که آفرينش را آغاز مى -

 وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ( 14
 است، ( مؤمنان)و او آمرزنده و دوستدار  -

 ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ( 15
 صاحب عرش و داراى مجد و عظمت است، -

 عَالٌ لِمَا يُرِيدُ فَ( 12
 !دهد خواهد انجام مى و آنچه را مى -

 هَلْ أَتَاکَ حَدِي ُ الْجُنُودِ ( 17
 آيا داستان لشكرها به تو رسيده است، -

 فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ( 18
 !لشكريان فرعون و ثمود؟ -

 بَلِ الَذِينَ کَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ( 19
 حقند،ولى کافران پيوسته در تكذيب  -

 وَاللَهُ مِن وَرَائِهِم مَحِيطٌ ( 21
 !و خداوند به همه آنها احاطه دارد -
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 بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ( 21
 ...بلكه قرآن باعظمت است ( اين آيات، سحر و دروغ نيست،) -

 فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ( 22
 !که در لوح محفوظ جاى دارد -

 سوره الطارق

 حل نزول مكهم -17تعداد آيات  -82س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 وَالسَمَاء وَالطَارِقِ ( 1
 !سوگند به آسمان و کوبنده شب -

 وَمَا أَدْرَاکَ مَا الطَارِقُ ( 2
 !دانى کوبنده شب شيست و تو نمى -

 النَجْمُ الثَاقِبُ ( 3
 !شكافنده تاريكيهاستهمان ستاره درخشان و  -

 إِن کُلُ نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ( 4
 !که هر کس مراقب و محافظى دارد ( به اين آيت بزرگ الهى سوگند) -

 فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَ خُلِقَ ( 5
 !انسان بايد بنگرد که از شه شيز آفريده شده است -
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 خُلِقَ مِن مَاء دَافِقٍ ( 2
 ب جهنده آفريده شده است،از يك آ -

 يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الّصَلْبِ وَالتَرَائِبِ ( 7
 !شود ها خارج مى آبى که از ميان پشت و سينه -

 إِنَهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ( 8
 !تواند او را بازگرداند مى[ خدائى که انسان را از شنين شيز پستى آفريد]= مسلّماً او  -

 السَرَائِرُ يَوْمَ تُبْلَى ( 9
 آشكار ميشود، ( انسان)در آن روز که اسرار نهان  -

 فَمَا لَهُ مِن قُوَةٍ وَلَا نَاصِرٍ ( 11
 !و براى او هيچ نيرو و ياورى نيست -

 وَالسَمَاء ذَاتِ الرَجْ ِ ( 11
 سوگند به آسمان پرباران، -

 وَالْأَرْضِ ذَاتِ الّصَدْعِ ( 12
 ،( آورند که گياهان از آن سر برمى)و سوگند به زمين پرشكاف  -

 إِنَهُ لَقَوْلٌ فَّصْلٌ ( 13
 کند، سخنى است که حقّ را از باطل جدا مى ( قرآن)که اين  -

 وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ( 14
 !و هرگز شوخى نيست -

 إِنَهُمْ يَكِيدُونَ کَيْدًا ( 15
 کنند، آنها پيوسته حيله مى -

 وَأَکِيدُ کَيْدًا ( 12
 !کنم من هم در برابر آنها شاره مىو  -
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 فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ( 17
 !( تا سزاى اعمالشان را ببينند)اندکى مهلت ده  ( فقط)حال که شنين است کافران را  -

 سوره االعلي

 محل نزول مكه -19تعداد آيات  -87س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 خداوند بخشنده بخشايشگر  به نام -

 سَبِحِ اسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى ( 1
 !ات را منزّه شمار نام پروردگار بلندمرتبه -

 الَذِي خَلَقَ فَسَوَى ( 2
 همان خداوندى که آفريد و منظم کرد، -

 وَالَذِي قَدَرَ فَهَدَى ( 3
 گيرى کرد و هدايت نمود، و همان که اندازه -

 خْرَجَ الْمَرْعَى وَالَذِي أَ( 4
 و آن کس را که شراگاه را به وجود آورد، -

 فَجَعَلَهُ غُثَاء أَحْوَى ( 5
 !سپس آن را خشك و تيره قرار داد -

 سَنُقْرِؤُکَ فَلَا تَنسَى ( 2
 خوانيم و هرگز فراموش نخواهى کرد، بر تو مى ( قرآن را)ما بزودى  -
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 مُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى إِلَا مَا شَاء اللَهُ إِنَهُ يَعْلَ( 7
 !داند مگر آنچه را خدا بخواهد، که او آشكار و نهان را مى -

 وَنُيَسِرُکَ لِلْيُسْرَى ( 8
 !کنيم و ما تو را براى انجام هر کار خير آماده مى -

 فَذَکِرْ إِن نَفَعَتِ الذِکْرَى ( 9
 !پس تذکّر ده اگر تذکّر مفيد باشد -

 مَن يَخْشَى  سَيَذَکَرُ( 11
 .شود ترسد متذکّر مى و بزودى کسى که از خدا مى -

 وَيَتَجَنَبُهَا الْأَشْقَى ( 11
 گزيند، ترين افراد از آن دورى مى امّا بدبخت -

 الَذِي يَّصْلَى النَارَ الْكُبْرَى ( 12
 شود، همان کسى که در آتش بزرگ وارد مى -

 حْيَى ثُمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَ( 13
 !شود ميرد و نه زنده مى سپس در آن آتش نه مى -

 قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَکَى ( 14
 .، رستگار شد( و خود را تزکيه کرد)به يقين کسى که پاکى جست  -

 وَذَکَرَ اسْمَ رَبِهِ فَّصَلَى ( 15
 !نام پروردگارش را ياد کرد سپس نماز خواند ( آن که)و  -

 الْحَيَاةَ الدَنْيَا بَلْ تُؤْثِرُونَ ( 12
 داريد، ولى شما زندگى دنيا را مقدم مى -

 وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ( 17
 !در حالى که آخرت بهتر و پايدارتر است -
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 إِنَ هَذَا لَفِي الّصَحُفِ الْأُولَى ( 18
 آمده است، ( نيز)اين دستورها در کتب آسمانى پيشين  -

 مُوسَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَ( 19
 .در کتب ابراهيم و موسى -

 سوره الغاشيه

 محل نزول مكه -22تعداد آيات  -88س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 هَلْ أَتَاکَ حَدِي ُ الْغَاشِيَةِ ( 1
 !به تو رسيده است؟[ پوشاند روز قيامت که حوادث وحشتناکش همه را مى]= آيا داستان غاشيه  -

 وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ( 2
 بارند، هايى در آن روز خاش  و ذلّت شهره -

 عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ( 3
 ،( اى عايدشان نشده است و نتيجه)اند  آنها که پيوسته عمل کرده و خسته شده -

 تَّصْلَى نَارًا حَامِيَةً ( 4
 "گردند؛ و در آتش سوزان وارد مى" -

 تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ( 5
 "نوشانند؛ اى بسيار داغ به آنان مى از ششمه" -
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 لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَا مِن ضَرِي ٍ ( 2
 "ندارند؛[ خار خشك تلخ و بدبو]= غذائى جز از ضَري  " -

 لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ( 7
 !رهاند گرسنگى مىکند و نه از  غذايى که نه آنها را فربه مى -

 وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ( 8
 هايى در آن روز شاداب و باطراوتند، شهره -

 لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ( 9
 و از سعى و تالش خود خشنودند، -

 فِي جَنَةٍ عَالِيَةٍ ( 11
 در بهشتى عالى جاى دارند، -

 لَا تَسْمَ ُ فِيهَا لَاغِيَةً ( 11
 !شنوند اى نمى ن لغو و بيهودهکه در آن هيچ سخ -

 فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ( 12
 اى جارى است، در آن ششمه -

 فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ( 13
 در آن تختهاى زيباى بلندى است، -

 وَأَکْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ( 14
 نهاده، ( که در کنار اين ششمه)و قدحهايى  -

 وَنَمَارِقُ مَّصْفُوفَةٌ ( 15
 داده شده، شها و پشتيهاى صفو بال -

 وَزَرَابِيَ مَبْثُوثَةٌ ( 12
 !و فرشهاى فاخر گسترده -



 قرآن کریم               سوره الغاشيه

989 

 أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَيْفَ خُلِقَتْ ( 17
 !نگرند که شگونه آفريده شده است؟ آيا آنان به شتر نمى -

 وَإِلَى السَمَاء کَيْفَ رُفِعَتْ ( 18
 !که شگونه برافراشته شده؟ کنند و به آسمان نگاه نمى -

 وَإِلَى الْجِبَالِ کَيْفَ نُّصِبَتْ ( 19
 !ها که شگونه در جاى خود نّصب گرديده و به کوه -

 وَإِلَى الْأَرْضِ کَيْفَ سُطِحَتْ ( 21
 !و به زمين که شگونه گسترده و هموار گشته است؟ -

 فَذَکِرْ إِنَمَا أَنتَ مُذَکِرٌ ( 21
 !اى و فقط تذکّر دهندهپس تذکّر ده که ت -

 لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُّصَيْطِرٍ ( 22
 مجبورشان کنى، ( بر ايمان)گر بر آنان نيستى که  تو سلطه -

 إِلَا مَن تَوَلَى وَکَفَرَ ( 23
 مگر کسى که پشت کند و کافر شود، -

 فَيُعَذِبُهُ اللَهُ الْعَذَابَ الْأَکْبَرَ ( 24
 !کند بزرگ مجازات مى که خداوند او را به عذاب -

 إِنَ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ( 25
 آنان به سوى ماست، ( همه)به يقين بازگشت  -

 ثُمَ إِنَ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ( 22
 !با ماست ( نيز)و مسلّماً حسابشان  -
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 سوره الفجر

 محل نزول مكه -31تعداد آيات  -89س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 ه نام خداوند بخشنده بخشايشگر ب -

 وَالْفَجْرِ ( 1
 به سپيده دم سوگند، -

 وَلَيَالٍ عَشْرٍ ( 2
 و به شبهاى دهگانه، -

 وَالشَفْ ِ وَالْوَتْرِ ( 3
 و به زوج و فرد، -

 وَاللَيْلِ إِذَا يَسْرِ ( 4
 !( رت در کمين ظالمان استکه پروردگا)کند سوگند  حرکت مى ( به سوى روشنايى روز)و به شب، هنگامى که  -

 هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ( 5
 !آيا در آنچه گفته شد، سوگند مهمّى براى صاحبان خرد نيست؟ -

 أَلَمْ تَرَ کَيْفَ فَعَلَ رَبَكَ بِعَادٍ ( 2
 !شه کرد؟« عاد»آيا نديدى پروردگارت با قوم  -

 إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ( 7
 باعظمت،« اِرَم»و با آن شهر  -

 الَتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ( 8
 !همان شهرى که مانندش در شهرها آفريده نشده بود -
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 وَثَمُودَ الَذِينَ جَابُوا الّصَخْرَ بِالْوَادِ ( 9
 !( ندساخت و از آن خانه و کاخ مى)بريدند  درّه مى ( کنار)هاى عظيم را از  که صخره« ثمود»و قوم  -

 وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ( 11
 گر بود، و فرعونى که قدرتمند و شكنجه -

 الَذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ( 11
 همان اقوامى که در شهرها طغيان کردند، -

 فَأَکْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ( 12
 "و فساد فراوان در آنها به بار آوردند؛" -

 رَبَكَ سَوْطَ عَذَابٍ فَّصَبَ عَلَيْهِمْ ( 13
 !به همين سبب خداوند تازيانه عذاب را بر آنان فرو ريخت -

 إِنَ رَبَكَ لَبِالْمِرْصَادِ ( 14
 !است ( ستمگران)به يقين پروردگار تو در کمينگاه  -

 ي أَکْرَمَنِ فَأَمَا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبَهُ فَأَکْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِ( 15
 ( شاود و  مغارور ماى  )بخشاد   کناد و نعمات ماى    امّا انسان هنگامى که پروردگارش او را براى آزمايش، اکرام مى -

 «!پروردگارم مرا گرامى داشته است»: گويد مى

 وَأَمَا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِي أَهَانَنِ ( 12
پروردگاارم مارا   »: گوياد  ماى  ( شود و مأيوس مى)گيرد  گامى که براى امتحان، روزيش را بر او تنگ مىو امّا هن -

 «!خوار کرده است

 کَلَا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ( 17
 "داريد، پنداريد؛ شما يتيمان را گرامى نمى شنان نيست که شما مى" -

 كِينِ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْ( 18
 کنيد، و يكديگر را بر اطعام مستمندان تشويق نمى -
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 وَتَأْکُلُونَ التُرَاثَ أَکْلًا لَمًا ( 19
 خوريد، جم  کرده مى ( از راه مشروع و نامشروع)و ميراث را  -

 وَتُحِبَونَ الْمَالَ حُبًا جَمًا ( 21
 !( شويد يادى مرتكب مىو بخاطر آن گناهان ز)و مال و ثروت را بسيار دوست داريد  -

 کَلَا إِذَا دُکَتِ الْأَرْضُ دَک ا دَک ا ( 21
 در آن هنگام که زمين سخت در هم کوبيده شود،! پندارند شنان نيست که آنها مى -

 وَجَاء رَبَكَ وَالْمَلَكُ صَف ا صَف ا ( 22
 و فرمان پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند، -

 جِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَکَرُ الْإِنسَانُ وَأَنَى لَهُ الذِکْرَى وَ( 23
شود؛ امّا اين تذکّر شه سودى براى او  در آن روز انسان متذکّر مى ( آرى)کنند؛  و در آن روز جهنم را حاضر مى" -

 "!دارد؟

 يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَمْتُ لِحَيَاتِي ( 24
 «!زندگيم شيزى از پيش فرستاده بودم ( اين)اى کاش براى »: گويد مى -

 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ( 25
 کند، عذاب نمى[ خدا]= در آن روز هيچ کس همانند او  -

 وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ( 22
 !کشد و هيچ کس همچون او کسى را به بند نمى -

 هَا النَفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ يَا أَيَتُ( 27
 !يافته تو اى روح آرام -

 ارْجِعِي إِلَى رَبِكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً ( 28
 به سوى پروردگارت بازگرد در حالى که هم تو از او خشنودى و هم او از تو خشنود است، -
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 فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ( 29
 پس در سلك بندگانم درآى، -

 ي جَنَتِي وَادْخُلِ( 31
 !و در بهشتم وارد شو -

 سوره البلد

 محل نزول مكه -21تعداد آيات  - 91س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ( 1
 ،[ مكّه]= قسم به اين شهر مقدّس  -

 وَأَنتَ حِلٌ بِهَذَا الْبَلَدِ ( 2
 شهرى که تو در آن ساکنى، -

 وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ( 3
 ،[ ابراهيم خليل و فرزندش اسماعيل ذبيح]= و قسم به پدر و فرزندش  -

 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کَبَدٍ ( 4
 !( و زندگى او پر از رنجهاست)که ما انسان را در رنّج آفريديم  -

 لَيْهِ أَحَدٌ أَيَحْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَ( 5
 !تواند بر او دست يابد؟ کند که هيچ کس نمى آيا او گمان مى -
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 يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ( 2
 «!ام نابود کرده ( در کارهاى خير)مال زيادى را »: گويد مى -

 أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ( 7
 !است؟ ( که عمل خيرى انجام نداده)کند هيچ کس او را نديده  گمان مى ( انسان)آيا  -

 أَلَمْ نَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ ( 8
 آيا براى او دو ششم قرار نداديم، -

 وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ( 9
 !و يك زبان و دو لب؟ -

 وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ ( 11
 !و او را به راه خير و شرّ هدايت کرديم -

  فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ( 11
 !ولى او از آن گردنه مهمّ نگذشت -

 وَمَا أَدْرَاکَ مَا الْعَقَبَةُ ( 12
 !دانى آن گردنه شيست و تو نمى -

 فَكَ رَقَبَةٍ ( 13
 اى، آزادکردن برده -

 أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ( 14
 ...يا غذا دادن در روز گرسنگى -

 يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ( 15
 از خويشاوندان، يتيمى -

 أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ( 12
 نشين را، يا مستمندى خاک -
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 ثُمَ کَانَ مِنَ الَذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالّصَبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ( 17
 !کنند سپس از کسانى باشد که ايمان آورده و يكديگر را به شكيبايى و رحمت توصيه مى -

 أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ( 18
 !( دهند که نامه اعمالشان را به دست راستشان مى)اند «اصحاب اليمين»آنها  -

 وَالَذِينَ کَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ( 19
 .( شود ن داده مىکه نامه اعمالشان به دست شپشا)اند افرادى شومند  و کسانى که آيات ما را انكار کرده -

 عَلَيْهِمْ نَارٌ مَؤْصَدَةٌ ( 21
 !( که راه فرارى از آن نيست)بر آنها آتشى است فروبسته  -

 سوره الشمس

 محل نزول مكه -15تعداد آيات  - 91س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 وَالشَمْسِ وَضُحَاهَا ( 1
 رشيد و گسترش نور آن سوگند،به خو -

 وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ( 2
 و به ماه هنگامى که بعد از آن درآيد، -

 وَالنَهَارِ إِذَا جَلَاهَا ( 3
 و به روز هنگامى که صفحه زمين را روشن سازد، -
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 وَاللَيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ( 4
 و به شب آن هنگام که زمين را بپوشاند، -

 مَاء وَمَا بَنَاهَا وَالسَ( 5
 و قسم به آسمان و کسى که آسمان را بنا کرده، -

 وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ( 2
 و به زمين و کسى که آن را گسترانيده، -

 وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا ( 7
 منظّم ساخته، ( آفريده و)و قسم به جان آدمى و آن کس که آن را  -

 تَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ( 8
 را به او الهام کرده است، ( شرّ و خيرش)سپس فجور و تقوا  -

 قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَاهَا ( 9
 "که هر کس نفس خود را پاک و تزکيه کرده، رستگار شده؛" -

 وَقَدْ خَابَ مَن دَسَاهَا ( 11
 !شته استو آن کس که نفس خويش را با معّصيت و گناه آلوده ساخته، نوميد و محروم گ -

 کَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ( 11
 تكذيب کردند، ( پيامبرشان را)بر اثر طغيان، « ثمود»قوم  -

 إِذِ انبَعَ َ أَشْقَاهَا ( 12
 ترين آنها بپاخاست، آنگاه که شقى -

 فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَهِ نَاقَةَ اللَهِ وَسُقْيَاهَا ( 13
را با آبشخورش واگذارياد  [ همان شترى که معجزه الهى بود]= ناقه خدا »: به آنان گفت [ صالح]= و فرستاده الهى  -

 «!( و مزاحم آن نشويد)
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 فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبَهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَاهَا ( 14
و )ايان رو پروردگارشاان آنهاا    ؛ از ( و باه هالکات رسااندند   )ولى آنهاا او را تكاذيب و ناقاه را پاى کردناد      " -

 "!را بخاطر گناهانشان در هم کوبيد و با خاک يكسان و صاف کرد ( سرزمينشان

 وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ( 15
 !بيم ندارد[  مجازات ستمگران]= و او هرگز از فرجام اين کار  -

 سوره الليل

 محل نزول مكه -21تعداد آيات  - 92س

 

 نِ الّرَحِيمِبِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 وَاللَيْلِ إِذَا يَغْشَى ( 1
 بپوشاند، ( جهان را)قسم به شب در آن هنگام که  -

 وَالنَهَارِ إِذَا تَجَلَى ( 2
 و قسم به روز هنگامى که تجلّى کند، -

 وَمَا خَلَقَ الذَکَرَ وَالْأُنثَى ( 3
 ذکّر و مؤنّ  را آفريد،و قسم به آن کس که جنس م -

 إِنَ سَعْيَكُمْ لَشَتَى ( 4
 :که سعى و تالش شما مختلف است -

 فَأَمَا مَن أَعْطَى وَاتَقَى ( 5
 انفاق کند و پرهيزگارى پيش گيرد، ( در راه خدا)امّا آن کس که  -
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 وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى ( 2
 را تّصديق کند، ( الهى)و جزاى نيك  -

 رُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِ( 7
 !دهيم ما او را در مسير آسانى قرار مى -

 وَأَمَا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ( 8
 نيازى طلبد، بى ( از اين راه)امّا کسى که بخل ورزد و  -

 وَکَذَبَ بِالْحُسْنَى ( 9
 را انكار کند، ( الهى)و پاداش نيك  -

 فَسَنُيَسِرُهُ لِلْعُسْرَى ( 11
 "دهيم؛ را در مسير دشوارى قرار مى بزودى او" -

 وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَى ( 11
 !کند، اموالش به حال او سودى نخواهد داشت سقوط مى ( در جهنّم)و در آن هنگام که  -

 إِنَ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ( 12
 به يقين هدايت کردن بر ماست، -

 لْأُولَى وَإِنَ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَا( 13
 و آخرت و دنيا از آن ماست، -

 فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَى ( 14
 دهم، کشد بيم مى و من شما را از آتشى که زبانه مى -

 لَا يَّصْلَاهَا إِلَا الْأَشْقَى ( 15
 "شود؛ ترين مردم وارد آن نمى کسى جز بدبخت" -

 الَذِي کَذَبَ وَتَوَلَى ( 12
 !تكذيب کرد و به آن پشت نمود ( ت خدا راآيا)همان کس که  -
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 وَسَيُجَنَبُهَا الْأَتْقَى ( 17
 شود، و بزودى با تقواترين مردم از آن دور داشته مى -

 الَذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَکَى ( 18
 .بخشد تا پاک شود مى ( در راه خدا)همان کس که مال خود را  -

 مَةٍ تُجْزَى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْ( 19
 او را جزا دهد، ( به اين وسيله)و هيچ کس را نزد او حق نعمتى نيست تا بخواهد  -

 إِلَا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِهِ الْأَعْلَى ( 21
 "بلكه تنها هدفش جلب رضاى پروردگار بزرگ اوست؛" -

 وَلَسَوْفَ يَرْضَى ( 21
 !شود و بزودى راضى و خشنود مى -

 سوره الضحي

 محل نزول مكه -11تعداد آيات  - 93س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 وَالّضُحَى ( 1
 ،( و همه جا را فراگيرد)قسم به روز در آن هنگام که آفتاب برآيد  -

 وَاللَيْلِ إِذَا سَجَى ( 2
 و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گيرد، -
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 ا وَدَعَكَ رَبَكَ وَمَا قَلَى مَ( 3
 !که خداوند هرگز تو را وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده است -

 وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ( 4
 !و مسلّماً آخرت براى تو از دنيا بهتر است -

 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبَكَ فَتَرْضَى ( 5
 !عطا خواهد کرد که خشنود شوى و بزودى پروردگارت آنقدر به تو -

 أَلَمْ يَجِدْکَ يَتِيمًا فَآوَى ( 2
 !آيا او تو را يتيم نيافت و پناه داد؟ -

 وَوَجَدَکَ ضَال ا فَهَدَى ( 7
 و تو را گمشده يافت و هدايت کرد، -

 وَوَجَدَکَ عَائِلًا فَأَغْنَى ( 8
 نياز نمود، و تو را فقير يافت و بى -

 تِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَا الْيَ( 9
 حال که شنين است يتيم را تحقير مكن، -

 وَأَمَا السَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ( 11
 کننده را از خود مران، و سؤال -

 وَأَمَا بِنِعْمَةِ رَبِكَ فَحَدِثْ ( 11
 !و نعمتهاى پروردگارت را بازگو کن -
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 سوره الشرح

 محل نزول مكه -8تعداد آيات  -94س

 

 مِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِبِسْ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَکَ ( 1
 آيا ما سينه تو را گشاده نساختيم، -

 وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَکَ ( 2
 !و بار سنگين تو را از تو برنداشتيم؟ -

 الَذِي أَنقَضَ ظَهْرَکَ ( 3
 !کرد شت تو سنگينى مىهمان بارى که سخت بر پ -

 وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ ( 4
 !و آوازه تو را بلند ساختيم -

 فَإِنَ مَ َ الْعُسْرِ يُسْرًا ( 5
 !سختى آسانى است ( هر)به يقين با  -

 إِنَ مَ َ الْعُسْرِ يُسْرًا ( 2
 سختى آسانى است، ( هر)مسلّماً با  ( آرى) -

 فَإِذَا فَرَغْتَ فَانّصَبْ ( 7
 شوى به مهم ديگرى پرداز، پس هنگامى که از کار مهمّى فارغ مى -

 وَإِلَى رَبِكَ فَارْغَبْ ( 8
 !و به سوى پروردگارت توجّه کن -
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 سوره التين

 محل نزول مكه -8تعداد آيات  - 95س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 يْتُونِ وَالتِينِ وَالزَ( 1
 ،[ قسم به سرزمين شام و بيت المقدّس: يا]قسم به انجير و زيتون  -

 وَطُورِ سِينِينَ ( 2
 ،«طور سينين»و سوگند به  -

 وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ( 3
 ،[ مكّه]= و قسم به اين شهر امن  -

 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ( 4
 را در بهترين صورت و نظام آفريديم،که ما انسان  -

 ثُمَ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ( 5
 ترين مرحله بازگردانديم، سپس او را به پايين -

 إِلَا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ( 2
 !نشدنى است اند که براى آنها پاداشى تمام دهمگر کسانى که ايمان آورده و اعمال صالح انجام دا -

 فَمَا يُكَذِبُكَ بَعْدُ بِالدِينِ ( 7
 !روز جزا را انكار کنى؟ ( داليل روشن)شود که بعد از اين همه  پس شه شيز سبب مى -

 أَلَيْسَ اللَهُ بِأَحْكَمِ الْحَاکِمِينَ ( 8
 !کنندگان نيست؟ آيا خداوند بهترين حكم -
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 سوره العلق

 محل نزول مكه -19تعداد آيات  - 92س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِكَ الَذِي خَلَقَ ( 1
 آفريد، ( جهان را)بخوان به نام پروردگارت که  -

 خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ( 2
 !اى خلق کرد ون بستههمان کس که انسان را از خ -

 اقْرَأْ وَرَبَكَ الْأَکْرَمُ ( 3
 بزرگوارتر است، ( از همه)بخوان که پروردگارت  -

 الَذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ ( 4
 همان کسى که بوسيله قلم تعليم نمود، -

 عَلَمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ( 5
 !دانست ياد داد و به انسان آنچه را نمى -

 لَا إِنَ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى کَ( 2
 کند، به يقين انسان طغيان مى ( پنداريد که شما مى)شنين نيست  -

 أَن رَآهُ اسْتَغْنَى ( 7
 !نياز ببيند از اينكه خود را بى -

 إِنَ إِلَى رَبِكَ الرُجْعَى ( 8
 !به سوى پروردگار تو است ( همه)و به يقين بازگشت  -
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 ذِي يَنْهَى أَرَأَيْتَ الَ( 9
 کند، به من خبر ده آيا کسى که نهى مى -

 عَبْدًا إِذَا صَلَى ( 11
 !؟( آيا مستحق عذاب الهى نيست)خواند  اى را به هنگامى که نماز مى بنده -

 أَرَأَيْتَ إِن کَانَ عَلَى الْهُدَى ( 11
 به من خبر ده اگر اين بنده به راه هدايت باشد، -

 تَقْوَى أَوْ أَمَرَ بِال( 12
 !؟( آيا نهى کردن او سزاوار است)يا مردم را به تقوا فرمان دهد  -

 أَرَأَيْتَ إِن کَذَبَ وَتَوَلَى ( 13
 !؟( آيا مستحق مجازات الهى نيست)حق را انكار کند و به آن پشت نمايد  ( اين طغيانگر)به من خبر ده اگر  -

 أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَ اللَهَ يَرَى ( 14
 !بيند؟ مى ( همه اعمالش را)آيا او ندانست که خداوند  -

 کَلَا لَئِن لَمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَاصِيَةِ ( 15
و باه  )را گرفتاه  [  موى پايش سارش  ]= اش  کند، اگر دست از کار خود برندارد، ناصيه شنان نيست که او خيال مى -

 ،( کشانيم سوى عذاب مى

 خَاطِئَةٍ  نَاصِيَةٍ کَاذِبَةٍ( 12
 !همان ناصيه دروغگوى خطاکار را -

 فَلْيَدْعُ نَادِيَه ( 17
 !( تا ياريش کند)خواهد صدا بزند  سپس هر که را مى -

 سَنَدْعُ الزَبَانِيَةَ ( 18
 !( تا او را به دوزخ افكنند)زنيم  ما هم بزودى مأموران دوزخ را صدا مى -
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 تَرِبْ کَلَا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْ( 19
 "!تقرّب جوى ( به خدا)؛ هرگز او را اطاعت مكن، و سجده نما و ( پندارد که آن طغيانگر مى)شنان نيست " -

 سوره القدر

 محل نزول مكه -5تعداد آيات  -97س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 الْقَدْرِ  إِنَا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ( 1
 !را در شب قدر نازل کرديم[  قرآن]= ما آن  -

 وَمَا أَدْرَاکَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ( 2
 !دانى شب قدر شيست؟ و تو شه مى -

 لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ( 3
 !شب قدر بهتر از هزار ماه است -

 بِإِذْنِ رَبِهِم مِن کُلِ أَمْرٍ  تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ فِيهَا( 4
 .شوند هر کارى نازل مى ( تقدير)در آن شب به اذن پروردگارشان براى « روح»فرشتگان و  -

 سَلَامٌ هِيَ حَتَى مَطْلَ ِ الْفَجْرِ ( 5
 !تا طلوع سپيده ( و برکت و رحمت)شبى است سرشار از سالمت  -
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 سوره البينه

 زول مدينهمحل ن -8تعداد آيات  -98س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

لَمْ يَكُنِ الَذِينَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِکِينَ مُنفَكِاينَ حَتَاى تَاأْتِيَهُمُ    ( 1

 الْبَيِنَةُ 
 دارند تا دليل روشنى براى آنها بيايد، خود برنمىدست از آيين  ( :گفتند مى)کافران از اهل کتاب و مشرکان  -

 رَسُولٌ مِنَ اللَهِ يَتْلُو صُحُفًا مَطَهَرَةً ( 2
 بخواند، ( بر آنها)هاى پاکى را  که صحيفه ( بيايد)پيامبرى از سوى خدا  -

 فِيهَا کُتُبٌ قَيِمَةٌ ( 3
 .( آمد ايمان نياوردند، مانند اهل کتابولى هنگامى که ! )هاى صحيح و پرارزشى باشد و در آن نوشته -

 وَمَا تَفَرَقَ الَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَا مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِنَةُ ( 4
 !اختالف نكردند مگر بعد از آنكه دليل روشن براى آنان آمد ( نيز در دين خدا)اهل کتاب  -

للَهَ مُخْلِّصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الّصَلَاةَ وَيُؤْتُوا وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا ا( 5

 الزَکَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِمَةِ 
و به آنها دستورى داده نشده بود جز اينكه خدا را بپرستند در حالى که دين خاود را باراى او خاالص کنناد و از     " -

 "!ارند و زکات را بپردازند؛ و اين است آيين مستقيم و پايدارشرک به توحيد بازگردند، نماز را برپا د
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إِنَ الَذِينَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِکِينَ فِي نَارِ جَهَنَمَ خَالِادِينَ فِيهَاا   ( 2

 أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُ الْبَرِيَةِ 
 "!مانند؛ آنها بدترين مخلوقاتند آن مى کافران از اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخند، جاودانه در" -

 إِنَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ ( 7
 !يند( خدا)کسانى که ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، بهترين مخلوقات  ( امّا) -

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَادًا   جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ جَنَاتُ عَدْنٍ( 8

 رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَهُ 
پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهاى بهشت جاويدان است که نهرها از زير درختانش جاارى اسات؛ هميشاه در    " -

براى کسى است کاه از   ( مقام واال)آنها از خدا خشنودند؛ و اين  ( هم)آنها خشنود است و  خدا از ( هم! )مانند آن مى

 "!پروردگارش بترسد

 سوره الزلزله

 محل نزول مدينه -8تعداد آيات  -99س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 لَهَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَا( 1
 هنگامى که زمين شديداً به لرزه درآيد، -

 وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ( 2
 !و زمين بارهاى سنگينش را خارج سازد -
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 وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ( 3
 «!؟( لرزد که اين گونه مى)شود  زمين را شه مى»: گويد و انسان مى -

 ا يَوْمَئِذٍ تُحَدِثُ أَخْبَارَهَ( 4
 "کند؛ در آن روز زمين تمام خبرهايش را بازگو مى" -

 بِأَنَ رَبَكَ أَوْحَى لَهَا ( 5
 !شرا که پروردگارت به او وحى کرده است -

 يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ( 2
 !ند تا اعمالشان به آنها نشان داده شودشو خارج مى ( از قبرها)هاى پراکنده  در آن روز مردم بّصورت گروه -

 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ ( 7
 !بيند اى کار خير انجام دهد آن را مى پس هر کس هموزن ذرّه -

 وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَر ا يَرَهُ ( 8
 !بيند اى کار بد کرده آن را مى و هر کس هموزن ذرّه -

 لعادياتسوره ا

 محل نزول مكه -11تعداد آيات  -111س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ( 1
 رفتند، زنان به پيش مى در حالى که نفس ( مجاهدان)سوگند به اسبان دونده  -
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 فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ( 2
 ،( در برخورد سمهايشان با سنگهاى بيابان)وزندگان جرقه آتش و سوگند به افر -

 فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ( 3
  و سوگند به هجوم آوران سپيده دم -

 فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ( 4
 که گرد و غبار به هر سو پراکندند، -

 فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ( 5
 در ميان دشمن ظاهر شدند، ( ناگهان)و  -

 الْإِنسَانَ لِرَبِهِ لَكَنُودٌ  إِنَ( 2
 "که انسان در برابر نعمتهاى پروردگارش بسيار ناسپاس و بخيل است؛" -

 وَإِنَهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ( 7
 !بر اين معنى گواه است ( نيز)و او خود  -

 وَإِنَهُ لِحُبِ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ( 8
 !و او عالقه شديد به مال دارد -

 لَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ أَفَ( 9
 شوند، داند در آن روز که تمام کسانى که در قبرها هستند برانگيخته مى آيا نمى -

 وَحُّصِلَ مَا فِي الّصَدُورِ ( 11
 گردد، هاست آشكار مى و آنچه در درون سينه -

 إِنَ رَبَهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ( 11
 !روز پروردگارشان از آنها کامالً باخبر است در آن -
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 سوره القارعه

 محل نزول مكه -11تعداد آيات  -111س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 الْقَارِعَةُ ( 1
 آن حادثه کوبنده، -

 مَا الْقَارِعَةُ ( 2
 !اى و شه حادثه کوبنده -

 اکَ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَ( 3
 ( !آن حادثه همان روز قيامت است! )دانى که حادثه کوبنده شيست؟ و تو شه مى -

 يَوْمَ يَكُونُ النَاسُ کَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ( 4
 هاى پراکنده خواهند بود، روزى که مردم مانند پروانه -

 وَتَكُونُ الْجِبَالُ کَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ( 5
 !گردد شده مى ها مانند پشم رنگين حالّجى وهو ک -

 فَأَمَا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ( 2
 ترازوهاى اعمالش سنگين است، ( در آن روز)امّا کسى که  -

 فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ( 7
 !در يك زندگى خشنودکننده خواهد بود -

 وَأَمَا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ ( 8
 که ترازوهايش سبك است، و امّا کسى -
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 فَأُمَهُ هَاوِيَةٌ ( 9
 !است[  دوزخ]= « هاويه»پناهگاهش  -

 وَمَا أَدْرَاکَ مَا هِيَهْ ( 11
 !شيست؟« هاويه»دانى  و تو شه مى -

 نَارٌ حَامِيَةٌ ( 11
 !آتشى است سوزان -

 سوره التكاثر

 محل نزول مكه -8تعداد آيات  -112س

 

 الّرَحِيمِ بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 أَلْهَاکُمُ التَكَاثُرُ ( 1
 .است ( و از خدا غافل نموده)شما را به خود مشغول داشته  ( و تفاخر)افزون طلبى  -

 حَتَى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ( 2
 !( آن افتخار کرديدو قبور مردگان خود را برشمرديد و به )تا آنجا که به ديدار قبرها رفتيد  -

 کَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ( 3
 !بزودى خواهيد دانست ( آرى)پنداريد،  شنين نيست که مى -

 ثُمَ کَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ( 4
 "!پنداريد؛ بزودى خواهيد دانست باز شنان نيست که شما مى" -
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 کَلَا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ( 5
افازون طلباى شاما را از خادا غافال      )داشتيد  ( به آخرت)کنيد؛ اگر شما علم اليقين  ه شما خيال مىشنان نيست ک" -

 "!( کرد نمى

 لَتَرَوُنَ الْجَحِيمَ ( 2
 !قطعاً شما جهنّم را خواهيد ديد -

 ثُمَ لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ( 7
 .آن را به عين اليقين خواهيد ديد ( با ورود در آن)سپس  -

 ثُمَ لَتُسْأَلُنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَعِيمِ ( 8
 !ايد بازپرسى خواهيد شد از نعمتهايى که داشته ( همه شما)سپس در آن روز  -

 سوره العصر

 محل نزول مكه -3تعداد آيات  -113س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 وَالْعَّصْرِ ( 1
 به عّصر سوگند، -

 إِنَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ( 2
 "که انسانها همه در زيانند؛" -
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 إِلَا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالّصَبْرِ ( 3
سافارش کارده و يكاديگر را باه      اند، و يكديگر را باه حاق   مگر کسانى که ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده -

 !اند شكيبايى و استقامت توصيه نموده

 سوره الهمزه

 محل نزول مكه -9تعداد آيات  - 114س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 وَيْلٌ لِكُلِ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ( 1
 !اى کننده واى بر هر عيبجوى مسخره -

 الَذِي جَمَ َ مَالًا وَعَدَدَهُ ( 2
 !( آنكه مشروع و نامشروع آن را حساب کند بى)آورى و شماره کرده  همان کس که مال فراوانى جم  -

 يَحْسَبُ أَنَ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ( 3
 !سازد کند که اموالش او را جاودانه مى او گمان مى -

 کَلَا لَيُنبَذَنَ فِي الْحُطَمَةِ ( 4
 "!شود پرتاب مى[  آتشى خردکننده]= « حُطَمه»پندارد؛ بزودى در  شنين نيست که مى" -

 وَمَا أَدْرَاکَ مَا الْحُطَمَةُ ( 5
 !شيست؟« حُطمه»دانى  و تو شه مى -

 نَارُ اللَهِ الْمُوقَدَةُ ( 2
 آتش برافروخته الهى است، -
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 الَتِي تَطَلِ ُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ( 7
 !زند دلها سرمى آتشى که از -

 إِنَهَا عَلَيْهِم مَؤْصَدَةٌ ( 8
 اين آتش بر آنها فروبسته شده، -

 فِي عَمَدٍ مَمَدَدَةٍ ( 9
 !در ستونهاى کشيده و طوالنى -

 سوره الفيل

 محل نزول مكه -5تعداد آيات  -115س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 أَلَمْ تَرَ کَيْفَ فَعَلَ رَبَكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ  (1
 !شه کرد؟[ لشكر ابرهه که براى نابودى کعبه آمده بودند]= آيا نديدى پروردگارت با فيل سواران  -

 أَلَمْ يَجْعَلْ کَيْدَهُمْ فِي تَّضْلِيلٍ ( 2
 !آيا نقشه آنها را در ضاللت و تباهى قرار نداد؟ -

 لَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَ( 3
 و بر سر آنها پرندگانى را گروه گروه فرستاد، -

 تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِن سِجِيلٍ ( 4
 "دادند؛ که با سنگهاى کوشكى آنان را هدف قرارمى" -
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 فَجَعَلَهُمْ کَعَّصْفٍ مَأْکُولٍ ( 5
 !داد قرار ( و متالشى)شده  سرانجام آنها را همچون کاه خورده -

 سوره قريش

 محل نزول مكه -4تعداد آيات  -112س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ( 1
و زميناه ظهاور پياامبر    )الفت گيرناد   ( به اين سرزمين مقدس)بخاطر اين بود که قريش  ( سواران کيفر لشكر فيل) -

 ! (فراهم شود

 إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِتَاء وَالّصَيْفِ ( 2
 !( و بخاطر اين الفت به آن بازگردند)الفت آنها در سفرهاى زمستانه و تابستانه  -

 فَلْيَعْبُدُوا رَبَ هَذَا الْبَيْتِ ( 3
 بايد پروردگار اين خانه را عبادت کنند، ( بشكرانه اين نعمت بزرگ)پس  -

 هُم مِن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِنْ خَوْفٍ الَذِي أَطْعَمَ( 4
 .همان کس که آنها را از گرسنگى نجات داد و از ترس و ناامنى ايمن ساخت -
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 سوره الماعون

 محل نزول مكه -7تعداد آيات  - 117س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 بُ بِالدِينِ أَرَأَيْتَ الَذِي يُكَذِ( 1
 کند ديدى؟ آيا کسى که روز جزا را پيوسته انكار مى -

 فَذَلِكَ الَذِي يَدُعَ الْيَتِيمَ ( 2
 راند، او همان کسى است که يتيم را با خشونت مى -

 وَلَا يَحُضَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ( 3
 !کند به اطعام مسكين تشويق نمى ( ديگران را)و  -

 لِلْمُّصَلِينَ فَوَيْلٌ ( 4
 ...پس واى بر نمازگزارانى که -

 الَذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ( 5
 کنند، انگارى مى در نماز خود سهل -

 الَذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ ( 2
 کنند، همان کسانى که ريا مى -

 وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ( 7
 !نمايند و ديگران را از وسايل ضرورى زندگى من  مى -
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 سوره الكوثر

 محل نزول مكه -3تعداد آيات  - 118س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 إِنَا أَعْطَيْنَاکَ الْكَوْثَرَ ( 1
 !عطا کرديم[  خير و برکت فراوان]= ما به تو کوثر  -

 فَّصَلِ لِرَبِكَ وَانْحَرْ ( 2
 !وردگارت نماز بخوان و قربانى کنپس براى پر -

 إِنَ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ( 3
 !عقب است نسل و بى دشمن تو قطعاً بريده ( و بدان) -

 سوره الكافرون

 محل نزول مكه -2تعداد آيات  - 119س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر -

 ا الْكَافِرُونَ قُلْ يَا أَيَهَ( 1
 !اى کافران: بگو -
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 لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ( 2
 !پرستم پرستيد من نمى آنچه را شما مى -

 وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ( 3
 پرستيد، پرستم مى و نه شما آنچه را من مى -

 وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُمْ ( 4
 پرستم، ايد مى پرستش کرده و نه من هرگز آنچه را شما -

 وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ( 5
 "کنيد؛ پرستم پرستش مى و نه شما آنچه را که من مى" -

 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ( 2
 !آيين شما براى خودتان، و آيين من براى خودم ( حال که شنين است) -

 سوره النصر

 مدينه محل نزول -3تعداد آيات  -111س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 إِذَا جَاء نَّصْرُ اللَهِ وَالْفَتْحُ ( 1
 هنگامى که يارى خدا و پيروزى فرارسد، -

 وَرَأَيْتَ النَاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَهِ أَفْوَاجًا ( 2
 شوند، خدا مى و ببينى مردم گروه گروه وارد دين -



 قرآن کریم               سوره المسد

1119 

 فَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ کَانَ تَوَابًا ( 3
 !پذير است پروردگارت را تسبيح و حمد کن و از او آمرزش بخواه که او بسيار توبه -

 سوره المسد

 محل نزول مكه -5تعداد آيات  - 111س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 اوند بخشنده بخشايشگر به نام خد -

 تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ ( 1
 !( و مرگ بر او باد)بريده باد هر دو دست ابولهب  -

 مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا کَسَبَ ( 2
 !هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سودى نبخشيد -

 سَيَّصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ( 3
 "شود؛ ور و پرلهيب مى زودى وارد آتشى شعلهو ب" -

 وَامْرَأَتُهُ حَمَالَةَ الْحَطَبِ ( 4
 است، ( دوزخ)کش  همسرش، در حالى که هيزم ( نيز)و  -

 فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِن مَسَدٍ ( 5
 !و در گردنش طنابى است از ليف خرما -
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 سوره االخالص

 محل نزول مكه -4تعداد آيات  - 112س

 

 اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ بِسْمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 قُلْ هُوَ اللَهُ أَحَدٌ ( 1
 "خداوند، يكتا و يگانه است؛: بگو" -

 اللَهُ الّصَمَدُ ( 2
 "کنند؛ خداوندى است که همه نيازمندان قّصد او مى" -

 لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ( 3
 د،نزاد، و زاده نش ( هرگز) -

 وَلَمْ يَكُن لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ ( 4
 !و براى او هيچگاه شبيه و مانندى نبوده است -

 سوره الفلق

 محل نزول مكه -5تعداد آيات  - 113س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -
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 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ( 1
 ه پروردگار سپيده صبح،برم ب پناه مى: بگو -

 مِن شَرِ مَا خَلَقَ ( 2
 "از شرّ تمام آنچه آفريده است؛" -

 وَمِن شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ( 3
 "شود؛ و از شرّ هر موجود شرور هنگامى که شبانه وارد مى" -

 وَمِن شَرِ النَفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ( 4
 "؛( کنند و هر تّصميمى را سست مى)دمند  مى ها و از شرّ آنها که با افسون در گره" -

 وَمِن شَرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ( 5
 !ورزد و از شرّ هر حسودى هنگامى که حسد مى -

 سوره الناس

 محل نزول مكه -2تعداد آيات  - 114س

 

 بِسْمِ اللّهِ الّرَحْمَنِ الّرَحِيمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  -

 بِ النَاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَ( 1
 برم به پروردگار مردم، پناه مى: بگو -

 مَلِكِ النَاسِ ( 2
 به مالك و حاکم مردم، -
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 إِلَهِ النَاسِ ( 3
 معبود مردم، ( خدا و)به  -

 مِن شَرِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَاسِ ( 4
 گر پنهانكار، از شرّ وسوسه -

 الَذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَاسِ ( 5
 کند، در درون سينه انسانها وسوسه مى که -

 مِنَ الْجِنَةِ وَ النَاسِ ( 2
 !خواه از جنّ باشد يا از انسان -

 



 کریم پس از ختم قرآن دعاى امام سجاد علیه السالم
اللَّهُمَّ إِنَّکَ أَعَنْتَنِی عَلَى خَتْمِ کِتَابِکَ الَّذِی أَنْزَلْتَهُ نُوراً ، وَ جَعَلْتَهُ مُهَیْمِناً 

 .زَلْتَهُ ، وَ فَضَّلْتَهُ عَلَى کُلِّ حَدِیثٍ قَصَصْتَهُعَلَى کُلِّ کِتَابٍ أَنْ

و گواه بر کتب  خدایا مرا توفیق دادى که تالوت کتاب تو را به پایان رساندم نورى درخشان فرو فرستادى

 .هر کالمى که بر خلق خواندى برترى دادى دیگر گردانیدى و بر

 قُرْآناً  حَلَالِکَ وَ حَرَامِکَ ، وَ بَیْنَ  بِهِ  فَرَقْتَ  فُرْقَاناً  وَ

، لِعِبَادِکَ تَفْصِیلًا  فَصَّلْتَهُ  کِتَاباً  أَحْکَامِکَ وَ  شَرَائِعِ  عَنْ  بِهِ  أَعْرَبْتَ

 . مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ تَنْزِیالً وَحْیاً أَنْزَلْتَهُ عَلَى نَبِیِّکَ  وَ

قرآن است که شرایع و احکام خود را در آن آشکار . فرقان است که بدان حالل را از حرام جدا کردى

 نمودى،

د صلى اهلل علیه و آله بر پیغمبرت محم و وحى است که. براى بندگان شکافته و روشن کتابى است

 .فرستادى

وَ جَعَلْتَهُ نُوراً نَهْتَدِی مِنْ ظُلَمِ الضَّلَالَهِ وَ الْجَهَالَهِ بِاتِّبَاعِهِ ، وَ شِفَاءً لِمَنْ 

أَنْصَتَ بِفَهَمِ التَّصْدِیقِ إِلَى اسْتَِماعِهِ ، وَ مِیزَانَ قِسْطٍ لَا یَحِیفُ عَنِ الْحَقِّ 

دًى لَا یَطْفَأُ عَنِ الشَّاهِدِینَ بُرْهَانُهُ ، وَ عَلَمَ نَجَاهٍ لَا لِسَانُهُ ، وَ نُورَ هُ

 یَضِلُّ مَنْ أَمَّ قَصْدَ سُنَّتِهِ ، وَ

  .عِصْمَتِهِ  بِعُرْوَهِ  تَعَلَّقَ  مَنْ  الْهَلَکَاتِ  أَیْدِی  تَنَالُ  لَا

روشنائى است که برافروختى تا ما به فروغ آن در تاریکیهاى ضاللت و جهل راه یابیم درمان درد آن کس 

ترازوى دقیق و درستى است که  .بدان گوش فرا دهد و با تصدیق آن را بشنود کردى که از روى اندیشه

. گردد گراید چراغ هدایتى است که فروغ آن در نظر بینندگان خاموش نمى به چپ و راست نمى زبانه آن
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شود و هر که چنگ در گوشه عصمت او زند دست  رود گمراه نمى رایت نجاتى است که هر کس در پى آن

 .هالکت بر او چیره نگردد

وَ سَهَّلْتَ جَوَاسِیَ أَلْسِنَتِنَا بِحُسْنِ  اللَّهُمَّ فَإِذْ أَفَدْتَنَا الْمَعُونَهَ عَلَى تِلَاوَتِهِ ،

وَ یَدِینُ لَکَ بِاعْتِقَادِ التَّسْلِیمِ  عِبَارَتِهِ ، فَاجْعَلْنَا مِمَّنْ یَرْعَاهُ حَقَّ رِعَایَتِهِ ،

 .لُِمحْکَمِ آیَاتِهِ ، وَ یَفْزَعُ إِلَى الْإِقْرَارِ بِمُتَشَابِهِهِ ، وَ مُوضَحَاتِ بَیِّنَاتِهِ 

ایا اکنون که توفیق تالوت به ما مرحمت فرمودى و خشونت زبان ما را به سالست عبارت آن نرم خد

 که رعایت آن نیز چنانکه باید کردند و منقاد تو گشتند، آیات محکم قرآن کردى، ما را از آن گروه گردان

 .را از روى اعتقاد گردن نهادند،هم به متشابه آن ایمان آوردند و هم به ادله روشن

اللَّهُمَّ إِنَّکَ أَنْزَلْتَهُ عَلَى نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مُجْمَلًا ، وَ 

وَ فَضَّلْتَنَا عَلَى مَنْ  أَلْهَمْتَهُ عِلْمَ عَجَائِبِهِ مُکَمَّلًا ، وَ وَرَّثْتَنَا عِلْمَهُ مُفَسَّراً ،

 . وَ قَوَّیْتَنَا عَلَیْهِ لِتَرْفَعَنَا فَوْقَ مَنْ لَمْ یُطِقْ حَمْلَهُ ،جَهِلَ عِلْمَهُ 

عجائب آن را به او  خدایا بر پیغمبرت محمد صلى اهلل علیه و آله به جملگى آن را فرو فرستادى و همه

آن را به ما به میراث دادى و ما را بر کسى که علم قرآن ندارى برترى بخشیدى  و تفسیر الهام فرمودى

 .تحمل این علم نداشت از او افزون کردى و رتبه ما را واالتر از او گردانیدى که تاب نیروى ما را

، وَ عَرَّفْتَنَا بِرَحْمَتِکَ شَرَفَهُ وَ فَضْلَهُ ، اللَّهُمَّ فَکَمَا جَعَلْتَ قُلُوبَنَا لَهُ حَمَلَهً 

فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْخَطِیبِ بِهِ ، وَ عَلَى آلِهِ الْخُزَّانِ لَهُ ، وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ 

یَعْتَرِفُ بِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِکَ حَتَّى لَا یُعَارِضَنَا الشَّکُّ فِی تَصْدِیقِهِ ، وَ لَا 

 .ا الزَّیْغُ عَنْ قَصْدِ طَرِیقِهِ یَخْتَلِجَنَ

همچنانکه دل ما را براى نگاهدارى قرآن شایسته دیدى و بزرگى و فضل آن را به ما شناساندى ! خدایا

مردم را بدان پند داد و بر خاندان او که گنجوران علم ویند درود فرست و ما را از  که نخست پس بر محمد
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شک راه نیابد و از راه راست  دانند تا در ایمان ما که قرآن را از جانب تو مى ى آن گروه گردان زمره

  منحرف نشویم

 بِحَبْلِهِ ، وَ  عَلْنَا مِمَّنْ یَعْتَصِمُوَ آلِهِ ، وَ اجْ  مُحَمَّدٍ عَلَى  صَلِّ  اللَّهُمَّ

جَنَاحِهِ   ظِلِّ  فِی یَسْکُنُ  حِرْزِ مَعْقِلِهِ ، وَ  إِلَى  یَأْوِی مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ

بِتَبَلُّجِ إِسْفَارِهِ ، وَ یَسْتَصْبِحُ  بِضَوْءِ صَبَاحِهِ ، وَ یَقْتَدِی  ، وَ یَهْتَدِی

 . لْتَمِسُ الْهُدَی فِی غَیْرِهِیَ وَ لَا  بِمِصْبَاحِهِ ،

و در . درود بر محمد و آل او فرست و ما را از آن کسان قرار ده که چنگ در ریسمان قرآن زنند! خدایا

ل او بیاسایند و چون روشنى بامداد بدو ى با پناه برند و در زیر سایه ناک به سنگر محکم آن حوادث شبهه

از فروغ چراغ او روشن شوند و راه حق  پیروى دستور او کنند و دم دهراه شناسند و مانند پرتو تابناک سپی

 .از غیر اونجویند

اللَّهُمَّ وَ کَمَا نَصَبْتَ بِهِ مُحَمَّداً عَلَماً لِلدَّلَالَهِ عَلَیْکَ ، وَ أَنْهَجْتَ بِآلِهِ سُبُلَ 

قُرْآنَ وَسِیلَهً لَنَا إِلَى وَ اجْعَلِ الْ الرِّضَا إِلَیْکَ ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ،

وَ سَبَباً  أَشْرَفِ مَنَازِلِ الْکَرَامَهِ ، وَ سُلَّماً نَعْرُجُ فِیهِ إِلَى مَحَلِّ السَّلَامَهِ ،

نُجْزَى بِهِ النَّجَاهَ فِی عَرْصَهِ الْقِیَامَهِ ، وَ ذَرِیعَهً نَقْدَمُ بِهَا عَلَى نَعِیمِ دَارِ 

 . الْمُقَامَهِ

نانکه محمد صلى اهلل علیه و آله را به سبب قرآن چون علم هدایت برافراشتى تا به سوى تو راه همچ! خدایا

و خاندان او را در روشى پسندیده سالک گردانیدى پس بر محمد و آل او درود فرست و قرآن را  نماید

امن و آسایش باال گردان براى ما که به واالترین منازل کرامت رسیم و نردبانى که تا جایگاه  آویزى دست

 .ى قیامت رستگار شویم و به موجب آن به نعمت سراى جاودانى درآئیم و به پاداش آن در عرصه رویم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ احْطُطْ بِالْقُرْآنِ عَنَّا ثِقْلَ الْأَوْزَارِ ، وَ 

بِنَا آثَارَ الَّذِینَ قَامُوا لَکَ بِهِ آنَاءَ  هَبْ لَنَا حُسْنَ شَمَائِلِ الْأَبْرَارِ ، وَ اقْفُ



اللَّیْلِ وَ أَطْرَافَ النَّهَارِ حَتَّى تُطَهِّرَنَا مِنْ کُلِّ دَنَسٍ بِتَطْهِیرِهِ ، وَ تَقْفُوَ بِنَا 

 آثَارَ الَّذِینَ اسْتَضَاؤُوا بِنُورِهِ ، وَ لَمْ یُلْهِهِمُ الْأَمَلُ عَنِ الْعَمَلِ فَیَقْطَعَهُمْ

 . بِخُدَعِ غُرُورِهِ
خدایا درود بر محمد و آل او فرست و بار گناهان را به سبب قرآن از دوش ما فروافکن و ما را خصال 

خیزند تا  در ساعات شب و آغاز و انجام هر روز به عبادت تو برمى نیکوکاران بخش و پیرو آنان گردان که

مند شدند و آرزوى دنیا  روشنى او بهره ها قرار ده که ازبه برکت آن ما را از هر آلودگى پاک کنى، و تابع آن

 .ایشان را از عمل آخرت باز نداشت و به فسون و نیرنگ فریبشان نداد تا از کار درمانند

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ اجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِی ظُلَمِ اللَّیَالِی مُونِساً 

الشَّیْطَانِ وَ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ حَارِساً ، وَ لِأَقْدَامِنَا عَنْ  ، وَ مِنْ نَزَغَاتِ

نَقْلِهَا إِلَى الْمَعَاصِی حَابِساً ، وَ لِأَلْسِنَتِنَا عَنِ الْخَوْضِ فِی الْبَاطِلِ مِنْ غَیْرِ 

مَا طَوَتِ وَ لِ مَا آفَهٍ مُخْرِساً ، وَ لِجَوَارِحِنَا عَنِ اقْتِرَافِ اآلْثَامِ زَاجِراً ،

الْغَفْلَهُ عَنَّا مِنْ تَصَفُّحِ الِاعْتِبَارِ نَاشِراً ، حَتَّى تُوصِلَ إِلَى قُلُوبِنَا فَهْمَ 

وَ زَوَاجِرَ أَمْثَالِهِ الَّتِی ضَعُفَتِ الْجِبَالُ الرَّوَاسِی عَلَى صَلَابَتِهَا  عَجَائِبِهِ ،

 . عَنِ احْتَِمالِهِ
رست و قرآن را در تاریکیهاى شبهاى تیره مونس ما کن و آن را پاسدار ما خدایا درود بر محمد و آل او ف

او ما را نگاهدارد و پاى ما را از رفتن به سوى معاصى بربندد و  ى گردان که از نیرنگ شیطان و وسوسه

را از گناهان باز دارد و آنچه  گزند و آسیب گنگ گرداند و اعضاى تن ما را گوئى بى زبان ما را از بیهوده

آن را نیک  ى اعتبار او پنهان کرده است بگشاید تا دلهاى عجایب ى غفلت درنوردیده از دیده که پرده

 .آمیز آن که کوههاى سخت از حمل آن عاجزند در دل ما نشیند دریابد، و امثال عتاب

، وَ احْجُبْ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ أَدِمْ بِالْقُرْآنِ صَلَاحَ ظَاهِرِنَا



بِهِ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ عَنْ صِحَّهِ ضَمَائِرِنَا ، وَ اغْسِلْ بِهِ دَرَنَ قُلُوبِنَا وَ 

أَوْزَارِنَا ، وَ اجْمَعْ بِهِ مُنْتَشَرَ أُمُورِنَا ، وَ أَرْوِ بِهِ فِی مَوْقِفِ الْعَرْضِ  عَلَائِقَ

حُلَلَ الْأَمَانِ یَوْمَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ فِی  عَلَیْکَ ظَمَأَ هَوَاجِرِنَا ، وَ اکْسُنَا بِهِ

 . نُشُورِنَا
ى ما را از  ى اندیشه و صفحه. خدایا درود بر محمد و آل او فرست و به قرآن ظاهر ما را آراسته دار

بشوى و بند بار سنگین گناه را از ما بگسل و پریشانى  ها پاک کن و آلودگى دلهاى ما را به قرآن وسوسه

روز قیامت سوز  ى عرض اعمال است در گرمگاه هاى ما را به سامان آور، و آن هنگام که هنگامهکار

ى امان بر ما  تشنگى ما را به قرآن فرو نشان، و در سهمناکترین روز که رستاخیز ماست به سبب قرآن جامه

 .بپوشان

مِنْ عَدَمِ  خَلَّتَنَا  نِبِالْقُرْآ  وَ اجْبُرْ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ،

خِصْبَ سَعَهِ الْأَرْزَاقِ ، وَ  الْعَیْشِ وَ  إِلَیْنَا بِهِ رَغَدَ  الْإِمْلَاقِ ، وَ سُقْ

الْمَذْمُومَهَ وَ مَدَانِیَ الْأَخْلَاقِ ، وَ اعْصِمْنَا بِهِ مِنْ هُوَّهِ  بِهِ الضَّرَائِبَ   جَنِّبْنَا

  رِضْوَانِکَ  الْقِیَامَهِ إِلَى اقِ حَتَّى یَکُونَ لَنَا فِیالنِّفَ  وَ دَوَاعِی  الْکُفْرِ

تَعَدِّی  وَ  سُخْطِکَ عَنْ  فِی الدُّنْیَا  وَ جِنَانِکَ قَائِداً ، وَ لَنَا

 . شاهدا ذَائدا ، وَ لما عندک بتحلیل حالله و تحریم حرامه  حُدُودِکَ
ما را جبران کن که محتاج نباشیم، و آسایش خدایا درود بر محمد و آل او فرست و به قرآن تنگدستى 

ى  و از سرشت بد و خوى زشت بر کنار دار و از پرتگاه کفر و داعیه زندگى و فراوانى روزى نصیب ما کن

کشاند و در دنیا از خشم و نافرمانى  نفاق حفظ کن تا قرآن در آن روز ما را سوى خشنودى و بهشت تو

 .ما حالل آن را حالل دانستیم و حرام آن را حرام تو بازدارد و نزد تو گواهى دهد که

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ هَوِّنْ بِالْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَوْتِ عَلَى أَنْفُسِنَا 



کَرْبَ السِّیَاقِ ، وَ جَهْدَ الْأَنِینِ ، وَ تَرَادُفَ الْحَشَارِجِ إِذَا بَلَغَتِ النُّفُوسُ 

حُجُبِ   مِنْ لِقَبْضِهَا  الْمَوْتِ  تَجَلَّى مَلَکُ  ، وَ قِیلَ مَنْ رَاقٍ وَ التَّرَاقِیَ

بِأَسْهُمِ وَحْشَهِ الْفِرَاقِ ، وَ  الْمَنَایَا  قَوْسِ  الْغُیُوبِ ، وَ رَمَاهَا عَنْ

مِنَّا   وَ دَنَا  کَأْساً مَسْمُومَهَ الْمَذَاقِ ، ذُعَافِ الْمَوْتِ  لَهَا مِنْ  دَافَ

الْأَعْنَاقِ ،  فِی  الْأَعْمَالُ قَلَائِدَ  رَحِیلٌ وَ انْطِلَاقٌ ، وَ صَارَتِ اآلْخِرَهِ  إِلَى

 یَوْمِ التَّلَاقِ الْقُبُورُ هِیَ الْمَأْوَی إِلَی مِیقَاتِ  کَانَتِ  وَ
گردان  خدایا درود بر محمد و آل او فرست و سختى جان کندن را هنگام احتضار به برکت قرآن بر ما سهل

رسد بر ما آسان کن، آن هنگام  نفسها در گلو را وقتى که جان بترقوه مى هاى پر مشقت و پیچیدن و آن ناله

هاى غیب خویش را بنماید  گرفتن جانها از پشت پرده ى مرگ براى که گویند کیست درمان کننده؟ و فرشته

ى به طعم شرنگ از زهر ناب و جام و از کمان مرگ تیرهاى وحشتناک فراق سوى جانها پرتاب کند

خانه گور . کردارها چون طوق بر گردنها بسته .پرورده سازد، هنگام بار بستن سوى آخرت فرا رسیده است

 .تا روز قیامت جاى ماندن ما خواهد بود

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ بَارِکْ لَنَا فِی حُلُولِ دَارِ الْبِلَى ، وَ طُولِ 

مُقَامَهِ بَیْنَ أَطْبَاقِ الثَّرَى ، وَ اجْعَلِ الْقُبُورَ بَعْدَ فِرَاقِ الدُّنْیَا خَیْرَ مَنَازِلِنَا ، الْ

وَ افْسَحْ لَنَا بِرَحْمَتِکَ فِی ضِیقِ مَلَاحِدِنَا ، وَ لَا تَفْضَحْنَا فِی حَاضِرِی 

او فرست و فرود آمدن این سراى نو را بر  خدایا درود بر محمد و آل. الْقِیَامَهِ بِمُوبِقَاتِ آثَامِنَا

و خانه . هاى گل نمناک درنگ کنیم طبقه ما مبارک گردان، که باید در آن پوسیده شویم و دیر زمانى میان

و به گناهان بزرگ در  گور را پس از مفارقت دنیا بهترین منزل ما قرار ده و تنگى لحد را براى ما فراخ کن

 .ا رسوا مسازپیشگاه حاضران عرصات ما ر

وَ ارْحَمْ بِالْقُرْآنِ فِی مَوْقِفِ الْعَرْضِ عَلَیْکَ ذُلَّ مَقَامِنَا ، وَ ثَبِّتْ 



أَقْدَامِنَا ، وَ   عَلَیْهَا زَلَلَ جَهَنَّمَ یَوْمَ الَْمجَازِ  اضْطِرَابِ جِسْرِ  عِنْدَ  بِهِ

ا بِهِ مِنْ کُلِّ کَرْبٍ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ سُدَفَ قُبُورِنَا ، وَ نَجِّنَ بِهِ قَبْلَ الْبَعْثِ  نَوِّرْ

 شَدَائِدِ أَهْوَالِ یَوْمِ الطَّامَّهِ
دارند به خوارى مقام ما رحم کن، و آنگاه که  و به حرمت قرآن در آنجاى که عملها را بر تو عرضه مى

و از هر اندوهى در  گامهاى ما را استوار گردان و از لغزش بازدار لرزد جسر دوزخ زیر پاى گذرندگان مى

 .روز قیامت و از عقبات سهمگین و سخت آن گیر و دار برهان

وَ بَیِّضْ وُجُوهَنَا یَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهُ الظَّلَمَهِ فِی یَوْمِ الْحَسْرَهِ وَ النَّدَامَهِ ، وَ 

 . یْنَا نَکَداًاجْعَلْ لَنَا فِی صُدُورِ الْمُؤْمِنِینَ وُدّاً ، وَ لَا تَجْعَلِ الْحَیَاهَ عَلَ
  در آن روز پشیمانى و افسوس که روى ستمگران سیاه شود روى ما را سفید گردان و دوستى ما را

 .رنج و سختى بگذران و زندگى را بر ما بى. ى مومنان جاى ده در سینه

عَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ کَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَکَ ، وَ صَدَ

 . بِأَمْرِکَ ، وَ نَصَحَ لِعِبَادِکَ

ى تو و پیغمبر تست و پیغام تو را برسانید و فرمان تو را آشکار کرد و  خدایا درود بر محمد فرست که بنده

 .بندگان تو را خیرخواهى نمود

رَبَ الْنَّبِیِّینَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَبِیَّنَا صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلَى آلِهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ أَقْ

وَ أَجَلَّهُمْ عِنْدَکَ قَدْراً ، وَ  مِنْکَ مَجْلِساً ، وَ أَمْکَنَهُمْ مِنْکَ شَفَاعَهً ،

 .أَوْجَهَهُمْ عِنْدَکَ جَاهاً 

و  ى پیغمبران به خود نزدیکتر گردان خدایا پیغمبر ما را صلواتک علیه و على آله در روز قیامت از همه

 .آنان بپذیر و رتبه او را فزونتر و آبروى او را بیشتر کن شفاعت او را بیش از

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَ شَرِّفْ بُنْیَانَهُ ، وَ عَظِّمْ بُرْهَانَهُ ، وَ 



وَ أَتِمَّ وَ قَرِّبْ وَسِیلَتَهُ ، وَ بَیِّضْ وَجْهَهُ ،  ثَقِّلْ مِیزَانَهُ ، وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ ،

 نُورَهُ ، وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ

ى او را واال و حجت او را بزرگ و ترازوى او را سنگین  خدایا درود بر محمد و آل محمد فرست و پایه

ى  و وسیلت او را نزدیک کن و روى او را سفید و روشنائى او را کامل و رتبه گردان و شفاعت او را بپذیر

 او را بلند ساز

ا عَلَى سُنَّتِهِ ، وَ تَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَ خُذْ بِنَا مِنْهَاجَهُ ، وَ اسْلُکْ بِنَا وَ أَحْیِنَ

وَ احْشُرْنَا فِی زُمْرَتِهِ ، وَ أَوْرِدْنَا  سَبِیلَهُ ، وَ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ ،

 حَوْضَهُ ، وَ اسْقِنَا بِکَأْسِهِ

و به روش او بر و در راه او سالک گردان و از فرمانبران . بر دین او بمیرانو ما را بر سنت او زنده بدار و 

 .ى پیروان وى محشور فرما و بر حوض او وارد کن و از جام او بنوشان و در زمره او قرار ده

وَ صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، صَلَاهً تُبَلِّغُهُ بِهَا أَفْضَلَ مَا یَأْمُلُ مِنْ 

 . إِنَّکَ ذُو رَحْمَهٍ وَاسِعَهٍ ، وَ فَضْلٍ کَرِیمٍ یْرِکَ وَ فَضْلِکَ وَ کَرَامَتِکَ ،خَ

خدایا درود بر محمد و آل او فرست، درودى که بدان او را به بهترین آرزوى رسانى، از خیر و فضل و 

 .که توئى صاحب بخشایش و گشایش بسیار و فضل عظیم کرامت،

نَصَحَ  أَدَّى مِنْ آیَاتِکَ ، و  رِسَالَاتِکَ ، وَ  بَلَّغَ مِنْ  مَا َبِ اجْزِهِ  اللَّهُمَّ

  لِعِبَادِکَ ، وَ جَاهَدَ فِی سَبِیلِکَ ، أَفْضَلَ مَا جَزَیْتَ أَحَداً مِنْ مَلَائِکَتِکَ

عَلَى آلِهِ  الْمُرْسَلِینَ الْمُصْطَفَیْنَ ، وَ السَّلَامُ عَلَیْهِ وَ أَنْبِیَائِکَ وَ الْمُقَرَّبِینَ ،

 الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ وَ رَحْمَهُ اهللِ وَ بَرَکَاتُهُ
و آیات تو را رسانید و بندگان تو را خیرخواهى  آورداو را در برابر اینکه پیغامهاى تو را ! خدایا

فرشتگان مقرب و پیغمبران مرسل و برگزیده  به  پاداشى ده بهتر از آنچه نمود و در راه تو کوشید

 .ی  و سالم و رحمت و برکات خداوند بر او  و بر خاندان پاکش ادد
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