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 اساس مفهوم غالب آیات سوره و کلمات و عبارات کلیدينزول قرآن بر تدریجی پیشنهادي مراحل 

حساب وکتاب و وجود وجود آخرت و ترجیح ان بر دنیا،یکتایی خدا،(پایهنزول مفاهیم اماده سازي پیامبر و : مرحله اول
 نکوهش مال دوستی)  توجه به همنوعان وتاکید بر دودسته شدن انسانها براساس اعمال دنیا،

 به افراد مستعد تذکرروش تبلیغ:
 شمس اعلی ضحی عصر عادیات تکاثر زلزال قارعه همزه  توحیدشامل سوره هاي  

ادامه نکوهش  ادامه بحث معاد با بیان جزییات بیشتر حوادث زمان وقوع و حاالت متضاد اهل بهشت و جهنم ، مرحله دوم:
 است معادالب بر ، تاکید غ دنیا خواهی و مال دوستی

 دالیل بر امکان و قدرت خدا بر بعث انسانها.  ،و روگردانی و تکذیب نسبت به معادشروع تردیدها 
 شامل سوره هاي لیل تین ماعون طارق انفطار عبس قیامت غاشیه فجر 

 
 است. معادتاکید غالب بر  تهدید خداوند به عذاب؛(ویل للمکذبین) و و سرزنش مکذبین زیاد شدن مکذب ها م:سومرحله 

 توصیفات بیشتر قیامت و تفکیک اصحاب یمین و شمال ، نکوهش مال خواهی و عدم توجه به مساکین
 و توصیه پیامبر به صبر و تسبیح ،  ،قران و حمایت خدا از پیامبر و قران که وحی استتهمت به 

 مرحله قبل)  کرتذاز اتش وعذاب خدا (عالوه بر افراد مستعد  انذارورود به فاز 

 نماز در سوره هاي این مرحله ذکر شده ربک فکبر،فسبح باسم ربک العظیم،یسجدون،یرکعون ياجزا

 شامل سوره هاي: نازعات انشقاق بلد مدثر واقعه مرسالت نبا معارج مطففین 
 

و عقاید خرافی مشرکان ،  نکوهش از معبودان غیر خدا و عبادت خدا و توحیددعوت به مرحله چهارم: 
 گسترش  دعوت پیامبر و اتهامات جنون و شاعر و ساحر به پیامبر،

 دلگرمی وتقویت پیامبر  و اشاره به برتر بودن کید خدا در برابر کید کافرین به منظور  ،شروع کید و ازار کافرین
صبر لحکم ربک)و توصیه پیامبر (فاصبر علی مایقولون ابراي تحمل تکذیب ها و صبر در برابر گفته هاي انها

 به تسبیح و ذکر 
 درخواست سازش از پیامبر و دستور خدا به عدم اطاعت (التطع) از کافران و مرزبندي با انها،

 شامل سوره هاي تکویر طور نجم کافرون،حاقه قاف مزمل حمد قریش فیل قلم علق  انسان
 

ه مرحلاحتجاج و انذارهاي ادامه ) نذیر مبینمکه (فراگیر شدن دعوت و مشهورشدن پیامبر در :پنجم مرحله
 تشکیل گروهی از اهل ایمان،،، ادامه تهمتهاي شاعر ومجنون واساطیر ،ازار ومسخره مسلمانان و دستور به تداوم صبر قبل

ودي پیامبران قبل وحمایت خدا از انها و نجات انها و یارانشان و نابازار حمایت بیشتر پیامبر با ذکر داستانهاي 

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٤                                                   https:T.me/quranpuyan 

و ذکر نعمات مختلف خدا، بهانه هاي مختلف مشرکان از جمله نزول  توحیدکفار و اقوام مکذب قبل،احتجاج بر
 مالئک یا معجزاتی دیگر،

 بر انذار،تاکید بر اجر نخواستن پیامبر، بشارتاضافه شدن وظیفه  

 شامل سوره هاي صاد صافات بروج قمر ذاریات رحمان طه  مریم کوثر 

 دلداري پیامبر که هرکار کنی اکثریت اینها ایمان نمی اورند انذار و بشارت،:مشابه مرحله پنجم ،مرحله ششم
 ،خدا بر قلب اینها مهر زده،توکل کن ،تو وکیل اینها نیستی

 تهدید به اخراج پیامبر، دستورات عبادي و اخالقی به مسلمانان،انفاق،

 یاي قبل،و گواهی اهل کتاب بر صدق پیامبراشاره به مشابه بودن قران و پیامبر با کتب و انب

 شامل سوره هاي شعرا اسرا فرقان کهف یوسف قصص نمل حجر مسد هود قدر 

شدت و غلبه انذار ها،احتجاج و اتمام حجت با کافران و تهدید به انتقام الهی.تاکید بر تقاضاي  :مرحله هفتم
کافران در لحظه مرگ و قیامت براي بازگشت به دنیا وخروج از این وضعیت.اما ایمان در لحظه مرگ یا عذاب 

 یعت، فایده ندارد.احتجاج در توحید ومعاد از جمله با توجه بیشتر به ایات خدا درطب

 توصیه به صبر واستقامت پیامبر و مسلمانان، توکل به خدا و پناه بردن از شیطان، عدم تبعیت از غیر حق

 بالغ و ظهور خطابهاي یاایهاالناسمرحله 

 شامل سوره هاي دخان یس انعام سبا  جن یونس اعراف غافر فصلت  زخرف احقاف

حجت با منکرین که اصرار در استکبار و نشنیدن ایات انذار واتمام  :مشابه مرحله قبل بعالوه مرحله هشتم
  دارند، دعوت به استغفار و اجابت دعوت ،عدم تعجیل در عذاب

حمایت از پیامبر و مومنان و توصیه به صبر و استقامت و پایداري بر ایمان (عدم تردید ونفاق و بیعت شکنی) 
 عدم خلف وعده خدا،وامادگی هجرت ومجاهده، ایمان به تحقق وعده نصرت الهی و 

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٥                                                   https:T.me/quranpuyan 

لقمان  شامل سوره هاي: شوري زمر نوح ابراهیم فاطر روم سجده مومنون فلق ناس انبیا عنکبوت رعد حج 
 جاثیه  نحل ملک 

 :هجرت به مدینه،قتال با مشرکین مکه،دعوت اهل کتاب به یاري پیامبر  و نپذیرفتن انها ،تغییر قبله، ازار ومنهمرحله 
 پیامبر و مسلمانها، جنگ با یهودیان ، ظهور افراد منافق و ترس انها از حضور در جنگهاکارشکنی یهودعلیه 

 تعدد خطاب یا ایهاالذین امنوا

 نسا  حشر  ممتحنه    بقره جمعه بینه آل عمران انشراح شامل سوره هاي محمد انفال

گسترش افراد منافق و علنی شدن مخالفتهاي انها و جري شدن انها در توطئه چینی و دستور جهاد با انها ،  مرحله دهم:
تکمیل احکام فردي خانوداگی و اجتماعی و بیان حدود، صلح با مشرکان مکه و امکان گسترش تبلیغ اسالم ،فتح مکه و 

 ف و هشدار به پیمان شکنانمند و فراگیر شدن دولت اسالمی و انعقاد پیمانهاي مختلتقدر

 حدید طالق  مجادله تحریم فتح نصر منافقون صف حجرات   تغابن  توبه   مائده شامل سوره هاي نور  احزاب
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 فهرست شماره و صفحات سوره هاي قران کریم به ترتیب نزول

شماره 
 صفحھ 

شماره  نام سوره
 سوره

شماره  نام سوره شماره صفحھ 
 سوره

شماره 
 صفحھ 

شماره  نام سوره
 سوره

 ۱ صاخال ۷ ٤۱ انسان ۸۸ ۸۱ فلق ۳۷۱
 ۲ شمس ۷ ٤۲ ص ۹۰ ۸۲ ناس ۳۷۲
 ۳ اعلی ۸ ٤۳ صافات ۹۷ ۸۳ انبیا ۳۷۲
 ٤ ضحی ۱۰ ٤٤ بروج ۱۰۹ ۸٤ عنکبوت ۳۸۱
 ٥ عصر ۱۱ ٤٥ قمر ۱۱۱ ۸٥ رعد ۳۸۸
 ٦ عادیات ۱۱ ٤٦ ذاریات ۱۱٥ ۸٦ حج ۳۹۳
 ۷ تکاثر ۱۲ ٤۷ رحمن ۱۱۹ ۸۷ لقمان ٤۰۱
 ۸ زلزال ۱۳ ٤۸ طھ ۱۲٥ ۸۸ جاثیھ ٤۰٥
 ۹ قارعھ ۱٤ ٤۹ مریم ۱۳٥ ۸۹ نحل ٤۰۸
 ۱۰ ھمزه ۱٥ ٥۰ کوثر ۱٤۳ ۹۰ ملک ٤۲۰
 ۱۱ لیل ۱٥ ٥۱ شعرا ۱٤۳ ۹۱ محمد ٤۲۳
 ۱۲ تین ۱۷ ٥۲ اسرا ۱٥۹ ۹۲ انفال ٤۲۷
 ۱۳ ماعون ۱۸ ٥۳ فرقان ۱٦۹ ۹۳ انشراح ٤۳٤
 ۱٤ طارق ۱۸ ٥٤ کھف ۱۷٥ ۹٤ بقره ٤۳٥
 ۱٥ انفطار ۲۰ ٥٥ یوسف ۱۸٦ ۹٥ جمعھ ٤۷۱
 ۱٦ عبس ۲۱ ٥٦ قصص ۱۹۷ ۹٦ بینھ ٤۷۳
 ۱۷ قیامت ۲٤ ٥۷ نمل ۲۰٦ ۹۷ آل عمران ٤۷۳
 ۱۸ غاشیھ ۲۷ ٥۸ حجر ۲۱٤ ۹۸ نسا ٤٥۹
 ۱۹ فجر ۲۹ ٥۹ مسد ۲۲۱ ۹۹ حشر ٥۱۸
 ۲۰ نازعات ۳۱ ٦۰ ھود ۲۲۲ ۱۰۰ ممتحنھ ٥۲۱
 ۲۱ انشقاق ۳٥ ٦۱ قدر ۲۳٤ ۱۰۱ نور ٥۲۳
 ۲۲ بلد ۳٦ ٦۲ دخان ۲۳٥ ۱۰۲ احزاب ٥۳۱
 ۲۳ مدثر ۳۸ ٦۳ یس ۲۳۹ ۱۰۳ حدید ٥۳۹
 ۲٤ واقعھ ٤۲ ٦٤ انعام ۲٤٥ ۱۰٤ طالق ٥٤۳
 ۲٥ مرسالت ٤۹        ٦٥ سبا ۲٦۳ ۱۰٥ مجادلھ ٥٤٤
 ۲٦ نبا ٥۲        ٦٦ جن ۲٦۹ ۱۰٦ تحریم ٥٤۷
 ۲۷ معارج ٥٥        ٦۷ یونس ۲۷۱ ۱۰۷ فتح ٥٤۹
 ۲۸ مطففین ٥۸        ٦۸ اعراف ۲۸۲ ۱۰۸ نصر ٥٥٥۳
 ۲۹ تکویر ٦۱        ٦۹ غافر ۳۰٤ ۱۰۹ منافقون ٥٥۳
 ۳۰ طور ٦۳        ۷۰ فصلت ۳٤۱ ۱۱۰ صف ٥٥٤
 ۳۱ نجم ٦۷        ۷۱ زخرف ۳۱۷ ۱۱۱ حجرات ٥٥٦
 ۳۲ کافرون ۷۱        ۷۲ احقاف ۳۲٤ ۱۱۲ تغابن ٥٥۸
 ۳۳ حاقھ ۷۲ ۷۳ شوری ۳۱۸ ۱۱۳ توبھ ٥٦۰
 ۳٤ ق ۷٦ ۷٤ زمر ۳۳٤ ۱۱٤ مائده ٥۷٥

 ۳٥ مزمل ۷۹ ۷٥ نوح ۳٤۱   
 ۳٦ حمد ۸۱ ۷٦ ابراھیم ۳٤۳   
 ۳۷ قریش ۸۲ ۷۷ فاطر ۳٤۹   
 ۳۸ فیل ۸۲ ۷۸ روم ۳٥٤   
 ۳۹ قلم ۸۳ ۷۹ سجده ۳٥۹   
 ٤۰ علق ۸٦ ۸۰ مومنون ۳٦۲   
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 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ
 ) اخالصتوحید (–1

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

}  دأَح اللَّه و1قُلْ ه{ 
 }1خداى یگانه {بگو اوست

}  دمالص 2اللَّه{ 
 }2خداى صمد [ثابت متعالى] {

}  ولَدی لَمو دلی 3لَم{ 
 }3[کسى را] نزاده و زاده نشده است {

 لَمو}  دا أَحکُفُو کُن لَّه4ی{ 
 }4و هیچ کس او را همتا نیست {

 

 شمس - 2

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1والشَّمسِ وضُحاها  {
 }1اش {سوگند به خورشید و تابندگى

 }2والْقَمرِ إِذَا تَلَاها  {
 }2[خورشید] رود {سوگند به مه چون پى 

 }3والنَّهارِ إِذَا جلَّاها  {
 }3سوگند به روز چون [زمین را] روشن گرداند {

 }4واللَّیلِ إِذَا یغْشَاها  {
 }4سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد {
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 }5والسماء وما بنَاها  {
 }5سوگند به آسمان و آن کس که آن را برافراشت {

مضِ والْأَرا  {واه6ا طَح{ 
 }6سوگند به زمین و آن کس که آن را گسترد {

 }7ونَفْسٍ وما سواها  {
 }7سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد {

 }8فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها  {
 }8اش را به آن الهام کرد {سپس پلیدکارى و پرهیزگارى

 }9قَد أَفْلَح من زکَّاها  {
 }9که هر کس آن را پاك گردانید قطعا رستگار شد {

 }10وقَد خَاب من دساها  {
 }10اش ساخت قطعا درباخت {و هر که آلوده

 }11کَذَّبت ثَمود بِطَغْواها  {
 }11[قوم] ثمود به سبب طغیان خود به تکذیب پرداختند {

 }12إِذ انبعثَ أَشْقَاها  {
 }12ان بر[پا] خاست {ترینشآنگاه که شقى

 }13فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه نَاقَۀَ اللَّه وسقْیاها  {
 }13خوردنش را [حرمت نهید] {شتر خدا و [نوبت] آبپس فرستاده خدا به آنان گفت زنهار ماده

 }14فَکَذَّبوه فَعقَرُوها فَدمدم علَیهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها  {
شتر] را پى کردند و پروردگارشان به [سزاى] گناهشان بر سرشان عذاب آورد و آنان را با خاك و[لى] دروغزنش خواندند و آن [ماده

 }14یکسان کرد {

 }15ولَا یخَاف عقْباها  {
 }15و از پیامد کار خویش بیمى به خود راه نداد {

 

 اعلى  - 3

 
 الرَّحیمِبِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1سبحِ اسم ربک الْأَعلَى  {
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 }1نام پروردگار واالى خود را به پاکى بستاى {

 }2الَّذي خَلَقَ فَسوى  {
 }2همان که آفرید و هماهنگى بخشید {

 }3والَّذي قَدر فَهدى  {
 }3گیرى کرد و راه نمود {و آنکه اندازه

 }4والَّذي أَخْرَج الْمرْعى  {
 }4و آنکه چمنزار را برآورد {

 }5فَجعلَه غُثَاء أَحوى  {
 }5گون گردانید {و پس [از چندى] آن را خاشاکى تیره

 }6سنُقْرِؤُك فَلَا تَنسى  {
 }6ما بزودى [آیات خود را به وسیله سروش غیبى] بر تو خواهیم خواند تا فراموش نکنى {

 }7لَّا ما شَاء اللَّه إِنَّه یعلَم الْجهرَ وما یخْفَى  {إِ
 }7داند {جز آنچه خدا خواهد که او آشکار و آنچه را که نهان است مى

 }8ونُیسرُك للْیسرَى  {
 }8گردانیم {و براى تو آسانترین [راه] را فراهم مى

 }9فَذَکِّرْ إِن نَّفَعت الذِّکْرَى  {
 }9پند ده اگر پند سود بخشد {پس 

 }10سیذَّکَّرُ من یخْشَى  {
 }10آن کس که ترسد بزودى عبرت گیرد {

 }11ویتَجنَّبها الْأَشْقَى  {
 }11دارد {خود را از آن دور مىبختو نگون

 }12الَّذي یصلَى النَّار الْکُبرَى  {
 }12همان کس که در آتشى بزرگ در آید {

 }13یموت فیها ولَا یحیى  { ثُم لَا
 }13یابد {میرد و نه زندگانى مىآنگاه نه در آن مى

 }14قَد أَفْلَح من تَزَکَّى  {
 }14رستگار آن کس که خود را پاك گردانید {

 }15وذَکَرَ اسم ربه فَصلَّى  {
 }15و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد {

 }16تُؤْثرُونَ الْحیاةَ الدنْیا  {بلْ 
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 }16گزینید {لیکن [شما] زندگى دنیا را بر مى

 }17والْآخرَةُ خَیرٌ وأَبقَى  {
 }17با آنکه [جهان] آخرت نیکوتر و پایدارتر است {

 }18إِنَّ هذَا لَفی الصحف الْأُولَى  {
 }18هاى گذشته این [معنى] هست {قطعا در صحیفه

ى  {صوسمو یمرَاهإِب ف19ح{ 
 }19هاى ابراهیم و موسى {صحیفه

 

 ضحى - 4

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1والضُّحى  {
 }1سوگند به روشنایى روز {

 }2واللَّیلِ إِذَا سجى  {
 }2سوگند به شب چون آرام گیرد {

 کعدا وا قَلَى  {ممو کب3ر{ 
 }3است { مورد غضب و بی مهري قرار نداده  [که] پروردگارت تو را وانگذاشته و

 }4ولَلْآخرَةُ خَیرٌ لَّک منَ الْأُولَى  {
 }4و قطعا آخرت براى تو از دنیا نیکوتر خواهد بود {

 }5ولَسوف یعطیک ربک فَتَرْضَى  {
 }5و را عطا خواهد داد تا خرسند گردى {و بزودى پروردگارت ت

 
محنتهاي دنیوي ،ناراحت بوده و در ذهن خود می پنداشته نداري ها و نشان میدهد که مخاطب آیات از برخی مشکالت و  4و3آیات 

 مطابقت دارد:سوره فجر هم  16این نوع گمان ،با آیه واگذارده است.به خود که خداوند با خشم و بی مهري ،او را فراموش کرده یا 

 }16وأَما إِذَا ما ابتَلَاه فَقَدر علَیه رِزقَه فَیقُولُ ربی أَهانَنِ  {
 }16گوید پروردگارم مرا خوار کرده است {گرداند مىاش را بر او تنگ مىآزماید و روزىو اما چون وى را مى

ضمنی وجود مشکالت و سختی ها در دنیا،او را به زندگی بهتر اخروي  پاسخ به این ذهنیت،ضمن تایید در 4ایه  خداوند هم درسپس 
 . تایید سخت بودن زندگی دنیا در سوره بلد هم تایید شده است:و عطاي پرودگار در حد رضایت مخاطب نوید میدهد

}  دی کَبانَ فخَلَقْنَا الْإِنس 4ایم {براستى که انسان را در رنج آفریده}4لَقَد{ 
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 ى  {أَلَما فَآویمتی كجِد6مگر نه تو را یتیم یافت پس پناه داد {}6ی{ 

 }7و تو را سرگشته یافت پس هدایت کرد {}7ووجدك ضَالا فَهدى  {

 }8نیاز گردانید {یافت و بىو تو را تنگدست}8ووجدك عائلًا فَأَغْنَى  {

خدا در طول زندگیش را به او دنیوي نیت این انسان ارایه میدهد تا الطاف و نعمات خداوند شواهد و مثالهایی از رد ذه 8-6در آیات 
نشان میدهد که مخاطب سوره،انسانی از طیقه تنگدست جامعه و فردي تنها و یتیم  4و3در هماهنگی با ایات این آیات  متذکر شود.

و که با اراده خداوند ،پناه داده میشود و بی نیاز میشود.هم چنین او را از سرگشتگی و بیراهه رفتن،هدایت میکند و مستمع  بوده است
در واقع خطاب ایات،نه یک انسان خاص بلکه همه انسانهاي محروم ، مستضعف ،بی خانوار و فرودست  قرار میدهد.قران پذیرنده 

 ول حیات خود،باین باور برسند که خدا انها را واگذاشته است.میباشند که ممکن است بارها در ط
مقایسه این سوره با ایات سوره فجر نشان می دهد که مخاطب سوره فجر،انسان متمول و دارایی است که نعمات خداوند  به خود را 

ا در سوره ضحی ،مخاطب همان نشانه گرامی بودن او نزد خدا دانسته و از روي سرمستی یتیم و مسکین را اکرام نمی کند .ام
 انسانهاي یتیم و مسکینی  هستند که مورد بی مهري متمولین قرار می گیرند.

 }9و اما [تو نیز به پاس نعمت ما] یتیم را میازار {}9فَأَما الْیتیم فَلَا تَقْهرْ  {

 }10و گدا را مران {}10وأَما السائلَ فَلَا تَنْهرْ  {

 }11و از نعمت پروردگار خویش [با مردم] سخن گوى {}11بِنعمۀِ ربک فَحدثْ  {وأَما 

یتیمی و نداري و سرگشتگی)مورد توجه و تحت تو در عین  )نتیجه گیري از دو فراز قبل است.یعنی حاال که (11-9این آیات(
 نها را از پیش خود مران.سرپرستی و لطف خدا بودي،تو هم به یتیمان و فقرا و ندارها توجه کن و ا

 بار در قران بکاررفته،تماما در سوره هاي مدنی 14یتامی 
(فاما الیتیم فال  2ضحی  والیحض علی طعام المسکین) الذي یدع الیتیم (بار تماما در سوره هاي مکی انعام کهف اسرا،ماعون 9یتیم 

انسان  (بل ال تکرمون الیتیم و ال تحاضون علی طعام المسکین) فجر ربه او مسکینا )ق(یتیما ذا مبلدتقهر و اما السائل فالتنهر)
 (یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا)

 

 }15فَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتَلَاه ربه فَأَکْرَمه ونَعمه فَیقُولُ ربی أَکْرَمنِ  {
گوید پروردگارم مرا گرامى دهد مىدارد و نعمت فراوان به او مىماید و عزیزش مىآزاما انسان هنگامى که پروردگارش وى را مى

 }15داشته است {

 }16وأَما إِذَا ما ابتَلَاه فَقَدر علَیه رِزقَه فَیقُولُ ربی أَهانَنِ  {
 }16پروردگارم مرا خوار کرده است {گوید گرداند مىاش را بر او تنگ مىآزماید و روزىو اما چون وى را مى

}  یمتونَ الْیل لَّا تُکْرِم17نوازید {ولى نه بلکه یتیم را نمى}17کَلَّا ب{ 

 }18انگیزید {و بر خوراك[دادن] بینوا همدیگر را بر نمى}18ولَا تَحاضُّونَ علَى طَعامِ الْمسکینِ  {
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 عصر - 5

 الرَّحیمِبِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ 
 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1والْعصرِ  {
 }1سوگند به عصر [غلبه حق بر باطل] {

 }2إِنَّ الْإِنسانَ لَفی خُسرٍ  {
 }2که واقعا انسان دستخوش زیان است {

ا بِالصواصتَوقِّ وا بِالْحواصتَوو اتحاللُوا الصمعنُوا وینَ آمرِ  {إِلَّا الَّذ3ب{ 
 }3اند {مگر کسانى که گرویده و کارهاى شایسته کرده و همدیگر را به حق سفارش و به شکیبایى توصیه کرده

 
 عادیات  - 6

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1والْعادیات ضَبحا  {
 }1جهانند {و با سم[هاى] خود از سنگ آتش مىسوگند به مادیانهائى که با همهمه تازانند 

 }2فَالْمورِیات قَدحا  {
 }2و برق [از سنگ] همى جهانند {

 }3فَالْمغیرَات صبحا  {
 }3و صبحگاهان هجوم آرند {

 }4فَأَثَرْنَ بِه نَقْعا  {
 }4و با آن [یورش] گردى برانگیزند {

 }5فَوسطْنَ بِه جمعا  {
 }5جوم] در دل گروهى درآیند {و بدان [ه

}  لَکَنُود هرَبانَ ل6إِنَّ الْإِنس{ 
 }6که انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است {

}  لَشَهِید کلَى ذَلع إِنَّه7و{ 
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 }7و او خود بر این [امر] نیک گواه است {

}  یدرِ لَشَدالْخَی بحل إِنَّه8و{ 
 }8ه مال است {شیفتو راستى او سخت

 }9أَفَلَا یعلَم إِذَا بعثرَ ما فی الْقُبورِ  {
 }9داند که چون آنچه در گورهاست بیرون ریخته گردد {مگر نمى

 }10وحصلَ ما فی الصدورِ  {
 }10هاست فاش شود {و آنچه در سینه

 }11إِنَّ ربهم بِهِم یومئذ لَّخَبِیرٌ  {
 }11ى پروردگارشان به [حال] ایشان نیک آگاه است {در چنان روز

 
 تکاثر - 7

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1أَلْهاکُم التَّکَاثُرُ  {
 }1تفاخر به بیشترداشتن شما را غافل داشت {

 }2حتَّى زرتُم الْمقَابِرَ  {
 }2گورستان رسید {تا کارتان [و پایتان] به 

 }3کَلَّا سوف تَعلَمونَ  {
 }3نه چنین است زودا که بدانید {

 }4ثُم کَلَّا سوف تَعلَمونَ  {
 }4باز هم نه چنین است زودا که بدانید {

 }5کَلَّا لَو تَعلَمونَ علْم الْیقینِ  {
 }5الیقین داشتید {هرگز چنین نیست اگر علم

 }6جحیم  {لَتَرَونَّ الْ
 }6بینید {به یقین دوزخ را مى

 }7ثُم لَتَرَونَّها عینَ الْیقینِ  {
 }7یابید {الیقین درمىسپس آن را قطعا به عین
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 }8ثُم لَتُسأَلُنَّ یومئذ عنِ النَّعیمِ  {
 }8سپس در همان روز است که از نعمت [روى زمین] پرسیده خواهید شد {

 
 زلزلۀ  - 8

 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ
 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1إِذَا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزَالَها  {
 }1آنگاه که زمین به لرزش [شدید] خود لرزانیده شود {

 }2وأَخْرَجت الْأَرض أَثْقَالَها  {
 }2و زمین بارهاى سنگین خود را برون افکند {

 }3وقَالَ الْإِنسانُ ما لَها  {
 }3و انسان گوید [زمین] را چه شده است {

 }4یومئذ تُحدثُ أَخْبارها  {
 }4آن روز است که [زمین] خبرهاى خود را باز گوید {

 }5بِأَنَّ ربک أَوحى لَها  {
 }5[همان گونه] که پروردگارت بدان وحى کرده است {

صی ذئموی}  مالَهما أَعرَوأَشْتَاتًا لِّی النَّاس ر6د{ 
 }6آن روز مردم [به حال] پراکنده برآیند تا [نتیجه] کارهایشان به آنان نشان داده شود {

}  رَهرًا یةٍ خَیثْقَالَ ذَرلْ ممعن ی7فَم{ 
 }7اى نیکى کند [نتیجه] آن را خواهد دید {پس هر که هموزن ذره

 }8یعملْ مثْقَالَ ذَرةٍ شَرا یرَه  { ومن
 }8اى بدى کند [نتیجه] آن را خواهد دید {و هر که هموزن ذره

 

 قارعۀ  - 9

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان
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 }1الْقَارِعۀُ  {
 }1کوبنده {

 }2ما الْقَارِعۀُ  {
 }2چیست کوبنده {

 }3أَدراك ما الْقَارِعۀُ  {وما 
 }3و تو چه دانى که کوبنده چیست {

}  ثُوثبکَالْفَرَاشِ الْم کُونُ النَّاسی مو4ی{ 
 }4روزى که مردم چون پروانه[هاى] پراکنده گردند {

 }5وتَکُونُ الْجِبالُ کَالْعهنِ الْمنفُوشِ  {
 }5شده رنگین شود {ها مانند پشم زدهو کوه

}  ازِینُهوم ن ثَقُلَتا م6فَأَم{ 
 }6هایش سنگین برآید {اما هر که سنجیده

 }7فَهو فی عیشَۀٍ راضیۀٍ  {
 }7پس وى در زندگى خوشى خواهد بود {

}  ازِینُهوم نْ خَفَّتا مأَم8و{ 
 }8هایش سبک بر آید {و اما هر که سنجیده

 }9فَأُمه هاوِیۀٌ  {
 }9ایش هاویه باشد {پس ج

}  هیا هم اكرا أَدم10و{ 
 }10و تو چه دانى که آن چیست {

 }11نَار حامیۀٌ  {
 }11سوزنده {آتشى است

 

 همزة  - 10

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1ویلٌ لِّکُلِّ همزَةٍ لُّمزَةٍ  {
 }1بدگوى عیبجویى {واى بر هر 
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}  هددعالًا وم عمي ج2الَّذ{ 
 }2که مالى گرد آورد و برشمردش {

}  هأَخْلَد الَهأَنَّ م بسح3ی{ 
 }3پندارد که مالش او را جاوید کرده {

 }4کَلَّا لَینبذَنَّ فی الْحطَمۀِ  {
 }4ولى نه قطعا در آتش خردکننده فرو افکنده خواهد شد {

 }5وما أَدراك ما الْحطَمۀُ  {
 }5و تو چه دانى که آن آتش خردکننده چیست {

 }6نَار اللَّه الْموقَدةُ  {
 }6آتش افروخته خدا[یى] است {

 }7الَّتی تَطَّلع علَى الْأَفْئدةِ  {
 }7رسد {[آتشى] که به دلها مى

 }8إِنَّها علَیهِم مؤْصدةٌ  {
 }8گیرد {] در ستونهایى دراز آنان را در میان فرامىو [آتشى که

 }9فی عمد ممددةٍ  {
 }9و [ آتشی که ] در ستونهایی دراز ، آنان را در میان فرامی گیرد. {

 

 لیل - 11

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1واللَّیلِ إِذَا یغْشَى  {
 }1سوگند به شب چون پرده افکند {

 }2والنَّهارِ إِذَا تَجلَّى  {
 }2گرى آغازد {سوگند به روز چون جلوه

 }3وما خَلَقَ الذَّکَرَ والْأُنثَى  {
 }3و [سوگند به] آنکه نر و ماده را آفرید {

 }4إِنَّ سعیکُم لَشَتَّى  {
 }4که همانا تالش شما پراکنده است {
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ا ماتَّقَى  {فَأَمطَى و5ن أَع{ 
 }5اما آنکه [حق خدا را] داد و پروا داشت {

 }6وصدقَ بِالْحسنَى  {
 }6و [پاداش] نیکوتر را تصدیق کرد {

 }7فَسنُیسرُه للْیسرَى  {
 }7بزودى راه آسانى پیش پاى او خواهیم گذاشت {

 }8وأَما من بخلَ واستَغْنَى  {
 }8نیاز دید {خل ورزید و خود را بىو اما آنکه ب

 }9وکَذَّب بِالْحسنَى  {
 }9و [پاداش] نیکوتر را به دروغ گرفت {

 }10فَسنُیسرُه للْعسرَى  {
 }10بزودى راه دشوارى به او خواهیم نمود {

 }11وما یغْنی عنْه مالُه إِذَا تَرَدى  {
 }11آید {رش نمىو چون هالك شد [دیگر] مال او به کا

 }12إِنَّ علَینَا لَلْهدى  {
 }12همانا هدایت بر ماست {

 }13وإِنَّ لَنَا لَلْآخرَةَ والْأُولَى  {
 }13و در حقیقت دنیا و آخرت از آن ماست {

 }14فَأَنذَرتُکُم نَارا تَلَظَّى  {
 }14کشد هشدار دادم {پس شما را به آتشى که زبانه مى

 }15یصلَاها إِلَّا الْأَشْقَى  {لَا 
 }15تر[ین مردم] در آن درنیاید {بختجز نگون

 }16الَّذي کَذَّب وتَولَّى  {
 }16همان که تکذیب کرد و رخ برتافت {

 }17وسیجنَّبها الْأَتْقَى  {
 }17رفتارتر[ین مردم] از آن دور داشته خواهد شد {و پاك

الَهی مؤْتي یتَزَکَّى  { الَّذ18ی{ 
 }18دهد [براى آنکه] پاك شود {همان که مال خود را مى

 }19وما لأَحد عنده من نِّعمۀٍ تُجزَى  {
 }19بخشد {یافتن نعمت نمىو هیچ کس را به قصد پاداش
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 }20إِلَّا ابتغَاء وجه ربه الْأَعلَى  {
 }20است [منظورى ندارد] {جز خواستن رضاى پروردگارش که بسى برتر 

 }21ولَسوف یرْضَى  {
 }21و قطعا بزودى خشنود خواهد شد {

 

 تین  - 12

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1والتِّینِ والزَّیتُونِ  {
 }1سوگند به [کوه] تین و زیتون {

 }2وطُورِ سینینَ  {
 }2{و طور سینا 

 }3وهذَا الْبلَد الْأَمینِ  {
 }3و این شهر امن [و امان] {

 }4لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ فی أَحسنِ تَقْوِیمٍ  {
 }4[که] براستى انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم {

 }5ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافلینَ  {
 }5ردانیدیم {ترین [مراتب] پستى بازگسپس او را به پست

 }6إِلَّا الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات فَلَهم أَجرٌ غَیرُ ممنُونٍ  {
 }6خواهند داشت {منتاند که پاداشى بىمگر کسانى را که گرویده و کارهاى شایسته کرده

 }7فَما یکَذِّبک بعد بِالدینِ  {
 }7دارد {کذیب جزا وامىپس چه چیز تو را بعد [از این] به ت

 }8أَلَیس اللَّه بِأَحکَمِ الْحاکمینَ  {
 }8آیا خدا نیکوترین داوران نیست {

 

 ماعون  - 13
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 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ
 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1أَرأَیت الَّذي یکَذِّب بِالدینِ  {
 }1خواند دیدى {دروغ مىآیا کسى را که [روز] جزا را 

}  یمتالْی عدي یالَّذ ک2فَذَل{ 
 }2راند {این همان کس است که یتیم را بسختى مى

 }3ولَا یحض علَى طَعامِ الْمسکینِ  {
 }3کند {دادن بینوا ترغیب نمىو به خوراك

 }4فَویلٌ لِّلْمصلِّینَ  {
 }4پس واى بر نمازگزارانى {

ونَ  {الَّذاهس هِملَاتن صع م5ینَ ه{ 
 }5که از نمازشان غافلند {

 }6الَّذینَ هم یرَاؤُونَ  {
 }6کنند {آنان که ریا مى

 }7ویمنَعونَ الْماعونَ  {
 }7ورزند {و از [دادن] زکات [و وسایل و مایحتاج خانه] خوددارى مى

 

 طارق - 14

 
 الرَّحیمِبِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1والسماء والطَّارِقِ  {
 }1سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد {

 }2وما أَدراك ما الطَّارِقُ  {
 }2و تو چه دانى که اختر شبگرد چیست {

}  بالثَّاق م3النَّج{ 
 }3آن اختر فروزان {

 }4حافظٌ  {إِن کُلُّ نَفْسٍ لَّما علَیها 
 }4هیچ کس نیست مگر اینکه نگاهبانى بر او [گماشته شده] است {
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 }5فَلْینظُرِ الْإِنسانُ مم خُلقَ  {
 }5پس انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است {

 }6خُلقَ من ماء دافقٍ  {
 }6اى خلق شده {از آب جهنده

 }7ائبِ  {یخْرُج من بینِ الصلْبِ والتَّرَ
 }7آید {[که] از صلب مرد و میان استخوانهاى سینه زن بیرون مى

}  رلَقَاد هعجلَى رع 8إِنَّه{ 
 }8در حقیقت او [= خدا] بر بازگردانیدن وى بخوبى تواناست {

 }9یوم تُبلَى السرَائرُ  {
 }9آن روز که رازها [همه] فاش شود {

ةٍ ون قُوم ا لَهرٍ  {فَم10لَا نَاص{ 
 }10پس او را نه نیرویى ماند و نه یارى {

 }11والسماء ذَات الرَّجعِ  {
 }11انگیز {سوگند به آسمان بارش

 }12والْأَرضِ ذَات الصدعِ  {
 }12سوگند به زمین شکافدار [آماده کشت] {

 }13إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ  {
 }13و روشنگر است { [که] در حقیقت قرآن گفتارى قاطع

 }14وما هو بِالْهزْلِ  {
 }14و آن شوخى نیست {

 }15إِنَّهم یکیدونَ کَیدا  {
 }15زنند {آنان دست به نیرنگ مى

 }16وأَکید کَیدا  {
 }16زنم {و [من نیز] دست به نیرنگ مى

 }17فَمهلِ الْکَافرِینَ أَمهِلْهم رویدا  {
 }17را مهلت ده و کمى آنان را به حال خود واگذار { پس کافران

 

 انفطار - 15
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 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ
 به نام خداوند رحمتگر مهربان

}  اء انفَطَرَتم1إِذَا الس{ 
 }1آنگاه که آسمان زهم بشکافد {

}  انتَثَرَت باکإِذَا الْکَو2و{ 
 }2شوند {و آنگاه که اختران پراکنده 

}  رَتفُج ارإِذَا الْبِح3و{ 
 }3و آنگاه که دریاها از جا برکنده گردند {

}  رَتثعب ورإِذَا الْقُب4و{ 
 }4و آنگاه که گورها زیر و زبر شوند {

}  أَخَّرَتو تما قَدم نَفْس تمل5ع{ 
 }5هر نفسى آنچه را پیش فرستاده و بازپس گذاشته بداند {

 }6یا أَیها الْإِنسانُ ما غَرَّك بِرَبک الْکَرِیمِ  {
 }6اى انسان چه چیز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته {

}  لَکدفَع اكوفَس ي خَلَقَک7الَّذ{ 
 }7همان کس که تو را آفرید و [اندام] تو را درست کرد و [آنگاه] تو را سامان بخشید {

 }8أَي صورةٍ ما شَاء رکَّبک  {فی 
 }8و به هر صورتى که خواست تو را ترکیب کرد {

 }9کَلَّا بلْ تُکَذِّبونَ بِالدینِ  {
 }9با این همه شما منکر [روز] جزایید {

 }10وإِنَّ علَیکُم لَحافظینَ  {
 }10و قطعا بر شما نگهبانانى [گماشته شده]اند {

ا کَاترَام11بِینَ  {ک{ 
 }11[فرشتگان] بزرگوارى که نویسندگان [اعمال شما] هستند {

 }12یعلَمونَ ما تَفْعلُونَ  {
 }12دانند {کنید مىآنچه را مى

 }13إِنَّ الْأَبرَار لَفی نَعیمٍ  {
 }13قطعا نیکان به بهشت اندرند {

 }14وإِنَّ الْفُجار لَفی جحیمٍ  {
 }14ن در دوزخند {شک بدکاراو بى
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 }15یصلَونَها یوم الدینِ  {
 }15روز جزا در آنجا درآیند {

 }16وما هم عنْها بِغَائبِینَ  {
 }16و از آن [عذاب] دور نخواهند بود {

 }17وما أَدراك ما یوم الدینِ  {
 }17و تو چه دانى که چیست روز جزا {

ا یم اكرا أَدم ینِ  {ثُمالد م18و{ 
 }18باز چه دانى که چیست روز جزا {

}  لَّهل ذئمورُ یالْأَمئًا ولِّنَفْسٍ شَی نَفْس کللَا تَم مو19ی{ 
 }19روزى که کسى براى کسى هیچ اختیارى ندارد و در آن روز فرمان از آن خداست {

 

 عبس - 16

 
 الرَّحیمِبِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ 

 
 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 
 }1عبس وتَولَّى  {

 }1چهره در هم کشید و روى گردانید {

 }2أَن جاءه الْأَعمى  {
 }2که آن مرد نابینا پیش او آمد {

 }3وما یدرِیک لَعلَّه یزَّکَّى  {
 }3و تو چه دانى شاید او به پاکى گراید {

 }4فَتَنفَعه الذِّکْرَى  {أَو یذَّکَّرُ 
 }4یا پند پذیرد و اندرز سودش دهد {

 }5أَما منِ استَغْنَى  {
 }5پندارد {نیاز مىاما آن کس که خود را بى

 }6فَأَنت لَه تَصدى  {
 }6پردازى {تو بدو مى

 }7وما علَیک أَلَّا یزَّکَّى  {

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ۲۳                                                   https:T.me/quranpuyan 

 }7نیست {با آنکه اگر پاك نگردد بر تو [مسؤولیتى] 

 }8وأَما من جاءك یسعى  {
 }8و اما آن کس که شتابان پیش تو آمد {

 }9وهو یخْشَى  {
 }9ترسید {در حالى که [از خدا] مى

 }10فَأَنت عنْه تَلَهى  {
 }10پردازى {تو از او به دیگران مى

 }11کَلَّا إِنَّها تَذْکرَةٌ  {
 }11پندى است { زنهار [چنین مکن] این [آیات]

}  ن شَاء ذَکَرَه12فَم{ 
 }12تا هر که خواهد از آن پند گیرد {

 }13فی صحف مکَرَّمۀٍ  {
 }13هایى ارجمند {در صحیفه

 }14مرْفُوعۀٍ مطَهرَةٍ  {
 }14شده {واال و پاك

 }15بِأَیدي سفَرَةٍ  {
 }15به دست فرشتگانى {

 }16کرَامٍ برَرةٍ  {
 }16مند و نیکوکار {ارج

}  ا أَکْفَرَهانُ ملَ الْإِنس17قُت{ 
 }17کشته باد انسان چه ناسپاس است {

}  خَلَقَه ءشَی نْ أَي18م{ 
 }18او را از چه چیز آفریده است {

}  هرفَقَد ن نُّطْفَۀٍ خَلَقَه19م{ 
 }19اى خلقش کرد و اندازه مقررش بخشید {از نطفه

الس ثُم}  رَهس20بِیلَ ی{ 
 }20سپس راه را بر او آسان گردانید {

}  رَهفَأَقْب اتَهأَم 21ثُم{ 
 }21آنگاه به مرگش رسانید و در قبرش نهاد {

}  إِذَا شَاء أَنشَرَه 22ثُم{ 
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 }22سپس چون بخواهد او را برانگیزد {

}  رَها أَمقْضِ ما ی23کَلَّا لَم{ 
 }23آنچه را به او دستور داده به جاى نیاورده است {ولى نه هنوز 

}  هامانُ إِلَى طَعنظُرِ الْإِنس24فَلْی{ 
 }24پس انسان باید به خوراك خود بنگرد {

 }25أَنَّا صببنَا الْماء صبا  {
 }25که ما آب را به صورت بارشى فرو ریختیم {

 }26ثُم شَقَقْنَا الْأَرض شَقا  {
 }26ه زمین را با شکافتنى [الزم] شکافتیم {آنگا

 }27فَأَنبتْنَا فیها حبا  {
 }27پس در آن دانه رویانیدیم {

 }28وعنَبا وقَضْبا  {
 }28و انگور و سبزى {

 }29وزیتُونًا ونَخْلًا  {
 }29خرما {و زیتون و درخت

 }30وحدائقَ غُلْبا  {
 }30و باغهاى انبوه {

فَاکا  {وأَبۀً و31ه{ 
 }31و میوه و چراگاه {

}  کُمامأَنْعلو ا لَّکُمتَاع32م{ 
 }32[تا وسیله] استفاده شما و دامهایتان باشد {

 }33فَإِذَا جاءت الصاخَّۀُ  {
 }33خراش دررسد {پس چون فریاد گوش

}  یهنْ أَخم رْءرُّ الْمفی مو34ی{ 
 }34ادرش {روزى که آدمى از بر

}  أَبِیهو هأُم35و{ 
 }35و از مادرش و پدرش {

}  یهنبو هتباحص36و{ 
 }36گریزد {و از همسرش و پسرانش مى

}  یهغْنشَأْنٌ ی ذئموی منْهرِئٍ مکُلِّ ام37ل{ 
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 }37دارد {در آن روز هر کسى از آنان را کارى است که او را به خود مشغول مى

 }38وجوه یومئذ مسفرَةٌ  {
 }38هایى درخشانند {در آن روز چهره

 }39ضَاحکَۀٌ مستَبشرَةٌ  {
 }39خندان [و] شادانند {

 }40ووجوه یومئذ علَیها غَبرَةٌ  {
 }40هایى است که بر آنها غبار نشسته {و در آن روز چهره

 }41تَرْهقُها قَتَرَةٌ  {
 }41آنها را تاریکى پوشانده است {[و] 

 }42أُولَئک هم الْکَفَرَةُ الْفَجرَةُ  {
 }42آنان همان کافران بدکارند {

 

 قیامۀ  - 17

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

 }1لَا أُقْسم بِیومِ الْقیامۀِ  {
 }1سوگند به روز قیامت {

 }2ولَا أُقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامۀِ  {
 }2و سوگند به نفس لوامه و وجدان بیدار و مالمتگر که رستاخیز حق است {

}  هظَامع عمانُ أَلَّن نَجالْإِنس بسح3أَی{ 
 }3پندارد که هرگز استخوانهاى او را جمع نخواهیم کرد {آیا انسان مى

 }4أَن نُّسوي بنَانَه  {بلَى قَادرِینَ علَى 
 }4آرى قادریم که حتى خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب کنیم {

}  هامرَ أَمفْجیانُ لالْإِنس رِیدلْ ی5ب{ 
 }5خواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند {انسان شک در معاد ندارد بلکه او مى

 }6یانَ یوم الْقیامۀِ  {یسأَلُ أَ
 }6پرسد قیامت کى خواهد بود {رو مىاز این

 }7فَإِذَا برِقَ الْبصرُ  {
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 }7بگو در آن هنگام که چشمها از شدت وحشت به گردش در آید {

 }8وخَسف الْقَمرُ  {
 }8نور گردد {و ماه بى

 }9وجمع الشَّمس والْقَمرُ  {
 }9یک جا جمع شوند {و خورشید و ماه 

 }10یقُولُ الْإِنسانُ یومئذ أَینَ الْمفَرُّ  {
 }10گوید راه فرار کجاست {آن روز انسان مى

}  رز11کَلَّا لَا و{ 
 }11هرگز چنین نیست راه فرار و پناهگاهى وجود ندارد {

 }12إِلَى ربک یومئذ الْمستَقَرُّ  {
 }12تنها بسوى پروردگار تو است { آن روز قرارگاه نهایى

 }13ینَبأُ الْإِنسانُ یومئذ بِما قَدم وأَخَّرَ  {
 }13کنند {و در آن روز انسان را از تمام کارهایى که از پیش یا پس فرستاده آگاه مى

 }14بلِ الْإِنسانُ علَى نَفْسه بصیرَةٌ  {
 }14ت {بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه اس

}  یرَهاذعأَلْقَى م لَو15و{ 
 }15هر چند در ظاهر براى خود عذرهایى بتراشد {

}  لَ بِهجتَعل انَکسل بِه رِّك16لَا تُح{ 
 }16زبانت را بخاطر عجله براى خواندن آن [= قرآن] حرکت مده {

}  قُرْآنَهو هعمنَا جلَی17إِنَّ ع{ 
 }17خواندن آن بر عهده ماست {کردن و چرا که جمع

}  قُرْآنَه فَاتَّبِع 18فَإِذَا قَرَأْنَاه{ 
 }18پس هر گاه آن را خواندیم از خواندن آن پیروى کن {

}  انَهینَا بلَیإِنَّ ع 19ثُم{ 
 }19سپس بیان و توضیح آن نیز بر عهده ماست {

 }20کَلَّا بلْ تُحبونَ الْعاجِلَۀَ  {
قید و شرط را دانید بلکه شما دنیاى زودگذر را دوست دارید و هوسرانى بىپندارید و دالیل معاد را کافى نمىت که شما مىچنین نیس

}20{ 

 }21وتَذَرونَ الْآخرَةَ  {
 }21کنید {و آخرت را رها مى
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 }22وجوه یومئذ نَّاضرَةٌ  {
 }22آرى در آن روز صورتهایى شاداب و مسرور است {

 }23إِلَى ربها نَاظرَةٌ  {
 }23نگرد {و به پروردگارش مى

 }24ووجوه یومئذ باسرَةٌ  {
 }24و در آن روز صورتهایى عبوس و در هم کشیده است {

 }25تَظُنُّ أَن یفْعلَ بِها فَاقرَةٌ  {
 }25شکند {داند عذابى در پیش دارد که پشت را در هم مىزیرا مى

 }26ذَا بلَغَت التَّرَاقی  {کَلَّا إِ
 }26آورد تا موقعى که جان به گلوگاهش رسد {پندارد او ایمان نمىچنین نیست که انسان مى

 }27وقیلَ منْ راقٍ  {
 }27این بیمار را از مرگ نجات دهد {و گفته شود آیا کسى هست که

 }28وظَنَّ أَنَّه الْفرَاقُ  {
 }28ن پیدا کند {و به جدائى از دنیا یقی

 }29والْتَفَّت الساقُ بِالساقِ  {
 }29و ساق پاها از سختى جان دادن به هم بپیچد {

 }30إِلَى ربک یومئذ الْمساقُ  {
 }30آرى در آن روز مسیر همه بسوى دادگاه پروردگارت خواهد بود {

 }31فَلَا صدقَ ولَا صلَّى  {
 }31او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند { شوددر آن روز گفته مى

 }32ولَکن کَذَّب وتَولَّى  {
 }32گردان شد {بلکه تکذیب کرد و روى

 }33ثُم ذَهب إِلَى أَهله یتَمطَّى  {
 }33داشت {سپس بسوى خانواده خود باز گشت در حالى که متکبرانه قدم برمى

 }34أَولَى لَک فَأَولَى  {
 }34تر {شایستهتر استن اعمال عذاب الهى براى تو شایستهبا ای

 }35ثُم أَولَى لَک فَأَولَى  {
 }35تر {شایستهتر استسپس عذاب الهى براى تو شایسته

 }36أَیحسب الْإِنسانُ أَن یتْرَك سدى  {
 }36شود {هدف رها مىکند بىآیا انسان گمان مى
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نُطْفَۀً م کی نَى  {أَلَممی ین37ن م{ 
 }37شود نبود {اى از منى که در رحم ریخته مىآیا او نطفه

 }38ثُم کَانَ علَقَۀً فَخَلَقَ فَسوى  {
 }38بسته در آمد و خداوند او را آفرید و موزون ساخت {سپس بصورت خون

 }39فَجعلَ منْه الزَّوجینِ الذَّکَرَ والْأُنثَى  {
 }39و دو زوج مرد و زن آفرید {و از ا

 }40أَلَیس ذَلک بِقَادرٍ علَى أَن یحیِی الْموتَى  {
 }40آیا چنین کسى قادر نیست که مردگان را زنده کند {

 

 غاشیۀ  - 18

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1{هلْ أَتَاك حدیثُ الْغَاشیۀِ  
 }1به تو رسیده است؟ {» غاشیه«آیا خبرِ 

 }2وجوه یومئذ خَاشعۀٌ  {
 }2در آن روز ، چهره هایی زبونند ، {

 }3عاملَۀٌ نَّاصبۀٌ  {
 }3که تالش کرده ، رنج [ بیهوده ] برده اند. {

 }4تَصلَى نَارا حامیۀً  {
 }4[ ناچار ] در آتشی سوزان درآیند. {

قَى مۀٍ  {تُسینٍ آنی5نْ ع{ 
 }5از چشمه اي داغ نوشانیده شوند. {

 }6لَّیس لَهم طَعام إِلَّا من ضَرِیعٍ  {
 }6خوراکی جز خارِ خشک ندارند ، {

 }7لَا یسمنُ ولَا یغْنی من جوعٍ  {
 }7[ که ] نه فربه کند ، و نه گرسنگی را باز دارد. {

منَّاع ذئموی وهج8ۀٌ  {و{ 
 }8در آن روز ، چهره هایی شادابند. {
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 }9لسعیِها راضیۀٌ  {
 }9از کوشش خود خشنودند. {

 }10فی جنَّۀٍ عالیۀٍ  {
 }10در بهشت برین اند. {

 }11لَّا تَسمع فیها لَاغیۀً  {
 }11سخن بیهوده اي در آنجا نشنوند. {

 }12فیها عینٌ جارِیۀٌ  {
 }12چشمه اي روان باشد. {در آن ، 

 }13فیها سرُر مرْفُوعۀٌ  {
 }13تختهایی بلند در آنجاست. {

 }14وأَکْواب موضُوعۀٌ  {
 }14و قدحهایی نهاده شده. {

 }15ونَمارِقُ مصفُوفَۀٌ  {
 }15و بالشهایی پهلوي هم [ چیده ] . {

 }16وزرابِی مبثُوثَۀٌ  {
 }16زربفت ] گسترده. {و فرشهایی [ 

}  قَتخُل فنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَی17أَفَلَا ی{ 
 }17آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده؟ {

}  تعفر فاء کَیمإِلَى الس18و{ 
 }18و به آسمان که چگونه برافراشته شده؟ {

}  تبنُص فالِ کَیإِلَى الْجِب19و{ 
 }19ا که چگونه برپا داشته شده؟ {و به کوه ه

}  تحطس فضِ کَیإِلَى الْأَر20و{ 
 }20و به زمین که چگونه گسترده شده است؟ {

 }21فَذَکِّرْ إِنَّما أَنت مذَکِّرٌ  {
 }21پس تذکّر ده که تو تنها تذکّردهنده اي. {

 }22لَّست علَیهِم بِمصیطرٍ  {
 }22بر آنان تسلّطی نداري {

 }23إِلَّا من تَولَّى وکَفَرَ  {
 }23مگر کسی که روي بگرداند و کفر ورزد ، {
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 }24فَیعذِّبه اللَّه الْعذَاب الْأَکْبرَ  {
 }24که خدا او را به آن عذاب بزرگتر عذاب کند. {

}  مهابنَا إِی25إِنَّ إِلَی{ 
 }25در حقیقت ، بازگشت آنان به سوي ماست {

 ثُم}  مهابسنَا حلَی26إِنَّ ع{ 
 }26آن گاه حساب [ خواستن از ] آنان به عهده ماست. {

 

 فجر - 19

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1والْفَجرِ  {
 }1دم {سوگند به سپیده

 }2ولَیالٍ عشْرٍ  {
 }2و به شبهاى دهگانه {

 }3والْوتْرِ  {والشَّفْعِ 
 }3و به جفت و تاق {

 }4واللَّیلِ إِذَا یسرِ  {
 }4و به شب وقتى سپرى شود {

 }5هلْ فی ذَلک قَسم لِّذي حجرٍ  {
 }5آیا در این براى خردمند [نیاز به] سوگندى [دیگر] است {

}  ادبِع کبلَ رفَع فتَرَ کَی 6أَلَم{ 
 }6وردگارت با عاد چه کرد {اى که پرمگر ندانسته

}  ادمالْع ذَات م7إِر{ 
 }7دار ارم {با عمارات ستون

}  ی الْبِلَادا فثْلُهخْلَقْ می ی لَم8الَّت{ 
 }8که مانندش در شهرها ساخته نشده بود {

}  ادخْرَ بِالْووا الصابینَ جالَّذ ودثَم9و{ 
 }9بریدند {سنگها را مىهو با ثمود همانان که در دره تخت
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}  تَادي الْأَونَ ذورْعف10و{ 
 }10ها [و بناهاى بلند] {و با فرعون صاحب خرگاه

}  ی الْبِلَادا فینَ طَغَو11الَّذ{ 
 }11همانان که در شهرها سر به طغیان برداشتند {

}  ادا الْفَسیه12فَأَکْثَرُوا ف{ 
 }12کردند {و در آنها بسیار تبهکارى 

 }13فَصب علَیهِم ربک سوطَ عذَابٍ  {
 }13[تا آنکه] پروردگارت بر سر آنان تازیانه عذاب را فرونواخت {

}  ادرْصلَبِالْم کب14إِنَّ ر{ 
 }14زیرا پروردگار تو سخت در کمین است {

هفَأَکْرَم هبر تَلَاها ابانُ إِذَا ما الْإِنسنِ  { فَأَمی أَکْرَمبقُولُ رفَی همنَع15و{ 
گوید پروردگارم مرا گرامى دهد مىدارد و نعمت فراوان به او مىآزماید و عزیزش مىاما انسان هنگامى که پروردگارش وى را مى

 }15داشته است {

 }16أَهانَنِ  {وأَما إِذَا ما ابتَلَاه فَقَدر علَیه رِزقَه فَیقُولُ ربی 
 }16گوید پروردگارم مرا خوار کرده است {گرداند مىاش را بر او تنگ مىآزماید و روزىو اما چون وى را مى

}  یمتونَ الْیل لَّا تُکْرِم17نوازید {ولى نه بلکه یتیم را نمى}17کَلَّا ب{ 

 }18انگیزید {[دادن] بینوا همدیگر را بر نمىو بر خوراك}18ولَا تَحاضُّونَ علَى طَعامِ الْمسکینِ  {

 }19خورید {و میراث [ضعیفان] را چپاولگرانه مى}19وتَأْکُلُونَ التُّرَاثَ أَکْلًا لَّما  {

 }20و مال را دوست دارید دوست داشتنى بسیار {}20وتُحبونَ الْمالَ حبا جما  {

 }21دکا  {کَلَّا إِذَا دکَّت الْأَرض دکا 
 }21نه چنان است آنگاه که زمین سخت در هم کوبیده شود {

 }22وجاء ربک والْملَک صفا صفا  {
 }22درصف آیند {و [فرمان] پروردگارت و فرشته[ها] صف

 }23وجِیء یومئذ بِجهنَّم یومئذ یتَذَکَّرُ الْإِنسانُ وأَنَّى لَه الذِّکْرَى  {
 }23و جهنم را در آن روز [حاضر] آورند آن روز است که انسان پند گیرد و[لى] کجا او را جاى پندگرفتن باشد {

 }24یقُولُ یا لَیتَنی قَدمت لحیاتی  {
 }24گوید کاش براى زندگانى خود [چیزى] پیش فرستاده بودم {

  دأَح هذَابع ذِّبعلَّا ی ذئمو25{فَی{ 
 }25کردن او عذاب نکند {پس در آن روز هیچ کس چون عذاب
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}  دأَح ثَاقَهقُ ووثلَا ی26و{ 
 }26و هیچ کس چون دربندکشیدن او دربند نکشد {

 }27یا أَیتُها النَّفْس الْمطْمئنَّۀُ  {
 }27اى نفس مطمئنه {

 }28ارجِعی إِلَى ربک راضیۀً مرْضیۀً  {
 }28خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد {

 }29فَادخُلی فی عبادي  {
 }29و در میان بندگان من درآى {

 }30وادخُلی جنَّتی  {
 }30و در بهشت من داخل شو {

 

 نازعات - 20

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 اتالنَّازِع1غَرْقًا  {و{ 
 }1سوگند به فرشتگانى که [از کافران] به سختى جان ستانند {

 }2والنَّاشطَات نَشْطًا  {
 }2و به فرشتگانى که جان [مؤمنان] را به آرامى گیرند {

 }3والسابِحات سبحا  {
 }3مانند] شناکنان شناورند {و به فرشتگانى که [در دریاى بى

 ابِقَاتقًا  {فَالسب4س{ 
 }4اند {گیرندهپس در پیشى گرفتن [در فرمان خدا] سبقت

 }5فَالْمدبرَات أَمرًا  {
 }5کنند {و کار [بندگان] را تدبیر مى

 }6یوم تَرْجف الرَّاجِفَۀُ  {
 }6آن روز که لرزنده بلرزد {

 }7تَتْبعها الرَّادفَۀُ  {
 }7اى [دگر] افتد {و از پى آن لرزه
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 }8قُلُوب یومئذ واجِفَۀٌ  {
 }8در آن روز دلهایى سخت هراسانند {

 }9أَبصارها خَاشعۀٌ  {
 }9دیدگان آنها فرو افتاده {

 }10یقُولُونَ أَئنَّا لَمرْدودونَ فی الْحافرَةِ  {
 }10گردیم {گویند آیا [باز] ما به [مغاك] زمین برمى

 }11نَّخرَةً  {أَئذَا کُنَّا عظَاما 
 }11گیریم] {هاى پوسیده شدیم [زندگى را از سر مىریزهآیا وقتى ما استخوان

 }12قَالُوا تلْک إِذًا کَرَّةٌ خَاسرَةٌ  {
 }12آور است {[و با خود] گویند در این صورت این برگشتى زیان

 }13فَإِنَّما هی زجرَةٌ واحدةٌ  {
 }13ت بسته به] یک فریاد است [و بس] {و[لى] در حقیقت آن [بازگش

 }14فَإِذَا هم بِالساهرَةِ  {
 }14و بناگاه آنان در زمین هموار خواهند بود {

 }15هلْ أتَاك حدیثُ موسى  {
 }15آیا سرگذشت موسى بر تو آمد {

 }16إِذْ نَاداه ربه بِالْواد الْمقَدسِ طُوى  {
 }16را در وادى مقدس طوى ندا درداد { آنگاه که پروردگارش او

 }17اذْهب إِلَى فرْعونَ إِنَّه طَغَى  {
 }17به سوى فرعون برو که وى سر برداشته است {

 }18فَقُلْ هل لَّک إِلَى أَن تَزَکَّى  {
 }18و بگو آیا سر آن دارى که به پاکیزگى گرایى {

 }19وأَهدیک إِلَى ربک فَتَخْشَى  {
 }19تو را به سوى پروردگارت راه نمایم تا پروا بدارى { و

 }20فَأَراه الْآیۀَ الْکُبرَى  {
 }20پس معجزه بزرگ [خود] را بدو نمود {

 }21فَکَذَّب وعصى  {
 }21و[لى فرعون] تکذیب نمود و عصیان کرد {

 }22ثُم أَدبرَ یسعى  {
 }22سپس پشت کرد [و] به کوشش برخاست {
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 }23حشَرَ فَنَادى  {فَ
 }23و گروهى را فراهم آورد [و] ندا درداد {

 }24فَقَالَ أَنَا ربکُم الْأَعلَى  {
 }24و گفت پروردگار بزرگتر شما منم {

 }25فَأَخَذَه اللَّه نَکَالَ الْآخرَةِ والْأُولَى  {
 }25و خدا [هم] او را به کیفر دنیا و آخرت گرفتار کرد {

خْشَى  {إِنَّ فن یرَةً لِّمبلَع ک26ی ذَل{ 
 }26در حقیقت براى هر کس که [از خدا] بترسد در این [ماجرا] عبرتى است {

 }27أَأَنتُم أَشَد خَلْقًا أَمِ السماء بنَاها  {
 }27یا آسمانى که [او] آن را برپا کرده است {آیا آفرینش شما دشوارتر است

ا فَسکَهمس فَعا  {راه28و{ 
 }28سقفش را برافراشت و آن را [به اندازه معین] درست کرد {

 }29وأَغْطَش لَیلَها وأَخْرَج ضُحاها  {
 }29و شبش را تیره و روزش را آشکار گردانید {

 }30والْأَرض بعد ذَلک دحاها  {
 }30و پس از آن زمین را با غلتانیدن گسترد {

 ا  {أَخْرَجاهرْعما واءها منْه31م{ 
 }31آبش و چراگاهش را از آن بیرون آورد {

 }32والْجِبالَ أَرساها  {
 }32و کوهها را لنگر آن گردانید {

}  کُمامأَنْعلو ا لَّکُمتَاع33م{ 
 }33[تا وسیله] استفاده براى شما و دامهایتان باشد {

 }34کُبرَى  {فَإِذَا جاءت الطَّامۀُ الْ
 }34پس آنگاه که آن هنگامه بزرگ دررسد {

 }35یوم یتَذَکَّرُ الْإِنسانُ ما سعى  {
 }35[آن] روز است که انسان آنچه را که در پى آن کوشیده است به یاد آورد {

 }36وبرِّزت الْجحیم لمن یرَى  {
 }36و جهنم براى هر که بیند آشکار گردد {

ن طَغَى  {فَأَم37ا م{ 
 }37اما هر که طغیان کرد {
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 }38وآثَرَ الْحیاةَ الدنْیا  {
 }38و زندگى پست دنیا را برگزید {

 }39فَإِنَّ الْجحیم هی الْمأْوى  {
 }39پس جایگاه او همان آتش است {

 }40وأَما منْ خَاف مقَام ربه ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى  {
 }40و اما کسى که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید و نفس خود را از هوس باز داشت {

 }41فَإِنَّ الْجنَّۀَ هی الْمأْوى  {
 }41پس جایگاه او همان بهشت است {

 }42یسأَلُونَک عنِ الساعۀِ أَیانَ مرْساها  {
 }42نش چه وقت است {پرسند که فرارسیددر باره رستاخیز از تو مى

 }43فیم أَنت من ذکْرَاها  {
 }43تو را چه به گفتگو در آن {

 }44إِلَى ربک منتَهاها  {
 }44علم آن با پروردگار تو است {

 }45إِنَّما أَنت منذر من یخْشَاها  {
 }45دهى {ترسد هشدار مىتو فقط کسى را که از آن مى

 موی ما  {کَأَنَّهاهضُح ۀً أَویشثُوا إِلَّا علْبی ا لَمنَهرَو46ی{ 
 }46اند {بینند گویى که آنان جز شبى یا روزى درنگ نکردهروزى که آن را مى

 

 انشقاق - 21

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

}  اء انشَقَّتم1إِذَا الس{ 
 }1آسمان زهم بشکافد {آنگاه که 

}  قَّتحا وهرَبل نَتأَذ2و{ 
 }2و پروردگارش را فرمان برد و [چنین] سزد {

}  تدم ضإِذَا الْأَر3و{ 
 }3و آنگاه که زمین کشیده شود {
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}  تَخَلَّتا ویها فم أَلْقَت4و{ 
 }4و آنچه را که در آن است بیرون افکند و تهى شود {

 }5ت لرَبها وحقَّت  {وأَذنَ
 }5و پروردگارش را فرمان برد و [چنین] سزد {

}  یهلَاقا فَمحکَد کبإِلَى ر حکَاد انُ إِنَّکا الْإِنسها أَی6ی{ 
 }6اى انسان حقا که تو به سوى پروردگار خود بسختى در تالشى و او را مالقات خواهى کرد {

 }7أُوتی کتَابه بِیمینه  {فَأَما منْ 
 }7اش به دست راستش داده شود {اما کسى که کارنامه

 }8فَسوف یحاسب حسابا یسیرًا  {
 }8اش حسابى بس آسان کنند {بزودى

 }9وینقَلب إِلَى أَهله مسرُورا  {
 }9و شادمان به سوى کسانش باز گردد {

ینْ أُوتا مأَمو }  رِهاء ظَهرو هتَاب10ک{ 
 }10سرش به او داده شود {اش از پشتو اما کسى که کارنامه

 }11فَسوف یدعو ثُبورا  {
 }11زودا که هالك [خویش] خواهد {

 }12ویصلَى سعیرًا  {
 }12و در آتش افروخته درآید {

 }13إِنَّه کَانَ فی أَهله مسرُورا  {
 }13یان] خانواده خود شادمان بود {او در [م

}  ورحظَنَّ أَن لَّن ی 14إِنَّه{ 
 }14پنداشت که هرگز برنخواهد گشت {او مى

 }15بلَى إِنَّ ربه کَانَ بِه بصیرًا  {
 }15آرى در حقیقت پروردگارش به او بینا بود {

 }16فَلَا أُقْسم بِالشَّفَقِ  {
 }16نه نه سوگند به شفق {

قَ  {وسا وملِ و17اللَّی{ 
 }17سوگند به شب و آنچه [شب] فروپوشاند {

 }18والْقَمرِ إِذَا اتَّسقَ  {
 }18سوگند به ماه چون [ب در] تمام شود {
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 }19لَتَرْکَبنَّ طَبقًا عن طَبقٍ  {
 }19که قطعا از حالى به حالى برخواهید نشست {

 }20فَما لَهم لَا یؤْمنُونَ  {
 }20دارند {پس چرا آنان باور نمى

 }21وإِذَا قُرِئَ علَیهِم الْقُرْآنُ لَا یسجدونَ  {
 }21سایند {شود چهره بر خاك نمىو چون بر آنان قرآن تالوت مى

 }22بلِ الَّذینَ کَفَرُواْ یکَذِّبونَ  {
 }22کنند {اند تکذیب مى[نه] بلکه آنان که کفر ورزیده

اللَّهونَ  { ووعا یبِم لَم23أَع{ 
 }23و خدا به آنچه در سینه دارند داناتر است {

 }24فَبشِّرْهم بِعذَابٍ أَلیمٍ  {
 }24پس آنان را از عذابى دردناك خبر ده {

 }25إِلَّا الَّذینَ آمنُواْ وعملُواْ الصالحات لَهم أَجرٌ غَیرُ ممنُونٍ  {
 }25خواهد بود {منتاند که آنان را پاداشى بىیده و کارهاى شایسته کردهمگر کسانى که گرو

 

 بلد - 22

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

}  لَدذَا الْببِه م1لَا أُقْس{ 
 }1سوگند به این شهر {

}  لَدذَا الْبلٌّ بِهح أَنت2و{ 
 }2این شهر جاى دارى { و حال آنکه تو در

}  لَدا ومو دالو3و{ 
 }3سوگند به پدرى [چنان] و آن کسى را که به وجود آورد {

}  دی کَبانَ فخَلَقْنَا الْإِنس 4لَقَد{ 
 }4ایم {براستى که انسان را در رنج آفریده

}  دأَح هلَیع رقْدأَن لَّن ی بسح5أَی{ 
 }5کس هرگز بر او دست نتواند یافت { آیا پندارد که هیچ
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 }6یقُولُ أَهلَکْت مالًا لُّبدا  {
 }6گوید مال فراوانى تباه کردم {

}  دأَح رَهی أَن لَّم بسح7أَی{ 
 }7آیا پندارد که هیچ کس او را ندیده است {

 }8أَلَم نَجعل لَّه عینَینِ  {
 }8ایم {آیا دو چشمش نداده

سلنِ  {وشَفَتَی9انًا و{ 
 }9و زبانى و دو لب {

 }10وهدینَاه النَّجدینِ  {
 }10و هر دو راه [خیر و شر] را بدو نمودیم {

 }11فَلَا اقْتَحم الْعقَبۀَ  {
 }11نگرى] باال رود {و[لى] نخواست از گردنه [عاقبت

 }12وما أَدراك ما الْعقَبۀُ  {
 }12آن گردنه [سخت] چیست {و تو چه دانى که 

 }13فَک رقَبۀٍ  {
 }13اى را آزادکردن {بنده

 }14أَو إِطْعام فی یومٍ ذي مسغَبۀٍ  {
 }14دادن {یا در روز گرسنگى طعام

 }15یتیما ذَا مقْرَبۀٍ  {
 }15به یتیمى خویشاوند {

 }16أَو مسکینًا ذَا متْرَبۀٍ  {
 }16شین {نیا بینوایى خاك

 }17ثُم کَانَ منَ الَّذینَ آمنُوا وتَواصوا بِالصبرِ وتَواصوا بِالْمرْحمۀِ  {
 }17اند {عالوه بر این از زمره کسانى باشد که گرویده و یکدیگر را به شکیبایى و مهربانى سفارش کرده

 }18أُولَئک أَصحاب الْمیمنَۀِ  {
 }18{اینانند خجستگان 

 }19والَّذینَ کَفَرُوا بِآیاتنَا هم أَصحاب الْمشْأَمۀِ  {
 }19اند آنانند ناخجستگان شوم {هاى ما پرداختهو کسانى که به انکار نشانه

 }20علَیهِم نَار مؤْصدةٌ  {
 }20بر آنان آتشى سرپوشیده احاطه دارد {
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 مدثر - 23

 
 الرَّحیمِبِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1یا أَیها الْمدثِّرُ  {
 }1اى کشیده رداى شب بر سر {

}  رفَأَنذ 2قُم{ 
 }2برخیز و بترسان {

 }3وربک فَکَبرْ  {
 }3و پروردگار خود را بزرگ دار {

 }4وثیابک فَطَهرْ  {
 }4و لباس خویشتن را پاك کن {

 }5والرُّجزَ فَاهجرْ  {
 }5و از پلیدى دور شو {

 }6ولَا تَمنُن تَستَکْثرُ  {
 }6و منت مگذار و فزونى مطلب {

 }7ولرَبک فَاصبِرْ  {
 }7و براى پروردگارت شکیبایى کن {

 }8فَإِذَا نُقرَ فی النَّاقُورِ  {
 }8پس چون در صور دمیده شود {

 ذئموی کیرٌ  {فَذَلسع مو9ی{ 
 }9آن روز [چه] روز ناگوارى است {

 }10علَى الْکَافرِینَ غَیرُ یسیرٍ  {
 }10بر کافران آسان نیست {

 }11ذَرنی ومنْ خَلَقْت وحیدا  {
 }11مرا با آنکه [او را] تنها آفریدم واگذار {

 }12وجعلْت لَه مالًا ممدودا  {
 }12به او بخشیدم { و دارایى بسیار

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٤۰                                                   https:T.me/quranpuyan 

 }13وبنینَ شُهودا  {
 }13و پسرانى آماده [به خدمت دادم] {

 }14ومهدت لَه تَمهِیدا  {
 }14و برایش [عیش خوش] آماده کردم {

}  أَنْ أَزِید عطْمی 15ثُم{ 
 }15باز [هم] طمع دارد که بیفزایم {

 }16{  کَلَّا إِنَّه کَانَ لآیاتنَا عنیدا
 }16ولى نه زیرا او دشمن آیات ما بود {

 }17سأُرهقُه صعودا  {
 }17کنم {به زودى او را به باالرفتن از گردنه [عذاب] وادار مى

}  رقَدفَکَّرَ و 18إِنَّه{ 
 }18آرى [آن دشمن حق] اندیشید و سنجید {

}  رقَد فلَ کَی19فَقُت{ 
 }19سنجید {کشته بادا چگونه [او] 

}  رقَد فلَ کَیقُت 20ثُم{ 
 }20[آرى] کشته بادا چگونه [او] سنجید {

 }21ثُم نَظَرَ  {
 }21آنگاه نظر انداخت {

 }22ثُم عبس وبسرَ  {
 }22سپس رو ترش نمود و چهره در هم کشید {

 }23ثُم أَدبرَ واستَکْبرَ  {
 }23{ آنگاه پشت گردانید و تکبر ورزید

 }24فَقَالَ إِنْ هذَا إِلَّا سحرٌ یؤْثَرُ  {
 }24اند نیست {و گفت این [قرآن] جز سحرى که [به برخى] آموخته

 }25إِنْ هذَا إِلَّا قَولُ الْبشَرِ  {
 }25این غیر از سخن بشر نیست {

 }26سأُصلیه سقَرَ  {
 }26زودا که او را به س ق ر در آورم {

را أَدمقَرُ  {وا سم 27اك{ 
 }27و تو چه دانى که آن س ق ر چیست {
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}  لَا تَذَری وق28لَا تُب{ 
 }28کند {گذارد و نه رها مىنه باقى مى

 }29لَواحۀٌ لِّلْبشَرِ  {
 }29گرداند {پوستها را سیاه مى

 }30علَیها تسعۀَ عشَرَ  {
 }30[و] بر آن [دوزخ] نوزده [نگهبان] است {

سیینَ کَفَرُوا لتْنَۀً لِّلَّذإِلَّا ف متَهدلْنَا ععا جمکَۀً ولَائالنَّارِ إِلَّا م ابحلْنَا أَصعا جمینَ والَّذ ادزْدیو تَابینَ أُوتُوا الْکنَ الَّذقتَی

الْمو تَابینَ أُوتُوا الْکالَّذ رْتَابلَا یانًا ونُوا إِیمآم اللَّه اداذَا أَررُونَ مالْکَافو رَضی قُلُوبِهِم مینَ فقُولَ الَّذیلنُونَ وؤْم

یا همو وإِلَّا ه کبر نُودج لَمعا یمشَاء ون یي مدهیشَاء ون یم لُّ اللَّهضی کثَلًا کَذَلذَا مشَرِ  {بِهلْبکْرَى ل31 إِلَّا ذ{ 
اند قرار ندادیم تا آنان که اهل ا موکالن آتش را جز فرشتگان نگردانیدیم و شماره آنها را جز آزمایشى براى کسانى که کافر شدهو م

اند افزون گردد و آنان که کتاب به ایشان داده شده و [نیز] مؤمنان به شک کتابند یقین به هم رسانند و ایمان کسانى که ایمان آورده
کردن چه چیزى را اراده کرده است این گونه خدا انى که در دلهایشان بیمارى است و کافران بگویند خدا از این وصفنیفتند و تا کس

داند و این [آیات] جز گذارد و هر که را بخواهد هدایت مى کند و [شماره] سپاهیان پروردگارت را جز او نمىهر که را بخواهد بیراه مى
 }31تذکارى براى بشر نیست {

 }32کَلَّا والْقَمرِ  {
 }32پندارند] سوگند به ماه {نه چنین است [که مى

 }33واللَّیلِ إِذْ أَدبرَ  {
 }33و سوگند به شامگاه چون پشت کند {

 }34والصبحِ إِذَا أَسفَرَ  {
 }34و سوگند به بامداد چون آشکار شود {

 }35إِنَّها لَإِحدى الْکُبرِ  {
 }35هاى بزرگ است {[قرآن] از پدیدهکه آیات 

 }36نَذیرًا لِّلْبشَرِ  {
 }36بشر را هشداردهنده است {

 }37لمن شَاء منکُم أَن یتَقَدم أَو یتَأَخَّرَ  {
 }37هر که از شما را که بخواهد پیشى جوید یا بازایستد {

 }38کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسبت رهینَۀٌ  {
 }38دستاورد خویش است { هر کسى در گرو

 }39إِلَّا أَصحاب الْیمینِ  {
 }39بجز یاران دست راست {
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 }40فی جنَّات یتَساءلُونَ  {
 }40پرسند {در میان باغها از یکدیگر مى

 }41عنِ الْمجرِمینَ  {
 }41درباره مجرمان {

 }42ما سلَکَکُم فی سقَرَ  {
 }42] درآورد {چه چیز شما را در آتش [س ق ر

 }43قَالُوا لَم نَک منَ الْمصلِّینَ  {
 }43گویند از نمازگزاران نبودیم {

 }44ولَم نَک نُطْعم الْمسکینَ  {
 }44دادیم {و بینوایان را غذا نمى

 }45وکُنَّا نَخُوض مع الْخَائضینَ  {
 }45کردیم {درایى مىدرایان هرزهبا هرزه

 }46ذِّب بِیومِ الدینِ  {وکُنَّا نُکَ
 }46شمردیم {و روز جزا را دروغ مى

 }47حتَّى أَتَانَا الْیقینُ  {
 }47تا مرگ ما در رسید {

 }48فَما تَنفَعهم شَفَاعۀُ الشَّافعینَ  {
 }48بخشد {کنندگان به حال آنها سودى نمىشفاعتاز این رو شفاعت

 }49التَّذْکرَةِ معرِضینَ  {فَما لَهم عنِ 
 }49چرا آنها از تذکر روى گردانند {

 }50کَأَنَّهم حمرٌ مستَنفرَةٌ  {
 }50اند {گویى گورخرانى رمیده

 }51فَرَّت من قَسورةٍ  {
 }51اند {که از مقابل شیرى فرار کرده

 }52منَشَّرَةً  { بلْ یرِید کُلُّ امرِئٍ منْهم أَن یؤْتَى صحفًا
 }52اى از سوى خدا براى او فرستاده شود {بلکه هر کدام از آنها انتظار دارد نامه جداگانه

 }53کَلَّا بل لَا یخَافُونَ الْآخرَةَ  {
 }53ترسند {گویند بلکه آنها از آخرت نمىچنین نیست که آنان مى

 }54کَلَّا إِنَّه تَذْکرَةٌ  {
 }54گویند آن قرآن یک تذکر و یادآورى است {ا مىچنین نیست که آنه
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}  ن شَاء ذَکَرَه55فَم{ 
 }55گیرد {هر کس بخواهد از آن پند مى

 }56وما یذْکُرُونَ إِلَّا أَن یشَاء اللَّه هو أَهلُ التَّقْوى وأَهلُ الْمغْفرَةِ  {
 }56وا و اهل آمرزش است {گیرد مگر اینکه خدا بخواهد او اهل تقو هیچ کس پند نمى

 

 واقعۀ  - 24

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1إِذَا وقَعت الْواقعۀُ  {
 }1آن واقعه چون وقوع یابد {

 }2لَیس لوقْعتها کَاذبۀٌ  {
 }2[که] در وقوع آن دروغى نیست {

 }3خَافضَۀٌ رافعۀٌ  {
 }3کننده [و] باالبرنده است {پست

 }4إِذَا رجت الْأَرض رجا  {
 }4چون زمین با تکان [سختى] لرزانده شود {

 }5وبست الْجِبالُ بسا  {
 }5و کوهها [جمله] ریزه ریزه شوند {

 }6فَکَانَت هباء منبثا  {
 }6و غبارى پراکنده گردند {

 }7ثَلَاثَۀً  {وکُنتُم أَزواجا 
 }7و شما سه دسته شوید {

 }8فَأَصحاب الْمیمنَۀِ ما أَصحاب الْمیمنَۀِ  {
 }8یاران دست راست کدامند یاران دست راست {

 }9وأَصحاب الْمشْأَمۀِ ما أَصحاب الْمشْأَمۀِ  {
 }9و یاران چپ کدامند یاران چپ {

 }10{  والسابِقُونَ السابِقُونَ
 }10گیرندگان مقدمند {و سبقت
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 }11أُولَئک الْمقَرَّبونَ  {
 }11آنانند همان مقربان [خدا] {

 }12فی جنَّات النَّعیمِ  {
 }12در باغستانهاى پر نعمت {

 }13ثُلَّۀٌ منَ الْأَولینَ  {
 }13گروهى از پیشینیان {

 }14وقَلیلٌ منَ الْآخرِینَ  {
 }14از متاخران {و اندکى 

 }15علَى سرُرٍ موضُونَۀٍ  {
 }15بر تختهایى جواهرنشان {

 }16متَّکئینَ علَیها متَقَابِلینَ  {
 }16اند {که روبروى هم بر آنها تکیه داده

 }17یطُوف علَیهِم وِلْدانٌ مخَلَّدونَ  {
 }17گردند {بر گردشان پسرانى جاودان [به خدمت] مى

 }18بِأَکْوابٍ وأَبارِیقَ وکَأْسٍ من معینٍ  {
 }18با جامها و آبریزها و پیاله[ها]یى از باده ناب روان {

 }19لَا یصدعونَ عنْها ولَا ینزِفُونَ  {
 }19خرد گردند {[که] نه از آن دردسر گیرند و نه بى

 }20وفَاکهۀٍ مما یتَخَیرُونَ  {
 }20هر چه اختیار کنند { و میوه از

 }21ولَحمِ طَیرٍ مما یشْتَهونَ  {
 }21و از گوشت پرنده هر چه بخواهند {

 }22وحور عینٌ  {
 }22درشت {و حوران چشم

 }23کَأَمثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمکْنُونِ  {
 }23مثل لؤلؤ نهان میان صدف {

 }24جزَاء بِما کَانُوا یعملُونَ  {
 }24کردند {نها] پاداشى است براى آنچه مى[ای

 }25لَا یسمعونَ فیها لَغْوا ولَا تَأْثیما  {
 }25آلود {شنوند و نه [سخنى] گناهاى مىدر آنجا نه بیهوده
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 }26إِلَّا قیلًا سلَاما سلَاما  {
 }26سخنى جز سالم و درود نیست {

 ابحا أَصینِ ممالْی ابحأَصینِ  {وم27الْی{ 
 }27یاران راست کدامند {و یاران راست

}  خْضُودرٍ مدی س28ف{ 
 }28خار {در [زیر] درختان کنار بى

}  نضُودطَلْحٍ م29و{ 
 }29اش خوشه خوشه روى هم چیده است {و درختهاى موز که میوه

}  وددملٍّ مظ30و{ 
 }30اى پایدار {و سایه

 }31مسکُوبٍ  {وماء 
 }31و آبى ریزان {

 }32وفَاکهۀٍ کَثیرَةٍ  {
 }32اى فراوان {و میوه

 }33لَّا مقْطُوعۀٍ ولَا ممنُوعۀٍ  {
 }33نه بریده و نه ممنوع {

 }34وفُرُشٍ مرْفُوعۀٍ  {
 }34و همخوابگانى باال بلند {

 }35إِنَّا أَنشَأْنَاهنَّ إِنشَاء  {
 }35ایم پدید آوردنى {ید آوردهما آنان را پد

 }36فَجعلْنَاهنَّ أَبکَارا  {
 }36ایم {و ایشان را دوشیزه گردانیده

 }37عرُبا أَتْرَابا  {
 }37شوى دوست همسال {

 }38لِّأَصحابِ الْیمینِ  {
 }38براى یاران راست {

 }39ثُلَّۀٌ منَ الْأَولینَ  {
 }39{که گروهى از پیشینیانند 

 }40وثُلَّۀٌ منَ الْآخرِینَ  {
 }40و گروهى از متاخران {
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 }41وأَصحاب الشِّمالِ ما أَصحاب الشِّمالِ  {
 }41و یاران چپ کدامند یاران چپ {

 }42فی سمومٍ وحمیمٍ  {
 }42در [میان] باد گرم و آب داغ {

 }43وظلٍّ من یحمومٍ  {
 }43ار {اى از دود تو سایه

 }44لَّا بارِد ولَا کَرِیمٍ  {
 }44نه خنک و نه خوش {

 }45إِنَّهم کَانُوا قَبلَ ذَلک متْرَفینَ  {
 }45اینان بودند که پیش از این ناز پروردگان بودند {

 }46وکَانُوا یصرُّونَ علَى الْحنث الْعظیمِ  {
 }46کردند {و بر گناه بزرگ پافشارى مى

 }47وکَانُوا یقُولُونَ أَئذَا متْنَا وکُنَّا تُرَابا وعظَاما أَئنَّا لَمبعوثُونَ  {
 }47گردیم {گفتند آیا چون مردیم و خاك واستخوان شدیم واقعا [باز] زنده مىو مى

 }48أَو آباؤُنَا الْأَولُونَ  {
 }48یا پدران گذشته ما [نیز] {

لرِینَ  {قُلْ إِنَّ الْأَوالْآخ49ینَ و{ 
 }49بگو در حقیقت اولین و آخرین {

 }50لَمجموعونَ إِلَى میقَات یومٍ معلُومٍ  {
 }50قطعا همه در موعد روزى معلوم گرد آورده شوند {

 }51ثُم إِنَّکُم أَیها الضَّالُّونَ الْمکَذِّبونَ  {
 }51آنگاه شما اى گمراهان دروغپرداز {

 }52آکلُونَ من شَجرٍ من زقُّومٍ  {لَ
 }52خواهید خورد {قطعا از درختى که از زقوم است

 }53فَمالؤُونَ منْها الْبطُونَ  {
 }53و از آن شکمهایتان را خواهید آکند {

 }54فَشَارِبونَ علَیه منَ الْحمیمِ  {
 }54نوشید {و روى آن از آب جوش مى

 }55شُرْب الْهِیمِ  {فَشَارِبونَ 
 }55[مانند] نوشیدن اشتران تشنه {
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 }56هذَا نُزُلُهم یوم الدینِ  {
 }56این است پذیرایى آنان در روز جزا {

 }57نَحنُ خَلَقْنَاکُم فَلَولَا تُصدقُونَ  {
 }57کنید {ایم پس چرا تصدیق نمىماییم که شما را آفریده

ا تُمتُم م58نُونَ  {أَفَرَأَی{ 
 }58اید {ریزید دیدهآیا آنچه را [که به صورت نطفه] فرو مى

 }59أَأَنتُم تَخْلُقُونَه أَم نَحنُ الْخَالقُونَ  {
 }59ایم {کنید یا ما آفرینندهآیا شما آن را خلق مى

 }60نَحنُ قَدرنَا بینَکُم الْموت وما نَحنُ بِمسبوقینَ  {
 }60ایم و بر ما سبقت نتوانید جست {که میان شما مرگ را مقدر کردهماییم 

 }61علَى أَن نُّبدلَ أَمثَالَکُم ونُنشئَکُم فی ما لَا تَعلَمونَ  {
 }61دانید پدیدار گردانیم {توانیم] امثال شما را به جاى شما قرار دهیم و شما را [به صورت] آنچه نمى[و مى

لع لَقَدلَا تَذکَّرُونَ  {والنَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَو تُم62م{ 
 }62و قطعا پدیدار شدن نخستین خود را شناختید پس چرا سر عبرت گرفتن ندارید {

 }63أَفَرَأَیتُم ما تَحرُثُونَ  {
 }63اید {کنید مالحظه کردهآیا آنچه را کشت مى

 }64عونَ  {أَأَنتُم تَزْرعونَه أَم نَحنُ الزَّارِ
 }64کنیم {کنید یا ماییم که زراعت مىیارى ما] زراعت مىآیا شما آن را [بى

 }65لَو نَشَاء لَجعلْنَاه حطَاما فَظَلَلْتُم تَفَکَّهونَ  {
 }65افتید {گردانیم پس در افسوس [و تعجب] مىاگر بخواهیم قطعا خاشاکش مى

 }66إِنَّا لَمغْرَمونَ  {
 }66ایم {گویید] واقعا ما زیان زدهمى[و 

 }67بلْ نَحنُ محرُومونَ  {
 }67بلکه ما محروم شدگانیم {

 }68أَفَرَأَیتُم الْماء الَّذي تَشْرَبونَ  {
 }68اید {نوشید دیدهآیا آبى را که مى

 }69أَأَنتُم أَنزَلْتُموه منَ الْمزْنِ أَم نَحنُ الْمنزِلُونَ  {
 }69ایم {اید یا ما فرودآورندهشما آن را از [دل] ابر سپید فرود آورده آیا

 }70لَو نَشَاء جعلْنَاه أُجاجا فَلَولَا تَشْکُرُونَ  {
 }70دارید {گردانیم پس چرا سپاس نمىاگر بخواهیم آن را تلخ مى
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 }71أَفَرَأَیتُم النَّار الَّتی تُورونَ  {
 }71اید {افروزید مالحظه کردهرمىآیا آن آتشى را که ب

 }72أَأَنتُم أَنشَأْتُم شَجرَتَها أَم نَحنُ الْمنشؤُونَ  {
 }72ایم {اید یا ما پدیدآورندهآیا شما [چوب] درخت آن را پدیدار کرده

 }73نَحنُ جعلْنَاها تَذْکرَةً ومتَاعا لِّلْمقْوِینَ  {
 }73ایم {[وسیله] استفاده براى بیابانگردان قرار دادهما آن را [مایه] عبرت و 

 }74فَسبح بِاسمِ ربک الْعظیمِ  {
 }74پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوى {

 }75فَلَا أُقْسم بِمواقعِ النُّجومِ  {
 }75هاى [ویژه و فواصل معین] ستارگان {پندارید] سوگند به جایگاهنه [چنین است که مى

}  یمظونَ علَمتَع لَّو ملَقَس إِنَّه76و{ 
 }76اگر بدانید آن سوگندى سخت بزرگ است {

}  لَقُرْآنٌ کَرِیم 77إِنَّه{ 
 }77که این [پیام] قطعا قرآنى است ارجمند {

 }78فی کتَابٍ مکْنُونٍ  {
 }78در کتابى نهفته {

 }79لَّا یمسه إِلَّا الْمطَهرُونَ  {
 }79شدگان بر آن دست ندارند {که جز پاك

 }80تَنزِیلٌ من رب الْعالَمینَ  {
 }80وحیى است از جانب پروردگار جهانیان {

 }81أَفَبِهذَا الْحدیث أَنتُم مدهنُونَ  {
 }81گیرید {آیا شما این سخن را سبک [و سست] مى

 أَنَّکُم قَکُملُونَ رِزعتَجونَ  {و82تُکَذِّب{ 
 }82دهید {و تنها نصیب خود را در تکذیب [آن] قرار مى

}  لْقُومالْح لَغَتلَا إِذَا ب83فَلَو{ 
 }83رسد {پس چرا آنگاه که [جان شما] به گلو مى

 }84وأَنتُم حینَئذ تَنظُرُونَ  {
 }84و در آن هنگام خود نظاره گرید {

هإِلَی نُ أَقْرَبنَحرُونَ  { وصن لَّا تُبلَکو نکُم85م{ 
 }85بینید {و ما به آن [محتضر] از شما نزدیکتریم ولى نمى
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 }86فَلَولَا إِن کُنتُم غَیرَ مدینینَ  {
 }86مانید [و حساب و کتابى در کار نیست] {جزا مىپس چرا اگر شما بى

 }87تَرْجِعونَها إِن کُنتُم صادقینَ  {
 }87گردانید {گویید [روح] را برنمىست مىاگر را

 }88فَأَما إِن کَانَ منَ الْمقَرَّبِینَ  {
 }88و اما اگر [او] از مقربان باشد {

 }89فَرَوح وریحانٌ وجنَّۀُ نَعیمٍ  {
 }89[در] آسایش و راحت و بهشت پر نعمت [خواهد بود] {

 }90الْیمینِ  {وأَما إِن کَانَ منَ أَصحابِ 
 }90و اما اگر از یاران راست باشد {

 }91فَسلَام لَّک منْ أَصحابِ الْیمینِ  {
 }91از یاران راست بر تو سالم باد {

 }92وأَما إِن کَانَ منَ الْمکَذِّبِینَ الضَّالِّینَ  {
 }92و اما اگر از دروغزنان گمراه است {

 }93{فَنُزُلٌ منْ حمیمٍ  
 }93پس با آبى جوشان پذیرایى خواهد شد {

 }94وتَصلیۀُ جحیمٍ  {
 }94و [فرجامش] درافتادن به جهنم است {

 }95إِنَّ هذَا لَهو حقُّ الْیقینِ  {
 }95این است همان حقیقت راست [و] یقین {

 }96فَسبح بِاسمِ ربک الْعظیمِ  {
 }96د تسبیح گوى {پس به نام پروردگار بزرگ خو

 

 مرسالت - 25

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1والْمرْسلَات عرْفًا  {
 }1درپى {سوگند به فرستادگان پى
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 }2فَالْعاصفَات عصفًا  {
 }2اند {که سخت توفنده

 }3والنَّاشرَات نَشْرًا  {
 }3افشانندگان افشانگر {و سوگند به 

 }4فَالْفَارِقَات فَرْقًا  {
 }4که [میان حق و باطل] جداگرند {

 }5فَالْملْقیات ذکْرًا  {
 }5اند {و القاکننده وحى

 }6عذْرا أَو نُذْرا  {
 }6خواه عذرى باشد یا هشدارى {

}  عاقونَ لَودا تُوع7إِنَّم{ 
 }7رخ خواهد داد {اید قطعا که آنچه وعده یافته

}  تسطُم وم8فَإِذَا النُّج{ 
 }8پس وقتى که ستارگان محو شوند {

}  تاء فُرِجمإِذَا الس9و{ 
 }9و آنگاه که آسمان بشکافد {

}  فَتالُ نُسإِذَا الْجِب10و{ 
 }10ها از جا کنده شوند {و آنگاه که کوه

}  لُ أُقِّتَتإِذَا الرُّس11و{ 
 }11که پیمبران به میقات آیند { و آنگاه

}  لَتمٍ أُجوی أَي12ل{ 
 }12شده است {براى چه روزى تعیین وقت

 }13لیومِ الْفَصلِ  {
 }13براى روز داورى {

 }14وما أَدراك ما یوم الْفَصلِ  {
 }14و تو چه دانى که روز داورى چیست {

 }15{  ویلٌ یومئذ لِّلْمکَذِّبِینَ
 }15کنندگان {آن روز واى بر تکذیب

 }16أَلَم نُهلک الْأَولینَ  {
 }16مگر پیشینیان را هالك نکردیم {
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 }17ثُم نُتْبِعهم الْآخرِینَ  {
 }17بریم {سپس از پى آنان پسینیان را مى

 }18کَذَلک نَفْعلُ بِالْمجرِمینَ  {
 }18کنیم {با مجرمان چنین مى

 }19ویلٌ یومئذ لِّلْمکَذِّبِینَ  {
 }19کنندگان {آن روز واى بر تکذیب

 }20أَلَم نَخْلُقکُّم من ماء مهِینٍ  {
 }20مقدار نیافریدیم {مگر شما را از آبى بى

 }21فَجعلْنَاه فی قَرَارٍ مکینٍ  {
 }21پس آن را در جایگاهى استوار نهادیم {

رٍ ملُومٍ  {إِلَى قَد22ع{ 
 }22تا مدتى معین {

 }23فَقَدرنَا فَنعم الْقَادرونَ  {
 }23و توانا آمدیم و چه نیک تواناییم {

 }24ویلٌ یومئذ لِّلْمکَذِّبِینَ  {
 }24کنندگان {آن روز واى بر تکذیب

 }25أَلَم نَجعلِ الْأَرض کفَاتًا  {
 }25نیدیم {مگر زمین را محل اجتماع نگردا

 }26أَحیاء وأَمواتًا  {
 }26چه براى مردگان چه زندگان {

 }27وجعلْنَا فیها رواسی شَامخَات وأَسقَینَاکُم ماء فُرَاتًا  {
 }27هاى بلند در آن نهادیم و به شما آبى گوارا نوشانیدیم {و کوه

 }28ویلٌ یومئذ لِّلْمکَذِّبِینَ  {
 }28کنندگان {واى بر تکذیب آن روز

 }29انطَلقُوا إِلَى ما کُنتُم بِه تُکَذِّبونَ  {
 }29کردید {بروید به سوى همان چیزى که آن را تکذیب مى

 }30انطَلقُوا إِلَى ظلٍّ ذي ثَلَاث شُعبٍ  {
 }30بروید به سوى [آن] دود سه شاخه {

 }31{لَا ظَلیلٍ ولَا یغْنی منَ اللَّهبِ  
 }31کند {دار است و نه از شعله [آتش] حفاظت مىنه سایه
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 }32إِنَّها تَرْمی بِشَرَرٍ کَالْقَصرِ  {
 }32افکند {[دوزخ] چون کاخى [بلند] شراره مى

 }33کَأَنَّه جِمالَت صفْرٌ  {
 }33گویى شترانى زرد رنگند {

 }34ویلٌ یومئذ لِّلْمکَذِّبِینَ  {
 }34کنندگان {واى بر تکذیبآن روز 

 }35هذَا یوم لَا ینطقُونَ  {
 }35زنند {این روزى است که دم نمى

 }36ولَا یؤْذَنُ لَهم فَیعتَذرونَ  {
 }36یابند تا پوزش خواهند {و رخصت نمى

 }37ویلٌ یومئذ لِّلْمکَذِّبِینَ  {
 }37کنندگان {آن روز واى بر تکذیب

ذَا یینَ  {هلالْأَوو نَاکُمعملِ جالْفَص م38و{ 
 }38آوریم {شما و [جمله] پیشینیان را گرد مىاین [همان] روز داورى است

 }39فَإِن کَانَ لَکُم کَید فَکیدونِ  {
 }39پس اگر حیلتى دارید در برابر من بسگالید {

 }40ویلٌ یومئذ لِّلْمکَذِّبِینَ  {
 }40کنندگان {واى بر تکذیبآن روز 

 }41إِنَّ الْمتَّقینَ فی ظلَالٍ وعیونٍ  {
 }41سارانند {ها و بر کنار چشمهاهل تقوا در زیر سایه

 }42وفَواکه مما یشْتَهونَ  {
 }42اى که خوش داشته باشند {با هر میوه

 }43{کُلُوا واشْرَبوا هنیئًا بِما کُنتُم تَعملُونَ  
 }43کردید بخورید و بیاشامید گواراتان باد {به [پاداش] آنچه مى

 }44إِنَّا کَذَلک نَجزِي الْمحسنینَ  {
 }44دهیم {ما نیکوکاران را چنین پاداش مى

 }45ویلٌ یومئذ لِّلْمکَذِّبِینَ  {
 }45کنندگان {آن روز واى بر تکذیب

 }46إِنَّکُم مجرِمونَ  {کُلُوا وتَمتَّعوا قَلیلًا 
 }46[اى کافران] بخورید و اندکى برخوردار شوید که شما گناهکارید {
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 }47ویلٌ یومئذ لِّلْمکَذِّبِینَ  {
 }47کنندگان {[ولى] آن روز واى بر تکذیب

 }48وإِذَا قیلَ لَهم ارکَعوا لَا یرْکَعونَ  {
 }48روند {د به رکوع نمىو چون به آنان گفته شود رکوع کنی

 }49ویلٌ یومئذ لِّلْمکَذِّبِینَ  {
 }49کنندگان {آن روز واى بر تکذیب

 }50فَبِأَي حدیث بعده یؤْمنُونَ  {
 }50آورند {پس به کدامین سخن پس از [قرآن] ایمان مى

 

 نبأ  - 26

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 خداوند رحمتگر مهربانبه نام 

 }1عم یتَساءلُونَ  {
 }1پرسند {درباره چه چیز از یکدیگر مى

 }2عنِ النَّبإِ الْعظیمِ  {
 }2از آن خبر بزرگ {

 }3الَّذي هم فیه مخْتَلفُونَ  {
 }3که در باره آن با هم اختالف دارند {

 }4کَلَّا سیعلَمونَ  {
 }4خواهند دانست {نه چنان است به زودى 

 }5ثُم کَلَّا سیعلَمونَ  {
 }5باز هم نه چنان است بزودى خواهند دانست {

 }6أَلَم نَجعلِ الْأَرض مهادا  {
 }6اى نگردانیدیم {آیا زمین را گهواره

 }7والْجِبالَ أَوتَادا  {
 }7و کوهها را [چون] میخهایى [نگذاشتیم] {

أَز خَلَقْنَاکُما  {واج8و{ 
 }8و شما را جفت آفریدیم {
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 }9وجعلْنَا نَومکُم سباتًا  {
 }9و خواب شما را [مایه] آسایش گردانیدیم {

 }10وجعلْنَا اللَّیلَ لباسا  {
 }10و شب را [براى شما] پوششى قرار دادیم {

 }11وجعلْنَا النَّهار معاشًا  {
 }11ا] نهادیم {و روز را [براى] معاش [شم

 }12وبنَینَا فَوقَکُم سبعا شدادا  {
 }12و بر فراز شما هفت [آسمان] استوار بنا کردیم {

 }13وجعلْنَا سرَاجا وهاجا  {
 }13و چراغى فروزان گذاردیم {

 }14وأَنزَلْنَا منَ الْمعصرَات ماء ثَجاجا  {
 }14فرود آوردیم { و از ابرهاى متراکم آبى ریزان

 }15لنُخْرِج بِه حبا ونَباتًا  {
 }15تا بدان دانه و گیاه برویانیم {

 }16وجنَّات أَلْفَافًا  {
 }16و باغهاى در هم پیچیده و انبوه {

 }17إِنَّ یوم الْفَصلِ کَانَ میقَاتًا  {
 }17قطعا وعدگاه [ما با شما] روز داورى است {

 موا  {یاجورِ فَتَأْتُونَ أَفْوی الصنفَخُ ف18ی{ 
 }18روزى که در صور دمیده شود و گروه گروه بیایید {

 }19وفُتحت السماء فَکَانَت أَبوابا  {
 }19و آسمان گشوده و درهایى [پدید] شود {

 }20وسیرَت الْجِبالُ فَکَانَت سرَابا  {
 }20[چون] سرابى گردند { و کوهها را روان کنند و

 }21إِنَّ جهنَّم کَانَت مرْصادا  {
 }21[آرى] جهنم [از دیر باز] کمینگاهى بوده {

 }22للْطَّاغینَ مآبا  {
 }22[که] براى سرکشان بازگشتگاهى است {

 }23لَابِثینَ فیها أَحقَابا  {
 }23روزگارى دراز در آن درنگ کنند {
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 }24فیها برْدا ولَا شَرَابا  { لَّا یذُوقُونَ
 }24در آنجا نه خنکى چشند و نه شربتى {

 }25إِلَّا حمیما وغَساقًا  {
 }25اى {جز آب جوشان و چرکابه

 }26جزَاء وِفَاقًا  {
 }26کیفرى مناسب [با جرم آنها] {

 }27إِنَّهم کَانُوا لَا یرْجونَ حسابا  {
 }27وز] حساب امید نداشتند {آنان بودند که به [ر

 }28وکَذَّبوا بِآیاتنَا کذَّابا  {
 }28کردند {و آیات ما را سخت تکذیب مى

 }29وکُلَّ شَیء أَحصینَاه کتَابا  {
 }29ایم {و حال آنکه هر چیزى را برشمرده [به صورت] کتابى در آورده

 }30{  فَذُوقُوا فَلَن نَّزِیدکُم إِلَّا عذَابا
 }30افزاییم {پس بچشید که جز عذاب هرگز [چیزى] بر شما نمى

 }31إِنَّ للْمتَّقینَ مفَازا  {
 }31مسلما پرهیزگاران را رستگارى است {

 }32حدائقَ وأَعنَابا  {
 }32ها و تاکستانها {باغچه

 }33وکَواعب أَتْرَابا  {
 }33{هاى برجسته و دخترانى همسال با سینه

 }34وکَأْسا دهاقًا  {
 }34هاى لبالب {و پیاله

 }35لَّا یسمعونَ فیها لَغْوا ولَا کذَّابا  {
 }35اى شنوند و نه [یکدیگر را] تکذیب [کنند] {در آنجا نه بیهوده

 }36جزَاء من ربک عطَاء حسابا  {
 }36حساب { [این است] پاداشى از پروردگار تو عطایى از روى

 }37رب السماوات والْأَرضِ وما بینَهما الرحمنِ لَا یملکُونَ منْه خطَابا  {
 }37پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است بخشایشگرى که کس را یاراى خطاب با او نیست {

ا لَّا یفکَۀُ صلَائالْمو الرُّوح قُومی موا  {یابوقَالَ صنُ ومالرح نَ لَهنْ أَذونَ إِلَّا م38تَکَلَّم{ 
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ایستند و [مردم] سخن نگویند مگر کسى که [خداى] رحمان به او رخصت دهد و سخن راست روزى که روح و فرشتگان به صف مى
 }38گوید {

 }39{ذَلک الْیوم الْحقُّ فَمن شَاء اتَّخَذَ إِلَى ربه مآبا  
 }39آن [روز] روز حق است پس هر که خواهد راه بازگشتى به سوى پروردگار خود بجوید {

 }40ت تُرَابا  {إِنَّا أَنذَرنَاکُم عذَابا قَرِیبا یوم ینظُرُ الْمرْء ما قَدمت یداه ویقُولُ الْکَافرُ یا لَیتَنی کُن
خویش پیش فرستاده است بنگرد و کافر گوید کاش من خاك دادیم روزى که آدمى آنچه را با دست ما شما را از عذابى نزدیک هشدار

 }40بودم {

 
 معارج - 27

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1سأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ  {
 }1اى پرسید {شوندهاى از عذاب واقعپرسنده

}  عافد لَه سرینَ لَی2لِّلْکَاف{ 
 }2اى نیست {که اختصاص به کافران دارد [و] آن را بازدارنده

 }3منَ اللَّه ذي الْمعارِجِ  {
 }3[و] از جانب خداوند صاحب درجات [و مراتب] است {

 }4مسینَ أَلْف سنَۀٍ  {تَعرُج الْملَائکَۀُ والرُّوح إِلَیه فی یومٍ کَانَ مقْداره خَ
 }4روند {فرشتگان و روح در روزى که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوى او باال مى

 }5فَاصبِرْ صبرًا جمیلًا  {
 }5پس صبر کن صبرى نیکو {

 }6إِنَّهم یرَونَه بعیدا  {
 }6بینند {زیرا آنان [عذاب] را دور مى

 }7ونَرَاه قَرِیبا  {
 }7بینیم {و [ما] نزدیکش مى

 }8یوم تَکُونُ السماء کَالْمهلِ  {
 }8روزى که آسمانها چون فلز گداخته شود {
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 }9وتَکُونُ الْجِبالُ کَالْعهنِ  {
 }9و کوهها چون پشم زده گردد {

 }10ولَا یسأَلُ حمیم حمیما  {
 }10{ و هیچ دوست صمیمى از دوست صمیمى [حال] نپرسد

}  یهنبِب ذئموذَابِ ینْ عي مفْتَدی لَو رِمجالْم دوی مرُونَهصب11ی{ 
کند که کاش براى رهایى از عذاب آن روز مى توانست پسران خود را عوض دهد دهند گناهکار آرزو مىآنان را به ایشان نشان مى

}11{ 

}  یهأَخو هتباحص12و{ 
 }12مسرش و برادرش را {و [نیز] ه

}  ی تُؤْویهالَّت هیلَتفَص13و{ 
 }13دهد {اش را که به او پناه مىو قبیله

}  نجِیهی ا ثُمیعمضِ جی الْأَرن فم14و{ 
 }14کرد {داد] و آنگاه خود را رها مىو هر که را که در روى زمین است همه را [عوض مى

 }15{کَلَّا إِنَّها لَظَى  
 }15کشد {نه چنین است [آتش] زبانه مى

 }16نَزَّاعۀً لِّلشَّوى  {
 }16سر و اندام را برکننده است {پوست

 }17تَدعو منْ أَدبرَ وتَولَّى  {
 }17هر که را پشت کرده و روى برتافته {

 }18وجمع فَأَوعى  {
 }18خواند {مىو گرد آورده و انباشته [و حسابش را نگاه داشته] فرا 

 }19إِنَّ الْإِنسانَ خُلقَ هلُوعا  {
 }19تاب] خلق شده است {به راستى که انسان سخت آزمند [و بى

 }20إِذَا مسه الشَّرُّ جزُوعا  {
 }20اى به او رسد عجز و البه کند {چون صدمه

 }21وإِذَا مسه الْخَیرُ منُوعا  {
 }21ورزد {و چون خیرى به او رسد بخل 

 }22إِلَّا الْمصلِّینَ  {
 }22غیر از نمازگزاران {

 }23الَّذینَ هم علَى صلَاتهِم دائمونَ  {
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 }23کنند {همان کسانى که بر نمازشان پایدارى مى

}  لُومعقٌّ مح هِمالوی أَمینَ فالَّذ24و{ 
 }24و همانان که در اموالشان حقى معلوم است {

 }25سائلِ والْمحرُومِ  {لِّل
 }25براى سائل و محروم {

 }26والَّذینَ یصدقُونَ بِیومِ الدینِ  {
 }26و کسانى که روز جزا را باور دارند {

 }27والَّذینَ هم منْ عذَابِ ربهِم مشْفقُونَ  {
 }27و آنان که از عذاب پروردگارشان بیمناکند {

 ذَابونٍ  {إِنَّ عأْمرُ مغَی هِمب28ر{ 
 }28توانند بود {چرا که از عذاب پروردگارشان ایمن نمى

 }29والَّذینَ هم لفُرُوجِهِم حافظُونَ  {
 }29کنند {و کسانى که دامن خود را حفظ مى

 }30ملُومینَ  {إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَکَت أَیمانُهم فَإِنَّهم غَیرُ 
 }30مگر بر همسران خود یا کنیزانشان که [در این صورت] مورد نکوهش نیستند {

 }31فَمنِ ابتَغَى وراء ذَلک فَأُولَئک هم الْعادونَ  {
 }31و هر کس پا از این [حد] فراتر نهد آنان همان از حد درگذرندگانند {

و هِمانَاتأَمل مینَ هالَّذونَ  {واعر مهده32ع{ 
 }32کنند {و کسانى که امانتها و پیمان خود را مراعات مى

 }33والَّذینَ هم بِشَهاداتهِم قَائمونَ  {
 }33اند {و آنان که بر شهادتهاى خود ایستاده

 }34والَّذینَ هم علَى صلَاتهِم یحافظُونَ  {
 }34ورزند {مى و کسانى که بر نمازشان مداومت

 }35أُولَئک فی جنَّات مکْرَمونَ  {
 }35آنها هستند که در باغهایى [از بهشت] گرامى خواهند بود {

 }36فَمالِ الَّذینَ کَفَرُوا قبلَک مهطعینَ  {
 }36اند به سوى تو شتابان {چه شده است که آنان که کفر ورزیده

 }37مالِ عزِینَ  {عنِ الْیمینِ وعنِ الشِّ
 }37آورند] {گروه گروه از راست و از چپ [هجوم مى

 }38أَیطْمع کُلُّ امرِئٍ منْهم أَن یدخَلَ جنَّۀَ نَعیمٍ  {

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٥۹                                                   https:T.me/quranpuyan 

 }38بندد که در بهشت پر نعمت درآورده شود {آیا هر یک از آنان طمع مى

 }39کَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهم مما یعلَمونَ  {
 }39دانند آفریدیم {نه چنین است ما آنان را از آنچه [خود] مى

 }40فَلَا أُقْسم بِرَب الْمشَارِقِ والْمغَارِبِ إِنَّا لَقَادرونَ  {
 }40کنم که ما تواناییم {[هرگز] به پروردگار خاوران و باختران سوگند یاد مى

 }41نَحنُ بِمسبوقینَ  {علَى أَن نُّبدلَ خَیرًا منْهم وما 
 }41که به جاى آنان بهتر از ایشان را بیاوریم و بر ما پیشى نتوانند جست {

 }42فَذَرهم یخُوضُوا ویلْعبوا حتَّى یلَاقُوا یومهم الَّذي یوعدونَ  {
 }42ات نمایند {اند مالقپس بگذارشان یاوه گویند و بازى کنند تا روزى را که وعده داده شده

 }43یوم یخْرُجونَ منَ الْأَجداث سرَاعا کَأَنَّهم إِلَى نُصبٍ یوفضُونَ  {
 }43روزى که از گورها[ى خود] شتابان برآیند گویى که آنان به سوى پرچمهاى افراشته مى دوند {

 }44ذي کَانُوا یوعدونَ  {خَاشعۀً أَبصارهم تَرْهقُهم ذلَّۀٌ ذَلک الْیوم الَّ
 }44شد {دیدگانشان فرو افتاده [غبار] مذلت آنان را فرو گرفته است این است همان روزى که به ایشان وعده داده مى

 

 مطففین  - 28

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1ویلٌ لِّلْمطَفِّفینَ  {
 }1فروشان {کمواى بر 

 }2الَّذینَ إِذَا اکْتَالُواْ علَى النَّاسِ یستَوفُونَ  {
 }2که چون از مردم پیمانه ستانند تمام ستانند {

 }3وإِذَا کَالُوهم أَو وزنُوهم یخْسرُونَ  {
 }3و چون براى آنان پیمانه یا وزن کنند به ایشان کم دهند {

 }4نَّهم مبعوثُونَ  {أَلَا یظُنُّ أُولَئک أَ
 }4دارند که برانگیخته خواهند شد {مگر آنان گمان نمى

 }5لیومٍ عظیمٍ  {
 }5[در] روزى بزرگ {

 }6یوم یقُوم النَّاس لرَب الْعالَمینَ  {
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 }6روزى که مردم در برابر پروردگار جهانیان به پاى ایستند {

 تَابینٍ  {کَلَّا إِنَّ کجی سارِ لَف7الفُج{ 
 }7پندارند] که کارنامه بدکاران در سجین است {نه چنین است [که مى

 }8وما أَدراك ما سجینٌ  {
 }8و تو چه دانى که سجین چیست {

}  رْقُومم تَاب9ک{ 
 }9شده {کتابى است نوشته

 }10ویلٌ یومئذ لِّلْمکَذِّبِینَ  {
 }10کنندگان در آن هنگام {کذیبواى بر ت

 }11الَّذینَ یکَذِّبونَ بِیومِ الدینِ  {
 }11پندارند {آنان که روز جزا را دروغ مى

 }12وما یکَذِّب بِه إِلَّا کُلُّ معتَد أَثیمٍ  {
 }12گیرد {و جز هر تجاوزپیشه گناهکارى آن را به دروغ نمى

 هلَیینَ  {إِذَا تُتْلَى علیرُ الْأَواطاتُنَا قَالَ أَس13آی{ 
 }13هاى پیشینیان است {[همان که] چون آیات ما بر او خوانده شود گوید [اینها] افسانه

 }14کَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما کَانُوا یکْسبونَ  {
 }14{ شدند زنگار بر دلهایشان بسته استنه چنین است بلکه آنچه مرتکب مى

 }15کَلَّا إِنَّهم عن ربهِم یومئذ لَّمحجوبونَ  {
 }15زهى پندار که آنان در آن روز از پروردگارشان سخت محجوبند {

 }16ثُم إِنَّهم لَصالُوا الْجحیمِ  {
 }16آنگاه به یقین آنان به جهنم درآیند {

 }17ذِّبونَ  {ثُم یقَالُ هذَا الَّذي کُنتُم بِه تُکَ
 }17گرفتید {سپس [به ایشان] گفته خواهد شد این همان است که آن را به دروغ مى

 }18کَلَّا إِنَّ کتَاب الْأَبرَارِ لَفی علِّیینَ  {
 }18نه چنین است در حقیقت کتاب نیکان در علیون است {

 }19وما أَدراك ما علِّیونَ  {
 }19ن چیست {و تو چه دانى که علیو

}  رْقُومم تَاب20ک{ 
 }20شده {کتابى است نوشته

 }21یشْهده الْمقَرَّبونَ  {
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 }21مقربان آن را مشاهده خواهند کرد {

 }22إِنَّ الْأَبرَار لَفی نَعیمٍ  {
 }22براستى نیکوکاران در نعیم [الهى] خواهند بود {

 }23علَى الْأَرائک ینظُرُونَ  {
 }23نگرند {تختها [نشسته] مى بر

 }24تَعرِف فی وجوههِم نَضْرَةَ النَّعیمِ  {
 }24یابى {هایشان طراوت نعمت [بهشت] را درمىاز چهره

 }25یسقَونَ من رحیقٍ مخْتُومٍ  {
 }25اى مهر شده نوشانیده شوند {از باده

 }26الْمتَنَافسونَ  {ختَامه مسک وفی ذَلک فَلْیتَنَافَسِ 
 }26اى که] مهر آن مشک است و در این [نعمتها] مشتاقان باید بر یکدیگر پیشى گیرند {[باده

 }27ومزَاجه من تَسنیمٍ  {
 }27و ترکیبش از [چشمه] تسنیم است {

 }28عینًا یشْرَب بِها الْمقَرَّبونَ  {
 }28{اى که مقربان [خدا] از آن نوشند چشمه

 }29إِنَّ الَّذینَ أَجرَموا کَانُواْ منَ الَّذینَ آمنُوا یضْحکُونَ  {
 }29گرفتند {کردند آنان را که ایمان آورده بودند به ریشخند مى[آرى در دنیا] کسانى که گناه مى

 }30وإِذَا مرُّواْ بِهِم یتَغَامزُونَ  {
 }30کردند {برو با هم رد و بدل مىگذشتند اشاره چشم و او چون بر ایشان مى

 }31وإِذَا انقَلَبواْ إِلَى أَهلهِم انقَلَبواْ فَکهِینَ  {
 }31پرداختند {طبعى مىگشتند به شوخو هنگامى که نزد خانواده[هاى] خود بازمى

 }32وإِذَا رأَوهم قَالُوا إِنَّ هؤُلَاء لَضَالُّونَ  {
 }32گفتند اینها [جماعتى] گمراهند {مى دیدندو چون مؤمنان را مى

 }33وما أُرسلُوا علَیهِم حافظینَ  {
 }33و حال آنکه آنان براى بازرسى [کار]شان فرستاده نشده بودند {

 }34فَالْیوم الَّذینَ آمنُواْ منَ الْکُفَّارِ یضْحکُونَ  {
 }34{ زنندو[لى] امروز مؤمنانند که بر کافران خنده مى

 }35علَى الْأَرائک ینظُرُونَ  {
 }35کنند {بر تختها[ى خود نشسته] نظاره مى

 }36هلْ ثُوب الْکُفَّار ما کَانُوا یفْعلُونَ  {

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٦۲                                                   https:T.me/quranpuyan 

 }36اند {کردند رسیده[تا ببینند] آیا کافران به پاداش آنچه مى
 

 تکویر - 29

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 خداوند رحمتگر مهربان به نام

}  ترکُو س1إِذَا الشَّم{ 
 }1آنگاه که خورشید به هم درپیچد {

}  ترانکَد ومإِذَا النُّج2و{ 
 }2تیره شوند {و آنگه که ستارگان همى

}  رَتیالُ سإِذَا الْجِب3و{ 
 }3و آنگاه که کوهها به رفتار آیند {

  طِّلَتع شَارإِذَا الْع4{و{ 
 }4وقتى شتران ماده وانهاده شوند {

}  رَتشح وشحإِذَا الْو5و{ 
 }5گرد آرند {و آنگه که وحوش را همى

}  رَتجس ارإِذَا الْبِح6و{ 
 }6دریاها آنگه که جوشان گردند {

}  تجوز إِذَا النُّفُوس7و{ 
 }7و آنگاه که جانها به هم درپیوندند {

 }8الْموؤُودةُ سئلَت  {وإِذَا 
 }8گور {پرسند چو زان دخترك زنده به

}  لَتذَنبٍ قُت 9بِأَي{ 
 }9به کدامین گناه کشته شده است {

}  رَتنُش فحإِذَا الص10و{ 
 }10ها زهم بگشایند {و آنگاه که نامه

}  طَتاء کُشمإِذَا الس11و{ 
 }11{و آنگاه که آسمان زجا کنده شود 

}  رَتعس یمحإِذَا الْج12و{ 
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 }12و آنگه که جحیم را برافروزانند {

}  فَتلنَّۀُ أُزإِذَا الْج13و{ 
 }13و آنگه که بهشت را فرا پیش آرند {

}  ضَرَتا أَحم نَفْس تمل14ع{ 
 }14هر ن فس بداند چه فراهم دیده {

 }15فَلَا أُقْسم بِالْخُنَّسِ  {
 }15نه سوگند به اختران گردان {نه 

 }16الْجوارِ الْکُنَّسِ  {
 }16[کز دیده] نهان شوند و از نو آیند {

}  سعسلِ إِذَا عاللَّی17و{ 
 }17سوگند به شب چون پشت گرداند {

}  حِ إِذَا تَنَفَّسبالص18و{ 
 }18سوگند به صبح چون دمیدن گیرد {

 }19یمٍ  {إِنَّه لَقَولُ رسولٍ کَرِ
 }19که [قرآن] سخن فرشته بزرگوارى است {

 }20ذي قُوةٍ عند ذي الْعرْشِ مکینٍ  {
 }20نیرومند [که] پیش خداوند عرش بلندپایگاه است {

 }21مطَاعٍ ثَم أَمینٍ  {
 }21در آنجا [هم] مطاع [و هم] امین است {

 }22وما صاحبکُم بِمجنُونٍ  {
 }22مجنون نیست {و رفیق شما 

 }23ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِینِ  {
 }23و قطعا آن [فرشته وحى] را در افق رخشان دیده {

 }24وما هو علَى الْغَیبِ بِضَنینٍ  {
 }24و او در امر غیب بخیل نیست {

 }25وما هو بِقَولِ شَیطَانٍ رجِیمٍ  {
 }25سخن دیو رجیم {و [قرآن] نیست

 }26فَأَینَ تَذْهبونَ  {
 }26روید {پس به کجا مى

 }27إِنْ هو إِلَّا ذکْرٌ لِّلْعالَمینَ  {
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 }27این [سخن] بجز پندى براى عالمیان نیست {

}  یمتَقسأَن ی نکُمن شَاء مم28ل{ 
 }28براى هر یک از شما که خواهد به راه راست رود {

 }29یشَاء اللَّه رب الْعالَمینَ  { وما تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن
 }29و تا خدا پروردگار جهانها نخواهد [شما نیز] نخواهید خواست {

 
 طور - 30

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1والطُّورِ  {
 }1سوگند به طور {

 }2وکتَابٍ مسطُورٍ  {
 }2شده {و کتابى نگاشته 

 }3فی رقٍّ منشُورٍ  {
 }3در طومارى گسترده {

 }4والْبیت الْمعمورِ  {
 }4سوگند به آن خانه آباد [خدا] {

 }5والسقْف الْمرْفُوعِ  {
 }5سوگند به بام بلند [آسمان] {

 }6والْبحرِ الْمسجورِ  {
 }6و آن دریاى سرشار [و افروخته] {

بر ذَابإِنَّ ع}  عاقلَو 7ک{ 
 }7شدنى است {که عذاب پروردگارت واقع

 }8ما لَه من دافعٍ  {
 }8اى نیست {آن را هیچ بازدارنده

 }9یوم تَمور السماء مورا  {
 }9روزى که آسمان سخت در تب و تاب افتد {
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 }10وتَسیرُ الْجِبالُ سیرًا  {
 }10{و کوهها [جمله] به حرکت درآیند 

 }11فَویلٌ یومئذ للْمکَذِّبِینَ  {
 }11کنندگان در آن روز {پس واى بر تکذیب

 }12الَّذینَ هم فی خَوضٍ یلْعبونَ  {
 }12آنان که به یاوه سرگرمند {

 }13یوم یدعونَ إِلَى نَارِ جهنَّم دعا  {
 }13کشیدنى {شوند [چه] روزى که به سوى آتش جهنم کشیده مى

 }14هذه النَّار الَّتی کُنتُم بِها تُکَذِّبونَ  {
 }14پنداشتید {[و به آنان گویند] این همان آتشى است که دروغش مى

 }15أَفَسحرٌ هذَا أَم أَنتُم لَا تُبصرُونَ  {
 }15بینید {یا شما [درست] نمىآیا این افسون است

بِرُوا أَوا فَاصهلَولُونَ  { اصمتَع ا کُنتُمنَ مزَوا تُجإِنَّم کُملَیاء عوبِرُوا س16لَا تَص{ 
 }16یابید {کردید مجازات مىبه آن درآیید خواه بشکیبید یا نشکیبید به حال شما یکسان است تنها به آنچه مى

 }17إِنَّ الْمتَّقینَ فی جنَّات ونَعیمٍ  {
 }17و [در] ناز و نعمتند {پرهیزگاران در باغهایى 

 }18فَاکهِینَ بِما آتَاهم ربهم ووقَاهم ربهم عذَاب الْجحیمِ  {
 }18به آنچه پروردگارشان به آنان داده دلشادند و پروردگارشان آنها را از عذاب دوزخ مصون داشته است {

 }19{  کُلُوا واشْرَبوا هنیئًا بِما کُنتُم تَعملُونَ
 }19آوردید بخورید و بنوشید گواراتان باد {[به آنان گویند] به [پاداش] آنچه به جاى مى

 }20متَّکئینَ علَى سرُرٍ مصفُوفَۀٍ وزوجنَاهم بِحورٍ عینٍ  {
 }20ایم {چشم را همسر آنان گرداندهاند و حوران درشتبر تختهایى ردیف هم تکیه زده

یء کُلُّ امرِئٍ بِما کَسب رهینٌ  آمنُوا واتَّبعتْهم ذُریتُهم بِإِیمانٍ أَلْحقْنَا بِهِم ذُریتَهم وما أَلَتْنَاهم منْ عملهِم من شَ والَّذینَ

}21{ 
ن ملحق خواهیم کرد و چیزى از کار[ها]شان را اند فرزندانشان را به آناو کسانى که گرویده و فرزندانشان آنها را در ایمان پیروى کرده

 }21کاهیم هر کسى در گرو دستاورد خویش است {نمى

 }22وأَمددنَاهم بِفَاکهۀٍ ولَحمٍ مما یشْتَهونَ  {
 }22کنیم {با [هر نوع] میوه و گوشتى که دلخواه آنهاست آنان را مدد [و تقویت] مى

ا کَأْسیهونَ فعتَنَازی}  یملَا تَأْثا ویهف 23ا لَّا لَغْو{ 
 }23کنند] که در آن نه یاوه گویى است و نه گناه {ربایند [و بر سرش همچشمى مىدر آنجا جامى از دست هم مى
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 }24ویطُوف علَیهِم غلْمانٌ لَّهم کَأَنَّهم لُؤْلُؤٌ مکْنُونٌ  {
 }24اند که [در صدف] نهفته است {گردند انگارى آنها مرواریدىگردشان همى و براى [خدمت] آنان پسرانى است که بر

 }25وأَقْبلَ بعضُهم علَى بعضٍ یتَساءلُونَ  {
 }25شان رو به برخى کنند [و] از هم پرسند {و برخى

 }26قَالُوا إِنَّا کُنَّا قَبلُ فی أَهلنَا مشْفقینَ  {
 }26خانواده خود بیمناك بودیم { گویند ما پیشتر در میان

 }27فَمنَّ اللَّه علَینَا ووقَانَا عذَاب السمومِ  {
 }27پس خدا بر ما منت نهاد و ما را از عذاب گرم [مرگبار] حفظ کرد {

}  یمرُّ الرَّحالْب وه إِنَّه وهعلُ نَدن قَب28إِنَّا کُنَّا م{ 
 }28خواندیم که او همان نیکوکار مهربان است {مىما از دیرباز او را 

 }29فَذَکِّرْ فَما أَنت بِنعمت ربک بِکَاهنٍ ولَا مجنُونٍ  {
 }29پس اندرز ده که تو به لطف پروردگارت نه کاهنى و نه دیوانه {

 }30أَم یقُولُونَ شَاعرٌ نَّتَرَبص بِه ریب الْمنُونِ  {
 }30بریم [و چشم به راه بد زمانه بر اوییم] {گویند شاعرى است که انتظار مرگش را مىمىیا 

 }31قُلْ تَرَبصوا فَإِنِّی معکُم منَ الْمتَرَبصینَ  {
 }31بگو منتظر باشید که من [نیز] با شما از منتظرانم {

 }32اغُونَ  {أَم تَأْمرُهم أَحلَامهم بِهذَا أَم هم قَوم طَ
 }32دارد یا [نه] آنها مردمى سرکشند {آیا پندارهایشان آنان را به این [موضعگیرى] وا مى

 }33أَم یقُولُونَ تَقَولَه بل لَّا یؤْمنُونَ  {
 }33گویند آن را بربافته [نه] بلکه باور ندارند {یا مى

ادإِن کَانُوا ص هثْلم یثدأْتُوا بِحینَ  {فَلْی34ق{ 
 }34گویند سخنى مثل آن بیاورند {پس اگر راست مى

 }35أَم خُلقُوا منْ غَیرِ شَیء أَم هم الْخَالقُونَ  {
 }35اند یا آنکه خودشان خالق [خود] هستند {آیا از هیچ خلق شده

 }36أَم خَلَقُوا السماوات والْأَرض بل لَّا یوقنُونَ  {
 }36اند [نه] بلکه یقین ندارند {ها و زمین را [آنان] خلق کردهآیا آسمان

 }37أَم عندهم خَزَائنُ ربک أَم هم الْمصیطرُونَ  {
 }37یا ایشان تسلط [تام] دارند {آیا ذخایر پروردگار تو پیش آنهاست

 }38سلْطَانٍ مبِینٍ  {أَم لَهم سلَّم یستَمعونَ فیه فَلْیأْت مستَمعهم بِ
 }38آیا نردبانى دارند که بر آن [بر شوند و] بشنوند پس باید شنونده آنان برهانى آشکار بیاورد {
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 }39أَم لَه الْبنَات ولَکُم الْبنُونَ  {
 }39آیا خدا را دختران است و شما را پسران {

غْرَمٍ من مم مرًا فَهأَج مأَلُهتَس 40ثْقَلُونَ  {أَم{ 
 }40کنى و آنان از [تعهد اداى] تاوان گرانبارند {آیا از آنها مزدى مطالبه مى

 }41أَم عندهم الْغَیب فَهم یکْتُبونَ  {
 }41نویسند {آیا [علم] غیب پیش آنهاست و آنها مى

 }42أَم یرِیدونَ کَیدا فَالَّذینَ کَفَرُوا هم الْمکیدونَ  {
 }42اند {اند خود دچار نیرنگ شدهخواهند نیرنگى بزنند و [لى] آنان که کافر شدهیا مى

 }43أَم لَهم إِلَه غَیرُ اللَّه سبحانَ اللَّه عما یشْرِکُونَ  {
 }43گردانند {خدا از آنچه [با او] شریک مىآیا ایشان را جز خدا معبودى است منزه است

ا کرَوإِن یو}  رْکُومم ابحقُولُوا سطًا یاقاء سمنَ السفًا م44س{ 
 }44گویند ابرى متراکم است {سنگى را در حال سقوط از آسمان ببینند مىو اگر پاره

 }45فَذَرهم حتَّى یلَاقُوا یومهم الَّذي فیه یصعقُونَ  {
 }45افتند برسند {مىپس بگذارشان تا به آن روزى که در آن بیهوش 

 }46یوم لَا یغْنی عنْهم کَیدهم شَیئًا ولَا هم ینصرُونَ  {
 }46وجه به کارشان نیاید و حمایت نیابند {روزى که نیرنگشان به هیچ

 }47وإِنَّ للَّذینَ ظَلَموا عذَابا دونَ ذَلک ولَکنَّ أَکْثَرَهم لَا یعلَمونَ  {
دانند [که آن عذاب اند خواهد بود ولى بیشترشان نمىدر حقیقت غیر از این [مجازات] عذابى [دیگر] براى کسانى که ظلم کردهو 

 }47چیست] {

}  ینَ تَقُومح کبر دمبِح حبسنَا ونیبِأَع فَإِنَّک کبکْمِ رحبِرْ لاص48و{ 
خیزى به نیایش ى پیشه کن که تو خود در حمایت مایى و هنگامى که [از خواب] بر مىو در برابر دستور پروردگارت شکیبای

 }48پروردگارت تسبیح گوى {

 }49ومنَ اللَّیلِ فَسبحه وإِدبار النُّجومِ  {
 }49گوى او باش {اى از شب و در فروشدن ستارگان تسبیحو [نیز] پاره

 
 نجم - 31

 
 مِ اللّهیمِبِسمـَنِ الرَّحالرَّح 
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 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1والنَّجمِ إِذَا هوى  {
 }1آید {سوگند به اختر [= قرآن] چون فرود مى

 }2ما ضَلَّ صاحبکُم وما غَوى  {
 }2[که] یار شما نه گمراه شده و نه در نادانى مانده {

 }3وما ینطقُ عنِ الْهوى  {
 }3گوید {هوس سخن نمىو از سر 

 }4إِنْ هو إِلَّا وحی یوحى  {
 }4شود نیست {این سخن بجز وحیى که وحى مى

 }5علَّمه شَدید الْقُوى  {
 }5آن را [فرشته] شدیدالقوى به او فرا آموخت {

 }6ذُو مرَّةٍ فَاستَوى  {
 }6[سروش] نیرومندى که [مسلط] درایستاد {

 }7قِ الْأَعلَى  {وهو بِالْأُفُ
 }7در حالى که او در افق اعلى بود {

 }8ثُم دنَا فَتَدلَّى  {
 }8سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد {

 }9فَکَانَ قَاب قَوسینِ أَو أَدنَى  {
 }9اش] به قدر [طول] دو [انتهاى] کمان یا نزدیکتر شد {تا [فاصله

 }10فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى  {
 }10اش آنچه را باید وحى کند وحى فرمود {آنگاه به بنده

 }11ما کَذَب الْفُؤَاد ما رأَى  {
 }11آنچه را دل دید انکار[ش] نکرد {

 }12أَفَتُمارونَه علَى ما یرَى  {
 }12کنید {آیا در آنچه دیده است با او جدال مى

 }13ولَقَد رآه نَزْلَۀً أُخْرَى  {
 }13ا بار دیگرى هم او را دیده است {و قطع

 }14عند سدرةِ الْمنْتَهى  {
 }14نزدیک سدرالمنتهى {

 }15عندها جنَّۀُ الْمأْوى  {
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 }15الماوى است {در همان جا که جنۀ

 }16إِذْ یغْشَى السدرةَ ما یغْشَى  {
 }16سدر را آنچه پوشیده بود پوشیده بود {آنگاه که درخت

 }17ما زاغَ الْبصرُ وما طَغَى  {
 }17دیده [اش] منحرف نگشت و [از حد] در نگذشت {

 }18لَقَد رأَى منْ آیات ربه الْکُبرَى  {
 }18به راستى که [برخى] از آیات بزرگ پروردگار خود را بدید {

 }19أَفَرَأَیتُم اللَّات والْعزَّى  {
 }19عزى { به من خبر دهید از الت و

 }20ومنَاةَ الثَّالثَۀَ الْأُخْرَى  {
 }20و منات آن سومین دیگر {

 }21أَلَکُم الذَّکَرُ ولَه الْأُنثَى  {
 }21آیا [به خیالتان] براى شما پسر است و براى او دختر {

 }22تلْک إِذًا قسمۀٌ ضیزَى  {
 }22در این صورت این تقسیم نادرستى است {

 یونَ إِلَّا الظَّنَّإِنْ هتَّبِعلْطَانٍ إِن ین سا مبِه ا أَنزَلَ اللَّهاؤُکُم مآبو ا أَنتُموهتُمیماء سمإِلَّا أَس  لَقَدو ى الْأَنفُسوا تَهمو

 }23جاءهم من ربهِم الْهدى  {
اید [و] خدا بر [حقانیت] آنها هیچ دلیلى نفرستاده است رى کرده[این بتان] جز نامهایى بیش نیستند که شما و پدرانتان نامگذا

 }23کنند با آنکه قطعا از جانب پروردگارشان هدایت برایشان آمده است {[آنان] جز گمان و آنچه را که دلخواهشان است پیروى نمى

 }24أَم للْإِنسانِ ما تَمنَّى  {
 }24مگر انسان آنچه را آرزو کند دارد {

الْأُولَى  {فَلرَةُ والْآخ 25لَّه{ 
 }25آن سرا و این سرا از آن خداست {

شَاء ون یمل أْذَنَ اللَّهأَن ی دعن بئًا إِلَّا مشَی متُهی شَفَاعلَا تُغْن اتاومی السف لَکن مکَم مرْضَى  {و26ی{ 
کارى نیاید مگر پس از آنکه خدا به هر که خواهد و خشنود باشد اذن دهد و بسا فرشتگانى که در آسمانهایند [و] شفاعتشان به 

}26{ 

 }27إِنَّ الَّذینَ لَا یؤْمنُونَ بِالْآخرَةِ لَیسمونَ الْملَائکَۀَ تَسمیۀَ الْأُنثَى  {
 }27{ نهنددر حقیقت کسانى که آخرت را باور ندارند فرشتگان را در نامگذارى به صورت مؤنث نام مى

 }28وما لَهم بِه منْ علْمٍ إِن یتَّبِعونَ إِلَّا الظَّنَّ وإِنَّ الظَّنَّ لَا یغْنی منَ الْحقِّ شَیئًا  {
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کنند و در واقع گمان در [وصول به] حقیقت هیچ سودى و ایشان را به این [کار] معرفتى نیست جز گمان [خود] را پیروى نمى
 }28رساند {نمى

 }29فَأَعرِض عن من تَولَّى عن ذکْرِنَا ولَم یرِد إِلَّا الْحیاةَ الدنْیا  {
 }29پس از هر کس که از یاد ما روى برتافته و جز زندگى دنیا را خواستار نبوده است روى برتاب {

 }30عن سبِیله وهو أَعلَم بِمنِ اهتَدى  {ذَلک مبلَغُهم منَ الْعلْمِ إِنَّ ربک هو أَعلَم بِمن ضَلَّ 
تر این منتهاى دانش آنان است پروردگار تو خود به [حال] کسى که از راه او منحرف شده داناتر و او به کسى که راه یافته [نیز] آگاه

 }30است {

 }31أَساؤُوا بِما عملُوا ویجزِي الَّذینَ أَحسنُوا بِالْحسنَى  { وللَّه ما فی السماوات وما فی الْأَرضِ لیجزِي الَّذینَ
اند کیفر دهد و آنان اند به [سزاى] آنچه انجام دادهو هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است از آن خداست تا کسانى را که بد کرده

 }31اند به نیکى پاداش دهد {را که نیکى کرده

ذْ أَنشَأَکُم منَ الْأَرضِ وإِذْ أَنتُم یجتَنبونَ کَبائرَ الْإِثْمِ والْفَواحش إِلَّا اللَّمم إِنَّ ربک واسع الْمغْفرَةِ هو أَعلَم بِکُم إِالَّذینَ 

 }32اتَّقَى  {أَجِنَّۀٌ فی بطُونِ أُمهاتکُم فَلَا تُزَکُّوا أَنفُسکُم هو أَعلَم بِمنِ 
آمرزش است وى از آن ورزند پروردگارت [نسبت به آنها] فراخآنان که از گناهان بزرگ و زشتکاریها جز لغزشهاى کوچک خوددارى مى

گاه که در شکمهاى مادرانتان [در زهدان] نهفته بودید به [حال] شما داناتر است پس دم که شما را از زمین پدید آورد و از همان
 }32را پاك مشمارید او به [حال] کسى که پرهیزگارى نموده داناتر است {خودتان 

 }33أَفَرَأَیت الَّذي تَولَّى  {
 }33پس آیا آن کسى را که [از جهاد] روى برتافت دیدى {

 }34وأَعطَى قَلیلًا وأَکْدى  {
 }34و اندکى بخشید و [از باقى] امتناع ورزید {

الْغَی لْمع هندرَى  {أَعی و35بِ فَه{ 
 }35بیند {آیا علم غیب پیش اوست و او مى

 }36أَم لَم ینَبأْ بِما فی صحف موسى  {
 }36هاى موسى [آمده] خبر نیافته است {یا بدانچه در صحیفه

 }37وإِبرَاهیم الَّذي وفَّى  {
 }37هاى] همان ابراهیمى که وفا کرد {و [نیز در نوشته

 }38ا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرَى  {أَلَّ
 }38دارد {اى بار گناه دیگرى را بر نمىکه هیچ بردارنده

 }39وأَن لَّیس للْإِنسانِ إِلَّا ما سعى  {
 }39و اینکه براى انسان جز حاصل تالش او نیست {

 }40وأَنَّ سعیه سوف یرَى  {
 }40ه خواهد شد {و [نتیجه] کوشش او به زودى دید
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 }41ثُم یجزَاه الْجزَاء الْأَوفَى  {
 }41سپس هر چه تمامتر وى را پاداش دهند {

 }42وأَنَّ إِلَى ربک الْمنتَهى  {
 }42و اینکه پایان [کار] به سوى پروردگار توست {

 }43وأَنَّه هو أَضْحک وأَبکَى  {
 }43گریاند {مىخنداند و و هم اوست که مى

 }44وأَنَّه هو أَمات وأَحیا  {
 }44گرداند {میراند و زنده مىو هم اوست که مى

 }45وأَنَّه خَلَقَ الزَّوجینِ الذَّکَرَ والْأُنثَى  {
 }45آفریند نر و ماده {و هم اوست که دو نوع مى

 }46من نُّطْفَۀٍ إِذَا تُمنَى  {
 }46ریخته شود {اى چون فرو از نطفه

 }47وأَنَّ علَیه النَّشْأَةَ الْأُخْرَى  {
 }47و هم پدید آوردن [عالم] دیگر بر [عهده] اوست {

 }48وأَنَّه هو أَغْنَى وأَقْنَى  {
 }48نیاز کرد و سرمایه بخشید {و هم اوست که [شما را] بى

 }49وأَنَّه هو رب الشِّعرَى  {
 }49ار ستاره شعرى {و هم اوست پروردگ

 }50وأَنَّه أَهلَک عادا الْأُولَى  {
 }50و هم اوست که عادیان قدیم را هالك کرد {

 }51وثَمود فَما أَبقَى  {
 }51و ثمود را [نیز هالك کرد] و [کسى را] باقى نگذاشت {

 }52{وقَوم نُوحٍ من قَبلُ إِنَّهم کَانُوا هم أَظْلَم وأَطْغَى  
 }52تر بودند {و پیشتر [از همه آنها] قوم نوح را زیرا که آنان ستمگرتر و سرکش

 }53والْمؤْتَفکَۀَ أَهوى  {
 }53و شهرها[ى س دوم و عاموره] را فرو افکند {

 }54فَغَشَّاها ما غَشَّى  {
 }54پوشاند بر آن [دو شهر از باران گوگردى] آنچه را پوشاند {

 }55اء ربک تَتَمارى  {فَبِأَي آلَ
 }55دارى {پس به کدام یک از نعمتهاى پروردگارت تردید روا مى
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 }56هذَا نَذیرٌ منَ النُّذُرِ الْأُولَى  {
 }56دهندگان نخستین است {اى از [جمله] بیمدهندهاین [پیامبر نیز] بیم

 }57أَزِفَت الْآزِفَۀُ  {
 }57[وه چه] نزدیک گشت قیامت {

 }58لَیس لَها من دونِ اللَّه کَاشفَۀٌ  {
 }58جز خدا کسى آشکارکننده آن نیست {

 }59أَفَمنْ هذَا الْحدیث تَعجبونَ  {
 }59آیا از این سخن عجب دارید {

 }60وتَضْحکُونَ ولَا تَبکُونَ  {
 }60گریید {خندید و نمىو مى

 }61وأَنتُم سامدونَ  {
 }61غفلتید {و شما در 

 }62فَاسجدوا للَّه واعبدوا  {
 }62پس خدا را سجده کنید و بپرستید {

 
 کافرون  - 32

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1قُلْ یا أَیها الْکَافرُونَ  {
 }1بگو اى کافران {

 }2لَا أَعبد ما تَعبدونَ  {
 }2پرستم {پرستید نمىآنچه مى

}  دبا أَعونَ مابِدع لَا أَنتُم3و{ 
 }3پرستید {پرستم شما نمىو آنچه مى

}  دتُّمبا عم ابِدلَا أَنَا ع4و{ 
 }4پرستم {و نه آنچه پرستیدید من مى

}  دبا أَعونَ مابِدع لَا أَنتُم5و{ 
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 }5پرستید {مىپرستم شما و نه آنچه مى

 }6لَکُم دینُکُم ولی دینِ  {
 }6دین شما براى خودتان و دین من براى خودم {

 
 حاقۀ - 33

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1الْحاقَّۀُ  {
 }1آن رخ دهنده {

 }2ما الْحاقَّۀُ  {
 }2چیست آن رخ دهنده {

 }3أَدراك ما الْحاقَّۀُ  {وما 
 }3و چه دانى که آن رخ دهنده چیست {

 }4کَذَّبت ثَمود وعاد بِالْقَارِعۀِ  {
 }4ثمود و عاد آن حادثه کوبنده را تکذیب کردند {

 }5فَأَما ثَمود فَأُهلکُوا بِالطَّاغیۀِ  {
 }5{اما ثمود به [سزاى] سرکشى [خود] به هالکت رسیدند 

 }6وأَما عاد فَأُهلکُوا بِرِیحٍ صرْصرٍ عاتیۀٍ  {
 }6و اما عاد به [وسیله] تندبادى توفنده سرکش هالك شدند {

 }7خَاوِیۀٍ  {خْلٍ سخَّرَها علَیهِم سبع لَیالٍ وثَمانیۀَ أَیامٍ حسوما فَتَرَى الْقَوم فیها صرْعى کَأَنَّهم أَعجاز نَ
هاى نخلهاى دیدى گویى آنها تنهشب و هشت روز پیاپى بر آنان بگماشت در آن [مدت] مردم را فرو افتاده مى[که خدا] آن را هفت

 }7اند {میان تهى

 }8فَهلْ تَرَى لَهم من باقیۀٍ  {
 }8بینى {آیا از آنان کسى را بر جاى مى

 }9ه والْمؤْتَفکَات بِالْخَاطئَۀِ  {وجاء فرْعونُ ومن قَبلَ
 }9و فرعون و کسانى که پیش از او بودند و [مردم] شهرهاى سرنگون شده [سدوم و عاموره] مرتکب خطا شدند {

 }10فَعصوا رسولَ ربهِم فَأَخَذَهم أَخْذَةً رابِیۀً  {
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 }10م] آنان را به گرفتنى سخت فرو گرفت {و از امر فرستاده پروردگارشان سرپیچى کردند و [خدا ه

 }11إِنَّا لَما طَغَى الْماء حملْنَاکُم فی الْجارِیۀِ  {
 }11ما چون آب طغیان کرد شما را بر کشتى سوار نمودیم {

 }12لنَجعلَها لَکُم تَذْکرَةً وتَعیها أُذُنٌ واعیۀٌ  {
 }12دانیم و گوشهاى شنوا آن را نگاه دارد {تا آن را براى شما [مایه] تذکرى گر

 }13فَإِذَا نُفخَ فی الصورِ نَفْخَۀٌ واحدةٌ  {
 }13پس آنگاه که در صور یک بار دمیده شود {

 }14وحملَت الْأَرض والْجِبالُ فَدکَّتَا دکَّۀً واحدةً  {
 }14ا با یک تکان ریز ریز گردند {ها از جاى خود برداشته شوند و هر دوى آنهو زمین و کوه

 }15فَیومئذ وقَعت الْواقعۀُ  {
 }15پس آن روز است که واقعه [آنچنانى] وقوع یابد {

 }16وانشَقَّت السماء فَهِی یومئذ واهیۀٌ  {
 }16و آسمان از هم بشکافد و در آن روز است که آن از هم گسسته باشد {

ع لَکالْمۀٌ  {ویانثَم ذئموی مقَهفَو کبر رْشلُ عمحیا وهائج17لَى أَر{ 
 }17دارند {و فرشتگان در اطراف [آسمان]اند و عرش پروردگارت را آن روز هشت [فرشته ] بر سر خود بر مى

 }18یومئذ تُعرَضُونَ لَا تَخْفَى منکُم خَافیۀٌ  {
 }18ماند {اى از شما پوشیده نمىشوید [و] پوشیدهپیشگاه خدا] عرضه مىدر آن روز شما [به 

}  تَابِیهاقْرَؤُوا ک اؤُمقُولُ هفَی هینمبِی هتَابک ینْ أُوتا م19فَأَم{ 
 }19اش به دست راستش داده شود گوید بیایید و کتابم را بخوانید {اما کسى که کارنامه

 إِنِّی ظَنَنت}  ابِیهسلَاقٍ ح20أَنِّی م{ 
 }20رسم {من یقین داشتم که به حساب خود مى

 }21فَهو فی عیشَۀٍ راضیۀٍ  {
 }21پس او در یک زندگى خوش است {

 }22فی جنَّۀٍ عالیۀٍ  {
 }22در بهشتى برین {

 }23قُطُوفُها دانیۀٌ  {
 }23[که] میوه هایش در دسترس است {

 }24واشْرَبوا هنیئًا بِما أَسلَفْتُم فی الْأَیامِ الْخَالیۀِ  {کُلُوا 
 }24بخورید و بنوشید گواراتان باد به [پاداش] آنچه در روزهاى گذشته انجام دادید {

}  تَابِیهک أُوت ی لَمتَنا لَیقُولُ یفَی هالمبِش هتَابک ینْ أُوتا مأَم25و{ 
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 }25اش به دست چپش داده شود گوید اى کاش کتابم را دریافت نکرده بودم {سى که کارنامهو اما ک

}  ابِیهسا حرِ مأَد لَم26و{ 
 }26و از حساب خود خبردار نشده بودم {

 }27یا لَیتَها کَانَت الْقَاضیۀَ  {
 }27کرد {اى کاش آن [مرگ] کار را تمام مى

النِّی ما أَغْنَى عم}  28یه{ 
 }28مال من مرا سودى نبخشید {

}  یهلْطَاننِّی سع لَک29ه{ 
 }29قدرت من از [کف] من برفت {

}  فَغُلُّوه 30خُذُوه{ 
 }30[گویند] بگیرید او را و در غل کشید {

}  لُّوهص یمحالْج 31ثُم{ 
 }31آنگاه میان آتشش اندازید {

 }32سبعونَ ذراعا فَاسلُکُوه  { ثُم فی سلْسلَۀٍ ذَرعها
 }32پس در زنجیرى که درازى آن هفتاد گز است وى را در بند کشید {

 }33إِنَّه کَانَ لَا یؤْمنُ بِاللَّه الْعظیمِ  {
 }33گروید {چرا که او به خداى بزرگ نمى

 }34ولَا یحض علَى طَعامِ الْمسکینِ  {
 }34کرد {تشویق نمىو به اطعام مسکین 

}  یممنَا حاهه موالْی لَه س35فَلَی{ 
 }35پس امروز او را در اینجا حمایتگرى نیست {

 }36ولَا طَعام إِلَّا منْ غسلینٍ  {
 }36و خوراکى جز چرکابه ندارد {

 }37لَا یأْکُلُه إِلَّا الْخَاطؤُونَ  {
 }37{خورند که آن را جز خطاکاران نمى

 }38فَلَا أُقْسم بِما تُبصرُونَ  {
 }38بینید {کنم به آنچه مىپندارید] سوگند یاد مىپس نه [چنان است که مى

 }39وما لَا تُبصرُونَ  {
 }39بینید {و آنچه نمى

 }40إِنَّه لَقَولُ رسولٍ کَرِیمٍ  {
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 }40اى بزرگوار است {که [قرآن] قطعا گفتار فرستاده

منُونَ  {وا تُؤْمیلًا مرٍ قَللِ شَاعبِقَو و41ا ه{ 
 }41و آن گفتار شاعرى نیست [که] کمتر [به آن] ایمان دارید {

 }42ولَا بِقَولِ کَاهنٍ قَلیلًا ما تَذَکَّرُونَ  {
 }42گیرید {و نه گفتار کاهنى [که] کمتر [از آن] پند مى

 }43{تَنزِیلٌ من رب الْعالَمینَ  
 }43اى است از جانب پروردگار جهانیان {[پیام] فرودآمده

 }44ولَو تَقَولَ علَینَا بعض الْأَقَاوِیلِ  {
 }44ها بر ما بسته بود {اى گفتهو اگر [او] پاره

 }45لَأَخَذْنَا منْه بِالْیمینِ  {
 }45گرفتیم {دست راستش را سخت مى

 نْهنَا ملَقَطَع ینَ  {ثُمت46الْو{ 
 }46کردیم {سپس رگ قلبش را پاره مى

 }47فَما منکُم منْ أَحد عنْه حاجِزِینَ  {
 }47شد {و هیچ یک از شما مانع از [عذاب] او نمى

 }48وإِنَّه لَتَذْکرَةٌ لِّلْمتَّقینَ  {
 }48و در حقیقت [قرآن] تذکارى براى پرهیزگاران است {

إِنَّا لَنَعکَذِّبِینَ  {ونکُم مأَنَّ م 49لَم{ 
 }49کنندگانى هستند {دانیم که از [میان] شما تکذیبو ما به راستى مى

 }50وإِنَّه لَحسرَةٌ علَى الْکَافرِینَ  {
 }50و آن واقعا بر کافران حسرتى است {

 }51وإِنَّه لَحقُّ الْیقینِ  {
 }51است { شبهه حقیقتى یقینىو این [قرآن] بى

 }52فَسبح بِاسمِ ربک الْعظیمِ  {
 }52پس به [پاس] نام پروردگار بزرگت تسبیح گوى {

 
 ق  - 34
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 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ
 به نام خداوند رحمتگر مهربان

}  جِیدالْقُرْآنِ الْم1ق و{ 
 }1قاف سوگند به قرآن باشکوه {

 }2جاءهم منذر منْهم فَقَالَ الْکَافرُونَ هذَا شَیء عجِیب  {بلْ عجِبوا أَن 
شدند و کافران گفتند این [محمد و حکایت اى از خودشان برایشان آمد در شگفت[که آنان نگرویدند] بلکه از اینکه هشداردهنده

 }2معاد] چیزى عجیب است {

ر کا ذَلکُنَّا تُرَابتْنَا وذَا مأَئ}  یدعب ع3ج{ 
 }3شویم] این بازگشتى بعید است {آیا چون مردیم و خاك شدیم [زنده مى

 }4قَد علمنَا ما تَنقُص الْأَرض منْهم وعندنَا کتَاب حفیظٌ  {
 }4اى است {کاهد و پیش ما کتاب ضبطکنندهایم که زمین [چه مقدار] از اجسادشان فرو مىقطعا دانسته

 }5بلْ کَذَّبوا بِالْحقِّ لَما جاءهم فَهم فی أَمرٍ مرِیجٍ  {
 }5[نه] بلکه حقیقت را وقتى برایشان آمد دروغ خواندند و آنها در کارى سردرگم [مانده]اند {

 }6فُرُوجٍ  { أَفَلَم ینظُرُوا إِلَى السماء فَوقَهم کَیف بنَینَاها وزینَّاها وما لَها من
 }6ایم و براى آن هیچ گونه شکافتگى نیست {اند که چگونه آن را ساخته و زینتش دادهمگر به آسمان باالى سرشان ننگریسته

 }7والْأَرض مددنَاها وأَلْقَینَا فیها رواسی وأَنبتْنَا فیها من کُلِّ زوجٍ بهِیجٍ  {
 }7انگیز رویانیدیم {ن لنگر[آسا کوه]ها فرو افکندیم و در آن از هر گونه جفت دلو زمین را گستردیم و در آ

 }8تَبصرَةً وذکْرَى لکُلِّ عبد منیبٍ  {
 }8افزا و پندآموز باشد {کارى بینش[تا] براى هر بنده توبه

و نَّاتج تْنَا بِهکًا فَأَنبارباء ماء ممنَ السنَزَّلْنَا مو}  یدصالْح ب9ح{ 
 }9هاى دروکردنى رویانیدیم {و از آسمان آبى پر برکت فرود آوردیم پس بدان [وسیله] باغها و دانه

}  یدنَّض ا طَلْعلَّه قَاتاسالنَّخْلَ ب10و{ 
 }10و درختان تناور خرما که خوشه[هاى] روى هم چیده دارند {

 }11بِه بلْدةً میتًا کَذَلک الْخُرُوج  { رِزقًا لِّلْعباد وأَحیینَا
 }11اى را زنده گردانیدیم رستاخیز [نیز] چنین است {[اینها همه] براى روزى بندگان [من] است و با آن [آب] سرزمین مرده

}  ودثَمو الرَّس ابحأَصنُوحٍ و مقَو ملَهقَب ت12کَذَّب{ 
 }12اصحاب ر س و ثمود {پیش از ایشان قوم نوح و 

}  انُ لُوطإِخْونُ وورْعفو ادع13و{ 
 }13و عاد و فرعون و برادران لوط {

}  یدعقَّ ولَ فَحالرُّس عٍ کُلٌّ کَذَّبتُب مقَوکَۀِ والْأَی ابحأَص14و{ 
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 }14روغ گرفتند و [در نتیجه] تهدید [من] واجب آمد {نشینان و قوم تبع به تکذیب پرداختند همگى فرستادگان [ما] را به دو بیشه

}  یددنْ خَلْقٍ جسٍ می لَبف ملْ هلِ بیِینَا بِالْخَلْقِ الْأَو15أَفَع{ 
 }15اند {مگر از آفرینش نخستین [خود] به تنگ آمدیم [نه] بلکه آنها از خلق جدید در شبهه

 }16م ما تُوسوِس بِه نَفْسه ونَحنُ أَقْرَب إِلَیه منْ حبلِ الْورِید  {ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ ونَعلَ
 }16کند و ما از شاهرگ [او] به او نزدیکتریم {اى به او مىدانیم که نفس او چه وسوسهایم و مىو ما انسان را آفریده

 }17الشِّمالِ قَعید  {إِذْ یتَلَقَّى الْمتَلَقِّیانِ عنِ الْیمینِ وعنِ 
 }17اند {کننده از راست و از چپ مراقب نشستهآنگاه که دو [فرشته] دریافت

}  یدتع یبقر هیلٍ إِلَّا لَدن قَوظُ ملْفا ی18م{ 
 }18کند] {آورد مگر اینکه مراقبى آماده نزد او [آن را ضبط مى[آدمى] هیچ سخنى را به لفظ درنمى

اءتجو }  یدتَح نْهم ا کُنتم کقِّ ذَلبِالْح توکْرَةُ الْم19س{ 
 }19گریختى {و سکرات مرگ به راستى در رسید این همان است که از آن مى

}  یدعالْو موی کورِ ذَلی الصخَ فنُف20و{ 
 }20و در صور دمیده شود این است روز تهدید [من] {

 }21معها سائقٌ وشَهِید  { وجاءت کُلُّ نَفْسٍ
 }21اى است {دهندهدهنده و گواهىآید [در حالى که] با او سوقو هر کسى مى

}  یددح موالْی رُكصفَب طَاءكغ نکذَا فَکَشَفْنَا عنْ هی غَفْلَۀٍ مف کُنت 22لَقَد{ 
ات امروز تیز ات را [از جلوى چشمانت] برداشتیم و دیدهبودى و[لى] ما پردهگویند] واقعا که از این [حال] سخت در غفلت [به او مى

 }22است {

}  یدتع يا لَدذَا مه قَالَ قَرِینُه23و{ 
 }23ام] {گوید این است آنچه پیش من آماده است [و ثبت کردهو [فرشته] همنشین او مى

 یدنکُلَّ کَفَّارٍ ع نَّمهی جا فی24{ أَلْق{ 
 }24شود] هر کافر سرسختى را در جهنم فروافکنید {[به آن دو فرشته خطاب مى

 }25منَّاعٍ لِّلْخَیرِ معتَد مرِیبٍ  {
 }25[هر] بازدارنده از خیرى [هر] متجاوز شکاکى {

}  یدذَابِ الشَّدی الْعف اهیا آخَرَ فَأَلْقإِلَه اللَّه علَ معي ج26الَّذ{ 
 }26که با خداوند خدایى دیگر قرار داد [اى دو فرشته] او را در عذاب شدید فرو افکنید {

}  یدعی ضَلَالٍ بن کَانَ فلَکو تُها أَطْغَینَا مبر 27قَالَ قَرِینُه{ 
 }27زى بود {گوید پروردگار ما من او را به عصیان وانداشتم لیکن [خودش] در گمراهى دور و درا[شیطان] همدمش مى

}  یدعکُم بِالْوإِلَی تمقَد قَدو يوا لَدم28قَالَ لَا تَخْتَص{ 
 }28فرماید در پیشگاه من با همدیگر مستیزید [که] از پیش به شما هشدار داده بودم {[خدا] مى
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}  بِیدا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعمو يلُ لَدلُ الْقَودبا ی29م{ 
 }29شود و من [نسبت] به بندگانم بیدادگر نیستم {حکم دگرگون نمى پیش من

}  زِیدن ملْ متَقُولُ هو تَلَأْتلِ امه نَّمهجنَقُولُ ل مو30ی{ 
 }30گوید آیا باز هم هست {گوییم آیا پر شدى و مىآن روز که [ما] به دوزخ مى

 }31غَیرَ بعید  {وأُزلفَت الْجنَّۀُ للْمتَّقینَ 
 }31آنکه دور باشد {و بهشت را براى پرهیزگاران نزدیک گردانند بى

}  یظفابٍ حکُلِّ أَوونَ لدا تُوعذَا م32ه{ 
 }32کار نگهبان [حدود خدا] خواهد بود {اید [و] براى هر توبه[و به آنان گویند] این همان است که وعده یافته

الرَّح ینْ خَشیبٍ  {مناء بِقَلْبٍ مجبِ ون بِالْغَی33م{ 
 }33کار [باز] آید {آنکه در نهان از خداى بخشنده بترسد و با دلى توبه

}  الْخُلُود موی کلَامٍ ذَلا بِسخُلُوه34اد{ 
 }34به سالمت [و شادکامى] در آن درآیید [که] این روز جاودانگى است {

 }35فیها ولَدینَا مزِید  {لَهم ما یشَاؤُونَ 
 }35هر چه بخواهند در آنجا دارند و پیش ما فزونتر [هم] هست {

 }36وکَم أَهلَکْنَا قَبلَهم من قَرْنٍ هم أَشَد منْهم بطْشًا فَنَقَّبوا فی الْبِلَاد هلْ من محیصٍ  {
[بس] نیرومندتر از اینان بودند و در شهرها پرسه زده بودند [اما سرانجام] مگر  و چه بسا نسلها که پیش از ایشان هالك کردیم که

 }36گریزگاهى بود {

}  شَهِید وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب ن کَانَ لَهمکْرَى للَذ کی ذَل37إِنَّ ف{ 
 }37د عبرتى است {قطعا در این [عقوبتها] براى هر صاحبدل و حق نیوشى که خود به گواهى ایست

 }38ولَقَد خَلَقْنَا السماوات والْأَرض وما بینَهما فی ستَّۀِ أَیامٍ وما مسنَا من لُّغُوبٍ  {
 }38و در حقیقت آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش هنگام آفریدیم و احساس ماندگى نکردیم {

 }39یقُولُونَ وسبح بِحمد ربک قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وقَبلَ الْغُرُوبِ  {فَاصبِرْ علَى ما 
 }39گویند صبر کن و پیش از برآمدن آفتاب و پیش از غروب به ستایش پروردگارت تسبیح گوى {و بر آنچه مى

}  ودجالس اربأَدو هحبلِ فَسنَ اللَّیم40و{ 
 }40شب و به دنبال سجود [به صورت تعقیب و نافله] او را تسبیح گوى {اى از و پاره

 }41واستَمع یوم ینَاد الْمنَاد من مکَانٍ قَرِیبٍ  {
 }41دهد به گوش باش {و روزى که منادى از جایى نزدیک ندا درمى

 }42{یوم یسمعونَ الصیحۀَ بِالْحقِّ ذَلک یوم الْخُرُوجِ  
 }42شنوند آن [روز] روز بیرون آمدن [از زمین] است {روزى که فریاد [رستاخیز] را به حق مى

 }43إِنَّا نَحنُ نُحیِی ونُمیت وإِلَینَا الْمصیرُ  {
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 }43رسانیم و برگشت به سوى ماست {بخشیم و به مرگ مىماییم که خود زندگى مى

 ضتَشَقَّقُ الْأَر مویرٌ  {یسنَا یلَیشْرٌ عح کا ذَلرَاعس منْه44ع{ 
 }44شود این حشرى است که بر ما آسان خواهد بود {روزى که زمین به سرعت از [اجساد] آنان جدا و شکافته مى

 خَافن یارٍ فَذَکِّرْ بِالْقُرْآنِ مبهِم بِجلَیع ا أَنتمقُولُونَ وا یبِم لَمنُ أَعنَح}  یدع45و{ 
 }45ترسد پند ده {گویند داناتریم و تو به زور وادارنده آنان نیستى پس به [وسیله] قرآن هر که را از تهدید [من] مىما به آنچه مى

 
 مزمل - 35

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1یا أَیها الْمزَّملُ  {
 }1به خویشتن فرو پیچیده {اى جامه 

 }2قُمِ اللَّیلَ إِلَّا قَلیلًا  {
 }2به پا خیز شب را مگر اندکى {

 }3نصفَه أَوِ انقُص منْه قَلیلًا  {
 }3نیمى از شب یا اندکى از آن را بکاه {

 }4أَو زِد علَیه ورتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیلًا  {
 }4را شمرده شمرده بخوان {یا بر آن [نصف] بیفزاى و قرآن 

 }5إِنَّا سنُلْقی علَیک قَولًا ثَقیلًا  {
 }5کنیم {در حقیقت ما به زودى بر تو گفتارى گرانبار القا مى

 }6إِنَّ نَاشئَۀَ اللَّیلِ هی أَشَد وطْءا وأَقْوم قیلًا  {
 }6تر است {قطعا برخاستن شب رنجش بیشتر و گفتار [در آن هنگام] راستین

 }7إِنَّ لَک فی اَلنَّهارِ سبحا طَوِیلًا  {
 }7[و] تو را در روز آمد و شدى دراز است {

 }8واذْکُرِ اسم ربک وتَبتَّلْ إِلَیه تَبتیلًا  {
 }8و نام پروردگار خود را یاد کن و تنها به او بپرداز {

 }9إِلَه إِلَّا هو فَاتَّخذْه وکیلًا  {رب الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ لَا 
 }9[اوست] پروردگار خاور و باختر خدایى جز او نیست پس او را کارساز خویش اختیار کن {
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 }10واصبِرْ علَى ما یقُولُونَ واهجرْهم هجرًا جمیلًا  {
 }10له بگیر {گویند شکیبا باش و از آنان با دورى گزیدنى خوش فاصو بر آنچه مى

 }11وذَرنی والْمکَذِّبِینَ أُولی النَّعمۀِ ومهلْهم قَلیلًا  {
 }11کنندگان توانگر واگذار و اندکى مهلتشان ده {و مرا با تکذیب

 }12إِنَّ لَدینَا أَنکَالًا وجحیما  {
 }12در حقیقت پیش ما زنجیرها و دوزخ {

عۀٍ وا ذَا غُصامطَعا  {ویما أَل13ذَاب{ 
 }13و غذایى گلوگیر و عذابى پر درد است {

 }14یوم تَرْجف الْأَرض والْجِبالُ وکَانَت الْجِبالُ کَثیبا مهِیلًا  {
 }14روزى که زمین و کوهها به لرزه درآیند و کوهها به سان ریگ روان گردند {

 }15شَاهدا علَیکُم کَما أَرسلْنَا إِلَى فرْعونَ رسولًا  {إِنَّا أَرسلْنَا إِلَیکُم رسولًا 
 }15اى به سوى فرعون فرستادیم {اى که گواه بر شماست روانه کردیم همان گونه که فرستادهگمان ما به سوى شما فرستادهبى

 }16فَعصى فرْعونُ الرَّسولَ فَأَخَذْنَاه أَخْذًا وبِیلًا  {
 }16فرعون به آن فرستاده عصیان ورزید پس ما او را به سختى فرو گرفتیم {[ولى] 

 }17فَکَیف تَتَّقُونَ إِن کَفَرْتُم یوما یجعلُ الْوِلْدانَ شیبا  {
 }17گرداند پرهیز توانید کرد {پس اگر کفر بورزید چگونه از روزى که کودکان را پیر مى

 }18وعده مفْعولًا  { السماء منفَطرٌ بِه کَانَ
 }18آسمان از [بیم] آن [روز] در هم شکافد وعده او انجام یافتنى است {

 }19إِنَّ هذه تَذْکرَةٌ فَمن شَاء اتَّخَذَ إِلَى ربه سبِیلًا  {
 }19قطعا این [آیات] اندرزى است تا هر که بخواهد به سوى پروردگار خود راهى در پیش گیرد {

لَّه یقَدر اللَّیلَ والنَّهار علم أَن ربک یعلَم أَنَّک تَقُوم أَدنَى من ثُلُثَیِ اللَّیلِ ونصفَه وثُلُثَه وطَائفَۀٌ منَ الَّذینَ معک وال إِنَّ

لنَ الْقُرْآنِ عرَ مسا تَیفَاقْرَؤُوا م کُملَیع فَتَاب وهصضِ لَّن تُحی الْأَرونَ فضْرِبآخَرُونَ یرْضَى ونکُم مکُونُ میأَن س م

وا الصیمأَقو نْهرَ مسا تَیفَاقْرَؤُوا م بِیلِ اللَّهی سلُونَ فقَاتآخَرُونَ یو ن فَضْلِ اللَّهتَغُونَ مبأَقْرِضُوا یآتُوا الزَّکَاةَ ولَاةَ و

إِنَّ اللَّه غَفُور  ا وما تُقَدموا لأَنفُسکُم منْ خَیرٍ تَجِدوه عند اللَّه هو خَیرًا وأَعظَم أَجرًا واستَغْفرُوا اللَّهاللَّه قَرْضًا حسنً

}  یمح20ر{ 
یا یک سوم آن را [به نماز]  داند که تو و گروهى از کسانى که با تواند نزدیک به دو سوم از شب یا نصف آندر حقیقت پروردگارت مى

داند که [شما] هرگز حساب آن را ندارید پس بر شما ببخشود کند [او] مىگیرى مىخیزید و خداست که شب و روز را اندازهبرمى
ر زمین اى] دیگر دداند که به زودى در میانتان بیمارانى خواهند بود و [عدهشود بخوانید [خدا] مى[اینک] هر چه از قرآن میسر مى

نمایند پس هر چه از [قرآن] میسر شد تالوت کنید کنند [و] در پى روزى خدا هستند و [گروهى] دیگر در راه خدا پیکار مىسفر مى
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و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و وام نیکو به خدا دهید و هر کار خوبى براى خویش از پیش فرستید آن را نزد خدا بهتر و با 
 }20بیشتر باز خواهید یافت و از خدا طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده مهربان است {پاداشى 

 
 حمد (فاتحۀ) - 36

 
 }1بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ {

 }1به نام خداوند رحمتگر مهربان {

 }2الْحمد للّه رب الْعالَمینَ {
 }2ستایش خدایى را که پروردگار جهانیان {

 }3الرَّحمـنِ الرَّحیمِ { 
 }3رحمتگر مهربان {

الک یومِ الدینِ { 4مـ{ 
 }4[و] خداوند روز جزاست {

 }5إِیاك نَعبد وإِیاك نَستَعینُ {
 }5جوییم {پرستیم و تنها از تو یارى مى[بار الها] تنها تو را مى

} یمستَقرَاطَ المنَــــا الص6اهد{ 
 }6راه راست هدایت فرما {ما را به 

 }7صرَاطَ الَّذینَ أَنعمت علَیهِم غَیرِ المغضُوبِ علَیهِم والَ الضَّالِّینَ {
 }7اى نه [راه] مغضوبان و نه [راه] گمراهان {شان داشتهراه آنان که گرامى

 
 قریش - 37

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 مهربانبه نام خداوند رحمتگر 

 }1لإِیلَاف قُرَیشٍ  {
 }1دادن قریش {براى الفت
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}  فیالصلَۀَ الشِّتَاء ورِح هِم2إِیلَاف{ 
 }2الفتشان هنگام کوچ زمستان و تابستان [خدا پیلداران را نابود کرد] {

}  تیذَا الْبه بوا ردبع3فَلْی{ 
 }3پس باید خداوند این خانه را بپرستند {

}  فنْ خَوم منَهآموعٍ ون جم مهمي أَطْع4الَّذ{ 
 }4خاطرشان کرد {همان [خدایى] که در گرسنگى غذایشان داد و از بیم [دشمن] آسوده

 
 فیل - 38

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 کبلَ رفَع فتَرَ کَی یلِ  {أَلَمابِ الْفح1بِأَص{ 
 }1مگر ندیدى پروردگارت با پیلداران چه کرد {

 }2أَلَم یجعلْ کَیدهم فی تَضْلیلٍ  {
 }2آیا نیرنگشان را بر باد نداد {

 }3وأَرسلَ علَیهِم طَیرًا أَبابِیلَ  {
 }3و بر سر آنها دسته دسته پرندگانى ا بابیل فرستاد {

 }4حجارةٍ من سجیلٍ  {تَرْمیهِم بِ
 }4افکندند {[که] بر آنان سنگهایى از گل [سخت] مى

 }5فَجعلَهم کَعصف مأْکُولٍ  {
 }5شده گردانید {و [سرانجام خدا] آنان را مانند کاه جویده

 
 قلم  - 39

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان
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 }1والْقَلَمِ وما یسطُرُونَ  {ن 
 }1نویسند {نون سوگند به قلم و آنچه مى

 }2ما أَنت بِنعمۀِ ربک بِمجنُونٍ  {
 }2[که] تو به لطف پروردگارت دیوانه نیستى {

 }3وإِنَّ لَک لَأَجرًا غَیرَ ممنُونٍ  {
 }3خواهد بود {منتگمان تو را پاداشى بىو بى

 }4ک لَعلى خُلُقٍ عظیمٍ  {وإِنَّ
 }4و راستى که تو را خویى واالست {

 }5فَستُبصرُ ویبصرُونَ  {
 }5به زودى خواهى دید و خواهند دید {

 }6بِأَییکُم الْمفْتُونُ  {
 }6[که] کدام یک از شما دستخوش جنونید {

و هبِیلن سن ضَلَّ عبِم لَمأَع وه کبینَ  {إِنَّ رتَدهبِالْم لَمأَع و7ه{ 
 }7داند چه کسى از راه او منحرف شده و [هم] او به راه یافتگان داناتر است {پروردگارت خود بهتر مى

 }8فَلَا تُطعِ الْمکَذِّبِینَ  {
 }8پس از دروغزنان فرمان مبر {

 }9ودوا لَو تُدهنُ فَیدهنُونَ  {
 }9تا نرمى نمایند { دوست دارند که نرمى کنى

 }10ولَا تُطع کُلَّ حلَّاف مهِینٍ  {
 }10اى فرمان مبر {و از هر قسم خورنده فرو مایه

 }11همازٍ مشَّاء بِنَمیمٍ  {
 }11دارد {[که] عیبجوست و براى خبرچینى گام برمى

 }12منَّاعٍ لِّلْخَیرِ معتَد أَثیمٍ  {
 }12یشه {مانع خیر متجاوز گناه پ

 }13عتُلٍّ بعد ذَلک زنیمٍ  {
 }13گستاخ [و] گذشته از آن زنازاده است {

 }14أَن کَانَ ذَا مالٍ وبنینَ  {
 }14به صرف اینکه مالدار و پسردار است {

 }15إِذَا تُتْلَى علَیه آیاتُنَا قَالَ أَساطیرُ الْأَولینَ  {
 }15هاى پیشینیان است {گوید افسانه چون آیات ما بر او خوانده شود
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 }16سنَسمه علَى الْخُرْطُومِ  {
 }16اش داغ نهیم [و رسوایش کنیم] {زودا که بر بینى

 }17إِنَّا بلَونَاهم کَما بلَونَا أَصحاب الْجنَّۀِ إِذْ أَقْسموا لَیصرِمنَّها مصبِحینَ  {
داران را آزمودیم مورد آزمایش قرار دادیم آنگاه که سوگند خوردند که صبح برخیزند و [میوه] آن [باغ] را ما آنان را همان گونه که باغ

 }17حتما بچینند {

 }18ولَا یستَثْنُونَ  {
 }18و[لى] ان شاء اهللا نگفتند {

 }19فَطَاف علَیها طَائف من ربک وهم نَائمونَ  {
 }19وده بودند بالیى از جانب پروردگارت بر آن [باغ] به گردش در آمد {پس در حالى که آنان غن

 }20فَأَصبحت کَالصرِیمِ  {
 }20و [باغ] آفت زده [و زمین بایر] گردید {

 }21فَتَنَادوا مصبِحینَ  {
 }21پس [باغداران] بامدادان یکدیگر را صدا زدند {

إِن کُنتُم کُمرْثلَى حوا عینَ  { أَنِ اغْدارِم22ص{ 
 }22خویش روید {چینید بامدادان به سوى کشتکه اگر میوه مى

 }23فَانطَلَقُوا وهم یتَخَافَتُونَ  {
 }23گفتند {پس به راه افتادند و آهسته به هم مى

 }24أَن لَّا یدخُلَنَّها الْیوم علَیکُم مسکینٌ  {
 }24شما در آید {که امروز نباید در باغ بینوایى بر 

 }25وغَدوا علَى حرْد قَادرِینَ  {
 }25دیدند رفتند {و صبحگاهان در حالى که خود را بر منع [بینوایان] توانا مى

 }26فَلَما رأَوها قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ  {
 }26ایم {و چون [باغ] را دیدند گفتند قطعا ما راه گم کرده

 }27مونَ  {بلْ نَحنُ محرُو
 }27[نه] بلکه ما محرومیم {

 }28قَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُل لَّکُم لَولَا تُسبحونَ  {
 }28ستایید {خردمندترینشان گفت آیا به شما نگفتم چرا خدا را به پاکى نمى

 }29قَالُوا سبحانَ ربنَا إِنَّا کُنَّا ظَالمینَ  {
 }29ستاییم ما واقعا ستمگر بودیم {ه پاکى مىگفتند پروردگارا تو را ب

 }30فَأَقْبلَ بعضُهم علَى بعضٍ یتَلَاومونَ  {
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 }30شان رو به بعضى دیگر آوردند و همدیگر را به نکوهش گرفتند {پس بعضى

 }31قَالُوا یا ویلَنَا إِنَّا کُنَّا طَاغینَ  {
 }31{ایم گفتند اى واى بر ما که سرکش بوده

 }32عسى ربنَا أَن یبدلَنَا خَیرًا منْها إِنَّا إِلَى ربنَا راغبونَ  {
 }32امید است که پروردگار ما بهتر از آن را به ما عوض دهد زیرا ما به پروردگارمان مشتاقیم {

 }33{  کَذَلک الْعذَاب ولَعذَاب الْآخرَةِ أَکْبرُ لَو کَانُوا یعلَمونَ
 }33دانستند قطعا بزرگتر خواهد بود {عذاب [دنیا] چنین است و عذاب آخرت اگر مى

 }34إِنَّ للْمتَّقینَ عند ربهِم جنَّات النَّعیمِ  {
 }34براى پرهیزگاران نزد پروردگارشان باغستانهاى پر ناز و نعمت است {

 }35{ أَفَنَجعلُ الْمسلمینَ کَالْمجرِمینَ 
 }35پس آیا فرمانبرداران را چون بدکاران قرار خواهیم داد {

 }36ما لَکُم کَیف تَحکُمونَ  {
 }36کنید {شما را چه شده چگونه داورى مى

 }37أَم لَکُم کتَاب فیه تَدرسونَ  {
 }37گیرید {یا شما را کتابى هست که در آن فرا مى

 }38یتَخَیرُونَ  {إِنَّ لَکُم فیه لَما 
 }38گزینید براى شما در آن خواهد بود {که هر چه را برمى

 }39أَم لَکُم أَیمانٌ علَینَا بالغَۀٌ إِلَى یومِ الْقیامۀِ إِنَّ لَکُم لَما تَحکُمونَ  {
 }39حکم کنید {ستاید که هر چه دلتان خوایا اینکه شما تا روز قیامت [از ما] سوگندهایى رسا گرفته

}  یمعز کم بِذَلهم أَیلْه40س{ 
 }40از آنان بپرس کدامشان ضامن این [ادعا] یند {

 }41أَم لَهم شُرَکَاء فَلْیأْتُوا بِشُرَکَائهِم إِن کَانُوا صادقینَ  {
 }41گویند شریکانشان را بیاورند {یا شریکانى دارند پس اگر راست مى

 }42شَف عن ساقٍ ویدعونَ إِلَى السجود فَلَا یستَطیعونَ  {یوم یکْ
 }42روزى که کار زار [و رهایى دشوار] شود و به سجده فرا خوانده شوند و در خود توانایى نیابند {

هو ودجنَ إِلَى السوعدکَانُوا ی قَدلَّۀٌ وذ مقُهتَرْه مهارصۀً أَبعونَ  {خَاشمالس 43م{ 
 }43شدند و تندرست بودند {گیرد در حالى که [پیش از این] به سجده دعوت مىدیدگانشان به زیر افتاده خوارى آنان را فرو مى

 }44فَذَرنی ومن یکَذِّب بِهذَا الْحدیث سنَستَدرِجهم منْ حیثُ لَا یعلَمونَ  {
 }44اى که در نیابند [گریبان] خواهیم گرفت {کند واگذار به تدریج آنان را به گونهگفتار را تکذیب مىپس مرا با کسى که این 

 }45وأُملی لَهم إِنَّ کَیدي متینٌ  {
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 }45دهم زیرا تدبیر من [سخت] استوار است {و مهلتشان مى

 }46أَم تَسأَلُهم أَجرًا فَهم من مغْرَمٍ مثْقَلُونَ  {
 }46یابند {کنى و آنان خود را زیر بار تاوان گرانبار مىآیا از آنان مزدى درخواست مى

 }47أَم عندهم الْغَیب فَهم یکْتُبونَ  {
 }47نویسند {یا [علم] غیب پیش آنهاست و آنها مى

هى وإِذْ نَاد وتبِ الْحاحلَا تَکُن کَصو کبکْمِ رحبِرْ لفَاص}  کْظُومم 48و{ 
 }48پس در [امتثال] حکم پروردگارت شکیبایى ورز و مانند همدم ماهى [=یونس] مباش آنگاه که اندوه زده ندا درداد {

}  ومذْمم وهرَاء ولَنُبِذَ بِالْع هبن رۀٌ ممعن کَهارلَا أَن تَد49لَو{ 
 }49شد {کرد قطعا نکوهش شده بر زمین خشک انداخته مىو نمىاگر لطفى از جانب پروردگارش تدارك [حال] ا

 }50فَاجتَباه ربه فَجعلَه منَ الصالحینَ  {
 }50پس پروردگارش وى را برگزید و از شایستگانش گردانید {

 }51الذِّکْرَ ویقُولُونَ إِنَّه لَمجنُونٌ  {وإِن یکَاد الَّذینَ کَفَرُوا لَیزْلقُونَک بِأَبصارِهم لَما سمعوا 
 }51اى است {گفتند او واقعا دیوانهو آنان که کافر شدند چون قرآن را شنیدند چیزى نمانده بود که تو را چشم بزنند و مى

 }52وما هو إِلَّا ذکْرٌ لِّلْعالَمینَ  {
 }52و حال آنکه [قرآن] جز تذکارى براى جهانیان نیست {

 
 علق - 40

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1اقْرَأْ بِاسمِ ربک الَّذي خَلَقَ  {
 }1بخوان به نام پروردگارت که آفرید {

 }2خَلَقَ الْإِنسانَ منْ علَقٍ  {
 }2انسان را از ع ل ق آفرید {

  الْأَکْرَم کبر3{اقْرَأْ و{ 
 }3بخوان و پروردگار تو کریمترین [کریمان] است {

 }4الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ  {
 }4همان کس که به وسیله قلم آموخت {
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}  لَمعی ا لَمانَ مالْإِنس لَّم5ع{ 
 }5دانست [بتدریج به او] آموخت {آنچه را که انسان نمى

 }6کَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَیطْغَى  {
 }6کند {که انسان سرکشى مىحقا 

 }7أَن رآه استَغْنَى  {
 }7نیاز پندارد {همین که خود را بى

 }8إِنَّ إِلَى ربک الرُّجعى  {
 }8در حقیقت بازگشت به سوى پروردگار توست {

 }9أَرأَیت الَّذي ینْهى  {
 }9داشت {آیا دیدى آن کس را که باز مى

 }10{عبدا إِذَا صلَّى  
 }10گزارد {اى را آنگاه که نماز مىبنده

 }11أَرأَیت إِن کَانَ علَى الْهدى  {
 }11چه پندارى اگر او بر هدایت باشد {

 }12أَو أَمرَ بِالتَّقْوى  {
 }12یا به پرهیزگارى وادارد [براى او بهتر نیست] {

 }13أَرأَیت إِن کَذَّب وتَولَّى  {
 }13پندارى [که] اگر او به تکذیب پردازد و روى برگرداند [چه کیفرى در پیش دارد] {[و باز] آیا چه 

 }14أَلَم یعلَم بِأَنَّ اللَّه یرَى  {
 }14بیند {مگر ندانسته که خدا مى

 }15کَلَّا لَئن لَّم ینتَه لَنَسفَعا بِالنَّاصیۀِ  {
 }15ت بگیریم {زنهار اگر باز نایستد موى پیشانى [او] را سخ

 }16نَاصیۀٍ کَاذبۀٍ خَاطئَۀٍ  {
 }16پیشه را {[همان] موى پیشانى دروغزن گناه

 }17فَلْیدع نَادیه  {
 }17[بگو] تا گروه خود را بخواند {

 }18سنَدع الزَّبانیۀَ  {
 }18بزودى آتشبانان را فرا خوانیم {

 دجاسو هعکَلَّا لَا تُط}  اقْتَرِب19و{ 
 }19زنهار فرمانش م ب ر و سجده کن و خود را [به خدا] نزدیک گردان {
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 انسان  - 41

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

 }1هلْ أَتَى علَى الْإِنسانِ حینٌ منَ الدهرِ لَم یکُن شَیئًا مذْکُورا  {
 }1زمانى طوالنى بر انسان گذشت که چیز قابل ذکرى نبود {آیا 

 }2إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسانَ من نُّطْفَۀٍ أَمشَاجٍ نَّبتَلیه فَجعلْنَاه سمیعا بصیرًا  {
 }2آزماییم بدین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیم {ما انسان را از نطفه مختلطى آفریدیم و او را مى

 }3إِنَّا هدینَاه السبِیلَ إِما شَاکرًا وإِما کَفُورا  {
 }3ما راه را به او نشان دادیم خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس {

 }4إِنَّا أَعتَدنَا للْکَافرِینَ سلَاسلَا وأَغْلَالًا وسعیرًا  {
 }4ایم {ان آتش آماده کردههاى سوزما براى کافران زنجیرها و غلها و شعله

 }5إِنَّ الْأَبرَار یشْرَبونَ من کَأْسٍ کَانَ مزَاجها کَافُورا  {
 }5نوشند که با عطر خوشى آمیخته است {به یقین ابرار و نیکان از جامى مى

 }6عینًا یشْرَب بِها عباد اللَّه یفَجرُونَها تَفْجِیرًا  {
 }6کنند {نوشند و [به دلخواه خویش] جاریش مىن خدا از آن مىاى که بندگاچشمه

 }7یوفُونَ بِالنَّذْرِ ویخَافُونَ یوما کَانَ شَرُّه مستَطیرًا  {
 }7ترسیدند {کردند و از روزى که گزند آن فراگیرنده است مى[همان بندگانى که] به نذر خود وفا مى

لَى حع امونَ الطَّعمطْعییرًا  {وأَسا ویمتیینًا وکسم ه8ب{ 
 }8دادند {و به [پاس] دوستى [خدا] بینوا و یتیم و اسیر را خوراك مى

 }9إِنَّما نُطْعمکُم لوجه اللَّه لَا نُرِید منکُم جزَاء ولَا شُکُورا  {
 }9خواهیم {شما نمى خورانیم و پاداش و سپاسى ازما براى خشنودى خداست که به شما مى

 }10إِنَّا نَخَاف من ربنَا یوما عبوسا قَمطَرِیرًا  {
 }10ما از پروردگارمان از روز عبوسى سخت هراسناکیم {

 }11فَوقَاهم اللَّه شَرَّ ذَلک الْیومِ ولَقَّاهم نَضْرَةً وسرُورا  {
 }11داشت و شادابى و شادمانى به آنان ارزانى داشت { پس خدا [هم] آنان را از آسیب آن روز نگاه

 }12وجزَاهم بِما صبرُوا جنَّۀً وحرِیرًا  {
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 }12و به [پاس] آنکه صبر کردند بهشت و پرنیان پاداششان داد {

 }13متَّکئینَ فیها علَى الْأَرائک لَا یرَونَ فیها شَمسا ولَا زمهرِیرًا  {
 }13[بهشت] بر تختها[ى خویش] تکیه زنند در آنجا نه آفتابى بینند و نه سرمایى { در آن

 }14ودانیۀً علَیهِم ظلَالُها وذُلِّلَت قُطُوفُها تَذْلیلًا  {
 }14هایش [براى چیدن] رام {ها[ى درختان] به آنان نزدیک است و میوهو سایه

 }15فضَّۀٍ وأَکْوابٍ کَانَت قَوارِیرَا  {ویطَاف علَیهِم بِآنیۀٍ من 
 }15شود {و ظروف سیمین و جامهاى بلورین پیرامون آنان گردانده مى

 }16قَوارِیرَ من فضَّۀٍ قَدروها تَقْدیرًا  {
 }16اند {جامهایى از سیم که درست به اندازه [و با کمال ظرافت] آنها را از کار در آورده

 }17فیها کَأْسا کَانَ مزَاجها زنجبِیلًا  { ویسقَونَ
 }17نوشانند {و در آنجا از جامى که آمیزه زنجبیل دارد به آنان مى

 }18عینًا فیها تُسمى سلْسبِیلًا  {
 }18شود {اى در آنجا که سلسبیل نامیده مىاز چشمه

 }19رأَیتَهم حسبتَهم لُؤْلُؤًا منثُورا  {ویطُوف علَیهِم وِلْدانٌ مخَلَّدونَ إِذَا 
 }19اند {گردند چون آنها را ببینى گویى که مرواریدهایى پراکندهو بر گرد آنان پسرانى جاودانى مى

 }20وإِذَا رأَیت ثَم رأَیت نَعیما وملْکًا کَبِیرًا  {
 }20بینى {پهناور مىو چون بدانجا نگرى [سرزمینى از] نعمت و کشورى 

 }21عالیهم ثیاب سندسٍ خُضْرٌ وإِستَبرَقٌ وحلُّوا أَساوِر من فضَّۀٍ وسقَاهم ربهم شَرَابا طَهورا  {
اى پاك ههاى ابریشمى سبز و دیباى ستبر در بر است و پیرایه آنان دستبندهاى سیمین است و پروردگارشان باد[بهشتیان را] جامه

 }21نوشاند {به آنان مى

 }22إِنَّ هذَا کَانَ لَکُم جزَاء وکَانَ سعیکُم مشْکُورا  {
 }22این [پاداش] براى شماست و کوشش شما مقبول افتاده است {

 }23إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا علَیک الْقُرْآنَ تَنزِیلًا  {
 }23فرستادیم {در حقیقت ما قرآن را بر تو به تدریج فرو 

 }24فَاصبِرْ لحکْمِ ربک ولَا تُطع منْهم آثما أَو کَفُورا  {
 }24پس در برابر فرمان پروردگارت شکیبایى کن و از آنان گناهکار یا ناسپاسگزار را فرمان مبر {

 }25واذْکُرِ اسم ربک بکْرَةً وأَصیلًا  {
 }25و شامگاهان یاد کن { و نام پروردگارت را بامدادان

 }26ومنَ اللَّیلِ فَاسجد لَه وسبحه لَیلًا طَوِیلًا  {
 }26و بخشى از شب را در برابر او سجده کن و شب[هاى] دراز او را به پاکى بستاى {
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 }27إِنَّ هؤُلَاء یحبونَ الْعاجِلَۀَ ویذَرونَ وراءهم یوما ثَقیلًا  {
 }27افکنند {سر مىن دنیاى زودگذر را دوست دارند و روزى گرانبار را [به غفلت] پشتاینا

 }28نَحنُ خَلَقْنَاهم وشَددنَا أَسرَهم وإِذَا شئْنَا بدلْنَا أَمثَالَهم تَبدیلًا  {
 }28کنیم {[آنان را] به نظایرشان تبدیل مى ایم و چون بخواهیمماییم که آنان را آفریده و پیوند مفاصل آنها را استوار کرده

 }29إِنَّ هذه تَذْکرَةٌ فَمن شَاء اتَّخَذَ إِلَى ربه سبِیلًا  {
 }29اى است تا هر که خواهد راهى به سوى پروردگار خود پیش گیرد {این [آیات] پندنامه

 }30علیما حکیما  { وما تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن یشَاء اللَّه إِنَّ اللَّه کَانَ
 }30و تا خدا نخواهد [شما] نخواهید خواست قطعا خدا داناى حکیم است {

 }31یدخلُ من یشَاء فی رحمته والظَّالمینَ أَعد لَهم عذَابا أَلیما  {
 }31است { آورد و براى ظالمان عذابى پردرد آماده کردهخویش در مىهر که را خواهد به رحمت

 
 ص - 42

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1ص والْقُرْآنِ ذي الذِّکْرِ  {
 }1صاد سوگند به قرآن پراندرز {

 }2بلِ الَّذینَ کَفَرُوا فی عزَّةٍ وشقَاقٍ  {
 }2اند {آرى آنان که کفر ورزیدند در سرکشى و ستیزه

 نَاصٍ  {کَمینَ مح لَاتا وون قَرْنٍ فَنَادهِم ملن قَبلَکْنَا م3أَه{ 
 }3چه بسیار نسلها که پیش از ایشان هالك کردیم که [ما را] به فریاد خواندند و[لى] دیگر مجال گریز نبود {

 }4کَذَّاب  {وعجِبوا أَن جاءهم منذر منْهم وقَالَ الْکَافرُونَ هذَا ساحرٌ 
 }4اى از خودشان برایشان آمده درشگفتند و کافران مى گویند این ساحرى شیاد است {و از اینکه هشداردهنده

}  ابجع ءذَا لَشَیا إِنَّ هداحا وۀَ إِلَههلَ الْآلع5أَج{ 
 }5آیا خدایان [متعدد] را خداى واحدى قرار داده این واقعا چیز عجیبى است {

و}  رَادی ءذَا لَشَیإِنَّ ه کُمتهلَى آلبِرُوا عاصشُوا وأَنِ ام منْهلَأُ م6انطَلَقَ الْم{ 
 }6و بزرگانشان روان شدند [و گفتند] بروید و بر خدایان خود ایستادگى نمایید که این امر قطعا هدف [ما]ست {

 }7نْ هذَا إِلَّا اخْتلَاقٌ  {ما سمعنَا بِهذَا فی الْملَّۀِ الْآخرَةِ إِ
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 }7بافى نیست {ایم این [ادعا] جز دروغ[از طرفى] این [مطلب] را در آیین اخیر [عیسوى هم] نشنیده

 }8أَأُنزِلَ علَیه الذِّکْرُ من بیننَا بلْ هم فی شَک من ذکْرِي بلْ لَما یذُوقُوا عذَابِ  {
 }8اند {ر او نازل شده است [نه] بلکه آنان در باره قرآن من دودلند [نه] بلکه هنوز عذاب [مرا] نچشیدهآیا از میان ما قرآن ب

 }9أَم عندهم خَزَائنُ رحمۀِ ربک الْعزِیزِ الْوهابِ  {
 }9هاى رحمت پروردگار ارجمند بسیار بخشنده تو نزد ایشان است {آیا گنجینه

 لْکم ملَه ابِ  {أَمبی الْأَسرْتَقُوا فا فَلْیمنَهیا بمضِ والْأَرو اتاوم10الس{ 
آیا فرمانروایى آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن ایشان است [اگر چنین است] پس [با چنگ زدن] در آن اسباب به باال 

 }10روند {

 }11ابِ  {جند ما هنَالک مهزُوم منَ الْأَحزَ
 }11اند {هاى دشمن در آنجا [=ب در] در هم شکستنىاین سپاهک دسته

}  تَادنُ ذُو الْأَوورْعفو ادعنُوحٍ و مقَو ملَهقَب ت12کَذَّب{ 
 }12پیش از ایشان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب [عمارت و] خرگاهها تکذیب کردند {

أَصو لُوط مقَوو ودثَمو}  زَابالْأَح کلَئکَۀِ أُواألَی اب13ح{ 
 }13هاى مخالف بودند {و ثمود و قوم لوط و اصحاب ایکه [نیز به تکذیب پرداختند] آنها دسته

 }14إِن کُلٌّ إِلَّا کَذَّب الرُّسلَ فَحقَّ عقَابِ  {
 }14ان] سزاوار آمد {هیچ کدام نبودند که پیامبران [ما] را تکذیب نکنند پس عقوبت [من بر آن

 }15وما ینظُرُ هؤُلَاء إِلَّا صیحۀً واحدةً ما لَها من فَواقٍ  {
 }15ب رند که هیچ [مجال] سر خاراندنى در آن نیست {و اینان جز یک فریاد را انتظار نمى

 }16وقَالُوا ربنَا عجل لَّنَا قطَّنَا قَبلَ یومِ الْحسابِ  {
 }16گفتند پروردگارا پیش از [رسیدن] روز حساب بهره ما را [از عذاب] به شتاب به ما بده {و 

}  ابأَو إِنَّه دذَا الْأَی وداونَا ددباذْکُرْ عقُولُونَ وا یلَى مبِرْ ع17اص{ 
کننده [به سوى خدا] بود یاد آور آرى او بسیار بازگشتگویند صبر کن و داوود بنده ما را که داراى امکانات [متعدد] بود به بر آنچه مى

}17{ 

 }18إِنَّا سخَّرْنَا الْجِبالَ معه یسبحنَ بِالْعشی والْإِشْرَاقِ  {
 }18کردند {ما کوهها را با او مسخر ساختیم [که] شامگاهان و بامدادان خداوند را نیایش مى

 }19ه أَواب  {والطَّیرَ محشُورةً کُلٌّ لَّ
 }19کننده [و خدا را ستایشگر] بودند {و پرندگان را از هر سو [بر او] گرد [آوردیم] همگى [به نواى دلنوازش] به سوى او بازگشت

 }20وشَددنَا ملْکَه وآتَینَاه الْحکْمۀَ وفَصلَ الْخطَابِ  {
 }20دهنده عطا کردیم {فیصلهو پادشاهیش را استوار کردیم و او را حکمت و کالم 

}  رَابحوا الْمرومِ إِذْ تَسأُ الْخَصنَب لْ أَتَاكه21و{ 
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 }21و آیا خبر دادخواهان چون از نمازخانه [او] باال رفتند به تو رسید {

ضُنَا ععغَى بانِ بمخَص قَالُوا لَا تَخَف منْهم فَفَزِع وداولَى دخَلُوا عنَا إِذْ دداهطْ ولَا تُشْطقِّ ونَنَا بِالْحیکُم بضٍ فَاحعلَى ب

}  رَاطاء الصو22إِلَى س{ 
وقتى [به طور ناگهانى] بر داوود درآمدند و او از آنان به هراس افتاد گفتند مترس [ما] دو مدعى [هستیم] که یکى از ما بر دیگرى 

 }22از حق دور مشو و ما را به راه راست راهبر باش { تجاوز کرده پس میان ما به حق داورى کن و

 }23{  إِنَّ هذَا أَخی لَه تسع وتسعونَ نَعجۀً ولی نَعجۀٌ واحدةٌ فَقَالَ أَکْفلْنیها وعزَّنی فی الْخطَابِ
به من بسپار و در سخنورى بر من غالب آمده  گوید آن رااین [شخص] برادر من است او را نود و نه میش و مرا یک میش است و مى

 }23است {

علَى بع مضُهعی بغبنْ الْخُلَطَاء لَییرًا مإِنَّ کَثو اجِهعإِلَى ن کتجؤَالِ نَعبِس کظَلَم لُوا قَالَ لَقَدمعنُوا وینَ آمضٍ إِلَّا الَّذ

 }24داوود أَنَّما فَتَنَّاه فَاستَغْفَرَ ربه وخَرَّ راکعا وأَنَاب  {الصالحات وقَلیلٌ ما هم وظَنَّ 
هاى خودش بر تو ستم کرده و در حقیقت بسیارى از شریکان به همدیگر [داوود] گفت قطعا او در مطالبه میش تو [اضافه] بر میش

اند و اینها بس اندکند و داوود دانست که ما او را آزمایش شایسته کردهدارند به استثناى کسانى که ایمان آورده و کارهاى ستم روا مى
 }24ایم پس از پروردگارش آمرزش خواست و به رو درافتاد و توبه کرد {کرده

 }25فَغَفَرْنَا لَه ذَلک وإِنَّ لَه عندنَا لَزُلْفَى وحسنَ مآبٍ  {
 }25راى او پیش ما تقرب و فرجامى خوش خواهد بود {و بر او این [ماجرا] را بخشودیم و در حقیقت ب

ک عن سبِیلِ اللَّه إِنَّ الَّذینَ یا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَلیفَۀً فی الْأَرضِ فَاحکُم بینَ النَّاسِ بِالْحقِّ ولَا تَتَّبِعِ الْهوى فَیضلَّ

ذَابع ملَه بِیلِ اللَّهن سلُّونَ عضابِ  { یسالْح مووا یا نَسبِم ید26شَد{ 
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از 

خواهند اند عذابى سختموش کردهروند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراراه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى
 }26داشت {

 }27ا منَ النَّارِ  {وما خَلَقْنَا السماء والْأَرض وما بینَهما باطلًا ذَلک ظَنُّ الَّذینَ کَفَرُوا فَویلٌ لِّلَّذینَ کَفَرُو
پوشى کرده]اند پس ن کسانى است که کافر شده [و حقو آسمان و زمین و آنچه را که میان این دو است به باطل نیافریدیم این گما

 }27اند {واى از آتش بر کسانى که کافر شده

ینَ کَالْفُجتَّقلُ الْمعنَج ضِ أَمی الْأَرینَ فدفْسکَالْم اتحاللُوا الصمعنُوا وینَ آملُ الَّذعنَج 28ارِ  {أَم{ 
گردانیم یا پرهیزگاران را چون پلیدکاران قرار اند چون مفسدان در زمین مىرهاى شایسته کردهیا [مگر] کسانى را که گرویده و کا

 }28دهیم {مى

 }29کتَاب أَنزَلْنَاه إِلَیک مبارك لِّیدبرُوا آیاته ولیتَذَکَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ  {
 }29ایم تا در [باره] آیات آن بیندیشند و خردمندان پند گیرند {کرده[این] کتابى مبارك است که آن را به سوى تو نازل 

}  ابأَو إِنَّه دبالْع معانَ نملَیس وداودنَا لبهو30و{ 
 }30کار [و ستایشگر] بود {اى به راستى او توبهو سلیمان را به داوود بخشیدیم چه نیکو بنده

 هلَیع رِضإِذْ ع}  ادالْجِی نَاتافالص یش31بِالْع{ 
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 }31هنگامى که [طرف] غروب اسبهاى اصیل را بر او عرضه کردند {

 }32فَقَالَ إِنِّی أَحببت حب الْخَیرِ عن ذکْرِ ربی حتَّى تَوارت بِالْحجابِ  {
شد ح دادم تا [هنگام نماز گذشت و خورشید] در پس حجاب ظلمت[سلیمان] گفت واقعا من دوستى اسبان را بر یاد پروردگارم ترجی

}32{ 

 }33ردوها علَی فَطَفقَ مسحا بِالسوقِ والْأَعنَاقِ  {
[گفت اسبها] را نزد من باز آورید پس شروع کرد به دست کشیدن بر ساقها و گردن آنها [و سرانجام وقف کردن آنها در راه خدا] 

}33{ 

لَقَدو }  أَنَاب ا ثُمدسج هیلَى کُرْسنَا عأَلْقَیانَ وملَی34فَتَنَّا س{ 
 }34و قطعا سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدى بیفکندیم پس به توبه باز آمد {

الْو أَنت ي إِنَّکدعنْ بم دأَحی لغنبلْکًا لَّا یی مل بهی ورْ لاغْف بقَالَ ر}  اب35ه{ 
گفت پروردگارا مرا ببخش و ملکى به من ارزانى دار که هیچ کس را پس از من سزاوار نباشد در حقیقت تویى که خود بسیار 

 }35اى {بخشنده

}  ابثُ أَصیخَاء حر رِهرِي بِأَمتَج الرِّیح خَّرْنَا لَه36فَس{ 
 }36شد {گرفت به فرمان او نرم روان مىمیم مىپس باد را در اختیار او قرار دادیم که هر جا تص

 }37والشَّیاطینَ کُلَّ بنَّاء وغَواصٍ  {
 }37و شیطانها را [از] بنا و غواص {

}  فَادی الْأَصینَ فقَرَّنآخَرِینَ م38و{ 
 }38تا [وحشیان] دیگر را که جفت جفت با زنجیرها به هم بسته بودند [تحت فرمانش درآوردیم] {

 }39هذَا عطَاؤُنَا فَامنُنْ أَو أَمسک بِغَیرِ حسابٍ  {
 }39شمار ببخش یا نگاه دار {[گفتیم] این بخشش ماست [آن را] بى

 }40وإِنَّ لَه عندنَا لَزُلْفَى وحسنَ مآبٍ  {
 }40و قطعا براى او در پیشگاه ما تقرب و فرجام نیکوست {

نَا أَیدباذْکُرْ عذَابٍ  {وعبٍ وطَانُ بِنُصالشَّی ینسأَنِّی م هبى رإِذْ نَاد 41وب{ 
 }41و بنده ما ایوب را به یاد آور آنگاه که پروردگارش را ندا داد که شیطان مرا به رنج و عذاب مبتال کرد {

}  شَرَابو ارِدلٌ بغْتَسذَا مه کلبِرِج کُض42ار{ 
 }42سرد و آشامیدنى {سارى استا پاى خود [به زمین] بکوب اینک این چشمه[به او گفتیم] ب

 }43ووهبنَا لَه أَهلَه ومثْلَهم معهم رحمۀً منَّا وذکْرَى لأُولی الْأَلْبابِ  {
 }43رتى براى خردمندان باشد {و [مجددا] کسانش را و نظایر آنها را همراه آنها به او بخشیدیم تا رحمتى از جانب ما و عب

}  ابأَو إِنَّه دبالْع معابِرًا نص نَاهدجنَثْ إِنَّا ولَا تَحو هغْثًا فَاضْرِب بض كدخُذْ بِی44و{ 
اى به نیکوبنده[و به او گفتیم] یک بسته ترکه به دستت برگیر و [همسرت را] با آن بزن و سوگند مشکن ما او را شکیبا یافتیم چه 

 }44کار بود {راستى او توبه
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 }45واذْکُرْ عبادنَا إبرَاهیم وإِسحقَ ویعقُوب أُولی الْأَیدي والْأَبصارِ  {
 }45ور بودند به یادآور {و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که نیرومند و دیده

 }46رَى الدارِ  {إِنَّا أَخْلَصنَاهم بِخَالصۀٍ ذکْ
 }46اى که یادآورى آن سراى بود خالص گردانیدیم {ما آنان را با موهبت ویژه

 }47وإِنَّهم عندنَا لَمنَ الْمصطَفَینَ الْأَخْیارِ  {
 }47و آنان در پیشگاه ما جدا از برگزیدگان نیکانند {

فْلِ وذَا الْکو عسالْییلَ واعماذْکُرْ إِسارِ  {ونْ الْأَخْی48کُلٌّ م{ 
 }48و اسماعیل و یسع و ذوالکفل را به یاد آور [که] همه از نیکانند {

 }49هذَا ذکْرٌ وإِنَّ للْمتَّقینَ لَحسنَ مآبٍ  {
 }49این یادکردى است و قطعا براى پرهیزگاران فرجامى نیک است {

الْأَب مۀً لَّهفَتَّحنٍ مدع نَّاتج}  اب50و{ 
 }50است {باغهاى همیشگى در حالى که درهاى [آنها] برایشان گشوده

 }51متَّکئینَ فیها یدعونَ فیها بِفَاکهۀٍ کَثیرَةٍ وشَرَابٍ  {
 }51کنند {هاى فراوان و نوشیدنى در آنجا طلب مىزنند [و] میوهدر آنجا تکیه مى

الطَّرْف رَاتقَاص مهندعو }  52أَتْرَاب{ 
 }52نگاه همسال است {و نزدشان [دلبران] فروهشته

 }53هذَا ما تُوعدونَ لیومِ الْحسابِ  {
 }53شد {این است آنچه براى روز حساب به شما وعده داده مى

}  ن نَّفَادم ا لَهقُنَا مذَا لَرِز54إِنَّ ه{ 
 }54را پایانى نیست { گویند] در حقیقت این روزى ماست و آن[مى

 }55هذَا وإِنَّ للطَّاغینَ لَشَرَّ مآبٍ  {
 }55این است [حال بهشتیان] و [اما] براى طغیانگران واقعا بد فرجامى است {

}  ادهالْم ا فَبِئْسنَهلَوصی نَّمه56ج{ 
 }56آیند و چه بد آرامگاهى است {به جهنم درمى

مح ذُوقُوهذَا فَلْیاقٌ  {هغَسو 57یم{ 
 }57این جوشاب و چرکاب است باید آن را بچشند {

}  اجوأَز هن شَکْلآخَرُ م58و{ 
 }58و از همین گونه انواع دیگر [عذابها] {

 }59هذَا فَوج مقْتَحم معکُم لَا مرْحبا بِهِم إِنَّهم صالُوا النَّارِ  {
 }59شوند {آیند بدا به حال آنها زیرا آنان داخل آتش مىشما به اجبار [در آتش] درمىاند که با اینها گروهى
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}  الْقَرَار لَنَا فَبِئْس وهتُممقَد أَنتُم ا بِکُمبرْحلَا م لْ أَنتُم60قَالُوا ب{ 
از پیش فراهم آوردید و چه بد قرارگاهى گویند بلکه بر خود شما خوش مباد این [عذاب] را شما خود براى ما [به رؤساى خود] مى

 }60است {

 }61قَالُوا ربنَا من قَدم لَنَا هذَا فَزِده عذَابا ضعفًا فی النَّارِ  {
 }61گویند پروردگارا هر کس این [عذاب] را از پیش براى ما فراهم آورده عذاب او را در آتش دو چندان کن {مى

 }62نَرَى رِجالًا کُنَّا نَعدهم منَ الْأَشْرَارِ  { وقَالُوا ما لَنَا لَا
 }62بینیم {شمردیم نمىگویند ما را چه شده است که مردانى را که ما آنان را از [زمره] اشرار مىو مى

}  ارصالْأَب منْهع اغَتز ا أَمخْرِیس م63أَتَّخَذْنَاه{ 
 }63افتد {گرفتیم یا چشمها[ى ما] بر آنها نمىمىآیا آنان را [در دنیا] به ریشخند 

 }64إِنَّ ذَلک لَحقٌّ تَخَاصم أَهلِ النَّارِ  {
 }64این مجادله اهل آتش قطعا راست است {

}  ارالْقَه داحالْو إِلَّا اللَّه نْ إِلَها ممو رنذا أَنَا م65قُلْ إِنَّم{ 
 }65م و جز خداى یگانه قهار معبودى دیگر نیست {اى هستبگو من فقط هشداردهنده

}  زِیزُ الْغَفَّارا الْعمنَهیا بمضِ والْأَرو اتاومالس ب66ر{ 
 }66ناپذیر آمرزنده {پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است همان شکست

}  یمظأٌ عنَب و67قُلْ ه{ 
 }67بگو این خبرى بزرگ است {

 }68أَنتُم عنْه معرِضُونَ  {
 }68تابید {[که] شما از آن روى برمى

 }69ما کَانَ لی منْ علْمٍ بِالْملَإِ الْأَعلَى إِذْ یخْتَصمونَ  {
 }69کردند {مرا در باره مالء اعلى هیچ دانشى نبود آنگاه که مجادله مى

ا أَنَا نَذإِلَّا أَنَّم ى إِلَیوحبِینٌ  {إِن ی70یرٌ م{ 
 }70اى آشکارم {شود جز اینکه من هشداردهندهبه من هیچ [چیز] وحى نمى

 }71إِذْ قَالَ ربک للْملَائکَۀِ إِنِّی خَالقٌ بشَرًا من طینٍ  {
 }71آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشرى را از گل خواهم آفرید {

 تُهیوینَ  {فَإِذَا ساجِدس وا لَهی فَقَعوحن رم یهف نَفَخْت72و{ 
 }72کنان براى او [به خاك] بیفتید {پس چون او را [کامال] درست کردم و از روح خویش در آن دمیدم سجده

 }73فَسجد الْملَائکَۀُ کُلُّهم أَجمعونَ  {
 }73پس همه فرشتگان یکسره سجده کردند {

 }74إِبلیس استَکْبرَ وکَانَ منْ الْکَافرِینَ  {إِلَّا 
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 }74مگر ابلیس [که] تکبر نمود و از کافران شد {

 }75قَالَ یا إِبلیس ما منَعک أَن تَسجد لما خَلَقْت بِیدي أَستَکْبرْت أَم کُنت منَ الْعالینَ  {
که براى چیزى که به دستان قدرت خویش خلق کردم سجده آورى آیا تکبر نمودى یا از فرمود اى ابلیس چه چیز تو را مانع شد 

 }75جویانى {[جمله] برترى

 }76قَالَ أَنَا خَیرٌ منْه خَلَقْتَنی من نَّارٍ وخَلَقْتَه من طینٍ  {
 }76اى {اى و او را از گل آفریدهگفت من از او بهترم مرا از آتش آفریده

 }77اخْرُج منْها فَإِنَّک رجِیم  {قَالَ فَ
 }77اى {فرمود پس از آن [مقام] بیرون شو که تو رانده

 }78وإِنَّ علَیک لَعنَتی إِلَى یومِ الدینِ  {
 }78و تا روز جزا لعنت من بر تو باد {

 }79قَالَ رب فَأَنظرْنی إِلَى یومِ یبعثُونَ  {
 }79شوند مهلت ده {را تا روزى که برانگیخته مىگفت پروردگارا پس م

 }80قَالَ فَإِنَّک منَ الْمنظَرِینَ  {
 }80یافتگانى {فرمود در حقیقت تو از مهلت

 }81إِلَى یومِ الْوقْت الْمعلُومِ  {
 }81تا روز معین معلوم {

 }82قَالَ فَبِعزَّتک لَأُغْوِینَّهم أَجمعینَ  {
 }82برم {فت پس به عزت تو سوگند که همگى را جدا از راه به در مى[شیطان] گ

 }83إِلَّا عبادك منْهم الْمخْلَصینَ  {
 }83مگر آن بندگان پاکدل تو را {

 }84قَالَ فَالْحقُّ والْحقَّ أَقُولُ  {
 }84گویم {فرمود حق [از من] است و حق را مى

 نکم نَّمهلَأَنَّ جینَ  {لَأَمعمأَج منْهم کن تَبِعمم85و{ 
 }85شان خواهم انباشت {هرآینه جهنم را از تو و از هر کس از آنان که تو را پیروى کند از همگى

 }86قُلْ ما أَسأَلُکُم علَیه منْ أَجرٍ وما أَنَا منَ الْمتَکَلِّفینَ  {
 }86کنم و من از کسانى نیستم که چیزى از خود بسازم و به خدا نسبت دهم {بگو مزدى بر این [رسالت] از شما طلب نمى

 }87إِنْ هو إِلَّا ذکْرٌ لِّلْعالَمینَ  {
 }87این [قرآن] جز پندى براى جهانیان نیست {

 }88ولَتَعلَمنَّ نَبأَه بعد حینٍ  {
 }88و قطعا پس از چندى خبر آن را خواهید دانست {
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 صافات - 43

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1والصافَّات صفا  {
 }1اند {سوگند به صف بستگان که صفى [با شکوه] بسته

 }2فَالزَّاجِرَات زجرًا  {
 }2کنند {و به زجرکنندگان که به سختى زجر مى

 }3فَالتَّالیات ذکْرًا  {
 }3کنندگان [آیات الهى] {به تالوتو 

}  داحلَو کُم4إِنَّ إِلَه{ 
 }4که قطعا معبود شما یگانه است {

 }5رب السماوات والْأَرضِ وما بینَهما ورب الْمشَارِقِ  {
 }5پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است و پروردگار خاورها {

 }6زینَّا السماء الدنْیا بِزِینَۀٍ الْکَواکبِ  {إِنَّا 
 }6ما آسمان این دنیا را به زیور اختران آراستیم {

}  ارِدطَانٍ من کُلِّ شَیفْظًا مح7و{ 
 }7و [آن را] از هر شیطان سرکشى نگاه داشتیم {

قْذَفُونَ میلَى ولَإِ الْأَعونَ إِلَى الْمعمسبٍ  {لَا یان8ن کُلِّ ج{ 
 }8شوند {توانند به انبوه [فرشتگان] عال م باال گوش فرا دهند و از هر سوى پرتاب مى[به طورى که] نمى

}  باصو ذَابع ملَها وورح9د{ 
 }9شوند و برایشان عذابى دایم است {با شدت به دور رانده مى

عالْخَطْفَۀَ فَأَتْب فنْ خَطإِلَّا م}  بثَاق ابهش 10ه{ 
 }10تازد {مگر کسى که [از سخن باالییان] یکباره استراق سمع کند که شهابى شکافنده از پى او مى

 }11فَاستَفْتهِم أَهم أَشَد خَلْقًا أَم منْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهم من طینٍ لَّازِبٍ  {
ترند یا کسانى که [در آسمانها] خلق کردیم ما آنان را از گلى چسبنده پدید ر] آفرینش سختپس [از کافران] بپرس آیا ایشان [از نظ

 }11آوردیم {
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 }12بلْ عجِبت ویسخَرُونَ  {
 }12کنند {دارى و [آنها] ریشخند مىبلکه عجب مى

 }13وإِذَا ذُکِّرُوا لَا یذْکُرُونَ  {
 }13گیرند {و چون پند داده شوند عبرت نمى

 }14وإِذَا رأَوا آیۀً یستَسخرُونَ  {
 }14پردازند {و چون آیتى ببینند به ریشخند مى

 }15وقَالُوا إِنْ هذَا إِلَّا سحرٌ مبِینٌ  {
 }15گویند این جز سحرى آشکار نیست {و مى

 }16أَئذَا متْنَا وکُنَّا تُرَابا وعظَاما أَئنَّا لَمبعوثُونَ  {
 }16شویم {چون مردیم و خاك و استخوانهاى [خرد] گردیدیم آیا راستى برانگیخته مىآیا 

 }17أَوآباؤُنَا الْأَولُونَ  {
 }17و همین طور پدران اولیه ما {

 }18قُلْ نَعم وأَنتُم داخرُونَ  {
 }18بگو آرى در حالى که شما خوارید {

 }19فَإِذَا هم ینظُرُونَ  {فَإِنَّما هی زجرَةٌ واحدةٌ 
 }19و آن تنها یک فریاد است و بس و بناگاه آنان به تماشا خیزند {

 }20وقَالُوا یا ویلَنَا هذَا یوم الدینِ  {
 }20گویند اى واى بر ما این است روز جزا {و مى

 }21هذَا یوم الْفَصلِ الَّذي کُنتُم بِه تُکَذِّبونَ  {
 }21کردید {است همان روز داورى که آن را تکذیب مىاین 

 }22احشُرُوا الَّذینَ ظَلَموا وأَزواجهم وما کَانُوا یعبدونَ  {
 }22اند {پرستیدهاند با همردیفانشان و آنچه غیر از خدا مىکسانى را که ستم کرده

 }23مِ  {من دونِ اللَّه فَاهدوهم إِلَى صرَاط الْجحی
 }23شان کنید {گرد آورید و به سوى راه جهنم رهبرى

 }24وقفُوهم إِنَّهم مسئُولُونَ  {
 }24و بازداشتشان نمایید که آنها مسؤولند {

 }25ما لَکُم لَا تَنَاصرُونَ  {
 }25کنید {شما را چه شده است که همدیگر را یارى نمى

 }26نَ  {بلْ هم الْیوم مستَسلمو
 }26[نه] بلکه امروز آنان از در تسلیم درآمدگانند {
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 }27وأَقْبلَ بعضُهم علَى بعضٍ یتَساءلُونَ  {
 }27پرسند {آورند [و] از یکدیگر مىو بعضى روى به بعضى دیگر مى

 }28قَالُوا إِنَّکُم کُنتُم تَأْتُونَنَا عنِ الْیمینِ  {
 }28نمودید] {آمدید [و خود را حق به جانب مىرا] از در راستى با ما درمىگویند شما [ظاه[و] مى

 }29قَالُوا بل لَّم تَکُونُوا مؤْمنینَ  {
 }29گویند [نه] بلکه با ایمان نبودید {[متهمان] مى

 }30وما کَانَ لَنَا علَیکُم من سلْطَانٍ بلْ کُنتُم قَوما طَاغینَ  {
 }30ما هیچ تسلطى نبود بلکه خودتان سرکش بودید {و ما را بر ش

 }31فَحقَّ علَینَا قَولُ ربنَا إِنَّا لَذَائقُونَ  {
 }31پس فرمان پروردگارمان بر ما سزاوار آمد ما واقعا باید [عذاب را] بچشیم {

 }32فَأَغْوینَاکُم إِنَّا کُنَّا غَاوِینَ  {
 }32خودمان گمراه بودیم {و شما را گمراه کردیم زیرا 

 }33فَإِنَّهم یومئذ فی الْعذَابِ مشْتَرِکُونَ  {
 }33پس در حقیقت آنان در آن روز در عذاب شریک یکدیگرند {

 }34إِنَّا کَذَلک نَفْعلُ بِالْمجرِمینَ  {
 }34کنیم {[آرى] ما با مجرمان چنین رفتار مى

 }35لَهم لَا إِلَه إِلَّا اللَّه یستَکْبِرُونَ  { إِنَّهم کَانُوا إِذَا قیلَ
 }35ورزیدند {شد خدایى جز خداى یگانه نیست تکبر مىچرا که آنان بودند که وقتى به ایشان گفته مى

 }36ویقُولُونَ أَئنَّا لَتَارِکُوا آلهتنَا لشَاعرٍ مجنُونٍ  {
 }36دست از خدایانمان برداریم {گفتند آیا ما براى شاعرى دیوانه و مى

 }37بلْ جاء بِالْحقِّ وصدقَ الْمرْسلینَ  {
 }37ولى نه [او] حقیقت را آورده و فرستادگان را تصدیق کرده است {

 }38إِنَّکُم لَذَائقُو الْعذَابِ الْأَلیمِ  {
 }38در واقع شما عذاب پر درد را خواهید چشید {

 }39لَّا ما کُنتُم تَعملُونَ  {وما تُجزَونَ إِ
 }39یابید {کردید جزا نمىو جز آنچه مى

 }40إِلَّا عباد اللَّه الْمخْلَصینَ  {
 }40مگر بندگان پاکدل خدا {

}  لُومعقٌ مرِز ملَه کلَئ41أُو{ 
 }41آنان روزى معین خواهند داشت {
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 }42فَواکه وهم مکْرَمونَ  {
 }42ها و آنان مورد احترام خواهند بود {اع] میوه[انو

 }43فی جنَّات النَّعیمِ  {
 }43در باغهاى پر نعمت {

 }44علَى سرُرٍ متَقَابِلینَ  {
 }44نشینند] {بر سریرها در برابر همدیگر [مى

 }45یطَاف علَیهِم بِکَأْسٍ من معینٍ  {
 }45آیند {به گردش درمىبا جامى از باده ناب پیرامونشان 

 }46بیضَاء لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِینَ  {
 }46دهد {سپید که نوشندگان را لذتى [خاص] مىاى] سخت[باده

 }47لَا فیها غَولٌ ولَا هم عنْها ینزَفُونَ  {
 }47افتند {نه در آن فساد عقل است و نه ایشان از آن به بدمستى [و فرسودگى] مى

نْدعینٌ  {وع الطَّرْف رَاتقَاص م48ه{ 
 }48دیده باشند {نگاه و فراخو نزدشان [دلبرانى] فروهشته

 }49کَأَنَّهنَّ بیض مکْنُونٌ  {
 }49[از شدت سپیدى] گویى تخم شتر مرغ [زیر پ ر ]ند {

 }50فَأَقْبلَ بعضُهم علَى بعضٍ یتَساءلُونَ  {
 }50کنند {وجو مىروى نموده و از همدیگر پرسشان به برخى پس برخى

 }51قَالَ قَائلٌ منْهم إِنِّی کَانَ لی قَرِینٌ  {
 }51گوید راستى من [در دنیا] همنشینى داشتم {اى از آنان مىگوینده

 }52یقُولُ أَئنَّک لَمنْ الْمصدقینَ  {
 }52{ گفت آیا واقعا تو از باوردارندگانى[که به من] مى

 }53أَئذَا متْنَا وکُنَّا تُرَابا وعظَاما أَئنَّا لَمدینُونَ  {
 }53یابیم {آیا وقتى مردیم و خاك و [مشتى] استخوان شدیم آیا واقعا جزا مى

 }54قَالَ هلْ أَنتُم مطَّلعونَ  {
 }54پرسد آیا شما اطالع دارید [کجاست] {[مؤمن] مى

ف فَرَآه یمِ  {فَاطَّلَعحاء الْجو55ی س{ 
 }55بیند {کند و او را در میان آتش مىپس اطالع حاصل مى

 }56قَالَ تَاللَّه إِنْ کدت لَتُرْدینِ  {
 }56گوید به خدا سوگند چیزى نمانده بود که تو مرا به هالکت اندازى {[و] مى
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 }57ولَولَا نعمۀُ ربی لَکُنت منَ الْمحضَرِینَ  {
 }57و اگر رحمت پروردگارم نبود هرآینه من [نیز] از احضارشدگان بودم {

 }58أَفَما نَحنُ بِمیتینَ  {
 }58بینیم {گوید] آیا دیگر روى مرگ نمى[و از روى شوق مى

 }59إِلَّا موتَتَنَا الْأُولَى وما نَحنُ بِمعذَّبِینَ  {
 }59عذاب نخواهیم شد {جز همان مرگ نخستین خود و ما هرگز 

}  یمظالْع زالْفَو وذَا لَه60إِنَّ ه{ 
 }60راستى که این همان کامیابى بزرگ است {

 }61لمثْلِ هذَا فَلْیعملْ الْعاملُونَ  {
 }61براى چنین [پاداشى] باید کوشندگان بکوشند {

 }62أَذَلک خَیرٌ نُّزُلًا أَم شَجرَةُ الزَّقُّومِ  {
 }62یا درخت زقوم {آیا از نظر پذیرایى این بهتر است

 }63إِنَّا جعلْنَاها فتْنَۀً لِّلظَّالمینَ  {
 }63در حقیقت ما آن را براى ستمگران [مایه آزمایش و] عذابى گردانیدیم {

 }64إِنَّها شَجرَةٌ تَخْرُج فی أَصلِ الْجحیمِ  {
 }64روید {سوزان مىآن درختى است که از قعر آتش 

 }65طَلْعها کَأَنَّه رؤُوس الشَّیاطینِ  {
 }65هاى شیاطین است {اش گویى چون کلهمیوه

 }66فَإِنَّهم لَآکلُونَ منْها فَمالؤُونَ منْها الْبطُونَ  {
 }66کنند {خورند و شکمها را از آن پر مىپس [دوزخیان] حتما از آن مى

 }67هم علَیها لَشَوبا منْ حمیمٍ  {ثُم إِنَّ لَ
 }67سپس ایشان را بر سر آن آمیغى از آب جوشان است {

 }68ثُم إِنَّ مرْجِعهم لَإِلَى الْجحیمِ  {
 }68گمان به سوى دوزخ است {آنگاه بازگشتشان بى

 }69إِنَّهم أَلْفَوا آباءهم ضَالِّینَ  {
 }69راه یافتند {آنها پدران خود را گم

 }70فَهم علَى آثَارِهم یهرَعونَ  {
 }70شتابند {پس ایشان به دنبال آنها مى

 }71ولَقَد ضَلَّ قَبلَهم أَکْثَرُ الْأَولینَ  {
 }71و قطعا پیش از آنها بیشتر پیشینیان به گمراهى افتادند {
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 }72ولَقَد أَرسلْنَا فیهِم منذرِینَ  {
 }72حال آنکه مسلما در میانشان هشداردهندگانى فرستادیم {و 

 }73فَانظُرْ کَیف کَانَ عاقبۀُ الْمنذَرِینَ  {
 }73شدگان چگونه بود {پس ببین فرجام هشدارداده

 }74إِلَّا عباد اللَّه الْمخْلَصینَ  {
 }74به استثناى بندگان پاکدل خدا {

 }75نعم الْمجِیبونَ  {ولَقَد نَادانَا نُوح فَلَ
 }75کننده بودیم {و نوح ما را ندا داد و چه نیک اجابت

 }76ونَجینَاه وأَهلَه منَ الْکَرْبِ الْعظیمِ  {
 }76و او و کسانش را از اندوه بزرگ رهانیدیم {

 }77وجعلْنَا ذُریتَه هم الْباقینَ  {
 }77اشتیم {و [تنها] نسل او را باقى گذ

 }78وتَرَکْنَا علَیه فی الْآخرِینَ  {
 }78و در میان آیندگان [آوازه نیک] او را بر جاى گذاشتیم {

 }79سلَام علَى نُوحٍ فی الْعالَمینَ  {
 }79درود بر نوح در میان جهانیان {

 }80إِنَّا کَذَلک نَجزِي الْمحسنینَ  {
 }80دهیم {پاداش مى ما این گونه نیکوکاران را

 }81إِنَّه منْ عبادنَا الْمؤْمنینَ  {
 }81به راستى او از بندگان مؤمن ما بود {

 }82ثُم أَغْرَقْنَا الْآخَرِینَ  {
 }82سپس دیگران را غرق کردیم {

}  یمرَاهلَإِب هتیعن شإِنَّ م83و{ 
 }83گمان ابراهیم از پیروان اوست {و بى

یمٍ  {إِذْ جلبِقَلْبٍ س هب84اء ر{ 
 }84آنگاه که با دلى پاك به [پیشگاه] پروردگارش آمد {

 }85إِذْ قَالَ لأَبِیه وقَومه ماذَا تَعبدونَ  {
 }85پرستید {چون به پدر[خوانده] و قوم خود گفت چه مى

 }86أَئفْکًا آلهۀً دونَ اللَّه تُرِیدونَ  {
 }86خواهید {آنها به دروغ خدایانى [دیگر] مىآیا غیر از 
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 }87فَما ظَنُّکُم بِرَب الْعالَمینَ  {
 }87پس گمانتان به پروردگار جهانها چیست {

 }88فَنَظَرَ نَظْرَةً فی النُّجومِ  {
 }88پس نظرى به ستارگان افکند {

}  یمق89فَقَالَ إِنِّی س{ 
 }89و گفت من کسالت دارم {

 }90وا عنْه مدبِرِینَ  {فَتَولَّ
 }90کنان از او روى برتافتند {پس پشت

 }91فَرَاغَ إِلَى آلهتهِم فَقَالَ أَلَا تَأْکُلُونَ  {
 }91خورید {تا نهانى به سوى خدایانشان رفت و [به ریشخند] گفت آیا غذا نمى

 }92ما لَکُم لَا تَنطقُونَ  {
 }92ید {گویشما را چه شده که سخن نمى

 }93فَرَاغَ علَیهِم ضَرْبا بِالْیمینِ  {
 }93پس با دست راست بر سر آنها زدن گرفت {

 }94فَأَقْبلُوا إِلَیه یزِفُّونَ  {
 }94آور شدند {تا دوان دوان سوى او روى

 }95قَالَ أَتَعبدونَ ما تَنْحتُونَ  {
 }95پرستید {مىتراشید [ابراهیم] گفت آیا آنچه را مى

 }96واللَّه خَلَقَکُم وما تَعملُونَ  {
 }96سازید آفریده است {با اینکه خدا شما و آنچه را که برمى

 }97قَالُوا ابنُوا لَه بنْیانًا فَأَلْقُوه فی الْجحیمِ  {
 }97اى بسازید و در آتشش بیندازید {گفتند برایش [کوره]خانه

 وا بِهادینَ  {فَأَرفَلالْأَس ملْنَاهعا فَجد98کَی{ 
 }98پس خواستند به از نیرنگى زنند و[لى] ما آنان را پست گردانیدیم {

 }99وقَالَ إِنِّی ذَاهب إِلَى ربی سیهدینِ  {
 }99و [ابراهیم] گفت من به سوى پروردگارم رهسپارم زودا که مرا راه نماید {

 }100الصالحینَ  {رب هب لی منَ 
 }100اى پروردگار من مرا [فرزندى] از شایستگان بخش {

 }101فَبشَّرْنَاه بِغُلَامٍ حلیمٍ  {
 }101پس او را به پسرى بردبار مژده دادیم {
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ماذَا تَرَى قَالَ یا أَبت افْعلْ ما تُؤْمرُ ستَجِدنی إِن  فَلَما بلَغَ معه السعی قَالَ یا بنَی إِنِّی أَرى فی الْمنَامِ أَنِّی أَذْبحک فَانظُرْ

 }102شَاء اللَّه منَ الصابِرِینَ  {
برم پس ببین چه به نظرت بینم که تو را س ر مىو وقتى با او به جایگاه سعى رسید گفت اى پسرك من من در خواب [چنین] مى

 }102بکن ان شاء اهللا مرا از شکیبایان خواهى یافت {آید گفت اى پدر من آنچه را مامورى مى

 }103فَلَما أَسلَما وتَلَّه للْجبِینِ  {
 }103پس وقتى هر دو تن دردادند [و همدیگر را بدرود گفتند] و [پسر] را به پیشانى بر خاك افکند {

}  یمرَاها إِبأَنْ ی نَاهینَاد104و{ 
 }104راهیم {او را ندا دادیم که اى اب

 }105قَد صدقْت الرُّؤْیا إِنَّا کَذَلک نَجزِي الْمحسنینَ  {
 }105دهیم {رؤیا[ى خود] را حقیقت بخشیدى ما نیکوکاران را چنین پاداش مى

 }106إِنَّ هذَا لَهو الْبلَاء الْمبِینُ  {
 }106راستى که این همان آزمایش آشکار بود {

 }107ذبحٍ عظیمٍ  {وفَدینَاه بِ
 }107و او را در ازاى قربانى بزرگى باز رهانیدیم {

 }108وتَرَکْنَا علَیه فی الْآخرِینَ  {
 }108و در [میان] آیندگان براى او [آوازه نیک] به جاى گذاشتیم {

}  یمرَاهلَى إِبع لَام109س{ 
 }109درود بر ابراهیم {

 }110الْمحسنینَ  {کَذَلک نَجزِي 
 }110دهیم {نیکوکاران را چنین پاداش مى

 }111إِنَّه منْ عبادنَا الْمؤْمنینَ  {
 }111در حقیقت او از بندگان با ایمان ما بود {

 }112وبشَّرْنَاه بِإِسحقَ نَبِیا منَ الصالحینَ  {
 }112ان است مژده دادیم {و او را به اسحاق که پیامبرى از [جمله] شایستگ

 }113وبارکْنَا علَیه وعلَى إِسحقَ ومن ذُریتهِما محسنٌ وظَالم لِّنَفْسه مبِینٌ  {
 }113و به او و به اسحاق برکت دادیم و از نسل آن دو برخى نیکوکار و [برخى] آشکارا به خود ستمکار بودند {

 }114موسى وهارونَ  {ولَقَد منَنَّا علَى 
 }114و در حقیقت بر موسى و هارون منت نهادیم {

 }115ونَجینَاهما وقَومهما منَ الْکَرْبِ الْعظیمِ  {
 }115و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ رهانیدیم {
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 }116ونَصرْنَاهم فَکَانُوا هم الْغَالبِینَ  {
 }116تا ایشان غالب آمدند {و آنان را یارى دادیم 

 }117وآتَینَاهما الْکتَاب الْمستَبِینَ  {
 }117و آن دو را کتاب روشن دادیم {

}  یمتَقسرَاطَ الْما الصمنَاهیده118و{ 
 }118و هر دو را به راه راست هدایت کردیم {

 }119وتَرَکْنَا علَیهِما فی الْآخرِینَ  {
 }119دو در [میان] آیندگان [نام نیک] به جاى گذاشتیم {و براى آن 

 }120سلَام علَى موسى وهارونَ  {
 }120درود بر موسى و هارون {

 }121إِنَّا کَذَلک نَجزِي الْمحسنینَ  {
 }121دهیم {ما نیکوکاران را چنین پاداش مى

 }122إِنَّهما منْ عبادنَا الْمؤْمنینَ  {
 }122زیرا آن دو از بندگان با ایمان ما بودند {

 }123وإِنَّ إِلْیاس لَمنْ الْمرْسلینَ  {
 }123و به راستى الیاس از فرستادگان [ما] بود {

 }124إِذْ قَالَ لقَومه أَلَا تَتَّقُونَ  {
 }124دارید {چون به قوم خود گفت آیا پروا نمى

 }125نَ أَحسنَ الْخَالقینَ  {أَتَدعونَ بعلًا وتَذَرو
 }125گذارید {پرستید و بهترین آفرینندگان را وامىآیا بعل را مى

 }126واللَّه ربکُم ورب آبائکُم الْأَولینَ  {
 }126[یعنى] خدا را که پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شماست {

 مفَإِنَّه وهضَرُونَ  {فَکَذَّبح127لَم{ 
 }127پس او را دروغگو شمردند و قطعا آنها [در آتش] احضار خواهند شد {

 }128إِلَّا عباد اللَّه الْمخْلَصینَ  {
 }128مگر بندگان پاکدین خدا {

 }129وتَرَکْنَا علَیه فی الْآخرِینَ  {
 }129یم {و براى او در [میان] آیندگان [آوازه نیک] به جاى گذاشت

 }130سلَام علَى إِلْ یاسینَ  {
 }130درود بر پیروان الیاس {

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ۱۰۷                                                   https:T.me/quranpuyan 

 }131إِنَّا کَذَلک نَجزِي الْمحسنینَ  {
 }131دهیم {ما نیکوکاران را این گونه پاداش مى

 }132إِنَّه منْ عبادنَا الْمؤْمنینَ  {
 }132زیرا او از بندگان با ایمان ما بود {

 }133لُوطًا لَّمنَ الْمرْسلینَ  {وإِنَّ 
 }133و در حقیقت لوط از زمره فرستادگان بود {

 }134إِذْ نَجینَاه وأَهلَه أَجمعینَ  {
 }134آنگاه که او و همه کسانش را رهانیدیم {

 }135إِلَّا عجوزا فی الْغَابِرِینَ  {
 }135گان] بود {ماندگان [و خاکسترشدجز پیرزنى که در میان باقى

 }136ثُم دمرْنَا الْآخَرِینَ  {
 }136سپس دیگران را هالك کردیم {

 }137وإِنَّکُم لَتَمرُّونَ علَیهِم مصبِحینَ  {
 }137شما بر آنان صبحگاهان {و در حقیقت

 }138وبِاللَّیلِ أَفَلَا تَعقلُونَ  {
 }138روید {نمىگذرید آیا به فکر فرو و شامگاهان مى

 }139وإِنَّ یونُس لَمنَ الْمرْسلینَ  {
 }139یونس از زمره فرستادگان بود {و در حقیقت

 }140إِذْ أَبقَ إِلَى الْفُلْک الْمشْحونِ  {
 }140آنگاه که به سوى کشتى پر بگریخت {

 }141فَساهم فَکَانَ منْ الْمدحضینَ  {
 }141قرعه انداختند و [یونس] از باختگان شد {پس [سرنشینان] با هم 

}  یملم وهو وتالْح ه142فَالْتَقَم{ 
 }142[او را به دریا افکندند] و عنبرماهى او را بلعید در حالى که او نکوهشگر خویش بود {

 }143فَلَولَا أَنَّه کَانَ منْ الْمسبحینَ  {
 }143بود {کنندگان نو اگر او از زمره تسبیح

 }144لَلَبِثَ فی بطْنه إِلَى یومِ یبعثُونَ  {
 }144ماند {شوند در شکم آن [ماهى] مىقطعا تا روزى که برانگیخته مى

}  یمقس وهرَاء وبِالْع ذْنَاه145فَنَب{ 
 }145پس او را در حالى که ناخوش بود به زمین خشکى افکندیم {
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 هلَیتْنَا عأَنبینٍ  {وقْطن یرَةً م146شَج{ 
 }146و بر باالى [سر] او درختى از [نوع] کدوبن رویانیدیم {

 }147وأَرسلْنَاه إِلَى مئَۀِ أَلْف أَو یزِیدونَ  {
 }147و او را به سوى یکصدهزار [نفر از ساکنان نینوا] یا بیشتر روانه کردیم {

 }148{  فَآمنُوا فَمتَّعنَاهم إِلَى حینٍ
 }148پس ایمان آوردند و تا چندى برخوردارشان کردیم {

 }149فَاستَفْتهِم أَلرَبک الْبنَات ولَهم الْبنُونَ  {
 }149پس از مشرکان جویا شو آیا پروردگارت را دختران و آنان را پسران است {

 }150أَم خَلَقْنَا الْملَائکَۀَ إِنَاثًا وهم شَاهدونَ  {
 }150یا فرشتگان را مادینه آفریدیم و آنان شاهد بودند {

 }151أَلَا إِنَّهم منْ إِفْکهِم لَیقُولُونَ  {
 }151دار که اینان از دروغ پردازى خود قطعا خواهند گفت {هش

 }152ولَد اللَّه وإِنَّهم لَکَاذبونَ  {
 }152دروغگویانند {خدا فرزند آورده در حالى که آنها قطعا 

 }153أَصطَفَى الْبنَات علَى الْبنینَ  {
 }153آیا [خدا] دختران را بر پسران برگزیده است {

 }154ما لَکُم کَیف تَحکُمونَ  {
 }154کنید {شما را چه شده چگونه داورى مى

 }155أَفَلَا تَذَکَّرُونَ  {
 }155آیا سر پند گرفتن ندارید {

لَکُم بِینٌ  { أَملْطَانٌ م156س{ 
 }156یا دلیلى آشکار [در دست] دارید {

 }157فَأْتُوا بِکتَابِکُم إِن کُنتُم صادقینَ  {
 }157گویید کتابتان را بیاورید {پس اگر راست مى

 }158رُونَ  {وجعلُوا بینَه وبینَ الْجِنَّۀِ نَسبا ولَقَد علمت الْجِنَّۀُ إِنَّهم لَمحضَ
دادن] خودشان احضار خواهند شد اند که [براى حساب پسها پیوندى انگاشتند و حال آنکه جنیان نیک دانستهو میان خدا و جن

}158{ 

 }159سبحانَ اللَّه عما یصفُونَ  {
 }159آورند {خدا منزه است از آنچه در وصف مى

 }160{ إِلَّا عباد اللَّه الْمخْلَصینَ 
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 }160به استثناى بندگان پاکدل خدا {

 }161فَإِنَّکُم وما تَعبدونَ  {
 }161پرستید {شما و آنچه [که شما آن را] مىدر حقیقت

 }162ما أَنتُم علَیه بِفَاتنینَ  {
 }162گر نیستید {بر ضد او گمراه

 }163إِلَّا منْ هو صالِ الْجحیمِ  {
 }163به دوزخ رفتنى است {مگر کسى را که 

}  لُومعم قَامم نَّا إِلَّا لَها مم164و{ 
 }164اى معین است {و هیچ یک از ما [فرشتگان] نیست مگر [اینکه] براى او [مقام و] مرتبه

 }165وإِنَّا لَنَحنُ الصافُّونَ  {
 }165ایم {و در حقیقت ماییم که [براى انجام فرمان خدا] صف بسته

 }166وإِنَّا لَنَحنُ الْمسبحونَ  {
 }166گویانیم {و ماییم که خود تسبیح

 }167وإِنْ کَانُوا لَیقُولُونَ  {
 }167گفتند {و [مشرکان] به تاکید مى

 }168لَو أَنَّ عندنَا ذکْرًا منْ الْأَولینَ  {
 }168ا]ى از پیشینیان نزد ما بود {اگر پند [نامه

 }169لَکُنَّا عباد اللَّه الْمخْلَصینَ  {
 }169شدیم {قطعا از بندگان خالص خدا مى

 }170فَکَفَرُوا بِه فَسوف یعلَمونَ  {
 }170ولى [وقتى قرآن آمد] به آن کافر شدند و زودا که بدانند {

 }171ولَقَد سبقَت کَلمتُنَا لعبادنَا الْمرْسلینَ  {
 }171طعا فرمان ما در باره بندگان فرستاده ما از پیش [چنین] رفته است {و ق

 }172إِنَّهم لَهم الْمنصورونَ  {
 }172که آنان [بر دشمنان خودشان] حتما پیروز خواهند شد {

 }173وإِنَّ جندنَا لَهم الْغَالبونَ  {
 }173آیندگانند {و سپاه ما هرآینه غالب

لَّ عینٍ  {فَتَوتَّى حح م174نْه{ 
 }174پس تا مدتى [معین] از آنان روى برتاب {

 }175وأَبصرْهم فَسوف یبصرُونَ  {
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 }175و آنان را بنگر که خواهند دید {

 }176أَفَبِعذَابِنَا یستَعجِلُونَ  {
 }176آیا عذاب ما را شتابزده خواستارند {

 }177ساء صباح الْمنذَرِینَ  {فَإِذَا نَزَلَ بِساحتهِم فَ
 }177شدگان را] آنگاه که عذاب به خانه آنان فرود آید چه بد صبحگاهى است {[پس هشدارداده

 }178وتَولَّ عنْهم حتَّى حینٍ  {
 }178و از ایشان تا مدتى [معین] روى برتاب {

 }179وأَبصرْ فَسوف یبصرُونَ  {
 }179دید {و بنگر که خواهند 

 }180سبحانَ ربک رب الْعزَّةِ عما یصفُونَ  {
 }180کنند {منزه است پروردگار تو پروردگار شکوهمند از آنچه وصف مى

 }181وسلَام علَى الْمرْسلینَ  {
 }181و درود بر فرستادگان {

 }182والْحمد للَّه رب الْعالَمینَ  {
 }182خدا پروردگار جهانهاست { و ستایش ویژه

 
 بروج - 44

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1والسماء ذَات الْبرُوجِ  {
 }1سوگند به آسمان آکنده ز برج {

}  ودعومِ الْموالْی2و{ 
 }2و به روز موعود {

}  ودشْهمو دشَاه3و{ 
 }3گواه و مورد گواهى {و به 

}  ودالْأُخْد ابحلَ أَص4قُت{ 
 }4سوزان خندق {مرگ بر آدم
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}  قُودالْو 5النَّارِ ذَات{ 
 }5دار [و انبوه] {همان آتش مایه

}  ودا قُعهلَیع م6إِذْ ه{ 
 }6آنگاه که آنان باالى آن [خندق به تماشا] نشسته بودند {

 }7یفْعلُونَ بِالْمؤْمنینَ شُهود  {وهم علَى ما 
 }7آوردند گواه بودند {و خود بر آنچه بر [سر] مؤمنان مى

}  یدمزِیزِ الْحالْع نُوا بِاللَّهؤْمإِلَّا أَن ی منْهوا ما نَقَمم8و{ 
 }8و بر آنان عیبى نگرفته بودند جز اینکه به خداى ارجمند ستوده ایمان آورده بودند {

}  شَهِید ءلَى کُلِّ شَیع اللَّهضِ والْأَرو اتاومالس لْکم ي لَه9الَّذ{ 
 }9همان [خدایى] که فرمانروایى آسمانها و زمین از آن اوست و خدا[ست که] بر هر چیزى گواه است {

تُوبی لَم ثُم نَاتؤْمالْمینَ ونؤْمینَ فَتَنُوا الْمرِیقِ  {إِنَّ الَّذالْح ذَابع ملَهو نَّمهج ذَابع م10وا فَلَه{ 
 }10اند ایشان راست عذاب جهنم و ایشان راست عذاب سوزان {کسانى که مردان و زنان مؤمن را آزار کرده و بعد توبه نکرده

ن تَحرِي متَج نَّاتج ملَه اتحاللُوا الصمعنُوا وینَ آمالْکَبِیرُ  {إِنَّ الَّذ زالْفَو کذَل ارا الْأَنْهه11ت{ 
اند براى آنان باغهایى است که از زیر [درختان] آن جویها روان است این است [همان] کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 }11رستگارى بزرگ {

}  یدلَشَد کبر طْش12إِنَّ ب{ 
 }12است { سنگینآرى عقاب پروردگارت سخت

}  یدعیئُ ودبی وه 13إِنَّه{ 
 }13گرداند {کند و بازمىهم اوست که [آفرینش را] آغاز مى

}  وددالْو الْغَفُور وه14و{ 
 }14و اوست آن آمرزنده دوستدار [مؤمنان] {

}  جِیدرْشِ الْم15ذُو الْع{ 
 }15صاحب ارجمند عرش {

}  رِیدا یالٌ لِّم16فَع{ 
 }16دهد {هر چه را بخواهد انجام مى

}  نُودیثُ الْجدح لْ أَتَاك17ه{ 
 }17آیا حدیث [آن] سپاهیان {

}  ودثَمنَ وورْع18ف{ 
 }18فرعون و ثمود بر تو آمد {

 }19بلِ الَّذینَ کَفَرُوا فی تَکْذیبٍ  {
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 }19اند {اند در تکذیب[نه] بلکه آنان که کافر شده

 }20ه من ورائهِم محیطٌ  {واللَّ
 }20با آنکه خدا از هر سو بر ایشان محیط است {

}  جِیدقُرْآنٌ م ولْ ه21ب{ 
 }21آرى آن قرآنى ارجمند است {

}  فُوظححٍ می لَو22ف{ 
 }22که در لوحى محفوظ است {

 
 قمر  - 45

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 خداوند رحمتگر مهربانبه نام 

 }1اقْتَرَبت الساعۀُ وانشَقَّ الْقَمرُ  {
 }1نزدیک شد قیامت و از هم شکافت ماه {

 }2وإِن یرَوا آیۀً یعرِضُوا ویقُولُوا سحرٌ مستَمرٌّ  {
 }2اى ببینند روى بگردانند و گویند سحرى دایم است {و هر گاه نشانه

 }3بعوا أَهواءهم وکُلُّ أَمرٍ مستَقرٌّ  {وکَذَّبوا واتَّ
 }3و به تکذیب دست زدند و هوسهاى خویش را دنبال کردند و [لى] هر کارى را [آخر] قرارى است {

 }4ولَقَد جاءهم منَ الْأَنباء ما فیه مزْدجرٌ  {
 }4یشان رسید {و قطعا از اخبار آنچه در آن مایه انزجار [از کفر] است به ا

}  ا تُغْنِ النُّذُرغَۀٌ فَمالۀٌ بکْم5ح{ 
 }5حکمت بالغه [حق این بود] ولى هشدارها سود نکرد {

 }6فَتَولَّ عنْهم یوم یدع الداعِ إِلَى شَیء نُّکُرٍ  {
 }6کند {پس از آنان روى برتاب روزى که داعى [حق] به سوى امرى دهشتناك دعوت مى

 }7خُشَّعا أَبصارهم یخْرُجونَ منَ الْأَجداث کَأَنَّهم جرَاد منتَشرٌ  {
 }7آیند {اند چون ملخهاى پراکنده از گورها[ى خود] برمىدر حالى که دیدگان خود را فروهشته

 }8مهطعینَ إِلَى الداعِ یقُولُ الْکَافرُونَ هذَا یوم عسرٌ  {
 }8گویند امروز [چه] روز دشوارى است {شتابند کافران مىسوى آن دعوتگر مىسرعتبه 
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 }9کَذَّبت قَبلَهم قَوم نُوحٍ فَکَذَّبوا عبدنَا وقَالُوا مجنُونٌ وازدجِرَ  {
 }9ى است و [بسى] آزار کشید {اپیش از آنان قوم نوح [نیز] به تکذیب پرداختند و بنده ما را دروغزن خواندند و گفتند دیوانه

 }10فَدعا ربه أَنِّی مغْلُوب فَانتَصرْ  {
 }10تا پروردگارش را خواند که من مغلوب شدم به داد من برس {

 }11فَفَتَحنَا أَبواب السماء بِماء منْهمرٍ  {
 }11پس درهاى آسمان را به آبى ریزان گشودیم {

ضرْنَا الْأَرفَجو }  رقُد رٍ قَدلَى أَماء عونًا فَالْتَقَى الْمی12ع{ 
 }12ها جوشانیدیم تا آب [زمین و آسمان] براى امرى که مقدر شده بود به هم پیوستند {و از زمین چشمه

 }13وحملْنَاه علَى ذَات أَلْواحٍ ودسرٍ  {
 }13آجین سوار کردیم {دار و میخو او را بر [کشتى] تخته

 }14تَجرِي بِأَعیننَا جزَاء لِّمن کَانَ کُفرَ  {
 }14[کشتى] زیر نظر ما روان بود [این] پاداش کسى بود که مورد انکار واقع شده بود {

 }15ولَقَد تَّرَکْنَاها آیۀً فَهلْ من مدکرٍ  {
 }15اى هست {ا پندگیرندهو به راستى آن [سفینه] را بر جاى نهادیم [تا] عبرتى [باشد] پس آی

 }16فَکَیف کَانَ عذَابِی ونُذُرِ  {
 }16پس چگونه بود عذاب من و هشدارها[ى من] {

 }17ولَقَد یسرْنَا الْقُرْآنَ للذِّکْرِ فَهلْ من مدکرٍ  {
 }17اى هست {ایم پس آیا پندگیرندهو قطعا قرآن را براى پندآموزى آسان کرده

تنُذُرِ  { کَذَّبذَابِی وکَانَ ع ففَکَی اد18ع{ 
 }18عادیان به تکذیب پرداختند پس چگونه بود عذاب من و هشدارها[ى من] {

 }19إِنَّا أَرسلْنَا علَیهِم رِیحا صرْصرًا فی یومِ نَحسٍ مستَمرٍّ  {
 }19تادیم {ما بر [سر] آنان در روز شومى به طور مداوم تندبادى توفنده فرس

 }20تَنزِع النَّاس کَأَنَّهم أَعجاز نَخْلٍ منقَعرٍ  {
 }20کن شده بودند {هاى نخلى بودند که ریشهکند گویى تنه[که] مردم را از جا مى

 }21فَکَیف کَانَ عذَابِی ونُذُرِ  {
 }21پس چگونه بود عذاب من و هشدارها[ى من] {

 }22الْقُرْآنَ للذِّکْرِ فَهلْ من مدکرٍ  {ولَقَد یسرْنَا 
 }22اى هست {ایم پس آیا پندگیرندهو قطعا قرآن را براى پندآموزى آسان کرده

 }23کَذَّبت ثَمود بِالنُّذُرِ  {
 }23قوم ثمود هشداردهندگان را تکذیب کردند {
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 }24إِذًا لَّفی ضَلَالٍ وسعرٍ  { فَقَالُوا أَبشَرًا منَّا واحدا نَّتَّبِعه إِنَّا
 }24و گفتند آیا تنها بشرى از خودمان را پیروى کنیم در این صورت ما واقعا در گمراهى و جنون خواهیم بود {

 }25أَؤُلْقی الذِّکْرُ علَیه من بیننَا بلْ هو کَذَّاب أَشرٌ  {
 }25] بلکه او دروغگویى گستاخ است {آیا از میان ما [وحى] بر او القا شده است [نه

 }26سیعلَمونَ غَدا منِ الْکَذَّاب الْأَشرُ  {
 }26به زودى فردا بدانند دروغگوى گستاخ کیست {

 }27إِنَّا مرْسلُو النَّاقَۀِ فتْنَۀً لَّهم فَارتَقبهم واصطَبِرْ  {
 }27و [به صالح گفتیم]مراقب آنان باش و شکیبایى کن { شتر را فرستادیمما براى آزمایش آنان [آن] ماده

 }28ونَبئْهم أَنَّ الْماء قسمۀٌ بینَهم کُلُّ شرْبٍ محتَضَرٌ  {
 }28خواهد بود {است هر کدام را آب به نوبتو به آنان خبر ده که آب میانشان بخش شده

 }29فَنَادوا صاحبهم فَتَعاطَى فَعقَرَ  {
 }29پس رفیقشان را صدا کردند و [او] شمشیر کشید و [شتر را] پى کرد {

 }30فَکَیف کَانَ عذَابِی ونُذُرِ  {
 }30پس چگونه بود عذاب من و هشدارها[ى من] {

 }31إِنَّا أَرسلْنَا علَیهِم صیحۀً واحدةً فَکَانُوا کَهشیمِ الْمحتَظرِ  {
 }31ها] ریزریز شدند {ریاد [مرگبار] فرستادیم و چون گیاه خشکیده [کومهما بر [سر]شان یک ف

 }32ولَقَد یسرْنَا الْقُرْآنَ للذِّکْرِ فَهلْ من مدکرٍ  {
 }32اى هست {و قطعا قرآن را براى پندآموزى آسان کردیم پس آیا پندگیرنده

 }33کَذَّبت قَوم لُوط بِالنُّذُرِ  {
 }33هشداردهندگان را تکذیب کردند {قوم لوط 

 }34إِنَّا أَرسلْنَا علَیهِم حاصبا إِلَّا آلَ لُوط نَّجینَاهم بِسحرٍ  {
 }34ما بر [سر] آنان سنگبارانى [انفجارى] فروفرستادیم [و] فقط خانواده لوط بودند که سحرگاهشان رهانیدیم {

 کنَا کَذَلندنْ عۀً ممعن شَکَرَ  {نزِي م35نَج{ 
 }35دهیم {سان [او را] پاداش مى[و این] رحمتى از جانب ما بود هر که سپاس دارد بدین

 }36ولَقَد أَنذَرهم بطْشَتَنَا فَتَماروا بِالنُّذُرِ  {
 }36و [لوط] آنها را از عذاب ما سخت بیم داده بود و[لى] در تهدیدها[ى ما] به جدال برخاستند {

 }37ولَقَد راودوه عن ضَیفه فَطَمسنَا أَعینَهم فَذُوقُوا عذَابِی ونُذُرِ  {
 }37و از مهمان[هاى] او کام دل خواستند پس فروغ دیدگانشان را ستردیم و [گفتیم] [مزه] عذاب و هشدارهاى مرا بچشید {

 }38ولَقَد صبحهم بکْرَةً عذَاب مستَقرٌّ  {
 }38دم عذابى پیگیر به سر وقت آنان آمد {و به راستى که سپیده
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 }39فَذُوقُوا عذَابِی ونُذُرِ  {
 }39پس عذاب و هشدارهاى مرا بچشید {

 }40ولَقَد یسرْنَا الْقُرْآنَ للذِّکْرِ فَهلْ من مدکرٍ  {
 }40اى هست {و قطعا قرآن را براى پندآموزى آسان کردیم پس آیا پندگیرنده

}  نَ النُّذُرورْعاء آلَ فج لَقَد41و{ 
 }41و در حقیقت هشداردهندگان به جانب فرعونیان آمدند {

 }42کَذَّبوا بِآیاتنَا کُلِّها فَأَخَذْنَاهم أَخْذَ عزِیزٍ مقْتَدرٍ  {
 }42بان] آنان را گرفتیم {[اما آنها] همه معجزات ما را تکذیب کردند تا چون زبردستى زورمند [گری

 }43أَکُفَّارکُم خَیرٌ منْ أُولَئکُم أَم لَکُم برَاءةٌ فی الزُّبرِ  {
 }43ها[ى آسمانى] خط امانى است {آیا کافران شما از اینان [که برشمردیم] برترند یا شما را در نوشته

 }44أَم یقُولُونَ نَحنُ جمیع منتَصرٌ  {
 }44گیرنده [و یار و یاور همدیگر]یم {ویند ما همگى انتقامگیا مى

 }45سیهزَم الْجمع ویولُّونَ الدبرَ  {
 }45زودا که این جمع در هم شکسته شود و پشت کنند {

 }46بلِ الساعۀُ موعدهم والساعۀُ أَدهى وأَمرُّ  {
 }46تر است {تر و تلخسخت بلکه موعدشان قیامت است و قیامت [بسى]

 }47إِنَّ الْمجرِمینَ فی ضَلَالٍ وسعرٍ  {
 }47قطعا بزهکاران در گمراهى و جنونند {

 }48یوم یسحبونَ فی النَّارِ علَى وجوههِم ذُوقُوا مس سقَرَ  {
 }48را بچشید [و احساس کنید] { شود] لهیب آتششوند [و به آنان گفته مىروزى که در آتش به رو کشیده مى

 }49إِنَّا کُلَّ شَیء خَلَقْنَاه بِقَدرٍ  {
 }49ایم {ماییم که هر چیزى را به اندازه آفریده

 }50وما أَمرُنَا إِلَّا واحدةٌ کَلَمحٍ بِالْبصرِ  {
 }50و فرمان ما جز یک بار نیست [آن هم] چون چشم به هم زدنى {

 لَقَدرٍ  {وکدن ملْ مفَه کُماعلَکْنَا أَشْی51أَه{ 
 }51اى هست {و هم مسلکان شما را سخت به هالکت رساندیم پس آیا پندگیرنده

 }52وکُلُّ شَیء فَعلُوه فی الزُّبرِ  {
 }52اند در کتابها[ى اعمالشان درج] است {و هر چه کرده

 }53{  وکُلُّ صغیرٍ وکَبِیرٍ مستَطَرٌ
 }53و هر خرد و بزرگى [در آن] نوشته شده {
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 }54إِنَّ الْمتَّقینَ فی جنَّات ونَهرٍ  {
 }54در حقیقت مردم پرهیزگار در میان باغها و نهرها {

 }55فی مقْعد صدقٍ عند ملیک مقْتَدرٍ  {
 }55در قرارگاه صدق نزد پادشاهى توانایند {

 
 ذاریات - 46

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1والذَّارِیات ذَروا  {
 }1سوگند به بادهاي ذره افشان ، {

 }2فَالْحاملَات وِقْرًا  {
 }2و ابرهاي گرانبار ، {

 }3فَالْجارِیات یسرًا  {
 }3و سبک سیران ، {

 }4{فَالْمقَسمات أَمرًا  
 }4و تقسیم کنندگان کار [ ها ] ، {

 }5إِنَّما تُوعدونَ لَصادقٌ  {
 }5که آنچه وعده داده شده اید راست است ، {

}  عاقینَ لَوإِنَّ الد6و{ 
 }6و [ روز ] پاداش واقعیت دارد. {

}  کبالْح اء ذَاتمالس7و{ 
 }7سوگند به آسمان مشبک ، {

 }8ولٍ مخْتَلف  {إِنَّکُم لَفی قَ
 }8که شما [ درباره قرآن ] در سخنی گوناگونید. {

}  کنْ أُفم نْهع ؤْفَک9ی{ 
 }9[ بگوي ] تا هر که از آن برگشته ، برگشته باشد. {

 }10قُتلَ الْخَرَّاصونَ  {
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 }10مرگ بر دروغپردازان! {

 }11الَّذینَ هم فی غَمرَةٍ ساهونَ  {
 }11ه در ورطه نادانی بی خبرند. {همانان ک

 }12یسأَلُونَ أَیانَ یوم الدینِ  {
 }12» {روز پاداش کی است؟«پرسند: 

 }13یوم هم علَى النَّارِ یفْتَنُونَ  {
 }13همان روز که آنان بر آتش ، عقوبت [ و آزموده ] شوند. {

 }14ستَعجِلُونَ  {ذُوقُوا فتْنَتَکُم هذَا الَّذي کُنتُم بِه تَ
 }14عذابِ [ موعود ] خود را بچشید ، این است همان [ بالیی ] که با شتاب خواستار آن بودید. {

 }15إِنَّ الْمتَّقینَ فی جنَّات وعیونٍ  {
 }15پرهیزگاران در باغها و چشمه سارانند. {

 }16ذَلک محسنینَ  { آخذینَ ما آتَاهم ربهم إِنَّهم کَانُوا قَبلَ
 }16آنچه را پروردگارشان عطا فرموده می گیرند ، زیرا که آنها پیش از این نیکوکار بودند. {

 }17کَانُوا قَلیلًا منَ اللَّیلِ ما یهجعونَ  {
 }17و از شب اندکی را می غنودند. {

 }18وبِالْأَسحارِ هم یستَغْفرُونَ  {
 }18سحرگاهان [ از خدا ] طلب آمرزش می کردند. {و در 

 }19وفی أَموالهِم حقٌّ لِّلسائلِ والْمحرُومِ  {
 }19و در اموالشان براي سائل و محروم حقّی [ معین ] بود. {

 }20وفی الْأَرضِ آیات لِّلْموقنینَ  {
 }20ه ] است ، {و روي زمین براي اهل یقین نشانه هایی [ متقاعد کنند

 }21وفی أَنفُسکُم أَفَلَا تُبصرُونَ  {
 }21و در خود شما پس مگر نمی بینید؟ {

 }22وفی السماء رِزقُکُم وما تُوعدونَ  {
 }22و روزي شما و آنچه وعده داده شده اید در آسمان است. {

 }23ما أَنَّکُم تَنطقُونَ  {فَورب السماء والْأَرضِ إِنَّه لَحقٌّ مثْلَ 
 }23پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین ، که واقعاً او حقّ است همان گونه که خود شما سخن می گویید. {

 }24هلْ أَتَاك حدیثُ ضَیف إِبرَاهیم الْمکْرَمینَ  {
 }24آیا خبر مهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسید؟ {

 }25یه فَقَالُوا سلَاما قَالَ سلَام قَوم منکَرُونَ  {إِذْ دخَلُوا علَ
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 }25» {سالم ، مردمی ناشناسید.«چون بر او درآمدند پس سالم گفتند. گفت: 

 }26فَرَاغَ إِلَى أَهله فَجاء بِعجلٍ سمینٍ  {
 }26پس آهسته به سوي زنش رفت و گوساله اي فربه [ و بریان ] آورد. {

قَالَ أَلَا تَأْکُلُونَ  {فَقَرَّب هِمإِلَی 27ه{ 
 }27» {مگر نمی خورید؟«آن را به نزدیکشان برد [ و ] گفت: 

 }28فَأَوجس منْهم خیفَۀً قَالُوا لَا تَخَف وبشَّرُوه بِغُلَامٍ علیمٍ  {
 }28مژده دادند. { و او را به پسري دانا» مترس.«و [ در دلش ] از آنان احساس ترسی کرد. گفتند: 

}  یمقع وزجع قَالَتا وههجو کَّترَّةٍ فَصی صف رَأَتُهام لَت29فَأَقْب{ 
 }29» {زنی پیر نازا [ چگونه بزاید ] ؟«و زنش با فریادي [ از شگفتی ] سر رسید و بر چهره خود زد و گفت: 

 وه إِنَّه کبقَالَ ر کقَالُوا کَذَل}  یملالْع یمک30الْح{ 
 }30» {پروردگارت چنین فرموده است. او خود حکیم داناست.«گفتند: 

 }31قَالَ فَما خَطْبکُم أَیها الْمرْسلُونَ  {
 }31» {اي فرستادگان! مأموریت شما چیست؟«[ ابراهیم ] گفت: 

 }32قَالُوا إِنَّا أُرسلْنَا إِلَى قَومٍ مجرِمینَ  {
 }32ما به سوي مردمی پلیدکار فرستاده شده ایم ، {«گفتند: 

 }33لنُرْسلَ علَیهِم حجارةً من طینٍ  {
 }33تا سنگهایی از گل رس بر [ سر ] آنان فرو فرستیم. {

 }34مسومۀً عند ربک للْمسرِفینَ  {
 }34» {است. [ که ] نزد پروردگارت براي مسرفان نشان گذاري شده

 }35فَأَخْرَجنَا من کَانَ فیها منَ الْمؤْمنینَ  {
 }35پس هر که از مؤمنان در آن [ شهرها ] بود بیرون بردیم. {

 }36فَما وجدنَا فیها غَیرَ بیت منَ الْمسلمینَ  {
 }36و [ لی ] در آنجا جز یک خانه از فرمانبران [ خدا بیشتر ] نیافتیم. {

}  یمالْأَل ذَابخَافُونَ الْعینَ یۀً لِّلَّذا آییهتَرَکْنَا ف37و{ 
 }37و در آنجا براي آنها که از عذاب پر درد می ترسند ، عبرتی به جاي گذاشتیم. {

 }38وفی موسى إِذْ أَرسلْنَاه إِلَى فرْعونَ بِسلْطَانٍ مبِینٍ  {
 }38وسی ، چون او را با حجتی آشکار به سوي فرعون گسیل داشتیم. {و [ نیز ] در [ ماجراي ] م

 }39فَتَولَّى بِرُکْنه وقَالَ ساحرٌ أَو مجنُونٌ  {
 }39» {این شخص ، ] ساحر یا دیوانه اي است.« [ پس [ فرعون ] با ارکان [ دولت ] خود روي برتافت و گفت: 

 }40هم فی الْیم وهو ملیم  {فَأَخَذْنَاه وجنُوده فَنَبذْنَا
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 }40[ تا ] او و سپاهیانش را گرفتیم و آنان را در دریا افکندیم در حالی که او [ در آخرین لحظه ] نکوهشگر [ خود ] بود. {

}  یمقالْع الرِّیح هِملَیلْنَا عسإِذْ أَر ادی عف41و{ 
 }41[ سر ] آنها آن باد مهلک را فرستادیم. { و در [ ماجراي ] عاد [ نیز ] ، چون بر

 }42ما تَذَر من شَیء أَتَت علَیه إِلَّا جعلَتْه کَالرَّمیمِ  {
 }42به هر چه می وزید آن را چون خاکسترِ استخوان مرده می گردانید. {

 }43وفی ثَمود إِذْ قیلَ لَهم تَمتَّعوا حتَّى حینٍ  {
 }43» {تا چندي برخوردار شوید.«ماجراي ] ثمود [ نیز عبرتی بود ] ، آن گاه که به ایشان گفته شد: و در [ 

 }44فَعتَوا عنْ أَمرِ ربهِم فَأَخَذَتْهم الصاعقَۀُ وهم ینظُرُونَ  {
 }44رخش آنان را فروگرفت. {تا [ آنکه ] از فرمان پروردگار خود سر برتافتند و در حالی که آنها می نگریستند ، آذ

 }45فَما استَطَاعوا من قیامٍ وما کَانُوا منتَصرِینَ  {
 }45در نتیجه نه توانستند به پاي خیزند و نه طلب یاري کنند. {

 }46وقَوم نُوحٍ من قَبلُ إِنَّهم کَانُوا قَوما فَاسقینَ  {
 }46نامبرده همین گونه هالك شدند ] ، زیرا آنها مردمی نافرمان بودند. {و قوم نوح [ نیز ] پیش از آن [ اقوامِ 

 }47والسماء بنَینَاها بِأَید وإِنَّا لَموسعونَ  {
 }47و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم ، و بی گمان ، ما [ آسمان ] گستریم. {

 }48{والْأَرض فَرَشْنَاها فَنعم الْماهدونَ  
 }48و زمین را گسترانیده ایم و چه نیکو گسترندگانیم. {

 }49ومن کُلِّ شَیء خَلَقْنَا زوجینِ لَعلَّکُم تَذَکَّرُونَ  {
 }49و از هر چیزي دو گونه [ یعنی نر و ماده ] آفریدیم ، امید که شما عبرت گیرید. {

نَذ نْهإِنِّی لَکُم م رُّوا إِلَى اللَّهبِینٌ  {فَف50یرٌ م{ 
 }50پس به سوي خدا بگریزید ، که من شما را از طرف او بیم دهنده اي آشکارم. {

 }51ولَا تَجعلُوا مع اللَّه إِلَها آخَرَ إِنِّی لَکُم منْه نَذیرٌ مبِینٌ  {
 }51و با خدا معبودي دیگر قرار مدهید که من از جانب او هشداردهنده اي آشکارم. {

 }52کَذَلک ما أَتَى الَّذینَ من قَبلهِم من رسولٍ إِلَّا قَالُوا ساحرٌ أَو مجنُونٌ  {
 }52» {ساحر یا دیوانه اي است.«بدین سان بر کسانی که پیش از آنها بودند هیچ پیامبري نیامد جز اینکه گفتند: 

 }53أَتَواصوا بِه بلْ هم قَوم طَاغُونَ  {
 }53ا همدیگر را به این [ سخن ] سفارش کرده بودند؟ [ نه! ] بلکه آنان مردمی سرکش بودند. {آی

 }54فَتَولَّ عنْهم فَما أَنت بِملُومٍ  {
 }54پس ، از آنان روي بگردان ، که تو درخور نکوهش نیستی. {

 }55وذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرَى تَنفَع الْمؤْمنینَ  {

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ۱۲۰                                                   https:T.me/quranpuyan 

 }55، که مؤمنان را پند سود بخشد. {و پند ده 

 }56وما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنس إِلَّا لیعبدونِ  {
 }56و جنّ و انس را نیافریدم جز براي آنکه مرا بپرستند. {

 }57ما أُرِید منْهم من رزقٍ وما أُرِید أَن یطْعمونِ  {
 }57خواهم که مرا خوراك دهند. {از آنان هیچ روزیی نمی خواهم ، و نمی 

 }58إِنَّ اللَّه هو الرَّزاقُ ذُو الْقُوةِ الْمتینُ  {
 }58خداست که خود روزي بخشِ نیرومند استوار است. {

 }59فَإِنَّ للَّذینَ ظَلَموا ذَنُوبا مثْلَ ذَنُوبِ أَصحابِهِم فَلَا یستَعجِلُونِ  {
م کردند بهره اي است از عذاب ، همانند بهره عذابِ یاران [ قبلی ] شان. پس [ بگو: ] در خواستنِ عذاب از پس براي کسانی که ست

 }59من ، شتابزدگی نکنند. {

 }60فَویلٌ لِّلَّذینَ کَفَرُوا من یومهِم الَّذي یوعدونَ  {
 }60{ پس واي بر کسانی که کافر شده اند از آن روزي که وعده یافته اند.

 
 رحمن  - 47

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1الرَّحمنُ  {
 }1[خداى] رحمان {

 }2علَّم الْقُرْآنَ  {
 }2قرآن را یاد داد {

 }3خَلَقَ الْإِنسانَ  {
 }3انسان را آفرید {

 }4علَّمه الْبیانَ  {
 }4به او بیان آموخت {

 }5الشَّمس والْقَمرُ بِحسبانٍ  {
 }5خورشید و ماه بر حسابى [روان]اند {

 }6والنَّجم والشَّجرُ یسجدانِ  {
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 }6سایانند {و بوته و درخت چهره

 }7والسماء رفَعها ووضَع الْمیزَانَ  {
 }7و آسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت {

 }8الْمیزَانِ  { أَلَّا تَطْغَوا فی
 }8تا مبادا از اندازه درگذرید {

 }9وأَقیموا الْوزنَ بِالْقسط ولَا تُخْسرُوا الْمیزَانَ  {
 }9و وزن را به انصاف برپا دارید و در سنجش مکاهید {

 }10والْأَرض وضَعها للْأَنَامِ  {
 }10و زمین را براى مردم نهاد {

ۀٌ وها فَاکیهامِ  {فالْأَکْم 11النَّخْلُ ذَات{ 
 }11هاى غالف دار {در آن میوه [ها] و نخلها با خوشه

 }12والْحب ذُو الْعصف والرَّیحانُ  {
 }12دار و گیاهان خوشبوست {هاى پوستو دانه

 }13فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }13منکرید {پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را 

 }14خَلَقَ الْإِنسانَ من صلْصالٍ کَالْفَخَّارِ  {
 }14اى سفال مانند آفرید {انسان را از گل خشکیده

 }15وخَلَقَ الْجانَّ من مارِجٍ من نَّارٍ  {
 }15و جن را از تشعشعى از آتش خلق کرد {

 }16فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }16از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید { پس کدام یک

 }17رب الْمشْرِقَینِ ورب الْمغْرِبینِ  {
 }17پروردگار دو خاور و پروردگار دو باختر {

 }18فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }18پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

لْتَقنِ یرَیحالْب رَجانِ  {م19ی{ 
 }19اى] روان کرد [که] با هم برخورد کنند {دو دریا را [به گونه

 }20بینَهما برْزخٌ لَّا یبغیانِ  {
 }20کنند {میان آن دو حد فاصلى است که به هم تجاوز نمى

 }21فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
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 }21منکرید {پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را 

 }22یخْرُج منْهما اللُّؤْلُؤُ والْمرْجانُ  {
 }22از هر دو [دریا] مروارید و مرجان برآید {

 }23فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }23پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 }24امِ  {ولَه الْجوارِ الْمنشَآت فی الْبحرِ کَالْأَعلَ
 }24دار بلند همچون کوهها {هاى بادبانو او راست در دریا سفینه

 }25فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }25پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 }26کُلُّ منْ علَیها فَانٍ  {
 }26شونده است {هر چه بر [زمین] است فانى

هجقَى وبیالْإِکْرَامِ  { ولَالِ وذُو الْج کب27ر{ 
 }27و ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند {

 }28فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }28پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 ومٍ هوضِ کُلَّ یالْأَرو اتاومی السن فم أَلُهسی شَأْنٍ  {ی29ف{ 
 }29کند هر زمان او در کارى است {هر که در آسمانها و زمین است از او درخواست مى

 }30فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }30پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 }31سنَفْرُغُ لَکُم أَیها الثَّقَلَانِ  {
 }31به شما بپردازیم {اى جن و انس زودا که 

 }32فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }32پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 }33بِسلْطَانٍ  {فُذُونَ إِلَّا یا معشَرَ الْجِنِّ والْإِنسِ إِنِ استَطَعتُم أَن تَنفُذُوا منْ أَقْطَارِ السماوات والْأَرضِ فَانفُذُوا لَا تَن
هاى آسمانها و زمین به بیرون رخنه کنید پس رخنه کنید [ولى] جز با [به دست توانید از کرانهاى گروه جنیان و انسیان اگر مى

 }33کنید {آوردن] تسلطى رخنه نمى

 }34فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }34{ پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید

 }35یرْسلُ علَیکُما شُواظٌ من نَّارٍ ونُحاس فَلَا تَنتَصرَانِ  {
 }35هایى از [نوع] تفته آهن و مس فرو فرستاده خواهد شد و [از کسى] یارى نتوانید طلبید {بر سر شما شراره
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 }36فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }36ارتان را منکرید {پس کدام یک از نعمتهاى پروردگ

 }37فَإِذَا انشَقَّت السماء فَکَانَت وردةً کَالدهانِ  {
 }37پس آنگاه که آسمان از هم شکافد و چون چرم گلگون گردد {

 }38فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }38پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 }39یسأَلُ عن ذَنبِه إِنس ولَا جانٌّ  {فَیومئذ لَّا 
 }39در آن روز هیچ انس و جنى از گناهش پرسیده نشود {

 }40فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }40پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 }41لْأَقْدامِ  {یعرَف الْمجرِمونَ بِسیماهم فَیؤْخَذُ بِالنَّواصی وا
 }41شوند و از پیشانى و پایشان بگیرند {تبهکاران از سیمایشان شناخته مى

 }42فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }42پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 }43هذه جهنَّم الَّتی یکَذِّب بِها الْمجرِمونَ  {
 }43خواندند {جهنمى که تبهکاران آن را دروغ مى این است همان

 }44یطُوفُونَ بینَها وبینَ حمیمٍ آنٍ  {
 }44میان [آتش] و میان آب جوشان سرگردان باشند {

 }45فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }45پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 نْ خَافملنَّتَانِ  {وج هبر قَام46م{ 
 }46و هر کس را که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ است {

 }47فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }47پس کدامیک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 }48ذَواتَا أَفْنَانٍ  {
 }48که داراى شاخسارانند {

 }49ربکُما تُکَذِّبانِ  {فَبِأَي آلَاء 
 }49پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 }50فیهِما عینَانِ تَجرِیانِ  {
 }50در آن دو [باغ] دو چشمه روان است {
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 }51فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }51پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 }52من کُلِّ فَاکهۀٍ زوجانِ  { فیهِما
 }52اى دو گونه است {در آن دو [باغ] از هر میوه

 }53فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }53پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 }54دانٍ  { متَّکئینَ علَى فُرُشٍ بطَائنُها منْ إِستَبرَقٍ وجنَى الْجنَّتَینِ
 }54بافت است تکیه آنند و چیدن میوه [از] آن دو باغ [به آسانى] در دسترس است {بر بسترهایى که آستر آنها از ابریشم درشت

 }55فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }55پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 }56م یطْمثْهنَّ إِنس قَبلَهم ولَا جانٌّ  {فیهِنَّ قَاصرَات الطَّرْف لَ
 }56نگاهند که دست هیچ انس و جنى پیش از ایشان به آنها نرسیده است {در آن [باغها دلبرانى] فروهشته

 }57فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }57پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 }58الْیاقُوت والْمرْجانُ  {کَأَنَّهنَّ 
 }58گویى که آنها یاقوت و مرجانند {

 }59فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }59پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 }60هلْ جزَاء الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسانُ  {
 }60مگر پاداش احسان جز احسان است {

انِ  { فَبِأَيا تُکَذِّبکُمب61آلَاء ر{ 
 }61پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 }62ومن دونهِما جنَّتَانِ  {
 }62و غیر از آن دو [باغ] دو باغ [دیگر نیز] هست {

 }63فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }63د {پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکری

 }64مدهامتَانِ  {
 }64نماید {گون مىکه از [شدت] سبزى سیه

 }65فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }65پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ۱۲٥                                                   https:T.me/quranpuyan 

 }66فیهِما عینَانِ نَضَّاخَتَانِ  {
 }66در آن دو [باغ] دو چشمه همواره جوشان است {

انِ  { فَبِأَيا تُکَذِّبکُمب67آلَاء ر{ 
 }67پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 }68فیهِما فَاکهۀٌ ونَخْلٌ ورمانٌ  {
 }68در آن دو میوه و خرما و انار است {

 }69فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }69د {پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکری

 }70فیهِنَّ خَیرَات حسانٌ  {
 }70در آنجا [زنانى] نکوخوى و نکورویند {

 }71فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }71پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 }72حور مقْصورات فی الْخیامِ  {
 }72ها {نشین در [دل] خیمهحورانى پرده

 }73أَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {فَبِ
 }73پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 }74لَم یطْمثْهنَّ إِنس قَبلَهم ولَا جانٌّ  {
 }74دست هیچ انس و جنى پیش از ایشان به آنها نرسیده است {

 }75فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }75یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {پس کدام 

 }76متَّکئینَ علَى رفْرَف خُضْرٍ وعبقَرِي حسانٍ  {
 }76اند {بر بالش سبز و فرش نیکو تکیه زده

 }77فَبِأَي آلَاء ربکُما تُکَذِّبانِ  {
 }77پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید {

 ماس كارالْإِکْرَامِ  {تَبلَالِ وي الْجذ کب78ر{ 
 }78خجسته باد نام پروردگار شکوهمند و بزرگوارت {

 
 طه - 48
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 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1طه  {
 }1طه {

 }2ما أَنزَلْنَا علَیک الْقُرْآنَ لتَشْقَى  {
 }2نکردیم تا به رنج افتى {قرآن را بر تو نازل 

 }3إِلَّا تَذْکرَةً لِّمن یخْشَى  {
 }3ترسد پندى باشد {جز اینکه براى هر که مى

 }4تَنزِیلًا ممنْ خَلَقَ الْأَرض والسماوات الْعلَى  {
 }4[کتابى است] نازل شده از جانب کسى که زمین و آسمانهاى بلند را آفریده است {

 }5الرَّحمنُ علَى الْعرْشِ استَوى  {
 }5خداى رحمان که بر عرش استیال یافته است {

 }6لَه ما فی السماوات وما فی الْأَرضِ وما بینَهما وما تَحت الثَّرَى  {
 }6آنچه در آسمانها و آنچه در زمین و آنچه میان آن دو و آنچه زیر خاك است از آن اوست {

 }7وإِن تَجهرْ بِالْقَولِ فَإِنَّه یعلَم السرَّ وأَخْفَى  {
 }7داند {تر را مىو اگر سخن به آواز گویى او نهان و نهان

 }8اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَه الْأَسماء الْحسنَى  {
 }8خدایى که جز او معبودى نیست [و] نامهاى نیکو به او اختصاص دارد {

 }9وهلْ أَتَاك حدیثُ موسى  {
 }9و آیا خبر موسى به تو رسید {

 }10نَّارِ هدى  {إِذْ رأَى نَارا فَقَالَ لأَهله امکُثُوا إِنِّی آنَست نَارا لَّعلِّی آتیکُم منْها بِقَبسٍ أَو أَجِد علَى ال
اى از آن براى شما بیاورم یا در پرتو کنید زیرا من آتشى دیدم امید که پاره هنگامى که آتشى دید پس به خانواده خود گفت درنگ

 }10آتش راه [خود را باز] یابم {

 }11فَلَما أَتَاها نُودي یا موسى  {
 }11پس چون بدان رسید ندا داده شد که اى موسى {

الْم ادبِالْو إِنَّک کلَینَع فَاخْلَع کبى  {إِنِّی أَنَا رسِ طُو12قَد{ 
 }12پوش خویش بیرون آور که تو در وادى مقدس طوى هستى {این منم پروردگار تو پاى

 }13وأَنَا اخْتَرْتُک فَاستَمع لما یوحى  {
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 }13شود گوش فرا ده {ام پس بدانچه وحى مىو من تو را برگزیده

 }14اعبدنی وأَقمِ الصلَاةَ لذکْرِي  {إِنَّنی أَنَا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَ
 }14منم من خدایى که جز من خدایى نیست پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپا دار {

 }15إِنَّ الساعۀَ ءاَتیۀٌ أَکَاد أُخْفیها لتُجزَى کُلُّ نَفْسٍ بِما تَسعى  {
 }15کوشد جزا یابد {را پوشیده دارم تا هر کسى به [موجب] آنچه مىخواهم آن در حقیقت قیامت فرارسنده است مى

 }16فَالَ یصدنَّک عنْها منْ الَ یؤْمنُ بِها واتَّبع هواه فَتَرْدى  {
خواهى شد پس هرگز نباید کسى که به آن ایمان ندارد و از هوس خویش پیروى کرده است تو را از [ایمان به] آن باز دارد که هالك 

}16{ 

 }17وما تلْک بِیمینک یا موسى  {
 }17و اى موسى در دست راست تو چیست {

 }18قَالَ هی عصاي أَتَوکَّأُ علَیها وأَهش بِها علَى غَنَمی ولی فیها مآرِب أُخْرَى  {
آید گوسفندانم برگ مى تکانم و کارهاى دیگرى هم براى من از آن برمىدهم و با آن براى گفت این عصاى من است بر آن تکیه مى

}18{ 

 }19قَالَ أَلْقها یا موسى  {
 }19فرمود اى موسى آن را بینداز {

 }20فَأَلْقَاها فَإِذَا هی حیۀٌ تَسعى  {
 }20خزید {پس آن را انداخت و ناگاه مارى شد که به سرعت مى

 }21ا تَخَف سنُعیدها سیرَتَها الْأُولَى  {قَالَ خُذْها ولَ
 }21فرمود آن را بگیر و مترس به زودى آن را به حال نخستینش بازخواهیم گردانید {

 }22واضْمم یدك إِلَى جنَاحک تَخْرُج بیضَاء منْ غَیرِ سوء آیۀً أُخْرَى  {
 }22اى دیگر است {آید [این] معجزهمىگزند برخود را به پهلویت ببر سپید بىو دست

 }23لنُرِیک منْ آیاتنَا الْکُبرَى  {
 }23تا به تو معجزات بزرگ خود را بنمایانیم {

 }24اذْهب إِلَى فرْعونَ إِنَّه طَغَى  {
 }24به سوى فرعون برو که او به سرکشى برخاسته است {

 }25قَالَ رب اشْرَح لی صدرِي  {
 }25ام را گشاده گردان {ت پروردگارا سینهگف

 }26ویسرْ لی أَمرِي  {
 }26و کارم را براى من آسان ساز {

 }27واحلُلْ عقْدةً من لِّسانی  {
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 }27و از زبانم گره بگشاى {

 }28یفْقَهوا قَولی  {
 }28[تا] سخنم را بفهمند {

 }29واجعل لِّی وزِیرًا منْ أَهلی  {
 }29و براى من دستیارى از کسانم قرار ده {

 }30هارونَ أَخی  {
 }30هارون برادرم را {

 }31اشْدد بِه أَزرِي  {
 }31پشتم را به او استوار کن {

 }32وأَشْرِکْه فی أَمرِي  {
 }32و او را شریک کارم گردان {

 }33کَی نُسبحک کَثیرًا  {
 }33گوییم {تا تو را فراوان تسبیح 

 }34ونَذْکُرَك کَثیرًا  {
 }34و بسیار به یاد تو باشیم {

 }35إِنَّک کُنت بِنَا بصیرًا  {
 }35زیرا تو همواره به [حال] ما بینایى {

 }36قَالَ قَد أُوتیت سؤْلَک یا موسى  {
 }36ات به تو داده شد {فرمود اى موسى خواسته

کلَینَنَّا عم لَقَدرَّةً أُخْرَى  { و37م{ 
 }37و به راستى بار دیگر [هم] بر تو منت نهادیم {

 }38إِذْ أَوحینَا إِلَى أُمک ما یوحى  {
 }38شد وحى کردیم {هنگامى که به مادرت آنچه را که [باید] وحى مى

الْی هلْقفَلْی می الْیف یهففَاقْذ وتی التَّابف یهفنِّی أَنِ اقْذۀً مبحم کلَیع تأَلْقَیو لَّه ودعلِّی و ودع أْخُذْهلِ یاحبِالس م

 }39ولتُصنَع علَى عینی  {
اى بگذار سپس در دریایش افکن تا دریا [=رود نیل] او را به کرانه اندازد [و] دشمن من و دشمن وى او را که او را در صندوقچه

 }39مهرى از خودم بر تو افکندم تا زیر نظر من پرورش یابى { برگیرد و

ا تَحزَنَ وقَتَلْت نَفْسا إِذْ تَمشی أُخْتُک فَتَقُولُ هلْ أَدلُّکُم علَى من یکْفُلُه فَرَجعنَاك إِلَى أُمک کَی تَقَرَّ عینُها ولَ

 }40تُونًا فَلَبِثْت سنینَ فی أَهلِ مدینَ ثُم جِئْت علَى قَدرٍ یا موسى  {فَنَجینَاك منَ الْغَم وفَتَنَّاك فُ
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دار او گردد داللت کنم پس تو را به سوى مادرت بازگردانیدیم تا گفت آیا شما را بر کسى که عهدهرفت و مىآنگاه که خواهر تو مى
ى و [ما] تو را از اندوه رهانیدیم و تو را بارها آزمودیم و سالى چند در میان اش روشن شود و غم نخورد و [سپس] شخصى را کشتدیده

 }40اهل مدین ماندى سپس اى موسى در زمان مقدر [و مقتضى] آمدى {

 }41واصطَنَعتُک لنَفْسی  {
 }41و تو را براى خود پروردم {

 }42{اذْهب أَنت وأَخُوك بِآیاتی ولَا تَنیا فی ذکْرِي  
 }42هاى مرا [براى مردم] ببرید و در یادکردن من سستى مکنید {تو و برادرت معجزه

 }43اذْهبا إِلَى فرْعونَ إِنَّه طَغَى  {
 }43به سوى فرعون بروید که او به سرکشى برخاسته {

 }44فَقُولَا لَه قَولًا لَّینًا لَّعلَّه یتَذَکَّرُ أَو یخْشَى  {
 }44سخنى نرم گویید شاید که پند پذیرد یا بترسد {و با او 

 }45قَالَا ربنَا إِنَّنَا نَخَاف أَن یفْرُطَ علَینَا أَو أَن یطْغَى  {
 }45ترسیم که [او] آسیبى به ما برساند یا آنکه سرکشى کند {آن دو گفتند پروردگارا ما مى

عما أَسکُمعی مى  { قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنأَر46و{ 
 }46بینم {شنوم و مىفرمود مترسید من همراه شمایم مى

من ربک والسلَام علَى منِ اتَّبع  فَأْتیاه فَقُولَا إِنَّا رسولَا ربک فَأَرسلْ معنَا بنی إِسرَائیلَ ولَا تُعذِّبهم قَد جِئْنَاك بِآیۀٍ

 }47الْهدى  {
به سوى او بروید و بگویید ما دو فرستاده پروردگار توایم پس فرزندان اسرائیل را با ما بفرست و عذابشان مکن به راستى ما براى  پس

 }47ایم و بر هر کس که از هدایت پیروى کند درود باد {اى آوردهتو از جانب پروردگارت معجزه

ع ذَابنَا أَنَّ الْعإِلَی یأُوح لَّى  {إِنَّا قَدتَوو ن کَذَّب48لَى م{ 
 }48در حقیقت به سوى ما وحى آمده که عذاب بر کسى است که تکذیب کند و روى گرداند {

 }49قَالَ فَمن ربکُما یا موسى  {
 }49[فرعون] گفت اى موسى پروردگار شما دو تن کیست {

 }50م هدى  {قَالَ ربنَا الَّذي أَعطَى کُلَّ شَیء خَلْقَه ثُ
 }50گفت پروردگار ما کسى است که هر چیزى را خلقتى که درخور اوست داده سپس آن را هدایت فرموده است {

 }51قَالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولَى  {
 }51حال نسلهاى گذشته چون است {گفت

 }52ینسى  { قَالَ علْمها عند ربی فی کتَابٍ لَّا یضلُّ ربی ولَا
 }52نماید {کند و نه فراموش مىگفت علم آن در کتابى نزد پروردگار من است پروردگارم نه خطا مى

وأَز نَا بِهاء فَأَخْرَجاء ممنَ السأَنزَلَ ملًا وبا سیهف لَکُم لَکسا ودهم ضالْأَر لَ لَکُمعي جشَتَّى الَّذ اتن نَّبا م53{ اج{ 
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اى ساخت و براى شما در آن راهها ترسیم کرد و از آسمان آبى فرود آورد پس به وسیله آن همان کسى که زمین را برایتان گهواره
 }53رستنیهاى گوناگون جفت جفت بیرون آوردیم {

 }54کُلُوا وارعوا أَنْعامکُم إِنَّ فی ذَلک لَآیات لِّأُولی النُّهى  {
 }54هایى است {و دامهایتان را بچرانید که قطعا در اینها براى خردمندان نشانهبخورید 

 }55منْها خَلَقْنَاکُم وفیها نُعیدکُم ومنْها نُخْرِجکُم تَارةً أُخْرَى  {
 }55ریم {آوگردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون مىایم در آن شما را بازمىاز این [زمین] شما را آفریده

 }56ولَقَد أَرینَاه آیاتنَا کُلَّها فَکَذَّب وأَبى  {
 }56در حقیقت [ما] همه آیات خود را به [فرعون] نشان دادیم ولى [او آنها را] دروغ پنداشت و نپذیرفت {

 }57قَالَ أَجِئْتَنَا لتُخْرِجنَا منْ أَرضنَا بِسحرِك یا موسى  {
 }57اى تا با سحر خود ما را از سرزمینمان بیرون کنى {آمدهگفت اى موسى 

وکَانًا سم لَا أَنتنُ ونَح فُها لَّا نُخْلدعوم نَکیبنَنَا ویلْ بعفَاج هثْلرٍ محبِس نَّکی58ى  {فَلَنَأْت{ 
موعدى بگذار که نه ما آن را خالف کنیم و نه تو [آن هم] ما [هم] قطعا براى تو سحرى مثل آن خواهیم آورد پس میان ما و خودت 

 }58در جایى هموار {

 }59قَالَ موعدکُم یوم الزِّینَۀِ وأَن یحشَرَ النَّاس ضُحى  {
 }59آیند {[موسى] گفت موعد شما روز جشن باشد که مردم پیش از ظهر گرد مى

 }60م أَتَى  {فَتَولَّى فرْعونُ فَجمع کَیده ثُ
 }60پس فرعون رفت و [همه] نیرنگ خود را گرد آورد و بازآمد {

 }61قَالَ لَهم موسى ویلَکُم لَا تَفْتَرُوا علَى اللَّه کَذبا فَیسحتَکُم بِعذَابٍ وقَد خَاب منِ افْتَرَى  {
کند و هر که دروغ بندد نومید را به عذابى [سخت] هالك مى موسى به [ساحران] گفت واى بر شما به خدا دروغ مبندید که شما

 }61گردد {مى

 }62فَتَنَازعوا أَمرَهم بینَهم وأَسرُّوا النَّجوى  {
 }62[ساحران] میان خود در باره کارشان به نزاع برخاستند و به نجوا پرداختند {

انِ أَن یرِیدرَانِ یاحذَانِ لَسثْلَى  {قَالُوا إِنْ هالْم کُما بِطَرِیقَتبذْهیا ومرِهحکُم بِسضنْ أَراکُم م63خْرِج{ 
خواهند شما را با سحر خود از سرزمینتان بیرون کنند و آیین واالى شما را [فرعونیان] گفتند قطعا این دو تن ساحرند [و] مى

 }63براندازند {

ائْتُوا ص ثُم کُمدوا کَیعملَى  {فَأَجتَعنِ اسم موالْی أَفْلَح قَدا و64ف{ 
 }64شود {پس نیرنگ خود را گرد آورید و به صف پیش آیید در حقیقت امروز هر که فایق آید خوشبخت مى

 }65قَالُوا یا موسى إِما أَن تُلْقی وإِما أَن نَّکُونَ أَولَ منْ أَلْقَى  {
 }65افکنى یا [ما] نخستین کس باشیم که مى اندازیم {یا تو مى [ساحران] گفتند اى موسى

 }66قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا حبالُهم وعصیهم یخَیلُ إِلَیه من سحرِهم أَنَّها تَسعى  {
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نمود که آنها به شتاب و [چنین] مىهایشان بر اثر سحرشان در خیال اگفت [نه] بلکه شما بیندازید پس ناگهان ریسمانها و چوبدستى
 }66خزند {مى

 }67فَأَوجس فی نَفْسه خیفَۀً موسى  {
 }67و موسى در خود بیمى احساس کرد {

 }68قُلْنَا لَا تَخَف إِنَّک أَنت الْأَعلَى  {
 }68گفتیم مترس که تو خود برترى {

 }69إِنَّما صنَعوا کَید ساحرٍ ولَا یفْلح الساحرُ حیثُ أَتَى  { وأَلْقِ ما فی یمینک تَلْقَف ما صنَعوا
اند افسون افسونگر است و افسونگر بندى کردهاند ببلعد در حقیقت آنچه سرهمو آنچه در دست راست دارى بینداز تا هر چه را ساخته

 }69هر جا برود رستگار نمى شود {

جرَةُ سحالس یى  {فَأُلْقوسمونَ واره نَّا بِرَبا قَالُوا آم70د{ 
 }70پس ساحران به سجده درافتادند گفتند به پروردگار موسى و هارون ایمان آوردیم {

کُمیدنَّ أَیرَ فَلَأُقَطِّعحالس کُملَّمي عالَّذ لَکَبِیرُکُم إِنَّه لَ أَنْ آذَنَ لَکُمقَب لَه نتُمی قَالَ آمف نَّکُملِّبلَأُصو لَافنْ خلَکُم مجأَرو 

 }71جذُوعِ النَّخْلِ ولَتَعلَمنَّ أَینَا أَشَد عذَابا وأَبقَى  {
[فرعون] گفت آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید قطعا او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است پس 

آویزم تا خوب خرما به دار مىهاى درختکنم و شما را بر تنهما و پاهایتان را یکى از راست و یکى از چپ قطع مىشک دستهاى شبى
 }71تر و پایدارتر است {بدانید عذاب کدام یک از ما سخت

ا أَنتي فَطَرَنَا فَاقْضِ مالَّذو نَاتینَ الْباءنَا ما جلَى مع رَكا  { قَالُوا لَن نُّؤْثنْیاةَ الدیالْح هذی ها تَقْض72قَاضٍ إِنَّم{ 
گفتند ما هرگز تو را بر معجزاتى که به سوى ما آمده و [بر] آن کس که ما را پدید آورده است ترجیح نخواهیم داد پس هر حکمى 

 }72رانى {خواهى بکن که تنها در این زندگى دنیاست که [تو] حکم مىمى

 }73رَبنَا لیغْفرَ لَنَا خَطَایانَا وما أَکْرَهتَنَا علَیه منَ السحرِ واللَّه خَیرٌ وأَبقَى  {إِنَّا آمنَّا بِ
 }73ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهان ما و آن سحرى که ما را بدان واداشتى بر ما ببخشاید و خدا بهتر و پایدارتر است {

 أْتن یم یى  {إِنَّهحلَا یا ویهف وتملَا ی نَّمهج ا فَإِنَّ لَهرِمجم هب74ر{ 
 }74یابد {میرد و نه زندگى مىدر حقیقت هر که به نزد پروردگارش گنهکار رود جهنم براى اوست در آن نه مى

رالد ملَه کلَئفَأُو اتحاللَ الصمع نًا قَدؤْمم هأْتنْ یملَى  {والْع ات75ج{ 
 }75و هر که مؤمن به نزد او رود در حالى که کارهاى شایسته انجام داده باشد براى آنان درجات واال خواهد بود {

 }76جنَّات عدنٍ تَجرِي من تَحتها الْأَنْهار خَالدینَ فیها وذَلک جزَاء من تَزَکَّى  {
 }76مانند و این است پاداش کسى که به پاکى گراید {[درختان] آن جویبارها روان است جاودانه در آن مىبهشتهاى عدن که از زیر 

 }77ولَا تَخْشَى  { ولَقَد أَوحینَا إِلَى موسى أَنْ أَسرِ بِعبادي فَاضْرِب لَهم طَرِیقًا فی الْبحرِ یبسا لَّا تَخَاف درکًا
وسى وحى کردیم که بندگانم را شبانه ببر و راهى خشک در دریا براى آنان باز کن که نه از فرارسیدن [دشمن] و در حقیقت به م

 }77شدن] بیمناك باشى {بترسى و نه [از غرق

}  مهیا غَشم منَ الْیم مهیفَغَش هنُودنُ بِجورْعف مهع78فَأَتْب{ 
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 }78نبال کرد و[لى] از دریا آنچه آنان را فرو پوشانید فرو پوشانید {پس فرعون با لشکریانش آنها را د

 }79وأَضَلَّ فرْعونُ قَومه وما هدى  {
 }79و فرعون قوم خود را گمراه کرد و هدایت ننمود {

 }80لْأَیمنَ ونَزَّلْنَا علَیکُم الْمنَّ والسلْوى  {یا بنی إِسرَائیلَ قَد أَنجینَاکُم منْ عدوکُم وواعدنَاکُم جانب الطُّورِ ا
اى فرزندان اسرائیل در حقیقت [ما] شما را از [دست] دشمنتان رهانیدیم و در جانب راست طور با شما وعده نهادیم و بر شما 

 }80ترنجبین و بلدرچین فرو فرستادیم {

 }81ا تَطْغَوا فیه فَیحلَّ علَیکُم غَضَبِی ومن یحللْ علَیه غَضَبِی فَقَد هوى  {کُلُوا من طَیبات ما رزقْنَاکُم ولَ
روى مکنید که خشم من بر شما فرود آید و هر کس خشم اى که روزى شما کردیم بخورید و[لى] در آن زیادهاز خوراکیهاى پاکیزه

 }81ه است {من بر او فرود آید قطعا در [ورطه] هالکت افتاد

 }82وإِنِّی لَغَفَّار لِّمن تَاب وآمنَ وعملَ صالحا ثُم اهتَدى  {
 }82و به یقین من آمرزنده کسى هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته نماید و به راه راست راهسپر شود {

 }83وما أَعجلَک عن قَومک یا موسى  {
 }83چیز تو را [دور] از قوم خودت به شتاب واداشته است { و اى موسى چه

 }84قَالَ هم أُولَاء علَى أَثَرِي وعجِلْت إِلَیک رب لتَرْضَى  {
 }84شتافتم تا خشنود شوى {گفت اینان در پى منند و من اى پروردگارم به سویت

 }85ضَلَّهم السامرِي  {قَالَ فَإِنَّا قَد فَتَنَّا قَومک من بعدك وأَ
 }85فرمود در حقیقت ما قوم تو را پس از [عزیمت] تو آزمودیم و سامرى آنها را گمراه ساخت {

لَینًا أَفَطَالَ عسا حدعو کُمبر کُمدعی مِ أَلَما قَوفًا قَالَ یانَ أَسغَضْب همى إِلَى قَووسم عفَرَج دهالْع لَّ کُمحأَن ی دتُّمأَر أَم

 }86علَیکُم غَضَب من ربکُم فَأَخْلَفْتُم موعدي  {
پس موسى خشمگین و اندوهناك به سوى قوم خود برگشت [و] گفت اى قوم من آیا پروردگارتان به شما وعده نیکو نداد آیا این 

 }86رتان بر شما فرود آید که با وعده من مخالفت کردید {نمود یا خواستید خشمى از پروردگامدت بر شما طوالنى مى

ا فَکَذَلمِ فَقَذَفْنَاهن زِینَۀِ الْقَوا مارزلْنَا أَومنَّا حلَکنَا ولْکبِم كدعوا أَخْلَفْنَا مقَالُوا م}  رِيامأَلْقَى الس 87ک{ 
آالت قوم بارهایى سنگین بر دوش داشتیم و آنها را افکندیم و [خود] ولى از زینتگفتند ما به اختیار خود با تو خالف وعده نکردیم 

 }87آالتش را] همین گونه بینداخت {سامرى [هم زینت

}  یى فَنَسوسم إِلَهو کُمذَا إِلَهفَقَالُوا ه ارخُو ا لَهدسلًا ججع ملَه 88فَأَخْرَج{ 
که صدایى داشت بیرون آورد و [او و پیروانش] گفتند این خداى شما و خداى موسى است و [پیمان اى پس براى آنان پیکر گوساله

 }88خدا را] فراموش کرد {

 }89أَفَلَا یرَونَ أَلَّا یرْجِع إِلَیهِم قَولًا ولَا یملک لَهم ضَرا ولَا نَفْعا  {
 }89دهد و به حالشان سود و زیانى ندارد {ىبینند که [گوساله] پاسخ سخن آنان را نممگر نمى

 }90طیعوا أَمرِي  {ولَقَد قَالَ لَهم هارونُ من قَبلُ یا قَومِ إِنَّما فُتنتُم بِه وإِنَّ ربکُم الرَّحمنُ فَاتَّبِعونی وأَ
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اید و پروردگار شما [گوساله] مورد آزمایش قرار گرفتهو در حقیقت هارون قبال به آنان گفته بود اى قوم من شما به وسیله این 
 }90[خداى] رحمان است پس مرا پیروى کنید و فرمان مرا پذیرا باشید {

 }91قَالُوا لَن نَّبرَح علَیه عاکفینَ حتَّى یرْجِع إِلَینَا موسى  {
 }91ما بازگردد { گفتند ما هرگز از پرستش آن دست بر نخواهیم داشت تا موسى به سوى

 }92قَالَ یا هارونُ ما منَعک إِذْ رأَیتَهم ضَلُّوا  {
 }92[موسى] گفت اى هارون وقتى دیدى آنها گمراه شدند چه چیز مانع تو شد {

 }93أَلَّا تَتَّبِعنِ أَفَعصیت أَمرِي  {
 }93که از من پیروى کنى آیا از فرمانم سر باز زدى {

 }94قُب قَولی  {بنَ أُم لَا تَأْخُذْ بِلحیتی ولَا بِرَأْسی إِنِّی خَشیت أَن تَقُولَ فَرَّقْت بینَ بنی إِسرَائیلَ ولَم تَرْقَالَ یا ا
عات اسرائیل تفرقه انداختى و سخنم را مراگفت اى پسر مادرم نه ریش مرا بگیر و نه [موى] سرم را من ترسیدم بگویى میان بنى

 }94نکردى {

}  رِياما سی کا خَطْب95قَالَ فَم{ 
 }95[موسى] گفت اى سامرى منظور تو چه بود {

 }96نَفْسی  {قَالَ بصرْت بِما لَم یبصرُوا بِه فَقَبضْت قَبضَۀً منْ أَثَرِ الرَّسولِ فَنَبذْتُها وکَذَلک سولَت لی 
ران] به آن پى نبردند پى بردم و به قدر مشتى از رد پاى فرستاده [خدا جبرئیل] برداشتم و آن را در پیکر گفت به چیزى که [دیگ

 }96[گوساله] انداختم و نفس من برایم چنین فریبکارى کرد {

فَه وانظُرْ إِلَى إِلَهِک الَّذي ظَلْت علَیه قَالَ فَاذْهب فَإِنَّ لَک فی الْحیاةِ أَن تَقُولَ لَا مساس وإِنَّ لَک موعدا لَّنْ تُخْلَ

 }97عاکفًا لَّنُحرِّقَنَّه ثُم لَنَنسفَنَّه فی الْیم نَسفًا  {
گفت پس برو که بهره تو در زندگى این باشد که [به هر که نزدیک تو آمد] بگویى [به من] دست مزنید و تو را موعدى خواهد بود که 

کنیم سوزانیم و خاکسترش مىتخلف نخواهى کرد و [اینک] به آن خدایى که پیوسته مالزمش بودى بنگر آن را قطعا مى هرگز از آن
 }97پاشیم {[و] در دریا فرو مى

 }98إِنَّما إِلَهکُم اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو وسع کُلَّ شَیء علْما  {
 }98که جز او معبودى نیست و دانش او همه چیز را در بر گرفته است {معبود شما تنها آن خدایى است 

 }99کَذَلک نَقُص علَیک منْ أَنباء ما قَد سبقَ وقَد آتَینَاك من لَّدنَّا ذکْرًا  {
 }99ایم {رانیم و مسلما به تو از جانب خود قرآنى دادهاین گونه از اخبار پیشین بر تو حکایت مى

 }100منْ أَعرَض عنْه فَإِنَّه یحملُ یوم الْقیامۀِ وِزرا  {
 }100گیرد {هر کس از [پیروى] آن روى برتابد روز قیامت بار گناهى بر دوش مى

 }101خَالدینَ فیه وساء لَهم یوم الْقیامۀِ حملًا  {
 }101خواهند داشت {قیامت ماند و چه بد بارى روزپیوسته در آن [حال] مى

 }102یوم ینفَخُ فی الصورِ ونَحشُرُ الْمجرِمینَ یومئذ زرقًا  {
 }102انگیزیم {شود و در آن روز مجرمان را کبودچشم برمى[همان] روزى که در صور دمیده مى
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 }103یتَخَافَتُونَ بینَهم إِن لَّبِثْتُم إِلَّا عشْرًا  {
 }103اید {گویند شما [در دنیا] جز ده [روز بیش] نماندهن خود به طور پنهانى با یکدیگر مىمیا

 }104نَحنُ أَعلَم بِما یقُولُونَ إِذْ یقُولُ أَمثَلُهم طَرِیقَۀً إِن لَّبِثْتُم إِلَّا یوما  {
 }104اید {گوید جز یک روز بیش نماندهمىترین آنان آیینگویند آنگاه که نیکما داناتریم به آنچه مى

 }105ویسأَلُونَک عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ینسفُها ربی نَسفًا  {
 }105پرسند بگو پروردگارم آنها را [در قیامت] ریز ریز خواهد ساخت {و از تو در باره کوهها مى

 }106فَیذَرها قَاعا صفْصفًا  {
 }106ار خواهد کرد {پس آنها را پهن و همو

 }107لَا تَرَى فیها عوجا ولَا أَمتًا  {
 }107بینى و نه ناهموارى {نه در آن کژى مى

 }108یومئذ یتَّبِعونَ الداعی لَا عوج لَه وخَشَعت الْأَصوات للرَّحمنِ فَلَا تَسمع إِلَّا همسا  {
کنند و صداها در مقابل [خداى] رحمان خاشع [حق] را که هیچ انحرافى در او نیست پیروى مىدر آن روز [همه مردم] داعى 

 }108شنوى {گردد و جز صدایى آهسته نمىمى

 }109یومئذ لَّا تَنفَع الشَّفَاعۀُ إِلَّا منْ أَذنَ لَه الرَّحمنُ ورضی لَه قَولًا  {
 }109خشد مگر کسى را که [خداى] رحمان اجازه دهد و سخنش او را پسند آید {در آن روز شفاعت [به کسى] سود نب

 }110یعلَم ما بینَ أَیدیهِم وما خَلْفَهم ولَا یحیطُونَ بِه علْما  {
 }110د {داند و حال آنکه ایشان بدان دانشى ندارناند مىسر گذاشتهآنچه را که آنان در پیش دارند و آنچه را که پشت

 }111وعنَت الْوجوه للْحی الْقَیومِ وقَد خَاب منْ حملَ ظُلْما  {
 }111ماند {کنند و آن کس که ظلمى بر دوش دارد نومید مىها براى آن [خداى] زنده پاینده خضوع مىو چهره

 }112ما ولَا هضْما  {ومن یعملْ منَ الصالحات وهو مؤْمنٌ فَلَا یخَاف ظُلْ
 }112هراسد و نه از کاسته شدن [حقش] {و هر کس کارهاى شایسته کند در حالى که مؤمن باشد نه از ستمى مى

ذ مثُ لَهدحی تَّقُونَ أَوی ملَّهلَع یدعنَ الْوم یهرَّفْنَا فصا ورَبِیقُرْآنًا ع أَنزَلْنَاه ککَذَل113{کْرًا  و{ 
و این گونه آن را [به صورت] قرآنى عربى نازل کردیم و در آن از انواع هشدارها سخن آوردیم شاید آنان راه تقوا در پیش گیرند یا 

 }113[این کتاب] پندى تازه براى آنان بیاورد {

 }114ى إِلَیک وحیه وقُل رب زِدنی علْما  {فَتَعالَى اللَّه الْملک الْحقُّ ولَا تَعجلْ بِالْقُرْآنِ من قَبلِ أَن یقْضَ
خدا فرمانرواى بر حق و در [خواندن] قرآن پیش از آنکه وحى آن بر تو پایان یابد شتاب مکن و بگو پروردگارا بر پس بلندمرتبه است

 }114دانشم بیفزاى {

 }115جِد لَه عزْما  {ولَقَد عهِدنَا إِلَى آدم من قَبلُ فَنَسی ولَم نَ
 }115و به یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم و[لى آن را] فراموش کرد و براى او عزمى [استوار] نیافتیم {

 }116وإِذْ قُلْنَا للْملَائکَۀِ اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلَّا إِبلیس أَبى  {
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 }116براى آدم سجده کنید پس جز ابلیس که سر باز زد [همه] سجده کردند { و [یاد کن] هنگامى را که به فرشتگان گفتیم

 }117فَقُلْنَا یا آدم إِنَّ هذَا عدو لَّک ولزَوجِک فَلَا یخْرِجنَّکُما منَ الْجنَّۀِ فَتَشْقَى  {
نهار تا شما را از بهشت به در نکند تا پس گفتیم اى آدم در حقیقت این [ابلیس] براى تو و همسرت دشمنى [خطرناك] است ز

 }117بخت گردى {تیره

 }118إِنَّ لَک أَلَّا تَجوع فیها ولَا تَعرَى  {
 }118مانى {شوى و نه برهنه مىدر حقیقت براى تو در آنجا این [امتیاز] است که نه گرسنه مى

 }119وأَنَّک لَا تَظْمأُ فیها ولَا تَضْحى  {
 }119زده {گردى و نه آفتاباینکه در آنجا نه تشنه مىو [هم] 

 }120فَوسوس إِلَیه الشَّیطَانُ قَالَ یا آدم هلْ أَدلُّک علَى شَجرَةِ الْخُلْد وملْک لَّا یبلَى  {
 }120اه نمایم {شود رپس شیطان او را وسوسه کرد گفت اى آدم آیا تو را به درخت جاودانگى و ملکى که زایل نمى

هبر مى آدصعنَّۀِ وقِ الْجرن وا مهِملَیفَانِ عخْصقَا یطَفا ومآتُهوا سملَه تدا فَبنْهى  { فَأَکَلَا م121فَغَو{ 
بر خود و [این  آنگاه از آن [درخت ممنوع] خوردند و برهنگى آنان برایشان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن برگهاى بهشت

 }121گونه] آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت {

 }122ثُم اجتَباه ربه فَتَاب علَیه وهدى  {
 }122سپس پروردگارش او را برگزید و بر او ببخشود و [وى را] هدایت کرد {

ودضٍ ععبل ضُکُمعا بیعما جنْهبِطَا مشْقَى  { قَالَ اهلَا یلُّ وضفَلَا ی ايده عنِ اتَّبى فَمدنِّی هنَّکُم میأْتا ی123فَإِم{ 
فرمود همگى از آن [مقام] فرود آیید در حالى که بعضى از شما دشمن بعضى دیگر است پس اگر براى شما از جانب من رهنمودى 

 }123بخت {نه تیره شود ورسد هر کس از هدایتم پیروى کند نه گمراه مى

 }124ومنْ أَعرَض عن ذکْرِي فَإِنَّ لَه معیشَۀً ضَنکًا ونَحشُرُه یوم الْقیامۀِ أَعمى  {
 }124کنیم {و هر کس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگى تنگ [و سختى] خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور مى

مل بیرًا  { قَالَ رصب کُنت قَدى ومی أَعشَرْتَن125ح{ 
 }125گوید پروردگارا چرا مرا نابینا محشور کردى با آنکه بینا بودم {مى

 }126قَالَ کَذَلک أَتَتْک آیاتُنَا فَنَسیتَها وکَذَلک الْیوم تُنسى  {
 }126شوى {فراموشى سپردى امروز همان گونه فراموش مىهاى ما بر تو آمد و آن را به فرماید همان طور که نشانهمى

 }127وکَذَلک نَجزِي منْ أَسرَف ولَم یؤْمن بِآیات ربه ولَعذَاب الْآخرَةِ أَشَد وأَبقَى  {
تر و پایدارتر شکنجه آخرت سختدهیم و قطعا سزا مىهاى پروردگارش نگرویده استو این گونه هر که را به افراط گراییده و به نشانه

 }127است {

 }128ولی النُّهى  {أَفَلَم یهد لَهم کَم أَهلَکْنَا قَبلَهم منَ الْقُرُونِ یمشُونَ فی مساکنهِم إِنَّ فی ذَلک لَآیات لِّأُ
روند به کردیم که [اینک آنها] در سراهاى ایشان راه مى آیا براى هدایتشان کافى نبود که [ببینند] چه نسلها را پیش از آنان نابود

 }128انگیز] است {هایى [عبرتراستى براى خردمندان در این [امر] نشانه

 }129ولَولَا کَلمۀٌ سبقَت من ربک لَکَانَ لزَاما وأَجلٌ مسمى  {
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 }129آمد {نشده بود قطعا [عذاب آنها] الزم مى و اگر سخنى از پروردگارت پیشى نگرفته و موعدى معین مقرر

فَسبح وأَطْرَاف النَّهارِ  فَاصبِرْ علَى ما یقُولُونَ وسبح بِحمد ربک قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وقَبلَ غُرُوبِها ومنْ آنَاء اللَّیلِ

 }130لَعلَّک تَرْضَى  {
اش و پیش از بر آمدن آفتاب و قبل از فرو شدن آن با ستایش پروردگارت [او را] تسبیح گوى و برخى گویند شکیبا بپس بر آنچه مى

 }130از ساعات شب و حوالى روز را به نیایش پرداز باشد که خشنود گردى {

اةِ الدیرَةَ الْحهز منْها ماجوأَز نَا بِهتَّعا مإِلَى م کنَیینَّ عدلَا تَمقَى  {وأَبرٌ وخَی کبقُ ررِزو یهف منَهنَفْتا ل131نی{ 
و زنهار به سوى آنچه اصنافى از ایشان را از آن برخوردار کردیم [و فقط] زیور زندگى دنیاست تا ایشان را در آن بیازماییم دیدگان 

 }131خود مدوز و [بدان که] روزى پروردگار تو بهتر و پایدارتر است {

 }132مرْ أَهلَک بِالصلَاةِ واصطَبِرْ علَیها لَا نَسأَلُک رِزقًا نَّحنُ نَرْزقُک والْعاقبۀُ للتَّقْوى  {وأْ
دهیم و فرجام [نیک] براى و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش ما از تو جویاى روزى نیستیم ما به تو روزى مى

 }132است { پرهیزگارى

 }133وقَالُوا لَولَا یأْتینَا بِآیۀٍ من ربه أَولَم تَأْتهِم بینَۀُ ما فی الصحف الْأُولَى  {
هاى پیشین است براى آنان نیامده است آورد آیا دلیل روشن آنچه در صحیفهاى براى ما نمىو گفتند چرا از جانب پروردگارش معجزه

}133{ 

آی ولًا فَنَتَّبِعسنَا رإِلَی لْتسلَا أَرنَا لَوبلَقَالُوا ر هلن قَبذَابٍ مم بِعلَکْنَاهأَنَّا أَه لَونَخْزَى  {ولَّ ولِ أَن نَّذن قَبم ک134ات{ 
را پیامبرى به سوى ما نفرستادى تا پیش گفتند پروردگارا چکردیم قطعا مىو اگر ما آنان را قبل از [آمدن قرآن] به عذابى هالك مى

 }134از آنکه خوار و رسوا شویم از آیات تو پیروى کنیم {

 }135قُلْ کُلٌّ متَرَبص فَتَرَبصوا فَستَعلَمونَ منْ أَصحاب الصرَاط السوِي ومنِ اهتَدى  {
 }135یافته است {د یاران راه راست کیانند و چه کسى راهبگو همه در انتظارند پس در انتظار باشید زودا که بدانی

 
 مریم  - 49

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1کهیعص  {
 }1ها یا عین صاد {کاف

 }2ذکْرُ رحمۀِ ربک عبده زکَرِیا  {
 }2اش زکریاست {بنده[این] یادى از رحمت پروردگار تو [در باره] 

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ۱۳۷                                                   https:T.me/quranpuyan 

 }3إِذْ نَادى ربه نداء خَفیا  {
 }3آنگاه که [زکریا] پروردگارش را آهسته ندا کرد {

 }4قَالَ رب إِنِّی وهنَ الْعظْم منِّی واشْتَعلَ الرَّأْس شَیبا ولَم أَکُن بِدعائک رب شَقیا  {
ام گردیده و [موى] سرم از پیرى سپید گشته و اى پروردگار من هرگز در دعاى تو ناامید نبوده گفت پروردگارا من استخوانم سست

}4{ 

 }5وإِنِّی خفْت الْموالی من ورائی وکَانَت امرَأَتی عاقرًا فَهب لی من لَّدنک ولیا  {
 }5جانب خود ولى [و جانشینى] به من ببخش { و من پس از خویشتن از بستگانم بیمناکم و زنم نازاست پس از

 }6یرِثُنی ویرِثُ منْ آلِ یعقُوب واجعلْه رب رضیا  {
 }6که از من ارث برد و از خاندان یعقوب [نیز] ارث برد و او را اى پروردگار من پسندیده گردان {

 همبِغُلَامٍ اس شِّرُكا إِنَّا نُبکَرِیا زا  {ییملُ سن قَبم ل لَّهعنَج ى لَمیح7ی{ 
 }7ایم {دهیم که قبال همنامى براى او قرار ندادهاى زکریا ما تو را به پسرى که نامش یحیى است مژده مى

یترِ عبنَ الْکم لَغْتب قَدرًا واقی عرَأَتام کَانَتو ی غُلَامکُونُ لأَنَّى ی ب8ا  {قَالَ ر{ 
 }8ام {گفت پروردگارا چگونه مرا پسرى خواهد بود و حال آنکه زنم نازاست و من از سالخوردگى ناتوان شده

 }9قَالَ کَذَلک قَالَ ربک هو علَی هینٌ وقَد خَلَقْتُک من قَبلُ ولَم تَک شَیئًا  {
ام ه این [کار] بر من آسان است و تو را در حالى که چیزى نبودى قبال آفریده[فرشته] گفت [فرمان] چنین است پروردگار تو گفته ک

}9{ 

 }10قَالَ رب اجعل لِّی آیۀً قَالَ آیتُک أَلَّا تُکَلِّم النَّاس ثَلَاثَ لَیالٍ سوِیا  {
 }10گویى {با اینکه سالمى با مردم سخن نمى اى براى من قرار ده فرمود نشانه تو این است که سه شبانه [روز]گفت پروردگارا نشانه

 }11فَخَرَج علَى قَومه منَ الْمحرَابِ فَأَوحى إِلَیهِم أَن سبحوا بکْرَةً وعشیا  {
 }11پس از محراب بر قوم خویش درآمد و ایشان را آگاه گردانید که روز و شب به نیایش بپردازید {

الْک ى خُذیحا یا  {یبِیص کْمالْح نَاهآتَیةٍ وبِقُو 12تَاب{ 
 }12اى یحیى کتاب [خدا] را به جد و جهد بگیر و از کودکى به او نبوت دادیم {

 }13وحنَانًا من لَّدنَّا وزکَاةً وکَانَ تَقیا  {
 }13و [نیز] از جانب خود مهربانى و پاکى [به او دادیم] و تقواپیشه بود {

 }14وبرا بِوالدیه ولَم یکُن جبارا عصیا  {
 }14رفتار بود و زورگویى نافرمان نبود {و با پدر و مادر خود نیک

 }15وسلَام علَیه یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعثُ حیا  {
 }15شود {ى که زنده برانگیخته مىمیرد و روزو درود بر او روزى که زاده شد و روزى که مى

 }16واذْکُرْ فی الْکتَابِ مرْیم إِذ انتَبذَت منْ أَهلها مکَانًا شَرْقیا  {
 }16و در این کتاب از مریم یاد کن آنگاه که از کسان خود در مکانى شرقى به کنارى شتافت {
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 }17إِلَیها روحنَا فَتَمثَّلَ لَها بشَرًا سوِیا  { فَاتَّخَذَت من دونهِم حجابا فَأَرسلْنَا
 }17اندام بر او نمایان شد {اى بر خود گرفت پس روح خود را به سوى او فرستادیم تا به [شکل] بشرى خوشو در برابر آنان پرده

 }18قَالَت إِنِّی أَعوذُ بِالرَّحمن منک إِن کُنت تَقیا  {
 }18برم {اگر پرهیزگارى من از تو به خداى رحمان پناه مى[مریم] گفت 

 }19قَالَ إِنَّما أَنَا رسولُ ربک لأَهب لَک غُلَاما زکیا  {
 }19گفت من فقط فرستاده پروردگار توام براى اینکه به تو پسرى پاکیزه ببخشم {

 }20بشَرٌ ولَم أَك بغیا  {قَالَت أَنَّى یکُونُ لی غُلَام ولَم یمسسنی 
 }20ام {گفت چگونه مرا پسرى باشد با آنکه دست بشرى به من نرسیده و بدکار نبوده

یقْضرًا مکَانَ أَمنَّا وۀً ممحرلنَّاسِ وۀً لآی لَهعنَجلنٌ ویه لَیع وه کبقَالَ ر ک21ا  {قَالَ کَذَل{ 
اى براى مردم و رحمتى از جانب خویش قرار چنین است پروردگار تو گفته که آن بر من آسان است و تا او را نشانهگفت [فرمان] 

 }21دهیم و [این] دستورى قطعى بود {

 }22فَحملَتْه فَانتَبذَت بِه مکَانًا قَصیا  {
 }22اه جست {اى پنپس [مریم] به او [=عیسى] آبستن شد و با او به مکان دورافتاده

 }23فَأَجاءها الْمخَاض إِلَى جِذْعِ النَّخْلَۀِ قَالَت یا لَیتَنی مت قَبلَ هذَا وکُنت نَسیا منسیا  {
 }23شده بودم {خرمایى کشانید گفت اى کاش پیش از این مرده بودم و یکسر فراموشتا درد زایمان او را به سوى تنه درخت

 }24من تَحتها أَلَّا تَحزَنی قَد جعلَ ربک تَحتَک سرِیا  {فَنَاداها 
 }24پس از زیر [پاى] او [فرشته] وى را ندا داد که غم مدار پروردگارت زیر [پاى] تو چشمه آبى پدید آورده است {

 }25وهزِّي إِلَیک بِجِذْعِ النَّخْلَۀِ تُساقطْ علَیک رطَبا جنیا  {
 }25ریزد {خرما را به طرف خود [بگیر و] بتکان بر تو خرماى تازه مىو تنه درخت

 }26لَنْ أُکَلِّم الْیوم إِنسیا  {فَکُلی واشْرَبِی وقَرِّي عینًا فَإِما تَرَیِنَّ منَ الْبشَرِ أَحدا فَقُولی إِنِّی نَذَرت للرَّحمنِ صوما فَ
ام و امروز مطلقا با نوش و دیده روشن دار پس اگر کسى از آدمیان را دیدى بگوى من براى [خداى] رحمان روزه نذر کردهو بخور و ب

 }26انسانى سخن نخواهم گفت {

 }27فَأَتَت بِه قَومها تَحملُه قَالُوا یا مرْیم لَقَد جِئْت شَیئًا فَرِیا  {
اى در آغوش گرفته بود به نزد قومش آورد گفتند اى مریم به راستى کار بسیار ناپسندى مرتکب شدهپس [مریم] در حالى که او را 

}27{ 

 }28یا أُخْت هارونَ ما کَانَ أَبوك امرَأَ سوء وما کَانَت أُمک بغیا  {
 }28اى خواهر هارون پدرت مرد بدى نبود و مادرت [نیز] بدکاره نبود {

ا  {فَأَشَاربِیص دهی الْمن کَانَ فم نُکَلِّم فقَالُوا کَی هإِلَی 29ت{ 
 }29سخن بگوییم {[مریم] به سوى [عیسى] اشاره کرد گفتند چگونه با کسى که در گهواره [و] کودك است

 }30قَالَ إِنِّی عبد اللَّه آتَانی الْکتَاب وجعلَنی نَبِیا  {
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 }30نم بنده خدا به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است {[کودك] گفت م

 }31وجعلَنی مبارکًا أَینَ ما کُنت وأَوصانی بِالصلَاةِ والزَّکَاةِ ما دمت حیا  {
 }31ام به نماز و زکات سفارش کرده است {ساخته و تا زندهو هر جا که باشم مرا با برکت

 }32والدتی ولَم یجعلْنی جبارا شَقیا  {وبرا بِ
 }32و مرا نسبت به مادرم نیکوکار کرده و زورگو و نافرمانم نگردانیده است {

 }33والسلَام علَی یوم ولدت ویوم أَموت ویوم أُبعثُ حیا  {
 }33شوم {رم و روزى که زنده برانگیخته مىمیو درود بر من روزى که زاده شدم و روزى که مى

 }34ذَلک عیسى ابنُ مرْیم قَولَ الْحقِّ الَّذي فیه یمتَرُونَ  {
 }34کنند {این است [ماجراى] عیسى پسر مریم [همان] گفتار درستى که در آن شک مى

 }35قَضَى أَمرًا فَإِنَّما یقُولُ لَه کُن فَیکُونُ  {ما کَانَ للَّه أَن یتَّخذَ من ولَد سبحانَه إِذَا 
درنگ موجود گوید موجود شو پس بىخدا را نسزد که فرزندى برگیرد منزه است او چون کارى را اراده کند همین قدر به آن مى

 }35شود {مى

یمتَقسرَاطٌ مذَا صه وهدبفَاع کُمبری وبر إِنَّ اللَّه36{  و{ 
 }36خداست که پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستید این است راه راست {و در حقیقت

 }37فَاخْتَلَف الْأَحزَاب من بینهِم فَویلٌ لِّلَّذینَ کَفَرُوا من مشْهد یومٍ عظیمٍ  {
 }37س واى بر کسانى که کافر شدند از مشاهده روزى دهشتناك {ها[ى گوناگون] از میان آنها به اختالف پرداختند پاما دسته

 }38أَسمع بِهِم وأَبصرْ یوم یأْتُونَنَا لَکنِ الظَّالمونَ الْیوم فی ضَلَالٍ مبِینٍ  {
 }38آیند ولى ستمگران امروز در گمراهى آشکارند {چه شنوا و بینایند روزى که به سوى ما مى

هرأَنذنُونَ  {وؤْملَا ی مهی غَفْلَۀٍ وف مهرُ والْأَم یرَةِ إِذْ قُضسالْح موی 39م{ 
 }39و آنان را از روز حسرت بیم ده آنگاه که داورى انجام گیرد و حال آنکه آنها [اکنون] در غفلتند و سر ایمان آوردن ندارند {

لَینْ عمو ضنُ نَرِثُ الْأَرونَ  {إِنَّا نَحعرْجنَا یإِلَیا و40ه{ 
 }40شوند {بریم و [همه] به سوى ما بازگردانیده مىماییم که زمین را با هر که در آن است به میراث مى

 }41واذْکُرْ فی الْکتَابِ إِبرَاهیم إِنَّه کَانَ صدیقًا نَّبِیا  {
 }41پیامبرى بسیار راستگوى بود {و در این کتاب به یاد ابراهیم پرداز زیرا او 

 }42إِذْ قَالَ لأَبِیه یا أَبت لم تَعبد ما لَا یسمع ولَا یبصرُ ولَا یغْنی عنک شَیئًا  {
 }42پرستى {کند مىبیند و از تو چیزى را دور نمىشنود و نمىچون به پدرش گفت پدر جان چرا چیزى را که نمى

 }43نِّی قَد جاءنی منَ الْعلْمِ ما لَم یأْتک فَاتَّبِعنی أَهدك صرَاطًا سوِیا  {یا أَبت إِ
اى پدر به راستى مرا از دانش [وحى حقایقى به دست] آمده که تو را نیامده است پس از من پیروى کن تا تو را به راهى راست 

 }43هدایت نمایم {

 }44یطَانَ إِنَّ الشَّیطَانَ کَانَ للرَّحمنِ عصیا  {یا أَبت لَا تَعبد الشَّ
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 }44پدر جان شیطان را مپرست که شیطان [خداى] رحمان را عصیانگر است {

 }45یا أَبت إِنِّی أَخَاف أَن یمسک عذَاب منَ الرَّحمن فَتَکُونَ للشَّیطَانِ ولیا  {
 }45نب [خداى] رحمان عذابى به تو رسد و تو یار شیطان باشى {ترسم از جاپدر جان من مى

 }46قَالَ أَراغب أَنت عنْ آلهتی یا إِبراهیم لَئن لَّم تَنتَه لَأَرجمنَّک واهجرْنی ملیا  {
برو] براى مدتى طوالنى از من دور شو گفت اى ابراهیم آیا تو از خدایان من متنفرى اگر باز نایستى تو را سنگسار خواهم کرد و [

}46{ 

 }47قَالَ سلَام علَیک سأَستَغْفرُ لَک ربی إِنَّه کَانَ بِی حفیا  {
 }47خواهم زیرا او همواره نسبت به من پر مهر بوده است {[ابراهیم] گفت درود بر تو باد به زودى از پروردگارم براى تو آمرزش مى

 }48م وما تَدعونَ من دونِ اللَّه وأَدعو ربی عسى أَلَّا أَکُونَ بِدعاء ربی شَقیا  {وأَعتَزِلُکُ
خوانم امیدوارم که در خواندن پروردگارم ناامید نباشم گیرم و پروردگارم را مىخوانید کناره مىو از شما و [از] آنچه غیر از خدا مى

}48{ 

تَزَلَها اعا  {فَلَملْنَا نَبِیعا جکُلو قُوبعیقَ وحإِس نَا لَهبهو ونِ اللَّهن دونَ مدبعا یمو 49م{ 
پرستیدند کناره گرفت اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و همه را پیامبر گردانیدیم و چون از آنها و [از] آنچه به جاى خدا مى

}49{ 

 }50رحمتنَا وجعلْنَا لَهم لسانَ صدقٍ علیا  { ووهبنَا لَهم من
 }50خویش به آنان ارزانى داشتیم و ذکر خیر بلندى برایشان قرار دادیم {و از رحمت

 }51واذْکُرْ فی الْکتَابِ موسى إِنَّه کَانَ مخْلَصا وکَانَ رسولًا نَّبِیا  {
 }51اى پیامبر بود {ن زیرا که او پاکدل و فرستادهو در این کتاب از موسى یاد ک

 }52ونَادینَاه من جانبِ الطُّورِ الْأَیمنِ وقَرَّبنَاه نَجِیا  {
 }52و از جانب راست طور او را ندا دادیم و در حالى که با وى راز گفتیم او را به خود نزدیک ساختیم {

 }53خَاه هارونَ نَبِیا  {ووهبنَا لَه من رحمتنَا أَ
 }53خویش برادرش هارون پیامبر را به او بخشیدیم {و به رحمت

 }54واذْکُرْ فی الْکتَابِ إِسماعیلَ إِنَّه کَانَ صادقَ الْوعد وکَانَ رسولًا نَّبِیا  {
 }54پیامبر بود { اىوعده و فرستادهو در این کتاب از اسماعیل یاد کن زیرا که او درست

 }55وکَانَ یأْمرُ أَهلَه بِالصلَاةِ والزَّکَاةِ وکَانَ عند ربه مرْضیا  {
 }55داد و همواره نزد پروردگارش پسندیده[رفتار] بود {و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان مى

 }56ا نَّبِیا  {واذْکُرْ فی الْکتَابِ إِدرِیس إِنَّه کَانَ صدیقً
 }56و در این کتاب از ادریس یاد کن که او راستگویى پیامبر بود {

 }57ورفَعنَاه مکَانًا علیا  {
 }57و [ما] او را به مقامى بلند ارتقا دادیم {
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ممو مۀِ آدین ذُرینَ منَ النَّبِیهِم ملَیع اللَّه مینَ أَنْعالَّذ کلَئنْ أُوممیلَ ورَائإِسو یمرَاهۀِ إِبین ذُرمنُوحٍ و علْنَا ممنْ ح

 }58هدینَا واجتَبینَا إِذَا تُتْلَى علَیهِم آیات الرَّحمن خَرُّوا سجدا وبکیا  {
ن آدم بودند و از کسانى که همراه نوح [بر کشتى] آنان کسانى از پیامبران بودند که خداوند بر ایشان نعمت ارزانى داشت از فرزندا

سوار کردیم و از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از کسانى که [آنان را] هدایت نمودیم و برگزیدیم [و] هر گاه آیات [خداى] رحمان بر 
 }58افتادند {کنان و گریان به خاك مىشد سجدهایشان خوانده مى

 }59ف أَضَاعوا الصلَاةَ واتَّبعوا الشَّهوات فَسوف یلْقَونَ غَیا  {فَخَلَف من بعدهم خَلْ
آنگاه پس از آنان جانشینانى به جاى ماندند که نماز را تباه ساخته و از هوسها پیروى کردند و به زودى [سزاى] گمراهى [خود] را 

 }59خواهند دید {

اللَ صمعنَ وآمو ن تَابئًا  {إِلَّا مونَ شَیظْلَملَا ینَّۀَ وخُلُونَ الْجدی کلَئا فَأُو60ح{ 
 }60آیند و ستمى بر ایشان نخواهد رفت {مگر آنان که توبه کرده و ایمان آورده و کار شایسته انجام دادند که آنان به بهشت درمى

 }61إِنَّه کَانَ وعده مأْتیا  { جنَّات عدنٍ الَّتی وعد الرَّحمنُ عباده بِالْغَیبِ
 }61شدنى است {باغهاى جاودانى که [خداى] رحمان به بندگانش در جهان ناپیدا وعده داده است در حقیقت وعده او انجام

 }62لَا یسمعونَ فیها لَغْوا إِلَّا سلَاما ولَهم رِزقُهم فیها بکْرَةً وعشیا  {
 }62شان صبح و شام در آنجا [آماده] است {شنوند جز درود و روزىاى نمىسخن بیهوده در آنجا

 }63تلْک الْجنَّۀُ الَّتی نُورِثُ منْ عبادنَا من کَانَ تَقیا  {
 }63دهیم {این همان بهشتى است که به هر یک از بندگان ما که پرهیزگار باشند به میراث مى

 }64إِلَّا بِأَمرِ ربک لَه ما بینَ أَیدینَا وما خَلْفَنَا وما بینَ ذَلک وما کَانَ ربک نَسیا  {وما نَتَنَزَّلُ 
سر ما و آنچه میان این دو است [همه] به او شویم آنچه پیش روى ما و آنچه پشتو [ما فرشتگان] جز به فرمان پروردگارت نازل نمى

 }64روردگارت هرگز فراموشکار نبوده است {اختصاص دارد و پ

 }65رب السماوات والْأَرضِ وما بینَهما فَاعبده واصطَبِرْ لعبادته هلْ تَعلَم لَه سمیا  {
 }65شناسى {و همنامى مىپروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است پس او را بپرست و در پرستش او شکیبا باش آیا براى ا

 }66ویقُولُ الْإِنسانُ أَئذَا ما مت لَسوف أُخْرَج حیا  {
 }66شوم {گوید آیا وقتى بمیرم راستى زنده [از قبر] بیرون آورده مىو انسان مى

 }67أَولَا یذْکُرُ الْإِنسانُ أَنَّا خَلَقْنَاه من قَبلُ ولَم یک شَیئًا  {
 }67ایم و حال آنکه چیزى نبوده است {آورد که ما او را قبال آفریدها انسان به یاد نمىآی

 }68فَوربک لَنَحشُرَنَّهم والشَّیاطینَ ثُم لَنُحضرَنَّهم حولَ جهنَّم جِثیا  {
اند آنان را گرداگرد دوزخ حالى که به زانو درآمدهسپس در پس به پروردگارت سوگند که آنها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت

 }68حاضر خواهیم کرد {

 }69ثُم لَنَنزِعنَّ من کُلِّ شیعۀٍ أَیهم أَشَد علَى الرَّحمنِ عتیا  {
 }69اند بیرون خواهیم کشید {تر بودهاى کسانى از آنان را که بر [خداى] رحمان سرکشآنگاه از هر دسته
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ا  { ثُمیلا صلَى بِهأَو مینَ هبِالَّذ لَمنُ أَع70لَنَح{ 
 }70پس از آن به کسانى که براى درآمدن به [جهنم] سزاوارترند خود داناتریم {

 }71وإِن منکُم إِلَّا وارِدها کَانَ علَى ربک حتْما مقْضیا  {
 }71گردد این [امر] همواره بر پروردگارت حکمى قطعى است {وارد مى و هیچ کس از شما نیست مگر [اینکه] در آن

 }72ثُم نُنَجی الَّذینَ اتَّقَوا ونَذَر الظَّالمینَ فیها جِثیا  {
 }72کنیم {رهانیم و ستمگران را به زانو درافتاده در [دوزخ] رها مىاند مىآنگاه کسانى را که پرهیزگار بوده

 }73سنُ نَدیا  {تْلَى علَیهِم آیاتُنَا بینَات قَالَ الَّذینَ کَفَرُوا للَّذینَ آمنُوا أَي الْفَرِیقَینِ خَیرٌ مقَاما وأَحوإِذَا تُ
ما] دو گروه گویند کدام یک از [اند مىاند به آنان که ایمان آوردهو چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود کسانى که کفر ورزیده

 }73تر است {جایگاهش بهتر و محفلش آراسته

 }74وکَم أَهلَکْنَا قَبلَهم من قَرْنٍ هم أَحسنُ أَثَاثًا ورِئْیا  {
 }74و چه بسیار نسلها را پیش از آنان نابود کردیم که اثاثى بهتر و ظاهرى فریباتر داشتند {

ی الضَّلَالَۀِ فَلْین کَانَ فنْقُلْ مونَ ملَمعیۀَ فَساعا السإِمو ذَابا الْعونَ إِمدوعا یا مأَوتَّى إِذَا را حدنُ ممالرَّح لَه ددم  وه

 }75شَرٌّ مکَانًا وأَضْعف جندا  {
شود یا عذاب یا روز وعده داده مىدهد تا وقتى آنچه به آنان بگو هر که در گمراهى است [خداى] رحمان به او تا زمانى مهلت مى

 }75تر است {رستاخیز را ببینند پس به زودى خواهند دانست جایگاه چه کسى بدتر و سپاهش ناتوان

 }76{ویزِید اللَّه الَّذینَ اهتَدوا هدى والْباقیات الصالحات خَیرٌ عند ربک ثَوابا وخَیرٌ مرَدا  
تر فرجامافزاید و نیکیهاى ماندگار نزد پروردگارت از حیث پاداش بهتر و خوشاند بر هدایتشان مىیافتهند کسانى را که هدایتو خداو
 }76است {

 }77أَفَرَأَیت الَّذي کَفَرَ بِآیاتنَا وقَالَ لَأُوتَینَّ مالًا وولَدا  {
 }77گفت قطعا به من مال و فرزند [بسیار] داده خواهد شد {آیا دیدى آن کسى را که به آیات ما کفر ورزید و 

 }78أَاطَّلَع الْغَیب أَمِ اتَّخَذَ عند الرَّحمنِ عهدا  {
 }78آیا بر غیب آگاه شده یا از [خداى] رحمان عهدى گرفته است {

 }79کَلَّا سنَکْتُب ما یقُولُ ونَمد لَه منَ الْعذَابِ مدا  {
 }79نویسیم و عذاب را براى او خواهیم افزود {گوید مىچنین است به زودى آنچه را مى نه

 }80ونَرِثُه ما یقُولُ ویأْتینَا فَرْدا  {
 }80بریم و تنها به سوى ما خواهد آمد {گوید از او به ارث مىو آنچه را مى

کُونُوا لَهۀً لِّیهآل ونِ اللَّهن داتَّخَذُوا ما  {وزع 81م{ 
 }81و به جاى خدا معبودانى اختیار کردند تا براى آنان [مایه] عزت باشد {

 }82کَلَّا سیکْفُرُونَ بِعبادتهِم ویکُونُونَ علَیهِم ضدا  {
 }82گردند {کنند و دشمن آنان مىنه چنین است به زودى [آن معبودان] عبادت ایشان را انکار مى
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 ا  {أَلَمأَز مهرِینَ تَؤُزلَى الْکَافینَ عاطلْنَا الشَّیس83تَرَ أَنَّا أَر{ 
 }83ایم تا آنان را [به گناهان] تحریک کنند {آیا ندانستى که ما شیطانها را بر کافران گماشته

 }84فَلَا تَعجلْ علَیهِم إِنَّما نَعد لَهم عدا  {
 }84کنیم {ن که ما [روزها] را براى آنها شماره مىپس بر ضد آنان شتاب مک

 }85یوم نَحشُرُ الْمتَّقینَ إِلَى الرَّحمنِ وفْدا  {
 }85کنیم {[یاد کن] روزى را که پرهیزگاران را به سوى [خداى] رحمان گروه گروه محشور مى

 }86ونَسوقُ الْمجرِمینَ إِلَى جهنَّم وِردا  {
 }86رانیم {را با حال تشنگى به سوى دوزخ مى و مجرمان

 }87لَا یملکُونَ الشَّفَاعۀَ إِلَّا منِ اتَّخَذَ عند الرَّحمنِ عهدا  {
 }87[آنان] اختیار شفاعت را ندارند جز آن کس که از جانب [خداى] رحمان پیمانى گرفته است {

 }88وقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحمنُ ولَدا  {
 }88گفتند [خداى] رحمان فرزندى اختیار کرده است { و

 }89لَقَد جِئْتُم شَیئًا إِدا  {
 }89واقعا چیز زشتى را [بر زبان] آوردید {

 }90تَکَاد السماوات یتَفَطَّرْنَ منْه وتَنشَقُّ الْأَرض وتَخرُّ الْجِبالُ هدا  {
 }90[سخن] بشکافند و زمین چاك خورد و کوهها به شدت فرو ریزند { چیزى نمانده است که آسمانها از این

 }91أَن دعوا للرَّحمنِ ولَدا  {
 }91از اینکه براى [خداى] رحمان فرزندى قایل شدند {

 }92وما ینبغی للرَّحمنِ أَن یتَّخذَ ولَدا  {
 }92[خداى] رحمان را نسزد که فرزندى اختیار کند {

 }93کُلُّ من فی السماوات والْأَرضِ إِلَّا آتی الرَّحمنِ عبدا  {إِن 
 }93آید {وار به سوى [خداى] رحمان نمىهر که در آسمانها و زمین است جز بنده

 }94لَقَد أَحصاهم وعدهم عدا  {
 }94شماره کرده است {و یقینا آنها را به حساب آورده و به دقت

 }95وکُلُّهم آتیه یوم الْقیامۀِ فَرْدا  {
 }95و روز قیامت همه آنها تنها به سوى او خواهند آمد {

 }96إِنَّ الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات سیجعلُ لَهم الرَّحمنُ ودا  {
 }96دهد {] رحمان براى آنان محبتى [در دلها] قرار مىاند به زودى [خداىکسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 }97فَإِنَّما یسرْنَاه بِلسانک لتُبشِّرَ بِه الْمتَّقینَ وتُنذر بِه قَوما لُّدا  {
 }97یم دهى {جو را بدان بدر حقیقت ما این [قرآن] را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزگاران را بدان نوید و مردم ستیزه
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 }98وکَم أَهلَکْنَا قَبلَهم من قَرْنٍ هلْ تُحس منْهم منْ أَحد أَو تَسمع لَهم رِکْزًا  {
 }98شنوى {یابى یا صدایى از ایشان مىو چه بسیار نسلها که پیش از آنان هالك کردیم آیا کسى از آنان را مى

 

 کوثر - 50

 
 مِ اللّهیمِبِسمـَنِ الرَّحالرَّح 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1إِنَّا أَعطَینَاك الْکَوثَرَ  {
 }1ما تو را [چشمه] کوثر دادیم {

 }2فَصلِّ لرَبک وانْحرْ  {
 }2پس براى پروردگارت نماز گزار و قربانى کن {

 }3إِنَّ شَانئَک هو الْأَبتَرُ  {
 }3خواهد بود {تبار خود بىدشمنت

 
 شعراء - 51

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1طسم  {
 }1طا سین میم {

 }2تلْک آیات الْکتَابِ الْمبِینِ  {
 }2هاى کتاب روشنگر {این است آیه

 }3لَعلَّک باخع نَّفْسک أَلَّا یکُونُوا مؤْمنینَ  {
 }3آورند جان خود را تباه سازى {تو از اینکه [مشرکان] ایمان نمى شاید

 }4إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ علَیهِم من السماء آیۀً فَظَلَّت أَعنَاقُهم لَها خَاضعینَ  {
 }4آوریم تا در برابر آن گردنهایشان خاضع گردد {اى از آسمان بر آنان فرود مىاگر بخواهیم معجزه

ینَ  {ورِضعم نْهإِلَّا کَانُوا ع ثدحنِ ممنَ الرَّحکْرٍ من ذیهِم مأْتا ی5م{ 
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 }5تافتند {و هیچ تذکر جدیدى از سوى [خداى] رحمان برایشان نیامد جز اینکه همواره از آن روى برمى

 ا کَانُوا بِهاء مأَنب یهِمأْتیوا فَسکَذَّب زِئُون  {فَقَدتَهس6ی{ 
 }6[آنان] در حقیقت به تکذیب پرداختند و به زودى خبر آنچه که بدان ریشخند مى کردند بدیشان خواهد رسید {

 }7أَولَم یرَوا إِلَى الْأَرضِ کَم أَنبتْنَا فیها من کُلِّ زوجٍ کَرِیمٍ  {
 }7ایم {جفتهاى زیبا رویانیده اند که چه قدر در آن از هر گونهمگر در زمین ننگریسته

 }8إِنَّ فی ذَلک لَآیۀً وما کَانَ أَکْثَرُهم مؤْمنینَ  {
 }8آورنده نیستند {قطعا در این [هنرنمایى] عبرتى است و[لى] بیشترشان ایمان

}  یمزِیزُ الرَّحالْع ولَه کبإِنَّ ر9و{ 
 }9یر مهربان است {ناپذو در حقیقت پروردگار تو همان شکست

 }10وإِذْ نَادى ربک موسى أَنِ ائْت الْقَوم الظَّالمینَ  {
 }10و [یاد کن] هنگامى را که پروردگارت موسى را ندا درداد که به سوى قوم ستمکار برو {

 }11قَوم فرْعونَ أَلَا یتَّقُونَ  {
 }11قوم فرعون آیا پروا ندارند {

 بونِ  {قَالَ رکَذِّبأَن ی 12إِنِّی أَخَاف{ 
 }12ترسم مرا تکذیب کنند {گفت پروردگارا مى

 }13ویضیقُ صدرِي ولَا ینطَلقُ لسانی فَأَرسلْ إِلَى هارونَ  {
 }13شود پس به سوى هارون بفرست {گردد و زبانم باز نمىام تنگ مىو سینه

فَأَخَاف ذَنب لَیع ملَهقْتُلُونِ  { و14أَن ی{ 
 }14ترسم مرا بکشند {و [از طرفى] آنان بر [گردن] من خونى دارند و مى

 }15قَالَ کَلَّا فَاذْهبا بِآیاتنَا إِنَّا معکُم مستَمعونَ  {
 }15ایم {هاى ما را [براى آنان] بب رید که ما با شما شنوندهفرمود نه چنین نیست نشانه

ا فیینَ  {فَأْتالَمالْع بولُ رسنَ فَقُولَا إِنَّا رو16رْع{ 
 }16پس به سوى فرعون بروید و بگویید ما پیامبر پروردگار جهانیانیم {

 }17أَنْ أَرسلْ معنَا بنی إِسرَائیلَ  {
 }17فرزندان اسرائیل را با ما بفرست {

لَبِثْتا ویدلینَا وف کنُرَب ینَ  { قَالَ أَلَمنس رِكمنْ عینَا م18ف{ 
 }18[فرعون] گفت آیا تو را از کودکى در میان خود نپروردیم و سالیانى چند از عمرت را پیش ما نماندى {

 }19وفَعلْت فَعلَتَک الَّتی فَعلْت وأَنت منَ الْکَافرِینَ  {
 }19و [سرانجام] کار خود را کردى و تو از ناسپاسانى {

 }20الَ فَعلْتُها إِذًا وأَنَا منَ الضَّالِّینَ  {قَ
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 }20گفت آن را هنگامى مرتکب شدم که از گمراهان بودم {

 }21فَفَرَرت منکُم لَما خفْتُکُم فَوهب لی ربی حکْما وجعلَنی منَ الْمرْسلینَ  {
 }21به من دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد {و چون از شما ترسیدم از شما گریختم تا پروردگارم 

 }22وتلْک نعمۀٌ تَمنُّها علَی أَنْ عبدت بنی إِسرَائیلَ  {
 }22نهى {اى نعمتى است که منتش را بر من مىو [آیا] اینکه فرزندان اسرائیل را بنده [خود] ساخته

الَمالْع با رمنُ وورْع23ینَ  {قَالَ ف{ 
 }23فرعون گفت و پروردگار جهانیان چیست {

 }24قَالَ رب السماوات والْأَرضِ وما بینَهما إن کُنتُم موقنینَ  {
 }24اگر اهل یقین باشید {گفت پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است

 }25قَالَ لمنْ حولَه أَلَا تَستَمعونَ  {
 }25شنوید {[فرعون] به کسانى که پیرامونش بودند گفت آیا نمى

 }26قَالَ ربکُم ورب آبائکُم الْأَولینَ  {
 }26[موسى دوباره] گفت پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما {

 }27قَالَ إِنَّ رسولَکُم الَّذي أُرسلَ إِلَیکُم لَمجنُونٌ  {
 }27ت واقعا این پیامبرى که به سوى شما فرستاده شده سخت دیوانه است {[فرعون] گف

 }28قَالَ رب الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ وما بینَهما إِن کُنتُم تَعقلُونَ  {
 }28اگر تعقل کنید {[موسى] گفت پروردگار خاور و باختر و آنچه میان آن دو است

إِلَه نِ اتَّخَذْتینَ  {قَالَ لَئونجسنَ الْمم لَنَّکعرِي لَأَج29ا غَی{ 
 }29[فرعون] گفت اگر خدایى غیر از من اختیار کنى قطعا تو را از [جمله] زندانیان خواهم ساخت {

 }30قَالَ أَولَو جِئْتُک بِشَیء مبِینٍ  {
 }30گفت گر چه براى تو چیزى آشکار بیاورم {

 }31ت منَ الصادقینَ  {قَالَ فَأْت بِه إِن کُن
 }31گویى آن را بیاور {گفت اگر راست مى

 }32فَأَلْقَى عصاه فَإِذَا هی ثُعبانٌ مبِینٌ  {
 }32پس عصاى خود بیفکند و بناگاه آن اژدرى نمایان شد {

 }33ونَزَع یده فَإِذَا هی بیضَاء للنَّاظرِینَ  {
 }33نمود {بناگاه آن براى تماشاگران سپید مىو دستش را بیرون کشید و 

}  یملرٌ عاحذَا لَسإِنَّ ه لَهولَإِ حلْم34قَالَ ل{ 
 }34[فرعون] به سرانى که پیرامونش بودند گفت واقعا این ساحرى بسیار داناست {

 }35یرِید أَن یخْرِجکُم منْ أَرضکُم بِسحرِه فَماذَا تَأْمرُونَ  {
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 }35دهید {خواهد با سحر خود شما را از سرزمینتان بیرون کند اکنون چه راى مىمى

 }36قَالُوا أَرجِه وأَخَاه وابعثْ فی الْمدائنِ حاشرِینَ  {
 }36گفتند او و برادرش را در بند دار و گردآورندگان را به شهرها بفرست {

 }37یأْتُوك بِکُلِّ سحارٍ علیمٍ  {
 }37تا هر ساحر ماهرى را نزد تو بیاورند {

 }38فَجمع السحرَةُ لمیقَات یومٍ معلُومٍ  {
 }38پس ساحران براى موعد روزى معلوم گردآورى شدند {

 }39وقیلَ للنَّاسِ هلْ أَنتُم مجتَمعونَ  {
 }39و به توده مردم گفته شد آیا شما هم جمع خواهید شد {

 }40لَعلَّنَا نَتَّبِع السحرَةَ إِن کَانُوا هم الْغَالبِینَ  {
 }40بدین امید که اگر ساحران غالب شدند از آنان پیروى کنیم {

 }41فَلَما جاء السحرَةُ قَالُوا لفرْعونَ أَئنَّ لَنَا لَأَجرًا إِن کُنَّا نَحنُ الْغَالبِینَ  {
 }41عون آمدند گفتند آیا اگر ما غالب آییم واقعا براى ما مزدى خواهد بود {و چون ساحران پیش فر

 }42قَالَ نَعم وإِنَّکُم إِذًا لَّمنَ الْمقَرَّبِینَ  {
 }42گفت آرى و در آن صورت شما حتما از [زمره] مقربان خواهید شد {

 }43قَالَ لَهم موسى أَلْقُوا ما أَنتُم ملْقُونَ  {
 }43اندازید بیندازید {به آنان گفت آنچه را شما مىموسى 

 }44فَأَلْقَوا حبالَهم وعصیهم وقَالُوا بِعزَّةِ فرْعونَ إِنَّا لَنَحنُ الْغَالبونَ  {
 }44هایشان را انداختند و گفتند به عزت فرعون که ما حتما پیروزیم {پس ریسمانها و چوبدستى

 }45عصاه فَإِذَا هی تَلْقَف ما یأْفکُونَ  { فَأَلْقَى موسى
 }45پس موسى عصایش را انداخت و بناگاه هر چه را به دروغ برساخته بودند بلعید {

 }46فَأُلْقی السحرَةُ ساجِدینَ  {
 }46سجده درافتادند {در نتیجه ساحران به حالت

 }47قَالُوا آمنَّا بِرَب الْعالَمینَ  {
 }47گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم {

 }48رب موسى وهارونَ  {
 }48پروردگار موسى و هارون {

لَکُم منْ خلَاف طِّعنَّ أَیدیکُم وأَرجقَالَ آمنتُم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَکُم إِنَّه لَکَبِیرُکُم الَّذي علَّمکُم السحرَ فَلَسوف تَعلَمونَ لَأُقَ

 }49ولَأُصلِّبنَّکُم أَجمعینَ  {
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گفت [آیا] پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید قطعا او همان بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است به زودى 
 }49دار خواهم آویخت {تان را به خواهم برید و همهحتما دستها و پاهاى شما را از چپ و راستخواهید دانست

 }50قَالُوا لَا ضَیرَ إِنَّا إِلَى ربنَا منقَلبونَ  {
 }50آوریم {گفتند باکى نیست ما روى به سوى پروردگار خود مى

 }51إِنَّا نَطْمع أَن یغْفرَ لَنَا ربنَا خَطَایانَا أَن کُنَّا أَولَ الْمؤْمنینَ  {
 }51آورندگان بودیم {ارمان گناهانمان را بر ما ببخشاید [چرا] که نخستین ایمانما امیدواریم که پروردگ

 }52وأَوحینَا إِلَى موسى أَنْ أَسرِ بِعبادي إِنَّکُم متَّبعونَ  {
 }52و به موسى وحى کردیم که بندگان مرا شبانه حرکت ده زیرا شما مورد تعقیب قرار خواهید گرفت {

 }53فرْعونُ فی الْمدائنِ حاشرِینَ  {فَأَرسلَ 
 }53آورى [خود را] به شهرها فرستاد {پس فرعون ماموران جمع

 }54إِنَّ هؤُلَاء لَشرْذمۀٌ قَلیلُونَ  {
 }54اى ناچیزند {[و گفت] اینها عده

 }55وإِنَّهم لَنَا لَغَائظُونَ  {
 }55{اند و راستى آنها ما را بر سر خشم آورده

 }56وإِنَّا لَجمیع حاذرونَ  {
 }56ایم {باش درآمدهو[لى] ما همگى به حال آماده

 }57فَأَخْرَجنَاهم من جنَّات وعیونٍ  {
 }57سارها {سرانجام ما آنان را از باغستانها و چشمه

 }58وکُنُوزٍ ومقَامٍ کَرِیمٍ  {
 }58ت بیرون کردیم {هاى پر ناز و نعمها و جایگاهو گنجینه

 }59کَذَلک وأَورثْنَاها بنی إِسرَائیلَ  {
 }59[اراده ما] چنین بود و آن [نعمتها] را به فرزندان اسرائیل میراث دادیم {

 }60فَأَتْبعوهم مشْرِقینَ  {
 }60پس هنگام برآمدن آفتاب آنها را تعقیب کردند {

 }61الَ أَصحاب موسى إِنَّا لَمدرکُونَ  {فَلَما تَرَاءى الْجمعانِ قَ
 }61چون دو گروه همدیگر را دیدند یاران موسى گفتند ما قطعا گرفتار خواهیم شد {

 }62قَالَ کَلَّا إِنَّ معی ربی سیهدینِ  {
 }62گفت چنین نیست زیرا پروردگارم با من است و به زودى مرا راهنمایى خواهد کرد {

یمِ  {فَأَوظالْع درْقٍ کَالطَّورَ فَانفَلَقَ فَکَانَ کُلُّ فحالْب اكصعى أَنِ اضْرِب بوسنَا إِلَى می63ح{ 
 }63اى همچون کوهى سترگ بود {پس به موسى وحى کردیم با عصاى خود بر این دریا بزن تا از هم شکافت و هر پاره
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 }64وأَزلَفْنَا ثَم الْآخَرِینَ  {
 }64و دیگران را بدانجا نزدیک گردانیدیم {

 }65وأَنجینَا موسى ومن معه أَجمعینَ  {
 }65و موسى و همه کسانى را که همراه او بودند نجات دادیم {

 }66ثُم أَغْرَقْنَا الْآخَرِینَ  {
 }66آنگاه دیگران را غرق کردیم {

 }67أَکْثَرُهم مؤْمنینَ  {إِنَّ فی ذَلک لَآیۀً وما کَانَ 
 }67آورنده نبودند {مسلما در این [واقعه] عبرتى بود و[لى] بیشترشان ایمان

}  یمزِیزُ الرَّحالْع ولَه کبإِنَّ ر68و{ 
 }68ناپذیر مهربان است {و قطعا پروردگار تو همان شکست

}  یمرَاهأَ إِبنَب هِملَیاتْلُ ع69و{ 
 }69نان گزارش ابراهیم را بخوان {و بر آ

 }70إِذْ قَالَ لأَبِیه وقَومه ما تَعبدونَ  {
 }70پرستید {آنگاه که به پدر خود و قومش گفت چه مى

 }71قَالُوا نَعبد أَصنَاما فَنَظَلُّ لَها عاکفینَ  {
 }71پرستیم و همواره مالزم آنهاییم {گفتند بتانى را مى

ونَ  {قَالَ هعإِذْ تَد ونَکُمعمس72لْ ی{ 
 }72شنوند {کنید از شما مىگفت آیا وقتى دعا مى

 }73أَو ینفَعونَکُم أَو یضُرُّونَ  {
 }73رسانند {یا به شما سود یا زیان مى

 }74قَالُوا بلْ وجدنَا آباءنَا کَذَلک یفْعلُونَ  {
 }74کردند {یم که چنین مىگفتند نه بلکه پدران خود را یافت

 }75قَالَ أَفَرَأَیتُم ما کُنتُم تَعبدونَ  {
 }75اید {اید تامل کردهپرستیدهگفت آیا در آنچه مى

 }76أَنتُم وآباؤُکُم الْأَقْدمونَ  {
 }76شما و پدران پیشین شما {

 }77فَإِنَّهم عدو لِّی إِلَّا رب الْعالَمینَ  {
 }77ا همه آنها جز پروردگار جهانیان دشمن منند {قطع

 }78الَّذي خَلَقَنی فَهو یهدینِ  {
 }78کند {آن کس که مرا آفریده و همو راهنماییم مى
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 }79والَّذي هو یطْعمنی ویسقینِ  {
 }79گرداند {دهد و سیرابم مىو آن کس که او به من خوراك مى

 رِضْتإِذَا مینِ  {وشْفی و80فَه{ 
 }80بخشد {و چون بیمار شوم او مرا درمان مى

 }81والَّذي یمیتُنی ثُم یحیِینِ  {
 }81گرداند {ام مىمیراند و سپس زندهو آن کس که مرا مى

 }82والَّذي أَطْمع أَن یغْفرَ لی خَطیئَتی یوم الدینِ  {
 }82پاداش گناهم را بر من ببخشاید {و آن کس که امید دارم روز 

 }83رب هب لی حکْما وأَلْحقْنی بِالصالحینَ  {
 }83پروردگارا به من دانش عطا کن و مرا به صالحان ملحق فرماى {

 }84واجعل لِّی لسانَ صدقٍ فی الْآخرِینَ  {
 }84و براى من در [میان] آیندگان آوازه نیکو گذار {

 }85جعلْنی من ورثَۀِ جنَّۀِ النَّعیمِ  {وا
 }85و مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردان {

 }86واغْفرْ لأَبِی إِنَّه کَانَ منَ الضَّالِّینَ  {
 }86و بر پدرم ببخشاى که او از گمراهان بود {

 }87ولَا تُخْزِنی یوم یبعثُونَ  {
 }87شوند رسوایم مکن {ىو روزى که [مردم] برانگیخته م

 }88یوم لَا ینفَع مالٌ ولَا بنُونَ  {
 }88دهد {روزى که هیچ مال و فرزندى سود نمى

 }89إِلَّا منْ أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سلیمٍ  {
 }89مگر کسى که دلى پاك به سوى خدا بیاورد {

 }90وأُزلفَت الْجنَّۀُ للْمتَّقینَ  {
 }90گردد {بهشت براى پرهیزگاران نزدیک مى و [آن روز]

 }91وبرِّزت الْجحیم للْغَاوِینَ  {
 }91شود {و جهنم براى گمراهان نمودار مى

 }92وقیلَ لَهم أَینَ ما کُنتُم تَعبدونَ  {
 }92پرستیدید کجایند {شود آنچه جز خدا مىو به آنان گفته مى

 }93ینصرُونَکُم أَو ینتَصرُونَ  {من دونِ اللَّه هلْ 
 }93دهند {کنند یا خود را یارى مىآیا یاریتان مى
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 }94فَکُبکبوا فیها هم والْغَاوونَ  {
 }94شوند {پس آنها و همه گمراهان در آن [آتش] افکنده مى

 }95وجنُود إِبلیس أَجمعونَ  {
 }95و [نیز] همه سپاهیان ابلیس {

 }96الُوا وهم فیها یخْتَصمونَ  {قَ
 }96گویند {کنند [و] مىآنها در آنجا با یکدیگر ستیزه مى

 }97تَاللَّه إِن کُنَّا لَفی ضَلَالٍ مبِینٍ  {
 }97سوگند به خدا که ما در گمراهى آشکارى بودیم {

 }98إِذْ نُسویکُم بِرَب الْعالَمینَ  {
 }98کردیم {پروردگار جهانیان برابر مى آنگاه که شما را با

 }99وما أَضَلَّنَا إِلَّا الْمجرِمونَ  {
 }99و جز تباهکاران ما را گمراه نکردند {

 }100فَما لَنَا من شَافعینَ  {
 }100در نتیجه شفاعتگرانى نداریم {

 }101ولَا صدیقٍ حمیمٍ  {
 }101و نه دوستى نزدیک {

 }102نَا کَرَّةً فَنَکُونَ منَ الْمؤْمنینَ  {فَلَو أَنَّ لَ
 }102شدیم {و اى کاش که بازگشتى براى ما بود و از مؤمنان مى

 }103إِنَّ فی ذَلک لَآیۀً وما کَانَ أَکْثَرُهم مؤْمنینَ  {
 }103حقا در این [سرگذشت درس] عبرتى است و[لى] بیشترشان مؤمن نبودند {

بإِنَّ رو}  یمزِیزُ الرَّحالْع ولَه 104ک{ 
 }104ناپذیر مهربان است {و در حقیقت پروردگار تو همان شکست

 }105کَذَّبت قَوم نُوحٍ الْمرْسلینَ  {
 }105قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند {

 }106إِذْ قَالَ لَهم أَخُوهم نُوح أَلَا تَتَّقُونَ  {
 }106آنان گفت آیا پروا ندارید { چون برادرشان نوح به

 }107إِنِّی لَکُم رسولٌ أَمینٌ  {
 }107اى در خور اعتمادم {من براى شما فرستاده

 }108فَاتَّقُوا اللَّه وأَطیعونِ  {
 }108از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید {
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 }109رب الْعالَمینَ  { وما أَسأَلُکُم علَیه منْ أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى
 }109کنم اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست {و بر این [رسالت] اجرى از شما طلب نمى

 }110فَاتَّقُوا اللَّه وأَطیعونِ  {
 }110پس از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید {

 }111قَالُوا أَنُؤْمنُ لَک واتَّبعک الْأَرذَلُونَ  {
 }111اند {تند آیا به تو ایمان بیاوریم و حال آنکه فرومایگان از تو پیروى کردهگف

 }112قَالَ وما علْمی بِما کَانُوا یعملُونَ  {
 }112اند چه آگاهى دارم {کرده[نوح] گفت به [جزئیات] آنچه مى

 }113إِنْ حسابهم إِلَّا علَى ربی لَو تَشْعرُونَ  {
 }113یابید جز با پروردگارم نیست {اگر درمى حسابشان

 }114وما أَنَا بِطَارِد الْمؤْمنینَ  {
 }114و من طردکننده مؤمنان نیستم {

 }115إِنْ أَنَا إِلَّا نَذیرٌ مبِینٌ  {
 }115اى آشکار [بیش] نیستم {من جز هشداردهنده

 }116منَ الْمرْجومینَ  { قَالُوا لَئن لَّم تَنتَه یا نُوح لَتَکُونَنَّ
 }116گفتند اى نوح اگر دست برندارى قطعا از [جمله] سنگسارشدگان خواهى بود {

 }117قَالَ رب إِنَّ قَومی کَذَّبونِ  {
 }117گفت پروردگارا قوم من مرا تکذیب کردند {

 }118الْمؤْمنینَ  {فَافْتَح بینی وبینَهم فَتْحا ونَجنی ومن معی منَ 
 }118میان من و آنان فیصله ده و من و هر کس از مؤمنان را که با من است نجات بخش {

 }119فَأَنجینَاه ومن معه فی الْفُلْک الْمشْحونِ  {
 }119پس او و هر که را در آن کشتى آکنده با او بود رهانیدیم {

 دعأَغْرَقْنَا ب ینَ  {ثُماق120الْب{ 
 }120ماندگان را غرق کردیم {آنگاه باقى

 }121إِنَّ فی ذَلک لَآیۀً وما کَانَ أَکْثَرُهم مؤْمنینَ  {
 }121آورنده نبودند {قطعا در این [ماجرا درس] عبرتى بود و[لى] بیشترشان ایمان

}  یمزِیزُ الرَّحالْع ولَه کبإِنَّ ر122و{ 
 }122ناپذیر مهربان است {در حقیقت پروردگار تو همان شکستو 

 }123کَذَّبت عاد الْمرْسلینَ  {
 }123عادیان پیامبران [خدا] را تکذیب کردند {
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 }124إِذْ قَالَ لَهم أَخُوهم هود أَلَا تَتَّقُونَ  {
 }124آنگاه که برادرشان هود به آنان گفت آیا پروا ندارید {

 }125لَکُم رسولٌ أَمینٌ  { إِنِّی
 }125اى در خور اعتمادم {من براى شما فرستاده

 }126فَاتَّقُوا اللَّه وأَطیعونِ  {
 }126از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید {

 }127وما أَسأَلُکُم علَیه منْ أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى رب الْعالَمینَ  {
 }127کنم اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست {رسالت] اجرى از شما طلب نمىو بر این [

 }128أَتَبنُونَ بِکُلِّ رِیعٍ آیۀً تَعبثُونَ  {
 }128کارى زنید {سازید که [در آن] دست به بیهودهاى بنایى مىآیا بر هر تپه

 }129وتَتَّخذُونَ مصانع لَعلَّکُم تَخْلُدونَ  {
 }129گیرید به امید آنکه جاودانه بمانید {و کاخهاى استوار مى

 }130وإِذَا بطَشْتُم بطَشْتُم جبارِینَ  {
 }130شوید {ور مىشوید [چون] زورگویان حملهور مىو چون حمله

 }131فَاتَّقُوا اللَّه وأَطیعونِ  {
 }131پس از خدا پروا دارید و فرمانم ببرید {

 }132وا الَّذي أَمدکُم بِما تَعلَمونَ  {واتَّقُ
 }132دانید مدد کرد پروا دارید {و از آن کس که شما را به آنچه مى

 }133أَمدکُم بِأَنْعامٍ وبنینَ  {
 }133شما را به [دادن] دامها و پسران مدد کرد {

 }134وجنَّات وعیونٍ  {
 }134{ساران و به [دادن] باغها و چشمه

 }135إِنِّی أَخَاف علَیکُم عذَاب یومٍ عظیمٍ  {
 }135ترسم {من از عذاب روزى هولناك بر شما مى

 }136قَالُوا سواء علَینَا أَوعظْت أَم لَم تَکُن منَ الْواعظینَ  {
 }136{گفتند خواه اندرز دهى و خواه از اندرزدهندگان نباشى براى ما یکسان است 

 }137إِنْ هذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَولینَ  {
 }137این جز شیوه پیشینیان نیست {

 }138وما نَحنُ بِمعذَّبِینَ  {
 }138و ما عذاب نخواهیم شد {
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 }139فَکَذَّبوه فَأَهلَکْنَاهم إِنَّ فی ذَلک لَآیۀً وما کَانَ أَکْثَرُهم مؤْمنینَ  {
 }139آورنده نبودند {کردند و هالکشان کردیم قطعا در این [ماجرا درس] عبرتى بود و[لى] بیشترشان ایمانپس تکذیبش 

}  یمزِیزُ الرَّحالْع ولَه کبإِنَّ ر140و{ 
 }140ناپذیر مهربان است {و در حقیقت پروردگار تو همان شکست

 }141کَذَّبت ثَمود الْمرْسلینَ  {
 }141امبران [خدا] را تکذیب کردند {ثمودیان پی

 }142إِذْ قَالَ لَهم أَخُوهم صالح أَلَا تَتَّقُونَ  {
 }142آنگاه که برادرشان صالح به آنان گفت آیا پروا ندارید {

 }143إِنِّی لَکُم رسولٌ أَمینٌ  {
 }143اى در خور اعتمادم {من براى شما فرستاده

أَطو ونِ  {فَاتَّقُوا اللَّه144یع{ 
 }144از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید {

 }145وما أَسأَلُکُم علَیه منْ أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى رب الْعالَمینَ  {
 }145کنم اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست {و بر این [رسالت] اجرى از شما طلب نمى

 }146هاهنَا آمنینَ  {أَتُتْرَکُونَ فی ما 
 }146کنند {آیا شما را در آنچه اینجا دارید آسوده رها مى

 }147فی جنَّات وعیونٍ  {
 }147ساران {در باغها و در کنار چشمه

}  یمضا ههنَخْلٍ طَلْعوعٍ ورز148و{ 
 }148هایشان لطیف است {و کشتزارها و خرمابنانى که شکوفه

 }149وتَنْحتُونَ منَ الْجِبالِ بیوتًا فَارِهینَ  {
 }149تراشید {هایى مىو هنرمندانه براى خود از کوهها خانه

 }150فَاتَّقُوا اللَّه وأَطیعونِ  {
 }150از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید {

 }151ولَا تُطیعوا أَمرَ الْمسرِفینَ  {
 }151پیروى مکنید {و فرمان افراطگران را 

 }152الَّذینَ یفْسدونَ فی الْأَرضِ ولَا یصلحونَ  {
 }152کنند {کنند و اصالح نمىآنان که در زمین فساد مى

 }153قَالُوا إِنَّما أَنت منَ الْمسحرِینَ  {
 }153شدگانى {گفتند قطعا تو از افسون
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 }154ت بِآیۀٍ إِن کُنت منَ الصادقینَ  {ما أَنت إِلَّا بشَرٌ مثْلُنَا فَأْ
 }154اى بیاور {گویى معجزهتو جز بشرى مانند ما [بیش] نیستى اگر راست مى

 }155قَالَ هذه نَاقَۀٌ لَّها شرْب ولَکُم شرْب یومٍ معلُومٍ  {
 }155آب شماست {شترى است که نوبتى از آب او راست و روزى معین نوبت گفت این ماده

 }156ولَا تَمسوها بِسوء فَیأْخُذَکُم عذَاب یومٍ عظیمٍ  {
 }156گیرد {و به آن گزندى مرسانید که عذاب روزى هولناك شما را فرو مى

 }157فَعقَرُوها فَأَصبحوا نَادمینَ  {
 }157پس آن را پى کردند و پشیمان گشتند {

 }158اب إِنَّ فی ذَلک لَآیۀً وما کَانَ أَکْثَرُهم مؤْمنینَ  {فَأَخَذَهم الْعذَ
 }158آورنده نبودند {آنگاه آنان را عذاب فرو گرفت قطعا در این [ماجرا] عبرتى است و[لى] بیشترشان ایمان

}  یمزِیزُ الرَّحالْع ولَه کبإِنَّ ر159و{ 
 }159ناپذیر مهربان است {و در حقیقت پروردگار تو همان شکست

 }160کَذَّبت قَوم لُوط الْمرْسلینَ  {
 }160قوم لوط فرستادگان را تکذیب کردند {

 }161إِذْ قَالَ لَهم أَخُوهم لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ  {
 }161آنگاه برادرشان لوط به آنان گفت آیا پروا ندارید {

 }162إِنِّی لَکُم رسولٌ أَمینٌ  {
 }162اى در خور اعتمادم {من براى شما فرستاده

 }163فَاتَّقُوا اللَّه وأَطیعونِ  {
 }163از خدا پروا دارید و فرمانم ببرید {

 }164وما أَسأَلُکُم علَیه منْ أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى رب الْعالَمینَ  {
 }164م اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست {کنو بر این [رسالت] اجرى از شما طلب نمى

 }165أَتَأْتُونَ الذُّکْرَانَ منَ الْعالَمینَ  {
 }165آمیزید {آیا از میان مردم جهان با مردها در مى

 }166وتَذَرونَ ما خَلَقَ لَکُم ربکُم منْ أَزواجِکُم بلْ أَنتُم قَوم عادونَ  {
 }166گذارید [نه] بلکه شما مردمى تجاوزکارید {پروردگارتان از همسرانتان براى شما آفریده وامىو آنچه را 

 }167قَالُوا لَئن لَّم تَنتَه یا لُوطُ لَتَکُونَنَّ منَ الْمخْرَجِینَ  {
 }167شدگان خواهى بود {گفتند اى لوط اگر دست برندارى قطعا از اخراج

 }168م منَ الْقَالینَ  {قَالَ إِنِّی لعملکُ
 }168گفت به راستى من دشمن کردار شمایم {
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 }169رب نَجنی وأَهلی مما یعملُونَ  {
 }169دهند رهایى بخش {پروردگارا مرا و کسان مرا از آنچه انجام مى

 }170فَنَجینَاه وأَهلَه أَجمعینَ  {
 }170{پس او و کسانش را همگى رهانیدیم 

 }171إِلَّا عجوزا فی الْغَابِرِینَ  {
 }171ماندگان [در خاکستر آتش] بود {جز پیرزنى که از باقى

 }172ثُم دمرْنَا الْآخَرِینَ  {
 }172سپس دیگران را سخت هالك کردیم {

 }173وأَمطَرْنَا علَیهِم مطَرًا فَساء مطَرُ الْمنذَرِینَ  {
 }173شدگان {دادهبارانى [از آتش گوگرد] فرو ریختیم و چه بد بود باران بیمو بر [سر] آنان 

 }174إِنَّ فی ذَلک لَآیۀً وما کَانَ أَکْثَرُهم مؤْمنینَ  {
 }174آورنده نبودند {قطعا در این [عقوبت] عبرتى است و[لى] بیشترشان ایمان

یمزِیزُ الرَّحالْع ولَه کبإِنَّ ر175{  و{ 
 }175ناپذیر مهربان است {و در حقیقت پروردگار تو همان شکست

 }176کَذَّب أَصحاب الْأَیکَۀِ الْمرْسلینَ  {
 }176اصحاب ایکه فرستادگان را تکذیب کردند {

 }177إِذْ قَالَ لَهم شُعیب أَلَا تَتَّقُونَ  {
 }177آنگاه که شعیب به آنان گفت آیا پروا ندارید {

 }178إِنِّی لَکُم رسولٌ أَمینٌ  {
 }178اى در خور اعتمادم {من براى شما فرستاده

 }179فَاتَّقُوا اللَّه وأَطیعونِ  {
 }179از خدا پروا دارید و فرمانم ببرید {

 }180وما أَسأَلُکُم علَیه منْ أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى رب الْعالَمینَ  {
 }180کنم اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست {بر این [رسالت] اجرى از شما طلب نمى و

 }181أَوفُوا الْکَیلَ ولَا تَکُونُوا منَ الْمخْسرِینَ  {
 }181فروشان مباشید {پیمانه را تمام دهید و از کم

 }182وزِنُوا بِالْقسطَاسِ الْمستَقیمِ  {
 }182ست بسنجید {و با ترازوى در

 }183ولَا تَبخَسوا النَّاس أَشْیاءهم ولَا تَعثَوا فی الْأَرضِ مفْسدینَ  {
 }183و از ارزش اموال مردم مکاهید و در زمین سر به فساد بر مدارید {

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ۱٥۷                                                   https:T.me/quranpuyan 

 }184واتَّقُوا الَّذي خَلَقَکُم والْجِبِلَّۀَ الْأَولینَ  {
 }184لق [انبوه] گذشته را آفریده است پروا کنید {و از آن کس که شما و خ

 }185قَالُوا إِنَّما أَنت منَ الْمسحرِینَ  {
 }185شدگانى {گفتند تو واقعا از افسون

 }186وما أَنت إِلَّا بشَرٌ مثْلُنَا وإِن نَّظُنُّک لَمنَ الْکَاذبِینَ  {
 }186دانیم {ا تو را از دروغگویان مىو تو جز بشرى مانند ما [بیش] نیستى و قطع

 }187فَأَسقطْ علَینَا کسفًا منَ السماء إِن کُنت منَ الصادقینَ  {
 }187اى از آسمان بر [سر] ما بیفکن {پس اگر از راستگویانى پاره

 }188قَالَ ربی أَعلَم بِما تَعملُونَ  {
 }188کنید داناتر است {مى[شعیب] گفت پروردگارم به آنچه 

 }189فَکَذَّبوه فَأَخَذَهم عذَاب یومِ الظُّلَّۀِ إِنَّه کَانَ عذَاب یومٍ عظیمٍ  {
 }189پس او را تکذیب کردند و عذاب روز ابر [آتشبار] آنان را فرو گرفت به راستى آن عذاب روزى هولناك بود {

 }190نَ أَکْثَرُهم مؤْمنینَ  {إِنَّ فی ذَلک لَآیۀً وما کَا
 }190قطعا در این [عقوبت درس] عبرتى است و[لى] بیشترشان ایمان آورنده نبودند {

}  یمزِیزُ الرَّحالْع ولَه کبإِنَّ ر191و{ 
 }191ناپذیر مهربان است {و در حقیقت پروردگار تو همان شکست

الَمالْع بلَتَنزِیلُ ر إِنَّه192ینَ  {و{ 
 }192و راستى که این [قرآن] وحى پروردگار جهانیان است {

 }193نَزَلَ بِه الرُّوح الْأَمینُ  {
 }193روح االمین آن را بر دلت نازل کرد {

 }194علَى قَلْبِک لتَکُونَ منَ الْمنذرِینَ  {
 }194تا از [جمله] هشداردهندگان باشى {

 رَبِیانٍ عسبِینٍ  {بِل195م{ 
 }195به زبان عربى روشن {

 }196وإِنَّه لَفی زبرِ الْأَولینَ  {
 }196و [وصف] آن در کتابهاى پیشینیان آمده است {

 }197أَولَم یکُن لَّهم آیۀً أَن یعلَمه علَماء بنی إِسرَائیلَ  {
 }197اسرائیل از آن اطالع دارند {بنىآیا براى آنان این خود دلیلى روشن نیست که علماى 

 }198ولَو نَزَّلْنَاه علَى بعضِ الْأَعجمینَ  {
 }198کردیم {و اگر آن را بر برخى از غیر عرب زبانان نازل مى
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 }199فَقَرَأَه علَیهِم ما کَانُوا بِه مؤْمنینَ  {
 }199وردند {آخواند به آن ایمان نمىو پیامبر آن را برایشان مى

 }200کَذَلک سلَکْنَاه فی قُلُوبِ الْمجرِمینَ  {
 }200دهیم {این گونه در دلهاى گناهکاران [انکار را] راه مى

}  یمالْأَل ذَابا الْعرَوتَّى یح نُونَ بِهؤْم201لَا ی{ 
 }201که به آن نگروند تا عذاب پردرد را ببینند {

 }202بغْتَۀً وهم لَا یشْعرُونَ  {فَیأْتیهم 
 }202خبرند بدیشان برسد {که به طور ناگهانى در حالى که بى

 }203فَیقُولُوا هلْ نَحنُ منظَرُونَ  {
 }203خواهیم یافت {و بگویند آیا مهلت

 }204أَفَبِعذَابِنَا یستَعجِلُونَ  {
 }204خواهند {پس آیا عذاب ما را به شتاب مى

 }205فَرَأَیت إِن متَّعنَاهم سنینَ  {أَ
 }205دانى که اگر سالها آنان را برخوردار کنیم {مگر نمى

 }206ثُم جاءهم ما کَانُوا یوعدونَ  {
 }206شوند بدیشان برسد {و آنگاه آنچه که [بدان] بیم داده مى

 }207ما أَغْنَى عنْهم ما کَانُوا یمتَّعونَ  {
 }207کند] {آید [و عذاب را از آنان دفع نمىشدند به کارشان نمىآنچه از آن برخوردار مى

 }208وما أَهلَکْنَا من قَرْیۀٍ إِلَّا لَها منذرونَ  {
 }208و هیچ شهرى را هالك نکردیم مگر آنکه براى آن هشداردهندگانى بود {

 }209ذکْرَى وما کُنَّا ظَالمینَ  {
 }209ایم {آنان را] تذکر [دهند] و ما ستمکار نبوده [تا

 }210وما تَنَزَّلَت بِه الشَّیاطینُ  {
 }210اند {و شیطانها آن را فرود نیاورده

 }211وما ینبغی لَهم وما یستَطیعونَ  {
 }211توانند [وحى کنند] {و آنان را نسزد و نمى

عِ لَممنِ السع مزُولُونَ  {إِنَّه212ع{ 
 }212در حقیقت آنها از شنیدن معزول [و محروم]اند {

 }213فَلَا تَدع مع اللَّه إِلَها آخَرَ فَتَکُونَ منَ الْمعذَّبِینَ  {
 }213شدگان خواهى شد {پس با خدا خداى دیگر مخوان که از عذاب
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 }214وأَنذر عشیرَتَک الْأَقْرَبِینَ  {
 }214نزدیکت را هشدار ده {و خویشان 

 }215واخْفض جنَاحک لمنِ اتَّبعک منَ الْمؤْمنینَ  {
 }215اند بال خود را فرو گستر {و براى آن مؤمنانى که تو را پیروى کرده

 }216فَإِنْ عصوك فَقُلْ إِنِّی برِيء مما تَعملُونَ  {
 }216کنید بیزارم {از آنچه مى و اگر تو را نافرمانى کردند بگو من

 }217وتَوکَّلْ علَى الْعزِیزِ الرَّحیمِ  {
 }217و بر [خداى] عزیز مهربان توکل کن {

}  ینَ تَقُومح رَاكي ی218الَّذ{ 
 }218بیند {خیزى تو را مىآن کس که چون [به نماز] برمى

 }219وتَقَلُّبک فی الساجِدینَ  {
 }219نگرد] {کنندگان [مىدر میان سجده و حرکت تو را

}  یملالْع یعمالس وه 220إِنَّه{ 
 }220او همان شنواى داناست {

 }221هلْ أُنَبئُکُم علَى من تَنَزَّلُ الشَّیاطینُ  {
 }221آیند {آیا شما را خبر دهم که شیاطین بر چه کسى فرود مى

 لَى کُلِّ أَفَّاكیمٍ  {تَنَزَّلُ ع222أَث{ 
 }222آیند {بر هر دروغزن گناهکارى فرود مى

 }223یلْقُونَ السمع وأَکْثَرُهم کَاذبونَ  {
 }223دارند و بیشترشان دروغگویند {که [دزدانه] گوش فرا مى

 }224والشُّعرَاء یتَّبِعهم الْغَاوونَ  {
 }224کنند {و شاعران را گمراهان پیروى مى

 }225أَلَم تَرَ أَنَّهم فی کُلِّ واد یهِیمونَ  {
 }225اى که آنان در هر وادیى سرگردانند {آیا ندیده

 }226وأَنَّهم یقُولُونَ ما لَا یفْعلُونَ  {
 }226دهند {گویند که انجام نمىو آنانند که چیزهایى مى

اتحاللُوا الصمعنُوا وینَ آمنقَلَبٍ  إِلَّا الَّذم وا أَيینَ ظَلَمالَّذ لَمعیسوا وما ظُلم دعن برُوا مانتَصیرًا وکَث ذَکَرُوا اللَّهو

 }227ینقَلبونَ  {
اند یارى مگر کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده و خدا را بسیار به یاد آورده و پس از آنکه مورد ستم قرار گرفته

 }227اند به زودى خواهند دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت {اند و کسانى که ستم کردهخواسته
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 اسراء - 52

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

الْمسجِد األَقْصى الَّذي بارکْنَا حولَه لنُرِیه منْ آیاتنَا إِنَّه هو سبحانَ الَّذي أَسرَى بِعبده لَیالً منَ الْمسجِد الْحرَامِ إِلَى 

 }1السمیع البصیرُ  {
ایم سیر داد تا اش را شبانگاهى از مسجد الحرام به سوى مسجد االقصى که پیرامون آن را برکت دادهمنزه است آن [خدایى] که بنده

 }1بنمایانیم که او همان شنواى بیناست { هاى خود به اواز نشانه

 }2وآتَینَا موسى الْکتَاب وجعلْنَاه هدى لِّبنی إِسرَائیلَ أَالَّ تَتَّخذُواْ من دونی وکیالً  {
 }2ازى مگیرید {و کتاب آسمانى را به موسى دادیم و آن را براى فرزندان اسرائیل رهنمودى گردانیدیم که زنهار غیر از من کارس

 }3ذُریۀَ منْ حملْنَا مع نُوحٍ إِنَّه کَانَ عبدا شَکُورا  {
 }3اى سپاسگزار بود {[اى] فرزندان کسانى که [آنان را در کشتى] با نوح برداشتیم راستى که او بنده

 }4األَرضِ مرَّتَینِ ولَتَعلُنَّ علُوا کَبِیرًا  {وقَضَینَا إِلَى بنی إِسرَائیلَ فی الْکتَابِ لَتُفْسدنَّ فی 
و در کتاب آسمانى[شان] به فرزندان اسرائیل خبر دادیم که قطعا دو بار در زمین فساد خواهید کرد و قطعا به سرکشى بسیار بزرگى 

 }4برخواهید خاست {

 }5نَا أُولی بأْسٍ شَدید فَجاسواْ خالَلَ الدیارِ وکَانَ وعدا مفْعوالً  {فَإِذَا جاء وعد أُوالهما بعثْنَا علَیکُم عبادا لَّ
ها[یتان گماریم تا میان خانهپس آنگاه که وعده [تحقق] نخستین آن دو فرا رسد بندگانى از خود را که سخت نیرومندند بر شما مى

 }5یافتنى است {ید تحققبراى قتل و غارت شما] به جستجو درآیند و این تهد

 }6ثُم رددنَا لَکُم الْکَرَّةَ علَیهِم وأَمددنَاکُم بِأَموالٍ وبنینَ وجعلْنَاکُم أَکْثَرَ نَفیرًا  {
بیشتر دهیم و [تعداد] نفرات شما را کنیم و شما را با اموال و پسران یارى مىپس [از چندى] دوباره شما را بر آنان چیره مى

 }6گردانیم {مى

و کُموهجوؤُواْ وسیرَةِ لاآلخ دعاء وا فَإِذَا جفَلَه أْتُمإِنْ أَسو کُمأَنفُسل نتُمسأَح نتُمسإِنْ أَح خَلُوها دکَم جِدسخُلُواْ الْمدیل

 }7أَولَ مرَّةٍ ولیتَبرُواْ ما علَواْ تَتْبِیرًا  {
اید] و چون تهدید آخر فرا رسد [بیایند] تا شما را اندوهگین اید و اگر بدى کنید به خود [بد نمودهیکى کنید به خود نیکى کردهاگر ن

 }7یافتند یکسره [آن را] نابود کنند {کنند و در معبد[تان] چنانکه بار اول داخل شدند [به زور] درآیند و بر هر چه دست

رْحأَن ی کُمبى رسیرًا  {عصرِینَ حلْکَافل نَّمهلْنَا جعجنَا ودع دتُّمإِنْ عو کُم8م{ 
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گردیم و دوزخ را براى کافران امید است که پروردگارتان شما را رحمت کند و[لى] اگر [به گناه] بازگردید [ما نیز به کیفر شما] بازمى
 }8زندان قرار دادیم {

ذَا الْقُرْآنَ یِه رًا کَبِیرًا  {إِنَّ هـأَج مأَنَّ لَه اتحاللُونَ الصمعینَ یینَ الَّذنؤْمشِّرُ الْمبیو مأَقْو یی هلَّتي ل9د{ 
دهد که پاداشى کنند مژده مىنماید و به آن مؤمنانى که کارهاى شایسته مىقطعا این قرآن به [آیینى] که خود پایدارتر است راه مى

 }9ان خواهد بود {بزرگ برایش

 }10وأَنَّ الَّذینَ الَ یؤْمنُونَ بِاآلخرَةِ أَعتَدنَا لَهم عذَابا أَلیما  {
 }10ایم {آورند عذابى پر درد آماده کردهو اینکه براى کسانى که به آخرت ایمان نمى

 }11عجوالً  {ویدع اإلِنسانُ بِالشَّرِّ دعاءه بِالْخَیرِ وکَانَ اإلِنسانُ 
 }11خواند و انسان همواره شتابزده است {خواند [پیشامد] بد را مىو انسان [همان گونه که] خیر را فرا مى

بکُم ولتَعلَمواْ عدد السنینَ  فَضْالً من روجعلْنَا اللَّیلَ والنَّهار آیتَینِ فَمحونَا آیۀَ اللَّیلِ وجعلْنَا آیۀَ النَّهارِ مبصرَةً لتَبتَغُواْ

 }12والْحساب وکُلَّ شَیء فَصلْنَاه تَفْصیالً  {
بخش گردانیدیم تا [در آن] فضلى از پروردگارتان گون و نشانه روز را روشنىو شب و روز را دو نشانه قرار دادیم نشانه شب را تیره

 }12رها و رویدادها] را بدانید و هر چیزى را به روشنى باز نمودیم {بجویید و تا شماره سالها و حساب [عم

 }13وکُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمنَاه طَآئرَه فی عنُقه ونُخْرِج لَه یوم الْقیامۀِ کتَابا یلْقَاه منشُورا  {
 }13آوریم {بیند بیرون مىاى که آن را گشاده مىایم و روز قیامت براى او نامهو کارنامه هر انسانى را به گردن او بسته

 }14اقْرَأْ کَتَابک کَفَى بِنَفْسک الْیوم علَیک حسیبا  {
 }14ات را بخوان کافى است که امروز خودت حسابرس خود باشى {نامه

لُّ عضا ین ضَلَّ فَإِنَّممو هنَفْستَدي لها یى فَإِنَّمتَدنِ اهثَ معتَّى نَبذِّبِینَ حعا کُنَّا ممأُخْرَى و رةٌ وِزازِرو الَ تَزِرا وهلَی

 }15رسوالً  {
اى بار گناه هر کس به راه آمده تنها به سود خود به راه آمده و هر کس بیراهه رفته تنها به زیان خود بیراهه رفته است و هیچ بردارنده

 }15پردازیم {ا پیامبرى برنینگیزیم به عذاب نمىدارد و ما تدیگرى را بر نمى

رْنَاهملُ فَدا الْقَوهلَیقَّ عا فَحیهقُواْ فا فَفَسیهتْرَفرْنَا مۀً أَمقَرْی کلنَا أَن نُّهدإِذَا أَریرًا  {وم16ا تَد{ 
ن به انحراف [و فساد] بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن داریم تا در آو چون بخواهیم شهرى را هالك کنیم خوشگذرانانش را وا مى

 }16[شهر] الزم گردد پس آن را [یکسره] زیر و زبر کنیم {

 }17وکَم أَهلَکْنَا منَ الْقُرُونِ من بعد نُوحٍ وکَفَى بِرَبک بِذُنُوبِ عباده خَبِیرًَا بصیرًا  {
 }17به هالکت رساندیم و پروردگار تو به گناهان بندگانش بس آگاه و بیناست {و چه بسیار نسلها را که ما پس از نوح 

 }18موما مدحورا  {من کَانَ یرِید الْعاجِلَۀَ عجلْنَا لَه فیها ما نَشَاء لمن نُّرِید ثُم جعلْنَا لَه جهنَّم یصالها مذْ
دهیم آنگاه جهنم را که در آن خوار و رانده زودى هر که را خواهیم [نصیبى] از آن مى هر کس خواهان [دنیاى] زودگذر است به

 }18داریم {داخل خواهد شد براى او مقرر مى

 }19ومنْ أَراد اآلخرَةَ وسعى لَها سعیها وهو مؤْمنٌ فَأُولَئک کَانَ سعیهم مشْکُورا  {
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شناسى واقع خواهد شد و نهایت کوشش را براى آن بکند و مؤمن باشد آنانند که تالش آنها مورد حقو هر کس خواهان آخرت است 
}19{ 

ؤُالء منْ عطَاء ربک وما کَانَ عطَاء ربک محظُورا  { هـؤُالء و هـ دنُّم 20کُال{ 
 }20عطاى پروردگارت [از کسى] منع نشده است {بخشیم و هر دو [دسته] اینان و آنان را از عطاى پروردگارت مدد مى

 }21انظُرْ کَیف فَضَّلْنَا بعضَهم علَى بعضٍ ولَآلخرَةُ أَکْبرُ درجات وأَکْبرُ تَفْضیالً  {
 }21ایم و قطعا درجات آخرت و برترى آن بزرگتر و بیشتر است {ببین چگونه بعضى از آنان را بر بعضى دیگر برترى داده

 }22الَّ تَجعل مع اللّه إِلَـها آخَرَ فَتَقْعد مذْموما مخْذُوالً  {
 }22معبود دیگرى با خدا قرار مده تا نکوهیده و وامانده بنشینى {

الْک كندلُغَنَّ عبا یانًا إِمسنِ إِحیدالبِالْوو اهواْ إِالَّ إِیدبأَالَّ تَع کبقَضَى رالَ وو آ أُفما فَالَ تَقُل لَّهمالَهک ا أَومهدرَ أَحب

 }23تَنْهرْهما وقُل لَّهما قَوالً کَرِیما  {
و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر [خود] احسان کنید اگر یکى از آن دو یا هر دو در کنار تو به 

 }23آنها [حتى] اوف مگو و به آنان پ رخاش مکن و با آنها سخنى شایسته بگوى {سالخوردگى رسیدند به 

 }24واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِّ منَ الرَّحمۀِ وقُل رب ارحمهما کَما ربیانی صغیرًا  {
 }24چنانکه مرا در خردى پروردند { و از سر مهربانى بال فروتنى بر آنان بگستر و بگو پروردگارا آن دو را رحمت کن

 }25ربکُم أَعلَم بِما فی نُفُوسکُم إِن تَکُونُواْ صالحینَ فَإِنَّه کَانَ لألَوابِینَ غَفُورا  {
 }25کنندگان است {تر است اگر شایسته باشید قطعا او آمرزنده توبهپروردگار شما به آنچه در دلهاى خود دارید آگاه

یرًا  {وذتَب ذِّرالَ تُببِیلِ ونَ السابینَ وکسالْمو قَّهى حذَا الْقُرْب 26آت{ 
 }26مانده را [دستگیرى کن] و ولخرجى و اسراف مکن {و حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه

کَانَ الشَّیینِ واطانَ الشَّیذِّرِینَ کَانُواْ إِخْوبا  {إِنَّ الْمکَفُور هرَب27طَانُ ل{ 
 }27چرا که اسرافکاران برادران شیطانهایند و شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است {

 }28وإِما تُعرِضَنَّ عنْهم ابتغَاء رحمۀٍ من ربک تَرْجوها فَقُل لَّهم قَوالً میسورا  {
 }28گردانى پس با آنان سخنى نرم بگوى {که از پروردگارت جویاى آنى از ایشان روى مى و اگر به امید رحمتى

 }29والَ تَجعلْ یدك مغْلُولَۀً إِلَى عنُقک والَ تَبسطْها کُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُوما محسورا  {
 }29زده بر جاى مانى {شده و حسرتما تا مالمتدستى منو دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار [هم] گشاده

 }30إِنَّ ربک یبسطُ الرِّزقَ لمن یشَاء ویقْدر إِنَّه کَانَ بِعباده خَبِیرًا بصیرًا  {
 }30ناست {گرداند در حقیقت او به [حال] بندگانش آگاه بیگمان پروردگار تو براى هر که بخواهد روزى را گشاده یا تنگ مىبى

 }31والَ تَقْتُلُواْ أَوالدکُم خَشْیۀَ إِمالقٍ نَّحنُ نَرْزقُهم وإِیاکُم إنَّ قَتْلَهم کَانَ خطْءا کَبِیرًا  {
بخشیم آرى کشتن آنان همواره خطایى بزرگ است و از بیم تنگدستى فرزندان خود را مکشید ماییم که به آنها و شما روزى مى

}31{ 

 }32والَ تَقْرَبواْ الزِّنَى إِنَّه کَانَ فَاحشَۀً وساء سبِیالً  {
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 }32و به زنا نزدیک مشوید چرا که آن همواره زشت و بد راهى است {

س هیلولْنَا لعج ا فَقَدظْلُوملَ من قُتمقِّ وإِالَّ بِالح اللّه رَّمی حالَّت الَ تَقْتُلُواْ النَّفْسکَانَ و رِف فِّی الْقَتْلِ إِنَّهسلْطَانًا فَالَ ی

 }33منْصورا  {
ایم پس [او] نباید و نفسى را که خداوند حرام کرده است جز به حق مکشید و هر کس مظلوم کشته شود به سرپرست وى قدرتى داده

 }33روى کند زیرا او [از طرف شرع] یارى شده است {در قتل زیاده

 }34مسؤُوالً  { بواْ مالَ الْیتیمِ إِالَّ بِالَّتی هی أَحسنُ حتَّى یبلُغَ أَشُده وأَوفُواْ بِالْعهد إِنَّ الْعهد کَانَوالَ تَقْرَ
د و به مال یتیم جز به بهترین وجه نزدیک مشوید تا به رشد برسد و به پیمان [خود] وفا کنید زیرا که از پیمان پرسش خواهد ش

}34{ 

 }35وأَوفُوا الْکَیلَ إِذا کلْتُم وزِنُواْ بِالقسطَاسِ الْمستَقیمِ ذَلک خَیرٌ وأَحسنُ تَأْوِیالً  {
 }35تر است {کنید پیمانه را تمام دهید و با ترازوى درست بسنجید که این بهتر و خوش فرجامو چون پیمانه مى

بِه لَک سا لَیم الَ تَقْفؤُوالً  { وسم نْهکَانَ ع ککُلُّ أُولـئ الْفُؤَادرَ وصالْبو عمإِنَّ الس لْم36ع{ 
 }36و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن زیرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد {

 ضلَن تَخْرِقَ األَر ا إِنَّکرَحضِ می األَرشِ فالَ تَمالَ طُوالً  {ولُغَ الْجِبلَن تَب37و{ 
 }37توانى رسید {توانى شکافت و در بلندى به کوهها نمىو در [روى] زمین به نخوت گام برمدار چرا که هرگز زمین را نمى

 }38کُلُّ ذَلک کَانَ سیئُه عنْد ربک مکْرُوها  {
 }38است { همه این [کارها] بدش نزد پروردگار تو ناپسندیده

 }39وما مدحورا  {ذَلک مما أَوحى إِلَیک ربک منَ الْحکْمۀِ والَ تَجعلْ مع اللّه إِلَها آخَرَ فَتُلْقَى فی جهنَّم ملُ
زده و و گرنه حسرت این [سفارشها] از حکمتهایى است که پروردگارت به تو وحى کرده است و با خداى یگانه معبودى دیگر قرار مده

 }39مطرود در جهنم افکنده خواهى شد {

 }40أَفَأَصفَاکُم ربکُم بِالْبنینَ واتَّخَذَ منَ الْمآلئکَۀِ إِنَاثًا إِنَّکُم لَتَقُولُونَ قَوالً عظیما  {
حقا که شما گان دخترانى برگرفته استآیا [پنداشتید که] پروردگارتان شما را به [داشتن] پسران اختصاص داده و خود از فرشت

 }40گویید {سخنى بس بزرگ مى

ذَا الْقُرْآنِ لیذَّکَّرُواْ وما یزِیدهم إِالَّ نُفُورا  { ی هـرَّفْنَا فص لَقَد41و{ 
 }41افزاید {گون بیان کردیم تا پند گیرند و[لى] آنان را جز نفرت نمىو به راستى ما در این قرآن [حقایق را] گونه

 }42قُل لَّو کَانَ معه آلهۀٌ کَما یقُولُونَ إِذًا الَّبتَغَواْ إِلَى ذي الْعرْشِ سبِیالً  {
گویند با او خدایانى [دیگر] بود در آن صورت حتما در صدد جستن راهى به سوى [خداوند] صاحب عرش بگو اگر چنانکه مى

 }42آمدند {برمى

تَعو انَهحبا کَبِیرًا  {سلُوقُولُونَ عا یم43الَى ع{ 
 }43گویند بسى واالتر است {او [پاك و] منزه است و از آنچه مى
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إِنَّه کَانَ  تَفْقَهونَ تَسبِیحهمتُسبح لَه السماوات السبع واألَرض ومن فیهِنَّ وإِن من شَیء إِالَّ یسبح بِحمده ولَـکن الَّ 

 }44حلیما غَفُورا  {
گویند و هیچ چیز نیست مگر اینکه در حال ستایش تسبیح او آسمانهاى هفتگانه و زمین و هر کس که در آنهاست او را تسبیح مى

 }44یابید به راستى که او همواره بردبار [و] آمرزنده است {گوید ولى شما تسبیح آنها را درنمىمى

 }45أْت الْقُرآنَ جعلْنَا بینَک وبینَ الَّذینَ الَ یؤْمنُونَ بِاآلخرَةِ حجابا مستُورا  {وإِذَا قَرَ
 }45دهیم {اى پوشیده قرار مىو چون قرآن بخوانى میان تو و کسانى که به آخرت ایمان ندارند پرده

 وهفْقَهنَّۀً أَن یأَک لَى قُلُوبِهِملْنَا ععجا  ونُفُور مارِهبلَى أَداْ علَّوو هدحی الْقُرْآنِ وف کبر إِذَا ذَکَرْتقْرًا وو هِمی آذَانفو

}46{ 
دهیم] و چون در قرآن پروردگار خود را به یگانگى نهیم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینى [قرار مىو بر دلهایشان پوششها مى

 }46کنند {پشت مى یاد کنى با نفرت

 }47بِعونَ إِالَّ رجالً مسحورا  {نَّحنُ أَعلَم بِما یستَمعونَ بِه إِذْ یستَمعونَ إِلَیک وإِذْ هم نَجوى إِذْ یقُولُ الظَّالمونَ إِن تَتَّ
پردازند وقتى دهند و [نیز] آنگاه که به نجوا مىمى دانیم به چه [منظور] گوشدارند ما بهتر مىهنگامى که به سوى تو گوش فرا مى
 }47کنید {شده را پیروى نمىکه ستمگران گویند جز مردى افسون

 }48انظُرْ کَیف ضَرَبواْ لَک األَمثَالَ فَضَلُّواْ فَالَ یستَطیعونَ سبِیالً  {
 }48توانند ببرند {جایى نمى ببین چگونه براى تو م ث لها زدند و گمراه شدند در نتیجه راه به

 }49وقَالُواْ أَئذَا کُنَّا عظَاما ورفَاتًا أَإِنَّا لَمبعوثُونَ خَلْقًا جدیدا  {
 }49شویم {و گفتند آیا وقتى استخوان و خاك شدیم [باز] به آفرینشى جدید برانگیخته مى

 }50قُل کُونُواْ حجارةً أَو حدیدا  {
 }50باشید یا آهن {بگو سنگ 

نْغیرَّةٍ فَسلَ مأَو ي فَطَرَکُمنَا قُلِ الَّذیدعن یقُولُونَ میفَس ورِکُمدی صرُ فکْبا یمخَلْقًا م أَو مهؤُوسر کضُونَ إِلَی

 }51ویقُولُونَ متَى هو قُلْ عسى أَن یکُونَ قَرِیبا  {
گرداند بگو نماید [باز هم برانگیخته خواهید شد] پس خواهند گفت چه کسى ما را بازمىخاطر شما بزرگ مى اى از آنچه دریا آفریده

گویندآن کى خواهد بود بگو شاید دهند و مىهمان کس که نخستین بار شما را پدید آورد [باز] سرهاى خود را به طرف تو تکان مى
 }51که نزدیک باشد {

فَتَس وکُمعدی مویالً  {یإِالَّ قَل تَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمو هدمونَ بِح52تَجِیب{ 
پندارید که جز اندکى [در دنیا] نمایید و مىکنید اجابتش مىخواند پس در حالى که او را ستایش مىروزى که شما را فرا مى

 }52اید {نمانده

 }53نَّ الشَّیطَانَ ینزَغُ بینَهم إِنَّ الشَّیطَانَ کَانَ لإلِنْسانِ عدوا مبِینًا  {وقُل لِّعبادي یقُولُواْ الَّتی هی أَحسنُ إِ
زند زیرا شیطان همواره براى انسان دشمنى آشکار و به بندگانم بگو آنچه را که بهتر است بگویند که شیطان میانشان را به هم مى

 }53است {
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 }54ن یشَأْ یرْحمکُم أَو إِن یشَأْ یعذِّبکُم وما أَرسلْنَاك علَیهِم وکیالً  {ربکُم أَعلَم بِکُم إِ
کند و تو را بر ایشان آورد یا اگر بخواهد شما را عذاب مىپروردگار شما به [حال] شما داناتر است اگر بخواهد بر شما رحمت مى

 }54ایم {نگهبان نفرستاده

 }55م بِمن فی السماوات واألَرضِ ولَقَد فَضَّلْنَا بعض النَّبِیینَ علَى بعضٍ وآتَینَا داوود زبورا  {وربک أَعلَ
و پروردگار تو به هر که [و هر چه] در آسمانها و زمین است داناتر است و در حقیقت بعضى از انبیا را بر بعضى برترى بخشیدیم و به 

 }55بور دادیم {داوود ز

 }56قُلِ ادعواْ الَّذینَ زعمتُم من دونه فَالَ یملکُونَ کَشْف الضُّرِّ عنکُم والَ تَحوِیالً  {
 بگو کسانى را که به جاى او [معبود خود] پنداشتید بخوانید [آنها] نه اختیارى دارند که از شما دفع زیان کنند و نه [آنکه بالیى را از

 }56] بگردانند {شما

 عذَابه إِنَّ عذَاب ربک کَانَ أُولَـئک الَّذینَ یدعونَ یبتَغُونَ إِلَى ربهِم الْوسیلَۀَ أَیهم أَقْرَب ویرْجونَ رحمتَه ویخَافُونَ

 }57محذُورا  {
جویند [تا بدانند] کدام یک از آنها [به او] نزدیکترند و به رب مىخوانند [خود] به سوى پروردگارشان تقآن کسانى را که ایشان مى

 }57ترسند چرا که عذاب پروردگارت همواره در خور پرهیز است {رحمت وى امیدوارند و از عذابش مى

 }58دیدا کَانَ ذَلک فی الْکتَابِ مسطُورا  {وإِن من قَرْیۀٍ إِالَّ نَحنُ مهلکُوها قَبلَ یومِ الْقیامۀِ أَو معذِّبوها عذَابا شَ
رسانیم یا آن را سخت عذاب و هیچ شهرى نیست مگر اینکه ما آن را [در صورت نافرمانى] پیش از روز رستاخیز به هالکت مى

 }58کنیم این [عقوبت] در کتاب [الهى] به قلم رفته است {مى

اتلَ بِاآلینَا أَن نُّرْسنَعا ممإِ و اتلُ بِاآلیا نُرْسما وواْ بِهرَةً فَظَلَمصبالنَّاقَۀَ م ودنَا ثَمآتَیلُونَ وا األَوبِه الَّ إِالَّ أَن کَذَّب

 }59تَخْوِیفًا  {
اى] م که [پدیدهشتر دادیو [چیزى] ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان آنها را به دروغ گرفتند و به ثمود ماده

 }59فرستیم {دادن [مردم] نمىها را جز براى بیمروشنگر بود و[لى] به آن ستم کردند و ما معجزه

نَۀَ فی القُرْآنِ والشَّجرَةَ الْملْعو وإِذْ قُلْنَا لَک إِنَّ ربک أَحاطَ بِالنَّاسِ وما جعلْنَا الرُّؤیا الَّتی أَرینَاك إِالَّ فتْنَۀً لِّلنَّاسِ

 }60ونُخَوفُهم فَما یزِیدهم إِالَّ طُغْیانًا کَبِیرًا  {
و [یاد کن] هنگامى را که به تو گفتیم به راستى پروردگارت بر مردم احاطه دارد و آن رؤیایى را که به تو نمایاندیم و [نیز] آن درخت 

 }60افزاید {دهیم ولى جز بر طغیان بیشتر آنها نمىدادیم و ما آنان را بیم مىشده در قرآن را جز براى آزمایش مردم قرار نلعنت

 }61وإِذْ قُلْنَا للْمآلئکَۀِ اسجدواْ آلدم فَسجدواْ إَالَّ إِبلیس قَالَ أَأَسجد لمنْ خَلَقْت طینًا  {
جز ابلیس سجده کردند گفت آیا براى کسى که از گل آفریدى  و هنگامى را که به فرشتگان گفتیم براى آدم سجده کنید پس [همه]

 }61سجده کنم {

 تَهیکَنَّ ذُرتَنۀِ ألَحامیمِ الْقونْ أَخَّرْتَنِ إِلَى یلَئ لَیع تي کَرَّمذَا الَّذ هـ تَکأَییالً  {قَالَ أَر62إَالَّ قَل{ 
رترى دادى [براى چه بود] اگر تا روز قیامت مهلتم دهى قطعا فرزندانش را جز [سپس] گفت به من بگو این کسى را که بر من ب

 }62کن خواهم کرد {اندکى [از آنها] ریشه

 }63قَالَ اذْهب فَمن تَبِعک منْهم فَإِنَّ جهنَّم جزَآؤُکُم جزَاء موفُورا  {
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 }63سزایتان خواهد بود که کیفرى تمام است { فرمود برو که هر کس از آنان تو را پیروى کند مسلما جهنم

الِ ووی األَمف مشَارِکْهو کجِلرو کلهِم بِخَیلَیع بلأَجو کتوبِص منْهم تتَطَعنِ اسم تَفْزِزاسا ومو مهدعو الداألَو

 }64یعدهم الشَّیطَانُ إِالَّ غُرُورا  {
که را توانستى با آواى خود تحریک کن و با سواران و پیادگانت بر آنها بتاز و با آنان در اموال و اوالد شرکت کن و به و از ایشان هر 

 }64دهد {ایشان وعده بده و شیطان جز فریب به آنها وعده نمى

 }65إِنَّ عبادي لَیس لَک علَیهِم سلْطَانٌ وکَفَى بِرَبک وکیالً  {
 }65ت تو را بر بندگان من تسلطى نیست و حمایتگرى [چون] پروردگارت بس است {در حقیق

 }66ربکُم الَّذي یزْجِی لَکُم الْفُلْک فی الْبحرِ لتَبتَغُواْ من فَضْله إِنَّه کَانَ بِکُم رحیما  {
ورد تا از فضل او براى خود بجویید چرا که او همواره به آپروردگار شما کسى است که کشتى را در دریا براى شما به حرکت در مى

 }66شما مهربان است {

رَضْتُمرِّ أَعإِلَى الْب اکُما نَجفَلَم اهونَ إِالَّ إِیعن تَدرِ ضَلَّ محی الْبالْضُّرُّ ف کُمسإِذَا ما  { وانُ کَفُورکَانَ اإلِنْس67و{ 
گردد و چون [خدا] شما را به سوى خشکى خوانید ناپدید [و فراموش] مىاى برسد هر که را جز او مىدمهو چون در دریا به شما ص

 }67شوید و انسان همواره ناسپاس است {رهانید رویگردان مى

 }68کُم وکیالً  {أَفَأَمنتُم أَن یخْسف بِکُم جانب الْبرِّ أَو یرْسلَ علَیکُم حاصبا ثُم الَ تَجِدواْ لَ
ها بفرستد سپس براى خود نگاهبانى مگر ایمن شدید از اینکه شما را در کنار خشکى در زمین فرو برد یا بر شما طوفانى از سنگریزه

 }68نیابید {

قَکُم بِما کَفَرْتُم ثُم الَ تَجِدواْ لَکُم علَینَا بِه أَم أَمنتُم أَن یعیدکُم فیه تَارةً أُخْرَى فَیرْسلَ علَیکُم قَاصفا منَ الرِّیحِ فَیغْرِ

 }69تَبِیعا  {
 یا [مگر] ایمن شدید از اینکه بار دیگر شما را در آن [دریا] باز گرداند و تندبادى شکننده بر شما بفرستد و به سزاى آنکه کفر ورزیدید

 }69ید که آن را دنبال کند {غرقتان کند آنگاه براى خود در برابر ما کسى را نیاب

 مفَضَّلْنَاهو اتبنَ الطَّیم مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وی الْبف ملْنَاهمحو می آدننَا بکَرَّم لَقَدیالً  ونْ خَلَقْنَا تَفْضمیرٍ ملَى کَثع

}70{ 
خشکى و دریا [بر مرکبها] برنشاندیم و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى  و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را در

 }70هاى خود برترى آشکار دادیم {دادیم و آنها را بر بسیارى از آفریده

 }71 یظْلَمونَ فَتیالً  {یوم نَدعو کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامهِم فَمنْ أُوتی کتَابه بِیمینه فَأُولَـئک یقْرَؤُونَ کتَابهم والَ
اش را به دست راستش دهند آنان کارنامه خود را خوانیم پس هر کس کارنامه[یاد کن] روزى را که هر گروهى را با پیشوایشان فرا مى

 }71شود {خوانند و به قدر نخک هسته خرمایى به آنها ستم نمىمى

ذه أَعمى فَهو فی اآل ی هـن کَانَ فمبِیالً  {وأَضَلُّ سى ومرَةِ أَع72خ{ 
 }72و هر که در این [دنیا] کور[دل] باشد در آخرت [هم] کور[دل] و گمراهتر خواهد بود {

 }73  {وإِن کَادواْ لَیفْتنُونَک عنِ الَّذي أَوحینَا إِلَیک لتفْتَرِي علَینَا غَیرَه وإِذًا الَّتَّخَذُوك خَلیالً
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ایم گمراه کنند تا غیر از آن را بر ما ببندى و در آن صورت تو را به دوستى چیزى نمانده بود که تو را از آنچه به سوى تو وحى کرده و
 }73خود بگیرند {

 }74ولَوالَ أَن ثَبتْنَاك لَقَد کدت تَرْکَنُ إِلَیهِم شَیئًا قَلیالً  {
 }74عا نزدیک بود کمى به سوى آنان متمایل شوى {داشتیم قطو اگر تو را استوار نمى

 }75إِذاً لَّأَذَقْنَاك ضعف الْحیاةِ وضعف الْممات ثُم الَ تَجِد لَک علَینَا نَصیرًا  {
براى خود یاورى چشانیدیم آنگاه در برابر ما در آن صورت حتما تو را دو برابر [در] زندگى و دو برابر [پس از] مرگ [عذاب] مى

 }75یافتى {نمى

 }76وإِن کَادواْ لَیستَفزُّونَک منَ األَرضِ لیخْرِجوك منْها وإِذًا الَّ یلْبثُونَ خالفَک إِالَّ قَلیالً  {
] پس از تو جز [زمان] و چیزى نمانده بود که تو را از این سرزمین ب رك ن ند تا تو را از آنجا بیرون سازند و در آن صورت آنان [هم

 }76ماندند {اندکى نمى

 }77سنَّۀَ من قَد أَرسلْنَا قَبلَک من رسلنَا والَ تَجِد لسنَّتنَا تَحوِیالً  {
 ایم [جارى] بوده است و براى سنت [و قانون] ما تغییرىسنتى که همواره در میان [امتهاى] فرستادگانى که پیش از تو گسیل داشته

 }77نخواهى یافت {

 }78أَقمِ الصالَةَ لدلُوك الشَّمسِ إِلَى غَسقِ اللَّیلِ وقُرْآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجرِ کَانَ مشْهودا  {
تگان] است نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکى شب برپادار و [نیز] نماز صبح را زیرا نماز صبح همواره [مقرون با] حضور [فرش

}78{ 

 }79ومنَ اللَّیلِ فَتَهجد بِه نَافلَۀً لَّک عسى أَن یبعثَک ربک مقَاما محمودا  {
 }79اى باشد امید که پروردگارت تو را به مقامى ستوده برساند {و پاسى از شب را زنده بدار تا براى تو [به منزله] نافله

لْنخأَد بقُل ریرًا  {ولْطَانًا نَّصس نکن لَّدل لِّی معاجقٍ ودص خْرَجی منأَخْرِجقٍ ودخَلَ صد80ی م{ 
بخش خارج ساز و از جانب خود براى من تسلطى یارىو بگو پروردگارا مرا [در هر کارى] به طرز درست داخل کن و به طرز درست

 }80قرار ده {

هزقُّ واء الْحقُلْ جوقًا  {وهلَ کَانَ زاطلُ إِنَّ الْباط81قَ الْب{ 
 }81و بگو حق آمد و باطل نابود شد آرى باطل همواره نابودشدنى است {

 }82ونُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ ما هو شفَاء ورحمۀٌ لِّلْمؤْمنینَ والَ یزِید الظَّالمینَ إَالَّ خَسارا  {
 }82افزاید {کنیم و[لى] ستمگران را جز زیان نمىمؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل مىو ما آنچه را براى 

 }83وإِذَآ أَنْعمنَا علَى اإلِنسانِ أَعرَض ونَأَى بِجانبِه وإِذَا مسه الشَّرُّ کَانَ یؤُوسا  {
 }83گردد {کند و چون آسیبى به وى رسد نومید مىتهى مى گرداند و پهلوو چون به انسان نعمت ارزانى داریم روى مى

 }84قُلْ کُلٌّ یعملُ علَى شَاکلَته فَرَبکُم أَعلَم بِمنْ هو أَهدى سبِیالً  {
 }84تر باشد داناتر است {یافتهکند و پروردگار شما به هر که راهبگو هر کس بر حسب ساختار [روانى و بدنى] خود عمل مى

 }85ویسأَلُونَک عنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح منْ أَمرِ ربی وما أُوتیتُم من الْعلْمِ إِالَّ قَلیالً  {
 }85پرسند بگو روح از [سنخ] فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز اندکى داده نشده است {و در باره روح از تو مى
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ئْنَا لَنَذْهن شلَئیالً  {وکنَا ولَیع بِه لَک الَ تَجِد ثُم کنَا إِلَییحي أَونَّ بِالَّذ86ب{ 
 }86یابى {ب ریم آنگاه براى [حفظ] آن در برابر ما براى خود مدافعى نمىایم مىو اگر بخواهیم قطعا آنچه را به تو وحى کرده

 }87علَیک کَبِیرًا  { إِالَّ رحمۀً من ربک إِنَّ فَضْلَه کَانَ
 }87مگر رحمتى از جانب پروردگارت [به تو برسد] زیرا فضل او بر تو همواره بسیار است {

ذَا الْقُرْآنِ الَ یأْتُونَ بِمثْله ولَو کَا ثْلِ هـأْتُواْ بِملَى أَن یالْجِنُّ عو اإلِنس تعتَمنِ اجضٍ ظَقُل لَّئعبل مضُهع88هِیرًا  {نَ ب{ 
بگو اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند مانند آن را نخواهند آورد هر چند برخى از آنها پشتیبان برخى [دیگر] باشند 

}88{ 

ذَا الْقُرْآنِ من کُلِّ مثَلٍ فَأَبى أَکْثَرُ النَّاسِ إِالَّ کُفُورا  { ی هـلنَّاسِ فرَّفْنَا لص لَقَد89و{ 
 }89و به راستى در این قرآن از هر گونه م ث لى گوناگون آوردیم ولى بیشتر مردم جز سر انکار ندارند {

 }90وقَالُواْ لَن نُّؤْمنَ لَک حتَّى تَفْجرَ لَنَا منَ األَرضِ ینبوعا  {
 }90{اى براى ما نجوشانى هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد و گفتند تا از زمین چشمه

 }91أَو تَکُونَ لَک جنَّۀٌ من نَّخیلٍ وعنَبٍ فَتُفَجرَ األَنْهار خاللَها تَفْجِیرًا  {
 }91یا [باید] براى تو باغى از درختان خرما و انگور باشد و آشکارا از میان آنها جویبارها روان سازى {

 }92کسفًا أَو تَأْتی بِاللّه والْمآلئکَۀِ قَبِیالً  {أَو تُسقطَ السماء کَما زعمت علَینَا 
 }92کنى آسمان را پاره پاره بر [سر] ما فرو اندازى یا خدا و فرشتگان را در برابر [ما حاضر] آورى {یا چنانکه ادعا مى

لرُقیک حتَّى تُنَزِّلَ علَینَا کتَابا نَّقْرَؤُه قُلْ سبحانَ ربی أَو یکُونَ لَک بیت من زخْرُف أَو تَرْقَى فی السماء ولَن نُّؤْمنَ 

 }93هلْ کُنت إَالَّ بشَرًا رسوالً  {
اى از طال[کارى] باشد یا به آسمان باال روى و به باال رفتن تو [هم] اطمینان نخواهیم داشت تا بر ما کتابى نازل کنى یا براى تو خانه

 }93را بخوانیم بگو پاك است پروردگار من آیا [من] جز بشرى فرستاده هستم {که آن 

 }94وما منَع النَّاس أَن یؤْمنُواْ إِذْ جاءهم الْهدى إِالَّ أَن قَالُواْ أَبعثَ اللّه بشَرًا رسوالً  {
آمد جز اینکه گفتند آیا خدا بشرى را به سم ت رسول مبعوث و [چیزى] مردم را از ایمان آوردن باز نداشت آنگاه که هدایت برایشان 

 }94کرده است {

 }95قُل لَّو کَانَ فی األَرضِ مآلئکَۀٌ یمشُونَ مطْمئنِّینَ لَنَزَّلْنَا علَیهِم منَ السماء ملَکًا رسوالً  {
اى را بعنوان پیامبر از آسمان نازل د البته بر آنان [نیز] فرشتهرفتنبگو اگر در روى زمین فرشتگانى بودند که با اطمینان راه مى

 }95کردیم {مى

 }96قُلْ کَفَى بِاللّه شَهِیدا بینی وبینَکُم إِنَّه کَانَ بِعباده خَبِیرًا بصیرًا  {
 }96بینا است {بگو میان من و شما گواه بودن خدا کافى است چرا که او همواره به [حال] بندگانش آگاه 

یالْق موی مشُرُهنَحو هونن داء میلأَو ملَه لْ فَلَن تَجِدضْلن یمو تَدهالْم وفَه اللّه دهن یما وکْمبا ویمع هِموهجلَى وۀِ عام

 }97وصما مأْواهم جهنَّم کُلَّما خَبت زِدنَاهم سعیرًا  {
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ر و هر که را خدا هدایت کند او رهیافته است و هر که را گمراه سازد در برابر او براى آنان هرگز دوستانى نیابى و روز قیامت آنها را کو
اى [تازه] شان درافتاده برخواهیم انگیخت جایگاهشان دوزخ است هر بار که آتش آن فرو نشیند شرارهو الل و کر به روى چهره

 }97اییم {افزبرایشان مى

 }98قًا جدیدا  {ذَلک جزَآؤُهم بِأَنَّهم کَفَرُواْ بِآیاتنَا وقَالُواْ أَئذَا کُنَّا عظَاما ورفَاتًا أَإِنَّا لَمبعوثُونَ خَلْ
شى جدید برانگیخته جزاى آنها این است چرا که آیات ما را انکار کردند و گفتند آیا وقتى ما استخوان و خاك شدیم [باز] در آفرین

 }98خواهیم شد {

 ملَ لَهعجو مثْلَهخْلُقَ ملَى أَن یع رقَاد ضاألَرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ اْ أَنَّ اللّهرَوی لَمى أَوفَأَب یهف بیالً الَّ رأَج

 }99الظَّالمونَ إَالَّ کُفُورا  {
انها و زمین را آفریده تواناست که مانند آنان را بیافریند و [همان خداست که] برایشان زمانى مقرر آیا ندانستند که خدایى که آسم

 }99فرموده که در آن هیچ شکى نیست و[لى] ستمگران جز انکار [چیزى را] نپذیرفتند {

 }100اإلِنفَاقِ وکَانَ اإلنسانُ قَتُورا  { قُل لَّو أَنتُم تَملکُونَ خَزَآئنَ رحمۀِ ربی إِذًا لَّأَمسکْتُم خَشْیۀَ
ورزیدید و انسان همواره بخیل هاى رحمت پروردگارم بودید باز هم از بیم خرج کردن قطعا امساك مىبگو اگر شما مالک گنجینه

 }100است {

یلَ إِذْ جرَائی إِسنأَلْ بفَاس نَاتیب اتآی عسى توسنَا مآتَی لَقَدا  وورحسى موسا می ونُ إِنِّی لَأَظُنُّکرْعف فَقَالَ لَه ماءه

}101{ 
و در حقیقت ما به موسى نه نشانه آشکار دادیم پس از فرزندان اسرائیل بپرس آنگاه که نزد آنان آمد و فرعون به او گفت اى موسى 

 }101پندارم {شده مىمن جدا تو را افسون

تملع ا  { قَالَ لَقَدورثْبونُ مرْعا فی إِنِّی لَأَظُنُّکرَ وآئصضِ باألَرو اتاومالس بؤُالء إِالَّ ر ا أَنزَلَ هـ102م{ 
ها] را که باعث بینشهاست جز پروردگار آسمانها و زمین نازل نکرده است و راستى اى فرعون تو را دانى که این [نشانهگفت قطعا مى
 }102ندارم {پتباه شده مى

 }103فَأَراد أَن یستَفزَّهم منَ األَرضِ فَأَغْرَقْنَاه ومن معه جمیعا  {
 }103پس [فرعون] تصمیم گرفت که آنان را از سرزمین [مصر] برك ند پس او و هر که را با وى بود همه را غرق کردیم {

 }104نُواْ األَرض فَإِذَا جاء وعد اآلخرَةِ جِئْنَا بِکُم لَفیفًا  {وقُلْنَا من بعده لبنی إِسرَائیلَ اسکُ
کنیم و پس از او به فرزندان اسرائیل گفتیم در این سرزمین ساکن شوید پس چون وعده آخرت فرا رسد شما را همه با هم محشور مى

}104{ 

 }105أَرسلْنَاك إِالَّ مبشِّرًا ونَذیرًا  {وبِالْحقِّ أَنزَلْنَاه وبِالْحقِّ نَزَلَ وما 
 }105رسان نفرستادیم {دهنده و بیمو آن [قرآن] را به حق فرود آوردیم و به حق فرود آمد و تو را جز بشارت

 }106وقُرْآناً فَرَقْنَاه لتَقْرَأَه علَى النَّاسِ علَى مکْث ونَزَّلْنَاه تَنزِیالً  {
 }106ا عظمت را] بخش بخش [بر تو] نازل کردیم تا آن را به آرامى به مردم بخوانى و آن را به تدریج نازل کردیم {و قرآنى [ب

رُّونَ لخی هِملَیتْلَى عإِذَا ی هلن قَبم لْمینَ أُوتُواْ الْعنُواْ إِنَّ الَّذالَ تُؤْم أَو نُواْ بِها  {قُلْ آمدج107ألَذْقَانِ س{ 
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اند چون [این کتاب] بر آنان خوانده شود گمان کسانى که پیش از [نزول] آن دانش یافتهبگو [چه] به آن ایمان بیاورید یا نیاورید بى
 }107افتند {کنان به روى درمىسجده

 }108ویقُولُونَ سبحانَ ربنَا إِن کَانَ وعد ربنَا لَمفْعوالً  {
 }108شدنى است {پروردگار ما که وعده پروردگار ما قطعا انجام گویند منزه استو مى

 }109ویخرُّونَ لألَذْقَانِ یبکُونَ ویزِیدهم خُشُوعا  {
 }109افزاید {گریند و بر فروتنى آنها مىافتند و مىو بر روى زمین مى

ا تَدا منَ أَی مـواْ الرَّحعأَوِ اد واْ اللّهعقُلِ اد کنَ ذَلیتَغِ بابا وبِه تالَ تُخَافو کالَترْ بِصهالَ تَجنَى وساء الْحماألَس واْ فَلَهع

 }110سبِیالً  {
بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید هر کدام را بخوانید براى او نامهاى نیکوتر است و نمازت را به آواز بلند مخوان و بسیار 

 }110کن و میان این [و آن] راهى [میانه] جوى {اش مآهسته

م یلو کُن لَّهی لَمو لْکی الْمف شَرِیک کُن لَّهلَم یا ولَدذْ وتَّخی ي لَمالَّذ لّهل دمقُلِ الْحتَکْبِیرًا  {و رْهکَب111نَ الذُّلَّ و{ 
در جهاندارى شریکى دارد و نه خوار بوده که [نیاز به] دوستى داشته باشد و او را و بگو ستایش خدایى را که نه فرزندى گرفته و نه 

 }111بسیار بزرگ شمار {

 
 فرقان - 53

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1نَذیرًا  {تَبارك الَّذي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ علَى عبده لیکُونَ للْعالَمینَ 
اى بزرگ [و خجسته] است کسى که بر بنده خود فرقان [=کتاب جداسازنده حق از باطل] را نازل فرمود تا براى جهانیان هشداردهنده

 }1باشد {

 لْکی الْمف شَرِیک کُن لَّهی لَما ولَدذْ وتَّخی لَمضِ والْأَرو اتاومالس لْکم ي لَهیرًا  الَّذتَقْد هرفَقَد ءخَلَقَ کُلَّ شَیو

}2{ 
همان کس که فرمانروایى آسمانها و زمین از آن اوست و فرزندى اختیار نکرده و براى او شریکى در فرمانروایى نبوده است و هر چیزى 

 }2گیرى کرده است {را آفریده و بدان گونه که درخور آن بوده اندازه

ونن داتَّخَذُوا مکُونَولملَا یا ولَا نَفْعا وضَر هِمأَنفُسکُونَ للملَا یخْلَقُونَ وی مهئًا وخْلُقُونَ شَیۀً لَّا یهآل لَا  هاةً ویلَا حتًا ووم

 }3نُشُورا  {
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خود نه زیانى را در اختیار دارند و نه اند و براى کنند و خود خلق شدهاند که چیزى را خلق نمىو به جاى او خدایانى براى خود گرفته
 }3سودى را و نه مرگى را در اختیار دارند و نه حیاتى و نه رستاخیزى را {

ا واؤُوا ظُلْمج آخَرُونَ فَقَد مقَو هلَیع انَهأَعو افْتَرَاه ذَا إِلَّا إِفْکینَ کَفَرُوا إِنْ هقَالَ الَّذا  {وور4ز{ 
اند و ر ورزیدند گفتند این [کتاب] جز دروغى که آن را بربافته [چیزى] نیست و گروهى دیگر او را بر آن یارى کردهو کسانى که کف

 }4قطعا [با چنین نسبتى] ظلم و بهتانى به پیش آوردند {

 }5وقَالُوا أَساطیرُ الْأَولینَ اکْتَتَبها فَهِی تُملَى علَیه بکْرَةً وأَصیلًا  {
 }5شود {هاى پیشینیان است که آنها را براى خود نوشته و صبح و شام بر او امال مىگفتند افسانه و

 }6قُلْ أَنزَلَه الَّذي یعلَم السرَّ فی السماوات والْأَرضِ إِنَّه کَانَ غَفُورا رحیما  {
 }6داند و هموست که همواره آمرزنده مهربان است {و زمین مى بگو آن را کسى نازل ساخته است که راز نهانها را در آسمانها

عکُونَ مفَی لَکم هلَا أُنزِلَ إِلَیاقِ لَووی الْأَسی فشمیو امأْکُلُ الطَّعولِ یذَا الرَّسالِ هقَالُوا میرًا  {ونَذ 7ه{ 
اى به سوى او نازل نشده تا همراه وى هشداردهنده رود چرا فرشتهاه مىخورد و در بازارها رو گفتند این چه پیامبرى است که غذا مى

 }7باشد {

 }8مسحورا  {أَو یلْقَى إِلَیه کَنزٌ أَو تَکُونُ لَه جنَّۀٌ یأْکُلُ منْها وقَالَ الظَّالمونَ إِن تَتَّبِعونَ إِلَّا رجلًا 
شده را دنبال دارد که از [بار و ب ر] آن بخورد و ستمکاران گفتند جز مردى افسونیا گنجى به طرف او افکنده نشده یا باغى ن

 }8کنید {نمى

 }9انظُرْ کَیف ضَرَبوا لَک الْأَمثَالَ فَضَلُّوا فَلَا یستَطیعونَ سبِیلًا  {
 }9توانند راهى بیابند {بنگر چگونه براى تو م ث لها زدند و گمراه شدند در نتیجه نمى

ورقُص ل لَّکعجیو ارا الْأَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج کن ذَلرًا مخَی لَ لَکعي إِن شَاء جالَّذ كار10ا  {تَب{ 
دهد باغهایى که جویبارها از زیر [درختان] آن روان بزرگ [و خجسته] است کسى که اگر بخواهد بهتر از این را براى تو قرار مى

 }10آورد {بود و براى تو کاخها پدید مىخواهد 

 }11بلْ کَذَّبوا بِالساعۀِ وأَعتَدنَا لمن کَذَّب بِالساعۀِ سعیرًا  {
 }11ایم {[نه] بلکه [آنها] رستاخیز را دروغ خواندند و براى هر کس که رستاخیز را دروغ خوان د آتش سوزان آماده کرده

ن مم مأَتْهیرًا  {إِذَا رفزظًا وا تَغَیوا لَهعمس یدع12کَانٍ ب{ 
 }12شنوند {اى دور آنان را ببیند خشم و خروشى از آن مىچون [دوزخ] از فاصله

 }13وإِذَا أُلْقُوا منْها مکَانًا ضَیقًا مقَرَّنینَ دعوا هنَالک ثُبورا  {
 }13خواهند {یر کشیده بیندازند آنجاست که مرگ [خود] را مىو چون آنان را در تنگنایى از آن به زنج

 }14لَا تَدعوا الْیوم ثُبورا واحدا وادعوا ثُبورا کَثیرًا  {
 }14امروز یک بار هالك [خود] را مخواهید و بسیار هالك [خود] را بخواهید {

عی والَّت نَّۀُ الْخُلْدج رٌ أَمخَی کیرًا  {قُلْ أَذَلصمزَاء وج ملَه تَّقُونَ کَانَتالْم 15د{ 
 }15یا بهشت جاویدان که به پرهیزگاران وعده داده شده است که پاداش و سرانجام آنان است {بگو آیا این [عقوبت] بهتر است

 }16لَهم فیها ما یشَاؤُونَ خَالدینَ کَانَ علَى ربک وعدا مسؤُولًا  {
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 }16جاودانه هر چه بخواهند در آنجا دارند پروردگار تو مسؤول [تحقق] این وعده است {

 }17ا السبِیلَ  {ویوم یحشُرُهم وما یعبدونَ من دونِ اللَّه فَیقُولُ أَأَنتُم أَضْلَلْتُم عبادي هؤُلَاء أَم هم ضَلُّو
فرماید آیا شما این بندگان مرا به بیراهه کشاندید یا خود کند پس مىپرستند محشور مىخدا مىو روزى که آنان را با آنچه به جاى 

 }17گمراه شدند {

ح ماءهآبو متَهتَّعن ملَکاء ویلنْ أَوم کونن دذَ می لَنَا أَن نَّتَّخغنبا کَانَ یم انَکحبکَاقَالُوا سوا الذِّکْرَ وا تَّى نَسمنُوا قَو

 }18بورا  {
گویند منزهى تو ما را نسزد که جز تو دوستى براى خود بگیریم ولى تو آنان و پدرانشان را برخوردار کردى تا [آنجا که] یاد [تو] را مى

 }18شده بودند {فراموش کردند و گروهى هالك

 }19ولَا نَصرًا ومن یظْلم منکُم نُذقْه عذَابا کَبِیرًا  { فَقَد کَذَّبوکُم بِما تَقُولُونَ فَما تَستَطیعونَ صرْفًا
توانید [عذاب را از خود] دفع کنید و نه [خود را] یارى گفتید شما را تکذیب کردند در نتیجه نه مىقطعا [خدایانتان] در آنچه مى

 }19چشانیم {نمایید و هر کس از شما شرك ورزد عذابى سهمگین به او مى

نَا بعضَکُم لبعضٍ فتْنَۀً أَتَصبِرُونَ وما أَرسلْنَا قَبلَک منَ الْمرْسلینَ إِلَّا إِنَّهم لَیأْکُلُونَ الطَّعام ویمشُونَ فی الْأَسواقِ وجعلْ

 }20وکَانَ ربک بصیرًا  {
رفتند و برخى از شما را براى برخى خوردند و در بازارها راه مى[نیز] غذا مى و پیش از تو پیامبران [خود] را نفرستادیم جز اینکه آنان

 }20کنید و پروردگار تو همواره بیناست {دیگر [وسیله] آزمایش قرار دادیم آیا شکیبایى مى

بنَرَى ر کَۀُ أَولَائنَا الْملَیلَا أُنزِلَ عقَاءنَا لَوونَ لرْجینَ لَا یقَالَ الَّذا کَبِیرًا  {وتُوع تَوعو هِمی أَنفُسرُوا فتَکْباس 21نَا لَقَد{ 
بینیم قطعا در مورد خود تکبر و کسانى که به لقاى ما امید ندارند گفتند چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند یا پروردگارمان را نمى

 }21سرکشى کردند {ورزیدند و سخت

 }22لَا بشْرَى یومئذ لِّلْمجرِمینَ ویقُولُونَ حجرًا محجورا  {یوم یرَونَ الْملَائکَۀَ 
 }22خدا] {گویند دور و ممنوع [آید از رحمتروزى که فرشتگان را ببینند آن روز براى گناهکاران بشارتى نیست و مى

 }23را  {وقَدمنَا إِلَى ما عملُوا منْ عملٍ فَجعلْنَاه هباء منثُو
 }23سازیم {پردازیم و آن را [چون] گ ردى پراکنده مىاند مىو به هر گونه کارى که کرده

 }24أَصحاب الْجنَّۀِ یومئذ خَیرٌ مستَقَرا وأَحسنُ مقیلًا  {
 }24آن روز جایگاه اهل بهشت بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است {

تَشَقَّقُ الس مویکَۀُ تَنزِیلًا  {ولَائنُزِّلَ الْمامِ واء بِالْغَم25م{ 
 }25شکافد و فرشتگان نزول یابند {و روزى که آسمان با ابرى سپید از هم مى

 }26الْملْک یومئذ الْحقُّ للرَّحمنِ وکَانَ یوما علَى الْکَافرِینَ عسیرًا  {
 }26] رحمان است و روزى است که بر کافران بسى دشوار است {آن روز فرمانروایى بحق از آن [خداى

 }27ویوم یعض الظَّالم علَى یدیه یقُولُ یا لَیتَنی اتَّخَذْت مع الرَّسولِ سبِیلًا  {
 }27گرفتم {گوید اى کاش با پیامبر راهى برمىگزد [و] مىو روزى است که ستمکار دستهاى خود را مى
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یلًا  {یذْ فُلَانًا خَلأَتَّخ ی لَمتَنلَتَى لَیی28ا و{ 
 }28اى واى کاش فالنى را دوست [خود] نگرفته بودم {

 }29لَقَد أَضَلَّنی عنِ الذِّکْرِ بعد إِذْ جاءنی وکَانَ الشَّیطَانُ للْإِنسانِ خَذُولًا  {
 }29قرآن به من رسیده بود و شیطان همواره فروگذارنده انسان است {او [بود که] مرا به گمراهى کشانید پس از آنکه 

 }30وقَالَ الرَّسولُ یا رب إِنَّ قَومی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مهجورا  {
 }30و پیامبر [خدا] گفت پروردگارا قوم من این قرآن را رها کردند {

 کُلِّ نَبِیلْنَا لعج ککَذَلیرًا  {ونَصا ویاده ککَفَى بِرَبینَ ورِمجنَ الْما مود31ع{ 
 }31و این گونه براى هر پیامبرى دشمنى از گناهکاران قرار دادیم و همین بس که پروردگارت راهبر و یاور توست {

داحلَۀً ومالْقُرْآنُ ج هلَیلَا نُزِّلَ عینَ کَفَرُوا لَوقَالَ الَّذیلًا  {وتَرْت تَّلْنَاهرو كفُؤَاد بِه تنُثَبل ک32ةً کَذَل{ 
و کسانى که کافر شدند گفتند چرا قرآن یکجا بر او نازل نشده است این گونه [ما آن را به تدریج نازل کردیم] تا قلبت را به وسیله آن 

 }32استوار گردانیم و آن را به آرامى [بر تو] خواندیم {

لَا ییرًا  {ونَ تَفْسسأَحقِّ وبِالْح ثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكبِم 33أْتُونَک{ 
 }33و براى تو م ث لى نیاوردند مگر آنکه [ما] حق را با نیکوترین بیان براى تو آوردیم {

 }34لًا  {الَّذینَ یحشَرُونَ علَى وجوههِم إِلَى جهنَّم أُولَئک شَرٌّ مکَانًا وأَضَلُّ سبِی
 }34ترین راه را دارند {شوند آنان بدترین جاى و گمکسانى که به رو درافتاده به سوى جهنم رانده مى

 }35ولَقَد آتَینَا موسى الْکتَاب وجعلْنَا معه أَخَاه هارونَ وزِیرًا  {
 }35همراه او دستیار[ش] گردانیدیم {و به یقین [ما] به موسى کتاب [آسمانى] عطا کردیم و برادرش هارون را 

 }36فَقُلْنَا اذْهبا إِلَى الْقَومِ الَّذینَ کَذَّبوا بِآیاتنَا فَدمرْنَاهم تَدمیرًا  {
 }36هاى ما را به دروغ گرفتند بروید پس [ما] آنان را به سختى هالك نمودیم {پس گفتیم هر دو به سوى قومى که نشانه

 }37لَّما کَذَّبوا الرُّسلَ أَغْرَقْنَاهم وجعلْنَاهم للنَّاسِ آیۀً وأَعتَدنَا للظَّالمینَ عذَابا أَلیما  { وقَوم نُوحٍ
و قوم نوح را آنگاه که پیامبران [خدا] را تکذیب کردند غرقشان ساختیم و آنان را براى [همه] مردم عبرتى گردانیدیم و براى 

 }37ایم {ذابى پر درد آماده کردهستمکاران ع

 }38وعادا وثَمود وأَصحاب الرَّس وقُرُونًا بینَ ذَلک کَثیرًا  {
 }38و [نیز] عادیان و ثمودیان و اصحاب ر س و نسلهاى بسیارى میان این [جماعتها] را [هالك کردیم] {

ا تَبکُلثَالَ والْأَم نَا لَها ضَرَبکُل39رْنَا تَتْبِیرًا  {و{ 
 }39و براى همه آنان م ث لها زدیم و همه را زیر و ز ب ر کردیم {

رْجلْ کَانُوا لَا یا بنَهرَوکُونُوا یی أَفَلَم ءوطَرَ السم رَتطی أُمۀِ الَّتلَى الْقَرْیا عأَتَو لَقَدا  {و40ونَ نُشُور{ 
 }40شدن ندارند {اند [چرا] ولى امید به زندهاند مگر آن را ندیدهبر آن بارانده شد گذشتهو قطعا بر شهرى که باران بال 

 }41وإِذَا رأَوك إِن یتَّخذُونَک إِلَّا هزُوا أَهذَا الَّذي بعثَ اللَّه رسولًا  {
 }41او را به رسالت فرستاده است {و چون تو را ببینند جز به ریشخندت نگیرند [که] آیا این همان کسى است که خدا 
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 }42ضَلُّ سبِیلًا  {إِن کَاد لَیضلُّنَا عنْ آلهتنَا لَولَا أَن صبرْنَا علَیها وسوف یعلَمونَ حینَ یرَونَ الْعذَاب منْ أَ
بینند به زودى خواهند هنگامى که عذاب را مى کردیم منحرف کند وچیزى نمانده بود که ما را از خدایانمان اگر بر آن ایستادگى نمى

 }42تر است {دانست چه کسى گمراه

 }43أَرأَیت منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه أَفَأَنت تَکُونُ علَیه وکیلًا  {
 }43توانى] ضامن او باشى {آیا آن کس که هواى [نفس] خود را معبود خویش گرفته است دیدى آیا [مى

تَح بِیلًا  {أَمأَضَلُّ س ملْ هامِ بإِلَّا کَالْأَنْع ملُونَ إِنْ هقعی ونَ أَوعمسی مأَنَّ أَکْثَرَه ب44س{ 
 }44ترند {اندیشند آنان جز مانند ستوران نیستند بلکه گمراهشنوند یا مىیا گمان دارى که بیشترشان مى

 دم فکَی کبتَرَ إِلَى ر یلًا  {أَلَملد هلَیع سلْنَا الشَّمعج نًا ثُماکس لَهعشَاء لَج لَو45الظِّلَّ و{ 
داد آنگاه خورشید را بر آن دلیل خواست آن را ساکن قرار مىاى که پروردگارت چگونه سایه را گسترده است و اگر مىآیا ندیده

 }45گردانیدیم {

 }46ا یسیرًا  {ثُم قَبضْنَاه إِلَینَا قَبضً
 }46گیریم {سپس آن [سایه] را اندك اندك به سوى خود بازمى

 }47وهو الَّذي جعلَ لَکُم اللَّیلَ لباسا والنَّوم سباتًا وجعلَ النَّهار نُشُورا  {
 }47ن برخاستن [شما] گردانید {و اوست کسى که شب را براى شما پوششى قرار داد و خواب را [مایه] آرامشى و روز را زما

 }48وهو الَّذي أَرسلَ الرِّیاح بشْرًا بینَ یدي رحمته وأَنزَلْنَا منَ السماء ماء طَهورا  {
 }48خویش [=باران] فرستاد و از آسمان آبى پاك فرود آوردیم {و اوست آن کس که بادها را نویدى پیشاپیش رحمت

یِینُحیرًا  { لکَث یأَنَاسا واما خَلَقْنَا أَنْعمم هیقنُستًا ویةً ملْدب 49بِه{ 
 }49ایم از دامها و انسانهاى بسیار بنوشانیم {تا به وسیله آن سرزمینى پژمرده را زنده گردانیم و آن را به آنچه خلق کرده

 }50فَأَبى أَکْثَرُ النَّاسِ إِلَّا کُفُورا  {ولَقَد صرَّفْنَاه بینَهم لیذَّکَّرُوا 
 }50و قطعا آن [پند] را میان آنان گوناگون ساختیم تا توجه پیدا کنند و[لى ] بیشتر مردم جز ناسپاسى نخواستند {

 }51ولَو شئْنَا لَبعثْنَا فی کُلِّ قَرْیۀٍ نَذیرًا  {
 }51انگیختیم {اى برمىهخواستیم قطعا در هر شهرى هشداردهندو اگر مى

 }52فَلَا تُطعِ الْکَافرِینَ وجاهدهم بِه جِهادا کَبِیرًا  {
 }52پس از کافران اطاعت مکن و با [الهام گرفتن از] قرآن با آنان به جهادى بزرگ بپرداز {

اجأُج لْحذَا مهو فُرَات ذْبذَا عنِ هرَیحالْب رَجي مالَّذ وها  { وورجحرًا مجحخًا ورْزا بمنَهیلَ بعج53و{ 
زنان به سوى هم روان کرد این یکى شیرین [و] گوارا و آن یکى شور [و] تلخ است و میان آن دو و اوست کسى که دو دریا را موج
 }53مانع و حریمى استوار قرار داد {

شَرًا فَجاء بنَ الْمي خَلَقَ مالَّذ وهیرًا  {وقَد کبکَانَ ررًا وهصا وبنَس لَه54ع{ 
 }54و اوست کسى که از آب بشرى آفرید و او را [داراى خویشاوندى] نسبى و دامادى قرار داد و پروردگار تو همواره تواناست {

کَانَ الْکَافو مضُرُّهلَا یو مهنفَعا لَا یم ونِ اللَّهن دونَ مدبعیظَهِیرًا  {و هبلَى ر55رُ ع{ 
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رساند و کافر همواره در برابر پروردگار خود همپشت دهد و نه زیانشان مىپرستند که نه سودشان مىو غیر از خدا چیزى را مى
 }55[شیطان] است {

 }56وما أَرسلْنَاك إِلَّا مبشِّرًا ونَذیرًا  {
 }56نفرستادیم {دهنده و تو را جز بشارتگر و بیم

 }57قُلْ ما أَسأَلُکُم علَیه منْ أَجرٍ إِلَّا من شَاء أَن یتَّخذَ إِلَى ربه سبِیلًا  {
 }57کنم جز اینکه هر کس بخواهد راهى به سوى پروردگارش [در پیش] گیرد {بگو بر این [رسالت] اجرى از شما طلب نمى

الَّذ یلَى الْحکَّلْ عتَوخَبِیرًا  {و هادببِذُنُوبِ ع کَفَى بِهو هدمبِح حبسو وتم58ي لَا ی{ 
 }58میرد توکل کن و به ستایش او تسبیح گوى و همین بس که او به گناهان بندگانش آگاه است {و بر آن زنده که نمى

 }59ۀِ أَیامٍ ثُم استَوى علَى الْعرْشِ الرَّحمنُ فَاسأَلْ بِه خَبِیرًا  {الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض وما بینَهما فی ستَّ
همان کسى که آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش روز آفرید آنگاه بر عرش استیال یافت رحمتگر عام [اوست] در 

 }59داند] {اى بپرس [که مىباره وى از خبره

 }60قیلَ لَهم اسجدوا للرَّحمنِ قَالُوا وما الرَّحمنُ أَنَسجد لما تَأْمرُنَا وزادهم نُفُورا  {وإِذَا 
دهى گویند رحمان چیست آیا براى چیزى که ما را [بدان] فرمان مىو چون به آنان گفته شود [خداى] رحمان را سجده کنید مى

 }60افزاید {سجده کنیم و بر رمیدنشان مى

 }61تَبارك الَّذي جعلَ فی السماء برُوجا وجعلَ فیها سرَاجا وقَمرًا منیرًا  {
 }61[فرخنده و] بزرگوار است آن کسى که در آسمان برجهایى نهاد و در آن چراغ و ماهى نوربخش قرار داد {

 }62فَۀً لِّمنْ أَراد أَن یذَّکَّرَ أَو أَراد شُکُورا  {وهو الَّذي جعلَ اللَّیلَ والنَّهار خلْ
 }62و اوست کسى که براى هر کس که بخواهد عبرت گیرد یا بخواهد سپاسگزارى نماید شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید {

إِذَا خَاطَبنًا ووضِ هلَى الْأَرشُونَ عمینَ ینِ الَّذمالرَّح ادبعا  {ولَاملُونَ قَالُوا ساهالْج م63ه{ 
دارند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به مالیمت اند که روى زمین به نرمى گام برمىو بندگان خداى رحمان کسانى

 }63دهند {پاسخ مى

 }64والَّذینَ یبِیتُونَ لرَبهِم سجدا وقیاما  {
 }64آورند {سجده یا ایستاده شب را به روز مى و آنانند که در حال

 }65والَّذینَ یقُولُونَ ربنَا اصرِف عنَّا عذَاب جهنَّم إِنَّ عذَابها کَانَ غَرَاما  {
 }65گویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما بازگردان که عذابش سخت و دایمى است {اند که مىو کسانى

م اءتا سا  {إِنَّهقَامما وتَقَر66س{ 
 }66و در حقیقت آن بد قرارگاه و جایگاهى است {

 }67والَّذینَ إِذَا أَنفَقُوا لَم یسرِفُوا ولَم یقْتُرُوا وکَانَ بینَ ذَلک قَواما  {
 }67گزینند {] حد وسط را برمىگیرند و میان این دو [روشکنند و نه تنگ مىاند که چون انفاق کنند نه ولخرجى مىو کسانى
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قِّ وإِلَّا بِالْح اللَّه رَّمی حالَّت قْتُلُونَ النَّفْسلَا یا آخَرَ وإِلَه اللَّه عونَ معدینَ لَا یالَّذا  ولْقَ أَثَامی کلْ ذَلفْعن یمزْنُونَ ولَا ی

}68{ 
کنند کشند و زنا نمىو کسى را که خدا [خونش را] حرام کرده است جز به حق نمى خواننداند که با خدا معبودى دیگر نمىو کسانى

 }68خواهد کرد {و هر کس اینها را انجام دهد سزایش را ریافت

 }69یضَاعف لَه الْعذَاب یوم الْقیامۀِ ویخْلُد فیه مهانًا  {
 }69ماند {پیوسته در آن خوار مىشود و براى او در روز قیامت عذاب دو چندان مى

 }70فُورا رحیما  {إِلَّا من تَاب وآمنَ وعملَ عملًا صالحا فَأُولَئک یبدلُ اللَّه سیئَاتهِم حسنَات وکَانَ اللَّه غَ
کند و خدا همواره آمرزنده یکیها تبدیل مىمگر کسى که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند پس خداوند بدیهایشان را به ن

 }70مهربان است {

 }71ومن تَاب وعملَ صالحا فَإِنَّه یتُوب إِلَى اللَّه متَابا  {
 }71گردد {و هر کس توبه کند و کار شایسته انجام دهد در حقیقت به سوى خدا بازمى

إِذَا مو ونَ الزُّوردشْهینَ لَا یالَّذا  {ورَامرُّوا ک72رُّوا بِاللَّغْوِ م{ 
 }72گذرند {دهند و چون بر لغو بگذرند با بزرگوارى مىاند که گواهى دروغ نمىو کسانى

 }73والَّذینَ إِذَا ذُکِّرُوا بِآیات ربهِم لَم یخرُّوا علَیها صما وعمیانًا  {
 }73افتند {ان تذکر داده شوند کر و کور روى آن نمىاند که چون به آیات پروردگارشو کسانى

 }74ماما  {والَّذینَ یقُولُونَ ربنَا هب لَنَا منْ أَزواجِنَا وذُریاتنَا قُرَّةَ أَعینٍ واجعلْنَا للْمتَّقینَ إِ
که مایه روشنى چشمان [ما] باشد و ما را پیشواى گویند پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده اند که مىو کسانى

 }74پرهیزگاران گردان {

 }75أُولَئک یجزَونَ الْغُرْفَۀَ بِما صبرُوا ویلَقَّونَ فیها تَحیۀً وسلَاما  {
 }75د مواجه خواهند شد {اینانند که به پاس آنکه صبر کردند غرفه[هاى بهشت را] پاداش خواهند یافت و در آنجا با سالم و درو

 }76خَالدینَ فیها حسنَت مستَقَرا ومقَاما  {
 }76در آنجا جاودانه خواهند ماند چه خوش قرارگاه و مقامى {

 }77قُلْ ما یعبأُ بِکُم ربی لَولَا دعاؤُکُم فَقَد کَذَّبتُم فَسوف یکُونُ لزَاما  {
اید و به زودى [عذاب بر شما] شما به تکذیب پرداختهکند در حقیقتنباشد پروردگارم هیچ اعتنایى به شما نمىبگو اگر دعاى شما 
 }77الزم خواهد شد {

 
 کهف -54 
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 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ
 به نام خداوند رحمتگر مهربان

تَابالْک هدبلَى عي أَنزَلَ عالَّذ لَّهل دما  { الْحجوع ل لَّهعجی لَم1و{ 
 }1ستایش خدایى را که این کتاب [آسمانى] را بر بنده خود فرو فرستاد و هیچ گونه کژى در آن ننهاد {

مأَنَّ لَه اتحاللُونَ الصمعینَ یینَ الَّذنؤْمشِّرَ الْمبیو نْهن لَّدا میدا شَدأْسب رنذا لِّیمنًا  { أَقَیسرًا ح2ج{ 
کنند نوید [کتابى] راست و درست تا [گناهکاران را] از جانب خود به عذابى سخت بیم دهد و مؤمنانى را که کارهاى شایسته مى

 }2بخشد که براى آنان پاداشى نیکوست {

 }3ماکثینَ فیه أَبدا  {
 }3در حالى که جاودانه در آن [بهشت] ماندگار خواهند بود {

 }4وینذر الَّذینَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّه ولَدا  {
 }4اند خداوند فرزندى گرفته است هشدار دهد {و تا کسانى را که گفته

 }5ما لَهم بِه منْ علْمٍ ولَا لآبائهِم کَبرَت کَلمۀً تَخْرُج منْ أَفْواههِم إِن یقُولُونَ إِلَّا کَذبا  {
 }5گویند {آید [آنان] جز دروغ نمىن و نه پدرانشان به این [ادعا] دانشى ندارند بزرگ سخنى است که از دهانشان برمىنه آنا

 }6فَلَعلَّک باخع نَّفْسک علَى آثَارِهم إِن لَّم یؤْمنُوا بِهذَا الْحدیث أَسفًا  {
 }6از اندوه در پیگیرى [کار]شان تباه کنى { شاید اگر به این سخن ایمان نیاورند تو جان خود را

 }7إِنَّا جعلْنَا ما علَى الْأَرضِ زِینَۀً لَّها لنَبلُوهم أَیهم أَحسنُ عملًا  {
 }7در حقیقت ما آنچه را که بر زمین است زیورى براى آن قرار دادیم تا آنان را بیازماییم که کدام یک از ایشان نیکوکارترند {

 }8وإِنَّا لَجاعلُونَ ما علَیها صعیدا جرُزا  {
 }8گیاه خواهیم کرد {و ما آنچه را که بر آن است قطعا بیابانى بى

 }9أَم حسبت أَنَّ أَصحاب الْکَهف والرَّقیمِ کَانُوا منْ آیاتنَا عجبا  {
 }9دار] از آیات ما شگفت بوده است {همگر پنداشتى اصحاب کهف و رقیم [=خفتگان غار لوح

 }10{  إِذْ أَوى الْفتْیۀُ إِلَى الْکَهف فَقَالُوا ربنَا آتنَا من لَّدنک رحمۀً وهیئْ لَنَا منْ أَمرِنَا رشَدا
کار ما را براى ما به سامان رسان آنگاه که جوانان به سوى غار پناه جستند و گفتند پروردگار ما از جانب خود به ما رحمتى بخش و 

}10{ 

 }11فَضَرَبنَا علَى آذَانهِم فی الْکَهف سنینَ عددا  {
 }11پس در آن غار سالیانى چند بر گوشهایشان پرده زدیم {

 }12ثُم بعثْنَاهم لنَعلَم أَي الْحزْبینِ أَحصى لما لَبِثُوا أَمدا  {
 }12اند {بیدار کردیم تا بدانیم کدام یک از آن دو دسته مدت درنگشان را بهتر حساب کرده آنگاه آنان را

 }13نَحنُ نَقُص علَیک نَبأَهم بِالْحقِّ إِنَّهم فتْیۀٌ آمنُوا بِرَبهِم وزِدنَاهم هدى  {
 }13پروردگارشان ایمان آورده بودند و بر هدایتشان افزودیم { کنیم آنان جوانانى بودند که بهحکایت مىما خبرشان را بر تو درست
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إِلَه هونن دم وعضِ لَن نَّدالْأَرو اتاومالس بنَا ربوا فَقَالُوا رإِذْ قَام لَى قُلُوبِهِمطْنَا عبرقُلْنَا إِذًا شَطَطًا  {و 14ا لَقَد{ 
آنگاه که [به قصد مخالفت با شرك] برخاستند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است و دلهایشان را استوار گردانیدیم 

 }14ایم {جز او هرگز معبودى را نخواهیم خواند که در این صورت قطعا ناصواب گفته

 }15بینٍ فَمنْ أَظْلَم ممنِ افْتَرَى علَى اللَّه کَذبا  {هؤُلَاء قَومنَا اتَّخَذُوا من دونه آلهۀً لَّولَا یأْتُونَ علَیهِم بِسلْطَانٍ 
ستمکارتر از آن کس که بر خدا آورند پس کیستاند چرا بر [حقانیت] آنها برهانى آشکار نمىاین قوم ما جز او معبودانى اختیار کرده

 }15دروغ بندد {

اللَّه فَأْووا إِلَى الْکَهف ینشُرْ لَکُم ربکُم من رحمته ویهیئْ لَکُم منْ أَمرِکُم مرْفَقًا   وإِذ اعتَزَلْتُموهم وما یعبدونَ إِلَّا

}16{ 
خود بر شما بگستراند و پرستند کناره گرفتید پس به غار پناه جویید تا پروردگارتان از رحمتو چون از آنها و از آنچه که جز خدا مى

 }16کارتان گشایشى فراهم سازد {براى شما در 

هالِ والشِّم ذَات مت تَّقْرِضُهإِذَا غَرَبینِ ومالْی ذَات هِمفن کَهع رت تَّزَاوإِذَا طَلَع ستَرَى الشَّمو کذَل نْهةٍ موی فَجف م

 }17للْ فَلَن تَجِد لَه ولیا مرْشدا  {منْ آیات اللَّه من یهد اللَّه فَهو الْمهتَدي ومن یضْ
چیند در شود از سمت چپ دامن برمىآید از غارشان به سمت راست مایل است و چون فرو مىبینى که چون برمىو آفتاب را مى

یافته است راهنمایى کند او راهخدا هر که را هاى [قدرت] خداستحالى که آنان در جایى فراخ از آن [غار قرار گرفته]اند این از نشانه
 }17راه گذارد هرگز براى او یارى راهبر نخواهى یافت {و هر که را بى

 هیاعرطٌ ذاسم بهکَلْبالِ والشِّم ذَاتینِ ومالْی ذَات مهنُقَلِّبو قُودر مهقَاظًا وأَی مهبستَحهِولَیع تلَوِ اطَّلَع یدصبِالْو تلَّیلَو م

 }18منْهم فرَارا ولَملئْت منْهم رعبا  {
گردانیم و سگشان بر آستانه [غار] دو اند و آنها را به پهلوى راست و چپ مىپندارى که ایشان بیدارند در حالى که خفتهو مى
تافتى و از [مشاهده] آنها آکنده از بیم ز آنها برمىیافتى گریزان روى اخود را دراز کرده [بود] اگر بر حال آنان اطالع مىدست

 }18شدى {مى

عب ا أَوموقَالُوا لَبِثْنَا ی لَبِثْتُم کَم منْهلٌ مقَالَ قَائ منَهیاءلُوا بتَسیل مثْنَاهعب ککَذَلو ا لَبِثْتُمبِم لَمأَع کُمبمٍ قَالُوا روی ض

طَّف ولَا یشْعرَنَّ بِکُم أَحدا  حدکُم بِورِقکُم هذه إِلَى الْمدینَۀِ فَلْینظُرْ أَیها أَزکَى طَعاما فَلْیأْتکُم بِرِزقٍ منْه ولْیتَلَفَابعثُوا أَ

}19{ 
اى از روز اید گفتند روزى یا پارهماندهاى از آنان گفت چقدر و این چنین بیدارشان کردیم تا میان خود از یکدیگر پرسش کنند گوینده

اید داناتر است اینک یکى از خودتان را با این پول خود به شهر بفرستید تا ایم [سرانجام] گفتند پروردگارتان به آنچه ماندهرا مانده
د و هیچ کس را از [حال] شما آگاه تر است و از آن غذایى برایتان بیاورد و باید زیرکى به خرج دهببیند کدام یک از غذاهاى آن پاکیزه

 }19نگرداند {

 }20إِنَّهم إِن یظْهرُوا علَیکُم یرْجموکُم أَو یعیدوکُم فی ملَّتهِم ولَن تُفْلحوا إِذًا أَبدا  {
آن صورت هرگز روى رستگارى  گردانند و درکنند یا شما را به کیش خود بازمىیابند سنگسارتان مىچرا که اگر آنان بر شما دست

 }20نخواهید دید {
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تَنَازا إِذْ ییهف بیۀَ لَا راعأَنَّ السقٌّ وح اللَّه دعوا أَنَّ ولَمعیل هِملَیثَرْنَا عأَع ککَذَلهِم ولَینُوا عفَقَالُوا اب مرَهأَم منَهیونَ بع

 }21هِم قَالَ الَّذینَ غَلَبوا علَى أَمرِهم لَنَتَّخذَنَّ علَیهِم مسجِدا  {بنْیانًا ربهم أَعلَم بِ
و بدین گونه [مردم آن دیار را] بر حالشان آگاه ساختیم تا بدانند که وعده خدا راست است و [در فرا رسیدن] قیامت هیچ شکى 

اى] گفتند بر روى آنها ساختمانى بنا کنید پروردگارشان کردند پس [عدهنیست هنگامى که میان خود در کارشان با یکدیگر نزاع مى
 }21به [حال] آنان داناتر است [سرانجام] کسانى که بر کارشان غلبه یافتند گفتند حتما بر ایشان معبدى بنا خواهیم کرد {

هسادۀٌ سسقُولُونَ خَمیو مهکَلْب مهابِعقُولُونَ ثَلَاثَۀٌ ریی سبقُل ر مهکَلْب منُهثَامۀٌ وعبقُولُونَ سیبِ وا بِالْغَیمجر مهکَلْب م

یهِم مف تَفْتلَا تَسرًا ورَاء ظَاهإِلَّا م یهِمارِ فیلٌ فَلَا تُمإِلَّا قَل مهلَمعا یهِم متدبِع لَما  {أَعدأَح م22نْه{ 
گویند پنج تن بودند [و] ششمین آنها سگشان بود تیر در سه تن بودند [و] چهارمین آنها سگشان بود و مىگفتبه زودى خواهند 

تر است جز گویند هفت تن بودند و هشتمین آنها سگشان بود بگو پروردگارم به شماره آنها آگاهاى] مىاندازند و [عدهتاریکى مى
 }22ر باره ایشان جز به صورت ظاهر جدال مکن و در مورد آنها از هیچ کس جویا مشو {داند پس داندکى [کسى شماره] آنها را نمى

 }23ولَا تَقُولَنَّ لشَیء إِنِّی فَاعلٌ ذَلک غَدا  {
 }23و زنهار در مورد چیزى مگوى که من آن را فردا انجام خواهم داد {

 }24ت وقُلْ عسى أَن یهدینِ ربی لأَقْرَب منْ هذَا رشَدا  {إِلَّا أَن یشَاء اللَّه واذْکُر ربک إِذَا نَسی
مگر آنکه خدا بخواهد و چون فراموش کردى پروردگارت را یاد کن و بگو امید که پروردگارم مرا به راهى که نزدیکتر از این به صواب 

 }24است هدایت کند {

ائَۀٍ سثَلَاثَ م هِمفی کَهلَبِثُوا فا  {وعسوا تاددازینَ و25ن{ 
 }25و سیصد سال در غارشان درنگ کردند و نه سال [نیز بر آن] افزودند {

م هونن دم ما لَهم عمأَسو رْ بِهصضِ أَبالْأَرو اتاومالس بغَی ا لَبِثُوا لَهبِم لَمأَع قُلِ اللَّهی حف شْرِكلَا یو یلن و هکْم

 }26أَحدا  {
بگو خدا به آنچه درنگ کردند داناتر است نهان آسمانها و زمین به او اختصاص دارد وه چه بینا و شنواست براى آنان یاورى جز او 

 }26گیرد {نیست و هیچ کس را در فرمانروایى خود شریک نمى

 }27لکَلماته ولَن تَجِد من دونه ملْتَحدا  {واتْلُ ما أُوحی إِلَیک من کتَابِ ربک لَا مبدلَ 
اى نیست و جز او هرگز پناهى نخواهى یافت و آنچه را که از کتاب پروردگارت به تو وحى شده است بخوان کلمات او را تغییردهنده

}27{ 

والْعشی یرِیدونَ وجهه ولَا تَعد عینَاك عنْهم تُرِید زِینَۀَ الْحیاةِ الدنْیا ولَا واصبِرْ نَفْسک مع الَّذینَ یدعونَ ربهم بِالْغَداةِ 

 }28تُطع منْ أَغْفَلْنَا قَلْبه عن ذکْرِنَا واتَّبع هواه وکَانَ أَمرُه فُرُطًا  {
ات را از آنان خواهند شکیبایى پیشه کن و دو دیدهو] خشنودى او را مىخوانند [و با کسانى که پروردگارشان را صبح و شام مى

ایم و از هوس خود پیروى کرده و [اساس] برمگیر که زیور زندگى دنیا را بخواهى و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته
 }28روى است اطاعت مکن {کارش بر زیاده
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ثُوا شَاء فَلْیؤْمن ومن شَاء فَلْیکْفُرْ إِنَّا أَعتَدنَا للظَّالمینَ نَارا أَحاطَ بِهِم سرَادقُها وإِن یستَغی وقُلِ الْحقُّ من ربکُم فَمن

 }29یغَاثُوا بِماء کَالْمهلِ یشْوِي الْوجوه بِئْس الشَّرَاب وساءت مرْتَفَقًا  {
است پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند که ما براى ستمگران آتشى آماده و بگو حق از پروردگارتان [رسیده] 

کند یارى ها را بریان مىگیرد و اگر فریادرسى جویند به آبى چون مس گداخته که چهرههایش آنان را در بر مىایم که سراپردهکرده
 }29شوند وه چه بد شرابى و چه زشت جایگاهى است {مى

 }30الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات إِنَّا لَا نُضیع أَجرَ منْ أَحسنَ عملًا  { إِنَّ
 }30کنیم {اند [بدانند که] ما پاداش کسى را که نیکوکارى کرده است تباه نمىکسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

رِي منٍ تَجدع نَّاتج ملَه کلَئسٍ أُوندن سا خُضْرًا مابیونَ ثسلْبیبٍ ون ذَهم اوِرنْ أَسا میهنَ فلَّوحی ارالْأَنْه هِمتن تَح

 }31وإِستَبرَقٍ متَّکئینَ فیها علَى الْأَرائک نعم الثَّواب وحسنَت مرْتَفَقًا  {
ارد که از زیر [قصرها]شان جویبارها روان است در آنجا با دستبندهایى از طال آراسته آنانند که بهشتهاى عدن به ایشان اختصاص د

گاهى زنند چه خوش پاداش و نیکو تکیهپوشند در آنجا بر سریرها تکیه مىهایى سبز از پرنیان نازك و حریر ستبر مىشوند و جامهمى
}31{ 

 }32لأَحدهما جنَّتَینِ منْ أَعنَابٍ وحفَفْنَاهما بِنَخْلٍ وجعلْنَا بینَهما زرعا  {واضْرِب لَهم مثَلًا رجلَینِ جعلْنَا 
ان و براى آنان آن دو مرد را م ث ل بزن که به یکى از آنها دو باغ انگور دادیم و پیرامون آن دو [باغ] را با درختان خرما پوشاندیم و می

 }32ادیم {آن دو را کشتزارى قرار د

 }33کلْتَا الْجنَّتَینِ آتَت أُکُلَها ولَم تَظْلم منْه شَیئًا وفَجرْنَا خلَالَهما نَهرًا  {
ورزید و میان آن دو [باغ] نهرى روان کرده داد و از [صاحبش] چیزى دریغ نمىهر یک از این دو باغ محصول خود را [به موقع] مى

 }33بودیم {

 }34لَه ثَمرٌ فَقَالَ لصاحبِه وهو یحاوِره أَنَا أَکْثَرُ منک مالًا وأَعزُّ نَفَرًا  {وکَانَ 
کرد گفت مال من از تو بیشتر است و از حیث افراد از تو و براى او میوه فراوان بود پس به رفیقش در حالى که با او گفت و گو مى

 }34نیرومندترم {

نَّتَهخَلَ جدا  { ودأَب هذه ا أَظُنُّ أَن تَبِیدقَالَ م هلِّنَفْس مظَال وه35و{ 
 }35کنم این نعمت هرگز زوال پذیرد {و در حالى که او به خویشتن ستمکار بود داخل باغ شد [و] گفت گمان نمى

 }36خَیرًا منْها منقَلَبا  { وما أَظُنُّ الساعۀَ قَائمۀً ولَئن رددت إِلَى ربی لَأَجِدنَّ
خواهم یافت کنم که رستاخیز بر پا شود و اگر هم به سوى پروردگارم بازگردانده شوم قطعا بهتر از این را در بازگشتو گمان نمى

}36{ 

 }37ۀٍ ثُم سواك رجلًا  {قَالَ لَه صاحبه وهو یحاوِره أَکَفَرْت بِالَّذي خَلَقَک من تُرَابٍ ثُم من نُّطْفَ
کرد به او گفت آیا به آن کسى که تو را از خاك سپس از نطفه آفرید آنگاه تو را [به صورت] رفیقش در حالى که با او گفت و گو مى

 }37مردى درآورد کافر شدى {

 }38لَّکنَّا هو اللَّه ربی ولَا أُشْرِك بِرَبی أَحدا  {
 }38سازم {خدا پروردگار من و هیچ کس را با پروردگارم شریک نمىگویم] اوستاما من [مى
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 }39وولَدا  {ولَولَا إِذْ دخَلْت جنَّتَک قُلْت ما شَاء اللَّه لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ منک مالًا 
بینى رویى جز به [قدرت] خدا نیست اگر مرا از حیث مال و فرزند کمتر از خود مىشدى چرا نگفتى ماشاء اهللا نیو چون داخل باغت

}39{ 

 }40قًا  {فَعسى ربی أَن یؤْتینِ خَیرًا من جنَّتک ویرْسلَ علَیها حسبانًا منَ السماء فَتُصبِح صعیدا زلَ
عطا فرماید و بر آن [باغ تو] آفتى از آسمان بفرستد تا به زمینى هموار و لغزنده تبدیل  امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من

 }40گردد {

 }41أَو یصبِح ماؤُها غَورا فَلَن تَستَطیع لَه طَلَبا  {
 }41یا آب آن [در زمین] فروکش کند تا هرگز نتوانى آن را به دست آورى {

 رِهیطَ بِثَمأُحأُشْرِو ی لَمتَنا لَیقُولُ ییا وهرُوشلَى عۀٌ عخَاوِی یها ویها أَنفَقَ فلَى مع هکَفَّی قَلِّبی حبا  فَأَصدی أَحبِرَب ك

}42{ 
اغ] هزینه کرده هایش را فرو گرفت پس براى [از کف دادن] آنچه در آن [ب[تا به او رسید آنچه را باید برسد] و [آفت آسمانى] میوه

گفت اى کاش هیچ کس را شریک زد در حالى که داربستهاى آن فرو ریخته بود و [به حسرت] مىبود دستهایش را بر هم مى
 }42ساختم {پروردگارم نمى

 }43ولَم تَکُن لَّه فئَۀٌ ینصرُونَه من دونِ اللَّه وما کَانَ منتَصرًا  {
 }43هى نبود تا یاریش کنند و توانى نداشت که خود را یارى کند {و او را در برابر خدا گرو

 }44هنَالک الْولَایۀُ للَّه الْحقِّ هو خَیرٌ ثَوابا وخَیرٌ عقْبا  {
 }44در آنجا [آشکار شد که] یارى به خداى حق تعلق دارد اوست بهترین پاداش و [اوست] بهترین فرجام {

م ملَه اضْرِبووها تَذْریمشه حبضِ فَأَصالْأَر اتنَب اء فَاخْتَلَطَ بِهمنَ السم اء أَنزَلْنَاها کَمنْیاةِ الدیثَلَ الْح کَانَ اللَّهو احالرِّی 

 }45علَى کُلِّ شَیء مقْتَدرا  {
آسمان فرو فرستادیم سپس گیاه زمین با آن درآمیخت و  و براى آنان زندگى دنیا را م ث ل بزن که مانند آبى است که آن را از

 }45اش کردند و خداست که همواره بر هر چیزى تواناست {[چنان] خشک گردید که بادها پراکنده

 }46أَملًا  {الْمالُ والْبنُونَ زِینَۀُ الْحیاةِ الدنْیا والْباقیات الصالحات خَیرٌ عند ربک ثَوابا وخَیرٌ 
 }46مال و پسران زیور زندگى دنیایند و نیکیهاى ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و از نظر امید [نیز] بهتر است {

 }47ویوم نُسیرُ الْجِبالَ وتَرَى الْأَرض بارِزةً وحشَرْنَاهم فَلَم نُغَادر منْهم أَحدا  {
آوریم و هیچ یک را فرو بینى و آنان را گرد مىآوریم و زمین را آشکار [و صاف] مىروزى را که کوهها را به حرکت درمىو [یاد کن] 

 }47کنیم {گذار نمى

 }48موعدا  { موعرِضُوا علَى ربک صفا لَّقَد جِئْتُمونَا کَما خَلَقْنَاکُم أَولَ مرَّةٍ بلْ زعمتُم أَلَّن نَّجعلَ لَکُ
فرماید] به راستى همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم [باز] به شوند [و به آنها مىو ایشان به صف بر پروردگارت عرضه مى

 }48سوى ما آمدید بلکه پنداشتید هرگز براى شما موعدى مقرر قرار نخواهیم داد {
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ینَ مرِمجفَتَرَى الْم تَابالْک عضولَا کَبِیرَةً إِلَّا ویرَةً وغص رغَادتَابِ لَا یذَا الْکالِ هلَتَنَا میا وقُولُونَ ییو یها فمینَ مقشْف

 }49أَحصاها ووجدوا ما عملُوا حاضرًا ولَا یظْلم ربک أَحدا  {
گویند اى واى بر ما این چه بینى و مىان را از آنچه در آن است بیمناك مىشود آنگاه بزهکارو کارنامه [عمل شما در میان] نهاده مى

اند حاضر یابند اى است که هیچ [کار] کوچک و بزرگى را فرو نگذاشته جز اینکه همه را به حساب آورده است و آنچه را انجام دادهنامه
 }49دارد {و پروردگار تو به هیچ کس ستم روا نمى

إِذْ قُلْنَا لذُونَوأَفَتَتَّخ هبرِ رنْ أَمقَ عنَ الْجِنِّ فَفَسکَانَ م یسلوا إِلَّا إِبدجفَس مآدوا لدجکَۀِ اسلَائن لْماء میلأَو تَهیذُرو ه

 }50دونی وهم لَکُم عدو بِئْس للظَّالمینَ بدلًا  {
ن گفتیم آدم را سجده کنید پس [همه] جز ابلیس سجده کردند که از [گروه] جن بود و از و [یاد کن] هنگامى را که به فرشتگا

گیرید و حال آنکه آنها دشمن شمایند و چه فرمان پروردگارش سرپیچید آیا [با این حال] او و نسلش را به جاى من دوستان خود مى
 }50بد جانشینانى براى ستمگرانند {

 }51لسماوات والْأَرضِ ولَا خَلْقَ أَنفُسهِم وما کُنت متَّخذَ الْمضلِّینَ عضُدا  {ما أَشْهدتُّهم خَلْقَ ا
[من] آنان را نه در آفرینش آسمانها و زمین به شهادت طلبیدم و نه در آفرینش خودشان و من آن نیستم که گمراهگران را همکار 

 }51خود بگیرم {

 }52رَکَائی الَّذینَ زعمتُم فَدعوهم فَلَم یستَجِیبوا لَهم وجعلْنَا بینَهم موبِقًا  {ویوم یقُولُ نَادوا شُ
گوید آنهایى را که شریکان من پنداشتید ندا دهید پس آنها را بخوانند و[لى] اجابتشان نکنند و ما و [یاد کن] روزى را که [خدا] مى

 }52دهیم { اى قرارمیان آنان ورطه

 }53ورأَى الْمجرِمونَ النَّار فَظَنُّوا أَنَّهم مواقعوها ولَم یجِدوا عنْها مصرِفًا  {
 }53یابند که در آن خواهند افتاد و از آن راه گریزى نیابند {بینند و درمىو گناهکاران آتش [دوزخ] را مى

 }54للنَّاسِ من کُلِّ مثَلٍ وکَانَ الْإِنسانُ أَکْثَرَ شَیء جدلًا  { ولَقَد صرَّفْنَا فی هذَا الْقُرْآنِ
 }54و به راستى در این قرآن براى مردم از هر گونه م ث لى آوردیم و[لى] انسان بیش از هر چیز سر جدال دارد {

 }55ویستَغْفرُوا ربهم إِلَّا أَن تَأْتیهم سنَّۀُ الْأَولینَ أَو یأْتیهم الْعذَاب قُبلًا  {وما منَع النَّاس أَن یؤْمنُوا إِذْ جاءهم الْهدى 
و چیزى مانع مردم نشد از اینکه وقتى هدایت به سویشان آمد ایمان بیاورند و از پروردگارشان آمرزش بخواهند جز اینکه [مستحق 

 }55د عذاب] پیشینیان در باره آنان [نیز] به کار رود یا عذاب رویارویشان بیاید {شوند] تا سنت [خدا در مور

 ضُوا بِهحدیلِ لاطینَ کَفَرُوا بِالْبلُ الَّذادجیرِینَ ونذمشِّرِینَ وبینَ إِلَّا ملرْسلُ الْما نُرْسما ومی واتاتَّخَذُوا آیقَّ والْح

 }56{ أُنذروا هزُوا 
کنند تا به وسیله آن اند به باطل مجادله مىداریم و کسانى که کافر شدهرسان گسیل نمىدهنده و بیمو پیامبران [خود] را جز بشارت
 }56اند به ریشخند گرفتند {هاى من و آنچه را [بدان] بیم داده شدهحق را پایمال گردانند و نشانه

ن ذُکِّرَ بِآیمم نْ أَظْلَمموو وهفْقَهنَّۀً أَن یأَک لَى قُلُوبِهِملْنَا ععإِنَّا ج اهدی تما قَدم ینَسا ونْهع رَضفَأَع هبر ی اتف

 }57آذَانهِم وقْرًا وإِن تَدعهم إِلَى الْهدى فَلَن یهتَدوا إِذًا أَبدا  {
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وردگارش پند داده شده و از آن روى برتافته و دستاورد پیشینه خود را فراموش کرده ستمکارتر از آن کس که به آیات پرو کیست
است ما بر دلهاى آنان پوششهایى قرار دادیم تا آن را درنیابند و در گوشهایشان سنگینى [نهادیم] و اگر آنها را به سوى هدایت 

 }57فراخوانى باز هرگز به راه نخواهند آمد {

الْغَفُور کبرو م هونن دوا مجِدلَّن ی دعوم مل لَّهب ذَابالْع ملَ لَهجوا لَعبا کَسم بِمذُهؤَاخی ۀِ لَوملًا  {ذُو الرَّحئ58و{ 
یل کرد قطعا در عذاب آنان تعجاند آنها را مؤاخذه مىو پروردگار تو آمرزنده [و] صاحب رحمت است اگر به [جرم] آنچه مرتکب شده

 }58یابند {نمود [ولى چنین نمى کند] بلکه براى آنها سر رسیدى است که هرگز از برابر آن راه گریزى نمىمى

 }59وتلْک الْقُرَى أَهلَکْنَاهم لَما ظَلَموا وجعلْنَا لمهلکهِم موعدا  {
 }59کتشان موعدى مقرر داشتیم {و [مردم] آن شهرها چون بیدادگرى کردند هالکشان کردیم و براى هال

 }60وإِذْ قَالَ موسى لفَتَاه لَا أَبرَح حتَّى أَبلُغَ مجمع الْبحرَینِ أَو أَمضی حقُبا  {
و [یاد کن] هنگامى را که موسى به جوان [همراه] خود گفت دست بردار نیستم تا به محل برخورد دو دریا برسم هر چند سالها[ى 

 }60ل] سیر کنم {سا

 }61فَلَما بلَغَا مجمع بینهِما نَسیا حوتَهما فَاتَّخَذَ سبِیلَه فی الْبحرِ سرَبا  {
پس چون به محل برخورد دو [دریا] رسیدند ماهى خودشان را فراموش کردند و ماهى در دریا راه خود را در پیش گرفت [و رفت] 

}61{ 

 }62قَالَ لفَتَاه آتنَا غَداءنَا لَقَد لَقینَا من سفَرِنَا هذَا نَصبا  { فَلَما جاوزا
 }62و هنگامى که [از آنجا] گذشتند [موسى] به جوان خود گفت غذایمان را بیاور که راستى ما از این سفر رنج بسیار دیدیم {

نَسیت الْحوت وما أَنسانیه إِلَّا الشَّیطَانُ أَنْ أَذْکُرَه واتَّخَذَ سبِیلَه فی الْبحرِ عجبا  قَالَ أَرأَیت إِذْ أَوینَا إِلَى الصخْرَةِ فَإِنِّی 

}63{ 
گفت دیدى وقتى به سوى آن صخره پناه جستیم من ماهى را فراموش کردم و جز شیطان [کسى] آن را از یاد من نبرد تا به یادش 

 }63خود را در دریا پیش گرفت {باشم و به طور عجیبى راه 

 }64قَالَ ذَلک ما کُنَّا نَبغِ فَارتَدا علَى آثَارِهما قَصصا  {
 }64جستیم پس جستجوکنان رد پاى خود را گرفتند و برگشتند {گفت این همان بود که ما مى

نَا وندنْ عۀً ممحر نَاهنَا آتَیادبنْ عا مدبا عدجا  {فَولْمنَّا عن لَّدم نَاهلَّم65ع{ 
 }65اى از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتى عطا کرده و از نزد خود بدو دانشى آموخته بودیم {تا بنده

 }66قَالَ لَه موسى هلْ أَتَّبِعک علَى أَن تُعلِّمنِ مما علِّمت رشْدا  {
 }66اى به من یاد دهى پیروى کنم {یا تو را به شرط اینکه از بینشى که آموخته شدهموسى به او گفت آ

 }67قَالَ إِنَّک لَن تَستَطیع معی صبرًا  {
 }67توانى همپاى من صبر کنى {گفت تو هرگز نمى

 }68وکَیف تَصبِرُ علَى ما لَم تُحطْ بِه خُبرًا  {
 }68که به شناخت آن احاطه ندارى صبر کنى {توانى بر چیزى و چگونه مى

 }69قَالَ ستَجِدنی إِن شَاء اللَّه صابِرًا ولَا أَعصی لَک أَمرًا  {
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 }69گفت ان شاء اهللا مرا شکیبا خواهى یافت و در هیچ کارى تو را نافرمانى نخواهم کرد {

ح ءن شَیی عأَلْنی فَلَا تَستَنعکْرًا  {قَالَ فَإِنِ اتَّبذ نْهم ثَ لَکد70تَّى أُح{ 
 }70کنى پس از چیزى سؤال مکن تا [خود] از آن با تو سخن آغاز کنم {گفت اگر مرا پیروى مى

 }71{ مرًا فَانطَلَقَا حتَّى إِذَا رکبا فی السفینَۀِ خَرَقَها قَالَ أَخَرَقْتَها لتُغْرِقَ أَهلَها لَقَد جِئْت شَیئًا إِ
پس رهسپار گردیدند تا وقتى که سوار کشتى شدند [وى] آن را سوراخ کرد [موسى] گفت آیا کشتى را سوراخ کردى تا سرنشینانش 

 }71را غرق کنى واقعا به کار ناروایى مبادرت ورزیدى {

 }72قَالَ أَلَم أَقُلْ إِنَّک لَن تَستَطیع معی صبرًا  {
 }72توانى همپاى من صبر کنى {گز نمىگفت آیا نگفتم که تو هر

 }73قَالَ لَا تُؤَاخذْنی بِما نَسیت ولَا تُرْهقْنی منْ أَمرِي عسرًا  {
 }73[موسى] گفت به سبب آنچه فراموش کردم مرا مؤاخذه مکن و در کارم بر من سخت مگیر {

 }74أَقَتَلْت نَفْسا زکیۀً بِغَیرِ نَفْسٍ لَّقَد جِئْت شَیئًا نُّکْرًا  {فَانطَلَقَا حتَّى إِذَا لَقیا غُلَاما فَقَتَلَه قَالَ 
گناهى را بدون اینکه کسى را به قتل پس رفتند تا به نوجوانى برخوردند [بنده ما] او را کشت [موسى به او ] گفت آیا شخص بى

 }74رسانده باشد کشتى واقعا کار ناپسندى مرتکب شدى {

 }75لَم أَقُل لَّک إِنَّک لَن تَستَطیع معی صبرًا  {قَالَ أَ
 }75توانى همپاى من صبر کنى {گفت آیا به تو نگفتم که هرگز نمى

 }76قَالَ إِن سأَلْتُک عن شَیء بعدها فَلَا تُصاحبنی قَد بلَغْت من لَّدنِّی عذْرا  {
 }76تو پرسیدم دیگر با من همراهى مکن [و] از جانب من قطعا معذور خواهى بود { [موسى] گفت اگر از این پس چیزى از

ارا جِدیها فدجا فَومفُوهضَیا أَن یوا فَأَبلَها أَهمتَطْعۀٍ اسلَ قَرْیا أَهتَّى إِذَا أَتَیفَانطَلَقَا ح قَالَ لَو هفَأَقَام نقَضأَنْ ی رِیدا ی

 }77اتَّخَذْت علَیه أَجرًا  {شئْت لَ
اى رسیدند از مردم آنجا خوراکى خواستند و[لى آنها] از مهمان نمودن آن دو خوددارى کردند پس در آنجا پس رفتند تا به اهل قریه

راى آن مزدى توانستى] بخواستى [مىخواست فرو ریزد و [بنده ما] آن را استوار کرد [موسى] گفت اگر مىدیوارى یافتند که مى
 }77بگیرى {

 }78قَالَ هذَا فرَاقُ بینی وبینک سأُنَبئُک بِتَأْوِیلِ ما لَم تَستَطع علَیه صبرًا  {
گفت این [بار دیگر وقت] جدایى میان من و توست به زودى تو را از تاویل آنچه که نتوانستى بر آن صبر کنى آگاه خواهم ساخت 

}78{ 

 }79لَّ سفینَۀٍ غَصبا  {السفینَۀُ فَکَانَت لمساکینَ یعملُونَ فی الْبحرِ فَأَردت أَنْ أَعیبها وکَانَ وراءهم ملک یأْخُذُ کُ أَما
شاهى بود که هر کشتى کردند خواستم آن را معیوب کنم [چرا که] پیشاپیش آنان پاداما کشتى از آن بینوایانى بود که در دریا کار مى

 }79گرفت {[درستى] را به زور مى

 }80وأَما الْغُلَام فَکَانَ أَبواه مؤْمنَینِ فَخَشینَا أَن یرْهقَهما طُغْیانًا وکُفْرًا  {
 }80و اما نوجوان پدر و مادرش [هر دو] مؤمن بودند پس ترسیدیم [مبادا] آن دو را به طغیان و کفر بکشد {

 }81أَردنَا أَن یبدلَهما ربهما خَیرًا منْه زکَاةً وأَقْرَب رحما  {فَ

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ۱۸٥                                                   https:T.me/quranpuyan 

 }81پس خواستیم که پروردگارشان آن دو را به پاکتر و مهربانتر از او عوض دهد {

لَّهما وکَانَ أَبوهما صالحا فَأَراد ربک أَنْ یبلُغَا أَشُدهما  وأَما الْجِدار فَکَانَ لغُلَامینِ یتیمینِ فی الْمدینَۀِ وکَانَ تَحتَه کَنزٌ

ص هلَیع عطتَس ا لَمتَأْوِیلُ م کرِي ذَلنْ أَمع لْتُها فَعمو کبن رۀً ممحا رما کَنزَهتَخْرِجسیرًا  {و82ب{ 
م در آن شهر بود و زیر آن گنجى متعلق به آن دو بود و پدرشان [مردى] نیکوکار بود پس و اما دیوار از آن دو پسر [بچه] یتی

پروردگار تو خواست آن دو [یتیم] به حد رشد برسند و گنجینه خود را که رحمتى از جانب پروردگارت بود بیرون آورند و این [کارها] 
 }82ى بر آن شکیبایى ورزى {را من خودسرانه انجام ندادم این بود تاویل آنچه که نتوانست

 }83ویسأَلُونَک عن ذي الْقَرْنَینِ قُلْ سأَتْلُو علَیکُم منْه ذکْرًا  {
 }83پرسند بگو به زودى چیزى از او براى شما خواهم خواند {و از تو در باره ذوالقرنین مى

 }84یء سببا  {إِنَّا مکَّنَّا لَه فی الْأَرضِ وآتَینَاه من کُلِّ شَ
 }84اى بدو بخشیدیم {ما در زمین به او امکاناتى دادیم و از هر چیزى وسیله

 }85فَأَتْبع سببا  {
 }85تا راهى را دنبال کرد {

ذَا الْقَرْنَینِ إِما أَن تُعذِّب وإِما أَن  حتَّى إِذَا بلَغَ مغْرِب الشَّمسِ وجدها تَغْرُب فی عینٍ حمئَۀٍ ووجد عندها قَوما قُلْنَا یا

 }86تَتَّخذَ فیهِم حسنًا  {
اى را کند و نزدیک آن طایفهآلود و سیاه غروب مىاى گلتا آنگاه که به غروبگاه خورشید رسید به نظرش آمد که [خورشید] در چشمه

 }86گیرى {کنى یا در میانشان [روش] نیکویى پیش مىمىیافت فرمودیم اى ذوالقرنین [اختیار با توست] یا عذاب 

 }87قَالَ أَما من ظَلَم فَسوف نُعذِّبه ثُم یرَد إِلَى ربه فَیعذِّبه عذَابا نُّکْرًا  {
خواهد کرد ابى سختشود آنگاه او را عذگفت اما هر که ستم ورزد عذابش خواهیم کرد سپس به سوى پروردگارش بازگردانیده مى

}87{ 

 }88وأَما منْ آمنَ وعملَ صالحا فَلَه جزَاء الْحسنَى وسنَقُولُ لَه منْ أَمرِنَا یسرًا  {
و اما هر که ایمان آورد و کار شایسته کند پاداشى [هر چه] نیکوتر خواهد داشت و به فرمان خود او را به کارى آسان واخواهیم داشت 

}88{ 

 }89ثُم أَتْبع سببا  {
 }89سپس راهى [دیگر] را دنبال کرد {

 }90حتَّى إِذَا بلَغَ مطْلع الشَّمسِ وجدها تَطْلُع علَى قَومٍ لَّم نَجعل لَّهم من دونها ستْرًا  {
کرد که براى ایشان در برابر آن قومى طلوع مىتا آنگاه که به جایگاه برآمدن خورشید رسید [خورشید] را [چنین] یافت که بر 

 }90پوششى قرار نداده بودیم {

 }91کَذَلک وقَد أَحطْنَا بِما لَدیه خُبرًا  {
 }91رفت] و قطعا به خبرى که پیش او بود احاطه داشتیم {این چنین [مى

 }92ثُم أَتْبع سببا  {
 }92باز راهى را دنبال نمود {
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 }93ذَا بلَغَ بینَ السدینِ وجد من دونهِما قَوما لَّا یکَادونَ یفْقَهونَ قَولًا  {حتَّى إِ
 }93توانستند هیچ زبانى را بفهمند {اى را یافت که نمىتا وقتى به میان دو سد رسید در برابر آن دو [سد] طایفه

و وجأْجنِ إِنَّ یا ذَا الْقَرْنَیا  قَالُوا یدس منَهیبنَنَا ویلَ بعلَى أَن تَجا عخَرْج لُ لَکعلْ نَجضِ فَهی الْأَرونَ فدفْسم وجأْجم

}94{ 
کنند آیا [ممکن است] مالى در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان گفتند اى ذوالقرنین یاجوج و ماجوج سخت در زمین فساد مى

 }94سدى قرار دهى {

 }95قَالَ ما مکَّنِّی فیه ربی خَیرٌ فَأَعینُونی بِقُوةٍ أَجعلْ بینَکُم وبینَهم ردما  {
گفت آنچه پروردگارم به من در آن تمکن داده [از کمک مالى شما] بهتر است مرا با نیرویى [انسانى] یارى کنید [تا] میان شما و آنها 

 }95{سدى استوار قرار دهم 

 }96أُفْرِغْ علَیه قطْرًا  {آتُونی زبرَ الْحدید حتَّى إِذَا ساوى بینَ الصدفَینِ قَالَ انفُخُوا حتَّى إِذَا جعلَه نَارا قَالَ آتُونی 
آتش گردانید گفت مس براى من قطعات آهن بیاورید تا آنگاه که میان دو کوه برابر شد گفت بدمید تا وقتى که آن [قطعات] را 

 }96گداخته برایم بیاورید تا روى آن بریزم {

 }97فَما اسطَاعوا أَن یظْهرُوه وما استَطَاعوا لَه نَقْبا  {
 }97[در نتیجه اقوام وحشى] نتوانستند از آن [مانع] باال روند و نتوانستند آن را سوراخ کنند {

 }98إِذَا جاء وعد ربی جعلَه دکَّاء وکَانَ وعد ربی حقا  {قَالَ هذَا رحمۀٌ من ربی فَ
گفت این رحمتى از جانب پروردگار من است و[لى] چون وعده پروردگارم فرا رسد آن [سد] را درهم کوبد و وعده پروردگارم حق 

 }98است {

 }99فخَ فی الصورِ فَجمعنَاهم جمعا  {وتَرَکْنَا بعضَهم یومئذ یموج فی بعضٍ ونُ
آسا بعضى با برخى درآمیزند و [همین که] در صور دمیده شود همه آنها را گرد خواهیم آورد کنیم تا موجو در آن روز آنان را رها مى

}99{ 

 }100وعرَضْنَا جهنَّم یومئذ لِّلْکَافرِینَ عرْضًا  {
 }100آشکارا به کافران بنماییم {و آن روز جهنم را 

 }101الَّذینَ کَانَت أَعینُهم فی غطَاء عن ذکْرِي وکَانُوا لَا یستَطیعونَ سمعا  {
 }101[به] همان کسانى که چشمان [بصیرت]شان از یاد من در پرده بود و توانایى شنیدن [حق] نداشتند {

 }102یتَّخذُوا عبادي من دونی أَولیاء إِنَّا أَعتَدنَا جهنَّم للْکَافرِینَ نُزُلًا  {أَفَحسب الَّذینَ کَفَرُوا أَن 
ایم تا جایگاه توانند] به جاى من بندگانم را سرپرست بگیرند ما جهنم را آماده کردهاند که [مىاند پنداشتهآیا کسانى که کفر ورزیده

 }102پذیرایى کافران باشد {

 }103لْ هلْ نُنَبئُکُم بِالْأَخْسرِینَ أَعمالًا  {قُ
 }103بگو آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم {

 }104الَّذینَ ضَلَّ سعیهم فی الْحیاةِ الدنْیا وهم یحسبونَ أَنَّهم یحسنُونَ صنْعا  {
 }104دهند {پندارند که کار خوب انجام مىدنیا به هدر رفته و خود مى شان در زندگىاند که کوشش[آنان] کسانى
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 }105وزنًا  { أُولَئک الَّذینَ کَفَرُوا بِآیات ربهِم ولقَائه فَحبِطَت أَعمالُهم فَلَا نُقیم لَهم یوم الْقیامۀِ
و را انکار کردند در نتیجه اعمالشان تباه گردید و روز قیامت براى آنها [قدر و] اند که آیات پروردگارشان و لقاى ا[آرى] آنان کسانى

 }105ارزشى نخواهیم نهاد {

 }106ذَلک جزَاؤُهم جهنَّم بِما کَفَرُوا واتَّخَذُوا آیاتی ورسلی هزُوا  {
 }106به ریشخند گرفتند {این جهنم سزاى آنان است چرا که کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را 

 }107إِنَّ الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات کَانَت لَهم جنَّات الْفرْدوسِ نُزُلًا  {
 }107اند باغهاى فردوس جایگاه پذیرایى آنان است {گمان کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کردهبى

غُونَ عبا لَا ییهینَ فدلًا  {خَالوا ح108نْه{ 
 }108کنند {جاودانه در آن خواهند بود و از آنجا درخواست انتقال نمى

 }109بِمثْله مددا  {قُل لَّو کَانَ الْبحرُ مدادا لِّکَلمات ربی لَنَفد الْبحرُ قَبلَ أَن تَنفَد کَلمات ربی ولَو جِئْنَا 
یابد هر چند نظیرش کلمات پروردگارم مرکب شود پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان پذیرد قطعا دریا پایان مىبگو اگر دریا براى 

 }109را به مدد [آن] بیاوریم {

لْیعملْ عملًا صالحا ولَا یشْرِك قُلْ إِنَّما أَنَا بشَرٌ مثْلُکُم یوحى إِلَی أَنَّما إِلَهکُم إِلَه واحد فَمن کَانَ یرْجو لقَاء ربه فَ

 }110بِعبادةِ ربه أَحدا  {
شود که خداى شما خدایى یگانه است پس هر کس به لقاى پروردگار خود بگو من هم مثل شما بشرى هستم و[لى] به من وحى مى

 }110شریک نسازد {امید دارد باید به کار شایسته بپردازد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش 

 
 یوسف - 55

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1الر تلْک آیات الْکتَابِ الْمبِینِ  {
 }1الف الم راء این است آیات کتاب روشنگر {

 }2إِنَّا أَنزَلْنَاه قُرْآنًا عرَبِیا لَّعلَّکُم تَعقلُونَ  {
 }2را قرآنى عربى نازل کردیم باشد که بیندیشید { ما آن

ذَا الْقُرْآنَ وإِن کُنت من قَبله لَمنَ الْغَ هـ کنَا إِلَییحا أَوصِ بِمنَ الْقَصسأَح کلَیع نُ نَقُصینَ  {نَحل3اف{ 
خبران بودى کنیم و تو قطعا پیش از آن از بىمىما نیکوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحى کردیم بر تو حکایت 

}3{ 
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 }4دینَ  {إِذْ قَالَ یوسف لأَبِیه یا أَبت إِنِّی رأَیت أَحد عشَرَ کَوکَبا والشَّمس والْقَمرَ رأَیتُهم لی ساجِ
ا با خورشید و ماه دیدم دیدم [آنها] براى من سجده [یاد کن] زمانى را که یوسف به پدرش گفت اى پدر من [در خواب] یازده ستاره ر

 }4کنند {مى

م ودانِ عإلِنسطَانَ لا إِنَّ الشَّیدکَی واْ لَکیدکفَی کتلَى إِخْوع اكؤْیر صالَ تَقْص نَیا ب5بِینٌ  {قَالَ ی{ 
اندیشند زیرا شیطان براى آدمى دشمنى براى تو نیرنگى مىحکایت مکن که [یعقوب] گفت اى پسرك من خوابت را براى برادرانت

 }5آشکار است {

ما أَتَمها علَى أَبویک وکَذَلک یجتَبِیک ربک ویعلِّمک من تَأْوِیلِ األَحادیث ویتم نعمتَه علَیک وعلَى آلِ یعقُوب کَ

حإِسو یمرَاهلُ إِبن قَبم}  یمکح یملع کب6قَ إِنَّ ر{ 
کند همان آموزد و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام مىگزیند و از تعبیر خوابها به تو مىو این چنین پروردگارت تو را برمى

 }6گونه که قبال بر پدران تو ابراهیم و اسحاق تمام کرد در حقیقت پروردگار تو داناى حکیم است {

 }7د کَانَ فی یوسف وإِخْوته آیات لِّلسائلینَ  {لَّقَ
 }7به راستى در [سرگذشت] یوسف و برادرانش براى پرسندگان عبرتهاست {

 }8إِذْ قَالُواْ لَیوسف وأَخُوه أَحب إِلَى أَبِینَا منَّا ونَحنُ عصبۀٌ إِنَّ أَبانَا لَفی ضَالَلٍ مبِینٍ  {
ترند قطعا پدر ما در داشتنىهنگامى که [برادران او] گفتند یوسف و برادرش نزد پدرمان از ما که جمعى نیرومند هستیم دوست

 }8گمراهى آشکارى است {

 }9{اقْتُلُواْ یوسف أَوِ اطْرَحوه أَرضًا یخْلُ لَکُم وجه أَبِیکُم وتَکُونُواْ من بعده قَوما صالحینَ  
 }9[یکى گفت] یوسف را بکشید یا او را به سرزمینى بیندازید تا توجه پدرتان معطوف شما گردد و پس از او مردمى شایسته باشید {

 }10ینَ  {م فَاعلقَالَ قَآئلٌ منْهم الَ تَقْتُلُواْ یوسف وأَلْقُوه فی غَیابۀِ الْجب یلْتَقطْه بعض السیارةِ إِن کُنتُ
 }10کنید او را در نهانخانه چاه بیفکنید تا برخى از مسافران او را برگیرند {یوسف را مکشید اگر کارى مىاى از میان آنان گفتگوینده

 }11قَالُواْ یا أَبانَا ما لَک الَ تَأْمنَّا علَى یوسف وإِنَّا لَه لَنَاصحونَ  {
 }11دانى در حالى که ما خیرخواه او هستیم {است که ما را بر یوسف امین نمىگفتند اى پدر تو را چه شده 

 }12أَرسلْه معنَا غَدا یرْتَع ویلْعب وإِنَّا لَه لَحافظُونَ  {
 }12فردا او را با ما بفرست تا [در چمن] بگردد و بازى کند و ما به خوبى نگهبان او خواهیم بود {

لُونَ  {قَالَ إِنِّی لَیغَاف نْهع أَنتُمو الذِّئْب أْکُلَهأَن ی أَخَافو واْ بِهبی أَن تَذْهزُنُن13ح{ 
 }13ترسم از او غافل شوید و گرگ او را بخورد {کند و مىگفت اینکه او را بب رید سخت مرا اندوهگین مى

 }14إِذًا لَّخَاسرُونَ  { قَالُواْ لَئنْ أَکَلَه الذِّئْب ونَحنُ عصبۀٌ إِنَّا
 }14مقدار خواهیم بود {گفتند اگر گرگ او را بخورد با اینکه ما گروهى نیرومند هستیم در آن صورت ما قطعا [مردمى] بى

ذَا وهم الَ یشْعرُونَ  {فَلَما ذَهبواْ بِه وأَجمعواْ أَن یجعلُوه فی غَیابۀِ الْجب وأَوحینَآ إِلَیه لَتُنَبئَنَّهم بِ هـ مرِه15أَم{ 
پس وقتى او را بردند و همداستان شدند تا او را در نهانخانه چاه بگذارند [چنین کردند] و به او وحى کردیم که قطعا آنان را از این 

 }15دانند با خبر خواهى کرد {کارشان در حالى که نمى
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 }16نَ  {وجاؤُواْ أَباهم عشَاء یبکُو
 }16و شامگاهان گریان نزد پدر خود [باز] آمدند {

 }17منٍ لِّنَا ولَو کُنَّا صادقینَ  {قَالُواْ یا أَبانَا إِنَّا ذَهبنَا نَستَبِقُ وتَرَکْنَا یوسف عند متَاعنَا فَأَکَلَه الذِّئْب وما أَنت بِمؤْ
دهیم و یوسف را پیش کاالى خود نهادیم آنگاه گرگ او را خورد ولى تو ما را هر چند راستگو باشیم گفتند اى پدر ما رفتیم مسابقه 

 }17دارى {باور نمى

تَعسالْم اللّهیلٌ ومرٌ جبرًا فَصأَم کُمأَنفُس لَکُم لَتولْ سبٍ قَالَ بمٍ کَذبِد هیصلَى قَمآؤُوا عجفُونَوا تَصلَى م18{  انُ ع{ 
و پیراهنش را [آغشته] به خونى دروغین آوردند [یعقوب] گفت [نه] بلکه ن فس شما کارى [بد] را براى شما آراسته است اینک 

 }18ده است {کنید خدا یارىصبرى نیکو [براى من بهتر است] و بر آنچه توصیف مى

لْولَى دفَأَد مهارِدلُواْ وسةٌ فَأَراریس اءتجلُونَ  {ومعا یبِم یملع اللّهۀً وبِضَاع رُّوهأَسو ذَا غُالَم شْرَى هـا بقَالَ ی 19ه{ 
آور خود را فرستادند و دلوش را انداخت گفت مژده این یک پسر است و او را چون کاالیى پنهان داشتند و خدا و کاروانى آمد پس آب

 }19کردند دانا بود {به آنچه مى

 }20وه بِثَمنٍ بخْسٍ دراهم معدودةٍ وکَانُواْ فیه منَ الزَّاهدینَ  {وشَرَ
 }20رغبت بودند {و او را به بهاى ناچیزى چند درهم فروختند و در آن بى

 نَا أَونفَعى أَن یسع اهثْوی مأَکْرِم هرَأَتمرَ الصن مم ي اشْتَرَاهقَالَ الَّذضِ وی األَرف فوسیکَّنِّا لم ککَذَلا ولَدو ذَهنَتَّخ

 }21ولنُعلِّمه من تَأْوِیلِ األَحادیث واللّه غَالب علَى أَمرِه ولَـکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یعلَمونَ  {
ال ما سود بخشد یا او را به فرزندى اختیار کنیم و بدین و آن کس که او را از مصر خریده بود به همسرش گفت نیکش بدار شاید به ح

گونه ما یوسف را در آن سرزمین مکانت بخشیدیم تا به او تاویل خوابها را بیاموزیم و خدا بر کار خویش چیره است ولى بیشتر مردم 
 }21دانند {نمى

نَج ککَذَلا ولْمعا وکْمح نَاهآتَی هلَغَ أَشُدا بلَمینَ  {ونسح22زِي الْم{ 
 }22دهیم {و چون به حد رشد رسید او را حکمت و دانش عطا کردیم و نیکوکاران را چنین پاداش مى

نَ مثْواي إِنَّه الَ ه ربی أَحسوراودتْه الَّتی هو فی بیتها عن نَّفْسه وغَلَّقَت األَبواب وقَالَت هیت لَک قَالَ معاذَ اللّه إِنَّ

 }23یفْلح الظَّالمونَ  {
اش بود خواست از او کام گیرد و درها را [پیاپى] چفت کرد و گفت بیا که از آن توام [یوسف] گفت پناه بر و آن [بانو] که وى در خانه

 }23شوند {خدا او آقاى من است به من جاى نیکو داده است قطعا ستمکاران رستگار نمى

 }24ه منْ عبادنَا الْمخْلَصینَ  {ولَقَد همت بِه وهم بِها لَوال أَن رأَى برْهانَ ربه کَذَلک لنَصرِف عنْه السوء والْفَحشَاء إِنَّ
رد چنین [کردیم] تا بدى و کو در حقیقت [آن زن] آهنگ وى کرد و [یوسف نیز] اگر برهان پروردگارش را ندیده بود آهنگ او مى

 }24زشتکارى را از او بازگردانیم چرا که او از بندگان مخلص ما بود {

 أَهلک سوءا إِالَّ أَن یسجنَ أَوواستَبقَا الْباب وقَدت قَمیصه من دبرٍ وأَلْفَیا سیدها لَدى الْبابِ قَالَت ما جزَاء منْ أَراد بِ

}  یمأَل ذَاب25ع{ 
و آن دو به سوى در بر یکدیگر سبقت گرفتند و [آن زن] پیراهن او را از پشت بدرید و در آستانه در آقاى آن زن را یافتند آن گفت 

 }25کیفر کسى که قصد بد به خانواده تو کرده چیست جز اینکه زندانى یا [دچار] عذابى دردناك شود {
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 }26عن نَّفْسی وشَهِد شَاهد منْ أَهلها إِن کَانَ قَمیصه قُد من قُبلٍ فَصدقَت وهو منَ الکَاذبِینَ  { قَالَ هی راودتْنی
[یوسف] گفت او از من کام خواست و شاهدى از خانواده آن زن شهادت داد اگر پیراهن او از جلو چاك خورده زن راست گفته و او از 

 }26{ دروغگویان است

 }27وإِنْ کَانَ قَمیصه قُد من دبرٍ فَکَذَبت وهو من الصادقینَ  {
 }27و اگر پیراهن او از پشت دریده شده زن دروغ گفته و او از راستگویان است {

 }28م  {فَلَما رأَى قَمیصه قُد من دبرٍ قَالَ إِنَّه من کَیدکُنَّ إِنَّ کَیدکُنَّ عظی
شک این از نیرنگ شما [زنان] است که نیرنگ شما [زنان] پس چون [شوهرش] دید پیراهن او از پشت چاك خورده است گفت بى

 }28بزرگ است {

ذَا واستَغْفرِي لذَنبِک إِنَّک کُنت منَ الْخَاطئینَ  { نْ هـع رِضأَع فوس29ی{ 
 }29اى {ان و تو [اى زن] براى گناه خود آمرزش بخواه که تو از خطاکاران بودهاى یوسف از این [پیشامد] روى بگرد

ا إِنَّا لَنَرَاهبا حشَغَفَه قَد هن نَّفْسا عفَتَاه زِیزِ تُرَاوِدرَأَةُ الْعینَۀِ امدی الْمةٌ فوسقَالَ نبِینٍ  {وی ضَالَلٍ م30ا ف{ 
خاطرخواه او شده است به راستى ما او را در گمراهى فتند زن عزیز از غالم خود کام خواسته و سختاى از] زنان در شهر گو [دسته

 }30بینیم {آشکارى مى

ج علَیهِنَّ فَلَما رأَینَه ینًا وقَالَت اخْرُفَلَما سمعت بِمکْرِهنَّ أَرسلَت إِلَیهِنَّ وأَعتَدت لَهنَّ متَّکَأً وآتَت کُلَّ واحدةٍ منْهنَّ سکِّ

}  کَرِیم لَکذَا إِالَّ م شَرًا إِنْ هـذَا ب ا هـم لّهل اشقُلْنَ حنَّ وهیدنَ أَیقَطَّعو رْنَه31أَکْب{ 
از آنان [میوه و] پس چون [همسر عزیز] از مکرشان اطالع یافت نزد آنان [کسى] فرستاد و محفلى برایشان آماده ساخت و به هر یک 

کاردى داد و [به یوسف] گفت بر آنان درآى پس چون [زنان] او را دیدند وى را بس شگرف یافتند و [از شدت هیجان] دستهاى خود 
 }31اى بزرگوار نیست {خدا این بشر نیست این جز فرشتهرا بریدند و گفتند منزه است

 یهی فتُنَّني لُمکُنَّ الَّذفَذَل قَالَتاغنَ الصکُونًا ملَینَنَّ وجسلَی رُها آملْ مفْعی ن لَّملَئو مصتَعفَاس هن نَّفْسع دتُّهاور لَقَدرِینَ  و

}32{ 
به کردید آرى من از او کام خواستم و[لى] او خود را نگاه داشت و اگر آنچه را [زلیخا] گفت این همان است که در باره او سرزنشم مى

 }32دهم نکند قطعا زندانى خواهد شد و حتما از خوارشدگان خواهد گردید {او دستور مى

هِنَّ وإِلَی بنَّ أَصهدنِّی کَیع رِفإِالَّ تَصو هی إِلَیونَنعدا یمم إِلَی بنُ أَحجالس بینَ  {قَالَ رلاهنَ الْج33أَکُن م{ 
خوانند و اگر نیرنگ آنان را از من بازنگردانى به تر است از آنچه مرا به آن مىداشتنىارا زندان براى من دوست[یوسف] گفت پروردگ

 }33سوى آنان خواهم گرایید و از [جمله] نادانان خواهم شد {

}  یملالْع یعمالس وه نَّ إِنَّههدکَی نْهع رَففَص هبر لَه ابتَج34فَاس{ 
 }34پس پروردگارش [دعاى] او را اجابت کرد و نیرنگ آنان را از او بگردانید آرى او شنواى داناست {

 }35ثُم بدا لَهم من بعد ما رأَواْ اآلیات لَیسجنُنَّه حتَّى حینٍ  {
 }35ها به نظرشان آمد که او را تا چندى به زندان افکنند {آنگاه پس از دیدن آن نشانه
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می أَحانقَالَ اآلخَرُ إِنِّی أَررًا ورُ خَمصی أَعانآ إِنِّی أَرمهدانَ قَالَ أَحنَ فَتَیجالس هعخَلَ مدزًا تَأْکُلُ وی خُبأْسقَ رلُ فَو

 }36الطَّیرُ منْه نَبئْنَا بِتَأْوِیله إِنَّا نَرَاك منَ الْمحسنینَ  {
فشارم و با او به زندان درآمدند [روزى] یکى از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور براى] شراب مى و دو جوان

خورند به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو را برم و پرندگان از آن مىدیگرى گفت من خود را [به خواب] دیدم که بر روى سرم نان مى
 }36بینیم {از نیکوکاران مى

منی ربی إِنِّی تَرَکْت ملَّۀَ قَومٍ الَّ یؤْمنُونَ الَ الَ یأْتیکُما طَعام تُرْزقَانه إِالَّ نَبأْتُکُما بِتَأْوِیله قَبلَ أَن یأْتیکُما ذَلکُما مما علَّقَ

 }37بِاللّه وهم بِاآلخرَةِ هم کَافرُونَ  {
دهم پیش از آنکه [تعبیر آن] به شما آورند مگر آنکه من از تعبیر آن به شما خبر مىشماست براى شما نمى گفت غذایى را که روزى

ام برسد این از چیزهایى است که پروردگارم به من آموخته است من آیین قومى را که به خدا اعتقاد ندارند و منکر آخرتند رها کرده
}37{ 

ی إِب آئـلَّۀَ آبم تعاتَّبلَى وعنَا ولَیع ن فَضْلِ اللّهم کذَل ءن شَیم بِاللّه ا کَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكم قُوبعیقَ وحإِسو یمرَاه

 }38النَّاسِ ولَـکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یشْکُرُونَ  {
خدا بر ما نیست که چیزى را شریک خدا کنیم این از عنایت ام براى ما سزاوارو آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروى نموده

 }38کنند {و بر مردم است ولى بیشتر مردم سپاسگزارى نمى

}  ارالْقَه داحالْو رٌ أَمِ اللّهتَفَرِّقُونَ خَیم اببنِ أَأَرجیِ السباحا ص39ی{ 
 }39داى یگانه مقتدر {اى دو رفیق زندانیم آیا خدایان پراکنده بهترند یا خ

الْحکْم إِالَّ للّه أَمرَ أَالَّ تَعبدواْ إِالَّ ما تَعبدونَ من دونه إِالَّ أَسماء سمیتُموها أَنتُم وآبآؤُکُم ما أَنزَلَ اللّه بِها من سلْطَانٍ إِنِ 

 }40رَ النَّاسِ الَ یعلَمونَ  {إِیاه ذَلک الدینُ الْقَیم ولَـکنَّ أَکْثَ
اید و خدا دلیلى بر [حقانیت] آنها نازل پرستید که شما و پدرانتان آنها را نامگذارى کردهشما به جاى او جز نامهایى [چند] را نمى

 }40دانند {نکرده است فرمان جز براى خدا نیست دستور داده که جز او را نپرستید این است دین درست ولى بیشتر مردم نمى

ن ررُ مفَتَأْکُلُ الطَّی لَبصا اآلخَرُ فَیأَمرًا وخَم هبی رقسا فَیکُمدا أَحنِ أَمجیِ السباحا صی یهي فرُ الَّذاألَم یقُض هأْس

 }41تَستَفْتیانِ  {
شود و پرندگان از [مغز] سرش و اما دیگرى به دار آویخته مى نوشانداى دو رفیق زندانیم اما یکى از شما به آقاى خود باده مى

 }41خورند امرى که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت {مى

 }42سنینَ  { السجنِ بِضْعوقَالَ للَّذي ظَنَّ أَنَّه نَاجٍ منْهما اذْکُرْنی عند ربک فَأَنساه الشَّیطَانُ ذکْرَ ربه فَلَبِثَ فی 
شود گفت مرا نزد آقاى خود به یاد آور و[لى] شیطان یادآورى به آقایش کرد خالص مىو [یوسف] به آن کس از آن دو که گمان مى

 }42را از یاد او برد در نتیجه چند سالى در زندان ماند {

نَّ سأْکُلُهانٍ یمس قَرَاتب عبى سإِنِّی أَر کلقَالَ الْمی وألُ أَفْتُونا الْمها أَیی اتابِسأُخَرَ یخُضْرٍ و الَتنبس عبسو افجع عب

 }43فی رؤْیاي إِن کُنتُم للرُّؤْیا تَعبرُونَ  {
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خوشه سبز و خورند و هفتو پادشاه [مصر] گفت من [در خواب] دیدم هفت گاو فربه است که هفت [گاو] الغر آنها را مى
 }43کنید در باره خواب من به من نظر دهید {خوشه] خشگیده دیگر اى سران قوم اگر خواب تعبیر مىهفت[

 }44قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحالَمٍ وما نَحنُ بِتَأْوِیلِ األَحالَمِ بِعالمینَ  {
 }44گفتند خوابهایى است پریشان و ما به تعبیر خوابهاى آشفته دانا نیستیم {

 }45الَّذي نَجا منْهما وادکَرَ بعد أُمۀٍ أَنَاْ أُنَبئُکُم بِتَأْوِیله فَأَرسلُونِ  { وقَالَ
و آن کس از آن دو [زندانى] که نجات یافته و پس از چندى [یوسف را] به خاطر آورده بود گفت مرا به [زندان] بفرستید تا شما را از 

 }45تعبیر آن خبر دهم {

 فوسأُخَرَ یخُضْرٍ و الَتنبعِ سبسو افجع عبنَّ سأْکُلُهانٍ یمس قَرَاتعِ ببی سنَا فیقُ أَفْتدا الصهأَی جِعلِّی أَرلَّع اتابِسی

 }46إِلَى النَّاسِ لَعلَّهم یعلَمونَ  {
خوشه سبز و خورند و هفتفربه هفت [گاو] الغر آنها را مىاى یوسف اى مرد راستگوى در باره [این خواب که] هفت گاو 

 }46خوشه] خشگیده دیگر به ما نظر ده تا به سوى مردم برگردم شاید آنان [تعبیرش را] بدانند {[هفت

 }47کُلُونَ  {قَالَ تَزْرعونَ سبع سنینَ دأَبا فَما حصدتُّم فَذَروه فی سنبله إِالَّ قَلیالً مما تَأْ
 }47اش واگذارید {خورید در خوشهکارید و آنچه را درویدید جز اندکى را که مىسال پى در پى مىگفت هفت

 }48ثُم یأْتی من بعد ذَلک سبع شداد یأْکُلْنَ ما قَدمتُم لَهنَّ إِالَّ قَلیالً مما تُحصنُونَ  {
کنید همه را خواهند اید جز اندکى را که ذخیره مىآید که آنچه را براى آن [سالها] از پیش نهادهسال سخت مىهفتآنگاه پس از آن 

 }48خورد {

 }49ثُم یأْتی من بعد ذَلک عام فیه یغَاثُ النَّاس وفیه یعصرُونَ  {
 }49گیرند {رسد و در آن آب میوه مىباران مى رسد که به مردم در آن [سال]آنگاه پس از آن سالى فرا مى

تی قَطَّعنَ أَیدیهنَّ إِنَّ ربی وقَالَ الْملک ائْتُونی بِه فَلَما جاءه الرَّسولُ قَالَ ارجِع إِلَى ربک فَاسأَلْه ما بالُ النِّسوةِ الالَّ

}  یملنَّ عهد50بِکَی{ 
را نزد من آورید پس هنگامى که آن فرستاده نزد وى آمد [یوسف] گفت نزد آقاى خویش برگرد و از او بپرس که  و پادشاه گفت او

 }50حال آن زنانى که دستهاى خود را بریدند چگونه است زیرا پروردگار من به نیرنگ آنان آگاه است {

نَ حاش للّه ما علمنَا علَیه من سوء قَالَت امرَأَةُ الْعزِیزِ اآلنَ حصحص قَالَ ما خَطْبکُنَّ إِذْ راودتُّنَّ یوسف عن نَّفْسه قُلْ

 }51الْحقُّ أَنَاْ راودتُّه عن نَّفْسه وإِنَّه لَمنَ الصادقینَ  {
دانیم همسر عزیز گناهى بر او نمى خدا ما[پادشاه] گفت وقتى از یوسف کام [مى]خواستید چه منظور داشتید زنان گفتند منزه ست

 }51شک او از راستگویان است {گفت اکنون حقیقت آشکار شد من [بودم که] از او کام خواستم و بى

 }52ذَلک لیعلَم أَنِّی لَم أَخُنْه بِالْغَیبِ وأَنَّ اللّه الَ یهدي کَید الْخَائنینَ  {
حیثیت] براى آن بود که [عزیز] بداند من در نهان به او خیانت نکردم و خدا نیرنگ خائنان را به [یوسف گفت] این [درخواست اعاده 

 }52رساند {جایى نمى

}  یمحر ی غَفُوربإِنَّ ر یبر محا رإِالَّ م وءةٌ بِالسارألَم ی إِنَّ النَّفْسنَفْس رِّىءا أُبم53و{ 
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کند مگر کسى را که خدا رحم کند زیرا پروردگار من آمرزنده کنم چرا که نفس قطعا به بدى امر مىنمى و من نفس خود را تبرئه
 }53مهربان است {

 }54  {وقَالَ الْملک ائْتُونی بِه أَستَخْلصه لنَفْسی فَلَما کَلَّمه قَالَ إِنَّک الْیوم لَدینَا مکینٌ أَمینٌ
او را نزد من آورید تا وى را خاص خود کنم پس چون با او سخن راند گفت تو امروز نزد ما با منزلت و امین هستى و پادشاه گفت 

}54{ 

}  یملیظٌ عفضِ إِنِّی حنِ األَرلَى خَزَآئی علْنع55قَالَ اج{ 
 }55هاى این سرزمین بگمار که من نگهبانى دانا هستم {[یوسف] گفت مرا بر خزانه

 }56رَ الْمحسنینَ  {ذَلک مکَّنِّا لیوسف فی األَرضِ یتَبوأُ منْها حیثُ یشَاء نُصیب بِرَحمتنَا من نَّشَاء والَ نُضیع أَجوکَ
ه کرد هر که را بخواهیم بسکونت مىو بدین گونه یوسف را در سرزمین [مصر] قدرت دادیم که در آن هر جا که مى خواست

 }56سازیم {رسانیم و اجر نیکوکاران را تباه نمىخود مىرحمت

 }57ولَأَجرُ اآلخرَةِ خَیرٌ لِّلَّذینَ آمنُواْ وکَانُواْ یتَّقُونَ  {
 }57نمودند بهتر است {و البته اجر آخرت براى کسانى که ایمان آورده و پرهیزگارى مى

 }58یه فَعرَفَهم وهم لَه منکرُونَ  {وجاء إِخْوةُ یوسف فَدخَلُواْ علَ
 }58و برادران یوسف آمدند و بر او وارد شدند [او] آنان را شناخت ولى آنان او را نشناختند {

 }59نَاْ خَیرُ الْمنزِلینَ  {ولَما جهزَهم بِجهازِهم قَالَ ائْتُونی بِأَخٍ لَّکُم منْ أَبِیکُم أَالَ تَرَونَ أَنِّی أُوفی الْکَیلَ وأَ
دهم و من بینید که من پیمانه را تمام مىو چون آنان را به خوار و بارشان مجهز کرد گفت برادر پدرى خود را نزد من آورید مگر نمى

 }59بهترین میزبانانم {

 }60فَإِن لَّم تَأْتُونی بِه فَالَ کَیلَ لَکُم عندي والَ تَقْرَبونِ  {
 }60اى نیست و به من نزدیک نشوید {پس اگر او را نزد من نیاوردید براى شما نزد من پیمانه

 }61قَالُواْ سنُرَاوِد عنْه أَباه وإِنَّا لَفَاعلُونَ  {
 }61گفتند او را با نیرنگ از پدرش خواهیم خواست و محققا این کار را خواهیم کرد {

 هانتْیفقَالَ لونَورْجِعی ملَّهلَع هِملواْ إِلَى أَها إِذَا انقَلَبرِفُونَهعی ملَّهلَع هِمالی رِحف متَهلُواْ بِضَاعع62  {اج{ 
گردند آن را بازیابند هاى آنان را در بارهایشان بگذارید شاید وقتى به سوى خانواده خود برمىسرمایهو [یوسف] به غالمان خود گفت

 }62مید که آنان بازگردند {ا

 }63لَه لَحافظُونَ  { فَلَما رجِعوا إِلَى أَبِیهِم قَالُواْ یا أَبانَا منع منَّا الْکَیلُ فَأَرسلْ معنَا أَخَانَا نَکْتَلْ وإِنَّا
ا بفرست تا پیمانه بگیریم و ما نگهبان او پس چون به سوى پدر خود بازگشتند گفتند اى پدر پیمانه از ما منع شد برادرمان را با م

 }63خواهیم بود {

 }64احمینَ  {قَالَ هلْ آمنُکُم علَیه إِالَّ کَما أَمنتُکُم علَى أَخیه من قَبلُ فَاللّه خَیرٌ حافظًا وهو أَرحم الرَّ
ین گردانیدم بر او امین سازم پس خدا بهترین نگهبان است و [یعقوب] گفت آیا همان گونه که شما را پیش از این بر برادرش ام

 }64اوست مهربانترین مهربانان {
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ذه بِضَاعتُ ی هـغا نَبانَا ما أَبقَالُواْ ی هِمإِلَی تدر متَهواْ بِضَاعدجو مهتَاعواْ ما فَتَحلَمنَولَنَا ویرُ أَهنَمنَا وإِلَی تدفَظُ نَا رح

 }65أَخَانَا ونَزْداد کَیلَ بعیرٍ ذَلک کَیلٌ یسیرٌ  {
خواهیم این شان بدانها بازگردانیده شده است گفتند اى پدر [دیگر] چه مىو هنگامى که بارهاى خود را گشودند دریافتند که سرمایه

کنیم و [با بردن او] یک بار شتر و برادرمان را نگهبانى مى سرمایه ماست که به ما بازگردانیده شده است قوت خانواده خود را فراهم
 }65اى ناچیز است {افزاییم و این [پیمانه اضافى نزد عزیز] پیمانهمى

موثقَهم قَالَ اللّه علَى ما نَقُولُ  آتَوه قَالَ لَنْ أُرسلَه معکُم حتَّى تُؤْتُونِ موثقًا منَ اللّه لَتَأْتُنَّنی بِه إِالَّ أَن یحاطَ بِکُم فَلَما

 }66وکیلٌ  {
گفت هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا با من با نام خدا پیمان استوارى ببندید که حتما او را نزد من باز آورید مگر آنکه گرفتار 

 }66گوییم وکیل است {آنچه مى خدا براى] شوید پس چون پیمان خود را با او استوار کردند [یعقوب] گفت[حادثه

للّه من شَیء إِنِ الْحکْم إِالَّ للّه وقَالَ یا بنی الَ تَدخُلُواْ من بابٍ واحد وادخُلُواْ منْ أَبوابٍ متَفَرِّقَۀٍ وما أُغْنی عنکُم منَ ا

تَوکَّلِ الْمتَوفَلْی هلَیعو کَّلْتتَو هلَی67کِّلُونَ  {ع{ 
هاى مختلف وارد شوید و من [با این سفارش] چیزى از و گفت اى پسران من [همه] از یک دروازه [به شهر] در نیایید بلکه از دروازه

 }67کنندگان باید بر او توکل کنند {توانم داشت فرمان جز براى خدا نیست بر او توکل کردم و توکل[قضاى] خدا را از شما دور نمى

ی نَفْسِوۀً فاجإِالَّ ح ءن شَیم نَ اللّهم منْهی عغْنا کَانَ یم موهأَب مرَهثُ أَمینْ حخَلُواْ ما دلَذُو  لَم إِنَّها وقَضَاه قُوبعی

 }68علْمٍ لِّما علَّمنَاه ولَـکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یعلَمونَ  {
کرد جز اینکه که پدرانشان به آنان فرمان داده بود وارد شدند [این کار] چیزى را در برابر خدا از آنان برطرف نمىو چون همان گونه 

گمان او از [برکت] آنچه بدو آموخته بودیم داراى دانشى [فراوان] بود ولى بیشتر مردم یعقوب نیازى را که در دلش بود برآورد و بى
 }68دانند {نمى

 }69لُواْ علَى یوسف آوى إِلَیه أَخَاه قَالَ إِنِّی أَنَاْ أَخُوك فَالَ تَبتَئس بِما کَانُواْ یعملُونَ  {ولَما دخَ
و هنگامى که بر یوسف وارد شدند برادرش [بنیامین] را نزد خود جاى داد [و] گفت من برادر تو هستم بنابراین از آنچه [برادران] 

 }69ش {کردند غمگین مبامى

یرُ إِنَّکُما الْعتُهؤَذِّنٌ أَیأَذَّنَ م ثُم یهلِ أَخحی رۀَ فقَایلَ السعج مازِههم بِجزَهها جارِقُونَ  {فَلَم70 لَس{ 
اى بانگ درداد اى پس هنگامى که آنان را به خوار و بارشان مجهز کرد آبخورى را در بار برادرش نهاد سپس [به دستور او] نداکننده

 }70کاروانیان قطعا شما دزد هستید {

 }71قَالُواْ وأَقْبلُواْ علَیهِم ماذَا تَفْقدونَ  {
 }71اید {[برادران] در حالى که به آنان روى کردند گفتند چه گم کرده

أَنَاْ بِهیرٍ وعلُ بمح اء بِهن جملو کلالْم اعوص دقَالُواْ نَفْق }  یمع72ز{ 
 }72ایم و براى هر کس که آن را بیاورد یک بار شتر خواهد بود و [متصدى گفت] من ضامن آنم {گفتند جام شاه را گم کرده

 }73قَالُواْ تَاللّه لَقَد علمتُم ما جِئْنَا لنُفْسد فی األَرضِ وما کُنَّا سارِقینَ  {
 }73ایم {ایم در این سرزمین فساد کنیم و ما دزد نبودهدانید که ما نیامدهىگفتند به خدا سوگند شما خوب م
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 }74قَالُواْ فَما جزَآؤُه إِن کُنتُم کَاذبِینَ  {
 }74گفتند پس اگر دروغ بگویید کیفرش چیست {

 }75الظَّالمینَ  {قَالُواْ جزَآؤُه من وجِد فی رحله فَهو جزَاؤُه کَذَلک نَجزِي 
دهیم گفتندکیفرش [همان] کسى است که [جام] در بار او پیدا شود پس کیفرش خود اوست ما ستمکاران را این گونه کیفر مى

}75{ 

کَانَ لیأْخُذَ أَخَاه فی دینِ الْملک فَبدأَ بِأَوعیتهِم قَبلَ وِعاء أَخیه ثُم استَخْرَجها من وِعاء أَخیه کَذَلک کدنَا لیوسف ما 

}  یمللْمٍ عي عقَ کُلِّ ذفَون نَّشَاء وم اتجرد نَرْفَع شَاء اللّه76إِالَّ أَن ی{ 
یوسف  پس [یوسف] به [بازرسى] بارهاى آنان پیش از بار برادرش پرداخت آنگاه آن را از بار برادرش [بنیامین] در آورد این گونه به

توانست برادرش را بازداشت کند مگر اینکه خدا بخواهد [و چنین راهى بدو بنماید] شیوه آموختیم [چرا که] او در آیین پادشاه نمى
 }76بریم و فوق هر صاحب دانشى دانشورى است {درجات کسانى را که بخواهیم باال مى

ن قَبم رَقَ أَخٌ لَّهس رِقْ فَقَدسا قَالُواْ إِن یبِم لَمأَع اللّهکَانًا وشَرٌّ م قَالَ أَنتُم ما لَههدبی لَمو هی نَفْسف فوسا یرَّهلُ فَأَس

 }77تَصفُونَ  {
یوسف این [سخن] را در دل خود پنهان داشت و آن را برایشان گفتند اگر او دزدى کرده پیش از این [نیز] برادرش دزدى کرده است

 }77کنید داناتر است {شما بدتر [از او]ست و خدا به آنچه وصف مىد [ولى] گفت موقعیتآشکار نکر

نسحنَ الْمم إِنَّا نَرَاك کَانَهنَا مدخًا کَبِیرًا فَخُذْ أَحا شَیأَب زِیزُ إِنَّ لَها الْعها أَی78ینَ  {قَالُواْ ی{ 
 }78بینیم {نابراین یکى از ما را به جاى او بگیر که ما تو را از نیکوکاران مىگفتند اى عزیز او پدرى پیر سالخورده دارد ب

آ إِذًا لَّظَالمونَ  {  }79قَالَ معاذَ اللّه أَن نَّأْخُذَ إِالَّ من وجدنَا متَاعنَا عنده إِنـَّ
کنیم زیرا در آن صورت قطعا ستمکار خواهیم بود ایم بازداشت گفت پناه به خدا که جز آن کس را که کاالى خود را نزد وى یافته

}79{ 

موثقًا منَ اللّه ومن قَبلُ ما فَرَّطتُم فی فَلَما استَیأَسواْ منْه خَلَصواْ نَجِیا قَالَ کَبِیرُهم أَلَم تَعلَمواْ أَنَّ أَباکُم قَد أَخَذَ علَیکُم 

 }80رض حتَّى یأْذَنَ لی أَبِی أَو یحکُم اللّه لی وهو خَیرُ الْحاکمینَ  {یوسف فَلَنْ أَبرَح األَ
دانید که پدرتان با نام خدا پیمانى استوار از شما گرفته پس چون از او نومید شدند رازگویان کنار کشیدند بزرگشان گفت مگر نمى

روم تا پدرم به من اجازه دهد یا خدا در حق من داورى کند و ز از این سرزمین نمىاست و قبال [هم] در باره یوسف تقصیر کردید هرگ
 }80او بهترین داوران است {

ا کُنَّا لمنَا وملا عنَا إِالَّ بِما شَهِدمرَقَ وس نَکانَا إِنَّ ابا أَبفَقُولُواْ ی واْ إِلَى أَبِیکُمجِعینَ  {ارظافبِ ح81لْغَی{ 
 }81دهیم و ما نگهبان غیب نبودیم {دانیم گواهى نمىش پدرتان بازگردید و بگویید اى پدر پسرت دزدى کرده و ما جز آنچه مىپی

 }82واسأَلِ الْقَرْیۀَ الَّتی کُنَّا فیها والْعیرَ الَّتی أَقْبلْنَا فیها وإِنَّا لَصادقُونَ  {
 }82گوییم {و کاروانى که در میان آن آمدیم جویا شو و ما قطعا راست مى و از [مردم] شهرى که در آن بودیم

 }83علیم الْحکیم  {قَالَ بلْ سولَت لَکُم أَنفُسکُم أَمرًا فَصبرٌ جمیلٌ عسى اللّه أَن یأْتینی بِهِم جمیعا إِنَّه هو الْ
امرى [نادرست] را براى شما آراسته است پس [صبر من] صبرى نیکوست امید که خدا [یعقوب] گفت [چنین نیست] بلکه نفس شما 

 }83همه آنان را به سوى من [باز] آورد که او داناى حکیم است {
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}  یمکَظ وزْنِ فَهنَ الْحم نَاهیع ضَّتیابو فوسلَى یفَى عا أَسقَالَ یو منْهلَّى عتَو84و{ 
 }84خورد چشمانش از اندوه سپید شد {وى گردانید و گفت اى دریغ بر یوسف و در حالى که اندوه خود را فرو مىو از آنان ر

 }85قَالُواْ تَاهللا تَفْتَأُ تَذْکُرُ یوسف حتَّى تَکُونَ حرَضًا أَو تَکُونَ منَ الْهالکینَ  {
 }85کنى تا بیمار شوى یا هالك گردى {ى[پسران او] گفتند به خدا سوگند که پیوسته یوسف را یاد م

 }86قَالَ إِنَّما أَشْکُو بثِّی وحزْنی إِلَى اللّه وأَعلَم منَ اللّه ما الَ تَعلَمونَ  {
 }86دانید {دانم که شما نمىبرم و از [عنایت] خدا چیزى مىگفت من شکایت غم و اندوه خود را پیش خدا مى

باذْه ینا بإِالَّ ی حِ اللّهون رم أَسیالَ ی إِنَّه حِ اللّهون رواْ مأَسالَ تَیو یهأَخو فوسن یواْ مسسرُونَ  واْ فَتَحالْکَاف مالْقَو

}87{ 
خدا نومید رحمت خدا نومید مباشید زیرا جز گروه کافران کسى ازاى پسران من بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت

 }87شود {نمى

أَوف لَنَا الْکَیلَ وتَصدقْ علَینَآ إِنَّ اللّه فَلَما دخَلُواْ علَیه قَالُواْ یا أَیها الْعزِیزُ مسنَا وأَهلَنَا الضُّرُّ وجِئْنَا بِبِضَاعۀٍ مزْجاةٍ فَ

 }88یجزِي الْمتَصدقینَ  {
ایم بنابراین پیمانه اى ناچیز آورده[برادران] بر او وارد شدند گفتند اى عزیز به ما و خانواده ما آسیب رسیده است و سرمایهپس چون 

 }88دهد {دهندگان را پاداش مىما را تمام بده و بر ما تصدق کن که خدا صدقه

 }89م جاهلُونَ  {قَالَ هلْ علمتُم ما فَعلْتُم بِیوسف وأَخیه إِذْ أَنتُ
 }89گفت آیا دانستید وقتى که نادان بودید با یوسف و برادرش چه کردید {

یِصتَّقِ ون یم نَا إِنَّهلَیع نَّ اللّهم ی قَدذَا أَخ هـو فوسقَالَ أَنَاْ ی فوسی لَأَنت رَ قَالُواْ أَإِنَّکأَج یعضالَ ی بِرْ فَإِنَّ اللّه

 }90الْمحسنینَ  {
گمان هر که تقوا و گفتند آیا تو خود یوسفى گفت [آرى] من یوسفم و این برادر من است به راستى خدا بر ما منت نهاده است بى

 }90کند {صبر پیشه کند خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمى

 }91اطئینَ  {قَالُواْ تَاللّه لَقَد آثَرَك اللّه علَینَا وإِن کُنَّا لَخَ
 }91گفتند به خدا سوگند که واقعا خدا تو را بر ما برترى داده است و ما خطاکار بودیم {

 }92قَالَ الَ تَثْرَیب علَیکُم الْیوم یغْفرُ اللّه لَکُم وهو أَرحم الرَّاحمینَ  {
 }92او مهربانترین مهربانان است {آمرزد و خدا شما را مى[یوسف] گفت امروز بر شما سرزنشى نیست

ذَا فَأَلْقُوه علَى وجه أَبِی یأْت بصیرًا وأْتُونی بِأَهلکُم أَجمعینَ  { ی هـیصواْ بِقَمب93اذْه{ 
 }93این پیراهن مرا ببرید و آن را بر چهره پدرم بیفکنید [تا] بینا شود و همه کسان خود را نزد من آورید {

لَمونِ  {والَ أَن تُفَنِّدلَو فوسی رِیح إِنِّی لَأَجِد موهیرُ قَالَ أَبالْع لَت94ا فَص{ 
 }94شنوم {خردى نسبت ندهید بوى یوسف را مىو چون کاروان رهسپار شد پدرشان گفت اگر مرا به کم

 }95قَالُواْ تَاللّه إِنَّک لَفی ضَالَلک الْقَدیمِ  {
 }95دا سوگند که تو سخت در گمراهى دیرین خود هستى {گفتند به خ
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 }96ه ما الَ تَعلَمونَ  {فَلَما أَن جاء الْبشیرُ أَلْقَاه علَى وجهِه فَارتَد بصیرًا قَالَ أَلَم أَقُل لَّکُم إِنِّی أَعلَم منَ اللّ
شک من از [عنایت] خدا ت پس بینا گردید گفت آیا به شما نگفتم که بىرسان آمد آن [پیراهن] را بر چهره او انداخپس چون مژده

 }96دانید {دانم که شما نمىچیزهایى مى

 }97قَالُواْ یا أَبانَا استَغْفرْ لَنَا ذُنُوبنَا إِنَّا کُنَّا خَاطئینَ  {
 }97گفتند اى پدر براى گناهان ما آمرزش خواه که ما خطاکار بودیم {

وقَالَ س}  یمالرَّح الْغَفُور وه إِنَّه یبر رُ لَکُمتَغْفأَس 98ف{ 
 }98خواهم که او همانا آمرزنده مهربان است {گفت به زودى از پروردگارم براى شما آمرزش مى

رَ إِن شَاء اللّهصخُلُواْ مقَالَ ادو هیوأَب هى إِلَیآو فوسلَى یخَلُواْ عا دینَ  { فَلَمن99آم{ 
 }99پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء اهللا با [امن و] امان داخل مصر شوید {

ج لُ قَدن قَبم ايؤْیذَا تَأْوِیلُ ر هـ تا أَبقَالَ یا ودجس خَرُّواْ لَهرْشِ ولَى الْعع هیوأَب فَعری ونَ بسأَح قَدا وقی حبا رلَهع

نَّ ربی لَطیف لِّما یشَاء إِنَّه إِذْ أَخْرَجنی منَ السجنِ وجاء بِکُم منَ الْبدوِ من بعد أَن نَّزغَ الشَّیطَانُ بینی وبینَ إِخْوتی إِ

}  یمکالْح یملالْع و100ه{ 
را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت اى پدر این است تعبیر خواب پیشین و پدر و مادرش 

من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به 
من و برادرانم را به هم زد بى گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است  مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان

 }100زیرا که او داناى حکیم است {

یلو ضِ أَنتاألَرو اتاومرَ السفَاط یثادن تَأْوِیلِ األَحی متَنلَّمعو لْکنَ الْمی متَنآتَی قَد برا ونُیی الدرَةِ ی فاآلخ

 }101تَوفَّنی مسلما وأَلْحقْنی بِالصالحینَ  {
پروردگارا تو به من دولت دادى و از تعبیر خوابها به من آموختى اى پدیدآورنده آسمانها و زمین تنها تو در دنیا و آخرت موالى منى 

 }101مرا مسلمان بمیران و مرا به شایستگان ملحق فرما {

 }102أَنباء الْغَیبِ نُوحیه إِلَیک وما کُنت لَدیهِم إِذْ أَجمعواْ أَمرَهم وهم یمکُرُونَ  {ذَلک منْ 
کردند نزدشان نبودى کنیم و تو هنگامى که آنان همداستان شدند و نیرنگ مىاین [ماجرا] از خبرهاى غیب است که به تو وحى مى

}102{ 

 }103ولَو حرَصت بِمؤْمنینَ  { وما أَکْثَرُ النَّاسِ
 }103آورنده نیستند {و بیشتر مردم هر چند آرزومند باشى ایمان

 }104وما تَسأَلُهم علَیه منْ أَجرٍ إِنْ هو إِالَّ ذکْرٌ لِّلْعالَمینَ  {
 }104جهانیان نیست {خواهى آن [قرآن] جز پندى براى و تو بر این [کار] پاداشى از آنان نمى

 }105وکَأَین من آیۀٍ فی السماوات واألَرضِ یمرُّونَ علَیها وهم عنْها معرِضُونَ  {
 }105گردانند {گذرند در حالى که از آنها روى برمىها در آسمانها و زمین است که بر آنها مىو چه بسیار نشانه

منُ أَکْثَرُهؤْما یمشْرِکُونَ  { وم مهإِالَّ و 106بِاللّه{ 
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 }106گیرند {آورند جز اینکه [با او چیزى را] شریک مىو بیشترشان به خدا ایمان نمى

 }107أَفَأَمنُواْ أَن تَأْتیهم غَاشیۀٌ منْ عذَابِ اللّه أَو تَأْتیهم الساعۀُ بغْتَۀً وهم الَ یشْعرُونَ  {
 }107خبرند بناگاه آنان را فرا رسد {ایمنند از اینکه عذاب فراگیر خدا به آنان دررسد یا قیامت در حالى که بىآیا 

ذه سبِیلی أَدعو إِلَى اللّه علَى بصیرَةٍ أَنَاْ ومنِ اتَّبعنی وسبحانَ اللّه وما أَنَاْ منَ الْ ینَ  {قُلْ هـشْرِک108م{ 
خدا و من از مشرکان نیستم کنیم و منزه استام کرد با بینایى به سوى خدا دعوت مىاست راه من که من و هر کس پیروىبگو این 

}108{ 

انَ عاقبۀُ الَّذینَ ظُرُواْ کَیف کَوما أَرسلْنَا من قَبلک إِالَّ رِجاالً نُّوحی إِلَیهِم منْ أَهلِ الْقُرَى أَفَلَم یسیرُواْ فی األَرضِ فَین

 }109من قَبلهِم ولَدار اآلخرَةِ خَیرٌ لِّلَّذینَ اتَّقَواْ أَفَالَ تَعقلُونَ  {
اند تا فرجام کسانى را که کردیم نفرستادیم آیا در زمین نگردیدهو پیش از تو [نیز] جز مردانى از اهل شهرها را که به آنان وحى مى

 }109اندیشید {اند بهتر است آیا نمىند بنگرند و قطعا سراى آخرت براى کسانى که پرهیزگارى کردهاپیش از آنان بوده

رَدالَ ین نَّشَاء وم یرُنَا فَنُجنَص ماءهواْ جبکُذ قَد مظَنُّواْ أَنَّهلُ والرُّس أَستَیتَّى إِذَا اسینَ حرِمجمِ الْمنِ الْقَونَا عأْسب  

}110{ 
تا هنگامى که فرستادگان [ما] نومید شدند و [مردم] پنداشتند که به آنان واقعا دروغ گفته شده یارى ما به آنان رسید پس کسانى را 

 }110خواستیم نجات یافتند و[لى] عذاب ما از گروه مجرمان برگشت ندارد {که مى

بابِ ما کَانَ حدیثًا یفْتَرَى ولَـکن تَصدیقَ الَّذي بینَ یدیه وتَفْصیلَ کُلَّ شَیء لَقَد کَانَ فی قَصصهِم عبرَةٌ لِّأُولی األَلْ

 }111وهدى ورحمۀً لِّقَومٍ یؤْمنُونَ  {
تابهایى] سخنى نیست که به دروغ ساخته شده باشد بلکه تصدیق آنچه [از کبه راستى در سرگذشت آنان براى خردمندان عبرتى است

 }111آورند رهنمود و رحمتى است {است که پیش از آن بوده و روشنگر هر چیز است و براى مردمى که ایمان مى

 
 قصص - 56

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1طسم  {
 }1طا ، سین ، میم. {

 }2تلْک آیات الْکتَابِ الْمبِینِ  {
 }2این است آیات کتاب روشنگر. {

 }3نَتْلُوا علَیک من نَّبإِ موسى وفرْعونَ بِالْحقِّ لقَومٍ یؤْمنُونَ  {
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 }3[ بخشی ] از گزارش [ حال ] موسی و فرعون را براي [ آگاهی ] مردمی که ایمان می آورند ، به درستی بر تو می خوانیم: {

کَانَ منَ  الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شیعا یستَضْعف طَائفَۀً منْهم یذَبح أَبنَاءهم ویستَحیِی نساءهم إِنَّه إِنَّ فرْعونَ علَا فی

 }4الْمفْسدینَ  {
: پسرانشان را سر می فرعون در سرزمین [ مصر ] سر برافراشت ، و مردمِ آن را طبقه طبقه ساخت طبقه اي از آنان را زبون می داشت

 }4برید ، و زنانشان را [ براي بهره کشی ] زنده بر جاي می گذاشت ، که وي از فسادکاران بود. {

 }5ونُرِید أَن نَّمنَّ علَى الَّذینَ استُضْعفُوا فی الْأَرضِ ونَجعلَهم أَئمۀً ونَجعلَهم الْوارِثینَ  {
در آن سرزمین فرو دست شده بودند منّت نهیم و آنان را پیشوایان [ مردم ] گردانیم ، و ایشان را وارث [  و خواستیم بر کسانی که

 }5زمین ] کنیم ، {

 }6ونُمکِّنَ لَهم فی الْأَرضِ ونُرِي فرْعونَ وهامانَ وجنُودهما منْهم ما کَانُوا یحذَرونَ  {
 }6[ از طرفی ] به فرعون و هامان و لشکریانشان آنچه را که از جانب آنان بیمناك بودند ، بنمایانیم. { و در زمین قدرتشان دهیم و

اعلُوه نی إِنَّا رادوه إِلَیک وجوأَوحینَا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضعیه فَإِذَا خفْت علَیه فَأَلْقیه فی الْیم ولَا تَخَافی ولَا تَحزَ

 }7منَ الْمرْسلینَ  {
او را شیر ده ، و چون بر او بیمناك شدي او را در نیل بینداز ، و مترس و اندوه مدار که ما او را به «و به مادر موسی وحی کردیم که: 

 }7» {تو بازمی گردانیم و از [ زمره ] پیمبرانش قرار می دهیم.

 }8لَهم عدوا وحزَنًا إِنَّ فرْعونَ وهامانَ وجنُودهما کَانُوا خَاطئینَ  { فَالْتَقَطَه آلُ فرْعونَ لیکُونَ
پس خاندان فرعون ، او را [ از آب ] برگرفتند تا سرانجام دشمنِ [ جانِ ] آنان و مایه اندوهشان باشد. آري ، فرعون و هامان و 

 }8لشکریان آنها خطاکار بودند. {

ام قَالَترُوشْعلَا ی مها ولَدو ذَهنَتَّخ نَا أَونفَعى أَن یسع لَا تَقْتُلُوه لَکنٍ لِّی ویع نَ قُرَّتورْعف 9ونَ  {رَأَت{ 
این کودك ] نور چشم من و تو خواهد بود. او را مکُشید. شاید براي ما سودمند باشد یا او را به فرزندي « [ و همسر فرعون گفت: 

 }9یریم ، ولی آنها خبر نداشتند. {بگ

 }10مؤْمنینَ  {وأَصبح فُؤَاد أُم موسى فَارِغًا إِن کَادت لَتُبدي بِه لَولَا أَن ربطْنَا علَى قَلْبِها لتَکُونَ منَ الْ
ه بودیم تا از ایمان آورندگان باشد ، چیزي و دل مادر موسی [ از هر چیز ، جز از فکر فرزند ] تهی گشت. اگر قلبش را استوار نساخت

 }10نمانده بود که آن [ راز ] را افشا کند. {

 }11وقَالَت لأُخْته قُصیه فَبصرَت بِه عن جنُبٍ وهم لَا یشْعرُونَ  {
 }11نبودند. {پس او را از دور دید ، در حالی که آنان متوجه » از پی او برو.«و به خواهر [ موسی ] گفت: 

لَه مهو لَکُم کْفُلُونَهی تیلِ بلَى أَهع لُّکُملْ أَده لُ فَقَالَتن قَبم عرَاضالْم هلَینَا عرَّمحونَ  { وح12نَاص{ 
اي راهنمایی کنم که براي آیا شما را بر خانواده «و از پیش ، شیر دایگان را بر او حرام گردانیده بودیم. پس [ خواهرش آمد و ] گفت: 

 }12» {شما از وي سرپرستی کنند و خیرخواه او باشند؟

نَّ أَکْثَرَهلَکقٌّ وح اللَّه دعأَنَّ و لَمتَعلزَنَ ولَا تَحا ونُهیتَقَرَّ ع کَی هإِلَى أُم نَاهدونَ  {فَرَدلَمعلَا ی 13م{ 
ا چشمش [ بدو ] روشن شود و غم نخورد و بداند که وعده خدا درست است ، ولی بیشترشان نمی پس او را به مادرش بازگردانیدیم ت

 }13دانند. {
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 }14ولَما بلَغَ أَشُده واستَوى آتَینَاه حکْما وعلْما وکَذَلک نَجزِي الْمحسنینَ  {
 }14کردیم ، و نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. {و چون به رشد و کمال خویش رسید ، به او حکمت و دانش عطا 

ا منْ عدوه فَاستَغَاثَه الَّذي من ودخَلَ الْمدینَۀَ علَى حینِ غَفْلَۀٍ منْ أَهلها فَوجد فیها رجلَینِ یقْتَتلَانِ هذَا من شیعته وهذَ

هودنْ عي ملَى الَّذع هتیعبِینٌ  { شلٌّ مضم ودع طَانِ إِنَّهلِ الشَّیمنْ عذَا مقَالَ ه هلَیى فَقَضَى عوسم کَزَه15فَو{ 
و داخل شهر شد بی آنکه مردمش متوجه باشند. پس دو مرد را با هم در زدوخورد یافت: یکی ، از پیروان او و دیگري از دشمنانش [ 

نش بود ، بر ضد کسی که دشمن وي بود ، از او یاري خواست. پس موسی مشتی بدو زد و او را کشت. بود ] . آن کس که از پیروا
 }15» {این کار شیطان است ، چرا که او دشمنی گمراه کننده [ و ] آشکار است.«گفت: 

 }16حیم  {قَالَ رب إِنِّی ظَلَمت نَفْسی فَاغْفرْ لی فَغَفَرَ لَه إِنَّه هو الْغَفُور الرَّ
 }16پس خدا از او درگذشت که وي آمرزنده مهربان است. {» پروردگارا ، من بر خویشتن ستم کردم ، مرا ببخش.«گفت: 

 }17قَالَ رب بِما أَنْعمت علَی فَلَنْ أَکُونَ ظَهِیرًا لِّلْمجرِمینَ  {
 }17» {ارزانی داشتی هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود.پروردگارا به [ پاس ] نعمتی که بر من «[ موسی ] گفت: 

 }18نَّک لَغَوِي مبِینٌ  {فَأَصبح فی الْمدینَۀِ خَائفًا یتَرَقَّب فَإِذَا الَّذي استَنصرَه بِالْأَمسِ یستَصرِخُه قَالَ لَه موسى إِ
بود. ناگاه همان کسی که دیروز از وي یاري خواسته بود [ باز ] با فریاد از او  صبحگاهان در شهر ، بیمناك و در انتظار [ حادثه اي ]

 }18» {به راستی که تو آشکارا گمراهی.«یاري خواست. موسی به او گفت: 

قَتَلْت نَفْسا بِالْأَمسِ إِن تُرِید إِلَّا أَن فَلَما أَنْ أَراد أَن یبطش بِالَّذي هو عدو لَّهما قَالَ یا موسى أَتُرِید أَن تَقْتُلَنی کَما 

 }19تَکُونَ جبارا فی الْأَرضِ وما تُرِید أَن تَکُونَ منَ الْمصلحینَ  {
اي موسی ، آیا می خواهی مرا بکشی چنان که دیروز شخصی «و چون خواست به سوي آنکه دشمن هر دوشان بود حمله آورد ، گفت: 

 }19» {تو می خواهی در این سرزمین فقط زورگو باشی ، و نمی خواهی از اصالحگران باشی.را کشتی؟ 

 فَاخْرُج قْتُلُوكیل رُونَ بِکأْتَملَأَ یى إِنَّ الْموسا مى قَالَ یعسینَۀِ یدى الْمنْ أَقْصلٌ مجاء رجینَ  وحنَ النَّاصم إِنِّی لَک

}20{ 
اي موسی ، سران قوم در باره تو مشورت می کنند تا تو را «ترین [ نقطه ] شهر ، مردي دوان دوان آمد [ و ] گفت:  و از دورافتاده

 }20» {بکشند. پس [ از شهر ] خارج شو. من جدا از خیرخواهان توام.

 }21{ فَخَرَج منْها خَائفًا یتَرَقَّب قَالَ رب نَجنی منَ الْقَومِ الظَّالمینَ 
 }21» {پروردگارا ، مرا از گروه ستمکاران نجات بخش.«موسی ترسان و نگران از آنجا بیرون رفت [ در حالی که می ] گفت: 

 }22ولَما تَوجه تلْقَاء مدینَ قَالَ عسى ربی أَن یهدینی سواء السبِیلِ  {
 }22» {امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند.«د ] گفت: و چون به سوي [ شهر ] مدین رو نهاد [ با خو

قَالَ ما خَطْبکُما قَالَتَا لَا نَسقی  ولَما ورد ماء مدینَ وجد علَیه أُمۀً منَ النَّاسِ یسقُونَ ووجد من دونهِم امرَأتَینِ تَذُودانِ

 }23وأَبونَا شَیخٌ کَبِیرٌ  { حتَّى یصدر الرِّعاء
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و چون به آب مدین رسید ، گروهی از مردم را بر آن یافت که [ دامهاي خود را ] آب می دادند ، و پشت سرشان دو زن را یافت که [ 
ن خود ] آب نمی ما به گوسفندا« [ گفتند: » منظورتان [ از این کار ] چیست؟«گوسفندان خود را ] دور می کردند. [ موسی ] گفت: 

 }23» {دهیم تا شبانان [ همگی گوسفندانشان را ] برگردانند ، و پدر ما پیري سالخورده است.

 }24فَسقَى لَهما ثُم تَولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رب إِنِّی لما أَنزَلْت إِلَی منْ خَیرٍ فَقیرٌ  {
پروردگارا ، من به هر خیري که سویم بفرستی «، آن گاه به سوي سایه برگشت و گفت: پس براي آن دو ، [ گوسفندان را ] آب داد 

 }24» {سخت نیازمندم.

لَنَا فَلَم تقَیا سرَ مأَج کزِیجیل وكعدإِنَّ أَبِی ی اء قَالَتیحتلَى اسی عشا تَمماهدإِح اءتْهفَج هلَیع قَصو اءها ج

صینَ  { الْقَصممِ الظَّالنَ الْقَوم تونَج 25قَالَ لَا تَخَف{ 
پدرم تو را می طلبد تا تو را به پاداش آب «نزد وي آمد [ و ] گفت:  -در حالی که به آزرم گام بر می داشت -پس یکی از آن دو زن

خود ] را بر او حکایت کرد ، [ وي ] گفت: و چون [ موسی ] نزد او آمد و سرگذشت [ » دادن [ گوسفندان ] براي ما ، مزد دهد.
 }25» {مترس که از گروه ستمگران نجات یافتی.«

 }26قَالَت إِحداهما یا أَبت استَأْجِرْه إِنَّ خَیرَ منِ استَأْجرْت الْقَوِي الْأَمینُ  {
ن کسی است که استخدام می کنی: هم نیرومند [ و هم ] اي پدر ، او را استخدام کن ، چرا که بهتری«یکی از آن دو [ دختر ] گفت: 

 }26» {درخور اعتماد است.

رًا فَمنْ عندك وما أُرِید قَالَ إِنِّی أُرِید أَنْ أُنکحک إِحدى ابنَتَی هاتَینِ علَى أَن تَأْجرَنی ثَمانی حججٍ فَإِنْ أَتْممت عشْ

س کلَیینَ  {أَنْ أَشُقَّ عحالنَ الصم ی إِن شَاء اللَّهن27تَجِد{ 
من می خواهم یکی از این دو دختر خود را [ که مشاهده می کنی ] به نکاح تو در آورم ، به این [ شرط ] که «[ شعیب ] گفت: 

سخت گیرم ، و مرا ان شاء اللَّه از هشت سال براي من کار کنی ، و اگر ده سال را تمام گردانی اختیار با تو است ، و نمی خواهم بر تو 
 }27» {درستکاران خواهی یافت.

 }28{قَالَ ذَلک بینی وبینَک أَیما الْأَجلَینِ قَضَیت فَلَا عدوانَ علَی واللَّه علَى ما نَقُولُ وکیلٌ  
مدت را به انجام رسانیدم ، بر من تعدي [ روا ] نباشد ، و خدا  این [ قرار داد ] میان من و تو باشد که هر یک از دو«[ موسی ] گفت: 

 }28» {بر آنچه می گوییم وکیل است.

تکُثُوا إِنِّی آنَسام هلأَها قَالَ لبِ الطُّورِ نَارانن جم آنَس هلبِأَه ارسلَ وىالْأَجوسا قَضَى ما  فَلَمنْهیکُم ملِّی آتا لَّعنَار

 }29خَبرٍ أَو جذْوةٍ منَ النَّارِ لَعلَّکُم تَصطَلُونَ  {بِ
و چون موسی آن مدت را به پایان رسانید و همسرش را [ همراه ] برد ، آتشی را از دور در کنار طور مشاهده کرد ، به خانواده خود 

یا شعله اي آتش برایتان بیاورم ، باشد که خود را گرم  اینجا ] بمانید ، که من [ از دور ] آتشی دیدم ، شاید خبري از آن« [ گفت: 
 }29» {کنید.

ی أَنَا اللَّه رب الْعالَمینَ  فَلَما أَتَاها نُودي من شَاطئِ الْوادي الْأَیمنِ فی الْبقْعۀِ الْمبارکَۀِ منَ الشَّجرَةِ أَن یا موسى إِنِّ

}30{ 
اي موسی ، منم ، من ، «ید ، از جانب راست وادي ، در آن جایگاه مبارك ، از آن درخت ندا آمد که: پس چون به آن [ آتش ] رس
 }30» {خداوند ، پروردگار جهانیان.
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 }31إِنَّک منَ الْآمنینَ  { تَخَف وأَنْ أَلْقِ عصاك فَلَما رآها تَهتَزُّ کَأَنَّها جانٌّ ولَّى مدبِرًا ولَم یعقِّب یا موسى أَقْبِلْ ولَا
اي موسی ، پیش آي و مترس «پس چون دید آن مثْلِ ماري می جنبد ، پشت کرد و برنگشت. » عصاي خود را بیفکن.«و [ فرمود: ] 

 }31» {که تو در امانی.

 کإِلَی ماضْمو وءرِ سنْ غَیضَاء میب تَخْرُج بِکیی جف كدی لُکإِلَى اس کبن رانَانِ مرْهب کبِ فَذَاننَ الرَّهم کنَاحج

 }32فرْعونَ وملَئه إِنَّهم کَانُوا قَوما فَاسقینَ  {
دست خود را به گریبانت ببر تا سپید بی گزند بیرون بیاید ، و [ براي رهایی ] از این هراس بازویت را به خویشتن بچسبان. این دو [ «
شانه ] دو برهان از جانب پروردگار تو است [ که باید ] به سوي فرعون و سران [ کشور ] او [ ببري ] ، زیرا آنان همواره قومی ن

 }32» {نافرمانند.

 }33قَالَ رب إِنِّی قَتَلْت منْهم نَفْسا فَأَخَاف أَن یقْتُلُونِ  {
 }33، می ترسم مرا بکشند. {پروردگارا ، من کسی از ایشان را کشته ام «گفت: 

 }34وأَخی هارونُ هو أَفْصح منِّی لسانًا فَأَرسلْه معی رِدءا یصدقُنی إِنِّی أَخَاف أَن یکَذِّبونِ  {
» مرا تکذیب کنند. و برادرم هارون از من زبان آورتر است ، پس او را با من به دستیاري گسیل دار تا مرا تصدیق کند ، زیرا می ترسم

}34{ 

 }35بعکُما الْغَالبونَ  {قَالَ سنَشُد عضُدك بِأَخیک ونَجعلُ لَکُما سلْطَانًا فَلَا یصلُونَ إِلَیکُما بِآیاتنَا أَنتُما ومنِ اتَّ
دو ، تسلّطی قرار خواهیم داد که با [ وجود ]  به زودي بازویت را به [ وسیله ] برادرت نیرومند خواهیم کرد و براي شما هر«فرمود: 

 }35» {آیات ما ، به شما دست نخواهند یافت شما و هر که شما را پیروي کند چیره خواهید بود.

ائی آبذَا فنَا بِهعما سمفْتَرًى ورٌ محذَا إِلَّا سا هقَالُوا م نَاتینَا باتى بِآیوسم ماءها جینَ  {نَفَلَمل36ا الْأَو{ 
این جز سحري ساختگی نیست و از پدران پیشین خود چنین [ چیزي ] «پس چون موسی آیات روشن ما را براي آنان آورد ، گفتند: 

 }36» {نشنیده ایم.

 }37إِنَّه لَا یفْلح الظَّالمونَ  { وقَالَ موسى ربی أَعلَم بِمن جاء بِالْهدى منْ عنده ومن تَکُونُ لَه عاقبۀُ الدارِ
پروردگارم به [ حال ] کسی که از جانب او رهنمودي آورده و [ نیز ] کسی که فرجام [ نیکويِ ] آن سرا براي اوست ، «و موسی گفت: 

 }37» {داناتر است. در حقیقت ، ظالمان رستگار نمی شوند.

إِلَى ما علمت لَکُم منْ إِلَه غَیرِي فَأَوقد لی یا هامانُ علَى الطِّینِ فَاجعل لِّی صرْحا لَّعلِّی أَطَّلع وقَالَ فرْعونُ یا أَیها الْملَأُ 

 }38إِلَه موسى وإِنِّی لَأَظُنُّه منَ الْکَاذبِینَ  {
سم. پس اي هامان برایم بر گل آتش بیفروز و برجی [ اي بزرگان قوم ، من جز خویشتن براي شما خدایی نمی شنا«و فرعون گفت: 

 }38» {بلند ] براي من بساز ، شاید به [ حالِ ] خداي موسی اطّالع یابم ، و من جدا او را از دروغگویان می پندارم.

نَا لَا یإِلَی مظَنُّوا أَنَّهقِّ ورِ الْحضِ بِغَیی الْأَرف هنُودجو ورَ هتَکْباسونَ  {وع39رْج{ 
 }39و او و سپاهیانش در آن سرزمین به ناحق سرکشی کردند و پنداشتند که به سوي ما بازگردانیده نمی شوند. {

 }40فَأَخَذْنَاه وجنُوده فَنَبذْنَاهم فی الْیم فَانظُرْ کَیف کَانَ عاقبۀُ الظَّالمینَ  {
 }40آنان را در دریا افکندیم ، بنگر که فرجام کار ستمکاران چگونه بود. { تا او و سپاهیانش را فرو گرفتیم و

 }41وجعلْنَاهم أَئمۀً یدعونَ إِلَى النَّارِ ویوم الْقیامۀِ لَا ینصرُونَ  {
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 }41و آنان را پیشوایانی که به سوي آتش می خوانند گردانیدیم ، و روز رستاخیز یاري نخواهند شد. {

 }42وأَتْبعنَاهم فی هذه الدنْیا لَعنَۀً ویوم الْقیامۀِ هم منَ الْمقْبوحینَ  {
 }42و در این دنیا لعنتی بدرقه [ نامِ ] آنان کردیم و روز قیامت [ نیز ] ایشان از [ جمله ] زشت رویانند. {

 }43أَهلَکْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بصائرَ للنَّاسِ وهدى ورحمۀً لَّعلَّهم یتَذَکَّرُونَ  {ولَقَد آتَینَا موسى الْکتَاب من بعد ما 
و به راستی ، پس از آنکه نسلهاي نخستین را هالك کردیم ، به موسی کتاب دادیم که [ دربردارنده ] روشنگري ها و رهنمود و 

 }43د گیرند. {رحمتی براي مردم بود ، امید که آنان پن

 }44وما کُنت بِجانبِ الْغَرْبِی إِذْ قَضَینَا إِلَى موسى الْأَمرَ وما کُنت منَ الشَّاهدینَ  {
 }44و چون امرِ [ پیامبري ] را به موسی واگذاشتیم ، تو در جانب غربیِ [ طور ] نبودي و از گواهان [ نیز ] نبودي. {

 }45ا مرْسلینَ  {رُونًا فَتَطَاولَ علَیهِم الْعمرُ وما کُنت ثَاوِیا فی أَهلِ مدینَ تَتْلُو علَیهِم آیاتنَا ولَکنَّا کُنَّولَکنَّا أَنشَأْنَا قُ
بر ایشان بخوانی لیکن ما نسلهایی پدید آوردیم و عمرشان طوالنی شد. و تو در میان ساکنان [ شهر ] مدین مقیم نبودي تا آیات ما را 

 }45، لیکن ما بودیم که فرستنده [ پیامبران ] بودیم. {

من قَبلک لَعلَّهم یتَذَکَّرُونَ  وما کُنت بِجانبِ الطُّورِ إِذْ نَادینَا ولَکن رحمۀً من ربک لتُنذر قَوما ما أَتَاهم من نَّذیرٍ 

}46{ 
ی را ] ندا دردادیم ، تو در جانب طور نبودي ، ولی [ این اطّالع تو ] رحمتی است از پروردگار تو ، تا قومی را که و آن دم که [ موس

 }46هیچ هشداردهنده اي پیش از تو برایشان نیامده است بیم دهی ، باشد که آنان پند پذیرند. {

یهِمدأَی تما قَدۀٌ بِمیبصم مهیبلَا أَن تُصلَوینَ   ونؤْمنَ الْمنَکُونَ مو کاتآی ولًا فَنَتَّبِعسنَا رإِلَی لْتسلَا أَرنَا لَوبقُولُوا رفَی

}47{ 
پروردگارا ، چرا فرستاده اي به سوي ما «و اگر نبود که وقتی به [ سزاي ] پیش فرست دستهایشان مصیبتی به ایشان برسد ، بگویند: 

 }47قطعاً در کیفر آنان شتاب می کردیم ] . {» [ احکام تو پیروي کنیم و از مؤمنان باشیمنفرستادي تا از 

 یا أُوتکْفُرُوا بِمی لَمى أَووسم یا أُوتثْلَ مم یلَا أُوتنَا قَالُوا لَوندنْ عقُّ مالْح ماءها جرَانِ فَلَمحلُ قَالُوا سن قَبى موسم

رَا ورُونَ  {تَظَاه48قَالُوا إِنَّا بِکُلٍّ کَاف{ 
آیا به آنچه قبلًا به » چرا نظیر آنچه به موسی داده شد ، به او داده نشده است؟«پس چون حق از جانب ما برایشان آمد ، گفتند: 

 }48» {ما همه را منکریم.«و گفتند: » دو ساحر با هم ساخته اند.«موسی داده شد کفر نورزیدند؟ گفتند: 

 }49لْ فَأْتُوا بِکتَابٍ منْ عند اللَّه هو أَهدى منْهما أَتَّبِعه إِن کُنتُم صادقینَ  {قُ
 }49» {پس اگر راست می گویید ، کتابی از جانب خدا بیاورید که از این دو هدایت کننده تر باشد تا پیرویش کنم.«بگو: 

 لَمفَاع وا لَکتَجِیبسی فَإِن لَّمهلَا ی إِنَّ اللَّه نَ اللَّهى مدرِ هبِغَی اهوه عنِ اتَّبمنْ أَضَلُّ ممو ماءهوونَ أَهتَّبِعا یأَنَّم مي الْقَود

 }50الظَّالمینَ  {
اهنمایی خدا از هوسش پس اگر تو را اجابت نکردند ، بدان که فقط هوسهاي خود را پیروي می کنند و کیست گمراه تر از آنکه بی ر

 }50پیروي کند؟ بی تردید خدا مردم ستمگر را راهنمایی نمی کند. {

 }51ولَقَد وصلْنَا لَهم الْقَولَ لَعلَّهم یتَذَکَّرُونَ  {
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 }51و به راستی ، این گفتار را براي آنان پی در پی و به هم پیوسته نازل ساختیم ، امید که آنان پند پذیرند. {

 }52لَّذینَ آتَینَاهم الْکتَاب من قَبله هم بِه یؤْمنُونَ  {ا
 }52کسانی که قبل از آن ، کتاب [ آسمانی ] به ایشان داده ایم ، آنان به [ قرآن ] می گروند. {

نَا إِنَّا کُنَّا مبن رقُّ مالْح إِنَّه نَّا بِهقَالُوا آم هِملَیتْلَى عإِذَا یینَ  {وملسم هل53ن قَب{ 
بدان ایمان آوردیم که آن درست است [ و ] از طرف پروردگار ماست ما پیش از «و چون بر ایشان فرو خوانده می شود ، می گویند: 

 }53» {آن [ هم ] از تسلیم شوندگان بودیم.

 }54ونَ بِالْحسنَۀِ السیئَۀَ ومما رزقْنَاهم ینفقُونَ  {أُولَئک یؤْتَونَ أَجرَهم مرَّتَینِ بِما صبرُوا ویدرؤُ
آنانند که به [ پاس ] آنکه صبر کردند و [ براي آنکه ] بدي را با نیکی دفع می نمایند و از آنچه روزي شان داده ایم انفاق می کنند ، 

 }54دو بار پاداش خواهند یافت. {

 وا اللَّغْوعمإِذَا سینَ  {ولاهی الْجتَغلَا نَب کُملَیع لَامس الُکُممأَع لَکُمالُنَا ومقَالُوا لَنَا أَعو نْهرَضُوا ع55أَع{ 
کردارهاي ما از آنِ ما و کردارهاي شما از آنِ شماست. سالم بر شما ، «و چون لغوي بشنوند از آن روي برمی تابند و می گویند: 

 }55» {نادانان نیستیم. جویاي [ مصاحبت ]

 }56إِنَّک لَا تَهدي منْ أَحببت ولَکنَّ اللَّه یهدي من یشَاء وهو أَعلَم بِالْمهتَدینَ  {
در حقیقت ، تو هر که را دوست داري نمی توانی راهنمایی کنی ، لیکن خداست که هر که را بخواهد راهنمایی می کند ، و او به راه 

 }56تگان داناتر است. {یاف

هى إِلَیبجنًا یا آمرَمح مکِّن لَّهنُم لَمنَا أَوضنْ أَرم نُتَخَطَّف کعى مدقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهنَّا  ون لَّدقًا مرِز ءکُلِّ شَی رَاتثَم

 }57ولَکنَّ أَکْثَرَهم لَا یعلَمونَ  {
آیا آنان را در حرمی امن جاي ندادیم که » و از [ نورِ ] هدایت پیروي کنیم ، از سرزمین خود ربوده خواهیم شد.اگر با ت«و گفتند: 

 }57به سوي آن سرازیر می شود؟ ولی بیشترشان نمی دانند. { -که رزقی از جانب ماست -محصوالت هر چیزي

 }58ک مساکنُهم لَم تُسکَن من بعدهم إِلَّا قَلیلًا وکُنَّا نَحنُ الْوارِثینَ  {وکَم أَهلَکْنَا من قَرْیۀٍ بطرَت معیشَتَها فَتلْ
جز  -و چه بسیار شهرها که هالکش کردیم ، [ زیرا ] زندگی خوش ، آنها را سرمست کرده بود. این است سراهایشان که پس از آنان

 }58اییم که وارث آنان بودیم. {مورد سکونت قرار نگرفته ، و م -براي عده کمی

کلها کُنَّا ممنَا واتآی هِملَیتْلُو عولًا یسا رهی أُمثَ فعبتَّى یالْقُرَى ح کلهم کبا کَانَ رمونَ  وما ظَاللُهأَهی الْقُرَى إِلَّا و

}59{ 
یشتر ] در مرکز آنها پیامبري برانگیزد که آیات ما را بر ایشان بخواند ، و ما و پروردگار تو [ هرگز ] ویرانگر شهرها نبوده است تا [ پ

 }59ویران کننده نبوده ایم. { -تا مردمشان ستمگر نباشند -شهرها را

 }60عقلُونَ  {وما أُوتیتُم من شَیء فَمتَاع الْحیاةِ الدنْیا وزِینَتُها وما عند اللَّه خَیرٌ وأَبقَى أَفَلَا تَ
و هر آنچه به شما داده شده است ، کاالي زندگی دنیا و زیور آن است ، و [ لی ] آنچه پیش خداست بهتر و پایدارتر است مگر نمی 

 }60اندیشید؟ {

 ا ثُمنْیاةِ الدیالْح تَاعم نَاهتَّعن مکَم یهلَاق ونًا فَهسا حدعو نَاهدعن وضَرِینَ  {أَفَمحنَ الْمۀِ مامیالْق موی و61ه{ 
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آیا کسی که وعده نیکو به او داده ایم و او به آن خواهد رسید ، مانند کسی است که از کاالي زندگی دنیا بهره مندش گردانیده ایم [ 
 }61ولی ] او روز قیامت از [ جمله ] احضارشدگان [ در آتش ] است؟ {

یهِمنَادی مویونَ  { ومتَزْع ینَ کُنتُمالَّذ ینَ شُرَکَائقُولُ أَی62فَی{ 
 }62» {آن شریکان من ، که می پنداشتید کجایند؟«و [ به یاد آور ] روزي را که آنان را ندا می دهد و می فرماید: 

 }63أَغْوینَاهم کَما غَوینَا تَبرَّأْنَا إِلَیک ما کَانُوا إِیانَا یعبدونَ  {قَالَ الَّذینَ حقَّ علَیهِم الْقَولُ ربنَا هؤُلَاء الَّذینَ أَغْوینَا 
پروردگارا ، اینانند کسانی که گمراه کردیم گمراهشان کردیم هم چنان که «آنان که حکم [ عذاب ] بر ایشان واجب آمده ، می گویند: 

 }63.» {اري می جوییم ما را نمی پرستیدند [ بلکه پندار خود را دنبال می کردند ] خود گمراه شدیم ، [ از آنان ] به سوي تو بیز

 }64{  وقیلَ ادعوا شُرَکَاءکُم فَدعوهم فَلَم یستَجِیبوا لَهم ورأَوا الْعذَاب لَو أَنَّهم کَانُوا یهتَدونَ
پس آنها را می خوانند ] ولی پاسخشان نمی دهند و عذاب را می بینند [ » [ وانید.شریکان خود را فرا خ«و [ به آنان ] گفته می شود: 

 }64و آرزو می کنند که ] اي کاش هدایت یافته بودند. {

 }65ویوم ینَادیهِم فَیقُولُ ماذَا أَجبتُم الْمرْسلینَ  {
 }65» {تادگان [ ما ] را چه پاسخ دادید؟فرس«و روزي را که [ خدا ] آنان را ندا درمی دهد و می فرماید: 

 }66فَعمیت علَیهِم الْأَنباء یومئذ فَهم لَا یتَساءلُونَ  {
 }66پس در آن روز اخبار بر ایشان پوشیده گردد و از یکدیگر نمی توانند بپرسند. {

کُونَ مى أَن یسا فَعحاللَ صمعنَ وآمو ن تَابا مینَ  {فَأَمحفْل67نَ الْم{ 
 }67و اما کسی که توبه کند و ایمان آورد و به کار شایسته پردازد ، امید که از رستگاران باشد. {

 }68وربک یخْلُقُ ما یشَاء ویخْتَار ما کَانَ لَهم الْخیرَةُ سبحانَ اللَّه وتَعالَى عما یشْرِکُونَ  {
هر چه را بخواهد می آفریند و برمی گزیند ، و آنان اختیاري ندارند. منزّه است خدا ، و از آنچه [ با او ] شریک می و پروردگار تو 

 }68گردانند برتر است. {

 }69وربک یعلَم ما تُکنُّ صدورهم وما یعلنُونَ  {
 }69می داند. {و آنچه را سینه هایشان پوشیده یا آشکار می دارد ، پروردگارت 

 }70وهو اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَه الْحمد فی الْأُولَى والْآخرَةِ ولَه الْحکْم وإِلَیه تُرْجعونَ  {
ه و اوست خدا [ یی که ] جز او معبودي نیست. در این [ سرايِ ] نخستین و در آخرت ، ستایش از آن اوست ، و فرمان ، او راست و ب

 }70سوي او بازگردانیده می شوید. {

 }71تیکُم بِضیاء أَفَلَا تَسمعونَ  {قُلْ أَرأَیتُم إِن جعلَ اللَّه علَیکُم اللَّیلَ سرْمدا إِلَى یومِ الْقیامۀِ منْ إِلَه غَیرُ اللَّه یأْ
بر شما جاوید بدارد جز خداوند کدامین معبود براي شما روشنی می  هان ، چه می پندارید اگر خدا تا روز رستاخیز شب را«بگو: 

 }71» {آورد؟ آیا نمی شنوید؟

تُبصرُونَ  تیکُم بِلَیلٍ تَسکُنُونَ فیه أَفَلَا قُلْ أَرأَیتُم إِن جعلَ اللَّه علَیکُم النَّهار سرْمدا إِلَى یومِ الْقیامۀِ منْ إِلَه غَیرُ اللَّه یأْ

}72{ 
هان ، چه می پندارید اگر خدا تا روز قیامت روز را بر شما جاوید بدارد جز خداوند کدامین معبود براي شما شبی می آورد که «بگو: 

 }72» {در آن آرام گیرید ، آیا نمی بینید؟
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لو یهکُنُوا فتَسل ارالنَّهلَ واللَّی لَ لَکُمعج هتمحن رمتَشْکُرُونَ  {و لَّکُملَعو هن فَضْلتَغُوا م73تَب{ 
و از رحمتش برایتان شب و روز را قرار داد تا در این [ یک ] بیارامید و [ در آن یک ] از فزون بخشی او [ روزي خود ] بجویید ، باشد 

 }73که سپاس بدارید. {

 }74ذینَ کُنتُم تَزْعمونَ  {ویوم ینَادیهِم فَیقُولُ أَینَ شُرَکَائی الَّ
 }74» {آن شریکان که می پنداشتید کجایند؟«و [ یاد کن ] روزي را که ندایشان می کند و می فرماید: 

 }75ا یفْتَرُونَ  {کَانُو ونَزَعنَا من کُلِّ أُمۀٍ شَهِیدا فَقُلْنَا هاتُوا برْهانَکُم فَعلموا أَنَّ الْحقَّ للَّه وضَلَّ عنْهم ما
پس بدانند که حقّ از آنِ خداست ، و آنچه برمی » برهان خود را بیاورید.«و از میان هر امتی گواهی بیرون می کشیم و می گوییم: 

 }75بافتند از دستشان می رود. {

نَ الْکُنُوزِ مم نَاهآتَیو هِملَیغَى عى فَبوسمِ من قَوونَ کَانَ مإِنَّ قَار ةِ إِذْ قَالَ لَهی الْقُوۀِ أُولبصبِالْع لَتَنُوء هحفَاتا إِنَّ م

 }76قَومه لَا تَفْرَح إِنَّ اللَّه لَا یحب الْفَرِحینَ  {
ندي سنگین می قارون از قوم موسی بود و بر آنان ستم کرد ، و از گنجینه ها آن قدر به او داده بودیم که کلیدهاي آنها بر گروه نیروم

 }76شادي مکن که خدا شادي کنندگان را دوست نمی دارد. {«آمد ، آن گاه که قوم وي بدو گفتند: 

فی لَیک ولَا تَبغِ الْفَساد وابتَغِ فیما آتَاك اللَّه الدار الْآخرَةَ ولَا تَنس نَصیبک منَ الدنْیا وأَحسن کَما أَحسنَ اللَّه إِ

 }77الْأَرضِ إِنَّ اللَّه لَا یحب الْمفْسدینَ  {
و با آنچه خدایت داده سراي آخرت را بجوي و سهم خود را از دنیا فراموش مکن ، و هم چنان که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و 

 }77در زمین فساد مجوي که خدا فسادگران را دوست نمی دارد. {

نْه قُوةً وأَکْثَرُ جمعا ولَا أُوتیتُه علَى علْمٍ عندي أَولَم یعلَم أَنَّ اللَّه قَد أَهلَک من قَبله منَ القُرُونِ منْ هو أَشَد مقَالَ إِنَّما 

 }78یسأَلُ عن ذُنُوبِهِم الْمجرِمونَ  {
آیا وي ندانست که خدا نسلهایی را پیش از او نابود کرد که از او » افته ام.من اینها را در نتیجه دانش خود ی«[ قارون ] گفت: 

 }78نیرومندتر و مال اندوزتر بودند؟ و [ لی این گونه ] مجرمان را [ نیازي ] به پرسیده شدن از گناهانشان نیست. {

 }79دنیا یا لَیت لَنَا مثْلَ ما أُوتی قَارونُ إِنَّه لَذُو حظٍّ عظیمٍ  {فَخَرَج علَى قَومه فی زِینَته قَالَ الَّذینَ یرِیدونَ الْحیاةَ ال
اي کاش مثل آنچه به قارون داده «پس [ قارون ] با کوکبه خود بر قومش نمایان شد کسانی که خواستار زندگی دنیا بودند گفتند: 

 }79» {ثروت ] دارد. شده به ما [ هم ] داده می شد واقعاً او بهره بزرگی [ از

 }80ا الصابِرُونَ  {وقَالَ الَّذینَ أُوتُوا الْعلْم ویلَکُم ثَواب اللَّه خَیرٌ لِّمنْ آمنَ وعملَ صالحا ولَا یلَقَّاها إِلَّ
ته کرده پاداش خدا بهتر است ، و واي بر شما! براي کسی که گرویده و کار شایس«و کسانی که دانش [ واقعی ] یافته بودند ، گفتند: 

 }80» {جز شکیبایان آن را نیابند.

 }81ینَ  {فَخَسفْنَا بِه وبِدارِه الْأَرض فَما کَانَ لَه من فئَۀٍ ینصرُونَه من دونِ اللَّه وما کَانَ منَ المنتَصرِ
گروهی نداشت که در برابر [ عذابِ ] خدا او را یاري کنند و [ خود نیز ] آن گاه [ قارون ] را با خانه اش در زمین فرو بردیم ، و 

 }81نتوانست از خود دفاع کند. {
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بنْ عشَاء من یمقَ لطُ الرِّزسبی کَأَنَّ اللَّهیقُولُونَ وسِ یبِالْأَم کَانَها منَّوینَ تَمالَّذ حبأَصولَا أَن ملَو رقْدیو هنَا ادلَیع نَّ اللَّه

 }82لَخَسف بِنَا ویکَأَنَّه لَا یفْلح الْکَافرُونَ  {
واي ، مثل اینکه خدا روزي را براي هر کس از بندگانش «و همان کسانی که دیروز آرزو داشتند به جاي او باشند ، صبح می گفتند: 

ننهاده بود ، ما را [ هم ] به زمین فرو برده بود واي ، گویی که کافران  که بخواهد گشاده یا تنگ می گرداند ، و اگر خدا بر ما منّت
 }82» {رستگار نمی گردند.

 }83قینَ  {تلْک الدار الْآخرَةُ نَجعلُها للَّذینَ لَا یرِیدونَ علُوا فی الْأَرضِ ولَا فَسادا والْعاقبۀُ للْمتَّ
نی قرار می دهیم که در زمین خواستار برتري و فساد نیستند ، و فرجام [ خوش ] از آنِ پرهیزگاران آن سراي آخرت را براي کسا

 }83است. {

 }84ما کَانُوا یعملُونَ  { من جاء بِالْحسنَۀِ فَلَه خَیرٌ منْها ومن جاء بِالسیئَۀِ فَلَا یجزَى الَّذینَ عملُوا السیئَات إِلَّا
هر کس نیکی به میان آورد ، براي او [ پاداشی ] بهتر از آن خواهد بود ، و هر کس بدي به میان آورد ، کسانی که کارهاي بد کرده اند 

 }84جز سزاي آنچه کرده اند نخواهند یافت. {

 }85جاء بِالْهدى ومنْ هو فی ضَلَالٍ مبِینٍ  { إِنَّ الَّذي فَرَض علَیک الْقُرْآنَ لَرَادك إِلَى معاد قُل ربی أَعلَم من
پروردگارم بهتر می داند «در حقیقت ، همان کسی که این قرآن را بر تو فرض کرد ، یقیناً تو را به سوي وعده گاه بازمی گرداند. بگو: 

 }85» {چه کس هدایت آورده و چه کس در گمراهی آشکاري است؟

 }86یلْقَى إِلَیک الْکتَاب إِلَّا رحمۀً من ربک فَلَا تَکُونَنَّ ظَهِیرًا لِّلْکَافرِینَ  { وما کُنت تَرْجو أَن
 }86و تو امیدوار نبودي که بر تو کتاب القا شود ، بلکه این رحمتی از پروردگار تو بود. پس تو هرگز پشتیبان کافران مباش. {

 }87لَّه بعد إِذْ أُنزِلَت إِلَیک وادع إِلَى ربک ولَا تَکُونَنَّ منَ الْمشْرِکینَ  {ولَا یصدنَّک عنْ آیات ال
باز دارند ، و به سوي پروردگارت دعوت کن ، و زنهار از مشرکان  -بعد از آنکه بر تو نازل شده است -و البته نباید تو را از آیات خدا

 }87مباش. {

 }88للَّه إِلَها آخَرَ لَا إِلَه إِلَّا هو کُلُّ شَیء هالک إِلَّا وجهه لَه الْحکْم وإِلَیه تُرْجعونَ  {ولَا تَدع مع ا
و با خدا معبودي دیگر مخوان. خدایی جز او نیست. جز ذات او همه چیز نابودشونده است. فرمان از آنِ اوست. و به سوي او 

 }88{ بازگردانیده می شوید.

 
 نمل  - 57

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1طس تلْک آیات الْقُرْآنِ وکتَابٍ مبِینٍ  {
 }1طا سین این است آیات قرآن و [آیات] کتابى روشنگر {
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 }2هدى وبشْرَى للْمؤْمنینَ  {
 }2مؤمنان است {که [مایه] هدایت و بشارت براى 

 }3الَّذینَ یقیمونَ الصلَاةَ ویؤْتُونَ الزَّکَاةَ وهم بِالْآخرَةِ هم یوقنُونَ  {
 }3دهند و خود به آخرت یقین دارند {دارند و زکات مىهمانان که نماز برپا مى

الَهمأَع منَّا لَهیرَةِ زنُونَ بِالْآخؤْمینَ لَا یونَ  {إِنَّ الَّذهمعی مفَه 4م{ 
 }4کسانى که به آخرت ایمان ندارند کردارهایشان را در نظرشان بیاراستیم [تا همچنان] سرگشته بمانند {

 }5أُولَئک الَّذینَ لَهم سوء الْعذَابِ وهم فی الْآخرَةِ هم الْأَخْسرُونَ  {
 }5د بود و در آخرت خود زیانکارترین [مردم] اند {اند که عذاب سخت براى ایشان خواهآنان کسانى

 }6وإِنَّک لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ من لَّدنْ حکیمٍ علیمٍ  {
 }6دارى {و حقا تو قرآن را از سوى حکیمى دانا دریافت مى

 }7م بِشهابٍ قَبسٍ لَّعلَّکُم تَصطَلُونَ  {إِذْ قَالَ موسى لأَهله إِنِّی آنَست نَارا سآتیکُم منْها بِخَبرٍ أَو آتیکُ
[یادکن] هنگامى را که موسى به خانواده خود گفت من آتشى به نظرم رسید به زودى براى شما خبرى از آن خواهم آورد یا شعله 

 }7آورم باشد که خود را گرم کنید {آتشى براى شما مى

 }8النَّارِ ومنْ حولَها وسبحانَ اللَّه رب الْعالَمینَ  { فَلَما جاءها نُودي أَن بورِك من فی
خدا پروردگار چون نزد آن آمد آوا رسید که خجسته [و مبارك گردید] آنکه در کنار این آتش و آنکه پیرامون آن است و منزه است

 }8جهانیان {

  یمکزِیزُ الْحالْع أَنَا اللَّه ى إِنَّهوسا م9{ی{ 
 }9اى موسى این منم خداى عزیز حکیم {

ا یخَاف لَدي الْمرْسلُونَ  وأَلْقِ عصاك فَلَما رآها تَهتَزُّ کَأَنَّها جانٌّ ولَّى مدبِرًا ولَم یعقِّب یا موسى لَا تَخَف إِنِّی لَ

}10{ 
نبد پشت گردانید و به عقب بازنگشت اى موسى مترس که فرستادگان جو عصایت را بیفکن پس چون آن را همچون مارى دید که مى

 }10ترسند {پیش من نمى

}  یمحر فَإِنِّی غَفُور وءس دعنًا بسلَ حدب ثُم ن ظَلَم11إِلَّا م{ 
 }11ربانم {لیکن کسى که ستم کرده سپس بعد از بدى نیکى را جایگزین [آن] گردانیده [بداند] که من آمرزنده مه

انُوا قَوما فَاسقینَ  وأَدخلْ یدك فی جیبِک تَخْرُج بیضَاء منْ غَیرِ سوء فی تسعِ آیات إِلَى فرْعونَ وقَومه إِنَّهم کَ

}12{ 
ست [که باید] به سوى فرعون و قومش اى اگانههاى نهعیب بیرون آید [اینها] از [جمله] نشانهو دستت را در گریبانت کن تا سپید بى

 }12[بب رى] زیرا که آنان مردمى نافرمانند {

 }13فَلَما جاءتْهم آیاتُنَا مبصرَةً قَالُوا هذَا سحرٌ مبِینٌ  {
 }13و هنگامى که آیات روشنگر ما به سویشان آمد گفتند این سحرى آشکار است {
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قَنَتْهتَیاسا ووا بِهدحجینَ  {ودفْسۀُ الْمباقکَانَ ع فا فَانظُرْ کَیلُوعا وظُلْم مه14ا أَنفُس{ 
 }14و با آنکه دلهایشان بدان یقین داشت از روى ظلم و تکبر آن را انکار کردند پس ببین فرجام فسادگران چگونه بود {

 }15حمد للَّه الَّذي فَضَّلَنَا علَى کَثیرٍ منْ عباده الْمؤْمنینَ  {ولَقَد آتَینَا داوود وسلَیمانَ علْما وقَالَا الْ
و به راستى به داوود و سلیمان دانشى عطا کردیم و آن دو گفتند ستایش خدایى را که ما را بر بسیارى از بندگان باایمانش برترى 

 }15داده است {

 }16یا أَیها النَّاس علِّمنَا منطقَ الطَّیرِ وأُوتینَا من کُلِّ شَیء إِنَّ هذَا لَهو الْفَضْلُ الْمبِینُ  {وورِثَ سلَیمانُ داوود وقَالَ 
ایم و از هر چیزى به ما داده شده است راستى که این و سلیمان از داوود میراث یافت و گفت اى مردم ما زبان پرندگان را تعلیم یافته

 }16تیاز آشکار است {همان ام

 }17وحشرَ لسلَیمانَ جنُوده منَ الْجِنِّ والْإِنسِ والطَّیرِ فَهم یوزعونَ  {
 }17آورى شدند و [براى رژه] دسته دسته گردیدند {و براى سلیمان سپاهیانش از جن و انس و پرندگان جمع

لَت نَملَۀٌ یا أَیها النَّملُ ادخُلُوا مساکنَکُم لَا یحطمنَّکُم سلَیمانُ وجنُوده وهم لَا حتَّى إِذَا أَتَوا علَى وادي النَّملِ قَا

 }18یشْعرُونَ  {
هایتان داخل شوید مبادا سلیمان و اى [به زبان خویش] گفت اى مورچگان به خانهتا آنگاه که به وادى مورچگان رسیدند مورچه

 }18ندیده و ندانسته شما را پایمال کنند { سپاهیانش

لدي وأَنْ أَعملَ صالحا تَرْضَاه فَتَبسم ضَاحکًا من قَولها وقَالَ رب أَوزِعنی أَنْ أَشْکُرَ نعمتَک الَّتی أَنْعمت علَی وعلَى وا

 }19لحینَ  {وأَدخلْنی بِرَحمتک فی عبادك الصا
اى سپاس [سلیمان] از گفتار او دهان به خنده گشود و گفت پروردگارا در دلم افکن تا نعمتى را که به من و پدر و مادرم ارزانى داشته

 }19ات داخل کن {خویش در میان بندگان شایستهپسندى بپردازم و مرا به رحمتاى که آن را مىبگزارم و به کار شایسته

تَفَقَّدبِینَ  { ونَ الْغَائکَانَ م أَم دهدى الْهلَا أَر یا لرَ فَقَالَ م20الطَّی{ 
 }20بینم یا شاید از غایبان است {و جویاى [حال] پرندگان شد و گفت مرا چه شده است که هدهد را نمى

 }21بِسلْطَانٍ مبِینٍ  {لَأُعذِّبنَّه عذَابا شَدیدا أَو لَأَذْبحنَّه أَو لَیأْتینِّی 
 }21برم مگر آنکه دلیلى روشن براى من بیاورد {کنم یا سرش را مىقطعا او را به عذابى سخت عذاب مى

 }22فَمکَثَ غَیرَ بعید فَقَالَ أَحطت بِما لَم تُحطْ بِه وجِئْتُک من سبإٍ بِنَبإٍ یقینٍ  {
ام اى و براى تو از سبا گزارشى درست آوردهو] گفت از چیزى آگاهى یافتم که از آن آگاهى نیافتهپس دیرى نپایید که [هدهد آمد 

}22{ 

}  یمظع رْشا علَهو ءن کُلِّ شَیم تیأُوتو مکُهلرَأَةً تَمام دتج23إِنِّی و{ 
 }23و داده شده بود و تختى بزرگ داشت {کرد و از هر چیزى به امن [آنجا] زنى را یافتم که بر آنها سلطنت مى

 }24السبِیلِ فَهم لَا یهتَدونَ  { وجدتُّها وقَومها یسجدونَ للشَّمسِ من دونِ اللَّه وزینَ لَهم الشَّیطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ
کنند و شیطان اعمالشان را برایشان آراسته و آنان را از راه [راست] مىاو و قومش را چنین یافتم که به جاى خدا به خورشید سجده 

 }24باز داشته بود در نتیجه [به حق] راه نیافته بودند {
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 }25{  أَلَّا یسجدوا للَّه الَّذي یخْرِج الْخَبء فی السماوات والْأَرضِ ویعلَم ما تُخْفُونَ وما تُعلنُونَ
دارید و آنچه را آشکار آورد و آنچه را پنهان مىشیطان چنین کرده بود] تا براى خدایى که نهان را در آسمانها و زمین بیرون مى [آرى

 }25داند سجده نکنند {نمایید مىمى

 }26اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرْشِ الْعظیمِ  {
 }26دگار عرش بزرگ است {خداى یکتا که هیچ خدایى جز او نیست پرور

 }27قَالَ سنَنظُرُ أَصدقْت أَم کُنت منَ الْکَاذبِینَ  {
 }27اى {اى یا از دروغگویان بودهخواهیم دید آیا راست گفتهگفت

 }28اذْهب بکتَابِی هذَا فَأَلْقه إِلَیهِم ثُم تَولَّ عنْهم فَانظُرْ ماذَا یرْجِعونَ  {
 }28دهند {امه مرا ببر و به سوى آنها بیفکن آنگاه از ایشان روى برتاب پس ببین چه پاسخ مىاین ن

}  کَرِیم تَابک إِلَی یلَأُ إِنِّی أُلْقا المها أَیی 29قَالَت{ 
 }29اى ارجمند براى من آمده است {[ملکه سبا] گفت اى سران [کشور] نامه

 }30وإِنَّه بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ  {إِنَّه من سلَیمانَ 
 }30که از طرف سلیمان است و [مضمون آن] این است به نام خداوند رحمتگر مهربان {

 }31أَلَّا تَعلُوا علَی وأْتُونی مسلمینَ  {
 }31بر من بزرگى مکنید و مرا از در اطاعت درآیید {

 }32أُ أَفْتُونی فی أَمرِي ما کُنت قَاطعۀً أَمرًا حتَّى تَشْهدونِ  {قَالَت یا أَیها الملَ
 }32ام {حضور شما [تا به حال] کارى را فیصله ندادهگفت اى سران [کشور] در کارم به من نظر دهید که بى

 }33انظُرِي ماذَا تَأْمرِینَ  {قَالُوا نَحنُ أُولُوا قُوةٍ وأُولُوا بأْسٍ شَدید والْأَمرُ إِلَیک فَ
 }33دهى {گفتند ما سخت نیرومند و دالوریم و[لى] اختیار کار با توست بنگر چه دستور مى

 }34{  قَالَت إِنَّ الْملُوك إِذَا دخَلُوا قَرْیۀً أَفْسدوها وجعلُوا أَعزَّةَ أَهلها أَذلَّۀً وکَذَلک یفْعلُونَ
 }34کنند {گردانند و این گونه مىفت پادشاهان چون به شهرى درآیند آن را تباه و عزیزانش را خوار مى[ملکه] گ

 }35وإِنِّی مرْسلَۀٌ إِلَیهِم بِهدیۀٍ فَنَاظرَةٌ بِم یرْجِع الْمرْسلُونَ  {
 }35گردند {چیز بازمى نگرم که فرستادگان [من] با چهفرستم و مىو [اینک] من ارمغانى به سویشان مى

 }36م تَفْرَحونَ  {فَلَما جاء سلَیمانَ قَالَ أَتُمدونَنِ بِمالٍ فَما آتَانی اللَّه خَیرٌ مما آتَاکُم بلْ أَنتُم بِهدیتکُ
عطا کرده بهتر است از آنچه به دهید آنچه خدا به من و چون [فرستاده] نزد سلیمان آمد [سلیمان] گفت آیا مرا به مالى کمک مى

 }36نمایید {است [نه] بلکه شما به ارمغان خود شادمانى مىشما داده

 }37ونَ  {ارجِع إِلَیهِم فَلَنَأْتینَّهم بِجنُود لَّا قبلَ لَهم بِها ولَنُخْرِجنَّهم منْها أَذلَّۀً وهم صاغرُ
آوریم که در برابر آنها تاب ایستادگى نداشته باشند و از آن [دیار] به خوارى پاهیانى بر [سر] ایشان مىبه سوى آنان بازگرد که قطعا س

 }37کنیم {و زبونى بیرونشان مى

 }38قَالَ یا أَیها الملَأُ أَیکُم یأْتینی بِعرْشها قَبلَ أَن یأْتُونی مسلمینَ  {
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 }38آورد {ام یک از شما تخت او را پیش از آنکه مطیعانه نزد من آیند براى من مى[سپس] گفت اى سران [کشور] کد

 }39قَالَ عفْریت منَ الْجِنِّ أَنَا آتیک بِه قَبلَ أَن تَقُوم من مقَامک وإِنِّی علَیه لَقَوِي أَمینٌ  {
 }39آورم و بر این [کار] سخت توانا و مورد اعتمادم {براى تو مى عفریتى از جن گفت من آن را پیش از آنکه از مجلس خود برخیزى

تَقسم آها رفَلَم طَرْفُک کإِلَی رْتَدلَ أَن یقَب بِه یکتَابِ أَنَا آتنَ الْکم لْمع هندي عن فَضْلِ قَالَ الَّذذَا مقَالَ ه هندا عر

 }40أَم أَکْفُرُ ومن شَکَرَ فَإِنَّما یشْکُرُ لنَفْسه ومن کَفَرَ فَإِنَّ ربی غَنی کَرِیم  {ربی لیبلُونی أَأَشْکُرُ 
آورم پس چون [سلیمان] کسى که نزد او دانشى از کتاب [الهى] بود گفت من آن را پیش از آنکه چشم خود را بر هم زنى برایت مى

کنم و هر این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزارم یا ناسپاسى مى آن [تخت] را نزد خود مستقر دید گفت
 }40نیاز و کریم است {گمان پروردگارم بىگزارد و هر کس ناسپاسى کند بىکس سپاس گزارد تنها به سود خویش سپاس مى

 }41منَ الَّذینَ لَا یهتَدونَ  {قَالَ نَکِّرُوا لَها عرْشَها نَنظُرْ أَتَهتَدي أَم تَکُونُ 
 }41برند {برد یا از کسانى است که پى نمىگفت تخت [ملکه] را برایش ناشناس گردانید تا ببینیم آیا پى مى

 }42{  فَلَما جاءت قیلَ أَهکَذَا عرْشُک قَالَت کَأَنَّه هو وأُوتینَا الْعلْم من قَبلها وکُنَّا مسلمینَ
پس وقتى [ملکه] آمد [بدو] گفته شد آیا تخت تو همین گونه است گفت گویا این همان است و پیش از این ما آگاه شده و از در 

 }42اطاعت درآمده بودیم {

 }43وصدها ما کَانَت تَّعبد من دونِ اللَّه إِنَّها کَانَت من قَومٍ کَافرِینَ  {
 }43پرستید مانع [ایمان] او شده بود و او از جمله گروه کافران بود {آنچه غیر از خدا مى و [در حقیقت قبال]

رَّدمم رْحص ا قَالَ إِنَّههاقَین سع کَشَفَتۀً ولُج تْهبسح أَتْها رفَلَم رْحی الصخُلا ادیلَ لَهإِنِّی  ق بر ارِیرَ قَالَتن قَوم

تینَ  { ظَلَمالَمالْع بر لَّهانَ لملَیس عم تلَمأَسی و44نَفْس{ 
اى پنداشت و ساقهایش را نمایان کرد [سلیمان] گفت این به او گفته شد وارد ساحت کاخ [پادشاهى] شو و چون آن را دید برکه

[اینک] با سلیمان در برابر خدا پروردگار جهانیان کاخى مفروش از آبگینه است [ملکه] گفت پروردگارا من به خود ستم کردم و 
 }44تسلیم شدم {

 }45ولَقَد أَرسلْنَا إِلَى ثَمود أَخَاهم صالحا أَنِ اعبدوا اللَّه فَإِذَا هم فَرِیقَانِ یخْتَصمونَ  {
 }45ناگاه آنان دو دسته متخاصم شدند {و به راستى به سوى ثمود برادرشان صالح را فرستادیم که خدا را بپرستید پس به 

 }46نَ  {قَالَ یا قَومِ لم تَستَعجِلُونَ بِالسیئَۀِ قَبلَ الْحسنَۀِ لَولَا تَستَغْفرُونَ اللَّه لَعلَّکُم تُرْحمو
خواهید باشد که مورد نمى[صالح] گفت اى قوم من چرا پیش از [جستن] نیکى شتابزده خواهان بدى هستید چرا از خدا آمرزش 

 }46رحمت قرار گیرید {

 }47قَالُوا اطَّیرْنَا بِک وبِمن معک قَالَ طَائرُکُم عند اللَّه بلْ أَنتُم قَوم تُفْتَنُونَ  {
ى هستید که خوب و بدتان پیش خداست بلکه شما مردمسرنوشتشگون بد زدیم گفتگفتند ما به تو و به هر کس که همراه توست

 }47اید {مورد آزمایش قرار گرفته

 }48وکَانَ فی الْمدینَۀِ تسعۀُ رهط یفْسدونَ فی الْأَرضِ ولَا یصلحونَ  {
 }48آمدند {کردند و از در اصالح درنمىو در آن شهر نه دسته بودند که در آن سرزمین فساد مى

لَنُب وا بِاللَّهمقُونَ  {قَالُوا تَقَاسادإِنَّا لَصو هلأَه کلهنَا ما شَهِدم هیلولَنَقُولَنَّ ل ثُم لَهأَهو تَنَّه49ی{ 
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زنیم سپس به ولى او خواهیم گفت ما در محل [با هم] گفتند با یکدیگر سوگند بخورید که حتما به [صالح] و کسانش شبیخون مى
 }49گوییم {عا راست مىقتل کسانش حاضر نبودیم و ما قط

 }50ومکَرُوا مکْرًا ومکَرْنَا مکْرًا وهم لَا یشْعرُونَ  {
 }50و دست به نیرنگ زدند و [ما نیز] دست به نیرنگ زدیم و خبر نداشتند {

 }51فَانظُرْ کَیف کَانَ عاقبۀُ مکْرِهم أَنَّا دمرْنَاهم وقَومهم أَجمعینَ  {
 }51بنگر که فرجام نیرنگشان چگونه بود ما آنان و قومشان را همگى هالك کردیم { پس

 }52فَتلْک بیوتُهم خَاوِیۀً بِما ظَلَموا إِنَّ فی ذَلک لَآیۀً لِّقَومٍ یعلَمونَ  {
دانند عبرتى خواهد بود اى مردمى که مىاند قطعا در این [کیفر] برهاى خالى آنهاست به [سزاى] بیدادى که کردهو این [هم] خانه

}52{ 

 }53وأَنجینَا الَّذینَ آمنُوا وکَانُوا یتَّقُونَ  {
 }53و کسانى را که ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند رهانیدیم {

 }54ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه أَتَأْتُونَ الْفَاحشَۀَ وأَنتُم تُبصرُونَ  {
 }54شوید {] لوط را که چون به قوم خود گفت آیا دیده و دانسته مرتکب عمل ناشایست [لواط] مىو [یاد کن

 }55أَئنَّکُم لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهوةً من دونِ النِّساء بلْ أَنتُم قَوم تَجهلُونَ  {
 }55اید {پیشها مردمى جهالتآمیزید [نه] بلکه شمآیا شما به جاى زنان از روى شهوت با مردها در مى

 }56فَما کَانَ جواب قَومه إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجوا آلَ لُوط من قَرْیتکُم إِنَّهم أُنَاس یتَطَهرُونَ  {
پاکى تظاهر و[لى] پاسخ قومش غیر از این نبود که گفتند خاندان لوط را از شهرتان بیرون کنید که آنها مردمى هستند که به 

 }56نمایند {مى

 }57فَأَنجینَاه وأَهلَه إِلَّا امرَأَتَه قَدرنَاها منَ الْغَابِرِینَ  {
 }57ماندگان [در خاکستر آتش] باشد {اش را نجات دادیم جز زنش را که مقدر کردیم از باقىپس او و خانواده

 }58الْمنذَرِینَ  {وأَمطَرْنَا علَیهِم مطَرًا فَساء مطَرُ 
 }58شدگان چه بد بارانى بود {و بارانى [از سجیل] بر ایشان فرو باریدیم و باران هشدارداده

 }59قُلِ الْحمد للَّه وسلَام علَى عباده الَّذینَ اصطَفَى آللَّه خَیرٌ أَما یشْرِکُونَ  {
 }59گردانند {یا آنچه [با او] شریک مىکه [آنان را] برگزیده است آیا خدا بهتر ستبگو سپاس براى خداست و درود بر آن بندگانش 

کَانَ لَکُم أَن تُنبِتُوا شَجرَها  أَمنْ خَلَقَ السماوات والْأَرض وأَنزَلَ لَکُم منَ السماء ماء فَأَنبتْنَا بِه حدائقَ ذَات بهجۀٍ ما

 عم لُونَ  {أَإِلَهدعی مقَو ملْ هب 60اللَّه{ 
پندارند بهتر است] یا آن کس که آسمانها و زمین را خلق کرد و براى شما آبى از آسمان فرود آورد پس به وسیله [آیا آنچه شریک مى

 }60لکه آنان قومى منحرفند {انگیز رویانیدیم کار شما نبود که درختانش را برویانید آیا معبودى با خداست [نه] بآن باغهاى بهجت

ا أَإِلَه مع اللَّه بلْ أَکْثَرُهم لَا أَمن جعلَ الْأَرض قَرَارا وجعلَ خلَالَها أَنْهارا وجعلَ لَها رواسی وجعلَ بینَ الْبحرَینِ حاجِزً

 }61یعلَمونَ  {
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ها را [مانند ا آن کس که زمین را قرارگاهى ساخت و در آن رودها پدید آورد و براى آن کوهپندارند بهتر است] ی[آیا شریکانى که مى
 }61دانند {لنگر] قرار داد و میان دو دریا برزخى گذاشت آیا معبودى با خداست [نه] بلکه بیشترشان نمى

لُکُمعجیو وءالس فکْشیو اهعضْطَرَّ إِذَا دالْم جِیبن یا تَذَکَّرُونَ  { أَمیلًا مقَل اللَّه عم ضِ أَإِلَه62خُلَفَاء الْأَر{ 
گرداند و شما را جانشینان این زمین کند و گرفتارى را برطرف مىیا [کیست] آن کس که درمانده را چون وى را بخواند اجابت مى

 }62پذیرید {دهد آیا معبودى با خداست چه کم پند مىقرار مى

ه تَعالَى اللَّه عما یشْرِکُونَ  یهدیکُم فی ظُلُمات الْبرِّ والْبحرِ ومن یرْسلُ الرِّیاح بشْرًا بینَ یدي رحمته أَإِلَه مع اللَّأَمن 

}63{ 
را پیشاپیش رحمتش بشارتگر  نماید و آن کس که بادها[ى باران زا]یا آن کس که شما را در تاریکیهاى خشکى و دریا راه مى

 }63گردانند {خدا برتر [و بزرگتر] است از آنچه [با او] شریک مىفرستد آیا معبودى با خداستمى

اتُوا بقُلْ ه اللَّه عم ضِ أَإِلَهالْأَراء ومنَ السقُکُم مرْزن یمو هیدعی أُ الْخَلْقَ ثُمدبن یإِأَم انَکُمینَ  {رْهقادص 64ن کُنتُم{ 
دهد آیا معبودى با آورد و آن کس که از آسمان و زمین به شما روزى مىکند و سپس آن را بازمىیا آن کس که خلق را آغاز مى

 }64گویید برهان خویش را بیاورید {خداست بگو اگر راست مى

بضِ الْغَیالْأَرو اتاومی السن فم لَمعثُونَ  { قُل لَّا یعبانَ یرُونَ أَیشْعا یمو 65إِلَّا اللَّه{ 
 }65دانند کى برانگیخته خواهند شد {شناسند و نمىبگو هر که در آسمانها و زمین است جز خدا غیب را نمى

 }66{بلِ ادارك علْمهم فی الْآخرَةِ بلْ هم فی شَک منْها بلْ هم منْها عمونَ  
 }66[نه] بلکه علم آنان در باره آخرت نارساست [نه] بلکه ایشان در باره آن تردید دارند [نه] بلکه آنان در مورد آن کوردلند {

 }67وقَالَ الَّذینَ کَفَرُوا أَئذَا کُنَّا تُرَابا وآباؤُنَا أَئنَّا لَمخْرَجونَ  {
 }67شویم {و پدرانمان خاك شدیم آیا حتما [زنده از گور] بیرون آورده مىو کسانى که کفر ورزیدند گفتند آیا وقتى ما 

 }68لَقَد وعدنَا هذَا نَحنُ وآباؤُنَا من قَبلُ إِنْ هذَا إِلَّا أَساطیرُ الْأَولینَ  {
 }68هاى پیشینیان نیست {اند این جز افسانهدر حقیقت این را به ما و پدرانمان قبال وعده داده

 }69قُلْ سیرُوا فی الْأَرضِ فَانظُرُوا کَیف کَانَ عاقبۀُ الْمجرِمینَ  {
 }69پیشگان چگونه بوده است {بگو در زمین بگردید و بنگرید فرجام گنه

 }70ولَا تَحزَنْ علَیهِم ولَا تَکُن فی ضَیقٍ مما یمکُرُونَ  {
 }70کنند تنگدل مباش {مى و بر آنان غم مخور و از آنچه مکر

 }71ویقُولُونَ متَى هذَا الْوعد إِن کُنتُم صادقینَ  {
 }71گویید این وعده کى خواهد بود {گویند اگر راست مىو مى

 }72قُلْ عسى أَن یکُونَ ردف لَکُم بعض الَّذي تَستَعجِلُونَ  {
 }72اهید در پى شما باشد {خوبگو شاید برخى از آنچه را به شتاب مى

 }73وإِنَّ ربک لَذُو فَضْلٍ علَى النَّاسِ ولَکنَّ أَکْثَرَهم لَا یشْکُرُونَ  {
 }73دارند {و راستى پروردگارت بر [این] مردم داراى بخشش است ولى بیشترشان سپاس نمى
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 }74یعلنُونَ  {وإِنَّ ربک لَیعلَم ما تُکنُّ صدورهم وما 
 }74داند {دارند نیک مىهایشان نهفته و آنچه را آشکار مىو در حقیقت پروردگار تو آنچه را در سینه

 }75وما منْ غَائبۀٍ فی السماء والْأَرضِ إِلَّا فی کتَابٍ مبِینٍ  {
 }75است { و هیچ پنهانى در آسمان و زمین نیست مگر اینکه در کتابى روشن [درج]

 }76إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یقُص علَى بنی إِسرَائیلَ أَکْثَرَ الَّذي هم فیه یخْتَلفُونَ  {
 }76کند {اش اختالف دارند حکایت مىگمان این قرآن بر فرزندان اسرائیل بیشتر آنچه را که آنان در بارهبى

نؤْمۀٌ لِّلْممحرى ودلَه إِنَّه77ینَ  {و{ 
 }77و به راستى که آن رهنمود و رحمتى براى مؤمنان است {

}  یملزِیزُ الْعالْع وهو هکْمم بِحنَهیی بقْضی کب78إِنَّ ر{ 
 }78ناپذیر دانا {شکستکند و اوستدر حقیقت پروردگار تو طبق حکم خود میان آنان داورى مى

 }79ک علَى الْحقِّ الْمبِینِ  {فَتَوکَّلْ علَى اللَّه إِنَّ
 }79پس بر خدا توکل کن که تو واقعا بر حق آشکارى {

 }80إِنَّک لَا تُسمع الْموتَى ولَا تُسمع الصم الدعاء إِذَا ولَّوا مدبِرِینَ  {
 }80توانى بشنوانى {نمىگردانى و این ندا را به کران چون پشت بگردانند البته تو مردگان را شنوا نمى

 }81وما أَنت بِهادي الْعمیِ عن ضَلَالَتهِم إِن تُسمع إِلَّا من یؤْمنُ بِآیاتنَا فَهم مسلمونَ  {
توانى اند و مسلمانند نمىهاى ما ایمان آوردهشان نیستى تو جز کسانى را که به نشانهو راهبر کوران [و بازگرداننده] از گمراهى

 }81بشنوانى {

اتکَانُوا بِآی أَنَّ النَّاس مهضِ تُکَلِّمنَ الْأَرۀً مابد منَا لَهأَخْرَج هِملَیلُ عالْقَو قَعإِذَا ونُونَ  {ووق82نَا لَا ی{ 
ا ایشان سخن گوید که مردم [چنانکه آوریم که باى را از زمین براى آنان بیرون مىو چون قول [عذاب] بر ایشان واجب گردد جنبنده

 }82هاى ما یقین نداشتند {باید] به نشانه

 }83ویوم نَحشُرُ من کُلِّ أُمۀٍ فَوجا ممن یکَذِّب بِآیاتنَا فَهم یوزعونَ  {
شوند تا همه به گردانیم پس آنان نگاه داشته مىمىاند محشور و آن روز که از هر امتى گروهى از کسانى را که آیات ما را تکذیب کرده

 }83هم بپیوندند {

 }84حتَّى إِذَا جاؤُوا قَالَ أَکَذَّبتُم بِآیاتی ولَم تُحیطُوا بِها علْما أَماذَا کُنتُم تَعملُونَ  {
د و حال آنکه از نظر علم بدانها احاطه نداشتید آیا [در هاى مرا به دروغ گرفتیفرماید آیا نشانهتا چون [همه کافران] بیایند [خدا] مى

 }84کردید {طول حیات] چه مى

 }85ووقَع الْقَولُ علَیهِم بِما ظَلَموا فَهم لَا ینطقُونَ  {
 }85و به [کیفر] آنکه ستم کردند حکم [عذاب] بر آنان واجب گردد در نتیجه ایشان د م برنیارند {

 }86أَنَّا جعلْنَا اللَّیلَ لیسکُنُوا فیه والنَّهار مبصرًا إِنَّ فی ذَلک لَآیات لِّقَومٍ یؤْمنُونَ  {أَلَم یرَوا 
بخش [گردانیدیم] قطعا در این [امر] براى مردمى که ایمان ایم تا در آن بیاسایند و روز را روشنىاند که ما شب را قرار دادهآیا ندیده

 }86هاى عبرت است {ند مایهآورمى
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 }87خرِینَ  {ویوم ینفَخُ فی الصورِ فَفَزِع من فی السماوات ومن فی الْأَرضِ إِلَّا من شَاء اللَّه وکُلٌّ أَتَوه دا
ه خدا بخواهد و جملگى و روزى که در صور دمیده شود پس هر که در آسمانها و هر که در زمین است به هراس افتد مگر آن کس ک

 }87با زبونى رو به سوى او آورند {

إِنَّه ءي أَتْقَنَ کُلَّ شَیالَّذ اللَّه نْعابِ صحرَّ السرُّ متَم یهةً وداما جهبسالَ تَحتَرَى الْجِبلُونَ  { وا تَفْع88خَبِیرٌ بِم{ 
حرکتند و حال آنکه آنها ابرآسا در حرکتند [این] صنع خدایى است که هر چیزى را در بىپندارى که آنها بینى [و] مىو کوهها را مى

 }88دهید آگاه است {کمال استوارى پدید آورده است در حقیقت او به آنچه انجام مى

 }89من جاء بِالْحسنَۀِ فَلَه خَیرٌ منْها وهم من فَزَعٍ یومئذ آمنُونَ  {
 }89به میان آورد پاداشى بهتر از آن خواهد داشت و آنان از هراس آن روز ایمنند { هر کس نیکى

 }90ومن جاء بِالسیئَۀِ فَکُبت وجوههم فی النَّارِ هلْ تُجزَونَ إِلَّا ما کُنتُم تَعملُونَ  {
 }90شوید {کردید سزا داده مىنچه مىو هر کس بدى به میان آورد به رو در آتش [دوزخ] سرنگون شوند آیا جز آ

 }91الْمسلمینَ  {إِنَّما أُمرْت أَنْ أَعبد رب هذه الْبلْدةِ الَّذي حرَّمها ولَه کُلُّ شَیء وأُمرْت أَنْ أَکُونَ منَ 
وست پرستش کنم و مامورم که از مسلمانان من مامورم که تنها پروردگار این شهر را که آن را مقدس شمرده و هر چیزى از آن ا

 }91باشم {

 }92نَ  {وأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمنِ اهتَدى فَإِنَّما یهتَدي لنَفْسه ومن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّما أَنَا منَ الْمنذرِی
ر که گمراه شود بگو من فقط از هشداردهندگانم و اینکه قرآن را بخوانم پس هر که راه یابد تنها به سود خود راه یافته است و ه

}92{ 

 }93وقُلِ الْحمد للَّه سیرِیکُم آیاته فَتَعرِفُونَها وما ربک بِغَافلٍ عما تَعملُونَ  {
کنید غافل و از آنچه مىو بگو ستایش از آن خداست به زودى آیاتش را به شما نشان خواهد داد و آن را خواهید شناخت و پروردگار ت

 }93نیست {

 
 حجر - 58

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1الَرَ تلْک آیات الْکتَابِ وقُرْآنٍ مبِینٍ  {
 }1الف الم راء این است آیات کتاب [آسمانى] و قرآن روشنگر {

 }2کَفَرُواْ لَو کَانُواْ مسلمینَ  {ربما یود الَّذینَ 
 }2چه بسا کسانى که کافر شدند آرزو کنند که کاش مسلمان بودند {

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ۲۱٦                                                   https:T.me/quranpuyan 

 }3ذَرهم یأْکُلُواْ ویتَمتَّعواْ ویلْهِهِم األَملُ فَسوف یعلَمونَ  {
 }3خواهند دانست { بگذارشان تا بخورند و برخوردار شوند و آرزو[ها] سرگرمشان کند پس به زودى

}  لُومعم تَابا کلَهۀٍ إِالَّ ون قَرْیلَکْنَا ما أَهم4و{ 
 }4و هیچ شهرى را هالك نکردیم مگر اینکه براى آن اجلى معین بود {

 }5ما تَسبِقُ منْ أُمۀٍ أَجلَها وما یستَأْخرُونَ  {
 }5ماند {س مىافتد و نه پهیچ امتى از اجل خویش نه پیش مى

 }6وقَالُواْ یا أَیها الَّذي نُزِّلَ علَیه الذِّکْرُ إِنَّک لَمجنُونٌ  {
 }6اى {و گفتند اى کسى که قرآن بر او نازل شده است به یقین تو دیوانه

 }7لَّو ما تَأْتینَا بِالْمالئکَۀِ إِن کُنت منَ الصادقینَ  {
 }7آورى {ها را پیش ما نمىفرشته گویى چرااگر راست مى

 }8ما نُنَزِّلُ الْمالئکَۀَ إِالَّ بِالحقِّ وما کَانُواْ إِذًا منظَرِینَ  {
 }8فرستیم و در آن هنگام دیگر مهلت نیابند {فرشتگان را جز به حق فرو نمى

 }9إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وإِنَّا لَه لَحافظُونَ  {
 }9ایم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود {تردید ما این قرآن را به تدریج نازل کردهبى

 }10ولَقَد أَرسلْنَا من قَبلک فی شیعِ األَولینَ  {
 }10و به یقین پیش از تو [نیز] در گروههاى پیشینیان [پیامبرانى] فرستادیم {

 }11اْ بِه یستَهزِؤُونَ  {وما یأْتیهِم من رسولٍ إِالَّ کَانُو
 }11گرفتند {و هیچ پیامبرى برایشان نیامد جز آنکه او را به مسخره مى

 }12کَذَلک نَسلُکُه فی قُلُوبِ الْمجرِمینَ  {
 }12دهیم {بدین گونه آن [استهزا] را در دل بزهکاران راه مى

 }13األَولینَ  {الَ یؤْمنُونَ بِه وقَد خَلَت سنَّۀُ 
 }13آورند و راه [و رسم] پیشینیان پیوسته چنین بوده است {[که] به او ایمان نمى

 }14ولَو فَتَحنَا علَیهِم بابا منَ السماء فَظَلُّواْ فیه یعرُجونَ  {
 }14رفتند {گشودیم که همواره از آن باال مىو اگر درى از آسمان بر آنان مى

 }15الُواْ إِنَّما سکِّرَت أَبصارنَا بلْ نَحنُ قَوم مسحورونَ  {لَقَ
 }15ایم {ایم بلکه ما مردمى هستیم که افسون شدهبندى شدهگفتند در حقیقت ما چشمقطعا مى

 }16ولَقَد جعلْنَا فی السماء برُوجا وزینَّاها للنَّاظرِینَ  {
 }16آسمان برجهایى قرار دادیم و آن را براى تماشاگران آراستیم { و به یقین ما در

 }17وحفظْنَاها من کُلِّ شَیطَانٍ رجِیمٍ  {
 }17اى حفظ کردیم {شدهو آن را از هر شیطان رانده
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 }18إِالَّ منِ استَرَقَ السمع فَأَتْبعه شهاب مبِینٌ  {
 }18کند {دهد که شهابى روشن او را دنبال مىمگر آن کس که دزدیده گوش فرا 

 }19واألَرض مددنَاها وأَلْقَینَا فیها رواسی وأَنبتْنَا فیها من کُلِّ شَیء موزونٍ  {
 }19اى در آن رویانیدیم {و زمین را گسترانیدیم و در آن کوههاى استوار افکندیم و از هر چیز سنجیده

 }20لَکُم فیها معایِش ومن لَّستُم لَه بِرَازِقینَ  { وجعلْنَا
 }20دهنده او نیستید در آن وسایل زندگى قرار دادیم {و براى شما و هر کس که شما روزى

 }21وإِن من شَیء إِالَّ عندنَا خَزَائنُه وما نُنَزِّلُه إِالَّ بِقَدرٍ معلُومٍ  {
 }21فرستیم {اى معین فرو نمىهاى آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازهت مگر آنکه گنجینهو هیچ چیز نیس

 }22وأَرسلْنَا الرِّیاح لَواقح فَأَنزَلْنَا منَ السماء ماء فَأَسقَینَاکُموه وما أَنتُم لَه بِخَازِنینَ  {
 }22دار آن نیستید {آبى نازل کردیم پس شما را بدان سیراب نمودیم و شما خزانهو بادها را باردارکننده فرستادیم و از آسمان 

 }23وإنَّا لَنَحنُ نُحیِی ونُمیت ونَحنُ الْوارِثُونَ  {
 }23میرانیم و ما وارث [همه] هستیم {کنیم و مىتردید این ماییم که زنده مىو بى

 }24کُم ولَقَد علمنَا الْمستَأْخرِینَ  {ولَقَد علمنَا الْمستَقْدمینَ من
 }24ایم {ایم و آیندگان [شما را نیز] شناختهو به یقین پیشینیان شما را شناخته

}  یملع یمکح إِنَّه مشُرُهحی وه کبإِنَّ ر25و{ 
 }25است {و مسلما پروردگار توست که آنان را محشور خواهد کرد چرا که او حکیم دان

 }26ولَقَد خَلَقْنَا اإلِنسانَ من صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنُونٍ  {
 }26و در حقیقت انسان را از گلى خشک از گلى سیاه و بدبو آفریدیم {

 }27والْجآنَّ خَلَقْنَاه من قَبلُ من نَّارِ السمومِ  {
 }27کردیم {دود خلق و پیش از آن جن را از آتشى سوزان و بى

 }28وإِذْ قَالَ ربک للْمالَئکَۀِ إِنِّی خَالقٌ بشَرًا من صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنُونٍ  {
 }28و [یاد کن] هنگامى را که پروردگار تو به فرشتگان گفت من بشرى را از گلى خشک از گلى سیاه و بدبو خواهم آفرید {

 نَفَخْتو تُهیوینَ  {فَإِذَا ساجِدس واْ لَهی فَقَعوحن رم یه29ف{ 
 }29پس وقتى آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم پیش او به سجده درافتید {

 }30فَسجد الْمآلئکَۀُ کُلُّهم أَجمعونَ  {
 }30پس فرشتگان همگى یکسره سجده کردند {

 عکُونَ مى أَن یأَب یسلینَ  {إِالَّ إِباجِد31الس{ 
 }31کنندگان باشد {جز ابلیس که خوددارى کرد از اینکه با سجده

 }32قَالَ یا إِبلیس ما لَک أَالَّ تَکُونَ مع الساجِدینَ  {
 }32کنندگان نیستى {فرمود اى ابلیس تو را چه شده است که با سجده
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 }33ه من صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنُونٍ  {قَالَ لَم أَکُن لِّأَسجد لبشَرٍ خَلَقْتَ
 }33اى سجده کنم {گفت من آن نیستم که براى بشرى که او را از گلى خشک از گلى سیاه و بدبو آفریده

}  جِیمر ا فَإِنَّکنْهم 34قَالَ فَاخْرُج{ 
 }34اى {شدهفرمود از این [مقام] بیرون شو که تو رانده

کلَیإِنَّ عینِ  { ومِ الدونَۀَ إِلَى ی35اللَّع{ 
 }35و تا روز جزا بر تو لعنت باشد {

 }36قَالَ رب فَأَنظرْنی إِلَى یومِ یبعثُونَ  {
 }36گفت پروردگارا پس مرا تا روزى که برانگیخته خواهند شد مهلت ده {

 }37قَالَ فَإِنَّک منَ الْمنظَرِینَ  {
 }37فتگانى {یافرمود تو از مهلت

 }38إِلَى یومِ الْوقْت الْمعلُومِ  {
 }38تا روز [و] وقت معلوم {

 }39قَالَ رب بِمآ أَغْویتَنی ألُزینَنَّ لَهم فی األَرضِ وألُغْوِینَّهم أَجمعینَ  {
آرایم و همه را گمراه خواهم ساخت برایشان مىگفت پروردگارا به سبب آنکه مرا گمراه ساختى من [هم گناهانشان را] در زمین 

}39{ 

 }40إِالَّ عبادك منْهم الْمخْلَصینَ  {
 }40مگر بندگان خالص تو از میان آنان را {

}  یمتَقسم لَیرَاطٌ عذَا ص41قَالَ ه{ 
 }41شود] {فرمود این راهى است راست [که] به سوى من [منتهى مى

 }42یس لَک علَیهِم سلْطَانٌ إِالَّ منِ اتَّبعک منَ الْغَاوِینَ  {إِنَّ عبادي لَ
 }42در حقیقت تو را بر بندگان من تسلطى نیست مگر کسانى از گمراهان که تو را پیروى کنند {

 }43وإِنَّ جهنَّم لَموعدهم أَجمعینَ  {
 }43گاه همه آنان دوزخ است {و قطعا وعده

لَه}  ومقْسم زْءج منْهابٍ مابٍ لِّکُلِّ بوۀُ أَبعب44ا س{ 
 }44شوند] {[دوزخى] که براى آن هفت در است و از هر درى بخشى معین از آنان [وارد مى

 }45إِنَّ الْمتَّقینَ فی جنَّات وعیونٍ  {
 }45سارانند {گمان پرهیزگاران در باغها و چشمهبى

 }46ادخُلُوها بِسالَمٍ آمنینَ  {
 }46[به آنان گویند] با سالمت و ایمنى در آنجا داخل شوید {

 }47ونَزَعنَا ما فی صدورِهم منْ غلٍّ إِخْوانًا علَى سرُرٍ متَقَابِلینَ  {
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 }47اند {ختهایى روبروى یکدیگر نشستههاى آنان است برکنیم برادرانه بر تهاى نفسانى] در سینهو آنچه کینه [و شائبه

 }48الَ یمسهم فیها نَصب وما هم منْها بِمخْرَجِینَ  {
 }48شوند {رسد و نه از آنجا بیرون رانده مىنه رنجى در آنجا به آنان مى

}  یمالرَّح ي أَنِّی أَنَا الْغَفُورادبع ىء49نَب{ 
 }49منم آمرزنده مهربان {به بندگان من خبر ده که 

}  یماألَل ذَابالْع وذَابِی هأَنَّ ع 50و{ 
 }50و اینکه عذاب من عذابى است دردناك {

}  یمراَهإِب فن ضَیع مئْهنَب51و{ 
 }51و از مهمانان ابراهیم به آنان خبر ده {

 }52کُم وجِلُونَ  {إِذْ دخَلُواْ علَیه فَقَالُواْ سالما قَالَ إِنَّا من
 }52هنگامى که بر او وارد شدند و سالم گفتند [ابراهیم] گفت ما از شما بیمناکیم {

 }53قَالُواْ الَ تَوجلْ إِنَّا نُبشِّرُك بِغُالمٍ علیمٍ  {
 }53دهیم {گفتند مترس که ما تو را به پسرى دانا مژده مى

 }54مسنی الْکبرُ فَبِم تُبشِّرُونَ  {قَالَ أَبشَّرْتُمونی علَى أَن 
 }54دهید {دهید به چه بشارت مىگفت آیا با اینکه مرا پیرى فرا رسیده است بشارتم مى

 }55قَالُواْ بشَّرْنَاك بِالْحقِّ فَالَ تَکُن منَ الْقَانطینَ  {
 }55گفتند ما تو را به حق بشارت دادیم پس از نومیدان مباش {

 }56الَ ومن یقْنَطُ من رحمۀِ ربه إِالَّ الضَّآلُّونَ  {قَ
 }56شود {گفت چه کسى جز گمراهان از رحمت پروردگارش نومید مى

 }57قَالَ فَما خَطْبکُم أَیها الْمرْسلُونَ  {
 }57[سپس] گفت اى فرشتگان [دیگر] کارتان چیست {

 }58ى قَومٍ مجرِمینَ  {قَالُواْ إِنَّا أُرسلْنَا إِلَ
 }58ایم {گفتند ما به سوى گروه مجرمان فرستاده شده

 }59إِالَّ آلَ لُوط إِنَّا لَمنَجوهم أَجمعینَ  {
 }59دهیم {مگر خانواده لوط که ما قطعا همه آنان را نجات مى

 }60إِالَّ امرَأَتَه قَدرنَا إِنَّها لَمنَ الْغَابِرِینَ  {
 }60جز آنش را که مقدر کردیم او از بازماندگان [در عذاب] باشد {

 }61فَلَما جاء آلَ لُوط الْمرْسلُونَ  {
 }61پس چون فرشتگان نزد خاندان لوط آمدند {

 }62قَالَ إِنَّکُم قَوم منکَرُونَ  {
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 }62شما مردمى ناشناس هستید {[لوط] گفت

 }63کَانُواْ فیه یمتَرُونَ  { قَالُواْ بلْ جِئْنَاك بِما
 }63کردند {ایم که در آن تردید مىگفتند [نه] بلکه براى تو چیزى آورده

 }64وأَتَینَاك بالْحقِّ وإِنَّا لَصادقُونَ  {
 }64ایم و قطعا ما راستگویانیم {و حق را براى تو آورده

 }65تَّبِع أَدبارهم والَ یلْتَفت منکُم أَحد وامضُواْ حیثُ تُؤْمرُونَ  {فَأَسرِ بِأَهلک بِقطْعٍ منَ اللَّیلِ وا
ات را حرکت ده و [خودت] به دنبال آنان برو و هیچ یک از شما نباید به عقب بنگرد و هر جا به پس پاسى از شب [گذشته] خانواده

 }65شود بروید {شما دستور داده مى

 }66یه ذَلک األَمرَ أَنَّ دابِرَ هؤُالء مقْطُوع مصبِحینَ  {وقَضَینَا إِلَ
 }66و او را از این امر آگاه کردیم که ریشه آن گروه صبحگاهان بریده خواهد شد {

 }67وجاء أَهلُ الْمدینَۀِ یستَبشرُونَ  {
 }67کنان روى آوردند {و مردم شهر شادى

 }68ضَیفی فَالَ تَفْضَحونِ  {قَالَ إِنَّ هؤُالء 
 }68[لوط] گفت اینان مهمانان منند مرا رسوا مکنید {

 }69واتَّقُوا اللّه والَ تُخْزُونِ  {
 }69و از خدا پروا کنید و مرا خوار نسازید {

 }70قَالُوا أَولَم نَنْهک عنِ الْعالَمینَ  {
 }70ه منع نکردیم {گفتند آیا تو را [از مهمان کردن] مردم بیگان

 }71قَالَ هؤُالء بنَاتی إِن کُنتُم فَاعلینَ  {
 }71خواهید [کارى مشروع] انجام دهید اینان دختران منند [با آنان ازدواج کنید] {گفت اگر مى

 }72لَعمرُك إِنَّهم لَفی سکْرَتهِم یعمهونَ  {
 }72ان بودند {به جان تو سوگند که آنان در مستى خود سرگرد

 }73فَأَخَذَتْهم الصیحۀُ مشْرِقینَ  {
 }73پس به هنگام طلوع آفتاب فریاد [مرگبار] آنان را فرو گرفت {

 }74فَجعلْنَا عالیها سافلَها وأَمطَرْنَا علَیهِم حجارةً من سجیلٍ  {
 }74از سنگ گل باراندیم {و آن [شهر] را زیر و زبر کردیم و بر آنان سنگهایى 

 }75إِنَّ فی ذَلک آلیات لِّلْمتَوسمینَ  {
 }75به یقین در این [کیفر] براى هوشیاران عبرتهاست {

 }76وإِنَّها لَبِسبِیلٍ مقیمٍ  {
 }76و [آثار] آن [شهر هنوز] بر سر راهى [دایر] برجاست {
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 }77{إِنَّ فی ذَلک آلیۀً لِّلْمؤمنینَ  
 }77گمان در این براى مؤمنان عبرتى است {بى

 }78وإِن کَانَ أَصحاب األَیکَۀِ لَظَالمینَ  {
 }78و راستى اهل ایکه ستمگر بودند {

 }79فَانتَقَمنَا منْهم وإِنَّهما لَبِإِمامٍ مبِینٍ  {
 }79راست {پس از آنان انتقام گرفتیم و آن دو [شهر اکنون] بر سر راهى آشکا

 }80ولَقَد کَذَّب أَصحاب الحجرِ الْمرْسلینَ  {
 }80و اهل حجر [نیز] پیامبران [ما] را تکذیب کردند {

 }81وآتَینَاهم آیاتنَا فَکَانُواْ عنْها معرِضینَ  {
 }81و آیات خود را به آنان دادیم و[لى] از آنها اعراض کردند {

 }82ینْحتُونَ منَ الْجِبالِ بیوتًا آمنینَ  {وکَانُواْ 
 }82تراشیدند که در امان بمانند {هایى مىو [براى خود] از کوهها خانه

 }83فَأَخَذَتْهم الصیحۀُ مصبِحینَ  {
 }83پس صبحدم فریاد [مرگبار] آنان را فرو گرفت {

 }84{  فَما أَغْنَى عنْهم ما کَانُواْ یکْسبونَ
 }84آوردند به کارشان نخورد {و آنچه به دست مى

 فْحفَحِ الصۀٌ فَاصیۀَ آلتاعإِنَّ السقِّ وا إِالَّ بِالْحمنَهیا بمو ضاألَرو اتاوما خَلَقْنَا السمیلَ  {وم85الْج{ 
ایم و یقینا قیامت فرا خواهد رسید پس به خوبى صرف نظر ریدهو ما آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حق نیاف

 }85کن {

}  یملالْخَالَّقُ الْع وه کب86إِنَّ ر{ 
 }86زیرا پروردگار تو همان آفریننده داناست {

}  یمظالْقُرْآنَ الْعی وثَاننَ الْما معبس نَاكآتَی لَقَد87و{ 
 }87ثانى [=سوره فاتحه] و قرآن بزرگ را عطا کردیم {و به راستى به تو سبع الم

لْمل کنَاحج ضاخْفو هِملَیزَنْ عالَ تَحو منْها ماجوأَز نَا بِهتَّعا مإِلَى م کنَیینَّ عدینَ  {الَ تَمن88ؤْم{ 
ایم چشم مدوز و بر ایشان اندوه مخور و بال خویش براى مؤمنان ساختههایى از آنان [=کافران] را بدان برخوردار و به آنچه ما دسته

 }88فرو گستر {

 }89وقُلْ إِنِّی أَنَا النَّذیرُ الْمبِینُ  {
 }89و بگو من همان هشداردهنده آشکارم {

 }90کَما أَنزَلْنَا علَى المقْتَسمینَ  {
 }90یم {کنندگان نازل کردهمان گونه که [عذاب را] بر تقسیم
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 }91الَّذینَ جعلُوا الْقُرْآنَ عضینَ  {
 }91همانان که قرآن را جزء جزء کردند [به برخى از آن عمل کردند و بعضى را رها نمودند] {

 }92فَوربک لَنَسأَلَنَّهم أَجمعینَ  {
 }92پس سوگند به پروردگارت که از همه آنان خواهیم پرسید {

ا کَانُوا یملُونَ  {عم93ع{ 
 }93دادند {از آنچه انجام مى

 }94فَاصدع بِما تُؤْمرُ وأَعرِض عنِ الْمشْرِکینَ  {
 }94پس آنچه را بدان مامورى آشکار کن و از مشرکان روى برتاب {

 }95إِنَّا کَفَینَاك الْمستَهزِئینَ  {
 }95کرد {که ما [شر] ریشخندگران را از تو برطرف خواهیم 

 }96الَّذینَ یجعلُونَ مع اللّه إِلـها آخَرَ فَسوف یعلَمونَ  {
 }96دهند پس به زودى [حقیقت را] خواهند دانست {همانان که با خدا معبودى دیگر قرار مى

 }97ولَقَد نَعلَم أَنَّک یضیقُ صدرك بِما یقُولُونَ  {
 }97شود {گویند تنگ مىتو از آنچه مىدانیم که سینه و قطعا مى

 }98فَسبح بِحمد ربک وکُن منَ الساجِدینَ  {
 }98کنندگان باش {پس با ستایش پروردگارت تسبیح گوى و از سجده

 }99واعبد ربک حتَّى یأْتیک الْیقینُ  {
 }99و پروردگارت را پرستش کن تا اینکه مرگ تو فرا رسد {

 

 
 مسد - 59

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

}  تَببٍ وا أَبِی لَهدی ت1تَب{ 
 }1بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد {
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}  با کَسمو الُهم نْها أَغْنَى ع2م{ 
 }2سودش نکرد {دارایى او و آنچه اندوخت

 }3سیصلَى نَارا ذَات لَهبٍ  {
 }3بزودى در آتشى پرزبانه درآید {

 }4وامرَأَتُه حمالَۀَ الْحطَبِ  {
 }4کش [آتش فروز] {و زنش آن هیمه

}  دسن ملٌ مبا حهی جِید5ف{ 
 }5بر گردنش طنابى از لیف خرماست {

 
 هود - 60

 
 الرَّحیمِبِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1الَر کتَاب أُحکمت آیاتُه ثُم فُصلَت من لَّدنْ حکیمٍ خَبِیرٍ  {
 }1الف الم راء کتابى است که آیات آن استحکام یافته سپس از جانب حکیمى آگاه به روشنى بیان شده است {

إِنَّن واْ إِالَّ اللّهدبیرٌ  {أَالَّ تَعشبیرٌ ونَذ نْه2ی لَکُم م{ 
 }2که جز خدا را نپرستید به راستى من از جانب او براى شما هشداردهنده و بشارتگرم {

فَضْلَه وإِن تَولَّواْ فَإِنِّی ذي فَضْلٍ وأَنِ استَغْفرُواْ ربکُم ثُم تُوبواْ إِلَیه یمتِّعکُم متَاعا حسنًا إِلَى أَجلٍ مسمى ویؤْت کُلَّ 

 }3أَخَاف علَیکُم عذَاب یومٍ کَبِیرٍ  {
مند مندى نیکویى تا زمانى معین بهرهو اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به درگاه او توبه کنید [تا اینکه] شما را با بهره

 }3اگر رویگردان شوید من از عذاب روزى بزرگ بر شما بیمناکم { سازد و به هر شایسته نعمتى از ك ر م خود عطا کند و

 }4إِلَى اللّه مرْجِعکُم وهو علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ  {
 }4شما به سوى خداست و او بر هر چیزى تواناست {بازگشت

ونَ ثیابهم یعلَم ما یسرُّونَ وما یعلنُونَ إِنَّه علیم بِذَات الصدورِ  أَال إِنَّهم یثْنُونَ صدورهم لیستَخْفُواْ منْه أَال حینَ یستَغْشُ

}5{ 
هایشان را بر سر کوشند] تا [راز خود را] از او نهفته دارند آگاه باشید آنگاه که آنان جامهگردانند [و مىآگاه باشید که آنان دل مى

 }5ها داناست {داند زیرا او به اسرار سینهدارند مىنچه را آشکار مىکشند [خدا] آنچه را نهفته و آمى

تَابٍ می کا کُلٌّ فهعدتَوسما وتَقَرَّهسم لَمعیا وقُهرِز لَى اللّهضِ إِالَّ عی األَرۀٍ فآبن دا مم6بِینٍ  {و{ 
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داند همه [اینها] در کتابى عهده خداست و [او] قرارگاه و محل مردنش را مىاى در زمین نیست مگر [اینکه] روزیش بر و هیچ جنبنده
 }6روشن [ثبت] است {

حسنُ عمالً ولَئن قُلْت إِنَّکُم وهو الَّذي خَلَق السماوات واألَرض فی ستَّۀِ أَیامٍ وکَانَ عرْشُه علَى الْماء لیبلُوکُم أَیکُم أَ

بِینٌ  {مرٌ محذَا إِالَّ س ینَ کَفَرُواْ إِنْ هـقُولَنَّ الَّذلَی توالْم دعن بوثُونَ مع7ب{ 
یک نیکوکارترید و اگر و اوست کسى که آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید و عرش او بر آب بود تا شما را بیازماید که کدام

 }7اند خواهند گفت این [ادعا] جز سحرى آشکار نیست {ید شد قطعا کسانى که کافر شدهبگویى شما پس از مرگ برانگیخته خواه

لَی یهِمأْتی موأَالَ ی هبِسحا یقُولُنَّ مةٍ لَّیوددعۀٍ مإِلَى أُم ذَابالْع منْهنْ أَخَّرْنَا علَئا کَانُواْ بِواقَ بِهِم محو منْهرُوفًا عصم س ه

 }8یستَهزِؤُونَ  {
دارد آگاه باش روزى که [عذاب] به آنان و اگر عذاب را تا چندگاهى از آنان به تاخیر افکنیم حتما خواهند گفت چه چیز آن را باز مى

 }8کردند آنان را فرو خواهد گرفت {برسد از ایشان بازگشتنى نیست و آنچه را که مسخره مى

نْ أَذَقْنَا اإلِنْسلَئو}  کَفُور ئُوسلَی إِنَّه نْها منَاهنَزَع ۀً ثُممحنَّا ر9انَ م{ 
 }9و اگر از جانب خود رحمتى به انسان بچشانیم سپس آن را از وى سلب کنیم قطعا نومید و ناسپاس خواهد بود {

الس بقُولَنَّ ذَهلَی تْهسضَرَّاء م دعاء بمنَع نْ أَذَقْنَاهلَئو}  فَخُور لَفَرِح نِّی إِنَّهع ئَات10ی{ 
گمان او شادمان و فخرفروش و اگر پس از محنتى که به او رسیده نعمتى به او بچشانیم حتما خواهد گفت گرفتاریها از من دور شد بى

 }10است {

 }11ةٌ وأَجرٌ کَبِیرٌ  {إِالَّ الَّذینَ صبرُواْ وعملُواْ الصالحات أُولَـئک لَهم مغْفرَ
 }11اند [که] براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ خواهد بود {مگر کسانى که شکیبایى ورزیده و کارهاى شایسته کرده

معه ملَک إِنَّما أَنت ء فَلَعلَّک تَارِك بعض ما یوحى إِلَیک وضَآئقٌ بِه صدرك أَن یقُولُواْ لَوالَ أُنزِلَ علَیه کَنزٌ أَو جا

 }12نَذیرٌ واللّه علَى کُلِّ شَیء وکیلٌ  {
گویند چرا گنجى بر او فرو ات بدان تنگ گردد که مىشود ترك گویى و سینهو مبادا تو برخى از آنچه را که به سویت وحى مى

 }12خدا بر هر چیزى نگهبان است { اى واى با او نیامده است تو فقط هشداردهندهفرستاده نشده یا فرشته

 }13ه إِن کُنتُم صادقینَ  {أَم یقُولُونَ افْتَرَاه قُلْ فَأْتُواْ بِعشْرِ سورٍ مثْله مفْتَرَیات وادعواْ منِ استَطَعتُم من دونِ اللّ
شده مانند آن بیاورید و غیر از خدا هر که ده سوره برساختهگویید گویند این [قرآن] را به دروغ ساخته است بگو اگر راست مىیا مى
 }13توانید فرا خوانید {را مى

 }14مسلمونَ  {فَإِن لَّم یستَجِیبواْ لَکُم فَاعلَمواْ أَنَّما أُنزِلِ بِعلْمِ اللّه وأَن الَّ إِلَـه إِالَّ هو فَهلْ أَنتُم 
بدانید که آنچه نازل شده است به علم خداست و اینکه معبودى جز او نیست پس آیا شما گردن پس اگر شما را اجابت نکردند 

 }14نهید {مى

 }15من کَانَ یرِید الْحیاةَ الدنْیا وزِینَتَها نُوف إِلَیهِم أَعمالَهم فیها وهم فیها الَ یبخَسونَ  {
دهیم و به آنان در آنجا کم داده ا بخواهند [جزاى] کارهایشان را در آنجا به طور کامل به آنان مىکسانى که زندگى دنیا و زیور آن ر

 }15نخواهد شد {

معا کَانُواْ یلٌ ماطبا ویهواْ فنَعا صبِطَ محو رَةِ إِالَّ النَّاری اآلخف ملَه سینَ لَیالَّذ کلَـئ16لُونَ  {أُو{ 
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اند باطل دادهاند به هدر رفته و آنچه انجام مىهستند که در آخرت جز آتش برایشان نخواهد بود و آنچه در آنجا کرده اینان کسانى
 }16گردیده است {

ۀً أُومحرا وامى إَموسم تَابک هلن قَبمو نْهم دشَاه تْلُوهیو هبن رنَۀٍ میلَى بن کَانَ عأَفَملَـئ کْفُرْ بِهن یمو نُونَ بِهؤْمی ک

 }17اسِ الَ یؤْمنُونَ  {منَ األَحزَابِ فَالنَّار موعده فَالَ تَک فی مرْیۀٍ منْه إِنَّه الْحقُّ من ربک ولَـکنَّ أَکْثَرَ النَّ
[خویشان] او پیرو آن است و پیش از وى [نیز] کتاب موسى آیا کسى که از جانب پروردگارش بر حجتى روشن است و شاهدى از 

هاى [مخالف] به گروند و هر کس از گروهاند] به آن مىبافد] آنان [که در جستجوى حقیقتراهبر و مایه رحمت بوده است [دروغ مى
مده است] ولى بیشتر مردم باور گاه اوست پس در آن تردید مکن که آن حق است [و] از جانب پروردگارت [آآن کفر ورزد آتش وعده

 }17کنند {نمى

ؤُالء  هـ ادقُولُ األَشْهیو هِمبلَى ررَضُونَ ععی کلَـئا أُوبکَذ لَى اللّهنِ افْتَرَى عمم نْ أَظْلَممأَالَ و هِمبلَى رواْ عینَ کَذَبالَّذ

 }18لَعنَۀُ اللّه علَى الظَّالمینَ  {
شوند و گواهان خواهند گفت اینان کسى ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بندد آنان بر پروردگارشان دروغ عرضه مى و چه

 }18خدا بر ستمگران باد {بودند که بر پروردگارشان دروغ بستند هان لعنت

 }19ةِ هم کَافرُونَ  {الَّذینَ یصدونَ عن سبِیلِ اللّه ویبغُونَها عوجا وهم بِاآلخرَ
 }19شمارند و خود آخرت را باور ندارند {دارند و آن را کج مىهمانان که [مردم را] از راه خدا باز مى

الْع ملَه فضَاعاء ییلنْ أَوم ونِ اللّهن دم ما کَانَ لَهمضِ وی األَرجِزِینَ فعکُونُواْ می لَم کأُولَـئ ونَ ذَابیعتَطسا کَانُواْ یم

 }20السمع وما کَانُواْ یبصرُونَ  {
شود آنان توان کنندگان [خدا] نیستند و جز خدا دوستانى براى آنان نیست عذاب براى آنان دو چندان مىآنان در زمین درمانده

 }20دیدند {شنیدن [حق را] نداشتند و [حق را] نمى

 }21سرُواْ أَنفُسهم وضَلَّ عنْهم ما کَانُواْ یفْتَرُونَ  {أُولَـئک الَّذینَ خَ
 }21اند {اینانند که به خویشتن زیان زده و آنچه را به دروغ برساخته بودند از دست داده

 }22الَ جرَم أَنَّهم فی اآلخرَةِ هم األَخْسرُونَ  {
 }22شک نیست که آنان در آخرت زیانکارترند {

 }23ونَ  {الَّذینَ آمنُواْ وعملُواْ الصالحات وأَخْبتُواْ إِلَى ربهِم أُولَـئک أَصحاب الجنَّۀِ هم فیها خَالد إِنَّ
ن گمان کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده و [با فروتنى] به سوى پروردگارشان آرام یافتند آنان اهل بهشتند و در آبى

 }23جاودانه خواهند بود {

 }24مثَلُ الْفَرِیقَینِ کَاألَعمى واألَصم والْبصیرِ والسمیعِ هلْ یستَوِیانِ مثَالً أَفَالَ تَذَکَّرُونَ  {
 }24{ گیریدم ث ل این دو گروه چون نابینا و کر [در مقایسه] با بینا و شنواست آیا در م ث ل یکسانند پس آیا پند نمى

 }25ولَقَد أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومه إِنِّی لَکُم نَذیرٌ مبِینٌ  {
 }25اى آشکارم {و به راستى نوح را به سوى قومش فرستادیم [گفت] من براى شما هشداردهنده

 }26أَن الَّ تَعبدواْ إِالَّ اللّه إِنِّی أَخَاف علَیکُم عذَاب یومٍ أَلیمٍ  {
 }26که جز خدا را نپرستید زیرا من از عذاب روزى سهمگین بر شما بیمناکم {
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إِالَّ الَّذ کعاتَّب ا نَرَاكمثْلَنَا وشَرًا مإِالَّ ب ا نَرَاكم همون قینَ کَفَرُواْ مألُ الَّذا نَرَى فَقَالَ الْممالرَّأْيِ و يادلُنَا باذأَر مینَ ه

بِینَ  { لَکُمکَاذ لْ نَظُنُّکُمن فَضْلٍ بنَا ملَی27ع{ 
بینیم و جز [جماعتى از] فرومایگان ما آن هم نسنجیده پس سران قومش که کافر بودند گفتند ما تو را جز بشرى مثل خود نمى

 }27انیم {دبینیم کسى تو را پیروى کرده باشد و شما را بر ما امتیازى نیست بلکه شما را دروغگو مىنمى

کُملَیع تیمفَع هندنْ عۀً ممحی رآتَانو یبن رنَۀٍ میلَى بع إِن کُنت تُمأَیمِ أَرا قَوونَ   قَالَ یا کَارِهلَه أَنتُما ووهکُمأَنُلْزِم

}28{ 
و مرا از نزد خود رحمتى بخشیده باشد که بر شما  گفت اى قوم من به من بگویید اگر از طرف پروردگارم حجتى روشن داشته باشم

 }28پوشیده است آیا ما [باید] شما را در حالى که بدان اکراه دارید به آن وادار کنیم {

م مالَقُو ربهِم ولَـکنِّی أَراکُم قَوما هویا قَومِ ال أَسأَلُکُم علَیه ماالً إِنْ أَجرِي إِالَّ علَى اللّه ومآ أَنَاْ بِطَارِد الَّذینَ آمنُواْ إِنَّ

 }29تَجهلُونَ  {
اند طرد کنم مزد من جز بر عهده خدا نیست و کسانى را که ایمان آوردهو اى قوم من بر این [رسالت] مالى از شما درخواست نمى

 }29کنید {بینم که نادانى مىکنم قطعا آنان پروردگارشان را دیدار خواهند کرد ولى شما را قومى مىنمى

 }30ویا قَومِ من ینصرُنی منَ اللّه إِن طَرَدتُّهم أَفَالَ تَذَکَّرُونَ  {
 }30گیرید {و اى قوم من اگر آنان را برانم چه کسى مرا در برابر خدا یارى خواهد کرد آیا عبرت نمى

أَعلَم الْغَیب والَ أَقُولُ إِنِّی ملَک والَ أَقُولُ للَّذینَ تَزْدرِي أَعینُکُم لَن یؤْتیهم اللّه والَ أَقُولُ لَکُم عندي خَزَآئنُ اللّه والَ 

 }31خَیرًا اللّه أَعلَم بِما فی أَنفُسهِم إِنِّی إِذًا لَّمنَ الظَّالمینَ  {
ام و در باره کسانى که دیدگان شما گویم که من فرشتهدانم و نمىیب نمىهاى خدا پیش من است و غگویم که گنجینهو به شما نمى

تر است [اگر جز این بگویم] من دهد خدا به آنچه در دل آنان است آگاهگویم خدا هرگز خیرشان نمىنگرد نمىبه خوارى در آنان مى
 }31در آن صورت از ستمکاران خواهم بود {

 قَد ا نُوحینَ  {قَالُواْ یقادنَ الصم نَا إِن کُنتدا تَعا بِمالَنَا فَأْتَنجِد لْتَنَا فَأَکْثَرْتاد32ج{ 
دهى گفتند اى نوح واقعا با ما جدال کردى و بسیار [هم] جدال کردى پس اگر از راستگویانى آنچه را [از عذاب خدا] به ما وعده مى

 }32براى ما بیاور {

 }33یأْتیکُم بِه اللّه إِن شَاء وما أَنتُم بِمعجِزِینَ  {قَالَ إِنَّما 
 }33آورد و شما عاجز کننده [او] نخواهید بود {گفت تنها خداست که اگر بخواهد آن را براى شما مى

کُمغْوِیأَن ی رِیدی إِن کَانَ اللّه لَکُم حأَنْ أَنص دتی إِنْ أَرحنُص کُمنفَعالَ یونَ  { وعتُرْج هإِلَیو کُمبر و34ه{ 
بخشد او پروردگار شماست و اگر بخواهم شما را اندرز دهم در صورتى که خدا بخواهد شما را بیراه گذارد اندرز من شما را سودى نمى

 }34شوید {و به سوى او باز گردانیده مى

 }35علَی إِجرَامی وأَنَاْ برِيء مما تُجرَمونَ  {أَم یقُولُونَ افْتَرَاه قُلْ إِنِ افْتَرَیتُه فَ
ام گناه من بر عهده خود من است و[لى] من از گویند آن را بربافته است بگو اگر آن را به دروغ سر هم کردهیا [در باره قرآن] مى

 }35دهید برکنارم {جرمى که به من نسبت مى
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 }36یؤْمنَ من قَومک إِالَّ من قَد آمنَ فَالَ تَبتَئس بِما کَانُواْ یفْعلُونَ  { وأُوحی إِلَى نُوحٍ أَنَّه لَن
کردند اند هرگز [کسى] ایمان نخواهد آورد پس از آنچه مىو به نوح وحى شد که از قوم تو جز کسانى که [تاکنون] ایمان آورده

 }36غمگین مباش {

نیبِأَع نَعِ الْفُلْکاصغْرَقُونَ  {وم مواْ إِنَّهینَ ظَلَمی الَّذی فنبالَ تُخَاطیِنَا وحو37نَا و{ 
 }37اند {اند با من سخن مگوى چرا که آنان غرق شدنىو زیر نظر ما و [به] وحى ما کشتى را بساز و در باره کسانى که ستم کرده

 }38من قَومه سخرُواْ منْه قَالَ إِن تَسخَرُواْ منَّا فَإِنَّا نَسخَرُ منکُم کَما تَسخَرُونَ  { ویصنَع الْفُلْک وکُلَّما مرَّ علَیه مألٌ
کنید گفت اگر ما را مسخره مىکردند مىگذشتند او را مسخره مىساخت و هر بار که اشرافى از قومش بر او مىو [نوح] کشتى را مى

 }38کنید مسخره خواهیم کرد {که مسخره مىما [نیز] شما را همان گونه 

}  یمقم ذَابع هلَیلُّ عحیو خْزِیهی ذَابع یهأْتن یونَ ملَمتَع فو39فَس{ 
 }39آید {رسد و بر او عذابى پایدار فرود مىبه زودى خواهید دانست چه کسى را عذابى خوارکننده درمى

نْ آمنَ وما وفَار التَّنُّور قُلْنَا احملْ فیها من کُلٍّ زوجینِ اثْنَینِ وأَهلَک إِالَّ من سبقَ علَیه الْقَولُ ومحتَّى إِذَا جاء أَمرُنَا 

 }40آمنَ معه إِالَّ قَلیلٌ  {
جفت با کسانت مگر کسى که قبال در باره  تا آنگاه که فرمان ما دررسید و تنور فوران کرد فرمودیم در آن [کشتى] از هر حیوانى یک

 }40اند حمل کن و با او جز [عده] اندکى ایمان نیاورده بودند {او سخن رفته است و کسانى که ایمان آورده

}  یمحر ی لَغَفُوربا إِنَّ راهرْسما ورَاهجم مِ اللّها بِسیهواْ فکَبقَالَ ار41و{ 
 }41شدنش و لنگرانداختنش بى گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است {سوار شوید به نام خداست روانو [نوح] گفت در آن 

 }42کُن مع الْکَافرِینَ  {وهی تَجرِي بِهِم فی موجٍ کَالْجِبالِ ونَادى نُوح ابنَه وکَانَ فی معزِلٍ یا بنَی ارکَب معنَا والَ تَ
برد و نوح پسرش را که در کنارى بود بانگ درداد اى پسرك من با ما سوار شو و با آسا مىتى] ایشان را در میان موجى کوهو آن [کش

 }42کافران مباش {

ینَهما الْموج فَکَانَ منَ بقَالَ سآوِي إِلَى جبلٍ یعصمنی منَ الْماء قَالَ الَ عاصم الْیوم منْ أَمرِ اللّه إِالَّ من رحم وحالَ 

 }43الْمغْرَقینَ  {
اى نیست مگر دارد گفت امروز در برابر فرمان خدا هیچ نگاهدارندهجویم که مرا از آب در امان نگاه مىگفت به زودى به کوهى پناه مى

 }43{شدگان گردید کسى که [خدا بر او] رحم کند و موج میان آن دو حایل شد و [پسر] از غرق

قو يودلَى الْجع تتَواسرُ واألَم یقُضاء والْم یضغی وعاء أَقْلما سیو اءكی ملَعاب ضا أَریلَ یقمِ وداً لِّلْقَوعیلَ ب

 }44الظَّالمینَ  {
و فرمان گزارده شده و [کشتى] بر  و گفته شد اى زمین آب خود را فرو بر و اى آسمان [از باران] خوددارى کن و آب فرو کاست

 }44جودى قرار گرفت و گفته شد مرگ بر قوم ستمکار {

 }45ونَادى نُوح ربه فَقَالَ رب إِنَّ ابنی منْ أَهلی وإِنَّ وعدك الْحقُّ وأَنت أَحکَم الْحاکمینَ  {
 }45رم از کسان من است و قطعا وعده تو راست است و تو بهترین داورانى {و نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت پروردگارا پس
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ی أَعظُک أَن تَکُونَ منَ الْجاهلینَ  قَالَ یا نُوح إِنَّه لَیس منْ أَهلک إِنَّه عملٌ غَیرُ صالحٍ فَالَ تَسأَلْنِ ما لَیس لَک بِه علْم إِنِّ

}46{ 
در حقیقت از کسان تو نیست او [داراى] کردارى ناشایسته است پس چیزى را که بدان علم ندارى از من مخواه من فرمود اى نوح او 

 }46دهم که مبادا از نادانان باشى {به تو اندرز مى

متَرْحی ورْ لإِالَّ تَغْفو لْمع ی بِهل سا لَیم أَلَکأَنْ أَس وذُ بِکإِنِّی أَع برِینَ  {قَالَ رنَ الْخَاسی أَکُن م47ن{ 
برم که از تو چیزى بخواهم که بدان علم ندارم و اگر مرا نیامرزى و به من رحم نکنى از زیانکاران گفت پروردگارا من به تو پناه مى

 }47باشم {

ن مممٍ ملَى أُمعو کلَیع رکَاتبنَّا والَمٍ مبِطْ بِساه ا نُوحیلَ یق}  یمأَل ذَابنَّا عم مهسمی ثُم مهتِّعنُمس مأُمو ک48ع{ 
گفته شد اى نوح با درودى از ما و برکتهایى بر تو و بر گروههایى که با تواند فرود آى و گروههایى هستند که به زودى برخوردارشان 

 }48رسد {کنیم سپس از جانب ما عذابى دردناك به آنان مىمى

بِرْ إِنَّ اتذَا فَاص لِ هـن قَبم کمالَ قَوو ا أَنتهلَمتَع ا کُنتم کا إِلَییهبِ نُوحاء الْغَینْ أَنبم ینَ  {لْکتَّقلْمۀَ لباق49لْع{ 
کیبا باش که فرجام دانستى و نه قوم تو پس شکنیم پیش از این نه تو آن را مىاین از خبرهاى غیب است که آن را به تو وحى مى

 }49[نیک] از آن تقواپیشگان است {

 }50رُونَ  {وإِلَى عاد أَخَاهم هودا قَالَ یا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَکُم منْ إِلَـه غَیرُه إِنْ أَنتُم إِالَّ مفْتَ
شما ا بپرستید جز او هیچ معبودى براى شما نیستو به سوى [قوم] عاد برادرشان هود را [فرستادیم هود] گفت اى قوم من خدا ر

 }50فقط دروغ پردازید {

 }51یا قَومِ ال أَسأَلُکُم علَیه أَجرًا إِنْ أَجرِي إِالَّ علَى الَّذي فَطَرَنی أَفَالَ تَعقلُونَ  {
ده کسى که مرا آفریده است نیست پس آیا کنم پاداش من جز بر عهاى قوم من براى این [رسالت] پاداشى از شما درخواست نمى

 }51اندیشید {نمى

لَى قُوتکُم والَ تَتَولَّواْ مجرِمینَ  ویا قَومِ استَغْفرُواْ ربکُم ثُم تُوبواْ إِلَیه یرْسلِ السماء علَیکُم مدرارا ویزِدکُم قُوةً إِ

}52{ 
رتان آمرزش بخواهید سپس به درگاه او توبه کنید [تا] از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نیرویى بر و اى قوم من از پروردگا

 }52نیروى شما بیفزاید و تبهکارانه روى بر مگردانید {

نُ لَکا نَحمو کلن قَونَا عتهی آلنُ بِتَارِکا نَحمنَۀٍ ویا جِئْتَنَا بِبم ودا هینَ  { قَالُواْ ینؤْم53بِم{ 
 }53داریم و تو را باور نداریم {گفتند اى هود براى ما دلیل روشنى نیاوردى و ما براى سخن تو دست از خدایان خود برنمى

 }54تُشْرِکُونَ  { إِن نَّقُولُ إِالَّ اعتَرَاك بعض آلهتنَا بِسوء قَالَ إِنِّی أُشْهِد اللّه واشْهدواْ أَنِّی برِيء مما
گیرم و شاهد باشید که من از اند گفت من خدا را گواه مىگوییم که بعضى از خدایان ما به تو آسیبى رسانده[چیزى] جز این نمى

 }54گیرید بیزارم {آنچه جز او شریک وى مى

 }55من دونه فَکیدونی جمیعا ثُم الَ تُنظرُونِ  {
 }55نیرنگ کنید و مرا مهلت مدهید { پس همه شما در کار من

 }56ط مستَقیمٍ  {إِنِّی تَوکَّلْت علَى اللّه ربی وربکُم ما من دآبۀٍ إِالَّ هو آخذٌ بِنَاصیتها إِنَّ ربی علَى صرَا
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اش را در دست ت مگر اینکه او مهار هستىاى نیسدر حقیقت من بر خدا پروردگار خودم و پروردگار شما توکل کردم هیچ جنبنده
 }56دارد به راستى پروردگار من بر راه راست است {

 ونَه شَیئًا إِنَّ ربی علَى کُلِّ شَیءفَإِن تَولَّواْ فَقَد أَبلَغْتُکُم ما أُرسلْت بِه إِلَیکُم ویستَخْلف ربی قَوما غَیرَکُم والَ تَضُرُّ

 }57حفیظٌ  {
پس اگر روى بگردانید به یقین آنچه را که به منظور آن به سوى شما فرستاده شده بودم به شما رسانیدم و پروردگارم قومى جز شما 

 }57رسانید در حقیقت پروردگارم بر هر چیزى نگاهبان است {را جانشین [شما] خواهد کرد و به او هیچ زیانى نمى

 }58ا نَجینَا هودا والَّذینَ آمنُواْ معه بِرَحمۀٍ منَّا ونَجینَاهم منْ عذَابٍ غَلیظ  {ولَما جاء أَمرُنَ
و چون فرمان ما دررسید هود و کسانى را که با او گرویده بودند به رحمتى از جانب خود نجات بخشیدیم و آنان را از عذابى سخت 

 }58رهانیدیم {

ادع لْکتو }  یدنارٍ عبرَ کُلِّ جواْ أَمعاتَّبو لَهساْ روصعو هِمبر اتواْ بِآیدح59ج{ 
جوى و این [قوم] عاد بود که آیات پروردگارشان را انکار کردند و فرستادگانش را نافرمانى نمودند و به دنبال فرمان هر زورگوى ستیزه

 }59رفتند {

ذه الدنْیا لَعنَۀً ویوم الْقیامۀِ أَال إِنَّ عادا کَفَرُواْ ربهم أَالَ بعدا لِّعاد قَومِ هود  وأُتْبِعواْ فی  60{هـ{ 
و [سرانجام] در این دنیا و روز قیامت لعنت بدرقه [راه] آنان گردید آگاه باشید که عادیان به پروردگارشان کفر ورزیدند هان مرگ بر 

 }60یان قوم هود {عاد

األَرضِ واستَعمرَکُم فیها وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالحا قَالَ یا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَکُم منْ إِلَـه غَیرُه هو أَنشَأَکُم منَ 

}  جِیبم ی قَرِیببإِنَّ ر هواْ إِلَیتُوب ثُم رُوهتَغْف61فَاس{ 
به سوى [قوم] ثمود برادرشان صالح را [فرستادیم] گفت اى قوم من خدا را بپرستید براى شما هیچ معبودى جز او نیست او شما را و 

از زمین پدید آورد و در آن شما را استقرار داد پس از او آمرزش بخواهید آنگاه به درگاه او توبه کنید که پروردگارم نزدیک [و] 
 }61کننده است {اجابت

ذَا أَتَنْهانَا أَن نَّعبد ما یعبد آباؤُنَا وإِنَّنَا  لَ هـا قَبورْجینَا مف کُنت قَد حالا صرِیبٍ  قَالُواْ یم هونَا إِلَیعا تَدمم ی شَکلَف

}62{ 
دارى و پرستیدند باز مىش آنچه پدرانمان مىگفتند اى صالح به راستى تو پیش از این میان ما مایه امید بودى آیا ما را از پرست

 }62خوانى سخت دچار شکیم {گمان ما از آنچه تو ما را بدان مىبى

ونَنی غَیرَ نْ عصیتُه فَما تَزِیدقَالَ یا قَومِ أَرأَیتُم إِن کُنت علَى بینَۀً من ربی وآتَانی منْه رحمۀً فَمن ینصرُنی منَ اللّه إِ

 }63تَخْسیرٍ  {
گفت اى قوم من چه بینید اگر [در این دعوا] بر حجتى روشن از پروردگار خود باشم و از جانب خود رحمتى به من داده باشد پس 

 }63افزایید {کند در نتیجه شما جز بر زیان من نمىاگر او را نافرمانى کنم چه کسى در برابر خدا مرا یارى مى

ا قَویوذَابع أْخُذَکُمفَی وءا بِسوهسالَ تَمو ضِ اللّهی أَرا تَأْکُلْ فوهۀً فَذَرآی لَکُم نَاقَۀُ اللّه هذ مِ هـ }  64قَرِیب{ 
اى شگرف است پس بگذارید او در زمین خدا بخورد و آسیبش مرسانید که شتر خداست که براى شما پدیدهو اى قوم من این ماده

 }64گیرد {را عذابى زودرس فرو مى شما
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 }65فَعقَرُوها فَقَالَ تَمتَّعواْ فی دارِکُم ثَالَثَۀَ أَیامٍ ذَلک وعد غَیرُ مکْذُوبٍ  {
 }65دروغ است {اى بىهایتان برخوردار شوید این وعدهسه روز در خانهشتر] را پى کردند و [صالح] گفتپس آن [ماده

 }66قَوِي الْعزِیزُ  {ء أَمرُنَا نَجینَا صالحا والَّذینَ آمنُواْ معه بِرَحمۀٍ منَّا ومنْ خزْيِ یومئذ إِنَّ ربک هو الْفَلَما جا
ز [نجات دادیم] خود رهانیدیم و از رسوایى آن روپس چون فرمان ما در رسید صالح و کسانى را که با او ایمان آورده بودند به رحمت

 }66ناپذیر است {به یقین پروردگار تو همان نیرومند شکست

 }67وأَخَذَ الَّذینَ ظَلَمواْ الصیحۀُ فَأَصبحواْ فی دیارِهم جاثمینَ  {
 }67هایشان از پا درآمدند {و کسانى را که ستم ورزیده بودند آن بانگ [مرگبار] فرا گرفت و در خانه

 }68لَّم یغْنَواْ فیها أَالَ إِنَّ ثَمود کَفرُواْ ربهم أَالَ بعدا لِّثَمود  {کَأَن 
 }68اند آگاه باشید که ثمودیان به پروردگارشان کفر ورزیدند هان مرگ بر ثمود {ها] نبودهگویا هرگز در آن [خانه

شْرَى قَا بِالْبـ یمرَاهلُنَا إِبسر اءتج لَقَدو}  یذنلٍ حجاء بِعا لَبِثَ أَن جفَم الَما قَالَ سالَم69لُواْ س{ 
 }69اى بریان آورد {و به راستى فرستادگان ما براى ابراهیم مژده آوردند سالم گفتند پاسخ داد سالم و دیرى نپایید که گوساله

أَوو مرَهنَک هلُ إِلَیالَ تَص مهیدأَى أَیا رفَلَم}  مِ لُوطلْنَا إِلَى قَوسإِنَّا أُر یفَۀً قَالُواْ الَ تَخَفخ منْهم س70ج{ 
شود آنان را ناشناس یافت و از ایشان ترسى بر دل گرفت گفتند مترس ما به سوى قوم لوط و چون دید دستهایشان به غذا دراز نمى

 }70ایم {فرستاده شده

کَتۀٌ فَضَحمقَآئ رَأَتُهامو }  قُوبعقَ یحاء إِسرن ومقَ وحا بِإِسشَّرْنَاه71فَب{ 
 }71و زن او ایستاده بود خندید پس وى را به اسحاق و از پى اسحاق به یعقوب مژده دادیم {

}  جِیبع ءذَا لَشَی خًا إِنَّ هـی شَیلعذَا ب هـو وزجأَنَاْ عو دلَتَى أَأَلیا وی 72قَالَت{ 
[همسر ابراهیم] گفت اى واى بر من آیا فرزند آورم با آنکه من پیرزنم و این شوهرم پیرمرد است واقعا این چیز بسیار عجیبى است 

}72{ 

 جِیدم یدمح إِنَّه تیلَ الْبأَه کُملَیع رَکَاتُهبو اللّه تمحر رِ اللّهنْ أَمبِینَ مج73{ قَالُواْ أَتَع{ 
 }73اى بزرگوار است {گمان او ستودهخدا و برکات او بر شما خاندان [رسالت] باد بىکنى رحمتگفتند آیا از کار خدا تعجب مى

}  مِ لُوطی قَولُنَا فادجشْرَى یالْب اءتْهجو عالرَّو یمرَاهنْ إِبع با ذَه74فَلَم{ 
کرد [فرزنددار شدن] به او رسید در باره قوم لوط با ما [به قصد شفاعت] چون و چرا مىپس وقتى ترس ابراهیم زایل شد و مژده 

}74{ 

}  یبنم اهأَو یمللَح یمرَاه75إِنَّ إِب{ 
 }75کننده [به سوى خدا] بود {زیرا ابراهیم بردبار و نرمدل و بازگشت

 قَد ذَا إِنَّهنْ هع رِضأَع یمرَاها إِبی}  ودرْدرُ مغَی ذَابع یهِمآت مإِنَّهو کبرُ راء أَم76ج{ 
 }76خواهد آمد {بازگشت استاى ابراهیم از این [چون و چرا] روى برتاب که فرمان پروردگارت آمده و براى آنان عذابى که بى

ا وعذَر ضَاقَ بِهِمو بِهِم یءلُنَا لُوطًا سسر اءتا جلَمو}  یبصع موذَا ی 77قَالَ هـ{ 
و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند به [آمدن] آنان ناراحت و دستش از حمایت ایشان کوتاه شد و گفت امروز روزى سخت است 

}77{ 
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مِ ها قَوقَالَ ی ئَاتیلُونَ السمعلُ کَانُواْ ین قَبمو هونَ إِلَیرَعهی همقَو اءهجالَ وو فَاتَّقُواْ اللّه رُ لَکُمنَّ أَطْهی هنَاتـؤُالء ب

}  یدشلٌ رجر نکُمم سی أَلَیفی ضَی78تُخْزُونِ ف{ 
کردند [لوط] گفت اى قوم من اینان دختران منند آنان براى شما و قوم او شتابان به سویش آمدند و پیش از آن کارهاى زشت مى

 }78شود {رس پیدا نمىخدا بترسید و مرا در کار مهمانانم رسوا مکنید آیا در میان شما آدمى عقل ترند پس ازپاکیزه

}  ا نُرِیدم لَملَتَع إِنَّکقٍّ ونْ حم کنَاتی با لَنَا فم تملع 79قَالُواْ لَقَد{ 
 }79خواهیم {نى که ما چه مىداحاجتى نیست و تو خوب مىدانى که ما را به دخترانتگفتند تو خوب مى

}  یدکْنٍ شَدآوِي إِلَى ر ةً أَوقُو ی بِکُمأَنَّ ل 80قَالَ لَو{ 
 }80جستم {گاهى استوار پناه مى[لوط] گفت کاش براى مقابله با شما قدرتى داشتم یا به تکیه

فَأَس کلُواْ إِلَیصلَن ی کبلُ رسا لُوطُ إِنَّا رقَالُواْ ی إِنَّه رَأَتَکإِالَّ ام دأَح نکُمم تلْتَفالَ یلِ ونَ اللَّیطْعٍ مبِق کلرِ بِأَه

 }81مصیبها ما أَصابهم إِنَّ موعدهم الصبح أَلَیس الصبح بِقَرِیبٍ  {
ات را حرکت ده و د یافت پس پاسى از شب گذشته خانوادهگفتند اى لوط ما فرستادگان پروردگار توییم آنان هرگز به تو دست نخواهن

گاه آنان صبح است مگر گمان وعدههیچ کس از شما نباید واپس بنگرد مگر زنت که آنچه به ایشان رسد به او [نیز] خواهد رسید بى
 }81صبح نزدیک نیست {

 }82ا علَیها حجارةً من سجیلٍ منضُود  {فَلَما جاء أَمرُنَا جعلْنَا عالیها سافلَها وأَمطَرْنَ
 }82هایى از [نوع] سنگ گلهاى الیه الیه بر آن فرو ریختیم {پارهپس چون فرمان ما آمد آن [شهر] را زیر و زبر کردیم و سنگ

}  یدعینَ بِبمنَ الظَّالم یا همو کبر ندۀً عموس83م{ 
 }83هاى] آن از ستمگران چندان دور نیست {زده بود و [خرابهپروردگارت نشان [سنگهایى] که نزد

مکْیالَ والْمیزَانَ إِنِّی أَراکُم بِخَیرٍ وإِلَى مدینَ أَخَاهم شُعیبا قَالَ یا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَکُم منْ إِلَـه غَیرُه والَ تَنقُصواْ الْ

إِنِّیو }  یطحمٍ موی ذَابع کُملَیع 84أَخَاف{ 
و به سوى [اهل] م دي ن برادرشان شعیب را [فرستادیم] گفت اى قوم من خدا را بپرستید براى شما جز او معبودى نیست و پیمانه 

 }84م {بینم و[لى] از عذاب روزى فراگیر بر شما بیمناکو ترازو را کم مکنید به راستى شما را در نعمت مى

 }85رضِ مفْسدینَ  {ویا قَومِ أَوفُواْ الْمکْیالَ والْمیزَانَ بِالْقسط والَ تَبخَسواْ النَّاس أَشْیاءهم والَ تَعثَواْ فی األَ
 }85د {و اى قوم من پیمانه و ترازو را به داد تمام دهید و حقوق مردم را کم مدهید و در زمین به فساد سر برمداری

}  یظفکُم بِحلَیا أَنَاْ عمینَ ونؤْمإِن کُنتُم م رٌ لَّکُمخَی ۀُ اللّهیق86ب{ 
 }86اگر مؤمن باشید باقیمانده [حالل] خدا براى شما بهتر است و من بر شما نگاهبان نیستم {

یعبد آباؤُنَا أَو أَن نَّفْعلَ فی أَموالنَا ما نَشَاء إِنَّک لَأَنت الْحلیم الرَّشید  قَالُواْ یا شُعیب أَصالَتُک تَأْمرُك أَن نَّتْرُك ما 

}87{ 
اند رها کنیم یا در اموال خود به میل خود تصرف پرستیدهدهد که آنچه را پدران ما مىگفتند اى شعیب آیا نماز تو به تو دستور مى

 }87اى {فرزانهنکنیم راستى که تو بردبار 
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خَالفَکُم إِلَى ما أَنْهاکُم عنْه إِنْ قَالَ یا قَومِ أَرأَیتُم إِن کُنت علَى بینَۀٍ من ربی ورزقَنی منْه رِزقًا حسنًا وما أُرِید أَنْ أُ

 }88اللّه علَیه تَوکَّلْت وإِلَیه أُنیب  {أُرِید إِالَّ اإلِصالَح ما استَطَعت وما تَوفیقی إِالَّ بِ
گفت اى قوم من بیندیشید اگر از جانب پروردگارم دلیل روشنى داشته باشم و او از سوى خود روزى نیکویى به من داده باشد [آیا باز 

لفت کنم [و خود مرتکب آن شوم] من دارم با شما مخاخواهم در آنچه شما را از آن باز مىهم از پرستش او دست بردارم] من نمى
گردم ام و به سوى او بازمىقصدى جز اصالح [جامعه] تا آنجا که بتوانم ندارم و توفیق من جز به [یارى] خدا نیست بر او توکل کرده

}88{ 

قَو نُوحٍ أَو مقَو ابا أَصثْلُ مکُم میبصی أَن یقَاقش نَّکُمرِمجمِ الَ یا قَویو  یدعنکُم بِبم لُوط ما قَومحٍ والص مقَو أَو وده م

}89{ 
شما با من شما را بدانجا نکشاند که [بالیى] مانند آنچه به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید به شما و اى قوم من زنهار تا مخالفت

 }89[نیز] برسد و قوم لوط از شما چندان دور نیست {

}  وددو یمحی ربإِنَّ ر هواْ إِلَیتُوب ثُم کُمبرُواْ رتَغْفاس90و{ 
 }90و از پروردگار خود آمرزش بخواهید سپس به درگاه او توبه کنید که پروردگار من مهربان و دوستدار [بندگان] است {

ا تَقُولُ ومیرًا مکَث ا نَفْقَهم بیا شُعزِیزٍ  {قَالُواْ ینَا بِعلَیع ا أَنتمو نَاكملَرَج طُکهالَ رلَویفًا وینَا ضَعف 91إِنَّا لَنَرَاك{ 
بینیم و اگر عشیره تو نبود قطعا فهمیم و واقعا تو را در میان خود ضعیف مىگویى نمىگفتند اى شعیب بسیارى از آنچه را که مى

 }91نیستى {کردیم و تو بر ما پیروز سنگسارت مى

 }92ونَ محیطٌ  {قَالَ یا قَومِ أَرهطی أَعزُّ علَیکُم منَ اللّه واتَّخَذْتُموه وراءکُم ظهرِیا إِنَّ ربی بِما تَعملُ
] در حقیقت ایداید [و فراموشش کردهسر خود گرفتهگفت اى قوم من آیا عشیره من پیش شما از خدا عزیزتر است که او را پشت

 }92دهید احاطه دارد {پروردگار من به آنچه انجام مى

ذب وارتَقبواْ إِنِّی معکُم ویا قَومِ اعملُواْ علَى مکَانَتکُم إِنِّی عاملٌ سوف تَعلَمونَ من یأْتیه عذَاب یخْزِیه ومنْ هو کَا

}  یبق93ر{ 
کنم به زودى خواهید دانست که عذاب رسواکننده بر چه سب امکانات خود عمل کنید من [نیز] عمل مىو اى قوم من شما بر ح

 }93آید و دروغگو کیست و انتظار برید که من [هم] با شما منتظرم {کسى فرود مى

نَّا وۀٍ ممبِرَح هعنُواْ مینَ آمالَّذا وبینَا شُعیرُنَا نَجاء أَما جلَمینَ  وماثج مارِهیی دواْ فحبۀُ فَأَصحیواْ الصینَ ظَلَمالَّذ أَخَذَت

}94{ 
و چون فرمان ما آمد شعیب و کسانى را که با او ایمان آورده بودند به رحمتى از جانب خویش نجات دادیم و کسانى را که ستم کرده 

 }94پا درآمدند { هایشان ازبودند فریاد [مرگبار] فرو گرفت و در خانه

}  ودثَم تدعا بنَ کَمیدا لِّمدعا أَالَ بیهاْ فغْنَوی 95کَأَن لَّم{ 
 }95اند هان مرگ بر [مردم] م دي ن همان گونه که ثمود هالك شدند {ها] هرگز اقامت نداشتهگویى در آن [خانه

لْطَانٍ مسنَا واتى بِآیوسلْنَا مسأَر لَقَد96بِینٍ  {و{ 
 }96و به راستى موسى را با آیات خود و حجتى آشکار {
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}  یدنَ بِرَشورْعرُ فا أَممنَ وورْعرَ فواْ أَمعفَاتَّب هلَئمنَ وورْع97إِلَى ف{ 
 }97ب نبود {به سوى فرعون و سران [قوم] وى فرستادیم ولى [سران] از فرمان فرعون پیروى کردند و فرمان فرعون صوا

}  ودروالْم دالْوِر بِئْسو النَّار مهدرۀِ فَأَوامیالْق موی همقَو مقْد98ی{ 
 }98آورد و [دوزخ] چه ورودگاه بدى براى واردان است {رود و آنان را به آتش درمىروز قیامت پیشاپیش قومش مى

موینَۀً ولَع هذ ی هـواْ فأُتْبِعو }  رْفُودالْم الرِّفْد ۀِ بِئْسامی99الْق{ 
 }99شود {و در این دنیا و روز قیامت به لعنت بدرقه شدند و چه بد عطایى نصیب آنان مى

}  یدصحو ما قَآئنْهم کلَیع هاء الْقُرَى نَقُصنْ أَنبم ک100ذَل{ 
 }100اند {کنیم بعضى از آنها [هنوز] بر سر پا هستند و [بعضى] بر باد رفتهحکایت مىاین از خبرهاى آن شهرهاست که آن را بر تو 

شَیء لِّما جاء أَمرُ ربک وما  وما ظَلَمنَاهم ولَـکن ظَلَمواْ أَنفُسهم فَما أَغْنَت عنْهم آلهتُهم الَّتی یدعونَ من دونِ اللّه من

موهادرَ تَتْبِیبٍ  { ز101غَی{ 
و ما به آنان ستم نکردیم ولى آنان به خودشان ستم کردند پس چون فرمان پروردگارت آمد خدایانى که به جاى خدا[ى حقیقى] 

 }101خواندند هیچ به کارشان نیامد و جز بر هالکت آنان نیفزود {مى

 }102المۀٌ إِنَّ أَخْذَه أَلیم شَدید  {وکَذَلک أَخْذُ ربک إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وهی ظَ
گرفت آرى [به قهر] گرفتن او و این گونه بود [به قهر] گرفتن پروردگارت وقتى شهرها را در حالى که ستمگر بودند [به قهر] مى

 }102دردناك و سخت است {

 موی کرَةِ ذَلاآلخ ذَابع نْ خَافۀً لِّمآلی کی ذَلإِنَّ ف}  ودشْهم موی کذَلو النَّاس لَّه وعمج103م{ 
آورند و ترسد عبرتى است آن [روز] روزى است که مردم را براى آن گرد مىقطعا در این [یادآوریها] براى کسى که از عذاب آخرت مى

 }103شوند {آن [روز] روزى است که [جملگى در آن] حاضر مى

 }104لأَجلٍ معدود  { وما نُؤَخِّرُه إِالَّ
 }104افکنیم {و ما آن را جز تا زمان معینى به تاخیر نمى

}  یدعسو یشَق منْهفَم هإِالَّ بِإِذْن نَفْس الَ تَکَلَّم أْتی مو105ی{ 
 }105بختند و [برخى] نیکبخت {تیرهروزى [است] که چون فرا رسد هیچ کس جز به اذن وى سخن نگوید آنگاه بعضى از آنان 

 }106فَأَما الَّذینَ شَقُواْ فَفی النَّارِ لَهم فیها زفیرٌ وشَهِیقٌ  {
 }106اى دارند {اند در آتش فریاد و نالهشدهبختو اما کسانى که تیره

با شَاء رإِالَّ م ضاألَرو اتاومالس تاما دا میهینَ فدخَال}  رِیدا یالٌ لِّمفَع کبإِنَّ ر 107ک{ 
 }107تا آسمانها و زمین برجاست در آن ماندگار خواهند بود مگر آنچه پروردگارت بخواهد زیرا پروردگار تو همان کند که خواهد {

 اتاومالس تاما دا میهینَ فدنَّۀِ خَالی الْجواْ فَفدعینَ سا الَّذأَمو}  ذُوذجرَ مطَاء غَیع کبا شَاء رإِالَّ م ضاألَر108و{ 
اند تا آسمانها و زمین برجاست در بهشت جاودانند مگر آنچه پروردگارت بخواهد [که این] بخششى است شدهو اما کسانى که نیکبخت

 }108که بریدنى نیست {
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ؤُالء م هـ دبعا یمۀٍ مرْیی مف نقُوصٍ  فَالَ تَکرَ مغَی مهیبنَص مفُّوهوإِنَّا لَملُ ون قَبم ماؤُهآب دبعا یونَ إِالَّ کَمدبعا ی

}109{ 
پرستند و ما پرستیدند نمىپرستند در تردید مباش آنان جز همان گونه که قبال پدرانشان مىپس در باره آنچه آنان [=مشرکان] مى

 }109ناکاسته خواهیم داد {بهره ایشان را تمام و 

مإِنَّهو منَهیب یلَقُض کبن رم قَتبۀٌ سمالَ کَللَوو یهف ففَاخْتُل تَابى الْکوسنَا مآتَی لَقَدرِیبٍ  وم نْهم ی شَکلَف 

}110{ 
اى پیشى نگرفته بود گر از جانب پروردگارت وعدهو به حقیقت ما به موسى کتاب [آسمانى] دادیم پس در مورد آن اختالف شد و ا

 }110آمیزند {قطعا میان آنها داورى شده بود و بى گمان آنان در باره آن در شکى بهتان

 }111وإِنَّ کُـال لَّما لَیوفِّینَّهم ربک أَعمالَهم إِنَّه بِما یعملُونَ خَبِیرٌ  {
 }111دهند آگاه است {اعمال هر یک را به تمام [و کمال] به آنان خواهد داد چرا که او به آنچه انجام مى و قطعا پروردگارت [نتیجه]

 }112فَاستَقم کَما أُمرْت ومن تَاب معک والَ تَطْغَواْ إِنَّه بِما تَعملُونَ بصیرٌ  {
تو توبه کرده [نیز چنین کند] و طغیان مکنید که او به آنچه انجام اى ایستادگى کن و هر که با پس همان گونه که دستور یافته

 }112دهید بیناست {مى

 }113نصرُونَ  {والَ تَرْکَنُواْ إِلَى الَّذینَ ظَلَمواْ فَتَمسکُم النَّار وما لَکُم من دونِ اللّه منْ أَولیاء ثُم الَ تُ
رسد و در برابر خدا براى شما دوستانى نخواهد بود و ل مشوید که آتش [دوزخ] به شما مىاند متمایو به کسانى که ستم کرده

 }113سرانجام یارى نخواهید شد {

یئَات ذَلک ذکْرَى نَ السـبذْهی نَاتسلِ إِنَّ الْحنَ اللَّیلَفًا مزارِ والَةَ طَرَفَیِ النَّهمِ الصأَقرِینَ   ولذَّاک114{ل{ 
برد این براى پندگیرندگان و در دو طرف روز [=اول و آخر آن] و نخستین ساعات شب نماز را برپا دار زیرا خوبیها بدیها را از میان مى

 }114پندى است {

 }115واصبِرْ فَإِنَّ اللّه الَ یضیع أَجرَ الْمحسنینَ  {
 }115گرداند {ىو شکیبا باش که خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نم

یالً مضِ إِالَّ قَلی األَرف ادنِ الْفَسنَ عونْهۀٍ ییقلُواْ بأُو کُملن قَبنَ الْقُرُونِ مالَ کَانَ مینَ فَلَوالَّذ عاتَّبو منْهنَا مینْ أَنجم

 }116ظَلَمواْ ما أُتْرِفُواْ فیه وکَانُواْ مجرِمینَ  {
از نسلهاى پیش از شما خردمندانى نبودند که [مردم را] از فساد در زمین باز دارند جز اندکى از کسانى که از میان آنان  پس چرا

 }116نجاتشان دادیم و کسانى که ستم کردند به دنبال ناز و نعمتى که در آن بودند رفتند و آنان بزهکار بودند {

 }117ظُلْمٍ وأَهلُها مصلحونَ  {وما کَانَ ربک لیهلک الْقُرَى بِ
 }117و پروردگار تو [هرگز] بر آن نبوده است که شهرهایى را که مردمش اصالحگرند به ستم هالك کند {

 }118ولَو شَاء ربک لَجعلَ النَّاس أُمۀً واحدةً والَ یزَالُونَ مخْتَلفینَ  {
 }118داد در حالى که پیوسته در اختالفند {همه مردم را امت واحدى قرار مى خواست قطعاو اگر پروردگار تو مى

 }119جمعینَ  {إِالَّ من رحم ربک ولذَلک خَلَقَهم وتَمت کَلمۀُ ربک ألَمألنَّ جهنَّم منَ الْجِنَّۀِ والنَّاسِ أَ
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و براى همین آنان را آفریده است و وعده پروردگارت [چنین] تحقق پذیرفته است [که] مگر کسانى که پروردگار تو به آنان رحم کرده 
 }119البته جهنم را از جن و انس یکسره پر خواهم کرد {

ظَۀٌ وعومقُّ والْح هذ ی هـف اءكجو كفُؤَاد بِه تا نُثَبلِ ماء الرُّسنْ أَنبم کلَیع نَّقُص کُـالکْوینَ  ذنؤْملْمرَى ل

}120{ 
گردانیم و در اینها کنیم چیزى است که دلت را بدان استوار مىو هر یک از سرگذشتهاى پیامبران [خود] را که بر تو حکایت مى

 }120حقیقت براى تو آمده و براى مؤمنان اندرز و تذکرى است {

 }121نَتکُم إِنَّا عاملُونَ  {وقُل لِّلَّذینَ الَ یؤْمنُونَ اعملُواْ علَى مکَا
 }121آورند بگو بر حسب امکانات خود عمل کنید که ما [هم] عمل خواهیم کرد {و به کسانى که ایمان نمى

 }122وانتَظرُوا إِنَّا منتَظرُونَ  {
 }122و منتظر باشید که ما [نیز] منتظر خواهیم بود {

 }123وإِلَیه یرْجع األَمرُ کُلُّه فَاعبده وتَوکَّلْ علَیه وما ربک بِغَافلٍ عما تَعملُونَ  { وللّه غَیب السماوات واألَرضِ
شود پس او را پرستش کن و بر او توکل نماى و پروردگار تو از و نهان آسمانها و زمین از آن خداست و تمام کارها به او بازگردانده مى

 }123دهید غافل نیست {مى آنچه انجام

 
 قدر - 61

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1إِنَّا أَنزَلْنَاه فی لَیلَۀِ الْقَدرِ  {
 }1ما [قرآن را] در شب قدر نازل کردیم {

 }2وما أَدراك ما لَیلَۀُ الْقَدرِ  {
 }2{ و از شب قدر چه آگاهت کرد

 }3لَیلَۀُ الْقَدرِ خَیرٌ منْ أَلْف شَهرٍ  {
 }3شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است {

 }4تَنَزَّلُ الْملَائکَۀُ والرُّوح فیها بِإِذْنِ ربهِم من کُلِّ أَمرٍ  {
 }4فرود آیند {در آن [شب] فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان براى هر کارى [که مقرر شده است] 

 }5سلَام هی حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ  {
 }5[آن شب] تا دم صبح صلح و سالم است {
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 دخان - 62

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1حم  {
 }1حاء میم {

 }2والْکتَابِ الْمبِینِ  {
 }2سوگند به کتاب روشنگر {

 }3أَنزَلْنَاه فی لَیلَۀٍ مبارکَۀٍ إِنَّا کُنَّا منذرِینَ  {إِنَّا 
 }3[که] ما آن را در شبى فرخنده نازل کردیم [زیرا] که ما هشداردهنده بودیم {

 }4فیها یفْرَقُ کُلُّ أَمرٍ حکیمٍ  {
 }4یابد {در آن [شب] هر [گونه] کارى [به نحوى] استوار فیصله مى

 }5منْ عندنَا إِنَّا کُنَّا مرْسلینَ  {أَمرًا 
 }5گیرد] ما فرستنده [پیامبران] بودیم {[این] کارى است [که] از جانب ما [صورت مى

}  یملالْع یعمالس وه إِنَّه کبن رۀً ممح6ر{ 
 }6[و این] رحمتى از پروردگار توست که او شنواى داناست {

 بینَ  {رنوقا إِن کُنتُم ممنَهیا بمضِ والْأَرو اتاوم7الس{ 
 }7پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است اگر یقین دارید {

 }8لَا إِلَه إِلَّا هو یحیِی ویمیت ربکُم ورب آبائکُم الْأَولینَ  {
 }8میراند پروردگار شما و پروردگار پدران شماست {خشد و مىبخدایى جز او نیست او زندگى مى

 }9بلْ هم فی شَک یلْعبونَ  {
 }9ولى نه آنها به شک و شبهه خویش سرگرمند {

 }10فَارتَقب یوم تَأْتی السماء بِدخَانٍ مبِینٍ  {
 }10آورد {پس در انتظار روزى باش که آسمان دودى نمایان برمى

ی}  یمأَل ذَابذَا عه 11غْشَى النَّاس{ 
 }11گیرد این است عذاب پر درد {که مردم را فرو مى

 }12ربنَا اکْشف عنَّا الْعذَاب إِنَّا مؤْمنُونَ  {
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 }12گویند] پروردگارا این عذاب را از ما دفع کن که ما ایمان داریم {[مى

 }13ءهم رسولٌ مبِینٌ  {أَنَّى لَهم الذِّکْرَى وقَد جا
 }13آنان را کجا [جاى] پند[گرفتن] باشد و حال آنکه به یقین براى آنان پیامبرى روشنگر آمده است {

 }14ثُم تَولَّوا عنْه وقَالُوا معلَّم مجنُونٌ  {
 }14اى دیوانه است {یافتهپس از او روى برتافتند و گفتند تعلیم

 }15و الْعذَابِ قَلیلًا إِنَّکُم عائدونَ  {إِنَّا کَاشفُ
 }15گیرید {داریم [ولى شما] در حقیقت باز از سر مىما این عذاب را اندکى از شما برمى

 }16یوم نَبطش الْبطْشَۀَ الْکُبرَى إِنَّا منتَقمونَ  {
 }16ایم {کشندهمزنیم همان حمله بزرگ [آنگاه] ما انتقاروزى که دست به حمله مى

}  ولٌ کَرِیمسر ماءهجنَ وورْعف مقَو ملَهفَتَنَّا قَب لَقَد17و{ 
 }17و به یقین پیش از آنان قوم فرعون را بیازمودیم و پیامبرى بزرگوار برایشان آمد {

 }18أَنْ أَدوا إِلَی عباد اللَّه إِنِّی لَکُم رسولٌ أَمینٌ  {
 }18اى امینم {آنان گفت] بندگان خدا را به من بسپارید زیرا که من شما را فرستاده که [به

 }19وأَنْ لَّا تَعلُوا علَى اللَّه إِنِّی آتیکُم بِسلْطَانٍ مبِینٍ  {
 }19ام {و بر خدا برترى مجویید که من براى شما حجتى آشکار آورده

 }20ن تَرْجمونِ  {وإِنِّی عذْت بِرَبی وربکُم أَ
 }20برم از اینکه مرا سنگباران کنید {و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى

 }21وإِنْ لَّم تُؤْمنُوا لی فَاعتَزِلُونِ  {
 }21آورید پس از من کناره گیرید {و اگر به من ایمان نمى

 }22{فَدعا ربه أَنَّ هؤُلَاء قَوم مجرِمونَ  
 }22پس پروردگار خود را خواند که اینها مردمى گناهکارند {

 }23فَأَسرِ بِعبادي لَیلًا إِنَّکُم متَّبعونَ  {
 }23[فرمود] بندگانم را شبانه ببر زیرا شما مورد تعقیب واقع خواهید شد {

 }24واتْرُك الْبحرَ رهوا إِنَّهم جند مغْرَقُونَ  {
 }24اند {شدنىسر بگذار که آنان سپاهى غرقرا هنگامى که آرام است پشتو دریا 

 }25کَم تَرَکُوا من جنَّات وعیونٍ  {
 }25سارانى [که آنها بعد از خود] بر جاى نهادند {[وه] چه باغها و چشمه

 }26وزروعٍ ومقَامٍ کَرِیمٍ  {
 }26هاى نیکو {و کشتزارها و جایگاه

 }27کَانُوا فیها فَاکهِینَ  { ونَعمۀٍ
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 }27و نعمتى که از آن برخوردار بودند {

 }28کَذَلک وأَورثْنَاها قَوما آخَرِینَ  {
 }28[آرى] این چنین [بود] و آنها را به مردمى دیگر میراث دادیم {

 }29فَما بکَت علَیهِم السماء والْأَرض وما کَانُوا منظَرِینَ  {
 }29و آسمان و زمین بر آنان زارى نکردند و مهلت نیافتند {

 }30ولَقَد نَجینَا بنی إِسرَائیلَ منَ الْعذَابِ الْمهِینِ  {
 }30آور رهانیدیم {و به راستى فرزندان اسرائیل را از عذاب خفت

 }31من فرْعونَ إِنَّه کَانَ عالیا منَ الْمسرِفینَ  {
 }31[دست] فرعون که متکبرى از افراطکاران بود { از

 }32ولَقَد اخْتَرْنَاهم علَى علْمٍ علَى الْعالَمینَ  {
 }32و قطعا آنان را دانسته بر مردم جهان ترجیح دادیم {

 }33وآتَینَاهم منَ الْآیات ما فیه بلَاء مبِینٌ  {
 }33در آن آزمایشى آشکار بود بدیشان دادیم { ها [ى الهى] آنچه را کهو از نشانه

 }34إِنَّ هؤُلَاء لَیقُولُونَ  {
 }34گویند {هر آینه این [کافران] مى

 }35إِنْ هی إِلَّا موتَتُنَا الْأُولَى وما نَحنُ بِمنشَرِینَ  {
 }35شدنى نیستیم {اى] نیست و ما زندهجز مرگ نخستین دیگر [واقعه

 }36بِآبائنَا إِن کُنتُم صادقینَ  {فَأْتُوا 
 }36گویید پس پدران ما را [باز] آورید {اگر راست مى

 }37أَهم خَیرٌ أَم قَوم تُبعٍ والَّذینَ من قَبلهِم أَهلَکْنَاهم إِنَّهم کَانُوا مجرِمینَ  {
 }37ودند آنها را هالك کردیم زیرا که گنهکار بودند {آیا ایشان بهترند یا قوم تبع و کسانى که پیش از آنها ب

 }38وما خَلَقْنَا السماوات والْأَرض وما بینَهما لَاعبِینَ  {
 }38ایم {و آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است به بازى نیافریده

منَّ أَکْثَرَهلَکقِّ وا إِلَّا بِالْحما خَلَقْنَاهونَ  { ملَمع39لَا ی{ 
 }39دانند {ایم لیکن بیشترشان نمىآنها را جز به حق نیافریده

 }40إِنَّ یوم الْفَصلِ میقَاتُهم أَجمعینَ  {
 }40در حقیقت روز جدا سازى موعد همه آنهاست {

 }41یوم لَا یغْنی مولًى عن مولًى شَیئًا ولَا هم ینصرُونَ  {
 }41شوند {تواند حمایتى کند و آنان یارى نمىهمان روزى که هیچ دوستى از هیچ دوستى نمى

}  یمزِیزُ الرَّحالْع وه إِنَّه اللَّه محن ر42إِلَّا م{ 
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 }42مگر کسى را که خدا رحمت کرده است زیرا که اوست همان ارجمند مهربان {

 }43إِنَّ شَجرَةَ الزَّقُّومِ  {
 }43درخت زقوم { آرى

 }44طَعام الْأَثیمِ  {
 }44خوراك گناه پیشه است {

 }45کَالْمهلِ یغْلی فی الْبطُونِ  {
 }45گدازد {چون مس گداخته در شکمها مى

 }46کَغَلْیِ الْحمیمِ  {
 }46همانند جوشش آب جوشان {

 }47خُذُوه فَاعتلُوه إِلَى سواء الْجحیمِ  {
 }47بگیرید و به میان دوزخش بکشانید {او را 

 }48ثُم صبوا فَوقَ رأْسه منْ عذَابِ الْحمیمِ  {
 }48آنگاه از عذاب آب جوشان بر سرش فرو ریزید {

}  زِیزُ الْکَرِیمالْع أَنت 49ذُقْ إِنَّک{ 
 }49بچش که تو همان ارجمند بزرگوارى {

 ا کُنتُم بِهذَا متَرُونَ  {إِنَّ ه50تَم{ 
 }50کردید {این است همان چیزى که در باره آن تردید مى

 }51إِنَّ الْمتَّقینَ فی مقَامٍ أَمینٍ  {
 }51به راستى پرهیزگاران در جایگاهى آسوده [اند] {

 }52فی جنَّات وعیونٍ  {
 }52سارها {در بوستانها و کنار چشمه

 }53ستَبرَقٍ متَقَابِلینَ  {یلْبسونَ من سندسٍ وإِ
 }53اند {پوشند [و] برابر هم نشستهپرنیان نازك و دیباى ستبر مى

 }54کَذَلک وزوجنَاهم بِحورٍ عینٍ  {
 }54گردانیم {چشم همسر مى[آرى] چنین [خواهد بود] و آنها را با حوریان درشت

 }55{  یدعونَ فیها بِکُلِّ فَاکهۀٍ آمنینَ
 }55طلبند {اى را [که بخواهند] آسوده خاطر مىدر آنجا هر میوه

 }56لَا یذُوقُونَ فیها الْموت إِلَّا الْموتَۀَ الْأُولَى ووقَاهم عذَاب الْجحیمِ  {
 }56دارد {در آنجا جز مرگ نخستین مرگ نخواهند چشید و [خدا] آنها را از عذاب دوزخ نگاه مى

 }57ا من ربک ذَلک هو الْفَوز الْعظیم  {فَضْلً
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 }57[این] بخششى است از جانب پروردگار تو این است همان کامیابى بزرگ {

 }58فَإِنَّما یسرْنَاه بِلسانک لَعلَّهم یتَذَکَّرُونَ  {
 }58{در حقیقت [قرآن] را بر زبان تو آسان گردانیدیم امید که پند پذیرند 

 }59فَارتَقب إِنَّهم مرْتَقبونَ  {
 }59پس مراقب باش زیرا که آنان هم مراقبند {

 
 یس - 63

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1یس  {
 }1یس[/یاسین] {

 }2والْقُرْآنِ الْحکیمِ  {
 }2آموز {سوگند به قرآن حکمت

 ینَ  {إِنَّکلرْسنَ الْم3لَم{ 
 }3که قطعا تو از [جمله] پیامبرانى {

 }4علَى صرَاط مستَقیمٍ  {
 }4بر راهى راست {

 }5تَنزِیلَ الْعزِیزِ الرَّحیمِ  {
 }5[و کتابت] از جانب آن عزیز مهربان نازل شده است {

 }6{  لتُنذر قَوما ما أُنذر آباؤُهم فَهم غَافلُونَ
 }6داده نشدند و در غفلت ماندند بیم دهى {تا قومى را که پدرانشان بیم

 }7لَقَد حقَّ الْقَولُ علَى أَکْثَرِهم فَهم لَا یؤْمنُونَ  {
 }7آرى گفته [خدا] در باره بیشترشان محقق گردیده است در نتیجه آنها نخواهند گروید {

هِمنَاقی أَعلْنَا فعونَ  { إِنَّا جحقْمم مإِلَى األَذْقَانِ فَه 8أَغْالَالً فَهِی{ 
 }8اند {ایم به طورى که سرهایشان را باال نگاه داشته و دیده فرو هشتههایشان غلهایى نهادهما در گردنهاى آنان تا چانه

 }9فَأَغْشَینَاهم فَهم الَ یبصرُونَ  {وجعلْنَا من بینِ أَیدیهِم سدا ومنْ خَلْفهِم سدا 
 }9توانند ببینند {ایم در نتیجه نمىاى بر [چشمان] آنان فرو گستردهسرشان سدى نهاده و پردهو [ما] فراروى آنها سدى و پشت
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 }10وسواء علَیهِم أَأَنذَرتَهم أَم لَم تُنذرهم الَ یؤْمنُونَ  {
 }10کند نخواهند گروید {بیم دهى [و] چه بیم ندهى به حالشان تفاوت نمىو آنان را چه 

 }11إِنَّما تُنذر منِ اتَّبع الذِّکْرَ وخَشی الرَّحمن بِالْغَیبِ فَبشِّرْه بِمغْفرَةٍ وأَجرٍ کَرِیمٍ  {
داى] رحمان در نهان بترسد [چنین کسى را] به بیم دادن تو تنها کسى را [سودمند] است که کتاب حق را پیروى کند و از [خ

 }11آمرزش و پاداشى پر ارزش مژده ده {

 }12إِنَّا نَحنُ نُحیِی الْموتَى ونَکْتُب ما قَدموا وآثَارهم وکُلَّ شَیء أحصینَاه فی إِمامٍ مبِینٍ  {
اى کنیم و هر چیزى را در کارنامهاند با آثار [و اعمال]شان درج مىفرستاده سازیم و آنچه را از پیشآرى ماییم که مردگان را زنده مى

 }12ایم {روشن برشمرده

 }13واضْرِب لَهم مثَالً أَصحاب الْقَرْیۀِ إِذْ جاءها الْمرْسلُونَ  {
 }13[داستان] مردم آن شهرى را که رسوالن بدانجا آمدند براى آنان م ث ل زن {

لُونَ  {إِذْ أَررْسکُم مفَقَالُوا إِنَّا إِلَی ثنَا بِثَالزَّزا فَعموهنِ فَکَذَّباثْنَی هِملْنَا إِلَی14س{ 
آنگاه که دو تن سوى آنان فرستادیم و[لى] آن دو را دروغزن پنداشتند تا با [فرستاده] سومین [آنان را] تایید کردیم پس [رسوالن] 

 }14ایم {ه پیامبرى فرستاده شدهگفتند ما به سوى شما ب

 }15قَالُوا ما أَنتُم إِالَّ بشَرٌ مثْلُنَا وما أَنزَلَ الرَّحمن من شَیء إِنْ أَنتُم إِالَّ تَکْذبونَ  {
 }15{ پردازید[ناباوران آن دیار] گفتند شما جز بشرى مانند ما نیستید و [خداى] رحمان چیزى نفرستاده و شما جز دروغ نمى

 }16قَالُوا ربنَا یعلَم إِنَّا إِلَیکُم لَمرْسلُونَ  {
 }16ایم {داند که ما واقعا به سوى شما به پیامبرى فرستاده شدهگفتند پروردگار ما مى

 }17وما علَینَا إِالَّ الْبالَغُ الْمبِینُ  {
 }17اى] جز رسانیدن آشکار [پیام] نیست {و بر ما [وظیفه

 }18الُوا إِنَّا تَطَیرْنَا بِکُم لَئن لَّم تَنتَهوا لَنَرْجمنَّکُم ولَیمسنَّکُم منَّا عذَاب أَلیم  {قَ
کنیم و قطعا عذاب دردناکى از ما به شما ایم اگر دست برندارید سنگسارتان مىپاسخ دادند ما [حضور] شما را به شگون بد گرفته

 }18خواهد رسید {

 }19الُوا طَائرُکُم معکُم أَئن ذُکِّرْتُم بلْ أَنتُم قَوم مسرِفُونَ  {قَ
 }19ورزید] نه بلکه شما قومى اسرافکارید {[رسوالن] گفتند شومى شما با خود شماست آیا اگر شما را پند دهند [باز کفر مى

 }20ومِ اتَّبِعوا الْمرْسلینَ  {وجاء منْ أَقْصى الْمدینَۀِ رجلٌ یسعى قَالَ یا قَ
 }20و [در این میان] مردى از دورترین جاى شهر دوان دوان آمد [و] گفت اى مردم از این فرستادگان پیروى کنید {

 }21اتَّبِعوا من الَّ یسأَلُکُم أَجرًا وهم مهتَدونَ  {
 }21بر راه راست قرار دارند پیروى کنید {خواهند و خود [نیز] از کسانى که پاداشى از شما نمى

 }22وما لی الَ أَعبد الَّذي فَطَرَنی وإِلَیه تُرْجعونَ  {
 }22یابید {آخر چرا کسى را نپرستم که مرا آفریده است و [همه] شما به سوى او بازگشت مى
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 }23الَّ تُغْنِ عنِّی شَفَاعتُهم شَیئًا والَ ینقذُونِ  {أَأَتَّخذُ من دونه آلهۀً إِن یرِدنِ الرَّحمن بِضُرٍّ 
دهد و نه آیا به جاى او خدایانى را بپرستم که اگر [خداى] رحمان بخواهد به من گزندى برساند نه شفاعتشان به حالم سود مى

 }23توانند مرا برهانند {مى

 }24إِنِّی إِذًا لَّفی ضَالَلٍ مبِینٍ  {
 }24رت من قطعا در گمراهى آشکارى خواهم بود {در آن صو

 }25إِنِّی آمنت بِرَبکُم فَاسمعونِ  {
 }25من به پروردگارتان ایمان آوردم [اقرار] مرا بشنوید {

 }26قیلَ ادخُلِ الْجنَّۀَ قَالَ یا لَیت قَومی یعلَمونَ  {
 }26دانستند {ه بهشت درآى گفت اى کاش قوم من مى[سرانجام به جرم ایمان کشته شد و بدو] گفته شد ب

 }27بِما غَفَرَ لی ربی وجعلَنی منَ الْمکْرَمینَ  {
 }27که پروردگارم چگونه مرا آمرزید و در زمره عزیزانم قرار داد {

ا کُنَّا مماء ومنَ السم ندنْ جم هدعن بم هملَى قَوا أَنزَلْنَا عمینَ  {و28نزِل{ 
 }28پس از [شهادت] وى هیچ سپاهى از آسمان بر قومش فرود نیاوردیم و [پیش از این هم] فروفرستنده نبودیم {

 }29إِن کَانَت إِالَّ صیحۀً واحدةً فَإِذَا هم خَامدونَ  {
 }29تنها یک فریاد بود و بس و بناگاه [همه] آنها سرد بر جاى فسردند {

 }30حسرَةً علَى الْعباد ما یأْتیهِم من رسولٍ إِالَّ کَانُوا بِه یستَهزِؤُون  {یا 
 }30کردند {اى بر آنان نیامد مگر آنکه او را ریشخند مىدریغا بر این بندگان هیچ فرستاده

إِلَی منْ الْقُرُونِ أَنَّهم ملَهلَکْنَا قَبأَه ا کَمرَوی ونَ  {أَلَمرْجِعالَ ی 31هِم{ 
 }31گردند {اند که چه بسیار نسلها را پیش از آنان هالك گردانیدیم که دیگر آنها به سویشان بازنمىمگر ندیده

 }32وإِن کُلٌّ لَّما جمیع لَّدینَا محضَرُونَ  {
 }32و قطعا همه آنان در پیشگاه ما احضار خواهند شد {

 }33أَرض الْمیتَۀُ أَحیینَاها وأَخْرَجنَا منْها حبا فَمنْه یأْکُلُونَ  {وآیۀٌ لَّهم الْ
 }33خورند {و زمین مرده برهانى است براى ایشان که آن را زنده گردانیدیم و دانه از آن برآوردیم که از آن مى

 }34ا فیها منْ الْعیونِ  {وجعلْنَا فیها جنَّات من نَّخیلٍ وأَعنَابٍ وفَجرْنَ
 }34ها در آن روان کردیم {و در آن [زمین] باغهایى از درختان خرما و تاك قرار دادیم و چشمه

 }35لیأْکُلُوا من ثَمرِه وما عملَتْه أَیدیهِم أَفَلَا یشْکُرُونَ  {
 }35گزارند {[هم] سپاس نمى تا از میوه آن و [از] کارکرد دستهاى خودشان بخورند آیا باز

 }36سبحانَ الَّذي خَلَقَ الْأَزواج کُلَّها مما تُنبِت الْأَرض ومنْ أَنفُسهِم ومما لَا یعلَمونَ  {
 }36دانند همه را نر و ماده گردانیده است {رویاند و [نیز] از خودشان و از آنچه نمىپاك [خدایى] که از آنچه زمین مى

 }37وآیۀٌ لَّهم اللَّیلُ نَسلَخُ منْه النَّهار فَإِذَا هم مظْلمونَ  {
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 }37روند {کنیم و بناگاه آنان در تاریکى فرو مىاى [دیگر] براى آنها شب است که روز را [مانند پوست] از آن برمىو نشانه

تَقْد کا ذَلتَقَرٍّ لَّهسمرِي لتَج سالشَّمیمِ  {ولزِیزِ الْع38یرُ الْع{ 
 }38و خورشید به [سوى] قرارگاه ویژه خود روان است تقدیر آن عزیز دانا این است {

 }39والْقَمرَ قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى عاد کَالْعرْجونِ الْقَدیمِ  {
 }39{ایم تا چون شاخک خشک خوشه خرما برگردد و براى ماه منزلهایى معین کرده

 }40لَا الشَّمس ینبغی لَها أَن تُدرِك الْقَمرَ ولَا اللَّیلُ سابِقُ النَّهارِ وکُلٌّ فی فَلَک یسبحونَ  {
 }40نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشى جوید و هر کدام در سپهرى شناورند {

یلْنَا ذُرمأَنَّا ح مۀٌ لَّهآیونِ  {وشْحالْم ی الْفُلْکف م41تَه{ 
 }41اى [دیگر] براى آنان اینکه ما نیاکانشان را در کشتى انباشته سوار کردیم {و نشانه

 }42وخَلَقْنَا لَهم من مثْله ما یرْکَبونَ  {
 }42و مانند آن براى ایشان مرکوبها[ى دیگرى] خلق کردیم {

إِن نَّشَأْ نُغْرِقْهنقَذُونَ  {وی ملَا هو مرِیخَ لَهفَلَا ص 43م{ 
 }43بینند {یابند و روى نجات نمىکنیم و هیچ فریادرسى نمىو اگر بخواهیم غرقشان مى

 }44إِلَّا رحمۀً منَّا ومتَاعا إِلَى حینٍ  {
 }44سازیم {مگر رحمتى از جانب ما [شامل آنها گردد] و تا چندى [آنها را] برخوردار 

 }45وإِذَا قیلَ لَهم اتَّقُوا ما بینَ أَیدیکُم وما خَلْفَکُم لَعلَّکُم تُرْحمونَ  {
 }45شنوند] {سر دارید بترسید امید که مورد رحمت قرار گیرید [نمىو چون به ایشان گفته شود از آنچه در پیش رو و پشت

 }46آیات ربهِم إِلَّا کَانُوا عنْها معرِضینَ  {وما تَأْتیهِم منْ آیۀٍ منْ 
 }46هاى پروردگارشان بر آنان نیامد جز اینکه از آن رویگردان شدند {اى از نشانهو هیچ نشانه

منُوا أَنُطْعینَ آملَّذینَ کَفَرُوا لقَالَ الَّذ اللَّه قَکُمزا رمقُوا مأَنف میلَ لَهإِذَا قی ضَلَالٍ  وإِلَّا ف إِنْ أَنتُم همأَطْع شَاء اللَّهی ن لَّوم

 }47مبِینٍ  {
گویند آیا اند مىاند به آنان که ایمان آوردهو چون به آنان گفته شود از آنچه خدا به شما روزى داده انفاق کنید کسانى که کافر شده

 }47خورانید شما جز در گمراهى آشکارى [بیش] نیستید {را مىخواست [خودش] وى کسى را بخورانیم که اگر خدا مى

 }48ویقُولُونَ متَى هذَا الْوعد إِن کُنتُم صادقینَ  {
 }48گویید پس این وعده [عذاب] کى خواهد بود {گویند اگر راست مىو مى

 مهو مةً تَأْخُذُهداحۀً وحینظُرُونَ إِلَّا صا یونَ  {ممصخ49ی{ 
 }49جز یک فریاد [مرگبار] را انتظار نخواهند کشید که هنگامى که سرگرم جدالند غافلگیرشان کند {

 }50فَلَا یستَطیعونَ تَوصیۀً ولَا إِلَى أَهلهِم یرْجِعونَ  {
 }50توانند به سوى کسان خود برگردند {آنگاه نه توانایى وصیتى دارند و نه مى

لُونَ  {ونسی هِمبإِلَى ر اثدنَ الْأَجم مورِ فَإِذَا هی الصخَ ف51نُف{ 
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 }51آیند {و در صور دمیده خواهد شد پس بناگاه از گورهاى خود شتابان به سوى پروردگار خویش مى

 }52وصدقَ الْمرْسلُونَ  {قَالُوا یا ویلَنَا من بعثَنَا من مرْقَدنَا هذَا ما وعد الرَّحمنُ 
 }52گفتند {گویند اى واى بر ما چه کسى ما را از آرامگاهمان برانگیخت این است همان وعده خداى رحمان و پیامبران راست مىمى

 }53إِن کَانَت إِلَّا صیحۀً واحدةً فَإِذَا هم جمیع لَّدینَا محضَرُونَ  {
 }53و بس و بناگاه همه در پیشگاه ما حاضر آیند { [باز هم] یک فریاد است

 }54فَالْیوم لَا تُظْلَم نَفْس شَیئًا ولَا تُجزَونَ إِلَّا ما کُنتُم تَعملُونَ  {
 }54اید پاداشى نخواهید یافت {رود جز در برابر آنچه کردهامروز بر کسى هیچ ستم نمى

مونَّۀِ الْیالْج ابحونَ  { إِنَّ أَصهی شُغُلٍ فَاک55ف{ 
 }55در این روز اهل بهشت کار و بارى خوش در پیش دارند {

 }56هم وأَزواجهم فی ظلَالٍ علَى الْأَرائک متَّکؤُونَ  {
 }56زنند {ها بر تختها تکیه مىآنها با همسرانشان در زیر سایه

دا یم ملَهۀٌ وها فَاکیهف مونَ  {لَه57ع{ 
 }57در آنجا براى آنها [هر گونه] میوه است و هر چه دلشان بخواهد {

 }58سلَام قَولًا من رب رحیمٍ  {
 }58شود {از جانب پروردگار[ى] مهربان [به آنان] سالم گفته مى

 }59وامتَازوا الْیوم أَیها الْمجرِمونَ  {
 }59گناهان] جدا شوید {بىو اى گناهکاران امروز [از 

 }60أَلَم أَعهد إِلَیکُم یا بنی آدم أَن لَّا تَعبدوا الشَّیطَانَ إِنَّه لَکُم عدو مبِینٌ  {
 }60اى فرزندان آدم مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید زیرا وى دشمن آشکار شماست {

ذَا صی هوندبأَنْ اعو}  یمتَقس61رَاطٌ م{ 
 }61و اینکه مرا بپرستید این است راه راست {

 }62ولَقَد أَضَلَّ منکُم جِبِلا کَثیرًا أَفَلَم تَکُونُوا تَعقلُونَ  {
 }62کردید {و [او] گروهى انبوه از میان شما را سخت گمراه کرد آیا تعقل نمى

 ی کُنتُمالَّت نَّمهج هذونَ  {هد63تُوع{ 
 }63شد {این است جهنمى که به شما وعده داده مى

 }64اصلَوها الْیوم بِما کُنتُم تَکْفُرُونَ  {
 }64ورزیدید اکنون در آن درآیید {به [جرم] آنکه کفر مى

ملُهجأَر دتَشْهو یهِمدنَا أَیتُکَلِّمو هِماهلَى أَفْوع منَخْت موونَ  { الْیبکْسا کَانُوا ی65بِم{ 
 }65دهند {ساختند گواهى مىگویند و پاهایشان بدانچه فراهم مىنهیم و دستهایشان با ما سخن مىامروز بر دهانهاى آنان مهر مى

 }66ولَو نَشَاء لَطَمسنَا علَى أَعینهِم فَاستَبقُوا الصرَاطَ فَأَنَّى یبصرُونَ  {
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توانند ببینند گیریم تا در راه [کج] بر هم پیشى جویند ولى [راه راست را] از کجا مىخواهیم هر آینه فروغ از دیدگانشان مىو اگر ب
}66{ 

 }67ولَو نَشَاء لَمسخْنَاهم علَى مکَانَتهِم فَما استَطَاعوا مضیا ولَا یرْجِعونَ  {
 }67اى] که نه بتوانند بروند و نه برگردند {کنیم [به گونهجاى خود مسخ مىو اگر بخواهیم هرآینه ایشان را در 

 }68ومنْ نُعمرْه نُنَکِّسه فی الْخَلْقِ أَفَلَا یعقلُونَ  {
 }68اندیشند {و هر که را عمر دراز دهیم او را [از نظر] خلقت فروکاسته [و شکسته] گردانیم آیا نمى

 }69شِّعرَ وما ینبغی لَه إِنْ هو إِلَّا ذکْرٌ وقُرْآنٌ مبِینٌ  {وما علَّمنَاه ال
 }69و [ما] به او شعر نیاموختیم و در خور وى نیست این [سخن] جز اندرز و قرآنى روشن نیست {

 }70لینذر من کَانَ حیا ویحقَّ الْقَولُ علَى الْکَافرِینَ  {
 }70ده است بیم دهد و گفتار [خدا] در باره کافران محقق گردد {تا هر که را [دلى] زن

 }71أَولَم یرَوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهم مما عملَت أَیدینَا أَنْعاما فَهم لَها مالکُونَ  {
 }71د {ایم تا آنان مالک آنها باشناند که ما به قدرت خویش براى ایشان چهارپایانى آفریدهآیا ندیده

 }72وذَلَّلْنَاها لَهم فَمنْها رکُوبهم ومنْها یأْکُلُونَ  {
 }72خورند {گیرند و از بعضى مىشان سوارى مىو آنها را براى ایشان رام گردانیدیم از برخى

 }73ولَهم فیها منَافع ومشَارِب أَفَلَا یشْکُرُونَ  {
 }73نوشیدنیها دارند پس چرا شکرگزار نیستید {و از آنها سودها و 

 }74واتَّخَذُوا من دونِ اللَّه آلهۀً لَعلَّهم ینصرُونَ  {
 }74و غیر از خدا[ى یگانه] خدایانى به پرستش گرفتند تا مگر یارى شوند {

 }75لَا یستَطیعونَ نَصرَهم وهم لَهم جند محضَرُونَ  {
 }75اند {توانند آنان را یارى کنند و آنانند که براى [بتان] چون سپاهى احضار شدهن] نمى[ولى بتا

 }76فَلَا یحزُنک قَولُهم إِنَّا نَعلَم ما یسرُّونَ وما یعلنُونَ  {
 }76{دانیم کنند مىپس گفتار آنان تو را غمگین نگرداند که ما آنچه را پنهان و آنچه را آشکار مى

 }77أَولَم یرَ الْإِنسانُ أَنَّا خَلَقْنَاه من نُّطْفَۀٍ فَإِذَا هو خَصیم مبِینٌ  {
 }77جویى آشکار شده است {ایم پس بناگاه وى ستیزهاى آفریدهمگر آدمى ندانسته است که ما او را از نطفه

 }78ی الْعظَام وهی رمیم  {وضَرَب لَنَا مثَلًا ونَسی خَلْقَه قَالَ منْ یحیِ
بخشد و براى ما م ث لى آورد و آفرینش خود را فراموش کرد گفت چه کسى این استخوانها را که چنین پوسیده است زندگى مى

}78{ 

}  یملبِکُلِّ خَلْقٍ ع وهرَّةٍ ولَ ما أَوي أَنشَأَها الَّذیِیهح79قُلْ ی{ 
 }79بار آن را پدید آورد و اوست که به هر [گونه] آفرینشى داناست {ینبگو همان کسى که نخست

 }80الَّذي جعلَ لَکُم منَ الشَّجرِ الْأَخْضَرِ نَارا فَإِذَا أَنتُم منْه تُوقدونَ  {
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 }80افروزید {سبزفام اخگر نهاد که از آن [چون نیازتان افتد] آتش مىهمو که برایتان در درخت

 }81یس الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض بِقَادرٍ علَى أَنْ یخْلُقَ مثْلَهم بلَى وهو الْخَلَّاقُ الْعلیم  {أَولَ
 }81آیا کسى که آسمانها و زمین را آفریده توانا نیست که [باز] مانند آنها را بیافریند آرى اوست آفریننده دانا {

 }82ا أَراد شَیئًا أَنْ یقُولَ لَه کُنْ فَیکُونُ  {إِنَّما أَمرُه إِذَ
 }82شود {درنگ] موجود مىگوید باش پس [بىچون به چیزى اراده فرماید کارش این بس که مى

 }83فَسبحانَ الَّذي بِیده ملَکُوت کُلِّ شَیء وإِلَیه تُرْجعونَ  {
 }83شوید {لکوت هر چیزى در دست اوست و به سوى اوست که بازگردانیده مىپس [شکوهمند و] پاك است آن کسى که م

 
 انعام - 64

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1کَفَرُواْ بِرَبهِم یعدلُونَ  {الْحمد للّه الَّذي خَلَقَ السماوات واألَرض وجعلَ الظُّلُمات والنُّور ثُم الَّذینَ 
اند [غیر او را] با ستایش خدایى را که آسمانها و زمین را آفرید و تاریکیها و روشنایى را پدید آورد با این همه کسانى که کفر ورزیده

 }1کنند {پروردگار خود برابر مى

 }2مسمى عنده ثُم أَنتُم تَمتَرُونَ  { هو الَّذي خَلَقَکُم من طینٍ ثُم قَضَى أَجالً وأَجلٌ
اوست کسى که شما را از گل آفرید آنگاه مدتى را [براى شما عمر] مقرر داشت و ا ج ل حتمى نزد اوست با این همه [بعضى از] شما 

 }2کنید {[در قدرت او] تردید مى

 لَمعضِ یی األَرفو اتاومی السف اللّه وهونَ  {وبا تَکْسم لَمعیو هرَکُمجو رَّکُم3س{ 
 }3داند {آورید [نیز] مىداند و آنچه را به دست مىو او در آسمانها و زمین خداست نهان و آشکار شما را مى

 }4وما تَأْتیهِم منْ آیۀٍ منْ آیات ربهِم إِالَّ کَانُواْ عنْها معرِضینَ  {
 }4تافتند {آمد مگر آنکه از آن روى بر مىهاى پروردگارشان به سویشان نمىاى از نشانهانهو هیچ نش

 }5فَقَد کَذَّبواْ بِالْحقِّ لَما جاءهم فَسوف یأْتیهِم أَنباء ما کَانُواْ بِه یستَهزِؤُونَ  {
گرفتند به آنان [حقیقت] خبرهاى آنچه را که به ریشخند مى آنان حق را هنگامى که به سویشان آمد تکذیب کردند پس به زودى

 }5خواهد رسید {

ا السماء علَیهِم مدرارا وجعلْنَا أَلَم یرَواْ کَم أَهلَکْنَا من قَبلهِم من قَرْنٍ مکَّنَّاهم فی األَرضِ ما لَم نُمکِّن لَّکُم وأَرسلْنَ

تَج ارقَرْنًا آخَرِینَ  {األَنْه مهدعن بأَنْشَأْنَا مو م بِذُنُوبِهِملَکْنَاهفَأَه هِمتن تَح6رِي م{ 
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اند که پیش از آنان چه بسیار امتها را هالك کردیم [امتهایى که] در زمین به آنان امکاناتى دادیم که براى شما آن امکانات را آیا ندیده
ى] آسمان را پى در پى بر آنان فرو فرستادیم و رودبارها از زیر [شهرهاى] آنان روان ساختیم پس ایشان را به ایم و [بارانهافراهم نکرده

 }6[سزاى] گناهانشان هالك کردیم و پس از آنان نسلهاى دیگرى پدید آوردیم {

ذَا إِالَّ سحرٌ مبِینٌ  {ولَو نَزَّلْنَا علَیک کتَابا فی قرْطَاسٍ فَلَمسوه بِأَیدیهِم لَقَالَ ا ینَ کَفَرُواْ إِنْ هـ7لَّذ{ 
گفتند این [چیزى] کردند قطعا کافران مىکردیم و آنان آن را با دستهاى خود لمس مىو اگر مکتوبى نوشته بر کاغذ بر تو نازل مى

 }7جز سحر آشکار نیست {

 }8نَا ملَکًا لَّقُضی األمرُ ثُم الَ ینظَرُونَ  {وقَالُواْ لَوال أُنزِلَ علَیه ملَک ولَو أَنزَلْ
 }8یافتند {آوردیم قطعا کار تمام شده بود سپس مهلت نمىاى فرود مىاى بر او نازل نشده است و اگر فرشتهو گفتند چرا فرشته

 }9بِسونَ  {ولَو جعلْنَاه ملَکًا لَّجعلْنَاه رجالً ولَلَبسنَا علَیهِم ما یلْ
 }9ساختیم {آوردیم و امر را همچنان بر آنان مشتبه مىدادیم حتما وى را [به صورت] مردى در مىاى قرار مىو اگر او را فرشته

 }10ولَقَد استُهزِىء بِرُسلٍ من قَبلک فَحاقَ بِالَّذینَ سخرُواْ منْهم ما کَانُواْ بِه یستَهزِؤُونَ  {
 }10کردند گریبانگیر ریشخندکنندگان ایشان گردید {پیش از تو پیامبرانى به استهزا گرفته شدند پس آنچه را ریشخند مى و

 }11قُلْ سیرُواْ فی األَرضِ ثُم انظُرُواْ کَیف کَانَ عاقبۀُ الْمکَذِّبِینَ  {
 }11نه بوده است {کنندگان چگوبگو در زمین بگردید آنگاه بنگرید که فرجام تکذیب

مِ الْقوإِلَى ی نَّکُمعمجۀَ لَیمالرَّح هلَى نَفْسع کَتَب لّهضِ قُل لاألَرو اتاومی السا فن مینَ قُل لِّمالَّذ یهف بیۀِ الَ رامی

 }12خَسرُواْ أَنفُسهم فَهم الَ یؤْمنُونَ  {
یقینا شما را در روز است از آن کیست بگو از آن خداست که رحمت را بر خویشتن واجب گردانیده استبگو آنچه در آسمانها و زمین 

 }12آورند {اند که ایمان نمىقیامت که در آن هیچ شکى نیست گرد خواهد آورد خودباختگان کسانى

}  یملالْع یعمالس وهارِ والنَّهلِ وی اللَّیکَنَ فا سم لَه13و{ 
 }13و آنچه در شب و روز آرام [و تکاپو] دارد از آن اوست و او شنواى داناست {

رْتأُم قُلْ إِنِّی مطْعالَ یو مطْعی وهضِ واألَرو اتاومرِ السا فَاطیلذُ وأَتَّخ رَ اللّهالَ  قُلْ أَغَیو لَمنْ أَسلَ مأَنْ أَکُونَ أَو

 }14الْمشْرِکَینَ  { تَکُونَنَّ منَ
شود بگو من مامورم دهد و خوراك داده نمىبگو آیا غیر از خدا پدیدآورنده آسمانها و زمین سرپرستى برگزینم و اوست که خوراك مى

 }14که نخستین کسى باشم که اسالم آورده است و [به من فرمان داده شده که] هرگز از مشرکان مباش {

 }15نْ عصیت ربی عذَاب یومٍ عظیمٍ  {قُلْ إِنِّی أَخَاف إِ
 }15ترسم {بگو اگر به پروردگارم عصیان ورزم از عذاب روزى بزرگ مى

 }16من یصرَف عنْه یومئذ فَقَد رحمه وذَلک الْفَوز الْمبِینُ  {
 }16رحمت آورده و این است همان رستگارى آشکار {آن روز کسى که [عذاب] از او برگردانده شود قطعا [خدا] بر او 

 }17وإِن یمسسک اللّه بِضُرٍّ فَالَ کَاشف لَه إِالَّ هو وإِن یمسسک بِخَیرٍ فَهو علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ  {
 }17پس او بر هر چیزى تواناست { و اگر خدا به تو زیانى برساند کسى جز او برطرف کننده آن نیست و اگر خیرى به تو برساند
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 }18وهو الْقَاهرُ فَوقَ عباده وهو الْحکیم الْخَبِیرُ  {
 }18حکیم آگاه {و اوست که بر بندگان خویش چیره است و اوست

ا الْقُرْآنُ ألُنذرکُم بِه ومن بلَغَ أَئنَّکُم لَتَشْهدونَ أَنَّ قُلْ أَي شَیء أَکْبرُ شَهادةً قُلِ اللّه شَهِید بِینی وبینَکُم وأُوحی إِلَی هذَ

 }19مع اللّه آلهۀً أُخْرَى قُل الَّ أَشْهد قُلْ إِنَّما هو إِلَـه واحد وإِنَّنی برِيء مما تُشْرِکُونَ  {
گواه است و این قرآن به من وحى شده تا به وسیله آن شما و هر بگو گواهى چه کسى از همه برتر است بگو خدا میان من و شما 

دهید که در ج نب خدا خدایان دیگرى است بگو من گواهى کس را [که این پیام به او] برسد هشدار دهم آیا واقعا شما گواهى مى
 }19زارم {دهید بیتردید من از آنچه شریک [او] قرار مىدهم بگو او تنها معبودى یگانه است و بىنمى

 }20منُونَ  {الَّذینَ آتَینَاهم الْکتَاب یعرِفُونَه کَما یعرِفُونَ أَبنَاءهم الَّذینَ خَسرُواْ أَنفُسهم فَهم الَ یؤْ
که به خود زیان شناسد کسانى شناسد او [=پیامبر] را مىایم همان گونه که پسران خود را مىکسانى که کتاب [آسمانى] به آنان داده

 }20آورند {اند ایمان نمىزده

 }21ومنْ أَظْلَم ممنِ افْتَرَى علَى اللّه کَذبا أَو کَذَّب بِآیاته إِنَّه الَ یفْلح الظَّالمونَ  {
 }21شوند {ار نمىستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بسته یا آیات او را تکذیب نموده بى تردید ستمکاران رستگو کیست

 }22ویوم نَحشُرُهم جمیعا ثُم نَقُولُ للَّذینَ أَشْرَکُواْ أَینَ شُرَکَآؤُکُم الَّذینَ کُنتُم تَزْعمونَ  {
ا را گوییم کجایند شریکان شما که [آنهاند مىکنیم آنگاه به کسانى که شرك آوردهو [یاد کن] روزى را که همه آنان را محشور مى

 }22پنداشتید {شریک خدا] مى

 }23ثُم لَم تَکُن فتْنَتُهم إِالَّ أَن قَالُواْ واللّه ربنَا ما کُنَّا مشْرِکینَ  {
 }23گویند به خدا پروردگارمان سوگند که ما مشرك نبودیم {آنگاه عذرشان جز این نیست که مى

 هِملَى أَنفُسواْ عکَذَب ففْتَرُونَ  {انظُرْ کَیا کَانُواْ یم منْهضَلَّ ع24و{ 
 }24بافتند از ایشان یاوه شد {گویند و آنچه برمىببین چگونه به خود دروغ مى

آیۀٍ الَّ یؤْمنُواْ بِها حتَّى  واْ کُلَّومنْهم من یستَمع إِلَیک وجعلْنَا علَى قُلُوبِهِم أَکنَّۀً أَن یفْقَهوه وفی آذَانهِم وقْرًا وإِن یرَ

 }25إِذَا جآؤُوك یجادلُونَک یقُولُ الَّذینَ کَفَرُواْ إِنْ هذَآ إِالَّ أَساطیرُ األَولینَ  {
نى [قرار ایم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگیها افکندهدهند و[لى] ما بر دلهایشان پردهو برخى از آنان به تو گوش فرا مى

کنند کسانى که کفر آیند و با تو جدال مىآورند تا آنجا که وقتى نزد تو مىاى را ببینند به آن ایمان نمىایم] و اگر هر معجزهداده
 }25هاى پیشینیان نیست {گویند این [کتاب] چیزى جز افسانهورزیدند مى

لهإِن یو نْهنَ عنْأَویو نْهنَ عونْهی مهرُونَ  {وشْعا یمو مه26کُونَ إِالَّ أَنفُس{ 
 }26دانند {افکنند و نمىکنند و[لى] جز خویشتن را به هالکت نمىدارند و [خود نیز] از آن دورى مىو آنان [مردم را] از آن باز مى

 }27نُکَذِّب بِآیات ربنَا ونَکُونَ منَ الْمؤْمنینَ  {ولَو تَرَى إِذْ وقفُواْ علَى النَّارِ فَقَالُواْ یا لَیتَنَا نُرَد والَ 
شدیم و [دیگر] آیات گویند کاش بازگردانده مىدیدى که مىشوند مىو اى کاش [منکران را] هنگامى که بر آتش عرضه مى

 }27شدیم {کردیم و از مؤمنان مىپروردگارمان را تکذیب نمى

 }28اْ یخْفُونَ من قَبلُ ولَو ردواْ لَعادواْ لما نُهواْ عنْه وإِنَّهم لَکَاذبونَ  {بلْ بدا لَهم ما کَانُو
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داشتند براى آنان آشکار شده است و اگر هم بازگردانده شوند قطعا به آنچه از [ولى چنین نیست] بلکه آنچه را پیش از این نهان مى
 }28ن دروغگویند {گردند و آناآن منع شده بودند برمى

 }29وقَالُواْ إِنْ هی إِالَّ حیاتُنَا الدنْیا وما نَحنُ بِمبعوثینَ  {
 }29و گفتند جز زندگى دنیاى ما [زندگى دیگرى] نیست و برانگیخته نخواهیم شد {

 }30قَالُواْ بلَى وربنَا قَالَ فَذُوقُواْ العذَاب بِما کُنتُم تَکْفُرُونَ  {ولَو تَرَى إِذْ وقفُواْ علَى ربهِم قَالَ أَلَیس هذَا بِالْحقِّ 
گویند چرا سوگند به فرماید آیا این حق نیست مىشوند [خدا] مىو اگر بنگرى هنگامى را که در برابر پروردگارشان باز داشته مى

 }30ورزیدید این عذاب را بچشید {فر مىفرماید پس به [کیفر] آنکه کپروردگارمان [که حق است] مى

لَى مرَتَنَا عسا حغْتَۀً قَالُواْ یۀُ باعالس ماءتْهتَّى إِذَا جح قَاء اللّهواْ بِلینَ کَذَّبرَ الَّذخَس لُونَ قَدمحی مها ویها فَرَّطْنَا ف

 }31نَ  {أَوزارهم علَى ظُهورِهم أَالَ ساء ما یزِرو
گویند اى دریغ بر ما بر آنچه در کسانى که لقاى الهى را دروغ انگاشتند قطعا زیان دیدند تا آنگاه که قیامت بناگاه بر آنان دررسد مى

 }31کشند {کشند چه بد است بارى که مىباره آن کوتاهى کردیم و آنان بار سنگین گناهانشان را به دوش مى

نْیاةُ الدیا الْحملُونَ  {وقتَّقُونَ أَفَالَ تَعینَ یرٌ لِّلَّذرَةُ خَیاآلخ ارلَلدو ولَهو ب32ا إِالَّ لَع{ 
اندیشید کنند بهتر است آیا نمىو زندگى دنیا جز بازى و سرگرمى نیست و قطعا سراى بازپسین براى کسانى که پرهیزگارى مى

}32{ 

 زُنُکحلَی إِنَّه لَمنَع ونَ  {قَددحجی اللّه اتینَ بِآیمنَّ الظَّاللَکو ونَککَذِّبالَ ی مقُولُونَ فَإِنَّهي ی33الَّذ{ 
کنند ولى ستمکاران آیات خدا را انکار کند در واقع آنان تو را تکذیب نمىگویند تو را سخت غمگین مىدانیم که آنچه مىبه یقین مى

 }33کنند {مى

اللّه ولَقد جاءك بت رسلٌ من قَبلک فَصبرُواْ علَى ما کُذِّبواْ وأُوذُواْ حتَّى أَتَاهم نَصرُنَا والَ مبدلَ لکَلمات ولَقَد کُذِّ

 }34من نَّبإِ الْمرْسلینَ  {
یبایى کردند تا یارى ما به آنان رسید و براى و پیش از تو نیز پیامبرانى تکذیب شدند ولى بر آنچه تکذیب شدند و آزار دیدند شک

 }34اى نیست و مسلما اخبار پیامبران به تو رسیده است {کلمات خدا هیچ تغییردهنده

م بِآیۀٍ ولَو شَاء اللّه فَتَأْتیهوإِن کَانَ کَبرَ علَیک إِعرَاضُهم فَإِنِ استَطَعت أَن تَبتَغی نَفَقًا فی األَرضِ أَو سلَّما فی السماء 

 }35لَجمعهم علَى الْهدى فَالَ تَکُونَنَّ منَ الْجاهلینَ  {
اى [دیگر] توانى ن قبى در زمین یا نردبانى در آسمان بجویى تا معجزهو اگر اعراض کردن آنان [از قرآن] بر تو گران است اگر مى

 }35آورد پس زنهار از نادانان مباش {خواست قطعا آنان را بر هدایت گرد مىمى برایشان بیاورى [پس چنین کن] و اگر خدا

 }36إِنَّما یستَجِیب الَّذینَ یسمعونَ والْموتَى یبعثُهم اللّه ثُم إِلَیه یرْجعونَ  {
سپس به سوى خداوند [در قیامت] بر خواهد انگیخت کنند که گوش شنوا دارند و [اما] مردگان راتنها کسانى [دعوت تو را] اجابت مى

 }36شوند {او بازگردانیده مى

 }37رَهم الَ یعلَمونَ  {وقَالُواْ لَوالَ نُزِّلَ علَیه آیۀٌ من ربه قُلْ إِنَّ اللّه قَادر علَى أَن ینَزِّلٍ آیۀً ولَـکنَّ أَکْثَ
اى شگرف فرو فرستد لیکن تردید خدا قادر است که پدیدهپروردگارش بر او نازل نشده است بگو بى اى از جانبو گفتند چرا معجزه

 }37دانند {بیشتر آنان نمى
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إِلَى ربهِم یحشَرُونَ   من شَیء ثُموما من دآبۀٍ فی األَرضِ والَ طَائرٍ یطیرُ بِجنَاحیه إِالَّ أُمم أَمثَالُکُم ما فَرَّطْنَا فی الکتَابِ 

}38{ 
هایى مانند شما هستند کند مگر آنکه آنها [نیز] گروهاى که با دو بال خود پرواز مىاى در زمین نیست و نه هیچ پرندهو هیچ جنبنده

 }38ید {ایم سپس [همه] به سوى پروردگارشان محشور خواهند گردما هیچ چیزى را در کتاب [لوح محفوظ] فروگذار نکرده

 }39صرَاط مستَقیمٍ  { والَّذینَ کَذَّبواْ بِآیاتنَا صم وبکْم فی الظُّلُمات من یشَإِ اللّه یضْللْه ومن یشَأْ یجعلْه علَى
گذارد و هر که را بخواهد بر و کسانى که آیات ما را دروغ پنداشتند در تاریکیها[ى کفر] کر و اللند هر که را خدا بخواهد گمراهش مى

 }39دهد {راه راست قرارش مى

 }40{ قُلْ أَرأَیتُکُم إِنْ أَتَاکُم عذَاب اللّه أَو أَتَتْکُم الساعۀُ أَغَیرَ اللّه تَدعونَ إِن کُنتُم صادقینَ 
 }40خوانید {راستگویید کسى غیر از خدا را مىبگو به نظر شما اگر عذاب خدا شما را دررسد یا رستاخیز شما را دریابد اگر 

 }41بلْ إِیاه تَدعونَ فَیکْشف ما تَدعونَ إِلَیه إِنْ شَاء وتَنسونَ ما تُشْرِکُونَ  {
کنید فراموش مى گردانیدگرداند و آنچه را شریک [او] مىخوانید و اگر او بخواهد رنج و بال را از شما دور مى[نه] بلکه تنها او را مى

}41{ 

 }42ولَقَد أَرسلنَآ إِلَى أُممٍ من قَبلک فَأَخَذْنَاهم بِالْبأْساء والضَّرَّاء لَعلَّهم یتَضَرَّعونَ  {
تا به  و به یقین ما به سوى امتهایى که پیش از تو بودند [پیامبرانى] فرستادیم و آنان را به تنگى معیشت و بیمارى دچار ساختیم

 }42زارى و خاکسارى درآیند {

 }43ونَ  {فَلَوال إِذْ جاءهم بأْسنَا تَضَرَّعواْ ولَـکن قَست قُلُوبهم وزینَ لَهم الشَّیطَانُ ما کَانُواْ یعملُ
شده و شیطان آنچه را انجام سختپس چرا هنگامى که عذاب ما به آنان رسید تضرع نکردند ولى [حقیقت این است که] دلهایشان 

 }43دادند برایشان آراسته است {مى

 }44نَاهم بغْتَۀً فَإِذَا هم مبلسونَ  {فَلَما نَسواْ ما ذُکِّرُواْ بِه فَتَحنَا علَیهِم أَبواب کُلِّ شَیء حتَّى إِذَا فَرِحواْ بِما أُوتُواْ أَخَذْ
بدان پند داده شده بودند فراموش کردند درهاى هر چیزى [از نعمتها] را بر آنان گشودیم تا هنگامى که به آنچه پس چون آنچه را که 

 }44داده شده بودند شاد گردیدند ناگهان [گریبان] آنان را گرفتیم و یکباره نومید شدند {

بر لّهل دمالْحواْ وینَ ظَلَممِ الَّذابِرُ الْقَود عینَ  { فَقُطالَم45الْع{ 
 }45پس ریشه آن گروهى که ستم کردند برکنده شد و ستایش براى خداوند پروردگار جهانیان است {

صرِّف اآلیات کُم بِه انظُرْ کَیف نُقُلْ أَرأَیتُم إِنْ أَخَذَ اللّه سمعکُم وأَبصارکُم وخَتَم علَى قُلُوبِکُم منْ إِلَـه غَیرُ اللّه یأْتی

 }46ثُم هم یصدفُونَ  {
بگو به نظر شما اگر خدا شنوایى شما و دیدگانتان را بگیرد و بر دلهایتان مهر نهد آیا غیر از خدا کدام معبودى است که آن را به شما 

 }46تابند {کنیم سپس آنان روى برمىبازپس دهد بنگر چگونه آیات [خود] را [گوناگون] بیان مى

 }47قُلْ أَرأَیتَکُم إِنْ أَتَاکُم عذَاب اللّه بغْتَۀً أَو جهرَةً هلْ یهلَک إِالَّ الْقَوم الظَّالمونَ  {
 }47بگو به نظر شما اگر عذاب خدا ناگهان یا آشکارا به شما برسد آیا جز گروه ستمگران [کسى] هالك خواهد شد {

 }48إِالَّ مبشِّرِینَ ومنذرِینَ فَمنْ آمنَ وأَصلَح فَالَ خَوف علَیهِم والَ هم یحزَنُونَ  { وما نُرْسلُ الْمرْسلینَ
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فرستیم پس کسانى که ایمان آورند و نیکوکارى کنند بیمى بر آنان نیست و و ما پیامبران [خود] را جز بشارتگر و هشداردهنده نمى
 }48اندوهگین نخواهند شد {

قُونَ  {وفْسا کَانُواْ یبِم ذَابالْع مهسمنَا یاتواْ بِآیینَ کَذَّب49الَّذ{ 
 }49کردند عذاب به آنان خواهد رسید {و کسانى که آیات ما را دروغ انگاشتند به [سزاى] آنکه نافرمانى مى

الْغَی لَمال أَعو نُ اللّهي خَزَآئندع تَوِي قُل الَّ أَقُولُ لَکُمسلْ یقُلْ ه ى إِلَیوحا یإِالَّ م إِنْ أَتَّبِع لَکإِنِّی م ال أَقُولُ لَکُمو ب

 }50األَعمى والْبصیرُ أَفَالَ تَتَفَکَّرُونَ  {
را که به سوى  ام جز آنچهگویم که من فرشتهدانم و به شما نمىهاى خدا نزد من است و غیب نیز نمىگویم گنجینهبگو به شما نمى

 }50کنید {کنم بگو آیا نابینا و بینا یکسان است آیا تفکر نمىشود پیروى نمىمن وحى مى

لَّهلَّع یعالَ شَفو یلو هونن دم ملَه سلَی هِمبشَرُواْ إِلَى رحخَافُونَ أَن یینَ یالَّذ بِه رأَنذتَّقُونَ  {وی 51م{ 
ن [قرآن] کسانى را که بیم دارند که به سوى پروردگارشان محشور شوند هشدار ده [چرا] که غیر او براى آنها یار و و به وسیله ای

 }51شفیعى نیست باشد که پروا کنند {

م من شَیء وما منْ حسابِک علَیهِم والَ تَطْرُد الَّذینَ یدعونَ ربهم بِالْغَداةِ والْعشی یرِیدونَ وجهه ما علَیک منْ حسابِهِ

 }52من شَیء فَتَطْرُدهم فَتَکُونَ منَ الظَّالمینَ  {
خواهند مران از حساب آنان چیزى بر خوانند در حالى که خشنودى او را مىو کسانى را که پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان مى

 }52ز] چیزى بر عهده آنان نیست تا ایشان را برانى و از ستمکاران باشى {عهده تو نیست و از حساب تو [نی

ؤُالء منَّ اللّه علَیهِم من بیننَا أَلَیس اللّه بِأَعلَ قُولواْ أَهـضٍ لِّیعم بِبضَهعفَتَنَّا ب ککَذَلرِینَ  {وبِالشَّاک 53م{ 
دیگر آزمودیم تا بگویند آیا اینانند که از میان ما خدا بر ایشان منت نهاده است آیا خدا به  و بدین گونه ما برخى از آنان را به برخى

 }53[حال] سپاسگزاران داناتر نیست {

ۀَ أَنَّهمالرَّح هلَى نَفْسع کُمبر کَتَب کُملَیع الَمنَا فَقُلْ ساتنُونَ بِآیؤْمینَ یالَّذ اءكإِذَا جومن عم  الَۀٍ ثُمها بِجوءس نکُملَ م

}  یمحر غَفُور فَأَنَّه لَحأَصو هدعن بم 54تَاب{ 
و چون کسانى که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند بگو درود بر شما پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر کرده که هر کس از شما به 

 }54و صالح آید پس وى آمرزنده مهربان است { نادانى کار بدى کند و آنگاه به توبه

 }55وکَذَلک نفَصلُ اآلیات ولتَستَبِینَ سبِیلُ الْمجرِمینَ  {
 }55کنیم تا راه و رسم گناهکاران روشن شود {و این گونه آیات [خود] را به روشنى بیان مى

ونَ معینَ تَدالَّذ دبأَنْ أَع ینَ  {قُلْ إِنِّی نُهِیتتَدهنَ الْما أَنَاْ ممإِذًا و ضَلَلْت قَد اءکُموأَه قُل الَّ أَتَّبِع ونِ اللّه56ن د{ 
کنم و گر نه گمراه شوم و خوانید بپرستم بگو من از هوسهاى شما پیروى نمىام که کسانى را که شما غیر از خدا مىبگو من نهى شده

 }56یافتگان نباشم {از راه

 الْحقَّ وهو خَیرُ الْفَاصلینَ  إِنِّی علَى بینَۀٍ من ربی وکَذَّبتُم بِه ما عندي ما تَستَعجِلُونَ بِه إِنِ الْحکْم إِالَّ للّه یقُص قُلْ

}57{ 
نچه را به شتاب خواستار آنید در اختیار بگو من از جانب پروردگارم دلیل آشکارى [همراه] دارم و[لى] شما آن را دروغ پنداشتید [و] آ

 }57کند و او بهترین داوران است {خدا نیست که حق را بیان مىمن نیست فرمان جز به دست
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 }58قُل لَّو أَنَّ عندي ما تَستَعجِلُونَ بِه لَقُضی األَمرُ بینی وبینَکُم واللّه أَعلَم بِالظَّالمینَ  {
نچه را با شتاب خواستار آنید نزد من بود قطعا میان من و شما کار به انجام رسیده بود و خدا به [حال] ستمکاران داناتر است بگو اگر آ

}58{ 

یعلَمها والَ حبۀٍ فی ظُلُمات إِالَّ  وعنده مفَاتح الْغَیبِ الَ یعلَمها إِالَّ هو ویعلَم ما فی الْبرِّ والْبحرِ وما تَسقُطُ من ورقَۀٍ

 }59األَرضِ والَ رطْبٍ والَ یابِسٍ إِالَّ فی کتَابٍ مبِینٍ  {
افتد مگر داند و هیچ برگى فرو نمىداند و آنچه در خشکى و دریاست مىو کلیدهاى غیب تنها نزد اوست جز او [کسى] آن را نمى

 }59اى در تاریکیهاى زمین و هیچ تر و خشکى نیست مگر اینکه در کتابى روشن [ثبت] است {هداند و هیچ دان[اینکه] آن را مى

سلٌ مقْضَى أَجیل یهف ثُکُمعبی ارِ ثُمتُم بِالنَّهرَحا جم لَمعیلِ وفَّاکُم بِاللَّیتَوي یالَّذ وهئُونَبی ثُم کُمرْجِعم هإِلَی ى ثُما مکُم بِم

 }60کُنتُم تَعملُونَ  {
داند سپس شما را در آن بیدار اید مىگیرد و آنچه را در روز به دست آوردهو اوست کسى که شبانگاه روح شما را [به هنگام خواب] مى

 }60آگاه خواهد کرد {اید دادهسپس شما را به آنچه انجام مىشما به سوى اوستکند تا هنگامى معین به سر آید آنگاه ازگشتمى

 }61ا وهم الَ یفَرِّطُونَ  {وهو الْقَاهرُ فَوقَ عباده ویرْسلُ علَیکُم حفَظَۀً حتَّى إِذَا جاء أَحدکُم الْموت تَوفَّتْه رسلُنَ
یکى از شما را مرگ فرا رسد فرشتگان ما  فرستد تا هنگامى کهو اوست که بر بندگانش قاهر [و غالب] است و نگهبانانى بر شما مى

 }61کنند {جانش بستانند در حالى که کوتاهى نمى

 }62ثُم ردواْ إِلَى اللّه موالَهم الْحقِّ أَالَ لَه الْحکْم وهو أَسرَع الْحاسبِینَ  {
 }62ى از آن اوست و او سریعترین حسابرسان است {آنگاه به سوى خداوند موالى بحقشان برگردانیده شوند آگاه باشید که داور

ذه لَنَ نْ هـانَا منْ أَنجۀً لَّئخُفْیتَضَرُّعاً و ونَهعرِ تَدحالْبرِّ والْب اتن ظُلُمیکُم منَجن یرِینَ  {قُلْ منَ الشَّاک63کُونَنَّ م{ 
خوانید که اگر ما را از این [مهلکه] در حالى که او را به زارى و در نهان مى رهاندبگو چه کسى شما را از تاریکیهاى خشکى و دریا مى

 }63برهاند البته از سپاسگزاران خواهیم بود {

 }64قُلِ اللّه ینَجیکُم منْها ومن کُلِّ کَرْبٍ ثُم أَنتُم تُشْرِکُونَ  {
 }64ورزید {رهاند باز شما شرك مىبگو خداست که شما را از آن [تاریکیها] و از هر اندوهى مى

ش کُملْبِسی أَو کُملجأَر تن تَحم أَو کُمقن فَوا مذَابع کُملَیثَ ععبلَى أَن یع رالْقَاد وضٍ قُلْ هعب أْسضَکُم بعیقَ بذیعاً وی

 }65انظُرْ کَیف نُصرِّف اآلیات لَعلَّهم یفْقَهونَ  {
و بگو او تواناست که از باالى سرتان یا از زیر پاهایتان عذابى بر شما بفرستد یا شما را گروه گروه به هم اندازد [و دچار تفرقه سازد] 

 }65کنیم باشد که آنان بفهمند {عذاب بعضى از شما را به بعضى [دیگر] بچشاند بنگر چگونه آیات [خود] را گوناگون بیان مى

 }66ه قَومک وهو الْحقُّ قُل لَّست علَیکُم بِوکیلٍ  {وکَذَّب بِ
 }66و قوم تو آن [=قرآن] را دروغ شمردند در حالى که آن بر حق است بگو من بر شما نگهبان نیستم {

 }67لِّکُلِّ نَبإٍ مستَقَرٌّ وسوف تَعلَمونَ  {
 }67هید دانست {براى هر خبرى هنگام [وقوع] است و به زودى خوا
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نسا یإِمو رِهغَی یثدی حخُوضُواْ فتَّى یح منْهع رِضنَا فَأَعاتی آیخُوضُونَ فینَ یالَّذ تأَیإِذَا رطَانُ فَالَ والشَّی نَّکی

 }68تَقْعد بعد الذِّکْرَى مع الْقَومِ الظَّالمینَ  {
روند از ایشان روى برتاب تا در سخنى غیر از آن درآیند و اگر شیطان تو را خطئه] در آیات ما فرو مىو چون ببینى کسانى [به قصد ت

 }68[در این باره] به فراموشى انداخت پس از توجه [دیگر] با قوم ستمکار منشین {

لَّهکْرَى لَعن ذلَـکو ءن شَیابِهِم مسنْ حتَّقُونَ مینَ یلَى الَّذا عمتَّقُونَ  {وی 69م{ 
و چیزى از حساب آنان [=ستمکاران] بر عهده کسانى که پروا[ى خدا] دارند نیست لیکن تذکر دادن [الزم] است باشد که [از استهزا] 

 }69پرهیز کنند {

بِه أَن تُبسلَ نَفْس بِما کَسبت لَیس لَها من دونِ اللّه  وذَرِ الَّذینَ اتَّخَذُواْ دینَهم لَعبا ولَهوا وغَرَّتْهم الْحیاةُ الدنْیا وذَکِّرْ

واْ لَهبا کَسلُواْ بِمسینَ أُبالَّذ کلَـئا أُونْهؤْخَذْ ملٍ الَّ یدلْ کُلَّ عدإِن تَعو یعالَ شَفو یلو یمأَل ذَابعیمٍ ومنْ حم شَرَاب م

ا کَانُواْ ی70کْفُرُونَ  {بِم{ 
و کسانى را که دین خود را به بازى و سرگرمى گرفتند و زندگى دنیا آنان را فریفته است رها کن و [مردم را] به وسیله این [قرآن] 

اندرز ده مبادا کسى به [کیفر] آنچه کسب کرده به هالکت افتد در حالى که براى او در برابر خدا یارى و شفاعتگرى نباشد و اگر 
اند و به اند به هالکت افتادهاى دهد از او پذیرفته نگردد اینانند که به [سزاى] آنچه کسب کردهراى رهایى خود] هر گونه فدیه[ب

 }70ورزیدند شرابى از آب جوشان و عذابى پر درد خواهند داشت {[کیفر] آنکه کفر مى

رُّنَا ونُرَد علَى أَعقَابِنَا بعد إِذْ هدانَا اللّه کَالَّذي استَهوتْه الشَّیاطینُ فی قُلْ أَنَدعو من دونِ اللّه ما الَ ینفَعنَا والَ یضُ

 }71ینَ  {سلم لرَب الْعالَماألَرضِ حیرَانَ لَه أَصحاب یدعونَه إِلَى الْهدى ائْتنَا قُلْ إِنَّ هدى اللّه هو الْهدى وأُمرْنَا لنُ
رساند و نه زیانى و آیا پس از اینکه خدا ما را هدایت کرده از عقیده خود بگو آیا به جاى خدا چیزى را بخوانیم که نه سودى به ما مى

ا به اند و حیران [بر جاى مانده] است براى او یارانى است که وى ربازگردیم مانند کسى که شیطانها او را در بیابان از راه به در برده
ایم که تسلیم پروردگار جهانیان خداست که هدایت [واقعى] است و دستور یافتهخوانند که به سوى ما بیا بگو هدایتسوى هدایت مى

 }71باشیم {

 }72وأَنْ أَقیمواْ الصالةَ واتَّقُوه وهو الَّذي إِلَیه تُحشَرُونَ  {
 }72و هم اوست که نزد وى محشور خواهید گردید {و اینکه نماز برپا دارید و از او بترسید 

ی لْکالْم لَهقُّ والْح لُهکُونُ قَوقُولُ کُن فَیی مویقِّ وبِالْح ضاألَرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ وهو مالرِ عوی الصنفَخُ فی مو

 }73رُ  {الْغَیبِ والشَّهادةِ وهو الْحکیم الْخَبِی
درنگ موجود شود سخنش راست است و روزى که گوید باش بىو او کسى است که آسمانها و زمین را به حق آفرید و هر گاه که مى

 }73حکیم آگاه {در صور دمیده شود فرمانروایى از آن اوست داننده غیب و شهود است و اوست

 }74أَصنَاما آلهۀً إِنِّی أَراك وقَومک فی ضَالَلٍ مبِینٍ  { وإِذْ قَالَ إِبرَاهیم ألَبِیه آزر أَتَتَّخذُ
گیرى من همانا تو و قوم تو را در گمراهى و [یاد کن] هنگامى را که ابراهیم به پدر خود آزر گفت آیا بتان را خدایان [خود] مى

 }74بینم {آشکارى مى

الس لَکُوتم یمرَاهنُرِي إِب ککَذَلینَ  {ونوقنَ الْمکُونَ میلضِ واألَرو اتاو75م{ 
 }75کنندگان باشد {و این گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله یقین
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لاآلف با أَفَلَ قَالَ ال أُحی فَلَمبذَا ر ا قَالَ هـکَبأَى کَولُ راللَّی هلَینَّ عا ج76ینَ  {فَلَم{ 
کنندگان را دوست اى دید گفت این پروردگار من است و آنگاه چون غروب کرد گفت غروبپس چون شب بر او پرده افکند ستاره

 }76ندارم {

ذَا ربی فَلَما أَفَلَ قَالَ لَئن لَّم یهدنی ربی ألکُونَنَّ منَ الْ ازِغًا قَالَ هـرَ بأَى الْقَما رمِ الضَّالِّینَ  {فَلَم77قَو{ 
و چون ماه را در حال طلوع دید گفت این پروردگار من است آنگاه چون ناپدید شد گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود قطعا از 

 }77گروه گمراهان بودم {

ا أَفَلَترُ فَلَمذَآ أَکْب ی هـبذَا ر ازِغَۀً قَالَ هـب سأَى الشَّما را تُشْرِکُونَ  { فَلَممم رِيءمِ إِنِّی با قَو78قَالَ ی{ 
پس چون خورشید را برآمده دید گفت این پروردگار من است این بزرگتر است و هنگامى که افول کرد گفت اى قوم من من از آنچه 

 }78سازید بیزارم {[براى خدا] شریک مى

ي فَطَرَ السلَّذل هِیجو تهجینَ  {إِنِّی وشْرِکنَ الْما أَنَاْ ممیفًا ونح ضاألَرو اتاو79م{ 
من از روى اخالص پاکدالنه روى خود را به سوى کسى گردانیدم که آسمانها و زمین را پدید آورده است و من از مشرکان نیستم 

}79{ 

انِ وده قَدو ی اللّهونِّی فاجقَالَ أَتُح همقَو هآجحو ءی کُلَّ شَیبر عسئًا وی شَیبشَاء رإِالَّ أَن ی ا تُشْرِکُونَ بِهم الَ أَخَاف

 }80علْما أَفَالَ تَتَذَکَّرُونَ  {
کنید و حال آنکه او مرا راهنمایى کرده است و من از آنچه و قومش با او به ستیزه پرداختند گفت آیا با من در باره خدا محاجه مى

سازید بیمى ندارم مگر آنکه پروردگارم چیزى بخواهد علم پروردگارم به هر چیزى احاطه یافته است پس آیا متذکر و مىشریک ا
 }80شوید {نمى

الْفَرِیقَینِ أَحقُّ بِاألَمنِ إِن  ا فَأَيوکَیف أَخَاف ما أَشْرَکْتُم والَ تَخَافُونَ أَنَّکُم أَشْرَکْتُم بِاللّه ما لَم ینَزِّلْ بِه علَیکُم سلْطَانً

 }81کُنتُم تَعلَمونَ  {
اید که [خدا] دلیلى در باره آن گردانید بترسم با آنکه شما خود از اینکه چیزى را شریک خدا ساختهو چگونه از آنچه شریک [خدا] مى

 }81سته به ایمنى سزاوارتر است {دانید کدام یک از [ما] دو دهراسید پس اگر مىبر شما نازل نکرده است نمى

 }82الَّذینَ آمنُواْ ولَم یلْبِسواْ إِیمانَهم بِظُلْمٍ أُولَـئک لَهم األَمنُ وهم مهتَدونَ  {
 }82یافتگانند {اند آنان راست ایمنى و ایشان راهکسانى که ایمان آورده و ایمان خود را به شرك نیالوده

 }83نَا آتَینَاها إِبرَاهیم علَى قَومه نَرْفَع درجات من نَّشَاء إِنَّ ربک حکیم علیم  {وتلْک حجتُ
بریم زیرا پروردگار تو حکیم داناست و آن حجت ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم درجات هر کس را که بخواهیم فرا مى

}83{ 

 نَا لَهبهوویو وبأَیانَ وملَیسو وداود هتین ذُرملُ ون قَبنَا میدا هنُوحنَا ویده کُال قُوبعیقَ وحى إِسوسمو فوس

 }84وهارونَ وکَذَلک نَجزِي الْمحسنینَ  {
نوح را از پیش راه نمودیم و از نسل او داوود و سلیمان و ایوب و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را به راه راست درآوردیم و 

 }84دهیم {و یوسف و موسى و هارون را [هدایت کردیم] و این گونه نیکوکاران را پاداش مى

 }85وزکَرِیا ویحیى وعیسى وإِلْیاس کُلٌّ منَ الصالحینَ  {
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 }85از شایستگان بودند { و زکریا و یحیى و عیسى و الیاس را که همه

 }86وإِسماعیلَ والْیسع ویونُس ولُوطًا وکُال فضَّلْنَا علَى الْعالَمینَ  {
 }86و اسماعیل و یسع و یونس و لوط که جملگى را بر جهانیان برترى دادیم {

و منَاهیتَباجو هِمانإِخْوو هِماتیذُرو هِمائنْ آبمیمٍ  {وتَقسم رَاطإِلَى ص منَاهید87ه{ 
 }87و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخى را [بر جهانیان برترى دادیم] و آنان را برگزیدیم و به راه راست راهنمایى کردیم {

 }88عنْهم ما کَانُواْ یعملُونَ  {ذَلک هدى اللّه یهدي بِه من یشَاء منْ عباده ولَو أَشْرَکُواْ لَحبِطَ 
دادند کند و اگر آنان شرك ورزیده بودند قطعا آن چه انجام مىخداست که هر کس از بندگانش را بخواهد بدان هدایت مىاین هدایت

 }88رفت {از دستشان مى

ؤُالء فَقَد وکَّلْنَا بِها قَوما لَّیسواْ بِها بِکَافرِینَ  {أُولَـئک الَّذینَ آتَینَاهم الْکتَاب والْحکْم والنُّبوةَ فَإِ ا هـکْفُرْ بِه89ن ی{ 
گمان گروهى [دیگر] را بر آن آنان کسانى بودند که کتاب و داورى و نبوت بدیشان دادیم و اگر اینان [=مشرکان] بدان کفر ورزند بى

 }89گماریم که بدان کافر نباشند {

لَـئأُوالَملْعکْرَى لإِالَّ ذ ورًا إِنْ هأَج هلَیع أَلُکُمقُل الَّ أَس هاقْتَد ماهدفَبِه ى اللّهدینَ هالَّذ 90ینَ  {ک{ 
طلبم اینان کسانى هستند که خدا هدایتشان کرده است پس به هدایت آنان اقتدا کن بگو من از شما هیچ مزدى بر این [رسالت] نمى

 }90قرآن] جز تذکرى براى جهانیان نیست {این [

 تَابنْ أَنزَلَ الْکقُلْ م ءن شَیشَرٍ ملَى بع ا أَنزَلَ اللّهإِذْ قَالُواْ م رِهقَّ قَدح واْ اللّهرا قَدما وى نُوروسم اء بِهي جالَّذ

خْفُونَ کَثیرًا وعلِّمتُم ما لَم تَعلَمواْ أَنتُم والَ آباؤُکُم قُلِ اللّه ثُم ذَرهم فی وهدى لِّلنَّاسِ تَجعلُونَه قَرَاطیس تُبدونَها وتُ

 }91خَوضهِم یلْعبونَ  {
و آنگاه که [یهودیان] گفتند خدا چیزى بر بشرى نازل نکرده بزرگى خدا را چنانکه باید نشناختند بگو چه کسى آن کتابى را که 

آورید [آنچه را] آورده است نازل کرده [همان کتابى که] براى مردم روشنایى و رهنمود است [و] آن را به صورت طومارها درمى موسى
دانستید و نه پدرانتان [به وسیله آن] به کنید در صورتى که چیزى که نه شما مىخواهید] آشکار و بسیارى را پنهان مىاز آن [مى

 }91[همه را فرستاده] آنگاه بگذار تا در ژرفاى [باطل] خود به بازى [سرگرم] شوند {شما آموخته شد بگو خدا 

ذَا کتَاب أَنزَلْنَاه مبارك مصدقُ الَّذي بینَ یدیه ولتُنذر أُم الْقُرَى ومنْ حولَها والَّ هـنُونَ وؤْمرَةِ ینُونَ بِاآلخؤْمینَ یذ

مهو ظُونَ  { بِهافحی هِمالَتلَى ص92ع{ 
القرى کند و براى اینکه [مردم]امکتابى است که ما آن را فرو فرستادیم [و] کتابهایى را که پیش از آن آمده تصدیق مىو این خجسته

آورند و آنان بر یمان مىآورند به آن [قرآن نیز] ا[=مکه] و کسانى را که پیرامون آنند هشدار دهى و کسانى که به آخرت ایمان مى
 }92کنند {نمازهاى خود مراقبت مى

ن قَالَ سمو ءشَی هإِلَی وحی لَمو إِلَی یحقَالَ أُو ا أَوبکَذ لَى اللّهنِ افْتَرَى عمم نْ أَظْلَممو لَوو ا أَنَزلَ اللّهثْلَ مأُنزِلُ م

ات الْموت والْمآلئکَۀُ باسطُواْ أَیدیهِم أَخْرِجواْ أَنفُسکُم الْیوم تُجزَونَ عذَاب الْهونِ بِما تَرَى إِذ الظَّالمونَ فی غَمرَ

 }93کُنتُم تَقُولُونَ علَى اللّه غَیرَ الْحقِّ وکُنتُم عنْ آیاته تَستَکْبِرُونَ  {
گوید به من وحى شده در حالى که چیزى به او وحى نشده باشد و آن بندد یا مىمىستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ و کیست

دیدى که کنم و کاش ستمکاران را در گردابهاى مرگ مىگوید به زودى نظیر آنچه را خدا نازل کرده است نازل مىکس که مى
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را بیرون دهید امروز به [سزاى] آنچه بناحق بر خدا زنند] جانهایتان اند [و نهیب مىفرشتگان [به سوى آنان] دستهایشان را گشوده
 }93یابید {کردید به عذاب خوارکننده کیفر مىبستید و در برابر آیات او تکبر مىدروغ مى

نَرَى معکُم شُفَعاءکُم الَّذینَ ولَقَد جِئْتُمونَا فُرَادى کَما خَلَقْنَاکُم أَولَ مرَّةٍ وتَرَکْتُم ما خَولْنَاکُم وراء ظُهورِکُم وما 

 }94زعمتُم أَنَّهم فیکُم شُرَکَاء لَقَد تَّقَطَّع بینَکُم وضَلَّ عنکُم ما کُنتُم تَزْعمونَ  {
سر خود یم پشتاید و آنچه را به شما عطا کرده بودو همان گونه که شما را نخستین بار آفریدیم [اکنون نیز] تنها به سوى ما آمده

بینیم به یقین پیوند میان شما بریده شده و آنچه پنداشتید با شما نمىاید و شفیعانى را که در [کار] خودتان شریکان [خدا] مىنهاده
 }94شما رفته است {پنداشتید از دسترا که مى

 تینَ الْمم یالْح خْرِجى یالنَّوو بقُ الْحفَال فَأَنَّى تُؤْفَکُونَ  {إِنَّ اللّه اللّه کُمذَل ینَ الْحم تیالْم خْرِجم95و{ 
خداى شما پس چگونه [از حق] منحرف آورد چنین ستخدا شکافنده دانه و هسته است زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون مى

 }95شوید {مى

کَنًا ولَ سلَ اللَّیعجاحِ وبقُ اإلِصیمِ  {فَاللزِیزِ الْعیرُ الْعتَقْد کانًا ذَلبسرَ حالْقَمو س96الشَّم{ 
گیرى آن تواناى [هموست که] شکافنده صبح است و شب را براى آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده این اندازه

 }96داناست {

 }97بِها فی ظُلُمات الْبرِّ والْبحرِ قَد فَصلْنَا اآلیات لقَومٍ یعلَمونَ  {وهو الَّذي جعلَ لَکُم النُّجوم لتَهتَدواْ 
و اوست کسى که ستارگان را براى شما قرار داده تا به وسیله آنها در تاریکیهاى خشکى و دریا راه یابید به یقین ما دالیل [خود] را 

 }97ایم {دانند به روشنى بیان کردهبراى گروهى که مى

 }98{ وهو الَّذي أَنشَأَکُم من نَّفْسٍ واحدةٍ فَمستَقَرٌّ ومستَودع قَد فَصلْنَا اآلیات لقَومٍ یفْقَهونَ 
را  تردید ما آیات [خود]و او همان کسى است که شما را از یک تن پدید آورد پس [براى شما] قرارگاه و محل امانتى [مقرر کرد] بى

 }98ایم {فهمند به روشنى بیان کردهبراى مردمى که مى

م رًا نُّخْرِجخَض نْهنَا مفَأَخْرَج ءکُلِّ شَی اتنَب نَا بِهاء فَأَخْرَجاء ممنَ السأَنزَلَ م يالَّذ وهنَ النَّخْلِ وما وبتَرَاکا مبح نْه

رَ وینْعه إِنَّ وجنَّات منْ أَعنَابٍ والزَّیتُونَ والرُّمانَ مشْتَبِها وغَیرَ متَشَابِه انظُرُواْ إِلى ثَمرِه إِذَا أَثْم من طَلْعها قنْوانٌ دانیۀٌ

 }99فی ذَلکُم آلیات لِّقَومٍ یؤْمنُونَ  {
نه گیاه برآوردیم و از آن [گیاه] جوانه سبزى خارج ساختیم که و اوست کسى که از آسمان آبى فرود آورد پس به وسیله آن از هر گو

هایى است نزدیک به هم و [نیز] باغهایى از انگور و زیتون و انار خرما خوشهآوریم و از شکوفه رختهاى متراکمى برمىاز آن دانه
د قطعا در اینها براى مردمى که ایمان همانند و غیر همانند خارج نمودیم به میوه آن چون ثمر دهد و به [طرز] رسیدنش بنگری

 }99هاست {آورند نشانهمى

الَى عتَعو انَهحبلْمٍ سرِ عبِغَی نَاتبینَ ونب خَرَقُواْ لَهو مخَلَقَهشُرَکَاء الْجِنَّ و لّهلُواْ لعجفُونَ  {وصا ی100م{ 
ا آنها را خلق کرده است و براى او بى هیچ دانشى پسران و دخترانى تراشیدند او و براى خدا شریکانى از جن قرار دادند با اینکه خد

 }100کنند {پاك و برتر است از آنچه وصف مى

 }101{شَیء علیم  بدیع السماوات واألَرضِ أَنَّى یکُونُ لَه ولَد ولَم تَکُن لَّه صاحبۀٌ وخَلَقَ کُلَّ شَیء وهو بِکُلِّ 

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ۲٥۷                                                   https:T.me/quranpuyan 

پدیدآورنده آسمانها و زمین است چگونه او را فرزندى باشد در صورتى که براى او همسرى نبوده و هر چیزى را آفریده و اوست که به 
 }101هر چیزى داناست {

و ءلَى کُلِّ شَیع وهو وهدبفَاع ءقُ کُلِّ شَیخَال وإِالَّ ه ال إِلَـه کُمبر اللّه کُمیلٌ  {ذَل102ک{ 
خدا پروردگار شما هیچ معبودى جز او نیست آفریننده هر چیزى است پس او را بپرستید و او بر هر چیزى نگهبان است این است

}102{ 

 }103الَّ تُدرِکُه األَبصار وهو یدرِك األَبصار وهو اللَّطیف الْخَبِیرُ  {
 }103یابد و او لطیف آگاه است {که دیدگان را درمىیابند و اوست چشمها او را درنمى

یظفکُم بِحلَیا أَنَاْ عما وهلَیفَع یمنْ عمو هنَفْسرَ فَلصنْ أَبفَم کُمبن ررُ مآئصاءکُم بج 104{  قَد{ 
بصیرت بنگرد به سود خود او و هر کس از سر به راستى رهنمودهایى از جانب پروردگارتان براى شما آمده است پس هر که به دیده 

 }104بصیرت ننگرد به زیان خود اوست و من بر شما نگهبان نیستم {

 }105وکَذَلک نُصرِّف اآلیات ولیقُولُواْ درست ولنُبینَه لقَومٍ یعلَمونَ  {
دانند روشن اى و تا اینکه آن را براى گروهى که مىیند تو درس خواندهکنیم تا مبادا بگوو این گونه آیات [خود] را گوناگون بیان مى

 }105سازیم {

 }106اتَّبِع ما أُوحی إِلَیک من ربک ال إِلَـه إِالَّ هو وأَعرِض عنِ الْمشْرِکینَ  {
 }106کان روى بگردان {از آنچه از پروردگارت به تو وحى شده پیروى کن هیچ معبودى جز او نیست و از مشر

 }107ولَو شَاء اللّه ما أَشْرَکُواْ وما جعلْنَاك علَیهِم حفیظًا وما أَنت علَیهِم بِوکیلٍ  {
 }107ایم و تو وکیل آنان نیستى {آوردند و ما تو را بر ایشان نگهبان نکردهخواست آنان شرك نمىو اگر خدا مى

م إِلَى ربهِم مرْجِعهم ذینَ یدعونَ من دونِ اللّه فَیسبواْ اللّه عدوا بِغَیرِ علْمٍ کَذَلک زینَّا لکُلِّ أُمۀٍ عملَهم ثُوالَ تَسبواْ الَّ

 }108فَینَبئُهم بِما کَانُواْ یعملُونَ  {
نان از روى دشمنى [و] به نادانى خدا را دشنام خواهند داد این گونه براى هر خوانند دشنام مدهید که آو آنهایى را که جز خدا مى

دادند آگاه خواهد ساخت امتى کردارشان را آراستیم آنگاه بازگشت آنان به سوى پروردگارشان خواهد بود و ایشان را از آنچه انجام مى
}108{ 

هم آیۀٌ لَّیؤْمنُنَّ بِها قُلْ إِنَّما اآلیات عند اللّه وما یشْعرُکُم أَنَّها إِذَا جاءت الَ وأَقْسمواْ بِاللّه جهد أَیمانهِم لَئن جاءتْ

 }109یؤْمنُونَ  {
گروند بگو معجزات تنها در اى براى آنان بیاید حتما بدان مىترین سوگندهایشان به خدا سوگند خوردند که اگر معجزهو با سخت
 }109آورند {دانید که اگر [معجزه هم] بیاید باز ایمان نمىداست و شما چه مىاختیار خ

همعی هِمانی طُغْیف مهنَذَررَّةٍ ولَ مأَو نُواْ بِهؤْمی ا لَمکَم مهارصأَبو متَهدأَفْئ نُقَلِّب110ونَ  {و{ 
آورند] چنانکه نخستین بار به آن ایمان نیاوردند و آنان را رها به آیات ما ایمان نمىگردانیم [در نتیجه و دلها و دیدگانشان را برمى

 }110کنیم تا در طغیانشان سرگردان بمانند {مى

واْ لیؤْمنُواْ إِالَّ أَن یشَاء اللّه ولَـکنَّ کَانُ ولَو أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَیهِم الْمآلئکَۀَ وکَلَّمهم الْموتَى وحشَرْنَا علَیهِم کُلَّ شَیء قُبالً ما

 }111أَکْثَرَهم یجهلُونَ  {
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آمدند و هر چیزى را دسته دسته در برابر آنان گرد فرستادیم و اگر مردگان با آنان به سخن مىو اگر ما فرشتگان را به سوى آنان مى
 }111کنند {خواهد ولى بیشترشان نادانى مىآوردند جز اینکه خدا بآوردیم باز هم ایمان نمىمى

غُرُورا ولَو شَاء ربک ما  وکَذَلک جعلْنَا لکُلِّ نبِی عدوا شَیاطینَ اإلِنسِ والْجِنِّ یوحی بعضُهم إِلَى بعضٍ زخْرُف الْقَولِ

 }112فَعلُوه فَذَرهم وما یفْتَرُونَ  {
براى هر پیامبرى دشمنى از شیطانهاى انس و جن برگماشتیم بعضى از آنها به بعضى براى فریب [یکدیگر] سخنان  و بدین گونه

 }112سازند واگذار {کردند پس آنان را با آنچه به دروغ مىخواست چنین نمىکنند و اگر پروردگار تو مىآراسته القا مى

 }113یؤْمنُونَ بِاآلخرَةِ ولیرْضَوه ولیقْتَرِفُواْ ما هم مقْتَرِفُونَ  { ولتَصغَى إِلَیه أَفْئدةُ الَّذینَ الَ
آورند به آن [سخن باطل] بگراید و آن را بپسندد و تا اینکه آنچه و [چنین مقرر شده است] تا دلهاى کسانى که به آخرت ایمان نمى

 }113را باید به دست بیاورند به دست آورند {

أَفَغَیعی تَابالْک منَاهینَ آتَیالَّذالً وفَصم تَابالْک کُمي أَنَزَلَ إِلَیالَّذ وها وکَمی حتَغأَب رَ اللّه کبن رنَزَّلٌ مم ونَ أَنَّهلَم

 }114بِالْحقِّ فَالَ تَکُونَنَّ منَ الْممتَرِینَ  {
وست که این کتاب را به تفصیل به سوى شما نازل کرده است و کسانى که کتاب [آسمانى] پس آیا داورى جز خدا جویم با اینکه ا

 }114دانند که آن از جانب پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است پس تو از تردیدکنندگان مباش {ایم مىبدیشان داده

اتمکَللِ لدبالً الَّ مدعقًا ودص کبر تمکَل تتَمو}  یملالْع یعمالس وهو 115ه{ 
 }115اى براى کلمات او نیست و او شنواى داناست {و سخن پروردگارت به راستى و داد سرانجام گرفته است و هیچ تغییردهنده

ونَ إِالَّ الظَّنَّ وتَّبِعإِن ی بِیلِ اللّهن سع لُّوكضضِ یی األَرن فأَکْثَرَ م عإِن تُطونَ  {وخْرُصإِالَّ ی م116إِنْ ه{ 
کنند آنان جز از گمان [خود] پیروى باشند پیروى کنى تو را از راه خدا گمراه مىو اگر از بیشتر کسانى که در [این سر]زمین مى

 }116پردازند {کنند و جز به حدس و تخمین نمىنمى

 هبِیلن سلُّ عضن یم لَمأَع وه کبینَ  {إِنَّ رتَدهبِالْم لَمأَع وه117و{ 
 }117یافتگان [نیز] داناتر است {شود داناتر است و او به [حال] راهبارى پروردگار تو به [حال] کسى که از راه او منحرف مى

 }118فَکُلُواْ مما ذُکرَ اسم اللّه علَیه إِن کُنتُم بِآیاته مؤْمنینَ  {
 }118ات او ایمان دارید از آنچه نام خدا [به هنگام ذبح] بر آن برده شده است بخورید {پس اگر به آی

نَ ضْطُرِرتُم إِلَیه وإِنَّ کَثیرًا لَّیضلُّووما لَکُم أَالَّ تَأْکُلُواْ مما ذُکرَ اسم اللّه علَیه وقَد فَصلَ لَکُم ما حرَّم علَیکُم إِالَّ ما ا

 }119بِأَهوائهِم بِغَیرِ علْمٍ إِنَّ ربک هو أَعلَم بِالْمعتَدینَ  {
خورید با اینکه [خدا] آنچه را بر شما حرام کرده جز آنچه بدان و شما را چه شده است که از آنچه نام خدا بر آن برده شده است نمى

به راستى بسیارى [از مردم دیگران را] از روى نادانى با هوسهاى خود گمراه اید براى شما به تفصیل بیان نموده است و ناچار شده
 }119کنند آرى پروردگار تو به [حال] تجاوزکاران داناتر است {مى

 }120وذَرواْ ظَاهرَ اإلِثْمِ وباطنَه إِنَّ الَّذینَ یکْسبونَ اإلِثْم سیجزَونَ بِما کَانُواْ یقْتَرِفُونَ  {
آوردند کیفر خواهند یافت شوند به زودى در برابر آنچه به دست مىو گناه آشکار و پنهان را رها کنید زیرا کسانى که مرتکب گناه مى

}120{ 
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لونَ إِلَى أَووحینَ لَیاطإِنَّ الشَّیقٌ وسلَف إِنَّهو هلَیع اللّه مذْکَرِ اسی ا لَممالَ تَأْکُلُواْ مآوی موهتُمإِنْ أَطَعو لُوکُمادجیل هِمئ

 }121إِنَّکُم لَمشْرِکُونَ  {
کنند شیطانها به دوستان خود وسوسه مىو از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است مخورید چرا که آن قطعا نافرمانى است و در قیقت

 }121ید {تا با شما ستیزه نمایند و اگر اطاعتشان کنید قطعا شما هم مشرک

لَی اتی الظُّلُمف ثَلُهن می النَّاسِ کَمف ی بِهشما ینُور لْنَا لَهعجو نَاهییتًا فَأَحین کَانَ مم نَ أَویز کا کَذَلنْهبِخَارِجٍ م س

 }122للْکَافرِینَ ما کَانُواْ یعملُونَ  {
ردانیدیم و براى او نورى پدید آوردیم تا در پرتو آن در میان مردم راه برود چون کسى است اش گآیا کسى که مرده[دل] بود و زنده

 }122دادند زینت داده شده است {آمدنى نیست این گونه براى کافران آنچه انجام مىکه گویى گرفتار در تاریکیهاست و از آن بیرون

جۀٍ أَکَابِرَ می کُلِّ قَرْیلْنَا فعج ککَذَلرُونَ  {وشْعا یمو هِمکُرُونَ إِالَّ بِأَنفُسما یما ویهکُرُواْ فمیا لیه123رِم{ 
زنند و گماریم تا در آن به نیرنگ پردازند و[لى] آنان جز به خودشان نیرنگ نمىو بدین گونه در هر شهرى گناهکاران بزرگش را مى

 }123کنند {درك نمى

 ماءتْهإِذَا جویس الَتَهلُ رِسعجثُ ییح لَمأَع اللّه لُ اللّهسر یا أُوتثْلَ متَّى نُؤْتَى منَ حۀٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمینَ آیالَّذ یبص

 }124أَجرَمواْ صغَار عند اللّه وعذَاب شَدید بِما کَانُواْ یمکُرُونَ  {
آوریم تا اینکه نظیر آنچه به فرستادگان خدا داده شده است به ما [نیز] داده یند هرگز ایمان نمىگوو چون آیتى برایشان بیاید مى

کردند در پیشگاه داند رسالتش را کجا قرار دهد به زودى کسانى را که مرتکب گناه شدند به [سزاى] آنکه نیرنگ مىشود خدا بهتر مى
 }124خواهد رسید {اى سختخدا خوارى و شکنجه

ا کَفَمرَجقًا حضَی هردلْ صعجی لَّهضأَن ی رِدن یمالَمِ وإلِسل هردص شْرَحی هیدهأَن ی اللّه رِداء ن یمی السف دعصا یأَنَّم

 }125کَذَلک یجعلُ اللّه الرِّجس علَى الَّذینَ الَ یؤْمنُونَ  {
گشاید و هر که را بخواهد گمراه کند دلش را سخت تنگ هد هدایت نماید دلش را به پذیرش اسالم مىپس کسى را که خدا بخوا

 }125دهد {آورند قرار مىرود این گونه خدا پلیدى را بر کسانى که ایمان نمىگرداند چنانکه گویى به زحمت در آسمان باال مىمى

فَص ا قَدیمتَقسم کبرَاطُ رذَا ص هـذَّکَّرُونَ  {ومٍ یقَول ات126لْنَا اآلی{ 
 }126ایم {گیرند به روشنى بیان نمودهو راه راست پروردگارت همین است ما آیات [خود] را براى گروهى که پند مى

 }127لَهم دار السالَمِ عند ربهِم وهو ولیهم بِما کَانُواْ یعملُونَ  {
 }127دادند او یارشان خواهد بود {پروردگارشان سراى عافیت است و به [پاداش] آنچه انجام مىبراى آنان نزد 

نَ اإلِنسِ رم مآؤُهیلقَالَ أَونَ اإلِنسِ وتَکْثَرْتُم ماس شَرَ الْجِنِّ قَدعا ما ییعمج مشُرُهیِح مویضٍ وعضُنَا بِبعب تَعتَمنَا اسب

 }128کیم علیم  {غْنَا أَجلَنَا الَّذي أَجلْت لَنَا قَالَ النَّار مثْواکُم خَالدینَ فیها إِالَّ ما شَاء اللّه إِنَّ ربک حوبلَ
اخواهان آنها از فرماید] اى گروه جنیان از آدمیان [پیروان] فراوان یافتید و هوآورد [و مىو [یاد کن] روزى را که همه آنان را گرد مى

گویند پروردگارا برخى از ما از برخى دیگر بهره بردارى کرد و به پایانى که براى ما معین کردى رسیدیم [خدا] [نوع] انسان مى
فرماید جایگاه شما آتش است در آن ماندگار خواهید بود مگر آنچه را خدا بخواهد [که خود تخفیف دهد] آرى پروردگار تو حکیم مى

 }128{ داناست
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 }129وکَذَلک نُولِّی بعض الظَّالمینَ بعضًا بِما کَانُواْ یکْسبونَ  {
 }129گردانیم {آوردند سرپرست برخى دیگر مىو این گونه برخى از ستمکاران را به [کیفر] آنچه به دست مى

ذَا قَالُواْ شَهِدنَا علَى یا معشَرَ الْجِنِّ واإلِنسِ أَلَم یأْتکُم رسلٌ منکُم یقُ هـ کُمموقَاء یل ونَکُمرنذیی واتآی کُملَیونَ عص

 }130أَنفُسنَا وغَرَّتْهم الْحیاةُ الدنْیا وشَهِدواْ علَى أَنفُسهِم أَنَّهم کَانُواْ کَافرِینَ  {
شما نیامدند که آیات مرا بر شما بخوانند و از دیدار این روزتان به شما هشدار  اى گروه جن و انس آیا از میان شما فرستادگانى براى

اند دهند گفتند ما به زیان خود گواهى دهیم [که آرى آمدند] و زندگى دنیا فریبشان داد و بر ضد خود گواهى دادند که آنان کافر بوده
}130{ 

 }131ظُلْمٍ وأَهلُها غَافلُونَ  {ذَلک أَن لَّم یکُن ربک مهلک الْقُرَى بِ
 }131این [اتمام حجت] بدان سبب است که پروردگار تو هیچ گاه شهرها را به ستم نابوده نکرده در حالى که مردم آن غافل باشند {

 }132ولکُلٍّ درجات مما عملُواْ وما ربک بِغَافلٍ عما یعملُونَ  {
 }132کنند غافل نیست {اند [در جزا] مراتبى خواهد بود و پروردگارت از آنچه مى[از این دو گروه] از آنچه انجام دادهو براى هر یک 

 }133ینَ  {ریۀِ قَومٍ آخَرِوربک الْغَنی ذُو الرَّحمۀِ إِن یشَأْ یذْهبکُم ویستَخْلف من بعدکُم ما یشَاء کَمآ أَنشَأَکُم من ذُ
کند همچنانکه شما برد و پس از شما هر که را بخواهد جانشین [شما] مىنیاز و رحمتگر است اگر بخواهد شما را مىو پروردگار تو بى

 }133را از نسل گروهى دیگر پدید آورده است {

 }134إِنَّ ما تُوعدونَ آلت وما أَنتُم بِمعجِزِینَ  {
 }134کنندگان [خدا] نیستید {شود آمدنى است و شما درماندهداده مى قطعا آنچه به شما وعده

ارِ إِنَّهۀُ الدباقع ن تَکُونُ لَهونَ ملَمتَع فولٌ فَسامإِنِّی ع کُمکَانَتلَى ملُواْ عممِ اعا قَوونَ  {قُلْ یمالظَّال حفْل135 الَ ی{ 
دهم به زودى خواهید دانست که فرجام [نیکوى] آن سراى از ست انجام دهید من [هم] انجام مىبگو اى قوم من هر چه مقدور شما ه

 }135شوند {آن کیست آرى ستمکاران رستگار نمى

ذَا لشُرَکَ هـو هِممبِزَع لّهذَا ل ا فَقَالُواْ هـیبامِ نَصاألَنْعو رْثنَ الْحأَ ما ذَرمم لّهلُواْ لعجولُ آئصفَالَ ی هِمشُرَکَآئا کَانَ لنَا فَم

 }136إِلَى اللّه وما کَانَ للّه فَهو یصلُ إِلَى شُرَکَآئهِم ساء ما یحکُمونَ  {
سهمى گذاشتند و به پندار خودشان گفتند این ویژه خداست و این و [مشرکان] براى خدا از آنچه از کشت و دامها که آفریده است

کنند رسید چه بد داورى مىرسید و[لى] آنچه خاص خدا بود به بتانشان مىژه بتان ما پس آنچه خاص بتانشان بود به خدا نمىوی
}136{ 

هِملَیواْ علْبِسیلو موهرْدیل مشُرَکَآؤُه مهالَدینَ قَتْلَ أَوشْرِکنَ الْمیرٍ مکَثنَ لیز ککَذَلو و مینَهد لُوها فَعم شَاء اللّه لَو

 }137فَذَرهم وما یفْتَرُونَ  {
و این گونه براى بسیارى از مشرکان بتانشان کشتن فرزندانشان را آراستند تا هالکشان کنند و دینشان را بر آنان مشتبه سازند و اگر 

 }137رها کن {سازند کردند پس ایشان را با آنچه به دروغ مىخواست چنین نمىخدا مى

ذه أَنْعام وحرْثٌ حجرٌ الَّ یطْعمها إِالَّ من نّشَاء بِزَعمهِم وأَنْعام حرِّمت ظُهورها قَالُواْ هـو  اللّه مذْکُرُونَ اسالَّ ی امأَنْعو

 }138علَیها افْترَاء علَیه سیجزِیهِم بِما کَانُواْ یفْتَرُونَ  {

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ۲٦۱                                                   https:T.me/quranpuyan 

و به زعم خودشان گفتند اینها دامها و کشتزار[هاى] ممنوع است که جز کسى که ما بخواهیم نباید از آن بخورد و دامهایى است که 
بردند به صرف افترا بر [سوار شدن بر] پشت آنها حرام شده است و دامهایى [داشتند] که [هنگام ذبح] نام خدا را بر آن[ها] نمى

 }138دهد {بستند جزا مىنان را به خاطر آنچه افترا مى[خدا] به زودى [خدا] آ

ذه األَنْعامِ خَالصۀٌ لِّذُکُورِنَا ومحرَّم علَى أَزواجِنَا وإِن یکُن میتَۀً فَ طُونِ هـی با فقَالُواْ مو زِیهِمجیشُرَکَاء س یهف مه

}  یملع یمکح إِنَّه مفَهص139و{ 
گفتند آنچه در شکم این دامهاست اختصاص به مردان ما دارد و بر همسران ما حرام شده است و اگر [آن جنین] مرده باشد همه و 

 }139آنان [از زن و مرد ] در آن شریکند به زودى [خدا] توصیف آنان را سزا خواهد داد زیرا او حکیم داناست {

هالَدینَ قَتَلُواْ أَورَ الَّذخَس ینَقَدتَدها کَانُواْ ممضَلُّواْ و قَد لَى اللّهرَاء عافْت اللّه مقَهزا رواْ مرَّمحلْمٍ ورِ عا بِغَیفَهس م  

}140{ 
اند اند و آنچه را خدا روزیشان کرده بود از راه افترا به خدا حرام شمردهخردى و نادانى فرزندان خود را کشتهکسانى که از روى بى

 }140اند {سخت زیان کردند آنان به راستى گمراه شده و هدایت نیافته

نَ والرُّمانَ متَشَابِها وغَیرَ وهو الَّذي أَنشَأَ جنَّات معرُوشَات وغَیرَ معرُوشَات والنَّخْلَ والزَّرع مخْتَلفًا أُکُلُه والزَّیتُو

ن ثَمکُلُواْ م تَشَابِهینَ  {مرِفسالْم بحالَ ی رِفُواْ إِنَّهالَ تُسو هادصح موی قَّهآتُواْ حرَ وإِذَا أَثْم 141رِه{ 
هاى گوناگون آن و زیتون و انار شبیه به یکدیگر و و اوست کسى که باغهایى با داربست و بدون داربست و خرمابن و کشتزار با میوه

روى مکنید بردارى از آن بدهید و[لى] زیادهیوه آن چون ثمر داد بخورید و حق [بینوایان از] آن را روز بهرهغیر شبیه پدید آورد از م
 }141که او اسرافکاران را دوست ندارد {

 }142ه لَکُم عدو مبِینٌ  {ومنَ األَنْعامِ حمولَۀً وفَرْشًا کُلُواْ مما رزقَکُم اللّه والَ تَتَّبِعواْ خُطُوات الشَّیطَانِ إِنَّ
دهنده را [پدید آورد] از آنچه خدا روزیتان کرده است بخورید و از پى گامهاى و [نیز] از دامها حیوانات بارکش و حیوانات کرك و پشم

 }142شیطان مروید که او براى شما دشمنى آشکار است {

نِ ونَ الضَّأْنِ اثْنَیاجٍ موۀَ أَزیاننِ ثَمیاألُنثَی امحأَر هلَیع لَتا اشْتَمنِ أَمیأَمِ األُنثَی رَّمنِ حنِ قُلْ آلذَّکَرَیزِ اثْنَیعنَ الْمم

 }143نَبؤُونی بِعلْمٍ إِن کُنتُم صادقینَ  {
ا[ى آنها] را حرام کرده یا ماده را یا آنچه را که هشت فرد [آفرید و بر شما حالل کرد] از گوسفند دو تا و از بز دو تا بگو آیا [خدا] نره

 }143گویید از روى علم به من خبر دهید {رحم آن دو ماده در بر گرفته است اگر راست مى

هلَیع لَتا اشْتَمنِ أَمیأَمِ األُنثَی رَّمنِ حنِ قُلْ آلذَّکَرَیقَرِ اثْنَینَ الْبمنِ ولِ اثْنَینَ اإلِبماء إِذْ  ودشُه کُنتُم نِ أَمیاألُنثَی امحأَر

ذَا فَمنْ أَظْلَم ممنِ افْتَرَى علَى اللّه کَذبا لیضلَّ النَّاس بِغَیرِ علْمٍ إِنَّ اللّ بِهـ اللّه اکُمصینَ  ومالظَّال مي الْقَودهالَ ی ه

}144{ 
ها را یا آنچه را که رحم آن دو ماده در بر گرفته است آیا وقتى خدا] نرها[ى آنها] را حرام کرده یا مادهو از شتر دو و از گاو دو بگو آیا [

ستمکارتر از آنکس که بر خدا دروغ بندد تا از روى نادانى مردم را خداوند شما را به این [تحریم] سفارش کرد حاضر بودید پس کیست
 }144کند {هنمایى نمىگمراه کند آرى خدا گروه ستمکاران را را
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فُوحسا ممد تَۀً أَویکُونَ مإِالَّ أَن ی همطْعمٍ یلَى طَاعا عرَّمحم إِلَی یحا أُوی مف قُل الَّ أَجِد سرِج نزِیرٍ فَإِنَّهخ ملَح ا أَو

 }145والَ عاد فَإِنَّ ربک غَفُور رحیم  { أَو فسقًا أُهلَّ لغَیرِ اللّه بِه فَمنِ اضْطُرَّ غَیرَ باغٍ
یابم مگر آنکه مردار یا خون ریخته یا خورد هیچ حرامى نمىاى که آن را مىبگو در آنچه به من وحى شده است بر خورنده

بر آن برده شده باشد پس کسى  خوك باشد که اینها همه پلیدند یا [قربانیى که] از روى نافرمانى [به هنگام ذبح] نام غیر خداگوشت
 }145خواهى [به خوردن آنها] ناچار گردد قطعا پروردگار تو آمرزنده مهربان است {که بدون سرکشى و زیاده

حملَت ظُهورهما أَوِ الْحوایا ما  وعلَى الَّذینَ هادواْ حرَّمنَا کُلَّ ذي ظُفُرٍ ومنَ الْبقَرِ والْغَنَمِ حرَّمنَا علَیهِم شُحومهما إِالَّ

 }146أَو ما اخْتَلَطَ بِعظْمٍ ذَلک جزَینَاهم بِبغْیِهِم وِإِنَّا لَصادقُونَ  {
هایى که بر دارى را حرام کردیم و از گاو و گوسفند پیه آن دو را بر آنان حرام کردیم به استثناى پیهو بر یهودیان هر [حیوان] چنگال

کردنشان به آنان کیفر دادیم و ما البته یا آنچه با استخوان درآمیخته است این [تحریم] را به سزاى ستمهاستت آن دو یا بر رودهپش
 }146راستگوییم {

 }147فَإِن کَذَّبوك فَقُل ربکُم ذُو رحمۀٍ واسعۀٍ والَ یرَد بأْسه عنِ الْقَومِ الْمجرِمینَ  {
ى پیامبر] پس اگر تو را تکذیب کردند بگو پروردگار شما داراى رحمتى گسترده است و [با این حال] عذاب او از گروه مجرمان [ا

 }147بازگردانده نخواهد شد {

ککَذَل ءن شَینَا مرَّمالَ حاؤُنَا والَ آبا أَشْرَکْنَا وم شَاء اللّه ینَ أَشْرَکُواْ لَوقُولُ الَّذیتَّى  سهِم حلن قَبینَ مالَّذ کَذَّب

 }148تَخْرُصونَ  { ذَاقُواْ بأْسنَا قُلْ هلْ عندکُم منْ علْمٍ فَتُخْرِجوه لَنَا إِن تَتَّبِعونَ إِالَّ الظَّنَّ وإِنْ أَنتُم إَالَّ
آوردیم و چیزى را [خودسرانه] انمان شرك نمىخواست نه ما و نه پدرکسانى که شرك آوردند به زودى خواهند گفت اگر خدا مى

کردیم کسانى هم که پیش از آنان بودند همین گونه [پیامبران خود را] تکذیب کردند تا عقوبت ما را چشیدند بگو آیا نزد تحریم نمى
 }148گویید {کنید و جز دروغ نمىشما دانشى هست که آن را براى ما آشکار کنید شما جز از گمان پیروى نمى

 }149قُلْ فَللّه الْحجۀُ الْبالغَۀُ فَلَو شَاء لَهداکُم أَجمعینَ  {
 }149کرد {خواست قطعا همه شما را هدایت مىبگو برهان رسا ویژه خداست و اگر [خدا] مى

ذَا فَإِن شَهِدواْ هـ رَّمح ونَ أَنَّ اللّهدشْهینَ یالَّذ اءکُمدشُه لُمنَا  قُلْ هاتواْ بِآیینَ کَذَّباء الَّذوأَه الَ تَتَّبِعو مهعم دفَالَ تَشْه

 }150والَّذینَ الَ یؤْمنُونَ بِاآلخرَةِ وهم بِرَبهِم یعدلُونَ  {
د تو با آنان شهادت مده و دهند به اینکه خدا اینها را حرام کرده بیاورید پس اگر هم شهادت دادنبگو گواهان خود را که گواهى مى

آورند و [معبودان دروغین را] با پروردگارشان همتا هوسهاى کسانى را که آیات ما را تکذیب کردند و کسانى که به آخرت ایمان نمى
 }150دهند پیروى مکن {قرار مى

 أَالَّ تُشْرِکُواْ بِه کُملَیع کُمبر رَّما حاْ أَتْلُ مالَوقُلْ تَع قُکُمنُ نَرْزالَقٍ نَّحنْ إمکُم مالَدالَ تَقْتُلُواْ أَوانًا وسنِ إِحیدالبِالْوئًا وشَی

اللّه رَّمی حالَّت الَ تَقْتُلُواْ النَّفْسطَنَ وا بما ونْهرَ ما ظَهم شاحواْ الْفَوالَ تَقْرَبو ماهإِیکُوقِّ ذَلإِالَّ بِالْح  لَّکُملَع بِه اکُمصو م

 }151تَعقلُونَ  {
 بگو بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده براى شما بخوانم چیزى را با او شریک قرار مدهید و به پدر و مادر احسان کنید و

زشت چه علنى آن و چه پوشیده[اش] نزدیک رسانیم و به کارهاى فرزندان خود را از بیم تنگدستى مکشید ما شما و آنان را روزى مى
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مشوید و ن فسى را که خدا حرام گردانیده جز بحق مکشید اینهاست که [خدا] شما را به [انجام دادن] آن سفارش کرده است باشد 
 }151که بیندیشد {

لُغَ أَشُدبتَّى ینُ حسأَح یی هیمِ إِالَّ بِالَّتتالَ الْیواْ مالَ تَقْرَبا وهعسا إِالَّ ونَفْس الَ نُکَلِّف طسیزَانَ بِالْقالْملَ وفُواْ الْکَیأَوو ه

 }152رُونَ  {وإِذَا قُلْتُم فَاعدلُواْ ولَو کَانَ ذَا قُرْبى وبِعهد اللّه أَوفُواْ ذَلکُم وصاکُم بِه لَعلَّکُم تَذَکَّ
هر چه نیکوتر] نزدیک مشوید تا به حد رشد خود برسد و پیمانه و ترازو را به عدالت تمام بپیمایید هیچ و به مال یتیم جز به نحوى [

کنیم و چون [به داورى یا شهادت] سخن گویید دادگرى کنید هر چند [در باره] خویشاوند کس را جز به قدر توانش تکلیف نمى
 }152] شما را به آن سفارش کرده است باشد که پند گیرید {[شما] باشد و به پیمان خدا وفا کنید اینهاست که [خدا

صو کُمذَل هبِیلن سع لَ فَتَفَرَّقَ بِکُمبواْ السالَ تَتَّبِعو وها فَاتَّبِعیمتَقسی مرَاطذَا ص أَنَّ هـتَتَّقُونَ  {و لَّکُملَع 153اکُم بِه{ 
سازد پیروى مکنید ها[ى دیگر] که شما را از راه وى پراکنده مىز آن پیروى کنید و از راهو [بدانید] این است راه راست من پس ا

 }153اینهاست که [خدا] شما را به آن سفارش کرده است باشد که به تقوا گرایید {

هو ءیالً لِّکُلِّ شَیتَفْصنَ وسأَح يلَى الَّذا عامتَم تَابى الْکوسنَا مآتَی نُونَ  {ثُمؤْمی هِمبقَاء رم بِللَّهۀً لَّعمحرى و154د{ 
آنگاه به موسى کتاب دادیم براى اینکه [نعمت را] بر کسى که نیکى کرده است تمام کنیم و براى اینکه هر چیزى را بیان نماییم و 

 }154هدایت و رحمتى باشد امید که به لقاى پروردگارشان ایمان بیاورند {

هـونَ  {ومتُرْح لَّکُماتَّقُواْ لَعو وهفَاتَّبِع كاربم أَنزَلْنَاه تَاب155ذَا ک{ 
و این خجسته کتابى است که ما آن را نازل کردیم پس از آن پیروى کنید و پرهیزگارى نمایید باشد که مورد رحمت قرار گیرید 

}155{ 

ع تَابا أُنزِلَ الْکینَ  {أَن تَقُولُواْ إِنَّمللَغَاف هِمتاسرن دإِن کُنَّا عنَا ولن قَبنِ مفَتَی156لَى طَآئ{ 
 }156خبر بودیم {تا نگویید کتاب [آسمانى] تنها بر دو طایفه پیش از ما نازل شده و ما از آموختن آنان بى

منْهم فَقَد جاءکُم بینَۀٌ من ربکُم وهدى ورحمۀٌ فَمنْ أَظْلَم ممن کَذَّب أَو تَقُولُواْ لَو أَنَّا أُنزِلَ علَینَا الْکتَاب لَکُنَّا أَهدى 

 }157{بِآیات اللّه وصدف عنْها سنَجزِي الَّذینَ یصدفُونَ عنْ آیاتنَا سوء الْعذَابِ بِما کَانُواْ یصدفُونَ  
تر بودیم اینک حجتى از جانب پروردگارتان براى شما آمده و رهنمود و یافتهشد قطعا از آنان هدایتنازل مىیا نگویید اگر کتاب بر ما 
ستمکارتر از آن کس که آیات خدا را دروغ پندارد و از آنها روى گرداند به زودى کسانى را که از آیات ما رحمتى است پس کیست

 }157عذابى سخت مجازات خواهیم کرد {گردانند به سبب [همین] اعراضشان به روى مى

بعض آیات ربک الَ ینفَع  هلْ ینظُرُونَ إِالَّ أَن تَأْتیهم الْمآلئکَۀُ أَو یأْتی ربک أَو یأْتی بعض آیات ربک یوم یأْتی

بکَس لُ أَون قَبم نَتتَکُنْ آم ا لَمانُها إِیمرُونَ  {نَفْسنتَظرُواْ إِنَّا مرًا قُلِ انتَظا خَیهانی إِیمف 158ت{ 
هاى پروردگارت بیاید [اما] روزى که اى از نشانهآیا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان بیایند یا پروردگارت بیاید یا پاره

نیاورده یا خیرى در ایمان آوردن خود به دست نیاورده ایمان آوردنش هاى پروردگارت [پدید] آید کسى که قبال ایمان اى از نشانهپاره
 }158بخشد بگو منتظر باشید که ما [هم] منتظریم {سود نمى

ی ثُم إِلَى اللّه مرُها أَمإِنَّم ءی شَیف منْهم تا لَّسعیکَانُواْ شو مینَهینَ فَرَّقُواْ دإِنَّ الَّذم بِمئُهلُونَ  {نَبفْع159ا کَانُواْ ی{ 
کسانى که دین خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه شدند تو هیچ گونه مسؤول ایشان نیستى کارشان فقط با خداست آنگاه به آنچه 

 }159دادند آگاهشان خواهد کرد {انجام مى
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یاء بِالسن جما وهثَالشْرُ أَمع نَۀِ فَلَهساء بِالْحن جونَ  {مظْلَمالَ ی مها وثْلَهزَى إِالَّ مج160ئَۀِ فَالَ ی{ 
هر کس کار نیکى بیاورد ده برابر آن [پاداش] خواهد داشت و هر کس کار بدى بیاورد جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم نرود 

}160{ 

 }161قیما ملَّۀَ إِبرَاهیم حنیفًا وما کَانَ منَ الْمشْرِکینَ  {قُلْ إِنَّنی هدانی ربی إِلَى صرَاط مستَقیمٍ دینًا 
 }161گراى و او از مشرکان نبود {بگو آرى پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است دینى پایدار آیین ابراهیم حق

الْع بر لّهی لاتممو ايیحمی وکنُسی والَتینَ  {قُلْ إِنَّ ص162الَم{ 
 }162بگو در حقیقت نماز من و [سایر] عبادات من و زندگى و مرگ من براى خدا پروردگار جهانیان است {

 }163الَ شَرِیک لَه وبِذَلک أُمرْت وأَنَاْ أَولُ الْمسلمینَ  {
 }163م {ام و من نخستین مسلمان[که] او را شریکى نیست و بر این [کار] دستور یافته

رةٌ وِزر أُخْرَى ثُم إِلَى ربکُم قُلْ أَغَیرَ اللّه أَبغی ربا وهو رب کُلِّ شَیء والَ تَکْسب کُلُّ نَفْسٍ إِالَّ علَیها والَ تَزِر وازِ

 }164مرْجِعکُم فَینَبئُکُم بِما کُنتُم فیه تَخْتَلفُونَ  {
دهد و هیچ خدا پروردگارى بجویم با اینکه او پروردگار هر چیزى است و هیچ کس جز بر زیان خود [گناهى] انجام نمىبگو آیا جز 

شما به سوى پروردگارتان خواهد بود پس ما را به آنچه در آن اختالف دارد آنگاه ازگشتباربردارى بار [گناه] دیگرى را برنمى
 }164کردید آگاه خواهد کرد {مى

وهو بإِنَّ ر ا آتَاکُمی مف کُملُوبلِّی اتجرضٍ دعقَ بفَو ضَکُمعب فَعرضِ واألَر فخَالَئ لَکُمعي جقَابِ الَّذالْع رِیعس ک

}  یمحر لَغَفُور إِنَّه165و{ 
بر برخى دیگر به درجاتى برترى داد تا شما را در  و اوست کسى که شما را در زمین جانشین [یکدیگر] قرار داد و بعضى از شما را

 }165آنچه به شما داده است بیازماید آرى پروردگار تو زودکیفر است و [هم] او بس آمرزنده مهربان است {

 
 سبأ  - 65

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1فی السماوات وما فی الْأَرضِ ولَه الْحمد فی الْآخرَةِ وهو الْحکیم الْخَبِیرُ  {الْحمد للَّه الَّذي لَه ما 
کار سنجیدهسپاس خدایى را که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و در آخرت [نیز] سپاس از آن اوست و هم اوست

 }1آگاه {

 }2أَرضِ وما یخْرُج منْها وما ینزِلُ منَ السماء وما یعرُج فیها وهو الرَّحیم الْغَفُور  {یعلَم ما یلج فی الْ
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داند و اوست رود [همه را] مىشود و آنچه در آن باال مىآید و آنچه از آسمان فرو مىرود و آنچه از آن بر مىآنچه در زمین فرو مى
 }2مهربان آمرزنده {

ه مثْقَالُ ذَرةٍ فی السماوات ولَا فی وقَالَ الَّذینَ کَفَرُوا لَا تَأْتینَا الساعۀُ قُلْ بلَى وربی لَتَأْتینَّکُم عالمِ الْغَیبِ لَا یعزُب عنْ

 }3{الْأَرضِ ولَا أَصغَرُ من ذَلک ولَا أَکْبرُ إِلَّا فی کتَابٍ مبِینٍ  
و کسانى که کافر شدند گفتند رستاخیز براى ما نخواهد آمد بگو چرا سوگند به پروردگارم که حتما براى شما خواهد آمد [همان] 

اى نه در آسمانها و نه در زمین از وى پوشیده نیست و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر از آن است مگر داناى نهان[ها] که هموزن ذره
 }3شن [درج شده] است {اینکه در کتابى رو

}  قٌ کَرِیمرِزرَةٌ وغْفم ملَه کلَئأُو اتحاللُوا الصمعنُوا وینَ آمالَّذ زِيجی4ل{ 
 }4اند به پاداش رساند آنانند که آمرزش و روزى خوش برایشان خواهد بود {تا کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

ینَ سالَّذو}  یمزٍ أَلجن رم ذَابع ملَه کلَئاجِزِینَ أُوعنَا ماتی آیا فو5ع{ 
 }5ورزند که ما را درمانده کنند برایشان عذابى از بالیى دردناك باشد {و کسانى که در [ابطال] آیات ما کوشش مى

ن رم کي أُنزِلَ إِلَیالَّذ لْمینَ أُوتُوا الْعرَى الَّذیو}  یدمزِیزِ الْحالْع رَاطي إِلَى صدهیقَّ والْح وه ک6ب{ 
دانند که آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده حق است و به راه آن عزیز اند مىو کسانى که از دانش بهره یافته

 }6کند {ستوده[صفات] راهبرى مى

 }7م علَى رجلٍ ینَبئُکُم إِذَا مزِّقْتُم کُلَّ ممزَّقٍ إِنَّکُم لَفی خَلْقٍ جدید  {وقَالَ الَّذینَ کَفَرُوا هلْ نَدلُّکُ
دهد که چون کامال متالشى شدید [باز] قطعا در و کسانى که کفر ورزیدند گفتند آیا مردى را به شما نشان دهیم که شما را خبر مى

 }7آفرینشى جدید خواهید بود {

 }8علَى اللَّه کَذبا أَم بِه جِنَّۀٌ بلِ الَّذینَ لَا یؤْمنُونَ بِالْآخرَةِ فی الْعذَابِ والضَّلَالِ الْبعید  {أَفْتَرَى 
 }8آیا [این مرد] بر خدا دروغى بسته یا جنونى در اوست [نه] بلکه آنان که به آخرت ایمان ندارند در عذاب و گمراهى دور و درازند {

الْأَر بِهِم فضِ إِن نَّشَأْ نَخْسالْأَراء ومنَ السم ما خَلْفَهمو یهِمدنَ أَییا با إِلَى مرَوی نَ أَفَلَمفًا مسک هِملَیطْ عقنُس أَو ض

 }9السماء إِنَّ فی ذَلک لَآیۀً لِّکُلِّ عبد منیبٍ  {
بریم یا اند اگر بخواهیم آنان را در زمین فرو مىسرشان است ننگریستهمین در دسترسشان و پشتآیا به آنچه از آسمان و ز

 }9کارى عبرت است {افکنیم قطعا در این [تهدید] براى هر بنده توبهسنگهایى از آسمان بر سرشان مىپاره

و هعبِی مالُ أَوا جِبنَّا فَضْلًا یم وداونَا دآتَی لَقَدو}  یددالْح أَلَنَّا لَهرَ و10الطَّی{ 
و به راستى داوود را از جانب خویش مزیتى عطا کردیم [و گفتیم] اى کوهها با او [در تسبیح خدا] همصدا شوید و اى پرندگان 

 }10[هماهنگى کنید] و آهن را براى او نرم گردانیدیم {

 رْدی السف رقَدو ابِغَاتلْ سمیرٌ  {أَنِ اعصلُونَ بما تَعا إِنِّی بِمحاللُوا صماع11و{ 
 }11دهید بینایم {گیرى کن و کار شایسته کنید زیرا من به آنچه انجام مىها را درست اندازههاى فراخ بساز و حلقه[که] زره

 لْنَا لَهأَسرٌ وا شَههاحوررٌ وا شَههوغُد انَ الرِّیحملَیسلزِغْ ون یمو هببِإِذْنِ ر هیدنَ ییلُ بمعن ینَ الْجِنِّ ممطْرِ ونَ الْقیع

 }12منْهم عنْ أَمرِنَا نُذقْه منْ عذَابِ السعیرِ  {
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را براى او ذوب [و و باد را براى سلیمان [رام کردیم] که رفتن آن بامداد یک ماه و آمدنش شبانگاه یک ماه [راه] بود و معدن مس 
تافت از عذاب کردند و هر کس از آنها از دستور ما سر برمىروان] گردانیدیم و برخى از جن به فرمان پروردگارشان پیش او کار مى

 }12چشانیدیم {سوزان به او مى

راسیات اعملُوا آلَ داوود شُکْرًا وقَلیلٌ منْ عبادي یعملُونَ لَه ما یشَاء من محارِیب وتَماثیلَ وجِفَانٍ کَالْجوابِ وقُدورٍ 

}  13الشَّکُور{ 
ها و دیگهاى چسبیده به زمین ها و ظروف بزرگ مانند حوضچهها و مجسمهخواست از نمازخانه[آن متخصصان] براى او هر چه مى

 }13دکى سپاسگزارند {ساختند اى خاندان داوود شکرگزار باشید و از بندگان من انمى

رَّ تَبینَت الْجِنُّ أَن لَّو کَانُوا یعلَمونَ فَلَما قَضَینَا علَیه الْموت ما دلَّهم علَى موته إِلَّا دابۀُ الْأَرضِ تَأْکُلُ منسأَتَه فَلَما خَ

 }14الْغَیب ما لَبِثُوا فی الْعذَابِ الْمهِینِ  {
خورد [آدمیان را] از مرگ او آگاه اى خاکى [=موریانه] که عصاى او را [به تدریج] مىس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم جز جنبندهپ

ماندند آور [باقى] نمىدانستند در آن عذاب خفتنگردانید پس چون [سلیمان] فرو افتاد براى جنیان روشن گردید که اگر غیب مى
}14{ 

کَانَ ل لَقَدبةٌ طَیلْدب اشْکُرُوا لَهو کُمبقِ رزن رالٍ کُلُوا ممشینٍ ومن ینَّتَانِ عۀٌ جآی هِمکَنسی مإٍ فبس  غَفُور برۀٌ و

}15{ 
ردگارتان قطعا براى [مردم] سبا در محل سکونتشان نشانه [رحمتى] بود دو باغستان از راست و چپ [به آنان گفتیم] از روزى پرو

 }15خوش و خدایى آمرزنده {بخورید و او را شکر کنید شهرى است

 }16ثْلٍ وشَیء من سدرٍ قَلیلٍ  {فَأَعرَضُوا فَأَرسلْنَا علَیهِم سیلَ الْعرِمِ وبدلْنَاهم بِجنَّتَیهِم جنَّتَینِ ذَواتَى أُکُلٍ خَمط وأَ
گز و نوعى از کنار هاى تلخ و شورهن سیل [سد] ع رم را روانه کردیم و دو باغستان آنها را به دو باغ که میوهپس روى گردانیدند و بر آ

 }16تنک داشت تبدیل کردیم {

}  ازِي إِلَّا الْکَفُورلْ نُجها کَفَرُوا وم بِمنَاهزَیج ک17ذَل{ 
 }17رسانیم {جزا دادیم و آیا جز ناسپاس را به مجازات مىاین [عقوبت] را به [سزاى] آنکه کفران کردند به آنان 

یهیرُوا فرَ سیا السیهنَا فرقَدرَةً وا قُرًى ظَاهیهکْنَا فاری بنَ الْقُرَى الَّتیبو منَهیلْنَا بعجینَ  {ونا آمامأَیو یال18ا لَی{ 
آنها برکت نهاده بودیم شهرهاى متصل به هم قرار داده بودیم و در میان آنها مسافت را به اندازه و میان آنان و میان آبادانیهایى که در 

 }18خاطر بگردید {مقرر داشته بودیم در این [راه]ها شبان و روزان آسوده

یثَ وادأَح ملْنَاهعفَج مهوا أَنفُسظَلَمفَارِنَا ونَ أَسیب داعنَا ببارٍ فَقَالُوا ربلِّکُلِّ ص اتلَآی کی ذَلزَّقٍ إِنَّ فمکُلَّ م مزَّقْنَاهم

 }19شَکُورٍ  {
تا گفتند پروردگارا میان [منزلهاى] سفرهایمان فاصله انداز و بر خویشتن ستم کردند پس آنها را [براى آیندگان موضوع] حکایتها 

 }19جرا] براى هر شکیباى سپاسگزارى عبرتهاست {گردانیدیم و سخت تارومارشان کردیم قطعا در این [ما

 }20ولَقَد صدقَ علَیهِم إِبلیس ظَنَّه فَاتَّبعوه إِلَّا فَرِیقًا منَ الْمؤْمنینَ  {
 }20یافت و جز گروهى از مؤمنان [بقیه] از او پیروى کردند {و قطعا شیطان گمان خود را در مورد آنها راست

 }21 شَیء حفیظٌ  {لَه علَیهِم من سلْطَانٍ إِلَّا لنَعلَم من یؤْمنُ بِالْآخرَةِ ممنْ هو منْها فی شَک وربک علَى کُلِّ وما کَانَ
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شناسیم و  و [شیطان] را بر آنان تسلطى نبود جز آنکه کسى را که به آخرت ایمان دارد از کسى که در باره آن در تردید است باز
 }21پروردگار تو بر هر چیزى نگاهبان است {

ضِ وی الْأَرلَا فو اتاومی السةٍ فثْقَالَ ذَرکُونَ ململَا ی ونِ اللَّهن دتُم ممعینَ زوا الَّذعا قُلِ ادمو رْكن شا میهِمف ما لَهم

 }22لَه منْهم من ظَهِیرٍ  {
اى نه در آسمانها و نه در زمین مالک نیستند و در آن دو اید بخوانید هموزن ذرهرا که جز خدا [معبود خود] پنداشتهبگو کسانى 

 }22شرکتى ندارند و براى وى از میان آنان هیچ پشتیبانى نیست {

وبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربکُم قَالُوا الْحقَّ وهو الْعلی الْکَبِیرُ  ولَا تَنفَع الشَّفَاعۀُ عنده إِلَّا لمنْ أَذنَ لَه حتَّى إِذَا فُزِّع عن قُلُ

}23{ 
گویند بخشد مگر براى آن کس که به وى اجازه دهد تا چون هراس از دلهایشان برطرف شود مىو شفاعتگرى در پیشگاه او سود نمى

 }23تبه و بزرگ {پروردگارتان چه فرمود مى گویند حقیقت و هموست بلندمر

ی ضَلَالٍ مف ى أَودلَى هلَع اکُمإِی إِنَّا أَوو ضِ قُلِ اللَّهالْأَرو اتاومنَ السقُکُم مرْزن ی24بِینٍ  {قُلْ م{ 
 }24اریم {یا گمراهى آشکیا ما یا شما بر هدایتدهد بگو خدا و در حقیقتبگو کیست که شما را از آسمانها و زمین روزى مى

 }25قُل لَّا تُسأَلُونَ عما أَجرَمنَا ولَا نُسأَلُ عما تَعملُونَ  {
 }25دهید بازخواست نخواهیم شد {ایم بازخواست نخواهید شد و [ما نیز] از آنچه شما انجام مىبگو [شما] از آنچه ما مرتکب شده

ب فْتَحی نَا ثُمبنَنَا ریب عمجقُلْ ی}  یملالْع الْفَتَّاح وهقِّ ونَنَا بِالْح26ی{ 
 }26بگو پروردگارمان ما و شما را جمع خواهد کرد سپس میان ما به حق داورى مى کند و اوست داور دانا {

}  یمکزِیزُ الْحالْع اللَّه ولْ هشُرَکَاء کَلَّا ب قْتُم بِهینَ أَلْحی الَّذون27قُلْ أَر{ 
 }27خداى عزیز حکیم {اید به من نشان دهید چنین نیست بلکه اوستو کسانى را که [به عنوان] شریک به او ملحق گردانیدهبگ

 }28وما أَرسلْنَاك إِلَّا کَافَّۀً لِّلنَّاسِ بشیرًا ونَذیرًا ولَکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یعلَمونَ  {
 }28دانند {ر و هشداردهنده براى تمام مردم نفرستادیم لیکن بیشتر مردم نمىو ما تو را جز [به سمت] بشارتگ

 }29ویقُولُونَ متَى هذَا الْوعد إِن کُنتُم صادقینَ  {
 }29گویید این وعده چه وقت است {گویند اگر راست مىو مى

 }30ا تَستَقْدمونَ  {قُل لَّکُم میعاد یومٍ لَّا تَستَأْخرُونَ عنْه ساعۀً ولَ
 }30بگو میعاد شما روزى است که نه ساعتى از آن پس توانید رفت و نه پیشى توانید جست {

ونَ ممالظَّال تَرَى إِذ لَوو هیدنَ ییي بلَا بِالَّذذَا الْقُرْآنِ ونَ بِهینَ کَفَرُوا لَن نُّؤْمقَالَ الَّذهِوبر ندقُوفُونَ عو مضُهعب رْجِعی م

 }31إِلَى بعضٍ الْقَولَ یقُولُ الَّذینَ استُضْعفُوا للَّذینَ استَکْبرُوا لَولَا أَنتُم لَکُنَّا مؤْمنینَ  {
ش و کسانى که کافر شدند گفتند نه به این قرآن و نه به آن [توراتى] که پیش از آن است هرگز ایمان نخواهیم آورد و اى کا

دیدى [که چگونه] برخى از آنان با برخى [دیگر جدل و] گفتگو اند مىشدهبیدادگران را هنگامى که در پیشگاه پروردگارشان ازداشت
 }31گویند اگر شما نبودید قطعا ما مؤمن بودیم {کنند کسانى که زیردست بودند به کسانى که [ریاست و] برترى داشتند مىمى

 }32استَکْبرُوا للَّذینَ استُضْعفُوا أَنَحنُ صددنَاکُم عنِ الْهدى بعد إِذْ جاءکُم بلْ کُنتُم مجرِمینَ  {قَالَ الَّذینَ 
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گویند مگر ما بودیم که شما را از هدایت پس از آنکه به سوى کسانى که [ریاست و] برترى داشتند به کسانى که زیردست بودند مى
 }32شتیم [نه] بلکه خودتان گناهکار بودید {شما آمد بازدا

بِاللَّه ونَجعلَ لَه أَندادا وأَسرُّوا  وقَالَ الَّذینَ استُضْعفُوا للَّذینَ استَکْبرُوا بلْ مکْرُ اللَّیلِ والنَّهارِ إِذْ تَأْمرُونَنَا أَن نَّکْفُرَ

و ذَابا الْعأَوا رۀَ لَماملُونَ  {النَّدمعا کَانُوا ینَ إِلَّا مزَوجلْ یینَ کَفَرُوا هنَاقِ الَّذی أَعلْنَا الْأَغْلَالَ فع33ج{ 
گویند [نه] بلکه نیرنگ شب و روز [شما بود] آنگاه که ما را و کسانى که زیردست بودند به کسانى که [ریاست و] برترى داشتند مى

شویم و براى او همتایانى قرار دهیم و هنگامى که عذاب را ببینند پشیمانى خود را آشکار کنند و در  کردید که به خدا کافروادار مى
 }33رسند {دادند مىنهیم آیا جز به سزاى آنچه انجام مىاند غلها مىگردنهاى کسانى که کافر شده

 }34نَّا بِما أُرسلْتُم بِه کَافرُونَ  {وما أَرسلْنَا فی قَرْیۀٍ من نَّذیرٍ إِلَّا قَالَ متْرَفُوها إِ
اید کافریم اى نفرستادیم جز آنکه خوشگذرانان آنها گفتند ما به آنچه شما بدان فرستاده شدهو [ما] در هیچ شهرى هشداردهنده

}34{ 

 }35وقَالُوا نَحنُ أَکْثَرُ أَموالًا وأَولَادا وما نَحنُ بِمعذَّبِینَ  {
 }35ند ما دارایى و فرزندانمان از همه بیشتر است و ما عذاب نخواهیم شد {و گفت

 }36قُلْ إِنَّ ربی یبسطُ الرِّزقَ لمن یشَاء ویقْدر ولَکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یعلَمونَ  {
 }36دانند {لیکن بیشتر مردم نمىبگو پروردگار من است که روزى را براى هر کس که بخواهد گشاده یا تنگ مى گرداند 

لَئا فَأُوحاللَ صمعنَ ونْ آملْفَى إِلَّا منَا زندع کُمی تُقَرِّبکُم بِالَّتلَادلَا أَوو الُکُموا أَمملُوا وما عبِم فزَاء الضِّعج ملَه ک

 }37وهم فی الْغُرُفَات آمنُونَ  {
ان چیزى نیست که شما را به پیشگاه ما نزدیک گرداند مگر کسانى که ایمان آورده و کار شایسته کرده باشند پس و اموال و فرزندانت

 }37ها[ى بهشتى] آسوده خاطر خواهند بود {اند پاداش است و آنها در غرفهبراى آنان دو برابر آنچه انجام داده

 }38ولَئک فی الْعذَابِ محضَرُونَ  {والَّذینَ یسعونَ فی آیاتنَا معاجِزِینَ أُ
 }38شوند {کوشند که [ما را به خیال خود] درمانده کنند آنانند که در عذاب احضار مىو کسانى که در [ابطال] آیات ما مى

 }39شَیء فَهو یخْلفُه وهو خَیرُ الرَّازِقینَ  { قُلْ إِنَّ ربی یبسطُ الرِّزقَ لمن یشَاء منْ عباده ویقْدر لَه وما أَنفَقْتُم من
گرداند و هر چه را انفاق بگو در حقیقت پروردگار من است که روزى را براى هر کس از بندگانش که بخواهد گشاده یا براى او تنگ مى

 }39دهد و او بهترین روزى دهندگان است {کردید عوضش را او مى

شُرُهحی مویونَ  {ودبعکَانُوا ی اکُمؤُلَاء إِیکَۀِ أَهلَائلْمقُولُ لی ا ثُمیعمج 40م{ 
 }40پرستیدند {فرماید آیا اینها بودند که شما را مىکند آنگاه به فرشتگان مىو [یاد کن] روزى را که همه آنان را محشور مى

 }41م بلْ کَانُوا یعبدونَ الْجِنَّ أَکْثَرُهم بِهِم مؤْمنُونَ  {قَالُوا سبحانَک أَنت ولینَا من دونهِ
 }41پرستیدند بیشترشان به آنها اعتقاد داشتند {گویند منزهى تو سرپرست ما تویى نه آنها بلکه جنیان را مىمى

 }42ذینَ ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب النَّارِ الَّتی کُنتُم بِها تُکَذِّبونَ  {فَالْیوم لَا یملک بعضُکُم لبعضٍ نَّفْعا ولَا ضَرا ونَقُولُ للَّ
شمردید گوییم بچشید عذاب آتشى را که آن را دروغ مىاند مىاکنون براى یکدیگر سود و زیانى ندارید و به کسانى که ستم کرده

}42{ 
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وا ما هذَا إِلَّا رجلٌ یرِید أَن یصدکُم عما کَانَ یعبد آباؤُکُم وقَالُوا ما هذَا إِلَّا إِفْک وإِذَا تُتْلَى علَیهِم آیاتُنَا بینَات قَالُ

 }43مفْتَرًى وقَالَ الَّذینَ کَفَرُوا للْحقِّ لَما جاءهم إِنْ هذَا إِلَّا سحرٌ مبِینٌ  {
پرستیدند باز خواهد شما را از آنچه پدرانتان مىگویند این جز مردى نیست که مىشود مىه مىو چون آیات تابناك ما بر آنان خواند

گویند این جز افسونى گویند این جز دروغى بربافته نیست و کسانى که به حق چون به سویشان آمد کافر شدند مىدارد و [نیز] مى
 }43آشکار نیست {

سردن کُتُبٍ یم منَاها آتَیمیرٍ  {ون نَّذم لَکقَب هِملْنَا إِلَیسا أَرما و44ونَه{ 
 }44اى به سویشان نفرستاده بودیم {و ما کتابهایى به آنان نداده بودیم که آن را بخوانند و پیش از تو هشداردهنده

 }45بوا رسلی فَکَیف کَانَ نَکیرِ  {وکَذَّب الَّذینَ من قَبلهِم وما بلَغُوا معشَار ما آتَینَاهم فَکَذَّ
اند [آرى] یک آنچه بدیشان داده بودیم نرسیدهو کسانى که پیش از اینان بودند [نیز] تکذیب کردند در حالى که اینان به ده

 }45فرستادگان مرا دروغ شمردند پس چگونه بود کیفر من {

ا للَّه مثْنَى وفُرَادى ثُم تَتَفَکَّرُوا ما بِصاحبِکُم من جِنَّۀٍ إِنْ هو إِلَّا نَذیرٌ لَّکُم بینَ یدي قُلْ إِنَّما أَعظُکُم بِواحدةٍ أَن تَقُومو

}  یدذَابٍ شَد46ع{ 
دیوانگى  دهم که دو دو و به تنهایى براى خدا به پا خیزید سپس بیندیشید که رفیق شما هیچ گونهبگو من فقط به شما یک اندرز مى

 }46اى [بیش] نیست {ندارد او شما را از عذاب سختى که در پیش است جز هشداردهنده

}  شَهِید ءلَى کُلِّ شَیع وهو لَى اللَّهإِلَّا ع رِيإِنْ أَج لَکُم ورٍ فَهنْ أَجأَلْتُکُم ما س47قُلْ م{ 
 }47جز بر خدا نیست و او بر هر چیزى گواه است { بگو هر مزدى که از شما خواستم آن از خودتان مزد من

 }48قُلْ إِنَّ ربی یقْذف بِالْحقِّ علَّام الْغُیوبِ  {
 }48کند [اوست] داناى نهانها {گمان پروردگارم حقیقت را القا مىبگو بى

}  یدعا یملُ واطئُ الْبدبا یمقُّ واء الْح49قُلْ ج{ 
 }49گردد {گیرد و برنمى[دیگر] باطل از سر نمىبگو حق آمد و 

  قَرِیب یعمس ی إِنَّهبر ی إِلَیوحا یفَبِم تیتَدإِنِ اهی ولَى نَفْسلُّ عا أَضفَإِنَّم 50{قُلْ إِن ضَلَلْت{ 
کند ى است که پروردگارم به سویم وحى مىیابم [این از برکت] چیزام و اگر هدایتبگو اگر گمراه شوم فقط به زیان خود گمراه شده

 }50شنواى نزدیک {که اوست

 }51ولَو تَرَى إِذْ فَزِعوا فَلَا فَوت وأُخذُوا من مکَانٍ قَرِیبٍ  {
 }51{اند اند [آنجا که راه] گریزى نمانده است و از جایى نزدیک گرفتار آمدهزدهدیدى هنگامى را که [کافران] وحشتو اى کاش مى

}  یدعکَانٍ بن مم شالتَّنَاو مأَنَّى لَهو نَّا بِهقَالُوا آم52و{ 
 }52یافتن [به ایمان] براى آنان میسر است {گویند به او ایمان آوردیم و چگونه از جایى [چنین] دور دستو مى

 }53بعید  {وقَد کَفَرُوا بِه من قَبلُ ویقْذفُونَ بِالْغَیبِ من مکَانٍ 
 }53افکندند {و حال آنکه پیش از این منکر او شدند و از جایى دور به نادیده [تیر تهمت] مى

 }54وحیلَ بینَهم وبینَ ما یشْتَهونَ کَما فُعلَ بِأَشْیاعهِم من قَبلُ إِنَّهم کَانُوا فی شَک مرِیبٍ  {
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گیرد همان گونه که از دیرباز با امثال ایشان چنین رفت زیرا آنها [نیز] خواستند حایلى قرار مىرزو] مىو میان آنان و میان آنچه [به آ
 }54در دودلى سختى بودند {

 
 جن  - 66

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سمعنَا قُرْآنًا عجبا  {قُلْ أُوحی إِلَی أَنَّه استَمع نَفَرٌ منَ 
 }1آور شنیدیم {بگو به من وحى شده است که تنى چند از جنیان گوش فرا داشتند و گفتند راستى ما قرآنى شگفت

 }2یهدي إِلَى الرُّشْد فَآمنَّا بِه ولَن نُّشْرِك بِرَبنَا أَحدا  {
 }2کند پس به آن ایمان آوردیم و هرگز کسى را شریک پروردگارمان قرار نخواهیم داد {هدایت مى[که] به راه راست 

 }3وأَنَّه تَعالَى جد ربنَا ما اتَّخَذَ صاحبۀً ولَا ولَدا  {
 }3و اینکه او پروردگار واالى ما همسر و فرزندى اختیار نکرده است {

 }4سفیهنَا علَى اللَّه شَطَطًا  {وأَنَّه کَانَ یقُولُ 
 }4سراید {و [شگفت] آنکه کم خرد ما در باره خدا سخنانى یاوه مى

 }5وأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنس والْجِنُّ علَى اللَّه کَذبا  {
 }5بندند {و ما پنداشته بودیم که انس و جن هرگز به خدا دروغ نمى

 }6نَ رِجالٌ منَ الْإِنسِ یعوذُونَ بِرِجالٍ منَ الْجِنِّ فَزَادوهم رهقًا  {وأَنَّه کَا
 }6افزودند {بردند و بر سرکشى آنها مىو مردانى از آدمیان به مردانى از جن پناه مى

 }7وأَنَّهم ظَنُّوا کَما ظَنَنتُم أَن لَّن یبعثَ اللَّه أَحدا  {
 }7اید گمان بردند که خدا هرگز کسى را زنده نخواهد گردانید {آن گونه که [شما] پنداشتهو آنها [نیز] 

 }8وأَنَّا لَمسنَا السماء فَوجدنَاها ملئَت حرَسا شَدیدا وشُهبا  {
 }8یافتیم و آن را پر از نگهبانان توانا و تیرهاى شهاب یافتیم {و ما بر آسمان دست

 }9کُنَّا نَقْعد منْها مقَاعد للسمعِ فَمن یستَمعِ الْآنَ یجِد لَه شهابا رصدا  {وأَنَّا 
 }9یابد {نشستیم [اما] اکنون هر که بخواهد به گوش باشد تیر شهابى در کمین خود مىو در [آسمان] براى شنیدن به کمین مى

 }10من فی الْأَرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشَدا  {وأَنَّا لَا نَدرِي أَشَرٌّ أُرِید بِ
 }10خواسته است {دانیم که آیا براى کسانى که در زمینند بدى خواسته شده یا پروردگارشان برایشان هدایتو ما [درست] نمى

 }11وأَنَّا منَّا الصالحونَ ومنَّا دونَ ذَلک کُنَّا طَرَائقَ قددا  {

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ۲۷۱                                                   https:T.me/quranpuyan 

 }11هایى گوناگونیم {و از میان ما برخى درستکارند و برخى غیر آن و ما فرقه

 }12وأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعجِزَ اللَّه فی الْأَرضِ ولَن نُّعجِزَه هرَبا  {
 }12مانده نتوانیم کرد {توانیم در زمین خداى را به ستوه آوریم و هرگز او را با گریز [خود] دردانیم که هرگز نمىو ما مى

 }13وأَنَّا لَما سمعنَا الْهدى آمنَّا بِه فَمن یؤْمن بِرَبه فَلَا یخَاف بخْسا ولَا رهقًا  {
 }13و ما چون هدایت را شنیدیم بدان گرویدیم پس کسى که به پروردگار خود ایمان آورد از کمى [پاداش] و سختى بیم ندارد {

 }14ا منَّا الْمسلمونَ ومنَّا الْقَاسطُونَ فَمنْ أَسلَم فَأُولَئک تَحرَّوا رشَدا  {وأَنَّ
 }14و از میان ما برخى فرمانبردار و برخى از ما منحرفند پس کسانى که به فرمانند آنان در جستجوى راه درستند {

طَبح نَّمهجطُونَ فَکَانُوا لا الْقَاسأَم15ا  {و{ 
 }15ولى منحرفان هیزم جهنم خواهند بود {

 }16وأَلَّوِ استَقَاموا علَى الطَّرِیقَۀِ لَأَسقَینَاهم ماء غَدقًا  {
 }16و اگر [مردم] در راه درست پایدارى ورزند قطعا آب گوارایى بدیشان نوشانیم {

 هبکْرِ رن ذع رِضعن یمو یهف منَهنَفْتا  {لدعا صذَابع لُکْهس17ی{ 
 }17تا در این باره آنان را بیازماییم و هر کس از یاد پروردگار خود دل بگرداند وى را در قید عذابى [روز]افزون درآورد {

 }18وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَلَا تَدعوا مع اللَّه أَحدا  {
 }18خدا مخوانید {و مساجد ویژه خداست پس هیچ کس را با 

 }19وأَنَّه لَما قَام عبد اللَّه یدعوه کَادوا یکُونُونَ علَیه لبدا  {
 }19و همین که بنده خدا برخاست تا او را بخواند چیزى نمانده بود که بر سر وى فرو افتند {

 }20قُلْ إِنَّما أَدعو ربی ولَا أُشْرِك بِه أَحدا  {
 }20گردانم {خوانم و کسى را با او شریک نمىگو من تنها پروردگار خود را مىب

 }21قُلْ إِنِّی لَا أَملک لَکُم ضَرا ولَا رشَدا  {
 }21بگو من براى شما اختیار زیان و هدایتى را ندارم {

م هونن دم لَنْ أَجِدو دأَح نَ اللَّهی مجِیرَنا  {قُلْ إِنِّی لَن ید22لْتَح{ 
 }22یابم {دهد و هرگز پناهگاهى غیر از او نمىبگو هرگز کسى مرا در برابر خدا پناه نمى

 }23أَبدا  {إِلَّا بلَاغًا منَ اللَّه ورِسالَاته ومن یعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نَار جهنَّم خَالدینَ فیها 
بالغى از خدا و [رساندن] پیامهاى اوست و هر کس خدا و پیامبرش را نافرمانى کند قطعا آتش دوزخ براى اوست و [وظیفه من] تنها ا

 }23جاودانه در آن خواهند ماند {

 }24حتَّى إِذَا رأَوا ما یوعدونَ فَسیعلَمونَ منْ أَضْعف نَاصرًا وأَقَلُّ عددا  {
 }24اش کمتر است {تر و کدام یک شمارهشوند ببینند آنگاه دریابند که یاور چه کسى ضعیفه مى[باش] تا آنچه را وعده داد

 }25قُلْ إِنْ أَدرِي أَقَرِیب ما تُوعدونَ أَم یجعلُ لَه ربی أَمدا  {
 }25است {یا پروردگارم براى آن زمانى نهاده اید نزدیک استدانم آنچه را که وعده داده شدهبگو نمى
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 }26عالم الْغَیبِ فَلَا یظْهِرُ علَى غَیبِه أَحدا  {
 }26کند {داناى نهان است و کسى را بر غیب خود آگاه نمى

 }27إِلَّا منِ ارتَضَى من رسولٍ فَإِنَّه یسلُک من بینِ یدیه ومنْ خَلْفه رصدا  {
 }27سرش نگاهبانانى بر خواهد گماشت {باشد که [در این صورت] براى او از پیش رو و از پشتجز پیامبرى را که از او خشنود 

 }28لیعلَم أَن قَد أَبلَغُوا رِسالَات ربهِم وأَحاطَ بِما لَدیهِم وأَحصى کُلَّ شَیء عددا  {
[خدا] بدانچه نزد ایشان است احاطه دارد و هر چیزى را به عدد شماره کرده اند و تا معلوم بدارد که پیامهاى پروردگار خود را رسانیده

 }28است {

 
 یونس - 67

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1الر تلْک آیات الْکتَابِ الْحکیمِ  {
 }1آموز {الف الم راء این است آیات کتاب حکمت

م صدقٍ عند ربهِم قَالَ للنَّاسِ عجبا أَنْ أَوحینَا إِلَى رجلٍ منْهم أَنْ أَنذرِ النَّاس وبشِّرِ الَّذینَ آمنُواْ أَنَّ لَهم قَدأَکَانَ 

ذَا لَساحرٌ مبِینٌ  { رُونَ إِنَّ هـ2الْکَاف{ 
اند مژده ده که وحى کردیم که مردم را بیم ده و به کسانى که ایمان آورده آور است که به مردى از خودشانآیا براى مردم شگفت

 }2براى آنان نزد پروردگارشان سابقه نیک است کافران گفتند این [مرد] قطعا افسونگرى آشکار است {

وى علَى الْعرْشِ یدبرُ األَمرَ ما من شَفیعٍ إِالَّ من بعد إِنَّ ربکُم اللّه الَّذي خَلَقَ السماوات واألَرض فی ستَّۀِ أَیامٍ ثُم استَ

 }3إِذْنه ذَلکُم اللّه ربکُم فَاعبدوه أَفَالَ تَذَکَّرُونَ  {
کند مى پروردگار شما آن خدایى است که آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید سپس بر عرش استیال یافت کار [آفرینش] را تدبیر

 }3گیرید {خدا پروردگار شما پس او را بپرستید آیا پند نمىشفاعتگرى جز پس از اذن او نیست این است

لْقسط والَّذینَ وعملُواْ الصالحات بِاإِلَیه مرْجِعکُم جمیعا وعد اللّه حقا إِنَّه یبدأُ الْخَلْقَ ثُم یعیده لیجزِي الَّذینَ آمنُواْ 

 }4کَفَرُواْ لَهم شَرَاب منْ حمیمٍ وعذَاب أَلیم بِما کَانُواْ یکْفُرُونَ  {
گرداند تا کسانى را که کند سپس آن را باز مىبازگشت همه شما به سوى اوست وعده خدا حق است هموست که آفرینش را آغاز مى

اند به سزاى کفرشان شربتى از آب جوشان و اند به عدالت پاداش دهد و کسانى که کفر ورزیدهایمان آورده و کارهاى شایسته کرده
 }4عذابى پر درد خواهند داشت {
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م ابسالْحینَ ونالس ددواْ علَمتَعنَازِلَ لم هرقَدا ورَ نُورالْقَماء ویض سلَ الشَّمعي جالَّذ وذَه قِّ ا خَلَقَ اللّهإِالَّ بِالْح کل

 }5یفَصلُ اآلیات لقَومٍ یعلَمونَ  {
اوست کسى که خورشید را روشنایى بخشید و ماه را تابان کرد و براى آن منزلهایى معین کرد تا شماره سالها و حساب را بدانید خدا 

 }5کند {نند به روشنى بیان مىداها[ى خود] را براى گروهى که مىاینها را جز به حق نیافریده است نشانه

 }6إِنَّ فی اخْتالَف اللَّیلِ والنَّهارِ وما خَلَقَ اللّه فی السماوات واألَرضِ آلیات لِّقَومٍ یتَّقُونَ  {
 }6آشکار] است {شب و روز و آنچه خدا در آسمانها و زمین آفریده براى مردمى که پروا دارند دالیلى [به راستى در آمد و رفت

 }7ا غَافلُونَ  {إَنَّ الَّذینَ الَ یرْجونَ لقَاءنَا ورضُواْ بِالْحیاةِ الدنْیا واطْمأَنُّواْ بِها والَّذینَ هم عنْ آیاتنَ
 }7ز آیات ما غافلند {اند و کسانى که اکسانى که امید به دیدار ما ندارند و به زندگى دنیا دل خوش کرده و بدان اطمینان یافته

 }8أُولَـئک مأْواهم النُّار بِما کَانُواْ یکْسبونَ  {
 }8آوردند جایگاهشان آتش است {آنان به [کیفر] آنچه به دست مى

 هِمتن تَحرِي متَج هِمانبِإِیم مهبر یهِمدهی اتحاللُواْ الصمعنُواْ وینَ آمیمِ  {إِنَّ الَّذالنَّع نَّاتی جف ار9األَنْه{ 
کند به باغهاى [پر ناز و] نعمت اند پروردگارشان به پاس ایمانشان آنان را هدایت مىکسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 }9که از زیر [پاى] آنان نهرها روان خواهد بود [در خواهند آمد] {

 }10للَّهم وتَحیتُهم فیها سالَم وآخرُ دعواهم أَنِ الْحمد للّه رب الْعالَمینَ  {دعواهم فیها سبحانَک ا
نیایش آنان در آنجا سبحانک اللهم [=خدایا تو پاك و منزهى] و درودشان در آنجا سالم است و پایان نیایش آنان این است که الحمد 

 }10پروردگار جهانیان است] { هللا رب العالمین [=ستایش ویژه

یرْجونَ لقَاءنَا فی طُغْیانهِم یعمهونَ  ولَو یعجلُ اللّه للنَّاسِ الشَّرَّ استعجالَهم بِالْخَیرِ لَقُضی إِلَیهِم أَجلُهم فَنَذَر الَّذینَ الَ 

}11{ 
رسید نمود قطعا اجلشان فرا مىطلبند در رساندن بال به آنها شتاب مىخیر مى و اگر خدا براى مردم به همان شتاب که آنان در کار

 }11کنیم تا سرگردان بمانند {پس کسانى را که به دیدار ما امید ندارند در طغیانشان رها مى

ا عنْه ضُرَّه مرَّ کَأَن لَّم یدعنَا إِلَى ضُرٍّ مسه کَذَلک وإِذَا مس اإلِنسانَ الضُّرُّ دعانَا لجنبِه أَو قَاعدا أَو قَآئما فَلَما کَشَفْنَ

 }12زینَ للْمسرِفینَ ما کَانُواْ یعملُونَ  {
رود که خواند و چون گرفتاریش را برطرف کنیم چنان مىو چون انسان را آسیبى رسد ما را به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده مى

 }12دادند زینت داده شده است {ما را براى گرفتاریى که به او رسیده نخوانده است این گونه براى اسرافکاران آنچه انجام مىگویى 

ؤْمیا کَانُواْ لمو نَاتیم بِالْبلُهسر ماءتْهجواْ وا ظَلَملَم کُملن قَبلَکْنَا الْقُرُونَ مأَه لَقَدو کینَ  نُواْ کَذَلرِمجالْم مزِي الْقَونَج

}13{ 
و قطعا نسلهاى پیش از شما را هنگامى که ستم کردند به هالکت رساندیم و پیامبرانشان دالیل آشکار برایشان آوردند و[لى] بر آن 

 }13دهیم {نبودند که ایمان بیاورند این گونه مردم بزهکار را جزا مى

 }14األَرضِ من بعدهم لنَنظُرَ کَیف تَعملُونَ  {ثُم جعلْنَاکُم خَالَئف فی 
 }14کنید {آنگاه شما را پس از آنان در زمین جانشین قرار دادیم تا بنگریم چگونه رفتار مى
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رِ هبِقُرْآنٍ غَی قَاءنَا ائْتونَ لرْجینَ الَ یقَالَ الَّذ نَاتیاتُنَا بآی هِملَیإِذَا تُتْلَى عن وم لَهدی أَنْ أُبکُونُ لا یقُلْ م لْهدب ـذَا أَو

 }15تلْقَاء نَفْسی إِنْ أَتَّبِع إِالَّ ما یوحى إِلَی إِنِّی أَخَاف إِنْ عصیت ربی عذَاب یومٍ عظیمٍ  {
گویند قرآن دیگرى جز این بیاور یا آن را عوض کن بگو مىو چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود آنانکه به دیدار ما امید ندارند 

کنم اگر پروردگارم را نافرمانى کنم از شود پیروى نمىمرا نرسد که آن را از پیش خود عوض کنم جز آنچه را که به من وحى مى
 }15ترسم {عذاب روزى بزرگ مى

رالَ أَدو کُملَیع تُها تَلَوم شَاء اللّه لُونَ  {قُل لَّوقأَفَالَ تَع هلن قَبرًا ممع یکُمف لَبِثْت فَقَد 16اکُم بِه{ 
گردانید قطعا پیش از [آوردن] آن روزگارى در میان خواندم و [خدا] شما را بدان آگاه نمىخواست آن را بر شما نمىبگو اگر خدا مى
 }16کنید {ام آیا فکر نمىشما به سر برده

 }17م ممنِ افْتَرَى علَى اللّه کَذبا أَو کَذَّب بِآیاته إِنَّه الَ یفْلح الْمجرِمونَ  {فَمنْ أَظْلَ
 }17شوند {ستمکارتر از آن کس که دروغى بر خداى بندد یا آیات او را تکذیب کند به راستى مجرمان رستگار نمىپس کیست

ا الَ یم ونِ اللّهن دونَ مدبعییوف لَمعا الَ یبِم ئُونَ اللّهقُلْ أَتُنَب اللّه نداؤُنَا عؤُالء شُفَع قُولُونَ هـیو مهنفَعالَ یو مضُرُّه 

 }18السماوات والَ فی األَرضِ سبحانَه وتَعالَى عما یشْرِکُونَ  {
گویند اینها نزد خدا شفاعتگران ما دهد و مىرساند و نه به آنان سود مىزیان مىپرستند که نه به آنان و به جاى خدا چیزهایى را مى

گردانید او پاك و برتر است از آنچه [با وى] شریک داند آگاه مىهستند بگو آیا خدا را به چیزى که در آسمانها و در زمین نمى
 }18سازند {مى

 }19خْتَلَفُواْ ولَوالَ کَلمۀٌ سبقَت من ربک لَقُضی بینَهم فیما فیه یخْتَلفُونَ  {وما کَانَ النَّاس إِالَّ أُمۀً واحدةً فَا
اى از جانب پروردگارت مقرر نگشته بود قطعا در آنچه بر سر آن با هم و مردم جز یک امت نبودند پس اختالف پیدا کردند و اگر وعده

 }19شد {ىکنند میانشان داورى ماختالف مى

 }20 الْمنتَظرِینَ  {ویقُولُونَ لَوالَ أُنزِلَ علَیه آیۀٌ من ربه فَقُلْ إِنَّما الْغَیب للّه فَانْتَظرُواْ إِنِّی معکُم منَ
تظر باشید که من هم شود بگو غیب فقط به خدا اختصاص دارد پس مناى از جانب پروردگارش بر او نازل نمىگویند چرا معجزهو مى

 }20با شما از منتظرانم {

م رَعأَس نَا قُلِ اللّهاتی آیکْرٌ فم مإِذَا لَه متْهسضَرَّاء م دعن بۀً ممحر إِذَا أَذَقْنَا النَّاسا وونَ مکْتُبلَنَا یسکْرًا إِنَّ ر

 }21تَمکُرُونَ  {
ایشان رسیده است رحمتى بچشانیم بناگاه آنان را در آیات ما نیرنگى است بگو نیرنگ خدا و چون مردم را پس از آسیبى که به 

 }21نویسند {کنید مىتر است در حقیقت فرستادگان [=فرشتگان] ما آنچه نیرنگ مىسریع

بِهِم بِرِیحٍ طَیبۀٍ وفَرِحواْ بِها جاءتْها رِیح عاصف  هو الَّذي یسیرُکُم فی الْبرِّ والْبحرِ حتَّى إِذَا کُنتُم فی الْفُلْک وجرَینَ

ذه لَنَکُونَنِّ منَ وجاءهم الْموج من کُلِّ مکَانٍ وظَنُّواْ أَنَّهم أُحیطَ بِهِم دعواْ اللّه مخْلصینَ لَه الدینَ لَئنْ أَ نْ هـتَنَا مینج

 }22الشَّاکرِینَ  {
گرداند تا وقتى که در کشتیها باشید و آنها با بادى خوش آنان را بب ر ند و ایشان بدان او کسى است که شما را در خشکى و دریا مى

اند در آن حال خدا را شاد شوند [بناگاه] بادى سخت بر آنها وزد و موج از هر طرف بر ایشان تازد و یقین کنند که در محاصره افتاده
 }22وانند که اگر ما را از این [ورطه] بر هانى قطعا از سپاسگزاران خواهیم شد {خپاکدالنه مى
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سکُم متَاع الْحیاةِ الدنْیا ثُم إِلَینَا فَلَما أَنجاهم إِذَا هم یبغُونَ فی األَرضِ بِغَیرِ الْحقِّ یا أَیها النَّاس إِنَّما بغْیکُم علَى أَنفُ

 }23جِعکُم فَنُنَبئُکُم بِما کُنتُم تَعملُونَ  {مرْ
شما بهره زندگى کنند اى مردم سرکشى شما فقط به زیان خود شماستپس چون آنان را رهانید ناگهان در زمین بناحق سرکشى مى

 }23اخبر خواهیم کرد {دادید بشما به سوى ما خواهد بود پس شما را از آنچه انجام مىطلبید] سپس بازگشتدنیا را [مى

نَّاس واألَنْعام حتَّى إِذَا أَخَذَت إِنَّما مثَلُ الْحیاةِ الدنْیا کَماء أَنزَلْنَاه منَ السماء فَاخْتَلَطَ بِه نَبات األَرضِ مما یأْکُلُ ال

درونَ علَیهآ أَتَاها أَمرُنَا لَیالً أَو نَهارا فَجعلْنَاها حصیدا کَأَن لَّم تَغْنَ بِاألَمسِ األَرض زخْرُفَها وازینَت وظَنَّ أَهلُها أَنَّهم قَا

 }24کَذَلک نُفَصلُ اآلیات لقَومٍ یتَفَکَّرُونَ  {
خورند با آن نچه مردم و دامها مىدر حقیقت م ث ل زندگى دنیا بسان آبى است که آن را از آسمان فرو ریختیم پس گیاه زمین از آ

درآمیخت تا آنگاه که زمین پیرایه خود را برگرفت و آراسته گردید و اهل آن پنداشتند که آنان بر آن قدرت دارند شبى یا روزى فرمان 
راى مردمى که اندیشه ها[ى خود] را ب[ویرانى] ما آمد و آن را چنان در ویده کردیم که گویى دیروز وجود نداشته است این گونه نشانه

 }24کنیم {کنند به روشنى بیان مىمى

 }25واللّه یدعو إِلَى دارِ السالَمِ ویهدي من یشَاء إِلَى صرَاط مستَقیمٍ  {
 }25کند {خواند و هر که را بخواهد به راه راست هدایت مىو خدا [شما را] به سراى سالمت فرا مى

 }26ا خَالدونَ  {أَحسنُواْ الْحسنَى وزِیادةٌ والَ یرْهقُ وجوههم قَتَرٌ والَ ذلَّۀٌ أُولَـئک أَصحاب الْجنَّۀِ هم فیهلِّلَّذینَ 
اهل بهشتند پوشاند اینان هایشان را غبارى و ذلتى نمىاند نیکویى [بهشت] و زیاده [بر آن] است چهرهبراى کسانى که کار نیکو کرده

 }26[و] در آن جاودانه خواهند بود {

کَأَنَّما أُغْشیت وجوههم قطَعا منَ والَّذینَ کَسبواْ السیئَات جزَاء سیئَۀٍ بِمثْلها وتَرْهقُهم ذلَّۀٌ ما لَهم منَ اللّه منْ عاصمٍ 

حأَص کلَـئا أُومظْللِ مونَ  {اللَّیدا خَالیهف مالنَّارِ ه 27اب{ 
گیرد در مقابل خدا هیچ اند [بدانند که] جزاى [هر] بدى مانند آن است و خوارى آنان را فرو مىو کسانى که مرتکب بدیها شده

آن جاودانه خواهند  اى از شب تار پوشیده شده است آنان همدم آتشند که درهایشان با پارهحمایتگرى براى ایشان نیست گویى چهره
 }27بود {

نَهیلْنَا بفَزَی شُرَکَآؤُکُمو أَنتُم کَانَکُمینَ أَشْرَکُواْ ملَّذنَقُولُ ل ا ثُمیعمج مشُرُهنَح مویانَا وإِی ا کُنتُمم مقَالَ شُرَکَآؤُهو م

 }28تَعبدونَ  {
گوییم شما و شریکانتان بر جاى خود باشید اند مىآوریم آنگاه به کسانى که شرك ورزیدهمىو [یاد کن] روزى را که همه آنان را گرد 

 }28پرستیدید {شما ما را نمىگویند در حقیقتافکنیم و شریکان آنان مىپس میان آنها جدایى مى

 }29افلینَ  {فَکَفَى بِاللّه شَهِیدا بینَنَا وبینَکُم إِن کُنَّا عنْ عبادتکُم لَغَ
 }29خبر بودیم {و گواهى خدا میان ما و میان شما بس است به راستى ما از عبادت شما بى

 }30تَرُونَ  {هنَالک تَبلُو کُلُّ نَفْسٍ ما أَسلَفَت وردواْ إِلَى اللّه موالَهم الْحقِّ وضَلَّ عنْهم ما کَانُواْ یفْ
شوند و آنچه به آزماید و به سوى خدا موالى حقیقى خود بازگردانیده مىآنچه را از پیش فرستاده است مىآنجاست که هر کسى 

 }30رود {اند از دستشان به در مىساختهدروغ برمى
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م یالْح خْرِجن یمو ارصواألَب عمالس کلمن یضِ أَماألَراء ومنَ السقُکُم مرْزن یقُلْ م ینَ الْحم تیالْم خْرِجیو تینَ الْم

 }31ومن یدبرُ األَمرَ فَسیقُولُونَ اللّه فَقُلْ أَفَالَ تَتَّقُونَ  {
بخشد یا کیست که حاکم بر گوشها و دیدگان است و کیست که زنده را از مرده بگو کیست که از آسمان و زمین به شما روزى مى

 }31کنید {خدا پس بگو آیا پروا نمىکند خواهند گفتسازد و کیست که کارها را تدبیر مىو مرده را از زنده خارج مىآورد بیرون مى

 }32فَذَلکُم اللّه ربکُم الْحقُّ فَماذَا بعد الْحقِّ إِالَّ الضَّالَلُ فَأَنَّى تُصرَفُونَ  {
 }32شوید {قیقت جز گمراهى چیست پس چگونه [از حق] بازگردانیده مىخدا پروردگار حقیقى شما و بعد از حاین است

 }33کَذَلک حقَّت کَلمت ربک علَى الَّذینَ فَسقُواْ أَنَّهم الَ یؤْمنُونَ  {
 }33آورند {این گونه سخن پروردگارت بر کسانى که نافرمانى کردند به حقیقت پیوست [چرا] که آنان ایمان نمى

 }34فَکُونَ  {لْ هلْ من شُرَکَآئکُم من یبدأُ الْخَلْقَ ثُم یعیده قُلِ اللّه یبدأُ الْخَلْقَ ثُم یعیده فَأَنَّى تُؤْقُ
را کند و باز آن بگو آیا از شریکان شما کسى هست که آفرینش را آغاز کند و سپس آن را برگرداند بگو خداست که آفرینش را آغاز مى

 }34شوید {گرداند پس چگونه [از حق] بازگردانیده مىبرمى

ن یتَّبع أَمن الَّ یهِدي إِالَّ قُلْ هلْ من شُرَکَآئکُم من یهدي إِلَى الْحقِّ قُلِ اللّه یهدي للْحقِّ أَفَمن یهدي إِلَى الْحقِّ أَحقُّ أَ

 فکَی ا لَکُمى فَمدهونَ  {أَن یکُم35تَح{ 
کند پس آیا کسى که به بگو آیا از شریکان شما کسى هست که به سوى حق رهبرى کند بگو خداست که به سوى حق رهبرى مى

شود شما را چه شده نماید مگر آنکه [خود] هدایتکند سزاوارتر است مورد پیروى قرار گیرد یا کسى که راه نمىسوى حق رهبرى مى
 }35کنید {چگونه داورى مى

فْعا یبِم لَیمع ئًا إِنَّ اللّهقِّ شَینَ الْحی مغْنا إَنَّ الظَّنَّ الَ یإِالَّ ظَن مأَکْثَرُه تَّبِعا یم36لُونَ  {و{ 
کنند نچه مىگرداند آرى خدا به آنیاز نمىکنند [ولى] گمان به هیچ وجه [آدمى را] از حقیقت بىو بیشترشان جز از گمان پیروى نمى

 }36داناست {

ذَا الْقُرْآنُ أَن یفْتَرَى من دونِ اللّه ولَـکن تَصدیقَ الَّذي بینَ یدیه وتَفْصیلَ الْکتَابِ ا کَانَ هـمو بن رم یهف بیالَ ر 

 }37الْعالَمینَ  {
باشد و شده باشد بلکه تصدیق [کننده] آنچه پیش از آن است مى و چنان نیست که این قرآن از جانب غیر خدا [و] به دروغ ساخته

 }37توضیحى از آن کتاب است که در آن تردیدى نیست [و] از پروردگار جهانیان است {

ص إِن کُنتُم ونِ اللّهن دتُم متَطَعنِ اسواْ معادو هثْلةٍ مورقُلْ فَأْتُواْ بِس قُولُونَ افْتَرَاهی ینَ  {أَمق38اد{ 
توانید فرا خوانید اى مانند آن بیاورید و هر که را جز خدا مىگویید سورهگویند آن را به دروغ ساخته است بگو اگر راست مىیا مى

}38{ 

قَبلهِم فَانظُرْ کَیف کَانَ عاقبۀُ الظَّالمینَ  بلْ کَذَّبواْ بِما لَم یحیطُواْ بِعلْمه ولَما یأْتهِم تَأْوِیلُه کَذَلک کَذَّب الَّذینَ من 

}39{ 
بلکه چیزى را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تاویل آن برایشان نیامده است کسانى [هم] که پیش از آنان بودند 

 }39است { همین گونه [پیامبرانشان را] تکذیب کردند پس بنگر که فرجام ستمگران چگونه بوده
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 }40ومنهم من یؤْمنُ بِه ومنْهم من الَّ یؤْمنُ بِه وربک أَعلَم بِالْمفْسدینَ  {
آورد و پروردگار تو به [حال] فسادگران داناتر آورد و از آنان کسى است که بدان ایمان نمىو از آنان کسى است که بدان ایمان مى

 }40است {

إِن کَذَّبلُونَ  {وما تَعمم رِيءأَنَاْ بلُ وما أَعمرِیئُونَ مب أَنتُم لُکُممع لَکُمی ولمفَقُل لِّی ع 41وك{ 
دهم غیر و اگر تو را تکذیب کردند بگو عمل من به من اختصاص دارد و عمل شما به شما اختصاص دارد شما از آنچه من انجام مى

 }41دهید غیر مسؤولم {شما انجام نمىمسؤولید و من از آنچه 

 }42ومنْهم من یستَمعونَ إِلَیک أَفَأَنت تُسمع الصم ولَو کَانُواْ الَ یعقلُونَ  {
 }42دهند آیا تو کران را هر چند در نیابند شنوا خواهى کرد {اند که به تو گوش فرا مىو برخى از آنان کسانى

ن یم منهمرُونَ  {وصبکَانُواْ الَ ی لَوو یمي الْعدتَه أَفَأَنت ک43نظُرُ إِلَی{ 
 }43نگرد آیا تو نابینایان را هر چند نبینند هدایت توانى کرد {و از آنان کسى است که به سوى تو مى

ظْلی مهأَنفُس نَّ النَّاسلَـکئًا وشَی النَّاس مظْلالَ ی ونَ  {إِنَّ اللّه44م{ 
 }44کنند {کند لیکن مردم خود بر خویشتن ستم مىخدا به هیچ وجه به مردم ستم نمى

مهتَدینَ   کَذَّبواْ بِلقَاء اللّه وما کَانُواْ ویوم یحشُرُهم کَأَن لَّم یلْبثُواْ إِالَّ ساعۀً منَ النَّهارِ یتَعارفُونَ بینَهم قَد خَسرَ الَّذینَ

}45{ 
کنند قطعا کسانى که دیدار اند با هم اظهار آشنایى مىآورد گویى جز به اندازه ساعتى از روز درنگ نکردهو روزى که آنان را گرد مى

 }45خدا را دروغ شمردند زیان کردند و [به حقیقت] راه نیافتند {

 }46تَوفَّینَّک فَإِلَینَا مرْجِعهم ثُم اللّه شَهِید علَى ما یفْعلُونَ  {وإِما نُرِینَّک بعض الَّذي نَعدهم أَو نَ
سپس دهیم به تو بنمایانیم یا تو را بمیرانیم [در هر دو صورت] بازگشتشان به سوى ماستاى از آنچه را که به آنان وعده مىو اگر پاره

 }46کنند گواه است {خدا بر آنچه مى

 }47أُمۀٍ رسولٌ فَإِذَا جاء رسولُهم قُضی بینَهم بِالْقسط وهم الَ یظْلَمونَ  { ولکُلِّ
 }47و هر امتى را پیامبرى است پس چون پیامبرشان بیاید میانشان به عدالت داورى شود و بر آنان ستم نرود {

قادص إِن کُنتُم دعذَا الْو تَى هـقُولُونَ می48ینَ  {و{ 
 }48گویید این وعده چه وقت است {گویند اگر راست مىو مى

فَالَ ی ملُهاء أَجلٌ إِذَا جۀٍ أَجکُلِّ أُمل ا شَاء اللّها إِالَّ مالَ نَفْعا وی ضَرنَفْسل کلونَ  قُل الَّ أَممتَقْدسالَ یۀً واعرُونَ ستَأْخس

}49{ 
و سودى در اختیار ندارم مگر آنچه را که خدا بخواهد هر امتى را زمانى [محدود] است آنگاه که زمانشان به سر  بگو براى خود زیان

 }49رسد پس نه ساعتى [از آن] تاخیر کنند و نه پیشى گیرند {

الْم نْهجِلُ متَعساذَا یا مارنَه اتًا أَویب هذَابع إِنْ أَتَاکُم تُمأَیونَ  {قُلْ أَررِم50ج{ 
 }50خواهند {بگو به من خبر دهید اگر عذاب او شب یا روز به شما دررسد بزهکاران چه چیزى از آن به شتاب مى

 }51أَثُم إِذَا ما وقَع آمنْتُم بِه آآلنَ وقَد کُنتُم بِه تَستَعجِلُونَ  {
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 }51نمودید {یمان آوردید در حالى که به [آمدن] آن شتاب مىسپس آیا هنگامى که [عذاب بر شما] واقع شد اکنون به آن ا

 }52ثُم قیلَ للَّذینَ ظَلَمواْ ذُوقُواْ عذَاب الْخُلْد هلْ تُجزَونَ إِالَّ بِما کُنتُم تَکْسبونَ  {
شوید آوردید جزا داده مىمىپس به کسانى که ستم ورزیدند گفته شود عذاب جاوید را بچشید آیا جز به [کیفر] آنچه به دست 

}52{ 

 }53ویستَنبِئُونَک أَحقٌّ هو قُلْ إِي وربی إِنَّه لَحقٌّ وما أَنتُم بِمعجِزِینَ  {
توانید [خدا را] درمانده گیرند آیا آن راست است بگو آرى سوگند به پروردگارم که آن قطعا راست است و شما نمىو از تو خبر مى

 }53کنید {

و ذَاباْ الْعأَوا رۀَ لَمامرُّواْ النَّدأَسو بِه تضِ الَفْتَدی األَرا فم تکُلِّ نَفْسٍ ظَلَمأَنَّ ل لَوالَ و مهو طسم بِالْقنَهیب یقُض

 }54یظْلَمونَ  {
داد و چون عذاب را براى [خالصى و] بازخرید خود مى بود قطعا آن راو اگر براى هر کسى که ستم کرده است آنچه در زمین است مى

 }54ببینند پشیمانى خود را پنهان دارند و میان آنان به عدالت داورى شود و بر ایشان ستم نرود {

 }55مونَ  {أَال إِنَّ للّه ما فی السماوات واألَرضِ أَالَ إِنَّ وعد اللّه حقٌّ ولَـکنَّ أَکْثَرَهم الَ یعلَ
بدانید که در حقیقت آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست بدانید که در حقیقت وعده خدا حق است ولى بیشتر آنان 

 }55دانند {نمى

 }56هو یحیِی ویمیت وإِلَیه تُرْجعونَ  {
 }56شوید {میراند و به سوى او بازگردانیده مىکند و مىاو زنده مى

 }57{  یها النَّاس قَد جاءتْکُم موعظَۀٌ من ربکُم وشفَاء لِّما فی الصدورِ وهدى ورحمۀٌ لِّلْمؤْمنینَیا أَ
هاست و رهنمود و رحمتى براى گروندگان [به اى مردم به یقین براى شما از جانب پروردگارتان اندرزى و درمانى براى آنچه در سینه

 }57آمده است { خدا]

 }58قُلْ بِفَضْلِ اللّه وبِرَحمته فَبِذَلک فَلْیفْرَحواْ هو خَیرٌ مما یجمعونَ  {
 }58آورند بهتر است {خداست که [مؤمنان] باید شاد شوند و این از هر چه گرد مىبگو به فضل و رحمت

 }59رزقٍ فَجعلْتُم منْه حرَاما وحالَالً قُلْ آللّه أَذنَ لَکُم أَم علَى اللّه تَفْتَرُونَ  {قُلْ أَرأَیتُم ما أَنزَلَ اللّه لَکُم من 
اید بگو آیا بگو به من خبر دهید آنچه از روزى که خدا براى شما فرود آورده [چرا] بخشى از آن را حرام و [بخشى را] حالل گردانیده

 }59بندید {بر خدا دروغ مى خدا به شما اجازه داده یا

لَـکلَى النَّاسِ ولَذُو فَضْلٍ ع ۀِ إِنَّ اللّهامیالْق موی بالْکَذ لَى اللّهفْتَرُونَ عینَ یا ظَنُّ الَّذمشْکُرُونَ  {والَ ی م60نَّ أَکْثَرَه{ 
خدا بر مردم داراى بخشش است ولى بیشترشان تبندند روز رستاخیز چه گمان دارند در حقیقو کسانى که بر خدا دروغ مى

 }60کنند {سپاسگزارى نمى

 تُفیضُونَ فیه وما یعزُب عن وما تَکُونُ فی شَأْنٍ وما تَتْلُو منْه من قُرْآنٍ والَ تَعملُونَ منْ عملٍ إِالَّ کُنَّا علَیکُم شُهودا إِذْ

ثْقَالِ ذَرن مم کببِینٍ  {رتَابٍ می کرَ إِالَّ فال أَکْبو کن ذَلغَرَ مالَ أَصاء ومی السالَ فضِ وی األَر61ةٍ ف{ 
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اى] از قرآن نخوانى و هیچ کارى نکنید مگر اینکه ما بر شما گواه باشیم آنگاه که و در هیچ کارى نباشى و از سوى او [=خدا] هیچ [آیه
اى نه در زمین و نه در آسمان از پروردگار تو پنهان نیست و نه کوچکتر و نه بزرگتر از آن چیزى وزن ذرهو هم ورزیدبدان مبادرت مى

 }61نیست مگر اینکه در کتابى روشن [درج شده] است {

 }62أَال إِنَّ أَولیاء اللّه الَ خَوف علَیهِم والَ هم یحزَنُونَ  {
 }62شوند {دا نه بیمى است و نه آنان اندوهگین مىآگاه باشید که بر دوستان خ

 }63الَّذینَ آمنُواْ وکَانُواْ یتَّقُونَ  {
 }63اند {همانان که ایمان آورده و پرهیزگارى ورزیده

زالْفَو وه کذَل اللّه اتمکَلیلَ لدرَةِ الَ تَبی اآلخفا ونْییاةِ الدی الْحشْرَى فالْب ملَه }  یمظ64الْع{ 
 }64هاى خدا را تبدیلى نیست این همان کامیابى بزرگ است {در زندگى دنیا و در آخرت مژده براى آنان است وعده

}  یملالْع یعمالس وا هیعمج لّهزَّةَ لإِنَّ الْع ملُهقَو زُنکحالَ ی65و{ 
 }65آن خداست او شنواى داناست {سخن آنان تو را غمگین نکند زیرا عزت همه از 

شُرَکَاء إِن ی ونِ اللّهن دونَ معدینَ یالَّذ تَّبِعا یمضِ وی األَرن فمات واومی السن فم لّهإِنْ أَال إِنَّ لونَ إِالَّ الظَّنَّ وتَّبِع

 }66هم إِالَّ یخْرُصونَ  {
ها و هر که [و هر چه] در زمین است از آن خداست و کسانى که غیر از خدا شریکانى را آگاه باش که هر که [و هر چه] در آسمان

 }66برند {کنند و جز گمان نمىکنند اینان جز از گمان پیروى نمىخوانند [از آنها] پیروى نمىمى

رًا إِنَّ فصبم ارالنَّهو یهکُنُواْ فتَسلَ لاللَّی لَ لَکُمعي جالَّذ وونَ  {هعمسمٍ یلِّقَو اتآلی ک67ی ذَل{ 
اوست کسى که براى شما شب را قرار داد تا در آن بیارامید و روز را روشن [گردانید] بى گمان در این [امر] براى مردمى که 

 }67هایى است {شنوند نشانهمى

م لَه یالْغَن وه انَهحبا سلَدو لَى قَالُواْ اتَّخَذَ اللّهذَا أَتقُولُونَ ع لْطَانٍ بِهـن سکُم مندضِ إِنْ عی األَرا فمات واومی السا ف

 }68اللّه ما الَ تَعلَمونَ  {
شما را نیاز است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوستگفتند خدا فرزندى براى خود اختیار کرده است منزه است او او بى

 }68بندید {دانید به دروغ بر خدا مى[ادعا] حجتى نیست آیا چیزى را که نمىبر این 

 }69قُلْ إِنَّ الَّذینَ یفْتَرُونَ علَى اللّه الْکَذب الَ یفْلحونَ  {
 }69شوند {بندند رستگار نمىبگو در حقیقت کسانى که بر خدا دروغ مى

 }70جِعهم ثُم نُذیقُهم الْعذَاب الشَّدید بِما کَانُواْ یکْفُرُونَ  {متَاع فی الدنْیا ثُم إِلَینَا مرْ
ورزیدند عذاب سخت به آنان اى [اندك] در دنیا [دارند] سپس بازگشتشان به سوى ماست آنگاه به [سزاى] آنکه کفر مىبهره
 }70چشانیم {مى

قَوأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لنَب هِملَیاتْلُ عواْ وعمفَأَج کَّلْتتَو لَى اللّهفَع اللّه اتیرِي بِآیتَذْکی وقَامکُم ملَیرَ عمِ إِن کَانَ کَبا قَوی هم

 }71أَمرَکُم وشُرَکَاءکُم ثُم الَ یکُنْ أَمرُکُم علَیکُم غُمۀً ثُم اقْضُواْ إِلَی والَ تُنظرُونِ  {
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ر آنان بخوان آنگاه که به قوم خود گفت اى قوم من اگر ماندن من [در میان شما] و اندرز دادن من به آیات خدا بر شما و خبر نوح را ب
ام پس [در] کارتان با شریکان خود همداستان شوید تا کارتان بر شما ملتبس گران آمده است [بدانید که من] بر خدا توکل کرده

 }71ید و مهلتم ندهید {ننماید سپس در باره من تصمیم بگیر

ملسنَ الْمأَنْ أَکُونَ م رْتأُمو لَى اللّهإِالَّ ع رِيرٍ إِنْ أَجنْ أَجأَلْتُکُم ما سفَم تُملَّی72ینَ  {فَإِن تَو{ 
 }72ن باشم {نهندگاطلبم پاداش من جز بر عهده خدا نیست و مامورم که از گردنو اگر روى گردانیدید من مزدى از شما نمى

اتواْ بِآیینَ کَذَّبأَغْرَقْنَا الَّذو فخَالَئ ملْنَاهعجو ی الْفُلْکف هعن ممو نَاهیفَنَج وهنذَرِینَ  فَکَذَّبۀُ الْمباقکَانَ ع فنَا فَانظُرْ کَی

}73{ 
بودند نجات دادیم و آنان را جانشین [تبهکاران] ساختیم و پس او را تکذیب کردند آنگاه وى را با کسانى که در کشتى همراه او 

 }73شدگان چگونه بود {دادهکسانى را که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم پس بنگر که فرجام بیم

بِما کَذَّبواْ بِه من قَبلُ کَذَلک نَطْبع علَى  ثُم بعثْنَا من بعده رسالً إِلَى قَومهِم فَجآؤُوهم بِالْبینَات فَما کَانُواْ لیؤْمنُواْ

 }74قُلوبِ الْمعتَدینَ  {
آنگاه پس از وى رسوالنى را به سوى قومشان برانگیختیم و آنان دالیل آشکار برایشان آوردند ولى ایشان بر آن نبودند که به چیزى که 

 }74نهیم {نه ما بر دلهاى تجاوزکاران مهر مىقبال آن را دروغ شمرده بودند ایمان بیاورند این گو

 }75مجرِمینَ  {ثُم بعثْنَا من بعدهم موسى وهارونَ إِلَى فرْعونَ وملَئه بِآیاتنَا فَاستَکْبرُواْ وکَانُواْ قَوما 
وى فرستادیم و[لى آنان] گردنکشى کردند و گروهى  سپس بعد از آنان موسى و هارون را با آیات خود به سوى فرعون و سران [قوم]

 }75تبهکار بودند {

ذَا لَسحرٌ مبِینٌ  { نَا قَالُواْ إِنَّ هـندنْ عقُّ مالْح ماءها ج76فَلَم{ 
 }76پس چون حق از نزد ما به سویشان آمد گفتند قطعا این سحرى آشکار است {

ذَا والَ یفْلح الساحرُونَ  {قَالَ موسى أَتقُولُونَ للْحقِّ لَ رٌ هـحأَس اءکُما ج77م{ 
شوند گویید [این سحر است] آیا این سحر است و حال آنکه جادوگران رستگار نمىموسى گفت آیا وقتى حق به سوى شما آمد مى

}77{ 

 }78کُونَ لَکُما الْکبرِیاء فی األَرضِ وما نَحنُ لَکُما بِمؤْمنینَ  {قَالُواْ أَجِئْتَنَا لتَلْفتَنَا عما وجدنَا علَیه آباءنَا وتَ
ایم بازگردانى و بزرگى در این سرزمین براى شما دو تن اى که پدرانمان را بر آن یافتهاى تا ما را از شیوهگفتند آیا به سوى ما آمده

 }78باشد ما به شما دو تن ایمان نداریم {

 }79فرْعونُ ائْتُونی بِکُلِّ ساحرٍ علیمٍ  {وقَالَ 
 }79و فرعون گفت هر جادوگر دانایى را پیش من آورید {

 }80فَلَما جاء السحرَةُ قَالَ لَهم موسى أَلْقُواْ ما أَنتُم ملْقُونَ  {
 }80اندازید بیندازید {و چون جادوگران آمدند موسى به آنان گفت آنچه را مى

 }81سدینَ  {فَلَما أَلْقَواْ قَالَ موسى ما جِئْتُم بِه السحرُ إِنَّ اللّه سیبطلُه إِنَّ اللّه الَ یصلح عملَ الْمفْ
پس چون افکندند موسى گفت آنچه را شما به میان آوردید سحر است به زودى خدا آن را باطل خواهد کرد آرى خدا کار مفسدان را 

 }81کند {ید نمىتای
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 }82ویحقُّ اللّه الْحقَّ بِکَلماته ولَو کَرِه الْمجرِمونَ  {
 }82گرداند هر چند بزهکاران را خوش نیاید {و خدا با کلمات خود حق را ثابت مى

م أَن یفْتنَهم وإِنَّ فرْعونَ لَعالٍ فی األَرضِ وإِنَّه لَمنَ فَما آمنَ لموسى إِالَّ ذُریۀٌ من قَومه علَى خَوف من فرْعونَ وملَئهِ

 }83الْمسرِفینَ  {
سرانجام کسى به موسى ایمان نیاورد مگر فرزندانى از قوم وى در حالى که بیم داشتند از آنکه مبادا فرعون و سران آنها ایشان را آزار 

 }83جوى و از اسرافکاران بود {مین برترىرسانند و در حقیقت فرعون در آن سرز

 }84وقَالَ موسى یا قَومِ إِن کُنتُم آمنتُم بِاللّه فَعلَیه تَوکَّلُواْ إِن کُنتُم مسلمینَ  {
 }84اید و اگر اهل تسلیمید بر او توکل کنید {و موسى گفت اى قوم من اگر به خدا ایمان آورده

 }85ه تَوکَّلْنَا ربنَا الَ تَجعلْنَا فتْنَۀً لِّلْقَومِ الظَّالمینَ  {فَقَالُواْ علَى اللّ
 }85پس گفتند بر خدا توکل کردیم پروردگارا ما را براى قوم ستمگر [وسیله] آزمایش قرار مده {

 }86ونَجنَا بِرَحمتک منَ الْقَومِ الْکَافرِینَ  {
 }86کافران نجات ده { خویش از گروهو ما را به رحمت

مواْ الصالَةَ وبشِّرِ الْمؤْمنینَ  وأَوحینَا إِلَى موسى وأَخیه أَن تَبوءا لقَومکُما بِمصرَ بیوتًا واجعلُواْ بیوتَکُم قبلَۀً وأَقی

}87{ 
هایى ترتیب دهید و سراهایتان را رو به روى هم قرار خانهو به موسى و برادرش وحى کردیم که شما دو تن براى قوم خود در مصر 

 }87دهید و نماز برپا دارید و مؤمنان را مژده ده {

اطْمس علَى واْ عن سبِیلک ربنَا وقَالَ موسى ربنَا إِنَّک آتَیت فرْعونَ ومأله زِینَۀً وأَمواالً فی الْحیاةِ الدنْیا ربنَا لیضلُّ

}  یماألَل ذَاباْ الْعرَوتَّى ینُواْ حؤْمفَالَ ی لَى قُلُوبِهِمع داشْدو هِمالو88أَم{ 
اى پروردگارا تا [خلق را] از راه تو گمراه کنند و موسى گفت پروردگارا تو به فرعون و اشرافش در زندگى دنیا زیور و اموال داده

 }88سخت گردان که ایمان نیاورند تا عذاب دردناك را ببینند {را نابود کن و آنان را دلپروردگارا اموالشان 

 }89قَالَ قَد أُجِیبت دعوتُکُما فَاستَقیما والَ تَتَّبِعآنِّ سبِیلَ الَّذینَ الَ یعلَمونَ  {
 }89دانند پیروى مکنید {که نمىفرمود دعاى هر دوى شما پذیرفته شد پس ایستادگى کنید و راه کسانى را 

ه إِالَّ وجاوزنَا بِبنی إِسرَائیلَ الْبحرَ فَأَتْبعهم فرْعونُ وجنُوده بغْیا وعدوا حتَّى إِذَا أَدرکَه ا ال إِلـ أَنَّه نتلْغَرَقُ قَالَ آم

 }90الْمسلمینَ  { الَّذي آمنَت بِه بنُو إِسرَائیلَ وأَنَاْ منَ
و فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم پس فرعون و سپاهیانش از روى ستم و تجاوز آنان را دنبال کردند تا وقتى که در شرف غرق 

 }90شدگانم {اند نیست و من از تسلیمشدن قرار گرفت گفت ایمان آوردم که هیچ معبودى جز آنکه فرزندان اسرائیل به او گرویده

 }91آآلنَ وقَد عصیت قَبلُ وکُنت منَ الْمفْسدینَ  {
 }91کردى و از تباهکاران بودى {اکنون در حالى که پیش از این نافرمانى مى

 }92ونَ  {فَالْیوم نُنَجیک بِبدنک لتَکُونَ لمنْ خَلْفَک آیۀً وإِنَّ کَثیرًا منَ النَّاسِ عنْ آیاتنَا لَغَافلُ

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ۲۸۲                                                   https:T.me/quranpuyan 

گمان بسیارى آیند عبرتى باشد و بىافکنیم تا براى کسانى که از پى تو مىپس امروز تو را با زره [زرین] خودت به بلندى [ساحل] مى
 }92هاى ما غافلند {از مردم از نشانه

الطَّیبات فَما اخْتَلَفُواْ حتَّى جاءهم الْعلْم إِنَّ ربک یقْضی بینَهم یوم ولَقَد بوأْنَا بنی إِسرَائیلَ مبوأَ صدقٍ ورزقْنَاهم منَ 

 }93الْقیامۀِ فیما کَانُواْ فیه یخْتَلفُونَ  {
پس به اختالف به راستى ما فرزندان اسرائیل را در جایگاه[هاى] نیکو منزل دادیم و از چیزهاى پاکیزه به آنان روزى بخشیدیم 

کردند نپرداختند مگر پس از آنکه علم براى آنان حاصل شد همانا پروردگار تو در روز قیامت در باره آنچه بر سر آن اختالف مى
 }93میانشان داورى خواهد کرد {

بلک لَقَد جاءك الْحقُّ من ربک فَالَ تَکُونَنَّ فَإِن کُنت فی شَک مما أَنزَلْنَا إِلَیک فَاسأَلِ الَّذینَ یقْرَؤُونَ الْکتَاب من قَ

 }94منَ الْممتَرِینَ  {
خواندند بپرس قطعا حق از جانب ایم در تردیدى از کسانى که پیش از تو کتاب [آسمانى] مىو اگر از آنچه به سوى تو نازل کرده

 }94مباش { پروردگارت به سوى تو آمده است پس زنهار از تردیدکنندگان

 }95والَ تَکُونَنَّ منَ الَّذینَ کَذَّبواْ بِآیات اللّه فَتَکُونَ منَ الْخَاسرِینَ  {
 }95و از کسانى که آیات ما را دروغ پنداشتند مباش که از زیانکاران خواهى بود {

 }96إِنَّ الَّذینَ حقَّت علَیهِم کَلمت ربک الَ یؤْمنُونَ  {
 }96آورند {حقیقت کسانى که سخن پروردگارت بر آنان تحقق یافته ایمان نمى در

}  یماألَل ذَاباْ الْعرَوتَّى یۀٍ حکُلُّ آی ماءتْهج لَو97و{ 
 }97هر چند هر گونه آیتى برایشان بیاید تا وقتى که عذاب دردناك را ببینند {

عنَاهم عها إِیمانُها إِالَّ قَوم یونُس لَمآ آمنُواْ کَشَفْنَا عنْهم عذَاب الخزْيِ فی الْحیاةَ الدنْیا ومتَّفَلَوالَ کَانَت قَرْیۀٌ آمنَت فَنَفَ

 }98إِلَى حینٍ  {
حظه] ایمان چرا هیچ شهرى نبود که [اهل آن] ایمان بیاورد و ایمانش به حال آن سود بخشد مگر قوم یونس که وقتى [در آخرین ل

 }98آوردند عذاب رسوایى را در زندگى دنیا از آنان برطرف کردیم و تا چندى آنان را برخوردار ساختیم {

 }99ولَو شَاء ربک آلمنَ من فی األَرضِ کُلُّهم جمیعا أَفَأَنت تُکْرِه النَّاس حتَّى یکُونُواْ مؤْمنینَ  {
کنى که بگروند آوردند پس آیا تو مردم را ناگزیر مىاست قطعا هر که در زمین است همه آنها یکسر ایمان مىخوو اگر پروردگار تو مى

}99{ 

 }100وما کَانَ لنَفْسٍ أَن تُؤْمنَ إِالَّ بِإِذْنِ اللّه ویجعلُ الرِّجس علَى الَّذینَ الَ یعقلُونَ  {
 }100دهد {یمان بیاورد و [خدا] بر کسانى که نمى اندیشند پلیدى را قرار مىو هیچ کس را نرسد که جز به اذن خدا ا

 }101قُلِ انظُرُواْ ماذَا فی السماوات واألَرضِ وما تُغْنی اآلیات والنُّذُر عن قَومٍ الَّ یؤْمنُونَ  {
 }101بخشد {آورند سود نمىوهى را که ایمان نمىها و هشدارها گربگو بنگرید که در آسمانها و زمین چیست و[لى] نشانه

 }102ظرِینَ  {فَهلْ ینتَظرُونَ إِالَّ مثْلَ أَیامِ الَّذینَ خَلَواْ من قَبلهِم قُلْ فَانتَظرُواْ إِنِّی معکُم منَ الْمنتَ
بگو انتظار برید که من [نیز] با شما از منتظرانم برند پس آیا جز مانند روزهاى کسانى را که پیش از آنان درگذشتند انتظار مى

}102{ 
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 }103ثُم نُنَجی رسلَنَا والَّذینَ آمنُواْ کَذَلک حقا علَینَا نُنجِ الْمؤْمنینَ  {
 }103رهانیم زیرا بر ما فریضه است که مؤمنان را نجات دهیم {سپس فرستادگان خود و کسانى را که گرویدند مى

د اللّه الَّذي یتَوفَّاکُم یا أَیها النَّاس إِن کُنتُم فی شَک من دینی فَالَ أَعبد الَّذینَ تَعبدونَ من دونِ اللّه ولَـکنْ أَعب قُلْ

 }104وأُمرْت أَنْ أَکُونَ منَ الْمؤْمنینَ  {
پرستم بلکه خدایى را پرستید نمىانید که من] کسانى را که به جاى خدا مىبگو اى مردم اگر در دین من تردید دارید پس [بد

 }104ام که از مؤمنان باشم {ستاند و دستور یافتهپرستم که جان شما را مىمى

 }105وأَنْ أَقم وجهک للدینِ حنیفًا والَ تَکُونَنَّ منَ الْمشْرِکینَ  {
 }105که به دین حنیف روى آور و زنهار از مشرکان مباش { و [به من دستور داده شده است]

 }106والَ تَدع من دونِ اللّه ما الَ ینفَعک والَ یضُرُّك فَإِن فَعلْت فَإِنَّک إِذًا منَ الظَّالمینَ  {
 }106صورت قطعا از جمله ستمکارانى {رساند مخوان که اگر چنین کنى در آن و به جاى خدا چیزى را که سود و زیانى به تو نمى

م بِه یبصی هفَضْلل آدرٍ فَالَ ربِخَی كرِدإِن یو وإِالَّ ه لَه فبِضُرٍّ فَالَ کَاش اللّه کسسمإِن یو وهو هادبنْ عشَاء من ی

}  یمالرَّح 107الْغَفُور{ 
اى نیست آن را به اى جز او نیست و اگر براى تو خیرى بخواهد بخشش او را ردکنندهکنندهرطرفو اگر خدا به تو زیانى برساند آن را ب
 }107رساند و او آمرزنده مهربان است {هر کس از بندگانش که بخواهد مى

ي لتَدها یى فَإِنَّمتَدنِ اهفَم کُمبن رقُّ مالْح اءکُمج قَد ا النَّاسها أَیکُم قُلْ یلَیا أَنَاْ عما وهلَیلُّ عضا ین ضَلَّ فَإِنَّممو هنَفْس

 }108بِوکیلٍ  {
یابد و هر که گمراه یابد به سود خویش هدایت مىبگو اى مردم حق از جانب پروردگارتان براى شما آمده است پس هر که هدایت

 }108تم {شود و من بر شما نگهبان نیسگردد به زیان خود گمراه مى

 }109واتَّبِع ما یوحى إِلَیک واصبِرْ حتَّى یحکُم اللّه وهو خَیرُ الْحاکمینَ  {
 }109شود پیروى کن و شکیبا باش تا خدا [میان تو و آنان] داورى کند و او بهترین داوران است {و از آنچه بر تو وحى مى

 

 اعراف - 68

 
 مِ اللّهیمِبِسمـَنِ الرَّحالرَّح 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1المص  {
 }1الف الم میم صاد {

 }2کتَاب أُنزِلَ إِلَیک فَالَ یکُن فی صدرِك حرَج منْه لتُنذر بِه وذکْرَى للْمؤْمنینَ  {
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از ناحیه آن تنگى باشد تا به وسیله آن هشدار دهى و براى کتابى است که به سوى تو فرو فرستاده شده است پس نباید در سینه تو 
 }2مؤمنان پندى باشد {

 }3اتَّبِعواْ ما أُنزِلَ إِلَیکُم من ربکُم والَ تَتَّبِعواْ من دونه أَولیاء قَلیالً ما تَذَکَّرُونَ  {
ت پیروى کنید و جز او از معبودان [دیگر] پیروى مکنید چه اندك آنچه را از جانب پروردگارتان به سوى شما فرو فرستاده شده اس

 }3گیرید {پند مى

 }4وکَم من قَرْیۀٍ أَهلَکْنَاها فَجاءها بأْسنَا بیاتًا أَو هم قَآئلُونَ  {
یمروز غنوده بودند عذاب ما به و چه بسیار شهرها که [مردم] آن را به هالکت رسانیدیم و در حالى که به خواب شبانگاهى رفته یا ن

 }4آنها رسید {

 }5فَما کَانَ دعواهم إِذْ جاءهم بأْسنَا إِالَّ أَن قَالُواْ إِنَّا کُنَّا ظَالمینَ  {
 }5و هنگامى که عذاب ما بر آنان آمد سخنشان جز این نبود که گفتند راستى که ما ستمکار بودیم {

 }6أُرسلَ إِلَیهِم ولَنَسأَلَنَّ الْمرْسلینَ  {فَلَنَسأَلَنَّ الَّذینَ 
اند خواهیم پرسید و قطعا از [خود] فرستادگان [نیز] خواهیم پرسید پس قطعا از کسانى که [پیامبران] به سوى آنان فرستاده شده

}6{ 

 }7فَلَنَقُصنَّ علَیهِم بِعلْمٍ وما کُنَّا غَآئبِینَ  {
 }7ایم {آنان گزارش خواهیم داد و ما [از احوال آنان] غایب نبوده و از روى دانش به

 }8والْوزنُ یومئذ الْحقُّ فَمن ثَقُلَت موازِینُه فَأُولَـئک هم الْمفْلحونَ  {
 }8و در آن روز سنجش [اعمال] درست است پس هر کس میزانهاى [عمل] او گران باشد آنان خود رستگارانند {

 }9ومنْ خَفَّت موازِینُه فَأُولَـئک الَّذینَ خَسرُواْ أَنفُسهم بِما کَانُواْ بِآیاتنَا یِظْلمونَ  {
 }9اند {اند چرا که به آیات ما ستم کردهو هر کس میزانهاى [عمل] او سبک باشد پس آنانند که به خود زیان زده

 }10وجعلْنَا لَکُم فیها معایِش قَلیالً ما تَشْکُرُونَ  { ولَقَد مکَّنَّاکُم فی األَرضِ
 }10کنید {و قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و براى شما در آن وسایل معیشت نهادیم [اما] چه کم سپاسگزارى مى

دجکَۀِ اسآلئلْمقُلْنَا ل ثُم نَاکُمروص ثُم خَلَقْنَاکُم لَقَدینَ  {واجِدنَ السکُن می لَم یسلواْ إِالَّ إِبدجفَس م11واْ آلد{ 
شما را خلق کردیم سپس به صورتگرى شما پرداختیم آنگاه به فرشتگان گفتیم براى آدم سجده کنید پس [همه] سجده و در حقیقت

 }11کنندگان نبود {کردند جز ابلیس که از سجده

 }12 تَسجد إِذْ أَمرْتُک قَالَ أَنَاْ خَیرٌ منْه خَلَقْتَنی من نَّارٍ وخَلَقْتَه من طینٍ  {قَالَ ما منَعک أَالَّ
فرمود چون تو را به سجده امر کردم چه چیز تو را باز داشت از اینکه سجده کنى گفت من از او بهترم مرا از آتشى آفریدى و او را از 

 }12گل آفریدى {

رِینَ  {قَالَ فَاهاغنَ الصم إِنَّک ا فَاخْرُجیهرَ فأَن تَتَکَب کُونُ لَکا یا فَمنْه13بِطْ م{ 
 }13فرمود از آن [مقام] فرو شو تو را نرسد که در آن [جایگاه] تکبر نمایى پس بیرون شو که تو از خوارشدگانى {

 }14قَالَ فَأَنظرْنی إِلَى یومِ یبعثُونَ  {
 }14مرا تا روزى که [مردم] برانگیخته خواهند شد مهلت ده {گفت 
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 }15قَالَ إِنَّک منَ المنظَرِینَ  {
 }15یافتگانى {فرمود تو از مهلت

}  یمتَقسالْم رَاطَکص منَّ لَهدی ألَقْعتَنیا أَغْو16قَالَ فَبِم{ 
 }16[فریفتن] آنان حتما بر سر راه راست تو خواهم نشست {گفت پس به سبب آنکه مرا به بیراهه افکندى من هم براى 

أَکْثَرَه الَ تَجِدو هِملآئن شَمعو هِمانمنْ أَیعو هِمنْ خَلْفمو یهِمدنِ أَیین بم منَّهیآلت رِینَ  {ثُمشَاک 17م{ 
 }17تازم و بیشترشان را شکرگزار نخواهى یافت {ن بر آنها مىسرشان و از طرف راست و از طرف چپشاآنگاه از پیش رو و از پشت

 }18قَالَ اخْرُج منْها مذْؤُوما مدحورا لَّمن تَبِعک منْهم ألَمألنَّ جهنَّم منکُم أَجمعینَ  {
 }18جهنم را از همه شما پر خواهم کرد {فرمود نکوهیده و رانده از آن [مقام] بیرون شو که قطعا هر که از آنان از تو پیروى کند 

ذه الشَّجرَةَ فَتَکُونَا  ا هـالَ تَقْرَبا وئْتُمثُ شینْ حنَّۀَ فَکُالَ مالْج کجوزو کُنْ أَنتاس ما آدیینَ  {ومنَ الظَّال19م{ 
ید و[لى] به این درخت نزدیک مشوید که از ستمکاران خویش در آن باغ سکونت گیر و از هر جا که خواهید بخورو اى آدم تو با جفت

 }19خواهید شد {

ذه الشَّجرَةِ إِالَّ أَن تَکُونَا  فَوسوس لَهما الشَّیطَانُ لیبدي لَهما ما وورِي عنْهما من سوءاتهِما وقَالَ ما نَهاکُما ربکُما نْ هـع

 }20ا منَ الْخَالدینَ  {ملَکَینِ أَو تَکُونَ
پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا آنچه را از عورتهایشان برایشان پوشیده مانده بود براى آنان نمایان گرداند و گفت پروردگارتان 

 }20شما را از این درخت منع نکرد جز [براى] آنکه [مبادا] دو فرشته گردید یا از [زمره] جاودانان شوید {

 }21وقَاسمهما إِنِّی لَکُما لَمنَ النَّاصحینَ  {
 }21و براى آن دو سوگند یاد کرد که من قطعا از خیرخواهان شما هستم {

ۀِ ونَاداهما ربهما أَلَم  الْجنَّفَدالَّهما بِغُرُورٍ فَلَما ذَاقَا الشَّجرَةَ بدت لَهما سوءاتُهما وطَفقَا یخْصفَانِ علَیهِما من ورقِ

 }22أَنْهکُما عن تلْکُما الشَّجرَةِ وأَقُل لَّکُما إِنَّ الشَّیطَآنَ لَکُما عدو مبِینٌ  {
هایشان بر آنان آشکار شد و پس آن دو را با فریب به سقوط کشانید پس چون آن دو از [میوه] آن درخت [ممنوع] چشیدند برهنگى

ه چسبانیدن برگ[هاى درختان] بهشت بر خود آغاز کردند و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد مگر شما را از این درخت منع نکردم ب
 }22شیطان براى شما دشمنى آشکار است {و به شما نگفتم که در حقیقت

 }23ا لَنَکُونَنَّ منَ الْخَاسرِینَ  {قَاالَ ربنَا ظَلَمنَا أَنفُسنَا وإِن لَّم تَغْفرْ لَنَا وتَرْحمنَ
 }23گفتند پروردگارا ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایى و به ما رحم نکنى مسلما از زیانکاران خواهیم بود {

 }24قَالَ اهبِطُواْ بعضُکُم لبعضٍ عدو ولَکُم فی األَرضِ مستَقَرٌّ ومتَاع إِلَى حینٍ  {
 }24فرمود فرود آیید که بعضى از شما دشمن بعضى [دیگر]ید و براى شما در زمین تا هنگامى [معین] قرارگاه و برخوردارى است {

 }25قَالَ فیها تَحیونَ وفیها تَموتُونَ ومنْها تُخْرَجونَ  {
 }25شد { میرید و از آن برانگیخته خواهیدکنید و در آن مىفرمود در آن زندگى مى

کرٌ ذَلخَی کذَل ىالتَّقْو اسبلرِیشًا وو کُماتءوارِي سوا یاسبل کُملَیأَنزَلْنَا ع قَد می آدنا بی ملَّهلَع اللّه اتنْ آیم 

 }26یذَّکَّرُونَ  {
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دارد و [براى شما] زینتى است و[لى] را پوشیده مى اى فرزندان آدم در حقیقت ما براى شما لباسى فرو فرستادیم که عورتهاى شما
 }26هاى [قدرت] خداست باشد که متذکر شوند {بهترین جامه [لباس] تقوا است این از نشانه

ا لمهاسبا لمنْهع نزِعنَّۀِ ینَ الْجکُم میوأَب ا أَخْرَجطَانُ کَمالشَّی نَنَّکُمفْتالَ ی می آدنا بی وه رَاکُمی ا إِنَّههِماتءوا سمهرِیی

 }27وقَبِیلُه منْ حیثُ الَ تَرَونَهم إِنَّا جعلْنَا الشَّیاطینَ أَولیاء للَّذینَ الَ یؤْمنُونَ  {
ن راند و لباسشان را از ایشان برکند تا اى فرزندان آدم زنهار تا شیطان شما را به فتنه نیندازد چنانکه پدر و مادر شما را از بهشت بیرو

بینند ما شیاطین را دوستان کسانى بینید مىاش شما را از آنجا که آنها را نمىعورتهایشان را بر آنان نمایان کند در حقیقت او و قبیله
 }27آورند {قرار دادیم که ایمان نمى

 آباءنَا واللّه أَمرَنَا بِها قُلْ إِنَّ اللّه الَ یأْمرُ بِالْفَحشَاء أَتَقُولُونَ علَى اللّه ما الَ تَعلَمونَ  وإِذَا فَعلُواْ فَاحشَۀً قَالُواْ وجدنَا علَیها

}28{ 
گویند پدران خود را بر آن یافتیم و خدا ما را بدان فرمان داده است بگو قطعا خدا به کار زشت فرمان و چون کار زشتى کنند مى

 }28دهید {دانید به خدا نسبت مىآیا چیزى را که نمى دهدنمى

 }29کُم تَعودونَ  {قُلْ أَمرَ ربی بِالْقسط وأَقیمواْ وجوهکُم عند کُلِّ مسجِد وادعوه مخْلصینَ لَه الدینَ کَما بدأَ
جدى روى خود را مستقیم [به سوى قبله] کنید و در حالى که دین بگو پروردگارم به دادگرى فرمان داده است و [اینکه] در هر مس

 }29گردید {اید وى را بخوانید همان گونه که شما را پدید آورد [به سوى او] برمىخود را براى او خالص گردانیده

 }30أَولیاء من دونِ اللّه ویحسبونَ أَنَّهم مهتَدونَ  {فَرِیقًا هدى وفَرِیقًا حقَّ علَیهِم الضَّالَلَۀُ إِنَّهم اتَّخَذُوا الشَّیاطینَ 
شده است زیرا آنان شیاطین را به جاى خدا دوستان [خود] [در حالى که] گروهى را هدایت نموده و گروهى گمراهى بر آنان ثابت

 }30یافتگانند {پندارند که راهاند و مىگرفته

 }31نَتَکُم عند کُلِّ مسجِد وکُلُواْ واشْرَبواْ والَ تُسرِفُواْ إِنَّه الَ یحب الْمسرِفینَ  {یا بنی آدم خُذُواْ زِی
دارد روى مکنید که او اسرافکاران را دوست نمىاى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگیرید و بخورید و بیاشامید و[لى] زیاده

}31{ 

رَّمنْ حقُلْ م اةِ الدیی الْحنُواْ فینَ آملَّذی لقِ قُلْ هنَ الرِّزم اتبالْطَّیو هادبعل أَخْرَج یالَّت ۀِ زِینَۀَ اللّهامیالْق موۀً یصا خَالنْی

 }32کَذَلک نُفَصلُ اآلیات لقَومٍ یعلَمونَ  {
ى بندگانش پدید آورده و [نیز ] روزیهاى پاکیزه را چه کسى حرام گردانیده بگو این [نعمتها] [اى پیامبر] بگو زیورهایى را که خدا برا

باشد این گونه آیات [خود] را براى گروهى که اند و روز قیامت [نیز] خاص آنان مىدر زندگى دنیا براى کسانى است که ایمان آورده
 }32کنیم {دانند به روشنى بیان مىمى

ه ما لَم ینَزِّلْ بِه سلْطَانًا حرَّم ربی الْفَواحش ما ظَهرَ منْها وما بطَنَ واإلِثْم والْبغْی بِغَیرِ الْحقِّ وأَن تُشْرِکُواْ بِاللّقُلْ إِنَّما 

 }33وأَن تَقُولُواْ علَى اللّه ما الَ تَعلَمونَ  {
آشکارش [باشد] و چه پنهان و گناه و ستم ناحق را حرام گردانیده است و [نیز] اینکه چیزى بگو پروردگار من فقط زشتکاریها را چه 

 }33دانید به خدا نسبت دهید {را شریک خدا سازید که دلیلى بر [حقانیت] آن نازل نکرده و اینکه چیزى را که نمى

 }34ساعۀً والَ یستَقْدمونَ  {ولکُلِّ أُمۀٍ أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم الَ یستَأْخرُونَ 
 }34توانند] ساعتى آن را پس اندازند و نه پیش {و براى هر امتى اجلى است پس چون اجلشان فرا رسد نه [مى
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ففَالَ خَو لَحأَصنِ اتَّقَى وی فَماتآی کُملَیونَ عقُصی نکُملٌ مسر نَّکُمیأْتا یإِم می آدنا بزَنُونَ  { یحی مالَ هو هِملَی35ع{ 
اى فرزندان آدم چون پیامبرانى از خودتان براى شما بیایند و آیات مرا بر شما بخوانند پس هر کس به پرهیزگارى و صالح گراید نه 

 }35بیمى بر آنان خواهد بود و نه اندوهگین مى شوند {

تَکْباسنَا واتواْ بِآیینَ کَذَّبالَّذونَ  {ودا خَالیهف مالنَّارِ ه ابحأَص کلَـَئا أُونْه36رُواْ ع{ 
 }36و کسانى که آیات ما را دروغ انگاشتند و از [پذیرش] آنها تکبر ورزیدند آنان همدم آتشند [و] در آن جاودانند {

ته أُولَـئک ینَالُهم نَصیبهم منَ الْکتَابِ حتَّى إِذَا جاءتْهم رسلُنَا فَمنْ أَظْلَم ممنِ افْتَرَى علَى اللّه کَذبا أَو کَذَّب بِآیا

 }37م أَنَّهم کَانُواْ کَافرِینَ  {یتَوفَّونَهم قَالُواْ أَینَ ما کُنتُم تَدعونَ من دونِ اللّه قَالُواْ ضَلُّواْ عنَّا وشَهِدواْ علَى أَنفُسهِ
ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد یا آیات او را تکذیب کند اینان کسانى هستند که نصیبشان از آنچه مقرر شده س کیستپ

خواندید کجاست گویند آنچه غیر از خدا مىبه ایشان خواهد رسید تا آنگاه که فرشتگان ما به سراغشان بیایند که جانشان بستانند مى
 }37دهند که آنان کافر بودند {ناپدید شدند و علیه خود گواهى مى گویند از [چشم] مامى

نَتۀٌ لَّعأُم خَلَتا دی النَّارِ کُلَّماإلِنسِ فن الْجِنِّ وکُم ملن قَبم خَلَت مٍ قَدی أُمخُلُواْ فا قَالَ ادیهکُواْ فارتَّى إِذَا ادا حأُخْتَه 

ؤُالء أَضَلُّونَا فَآتهِم عذَابا ضعفًا منَ النَّارِ قَالَ لکُلٍّ ضعف ولَـکن الَّ تَجمیعا قَالَت أُخْرَا نَا هـبر مألُوالَه مونَ  {هلَم38ع{ 
ود اند داخل آتش شوید هر بار که امتى [در آتش] درآید همکیشان خفرماید در میان امتهایى از جن و انس که پیش از شما بودهمى

گویند پروردگارا اینان ما را گمراه را لعنت کند تا وقتى که همگى در آن به هم پیوندند [آنگاه] پیروانشان در باره پیشوایانشان مى
 }38دانید {فرماید براى هر کدام [عذاب] دو چندان است ولى شما نمىکردند پس دو برابر عذاب آتش به آنان بده [خدا] مى

مأُوالَه قَالَتونَ  { وبتَکْس ا کُنتُمبِم ذَابن فَضْلٍ فَذُوقُواْ الْعنَا ملَیع ا کَانَ لَکُمفَم م39ألُخْرَاه{ 
 }39آوردید عذاب را بچشید {گویند شما را بر ما امتیازى نیست پس به سزاى آنچه به دست مىو پیشوایانشان به پیروانشان مى

فی سم الْخیاط تنَا واستَکْبرُواْ عنْها الَ تُفَتَّح لَهم أَبواب السماء والَ یدخُلُونَ الْجنَّۀَ حتَّى یلج الْجملُ إِنَّ الَّذینَ کَذَّبواْ بِآیا

 }40وکَذَلک نَجزِي الْمجرِمینَ  {
گشایند و در بهشت دند درهاى آسمان را برایشان نمىدر حقیقت کسانى که آیات ما را دروغ شمردند و از [پذیرفتن] آنها تکبر ورزی

 }40دهیم {آیند مگر آنکه شتر در سوراخ سوزن داخل شود و بدینسان بزهکاران را کیفر مىدرنمى

 }41لَهم من جهنَّم مهاد ومن فَوقهِم غَواشٍ وکَذَلک نَجزِي الظَّالمینَ  {
 }41دهیم {باالیشان پوششهاست و این گونه بیدادگران را سزا مى براى آنان از جهنم بسترى و از

ف منَّۀِ هالْج ابحأَص کلَـئا أُوهعسا إِالَّ ونَفْس الَ نُکَلِّف اتحاللُواْ الصمعنُواْ وینَ آمالَّذونَ  {ودا خَال42یه{ 
کنیم آنان همدم بهشتند [که] در آن هیچ کسى را جز به قدر توانش تکلیف نمىاند و کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 }42جاودانند {

انَا لدي هالَّذ لّهل دمقَالُواْ الْحو اراألَنْه هِمتن تَحرِي ملٍّ تَجنْ غم مورِهدی صا فنَا منَزَعال أَنْ ولَو يتَدنَها کُنَّا لمذَا و هـ

همتَع ا کُنتُما بِموهنَّۀُ أُورِثْتُمالْج لْکُمواْ أَن تنُودقِّ ونَا بِالْحبلُ رسر اءتج لَقَد انَا اللّه43لُونَ  {د{ 
ن گویند ستایش خدایى را که ما را بدیزداییم از زیر [قصرهاى]شان نهرها جارى است و مىهایشان مىاى را از سینهو هر گونه کینه

یافتیم در حقیقت فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند و به کرد ما خود هدایت نمى[راه] هدایت نمود و اگر خدا ما را رهبرى نمى
 }43اید {دادید میراث یافتهشود که این همان بهشتى است که آن را به [پاداش] آنچه انجام مىآنان ندا داده مى
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عم فَأَذَّنَ أَصحاب النَّارِ أَن قَد وجدنَا ما وعدنَا ربنَا حقا فَهلْ وجدتُّم ما وعد ربکُم حقا قَالُواْ نَونَادى أَصحاب الْجنَّۀِ 

 }44مؤَذِّنٌ بینَهم أَن لَّعنَۀُ اللّه علَى الظَّالمینَ  {
یافتیم آیا شما [نیز] آنچه را پروردگارتان پروردگارمان به ما وعده داده بود رستدهند که ما آنچه را و بهشتیان دوزخیان را آواز مى
 }44خدا بر ستمکاران باد {دهد که لعنتاى میان آنان آواز درمىگویند آرى پس آوازدهندهیافتید مىوعده کرده بود راست و درست

جوا عغُونَهبیو بِیلِ اللّهن سونَ عدصینَ یرُونَ  {الَّذرَةِ کَافم بِاآلخه45ا و{ 
 }45خواهند و آنها آخرت را منکرند {دارند و آن را کج مىهمانان که [مردم را] از راه خدا باز مى

الَمنَّۀِ أَن سالْج ابحاْ أَصونَادو ماهیمبِس رِفُونَ کُالعالٌ یرِج رَافلَى األَععو ابجا حمنَهیبو  مها وخُلُوهدی لَم کُملَیع

 }46یطْمعونَ  {
شناسند و بهشتیان را که و میان آن دو [گروه] حایلى است و بر اعراف مردانى هستند که هر یک [از آن دو دسته] را از سیمایشان مى

 }46دهند که سالم بر شما {هنوز وارد آن نشده و[لى] [بدان] امید دارند آواز مى

 }47ا صرِفَت أَبصارهم تلْقَاء أَصحابِ النَّارِ قَالُواْ ربنَا الَ تَجعلْنَا مع الْقَومِ الظَّالمینَ  {وإِذَ
 }47گویند پروردگارا ما را در زمره گروه ستمکاران قرار مده {و چون چشمانشان به سوى دوزخیان گردانیده شود مى

رَافاألَع ابحى أَصنَادتَکْبِرُونَ  { وتَس ا کُنتُممو کُمعمج نکُما أَغْنَى عقَالُواْ م ماهیمبِس مرِفُونَهعاالً ی48رِج{ 
شما و آن [همه] گردنکشى که گویند جمعیتشناسند ندا مى دهند [و] مىو اهل ا عراف مردانى را که آنان را از سیمایشان مى

 }48شت {کردید به حال شما سودى ندامى

الَ أَنتُمو کُملَیع فنَّۀَ الَ خَوخُلُواْ الْجۀٍ ادمبِرَح اللّه منَالُهالَ ی تُممینَ أَقْسؤُالء الَّذ زَنُونَ  { أَهـ49تَح{ 
آیید نه بیمى بر کردید که خدا آنان را به رحمتى نخواهد رسانید [اینک] به بهشت درآیا اینان همان کسان نبودند که سوگند یاد مى

 }49شوید {شماست و نه اندوهگین مى

 إِنَّ اللّه حرَّمهما علَى الْکَافرِینَ  ونَادى أَصحاب النَّارِ أَصحاب الْجنَّۀِ أَنْ أَفیضُواْ علَینَا منَ الْماء أَو مما رزقَکُم اللّه قَالُواْ

}50{ 
گویند خدا آنها را بر کافران حرام دهند که از آن آب یا از آنچه خدا روزى شما کرده بر ما فرو ریزید مىو دوزخیان بهشتیان را آواز مى

 }50کرده است {

واْ لا نَسکَم ماهنَنس موا فَالْینْیاةُ الدیالْح مغَرَّتْها وبلَعا وولَه مینَهینَ اتَّخَذُواْ دالَّذه هِممونَا قَاء یاتا کَانُواْ بِآیمـذَا و

 }51یجحدونَ  {
همانان که دین خود را سرگرمى و بازى پنداشتند و زندگى دنیا مغرورشان کرد پس همان گونه که آنان دیدار امروز خود را از یاد 

 }51بریم {کردند ما [هم] امروز آنان را از یاد مىبردند و آیات ما را انکار مى

 }52نَاهم بِکتَابٍ فَصلْنَاه علَى علْمٍ هدى ورحمۀً لِّقَومٍ یؤْمنُونَ  {ولَقَد جِئْ
آورند هدایت ایم و براى گروهى که ایمان مىو در حقیقت ما براى آنان کتابى آوردیم که آن را از روى دانش روشن و شیوایش ساخته

 }52و رحمتى است {
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فَعاء ه یوم یأْتی تَأْوِیلُه یقُولُ الَّذینَ نَسوه من قَبلُ قَد جاءت رسلُ ربنَا بِالْحقِّ فَهل لَّنَا من شُهلْ ینظُرُونَ إِالَّ تَأْوِیلَ

 }53انُواْ یفْتَرُونَ  {فَیشْفَعواْ لَنَا أَو نُرَد فَنَعملَ غَیرَ الَّذي کُنَّا نَعملُ قَد خَسرُواْ أَنفُسهم وضَلَّ عنْهم ما کَ
گویند حقا اند مىآیا [آنان] جز در انتظار تاویل آنند روزى که تاویلش فرا رسد کسانى که آن را پیش از آن به فراموشى سپرده

] فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند پس آیا [امروز] ما را شفاعتگرانى هست که براى ما شفاعت کنند یا [ممکن است به دنیا
ساختند دادیم انجام دهیم به راستى که [آنان] به خویشتن زیان زدند و آنچه را به دروغ مىبازگردانیده شویم تا غیر از آنچه انجام مى

 }53از کف دادند {

شِ یغْشی اللَّیلَ النَّهار یطْلُبه حثیثًا إِنَّ ربکُم اللّه الَّذي خَلَقَ السماوات واألَرض فی ستَّۀِ أَیامٍ ثُم استَوى علَى الْعرْ

الَمالْع بر اللّه كاررُ تَباألَمالْخَلْقُ و أَالَ لَه رِهبِأَم خَّرَاتسم ومالنُّجرَ والْقَمو سالشَّم54ینَ  {و{ 
رید سپس بر عرش [جهاندارى] استیال یافت روز را به در حقیقت پروردگار شما آن خدایى است که آسمانها و زمین را در شش روز آف

اند [پدید آورد] آگاه باش که پوشاند و [نیز] خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او رام شدهشب که شتابان آن را مى طلبد مى
 }54[عالم] خلق و امر از آن اوست فرخنده خدایى است پروردگار جهانیان {

 کُمبواْ رعینَ  {ادتَدعالْم بحالَ ی ۀً إِنَّهخُفْیا و55تَضَرُّع{ 
 }55دارد {پروردگار خود را به زارى و نهانى بخوانید که او از حدگذرندگان را دوست نمى

م قَرِیب اللّه تمحا إِنَّ رعطَمفًا وخَو وهعادا وهالَحإِص دعضِ بی األَرواْ فدالَ تُفْسینَ  {ونسح56نَ الْم{ 
 }56خدا به نیکوکاران نزدیک است {و در زمین پس از اصالح آن فساد مکنید و با بیم و امید او را بخوانید که رحمت

د میت فَأَنزَلْنَا بِه الْماء فَأَخْرَجنَا بِه وهو الَّذي یرْسلُ الرِّیاح بشْرًا بینَ یدي رحمته حتَّى إِذَا أَقَلَّت سحابا ثقَاالً سقْنَاه لبلَ

 }57من کُلِّ الثَّمرَات کَذَلک نُخْرِج الْموتَى لَعلَّکُم تَذَکَّرُونَ  {
ینى فرستد تا آن گاه که ابرهاى گرانبار را بردارند آن را به سوى سرزمرسان مىو اوست که بادها را پیشاپیش [باران] رحمتش مژده

سازیم باشد اى [از خاك] برآوریم بدینسان مردگان را [نیز از قبرها] خارج مىمرده برانیم و از آن باران فرود آوریم و از هر گونه میوه
 }57که شما متذکر شوید {

دإِالَّ نَک خْرُجثَ الَ یي خَبالَّذو هببِإِذْنِ ر اتُهنَب خْرُجی بالطَّی لَدالْبشْکُرُونَ  {ومٍ یقَول اتاآلی رِّفنُص ک58ا کَذَل{ 
فایده آید و آن [زمینى] که ناپاك [و نامناسب] است [گیاهش] جز اندك و بىو زمین پاك [و آماده] گیاهش به اذن پروردگارش برمى

 }58م {کنیگون بیان مىگزارند گونهآید این گونه آیات [خود] را براى گروهى که شکر مىبرنمى

 }59ف علَیکُم عذَاب یومٍ عظیمٍ  {لَقَد أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومه فَقَالَ یا قَومِ اعبدواْ اللَّه ما لَکُم منْ إِلَـه غَیرُه إِنِّی أَخَا
معبودى جز او نیست من از عذاب روزى همانا نوح را به سوى قومش فرستادیم پس گفت اى قوم من خدا را بپرستید که براى شما 

 }59سترگ بر شما بیمناکم {

 }60قَالَ الْمألُ من قَومه إِنَّا لَنَرَاك فی ضَالَلٍ مبِینٍ  {
 }60بینیم {سران قومش گفتند واقعا ما تو را در گمراهى آشکارى مى

 }61رب الْعالَمینَ  {قَالَ یا قَومِ لَیس بِی ضَالَلَۀٌ ولَکنِّی رسولٌ من 
 }61اى از جانب پروردگار جهانیانم {گفت اى قوم من هیچ گونه گمراهى در من نیست بلکه من فرستاده

 }62أُبلِّغُکُم رِساالَت ربی وأَنصح لَکُم وأَعلَم منَ اللّه ما الَ تَعلَمونَ  {
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 }62دانید {دانم که [شما] نمىدهم و چیزهایى از خدا مىندرزتان مىرسانم و اپیامهاى پروردگارم را به شما مى

 }63نَ  {أَوعجِبتُم أَن جاءکُم ذکْرٌ من ربکُم علَى رجلٍ منکُم لینذرکُم ولتَتَّقُواْ ولَعلَّکُم تُرْحمو
ان براى شما آمده تا شما را بیم دهد و تا شما پرهیزگارى کنید و آیا تعجب کردید که بر مردى از خودتان پندى از جانب پروردگارت

 }63باشد که مورد رحمت قرار گیرید {

 }64 قَوماً عمینَ  {فَکَذَّبوه فَأَنجینَاه والَّذینَ معه فی الْفُلْک وأَغْرَقْنَا الَّذینَ کَذَّبواْ بِآیاتنَا إِنَّهم کَانُواْ
یب کردند و ما او و کسانى را که با وى در کشتى بودند نجات دادیم و کسانى را که آیات ما را دروغ پنداشتند غرق پس او را تکذ

 }64کردیم زیرا آنان گروهى کور[دل] بودند {

 }65قُونَ  {وإِلَى عاد أَخَاهم هوداً قَالَ یا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَکُم منْ إِلَـه غَیرُه أَفَالَ تَتَّ
و به سوى عاد برادرشان هود را [فرستادیم] گفت اى قوم من خدا را بپرستید که براى شما معبودى جز او نیست پس آیا پرهیزگارى 

 }65کنید {نمى

نَ الْکَاذم ۀٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّکفَاهی سف إِنَّا لَنَرَاك همن قَوینَ کَفَرُواْ مألُ الَّذ66بِینَ  {قَالَ الْم{ 
 }66پنداریم {بینیم و جدا تو را از دروغگویان مىسران قومش که کافر بودند گفتند در حقیقت ما تو را در [نوعى] سفاهت مى

 }67قَالَ یا قَومِ لَیس بِی سفَاهۀٌ ولَکنِّی رسولٌ من رب الْعالَمینَ  {
 }67اى از جانب پروردگار جهانیانم {رستادهگفت اى قوم من در من سفاهتى نیست ولى من ف

 }68أُبلِّغُکُم رِساالت ربی وأَنَاْ لَکُم نَاصح أَمینٌ  {
 }68رسانم و براى شما خیر خواهى امینم {پیامهاى پروردگارم را به شما مى

یل نکُملٍ مجلَى رع کُمبن رکْرٌ مذ اءکُمأَن ج تُمجِبعأَو کُمادزمِ نُوحٍ وقَو دعن بخُلَفَاء م لَکُمعاذکُرُواْ إِذْ جو کُمرنذ

 }69فی الْخَلْقِ بسطَۀً فَاذْکُرُواْ آالء اللّه لَعلَّکُم تُفْلحونَ  {
و به خاطر آورید زمانى را آیا تعجب کردید که بر مردى از خودتان پندى از جانب پروردگارتان براى شما آمده تا شما را هشدار دهد 

که [خداوند] شما را پس از قوم نوح جانشینان [آنان] قرار داد و در خلقت بر قوت شما افزود پس نعمتهاى خدا را به یاد آورید باشد 
 }69که رستگار شوید {

 }70تنَا بِما تَعدنَا إِن کُنت منَ الصادقینَ  {قَالُواْ أَجِئْتَنَا لنَعبد اللّه وحده ونَذَر ما کَانَ یعبد آباؤُنَا فَأْ
گویى آنچه را به ما اى که تنها خدا را بپرستیم و آنچه را که پدرانمان مى پرستیدند رها کنیم اگر راست مىگفتند آیا به سوى ما آمده

 }70دهى براى ما بیاور {وعده مى

کُمبن رکُم ملَیع قَعو لْطَانٍ  قَالَ قَدن سا مبِه ا نَزَّلَ اللّهآؤکُم مآبو ا أَنتُموهتُمیماء سمی أَسی فلُونَنادأَتُج غَضَبو سرِج

 }71فَانتَظرُواْ إِنِّی معکُم منَ الْمنتَظرِینَ  {
باره نامهایى که خود و پدرانتان [براى بتها] گفت راستى که عذاب و خشمى [سخت] از پروردگارتان بر شما مقرر گردیده است آیا در 

کنید پس منتظر باشید که من [هم] با شما از اید و خدا بر [حقانیت] آنها برهانى فرو نفرستاده با من مجادله مىنامگذارى کرده
 }71منتظرانم {

 }72کَذَّبواْ بِآیاتنَا وما کَانُواْ مؤْمنینَ  { فَأَنجینَاه والَّذینَ معه بِرَحمۀٍ منَّا وقَطَعنَا دابِرَ الَّذینَ
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کن کردیم پس او و کسانى را که با او بودند به رحمتى از خود رهانیدیم و کسانى را که آیات ما را دروغ شمردند و مؤمن نبودند ریشه
}72{ 

م واْ اللّهدبمِ اعا قَوا قَالَ یحالص مأَخَاه ودإِلَى ثَمو لَکُم نَاقَۀُ اللّه هذ هـ کُمبن رنَۀٌ میاءتْکُم بج قَد رُهغَی نْ إِلَـها لَکُم م

}  یمأَل ذَابع أْخُذَکُمفَی ءوا بِسوهسالَ تَمو ضِ اللّهی أَرا تَأْکُلْ فوهۀً فَذَر73آی{ 
[فرستادیم] گفت اى قوم من خدا را بپرستید براى شما معبودى جز او نیست در حقیقت و به سوى [قوم] ثمود صالح برادرشان را 

اى شگرف است پس آن را بگذارید شتر خدا براى شماست که پدیدهبراى شما از جانب پروردگارتان دلیلى آشکار آمده است این ماده
 }73بى دردناك فرو گیرد {تا در زمین خدا بخورد و گزندى به او نرسانید تا [مبادا] شما را عذا

حتُونَ الْجِبالَ بیوتًا واذْکُرُواْ إِذْ جعلَکُم خُلَفَاء من بعد عاد وبوأَکُم فی األَرضِ تَتَّخذُونَ من سهولها قُصورا وتَنْ

 }74فَاذْکُرُواْ آالء اللّه والَ تَعثَوا فی األَرضِ مفْسدینَ  {
یاد آورید هنگامى را که شما را پس از [قوم] عاد جانشینان [آنان] گردانید و در زمین به شما جاى [مناسب] داد در دشتهاى آن و به 

تراشیدید پس نعمتهاى خدا را به یاد آورید و در زمین هایى [زمستانى] مى[براى خود] کاخهایى اختیار مى کردید و از کوهها خانه
 }74سر به فساد برمدارید {

الونَ أَنَّ صلَمأَتَع منْهنَ منْ آممفُواْ لتُضْعینَ اسلَّذل همن قَورُواْ متَکْبینَ اسألُ الَّذا قَالَ الْمقَالُواْ إِنَّا بِم هبن رلٌ مرْسا مح

 }75أُرسلَ بِه مؤْمنُونَ  {
دانید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده نى که ایمان آورده بودند گفتند آیا مىورزیدند به مستضعفاسران قوم او که استکبار مى

 }75یافته است مؤمنیم {تردید ما به آنچه وى بدان سالتشده است گفتند بى

 }76قَالَ الَّذینَ استَکْبرُواْ إِنَّا بِالَّذي آمنتُم بِه کَافرُونَ  {
 }76اید کافریم {ند ما به آنچه شما بدان ایمان آوردهورزیدند گفتکسانى که استکبار مى

 }77سلینَ  {فَعقَرُواْ النَّاقَۀَ وعتَواْ عنْ أَمرِ ربهِم وقَالُواْ یا صالح ائْتنَا بِما تَعدنَا إِن کُنت منَ الْمرْ
دهى تند اى صالح اگر از پیامبرانى آنچه را به ما وعده مىشتر را پى کردند و از فرمان پروردگار خود سرپیچیدند و گفپس آن ماده

 }77براى ما بیاور {

 }78فَأَخَذَتْهم الرَّجفَۀُ فَأَصبحواْ فی دارِهم جاثمینَ  {
 }78لرزه آنان را فرو گرفت و در خانه هایشان از پا درآمدند {آنگاه زمین

 }79قَد أَبلَغْتُکُم رِسالَۀَ ربی ونَصحت لَکُم ولَکن الَّ تُحبونَ النَّاصحینَ  {فَتَولَّى عنْهم وقَالَ یا قَومِ لَ
پس [صالح] از ایشان روى برتافت و گفت اى قوم من به راستى من پیام پروردگارم را به شما رساندم و خیر شما را خواستم ولى شما 

 }79ید {دار[خیرخواهان و نصیحتگران] را دوست نمى

 }80ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه أَتَأْتُونَ الْفَاحشَۀَ ما سبقَکُم بِها منْ أَحد من الْعالَمینَ  {
شوید که هیچ کس از جهانیان در آن بر شما و لوط را [فرستادیم] هنگامى که به قوم خود گفت آیا آن کار زشت[ى] را مرتکب مى

 }80پیشى نگرفته است {

 }81إِنَّکُم لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهوةً من دونِ النِّساء بلْ أَنتُم قَوم مسرِفُونَ  {
 }81آمیزید آرى شما گروهى تجاوزکارید {شما از روى شهوت به جاى زنان با مردان درمى
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تن قَرْیم موهإِالَّ أَن قَالُواْ أَخْرِج همقَو ابوا کَانَ جمرُونَ  {وتَطَهی أُنَاس مإِنَّه 82کُم{ 
 }82کنند {اند که به پاکى تظاهر مىولى پاسخ قومش جز این نبود که گفتند آنان را از شهرتان بیرون کنید زیرا آنان کسانى

 }83فَأَنجینَاه وأَهلَه إِالَّ امرَأَتَه کَانَت منَ الْغَابِرِینَ  {
 }83ا غیر از زنش که از زمره باقیماندگان [در خاکستر مواد گوگردى] بود نجات دادیم {اش رپس او و خانواده

 }84وأَمطَرْنَا علَیهِم مطَرًا فَانظُرْ کَیف کَانَ عاقبۀُ الْمجرِمینَ  {
 }84و بر سر آنان بارشى [از مواد گوگردى] بارانیدیم پس ببین فرجام گنهکاران چسان بود {

ن ربکُم فَأَوفُواْ الْکَیلَ مدینَ أَخَاهم شُعیبا قَالَ یا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَکُم منْ إِلَـه غَیرُه قَد جاءتْکُم بینَۀٌ م وإِلَى

إِص دعضِ بی األَرواْ فدالَ تُفْسو ماءهأَشْی واْ النَّاسخَسالَ تَبیزَانَ والْمینَ  {ونؤْمإِن کُنتُم م رٌ لَّکُمخَی کُما ذَله85الَح{ 
و به سوى [مردم] مدین برادرشان شعیب را [فرستادیم] گفت اى قوم من خدا را بپرستید که براى شما هیچ معبودى جز او نیست در 

ام نهید و اموال مردم را کم مدهید و در زمین شما را از جانب پروردگارتان برهانى روشن آمده است پس پیمانه و ترازو را تمحقیقت
 }85پس از اصالح آن فساد مکنید این [رهنمودها] اگر مؤمنید براى شما بهتر است {

م قَلیالً فَکَثَّرَکُم واْ إِذْ کُنتُوالَ تَقْعدواْ بِکُلِّ صرَاط تُوعدونَ وتَصدونَ عن سبِیلِ اللّه منْ آمنَ بِه وتَبغُونَها عوجا واذْکُرُ

 }86وانظُرُواْ کَیف کَانَ عاقبۀُ الْمفْسدینَ  {
 و بر سر هر راهى منشینید که [مردم را] بترسانید و کسى را که ایمان به خدا آورده از راه خدا باز دارید و راه او را کج بخواهید و به

 }86ار گردانید و بنگرید که فرجام فسادکاران چگونه بوده است {یاد آورید هنگامى را که اندك بودید پس شما را بسی

 کُمحتَّى یبِرُواْ حنُواْ فَاصؤْمی فَۀٌ لَّمطَآئو بِه لْتسي أُرنُواْ بِالَّذآم نکُمفَۀٌ مإِن کَانَ طَآئینَ  وماکرُ الْحخَی وهنَنَا ویب اللّه

}87{ 
اند صبر کنید تا خدا میان ما داورى کند ام ایمان آورده و گروه دیگر ایمان نیاوردهآنچه من بدان فرستاده شده و اگر گروهى از شما به

 }87[که] او بهترین داوران است {

قَرْیتنَا أَو لَتَعودنَّ فی ملَّتنَا قَالَ أَولَو قَالَ الْمألُ الَّذینَ استَکْبرُواْ من قَومه لَنُخْرِجنَّک یا شُعیب والَّذینَ آمنُواْ معک من 

 }88کُنَّا کَارِهینَ  {
اند از شهر خودمان بیرون خواهیم کرد یا به ورزیدند گفتند اى شعیب یا تو و کسانى را که با تو ایمان آوردهسران قومش که تکبر مى

 }88کیش ما برگردید گفت آیا هر چند کراهت داشته باشیم {

ن نَّعود فیها إِالَّ أَن یشَاء اللّه ربنَا قَد افْتَرَینَا علَى اللّه کَذبا إِنْ عدنَا فی ملَّتکُم بعد إِذْ نَجانَا اللّه منْها وما یکُونُ لَنَا أَ

 }89تَح بینَنَا وبینَ قَومنَا بِالْحقِّ وأَنت خَیرُ الْفَاتحینَ  {وسع ربنَا کُلَّ شَیء علْما علَى اللّه تَوکَّلْنَا ربنَا افْ
ایم و ما را سزاوار نیست که اگر بعد از آنکه خدا ما را از آن نجات بخشیده [باز] به کیش شما برگردیم در حقیقت به خدا دروغ بسته

ایم بار وردگار ما از نظر دانش بر هر چیزى احاطه دارد بر خدا توکل کردهبه آن بازگردیم مگر آنکه خدا پروردگار ما بخواهد [که] پر
 }89پروردگارا میان ما و قوم ما به حق داورى کن که تو بهترین داورانى {

 }90وقَالَ الْمألُ الَّذینَ کَفَرُواْ من قَومه لَئنِ اتَّبعتُم شُعیباً إِنَّکُم إِذاً لَّخَاسرُونَ  {
 }90ران قومش که کافر بودند گفتند اگر از شعیب پیروى کنید در این صورت قطعا زیانکارید {و س
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 }91فَأَخَذَتْهم الرَّجفَۀُ فَأَصبحواْ فی دارِهم جاثمینَ  {
 }91هایشان از پا درآمدند {لرزه آنان را فرو گرفت و در خانهپس زمین

 }92ن لَّم یغْنَواْ فیها الَّذینَ کَذَّبواْ شُعیبا کَانُواْ هم الْخَاسرِینَ  {الَّذینَ کَذَّبواْ شُعیبا کَأَ
کسانى که شعیب را تکذیب کرده بودند گویى خود در آن [دیار] سکونت نداشتند کسانى که شعیب را تکذیب کرده بودند خود همان 

 }92زیانکاران بودند {

قَالَ یو منْهلَّى عرِینَ  {فَتَومٍ کَافلَى قَوى عآس ففَکَی لَکُم تحنَصی وبر االَترِس لَغْتُکُمأَب مِ لَقَد93ا قَو{ 
پس [شعیب] از ایشان روى برتافت و گفت اى قوم من به راستى که پیامهاى پروردگارم را به شما رسانیدم و پندتان دادم دیگر چگونه 

 }93ورم {بر گروهى که کافرند دریغ بخ

 }94{ وما أَرسلْنَا فی قَرْیۀٍ من نَّبِی إِالَّ أَخَذْنَا أَهلَها بِالْبأْساء والضَّرَّاء لَعلَّهم یضَّرَّعونَ 
 }94و در هیچ شهرى پیامبرى نفرستادیم مگر آنکه مردمش را به سختى و رنج دچار کردیم تا مگر به زارى درآیند {

 }95تَۀً وهم الَ یشْعرُونَ  {ا مکَانَ السیئَۀِ الْحسنَۀَ حتَّى عفَواْ وقَالُواْ قَد مس آباءنَا الضَّرَّاء والسرَّاء فَأَخَذْنَاهم بغْثُم بدلْنَ
کم طبیعت] رنج و راحت آنگاه به جاى بدى [=بال] نیکى [=نعمت] قرار دادیم تا انبوه شدند و گفتند پدران ما را [هم مسلما به ح

 }95رسیده است پس در حالى که بى خبر بودند بناگاه [گریبان] آنان را گرفتیم {مى

ن کَذَّبلَـکضِ واألَراء ومنَ السم رَکَاتهِم بلَینَا عاتَّقَواْ لَفَتَحنُواْ ولَ الْقُرَى آمأَنَّ أَه لَوا کَانُواْ وم بِمواْ فَأَخَذْنَاه

 }96یکْسبونَ  {
گشودیم ولى تکذیب کردند پس به و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند قطعا برکاتى از آسمان و زمین برایشان مى

 }96[کیفر] دستاوردشان [گریبان] آنان را گرفتیم {

 مهاتاً وینَا بأْسب مهیأْتلُ الْقُرَى أَن ینَ أَهونَ  {أَفَأَمم97نَآئ{ 
 }97اند به آنان برسد {اند از اینکه عذاب ما شامگاهان در حالى که به خواب فرو رفتهآیا ساکنان شهرها ایمن شده

 }98أَو أَمنَ أَهلُ الْقُرَى أَن یأْتیهم بأْسنَا ضُحى وهم یلْعبونَ  {
 }98ا نیمروز در حالى که به بازى سرگرمند به ایشان دررسد {اند از اینکه عذاب مو آیا ساکنان شهرها ایمن شده

 }99أَفَأَمنُواْ مکْرَ اللّه فَالَ یأْمنُ مکْرَ اللّه إِالَّ الْقَوم الْخَاسرُونَ  {
 }99داند {آیا از مکر خدا خود را ایمن دانستند [با آنکه] جز مردم زیانکار [کسى] خود را از مکر خدا ایمن نمى

قُلُوبِهِم فَهم الَ یسمعونَ   ولَم یهد للَّذینَ یرِثُونَ األَرض من بعد أَهلها أَن لَّو نَشَاء أَصبنَاهم بِذُنُوبِهِم ونَطْبع علَىأَ

}100{ 
خواستیم آنان را به [کیفر] ىبرند باز ننموده است که اگر ممگر براى کسانى که زمین را پس از ساکنان [پیشین] آن به ارث مى

 }100نهادیم تا دیگر نشنوند {رساندیم و بر دلهایشان مهر مىگناهانشان مى

ک یطْبع بِما کَذَّبواْ من قَبلُ کَذَلتلْک الْقُرَى نَقُص علَیک منْ أَنبآئها ولَقَد جاءتْهم رسلُهم بِالْبینَات فَما کَانُواْ لیؤْمنُواْ 

 }101اللّه علَى قُلُوبِ الْکَافرِینَ  {
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کنیم در حقیقت پیامبرانشان دالیل روشن برایشان آوردند اما آنان به آنچه این شهرهاست که برخى از خبرهاى آن را بر تو حکایت مى
 }101نهد {مىآوردند این گونه خدا بر دلهاى کافران مهر قبال تکذیب کرده بودند [باز] ایمان نمى

 }102وما وجدنَا ألَکْثَرِهم منْ عهد وإِن وجدنَا أَکْثَرَهم لَفَاسقینَ  {
 }102و در بیشتر آنان عهدى [استوار] نیافتیم و بیشترشان را جدا نافرمان یافتیم {

 }103وملَئه فَظَلَمواْ بِها فَانظُرْ کَیف کَانَ عاقبۀُ الْمفْسدینَ  {ثُم بعثْنَا من بعدهم موسى بِآیاتنَا إِلَى فرْعونَ 
آنگاه بعد از آنان موسى را با آیات خود به سوى فرعون و سران قومش فرستادیم ولى آنها به آن [آیات] کفر ورزیدند پس ببین فرجام 

 }103مفسدان چگونه بود {

 }104إِنِّی رسولٌ من رب الْعالَمینَ  {وقَالَ موسى یا فرْعونُ 
 }104تردید من پیامبرى از سوى پروردگار جهانیانم {و موسى گفت اى فرعون بى

نب یعلْ مسفَأَر کُمبن رنَۀٍ میجِئْتُکُم بِب قَّ قَدإِالَّ الْح لَى اللّهلَى أَن الَّ أَقُولَ عیقٌ عقیحرَائ105لَ  {ی إِس{ 
ام پس فرزندان شایسته است که بر خدا جز [سخن] حق نگویم من در حقیقت دلیلى روشن از سوى پروردگارتان براى شما آورده

 }105اسرائیل را همراه من بفرست {

 }106قَالَ إِن کُنت جِئْت بِآیۀٍ فَأْت بِها إِن کُنت منَ الصادقینَ  {
 }106گویى آن را ارائه بده {اى پس اگر راست مىآورده اى[فرعون] گفت اگر معجزه

 }107فَأَلْقَى عصاه فَإِذَا هی ثُعبانٌ مبِینٌ  {
 }107پس [موسى] عصایش را افکند و بناگاه اژدهایى آشکار شد {

 }108ونَزَع یده فَإِذَا هی بیضَاء للنَّاظرِینَ  {
 }108کشید و ناگهان براى تماشاگران سپید [و درخشنده] بود { خود را [از گریبان] بیرونو دست

}  یملرٌ عاحذَا لَس نَ إِنَّ هـورْعمِ فن قَوألُ م109قَالَ الْم{ 
 }109شک این [مرد] ساحرى داناست {سران قوم فرعون گفتند بى

 }110یرِید أَن یخْرِجکُم منْ أَرضکُم فَماذَا تَأْمرُونَ  {
 }110دهید {خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند پس چه دستور مىمى

 }111قَالُواْ أَرجِه وأَخَاه وأَرسلْ فی الْمدآئنِ حاشرِینَ  {
 }111گفتند او و برادرش را بازداشت کن و گردآورندگانى را به شهرها بفرست {

 }112یأْتُوك بِکُلِّ ساحرٍ علیمٍ  {
 }112ر ساحر دانایى را نزد تو آرند {تا ه

 }113وجاء السحرَةُ فرْعونَ قَالْواْ إِنَّ لَنَا ألَجرًا إِن کُنَّا نَحنُ الْغَالبِینَ  {
 }113و ساحران نزد فرعون آمدند [و] گفتند [آیا] اگر ما پیروز شویم براى ما پاداشى خواهد بود {

 }114الْمقَرَّبِینَ  {قَالَ نَعم وإَنَّکُم لَمنَ 
 }114گفت آرى و مسلما شما از مقربان [دربار من] خواهید بود {
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 }115قَالُواْ یا موسى إِما أَن تُلْقی وإِما أَن نَّکُونَ نَحنُ الْملْقینَ  {
 }115افکنیم {افکنى و یا اینکه ما مىگفتند اى موسى آیا تو مى

 }116أَلْقَواْ سحرُواْ أَعینَ النَّاسِ واستَرْهبوهم وجاءوا بِسحرٍ عظیمٍ  {قَالَ أَلْقُواْ فَلَما 
 }116شما بیفکنید و چون افکندند دیدگان مردم را افسون کردند و آنان را به ترس انداختند و سحرى بزرگ در میان آوردند {گفت

 اكصى أَنْ أَلْقِ عوسنَا إِلَى میحأَوکُونَ  {وأْفا یم تَلْقَف ی117فَإِذَا ه{ 
 }117و به موسى وحى کردیم که عصایت را بینداز پس [انداخت و اژدها شد] و ناگهان آنچه را به دروغ ساخته بودند فرو بلعید {

 }118فَوقَع الْحقُّ وبطَلَ ما کَانُواْ یعملُونَ  {
 }118کردند باطل شد {پس حقیقت آشکار گردید و کارهایى که مى

 }119فَغُلبواْ هنَالک وانقَلَبواْ صاغرِینَ  {
 }119و در آنجا مغلوب و خوار گردیدند {

 }120وأُلْقی السحرَةُ ساجِدینَ  {
 }120و ساحران به سجده درافتادند {

 }121قَالُواْ آمنَّا بِرِب الْعالَمینَ  {
 }121نیان ایمان آوردیم {[و] گفتند به پروردگار جها

 }122رب موسى وهارونَ  {
 }122پروردگار موسى و هارون {

ذَا لَمکْرٌ مکَرْتُموه فی الْمدینَۀِ لتُخْرِجواْ منْ إِنَّ هـ لَ أَن آذَنَ لَکُمقَب نتُم بِهنُ آمورْعونَ  قَالَ فلَمتَع فوا فَسلَها أَهه

}123{ 
اید تا مردمش را گفت آیا پیش از آنکه به شما رخصت دهم به او ایمان آوردید قطعا این نیرنگى است که در شهر به راه انداخته فرعون

 }123از آن بیرون کنید پس به زودى خواهید دانست {

 }124{ألُقَطِّعنَّ أَیدیکُم وأَرجلَکُم منْ خالَف ثُم ألُصلِّبنَّکُم أَجمعینَ  
 }124خواهم برید سپس همه شما را به دار خواهم آویخت {دستها و پاهایتان را یکى از چپ و یکى از راست

 }125قَالُواْ إِنَّا إِلَى ربنَا منقَلبونَ  {
 }125گفتند ما به سوى پروردگارمان بازخواهیم گشت {

 }126ا لَما جاءتْنَا ربنَا أَفْرِغْ علَینَا صبرًا وتَوفَّنَا مسلمینَ  {وما تَنقم منَّا إِالَّ أَنْ آمنَّا بِآیات ربنَ
رسانى که ما به معجزات پروردگارمان وقتى براى ما آمد ایمان آوردیم پروردگارا بر ما شکیبایى فرو و تو جز براى این ما را به کیفر نمى

 }126ریز و ما را مسلمان بمیران {

بنَاءهم ونَستَحیِـی لْمألُ من قَومِ فرْعونَ أَتَذَر موسى وقَومه لیفْسدواْ فی األَرضِ ویذَرك وآلهتَک قَالَ سنُقَتِّلُ أَوقَالَ ا

 }127نساءهم وإِنَّا فَوقَهم قَاهرُونَ  {
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در این سرزمین فساد کنند و [موسى] تو و خدایانت را رها کند  کنى تاو سران قوم فرعون گفتند آیا موسى و قومش را رها مى
 }127داریم و ما بر آنان مسلطیم {کشیم و زنانشان را زنده نگاه مى[فرعون] گفت بزودى پسرانشان را مى

 }128منْ عباده والْعاقبۀُ للْمتَّقینَ  { قَالَ موسى لقَومه استَعینُوا بِاللّه واصبِرُواْ إِنَّ األَرض للّه یورِثُها من یشَاء
موسى به قوم خود گفت از خدا یارى جویید و پایدارى ورزید که زمین از آن خداست آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد 

 }128دهد و فرجام [نیک] براى پرهیزگاران است {مى

ومن بعد ما جِئْتَنَا قَالَ عسى ربکُم أَن یهلک عدوکُم ویستَخْلفَکُم فی األَرضِ فَینظُرَ قَالُواْ أُوذینَا من قَبلِ أَن تَأْتینَا 

 }129کَیف تَعملُونَ  {
که  [قوم موسى] گفتند پیش از آنکه تو نزد ما بیایى و [حتى] بعد از آنکه به سوى ما آمدى مورد آزار قرار گرفتیم گفت امید است

 }129کنید {پروردگارتان دشمن شما را هالك کند و شما را روى زمین جانشین [آنان] سازد آنگاه بنگرد تا چگونه عمل مى

 }130ولَقَد أَخَذْنَا آلَ فرْعونَ بِالسنینَ ونَقْصٍ من الثَّمرَات لَعلَّهم یذَّکَّرُونَ  {
 }130و کمبود محصوالت دچار کردیم باشد که عبرت گیرند {و در حقیقت ما فرعونیان را به خشکسالى 

ذه وإِن تُصبهم سیئَۀٌ یطَّیرُواْ بِموسى ومن معه أَال إِ نَۀُ قَالُواْ لَنَا هـسالْح ماءتْهنَّ فَإِذَا جلَـکو اللّه ندع مرُها طَائنَّم

 }131أَکْثَرَهم الَ یعلَمونَ  {
رسید به گفتند این براى [شایستگى] خود ماست و چون گزندى به آنان مىآورد مىپس هنگامى که نیکى [و نعمت] به آنان روى مى

زدند آگاه باشید که [سرچشمه] بدشگونى آنان تنها نزد خداست [که آنان را به بدى اعمالشان کیفر موسى و همراهانش شگون بد مى
 }131دانستند {دهد] لیکن بیشترشان نمىمى

 }132وقَالُواْ مهما تَأْتنَا بِه من آیۀٍ لِّتَسحرَنَا بِها فَما نَحنُ لَک بِمؤْمنینَ  {
 }132و گفتند هر گونه پدیده شگرفى که به وسیله آن ما را افسون کنى براى ما بیاورى ما به تو ایمان آورنده نیستیم {

 }133نَ  {وفَانَ والْجرَاد والْقُملَ والضَّفَادع والدم آیات مفَصالَت فَاستَکْبرُواْ وکَانُواْ قَوما مجرِمیفَأَرسلْنَا علَیهِم الطُّ
هایى آشکار فرستادیم و باز سرکشى کردند و گروهى بدکار پس بر آنان طوفان و ملخ و کنه ریز و غوکها و خون را به صورت نشانه

 }133ند {بود

جزَ لَنُؤْمنَنَّ لَک ولَنُرْسلَنَّ ولَما وقَع علَیهِم الرِّجزُ قَالُواْ یا موسى ادع لَنَا ربک بِما عهِد عندك لَئن کَشَفْت عنَّا الرِّ

 }134معک بنی إِسرَآئیلَ  {
روردگارت را به عهدى که نزد تو دارد براى ما بخوان اگر این عذاب را از ما و هنگامى که عذاب بر آنان فرود آمد گفتند اى موسى پ

 }134اسرائیل را قطعا با تو روانه خواهیم ساخت {برطرف کنى حتما به تو ایمان خواهیم آورد و بنى

 }135فَلَما کَشَفْنَا عنْهم الرِّجزَ إِلَى أَجلٍ هم بالغُوه إِذَا هم ینکُثُونَ  {
 }135شکنى کردند {و چون عذاب را تا سررسیدى که آنان بدان رسیدند از آنها برداشتیم باز هم پیمان

 }136فَانتَقَمنَا منْهم فَأَغْرَقْنَاهم فی الْیم بِأَنَّهم کَذَّبواْ بِآیاتنَا وکَانُواْ عنْها غَافلینَ  {
 }136یا غرقشان ساختیم چرا که آیات ما را تکذیب کردند و از آنها غافل بودند {سرانجام از آنان انتقام گرفتیم و در در
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تَما ویهکْنَا فاری با الَّتهغَارِبمضِ وشَارِقَ األَرفُونَ متَضْعسینَ کَانُواْ یالَّذ مثْنَا الْقَورأَولَى ونَى عسالْح کبر تمکَل ت

 }137بِما صبرُواْ ودمرْنَا ما کَانَ یصنَع فرْعونُ وقَومه وما کَانُواْ یعرِشُونَ  {بنی إِسرَآئیلَ 
شدند [بخشهاى] باختر و خاورى سرزمین [فلسطین] را که در آن برکت قرار داده بودیم به و به آن گروهى که پیوسته تضعیف مى

وعده نیکوى پروردگارت به فرزندان اسرائیل تحقق یافت و آنچه را که فرعون و قومش  میراث عطا کردیم و به پاس آنکه صبر کردند
 }137ساخته و افراشته بودند ویران کردیم {

لَـها کَما لَهم آلهۀٌ قَالَ جعل لَّنَا إِوجاوزنَا بِبنی إِسرَآئیلَ الْبحرَ فَأَتَواْ علَى قَومٍ یعکُفُونَ علَى أَصنَامٍ لَّهم قَالُواْ یا موسى ا

 }138إِنَّکُم قَوم تَجهلُونَ  {
گماشتند گفتند اى موسى همان و فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم تا به قومى رسیدند که بر [پرستش] بتهاى خویش همت مى

 }138کنید {ا نادانى مىگونه که براى آنان خدایانى است براى ما [نیز] خدایى قرار ده گفت راستى شم

ؤُالء متَبرٌ ما هم فیه وباطلٌ ما کَانُواْ یعملُونَ  { 139إِنَّ هـ{ 
 }139دادند باطل است {در حقیقت آنچه ایشان در آنند نابود [و زایل] و آنچه انجام مى

 }140لْعالَمینَ  {قَالَ أَغَیرَ اللّه أَبغیکُم إِلَـها وهو فَضَّلَکُم علَى ا
 }140گفت آیا غیر از خدا معبودى براى شما بجویم با اینکه او شما را بر جهانیان برترى داده است {

اءکُمسونَ نیتَحسیو نَاءکُمقَتِّلُونَ أَبذَابِ یالْع ءوس ونَکُمومسونَ یرْعنْ آلِ فنَاکُم میإِذْ أَنجالوکُم بی ذَلفو  کُمبن رء م

}  یمظ141ع{ 
کشتند و زنانتان را زنده کردند پسرانتان را مىشکنجه مىو [یاد کن] هنگامى را که شما را از فرعونیان نجات دادیم که شما را سخت

 }141گذاشتند و در این براى شما آزمایش بزرگى از جانب پروردگارتان بود {باقى مى

اخْلُفْنی فی قَومی ثَالَثینَ لَیلَۀً وأَتْممنَاها بِعشْرٍ فَتَم میقَات ربه أَربعینَ لَیلَۀً وقَالَ موسى ألَخیه هارونَ وواعدنَا موسى 

 }142وأَصلح والَ تَتَّبِع سبِیلَ الْمفْسدینَ  {
تمام کردیم تا آنکه وقت معین پروردگارش در چهل شب به سر آمد و و با موسى سى شب وعده گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر 

موسى [هنگام رفتن به کوه طور] به برادرش هارون گفت در میان قوم من جانشینم باش و [کار آنان را] اصالح کن و راه فسادگران را 
 }142پیروى مکن {

رب أَرِنی أَنظُرْ إِلَیک قَالَ لَن تَرَانی ولَـکنِ انظُرْ إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استَقَرَّ مکَانَه ولَما جاء موسى لمیقَاتنَا وکَلَّمه ربه قَالَ 

أَنَاْ أَولُ ک تُبت إِلَیک وفَسوف تَرَانی فَلَما تَجلَّى ربه للْجبلِ جعلَه دکا وخَرَّ موسى صعقًا فَلَما أَفَاقَ قَالَ سبحانَ

 }143الْمؤْمنینَ  {
و چون موسى به میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت عرض کرد پروردگارا خود را به من بنماى تا بر تو بنگرم فرمود هرگز مرا 

کوه جلوه نمود آن نخواهى دید لیکن به کوه بنگر پس اگر بر جاى خود قرار گرفت به زودى مرا خواهى دید پس چون پروردگارش به 
را ریز ریز ساخت و موسى بیهوش بر زمین افتاد و چون به خود آمد گفت تو منزهى به درگاهت توبه کردم و من نخستین مؤمنانم 

}143{ 

نَ الشَّاککُن مو تُکا آتَیی فَخُذْ مبِکَالَمی واالَتلَى النَّاسِ بِرِسع تُکطَفَیى إِنِّی اصوسا م144رِینَ  {قَالَ ی{ 
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 فرمود اى موسى تو را با رسالتها و با سخن گفتنم [با تو] بر مردم [روزگار] برگزیدم پس آنچه را به تو دادم بگیر و از سپاسگزاران باش
}144{ 

وأْمرْ قَومک یأْخُذُواْ بِأَحسنها سأُرِیکُم  وکَتَبنَا لَه فی األَلْواحِ من کُلِّ شَیء موعظَۀً وتَفْصیالً لِّکُلِّ شَیء فَخُذْها بِقُوةٍ

 }145دار الْفَاسقینَ  {
و در الواح [تورات] براى او در هر موردى پندى و براى هر چیزى تفصیلى نگاشتیم پس [فرمودیم] آن را به جد و جهد بگیر و قوم 

 }145نمایانم {افرمانان را به شما مىخود را وادار کن که بهترین آن را فرا گیرند به زودى سراى ن

بِها وإِن یرَواْ سبِیلَ الرُّشْد الَ سأَصرِف عنْ آیاتی الَّذینَ یتَکَبرُونَ فی األَرضِ بِغَیرِ الْحقِّ وإِن یرَواْ کُلَّ آیۀٍ الَّ یؤْمنُواْ 

 }146الْغَی یتَّخذُوه سبِیالً ذَلک بِأَنَّهم کَذَّبواْ بِآیاتنَا وکَانُواْ عنْها غَافلینَ  {یتَّخذُوه سبِیالً وإِن یرَواْ سبِیلَ 
اى را [از قدرت من] بنگرند ورزند از آیاتم رویگردان سازم [به طورى که] اگر هر نشانهبه زودى کسانى را که در زمین بناحق تکبر مى

ر راه صواب را ببینند آن را برنگزینند و اگر راه گمراهى را ببینند آن را راه خود قرار دهند این بدان سبب است بدان ایمان نیاورند و اگ
 }146که آنان آیات ما را دروغ انگاشته و غفلت ورزیدند {

 }147ما کَانُواْ یعملُونَ  { والَّذینَ کَذَّبواْ بِآیاتنَا ولقَاء اآلخرَةِ حبِطَت أَعمالُهم هلْ یجزَونَ إِالَّ
 }147بینند {کردند کیفر مىو کسانى که آیات ما و دیدار آخرت را دروغ پنداشتند اعمالشان تباه شده است آیا جز در برابر آنچه مى

أَنَّه الَ یکَلِّمهم والَ یهدیهِم سبِیالً اتَّخَذُوه وکَانُواْ واتَّخَذَ قَوم موسى من بعده منْ حلیهِم عجالً جسدا لَّه خُوار أَلَم یرَواْ 

 }148ظَالمینَ  {
اى براى خود ساختند که صداى گاو داشت آیا ندیدند که آن و قوم موسى پس از [عزیمت] او از زیورهاى خود مجسمه گوساله

 }148د آن را [به پرستش] گرفتند و ستمکار بودند {نمایگوید و راهى بدانها نمى[گوساله] با ایشان سخن نمى

 }149لَنَکُونَنَّ منَ الْخَاسرِینَ  { ولَما سقطَ فَی أَیدیهِم ورأَواْ أَنَّهم قَد ضَلُّواْ قَالُواْ لَئن لَّم یرْحمنَا ربنَا ویغْفرْ لَنَا
اند گفتند اگر پروردگار ما به ما رحم نکند و ما را نبخشاید قطعا از گمراه شدهو چون انگشت ندامت گزیدند و دانستند که واقعا 

 }149زیانکاران خواهیم بود {

برَ رأَم جِلْتُمأَع يدعن بی مونا خَلَفْتُممفًا قَالَ بِئْسانَ أَسغَضْب همى إِلَى قَووسم عجا رلَمأَوو احأَلْقَى األلْوو خَذَ کُم

تی فَالَ تُشْمقْتُلُونَنواْ یکَادی وفُونتَضْعاس مإِنَّ الْقَو نَ أُمقَالَ اب هإِلَی رُّهجی یهبِرَأْسِ أَخ عی ملْنعالَ تَجاء وداألع بِی 

 }150الْقَومِ الظَّالمینَ  {
پس از من چه بد جانشینى براى من بودید آیا بر فرمان  و چون موسى خشمناك و اندوهگین به سوى قوم خود بازگشت گفت

پروردگارتان پیشى گرفتید و الواح را افکند و [موى] سر برادرش را گرفت و او را به طرف خود کشید [هارون ] گفت اى فرزند مادرم 
 }150شمار گروه ستمکاران قرار مده {شاد مکن و مرا در این قوم مرا ناتوان یافتند و چیزى نمانده بود که مرا بکشند پس مرا دشمن

 }151قَالَ رب اغْفرْ لی وألَخی وأَدخلْنَا فی رحمتک وأَنت أَرحم الرَّاحمینَ  {
 }151خود درآور و تو مهربانترین مهربانانى {[موسى] گفت پروردگارا من و برادرم را بیامرز و ما را در [پناه] رحمت

 }152نَ  {اتَّخَذُواْ الْعجلَ سینَالُهم غَضَب من ربهِم وذلَّۀٌ فی الْحیاةِ الدنْیا وکَذَلک نَجزِي الْمفْتَرِی إِنَّ الَّذینَ
آرى کسانى که گوساله را [به پرستش] گرفتند به زودى خشمى از پروردگارشان و ذلتى در زندگى دنیا به ایشان خواهد رسید و ما 

 }152دهیم {پردازان را کیفر مىگونه دروغاین 
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}  یمحر ا لَغَفُورهدعن بم کبنُواْ إِنَّ رآما وهدعن بواْ متَاب ثُم ئَاتیلُواْ السمینَ عالَّذ153و{ 
ز آن آمرزنده مهربان خواهد بود و[لى] کسانى که مرتکب گناهان شدند آنگاه توبه کردند و ایمان آوردند قطعا پروردگار تو پس ا

}153{ 

 }154هبونَ  {ولَما سکَت عن موسى الْغَضَب أَخَذَ األَلْواح وفی نُسخَتها هدى ورحمۀٌ لِّلَّذینَ هم لرَبهِم یرْ
شان بیمناك بودند هدایت و رحمتى بود و چون خشم موسى فرو نشست الواح را برگرفت و در رونویس آن براى کسانى که از پروردگار

}154{ 

تَهم من قَبلُ وإِیاي أَتُهلکُنَا بِما واخْتَار موسى قَومه سبعینَ رجالً لِّمیقَاتنَا فَلَما أَخَذَتْهم الرَّجفَۀُ قَالَ رب لَو شئْت أَهلَکْ

فتْنَتُک تُضلُّ بِها من تَشَاء وتَهدي من تَشَاء أَنت ولینَا فَاغْفرْ لَنَا وارحمنَا وأَنت خَیرُ  فَعلَ السفَهاء منَّا إِنْ هی إِالَّ

 }155الْغَافرِینَ  {
آنان را و مرا خواستى و موسى از میان قوم خود هفتاد مرد براى میعاد ما برگزید و چون زلزله آنان را فرو گرفت گفت پروردگارا اگر مى

کنى این جز آزمایش تو نیست هر که را اند هالك مىخردان ما کردهساختى آیا ما را به [سزاى] آنچه کمپیش از این هالك مى
کنى تو سرور مایى پس ما را بیامرز و به ما رحم کن و تو بهترین بخواهى به وسیله آن گمراه و هر که را بخواهى هدایت مى

 }155آمرزندگانى {

ذه الدنْیا حسنَۀً وفی اآلخرَةِ إِنَّا هدنَـا إِلَیک قَالَ عذَابِی أُصیب بِه منْ أَشَ ی هـلَنَا ف اکْتُبکُلَّ و تعسی وتمحراء و

نَا یاتم بِآیینَ هالَّذؤْتُونَ الزَّکَـاةَ ویتَّقُونَ وینَ یلَّذا لهأَکْتُبفَس ءنُونَ  {شَی156ؤْم{ 
ایم فرمود عذاب خود را به هر کس بخواهم و براى ما در این دنیا نیکى مقرر فرما و در آخرت [نیز] زیرا که ما به سوى تو بازگشته

دهند و آنان که به کنند و زکات مىرسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است و به زودى آن را براى کسانى که پرهیزگارى مىمى
 }156دارم {آورند مقرر مىیات ما ایمان مىآ

لِ یأْمرُهم بِالْمعرُوف وینْهاهم عنِ الَّذینَ یتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِی األُمی الَّذي یجِدونَه مکْتُوبا عندهم فی التَّوراةِ واإلِنْجِی

اتبالطَّی ملُّ لَهحینکَرِ ونُواْ الْمینَ آمفَالَّذ هِملَیع ی کَانَتاألَغْالَلَ الَّتو مرَهإِص منْهع ضَعیثَ وآئالْخَب هِملَیع رِّمحیو بِه 

 }157وعزَّروه ونَصرُوه واتَّبعواْ النُّور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَـئک هم الْمفْلحونَ  {
کنند [همان یابند پیروى مىاین فرستاده پیامبر درس نخوانده که [نام] او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته مى همانان که از

دارد و براى آنان چیزهاى پاکیزه را حالل و چیزهاى ناپاك دهد و از کار ناپسند باز مىپیامبرى که] آنان را به کار پسندیده فرمان مى
دارد پس کسانى که به او ایمان آوردند و ند و از [دوش] آنان قید و بندهایى را که بر ایشان بوده است برمىگردارا بر ایشان حرام مى

 }157بزرگش داشتند و یاریش کردند و نورى را که با او نازل شده است پیروى کردند آنان همان رستگارانند {

کُمإِلَی ولُ اللّهسإِنِّی ر ا النَّاسها أَینُواْ  قُلْ یفَآم یتمییِـی وحی وإِالَّ ه ضِ ال إِلَـهاألَرو اتاومالس لْکم ي لَها الَّذیعمج

 }158بِاللّه ورسوله النَّبِی األُمی الَّذي یؤْمنُ بِاللّه وکَلماته واتَّبِعوه لَعلَّکُم تَهتَدونَ  {
بر خدا به سوى همه شما هستم همان [خدایى] که فرمانروایى آسمانها و زمین از آن اوست هیچ معبودى جز او بگو اى مردم من پیام

اى است که به خدا و کلمات او ایمان دارد بگروید نخواندهمیراند پس به خدا و فرستاده او که پیامبر درسکند و مىنیست که زنده مى
 }158د {شویو او را پیروى کنید امید که هدایت

 }159ومن قَومِ موسى أُمۀٌ یهدونَ بِالْحقِّ وبِه یعدلُونَ  {
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 }159نمایند {کنند و به حق داورى مىو از میان قوم موسى جماعتى هستند که به حق راهنمایى مى

ى إِذوسنَا إِلَى میحأَوا وماطًا أُمبشْرَةَ أَسع اثْنَتَی منَاهقَطَّعو  نْهم تسجرَ فَانبجالْح اكصعأَنِ اضْرِب ب همقَو قَاهتَساس

 هِملَیأَنزَلْنَا عو امالْغَم هِملَیظَلَّلْنَا عو مهشْرَبکُلُّ أُنَاسٍ م ملع نًا قَدیشْرَةَ عا اثْنَتَا عم اتبن طَیى کُلُواْ ملْوالسنَّ والْم

 }160نَاکُم وما ظَلَمونَا ولَـکن کَانُواْ أَنفُسهم یظْلمونَ  {رزقْ
و آنان را به دوازده عشیره که هر یک امتى بودند تقسیم کردیم و به موسى وقتى قومش از او آب خواستند وحى کردیم که با عصایت 

خود را بشناخت و ابر را بر فراز آنان سایبان کردیم و بر آن تخته سنگ بزن پس از آن دوازده چشمه جوشید هر گروهى آبشخور 
ایم بخورید و بر ما ستم نکردند لیکن بر خودشان اى که روزیتان کردهگزانگبین و بلدرچین بر ایشان فرو فرستادیم از چیزهاى پاکیزه

 }160کردند {ستم مى

ذه الْقَرْیۀَ وکُلُواْ منْ کُنُواْ هـاس میلَ لَهإِذْ قو کُمیئَاتخَط رْ لَکُما نَّغْفدجس ابخُلُواْ الْبادطَّۀٌ وقُولُواْ حو ئْتُمثُ شیا حه

 }161سنَزِید الْمحسنینَ  {
و [یاد کن] هنگامى را که بدیشان گفته شد در این شهر سکونت گزینید و از آن هر جا که خواستید بخورید و بگویید [خداوندا] 

کنان از دروازه [شهر] درآیید تا گناهان شما را بر شما ببخشاییم [و] به زودى بر [اجر] نیکوکاران ما را فرو ریز و سجدهگناهان 
 }161بیفزاییم {

 }162ا کَانُواْ یظْلمونَ  {مفَبدلَ الَّذینَ ظَلَمواْ منْهم قَوالً غَیرَ الَّذي قیلَ لَهم فَأَرسلْنَا علَیهِم رِجزًا منَ السماء بِ
پس کسانى از آنان که ستم کردند سخنى را که به ایشان گفته شده بود به سخن دیگرى تبدیل کردند پس به سزاى آنکه ستم 

 }162ورزیدند عذابى از آسمان بر آنان فرو فرستادیم {مى

إِذْ یعدونَ فی السبت إِذْ تَأْتیهِم حیتَانُهم یوم سبتهِم شُرَّعاً ویوم الَ  واَسأَلْهم عنِ الْقَرْیۀِ الَّتی کَانَت حاضرَةَ الْبحرِ

 }163یسبِتُونَ الَ تَأْتیهِم کَذَلک نَبلُوهم بِما کَانُوا یفْسقُونَ  {
کردند آنگاه که روز شنبه آنان شنبه تجاوز مى و از اهالى آن شهرى که کنار دریا بود از ایشان جویا شو آنگاه که به [حکم] روز

کردند آمدند این گونه ما آنان را به سبب آنکه نافرمانى مىآمدند و روزهاى غیر شنبه به سوى آنان نمىماهیهایشان روى آب مى
 }163آزمودیم {مى

و معذِّبهم عذَابا شَدیدا قَالُواْ معذرةً إِلَى ربکُم ولَعلَّهم یتَّقُونَ  وإِذَ قَالَت أُمۀٌ منْهم لم تَعظُونَ قَوما اللّه مهلکُهم أَ

}164{ 
یا آنان را به عذابى سخت عذاب خواهد کرد پند کننده ایشان استو آنگاه که گروهى از ایشان گفتند براى چه قومى را که خدا هالك

 }164ارتان باشد و شاید که آنان پرهیزگارى کنند {دهید گفتند تا معذرتى پیش پروردگمى

 }165بئیسٍ بِما کَانُواْ یفْسقُونَ  {فَلَما نَسواْ ما ذُکِّرُواْ بِه أَنجینَا الَّذینَ ینْهونَ عنِ السوء وأَخَذْنَا الَّذینَ ظَلَمواْ بِعذَابٍ 
داشتند نجات دادیم و کسانى را که دند از یاد بردند کسانى را که از [کار] بد باز مىپس هنگامى که آنچه را بدان تذکر داده شده بو

 }165کردند به عذابى شدید گرفتار کردیم {ستم کردند به سزاى آنکه نافرمانى مى

 }166فَلَما عتَواْ عن ما نُهواْ عنْه قُلْنَا لَهم کُونُواْ قرَدةً خَاسئینَ  {
 }166شده باشید {آنچه از آن نهى شده بودند سرپیچى کردند به آنان گفتیم بوزینگانى راندهو چون از 
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  سرِیع الْعقَابِ وإِنَّه لَغَفُور رحیموإِذْ تَأَذَّنَ ربک لَیبعثَنَّ علَیهِم إِلَى یومِ الْقیامۀِ من یسومهم سوء الْعذَابِ إِنَّ ربک لَ

}167{ 
و [یاد کن] هنگامى را که پروردگارت اعالم داشت که تا روز قیامت بر آنان [=یهودیان] کسانى را خواهد گماشت که بدیشان عذاب 

 }167سخت بچشانند آرى پروردگار تو زودکیفر است و همو آمرزنده بسیار مهربان است {

الالص منْها ممضِ أُمی األَرف منَاهقَطَّعونَ  {ورْجِعی ملَّهلَع ئَاتیالسو نَاتسبِالْح منَاهلَوبو کونَ ذَلد منْهمونَ و168ح{ 
هایى پراکنده ساختیم برخى از آنان درستکارند و برخى از آنان جز اینند و آنها را به خوشیها و و آنان را در زمین به صورت گروه

 }168شان بازگردند {ناخوشیها آزمودیم باشد که ای

إِن یغْفَرُ لَنَا ویقُولُونَ سینَى وذَا األد هـ رَضأْخُذُونَ عی تَابرِثُواْ الْکو خَلْف مهدعن بم فَخَلَف ثْلُهم رَضع هِمأْت

اللّه إِالَّ الْحقَّ ودرسواْ ما فیه والدار اآلخرَةُ خَیرٌ لِّلَّذینَ یأْخُذُوه أَلَم یؤْخَذْ علَیهِم میثَاقُ الْکتَابِ أَن الَّ یِقُولُواْ علَى 

 }169یتَّقُونَ أَفَالَ تَعقلُونَ  {
گویند بخشیده خواهیم شد و اگر گیرند و مىآنگاه بعد از آنان جانشینانى وارث کتاب [آسمانى] شدند که متاع این دنیاى پست را مى

ستانند آیا از آنان پیمان کتاب [آسمانى] گرفته نشده که جز به حق نسبت به خدا ن به ایشان برسد [باز] آن را مىمتاعى مانند آ
کنند بهتر است آیا باز اند و سراى آخرت براى کسانى که پروا پیشه مىسخن نگویند با اینکه آنچه را که در آن [کتاب] است آموخته

 }169کنید {تعقل نمى

 }170یمسکُونَ بِالْکتَابِ وأَقَامواْ الصالَةَ إِنَّا الَ نُضیع أَجرَ الْمصلحینَ  { والَّذینَ
 }170اند [بدانند که] ما اجر درستکاران را تباه نخواهیم کرد {زنند و نماز برپا داشتهو کسانى که به کتاب [آسمانى] چنگ درمى

 }171ونَ  {أَنَّه ظُلَّۀٌ وظَنُّواْ أَنَّه واقع بِهِم خُذُواْ ما آتَینَاکُم بِقُوةٍ واذْکُرُواْ ما فیه لَعلَّکُم تَتَّقُوإِذ نَتَقْنَا الْجبلَ فَوقَهم کَ
د [و آسا برافراشتیم و چنان پنداشتند که [کوه] بر سرشان فرو خواهد افتاو [یاد کن] هنگامى را که کوه [طور] را بر فرازشان سایبان

 }171ایم به جد و جهد بگیرید و آنچه را در آن است به یاد داشته باشید شاید که پرهیزگار شوید {گفتیم] آنچه را که به شما داده

بلَى شَهِدنَا أَن تَقُولُواْ یوم  الُواْوإِذْ أَخَذَ ربک من بنی آدم من ظُهورِهم ذُریتَهم وأَشْهدهم علَى أَنفُسهِم أَلَست بِرَبکُم قَ

 }172الْقیامۀِ إِنَّا کُنَّا عنْ هذَا غَافلینَ  {
و هنگامى را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم 

 }172بگویید ما از این [امر] غافل بودیم { گفتند چرا گواهى دادیم تا مبادا روز قیامت

لَ الْما فَعکُنَا بِملأَفَتُه مهدعن بۀً میکُنَّا ذُرلُ ون قَباؤُنَا مآب ا أَشْرَكتَقُولُواْ إِنَّم لُونَ  {أَوط173ب{ 
اند اندیشان انجام دادهیم آیا ما را به خاطر آنچه باطلاند و ما فرزندانى پس از ایشان بودیا بگویید پدران ما پیش از این مشرك بوده

 }173کنى {هالك مى

 }174وکَذَلک نُفَصلُ اآلیات ولَعلَّهم یرْجِعونَ  {
 }174کنیم و باشد که آنان [به سوى حق] بازگردند {و اینگونه آیات [خود] را به تفصیل بیان مى

 }175الَّذي آتَینَاه آیاتنَا فَانسلَخَ منْها فَأَتْبعه الشَّیطَانُ فَکَانَ منَ الْغَاوِینَ  {واتْلُ علَیهِم نَبأَ 
و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم براى آنان بخوان که از آن عارى گشت آنگاه شیطان او را دنبال کرد و از گمراهان 

 }175شد {
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لْهثْ أَو تَتْرُکْه یلْهث فَعنَاه بِها ولَـکنَّه أَخْلَد إِلَى األَرضِ واتَّبع هواه فَمثَلُه کَمثَلِ الْکَلْبِ إِن تَحملْ علَیه یولَو شئْنَا لَرَ

 }176رُونَ  {ذَّلک مثَلُ الْقَومِ الَّذینَ کَذَّبواْ بِآیاتنَا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم یتَفَکَّ
بردیم اما او به زمین [=دنیا] گرایید و از هواى ن فس خود پیروى کرد از این خواستیم قدر او را به وسیله آن [آیات] باال مىو اگر مى

برآورد ور شوى زبان از کام برآورد و اگر آن را رها کنى [باز هم] زبان از کام رو داستانش چون داستان سگ است [که] اگر بر آن حمله
 }176این م ث ل آن گروهى است که آیات ما را تکذیب کردند پس این داستان را [براى آنان] حکایت کن شاید که آنان بیندیشند {

 }177ساء مثَالً الْقَوم الَّذینَ کَذَّبواْ بِآیاتنَا وأَنفُسهم کَانُواْ یظْلمونَ  {
 }177نمودند {ا تکذیب و به خود ستم مىچه زشت است داستان گروهى که آیات ما ر

 }178من یهد اللّه فَهو الْمهتَدي ومن یضْللْ فَأُولَـئک هم الْخَاسرُونَ  {
 }178یافته است و کسانى را که گمراه نماید آنان خود زیانکارانند {هر که را خدا هدایت کند او راه

 الَّ یسمعونَ ثیرًا منَ الْجِنِّ واإلِنسِ لَهم قُلُوب الَّ یفْقَهونَ بِها ولَهم أَعینٌ الَّ یبصرُونَ بِها ولَهم آذَانٌولَقَد ذَرأْنَا لجهنَّم کَ

 }179بِها أُولَـئک کَاألَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولَـئک هم الْغَافلُونَ  {
کنند و ایم [چرا که] دلهایى دارند که با آن [حقایق را] دریافت نمىان و آدمیان را براى دوزخ آفریدهو در حقیقت بسیارى از جنی

ترند [آرى] آنها همان شنوند آنان همانند چهارپایان بلکه گمراهبینند و گوشهایى دارند که با آنها نمىچشمانى دارند که با آنها نمى
 }179ماندگانند {غافل

األَس لّهللُونَ  {ومعا کَانُواْ ینَ مزَوجیس هآئمی أَسونَ فدلْحینَ یواْ الَّذذَرا وبِه وهعنَى فَادساء الْح180م{ 
گرایند رها کنید زودا که به و نامهاى نیکو به خدا اختصاص دارد پس او را با آنها بخوانید و کسانى را که در مورد نامهاى او به کژى مى

 }180دادند کیفر خواهند یافت {زاى] آنچه انجام مى[س

 }181وممنْ خَلَقْنَا أُمۀٌ یهدونَ بِالْحقِّ وبِه یعدلُونَ  {
 }181نمایند {کنند و به حق داورى مىایم گروهى هستند که به حق هدایت مىو از میان کسانى که آفریده

 }182ستَدرِجهم منْ حیثُ الَ یعلَمونَ  {والَّذینَ کَذَّبواْ بِآیاتنَا سنَ
 }182دانند گریبانشان را خواهیم گرفت {و کسانى که آیات ما را تکذیب کردند به تدریج از جایى که نمى

 }183وأُملی لَهم إِنَّ کَیدي متینٌ  {
 }183دهم که تدبیر من استوار است {و به آنان مهلت مى

 لَمبِینٌ  {أَویرٌ مإِالَّ نَذ ون جِنَّۀٍ إِنْ هبِهِم ماحا بِصتَفَکَّرُواْ م184ی{ 
 }184اى آشکار نیست {اند که همنشین آنان هیچ جنونى ندارد او جز هشداردهندهآیا نیندیشیده

یء وأَنْ عسى أَن یکُونَ قَد اقْتَرَب أَجلُهم فَبِأَي أَولَم ینظُرُواْ فی ملَکُوت السماوات واألَرضِ وما خَلَقَ اللّه من شَ

 }185حدیث بعده یؤْمنُونَ  {
اند و اینکه شاید هنگام مرگشان نزدیک شده باشد پس به آیا در ملکوت آسمانها و زمین و هر چیزى که خدا آفریده است ننگریسته

 }185آورند {کدام سخن بعد از قرآن ایمان مى

 }186من یضْللِ اللّه فَالَ هادي لَه ویذَرهم فی طُغْیانهِم یعمهونَ  {
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 }186گذارد {هر که را خداوند گمراه کند براى او هیچ رهبرى نیست و آنان را در طغیانشان سرگردان وا مى

ا عا قُلْ إِنَّماهرْسانَ مۀِ أَیاعنِ السع أَلُونَکسضِ الَ یاألَرو اتاومی السف ثَقُلَت وا إِالَّ ههقْتوا للِّیهجی الَ یبر ندا عهلْم

 }187النَّاسِ الَ یعلَمونَ  {تَأْتیکُم إِالَّ بغْتَۀً یسأَلُونَک کَأَنَّک حفی عنْها قُلْ إِنَّما علْمها عند اللّه ولَـکنَّ أَکْثَرَ 
پرسند [که] وقوع آن چه وقت است بگو علم آن تنها نزد پروردگار من است جز او [هیچ کس] آن را به موقع از تو در باره قیامت مى

پرسند گویا تو از [زمان رسد [باز] از تو مىگرداند [این حادثه] بر آسمانها و زمین گران است جز ناگهان به شما نمىخود آشکار نمى
 }187دانند {گاهى بگو علم آن تنها نزد خداست ولى بیشتر مردم نمىوقوع] آن آ

الْخَیرِ وما مسنی السوء إِنْ أَنَاْ قُل الَّ أَملک لنَفْسی نَفْعا والَ ضَرا إِالَّ ما شَاء اللّه ولَو کُنت أَعلَم الْغَیب الَستَکْثَرْت منَ 

 }188رٌ لِّقَومٍ یؤْمنُونَ  {إِالَّ نَذیرٌ وبشی
اندوختم و هرگز به من دانستم قطعا خیر بیشترى مىبگو جز آنچه خدا بخواهد براى خودم اختیار سود و زیانى ندارم و اگر غیب مى

 }188آورند نیستم {دهنده و بشارتگر براى گروهى که ایمان مىرسید من جز بیمآسیبى نمى

ي خَلَقَکُم مالَّذ وه رَّتیفًا فَمالً خَفمح لَتما حا تَغَشَّاها فَلَمهکُنَ إِلَیسیا لهجوا زنْهلَ معجةٍ وداحا ن نَّفْسٍ وفَلَم بِه

 }189أَثْقَلَت دعوا اللّه ربهما لَئنْ آتَیتَنَا صالحاً لَّنَکُونَنَّ منَ الشَّاکرِینَ  {
که شما را از ن فس واحدى آفرید و جفت وى را از آن پدید آورد تا بدان آرام گیرد پس چون [آدم] با او [حوا] اوست آن کس 

بار شد خدا پروردگار خود را خواندند که اگر به درآمیخت باردار شد بارى سبک و [چندى] با آن [بار سبک] گذرانید و چون سنگین
 }189سگزاران خواهیم بود {ما [فرزندى] شایسته عطا کنى قطعا از سپا

 }190فَلَما آتَاهما صالحاً جعالَ لَه شُرَکَاء فیما آتَاهما فَتَعالَى اللّه عما یشْرِکُونَ  {
 و چون به آن دو [فرزندى] شایسته داد در آنچه [خدا] به ایشان داده بود براى او شریکانى قرار دادند و خدا از آنچه [با او] شریک

 }190گردانند برتر است {مى

 }191أَیشْرِکُونَ ما الَ یخْلُقُ شَیئاً وهم یخْلَقُونَ  {
 }191آفرینند و خودشان مخلوقند {گردانند که چیزى را نمىآیا موجوداتى را [با او] شریک مى

 }192والَ یستَطیعونَ لَهم نَصرًا والَ أَنفُسهم ینصرُونَ  {
 }192توانند آنان را یارى کنند و نه خویشتن را یارى دهند {و نمى

 }193وإِن تَدعوهم إِلَى الْهدى الَ یتَّبِعوکُم سواء علَیکُم أَدعوتُموهم أَم أَنتُم صامتُونَ  {
 }193ا خاموش بمانید براى شما یکسان است {کنند چه آنها را بخوانید یو اگر آنها را به [راه] هدایت فراخوانید از شما پیروى نمى

 }194  {إِنَّ الَّذینَ تَدعونَ من دونِ اللّه عباد أَمثَالُکُم فَادعوهم فَلْیستَجِیبواْ لَکُم إِن کُنتُم صادقینَ
گویید رفتاریها] بخوانید اگر راست مىخوانید بندگانى امثال شما هستند پس آنها را [در گدر حقیقت کسانى را که به جاى خدا مى

 }194باید شما را اجابت کنند {

انٌ یسمعونَ بِها قُلِ ادعواْ شُرَکَاءکُم أَلَهم أَرجلٌ یمشُونَ بِها أَم لَهم أَید یبطشُونَ بِها أَم لَهم أَعینٌ یبصرُونَ بِها أَم لَهم آذَ

 }195الَ تُنظرُونِ  {ثُم کیدونِ فَ
ى آیا آنها پاهایى دارند که با آن راه بروند یا دستهایى دارند که با آن کارى انجام دهند یا چشمهایى دارند که با آن بنگرند یا گوشهای

 }195دارند که با آن بشنوند بگو شریکان خود را بخوانید سپس در باره من حیله به کار برید و مرا مهلت مدهید {
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ی اللّه الَّذي نَزَّلَ الْکتَاب وهو یتَولَّى الصالحینَ  { یـل196إِنَّ و{ 
 }196تردید سرور من آن خدایى است که قرآن را فرو فرستاده و همو دوستدار شایستگان است {بى

مهآل أَنفُسو رَکُمونَ نَصیعتَطسالَ ی هونن دونَ معینَ تَدالَّذرُونَ  { ونْص197ی{ 
 }197توانند شما را یارى کنند و نه خویشتن را یارى دهند {خوانید نمىو کسانى را که به جاى او مى

 }198وإِن تَدعوهم إِلَى الْهدى الَ یسمعواْ وتَرَاهم ینظُرُونَ إِلَیک وهم الَ یبصرُونَ  {
 }198بینند {نگرند در حالى که نمىبینى که به سوى تو مىشنوند و آنها را مىخوانید نمى و اگر آنها را به [راه] هدایت فرا

 }199خُذ الْعفْو وأْمرْ بِالْعرْف وأَعرِض عنِ الْجاهلینَ  {
 }199گذشت پیشه کن و به [کار] پسندیده فرمان ده و از نادانان رخ برتاب {

 }200شَّیطَانِ نَزْغٌ فَاستَعذْ بِاللّه إِنَّه سمیع علیم  {وإِما ینزَغَنَّک منَ ال
 }200اى به تو رسد به خدا پناه ب ر زیرا که او شنواى داناست {و اگر از شیطان وسوسه

 }201{  إِنَّ الَّذینَ اتَّقَواْ إِذَا مسهم طَائف منَ الشَّیطَانِ تَذَکَّرُواْ فَإِذَا هم مبصرُونَ
اى از جانب شیطان بدیشان رسد [خدا را] به یاد آورند و بناگاه بینا شوند در حقیقت کسانى که [از خدا] پروا دارند چون وسوسه

}201{ 

 }202وإِخْوانُهم یمدونَهم فی الْغَی ثُم الَ یقْصرُونَ  {
 }202کنند {کشانند و کوتاهى نمىو یارانشان آنان را به گمراهى مى

ذَا  ی هـبن رم ى إِلَیا یِوحم ا أَتَّبِعا قُلْ إِنَّمتَهیتَبالَ اجۀٍ قَالُواْ لَوهِم بِآیتَأْت إِذَا لَممٍ وۀٌ لِّقَومحرى ودهو کُمبن ررُ مآئصب

 }203یؤْمنُونَ  {
شود پیروى را خود برنگزیدى بگو من فقط آنچه را که از پروردگارم به من وحى مى گویند چرا آنو هر گاه براى آنان آیاتى نیاورى مى

 }203آورند هدایت و رحمتى است {کنم این [قرآن] رهنمودى است از جانب پروردگار شما و براى گروهى که ایمان مىمى

 لَّکُمتُواْ لَعأَنصو واْ لَهعتَمالْقُرْآنُ فَاس إِذَا قُرِىءونَ  {وم204تُرْح{ 
 }204و چون قرآن خوانده شود گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید امید که بر شما رحمت آید {

 }205 الْغَافلینَ  {واذْکُر ربک فی نَفْسک تَضَرُّعاً وخیفَۀً ودونَ الْجهرِ منَ الْقَولِ بِالْغُدو واآلصالِ والَ تَکُن منَ
 }205صداى بلند یاد کن و از غافالن مباش {دل خویش پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس بى و در

 }206إِنَّ الَّذینَ عند ربک الَ یستَکْبِرُونَ عنْ عبادته ویسبحونَه ولَه یسجدونَ  {
 }206کنند {ستایند و براى او سجده مىورزند و او را به پاکى مىاو تکبر نمى به یقین کسانى که نزد پروردگار تو هستند از پرستش

 

 غافر - 69

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ۳۰٥                                                   https:T.me/quranpuyan 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1حم  {
 }1حاء میم {

 }2تَنزِیلُ الْکتَابِ منَ اللَّه الْعزِیزِ الْعلیمِ  {
 }2جانب خداى ارجمند داناست {فرو فرستادن این کتاب از 

 }3غَافرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التَّوبِ شَدید الْعقَابِ ذي الطَّولِ لَا إِلَه إِلَّا هو إِلَیه الْمصیرُ  {
 }3خدایى جز او نیست بازگشت به سوى اوست {نعمت استکیفر [و] فراخپذیر [و] سختبخش و توبه[که] گناه

 }4فی آیات اللَّه إِلَّا الَّذینَ کَفَرُوا فَلَا یغْرُرك تَقَلُّبهم فی الْبِلَاد  { ما یجادلُ
 }4کند پس رفت و آمدشان در شهرها تو را دستخوش فریب نگرداند {جز آنهایى که کفر ورزیدند [کسى] در آیات خدا ستیزه نمى

زَابالْأَحنُوحٍ و مقَو ملَهقَب تقَّ  کَذَّبالْح ضُوا بِهحدیلِ لاطلُوا بِالْبادجو أْخُذُوهیل هِمولۀٍ بِرَسکُلُّ أُم تمهو مهدعن بم

 }5فَأَخَذْتُهم فَکَیف کَانَ عقَابِ  {
ستاده خود را کردند تا او را هاى مخالف [دیگر] به تکذیب پرداختند و هر امتى آهنگ فرپیش از اینان قوم نوح و بعد از آنان دسته

 }5بگیرند و به [وسیله] باطل جدال نمودند تا حقیقت را با آن پایمال کنند پس آنان را فرو گرفتم آیا چگونه بود کیفر من {

 }6وکَذَلک حقَّت کَلمت ربک علَى الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّهم أَصحاب النَّارِ  {
 }6پروردگارت در باره کسانى که کفر ورزیده بودند به حقیقت پیوست که ایشان همدمان آتش خواهند بود {و بدین سان فرمان 

یء نَ آمنُوا ربنَا وسعت کُلَّ شَالَّذینَ یحملُونَ الْعرْش ومنْ حولَه یسبحونَ بِحمد ربهِم ویؤْمنُونَ بِه ویستَغْفرُونَ للَّذی

 }7رحمۀً وعلْما فَاغْفرْ للَّذینَ تَابوا واتَّبعوا سبِیلَک وقهِم عذَاب الْجحیمِ  {
گویند و به او ایمان دارند و براى کنند و آنها که پیرامون آنند به سپاس پروردگارشان تسبیح مىکسانى که عرش [خدا] را حمل مى

کنند پروردگارا رحمت و دانش [تو بر] هر چیز احاطه دارد کسانى را که توبه کرده و راه تو را زش مىاند طلب آمرکسانى که گرویده
 }7اند ببخش و آنها را از عذاب آتش نگاه دار {دنبال کرده

 }8ریاتهِم إِنَّک أَنت الْعزِیزُ الْحکیم  {ربنَا وأَدخلْهم جنَّات عدنٍ الَّتی وعدتَّهم ومن صلَح منْ آبائهِم وأَزواجِهِم وذُ
اند داخل کن زیرا اى با هر که از پدران و همسران و فرزندانشان که به صالح آمدهشان دادهپروردگارا آنان را در باغهاى جاوید که وعده

 }8تو خود ارجمند و حکیمى {

ئَاتین تَقِ السمو ئَاتیالس هِمقو }  یمظالْع زالْفَو وه کذَلو تَهمحر فَقَد ذئمو9ی{ 
 }9اى و این همان کامیابى بزرگ است {و آنان را از بدیها نگاه دار و هر که را در آن روز از بدیها حفظ کنى البته رحمتش کرده

ن مرُ مأَکْب اللَّه قْتنَ لَمونَادینَ کَفَرُوا یانِ فَتَکْفُرُونَ  {إِنَّ الَّذنَ إِلَى الْإِیموعإِذْ تُد کُمأَنفُس کُم10قْت{ 
تر است آنگاه که به گیرند که قطعا دشمنى خدا از دشمنى شما نسبت به همدیگر سختاند مورد ندا قرار مىکسانى که کافر بوده

 }10ورزیدید {شدید و انکار مىسوى ایمان فرا خوانده مى

ببِیلٍ  {قَالُوا رن سلْ إِلَى خُرُوجٍ متَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهنِ فَاعتَنَا اثْنَتَیییأَحنِ وتَّنَا اثْنَتَی11نَا أَم{ 
شدنى [از گویند پروردگارا دو بار ما را به مرگ رسانیدى و دو بار ما را زنده گردانیدى به گناهانمان اعتراف کردیم پس آیا راه بیرونمى

 }11] هست {آتش
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 }12بِیرِ  {ذَلکُم بِأَنَّه إِذَا دعی اللَّه وحده کَفَرْتُم وإِن یشْرَك بِه تُؤْمنُوا فَالْحکْم للَّه الْعلی الْکَ
د آن را شورزیدید و چون به او شرك آورده مىشد کفر مىاین [کیفر] از آن روى براى شماست که چون خدا به تنهایى خوانده مى

 }12کردید پس [امروز] فرمان از آن خداى واالى بزرگ است {باور مى

}  یبنن یتَذَکَّرُ إِلَّا ما یمقًا واء رِزمنَ السنَزِّلُ لَکُم میو هاتآی رِیکُمي یالَّذ و13ه{ 
کار است [کسى] فرستد و جز آن کس که توبهروزى مىنمایاند و براى شما از آسمان هاى خود را به شما مىاوست آن کس که نشانه

 }13گیرد {پند نمى

 }14فَادعوا اللَّه مخْلصینَ لَه الدینَ ولَو کَرِه الْکَافرُونَ  {
 }14پس خدا را پاکدالنه فرا خوانید هر چند ناباوران را ناخوش افتد {

 }15وح منْ أَمرِه علَى من یشَاء منْ عباده لینذر یوم التَّلَاقِ  {رفیع الدرجات ذُو الْعرْشِ یلْقی الرُّ
فرستد تا [مردم را] از روز باالبرنده درجات خداوند عرش به هر کس از بندگانش که خواهد آن روح [=فرشته] را به فرمان خویش مى

 }15مالقات [با خدا] بترساند {

 }16یخْفَى علَى اللَّه منْهم شَیء لِّمنِ الْملْک الْیوم للَّه الْواحد الْقَهارِ  { یوم هم بارِزونَ لَا
ماند امروز فرمانروایى از آن کیست از آن خداوند یکتاى قهار است آن روز که آنان ظاهر گردند چیزى از آنها بر خدا پوشیده نمى

}16{ 

 }17بِما کَسبت لَا ظُلْم الْیوم إِنَّ اللَّه سرِیع الْحسابِ  { الْیوم تُجزَى کُلُّ نَفْسٍ
 }17یابد امروز ستمى نیست آرى خدا زودشمار است {امروز هر کسى به [موجب] آنچه انجام داده است کیفر مى

 }18للظَّالمینَ منْ حمیمٍ ولَا شَفیعٍ یطَاع  {وأَنذرهم یوم الْآزِفَۀِ إِذ الْقُلُوب لَدى الْحنَاجِرِ کَاظمینَ ما 
خورند براى ستمگران نه رسد در حالى که اندوه خود را فرو مىو آنها را از آن روز قریب[الوقوع] بترسان آنگاه که جانها به گلوگاه مى

 }18یارى است و نه شفاعتگرى که مورد اطاعت باشد {

ینَۀَ الْأَعخَائ لَمعی}  وردی الصا تُخْفم19نِ و{ 
 }19داند {دارند مى[خدا] نگاههاى دزدانه و آنچه را که دلها نهان مى

 }20  {واللَّه یقْضی بِالْحقِّ والَّذینَ یدعونَ من دونه لَا یقْضُونَ بِشَیء إِنَّ اللَّه هو السمیع الْبصیرُ
خداست که کنند در حقیقتخوانند [عاجزند و] به چیزى داورى نمىکند و کسانى را که در برابر او مىمىو خداست که به حق داورى 

 }20خود شنواى بیناست {

م أَشَد مکَانُوا ه هِملن قَبینَ کَانُوا مۀُ الَّذباقکَانَ ع فنظُرُوا کَیضِ فَیی الْأَریرُوا فسی لَم ةًأَوقُو مضِ  نْهی الْأَرا فآثَارو

 }21فَأَخَذَهم اللَّه بِذُنُوبِهِم وما کَانَ لَهم منَ اللَّه من واقٍ  {
اند تا ببینند فرجام کسانى که پیش از آنها [زیسته]اند چگونه بوده است آنها از ایشان نیرومندتر [بوده] و آثار آیا در زمین نگردیده

[از خود باقى گذاشتند] با این همه خدا آنان را به کیفر گناهانشان گرفتار کرد و در برابر خدا حمایتگرى  [پایدارترى] در روى زمین
 }21نداشتند {

الْع یدشَد قَوِي إِنَّه اللَّه مفَکَفَرُوا فَأَخَذَه نَاتیم بِالْبلُهسر یهِمکَانَت تَّأْت مبِأَنَّه ک22قَابِ  {ذَل{ 
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کردند پس خدا [گریبان] آنها را گرفت آوردند ولى [آنها] انکار مىیفر] از آن روى بود که پیامبرانشان دالیل آشکار برایشان مىاین [ک
 }22کیفر است {زیرا او نیرومند سخت

 }23ولَقَد أَرسلْنَا موسى بِآیاتنَا وسلْطَانٍ مبِینٍ  {
 }23آشکار فرستادیم { و به یقین موسى را با آیات خود و حجتى

}  رٌ کَذَّاباحونَ فَقَالُوا سقَارانَ وامهنَ وورْع24إِلَى ف{ 
 }24به سوى فرعون و هامان و قارون [اما آنان] گفتند افسونگرى شیاد است {

 هعنُوا مینَ آمنَاء الَّذنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبندنْ عقِّ مم بِالْحاءها جی ضَلَالٍ  فَلَمرِینَ إِلَّا فالْکَاف دا کَیمو ماءهسوا نیتَحاسو

}25{ 
اند بکشید و زنانشان را زنده بگذارید پس وقتى حقیقت را از جانب ما براى آنان آورد گفتند پسران کسانى را که با او ایمان آورده

 }25و[لى] نیرنگ کافران جز در گمراهى نیست {

ورْعقَالَ فوضِ الْفَسی الْأَرظْهِرَ فأَن ی أَو ینَکُملَ ددبأَن ی إِنِّی أَخَاف هبر عدلْیى ووسی أَقْتُلْ موننُ ذَر}  26اد{ 
ترسم آیین شما را تغییر دهد یا در این سرزمین فساد کند و فرعون گفت مرا بگذارید موسى را بکشم تا پروردگارش را بخواند من مى

}26{ 

 }27وقَالَ موسى إِنِّی عذْت بِرَبی وربکُم من کُلِّ متَکَبرٍ لَّا یؤْمنُ بِیومِ الْحسابِ  {
 }27ام {و موسى گفت من از هر متکبرى که به روز حساب عقیده ندارد به پروردگار خود و پروردگار شما پناه برده

 وإِن فرْعونَ یکْتُم إِیمانَه أَتَقْتُلُونَ رجلًا أَن یقُولَ ربی اللَّه وقَد جاءکُم بِالْبینَات من ربکُموقَالَ رجلٌ مؤْمنٌ منْ آلِ 

نْ هي مدهلَا ی إِنَّ اللَّه کُمدعي یالَّذ ضعکُم ببصقًا یادص کإِن یو هبکَذ هلَیا فَعبکَاذ کی}  کَذَّاب رِفسم 28و{ 
گوید پروردگار من خداست و کشید که مىداشت گفت آیا مردى را مىو مردى مؤمن از خاندان فرعون که ایمان خود را نهان مى

مسلما براى شما از جانب پروردگارتان دالیل آشکارى آورده و اگر دروغگو باشد دروغش به زیان اوست و اگر راستگو باشد برخى از 
 }28کند {دهد به شما خواهد رسید چرا که خدا کسى را که افراطکار دروغزن باشد هدایت نمىآنچه به شما وعده مى

ورْعاءنَا قَالَ فإِنْ ج أْسِ اللَّهن برُنَا منصن یضِ فَمی الْأَررِینَ فظَاه موالْی لْکالْم مِ لَکُما قَوایإِلَّا م ا أُرِیکُما  نُ ممى وأَر

}  بِیلَ الرَّشَادإِلَّا س یکُمد29أَه{ 
اى قوم من امروز فرمانروایى از آن شماست [و] در این سرزمین مسلطید و[لى] چه کسى ما را از بالى خدا اگر به ما برسد 

 }29نیستم {نمایم و شما را جز به راه راست راهبر بینم به شما نمىجز آنچه مىخواهد کرد فرعون گفتحمایت

 }30وقَالَ الَّذي آمنَ یا قَومِ إِنِّی أَخَاف علَیکُم مثْلَ یومِ الْأَحزَابِ  {
 }30ترسم {ها[ى مخالف خدا] بر شما مىو کسى که ایمان آورده بود گفت اى قوم من من از [روزى] مثل روز دسته

الَّذو ودثَمو ادعمِ نُوحٍ وأْبِ قَوثْلَ دم}  ادبا لِّلْعظُلْم رِیدی ا اللَّهمو مهدعن ب31ینَ م{ 
خواهد [از سرنوشتى] نظیر سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانى که پس از آنها [آمدند] و [گرنه] خدا بر بندگان [خود] ستم نمى

}31{ 

}  التَّنَاد موی کُملَیع مِ إِنِّی أَخَافا قَوی32و{ 
 }32دهند بیم دارم {و اى قوم من من بر شما از روزى که مردم یکدیگر را [به یارى هم] ندا درمى
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}  ادنْ هم ا لَهفَم لِ اللَّهضْلن یممٍ واصنْ عم نَ اللَّها لَکُم مبِرِینَ مدلُّونَ متُو مو33ی{ 
برابر خدا هیچ حمایتگرى نیست و هر که را خدا گمراه کند او را راهبرى  گردید براى شما درکنان [به عنف] بازمىروزى که پشت

 }33نیست {

م لَن یبعثَ اللَّه من بعده ولَقَد جاءکُم یوسف من قَبلُ بِالْبینَات فَما زِلْتُم فی شَک مما جاءکُم بِه حتَّى إِذَا هلَک قُلْتُ

کولًا کَذَلسر }  رْتَابم رِفسم ونْ هم لُّ اللَّهض34ی{ 
و به یقین یوسف پیش از این دالیل آشکار براى شما آورد و از آنچه براى شما آورد همواره در تردید بودید تا وقتى که از دنیا رفت 

 }34گذارد {گر شکاك است بى راه مىاى را برنخواهد انگیخت این گونه خدا هر که را افراطگفتید خدا بعد از او هرگز فرستاده

کَذَلک یطْبع اللَّه علَى کُلِّ قَلْبِ  الَّذینَ یجادلُونَ فی آیات اللَّه بِغَیرِ سلْطَانٍ أَتَاهم کَبرَ مقْتًا عند اللَّه وعند الَّذینَ آمنُوا

 }35متَکَبرٍ جبارٍ  {
کنند [این ستیزه] در نزد خدا و نزد کسانى که ایمان بدون حجتى که براى آنان آمده باشد مجادله مى کسانى که در باره آیات خدا

 }35نهد {اند [مایه] عداوت بزرگى است این گونه خدا بر دل هر متکبر و زورگویى مهر مىآورده

لُغُ الْأَسلِّی أَبا لَّعرْحی صنِ لانُ اباما هنُ یورْعقَالَ فو}  اب36ب{ 
 }36و فرعون گفت اى هامان براى من کوشکى بلند بساز شاید من به آن راهها برسم {

ع وءنَ سورْعفنَ لیز ککَذَلا وبکَاذ إِنِّی لَأَظُنُّهى ووسم إِلَى إِلَه عفَأَطَّل اتاومالس اببا أَسمبِیلِ ونِ السع دصو هلم

دابٍ  { کَیی تَبنَ إِلَّا فورْع37ف{ 
پندارم و این گونه براى فرعون راههاى [دستیابى به] آسمانها تا از خداى موسى اطالع حاصل کنم و من او را سخت دروغپرداز مى

 }37زشتى کارش آراسته شد و از راه [راست] بازماند و نیرنگ فرعون جز به تباهى نینجامید {

ي آمقَالَ الَّذو}  بِیلَ الرَّشَادس کُمدونِ أَهمِ اتَّبِعا قَو38نَ ی{ 
 }38و آن کس که ایمان آورده بود گفت اى قوم من مرا پیروى کنید تا شما را به راه درست هدایت کنم {

 }39یا قَومِ إِنَّما هذه الْحیاةُ الدنْیا متَاع وإِنَّ الْآخرَةَ هی دار الْقَرَارِ  {
 }39اى قوم من این زندگى دنیا تنها کاالیى [ناچیز] است و در حقیقت آن آخرت است که سراى پایدار است {

لَئنٌ فَأُوؤْمم وهأُنثَى و ن ذَکَرٍ أَوا محاللَ صمنْ عما وثْلَهزَى إِلَّا مجئَۀً فَلَا ییلَ سمنْ عمرْزنَّۀَ یخُلُونَ الْجدی ا کیهقُونَ ف

 }40بِغَیرِ حسابٍ  {
یابد و هر که کار شایسته کند چه مرد باشد یا زن در حالى که ایمان داشته باشد در نتیجه هر که بدى کند جز به مانند آن کیفر نمى

 }40یابند {حساب روزى مىشوند و در آنجا بىآنان داخل بهشت مى

 }41النَّجاةِ وتَدعونَنی إِلَى النَّارِ  { ویا قَومِ ما لی أَدعوکُم إِلَى
 }41خوانید {خوانم و [شما] مرا به آتش فرا مىو اى قوم من چه شده است که من شما را به نجات فرا مى

 }42الْغَفَّارِ  { تَدعونَنی لأَکْفُرَ بِاللَّه وأُشْرِك بِه ما لَیس لی بِه علْم وأَنَا أَدعوکُم إِلَى الْعزِیزِ
خوانید تا به خدا کافر شوم و چیزى را که بدان علمى ندارم با او شریک گردانم و من شما را به سوى آن ارجمند آمرزنده مرا فرا مى
 }42کنم {دعوت مى
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وأَنَّ مرَدنَا إِلَى اللَّه وأَنَّ الْمسرِفینَ هم أَصحاب النَّارِ  لَا جرَم أَنَّما تَدعونَنی إِلَیه لَیس لَه دعوةٌ فی الدنْیا ولَا فی الْآخرَةِ 

}43{ 
کنید به ناچار نه در دنیا و نه در آخرت [درخور] خواندن نیست و در حقیقت برگشت ما به سوى آنچه مرا به سوى آن دعوت مى

 }43خداست و افراطگران همدمان آتشند {

 }44قُولُ لَکُم وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّه إِنَّ اللَّه بصیرٌ بِالْعباد  {فَستَذْکُرُونَ ما أَ
سپارم خداست که به [حال] بندگان [خود] بیناست گویم به یاد خواهید آورد و کارم را به خدا مىپس به زودى آنچه را به شما مى

}44{ 

حکَرُوا وا مم ئَاتیس اللَّه قَاهذَابِ  {فَوالْع وءنَ سورْع45اقَ بِآلِ ف{ 
 }45کردند حمایت فرمود و فرعونیان را عذاب سخت فرو گرفت {پس خدا او را از عواقب سوء آنچه نیرنگ مى

الْع نَ أَشَدورْعلُوا آلَ فخۀُ أَداعالس تَقُوم مویا ویشعا ووا غُدهلَیرَضُونَ ععی 46ذَابِ  {النَّار{ 
ترین [انواع] رسد که] فرعونیان را در سختشوند و روزى که رستاخیز بر پا شود [فریاد مى[اینک هر] صبح و شام بر آتش عرضه مى

 }46عذاب درآورید {

عتَب رُوا إِنَّا کُنَّا لَکُمتَکْبینَ اسلَّذفَاء لقُولُ الضُّعی النَّارِ فَیونَ فاجتَحإِذْ ینَ النَّارِ  {وا میبنَّا نَصغْنُونَ علْ أَنتُم م47ا فَه{ 
گویند ما پیرو شما بودیم پس آیا کنند زیردستان به کسانى که گردنکش بودند مىو آنگاه که در آتش شروع به آوردن حجت مى

 }47اى از این آتش را از ما دفع کنید {توانید پارهمى

 }48وا إِنَّا کُلٌّ فیها إِنَّ اللَّه قَد حکَم بینَ الْعباد  {قَالَ الَّذینَ استَکْبرُ
 }48گویند [اکنون] همه ما در آن هستیم خداست که میان بندگان [خود] داورى کرده است {کردند مىکسانى که گردنکشى مى

 }49فِّف عنَّا یوما منَ الْعذَابِ  {وقَالَ الَّذینَ فی النَّارِ لخَزَنَۀِ جهنَّم ادعوا ربکُم یخَ
 }49گویند پروردگارتان را بخوانید تا یک روز از این عذاب را به ما تخفیف دهد {و کسانى که در آتشند به نگهبانان جهنم مى

 }50دعاء الْکَافرِینَ إِلَّا فی ضَلَالٍ  { قَالُوا أَولَم تَک تَأْتیکُم رسلُکُم بِالْبینَات قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا وما
گویند پس بخوانید و[لى] دعاى کافران جز در بیراهه گویند چرا مىگویند مگر پیامبرانتان دالیل روشن به سوى شما نیاوردند مىمى

 }50نیست {

ویا ونْیاةِ الدیی الْحنُوا فینَ آمالَّذلَنَا وسرُ رإِنَّا لَنَنص}  ادالْأَشْه قُومی 51م{ 
کنیم ایستند قطعا یارى مىاند در زندگى دنیا و روزى که گواهان برپاى مىدر حقیقت ما فرستادگان خود و کسانى را که گرویده

}51{ 

 }52یوم لَا ینفَع الظَّالمینَ معذرتُهم ولَهم اللَّعنَۀُ ولَهم سوء الدارِ  {
 }52دهد و براى آنان لعنت است و برایشان بدفرجامى آن سراى است {شان سود نمىطلبىروزى که ستمگران را پوزش [همان]

}  تَابیلَ الْکرَائی إِسنثْنَا برأَوى ودى الْهوسنَا مآتَی لَقَد53و{ 
 }53دیم {و قطعا موسى را هدایت دادیم و به فرزندان اسرائیل تورات را به میراث نها

 }54هدى وذکْرَى لأُولی الْأَلْبابِ  {
 }54[که] رهنمود و یادکردى براى خردمندان است {
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 }55فَاصبِرْ إِنَّ وعد اللَّه حقٌّ واستَغْفرْ لذَنبِک وسبح بِحمد ربک بِالْعشی والْإِبکَارِ  {
 }55گناهت آمرزش بخواه و به سپاس پروردگارت شامگاهان و بامدادان ستایشگر باش {پس صبر کن که وعده خدا حق است و براى 

لغیه فَاستَعذْ بِاللَّه إِنَّه هو السمیع إِنَّ الَّذینَ یجادلُونَ فی آیات اللَّه بِغَیرِ سلْطَانٍ أَتَاهم إِن فی صدورِهم إِلَّا کبرٌ ما هم بِبا

 }56بصیرُ  {الْ
خیزند در دلهایشان جز بزرگنمایى نیست آنکه حجتى برایشان آمده باشد به مجادله برمىهاى خدا بىدر حقیقت آنان که در باره نشانه

 }56[و] آنان به آن [بزرگى که آرزویش را دارند] نخواهند رسید پس به خدا پناه جوى زیرا او خود شنواى بیناست {

مونَ  {لَخَلْقُ السلَمعنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یلَکنْ خَلْقِ النَّاسِ ورُ مضِ أَکْبالْأَرو ات57او{ 
 }57دانند {قطعا آفرینش آسمانها و زمین بزرگتر [و شکوهمندتر] از آفرینش مردم است ولى بیشتر مردم نمى

 }58وعملُوا الصالحات ولَا الْمسیء قَلیلًا ما تَتَذَکَّرُونَ  {وما یستَوِي الْأَعمى والْبصیرُ والَّذینَ آمنُوا 
اند [نیز] با [مردم] بدکار [یکسان] نیستند چه اندك و نابینا و بینا یکسان نیستند و کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 }58پذیرید {پند مى

بیۀٌ لَّا ریۀَ لَآتاعنُونَ  { إِنَّ السؤْمنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یلَکا ویه59ف{ 
 }59آورند {در حقیقت رستاخیز قطعا آمدنى است در آن تردیدى نیست ولى بیشتر مردم ایمان نمى

هخُلُونَ جدیی ستادبنْ عتَکْبِرُونَ عسینَ یإِنَّ الَّذ لَکُم تَجِبی أَسونعاد کُمبقَالَ ررِینَ  {واخد 60نَّم{ 
ورزند به زودى خوار در دوزخ و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم در حقیقت کسانى که از پرستش من کبر مى

 }60آیند {درمى

فَضْلٍ علَى النَّاسِ ولَکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یشْکُرُونَ  اللَّه الَّذي جعلَ لَکُم اللَّیلَ لتَسکُنُوا فیه والنَّهار مبصرًا إِنَّ اللَّه لَذُو 

}61{ 
بخش [قرار داد] آرى خدا بر مردم بسیار خدا [همان] کسى است که شب را براى شما پدید آورد تا در آن آرام گیرید و روز را روشنى

 }61دارند {تفضل است ولى بیشتر مردم سپاس نمىصاحب

اللَّه کُمفَأَنَّى تُؤْفَکُونَ  { ذَل وإِلَّا ه لَّا إِلَه ءقُ کُلِّ شَیخَال کُمب62ر{ 
 }62شوید {خدایى جز او نیست پس چگونه [از او] بازگردانیده مىخدا پروردگار شما [که] آفریننده هر چیزى استاین است

 }63{  کَذَلک یؤْفَک الَّذینَ کَانُوا بِآیات اللَّه یجحدونَ
 }63شوند {کردند این گونه [از خدا] رویگردان مىهاى خدا را انکار مىکسانى که نشانه

یبات ذَلکُم اللَّه ربکُم اللَّه الَّذي جعلَ لَکُم الْأَرض قَرَارا والسماء بِنَاء وصورکُم فَأَحسنَ صورکُم ورزقَکُم منَ الطَّ

 }64فَتَبارك اللَّه رب الْعالَمینَ  {
خدا [همان] کسى است که زمین را براى شما قرارگاه ساخت و آسمان را بنایى [گردانید] و شما را صورتگرى کرد و صورتهاى شما را 

 }64ا پروردگار جهانیان {خدخدا پروردگار شما بلندمرتبه و بزرگ استنیکو نمود و از چیزهاى پاکیزه به شما روزى داد این است

 }65هو الْحی لَا إِلَه إِلَّا هو فَادعوه مخْلصینَ لَه الدینَ الْحمد للَّه رب الْعالَمینَ  {
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س[ها اید بخوانید سپاآالیش گردانیدهاى که خدایى جز او نیست پس او را در حالى که دین [خود] را براى وى بىاوست [همان] زنده
 }65همه] ویژه خدا پروردگار جهانیان است {

 رْتأُمی وبن رم نَاتیالْب یاءنا جلَم ونِ اللَّهن دونَ معینَ تَدالَّذ دبأَنْ أَع ینَ  {قُلْ إِنِّی نُهِیتالَمالْع رَبل مل66أَنْ أُس{ 
خوانید پرستش کنم [آن هم] هنگامى که از جانب پروردگارم مرا دالیل ه [شما] مىام از اینکه جز خدا کسانى را کبگو من نهى شده

 }66روشن رسیده باشد و مامورم که فرمانبر پروردگار جهانیان باشم {

وا أَشُدکُم ثُم لتَکُونُوا شُیوخًا ومنکُم هو الَّذي خَلَقَکُم من تُرَابٍ ثُم من نُّطْفَۀٍ ثُم منْ علَقَۀٍ ثُم یخْرِجکُم طفْلًا ثُم لتَبلُغُ

 }67من یتَوفَّى من قَبلُ ولتَبلُغُوا أَجلًا مسمى ولَعلَّکُم تَعقلُونَ  {
به کمال  آورد تااى و بعد شما را [به صورت] کودکى برمىاى آنگاه از علقهاو همان کسى است که شما را از خاکى آفرید سپس از نطفه

یابد و تا [باالخره] به مدتى که مقرر است برسید رس مىقوت خود برسید و تا سالمند شوید و از میان شما کسى است که مرگ پیش
 }67و امید که در اندیشه فرو روید {

 }68هو الَّذي یحیِی ویمیت فَإِذَا قَضَى أَمرًا فَإِنَّما یقُولُ لَه کُن فَیکُونُ  {
شود درنگ موجود مىگوید باش بىمیراند و چون به کارى حکم کند همین قدر به آن مىکند و مىاو همان کسى است که زنده مى

}68{ 

 }69أَلَم تَرَ إِلَى الَّذینَ یجادلُونَ فی آیات اللَّه أَنَّى یصرَفُونَ  {
 }69اند {اى [که] تا کجا [از حقیقت] انحراف حاصل کردهیدهکنند ندآیا کسانى را که در [ابطال] آیات خدا مجادله مى

 }70الَّذینَ کَذَّبوا بِالْکتَابِ وبِما أَرسلْنَا بِه رسلَنَا فَسوف یعلَمونَ  {
 }70{ اند به زودى خواهند دانستایم تکذیب کردهکسانى که کتاب [خدا] و آنچه را که فرستادگان خود را بدان گسیل داشته

 }71إِذ الْأَغْلَالُ فی أَعنَاقهِم والسلَاسلُ یسحبونَ  {
 }71شوند {هنگامى که غلها در گردنهایشان [افتاده] و [با] زنجیرها کشانیده مى

 }72فی الْحمیمِ ثُم فی النَّارِ یسجرُونَ  {
 }72شوند {در میان جوشاب [و] آنگاه در آتش برافروخته مى

 }73م قیلَ لَهم أَینَ ما کُنتُم تُشْرِکُونَ  {ثُ
 }73ساختید کجایند {شود آنچه را در برابر خدا [با او] شریک مىآنگاه به آنان گفته مى

 }74ینَ  {من دونِ اللَّه قَالُوا ضَلُّوا عنَّا بل لَّم نَکُن نَّدعو من قَبلُ شَیئًا کَذَلک یضلُّ اللَّه الْکَافرِ
 }74گذارد {راه مىخواندیم این گونه خدا کافران را بىگویند گمشان کردیم بلکه پیشتر [هم] ما چیزى را نمىمى

 }75ذَلکُم بِما کُنتُم تَفْرَحونَ فی الْأَرضِ بِغَیرِ الْحقِّ وبِما کُنتُم تَمرَحونَ  {
نازیدید کردید و بدان سبب است که [سخت به خود] مىاروا شادى و سرمستى مىاین [عقوبت] به سبب آن است که در زمین به ن

}75{ 

 }76ادخُلُوا أَبواب جهنَّم خَالدینَ فیها فَبِئْس مثْوى الْمتَکَبرِینَ  {
 }76از درهاى دوزخ درآیید در آن جاودان [بمانید] چه بد است جاى سرکشان {

 دعبِرْ إِنَّ وونَ  {فَاصعرْجنَا یفَإِلَی نَّکفَّینَتَو أَو مهدي نَعالَّذ ضعب نَّکا نُرِیقٌّ فَإِمح 77اللَّه{ 
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ایم به تو بنمایانیم چه تو را از دنیا ببریم [در اى از آنچه را که به آنان وعده دادهپس صبر کن که وعده خدا راست است پس چه پاره
 }77شوند {ى ما بازگردانیده مىهر صورت آنان] به سو

لرَسولٍ أَنْ یأْتی بِآیۀٍ إِلَّا  ولَقَد أَرسلْنَا رسلًا من قَبلک منْهم من قَصصنَا علَیک ومنْهم من لَّم نَقْصص علَیک وما کَانَ

 }78وخَسرَ هنَالک الْمبطلُونَ  { بِإِذْنِ اللَّه فَإِذَا جاء أَمرُ اللَّه قُضی بِالْحقِّ
ایم و برخى از ایشان را بر تو حکایت و مسلما پیش از تو فرستادگانى را روانه کردیم برخى از آنان را [ماجرایشان را] بر تو حکایت کرده

شود و آنجاست که برسد به حق داورى مىاى بیاورد پس چون فرمان خدا اجازه خدا نشانهاى را نرسد که بىایم و هیچ فرستادهنکرده
 }78کنند {کاران زیان مىباطل

 }79اللَّه الَّذي جعلَ لَکُم الْأَنْعام لتَرْکَبوا منْها ومنْها تَأْکُلُونَ  {
 }79نها بخورید {خدا [همان] کسى است که چهارپایان را براى شما پدید آورد تا از برخى از آنها سوارى گیرید و از برخى از آ

 }80ولَکُم فیها منَافع ولتَبلُغُوا علَیها حاجۀً فی صدورِکُم وعلَیها وعلَى الْفُلْک تُحملُونَ  {
د شویو در آنها براى شما سودهاست تا با [سوار شدن بر] آنها به مقصودى که در دلهایتان است برسید و بر آنها و بر کشتى حمل مى

}80{ 

 }81ویرِیکُم آیاته فَأَي آیات اللَّه تُنکرُونَ  {
 }81کنید {نمایاند پس کدام یک از آیات خدا را انکار مىهاى [قدرت] خویش را به شما مىو نشانه

 هِملن قَبینَ مۀُ الَّذباقکَانَ ع فنظُرُوا کَیضِ فَیی الْأَریرُوا فسی ا أَفَلَمضِ فَمی الْأَرا فآثَارةً وقُو أَشَدو منْهکَانُوا أَکْثَرَ م

 }82أَغْنَى عنْهم ما کَانُوا یکْسبونَ  {
اند تا ببینند فرجام کسانى که پیش از آنان بودند چگونه بوده است [آنها به مراتب از حیث تعداد] بیشتر از آنان و آیا در زمین نگشته

 }82آوردند به حالشان سودى نبخشید {یرو و آثار در روى زمین استوارتر بودند و[لى] آنچه به دست مى[از حیث] ن

تَهسی ا کَانُوا بِهاقَ بِهِم محلْمِ ونَ الْعم مهندا عوا بِمفَرِح نَاتیم بِالْبلُهسر ماءتْها ج83زِؤُون  {فَلَم{ 
آشکار برایشان آوردند به آن چیز [مختصرى] از دانش که نزدشان بود خرسند شدند و [سرانجام] آنچه به و چون پیامبرانشان دالیل 

 }83گرفتند آنان را فروگرفت {ریشخند مى

 }84فَلَما رأَوا بأْسنَا قَالُوا آمنَّا بِاللَّه وحده وکَفَرْنَا بِما کُنَّا بِه مشْرِکینَ  {
 }84گردانیدیم کافریم {اب] ما را دیدند گفتند فقط به خدا ایمان آوردیم و بدانچه با او شریک مىپس چون سختى [عذ

 }85الک الْکَافرُونَ  {فَلَم یک ینفَعهم إِیمانُهم لَما رأَوا بأْسنَا سنَّت اللَّه الَّتی قَد خَلَت فی عباده وخَسرَ هنَ
خداست که از [دیرباز] در باره بندگانش چنین ه عذاب ما را مشاهده کردند دیگر ایمانشان براى آنها سودى نداد نتو[لى] هنگامى ک

 }85اند {جارى شده و آنجاست که ناباوران زیان کرده

 
 فصلت - 70

 

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ۳۱۳                                                   https:T.me/quranpuyan 

 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ
 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1حم  {
 }1حاء ، میم. {

 }2تَنزِیلٌ منَ الرَّحمنِ الرَّحیمِ  {
 }2وحی [ نامه ] اي است از جانب [ خداي ] رحمتگر مهربان. {

 }3کتَاب فُصلَت آیاتُه قُرْآنًا عرَبِیا لِّقَومٍ یعلَمونَ  {
 }3انند. {کتابی است که آیات آن ، به روشنی بیان شده. قرآنی است به زبان عربی براي مردمی که می د

 }4بشیرًا ونَذیرًا فَأَعرَض أَکْثَرُهم فَهم لَا یسمعونَ  {
 }4بشارتگر و هشداردهنده است. و [ لی ] بیشتر آنان رویگردان شدند ، در نتیجه [ چیزي را ] نمی شنوند. {

 }5آذَاننَا وقْرٌ ومن بیننَا وبینک حجاب فَاعملْ إِنَّنَا عاملُونَ  {وقَالُوا قُلُوبنَا فی أَکنَّۀٍ مما تَدعونَا إِلَیه وفی 
دلهاي ما از آنچه ما را به سوي آن می خوانی سخت محجوب و مهجور است. و در گوشهاي ما سنگینی و میان ما و تو پرده «و گفتند: 

 }5» {کنیم.اي است پس تو کار خود را بکن ما [ هم ] کار خود را می 

 }6وه وویلٌ لِّلْمشْرِکینَ  {قُلْ إِنَّما أَنَا بشَرٌ مثْلُکُم یوحى إِلَی أَنَّما إِلَهکُم إِلَه واحد فَاستَقیموا إِلَیه واستَغْفرُ
س مستقیماً به سوي او بشتابید و من ، بشري چون شمایم ، جز اینکه به من وحی می شود که خداي شما خدایی یگانه است. پ«بگو: 

 }6» {از او آمرزش بخواهید. و واي بر مشرکان.

 }7الَّذینَ لَا یؤْتُونَ الزَّکَاةَ وهم بِالْآخرَةِ هم کَافرُونَ  {
 }7همان کسانی که زکات نمی دهند و آنان که به آخرت ناباورند. {

اتحاللُوا الصمعنُوا وینَ آمنُونٍ  { إِنَّ الَّذمرُ مرٌ غَیأَج م8لَه{ 
 }8کسانی که ایمان آورده و کارهاي شایسته کرده اند آنان را پاداشی بی پایان است. {

الَمالْع بر کا ذَلادأَند لُونَ لَهعتَجنِ ویموی یف ضي خَلَقَ الْأَرلَتَکْفُرُونَ بِالَّذ نَّکُم9ینَ  {قُلْ أَئ{ 
آیا این شمایید که واقعاً به آن کسی که زمین را در دو هنگام آفرید ، کفر می ورزید و براي او همتایانی قرار می دهید؟ این «بگو: 

 }9» {است پروردگار جهانیان.

امٍ سۀِ أَیعبی أَرا فاتَها أَقْویهف رقَدا ویهف كاربا وهقن فَوم یاسوا ریهلَ فعجینَ  {ولائاء لِّلس10و{ 
 و در [ زمین ] ، از فراز آن [ لنگرآسا ] کوه ها نهاد و در آن خیر فراوان پدید آورد ، و مواد خوراکی آن را در چهار روز اندازه گیري

 }10کرد [ که ] براي خواهندگان ، درست [ و متناسب با نیازهایشان ] است. {

اء ومى إِلَى الستَواس ینَ  {ثُمعنَا طَائا قَالَتَا أَتَیکَرْه ا أَوعا طَویئْتضِ الْأَرلا وخَانٌ فَقَالَ لَهد ی11ه{ 
فرمان «آن دو گفتند: » خواه یا ناخواه بیایید.«سپس آهنگ [ آفرینشِ ] آسمان کرد ، و آن بخاري بود. پس به آن و به زمین فرمود: 

 }11» {پذیر آمدیم.
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فْفَقَضَاهحو ابِیحصا بِمنْیاء الدمنَّا السیزا ورَهاء أَممی کُلِّ سى فحأَونِ ویموی یف اتاومس عبیرُ نَّ ستَقْد کظًا ذَل

 }12الْعزِیزِ الْعلیمِ  {
بوط به ] آن را وحی فرمود ، و آسمانِ [ پس آنها را [ به صورت ] هفت آسمان ، در دو هنگام مقرّر داشت و در هر آسمانی کار [ مر

 }12این ] دنیا را به چراغها آذین کردیم و [ آن را نیک ] نگاه داشتیم این است اندازه گیريِ آن نیرومند دانا. {

}  ودثَمو ادقَۀِ عاعثْلَ صقَۀً ماعص تُکُمرَضُوا فَقُلْ أَنذَر13فَإِنْ أَع{ 
 }13» {شما را از آذرخشی چون آذرخش عاد و ثمود بر حذر داشتم.: «پس اگر روي برتافتند بگو

ا لَأَنزَلَ ملَائکَۀً فَإِنَّا بِما أُرسلْتُم بِه إِذْ جاءتْهم الرُّسلُ من بینِ أَیدیهِم ومنْ خَلْفهِم أَلَّا تَعبدوا إِلَّا اللَّه قَالُوا لَو شَاء ربنَ

 }14کَافرُونَ  {
اگر پروردگار «، گفتند: » زنهار ، جز خدا را مپرستید«چون فرستادگان [ ما ] از پیش رو و از پشت سرشان بر آنان آمدند [ و گفتند: ] 

 }14» {ما می خواست ، قطعاً فرشتگانی فرومی فرستاد ، پس ما به آنچه بدان فرستاده شده اید کافریم.

د منْهم قُوةً الْأَرضِ بِغَیرِ الْحقِّ وقَالُوا منْ أَشَد منَّا قُوةً أَولَم یرَوا أَنَّ اللَّه الَّذي خَلَقَهم هو أَشَفَأَما عاد فَاستَکْبرُوا فی 

 }15وکَانُوا بِآیاتنَا یجحدونَ  {
آیا ندانسته اند که آن خدایی که خلقشان کرده » ندتر کیست؟از ما نیروم«و اما عادیان ، به ناحقّ ، در زمین سر برافراشتند و گفتند: 

 }15خود از ایشان نیرومندتر است؟ و در نتیجه آیات ما را انکار می کردند. {

ذَاب الْآخرَةِ أَخْزَى وهم لَا ولَعفَأَرسلْنَا علَیهِم رِیحا صرْصرًا فی أَیامٍ نَّحسات لِّنُذیقَهم عذَاب الْخزْيِ فی الْحیاةِ الدنْیا 

 }16ینصرُونَ  {
پس بر آنان تندبادي توفنده در روزهایی شوم فرستادیم تا در زندگی دنیا عذاب رسوایی را بدانان بچشانیم و قطعاً عذاب آخرت 

 }16رسواکننده تر است و آنان یاري نخواهند شد. {

 منَاهیدفَه ودا ثَمأَمونَ  {وبکْسا کَانُوا یونِ بِمذَابِ الْهقَۀُ الْعاعص مى فَأَخَذَتْهدلَى الْهى عموا الْعبتَح17فَاس{ 
و اما ثمودیان: پس آنان را راهبري کردیم و [ لی ] کوردلی را بر هدایت ترجیح دادند ، پس به [ کیفر ] آنچه مرتکب می شدند صاعقه 

 }17ن را فروگرفت. {عذابِ خفّت آور آنا

 }18ونَجینَا الَّذینَ آمنُوا وکَانُوا یتَّقُونَ  {
 }18و کسانی را که ایمان آورده بودند و پروا می داشتند رهانیدیم. {

 }19ویوم یحشَرُ أَعداء اللَّه إِلَى النَّارِ فَهم یوزعونَ  {
 }19آتش گردآورده و بازداشت [ و دسته دسته تقسیم ] می شوند. { و [ یاد کن ] روزي را که دشمنان خدا به سوي

 }20حتَّى إِذَا ما جاؤُوها شَهِد علَیهِم سمعهم وأَبصارهم وجلُودهم بِما کَانُوا یعملُونَ  {
 }20ن گواهی دهند. {تا چون بدان رسند ، گوششان و دیدگانشان و پوستشان به آنچه می کرده اند ، بر ضدشا

 }21ولَ مرَّةٍ وإِلَیه تُرْجعونَ  {وقَالُوا لجلُودهم لم شَهِدتُّم علَینَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّه الَّذي أَنطَقَ کُلَّ شَیء وهو خَلَقَکُم أَ
همان خدایی که هر چیزي را به زبان درآورده ما را «ند: می گوی» چرا بر ضد ما شهادت دادید؟«و به پوست [ بدنِ ] خود می گویند: 

 }21» {گویا گردانیده است ، و او نخستین بار شما را آفرید و به سوي او برگردانیده می شوید.
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م أَنَّ اللَّه لَا یعلَم کَثیرًا مما تَعملُونَ  وما کُنتُم تَستَترُونَ أَنْ یشْهد علَیکُم سمعکُم ولَا أَبصارکُم ولَا جلُودکُم ولَکن ظَنَنتُ

}22{ 
و [ شما ] از اینکه مبادا گوش و دیدگان و پوستتان بر ضد شما گواهی دهند [ گناهانتان را ] پوشیده نمی داشتید لیکن گمان 

 }22داشتید که خدا بسیاري از آنچه را که می کنید نمی داند. {

 }23م الَّذي ظَنَنتُم بِرَبکُم أَرداکُم فَأَصبحتُم منْ الْخَاسرِینَ  {وذَلکُم ظَنُّکُ
 }23و همین بود گمانتان که درباره پروردگارتان بردید شما را هالك کرد و از زیانکاران شدید. {

 }24معتَبِینَ  {فَإِن یصبِرُوا فَالنَّار مثْوى لَّهم وإِن یستَعتبوا فَما هم منَ الْ
 }24پس اگر شکیبایی نمایند جایشان در آتش است و اگر از در پوزش درآیند مورد اجابت قرار نمی گیرند. {

ی أُملُ فالْقَو هِملَیقَّ عحو ما خَلْفَهمو یهِمدنَ أَییا بم منُوا لَهقُرَنَاء فَزَی مضْنَا لَهقَیوم خَلَت نَ الْجِنِّ مٍ قَدهِم ملن قَب

 }25والْإِنسِ إِنَّهم کَانُوا خَاسرِینَ  {
و براي آنان دمسازانی گذاشتیم ، و آنچه در دسترس ایشان و آنچه در پی آنان بود در نظرشان زیبا جلوه دادند و فرمان [ عذاب ] در 

 }25ودند ، بر ایشان واجب آمد ، چرا که آنها زیانکاران بودند. {میان امتهایی از جنّ و انس که پیش از آنان روزگار به سر برده ب

 }26وقَالَ الَّذینَ کَفَرُوا لَا تَسمعوا لهذَا الْقُرْآنِ والْغَوا فیه لَعلَّکُم تَغْلبونَ  {
 }26» {یروز شوید.به این قرآن گوش مدهید و سخن لغو در آن اندازید ، شاید شما پ«و کسانی که کافر شدند گفتند: 

 }27فَلَنُذیقَنَّ الَّذینَ کَفَرُوا عذَابا شَدیدا ولَنَجزِینَّهم أَسوأَ الَّذي کَانُوا یعملُونَ  {
 }27و قطعاً کسانی را که کافر شده اند عذابی سخت می چشانیم و حتماً آنها را به بدتر از آنچه می کرده اند جزا می دهیم. {

ج کونَ  {ذَلدحجنَا یاتا کَانُوا بِآیزَاء بِمج الْخُلْد ارا دیهف ملَه النَّار اء اللَّهد28زَاء أَع{ 
آري ، سزاي دشمنان خدا همان آتش است که در آن ، منزل همیشگی دارند. [ این ] جزا به کیفر آن است که نشانه هاي ما را انکار 

 }28می کردند. {

 }29منَ الْأَسفَلینَ  {ذینَ کَفَرُوا ربنَا أَرِنَا الَّذَینِ أَضَلَّانَا منَ الْجِنِّ والْإِنسِ نَجعلْهما تَحت أَقْدامنَا لیکُونَا وقَالَ الَّ
ان ده تا آنها را زیر پروردگارا ، آن دو [ گمراه گري ] از جنّ و انس که ما را گمراه کردند به ما نش«و کسانی که کفر ورزیدند گفتند: 
 }29» {قدمهایمان بگذاریم تا زبون شوند.

لَا تَحکَۀُ أَلَّا تَخَافُوا ولَائالْم هِملَیوا تَتَنَزَّلُ عتَقَاماس ثُم نَا اللَّهبینَ قَالُوا رونَ  إِنَّ الَّذدتُوع ی کُنتُمنَّۀِ الَّترُوا بِالْجشأَبزَنُوا و

}30{ 
سپس ایستادگی کردند ، فرشتگان بر آنان فرود می آیند [ و می گویند: ] » پروردگار ما خداست«قت ، کسانی که گفتند: در حقی

 }30هان ، بیم مدارید و غمین مباشید ، و به بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشید. {«

رَةِ وی الْآخفا ونْیاةِ الدیی الْحف اؤُکُمیلنُ أَوونَ  {نَحعا تَدا میهف لَکُمو کُما تَشْتَهِی أَنفُسا میهف 31لَکُم{ 
در زندگی دنیا و در آخرت دوستانتان ماییم ، و هر چه دلهایتان بخواهد در [ بهشت ] براي شماست ، و هر چه خواستار باشید در 

 }31آنجا خواهید داشت {

 }32نُزُلًا منْ غَفُورٍ رحیمٍ  {
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 }32» {روزيِ آماده اي از سوي آمرزنده مهربان است.

 }33ومنْ أَحسنُ قَولًا ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالحا وقَالَ إِنَّنی منَ الْمسلمینَ  {
؟ »از تسلیم شدگانممن [ در برابر خدا ] «و کیست خوشگفتارتر از آن کس که به سوي خدا دعوت نماید و کار نیک کند و گوید: 

}33{ 

 }34کَأَنَّه ولی حمیم  {ولَا تَستَوِي الْحسنَۀُ ولَا السیئَۀُ ادفَع بِالَّتی هی أَحسنُ فَإِذَا الَّذي بینَک وبینَه عداوةٌ 
که میان تو و میان او دشمنی است ، گویی و نیکی با بدي یکسان نیست. [ بدي را ] به آنچه خود بهتر است دفع کن آن گاه کسی 

 }34دوستی یک دل می گردد. {

 }35وما یلَقَّاها إِلَّا الَّذینَ صبرُوا وما یلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظیمٍ  {
 }35. {و این [ خصلت ] را جز کسانی که شکیبا بوده اند نمی یابند ، و آن را جز صاحب بهره اي بزرگ ، نخواهد یافت

}  یملالْع یعمالس وه إِنَّه ذْ بِاللَّهتَعطَانِ نَزْغٌ فَاسنَ الشَّیم نزَغَنَّکا یإِم36و{ 
 }36و اگر دمدمه اي از شیطان تو را از جاي درآورد ، پس به خدا پناه ببر که او خود شنواي داناست. {

مس والْقَمرُ لَا تَسجدوا للشَّمسِ ولَا للْقَمرِ واسجدوا للَّه الَّذي خَلَقَهنَّ إِن کُنتُم إِیاه ومنْ آیاته اللَّیلُ والنَّهار والشَّ

 }37تَعبدونَ  {
و از نشانه هاي [ حضورِ ] او شب و روز و خورشید و ماه است نه براي خورشید سجده کنید و نه براي ماه ، و آن خدایی را سجده 

 }37کنید که آنها را خلق کرده است اگر تنها او را می پرستید. {

 }38فَإِنِ استَکْبرُوا فَالَّذینَ عند ربک یسبحونَ لَه بِاللَّیلِ والنَّهارِ وهم لَا یسأَمونَ  {
 }38می کنند و خسته نمی شوند. { پس اگر کبر ورزیدند ، کسانی که در پیشگاه پروردگارِ تواند شبانه روز او را نیایش

ي أَحإِنَّ الَّذ تبرو تَزَّتاء اها الْمهلَیۀً فَإِذَا أَنزَلْنَا ععخَاش ضتَرَى الْأَر أَنَّک هاتنْ آیملَى وع تَى إِنَّهویِی الْمحا لَماهی

 }39کُلِّ شَیء قَدیرٌ  {
است که تو زمین را فسرده می بینی و چون باران بر آن فروریزیم به جنبش درآید و بردمد. آري ، و از [ دیگر ] نشانه هاي او این 

 }39همان کسی که آن را زندگی بخشید قطعاً زنده کننده مردگان است. در حقیقت ، او بر هر چیزي تواناست. {

فَمن یلْقَى فی النَّارِ خَیرٌ أَم من یأْتی آمنًا یوم الْقیامۀِ اعملُوا ما شئْتُم إِنَّ الَّذینَ یلْحدونَ فی آیاتنَا لَا یخْفَونَ علَینَا أَ

 }40إِنَّه بِما تَعملُونَ بصیرٌ  {
ی که کسانی که در [ فهم و ارائه ] آیات ما کژ می روند بر ما پوشیده نیستند. آیا کسی که در آتش افکنده می شود بهتر است یا کس

 }40روز قیامت آسوده خاطر می آید؟ هر چه می خواهید بکنید که او به آنچه انجام می دهید بیناست. {

 }41إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا بِالذِّکْرِ لَما جاءهم وإِنَّه لَکتَاب عزِیزٌ  {
 }41] و به راستی که آن کتابی ارجمند است. { کفر ورزیدند [ به کیفر خود می رسند -چون بدیشان رسید -کسانی که به این قرآن

}  یدمیمٍ حکنْ حتَنزِیلٌ م هنْ خَلْفلَا مو هیدنِ یین بلُ ماطالْب یهأْت42لَا ی{ 
 }42از پیش روي آن و از پشت سرش باطل به سویش نمی آید وحی [ نامه ] اي است از حکیمی ستوده [ صفات ] . {

 }43لَک إِلَّا ما قَد قیلَ للرُّسلِ من قَبلک إِنَّ ربک لَذُو مغْفرَةٍ وذُو عقَابٍ أَلیمٍ  {ما یقَالُ 
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به تو جز آنچه به پیامبران پیش از تو گفته شده است گفته نمی شود. به راستی که پروردگار تو داراي آمرزش و دارنده کیفري پردرد 
 }43است. {

شفَاء والَّذینَ لَا ه قُرْآنًا أَعجمیا لَّقَالُوا لَولَا فُصلَت آیاتُه أَأَعجمی وعرَبِی قُلْ هو للَّذینَ آمنُوا هدى وولَو جعلْنَا

}  یدعکَانٍ بن منَ مونَادی کلَئى أُومع هِملَیع وهقْرٌ وو هِمی آذَاننُونَ فؤْم44ی{ 
چرا آیه هاي آن روشن بیان نشده؟ کتابی غیر عربی و [ «و اگر [ این کتاب را ] قرآنی غیر عربی گردانیده بودیم ، قطعاً می گفتند: 

این [ کتاب ] براي کسانی که ایمان آورده اند رهنمود و درمانی است ، و کسانی که ایمان نمی آورند «بگو: » مخاطبِ آن ] عرب زبان؟
 }44سنگینی است و قرآن بر ایشان نامفهوم است ، و [ گویی ] آنان را از جایی دور ندا می دهند! {در گوشهایشان 

مإِنَّهو منَهیب یلَقُض کبن رم قَتبۀٌ سملَا کَللَوو یهف ففَاخْتُل تَابى الْکوسنَا مآتَی لَقَدرِیبٍ  {وم نْهم ی شَک45 لَف{ 
راستی موسی را کتاب [ تورات ] دادیم ، پس در آن اختالف واقع شد ، و اگر از جانب پروردگارت فرمانِ [ مهلت ] سبقت نگرفته و به 

 }45بود ، قطعاً میانشان داوري شده بود و در حقیقت آنان درباره آن به شکّی سخت دچارند. {

لَیاء فَعنْ أَسمو هنَفْسا فَلحاللَ صمنْ عم}  بِیدبِظَلَّامٍ لِّلْع کبا رما و46ه{ 
هر که کار شایسته کند ، به سود خود اوست و هر که بدي کند ، به زیان خود اوست ، و پروردگار تو به بندگان [ خود ] ستمکار 

 }46نیست. {

وما تَحملُ منْ أُنثَى ولَا تَضَع إِلَّا بِعلْمه ویوم ینَادیهِم أَینَ  إِلَیه یرَد علْم الساعۀِ وما تَخْرُج من ثَمرَات منْ أَکْمامها

}  ن شَهِیدنَّا ما مم ی قَالُوا آذَنَّاك47شُرَکَائ{ 
بار نمی  دانستن هنگام رستاخیز فقط منحصر به اوست ، و میوه ها از غالفهایشان بیرون نمی آیند و هیچ مادینه اي بار نمی گیرد و

با بانگ رسا به تو می «می گویند: » شریکان من کجایند؟«گذارد مگر آنکه او به آن علم دارد. و روزي که [ خدا ] آنان را ندا می دهد: 
 }47» {گوییم که هیچ گواهی از میان ما نیست.

 }48صٍ  {وضَلَّ عنْهم ما کَانُوا یدعونَ من قَبلُ وظَنُّوا ما لَهم من محی
 }48و آنچه را که در دنیا می پرستیدند از آنها غایب است ویقین می کنندکه راه فراري برایشان نیست {

 }49لَا یسأَم الْإِنسانُ من دعاء الْخَیرِ وإِن مسه الشَّرُّ فَیؤُوس قَنُوطٌ  {
 }49دي ناامید و مایوس می شود {انسان ازطلب خیر خسته نمی شود اما همینکه دچار شر می گردد بزو

ولَئن رجِعت إِلَى ربی إِنَّ لی عنده ولَئنْ أَذَقْنَاه رحمۀً منَّا من بعد ضَرَّاء مستْه لَیقُولَنَّ هذَا لی وما أَظُنُّ الساعۀَ قَائمۀً 

ینَ کَفَرُوا بِمئَنَّ الَّذنَى فَلَنُنَبسلَلْح}  یظذَابٍ غَلنْ عم میقَنَّهلَنُذلُوا وم50ا ع{ 
و اگر بعد از بالیی که به او رسیده رحمتی از ناحیه خودبه او بچشانیم ، هرآینه می گوید: این خیر از ناحیه خودم است و من اصال 

همانا برایم نیکی و عاقبت خیر خواهد بود،  گمان نمی کنم قیامتی برپا شود و به فرض اگر هم من بسوي پروردگارم بازگردانده شوم ،
 }50پس بزودي کافران را به آنچه می کردند خبر می دهیم وبه آنها عذابی شدید می چشانیم {

 }51وإِذَا أَنْعمنَا علَى الْإِنسانِ أَعرَض ونَأى بِجانبِه وإِذَا مسه الشَّرُّ فَذُو دعاء عرِیضٍ  {
 }51سان نعمتی بدهیم ، روي می گرداند و دوري می کند و وقتی به شري مبتال می شود دعاهایی طوالنی دارد {وزمانیکه به ان

}  یدعقَاقٍ بی شف ونْ همنْ أَضَلُّ مم کَفَرْتُم بِه ثُم اللَّه ندنْ عإِن کَانَ م تُمأَی52قُلْ أَر{ 
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از ناحیه خدا باشد و شما به آن کفر ورزیده باشید، دراین صورت چه کسی گمراهتر است از بگو مرا خبر دهید، اگر حقیقتا این قرآن 
 }52کسانی که در اختالفی شدید و عمیق قرار گرفته اند؟ {

کبِرَب کْفی لَمقُّ أَوالْح أَنَّه منَ لَهیتَبتَّى یح هِمی أَنفُسفی الْآفَاقِ ونَا فاتآی نُرِیهِمس }  شَهِید ءلَى کُلِّ شَیع 53أَنَّه{ 
بزودي آیات خود را هم در آفاق و هم در نفوسشان به آنها نشان خواهیم داد تا آشکار شود که قرآن حق است ، آیا این شهادت براي 

 }53پروردگار تو کافی نیست که او ناظر و گواه بر هر چیز است ؟ {

 }54قَاء ربهِم أَلَا إِنَّه بِکُلِّ شَیء محیطٌ  {أَلَا إِنَّهم فی مرْیۀٍ من لِّ
 }54آگاه باش که که اینها در مساله معاد در شکند و بدان که خدا بر هر چیزي احاطه دارد {

 
 زخرف - 71

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1حم  {
 }1حاء میم {

 }2الْمبِینِ  {والْکتَابِ 
 }2سوگند به کتاب روشنگر {

 }3إِنَّا جعلْنَاه قُرْآنًا عرَبِیا لَّعلَّکُم تَعقلُونَ  {
 }3ما آن را قرآنى عربى قرار دادیم باشد که بیندیشید {

}  یمکح یلنَا لَعیتَابِ لَدالْک ی أُمف إِنَّه4و{ 
 }4وح محفوظ] به نزد ما سخت واال و پر حکمت است {و همانا که آن در کتاب اصلى [=ل

 }5أَفَنَضْرِب عنکُم الذِّکْرَ صفْحا أَن کُنتُم قَوما مسرِفینَ  {
 }5آیا به [صرف] اینکه شما قومى منحرفید [باید] قرآن را از شما باز داریم {

 }6وکَم أَرسلْنَا من نَّبِی فی الْأَولینَ  {
 }6بسا پیامبرانى که در [میان] گذشتگان روانه کردیم {و چه 

 }7وما یأْتیهِم من نَّبِی إِلَّا کَانُوا بِه یستَهزِؤُون  {
 }7گرفتند {و هیچ پیامبرى به سوى ایشان نیامد مگر اینکه او را به ریشخند مى

ثَلُ الْأَوضَى ممطْشًا وم بنْهم لَکْنَا أَشَدینَ  {فَأَه8ل{ 
 }8و نیرومندتر از آنان را به هالکت رسانیدیم و سنت پیشینیان تکرار شد {
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}  یملزِیزُ الْعنَّ الْعقُولُنَّ خَلَقَهلَی ضالْأَرو اتاومنْ خَلَقَ السم مأَلْتَهن سلَئ9و{ 
 }9فت آنها را همان قادر دانا آفریده است {و اگر از آنان بپرسى آسمانها و زمین را چه کسى آفریده قطعا خواهند گ

 }10الَّذي جعلَ لَکُم الْأَرض مهدا وجعلَ لَکُم فیها سبلًا لَّعلَّکُم تَهتَدونَ  {
 }10اى گردانید و براى شما در آن راهها نهاد باشد که راه یابید {همان کسى که این زمین را براى شما گهواره

 }11زَّلَ منَ السماء ماء بِقَدرٍ فَأَنشَرْنَا بِه بلْدةً میتًا کَذَلک تُخْرَجونَ  {والَّذي نَ
و آن کس که آبى به اندازه از آسمان فرود آورد پس به وسیله آن سرزمینى مرده را زنده گردانیدیم همین گونه [از گورها] بیرون 

 }11شوید {آورده مى

 }12زواج کُلَّها وجعلَ لَکُم منَ الْفُلْک والْأَنْعامِ ما تَرْکَبونَ  {والَّذي خَلَقَ الْأَ
 }12اى که] سوار شوید قرار داد {و همان کسى که جفتها را یکسره آفرید و براى شما از کشتیها و دامها [وسیله

ا استَویتُم علَیه وتَقُولُوا سبحانَ الَّذي سخَّرَ لَنَا هذَا وما کُنَّا لَه مقْرِنینَ  لتَستَووا علَى ظُهورِه ثُم تَذْکُرُوا نعمۀَ ربکُم إِذَ

}13{ 
تا بر پشت آن[ها] قرار گیرید پس چون بر آن[ها] برنشستید نعمت پروردگار خود را یاد کنید و بگویید پاك است کسى که این را 

 }13ساختن] آنها نبود {یاراى [رامبراى ما رام کرد و[گرنه] ما را 

 }14وإِنَّا إِلَى ربنَا لَمنقَلبونَ  {
 }14و به راستى که ما به سوى پروردگارمان بازخواهیم گشت {

 }15وجعلُوا لَه منْ عباده جزْءا إِنَّ الْإِنسانَ لَکَفُور مبِینٌ  {
 }15[چون فرزند و شریک] قرار دادندبه راستى که انسان بس ناسپاس آشکار است {و براى او بعضى از بندگان [خدا] را جزئى 

 }16أَمِ اتَّخَذَ مما یخْلُقُ بنَات وأَصفَاکُم بِالْبنینَ  {
 }16آفریند خود دخترانى برگرفته و به شما پسران را اختصاص داده است {آیا از آنچه مى

 }17ضَرَب للرَّحمنِ مثَلًا ظَلَّ وجهه مسودا وهو کَظیم  {وإِذَا بشِّرَ أَحدهم بِما 
گردد در حالى که خشم و تاسف خود را دهد خبر دهند چهره او سیاه مىو چون یکى از آنان را به آنچه به [خداى] رحمان نسبت مى

 }17خورد {فرو مى

 }18خصامِ غَیرُ مبِینٍ  {أَومن ینَشَّأُ فی الْحلْیۀِ وهو فی الْ
 }18کنند] که در زر و زیور پرورش یافته و در [هنگام] مجادله بیانش غیر روشن است {آیا کسى [را شریک خدا مى

 }19لُونَ  {وجعلُوا الْملَائکَۀَ الَّذینَ هم عباد الرَّحمنِ إِنَاثًا أَشَهِدوا خَلْقَهم ستُکْتَب شَهادتُهم ویسأَ
و فرشتگانى را که خود بندگان رحمانند مادینه [و دختران او] پنداشتند آیا در خلقت آنان حضور داشتند گواهى ایشان به زودى 

 }19شود و [از آن] پرسیده خواهند شد {نوشته مى

 }20هم إِلَّا یخْرُصونَ  { وقَالُوا لَو شَاء الرَّحمنُ ما عبدنَاهم ما لَهم بِذَلک منْ علْمٍ إِنْ
 }20زنند {پرستیدیم آنان به این [دعوى] دانشى ندارند [و] جز حدس نمىخواست آنها را نمىگویند اگر [خداى] رحمان مىو مى

 }21أَم آتَینَاهم کتَابا من قَبله فَهم بِه مستَمسکُونَ  {
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 }21جویند {ایم که بدان تمسک مىدادهآیا به آنان پیش از آن [قرآن] کتابى 

 }22بلْ قَالُوا إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى أُمۀٍ وإِنَّا علَى آثَارِهم مهتَدونَ  {
 }22[نه] بلکه گفتند ما پدران خود را بر آیینى یافتیم و ما [هم با] پى گیرى از آنان راه یافتگانیم {

رِهم مقْتَدونَ  من قَبلک فی قَرْیۀٍ من نَّذیرٍ إِلَّا قَالَ متْرَفُوها إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى أُمۀٍ وإِنَّا علَى آثَاوکَذَلک ما أَرسلْنَا 

}23{ 
آیینى [و اى نفرستادیم مگر آنکه خوشگذرانان آن گفتند ما پدران خود را بر و بدین گونه در هیچ شهرى پیش از تو هشداردهنده

 }23ایم و ما از پى ایشان راهسپریم {راهى] یافته

 }24قَالَ أَولَو جِئْتُکُم بِأَهدى مما وجدتُّم علَیه آباءکُم قَالُوا إِنَّا بِما أُرسلْتُم بِه کَافرُونَ  {
اید یاورم گفتند ما [نسبت] به آنچه بدان فرستاده شدهاید براى شما بتر از آنچه پدران خود را بر آن یافتهگفت هر چند هدایت کننده

 }24کافریم {

 }25فَانتَقَمنَا منْهم فَانظُرْ کَیف کَانَ عاقبۀُ الْمکَذِّبِینَ  {
 }25کنندگان چگونه بوده است {پس از آنان انتقام گرفتیم پس بنگر فرجام تکذیب

مقَوو أَبِیهل یمرَاهإِذْ قَالَ إِبونَ  {ودبا تَعمرَاء می بإِنَّن 26ه{ 
 }26پرستید بیزارم {و چون ابراهیم به [نا]پدرى خود و قومش گفت من واقعا از آنچه مى

 }27إِلَّا الَّذي فَطَرَنی فَإِنَّه سیهدینِ  {
 }27مگر [از] آن کس که مرا پدید آورد و البته او مرا راهنمایى خواهد کرد {

 }28وجعلَها کَلمۀً باقیۀً فی عقبِه لَعلَّهم یرْجِعونَ  {
 }28و او آن را در پى خود سخنى جاویدان کرد باشد که آنان [به توحید] بازگردند {

 }29بلْ متَّعت هؤُلَاء وآباءهم حتَّى جاءهم الْحقُّ ورسولٌ مبِینٌ  {
 }29اى آشکار به سویشان آمد {ن را برخودارى دادم تا حقیقت و فرستادهبلکه اینان و پدرانشا

 }30ولَما جاءهم الْحقُّ قَالُوا هذَا سحرٌ وإِنَّا بِه کَافرُونَ  {
 }30و چون حقیقت به سویشان آمد گفتند این افسونى است و ما منکر آنیم {

 }31علَى رجلٍ منَ الْقَرْیتَینِ عظیمٍ  {وقَالُوا لَولَا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ 
 }31و گفتند چرا این قرآن بر مردى بزرگ از [آن] دو شهر فرود نیامده است {

مضَهعنَا بفَعرا ونْیاةِ الدیی الْحف میشَتَهعم منَهینَا بمنُ قَسنَح کبۀَ رمحونَ رمقْسی مأَهعقَ بم  فَوضُهعذَ بتَّخیل اتجرضٍ د

 }32بعضًا سخْرِیا ورحمت ربک خَیرٌ مما یجمعونَ  {
ایم و برخى از آنان کنند ما [وسایل] معاش آنان را در زندگى دنیا میانشان تقسیم کردهآیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم مى

ایم تا بعضى از آنها بعضى [دیگر] را در خدمت گیرند و رحمت پروردگار تو از آنچه بعضى [دیگر] قرار داده را از [نظر] درجات باالتر از
 }32اندوزند بهتر است {آنان مى

 }33معارِج علَیها یظْهرُونَ  {وولَولَا أَن یکُونَ النَّاس أُمۀً واحدةً لَجعلْنَا لمن یکْفُرُ بِالرَّحمنِ لبیوتهِم سقُفًا من فَضَّۀٍ 
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ورزیدند هاى آنان که به [خداى] رحمان کفر مىو اگر نه آن بود که [همه] مردم [در انکار خدا] امتى واحد گردند قطعا براى خانه
 }33دادیم {سقفها و نردبانهایى از نقره که بر آنها باال روند قرار مى

 }34را علَیها یتَّکؤُونَ  {ولبیوتهِم أَبوابا وسرُ
 }34هایشان نیز درها و تختهایى که بر آنها تکیه زنند {و براى خانه

 }35وزخْرُفًا وإِن کُلُّ ذَلک لَما متَاع الْحیاةِ الدنْیا والْآخرَةُ عند ربک للْمتَّقینَ  {
 }35تاع زندگى دنیا نیست و آخرت پیش پروردگار تو براى پرهیزگاران است {و زر و زیورهاى [دیگر نیز] و همه اینها جز م

 }36ومن یعش عن ذکْرِ الرَّحمنِ نُقَیض لَه شَیطَانًا فَهو لَه قَرِینٌ  {
 }36گماریم تا براى وى دمسازى باشد {و هر کس از یاد [خداى] رحمان دل بگرداند بر او شیطانى مى

مإِنَّهونَ  { وتَدهم مونَ أَنَّهبسحیبِیلِ ونِ السع مونَهدص37لَی{ 
 }37پندارند که راه یافتگانند {دارند و [آنها] مىو مسلما آنها ایشان را از راه باز مى

 }38ینُ  {حتَّى إِذَا جاءنَا قَالَ یا لَیت بینی وبینَک بعد الْمشْرِقَینِ فَبِئْس الْقَرِ
تا آنگاه که او [با دمسازش] به حضور ما آید [خطاب به شیطان] گوید اى کاش میان من و تو فاصله خاور و باختر بود که چه بد 

 }38دمسازى هستى {

 }39ولَن ینفَعکُم الْیوم إِذ ظَّلَمتُم أَنَّکُم فی الْعذَابِ مشْتَرِکُونَ  {
 }39شما در عذاب مشترك خواهید بود {بخشد چون ستم کردید در حقیقتراى شما سود نمىو امروز هرگز [پشیمانى] ب

 }40أَفَأَنت تُسمع الصم أَو تَهدي الْعمی ومن کَانَ فی ضَلَالٍ مبِینٍ  {
 }40راه نمایى { توانى کران را شنوا کنى یا نابینایان و کسى را که همواره در گمراهى آشکارى استپس آیا تو مى

 }41فَإِما نَذْهبنَّ بِک فَإِنَّا منْهم منتَقمونَ  {
 }41کشیم {پس اگر ما تو را [از دنیا] ببریم قطعا از آنان انتقام مى

 }42أَو نُرِینَّک الَّذي وعدنَاهم فَإِنَّا علَیهِم مقْتَدرونَ  {
 }42ایم به تو نشان دهیم حتما ما بر آنان قدرت داریم {دادهیا [اگر] آنچه را به آنان وعده 

 }43فَاستَمسک بِالَّذي أُوحی إِلَیک إِنَّک علَى صرَاط مستَقیمٍ  {
 }43پس به آنچه به سوى تو وحى شده است چنگ د رز ن که تو بر راهى راست قرار دارى {

و کمقَولو کْرٌ لَّکلَذ إِنَّهأَلُونَ  {وتُس فو44س{ 
 }44و به راستى که [قرآن] براى تو و براى قوم تو [مایه] تذکرى است و به زودى [در مورد آن] پرسیده خواهید شد {

 }45واسأَلْ منْ أَرسلْنَا من قَبلک من رسلنَا أَجعلْنَا من دونِ الرَّحمنِ آلهۀً یعبدونَ  {
رسوالن ما که پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو آیا در برابر [خداى] رحمان خدایانى که مورد پرستش قرار گیرند مقرر و از 

 }45ایم {داشته

 }46ولَقَد أَرسلْنَا موسى بِآیاتنَا إِلَى فرْعونَ وملَئه فَقَالَ إِنِّی رسولُ رب الْعالَمینَ  {
 }46هاى خویش به سوى فرعون و سران [قوم] او روانه کردیم پس گفت من فرستاده پروردگار جهانیانم {ا نشانهو همانا موسى را ب
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 }47فَلَما جاءهم بِآیاتنَا إِذَا هم منْها یضْحکُونَ  {
 }47پس چون آیات ما را براى آنان آورد ناگهان ایشان بر آنها خنده زدند {

 }48یۀٍ إِلَّا هی أَکْبرُ منْ أُخْتها وأَخَذْنَاهم بِالْعذَابِ لَعلَّهم یرْجِعونَ  {وما نُرِیهِم منْ آ
نمودیم مگر اینکه آن از نظیر [و مشابه] آن بزرگتر بود و به عذاب گرفتارشان کردیم تا مگر به راه آیند اى به ایشان نمىو [ما] نشانه

}48{ 

ا السها أَیقَالُوا یونَ  {وتَدهإِنَّنَا لَم كندع هِدا عبِم کبلَنَا ر عرُ اد49اح{ 
 }49ایم {و گفتند اى فسونگر پروردگارت را به [پاس] آنچه با تو عهد کرده براى ما بخوان که ما واقعا به راه درست درآمده

 }50فَلَما کَشَفْنَا عنْهم الْعذَاب إِذَا هم ینکُثُونَ  {
 }50و چون عذاب را از آنها برداشتیم بناگاه آنان پیمان شکستند {

 }51ا تُبصرُونَ  {ونَادى فرْعونُ فی قَومه قَالَ یا قَومِ أَلَیس لی ملْک مصرَ وهذه الْأَنْهار تَجرِي من تَحتی أَفَلَ
مردم [کشور] من آیا پادشاهى مصر و این نهرها که از زیر [کاخهاى] من روان و فرعون در [میان] قوم خود ندا درداد [و] گفت اى 

 }51بینید {است از آن من نیست پس مگر نمى

 }52أَم أَنَا خَیرٌ منْ هذَا الَّذي هو مهِینٌ ولَا یکَاد یبِینُ  {
 }52بهترم { تواند درست بیان کندمقدار است و نمىآیا [نه] من از این کس که خود بى

 }53فَلَولَا أُلْقی علَیه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أَو جاء معه الْملَائکَۀُ مقْتَرِنینَ  {
 }53اند {پس چرا بر او دستبندهایى زرین آویخته نشده یا با او فرشتگانى همراه نیامده

 }54فَاسقینَ  { فَاستَخَف قَومه فَأَطَاعوه إِنَّهم کَانُوا قَوما
 }54مغز یافت [و آنان را فریفت] و اطاعتش کردند چرا که آنها مردمى منحرف بودند {پس قوم خود را سبک

 }55فَلَما آسفُونَا انتَقَمنَا منْهم فَأَغْرَقْنَاهم أَجمعینَ  {
 }55کردیم { و چون ما را به خشم درآوردند از آنان انتقام گرفتیم و همه آنان را غرق

 }56فَجعلْنَاهم سلَفًا ومثَلًا للْآخرِینَ  {
 }56اى [بد] و عبرتى براى آیندگان گردانیدیم {و آنان را پیشینه

 }57ولَما ضُرِب ابنُ مرْیم مثَلًا إِذَا قَومک منْه یصدونَ  {
 }57قوم تو از آن [سخن] هلهله درانداختند [و اعراض کردند] { و هنگامى که [در مورد] پسر مریم مثالى آورده شد بناگاه

 }58وقَالُوا أَآلهتُنَا خَیرٌ أَم هو ما ضَرَبوه لَک إِلَّا جدلًا بلْ هم قَوم خَصمونَ  {
 }58اند {پیشهى جدلو گفتند آیا معبودان ما بهترند یا او آن [مثال] را جز از راه جدل براى تو نزدند بلکه آنان مردم

 }59إِنْ هو إِلَّا عبد أَنْعمنَا علَیه وجعلْنَاه مثَلًا لِّبنی إِسرَائیلَ  {
 }59ایم نیست {اى که بر وى منت نهاده و او را براى فرزندان اسرائیل سرمشق [و آیتى] گردانیده[عیسى] جز بنده

 }60ملَائکَۀً فی الْأَرضِ یخْلُفُونَ  {ولَو نَشَاء لَجعلْنَا منکُم 
 }60و اگر بخواهیم قطعا به جاى شما فرشتگانى که در [روى] زمین جانشین [شما] گردند قرار دهیم {
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}  یمتَقسرَاطٌ مذَا صونِ هاتَّبِعا وتَرُنَّ بِهۀِ فَلَا تَماعلِّلس لْملَع إِنَّه61و{ 
 }61ى براى [فهم] رستاخیز است پس زنهار در آن تردید مکن و از من پیروى کنید این است راه راست {او همانا آن نشانه

 }62ولَا یصدنَّکُم الشَّیطَانُ إِنَّه لَکُم عدو مبِینٌ  {
 }62و مبادا شیطان شما را از راه به در برد زیرا او براى شما دشمنى آشکار است {

 }63ه وأَطیعونِ  {سى بِالْبینَات قَالَ قَد جِئْتُکُم بِالْحکْمۀِ ولأُبینَ لَکُم بعض الَّذي تَخْتَلفُونَ فیه فَاتَّقُوا اللَّولَما جاء عی
برایتان  کردیدو چون عیسى دالیل آشکار آورد گفت به راستى براى شما حکمت آوردم و تا در باره بعضى از آنچه در آن اختالف مى

 }63توضیح دهم پس از خدا بترسید و فرمانم ببرید {

}  یمتَقسرَاطٌ مذَا صه وهدبفَاع کُمبری وبر وه 64إِنَّ اللَّه{ 
 }64خداست که خود پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستید این است راه راست {در حقیقت

م زَابالْأَح یمٍ  {فَاخْتَلَفمٍ أَلوذَابِ ینْ عوا مینَ ظَلَملٌ لِّلَّذیفَو هِمنی65ن ب{ 
 }65تا [آنکه] از میانشان احزاب دست به اختالف زدند پس واى بر کسانى که ستم کردند از عذاب روزى دردناك {

 }66ونَ  {هلْ ینظُرُونَ إِلَّا الساعۀَ أَن تَأْتیهم بغْتَۀً وهم لَا یشْعرُ
 }66زنند ناگهان بر آنان در رسد {برند که رستاخیز در حالى که حدس نمىآیا جز [این] انتظار مى

 }67الْأَخلَّاء یومئذ بعضُهم لبعضٍ عدو إِلَّا الْمتَّقینَ  {
 }67شان دشمن بعضى دیگرند {در آن روز یاران جز پرهیزگاران بعضى

 }68خَوف علَیکُم الْیوم ولَا أَنتُم تَحزَنُونَ  {یا عباد لَا 
 }68اى بندگان من امروز بر شما بیمى نیست و غمگین نخواهید شد {

 }69الَّذینَ آمنُوا بِآیاتنَا وکَانُوا مسلمینَ  {
 }69همان کسانى که به آیات ما ایمان آورده و تسلیم بودند {

 }70نتُم وأَزواجکُم تُحبرُونَ  {ادخُلُوا الْجنَّۀَ أَ
 }70شوید {شما با همسرانتان شادمانه داخل بهشت

یهف أَنتُمنُ ویتَلَذُّ الْأَعو الْأَنفُس ا تَشْتَهِیها میهفابٍ وأَکْوبٍ ون ذَهم افحهِم بِصلَیع طَافونَ  {ید71ا خَال{ 
گردانند و در آنجا آنچه دلها آن را بخواهند و دیدگان را خوش آید [هست] و شما در آن در برابر آنان مى هایىسینیهایى از طال و جام

 }71جاودانید {

 }72وتلْک الْجنَّۀُ الَّتی أُورِثْتُموها بِما کُنتُم تَعملُونَ  {
 }72کردید میراث یافتید {و این است همان بهشتى که به [پاداش] آنچه مى

 }73کُم فیها فَاکهۀٌ کَثیرَةٌ منْها تَأْکُلُونَ  {لَ
 }73خورید {هایى فراوان خواهد بود که از آنها مىدر آنجا براى شما میوه

 }74إِنَّ الْمجرِمینَ فی عذَابِ جهنَّم خَالدونَ  {
 }74گمان مجرمان در عذاب جهنم ماندگارند {بى
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 منْهفَتَّرُ عونَ  {لَا یسلبم یهف مه75و{ 
 }75یابد و آنها در آنجا نومیدند {[عذاب] از آنان تخفیف نمى

 }76وما ظَلَمنَاهم ولَکن کَانُوا هم الظَّالمینَ  {
 }76و ما بر ایشان ستم نکردیم بلکه خود ستمکار بودند {

 }77إِنَّکُم ماکثُونَ  { ونَادوا یا مالک لیقْضِ علَینَا ربک قَالَ
 }77و فریاد کشند اى مالک [بگو] پروردگارت جان ما را بستاند پاسخ دهد شما ماندگارید {

 }78لَقَد جِئْنَاکُم بِالْحقِّ ولَکنَّ أَکْثَرَکُم للْحقِّ کَارِهونَ  {
 }78قطعا حقیقت را برایتان آوردیم لیکن بیشتر شما حقیقت را خوش نداشتید {

 }79أَم أَبرَموا أَمرًا فَإِنَّا مبرِمونَ  {
 }79ورزیم {اند ما [نیز] ابرام مىیا در کارى ابرام ورزیده

 }80أَم یحسبونَ أَنَّا لَا نَسمع سرَّهم ونَجواهم بلَى ورسلُنَا لَدیهِم یکْتُبونَ  {
 }80کنند {شنویم چرا و فرشتگان ما پیش آنان [حاضرند و] ثبت مىشان را نمىپندارند که ما راز آنها و نجوایآیا مى

 }81قُلْ إِن کَانَ للرَّحمنِ ولَد فَأَنَا أَولُ الْعابِدینَ  {
 }81بگو اگر براى [خداى] رحمان فرزندى بود خود من نخستین پرستندگان بودم {

 }82رب الْعرْشِ عما یصفُونَ  {سبحانَ رب السماوات والْأَرضِ 
 }82کنند منزه است {پروردگار آسمانها و زمین [و] پروردگار عرش از آنچه وصف مى

 }83فَذَرهم یخُوضُوا ویلْعبوا حتَّى یلَاقُوا یومهم الَّذي یوعدونَ  {
 }83شوند دیدار کنند {نند تا آن روزى را که بدان وعده داده مىگویى خود فرو روند و بازى کپس آنان را رها کن تا در یاوه

}  یملالْع یمکالْح وهو ضِ إِلَهی الْأَرفو اء إِلَهمی السي فالَّذ وه84و{ 
 }84کار دانا {سنجیدهو اوست که در آسمان خداست و در زمین خداست و هموست

 لْکم ي لَهالَّذ كارتَبونَ  {وعتُرْج هإِلَیۀِ واعالس لْمع هندعا ومنَهیا بمضِ والْأَرو اتاوم85الس{ 
و خجسته است کسى که فرمانروایى آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن اوست و علم قیامت پیش اوست و به سوى او 

 }85شوید {برگردانیده مى

الَّذ کلملَا یونَ  {ولَمعی مهقِّ وبِالْح ن شَهِدۀَ إِلَّا مالشَّفَاع هونن دونَ معد86ینَ ی{ 
 }86پرستند] اختیار شفاعت ندارند مگر آن کسانى که آگاهانه به حق گواهى داده باشند {خوانند [و مىو کسانى که به جاى او مى

 }87نَّ اللَّه فَأَنَّى یؤْفَکُونَ  {ولَئن سأَلْتَهم منْ خَلَقَهم لَیقُولُ
 }87شوند {خدا پس چگونه [از حقیقت] بازگردانیده مىو اگر از آنان بپرسى چه کسى آنان را خلق کرده مسلما خواهند گفت

 }88وقیله یارب إِنَّ هؤُلَاء قَوم لَّا یؤْمنُونَ  {
 }88ایمان نخواهند آورد {اند که و گوید اى پروردگار من اینها جماعتى

 }89فَاصفَح عنْهم وقُلْ سلَام فَسوف یعلَمونَ  {
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 }89[و خدا فرمود] از ایشان روى برتاب و بگو به سالمت پس زودا که بدانند {

 
 احقاف - 72

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1حم  {
 }1حاء میم {

 }2تَنْزِیلُ الْکتَابِ منَ اللَّه الْعزِیزِ الْحکیمِ  {
 }2فرو فرستادن این کتاب از جانب خداى ارجمند حکیم است {

 }3ونَ  {نذروا معرِضُما خَلَقْنَا السماوات والْأَرض وما بینَهما إِلَّا بِالْحقِّ وأَجلٍ مسمى والَّذینَ کَفَرُوا عما أُ
اند از آنچه هشدار [ما] آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حق و [تا] زمانى معین نیافریدیم و کسانى که کافر شده

 }3اند رویگردانند {داده شده

هم شرْك فی السماوات ائْتُونی بِکتَابٍ من قَبلِ قُلْ أَرأَیتُم ما تَدعونَ من دونِ اللَّه أَرونی ماذَا خَلَقُوا منَ الْأَرضِ أَم لَ

 }4هذَا أَو أَثَارةٍ منْ علْمٍ إِن کُنتُم صادقینَ  {
خوانید به من نشان دهید که چه چیزى از زمین [را] آفریده یا [مگر] آنان را در بگو به من خبر دهید آنچه را به جاى خدا فرا مى

 }4اى از دانش نزد من آورید {گویید کتابى پیش از این [قرآن] یا بازماندهها مشارکتى است اگر راست مى[کار] آسمان

 }5فلُونَ  {ومنْ أَضَلُّ ممن یدعو من دونِ اللَّه من لَّا یستَجِیب لَه إِلَى یومِ الْقیامۀِ وهم عن دعائهِم غَا
 }5خبرند {دهد و آنها از دعایشان بىخواند که تا روز قیامت او را پاسخ نمىکس که به جاى خدا کسى را مى تر از آنو کیست گمراه

 }6وإِذَا حشرَ النَّاس کَانُوا لَهم أَعداء وکَانُوا بِعبادتهِم کَافرِینَ  {
 }6{ و چون مردم محشور گردند دشمنان آنان باشند و به عبادتشان انکار ورزند

 }7وإِذَا تُتْلَى علَیهِم آیاتُنَا بینَات قَالَ الَّذینَ کَفَرُوا للْحقِّ لَما جاءهم هذَا سحرٌ مبِینٌ  {
و چون آیات روشن ما بر ایشان خوانده شود آنان که چون حقیقت به سویشان آمد منکر آن شدند گفتند این سحرى آشکار است 

}7{ 

بِه شَهِیدا بینی وبینَکُم ونَ افْتَرَاه قُلْ إِنِ افْتَرَیتُه فَلَا تَملکُونَ لی منَ اللَّه شَیئًا هو أَعلَم بِما تُفیضُونَ فیه کَفَى أَم یقُولُ

}  یمالرَّح الْغَفُور وه8و{ 
تر است به آنچه شم در برابر خدا اختیار چیزى براى من ندارید او آگاهگویند این [کتاب] را بربافته است بگو اگر آن را بربافته بایا مى

 }8روید گواه بودن او میان من و شما بس است و اوست آمرزنده مهربان {[با طعنه] در آن فرو مى
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 }9ا ما یوحى إِلَی وما أَنَا إِلَّا نَذیرٌ مبِینٌ  {قُلْ ما کُنت بِدعا منْ الرُّسلِ وما أَدرِي ما یفْعلُ بِی ولَا بِکُم إِنْ أَتَّبِع إِلَّ
شود اى خواهد شد جز آنچه را که به من وحى مىدانم با من و با شما چه معاملهبگو من از [میان] پیامبران نودرآمدى نبودم و نمى

 }9اى آشکار [بیش] نیستم {کنم و من جز هشداردهندهپیروى نمى

تُم إِنَّ اللَّه لَا یهدي م إِن کَانَ منْ عند اللَّه وکَفَرْتُم بِه وشَهِد شَاهد من بنی إِسرَائیلَ علَى مثْله فَآمنَ واستَکْبرْقُلْ أَرأَیتُ

 }10الْقَوم الظَّالمینَ  {
باشید و شاهدى از فرزندان اسرائیل به مشابهت آن [با  بگو به من خبر دهید اگر این [قرآن] از نزد خدا باشد و شما بدان کافر شده

تورات] گواهى داده و ایمان آورده باشد و شما تکبر نموده باشید [آیا باز هم شما ستمکار نیستید] البته خدا قوم ستمگر را هدایت 
 }10کند {نمى

ا سرًا مکَانَ خَی نُوا لَوینَ آملَّذینَ کَفَرُوا لقَالَ الَّذو}  یمقَد ذَا إِفْکقُولُونَ هیفَس وا بِهتَدهی إِذْ لَمو هقُونَا إِلَی11ب{ 
گرفتند و چون بدان هدایت اند گفتند اگر [این دین] خوب بود بر ما بدان پیشى نمىو کسانى که کافر شدند به آنان که گرویده

 }11اند به زودى خواهند گفت این دروغى کهنه است {نیافته

ینَ ظَلَمالَّذ رنذا لِّیرَبِیانًا عقٌ لِّسدصم تَابذَا کهۀً ومحرا وامى إِموسم تَابک هلن قَبمینَ  {ونسحلْمشْرَى لب12وا و{ 
کننده [آن] است ه تصدیقو [حال آنکه] پیش از آن کتاب موسى راهبر و [مایه] رحمتى بود و این [قرآن] کتابى است به زبان عربى ک

 }12اى باشد {اند هشدار دهد و براى نیکوکاران مژدهتا کسانى را که ستم کرده

 }13إِنَّ الَّذینَ قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا فَلَا خَوف علَیهِم ولَا هم یحزَنُونَ  {
 }13ادگى کردند بیمى بر آنان نیست و غمگین نخواهند شد {سپس ایستمحققا کسانى که گفتند پروردگار ما خداست

 }14أُولَئک أَصحاب الْجنَّۀِ خَالدینَ فیها جزَاء بِما کَانُوا یعملُونَ  {
 }14مانند {دادند جاودانه در آن مىایشان اهل بهشتند که به پاداش آنچه انجام مى

هیدالانَ بِونَا الْإِنسیصولَغَ أَشُ وتَّى إِذَا برًا حثَلَاثُونَ شَه الُهصفو لُهمحا وکُرْه تْهضَعوا وکُرْه هأُم لَتْهمانًا حسلَغَ إِحبو هد

 يداللَى وعو لَیع تمی أَنْعالَّت تَکمعی أَنْ أَشْکُرَ ننزِعأَو بنَۀً قَالَ رینَ سعبی أَرل حلأَصو ا تَرْضَاهحاللَ صمأَنْ أَعو

 }15فی ذُریتی إِنِّی تُبت إِلَیک وإِنِّی منَ الْمسلمینَ  {
و انسان را [نسبت] به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم مادرش با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنیا آورد و 

گوید پروردگارا بر دلم بیفکن باربرداشتن و از شیرگرفتن او سى ماه است تا آنگاه که به رشد کامل خود برسد و به چهل سال برسد مى
اى انجام دهم که آن را خوش دارى و فرزندانم را اى سپاس گویم و کار شایستهتا نعمتى را که به من و به پدر و مادرم ارزانى داشته

 }15پذیرانم {گردان در حقیقت من به درگاه تو توبه آوردم و من از فرمانبرایم شایسته 

عنَّۀِ وابِ الْجحی أَصف هِمئَاتین سع زنَتَجاولُوا وما عنَ مسأَح منْهلُ عینَ نَتَقَبالَّذ کلَئونَ  أُودوعي کَانُوا یقِ الَّذدالص د

}16{ 
اند از ایشان خواهیم پذیرفت و از بدیهایشان درخواهیم گذشت در [زمره] بهشتیانند بهترین آنچه را انجام دادهاینانند کسانى که 

 }16شده است {[همان] وعده راستى که بدانان وعده داده مى
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الْقُرُونُ م خَلَت قَدو ی أَنْ أُخْرَجناندا أَتَعلَّکُم أُف هیدالوي قَالَ لالَّذو دعنْ إِنَّ وآم لَکیو یثَانِ اللَّهتَغسا یمهی ولن قَب

 }17اللَّه حقٌّ فَیقُولُ ما هذَا إِلَّا أَساطیرُ الْأَولینَ  {
ى دهید که زنده خواهم شد و حال آنکه پیش از من نسلها سپرو آن کس که به پدر و مادر خود گوید اف بر شما آیا به من وعده مى

دهد کنند واى بر تو ایمان بیاور وعده [و تهدید] خدا حق است و[لى پسر] پاسخ مى[و نابود] شدند و آن دو به [درگاه] خدا زارى مى
 }17هاى گذشتگان نیست {اینها جز افسانه

 }18نِّ والْإِنسِ إِنَّهم کَانُوا خَاسرِینَ  {أُولَئک الَّذینَ حقَّ علَیهِم الْقَولُ فی أُممٍ قَد خَلَت من قَبلهِم منَ الْجِ
اند که گفتار [خدا] علیه ایشان همراه با امتهایى از جنیان و آدمیان که پیش از آنان روزگار به سر بردند به حقیقت آنان کسانى
 }18گمان آنان زیانکار بودند {پیوست بى

 }19یهم أَعمالَهم وهم لَا یظْلَمونَ  {ولکُلٍّ درجات مما عملُوا ولیوفِّ
اند درجاتى است و تا [خدا پاداش] اعمالشان را تمام بدهد و آنان مورد ستم قرار نخواهند و براى هر یک در [نتیجه] آنچه انجام داده

 }19گرفت {

تکُم فی حیاتکُم الدنْیا واستَمتَعتُم بِها فَالْیوم تُجزَونَ عذَاب الْهونِ ویوم یعرَض الَّذینَ کَفَرُوا علَى النَّارِ أَذْهبتُم طَیبا

 }20بِما کُنتُم تَستَکْبِرُونَ فی الْأَرضِ بِغَیرِ الْحقِّ وبِما کُنتُم تَفْسقُونَ  {
[به آنان مى گویند] نعمتهاى پاکیزه خود را در زندگى دنیایتان دارند اند بر آتش عرضه مىو آن روز که آنهایى را که کفر ورزیده

نمودید و به سبب آنکه [خودخواهانه] ص رف کردید و از آنها برخوردار شدید پس امروز به [سزاى] آنکه در زمین بناحق سرکشى مى
 }20یابید {کردید به عذاب خفت[آور] کیفر مىنافرمانى مى

إِنِّی أَخَاف علَیکُم أَنذَر قَومه بِالْأَحقَاف وقَد خَلَت النُّذُر من بینِ یدیه ومنْ خَلْفه أَلَّا تَعبدوا إِلَّا اللَّه واذْکُرْ أَخَا عاد إِذْ 

 }21عذَاب یومٍ عظیمٍ  {
که پیش از او و پس از او [نیز] قطعا  و برادر عادیان را به یاد آور آنگاه که قوم خویش را در ریگستان بیم داد در حالى

 }21ترسم {هشداردهندگانى گذشته بودند که جز خدا را مپرستید واقعا من بر شما از عذاب روزى هولناك مى

 }22قَالُوا أَجِئْتَنَا لتَأْفکَنَا عنْ آلهتنَا فَأْتنَا بِما تَعدنَا إِن کُنت منَ الصادقینَ  {
 }22دهى [بر سرمان] بیاور {گویى آنچه به ما وعده مىاى که ما را از خدایانمان برگردانى پس اگر راست مىهگفتند آیا آمد

 }23قَالَ إِنَّما الْعلْم عند اللَّه وأُبلِّغُکُم ما أُرسلْت بِه ولَکنِّی أَراکُم قَوما تَجهلُونَ  {
بینم که در جهل اصرار رسانم ولى من شما را گروهى مىام به شما مىبدان فرستاده شده گفت آگاهى فقط نزد خداست و آنچه را

 }23ورزید {مى

 لْتُم بِهجتَعا اسم ولْ هرُنَا بطمم ارِضذَا عقَالُوا ه هِمتیدتَقْبِلَ أَوسارِضًا مع هأَوا رفَلَم}  یمأَل ذَابا عیهف 24رِیح{ 
دهنده ماست [هود آورنده به سوى وادیهاى خود دیدند گفتند این ابرى است که بارشس چون آن [عذاب] را [به صورت] ابرى روىپ

 }24گفت نه] بلکه همان چیزى است که به شتاب خواستارش بودید بادى است که در آن عذابى پر درد [نهفته] است {

 }25أَصبحوا لَا یرَى إِلَّا مساکنُهم کَذَلک نَجزِي الْقَوم الْمجرِمینَ  {تُدمرُ کُلَّ شَیء بِأَمرِ ربها فَ
شد این چنین گروه بدکاران را سزا کند پس چنان شدند که جز سراهایشان دیده نمىکن مىهمه چیز را به دستور پروردگارش بنیان

 }25دهیم {مى
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ا إِن میمف مکَّنَّاهم لَقَدو مهارصلَا أَبو مهعمس منْها أَغْنَى عةً فَمدأَفْئا وارصأَبا وعمس ملْنَا لَهعجو یهف م کَّنَّاکُمتُهدلَا أَفْئو

 }26من شَیء إِذْ کَانُوا یجحدونَ بِآیات اللَّه وحاقَ بِهِم ما کَانُوا بِه یستَهزِؤُون  {
ها و دلهایى ایم و براى آنان گوش و دیدهه راستى در چیزهایى به آنان امکانات داده بودیم که به شما در آنها [چنان] امکاناتى ندادهو ب

هاى خدا انکار ورزیدند [نه] گوششان و نه دیدگانشان و نه دلهایشان به هیچ [نیرومندتر از شما] قرار داده بودیم و[لى] چون به نشانه
 }26کردند به سرشان آمد {دردشان نخورد و آنچه ریشخندش مىوجه به 

 }27ولَقَد أَهلَکْنَا ما حولَکُم منَ الْقُرَى وصرَّفْنَا الْآیات لَعلَّهم یرْجِعونَ  {
 }27ازگردند {ایم امید که آنان بگون بیان داشتهگمان همه شهرهاى پیرامون شما را هالك کرده و آیات خود را گونهو بى

مو مإِفْکُه کذَلو منْهلْ ضَلُّوا عۀً بهانًا آلقُرْب ونِ اللَّهن دینَ اتَّخَذُوا مالَّذ مرَهلَا نَصفْتَرُونَ  {فَلَو28ا کَانُوا ی{ 
ان را یارى نکردند بلکه از دستشان پس چرا آن کسانى را که غیر از خدا به منزله معبودانى براى تقرب [به خدا] اختیار کرده بودند آن

 }28بافتند {دادند و این بود دروغ آنان و آنچه برمى

یا قُضتُوا فَلَمقَالُوا أَنص ضَرُوها حونَ الْقُرْآنَ فَلَمعتَمسنَ الْجِنِّ ینَفَرًا م کرَفْنَا إِلَیإِذْ صرِینَ  ونذهِم مما إِلَى قَولَّوو 

}29{ 
چون تنى چند از جن را به سوى تو روانه کردیم که قرآن را بشنوند پس چون بر آن حاضر شدند [به یکدیگر] گفتند گوش فرا و 

 }29دهید و چون به انجام رسید هشداردهنده به سوى قوم خود بازگشتند {

دصى موسم دعن با أُنزِلَ متَابنَا کعمنَا إِنَّا سما قَویمٍ  {قَالُوا یتَقسإِلَى طَرِیقٍ مقِّ وي إِلَى الْحدهی هیدنَ ییا ب30قًا لِّم{ 
کننده [کتابهاى] پیش از خود است و به سوى حق و به گفتند اى قوم ما ما کتابى را شنیدیم که بعد از موسى نازل شده [و] تصدیق

 }30کند {سوى راهى راست راهبرى مى

نَا أَجِیبما قَویمٍ  {یذَابٍ أَلنْ عجِرْکُم میو ن ذُنُوبِکُمرْ لَکُم مغْفی نُوا بِهآمو اللَّه یاع31وا د{ 
کننده خدا را پاسخ [مثبت] دهید و به او ایمان آورید تا [خدا] برخى از گناهانتان را بر شما ببخشاید و از عذابى پر اى قوم ما دعوت

 }31درد پناهتان دهد {

 }32ینٍ  {لَّا یجِب داعی اللَّه فَلَیس بِمعجِزٍ فی الْأَرضِ ولَیس لَه من دونه أَولیاء أُولَئک فی ضَلَالٍ مبِ ومن
کننده [خدا] نیست و در برابر او دوستانى ندارد آنان در گمراهى کننده خدا را اجابت نکند در زمین درماندهو کسى که دعوت

 }32اند {ىآشکار

حلَى أَنْ یرٍ عهِنَّ بِقَادبِخَلْق یعی لَمو ضالْأَرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ ا أَنَّ اللَّهرَوی لَملَى کُلِّ أَوع لَى إِنَّهتَى بوالْم یِی

 }33شَیء قَدیرٌ  {
تواند مردگان را [نیز] زنده کند آرى در آفریدن آنها درمانده نگردید مى اند که آن خدایى که آسمانها و زمین را آفریده ومگر ندانسته

 }33اوست که بر همه چیز تواناست {

 }34{  اب بِما کُنتُم تَکْفُرُونَویوم یعرَض الَّذینَ کَفَرُوا علَى النَّارِ أَلَیس هذَا بِالْحقِّ قَالُوا بلَى وربنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعذَ
گویند سوگند به پروردگارمان که آرى پرسند] آیا این راست نیست مىشوند [از آنان مىو روزى که کافران بر آتش عرضه مى

 }34کردید عذاب را بچشید {فرماید پس به [سزاى] آنکه انکار مىمى
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لَّهم کَأَنَّهم یوم یرَونَ ما یوعدونَ لَم یلْبثُوا إِلَّا ساعۀً من نَّهارٍ بلَاغٌ فَاصبِرْ کَما صبرَ أُولُوا الْعزْمِ منَ الرُّسلِ ولَا تَستَعجِل 

 }35فَهلْ یهلَک إِلَّا الْقَوم الْفَاسقُونَ  {
شوند ه داده مىپس همان گونه که پیامبران نستوه صبر کردند صبر کن و براى آنان شتابزدگى به خرج مده روزى که آنچه را وعد

 }35خواهند یافت {اند [این] ابالغى است پس آیا جز مردم نافرمان هالکتبنگرند گویى که آنان جز ساعتى از روز را [در دنیا] نمانده

 
 شورى  - 73

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1حم  {
 }1حاء میم {

 }2عسق  {
 }2قاف {عین سین 

}  یمکزِیزُ الْحالْع اللَّه کلن قَبینَ مإِلَى الَّذو کی إِلَیوحی ک3کَذَل{ 
 }3کند {این گونه خداى نیرومند حکیم به سوى تو و به سوى کسانى که پیش از تو بودند وحى مى

ظالْع یلالْع وهضِ وی الْأَرا فمو اتاومی السا فم لَه}  4یم{ 
 }4آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلندمرتبه بزرگ است {

ر فی الْأَرضِ أَلَا إِنَّ اللَّه هو الْغَفُوتَکَاد السماوات یتَفَطَّرْنَ من فَوقهِنَّ والْملَائکَۀُ یسبحونَ بِحمد ربهِم ویستَغْفرُونَ لمن 

}  یم5الرَّح{ 
گویند و براى کسانى که در چیزى نمانده که آسمانها از فرازشان بشکافند و [حال آنکه] فرشتگان به سپاس پروردگارشان تسبیح مى

 }5خداست که آمرزنده مهربان است {طلبند آگاه باش در قیقتزمین هستند آمرزش مى

 }6اللَّه حفیظٌ علَیهِم وما أَنت علَیهِم بِوکیلٍ  {والَّذینَ اتَّخَذُوا من دونه أَولیاء 
 }6اند خدا بر ایشان نگهبان است و تو بر آنان گمارده نیستى {و کسانى که به جاى او دوستانى براى خود گرفته

ها وتُنذر یوم الْجمعِ لَا ریب فیه فَرِیقٌ فی الْجنَّۀِ وفَرِیقٌ وکَذَلک أَوحینَا إِلَیک قُرْآنًا عرَبِیا لِّتُنذر أُم الْقُرَى ومنْ حولَ

 }7فی السعیرِ  {
و بدین گونه قرآن عربى به سوى تو وحى کردیم تا [مردم] مکه و کسانى را که پیرامون آنند هشدار دهى و از روز گردآمدن [خلق] 

 }7بهشتند و گروهى در آتش {که تردیدى در آن نیست بیم دهى گروهى در 

 }8ولی ولَا نَصیرٍ  {ولَو شَاء اللَّه لَجعلَهم أُمۀً واحدةً ولَکن یدخلُ من یشَاء فی رحمته والظَّالمونَ ما لَهم من 
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آورد و ستمگران نه یارى دارند خویش درمىحمتگردانید لیکن هر که را بخواهد به خواست قطعا آنان را امتى یگانه مىو اگر خدا مى
 }8و نه یاورى {

 }9{أَمِ اتَّخَذُوا من دونه أَولیاء فَاللَّه هو الْولی وهو یحیِی الموتَى وهو علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ  
کند و هموست که بر هر وست که مردگان را زنده مىاند خداست که دوست راستین است و اآیا به جاى او دوستانى براى خود گرفته

 }9چیزى تواناست {

یبأُن هإِلَیو کَّلْتتَو هلَیی عبر اللَّه کُمذَل إِلَى اللَّه هکْمفَح ءن شَیم یهف ا اخْتَلَفْتُمم10{  و{ 
ردد] چنین خدایى پروردگار من است بر او توکل کردم و به سوى گو در باره هر چیزى اختالف پیدا کردید داوریش به خدا [ارجاع مى

 }10گردم {او بازمى

یهف ؤُکُمذْرا یاجوامِ أَزنَ الْأَنْعما واجوأَز کُمنْ أَنفُسلَ لَکُم معضِ جالْأَرو اتاومرُ السفَاط  وهو ءشَی هثْلکَم سلَی

 }11{السمیع البصیرُ  
ار پدیدآورنده آسمانها و زمین است از خودتان براى شما جفتهایى قرار داد و از دامها [نیز] نر و ماده [قرار داد] بدین وسیله شما را بسی

 }11شنواى بینا {گرداند چیزى مانند او نیست و اوستمى

 }12اء ویقْدر إِنَّه بِکُلِّ شَیء علیم  {لَه مقَالید السماوات والْأَرضِ یبسطُ الرِّزقَ لمن یشَ
گرداند اوست که بر هر چیزى داناست کلیدهاى آسمانها و زمین از آن اوست براى هر کس که بخواهد روزى را گشاده یا تنگ مى

}12{ 

وصینَا بِه إِبرَاهیم وموسى وعیسى أَنْ أَقیموا الدینَ شَرَع لَکُم منَ الدینِ ما وصى بِه نُوحا والَّذي أَوحینَا إِلَیک وما 

دهیشَاء ون یم هتَبِی إِلَیجی اللَّه هإِلَی موهعا تَدینَ مشْرِکلَى الْمرَ عکَب یهلَا تَتَفَرَّقُوا فو}  یبنن یم ه13ي إِلَی{ 
ح در باره آن سفارش کرد براى شما تشریع کرد و آنچه را به تو وحى کردیم و آنچه را که در باره آن از [احکام] دین آنچه را که به نو

اندازى مکنید بر مشرکان آنچه که ایشان را به سوى به ابراهیم و موسى و عیسى سفارش نمودیم که دین را برپا دارید و در آن تفرقه
گزیند و هر که را که از در توبه درآید به سوى خود راه اهد به سوى خود برمىآید خدا هر که را بخوخوانى گران مىآن فرا مى

 }13نماید {مى

الَّذینَ  أَجلٍ مسمى لَّقُضی بینَهم وإِنَّوما تَفَرَّقُوا إِلَّا من بعد ما جاءهم الْعلْم بغْیا بینَهم ولَولَا کَلمۀٌ سبقَت من ربک إِلَى 

 }14أُورِثُوا الْکتَاب من بعدهم لَفی شَک منْه مرِیبٍ  {
و فقط پس از آنکه علم برایشان آمد راه تفرقه پیمودند [آن هم] به صرف حسد [و برترى جویى] میان همدیگر و اگر سخنى [دایر بر 

د قطعا میانشان داورى شده بود و کسانى که بعد از آنان کتاب تاخیر عذاب] از جانب پروردگارت تا زمانى معین پیشى نگرفته بو
 }14[تورات] را میراث یافتند واقعا در باره او در تردیدى سخت [دچار]اند {

تَابٍ ون کم ا أَنزَلَ اللَّهبِم نتقُلْ آمو ماءهوأَه لَا تَتَّبِعو رْتا أُمکَم متَقاسو عفَاد کذَلفَلنَا أُمبر اللَّه نَکُمیلَ بدأَعل رْت

هإِلَینَنَا ویب عمجی اللَّه نَکُمیبنَنَا ویۀَ بجلَا ح الُکُممأَع لَکُمالُنَا وملَنَا أَع کُمبریرُ  {وص15 الْم{ 
ان را پیروى مکن و بگو به هر کتابى که خدا نازل کرده بنابراین به دعوت پرداز و همان گونه که مامورى ایستادگى کن و هوسهاى آن

است ایمان آوردم و مامور شدم که میان شما عدالت کنم خدا پروردگار ما و پروردگار شماست اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن 
 }15کند و فرجام به سوى اوست {خدا میان ما را جمع مىشماست میان ما و شما خصومتى نیست
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 غَضَب هِملَیعو هِمبر ندضَۀٌ عاحد متُهجح لَه تُجِیبا اسم دعن بم ی اللَّهونَ فاجحینَ یالَّذو}  یدشَد ذَابع ملَه16و{ 
خشمى [از خدا] پردازند حجتشان پیش پروردگارشان باطل است و و کسانى که در باره خدا پس از اجابت [دعوت] او به مجادله مى

 }16خواهد بود {برایشان است و براى آنان عذابى سخت

}  ۀَ قَرِیباعلَّ السلَع رِیکدا یمیزَانَ والْمقِّ وبِالْح تَابي أَنزَلَ الْکالَّذ 17اللَّه{ 
 }17ز نزدیک باشد {دانى شاید رستاخیخدا همان کسى است که کتاب و وسیله سنجش را به حق فرود آورد و تو چه مى

لَا إِنَّ الَّذینَ یمارونَ فی الساعۀِ لَفی یستَعجِلُ بِها الَّذینَ لَا یؤْمنُونَ بِها والَّذینَ آمنُوا مشْفقُونَ منْها ویعلَمونَ أَنَّها الْحقُّ أَ

}  یدع18ضَلَالٍ ب{ 
دانند که آن حق است بدان اند از آن هراسناکند و مىخواهند و کسانى که ایمان آوردهرا مىکسانى که به آن ایمان ندارند شتابزده آن 

 }18اند {ورزند قطعا در گمراهى دور و درازىکه آنان که در مورد قیامت تردید مى

 }19اللَّه لَطیف بِعباده یرْزقُ من یشَاء وهو الْقَوِي العزِیزُ  {
 }19دهد و اوست نیرومند غالب {ندگانش مهربان است هر که را بخواهد روزى مىخدا نسبت به ب

ا لَهما ونْهم ها نُؤتنْیرْثَ الدح رِیدن کَانَ یمو هرْثی حف لَه رَةِ نَزِدرْثَ الْآخح رِیدن کَانَ ییبٍ   من نَّصرَةِ می الْآخف

}20{ 
دهیم و[لى] در افزاییم و کسى که کشت این دنیا را بخواهد به او از آن مىاش مىبراى وى در کشتهکسى که کشت آخرت بخواهد 

 }20آخرت او را نصیبى نیست {

الظَّالمینَ لَهم عذَاب أَلیم  هم وإِنَّ أَم لَهم شُرَکَاء شَرَعوا لَهم منَ الدینِ ما لَم یأْذَن بِه اللَّه ولَولَا کَلمۀُ الْفَصلِ لَقُضی بینَ

}21{ 
اند و اگر فرمان قاطع [در باره تاخیر عذاب در آیا براى آنان شریکانى است که در آنچه خدا بدان اجازه نداده برایشان بنیاد آیینى نهاده

 }21اى پر درد است {شد و براى ستمکاران شکنجهکار] نبود مسلما میانشان داورى مى

نَّات لَهم ما ظَّالمینَ مشْفقینَ مما کَسبوا وهو واقع بِهِم والَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات فی روضَات الْجتَرَى ال

 }22یشَاؤُونَ عند ربهِم ذَلک هو الْفَضْلُ الکَبِیرُ  {
بینى و [جزاى عملشان] به آنان خواهد رسید و کسانى که ایمان آورده و اسناك مىاند هر[در قیامت] ستمگران را از آنچه انجام داده

 }22اند در باغهاى بهشتند آنچه را بخواهند نزد پروردگارشان خواهند داشت این است همان فضل عظیم {کارهاى شایسته کرده

الصالحات قُل لَّا أَسأَلُکُم علَیه أَجرًا إِلَّا الْمودةَ فی الْقُرْبى ومن  ذَلک الَّذي یبشِّرُ اللَّه عباده الَّذینَ آمنُوا وعملُوا

}  شَکُور غَفُور نًا إِنَّ اللَّهسا حیهف لَه نَۀً نَّزِدسح قْتَرِف23ی{ 
اند [بدان] مژده داده است بگو به ازاى آن هاین همان [پاداشى] است که خدا بندگان خود را که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرد

[رسالت] پاداشى از شما خواستار نیستم مگر دوستى در باره خویشاوندان و هر کس نیکى به جاى آورد [و طاعتى اندوزد] براى او در 
 }23ثواب آن خواهیم افزود قطعا خدا آمرزنده و قدرشناس است {

 لَى اللَّهقُولُونَ افْتَرَى عی أَملع إِنَّه هاتمقَّ بِکَلقُّ الْححیلَ واطالْب اللَّه حمیو لَى قَلْبِکع مخْتی اللَّه شَأا فَإِن یبکَذ بِذَات یم

 }24الصدورِ  {
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ا کلمات خویش پا گویند بر خدا دروغى بسته است پس اگر خدا بخواهد بر دلت مهر مى نهد و خدا باطل را محو و حقیقت را بآیا مى
 }24کند اوست که به راز دلها داناست {برجا مى

 }25وهو الَّذي یقْبلُ التَّوبۀَ عنْ عباده ویعفُو عنِ السیئَات ویعلَم ما تَفْعلُونَ  {
 }25داند {ىکنید مگذرد و آنچه مىپذیرد و از گناهان درمىو اوست کسى که توبه را از بندگان خود مى

}  یدشَد ذَابع مرُونَ لَهالْکَافو هن فَضْلم مهزِیدیو اتحاللُوا الصمعنُوا وینَ آمالَّذ تَجِیبسی26و{ 
و[لى] دهد کند و از فضل خویش به آنان زیاده مىاند اجابت مىو [درخواست] کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده

 }26براى کافران عذاب سختى خواهد بود {

هادببِع شَاء إِنَّها یرٍ منَزِّلُ بِقَدن یلَکضِ وی الْأَرا فغَولَب هادبعقَ لالرِّز طَ اللَّهسب لَویرٌ  {وص27 خَبِیرٌ ب{ 
اى [که مصلحت دارند لیکن آنچه را بخواهد به اندازهان برمىو اگر خدا روزى را بر بندگانش فراخ گرداند مسلما در زمین سر به عصی

 }27فرستد به راستى که او به [حال] بندگانش آگاه بیناست {است] فرو مى

}  یدمالْح یلالْو وهو تَهمحنشُرُ ریا قَنَطُوا وم دعن بثَ منَزِّلُ الْغَیي یالَّذ وه28و{ 
ستوده سرپرستگسترد و هموستخویش را مىآورد و رحمتان را پس از آنکه [مردم] نومید شدند فرود مىو اوست کسى که بار

}28{ 

 }29رٌ  {ومنْ آیاته خَلْقُ السماوات والْأَرضِ وما بثَّ فیهِما من دابۀٍ وهو علَى جمعهِم إِذَا یشَاء قَدی
اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از [انواع] جنبنده در میان آن دو پراکنده است و او هرگاه بخواهد بر هاى [قدرت] و از نشانه

 }29گردآوردن آنان تواناست {

 }30وما أَصابکُم من مصیبۀٍ فَبِما کَسبت أَیدیکُم ویعفُو عن کَثیرٍ  {
 }30گذرد {تاورد خود شماست و [خدا] از بسیارى درمىو هر [گونه] مصیبتى به شما برسد به سبب دس

 }31وما أَنتُم بِمعجِزِینَ فی الْأَرضِ وما لَکُم من دونِ اللَّه من ولی ولَا نَصیرٍ  {
 }31و شما در زمین درمانده کننده [خدا] نیستید و جز خدا شما را سرپرست و یاورى نیست {

الْج هاتنْ آیملَامِ  {ورِ کَالْأَعحی الْبارِ ف32و{ 
 }32آسا در دریاست {هاى کوههاى او سفینهو از نشانه

 }33إِن یشَأْ یسکنِ الرِّیح فَیظْلَلْنَ رواکد علَى ظَهرِه إِنَّ فی ذَلک لَآیات لِّکُلِّ صبارٍ شَکُورٍ  {
مانند قطعا در این [امر] براى هر شکیباى شکرگزارى ها] بر پشت [آب] متوقف مىنهگرداند و [سفیاگر بخواهد باد را ساکن مى

 }33هاست {نشانه

 }34أَو یوبِقْهنَّ بِما کَسبوا ویعف عن کَثیرٍ  {
 }34گذرد {اند هالکشان کند و[لى] از بسیارى درمىنشینان] مرتکب شدهیا به [سزاى] آنچه [کشتى

 لَمعییصٍ  {وحن مم ما لَهنَا ماتی آیلُونَ فادجینَ ی35الَّذ{ 
 }35کنند بدانند که ایشان را [روى] گریزى نیست {و [تا] آنان که در آیات ما مجادله مى

 }36آمنُوا وعلَى ربهِم یتَوکَّلُونَ  { فَما أُوتیتُم من شَیء فَمتَاع الْحیاةِ الدنْیا وما عند اللَّه خَیرٌ وأَبقَى للَّذینَ
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اند و به پروردگارشان و آنچه به شما داده شده برخوردارى [و کاالى] زندگى دنیاست و آنچه پیش خداست براى کسانى که گرویده
 }36اعتماد دارند بهتر و پایدارتر است {

الْفَورَ الْإِثْمِ وائونَ کَببتَنجینَ یالَّذرُونَ  {وغْفی موا هبا غَضإِذَا مو ش37اح{ 
 }37گذرند {آیند درمىدارند و چون به خشم درمىو کسانى که از گناهان بزرگ و زشتکاریها خود را به دور مى

 }38نَاهم ینفقُونَ  {والَّذینَ استَجابوا لرَبهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرُهم شُورى بینَهم ومما رزقْ
اند و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه روزیشان و کسانى که [نداى] پروردگارشان را پاسخ [مثبت] داده و نماز برپا کرده

 }38کنند {ایم انفاق مىداده

 }39والَّذینَ إِذَا أَصابهم الْبغْی هم ینتَصرُونَ  {
 }39خیزند] {جویند [و به انتقام بر مىر ایشان رسد یارى مىو کسانى که چون ستم ب

 }40وجزَاء سیئَۀٍ سیئَۀٌ مثْلُها فَمنْ عفَا وأَصلَح فَأَجرُه علَى اللَّه إِنَّه لَا یحب الظَّالمینَ  {
[عهده] خداست به راستى او ستمگران را دوست  و جزاى بدى مانند آن بدى است پس هر که درگذرد و نیکوکارى کند پاداش او بر

 }40دارد {نمى

 }41ولَمنِ انتَصرَ بعد ظُلْمه فَأُولَئک ما علَیهِم من سبِیلٍ  {
 }41و هر که پس از ستم [دیدن] خود یارى جوید [و انتقام گیرد] راه [نکوهشى] بر ایشان نیست {

 }42نَ یظْلمونَ النَّاس ویبغُونَ فی الْأَرضِ بِغَیرِ الْحقِّ أُولَئک لَهم عذَاب أَلیم  {إِنَّما السبِیلُ علَى الَّذی
دارند آنان عذابى دردناك [در پیش] کنند و در [روى] زمین به ناحق سر برمىراه [نکوهش] تنها بر کسانى است که به مردم ستم مى

 }42خواهند داشت {

 }43وغَفَرَ إِنَّ ذَلک لَمنْ عزْمِ الْأُمورِ  { ولَمن صبرَ
 }43و هر که صبر کند و درگذرد مسلما این [خویشتن دارى حاکى] از اراده قوى [در] کارهاست {

 }44هلْ إِلَى مرَد من سبِیلٍ  { ومن یضْللِ اللَّه فَما لَه من ولی من بعده وتَرَى الظَّالمینَ لَما رأَوا الْعذَاب یقُولُونَ
گویند آیا راهى بینى که چون عذاب را بنگرند مىراه گذارد پس از او یار [و یاور]ى نخواهد داشت و ستمگران را مىو هر که را خدا بى

 }44براى برگشتن [به دنیا] هست {

نَ الذُّلِّ یینَ معا خَاشهلَیرَضُونَ ععی متَرَاهرُوا وینَ خَسرِینَ الَّذنُوا إِنَّ الْخَاسینَ آمقَالَ الَّذو یخَف ن طَرْفنظُرُونَ م

 }45أَنفُسهم وأَهلیهِم یوم الْقیامۀِ أَلَا إِنَّ الظَّالمینَ فی عذَابٍ مقیمٍ  {
اند نگرند و کسانى که گرویدهاند زیرچشمى مىوتن شدهشوند از [شدت] زبونى فربینى [که چون] بر [آتش] عرضه مىآنان را مى

اند آرى ستمکاران در عذابى پایدارند خودشان و کسانشان را دچار زیان کردهاند که روز قیامتگویند در حقیقت زیانکاران کسانىمى
}45{ 

ضْلن یمو ونِ اللَّهن دم مرُونَهنصاء ییلنْ أَوم ما کَانَ لَهمبِیلٍ  {ون سم ا لَهفَم 46لِ اللَّه{ 
 }46راه کذارد هیچ راهى براى او نخواهد بود {و جز خدا براى آنان دوستانى [دیگر] نیست که آنها را یارى کنند و هر که را خدا بى

 }47م من ملْجأ یومئذ وما لَکُم من نَّکیرٍ  {استَجِیبوا لرَبکُم من قَبلِ أَن یأْتی یوم لَّا مرَد لَه منَ اللَّه ما لَکُ
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پیش از آنکه روزى فرا رسد که آن را از جانب خدا برگشتى نباشد پروردگارتان را اجابت کنید آن روز نه براى شما پناهى و نه برایتان 
 }47[مجال] انکارى هست {

 هِملَیع لْنَاكسا أَررَضُوا فَمفَإِنْ أَع مهبإِن تُصا وبِه ۀً فَرِحمحنَّا رانَ مإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسلَاغُ وإِلَّا الْب کلَییظًا إِنْ عفح

}  انَ کَفُورفَإِنَّ الْإِنس یهِمدأَی تما قَدئَۀٌ بِمی48س{ 
هده تو جز رسانیدن [پیام] نیست و ما چون رحمتى از جانب خود به ایم بر عپس اگر روى برتابند ما تو را بر آنان نگهبان نفرستاده

 }48کند {انسان بچشانیم بدان شاد و سرمست گردد و چون به [سزاى] دستاورد پیشین آنها به آنان بدى رسد انسان ناسپاسى مى

 }49نَاثًا ویهب لمن یشَاء الذُّکُور  {للَّه ملْک السماوات والْأَرضِ یخْلُقُ ما یشَاء یهب لمنْ یشَاء إِ
آفریند به هر کس بخواهد فرزند دختر و به هرکس بخواهد فرمانروایى [مطلق] آسمانها و زمین از آن خداست هر چه بخواهد مى

 }49دهد {فرزند پسر مى

 }50إِنَّه علیم قَدیرٌ  {أَو یزَوجهم ذُکْرَانًا وإِنَاثًا ویجعلُ من یشَاء عقیما 
 }50سازد اوست داناى توانا {گرداند و هر که را بخواهد عقیم مىیا آنها را پسر[ان] و دختر[انى] توام با یکدیگر مى

 یوحولًا فَیسلَ ررْسی ابٍ أَوجاء حرن وم ا أَویحإِلَّا و اللَّه هکَلِّمشَرٍ أَن یبا کَانَ لمو  یمکح یلع شَاء إِنَّها یم هبِإِذْن

}51{ 
اى بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد و هیچ بشرى را نرسد که خدا با او سخن گوید جز [از راه] وحى یا از فراسوى حجابى یا فرستاده

 }51کار {وحى نماید آرى اوست بلندمرتبه سنجیده

وحر کنَا إِلَییحأَو ککَذَلونْ نَّشَاء مم ي بِهدا نَّهنُور لْنَاهعن جلَکانُ ولَا الْإِیمو تَابا الْکرِي متَد ا کُنترِنَا منْ أَمنْ ا م

 }52عبادنَا وإِنَّک لَتَهدي إِلَى صرَاط مستَقیمٍ  {
کتاب چیست و نه ایمان [کدام است] ولى آن را نورى دانستى وهمین گونه روحى از امر خودمان به سوى تو وحى کردیم تو نمى

کنى نماییم و به راستى که تو به خوبى به راه راست هدایت مىگردانیدیم که هر که از بندگان خود را بخواهیم به وسیله آن راه مى
}52{ 

 }53للَّه تَصیرُ األمور  {صرَاط اللَّه الَّذي لَه ما فی السماوات وما فی الْأَرضِ أَلَا إِلَى ا
 }53گردد {دار که [همه] کارها به خدا بازمىراه همان خدایى که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست هش

 
 زمر - 74

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 نَ اللَّهتَابِ میمِ  {تَنزِیلُ الْککزِیزِ الْح1الْع{ 
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 }1کار است {ناپذیر سنجیدهنازل شدن [این کتاب] از جانب خداى شکست

 }2إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیک الْکتَاب بِالْحقِّ فَاعبد اللَّه مخْلصا لَّه الدینَ  {
 }2اى عبادت کن {کنندهتقاد [خود] را براى او خالصما [این] کتاب را به حق به سوى تو فرود آوردیم پس خدا را در حالى که اع

اللَّه زلْفَى إِنَّ اللَّه یحکُم بینَهم فی ما  أَلَا للَّه الدینُ الْخَالص والَّذینَ اتَّخَذُوا من دونه أَولیاء ما نَعبدهم إِلَّا لیقَرِّبونَا إِلَى

 یهف مه}  کَفَّار بکَاذ ونْ هي مدهلَا ی فُونَ إِنَّ اللَّهخْتَل3ی{ 
اند [به این بهانه که] ما آنها را جز براى اینکه ما آگاه باشید آیین پاك از آن خداست و کسانى که به جاى او دوستانى براى خود گرفته

یان آنان در باره آنچه که بر سر آن اختالف دارند داورى خواهد کرد پرستیم البته خدا مرا هر چه بیشتر به خدا نزدیک گردانند نمى
 }3کند {پرداز ناسپاس است هدایت نمىخدا آن کسى را که دروغدر قیقت

الْقَه داحالْو اللَّه وه انَهحبشَاء سا یخْلُقُ ما یمطَفَى ما لَّاصلَدذَ وتَّخأَنْ ی اللَّه ادأَر الَو}  4ر{ 
گزید منزه است او خواست برمىکند آنچه را مىخواست براى خود فرزندى بگیرد قطعا از [میان] آنچه خلق مىاگر خدا مى

 }4خداى یگانه قهار {اوست

یلِ وسخَّرَ الشَّمس والْقَمرَ کُلٌّ یجرِي خَلَقَ السماوات والْأَرض بِالْحقِّ یکَور اللَّیلَ علَى النَّهارِ ویکَور النَّهار علَى اللَّ

}  زِیزُ الْغَفَّارالْع وى أَلَا همسلٍ مأَج5ل{ 
پیچد و آفتاب و ماه را تسخیر کرد هر کدام تا مدتى پیچد و روز را به شب درمىآسمانها و زمین را به حق آفرید شب را به روز درمى

 }5ناپذیر آمرزنده است {همان شکست معین روانند آگاه باش که او

لُقُکُم فی بطُونِ أُمهاتکُم خَلْقًا من خَلَقَکُم من نَّفْسٍ واحدةٍ ثُم جعلَ منْها زوجها وأَنزَلَ لَکُم منْ الْأَنْعامِ ثَمانیۀَ أَزواجٍ یخْ

 }6ه ربکُم لَه الْملْک لَا إِلَه إِلَّا هو فَأَنَّى تُصرَفُونَ  {بعد خَلْقٍ فی ظُلُمات ثَلَاث ذَلکُم اللَّ
شما را از نفسى واحد آفرید سپس جفتش را از آن قرار داد و براى شما از دامها هشت قسم پدید آورد شما را در شکمهاى مادرانتان 

خدا پروردگار شما فرمانروایى [و رحم و شکم] خلق کرد این استآفرینشى پس از آفرینشى [دیگر] در تاریکیهاى سه گانه [م شیمه و 
 }6شوید {خدایى جز او نیست پس چگونه [و کجا از حق] برگردانیده مىحکومت مطلق] از آن اوست

م ولَا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرَى ثُم إِلَى إِن تَکْفُرُوا فَإِنَّ اللَّه غَنی عنکُم ولَا یرْضَى لعباده الْکُفْرَ وإِن تَشْکُرُوا یرْضَه لَکُ

 }7ربکُم مرْجِعکُم فَینَبئُکُم بِما کُنتُم تَعملُونَ إِنَّه علیم بِذَات الصدورِ  {
پسندد را براى شما مىدارد و اگر سپاس دارید آن نیاز است و براى بندگانش کفران را خوش نمىاگر کفر ورزید خدا از شما سخت بى

کردید خبر شما به سوى پروردگارتان است و شما را به آنچه مىدارد آنگاه بازگشتاى بار [گناه] دیگرى را برنمىو هیچ بردارنده
 }7خواهد داد که او به راز دلها داناست {

ولَه نعمۀً منْه نَسی ما کَانَ یدعو إِلَیه من قَبلُ وجعلَ للَّه أَندادا لِّیضلَّ وإِذَا مس الْإِنسانَ ضُرٌّ دعا ربه منیبا إِلَیه ثُم إِذَا خَ

 }8عن سبِیله قُلْ تَمتَّع بِکُفْرِك قَلیلًا إِنَّک منْ أَصحابِ النَّارِ  {
خواند سپس چون او را از جانب خود کننده است مىزگشتو چون به انسان آسیبى رسد پروردگارش را در حالى که به سوى او با

دهد تا نماید و براى خدا همتایانى قرار مىکرد فراموش مىنعمتى عطا کند آن [مصیبتى] را که در رفع آن پیشتر به درگاه او دعا مى
 }8آتشى {[خود و دیگران را] از راه او گمراه گرداند بگو به کفرت اندکى برخوردار شو که تو از اهل 
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لَّذینَ یعلَمونَ والَّذینَ لَا أَمنْ هو قَانت آنَاء اللَّیلِ ساجِدا وقَائما یحذَر الْآخرَةَ ویرْجو رحمۀَ ربه قُلْ هلْ یستَوِي ا

 }9یعلَمونَ إِنَّما یتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ  {
ترسد و رحمت کند [و] از آخرت مىا آن کسى که او در طول شب در سجده و قیام اطاعت [خدا] مى[آیا چنین کسى بهتر است] ی

 }9دانند یکسانند تنها خردمندانند که پندپذیرند {دانند و کسانى که نمىپروردگارش را امید دارد بگو آیا کسانى که مى

ذینَ أَحسنُوا فی هذه الدنْیا حسنَۀٌ وأَرض اللَّه واسعۀٌ إِنَّما یوفَّى الصابِرُونَ قُلْ یا عباد الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا ربکُم للَّ

 }10أَجرَهم بِغَیرِ حسابٍ  {
د و زمین اند نیکى خواهد بواید از پروردگارتان پروا بدارید براى کسانى که در این دنیا خوبى کردهبگو اى بندگان من که ایمان آورده

 }10حساب [و] به تمام خواهند یافت {تردید شکیبایان پاداش خود را بىخدا فراخ است بى

 }11قُلْ إِنِّی أُمرْت أَنْ أَعبد اللَّه مخْلصا لَّه الدینَ  {
 }11ام بپرستم {بگو من مامورم که خدا را در حالى که آیینم را براى او خالص گردانیده

 رْتأُمینَ  {وملسلَ الْمأَنْ أَکُونَ أَو12ل{ 
 }12و مامورم که نخستین مسلمانان باشم {

 }13قُلْ إِنِّی أَخَاف إِنْ عصیت ربی عذَاب یومٍ عظیمٍ  {
 }13ترسم {بگو من اگر به پروردگارم عصیان ورزم از عذاب روزى هولناك مى

ا لَّهصخْلم دبأَع ی  { قُلِ اللَّهین14د{ 
 }14گردانم {آالیش مىپرستم در حالى که دینم را براى او بىبگو خدا را مى

 أَلَا ذَلک هو الْخُسرَانُ الْمبِینُ  فَاعبدوا ما شئْتُم من دونه قُلْ إِنَّ الْخَاسرِینَ الَّذینَ خَسرُوا أَنفُسهم وأَهلیهِم یوم الْقیامۀِ

}15{ 
اند که به خود و کسانشان در روز قیامت خواهید بپرستید [ولى به آنان] بگو زیانکاران در حقیقت کسانىپس هر چه را غیر از او مى

 }15اند آرى این همان خسران آشکار است {زیان رسانده

خَوی کظُلَلٌ ذَل هِمتن تَحمنَ النَّارِ وظُلَلٌ م هِمقن فَوم مفَاتَّقُونِ  {لَه ادبا عی هادبع بِه اللَّه 16ف{ 
هایى [آتشین است] این [کیفرى] است که خدا آنها از باالى سرشان چترهایى از آتش خواهند داشت و از زیر پایشان [نیز] طبق

 }16دهد اى بندگان من از من بترسید {بندگانش را به آن بیم مى

 }17اغُوت أَن یعبدوها وأَنَابوا إِلَى اللَّه لَهم الْبشْرَى فَبشِّرْ عباد  {والَّذینَ اجتَنَبوا الطَّ
اند آنان را مژده باد پس بشارت ده به دارند تا مبادا او را بپرستند و به سوى خدا بازگشتهو[لى] آنان که خود را از طاغوت به دور مى

 }17آن بندگان من که {

 }18ابِ  {یستَمعونَ الْقَولَ فَیتَّبِعونَ أَحسنَه أُولَئک الَّذینَ هداهم اللَّه وأُولَئک هم أُولُوا الْأَلْبالَّذینَ 
 }18کنند اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان {دهند و بهترین آن را پیروى مىبه سخن گوش فرامى

 }19علَیه کَلمۀُ الْعذَابِ أَفَأَنت تُنقذُ من فی النَّارِ  { أَفَمنْ حقَّ
 }19رهانى {پس آیا کسى که فرمان عذاب بر او واجب آمده [کجا روى رهایى دارد] آیا تو کسى را که در آتش است مى
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نبم ا غُرَفهقن فَوم غُرَف ملَه مهبا رینَ اتَّقَونِ الَّذلَک}  ادیعالْم اللَّه فخْللَا ی اللَّه دعو ارا الْأَنْههتن تَحرِي مۀٌ تَج20ی{ 
هایى [دیگر] بنا شده است نهرها از زیر هایى است که باالى آنها غرفهلیکن کسانى که از پروردگارشان پروا داشتند براى ایشان غرفه

 }20کند {مىخدا خالف وعده نآن روان است وعده خداست

لفًا أَلْوانُه ثُم یهِیج فَتَرَاه مصفَرا ثُم أَلَم تَرَ أَنَّ اللَّه أَنزَلَ منَ السماء ماء فَسلَکَه ینَابِیع فی الْأَرضِ ثُم یخْرِج بِه زرعا مخْتَ

 }21أَلْبابِ  {یجعلُه حطَاما إِنَّ فی ذَلک لَذکْرَى لأُولی الْ
هایى که در [طبقات زیرین] زمین است راه داد آنگاه به وسیله آن اى که خدا از آسمان آبى فرود آورد پس آن را به چشمهمگر ندیده

گرداند بینى سپس خاشاکش مىگردد آنگاه آن را زرد مىآورد سپس خشک مىکشتزارى را که رنگهاى آن گوناگون است بیرون مى
 }21ین [دگرگونیها] براى صاحبان خرد عبرتى است {قطعا در ا

اللَّه أُولَئک فی ضَلَالٍ مبِینٍ   أَفَمن شَرَح اللَّه صدره للْإِسلَامِ فَهو علَى نُورٍ من ربه فَویلٌ لِّلْقَاسیۀِ قُلُوبهم من ذکْرِ

}22{ 
باشد [همانند ش] اسالم گشاده و [در نتیجه] برخوردار از نورى از جانب پروردگارش مىاش را براى [پذیرپس آیا کسى که خدا سینه

 }22کنند اینانند که در گمراهى آشکارند {دلى یاد خدا نمىفرد تاریکدل است] پس واى بر آنان که از سخت

منْه جلُود الَّذینَ یخْشَونَ ربهم ثُم تَلینُ جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذکْرِ  اللَّه نَزَّلَ أَحسنَ الْحدیث کتَابا متَشَابِها مثَانی تَقْشَعرُّ

}  ادنْ هم ا لَهفَم لْ اللَّهضْلن یمشَاء ونْ یم ي بِهدهی ى اللَّهده کذَل 23اللَّه{ 
هراسند پوست عد و وعید نازل کرده است آنان که از پروردگارشان مىخدا زیباترین سخن را [به صورت] کتابى متشابه متضمن و

خدا هر که را بخواهد به آن راه نماید گردد این است هدایتافتد سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم مىبدنشان از آن به لرزه مى
 }23و هر که را خدا گمراه کند او را راهبرى نیست {

 }24ه سوء الْعذَابِ یوم الْقیامۀِ وقیلَ للظَّالمینَ ذُوقُوا ما کُنتُم تَکْسبونَ  {أَفَمن یتَّقی بِوجهِ
کند [مانند کسى است که از عذاب ایمن است] و پس آیا آن کس که [به جاى دستها] با چهره خود گزند عذاب را روز قیامت دفع مى

 }24ردتان بوده است بچشید {شود آنچه را که دستاوبه ستمگران گفته مى

 }25کَذَّب الَّذینَ من قَبلهِم فَأَتَاهم الْعذَاب منْ حیثُ لَا یشْعرُونَ  {
 }25زدند عذاب برایشان آمد {کسانى [هم] که پیش از آنان بودند به تکذیب پرداختند و از آنجا که حدس نمى

 }26الْحیاةِ الدنْیا ولَعذَاب الْآخرَةِ أَکْبرُ لَو کَانُوا یعلَمونَ  {فَأَذَاقَهم اللَّه الْخزْي فی 
 }26دانستند قطعا عذاب آخرت بزرگتر است {پس خدا در زندگى دنیا رسوایى را به آنان چشانید و اگر مى

لَّهثَلٍ لَّعن کُلِّ مذَا الْقُرْآنِ می هلنَّاسِ فنَا لضَرَب لَقَدتَذَکَّرُونَ  {وی 27م{ 
 }27و در این قرآن از هر گونه مث لى براى مردم آوردیم باشد که آنان پندگیرند {

 }28قُرآنًا عرَبِیا غَیرَ ذي عوجٍ لَّعلَّهم یتَّقُونَ  {
 }28هیچ کژى باشد که آنان راه تقوا پویند {قرآنى عربى بى

لَمونَ  ه شُرَکَاء متَشَاکسونَ ورجلًا سلَما لِّرَجلٍ هلْ یستَوِیانِ مثَلًا الْحمد للَّه بلْ أَکْثَرُهم لَا یعضَرَب اللَّه مثَلًا رجلًا فی

}29{ 
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گمارند] و مردى خدا مث لى زده است مردى است که چند خواجه ناسازگار در [مالکیت] او شرکت دارند [و هر یک او را به کارى مى
 }29دانند {است که تنها فرمانبر یک مرد است آیا این دو در مث ل یکسانند سپاس خداى را [نه] بلکه بیشترشان نمى

 }30إِنَّک میت وإِنَّهم میتُونَ  {
 }30قطعا تو خواهى مرد و آنان [نیز] خواهند مرد {

تَخْتَص کُمبر ندۀِ عامیالْق موی إِنَّکُم ونَ  {ثُم31م{ 
 }31سپس شما روز قیامت پیش پروردگارتان مجادله خواهید کرد {

 }32{ فَمنْ أَظْلَم ممن کَذَب علَى اللَّه وکَذَّب بِالصدقِ إِذْ جاءه أَلَیس فی جهنَّم مثْوى لِّلْکَافرِینَ 
راست را چون به سوى او آمد دروغ پنداشت آیا جاى کافران در ستمگرتر از آن کس که بر خدا دروغ بست و [سخن] پس کیست

 }32جهنم نیست {

 }33والَّذي جاء بِالصدقِ وصدقَ بِه أُولَئک هم الْمتَّقُونَ  {
 }33و آن کس که راستى آورد و آن را باور نمود آنانند که خود پرهیزگارانند {

هِمبر ندشَاءونَ عا یم مینَ  { لَهنسحزَاء الْمج ک34ذَل{ 
 }34براى آنان هر چه بخواهند پیش پروردگارشان خواهد بود این است پاداش نیکوکاران {

 }35لیکَفِّرَ اللَّه عنْهم أَسوأَ الَّذي عملُوا ویجزِیهم أَجرَهم بِأَحسنِ الَّذي کَانُوا یعملُونَ  {
 }35اند پاداش دهد {کردهاند از ایشان بزداید و آنان را به بهترین کارى که مىملى را که کردهتا خدا بدترین ع

}  ادنْ هم ا لَهفَم لِ اللَّهضْلن یمو هونن دینَ مبِالَّذ فُونَکخَویو هدبع بِکَاف اللَّه س36أَلَی{ 
ترسانند و هر که را خدا گمراه گرداند برایش راهبرى ان] تو را از آنها که غیر اویند مىاش نیست و [کافرکننده بندهآیا خدا کفایت

 }36نیست {

 }37ومن یهد اللَّه فَما لَه من مضلٍّ أَلَیس اللَّه بِعزِیزٍ ذي انتقَامٍ  {
 }37یفرخواه است {اى ندارد مگر خدا نیست که نیرومند ککنندهو هر که را خدا هدایت کند گمراه

للَّه إِنْ أَرادنی اللَّه بِضُرٍّ هلْ هنَّ ولَئن سأَلْتَهم منْ خَلَقَ السماوات والْأَرض لَیقُولُنَّ اللَّه قُلْ أَفَرَأَیتُم ما تَدعونَ من دونِ ا

سمنَّ ملْ هۀٍ همی بِرَحنادأَر أَو ضُرِّه فَاتکِّلُونَ  {کَاشتَوکَّلُ الْمتَوی هلَیع اللَّه بِیسقُلْ ح هتمحر 38کَات{ 
کنید اگر خدا بخواهد خدا بگو [هان] چه تصور مىو اگر از آنها بپرسى چه کسى آسمانها و زمین را خلق کرده قطعا خواهند گفت

توانند صدمه او را برطرف کنند یا اگر او رحمتى براى من اراده کند آیا خوانید مىاى به من برساند آیا آنچه را به جاى خدا مىصدمه
 }38کنند {توانند رحمتش را بازدارند بگو خدا مرا بس است اهل توکل تنها بر او توکل مىآنها مى

 }39قُلْ یا قَومِ اعملُوا علَى مکَانَتکُم إِنِّی عاملٌ فَسوف تَعلَمونَ  {
 }39پس به زودى خواهید دانست {کنممن شما بر حسب امکانات خود عمل کنید من [نیز] عمل مىبگو اى قوم 

}  یمقم ذَابع هلَیلُّ عحیو خْزِیهی ذَابع یهأْتن ی40م{ 
 }40شود {[که] چه کس را عذابى که رسوایش کند خواهد آمد و عذابى پایدار بر او نازل مى

 }41علَیهِم بِوکیلٍ  {ا علَیک الْکتَاب للنَّاسِ بِالْحقِّ فَمنِ اهتَدى فَلنَفْسه ومن ضَلَّ فَإِنَّما یضلُّ علَیها وما أَنت إِنَّا أَنزَلْنَ
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ه رود تنها شود به سود خود اوست و هر کس بیراهما این کتاب را براى [رهبرى] مردم به حق بر تو فروفرستادیم پس هر کس هدایت
 }41شود و تو بر آنها وکیل نیستى {به زیان خودش گمراه مى

وا الْمهلَیی قَضَى عالَّت کسما فَیهنَامی مف تتَم ی لَمالَّتا وهتوینَ مح فَّى الْأَنفُستَوی لٍ اللَّهلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجرْسیو ت

 }42آیات لِّقَومٍ یتَفَکَّرُونَ  {مسمى إِنَّ فی ذَلک لَ
کند] پس آن ستاند و [نیز] روحى را که در [موقع] خوابش نمرده است [قبض مىخدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامى باز مى
فرستد ا] بازپس مىدارد و آن دیگر [نفسها] را تا هنگامى معین [به سوى زندگى دنی[نفسى] را که مرگ را بر او واجب کرده نگاه مى

 }42هایى [از قدرت خدا]ست {اندیشند نشانهقطعا در این [امر] براى مردمى که مى

 }43أَمِ اتَّخَذُوا من دونِ اللَّه شُفَعاء قُلْ أَولَو کَانُوا لَا یملکُونَ شَیئًا ولَا یعقلُونَ  {
 }43یا هر چند اختیار چیزى را نداشته باشند و نیندیشند {اند بگو آآیا غیر از خدا شفاعتگرانى براى خود گرفته

 }44قُل لِّلَّه الشَّفَاعۀُ جمیعا لَّه ملْک السماوات والْأَرضِ ثُم إِلَیه تُرْجعونَ  {
 }44ید {شوسپس به سوى او باز گردانیده مىیکسره از آن خداست فرمانروایى آسمانها و زمین خاص اوستبگو شفاعت

ونن دینَ مرَ الَّذإِذَا ذُکرَةِ ونُونَ بِالْآخؤْمینَ لَا یالَّذ قُلُوب تأَزاشْم هدحو رَ اللَّهإِذَا ذُکرُونَ  {وشتَبسی مإِذَا ه 45ه{ 
انى غیر از او یاد شوند بناگاه آنان گردد و چون کسو چون خدا به تنهایى یاد شود دلهاى کسانى که به آخرت ایمان ندارند منزجر مى

 }45کنند {شادمانى مى

 }46انُوا فیه یخْتَلفُونَ  {قُلِ اللَّهم فَاطرَ السماوات والْأَرضِ عالم الْغَیبِ والشَّهادةِ أَنت تَحکُم بینَ عبادك فی ما کَ
کردند داورى [اى] داناى نهان و آشکار تو خود در میان بندگانت بر سر آنچه اختالف مىبگو بار الها اى پدیدآورنده آسمانها و زمین 

 }46کنى {مى

ما لَم  لْقیامۀِ وبدا لَهم منَ اللَّهولَو أَنَّ للَّذینَ ظَلَموا ما فی الْأَرضِ جمیعا ومثْلَه معه لَافْتَدوا بِه من سوء الْعذَابِ یوم ا

 }47یکُونُوا یحتَسبونَ  {
اند باشد و نظیرش [نیز] با آن باشد قطعا [همه] آن را براى رهایى یکسره براى کسانى که ظلم کردهو اگر آنچه در زمین است

 }47د {گردکردند از جانب خدا بر ایشان آشکار مىخواهند داد و آنچه تصور[ش را] نمىخودشان از سختى عذاب روز قیامت

 }48وبدا لَهم سیئَات ما کَسبوا وحاقَ بِهِم ما کَانُوا بِه یستَهزِئُون  {
 }48گیرد {کردند آنها را فرا مىشود و آنچه را که بدان ریشخند مىاند برایشان ظاهر مىو [نتیجه] گناهانى که مرتکب شده

یعلَمونَ  م إِذَا خَولْنَاه نعمۀً منَّا قَالَ إِنَّما أُوتیتُه علَى علْمٍ بلْ هی فتْنَۀٌ ولَکنَّ أَکْثَرَهم لَا فَإِذَا مس الْإِنسانَ ضُرٌّ دعانَا ثُ

}49{ 
ود گوید تنها آن را به دانش خخواند سپس چون نعمتى از جانب خود به او عطا کنیم مىو چون انسان را آسیبى رسد ما را فرا مى

 }49دانند {بلکه آن آزمایشى است ولى بیشترشان نمىام نه چنان استیافته

 }50قَد قَالَها الَّذینَ من قَبلهِم فَما أَغْنَى عنْهم ما کَانُوا یکْسبونَ  {
 }50شان نکرد {قطعا کسانى که پیش از آنان بودند [نیز] این [سخن] را گفتند و آنچه به دست آورده بودند کارى برای

م بِما هموا وبا کَسم ئَاتیس مهیبصیؤُلَاء سنْ هوا مینَ ظَلَمالَّذوا وبا کَسم ئَاتیس مهابجِزِینَ  {فَأَص51ع{ 
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وء آنچه مرتکب ساند به زودى نتایجتا [آنکه] کیفر آنچه مرتکب شده بودند بدیشان رسید و کسانى از این [گروه] که ستم کرده
 }51کننده [ما] نیستند {اند بدیشان خواهد رسید و آنان درماندهشده

 }52{ أَولَم یعلَموا أَنَّ اللَّه یبسطُ الرِّزقَ لمن یشَاء ویقْدر إِنَّ فی ذَلک لَآیات لِّقَومٍ یؤْمنُونَ 
گیرى] براى مردمى که گرداند قطعا در این [اندازهکه بخواهد گشاده یا تنگ مىاند که خداست که روزى را براى هر کس آیا ندانسته

 }52هایى [از حکمت] است {ایمان دارند نشانه

ه هو الْغَفُور الرَّحیم  وب جمیعا إِنَّقُلْ یا عبادي الَّذینَ أَسرَفُوا علَى أَنفُسهِم لَا تَقْنَطُوا من رحمۀِ اللَّه إِنَّ اللَّه یغْفرُ الذُّنُ

}53{ 
آمرزد که او خدا همه گناهان را مىخدا نومید مشوید در حقیقتاید از رحمتروى روا داشتهبگو اى بندگان من که بر خویشتن زیاده

 }53خود آمرزنده مهربان است {

 }54م الْعذَاب ثُم لَا تُنصرُونَ  {وأَنیبوا إِلَى ربکُم وأَسلموا لَه من قَبلِ أَن یأْتیکُ
 }54و پیش از آنکه شما را عذاب در رسد و دیگر یارى نشوید به سوى پروردگارتان بازگردید و تسلیم او شوید {

 }55م لَا تَشْعرُونَ  {واتَّبِعوا أَحسنَ ما أُنزِلَ إِلَیکُم من ربکُم من قَبلِ أَن یأْتیکُم العذَاب بغْتَۀً وأَنتُ
زنید شما را عذاب دررسد نیکوترین چیزى را که از جانب پروردگارتان به و پیش از آنکه به طور ناگهانى و در حالى که حدس نمى

 }55سوى شما نازل آمده است پیروى کنید {

 }56نت لَمنَ الساخرِینَ  {أَن تَقُولَ نَفْس یا حسرَتَى علَى ما فَرَّطت فی جنبِ اللَّه وإِن کُ
 }56تردید من از ریشخندکنندگان بودم {تا آنکه [مبادا] کسى بگوید دریغا بر آنچه در حضور خدا کوتاهى ورزیدم بى

 }57أَو تَقُولَ لَو أَنَّ اللَّه هدانی لَکُنت منَ الْمتَّقینَ  {
 }57گاران بودم {کرد مسلما از پرهیزیا بگوید اگر خدایم هدایت مى

 }58أَو تَقُولَ حینَ تَرَى الْعذَاب لَو أَنَّ لی کَرَّةً فَأَکُونَ منَ الْمحسنینَ  {
 }58شدم {یا چون عذاب را ببیند بگوید کاش مرا برگشتى بود تا از نیکوکاران مى

م کُنتو رْتتَکْباسا وبِه تی فَکَذَّباتآی اءتْکج لَى قَدرِینَ  {ب59نَ الْکَاف{ 
 }59هاى من بر تو آمد و آنها را تکذیب کردى و تکبر ورزیدى و از [جمله] کافران شدى {[به او گویند] آرى نشانه

 }60برِینَ  {کَویوم الْقیامۀِ تَرَى الَّذینَ کَذَبواْ علَى اللَّه وجوههم مسودةٌ أَلَیس فی جهنَّم مثْوى لِّلْمتَ
 }60بینى آیا جاى سرکشان در جهنم نیست {اند رو سیاه مىو روز قیامت کسانى را که بر خدا دروغ بسته

 }61وینَجی اللَّه الَّذینَ اتَّقَوا بِمفَازتهِم لَا یمسهم السوء ولَا هم یحزَنُونَ  {
رسد و غمگین دهد عذاب به آنان نمىشان بوده نجات مى[پاس] کارهایى که مایه رستگارى اند بهو خدا کسانى را که تقوا پیشه کرده

 }61نخواهند گردید {

 }62اللَّه خَالقُ کُلِّ شَیء وهو علَى کُلِّ شَیء وکیلٌ  {
 }62خدا آفریدگار هر چیزى است و اوست که بر هر چیز نگهبان است {

اومالس یدقَالم رُونَ  {لَهالْخَاس مه کلَئأُو اللَّه اتینَ کَفَرُوا بِآیالَّذضِ والْأَرو 63ات{ 
 }63هاى خدا را انکار کردند آنانند که زیانکارانند {کلیدهاى آسمان و زمین از آن اوست و کسانى که نشانه
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 }64نَ  {قُلْ أَفَغَیرَ اللَّه تَأْمرُونِّی أَعبد أَیها الْجاهلُو
 }64کنید که جز خدا را بپرستم {بگو اى نادانان آیا مرا وادار مى

 }65سرِینَ  {ولَقَد أُوحی إِلَیک وإِلَى الَّذینَ منْ قَبلک لَئنْ أَشْرَکْت لَیحبطَنَّ عملُک ولَتَکُونَنَّ منَ الْخَا
شده است اگر شرك ورزى حتما کردارت تباه و مسلما از زیانکاران خواهى شد  و قطعا به تو و به کسانى که پیش از تو بودند وحى

}65{ 

 }66بلِ اللَّه فَاعبد وکُن منْ الشَّاکرِینَ  {
 }66بلکه خدا را بپرست و از سپاسگزاران باش {

 موی ضَتُها قَبیعمج ضالْأَرو رِهقَّ قَدح وا اللَّهرا قَدمشْرِکُونَ  وا یمالَى عتَعو انَهحبس هینمبِی اتطْوِیم اتماوالسۀِ وامیالْق

}67{ 
اند و حال آنکه روز قیامت زمین یکسره در قبضه [قدرت] اوست و آسمانها در پیچیده به و خدا را آنچنان که باید به بزرگى نشناخته

 }67گردانند {آنچه [با وى] شریک مىدست اوست او منزه است و برتر است از 

إِذَا هم قیام ینظُرُونَ  ونُفخَ فی الصورِ فَصعقَ من فی السماوات ومن فی الْأَرضِ إِلَّا من شَاء اللَّه ثُم نُفخَ فیه أُخْرَى فَ

}68{ 
افتد مگر کسى که خدا بخواهد سپس بار دیگر بیهوش درمى شود پس هر که در آسمانها و هر که در زمین استو در صور دمیده مى

 }68نگرند {شود و بناگاه آنان بر پاى ایستاده مىدر آن دمیده مى

 }69لَمونَ  { وهم لَا یظْوأَشْرَقَت الْأَرض بِنُورِ ربها ووضع الْکتَاب وجِیء بِالنَّبِیینَ والشُّهداء وقُضی بینَهم بِالْحقِّ
و زمین به نور پروردگارش روشن گردد و کارنامه [اعمال در میان] نهاده شود و پیامبران و شاهدان را بیاورند و میانشان به حق داورى 

 }69گردد و مورد ستم قرار نگیرند {

 }70ووفِّیت کُلُّ نَفْسٍ ما عملَت وهو أَعلَم بِما یفْعلُونَ  {
 }70کنند داناتر است {سى [نتیجه] آنچه انجام داده است به تمام بیابد و او به آنچه مىو هر ک

لَم یأْتکُم رسلٌ منکُم یتْلُونَ وسیقَ الَّذینَ کَفَرُوا إِلَى جهنَّم زمرًا حتَّى إِذَا جاؤُوها فُتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خَزَنَتُها أَ

 }71رِینَ  {م آیات ربکُم وینذرونَکُم لقَاء یومکُم هذَا قَالُوا بلَى ولَکنْ حقَّت کَلمۀُ الْعذَابِ علَى الْکَافعلَیکُ
 اند گروه گروه به سوى جهنم رانده شوند تا چون بدان رسند درهاى آن [به رویشان] گشوده گردد و نگهبانانشو کسانى که کافر شده

به آنان گویند مگر فرستادگانى از خودتان بر شما نیامدند که آیات پروردگارتان را بر شما بخوانند و به دیدار چنین روزى شما را 
 }71هشدار دهند گویند چرا ولى فرمان عذاب بر کافران واجب آمد {

ى الْمثْوم ا فَبِئْسیهینَ فدخَال نَّمهج ابوخُلُوا أَبیلَ ادرِینَ  {ق72تَکَب{ 
 }72و گفته شود از درهاى دوزخ درآیید جاودانه در آن بمانید وه چه بد [جایى] است جاى سرکشان {

 مقَالَ لَها وهابوأَب تحفُتا واؤُوهتَّى إِذَا جرًا حمنَّۀِ زإِلَى الْج مهبا رینَ اتَّقَویقَ الَّذسوع لَاما سخَزَنَتُه تُمبط کُملَی

 }73فَادخُلُوها خَالدینَ  {
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سوق داده شوند تا چون بدان رسند و درهاى آن [به رویشان] اند گروه گروه به سوى بهشتو کسانى که از پروردگارشان پروا داشته
 }73انید] {گشوده گردد و نگهبانان آن به ایشان گویند سالم بر شما خوش آمدید در آن درآیید [و] جاودانه [بم

ثُ نَشَاء فَنینَّۀِ حنَ الْجأُ مونَتَب ضثَنَا الْأَررأَوو هدعقَنَا ودي صالَّذ لَّهل دمقَالُوا الْحینَ  {ولامرُ الْعأَج م74ع{ 
د از هر جاى آن باغ [پهناور] که اش را بر ما راست گردانید و سرزمین [بهشت] را به ما میراث داو گویند سپاس خدایى را که وعده

 }74کنندگان {گزینیم چه نیک است پاداش عملبخواهیم جاى مى

 }75الْحمد للَّه رب الْعالَمینَ  {وتَرَى الْملَائکَۀَ حافِّینَ منْ حولِ الْعرْشِ یسبحونَ بِحمد ربهِم وقُضی بینَهم بِالْحقِّ وقیلَ 
شود گردد و گفته مىگویند و میانشان به حق داورى مىبینى که پیرامون عرش به ستایش پروردگار خود تسبیح مىو فرشتگان را مى

 }75سپاس ویژه پروردگار جهانیان است {

 
 نوح  - 75

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1إِلَى قَومه أَنْ أَنذر قَومک من قَبلِ أَن یأْتیهم عذَاب أَلیم  { إِنَّا أَرسلْنَا نُوحا
 }1ما نوح را به سوى قومش فرستادیم که قومت را پیش از آنکه عذابى دردناك به آنان رسد هشدار ده {

 }2قَالَ یا قَومِ إِنِّی لَکُم نَذیرٌ مبِینٌ  {
 }2اى آشکارم {ما را هشدار دهنده[نوح] گفت اى قوم من من ش

 }3أَنِ اعبدوا اللَّه واتَّقُوه وأَطیعونِ  {
 }3که خدا را بپرستید و از او پروا دارید و مرا فرمان برید {

 }4رُ لَو کُنتُم تَعلَمونَ  {یغْفرْ لَکُم من ذُنُوبِکُم ویؤَخِّرْکُم إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ أَجلَ اللَّه إِذَا جاء لَا یؤَخَّ
[تا] برخى از گناهانتان را بر شما ببخشاید و [اجل] شما را تا وقتى معین به تاخیر اندازد اگر بدانید چون وقت مقرر خدا برسد تاخیر 

 }4بر نخواهد داشت {

 }5قَالَ رب إِنِّی دعوت قَومی لَیلًا ونَهارا  {
 }5من قوم خود را شب و روز دعوت کردم { [نوح] گفت پروردگارا

 }6فَلَم یزِدهم دعائی إِلَّا فرَارا  {
 }6و دعوت من جز بر گریزشان نیفزود {

 }7برُوا استکْبارا  {واستَکْ وإِنِّی کُلَّما دعوتُهم لتَغْفرَ لَهم جعلُوا أَصابِعهم فی آذَانهِم واستَغْشَوا ثیابهم وأَصرُّوا
و من هر بار که آنان را دعوت کردم تا ایشان را بیامرزى انگشتانشان را در گوشهایشان کردند و رداى خویشتن بر سر کشیدند و اصرار 

 }7ورزیدند و هر چه بیشتر بر کبر خود افزودند {
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 }8ثُم إِنِّی دعوتُهم جِهارا  {
 }8وت کردم {سپس من آشکارا آنان را دع

 }9ثُم إِنِّی أَعلَنت لَهم وأَسرَرت لَهم إِسرَارا  {
 }9باز من به آنان اعالم نمودم و در خلوت [و] پوشیده نیز به ایشان گفتم {

 }10فَقُلْت استَغْفرُوا ربکُم إِنَّه کَانَ غَفَّارا  {
 }10همواره آمرزنده است {و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او 

 }11یرْسلِ السماء علَیکُم مدرارا  {
 }11[تا] بر شما از آسمان باران پى در پى فرستد {

 }12ویمددکُم بِأَموالٍ وبنینَ ویجعل لَّکُم جنَّات ویجعل لَّکُم أَنْهارا  {
 }12ایتان باغها قرار دهد و نهرها براى شما پدید آورد {و شما را به اموال و پسران یارى کند و بر

 }13ما لَکُم لَا تَرْجونَ للَّه وقَارا  {
 }13شما را چه شده است که از شکوه خدا بیم ندارید {

 }14وقَد خَلَقَکُم أَطْوارا  {
 }14و حال آنکه شما را مرحله به مرحله خلق کرده است {

 }15کَیف خَلَقَ اللَّه سبع سماوات طباقًا  {أَلَم تَرَوا 
 }15اید که چگونه خدا هفت آسمان را توبرتو آفریده است {مگر مالحظه نکرده

 }16وجعلَ الْقَمرَ فیهِنَّ نُورا وجعلَ الشَّمس سرَاجا  {
 }16اغى قرار داد {بخش گردانید و خورشید را [چون] چرو ماه را در میان آنها روشنایى

 }17واللَّه أَنبتَکُم منَ الْأَرضِ نَباتًا  {
 }17و خدا[ست که] شما را [مانند] گیاهى از زمین رویانید {

 }18ثُم یعیدکُم فیها ویخْرِجکُم إِخْرَاجا  {
 }18آوردنى [عجیب] {آورد بیرونگرداند و بیرون مىسپس شما را در آن بازمى

 }19للَّه جعلَ لَکُم الْأَرض بِساطًا  {وا
 }19و خدا زمین را براى شما فرشى [گسترده] ساخت {

 }20لتَسلُکُوا منْها سبلًا فجاجا  {
 }20تا در راههاى فراخ آن بروید {

لَدوو الُهم هزِدی ن لَّموا معاتَّبی ونوصع مإِنَّه بر ا  {قَالَ نُوحارإِلَّا خَس 21ه{ 
 }21نوح گفت پروردگارا آنان نافرمانى من کردند و کسى را پیروى نمودند که مال و فرزندش جز بر زیان وى نیفزود {

 }22ومکَرُوا مکْرًا کُبارا  {
 }22و دست به نیرنگى بس بزرگ زدند {
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دنَّ ولَا تَذَرو تَکُمهنَّ آلقَالُوا لَا تَذَررًا  {ونَسوقَ وعیغُوثَ ولَا یا واعولَا س23ا و{ 
 }23و گفتند زنهار خدایان خود را رها مکنید و نه و د را واگذارید و نه سواع و نه ي غوث و نه ي عوق و نه ن سر را {

 }24وقَد أَضَلُّوا کَثیرًا ولَا تَزِد الظَّالمینَ إِلَّا ضَلَالًا  {
 }24اند [بار خدایا] جز بر گمراهى ستمکاران میفزاى {گمراه کردهو بسیارى را 

 }25مما خَطیئَاتهِم أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا نَارا فَلَم یجِدوا لَهم من دونِ اللَّه أَنصارا  {
 }25بر خدا یارانى نیافتند {[تا] به سبب گناهانشان غرقه گشتند و [پس از مرگ] در آتشى درآورده شدند و براى خود در برا

 }26وقَالَ نُوح رب لَا تَذَر علَى الْأَرضِ منَ الْکَافرِینَ دیارا  {
 }26و نوح گفت پروردگارا هیچ کس از کافران را بر روى زمین مگذار {

 }27{  إِنَّک إِن تَذَرهم یضلُّوا عبادك ولَا یلدوا إِلَّا فَاجِرًا کَفَّارا
 }27کنند و جز پلیدکار ناسپاس نزایند {چرا که اگر تو آنان را باقى گذارى بندگانت را گمراه مى

مالظَّال لَا تَزِدو نَاتؤْمالْمینَ ونؤْملْملنًا وؤْمم یتیخَلَ بن دملو يدالولی ورْ لاغْف با  {رار28ینَ إِلَّا تَب{ 
ستمگران میفزاى پروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنى که در سرایم درآید و بر مردان و زنان با ایمان ببخشاى و جز بر هالکت

}28{ 

 
 ابراهیم  - 76

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 تُخْرِجل کإِلَی أَنزَلْنَاه تَابالَر ک}  یدمزِیزِ الْحالْع رَاطإِلَى ص هِمبإِلَى النُّورِ بِإِذْنِ ر اتنَ الظُّلُمم 1النَّاس{ 
الف الم راء کتابى است که آن را به سوى تو فرود آوردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون آورى به 

 }1سوى راه آن شکست ناپذیر ستوده {

}  یدذَابٍ شَدنْ عرِینَ ملٌ لِّلْکَافیوضِ وی األَرا فمو اتاومی السا فم ي لَهالَّذ 2اللّه{ 
 }2خدایى که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و واى بر کافران از عذابى سخت {

 }3اآلخرَةِ ویصدونَ عن سبِیلِ اللّه ویبغُونَها عوجا أُولَـئک فی ضَالَلٍ بعید  {الَّذینَ یستَحبونَ الْحیاةَ الدنْیا علَى 
شمارند آنانند که در گمراهى دور و درازى شوند و آن را کج مىدهند و مانع راه خدا مىهمانان که زندگى دنیا را بر آخرت ترجیح مى

 }3هستند {

 }4کیم  {رسولٍ إِالَّ بِلسانِ قَومه لیبینَ لَهم فَیضلُّ اللّه من یشَاء ویهدي من یشَاء وهو الْعزِیزُ الْحوما أَرسلْنَا من 
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هر  گذارد وراه مىو ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم تا [حقایق را] براى آنان بیان کند پس خدا هر که را بخواهد بى
 }4کند و اوست ارجمند حکیم {که را بخواهد هدایت مى

ه إِنَّ فی ذَلک آلیات لِّکُلِّ ولَقَد أَرسلْنَا موسى بِآیاتنَا أَنْ أَخْرِج قَومک منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ وذَکِّرْهم بِأَیامِ اللّ

 }5صبارٍ شَکُورٍ  {
با آیات خود فرستادیم [و به او فرمودیم] که قوم خود را از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون آور و روزهاى خدا و در حقیقت موسى را 

 }5را به آنان یادآورى کن که قطعا در این [یادآورى] براى هر شکیباى سپاسگزارى عبرتهاست {

کُملَیع ۀَ اللّهمعاذْکُرُواْ ن همقَوى لوسإِذْ قَالَ مو  نَاءکُمونَ أَبحذَبیذَابِ والْع وءس ونَکُمومسنَ یورْعنْ آلِ فاکُم مإِذْ أَنج

}  یمظع کُمبن رالء مکُم بی ذَلفو اءکُمسونَ نیتَحسی6و{ 
آنگاه که شما را از فرعونیان رهانید خدا را بر خود به یاد آورید و [به خاطر بیاور] هنگامى را که موسى به قوم خود گفت نعمت

گذاشتند و در این [امر] براى شما از بریدند و زنانتان را زنده مىداشتند و پسرانتان را سر مى[همانان] که بر شما عذاب سخت روا مى
 }6جانب پروردگارتان آزمایشى بزرگ بود {

نَّکُمألَزِید ن شَکَرْتُملَئ کُمبإِذْ تَأَذَّنَ رو }  یدذَابِی لَشَدإِنَّ ع ن کَفَرْتُملَئ7و{ 
و آنگاه که پروردگارتان اعالم کرد که اگر واقعا سپاسگزارى کنید [نعمت] شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسى نمایید قطعا عذاب 

 }7خواهد بود {من سخت

 }8جمیعا فَإِنَّ اللّه لَغَنی حمید  {وقَالَ موسى إِن تَکْفُرُواْ أَنتُم ومن فی األَرضِ 
 }8نیاز ستوده[صفات] است {گمان خدا بىو موسى گفت اگر شما و هر که در روى زمین است همگى کافر شوید بى

یعلَمهم إِالَّ اللّه جاءتْهم رسلُهم بِالْبینَات  أَلَم یأْتکُم نَبأُ الَّذینَ من قَبلکُم قَومِ نُوحٍ وعاد وثَمود والَّذینَ من بعدهم الَ

ا تَدمم ی شَکإِنَّا لَفو لْتُم بِهسا أُرقَالُواْ إِنَّا کَفَرْنَا بِمو هِماهی أَفْوف مهیدواْ أَیرِیبٍ  {فَرَدم هونَنَا إِلَی9ع{ 
قوم نوح و عاد و ثمود و آنانکه بعد از ایشان بودند [و] کسى جز خدا از آنان آگاهى ندارد به شما آیا خبر کسانى که پیش از شما بودند 

نرسیده است فرستادگانشان دالیل آشکار برایشان آوردند ولى آنان دستهایشان را [به نشانه اعتراض] بر دهانهایشان نهادند و گفتند ما 
 }9خوانید سخت در شکیم {آنچه ما را بدان مى به آنچه شما بدان ماموریت دارید کافریم و از

مى قَالَت رسلُهم أَفی اللّه شَک فَاطرِ السماوات واألَرضِ یدعوکُم لیغْفرَ لَکُم من ذُنُوبِکُم ویؤَخِّ سـلٍ مإِلَى أَج رَکُم

 }10أَن تَصدونَا عما کَانَ یعبد آبآؤُنَا فَأْتُونَا بِسلْطَانٍ مبِینٍ  { قَالُواْ إِنْ أَنتُم إِالَّ بشَرٌ مثْلُنَا تُرِیدونَ
اى از گناهانتان را بر کند تا پارهپیامبرانشان گفتند مگر در باره خدا پدید آورنده آسمانها و زمین تردیدى هست او شما را دعوت مى

خواهید ما را از آنچه پدرانمان گفتند شما جز بشرى مانند ما نیستید مىشما ببخشاید و تا زمان معینى شما را مهلت دهد 
 }10پرستیدند باز دارید پس براى ما حجتى آشکار بیاورید {مى

مو هادبنْ عشَاء من یلَى منُّ عمی نَّ اللّهلَـکو ثْلُکُمشَرٌ منُ إِالَّ بإِن نَّح ملُهسر ملَه لْطَانٍ إِالَّ  ا کَانَقَالَتکُم بِسیلَنَا أَن نَّأْت

 }11بِإِذْنِ اللّه وعلَى اللّه فَلْیتَوکَّلِ الْمؤْمنُونَ  {
نهد و ما را نرسد که جز پیامبرانشان به آنان گفتند ما جز بشرى مثل شما نیستیم ولى خدا بر هر یک از بندگانش که بخواهد منت مى

 }11بیاوریم و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند {به اذن خدا براى شما حجتى 

 لَى اللّهعونَا وتُما آذَیلَى مبِرَنَّ علَنَصلَنَا وبانَا سده قَدو لَى اللّهکَّلَ عا لَنَا أَالَّ نَتَومکِّلُونَ  {وتَوکَّلِ الْمتَو12فَلْی{ 
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هایمان رهبرى کرده است و البته ما بر آزارى که به ما رساندید شکیبایى خواهیم ه راهو چرا بر خدا توکل نکنیم و حال آنکه ما را ب
 }12کنندگان باید تنها بر خدا توکل کنند {کرد و توکل

کُم منْ أَرضنَآ أَو لَتَعودنَّ فی ملَّتنَا فَأَوحى إِلَیهِ  }13م ربهم لَنُهلکَنَّ الظَّالمینَ  {وقَالَ الَّذینَ کَفَرُواْ لرُسلهِم لَنُخْرِجنـَّ
و کسانى که کافر شدند به پیامبرانشان گفتند شما را از سرزمین خودمان بیرون خواهیم کرد مگر اینکه به کیش ما بازگردید پس 

 }13پروردگارشان به آنان وحى کرد که حتما ستمگران را هالك خواهیم کرد {

کُم األَ  }14رض من بعدهم ذَلک لمنْ خَاف مقَامی وخَاف وعید  {ولَنُسکنَنـَّ
خواهیم داد این براى کسى است که از ایستادن [در محشر به هنگام حساب] در و قطعا شما را پس از ایشان در آن سرزمین سکونت

 }14پیشگاه من بترسد و از تهدیدم بیم داشته باشد {

خَابواْ وتَفْتَحاسو }  یدنارٍ عب15کُلُّ ج{ 
 }15و [پیامبران از خدا] گشایش خواستند و [سرانجام] هر زورگوى لجوجى نومید شد {

}  یدداء صن مقَى مسیو نَّمهج هآئرن و16م{ 
 }16شود {[آن کس که] دوزخ پیش روى اوست و به او آبى چرکین نوشانده مى

 }17اد یسیغُه ویأْتیه الْموت من کُلِّ مکَانٍ وما هو بِمیت ومن ورآئه عذَاب غَلیظٌ  {یتَجرَّعه والَ یکَ
میرد و عذابى سنگین به دنبال آید ولى نمىتواند آن را فرو برد و مرگ از هر جانبى به سویش مىنوشد و نمىآن را جرعه جرعه مى

 }17دارد {

سبواْ علَى شَیء ذَلک هو الَّذینَ کَفَرُواْ بِرَبهِم أَعمالُهم کَرَماد اشْتَدت بِه الرِّیح فی یومٍ عاصف الَّ یقْدرونَ مما کَمثَلُ 

}  یدع18الضَّالَلُ الْب{ 
ند که بادى تند در روزى طوفانى بر آن بوزد از آنچه مام ث ل کسانى که به پروردگار خود کافر شدند کردارهایشان به خاکسترى مى

 }18توانند برد این است همان گمراهى دور و دراز {اى] نمىاند هیچ [بهرهبه دست آورده

}  یددبِخَلْقٍ ج أْتیو کُمبذْهشَأْ یبِالْحقِّ إِن ی ضاألَرو اتاومخَلَقَ الس تَرَ أَنَّ اللّه 19أَلَم{ 
 }19آورد {اى مىبرد و خلق تازهاى که خدا آسمانها و زمین را به حق آفریده اگر بخواهد شما را مىا در نیافتهآی

 }20وما ذَلک علَى اللَّه بِعزِیزٍ  {
 }20و این [کار] بر خدا دشوار نیست {

إِنَّا کُنَّا لَکُم تَبعا فَهلْ أَنتُم مغْنُونَ عنَّا منْ عذَابِ اللّه من شَیء قَالُواْ  وبرَزواْ للّه جمیعا فَقَالَ الضُّعفَاء للَّذینَ استَکْبرُواْ

 }21لَو هدانَا اللّه لَهدینَاکُم سواء علَینَآ أَجزِعنَا أَم صبرْنَا ما لَنَا من محیصٍ  {
گویند ما پیروان شما بودیم آیا چیزى از عذاب خدا را از ما دور به گردنکشان مى شوند پس ناتوانانو همگى در برابر خدا ظاهر مى

تابى کنیم چه صبر نماییم براى ما یکسان است کردیم چه بىگویند اگر خدا ما را هدایت کرده بود قطعا شما را هدایت مىکنید مىمى
 }21ما را راه گریزى نیست {
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یا قُضطَانُ لَمقَالَ الشَّیلْطَانٍ إِ ون سکُم ملَیع یا کَانَ لمو فَأَخْلَفْتُکُم دتُّکُمعوقِّ والْح دعو کُمدعو رُ إِنَّ اللّهالَّ أَن األَم

صبِم ا أَنتُممو کُمرِخصا أَنَاْ بِمکُم مواْ أَنفُسلُومی وونی فَالَ تَلُومل تُمبتَجفَاس تُکُموعونِ دآ أَشْرَکْتُمبِم إِنِّی کَفَرْت یرِخ

}  یمأَل ذَابع مینَ لَهملُ إِنَّ الظَّالن قَب22م{ 
خدا به شما وعده داد وعده راست و من به شما وعده گوید در حقیقتو چون کار از کار گذشت [و داورى صورت گرفت] شیطان مى

یچ تسلطى نبود جز اینکه شما را دعوت کردم و اجابتم نمودید پس مرا مالمت نکنید و خود دادم و با شما خالف کردم و مرا بر شما ه
را مالمت کنید من فریادرس شما نیستم و شما هم فریادرس من نیستید من به آنچه پیش از این مرا [در کار خدا] شریک 

 }22دانستید کافرم آرى ستمکاران عذابى پردرد خواهند داشت {مى

تَحیتُهم فیها سالَم  الَّذینَ آمنُواْ وعملُواْ الصالحات جنَّات تَجرِي من تَحتها األَنْهار خَالدینَ فیها بِإِذْنِ ربهِم  وأُدخلَ

}23{ 
آن جویبارها روان است که به شوند که از زیر [درختان] اند به بهشتهایى درآورده مىو کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 }23برند و درودشان در آنجا سالم است {اذن پروردگارشان در آنجا جاودانه به سر مى

 }24{أَلَم تَرَ کَیف ضَرَب اللّه مثَالً کَلمۀً طَیبۀً کَشَجرةٍ طَیبۀٍ أَصلُها ثَابِت وفَرْعها فی السماء  
 }24اش در آسمان است {اش استوار و شاخهث ل زده سخنى پاك که مانند درختى پاك است که ریشه آیا ندیدى خدا چگونه م

 }25تُؤْتی أُکُلَها کُلَّ حینٍ بِإِذْنِ ربها ویضْرِب اللّه األَمثَالَ للنَّاسِ لَعلَّهم یتَذَکَّرُونَ  {
 }25زند شاید که آنان پند گیرند {ث لها را براى مردم مى دهد و خدا ماش را هر دم به اذن پروردگارش مىمیوه

 }26ومثلُ کَلمۀٍ خَبِیثَۀٍ کَشَجرَةٍ خَبِیثَۀٍ اجتُثَّت من فَوقِ األَرضِ ما لَها من قَرَارٍ  {
 }26و م ث ل سخنى ناپاك چون درختى ناپاك است که از روى زمین کنده شده و قرارى ندارد {

 }27علُ اللّه ما یشَاء  {لّه الَّذینَ آمنُواْ بِالْقَولِ الثَّابِت فی الْحیاةِ الدنْیا وفی اآلخرَةِ ویضلُّ اللّه الظَّالمینَ ویفْیثَبت ال
گذارد و خدا هر راه مىگرداند و ستمگران را بىاند در زندگى دنیا و در آخرت با سخن استوار ثابت مىخدا کسانى را که ایمان آورده

 }27دهد {چه بخواهد انجام مى

 }28أَلَم تَرَ إِلَى الَّذینَ بدلُواْ نعمۀَ اللّه کُفْرًا وأَحلُّواْ قَومهم دار الْبوارِ  {
 }28ى {خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به سراى هالکت درآوردند ننگریستآیا به کسانى که [شکر] نعمت

}  الْقَرَار بِئْسا ونَهلَوصی نَّمه29ج{ 
 }29شوند و چه بد قرارگاهى است {[در آن سراى هالکت که] جهنم است [و] در آن وارد مى

 }30وجعلُواْ للّه أَندادا لِّیضلُّواْ عن سبِیله قُلْ تَمتَّعواْ فَإِنَّ مصیرَکُم إِلَى النَّارِ  {
شما به سوى آتش است راى خدا مانندهایى قرار دادند تا [مردم را] از راه او گمراه کنند بگو برخوردار شوید که قطعا بازگشتو ب
}30{ 

یوم الَّ بیع فیه والَ خالَلٌ   ن یأْتیقُل لِّعبادي الَّذینَ آمنُواْ یقیمواْ الصالَةَ وینفقُواْ مما رزقْنَاهم سرا وعالنیۀً من قَبلِ أَ

}31{ 
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ایم پنهان و آشکارا انفاق کنند پیش از آنکه اند بگو نماز را بر پا دارند و از آنچه به ایشان روزى دادهبه آن بندگانم که ایمان آورده
 }31روزى فرا رسد که در آن نه داد و ستدى باشد و نه دوستیى {

فُلْک لتَجرِي السماوات واألَرض وأَنزَلَ منَ السماء ماء فَأَخْرَج بِه منَ الثَّمرَات رِزقًا لَّکُم وسخَّرَ لَکُم الْاللّه الَّذي خَلَقَ 

}  اراألَنْه خَّرَ لَکُمسو رِهرِ بِأَمحی الْب32ف{ 
ها براى شما روزى بیرون آورد و کشتى را براى د و به وسیله آن از میوهخداست که آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان آبى فرستا

 }32شما رام گردانید تا به فرمان او در دریا روان شود و رودها را براى شما مسخر کرد {

}  ارالنَّهلَ واللَّی خَّرَ لَکُمسینَ وبآئرَ دالْقَمو سالشَّم خَّر لَکُمس33و{ 
 }33اه را که پیوسته روانند براى شما رام گردانید و شب و روز را [نیز] مسخر شما ساخت {و خورشید و م

}  کَفَّار انَ لَظَلُوما إِنَّ اإلِنسوهصالَ تُح اللّه تمعواْ ندإِن تَعو وهأَلْتُما سن کُلِّ مآتَاکُم م34و{ 
پیشه توانید آن را به شمار درآورید قطعا انسان ستمخدا را شماره کنید نمىر نعمتو از هر چه از او خواستید به شما عطا کرد و اگ

 }34ناسپاس است {

}  نَاماألَص دبأَن نَّع ینبی وننُباجنًا وآم لَدذَا الْب لْ هـعاج بر یمرَاهإِذْ قَالَ إِب35و{ 
 }35پروردگارا این شهر را ایمن گردان و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار {و [یاد کن] هنگامى را که ابراهیم گفت 

 }36م  {رب إِنَّهنَّ أَضْلَلْنَ کَثیرًا منَ النَّاسِ فَمن تَبِعنی فَإِنَّه منِّی ومنْ عصانی فَإِنَّک غَفُور رحی
دند پس هر که از من پیروى کند بى گمان او از من است و هر که مرا نافرمانى کند به پروردگارا آنها بسیارى از مردم را گمراه کر

 }36یقین تو آمرزنده و مهربانى {

ةً منَ النَّاسِ تَهوِي ةَ فَاجعلْ أَفْئدربنَا إِنِّی أَسکَنت من ذُریتی بِواد غَیرِ ذي زرعٍ عند بیتک الْمحرَّمِ ربنَا لیقیمواْ الصالَ

 }37إِلَیهِم وارزقْهم منَ الثَّمرَات لَعلَّهم یشْکُرُونَ  {
کشت نزد خانه محترم تو سکونت دادم پروردگارا تا نماز را به پا دارند پس دلهاى اى بىپروردگارا من [یکى از] فرزندانم را در دره

 }37ده و آنان را از محصوالت [مورد نیازشان] روزى ده باشد که سپاسگزارى کنند {برخى از مردم را به سوى آنان گرایش 

 }38{ربنَا إِنَّک تَعلَم ما نُخْفی وما نُعلنُ وما یخْفَى علَى اللّه من شَیء فَی األَرضِ والَ فی السماء  
دانى و چیزى در زمین و در آسمان بر خدا پوشیده سازیم مىچه را که آشکار مىداریم و آنگمان تو آنچه را که پنهان مىپروردگارا بى

 }38ماند {نمى

 }39الْحمد للّه الَّذي وهب لی علَى الْکبرِ إِسماعیلَ وإِسحقَ إِنَّ ربی لَسمیع الدعاء  {
 }39من بخشید به راستى پروردگار من شنونده دعاست { سپاس خداى را که با وجود سالخوردگى اسماعیل و اسحاق را به

 }40رب اجعلْنی مقیم الصالَةِ ومن ذُریتی ربنَا وتَقَبلْ دعاء  {
 }40پروردگارا مرا برپادارنده نماز قرار ده و از فرزندان من نیز پروردگارا و دعاى مرا بپذیر {

الولی ورْ لنَا اغْفبر}  ابسالْح قُومی موینَ ینؤْملْملو ي41د{ 
 }41شود بر من و پدر و مادرم و بر مؤمنان ببخشاى {پروردگارا روزى که حساب برپا مى

 }42ر  {والَ تَحسبنَّ اللّه غَافالً عما یعملُ الظَّالمونَ إِنَّما یؤَخِّرُهم لیومٍ تَشْخَص فیه األَبصا
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اندازد که چشمها در آن کنند غافل مپندار جز این نیست که [کیفر] آنان را براى روزى به تاخیر مىو خدا را از آنچه ستمکاران مى
 }42شود {خیره مى

 }43مهطعینَ مقْنعی رءوسهِم الَ یرْتَد إِلَیهِم طَرْفُهم وأَفْئدتُهم هواء  {
 }43زنند و [از وحشت] دلهایشان تهى است {برداشته و چشم بر هم نمىشتابان سر 

ب دعوتَک ونَتَّبِعِ الرُّسلَ أَولَم وأَنذرِ النَّاس یوم یأْتیهِم الْعذَاب فَیقُولُ الَّذینَ ظَلَمواْ ربنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجلٍ قَرِیبٍ نُّجِ

 }44من قَبلُ ما لَکُم من زوالٍ  {تَکُونُواْ أَقْسمتُم 
گویند پروردگارا ما را تا چندى مهلت بخش تا دعوت اند مىآید بترسان پس آنان که ستم کردهو مردم را از روزى که عذاب بر آنان مى

خوردید که شما را د نمىشود] مگر شما پیش از این سوگنتو را پاسخ گوییم و از فرستادگان [تو] پیروى کنیم [به آنان گفته مى
 }44فنایى نیست {

اکنِ الَّذینَ ظَلَمواْ أَنفُسهم وتَبینَ لَکُم کَیف فَعلْنَا بِهِم وضَرَبنَا لَکُم األَ سـی مف کَنتُمسثَالَ  {و45م{ 
که با آنان چگونه معامله کردیم و م ث لها  و در سراهاى کسانى که بر خود ستم روا داشتند سکونت گزیدید و براى شما آشکار گردید

 }45براى شما زدیم {

 }46وقَد مکَرُواْ مکْرَهم وعند اللّه مکْرُهم وإِن کَانَ مکْرُهم لتَزُولَ منْه الْجِبالُ  {
 }46شد {کوهها از جاى کنده مىو به یقین آنان نیرنگ خود را به کار بردند و [جزاى] مکرشان با خداست هر چند از مکرشان 

 }47فَالَ تَحسبنَّ اللّه مخْلف وعده رسلَه إِنَّ اللّه عزِیزٌ ذُو انْتقَامٍ  {
 }47گیرنده است {ناپذیر انتقامکند که خدا شکستپس مپندار که خدا وعده خود را به پیامبرانش خالف مى

 }48رضِ والسماوات وبرَزواْ للّه الْواحد الْقَهارِ  {یوم تُبدلُ األَرض غَیرَ األَ
 }48روزى که زمین به غیر این زمین و آسمانها [به غیر این آسمانها] مبدل گردد و [مردم] در برابر خداى یگانه قهار ظاهر شوند {

}  فَادی األَصینَ فقَرَّنم ذئموینَ یرِمجتَرَى الْم49و{ 
 }49اند {بینى که با هم در زنجیرها بسته شدهو گناهکاران را در آن روز مى

}  النَّار مهوهجتَغْشَى ورَانٍ ون قَطم مرَابِیلُه50س{ 
 }50پوشاند {هایشان را آتش مىپوشهایشان از قطران است و چهرهتن

إِنَّ اللّه تبا کَسکُلَّ نَفْسٍ م زِي اللّهجیابِ  { لسالْح رِیع51س{ 
 }51تا خدا به هر کس هر چه به دست آورده است جزا دهد که خدا زودشمار است {

لُواْ األَلْبذَّکَّرَ أُویلو داحو إِلَـه وا هواْ أَنَّملَمعیلو واْ بِهنذَریلالَغٌ لِّلنَّاسِ وذَا ب 52ابِ  {هـ{ 
شوند] و بدان بیم یابند و بدانند که او معبودى یگانه است و تا صاحبان ردم است [تا به وسیله آن هدایتاین [قرآن] ابالغى براى م

 }52خرد پند گیرند {
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 فاطر - 77

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

الْملَائکَۀِ رسلًا أُولی أَجنحۀٍ مثْنَى وثُلَاثَ ورباع یزِید فی الْخَلْقِ ما یشَاء إِنَّ الْحمد للَّه فَاطرِ السماوات والْأَرضِ جاعلِ 

 }1اللَّه علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ  {
آورنده قرار پیاماند گانه و چهارگانهسپاس خداى را که پدیدآورنده آسمان و زمین است [و] فرشتگان را که داراى بالهاى دوگانه و سه

 }1افزاید زیرا خدا بر هر چیزى تواناست {داده است در آفرینش هر چه بخواهد مى

الْع وهو هدعن بم لَ لَهرْسفَلَا م کسما یما ولَه کسمۀٍ فَلَا ممحن رلنَّاسِ مل فْتَحِ اللَّها یم}  یمک2زِیزُ الْح{ 
اى ندارد و اى براى آن نیست و آنچه را که باز دارد پس از [باز گرفتن] گشایندها براى مردم گشاید بازدارندههر رحمتى را که خد
 }2کار {ناپذیر سنجیدهاوست همان شکست

نَ السقُکُم مرْزی رُ اللَّهقٍ غَینْ خَاللْ مه کُملَیع اللَّه تمعاذْکُرُوا ن ا النَّاسها أَیفَأَنَّى تُؤْفَکُونَ  ی وإِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَراء وم

}3{ 
خدا را بر خود یاد کنید آیا غیر از خدا آفریدگارى است که شما را از آسمان و زمین روزى دهد خدایى جز او نیست اى مردم نعمت

 }3یابید {پس چگونه [از حق] انحراف مى

 تکُذِّب فَقَد وكکَذِّبإِن یو}  وراألم عتُرْج إِلَى اللَّهو کلن قَبلٌ مس4ر{ 
 }4شود {و اگر تو را تکذیب کنند قطعا پیش از تو [هم] فرستادگانى تکذیب شدند و [همه] کارها به سوى خدا بازگردانیده مى

 }5دنْیا ولَا یغُرَّنَّکُم بِاللَّه الْغَرُور  {یا أَیها النَّاس إِنَّ وعد اللَّه حقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّکُم الْحیاةُ ال
اى مردم همانا وعده خدا حق است زنهار تا این زندگى دنیا شما را فریب ندهد و زنهار تا [شیطان] فریبنده شما را در باره خدا نفریبد 

}5{ 

 }6حزْبه لیکُونُوا منْ أَصحابِ السعیرِ  { إِنَّ الشَّیطَانَ لَکُم عدو فَاتَّخذُوه عدوا إِنَّما یدعو
خوان د تا آنها از یاران آتش باشند شما [نیز] او را دشمن گیرید [او] فقط دار و دسته خود را مىشیطان دشمن شماستدر حقیقت

}6{ 

حاللُوا الصمعنُوا وینَ آمالَّذو یدشَد ذَابع مینَ کَفَرُوا لَهرٌ کَبِیرٌ  {الَّذأَجرَةٌ وغْفم ملَه 7ات{ 
اند براى آنان آمرزش و پاداشى خواهند داشت و کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کردهاند عذابى سختکسانى که کفر ورزیده

 }7بزرگ است {

یشَاء ویهدي من یشَاء فَلَا تَذْهب نَفْسک علَیهِم حسرَات إِنَّ  أَفَمن زینَ لَه سوء عمله فَرَآه حسنًا فَإِنَّ اللَّه یضلُّ من

 }8اللَّه علیم بِما یصنَعونَ  {
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بیند [مانند مؤمن نیکوکار است] خداست که هر که را بخواهد آیا آن کس که زشتى کردارش براى او آراسته شده و آن را زیبا مى
کند پس مبادا به سبب حسرتها[ى گوناگون] بر آنان جانت [از کف] برود قطعا خدا به ه را بخواهد هدایت مىگذارد و هر کراه مىبى

 }8کنند داناست {آنچه مى

دعب ضالْأَر نَا بِهییفَأَح تیم لَدإِلَى ب قْنَاها فَسابحیرُ سفَتُث احلَ الرِّیسي أَرالَّذ اللَّهوهتوم }  النُّشُور ک9ا کَذَل{ 
انگیزند و [ما] آن را به سوى سرزمینى مرده راندیم و آن کند پس [بادها] ابرى را برمىو خدا همان کسى است که بادها را روانه مى

 }9زمین را بدان [وسیله] پس از مرگش زندگى بخشیدیم رستاخیز [نیز] چنین است {

یئَات لَهم ه الْعزَّةُ جمیعا إِلَیه یصعد الْکَلم الطَّیب والْعملُ الصالح یرْفَعه والَّذینَ یمکُرُونَ السمن کَانَ یرِید الْعزَّةَ فَللَّ

}  وربی وه کلَئکْرُ أُومو یدشَد ذَاب10ع{ 
بخشد رود و کار شایسته به آن رفعت مىزه به سوى او باال مىسخنان پاکیخواهد سربلندى یکسره از آن خداستهر کس سربلندى مى

 }10گردد {خواهند داشت و نیرنگشان خود تباه مىکنند عذابى سختو کسانى که با حیله و مکر کارهاى بد مى

أُنثَى ولَا تَضَع إِلَّا بِعلْمه وما یعمرُ من معمرٍ ولَا واللَّه خَلَقَکُم من تُرَابٍ ثُم من نُّطْفَۀٍ ثُم جعلَکُم أَزواجا وما تَحملُ منْ 

 }11ینقَص منْ عمرِه إِلَّا فی کتَابٍ إِنَّ ذَلک علَى اللَّه یسیرٌ  {
نهد گیرد و بار نمىمىاى بار ناى آنگاه شما را جفت جفت گردانید و هیچ مادینهو خدا[ست که] شما را از خاکى آفرید سپس از نطفه

شود مگر آنکه در کتابى [مندرج] است در حقیقت این یابد و از عمرش کاسته نمىاى عمر دراز نمىمگر به علم او و هیچ سالخورده
 }11[کار] بر خدا آسان است {

اجأُج لْحذَا مهو هغٌ شَرَابائس فُرَات ذْبذَا عرَانِ هحتَوِي الْبسا یمۀً  ولْیونَ حتَخْرِجتَسا وا طَرِیمن کُلٍّ تَأْکُلُونَ لَحمو

 }12تَلْبسونَها وتَرَى الْفُلْک فیه مواخرَ لتَبتَغُوا من فَضْله ولَعلَّکُم تَشْکُرُونَ  {
مزه است و از هر یک گوشتى تازه خزدا [و] نوشیدنش گواراست و آن یک شور تلو دو دریا یکسان نیستند این یک شیرین تشنگى

بینى تا از فضل او [روزى خود را] شکاف مىآورید و کشتى را در آن موجپوشید بیرون مىخورید و زیورى که آن را بر خود مىمى
 }12جستجو کنید و امید که سپاس بگزارید {

وسخَّرَ الشَّمس والْقَمرَ کُلٌّ یجرِي لأَجلٍ مسمى ذَلکُم اللَّه ربکُم لَه الْملْک یولج اللَّیلَ فی النَّهارِ ویولج النَّهار فی اللَّیلِ 

 }13والَّذینَ تَدعونَ من دونه ما یملکُونَ من قطْمیرٍ  {
[که] هر یک تا هنگامى معین روانند این  آورد و آفتاب و ماه را تسخیر کرده استآورد و روز را به شب درمىشب را به روز درمى

 }13خوانید مالک پوست هسته خرمایى [هم] نیستند {خدا پروردگار شما فرمانروایى از آن اوست و کسانى را که بجز او مىاست

ۀِ یامیالْق مویو وا لَکُمابتَجا اسوا معمس لَوو اءکُمعوا دعمسلَا ی موهعثْلُ خَبِیرٍ  إِن تَدم ئُکنَبلَا یو کُمرْککْفُرُونَ بِش

}14{ 
کنند و [هیچ شرك شما را انکار مىکنند و روز قیامتشنوند و اگر [فرضا] بشنوند اجابتتان نمىاگر آنها را بخوانید دعاى شما را نمى

 }14کند {کس] چون [خداى] آگاه تو را خبردار نمى

 }15نتُم الْفُقَرَاء إِلَى اللَّه واللَّه هو الْغَنی الْحمید  {یا أَیها النَّاس أَ
 }15نیاز ستوده است {اى مردم شما به خدا نیازمندید و خداست که بى

}  یددبِخَلْقٍ ج أْتیو کُمبذْهشَأْ ی16إِن ی{ 
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 }16{آورد ب رد و خلقى نو [بر سر کار] مىو اگر بخواهد شما را مى

 }17وما ذَلک علَى اللَّه بِعزِیزٍ  {
 }17و این [امر] براى خدا دشوار نیست {

بى إِنَّما تُنذر الَّذینَ یخْشَونَ ولَا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرَى وإِن تَدع مثْقَلَۀٌ إِلَى حملها لَا یحملْ منْه شَیء ولَو کَانَ ذَا قُرْ

بیرُ  {رصالْم إِلَى اللَّهو هنَفْستَزَکَّى لا ین تَزَکَّى فَإِنَّمملَاةَ ووا الصأَقَامبِ وم بِالغَی18ه{ 
دارد و اگر گرانبارى [دیگرى را به یارى] به سوى بارش فرا خواند چیزى از آن اى بار [گناه] دیگرى را برنمىو هیچ بارب ردارنده

دارند هشدار ترسند و نماز برپا مىهر چند خویشاوند باشد [تو] تنها کسانى را که از پروردگارشان در نهان مى شودبرداشته نمى
 }18جوید و فرجام [کارها] به سوى خداست {دهى و هر کس پاکیزگى جوید تنها براى خود پاکیزگى مىمى

 }19وما یستَوِي الْأَعمى والْبصیرُ  {
 }19یکسان نیستند { و نابینا و بینا

}  لَا النُّورو اتلَا الظُّلُم20و{ 
 }20و نه تیرگیها و روشنایى {

}  رُورلَا الْحلَا الظِّلُّ و21و{ 
 }21و نه سایه و گرماى آفتاب {

 }22من فی الْقُبورِ  { وما یستَوِي الْأَحیاء ولَا الْأَموات إِنَّ اللَّه یسمع من یشَاء وما أَنت بِمسمعٍ
توانى شنوا سازى گرداند و تو کسانى را که در گورهایند نمىو زندگان و مردگان یکسان نیستند خداست که هر که را بخواهد شنوا مى

}22{ 

 }23إِنْ أَنت إِلَّا نَذیرٌ  {
 }23اى [بیش] نیستى {تو جز هشداردهنده

قِّ ببِالْح لْنَاكسیرٌ  {إِنَّا أَرا نَذیهۀٍ إِلَّا خلَا فنْ أُمإِن میرًا ونَذیرًا و24ش{ 
اى گذشته است ما تو را بحق [به سم ت] بشارتگر و هشداردهنده گسیل داشتیم و هیچ امتى نبوده مگر اینکه در آن هشداردهنده

}24{ 

اءتْهج هِملن قَبینَ مالَّذ کَذَّب فَقَد وكکَذِّبإِن ییرِ  {ونتَابِ الْمبِالْکرِ وبِالزُّبو نَاتیم بِالْبلُهسر 25م{ 
ها و کتاب و اگر تو را تکذیب کنند قطعا کسانى که پیش از آنها بودند [نیز] به تکذیب پرداختند پیامبرانشان دالیل آشکار و نوشته

 }25روشن براى آنان آوردند {

 }26فَکَیف کَانَ نَکیرِ  { ثُم أَخَذْت الَّذینَ کَفَرُوا
 }26آنگاه کسانى را که کافر شده بودند فرو گرفتم پس چگونه بود کیفر من {

ف أَلْوانُها  جدد بِیض وحمرٌ مخْتَلأَلَم تَرَ أَنَّ اللَّه أَنزَلَ منَ السماء ماء فَأَخْرَجنَا بِه ثَمرَات مخْتَلفًا أَلْوانُها ومنَ الْجِبالِ

}  ودس غَرَابِیب27و{ 
هایى که رنگهاى آنها گوناگون است بیرون آوردیم و از برخى کوهها اى که خدا از آسمان آبى فرود آورد و به [وسیله] آن میوهآیا ندیده

 }27ها]ى سپید و گلگون به رنگهاى مختلف و سیاه پر رنگ [آفریدیم] {راهها [و رگه
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 }28ه عزِیزٌ غَفُور  {سِ والدواب والْأَنْعامِ مخْتَلف أَلْوانُه کَذَلک إِنَّما یخْشَى اللَّه منْ عباده الْعلَماء إِنَّ اللَّومنَ النَّا
ترسند د که از او مىو از مردمان و جانوران و دامها که رنگهایشان همان گونه مختلف است [پدید آوردیم] از بندگان خدا تنها دانایانن

 }28آرى خدا ارجمند آمرزنده است {

رْجۀً ییلَانعا ورس مقْنَاهزا رمأَنفَقُوا ملَاةَ ووا الصأَقَامو اللَّه تَابتْلُونَ کینَ یإِنَّ الَّذ}  ورةً لَّن تَبارج29ونَ ت{ 
کنند امید ایم نهان و آشکارا انفاق مىدارند و از آنچه بدیشان روزى دادهبرپا مى خوانند و نمازدر حقیقت کسانى که کتاب خدا را مى

 }29پذیرد {اند که هرگز زوال نمىبه تجارتى بسته

}  شَکُور غَفُور إِنَّه هن فَضْلم مهزِیدیو مهورأُج مهفِّیوی30ل{ 
 }30شناس است {بخشى خود در حق آنان بیفزاید که او آمرزنده حقفزونتا پاداششان را تمام بدیشان عطا کند و از 

 }31بِیرٌ بصیرٌ  {والَّذي أَوحینَا إِلَیک منَ الْکتَابِ هو الْحقُّ مصدقًا لِّما بینَ یدیه إِنَّ اللَّه بِعباده لَخَ
کننده [کتابهاى] پیش از آن است قطعا خدا نسبت به بندگانش آگاه ] تصدیقایم خود حق [وو آنچه از کتاب به سوى تو وحى کرده

 }31بیناست {

مو دقْتَصم منْهمو هلِّنَفْس مظَال منْهنَا فَمادبنْ عنَا مطَفَیینَ اصالَّذ تَابثْنَا الْکرأَو ثُمذَل بِإِذْنِ اللَّه رَاتابِقٌ بِالْخَیس منْه ک

 }32هو الْفَضْلُ الْکَبِیرُ  {
سپس این کتاب را به آن بندگان خود که [آنان را] برگزیده بودیم به میراث دادیم پس برخى از آنان بر خود ستمکارند و برخى از 

 }32رو و برخى از آنان در کارهاى نیک به فرمان خدا پیشگامند و این خود توفیق بزرگ است {ایشان میانه

نَّاترِیرٌ  { جا حیهف مهاسبللُؤْلُؤًا وبٍ ون ذَهم اوِرنْ أَسا میهنَ فلَّوحا یخُلُونَهدنٍ ید33ع{ 
شان پ رنیان [در] بهشتهاى همیشگى [که] به آنها درخواهندآمد در آنجا با دستبندهایى از زر و مروارید زیور یابند و در آنجا جامه

 }33خواهد بود {

 }34لُوا الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنَّا الْحزَنَ إِنَّ ربنَا لَغَفُور شَکُور  {وقَا
 }34شناس است {گویند سپاس خدایى را که اندوه را از ما بزدود به راستى پروردگار ما آمرزنده [و] حقو مى

سملَا ی هن فَضْلۀِ مقَامالْم ارلَّنَا دي أَحالَّذ}  ا لُغُوبیهنَا فسملَا یو با نَصیه35نَا ف{ 
رسد و در اینجا درماندگى به ما دست همان [خدایى] که ما را به فضل خویش در سراى ابدى جاى داد در اینجا رنجى به ما نمى

 }35دهد {نمى

مفَی هِملَیقْضَى علَا ی نَّمهج نَار مینَ کَفَرُوا لَهالَّذزِي کُلَّ کَفُورٍ  {ونَج کا کَذَلذَابِهنْ عم منْهع خَفَّفلَا ی36وتُوا و{ 
شود تا بمیرند و نه عذاب آن از اند آتش جهنم براى آنان خواهد بود حکم به مرگ بر ایشان [جارى] نمىو[لى] کسانى که کافر شده

 }36{دهیم ایشان کاسته شود [آرى] هر ناسپاسى را چنین کیفر مى

یتَذَکَّرُ فیه من تَذَکَّرَ وجاءکُم وهم یصطَرِخُونَ فیها ربنَا أَخْرِجنَا نَعملْ صالحا غَیرَ الَّذي کُنَّا نَعملُ أَولَم نُعمرْکُم ما 

 }37النَّذیرُ فَذُوقُوا فَما للظَّالمینَ من نَّصیرٍ  {
کردیم کار شایسته کنیم مگر شما را [آن قدر] عمر دراز آورند پروردگارا ما را بیرون بیاور تا غیر از آنچه مىرمىو آنان در آنجا فریاد ب

گرفت و [آیا] براى شما هشداردهنده نیامد پس بچشید که براى ستمگران ندادیم که هر کس که باید در آن عبرت گیرد عبرت مى
 }37یاورى نیست {
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مالع ورِ  { إِنَّ اللَّهدالص بِذَات یملع ضِ إِنَّهالْأَرو اتاومبِ الس38غَی{ 
 }38خدا[ست که] داناى نهان آسمانها و زمین است و اوست که به راز دلها داناست {

نَ کُفْرُهم عند ربهِم إِلَّا مقْتًا ولَا یزِید هو الَّذي جعلَکُم خَلَائف فی الْأَرضِ فَمن کَفَرَ فَعلَیه کُفْرُه ولَا یزِید الْکَافرِی

 }39الْکَافرِینَ کُفْرُهم إِلَّا خَسارا  {
اوست آن کس که شما را در این سرزمین جانشین گردانید پس هر کس کفر ورزد کفرش به زیان اوست و کافران را کفرشان جز 

 }39افزاید {را کفرشان غیر از زیان نمىافزاید و کافران دشمنى نزد پروردگارشان نمى

ك فی السماوات أَم قُلْ أَرأَیتُم شُرَکَاءکُم الَّذینَ تَدعونَ من دونِ اللَّه أَرونی ماذَا خَلَقُوا منَ الْأَرضِ أَم لَهم شرْ

دعلْ إِن یب نْهنَۀٍ میلَى بع ما فَهتَابک منَاها  { آتَیضًا إِلَّا غُرُورعم بضُهعونَ بم40الظَّال{ 
اند یا آنان در خوانید به من نشان دهید که چه چیزى از زمین را آفریدهبگو به من خبر دهید از شریکان خودتان که به جاى خدا مى

ود از آن دارند [نه] بلکه ستمکاران جز فریب به ایم که دلیلى بر [حقانیت] خاند یا به ایشان کتابى داده[کار] آسمانها همکارى داشته
 }40دهند {یکدیگر وعده نمى

 }41نَّه کَانَ حلیما غَفُورا  {إِنَّ اللَّه یمسک السماوات والْأَرض أَن تَزُولَا ولَئن زالَتَا إِنْ أَمسکَهما منْ أَحد من بعده إِ
 }41دارد اوست بردبار آمرزنده {دارد تا نیفتند و اگر بیفتند بعد از او هیچ کس آنها را نگاه نمىن را نگاه مىهمانا خدا آسمانها و زمی

إِلَّا نُفُورا   هم نَذیرٌ ما زادهموأَقْسموا بِاللَّه جهد أَیمانهِم لَئن جاءهم نَذیرٌ لَّیکُونُنَّ أَهدى منْ إِحدى الْأُممِ فَلَما جاء

}42{ 
اى براى آنان بیاید قطعا از هر یک از امتها[ى دیگر] خود به خدا سوگند یاد کردند که اگر هرآینه هشداردهندهو با سوگندهاى سخت

 }42اى براى ایشان آمد جز بر نفرتشان نیفزود {تر شوند و[لى] چون هشداردهندهیافتهراه

ضِ وی الْأَرا فارکْبتینَ فَلَن تَاسلالْأَو نَّتنظُرُونَ إِلَّا سلْ یفَه هلئُ إِلَّا بِأَهیکْرُ السیقُ الْمحلَا یئِ ویکْرَ السم اللَّه نَّتسل جِد

 }43تَبدیلًا ولَن تَجِد لسنَّت اللَّه تَحوِیلًا  {
نیرنگ زشت بود و نیرنگ زشت جز [دامن] صاحبش را نگیرد پس آیا جز  [انگیزه] این کارشان فقط گردنکشى در [روى] زمین و

 }43خدا دگرگونى نخواهى یافت {برند و هرگز براى سنتشوم] پیشینیان را انتظار مىسنت [و سرنوشت

أَشَد منْهم قُوةً وما کَانَ اللَّه لیعجِزَه من أَولَم یسیرُوا فی الْأَرضِ فَینظُرُوا کَیف کَانَ عاقبۀُ الَّذینَ من قَبلهِم وکَانُوا 

 }44شَیء فی السماوات ولَا فی الْأَرضِ إِنَّه کَانَ علیما قَدیرًا  {
چیز نه در  اند تا فرجام [کار] کسانى را که پیش از ایشان [زیسته] و نیرومندتر از ایشان بودند بنگرند و هیچآیا در زمین نگردیده

 }44آسمانها و نه در زمین خدا را درمانده نکرده است چرا که او همواره داناى تواناست {

لٍ مإِلَى أَج مؤَخِّرُهن یلَکۀٍ وابن دا مرِهلَى ظَهع ا تَرَكوا مبا کَسبِم النَّاس ذُ اللَّهؤَاخی لَوو ملُهاء أَجى فَإِذَا جمفَإِنَّ س

 }45اللَّه کَانَ بِعباده بصیرًا  {
گذاشت ولى تا مدتى اى را بر پشت زمین باقى نمىکرد هیچ جنبندهاند مؤاخذه مىو اگر خدا مردم را به [سزاى] آنچه انجام داده

 }45دهد و چون اجلشان فرا رسد خدا به [کار] بندگانش بیناست {معین مهلتشان مى
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 روم - 78

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1الم  {
 }1الف الم میم {

}  الرُّوم تب2غُل{ 
 }2خوردند {رومیان شکست

 }3فی أَدنَى الْأَرضِ وهم من بعد غَلَبِهِم سیغْلبونَ  {
 }3ند سالى به زودى پیروز خواهند گردید {در نزدیکترین سرزمین و[لى] بعد از شکستشان در ظرف چ

 }4فی بِضْعِ سنینَ للَّه الْأَمرُ من قَبلُ ومن بعد ویومئذ یفْرَح الْمؤْمنُونَ  {
 }4گردند {[فرجام] کار در گذشته و آینده از آن خداست و در آن روز است که مؤمنان از یارى خدا شاد مى

ی رِ اللَّهبِنَص}  یمزِیزُ الرَّحالْع وهشَاء ون یرُ م5نص{ 
 }5ناپذیر مهربان {شکستکند و اوستهر که را بخواهد یارى مى

 }6وعد اللَّه لَا یخْلف اللَّه وعده ولَکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یعلَمونَ  {
 }6دانند {مردم نمىکند ولى بیشتر اش را خالف نمىخدا وعدهوعده خداست

 }7یعلَمونَ ظَاهرًا منَ الْحیاةِ الدنْیا وهم عنِ الْآخرَةِ هم غَافلُونَ  {
 }7شناسند و حال آنکه از آخرت غافلند {از زندگى دنیا ظاهرى را مى

الْأَرو اتاومالس ا خَلَقَ اللَّهم هِمی أَنفُستَفَکَّرُوا فی لَمنَ النَّاسِ أَویرًا مإِنَّ کَثى ومسلٍ مأَجقِّ وا إِلَّا بِالْحمنَهیا بمو ض

 }8بِلقَاء ربهِم لَکَافرُونَ  {
اند خداوند آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حق و تا هنگامى معین نیافریده آیا در خودشان به تفکر نپرداخته

 }8این همه] بسیارى از مردم لقاى پروردگارشان را سخت منکرند { است و [با

وأَثَاروا الْأَرض وعمرُوها  أَولَم یسیرُوا فی الْأَرضِ فَینظُرُوا کَیف کَانَ عاقبۀُ الَّذینَ من قَبلهِم کَانُوا أَشَد منْهم قُوةً

 }9هم رسلُهم بِالْبینَات فَما کَانَ اللَّه لیظْلمهم ولَکن کَانُوا أَنفُسهم یظْلمونَ  {أَکْثَرَ مما عمرُوها وجاءتْ
اند تا ببینند فرجام کسانى که پیش از آنان بودند چگونه بوده است آنها بس نیرومندتر از ایشان بودند و زمین را آیا در زمین نگردیده

از آنچه آنها آبادش کردند آن را آباد ساختند و پیامبرانشان دالیل آشکار برایشان آوردند بنابراین خدا بر آن  زیر و رو کردند و بیش
 }9کردند {نبود که بر ایشان ستم کند لیکن خودشان بر خود ستم مى

 اللَّه اتوا بِآیوأَى أَن کَذَّباؤُوا السینَ أَسۀَ الَّذباقکَانَ ع زِؤُون  {ثُمتَهسا یکَانُوا بِه10و{ 
 }10گرفتند {آنگاه فرجام کسانى که بدى کردند [بسى] بدتر بود [چرا] که آیات خدا را تکذیب کردند و آنها را به ریشخند مى
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 }11اللَّه یبدأُ الْخَلْقَ ثُم یعیده ثُم إِلَیه تُرْجعونَ  {
 }11شوید {کند آنگاه به سوى او بازگردانیده مىآن را تجدید مى خداست که آفرینش را آغاز و سپس

 }12ویوم تَقُوم الساعۀُ یبلس الْمجرِمونَ  {
 }12گردند {و روزى که قیامت برپا شود مجرمان نومید مى

 }13{ ولَم یکُن لَّهم من شُرَکَائهِم شُفَعاء وکَانُوا بِشُرَکَائهِم کَافرِینَ 
 }13شوند {و براى آنان از شریکانشان شفیعانى نیست و خود منکر شریکان خود مى

 }14ویوم تَقُوم الساعۀُ یومئذ یتَفَرَّقُونَ  {
 }14شوند {و روزى که رستاخیز برپا گردد آن روز [مردم] پراکنده مى

 }15هم فی روضَۀٍ یحبرُونَ  {فَأَما الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات فَ
 }15گردند {اند در گلستانى شادمان مىاما کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 }16وأَما الَّذینَ کَفَرُوا وکَذَّبوا بِآیاتنَا ولقَاء الْآخرَةِ فَأُولَئک فی الْعذَابِ محضَرُونَ  {
 }16اند پس آنان در عذاب حاضر آیند {شده و آیات ما و دیدار آخرت را به دروغ گرفتهو اما کسانى که کافر 

 }17فَسبحانَ اللَّه حینَ تُمسونَ وحینَ تُصبِحونَ  {
 }17شوید {آیید و آنگاه که به بامداد درمىپس خدا را تسبیح گویید آنگاه که به عصر درمى

اومی السف دمالْح لَهینَ تُظْهِرُونَ  {وحا ویشعضِ والْأَرو 18ات{ 
 }18رسید {و ستایش از آن اوست در آسمانها و زمین و شامگاهان و وقتى که به نیمروز مى

 }19رَجونَ  {یخْرِج الْحی منَ الْمیت ویخْرِج الْمیت منَ الْحی ویحیِی الْأَرض بعد موتها وکَذَلک تُخْ
سازد و بدین گونه [از گورها] بیرون آورد و زمین را بعد از مرگش زنده مىآورد و مرده را از زنده بیرون مىزنده را از مرده بیرون مى

 }19شوید {آورده مى

 }20ومنْ آیاته أَنْ خَلَقَکُم من تُرَابٍ ثُم إِذَا أَنتُم بشَرٌ تَنتَشرُونَ  {
 }20هاى او این است که شما را از خاك آفرید پس بناگاه شما [به صورت] بشرى هر سو پراکنده شدید {نشانهو از 

محرةً ودونَکُم میلَ بعجا وهکُنُوا إِلَیا لِّتَساجوأَز کُمنْ أَنفُسأَنْ خَلَقَ لَکُم م هاتنْ آیملِّقَو اتلَآی کی ذَلمٍ ۀً إِنَّ فو

 }21یتَفَکَّرُونَ  {
هاى او اینکه از [نوع] خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستى و رحمت نهاد آرى در این و از نشانه

 }21هایى است {اندیشند قطعا نشانه[نعمت] براى مردمى که مى

ضِ والْأَرو اتاومخَلْقُ الس هاتنْ آیمینَ  {وماللِّلْع اتلَآی کی ذَلإِنَّ ف کُمانأَلْوو کُمنَتأَلْس لَاف22اخْت{ 
هاى [قدرت] او آفرینش آسمانها و زمین و اختالف زبانهاى شما و رنگهاى شماست قطعا در این [امر نیز] براى دانشوران و از نشانه

 }22هایى است {نشانه

 }23بِاللَّیلِ والنَّهارِ وابتغَاؤُکُم من فَضْله إِنَّ فی ذَلک لَآیات لِّقَومٍ یسمعونَ  { ومنْ آیاته منَامکُم
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بخشى اوست در این [معنى نیز] هاى [حکمت] او خواب شما در شب و [نیم] روز و جستجوى شما [روزى خود را] از فزونو از نشانه
 }23هایى است {نشانهشنوند قطعا براى مردمى که مى

هتوم دعب ضالْأَر یِی بِهحاء فَیاء ممنَ السنَزِّلُ میا وعطَمفًا ورْقَ خَوالْب رِیکُمی هاتنْ آیممٍ ولِّقَو اتلَآی کی ذَلا إِنَّ ف

 }24یعقلُونَ  {
فرستد که به وسیله آن نمایاند و از آسمان به تدریج آبى فرو مىیدبخش مىآور و امهاى او [اینکه] برق را براى شما بیمو از نشانه

 }24هایى است {کنند قطعا نشانهگرداند در این [امر هم] براى مردمى که تعقل مىزمین را پس از مرگش زنده مى

د اکُمعإِذَا د ثُم رِهبِأَم ضالْأَراء ومالس أَن تَقُوم هاتنْ آیمونَ  {وتَخْرُج ضِ إِذَا أَنتُمنَ الْأَرةً مو25ع{ 
هاى او این است که آسمان و زمین به فرمانش برپایند پس چون شما را با یک بار خواندن فرا خوان د بناگاه [از گورها] و از نشانه
 }25شوید {خارج مى

 }26{  ولَه من فی السماوات والْأَرضِ کُلٌّ لَّه قَانتُونَ
 }26اند {و هر که در آسمانها و زمین است از آن اوست همه او را گردن نهاده

 }27أَرضِ وهو الْعزِیزُ الْحکیم  {وهو الَّذي یبدأُ الْخَلْقَ ثُم یعیده وهو أَهونُ علَیه ولَه الْمثَلُ الْأَعلَى فی السماوات والْ
نماید و این [کار] بر او آسانتر است و در آسمانها و زمین نمونه کند و باز آن را تجدید مىکس که آفرینش را آغاز مىو اوست آن 

 }27کار {ناپذیر سنجیدهشکستواال[ى هر صفت برتر] از آن اوست و اوست

م من شُرَکَاء فی ما رزقْنَاکُم فَأَنتُم فیه سواء تَخَافُونَهم ضَرَب لَکُم مثَلًا منْ أَنفُسکُم هل لَّکُم من ما ملَکَت أَیمانُکُ

 }28کَخیفَتکُم أَنفُسکُم کَذَلک نُفَصلُ الْآیات لقَومٍ یعقلُونَ  {
ارید که در آن [مال با هم] ایم شریکانى از بردگانتان د[خداوند] براى شما از خودتان م ث لى زده است آیا در آنچه به شما روزى داده

اندیشند به مساوى باشید و همان طور که شما از یکدیگر بیم دارید از آنها بیم داشته باشید این گونه آیات خود را براى مردمى که مى
 }28کنیم {تفصیل بیان مى

 }29لَّ اللَّه وما لَهم من نَّاصرِینَ  {بلِ اتَّبع الَّذینَ ظَلَموا أَهواءهم بِغَیرِ علْمٍ فَمن یهدي منْ أَضَ
اند پس آن کس را که خدا اند بدون هیچ گونه دانشى هوسهاى خود را پیروى کردهنه [این چنین نیست] بلکه کسانى که ستم کرده

 }29کند و براى آنان یاورانى نخواهد بود {گمراه کرده چه کسى هدایت مى

 أَکْثَرَ النَّاسِ لَا حنیفًا فطْرَةَ اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّاس علَیها لَا تَبدیلَ لخَلْقِ اللَّه ذَلک الدینُ الْقَیم ولَکنَّ فَأَقم وجهک للدینِ

 }30یعلَمونَ  {
سرشته است آفرینش خداى پس روى خود را با گرایش تمام به حق به سوى این دین کن با همان سرشتى که خدا مردم را بر آن 

 }30دانند {تغییرپذیر نیست این است همان دین پایدار ولى بیشتر مردم نمى

 }31منیبِینَ إِلَیه واتَّقُوه وأَقیموا الصلَاةَ ولَا تَکُونُوا منَ الْمشْرِکینَ  {
 }31ن مباشید {به سویش توبه برید و از او پروا بدارید و نماز را برپا کنید و از مشرکا

 }32منَ الَّذینَ فَرَّقُوا دینَهم وکَانُوا شیعا کُلُّ حزْبٍ بِما لَدیهِم فَرِحونَ  {
 }32از کسانى که دین خود را قطعه قطعه کردند و فرقه فرقه شدند هر حزبى بدانچه پیش آنهاست دلخوش شدند {

 }33منیبِینَ إِلَیه ثُم إِذَا أَذَاقَهم منْه رحمۀً إِذَا فَرِیقٌ منْهم بِرَبهِم یشْرِکُونَ  { وإِذَا مس النَّاس ضُرٌّ دعوا ربهم
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خوانند و آنگاه که از جانب خود رحمتى به آنان کنند مىو چون مردم را زیانى رسد پروردگار خود را در حالى که به درگاه او توبه مى
 }33آورند {اى از ایشان به پروردگارشان شرك مىچشانید بناگاه دسته

 }34لیکْفُرُوا بِما آتَینَاهم فَتَمتَّعوا فَسوف تَعلَمونَ  {
 }34ایم کفران ورزند [بگو] برخوردار شوید زودا که خواهید دانست {بگذار تا به آنچه بدانها عطا کرده

 }35فَهو یتَکَلَّم بِما کَانُوا بِه یشْرِکُونَ  {أَم أَنزَلْنَا علَیهِم سلْطَانًا 
 }35گوید {اند سخن مىگردانیدهایم که آن [حجت] در باره آنچه با [خدا] شریک مىیا [مگر] حجتى بر آنان نازل کرده

تما قَدئَۀٌ بِمیس مهبإِن تُصا ووا بِهۀً فَرِحمحر إِذَا أَذَقْنَا النَّاسقْنَطُونَ  { وی مإِذَا ه یهِمد36أَی{ 
اى به ایشان برسد گردند و چون به [سزاى] آنچه دستاورد گذشته آنان است صدمهو چون مردم را رحمتى بچشانیم بدان شاد مى

 }36شوند {بناگاه نومید مى

 رقْدیشَاء ون یمقَ لطُ الرِّزسبی ا أَنَّ اللَّهرَوی لَمنُونَ  {أَوؤْممٍ یلِّقَو اتلَآی کی ذَل37إِنَّ ف{ 
گرداند قطعا در این [امر] براى مردمى که اند که [این] خداست که روزى را براى هر کس که بخواهد فراخ یا تنگ مىآیا ندانسته
 }37آورند عبرتهاست {ایمان مى

نَ السابینَ وکسالْمو قَّهى حذَا الْقُرْب ونَ  {فَآتحفْلالْم مه کلَئأُوو اللَّه هجونَ ورِیدینَ یرٌ لِّلَّذخَی ک38بِیلِ ذَل{ 
مانده را بده این [انفاق] براى کسانى که خواهان خشنودى خدایند بهتر است و اینان همان پس حق خویشاوند و تنگدست و در راه

 }38رستگارانند {

ئک هم لِّیرْبو فی أَموالِ النَّاسِ فَلَا یرْبو عند اللَّه وما آتَیتُم من زکَاةٍ تُرِیدونَ وجه اللَّه فَأُولَوما آتَیتُم من ربا 

 }39الْمضْعفُونَ  {
ا از زکات در حالى که گیرد و[لى] آنچه ردهید تا در اموال مردم سود و افزایش بردارد نزد خدا فزونى نمىو آنچه [به قصد] ربا مى

 }39شود] {یافتگانند [و مضاعف مىخشنودى خدا را خواستارید دادید پس آنان همان فزونى

تَعالَى عما م من شَیء سبحانَه واللَّه الَّذي خَلَقَکُم ثُم رزقَکُم ثُم یمیتُکُم ثُم یحیِیکُم هلْ من شُرَکَائکُم من یفْعلُ من ذَلکُ

 }40یشْرِکُونَ  {
گرداند آیا در میان میراند و پس از آن زنده مىخدا همان کسى است که شما را آفرید سپس به شما روزى بخشید آنگاه شما را مى

 }40گردانند {شریکان شما کسى هست که کارى از این [قبیل] کند منزه است او و برتر است از آنچه [با وى] شریک مى

 }41جِعونَ  {هرَ الْفَساد فی الْبرِّ والْبحرِ بِما کَسبت أَیدي النَّاسِ لیذیقَهم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم یرْظَ
ن اند به آنابه سبب آنچه دستهاى مردم فراهم آورده فساد در خشکى و دریا نمودار شده است تا [سزاى] بعضى از آنچه را که کرده

 }41بچشاند باشد که بازگردند {

 }42قُلْ سیرُوا فی الْأَرضِ فَانظُرُوا کَیف کَانَ عاقبۀُ الَّذینَ من قَبلُ کَانَ أَکْثَرُهم مشْرِکینَ  {
 }42بگو در زمین بگردید و بنگرید فرجام کسانى که پیشتر بوده [و] بیشترشان مشرك بودند چگونه بوده است {

مونَ  { فَأَقعدصی ذئموی نَ اللَّهم لَه رَدلَّا م موی یأْتلِ أَن ین قَبمِ مینِ الْقَیلدل کهج43و{ 
ناپذیر باشد و در آن روز [مردم] دسته پس به سوى این دین پایدار روى بیاور پیش از آنکه روزى از جانب خدا فرا رسد که برگشت

 }43شوند {دسته مى
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 }44من کَفَرَ فَعلَیه کُفْرُه ومنْ عملَ صالحا فَلأَنفُسهِم یمهدونَ  {
 }44کنند {هر که کفر ورزد کفرش به زیان اوست و کسانى که کار شایسته کنند [فرجام نیک را] به سود خودشان آماده مى

 }45فَضْله إِنَّه لَا یحب الْکَافرِینَ  { لیجزِي الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات من
 }45دارد {اند به فضل خویش پاداش دهد که او کافران را دوست نمىتا [خدا] کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

جرِي الْفُلْک بِأَمرِه ولتَبتَغُوا من فَضْله ولَعلَّکُم تَشْکُرُونَ  ومنْ آیاته أَن یرْسلَ الرِّیاح مبشِّرَات ولیذیقَکُم من رحمته ولتَ

}46{ 
فرستد تا بخشى از رحمتش را به شما بچشاند و تا کشتى به فرمانش روان گردد آور را مىهاى او این است که بادهاى بشارتو از نشانه

 }46رى کنید {و تا از فضل او [روزى] بجویید و امید که سپاسگزا

ا وکَانَ حقا علَینَا نَصرُ الْمؤْمنینَ  ولَقَد أَرسلْنَا من قَبلک رسلًا إِلَى قَومهِم فَجاؤُوهم بِالْبینَات فَانتَقَمنَا منَ الَّذینَ أَجرَمو

}47{ 
یل آشکار برایشان آوردند و از کسانى که مرتکب جرم و در حقیقت پیش از تو فرستادگانى به سوى قومشان گسیل داشتیم پس دال

 }47کردن مؤمنان بر ما فرض است {شدند انتقام گرفتیم و یارى

لَاله فَإِذَا الْودقَ یخْرُج منْ خاللَّه الَّذي یرْسلُ الرِّیاح فَتُثیرُ سحابا فَیبسطُه فی السماء کَیف یشَاء ویجعلُه کسفًا فَتَرَى 

 }48أَصاب بِه من یشَاء منْ عباده إِذَا هم یستَبشرُونَ  {
گرداند گستراند و انبوهش مىانگیزد و آن را در آسمان هر گونه بخواهد مىفرستد و ابرى برمىخدا همان کسى است که بادها را مى

کنند آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد رسانید بناگاه آنان شادمانى مى آید و چونبینى باران از البالى آن بیرون مىپس مى
}48{ 

 }49وإِن کَانُوا من قَبلِ أَن ینَزَّلَ علَیهِم من قَبله لَمبلسینَ  {
 }49و قطعا پیش از آنکه بر ایشان فرو ریزد [آرى] پیش از آن سخت نومید بودند {

 }50  {رحمت اللَّه کَیف یحیِی الْأَرض بعد موتها إِنَّ ذَلک لَمحیِی الْموتَى وهو علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌفَانظُرْ إِلَى آثَارِ 
کننده مردگان است گرداند در حقیقت هم اوست که قطعا زندهخدا بنگر که چگونه زمین را پس از مرگش زنده مىپس به آثار رحمت

 }50که بر هر چیزى تواناست {و اوست 

 }51ولَئنْ أَرسلْنَا رِیحا فَرَأَوه مصفَرا لَّظَلُّوا من بعده یکْفُرُونَ  {
 }51کنند {خود را] زردشده ببینند قطعا پس از آن کفران مىزا] بفرستیم و [کشتو اگر بادى [آفت

عملَا تُستَى ووالْم عملَا تُس بِرِینَ  { فَإِنَّکدا ملَّواء إِذَا وعالد م52الص{ 
 }52توانى بشنوانى {گردانند نمىگردانى و این دعوت را به کران آنگاه که به ادبار پشت مىو در حقیقت تو مردگان را شنوا نمى

 }53آیاتنَا فَهم مسلمونَ  {وما أَنت بِهادي الْعمیِ عن ضَلَالَتهِم إِن تُسمع إِلَّا من یؤْمنُ بِ
 }53آورند و خود تسلیمند {شنوانى که به آیات ما ایمان مىآورى تو تنها کسانى را مىشان به راه نمىو تو کوران را از گمراهى

وةٍ ضَعفًا وشَیبۀً یخْلُقُ ما یشَاء وهو الْعلیم اللَّه الَّذي خَلَقَکُم من ضَعف ثُم جعلَ من بعد ضَعف قُوةً ثُم جعلَ من بعد قُ

 }54الْقَدیرُ  {
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خداست آن کس که شما را ابتدا ناتوان آفرید آنگاه پس از ناتوانى قوت بخشید سپس بعد از قوت ناتوانى و پیرى داد هر چه بخواهد 
 }54آفریند و هموست داناى توانا {مى

الس تَقُوم مویؤْفَکُونَ  {وکَانُوا ی کۀٍ کَذَلاعرَ سا لَبِثُوا غَیونَ مرِمجالْم مقْسۀُ ی55اع{ 
اند [در دنیا هم] این گونه به دروغ کنند که جز ساعتى [بیش] درنگ نکردهو روزى که رستاخیز بر پا شود مجرمان سوگند یاد مى

 }55شدند {کشانیده مى

نتُم لَا تَعلَمونَ  الْعلْم والْإِیمانَ لَقَد لَبِثْتُم فی کتَابِ اللَّه إِلَى یومِ الْبعث فَهذَا یوم الْبعث ولَکنَّکُم کُوقَالَ الَّذینَ أُوتُوا 

}56{ 
اید و این روز ماندهگویند قطعا شما [به موجب آنچه] در کتاب خدا[ست] تا روز رستاخیز اند مىو[لى] کسانى که دانش و ایمان یافته
 }56دانستید {رستاخیز است ولى شما خودتان نمى

 }57فَیومئذ لَّا ینفَع الَّذینَ ظَلَموا معذرتُهم ولَا هم یستَعتَبونَ  {
 }57شود {بخشد و بازگشت به سوى حق از آنان خواسته نمىاند سود نمىو در چنین روزى [دیگر] پوزش آنان که ستم کرده

 }58إِنْ أَنتُم إِلَّا مبطلُونَ  {ولَقَد ضَرَبنَا للنَّاسِ فی هذَا الْقُرْآنِ من کُلِّ مثَلٍ ولَئن جِئْتَهم بِآیۀٍ لَیقُولَنَّ الَّذینَ کَفَرُوا 
اند حتما خواهند اورى آنان که کفر ورزیدهاى بیو به راستى در این قرآن براى مردم از هر گونه م ث لى آوردیم و چون براى ایشان آیه

 }58شما جز بر باطل نیستید {گفت

 }59کَذَلک یطْبع اللَّه علَى قُلُوبِ الَّذینَ لَا یعلَمونَ  {
 }59نهد {دانند مهر مىاین گونه خدا بر دلهاى کسانى که نمى

 }60ک الَّذینَ لَا یوقنُونَ  {فَاصبِرْ إِنَّ وعد اللَّه حقٌّ ولَا یستَخفَّنَّ
 }60پس صبر کن که وعده خدا حق است و زنهار تا کسانى که یقین ندارند تو را به سبکسرى واندارند {

 
 

 سجدة - 79

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1الم  {
 }1الف الم میم {

 }2ریب فیه من رب الْعالَمینَ  {تَنزِیلُ الْکتَابِ لَا 
 }2نازل شدن این کتاب که هیچ [جاى] شک در آن نیست از طرف پروردگار جهانهاست {

 }3ونَ  {هم یهتَدأَم یقُولُونَ افْتَرَاه بلْ هو الْحقُّ من ربک لتُنذر قَوما ما أَتَاهم من نَّذیرٍ من قَبلک لَعلَّ
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اى براى دهندهگویند آن را بربافته است [نه چنین است] بلکه آن حق و از جانب پروردگار توست تا مردمى را که پیش از تو بیمآیا مى
 }3آنان نیامده است هشدار دهى امید که راه یابند {

ۀِ أَیامٍ ثُم استَوى علَى الْعرْشِ ما لَکُم من دونه من ولی ولَا شَفیعٍ اللَّه الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض وما بینَهما فی ستَّ

 }4أَفَلَا تَتَذَکَّرُونَ  {
خدا کسى است که آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش هنگام آفرید آنگاه بر عرش [قدرت] استیال یافت براى 

 }4گیرید {شفاعتگرى نیست آیا باز هم پند نمىشما غیر از او سرپرست و 

 }5تَعدونَ  { یدبرُ الْأَمرَ منَ السماء إِلَى الْأَرضِ ثُم یعرُج إِلَیه فی یومٍ کَانَ مقْداره أَلْف سنَۀٍ مما
ش آن] در روزى که مقدارش آن چنان که شما [آدمیان] کند آنگاه [نتیجه و گزارکار [جهان] را از آسمان [گرفته] تا زمین اداره مى

 }5رود {شمارید هزار سال است به سوى او باال مىبرمى

}  یمزِیزُ الرَّحةِ الْعادالشَّهبِ والْغَی مالع ک6ذَل{ 
 }6اوست داناى نهان و آشکار که شکوهمند مهربان است {

و خَلَقَه ءنَ کُلَّ شَیسي أَحینٍ  {الَّذن طانِ مأَ خَلْقَ الْإِنسد7ب{ 
 }7همان کسى که هر چیزى را که آفریده است نیکو آفریده و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد {

 }8ثُم جعلَ نَسلَه من سلَالَۀٍ من ماء مهِینٍ  {
 }8سپس [تداوم] نسل او را از چکیده آبى پست مقرر فرمود {

اهوس ا تَشْکُرُونَ  { ثُمیلًا مةَ قَلدالْأَفْئو ارصالْأَبو عمالس لَ لَکُمعجو هوحن رم یهنَفَخَ ف9و{ 
 }9گزارید {اندام کرد و از روح خویش در او دمید و براى شما گوش و دیدگان و دلها قرار داد چه اندك سپاس مىآنگاه او را درست

 }10لَلْنَا فی الْأَرضِ أَئنَّا لَفی خَلْقٍ جدید بلْ هم بِلقَاء ربهِم کَافرُونَ  {وقَالُوا أَئذَا ضَ
و گفتند آیا وقتى در [دل] زمین گم شدیم آیا [باز] ما در خلقت جدیدى خواهیم بود [نه] بلکه آنها به لقاى پروردگارشان [و حضور 

 }10او] کافرند {

 }11ک الْموت الَّذي وکِّلَ بِکُم ثُم إِلَى ربکُم تُرْجعونَ  {قُلْ یتَوفَّاکُم ملَ
 }11شوید {ستاند آنگاه به سوى پروردگارتان بازگردانیده مىبگو فرشته مرگى که بر شما گمارده شده جانتان را مى

 هِمبر ندع هِمؤُوسو رسونَ نَاکرِمجالْم تَرَى إِذ لَونُونَ  {ووقا إِنَّا محاللْ صمنَا نَعجِعنَا فَارعمسرْنَا وصنَا أَبب12ر{ 
گویند] پروردگارا دیدیم و شنیدیم دیدى [که مىاند مىو کاش هنگامى را که مجرمان پیش پروردگارشان سرهاشان را به زیر افکنده

 }12اریم {ما را بازگردان تا کار شایسته کنیم چرا که ما یقین د

 }13اسِ أَجمعینَ  {ولَو شئْنَا لَآتَینَا کُلَّ نَفْسٍ هداها ولَکنْ حقَّ الْقَولُ منِّی لَأَملَأَنَّ جهنَّم منَ الْجِنَّۀِ والنَّ
نه جهنم را از همه دادیم لیکن سخن من محق ق گردیده که هر آیخواستیم حتما به هر کسى [از روى جبر] هدایتش را مىو اگر مى

 }13جنیان و آدمیان خواهم آکند {

 }14{فَذُوقُوا بِما نَسیتُم لقَاء یومکُم هذَا إِنَّا نَسینَاکُم وذُوقُوا عذَاب الْخُلْد بِما کُنتُم تَعملُونَ  
دادید راموشتان کردیم و به [سزاى] آنچه انجام مىپس به [سزاى] آنکه دیدار این روزتان را از یاد بردید [عذاب را] بچشید ما [نیز] ف

 }14عذاب جاودان را بچشید {
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سلَا ی مهو هِمبر دموا بِححبسا ودجا خَرُّوا سینَ إِذَا ذُکِّرُوا بِهنَا الَّذاتنُ بِآیؤْما ی15تَکْبِرُونَ  {إِنَّم{ 
افتند و به ستایش کنان به روى درمى[آیات] را به ایشان یادآورى کنند سجده گروند که چون آنتنها کسانى به آیات ما مى

 }15فروشند {گویند و آنان بزرگى نمىپروردگارشان تسبیح مى

 }16تَتَجافَى جنُوبهم عنِ الْمضَاجِعِ یدعونَ ربهم خَوفًا وطَمعا ومما رزقْنَاهم ینفقُونَ  {
کنند ایم انفاق مىخوانند و از آنچه روزیشان دادهگردد [و] پروردگارشان را از روى بیم و طمع مىن از خوابگاهها جدا مىپهلوهایشا

}16{ 

 }17فَلَا تَعلَم نَفْس ما أُخْفی لَهم من قُرَّةِ أَعینٍ جزَاء بِما کَانُوا یعملُونَ  {
 }17ام {دادند براى آنان پنهان کردهبخش دیدگان است به [پاداش] آنچه انجام مىنىداند چه چیز از آنچه روشهیچ کس نمى

 }18أَفَمن کَانَ مؤْمنًا کَمن کَانَ فَاسقًا لَّا یستَوونَ  {
 }18یکسان نیستند {آیا کسى که مؤمن است چون کسى است که نافرمان است

حاللُوا الصمعنُوا وینَ آما الَّذلُونَ  {أَممعا کَانُوا یى نُزُلًا بِمأْوالْم نَّاتج مفَلَه 19ات{ 
شوند دادند در باغهایى که در آن جایگزین مىاند به [پاداش] آنچه انجام مىاما کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 }19گردند {پذیرایى مى

 لنَّار کُلَّما أَرادوا أَن یخْرُجوا منْها أُعیدوا فیها وقیلَ لَهم ذُوقُوا عذَاب النَّارِ الَّذي کُنتُم بِهوأَما الَّذینَ فَسقُوا فَمأْواهم ا

 }20تُکَذِّبونَ  {
شوند و به ىاند پس جایگاهشان آتش است هر بار که بخواهند از آن بیرون بیایند در آن بازگردانیده مو اما کسانى که نافرمانى کرده

 }20پنداشتید بچشید {شود عذاب آن آتشى را که دروغش مىآنان گفته مى

 }21ولَنُذیقَنَّهم منَ الْعذَابِ الْأَدنَى دونَ الْعذَابِ الْأَکْبرِ لَعلَّهم یرْجِعونَ  {
 }21که آنها [به خدا] بازگردند { چشانیم امیدو قطعا غیر از آن عذاب بزرگتر از عذاب این دنیا [نیز] به آنان مى

 }22ومنْ أَظْلَم ممن ذُکِّرَ بِآیات ربه ثُم أَعرَض عنْها إِنَّا منَ الْمجرِمینَ منتَقمونَ  {
ایم کشندهنتقامو کیست بیدادگرتر از آن کس که به آیات پروردگارش پند داده شود [و] آنگاه از آن روى بگرداند قطعا ما از مجرمان ا

}22{ 

 }23ولَقَد آتَینَا موسى الْکتَاب فَلَا تَکُن فی مرْیۀٍ من لِّقَائه وجعلْنَاه هدى لِّبنی إِسرَائیلَ  {
هدایت قرار و به راستى [ما] به موسى کتاب دادیم پس در لقاى او [با خدا]تردید مکن و آن [کتاب] را براى فرزندان اسرائیل [مایه] 

 }23دادیم {

 }24وجعلْنَا منْهم أَئمۀً یهدونَ بِأَمرِنَا لَما صبرُوا وکَانُوا بِآیاتنَا یوقنُونَ  {
کردند و چون شکیبایى کردند و به آیات ما یقین داشتند برخى از آنان را پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت مى

}24{ 

 }25إِنَّ ربک هو یفْصلُ بینَهم یوم الْقیامۀِ فیما کَانُوا فیه یخْتَلفُونَ  {
 }25کردند میانشان داورى خواهد کرد {در حقیقت پروردگار تو خود روز قیامت در آنچه با یکدیگر در باره آن اختالف مى

 }26قَبلهِم منَ الْقُرُونِ یمشُونَ فی مساکنهِم إِنَّ فی ذَلک لَآیات أَفَلَا یسمعونَ  {أَولَم یهد لَهم کَم أَهلَکْنَا من 
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روند قطعا در این آیا براى آنان روشن نگردیده که چه بسیار نسلها را پیش از آنها نابود گردانیدیم [که اینان] در سراهایشان راه مى
 }26وند {شن[امر] عبرتهاست مگر نمى

 }27فُسهم أَفَلَا یبصرُونَ  {أَولَم یرَوا أَنَّا نَسوقُ الْماء إِلَى الْأَرضِ الْجرُزِ فَنُخْرِج بِه زرعا تَأْکُلُ منْه أَنْعامهم وأَن
آوریم که دامهایشان و خودشان از آن اى را برمىرانیم و به وسیله آن کشتهاند که ما باران را به سوى زمین بایر مىآیا ننگریسته

 }27بینند {خورند مگر نمىمى

 }28ویقُولُونَ متَى هذَا الْفَتْح إِن کُنتُم صادقینَ  {
 }28گویید این پیروزى [شما] چه وقت است {پرسند اگر راست مىو مى

و مانُهینَ کَفَرُوا إِیمالَّذ نفَعالْفَتْحِ لَا ی مونظَرُونَ  {قُلْ یی م29لَا ه{ 
 }29یابند {بخشد و آنان مهلت نمىاند سود نمىبگو روز پیروزى ایمان کسانى که کافر شده

 }30فَأَعرِض عنْهم وانتَظرْ إِنَّهم منتَظرُونَ  {
 }30پس از ایشان روى برتاب و منتظر باش که آنها نیز در انتظارند {

 
 

 مؤمنون  - 80

 
 اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِبِسمِ 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1قَد أَفْلَح الْمؤْمنُونَ  {
 }1به راستى که مؤمنان رستگار شدند {

 }2الَّذینَ هم فی صلَاتهِم خَاشعونَ  {
 }2همانان که در نمازشان فروتنند {

 }3والَّذینَ هم عنِ اللَّغْوِ معرِضُونَ  {
 }3و آنان که از بیهوده رویگردانند {

 }4والَّذینَ هم للزَّکَاةِ فَاعلُونَ  {
 }4پردازند {و آنان که زکات مى

 }5والَّذینَ هم لفُرُوجِهِم حافظُونَ  {
 }5و کسانى که پاکدامنند {

 مفَإِنَّه مانُهمأَی لَکَتا مم أو اجِهِمولَى أَزینَ  {إِلَّا علُومرُ م6غَی{ 
 }6اند که در این صورت بر آنان نکوهشى نیست {مگر در مورد همسرانشان یا کنیزانى که به دست آورده
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 }7فَمنِ ابتَغَى وراء ذَلک فَأُولَئک هم الْعادونَ  {
 }7پس هر که فراتر از این جوید آنان از حد درگذرندگانند {

 }8مانَاتهِم وعهدهم راعونَ  {والَّذینَ هم لأَ
 }8کنند {و آنان که امانتها و پیمان خود را رعایت مى

 }9والَّذینَ هم علَى صلَواتهِم یحافظُونَ  {
 }9نمایند {و آنان که بر نمازهایشان مواظبت مى

 }10أُولَئک هم الْوارِثُونَ  {
 }10آنانند که خود وارثانند {

 }11لَّذینَ یرِثُونَ الْفرْدوس هم فیها خَالدونَ  {ا
 }11مانند {برند و در آنجا جاودان مىهمانان که بهشت را به ارث مى

 }12ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ من سلَالَۀٍ من طینٍ  {
 }12اى از گل آفریدیم {و به یقین انسان را از عصاره

 لْنَاهعج ینٍ  {ثُمکی قَرَارٍ م13نُطْفَۀً ف{ 
 }13اى در جایگاهى استوار قرار دادیم {سپس او را [به صورت] نطفه

ظَامنَا الْعوا فَکَسظَامضْغَۀَ عضْغَۀً فَخَلَقْنَا الْملَقَۀَ ملَقَۀً فَخَلَقْنَا الْعخَلَقْنَا النُّطْفَۀَ ع خَلْقً ثُم أَنشَأْنَاه ا ثُمملَح اللَّه كارا آخَرَ فَتَب

 }14أَحسنُ الْخَالقینَ  {
آنگاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم پس آن علقه را [به صورت] مضغه گردانیدیم و آنگاه مضغه را استخوانهایى ساختیم بعد 

د بر خدا که بهترین آفرینندگان است استخوانها را با گوشتى پوشانیدیم آنگاه [جنین را در] آفرینشى دیگر پدید آوردیم آفرین با
}14{ 

 }15ثُم إِنَّکُم بعد ذَلک لَمیتُونَ  {
 }15بعد از این [مراحل] قطعا خواهید مرد {

 }16ثُم إِنَّکُم یوم الْقیامۀِ تُبعثُونَ  {
 }16آنگاه شما در روز رستاخیز برانگیخته خواهید شد {

 }17فَوقَکُم سبع طَرَائقَ وما کُنَّا عنِ الْخَلْقِ غَافلینَ  {ولَقَد خَلَقْنَا 
 }17ایم {و به راستى [ما] باالى سر شما هفت راه [آسمانى] آفریدیم و از [کار] آفرینش غافل نبوده

 }18بٍ بِه لَقَادرونَ  {وأَنزَلْنَا منَ السماء ماء بِقَدرٍ فَأَسکَنَّاه فی الْأَرضِ وإِنَّا علَى ذَها
 }18و از آسمان آبى به اندازه [معین] فرود آوردیم و آن را در زمین جاى دادیم و ما براى از بین بردن آن مسلما تواناییم {

 }19{  فَأَنشَأْنَا لَکُم بِه جنَّات من نَّخیلٍ وأَعنَابٍ لَّکُم فیها فَواکه کَثیرَةٌ ومنْها تَأْکُلُونَ
هاى فراوان است و از آنها پس براى شما به وسیله آن باغهایى از درختان خرما و انگور پدیدار کردیم که در آنها براى شما میوه

 }19خورید {مى
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 }20وشَجرَةً تَخْرُج من طُورِ سینَاء تَنبت بِالدهنِ وصبغٍ لِّلْآکلینَ  {
 }20که روغن و نان خورشى براى خورندگان است { آیدو از طور سینا درختى برمى

 }21أْکُلُونَ  {وإِنَّ لَکُم فی الْأَنْعامِ لَعبرَةً نُّسقیکُم مما فی بطُونها ولَکُم فیها منَافع کَثیرَةٌ ومنْها تَ
نوشانیم و براى شما در آنها سودهاى ست به شما مىو البته براى شما در دامها[ى گله درس] عبرتى است از [شیرى] که در شکم آنها

 }21خورید {فراوان است و از آنها مى

 }22وعلَیها وعلَى الْفُلْک تُحملُونَ  {
 }22شوید {و بر آنها و بر کشتیها سوار مى

 }23کُم منْ إِلَه غَیرُه أَفَلَا تَتَّقُونَ  {ولَقَد أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومه فَقَالَ یا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَ
و به یقین نوح را به سوى قومش فرستادیم پس [به آنان] گفت اى قوم من خدا را بپرستید شما را جز او خدایى نیست مگر پروا 

 }23ندارید {

کُم یرِید أَن یتَفَضَّلَ علَیکُم ولَو شَاء اللَّه لَأَنزَلَ ملَائکَۀً ما سمعنَا فَقَالَ الْملَأُ الَّذینَ کَفَرُوا من قَومه ما هذَا إِلَّا بشَرٌ مثْلُ

 }24بِهذَا فی آبائنَا الْأَولینَ  {
خواست قطعا خواهد بر شما برترى جوید و اگر خدا مىو اشراف قومش که کافر بودند گفتند این [مرد] جز بشرى چون شما نیست مى

 }24ایم {فرستاد [ما]در میان پدران نخستین خود چنین [چیزى] نشنیدهرشتگانى مىف

 }25إِنْ هو إِلَّا رجلٌ بِه جِنَّۀٌ فَتَرَبصوا بِه حتَّى حینٍ  {
 }25اش دست نگاه دارید {او نیست جز مردى که در وى [حال] جنون است پس تا چندى در باره

 }26ما کَذَّبونِ  {قَالَ رب انصرْنی بِ
 }26[نوح] گفت پروردگارا از آن روى که دروغزنم خواندند مرا یارى کن {

 لُکفَاس التَّنُّور فَاررُنَا واء أَمیِنَا فَإِذَا جحونَا ونیبِأَع نَعِ الْفُلْکأَنِ اص هنَا إِلَییحفَأَوأَهنِ ونِ اثْنَییجون کُلٍّ زا میهف لَک

 }27إِلَّا من سبقَ علَیه الْقَولُ منْهم ولَا تُخَاطبنی فی الَّذینَ ظَلَموا إِنَّهم مغْرَقُونَ  {
پس به او وحى کردیم که زیر نظر ما و [به] وحى ما کشتى را بساز و چون فرمان ما دررسید و تنور به فوران آمد پس در آن از هر نوع 

ات بجز کسى از آنان که حکم [عذاب ] بر او پیشى گرفته است وارد کن در باره [یکى نر و دیگرى ماده] با خانواده [حیوانى] دو تا
 }27اند با من سخن مگوى زیرا آنها غرق خواهند شد {کسانى که ظلم کرده

 }28ذي نَجانَا منَ الْقَومِ الظَّالمینَ  {فَإِذَا استَویت أَنت ومن معک علَى الْفُلْک فَقُلِ الْحمد للَّه الَّ
 }28و چون تو با آنان که همراه تواند بر کشتى نشستى بگو ستایش خدایى را که ما را از [چنگ] گروه ظالمان رهانید {

 }29وقُل رب أَنزِلْنی منزَلًا مبارکًا وأَنت خَیرُ الْمنزِلینَ  {
 }29نوازانى {در جایى پربرکت فرود آور [که] تو نیکترین مهمانو بگو پروردگارا مرا 

 }30إِنَّ فی ذَلک لَآیات وإِن کُنَّا لَمبتَلینَ  {
 }30کننده بودیم {در حقیقت در این [ماجرا] عبرتهایى است و قطعا ما آزمایش

 }31ثُم أَنشَأْنَا من بعدهم قَرْنًا آخَرِینَ  {
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 }31آنان نسل[هایى] دیگر پدید آوردیم {سپس بعد از 

 }32فَأَرسلْنَا فیهِم رسولًا منْهم أَنِ اعبدوا اللَّه ما لَکُم منْ إِلَه غَیرُه أَفَلَا تَتَّقُونَ  {
 }32زگارى ندارید {و در میانشان پیامبرى از خودشان روانه کردیم که خدا را بپرستید جز او براى شما معبودى نیست آیا سر پرهی

ما هذَا إِلَّا بشَرٌ مثْلُکُم یأْکُلُ مما  وقَالَ الْملَأُ من قَومه الَّذینَ کَفَرُوا وکَذَّبوا بِلقَاء الْآخرَةِ وأَتْرَفْنَاهم فی الْحیاةِ الدنْیا

 }33تَأْکُلُونَ منْه ویشْرَب مما تَشْرَبونَ  {
اف قومش که کافر شده و دیدار آخرت را دروغ پنداشته بودند و در زندگى دنیا آنان را مرفه ساخته بودیم گفتند این [مرد] جز و اشر

 }33نوشد {نوشید مىخورد و از آنچه مىخورید مىبشرى چون شما نیست از آنچه مى

 }34{  ولَئنْ أَطَعتُم بشَرًا مثْلَکُم إِنَّکُم إِذًا لَّخَاسرُونَ
 }34و اگر بشرى مثل خودتان را اطاعت کنید در آن صورت قطعا زیانکار خواهید بود {

 }35أَیعدکُم أَنَّکُم إِذَا متُّم وکُنتُم تُرَابا وعظَاما أَنَّکُم مخْرَجونَ  {
 }35شوید {زنده] بیرون آورده مىدهد که وقتى مردید و خاك و استخوان شدید [باز] شما [از گور آیا به شما وعده مى

 }36هیهات هیهات لما تُوعدونَ  {
 }36شوید {وه چه دور است آنچه که وعده داده مى

 }37إِنْ هی إِلَّا حیاتُنَا الدنْیا نَموت ونَحیا وما نَحنُ بِمبعوثینَ  {
 }37کنیم و دیگر برانگیخته نخواهیم شد {ندگى مىمیریم و زجز این زندگانى دنیاى ما چیزى نیست مى

 }38إِنْ هو إِلَّا رجلٌ افْتَرَى علَى اللَّه کَذبا وما نَحنُ لَه بِمؤْمنینَ  {
 }38بندد نیست و ما به او اعتقاد نداریم {او جز مردى که بر خدا دروغ مى

 }39قَالَ رب انصرْنی بِما کَذَّبونِ  {
 }39پروردگارا از آن روى که مرا دروغزن خواندند یاریم کن { گفت

 }40قَالَ عما قَلیلٍ لَیصبِحنَّ نَادمینَ  {
 }40فرمود به زودى سخت پشیمان خواهند شد {

 }41فَأَخَذَتْهم الصیحۀُ بِالْحقِّ فَجعلْنَاهم غُثَاء فَبعدا لِّلْقَومِ الظَّالمینَ  {
خدا] گروه ریاد [مرگبار] آنان را به حق فرو گرفت و آنها را [چون] خاشاکى که بر آب افتد گردانیدیم دور باد [از رحمتپس ف

 }41ستمکاران {

 }42ثُم أَنشَأْنَا من بعدهم قُرُونًا آخَرِینَ  {
 }42آنگاه پس از آنان نسلهاى دیگرى پدید آوردیم {

 }43جلَها وما یستَأْخرُونَ  {ما تَسبِقُ منْ أُمۀٍ أَ
 }43ماند {گیرد و نه باز پس مىهیچ امتى نه از اجل خود پیشى مى

لِّقَومٍ لَّا یؤْمنُونَ  هم أَحادیثَ فَبعدا ثُم أَرسلْنَا رسلَنَا تَتْرَا کُلَّ ما جاء أُمۀً رسولُها کَذَّبوه فَأَتْبعنَا بعضَهم بعضًا وجعلْنَا

}44{ 
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باز فرستادگان خود را پیاپى روانه کردیم هر بار براى [هدایت] امتى پیامبرش آمد او را تکذیب کردند پس [ما امتهاى سرکش را] 
 }44آورند {نمىخدا] مردمى که ایمان یکى پس از دیگرى آوردیم و آنها را مایه عبرت [و زبانزد مردم] گردانیدیم دور باد [از رحمت

 }45ثُم أَرسلْنَا موسى وأَخَاه هارونَ بِآیاتنَا وسلْطَانٍ مبِینٍ  {
 }45سپس موسى و برادرش هارون را با آیات خود و حجتى آشکار فرستادیم {

 }46إِلَى فرْعونَ وملَئه فَاستَکْبرُوا وکَانُوا قَوما عالینَ  {
 }46سران [قوم] او ولى تکبر نمودند و مردمى گردنکش بودند {به سوى فرعون و 

 }47فَقَالُوا أَنُؤْمنُ لبشَرَینِ مثْلنَا وقَومهما لَنَا عابِدونَ  {
 }47باشند ایمان بیاوریم {پس گفتند آیا به دو بشر که مثل خود ما هستند و طایفه آنها بندگان ما مى

 }48منَ الْمهلَکینَ  { فَکَذَّبوهما فَکَانُوا
 }48شدگان گشتند {در نتیجه آن دو را دروغزن خواندند پس از زمره هالك

 }49ولَقَد آتَینَا موسى الْکتَاب لَعلَّهم یهتَدونَ  {
 }49و به یقین ما به موسى کتاب [آسمانى] دادیم باشد که آنان به راه راست روند {

 }50مرْیم وأُمه آیۀً وآوینَاهما إِلَى ربوةٍ ذَات قَرَارٍ ومعینٍ  {وجعلْنَا ابنَ 
 }50اى گردانیدیم و آن دو را در سرزمین بلندى که جاى زیست و [داراى] آب زالل بود جاى دادیم {و پسر مریم و مادرش را نشانه

اعو اتبنَ الطَّیلُ کُلُوا ما الرُّسها أَیی}  یمللُونَ عما تَعا إِنِّی بِمحاللُوا ص51م{ 
 }51دهید دانایم {اى پیامبران از چیزهاى پاکیزه بخورید و کار شایسته کنید که من به آنچه انجام مى

 }52وإِنَّ هذه أُمتُکُم أُمۀً واحدةً وأَنَا ربکُم فَاتَّقُونِ  {
 }52از من پروا دارید {که امتى یگانه است و من پروردگار شمایم پسشماست و در حقیقت این امت

 }53فَتَقَطَّعوا أَمرَهم بینَهم زبرًا کُلُّ حزْبٍ بِما لَدیهِم فَرِحونَ  {
 }53د {اى به آنچه نزدشان بود دل خوش کردنتا کار [دین]شان را میان خود قطعه قطعه کردند [و] دسته دسته شدند هر دسته

 }54فَذَرهم فی غَمرَتهِم حتَّى حینٍ  {
 }54شان تا چندى واگذار {پس آنها را در ورطه گمراهى

 }55أَیحسبونَ أَنَّما نُمدهم بِه من مالٍ وبنینَ  {
 }55دهیم {پندارند که آنچه از مال و پسران که بدیشان مدد مىآیا مى

 }56الْخَیرَات بل لَّا یشْعرُونَ  {نُسارِع لَهم فی 
 }56فهمند {خواهیم به سودشان در خیرات شتاب ورزیم [نه] بلکه نمى[از آن روى است که] مى

 }57إِنَّ الَّذینَ هم منْ خَشْیۀِ ربهِم مشْفقُونَ  {
 }57در حقیقت کسانى که از بیم پروردگارشان هراسانند {

 }58بِآیات ربهِم یؤْمنُونَ  {والَّذینَ هم 
 }58آورند {هاى پروردگارشان ایمان مىو کسانى که به نشانه
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 }59والَّذینَ هم بِرَبهِم لَا یشْرِکُونَ  {
 }59آورند {و آنان که به پروردگارشان شرك نمى

 }60ى ربهِم راجِعونَ  {والَّذینَ یؤْتُونَ ما آتَوا وقُلُوبهم وجِلَۀٌ أَنَّهم إِلَ
دانند] که به سوى پروردگارشان بازخواهند دهند در حالى که دلهایشان ترسان است [و مىو کسانى که آنچه را دادند [در راه خدا] مى

 }60گشت {

 }61أُولَئک یسارِعونَ فی الْخَیرَات وهم لَها سابِقُونَ  {
 }61جویند {ورزند و آنانند که در انجام آنها سبقت مىتاب مىآنانند که در کارهاى نیک ش

 }62ولَا نُکَلِّف نَفْسا إِلَّا وسعها ولَدینَا کتَاب ینطقُ بِالْحقِّ وهم لَا یظْلَمونَ  {
مورد ستم قرار نخواهند گرفت  گوید و آنانکنیم و نزد ما کتابى است که به حق سخن مىو هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمى

}62{ 

 }63بلْ قُلُوبهم فی غَمرَةٍ منْ هذَا ولَهم أَعمالٌ من دونِ ذَلک هم لَها عاملُونَ  {
رت [نه] بلکه دلهاى آنان از این [حقیقت] در غفلت است و آنان غیر از این [گناهان] کردارهایى [دیگر] دارند که به انجام آن مباد

 }63ورزند {مى

 }64حتَّى إِذَا أَخَذْنَا متْرَفیهِم بِالْعذَابِ إِذَا هم یجأَرونَ  {
 }64آیند {تا وقتى خوشگذرانان آنها را به عذاب گرفتار ساختیم بناگاه به زارى درمى

 }65لَا تَجأَروا الْیوم إِنَّکُم منَّا لَا تُنصرُونَ  {
 }65قطعا شما از جانب ما یارى نخواهید شد { امروز زارى مکنید که

 }66قَد کَانَت آیاتی تُتْلَى علَیکُم فَکُنتُم علَى أَعقَابِکُم تَنکصونَ  {
 }66رفتید {شد و شما بودید که همواره به قهقرا مىدر حقیقت آیات من بر شما خوانده مى

 }67مستَکْبِرِینَ بِه سامرًا تَهجرُونَ  {
 }67کردید {ورزیدید و شب هنگام [در محافل خود] بدگویى مىدر حالى که از [پذیرفتن] آن تکبر مى

 }68أَفَلَم یدبرُوا الْقَولَ أَم جاءهم ما لَم یأْت آباءهم الْأَولینَ  {
 }68ن پیشین آنها نیامده است {اند یا چیزى براى آنان آمده که براى پدراآیا در [عظمت] این سخن نیندیشیده

 }69أَم لَم یعرِفُوا رسولَهم فَهم لَه منکرُونَ  {
 }69اند {یا پیامبر خود را [درست] نشناخته و [لذا] به انکار او پرداخته

 }70أَم یقُولُونَ بِه جِنَّۀٌ بلْ جاءهم بِالْحقِّ وأَکْثَرُهم للْحقِّ کَارِهونَ  {
 }70گویند او جنونى دارد [نه] بلکه [او] حق را براى ایشان آورده و[لى] بیشترشان حقیقت را خوش ندارند {ا مىی

فَه مکْرِهم بِذنَاهلْ أَتَییهِنَّ بن فمو ضالْأَرو اتاومالس تدلَفَس ماءهوقُّ أَهالْح علَوِ اتَّبم وکْرِهن ذع رِضُونَ  معم

}71{ 
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شان را به آنان شد [نه] بلکه یادنامهکرد قطعا آسمانها و زمین و هر که در آنهاست تباه مىو اگر حق از هوسهاى آنها پیروى مى
 }71ایم ولى آنها از [پیروى] یادنامه خود رویگردانند {داده

خَی وهرٌ وخَی کبر ا فَخَرَاجخَرْج مأَلُهتَس ینَ  {أَم72رُ الرَّازِق{ 
 }72دهندگان است {کنى و مزد پروردگارت بهتر است و اوست که بهترین روزىیا از ایشان مزدى مطالبه مى

 }73وإِنَّک لَتَدعوهم إِلَى صرَاط مستَقیمٍ  {
 }73خوانى {و در حقیقت این تویى که جدا آنها را به راه راست مى

 }74ا یؤْمنُونَ بِالْآخرَةِ عنِ الصرَاط لَنَاکبونَ  {وإِنَّ الَّذینَ لَ
 }74و به راستى کسانى که به آخرت ایمان ندارند از راه [درست] سخت منحرفند {

 }75ولَو رحمنَاهم وکَشَفْنَا ما بِهِم من ضُرٍّ لَّلَجوا فی طُغْیانهِم یعمهونَ  {
 }75ورزند {ییم و آنچه از صدمه بر آنان [وارد آمده] است برطرف کنیم در طغیان خود کوردالنه اصرار مىو اگر ایشان را ببخشا

 }76ولَقَد أَخَذْنَاهم بِالْعذَابِ فَما استَکَانُوا لرَبهِم وما یتَضَرَّعونَ  {
 }76فروتنى نکردند و به زارى درنیامدند {و به راستى ایشان را به عذاب گرفتار کردیم و[لى] نسبت به پروردگارشان 

 }77حتَّى إِذَا فَتَحنَا علَیهِم بابا ذَا عذَابٍ شَدید إِذَا هم فیه مبلسونَ  {
 }77تا وقتى که درى از عذاب دردناك بر آنان گشودیم بناگاه ایشان در آن [حال] نومید شدند {

مالس ي أَنشَأَ لَکُمالَّذ وها تَشْکُرُونَ  {ویلًا مةَ قَلدالْأَفْئو ارصالْأَبو 78ع{ 
 }78و اوست آن کس که براى شما گوش و چشم و دل پدید آورد چه اندك سپاسگزارید {

 }79وهو الَّذي ذَرأَکُم فی الْأَرضِ وإِلَیه تُحشَرُونَ  {
 }79سوى اوست که گرد آورده خواهید شد {و اوست آن کس که شما را در زمین پدید آورد و به 

 }80وهو الَّذي یحیِی ویمیت ولَه اخْتلَاف اللَّیلِ والنَّهارِ أَفَلَا تَعقلُونَ  {
 }80اندیشید {میراند و اختالف شب و روز از اوست مگر نمىکند و مىو اوست آن کس که زنده مى

 }81أَولُونَ  {بلْ قَالُوا مثْلَ ما قَالَ الْ
 }81[نه] بلکه آنان [نیز] مثل آنچه پیشینیان گفته بودند گفتند {

 }82قَالُوا أَئذَا متْنَا وکُنَّا تُرَابا وعظَاما أَئنَّا لَمبعوثُونَ  {
 }82گفتند آیا چون بمیریم و خاك و استخوان شویم آیا واقعا باز ما زنده خواهیم شد {

 }83ا نَحنُ وآباؤُنَا هذَا من قَبلُ إِنْ هذَا إِلَّا أَساطیرُ الْأَولینَ  {لَقَد وعدنَ
 }83هاى پیشینیان [چیزى] نیست {درست همین را قبال به ما و پدرانمان وعده دادند این جز افسانه

 }84قُل لِّمنِ الْأَرض ومن فیها إِن کُنتُم تَعلَمونَ  {
 }84دانید [بگویید] زمین و هر که در آن است به چه کسى تعلق دارد {مىبگو اگر 

 }85سیقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تَذَکَّرُونَ  {
 }85گیرید {خواهند گفت به خدا بگو آیا عبرت نمى
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 }86قُلْ من رب السماوات السبعِ ورب الْعرْشِ الْعظیمِ  {
 }86انهاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست {بگو پروردگار آسم

 }87سیقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ  {
 }87کنید {خدا بگو آیا پرهیزگارى نمىخواهند گفت

 }88قُلْ من بِیده ملَکُوت کُلِّ شَیء وهو یجِیرُ ولَا یجار علَیه إِن کُنتُم تَعلَمونَ  {
 }88رود {دهد و در پناه کسى نمىدانید [کیست آنکه] او پناه مىرمانروایى هر چیزى به دست کیست و اگر مىبگو ف

 }89سیقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنَّى تُسحرُونَ  {
 }89اید {خدا بگو پس چگونه دستخوش افسون شدهخواهند گفت

بلَکَاذ مإِنَّهقِّ وم بِالْحنَاهلْ أَتَی90ونَ  {ب{ 
 }90[نه] بلکه حقیقت را بر ایشان آوردیم و قطعا آنان دروغگویند {

مضُهعلَا بلَعا خَلَقَ وبِم کُلُّ إِلَه بإِذًا لَّذَه نْ إِلَهم هعا کَانَ ممو لَدن وم ا اتَّخَذَ اللَّهفُونَ   مصا یمع انَ اللَّهحبضٍ سعلَى بع

}91{ 
برد و حتما فرزندى اختیار نکرده و با او معبودى [دیگر] نیست و اگر جز این بودقطعا هر خدایى آنچه را آفریده [بود] باخود مىخدا 

 }91کنند {خدا از آنچه وصف مىجستند منزه استبعضى از آنان بر بعضى دیگر تفوق مى

 }92نَ  {عالمِ الْغَیبِ والشَّهادةِ فَتَعالَى عما یشْرِکُو
 }92گردانند {داناى نهان و آشکار و برتر است از آنچه [با او] شریک مى

 }93قُل رب إِما تُرِینِّی ما یوعدونَ  {
 }93بگو پروردگارا اگر آنچه را که [از عذاب] به آنان وعده داده شده است به من نشان دهى {

 }94الظَّالمینَ  {رب فَلَا تَجعلْنی فی الْقَومِ 
 }94پروردگارا پس مرا در میان قوم ستمکار قرار مده {

 }95وإِنَّا علَى أَن نُّرِیک ما نَعدهم لَقَادرونَ  {
 }95ایم بر تو بنمایانیم {و به راستى که ما تواناییم که آنچه را به آنان وعده داده

 }96نَحنُ أَعلَم بِما یصفُونَ  { ادفَع بِالَّتی هی أَحسنُ السیئَۀَ
 }96کنند داناتریم {اى نیکو دفع کن ما به آنچه وصف مىبدى را به شیوه

 }97وقُل رب أَعوذُ بِک منْ همزَات الشَّیاطینِ  {
 }97برم {هاى شیطانها به تو پناه مىو بگو پروردگارا از وسوسه

 }98یحضُرُونِ  {وأَعوذُ بِک رب أَن 
 }98برم {و پروردگارا از اینکه [آنها] به پیش من حاضر شوند به تو پناه مى

 }99حتَّى إِذَا جاء أَحدهم الْموت قَالَ رب ارجِعونِ  {
 }99گوید پروردگارا مرا بازگردانید {تا آنگاه که مرگ یکى از ایشان فرا رسد مى
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حاللُ صملِّی أَعثُونَ  {لَععبمِ یوخٌ إِلَى یرْزهِم بائرن وما ولُهقَائ وۀٌ هما کَلکَلَّا إِنَّه ا تَرَکْتیم100ا ف{ 
ام کار نیکى انجام دهم نه چنین است این سخنى است که او گوینده آن است و پشاپیش آنان برزخى است شاید من در آنچه وانهاده
 }100اهند شد {تا روزى که برانگیخته خو

 }101فَإِذَا نُفخَ فی الصورِ فَلَا أَنساب بینَهم یومئذ ولَا یتَساءلُونَ  {
 }101پرسند {خویشاوندى وجود ندارد و از [حال] یکدیگر نمىپس آنگاه که در صور دمیده شود [دیگر] میانشان نسبت

 مه کلَئفَأُو ازِینُهوم ن ثَقُلَتونَ  {فَمحفْل102الْم{ 
 }102پس کسانى که کفه میزان [اعمال] آنان سنگین باشد ایشان رستگارانند {

 }103ومنْ خَفَّت موازِینُه فَأُولَئک الَّذینَ خَسرُوا أَنفُسهم فی جهنَّم خَالدونَ  {
 }103مانند {زده [و] همیشه در جهنم مىو کسانى که کفه میزان [اعمال]شان سبک باشد آنان به خویشتن زیان 

 }104تَلْفَح وجوههم النَّار وهم فیها کَالحونَ  {
 }104رویند {سوزاند و آنان در آنجا ترشآتش چهره آنها را مى

 }105أَلَم تَکُنْ آیاتی تُتْلَى علَیکُم فَکُنتُم بِها تُکَذِّبونَ  {
 }105دادید {شد و [همواره] آن را مورد تکذیب قرار نمىده نمىآیا آیات من بر شما خوان

 }106قَالُوا ربنَا غَلَبت علَینَا شقْوتُنَا وکُنَّا قَوما ضَالِّینَ  {
 }106گویند پروردگارا شقاوت ما بر ما چیره شد و ما مردمى گمراه بودیم {مى

 }107فَإِنَّا ظَالمونَ  {ربنَا أَخْرِجنَا منْها فَإِنْ عدنَا 
 }107پروردگارا ما را از اینجا بیرون بر پس اگر باز هم [به بدى] برگشتیم در آن صورت ستمگر خواهیم بود {

 }108قَالَ اخْسؤُوا فیها ولَا تُکَلِّمونِ  {
 }108فرماید [بروید] در آن گم شوید و با من سخن مگویید {مى

 }109منْ عبادي یقُولُونَ ربنَا آمنَّا فَاغْفرْ لَنَا وارحمنَا وأَنت خَیرُ الرَّاحمینَ  {إِنَّه کَانَ فَرِیقٌ 
گفتند پروردگارا ایمان آوردیم بر ما ببخشاى و به ما رحم کن [که] تو بهترین مهربانى اى از بندگان من بودند که مىدر حقیقت دسته

}109{ 

 موهکُونَ  {فَاتَّخَذْتُمتَضْح منْهکُنتُم مکْرِي وذ کُموتَّى أَنسا حخْرِی110س{ 
 }110خندیدید {و شما آنان [=مؤمنان] را به ریشخند گرفتید تا [با این کار] یاد مرا از خاطرتان بردند و شما بر آنان مى

الْفَائ مه مرُوا أَنَّهبا صبِم موالْی متُهزَی111زُونَ  {إِنِّی ج{ 
 }111من [هم] امروز به [پاس] آنکه صبر کردند بدانان پاداش دادم آرى ایشانند که رستگارانند {

 }112قَالَ کَم لَبِثْتُم فی الْأَرضِ عدد سنینَ  {
 }112فرماید چه مدت به عدد سالها در زمین ماندید {مى

 }113فَاسأَلْ الْعادینَ  {قَالُوا لَبِثْنَا یوما أَو بعض یومٍ 
 }113اى از یک روز ماندیم از شما گران [خود] بپرس {گویند یک روز یا پارهمى
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 }114قَالَ إِن لَّبِثْتُم إِلَّا قَلیلًا لَّو أَنَّکُم کُنتُم تَعلَمونَ  {
 }114دانستید {فرماید جز اندکى درنگ نکردید کاش شما مىمى

 }115نَّما خَلَقْنَاکُم عبثًا وأَنَّکُم إِلَینَا لَا تُرْجعونَ  {أَفَحسبتُم أَ
 }115شوید {ایم و اینکه شما به سوى ما بازگردانیده نمىآیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده

 }116فَتَعالَى اللَّه الْملک الْحقُّ لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرْشِ الْکَرِیمِ  {
 }116خدا فرمانرواى برحق خدایى جز او نیست [اوست] پروردگار عرش گرانمایه {پس واالست

 }117افرُونَ  {ومن یدع مع اللَّه إِلَها آخَرَ لَا برْهانَ لَه بِه فَإِنَّما حسابه عند ربه إِنَّه لَا یفْلح الْکَ
باشد در حقیقت کافران اند براى آن برهانى نخواهد داشت و حسابش فقط با پروردگارش مىو هر کس با خدا معبود دیگرى بخو

 }117شوند {رستگار نمى

 }118وقُل رب اغْفرْ وارحم وأَنت خَیرُ الرَّاحمینَ  {
 }118و بگو پروردگارا ببخشاى و رحمت کن [که] تو بهترین بخشایندگانى {

 

 فلق - 81

 
 اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِبِسمِ 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1قُلْ أَعوذُ بِرَب الْفَلَقِ  {
 }1برم به پروردگار سپیده دم {بگو پناه مى

 }2من شَرِّ ما خَلَقَ  {
 }2از شر آنچه آفریده {

}  قَبقٍ إِذَا ون شَرِّ غَاسم3و{ 
 }3و از شر تاریکى چون فراگیرد {

}  قَدی الْعف ن شَرِّ النَّفَّاثَاتم4و{ 
 }4ها {و از شر دمندگان افسون در گره

}  دسإِذَا ح داسن شَرِّ حم5و{ 
 }5و از شر [هر] حسود آنگاه که حسد ورزد {

 
 

 ناس - 82
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 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1بِرَب النَّاسِ  {قُلْ أَعوذُ 
 }1برم به پروردگار مردم {بگو پناه مى

 }2ملک النَّاسِ  {
 }2پادشاه مردم {

 }3إِلَه النَّاسِ  {
 }3معبود مردم {

 }4من شَرِّ الْوسواسِ الْخَنَّاسِ  {
 }4گر نهانى {از شر وسوسه

 }5الَّذي یوسوِس فی صدورِ النَّاسِ  {
 }5کند {هاى مردم وسوسه مىسینهآن کس که در 

 }6منَ الْجِنَّۀِ و النَّاسِ  {
 }6چه از جن و [چه از] انس {

 

 انبیاء - 83

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1اقْتَرَب للنَّاسِ حسابهم وهم فی غَفْلَۀٍ معرِضُونَ  {
 }1خبرى رویگردانند {حسابشان نزدیک شده است و آنان در بى براى مردم [وقت]

 }2ما یأْتیهِم من ذکْرٍ من ربهِم محدث إِلَّا استَمعوه وهم یلْعبونَ  {
 }2کنان آن را شنیدند {اى از پروردگارشان نیامد مگر اینکه بازىهیچ پند تازه

 مهۀً قُلُوبیرُونَلَاهصتُب أَنتُمرَ وحأَفَتَأْتُونَ الس ثْلُکُمشَرٌ مذَا إِلَّا بلْ هواْ هینَ ظَلَمى الَّذورُّواْ النَّجأَس3  {و{ 
در حالى که دلهایشان مشغول است و آنانکه ستم کردند پنهانى به نجوا برخاستند که آیا این [مرد] جز بشرى مانند شماست آیا دیده 

 }3روید {سته به سوى سحر مىو دان

}  یملالْع یعمالس وهضِ واألَراء ومی السلَ فالْقَو لَمعی یب4قَالَ ر{ 
 }4شنواى دانا {داند و اوست[پیامبر] گفت پروردگارم [هر] گفتار[ى] را در آسمان و زمین مى
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ب لِ افْتَرَاهالَمٍ بلْ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحلُونَ  {بلَ األَوسا أُرۀٍ کَمنَا بِآیأْترٌ فَلْیشَاع و5لْ ه{ 
بلکه گفتند خوابهاى شوریده است [نه] بلکه آن را بربافته بلکه او شاعرى است پس همان گونه که براى پیشینیان هم عرضه شد باید 

 }5اى بیاورد {براى ما نشانه

ۀٍ أَهن قَرْیم ملَهقَب نَتا آمنُونَ  {مؤْمی ما أَفَه6لَکْنَاه{ 
 }6آورند {قبل از آنان [نیز مردم] هیچ شهرى که آن را نابود کردیم [به آیات ما] ایمان نیاوردند پس آیا اینان [به معجزه] ایمان مى

 }7ن کُنتُم الَ تَعلَمونَ  {وما أَرسلْنَا قَبلَک إِالَّ رِجاالً نُّوحی إِلَیهِم فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّکْرِ إِ
 }7دانید از پژوهندگان کتابهاى آسمانى بپرسید {کردیم گسیل نداشتیم اگر نمىو پیش از تو [نیز] جز مردانى را که به آنان وحى مى

 }8وما جعلْنَاهم جسدا لَّا یأْکُلُونَ الطَّعام وما کَانُوا خَالدینَ  {
 }8غذا نخورند قرار ندادیم و جاویدان [هم] نبودند { و ایشان را جسدى که

 }9ثُم صدقْنَاهم الْوعد فَأَنجینَاهم ومن نَّشَاء وأَهلَکْنَا الْمسرِفینَ  {
 }9{ سپس وعده [خود] به آنان را راست گردانیدیم و آنها و هر که را خواستیم نجات دادیم و افراطکاران را به هالکت رسانیدیم

 }10لَقَد أَنزَلْنَا إِلَیکُم کتَابا فیه ذکْرُکُم أَفَلَا تَعقلُونَ  {
 }10اندیشید {در حقیقت ما کتابى به سوى شما نازل کردیم که یاد شما در آن است آیا نمى

 }11{ وکَم قَصمنَا من قَرْیۀٍ کَانَت ظَالمۀً وأَنشَأْنَا بعدها قَوما آخَرِینَ 
 }11و چه بسیار شهرها را که [مردمش] ستمکار بودند در هم شکستیم و پس از آنها قومى دیگر پدید آوردیم {

 }12فَلَما أَحسوا بأْسنَا إِذَا هم منْها یرْکُضُونَ  {
 }12گریختند {پس چون عذاب ما را احساس کردند بناگاه از آن مى

 }13لَى ما أُتْرِفْتُم فیه ومساکنکُم لَعلَّکُم تُسأَلُونَ  {لَا تَرْکُضُوا وارجِعوا إِ
 }13[هان] مگریزید و به سوى آنچه در آن متنعم بودید و [به سوى] سراهایتان بازگردید باشد که شما مورد پرسش قرار گیرید {

 }14قَالُوا یا ویلَنَا إِنَّا کُنَّا ظَالمینَ  {
 }14ما که ما واقعا ستمگر بودیم { گفتند اى واى بر

 }15فَما زالَت تِّلْک دعواهم حتَّى جعلْنَاهم حصیدا خَامدینَ  {
 }15جان گردانیدیم {سخنشان پیوسته همین بود تا آنان را دروشده بى

 }16وما خَلَقْنَا السماء والْأَرض وما بینَهما لَاعبِینَ  {
 }16و زمین و آنچه را که میان آن دو است به بازیچه نیافریدیم { و آسمان

 }17لَو أَردنَا أَن نَّتَّخذَ لَهوا لَّاتَّخَذْنَاه من لَّدنَّا إِن کُنَّا فَاعلینَ  {
 }17کردیم {اى بگیریم قطعا آن را از پیش خود اختیار مىخواستیم بازیچهاگر مى

 فلْ نَقْذفُونَ  {با تَصملُ میالْو لَکُمقٌ واهز وفَإِذَا ه غُهمدلِ فَیاطلَى الْبقِّ ع18بِالْح{ 
 }18کنید {گردد واى بر شما از آنچه وصف مىشکند و بناگاه آن نابود مىافکنیم پس آن را در هم مىبلکه حق را بر باطل فرو مى

 }19أَرضِ ومنْ عنده لَا یستَکْبِرُونَ عنْ عبادته ولَا یستَحسرُونَ  {ولَه من فی السماوات والْ
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 }19شوند {ورزند و درمانده نمىو هر که در آسمانها و زمین است براى اوست و کسانى که نزد اویند از پرستش وى تکبر نمى

 }20یسبحونَ اللَّیلَ والنَّهار لَا یفْتُرُونَ  {
 }20کنند {آنکه سستى ورزند نیایش مىشبانه روز بى

 }21أَمِ اتَّخَذُوا آلهۀً منَ الْأَرضِ هم ینشرُونَ  {
 }21کنند {اند که آنها [مردگان را] زنده مىآیا براى خود خدایانى از زمین اختیار کرده

 }22فَسبحانَ اللَّه رب الْعرْشِ عما یصفُونَ  {لَو کَانَ فیهِما آلهۀٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا 
خدا پروردگار شد پس منزه استاگر در آنها [=زمین و آسمان] جز خدا خدایانى [دیگر] وجود داشت قطعا [زمین و آسمان] تباه مى

 }22کنند {عرش از آنچه وصف مى

 }23لَا یسأَلُ عما یفْعلُ وهم یسأَلُونَ  {
 }23دهد چون و چرا راه ندارد و[لى] آنان [=انسانها] سؤال خواهند شد {در آنچه [خدا] انجام مى

ملْ أَکْثَرُهی بلن قَبکْرُ مذو یعن مکْرُ مذَا ذه انَکُمرْهاتُوا بۀً قُلْ ههآل هونن دم أَمِ اتَّخَذُوا مقَّ فَهونَ الْحلَمعلَا ی 

 }24ضُونَ  {معرِ
یادنامه هر که با من است و یادنامه هر که پیش از من بوده اند بگو برهانتان را بیاورید این استآیا به جاى او خدایانى براى خود گرفته

 }24شناسند و در نتیجه از آن رویگردانند {[نه] بلکه بیشترشان حق را نمى

 }25ا نُوحی إِلَیه أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِ  {وما أَرسلْنَا من قَبلک من رسولٍ إِلَّ
 }25و پیش از تو هیچ پیامبرى نفرستادیم مگر اینکه به او وحى کردیم که خدایى جز من نیست پس مرا بپرستید {

 }26وقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحمنُ ولَدا سبحانَه بلْ عباد مکْرَمونَ  {
 }26گفتند [خداى] رحمان فرزندى اختیار کرده منزه است او بلکه [فرشتگان] بندگانى ارجمندند {و 

 }27لَا یسبِقُونَه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه یعملُونَ  {
 }27کنند {گیرند و خود به دستور او کار مىکه در سخن بر او پیشى نمى

 }28خَلْفَهم ولَا یشْفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتَضَى وهم منْ خَشْیته مشْفقُونَ  {یعلَم ما بینَ أَیدیهِم وما 
کنند و خود از بیم او داند و جز براى کسى که [خدا] رضایت دهد شفاعت نمىسرشان است مىآنچه فراروى آنان و آنچه پشت

 }28هراسانند {

م إِنِّی إِلَه منْهقُلْ من یمینَ  {ومزِي الظَّالنَج ککَذَل نَّمهج زِیهنَج کفَذَل هون29ن د{ 
دهیم دهیم [آرى] سزاى ستمکاران را این گونه مىو هر کس از آنان بگوید من [نیز] جز او خدایى هستم او را به دوزخ کیفر مى

}29{ 

رض کَانَتَا رتْقًا فَفَتَقْنَاهما وجعلْنَا منَ الْماء کُلَّ شَیء حی أَفَلَا یؤْمنُونَ  أَولَم یرَ الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّ السماوات والْأَ

}30{ 
آیا کسانى که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز 

 }30آورند {یا [باز هم] ایمان نمىاى را از آب پدید آوردیم آزنده
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 }31وجعلْنَا فی الْأَرضِ رواسی أَن تَمید بِهِم وجعلْنَا فیها فجاجا سبلًا لَعلَّهم یهتَدونَ  {
یم باشد که راه یابند و در زمین کوههایى استوار نهادیم تا مبادا [زمین] آنان [=مردم] را بجنباند و در آن راههایى فراخ پدید آورد

}31{ 

 }32وجعلْنَا السماء سقْفًا محفُوظًا وهم عنْ آیاتها معرِضُونَ  {
 }32کنند {هاى آن اعراض مىو آسمان را سقفى محفوظ قرار دادیم و[لى] آنان از [مطالعه در] نشانه

 سالشَّمو ارالنَّهلَ وي خَلَقَ اللَّیالَّذ وهونَ  {وحبسی ی فَلَکرَ کُلٌّ فالْقَم33و{ 
 }33و اوست آن کسى که شب و روز و خورشید و ماه را پدید آورده است هر کدام از این دو در مدارى [معین] شناورند {

 }34وما جعلْنَا لبشَرٍ من قَبلک الْخُلْد أَفَإِن مت فَهم الْخَالدونَ  {
 }34براى هیچ بشرى جاودانگى [در دنیا] قرار ندادیم آیا اگر تو از دنیا بروى آنان جاویدانند {و پیش از تو 

 }35کُلُّ نَفْسٍ ذَائقَۀُ الْموت ونَبلُوکُم بِالشَّرِّ والْخَیرِ فتْنَۀً وإِلَینَا تُرْجعونَ  {
 }35شوید {خواهیم آزمود و به سوى ما بازگردانیده مىهر نفسى چشنده مرگ است و شما را از راه آزمایش به بد و نیک 

کْرِ الرَّحم بِذهو تَکُمهذْکُرُ آلي یذَا الَّذا أَهزُوإِلَّا ه ذُونَکتَّخینَ کَفَرُوا إِن یالَّذ آكإِذَا ررُونَ  {وکَاف منِ ه36م{ 
گویند] آیا این همان کس است که خدایانتان را [به گیرند [و مىمى اتو کسانى که کافر شدند چون تو را ببینند فقط به مسخره

 }36کند در حالى که آنان خود یاد [خداى] رحمان را منکرند {بدى] یاد مى

 }37خُلقَ الْإِنسانُ منْ عجلٍ سأُرِیکُم آیاتی فَلَا تَستَعجِلُونِ  {
 }37دهم پس [عذاب را] به شتاب از من مخواهید {به شما نشان مىانسان از شتاب آفریده شده است به زودى آیاتم را 

 }38ویقُولُونَ متَى هذَا الْوعد إِن کُنتُم صادقینَ  {
 }38گویید این وعده [قیامت] کى خواهد بود {گویند اگر راست مىو مى

هِموهجن وکُفُّونَ عینَ لَا یینَ کَفَرُوا حالَّذ لَمعی رُونَ  { لَونصی ملَا هو مورِهن ظُهلَا عو 39النَّار{ 
توانند داشت و خود مورد حمایت هاى خود و نه از پشتشان بازنمىدانستند آنگاه که آتش را نه از چهرهاند مىکاش آنان که کافر شده

 }39گیرند [چه حالى خواهند داشت] {قرار نمى

هغْتَۀً فَتَبیهِم بلْ تَأْتنظَرُونَ  {بی ملَا ها وهدونَ ریعتَطسفَلَا ی م40تُه{ 
توانند آن را برگردانند و نه به آنان اى] که نه مىکند [به گونهزده مىرسد و ایشان را بهتبلکه [آتش] به طور ناگهانى به آنان مى

 }40شود {مهلت داده مى

کلن قَبلٍ مزِئَ بِرُستُهاس لَقَدزِؤُون  { وتَهسی ا کَانُوا بِهم منْهرُوا مخینَ ساقَ بِالَّذ41فَح{ 
کردند [سزاى] آنچه که آن را به و مسلما پیامبران پیش از تو [نیز] مورد ریشخند قرار گرفتند پس کسانى که آنان را مسخره مى

 }41گرفتند گریبانگیرشان شد {ریشخند مى

 }42لَّیلِ والنَّهارِ منَ الرَّحمنِ بلْ هم عن ذکْرِ ربهِم معرِضُونَ  {قُلْ من یکْلَؤُکُم بِال
 }42کند [نه] بلکه آنان از یاد پروردگارشان رویگردانند {بگو چه کسى شما را شب و روز از [عذاب] رحمان حفظ مى

 }43نَصرَ أَنفُسهِم ولَا هم منَّا یصحبونَ  {أَم لَهم آلهۀٌ تَمنَعهم من دوننَا لَا یستَطیعونَ 
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توانند خود را یارى کنند و نه از جانب ما یارى ]آیا براى آنان خدایانى غیر از ماست که از ایشان حمایت کنند [آن خدایان] نه مى34[
 }43شوند {

مالْع هِملَیتَّى طَالَ عح ماءهآبؤُلَاء ونَا هتَّعلْ مونَ  {ببالْغَال ما أَفَههنْ أَطْرَافا مهنَنقُص ضی الْأَرنَ أَنَّا نَأْترَو44رُ أَفَلَا ی{ 
آییم و زمین را از جوانب آن فرو بینند که ما مى[نه] بلکه اینها و پدرانشان را برخوردار کردیم تا عمرشان به درازا کشید آیا نمى

 }44زند {کاهیم آیا باز هم آنان پیرومى

 }45قُلْ إِنَّما أُنذرکُم بِالْوحیِ ولَا یسمع الصم الدعاء إِذَا ما ینذَرونَ  {
 }45شنوند {دهم و[لى] چون کران بیم داده شوند دعوت را نمىبگو من شما را فقط به وسیله وحى هشدار مى

 }46یقُولُنَّ یا ویلَنَا إِنَّا کُنَّا ظَالمینَ  {ولَئن مستْهم نَفْحۀٌ منْ عذَابِ ربک لَ
 }46اى از عذاب پروردگارت به آنان برسد خواهند گفت اى واى بر ما که ستمکار بودیم {و اگر شمه

حبۀٍ منْ خَرْدلٍ أَتَینَا بِها وکَفَى بِنَا حاسبِینَ  ونَضَع الْموازِینَ الْقسطَ لیومِ الْقیامۀِ فَلَا تُظْلَم نَفْس شَیئًا وإِن کَانَ مثْقَالَ 

}47{ 
بیند و اگر [عمل] هموزن دانه خردلى باشد آن را نهیم پس هیچ کس [در] چیزى ستم نمىو ترازوهاى داد را در روز رستاخیز مى

 }47آوریم و کافى است که ما حسابرس باشیم {مى

هى ووسنَا مآتَی لَقَدینَ  {وتَّقکْرًا لِّلْمذاء ویضونَ الْفُرْقَانَ و48ار{ 
 }48و در حقیقت به موسى و هارون فرقان دادیم و [کتابشان] براى پرهیزگاران روشنایى و اندرزى است {

 }49الَّذینَ یخْشَونَ ربهم بِالْغَیبِ وهم منَ الساعۀِ مشْفقُونَ  {
 }49ترسند و از قیامت هراسناکند {پروردگارشان در نهان مى [همان] کسانى که از

 }50وهذَا ذکْرٌ مبارك أَنزَلْنَاه أَفَأَنتُم لَه منکرُونَ  {
 }50کنید {ایم پندى خجسته است آیا باز هم آن را انکار مىو این [کتاب] که آن را نازل کرده

 هشْدر یمرَاهنَا إِبآتَی لَقَدینَ  {ومالکُنَّا بِه علُ ون قَب51م{ 
 }51و در حقیقت پیش از آن به ابراهیم رشد [فکرى]اش را دادیم و ما به [شایستگى] او دانا بودیم {

 }52إِذْ قَالَ لأَبِیه وقَومه ما هذه التَّماثیلُ الَّتی أَنتُم لَها عاکفُونَ  {
 }52اید چیستند {هایى که شما مالزم آنها شدهفت این مجسمهآنگاه که به پدر خود و قومش گ

 }53قَالُوا وجدنَا آباءنَا لَها عابِدینَ  {
 }53گفتند پدران خود را پرستندگان آنها یافتیم {

 }54قَالَ لَقَد کُنتُم أَنتُم وآباؤُکُم فی ضَلَالٍ مبِینٍ  {
 }54شکارى بودید {گفت قطعا شما و پدرانتان در گمراهى آ

 }55قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحقِّ أَم أَنت منَ اللَّاعبِینَ  {
 }55کنندگانى {اى یا تو از شوخىگفتند آیا حق را براى ما آورده

دنَ الشَّاهکُم ملَى ذَلأَنَا عنَّ وي فَطَرَهضِ الَّذالْأَرو اتاومالس بر کُمبل ر56ینَ  {قَالَ ب{ 
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گفت [نه] بلکه پروردگارتان پروردگار آسمانها و زمین است همان کسى که آنها را پدید آورده است و من بر این [واقعیت] از گواهانم 
}56{ 

 }57وتَاللَّه لَأَکیدنَّ أَصنَامکُم بعد أَن تُولُّوا مدبِرِینَ  {
 }57تید قطعا در کار بتانتان تدبیرى خواهم کرد {و سوگند به خدا که پس از آنکه پشت کردید و رف

 }58فَجعلَهم جذَاذًا إِلَّا کَبِیرًا لَّهم لَعلَّهم إِلَیه یرْجِعونَ  {
 }58پس آنها را جز بزرگترشان را ریز ریز کرد باشد که ایشان به سراغ آن بروند {

لَم نَا إِنَّهتهذَا بِآللَ هن فَعینَ  {قَالُوا مم59نَ الظَّال{ 
 }59اى] کرده که او واقعا از ستمکاران است {گفتند چه کسى با خدایان ما چنین [معامله

}  یمرَاهإِب قَالُ لَهی مذْکُرُهنَا فَتًى یعم60قَالُوا س{ 
 }60شود {کرد که به او ابراهیم گفته مىگفتند شنیدیم جوانى از آنها [به بدى] یاد مى

 }61قَالُوا فَأْتُوا بِه علَى أَعینِ النَّاسِ لَعلَّهم یشْهدونَ  {
 }61گفتند پس او را در برابر دیدگان مردم بیاورید باشد که آنان شهادت دهند {

}  یمرَاها إِبنَا یتهذَا بِآله لْتفَع 62قَالُوا أَأَنت{ 
 }62چنین کردى {گفتند اى ابراهیم آیا تو با خدایان ما 

 }63قَالَ بلْ فَعلَه کَبِیرُهم هذَا فَاسأَلُوهم إِن کَانُوا ینطقُونَ  {
 }63گویند از آنها بپرسید {گفت [نه] بلکه آن را این بزرگترشان کرده است اگر سخن مى

 }64فَرَجعوا إِلَى أَنفُسهِم فَقَالُوا إِنَّکُم أَنتُم الظَّالمونَ  {
 }64شما ستمکارید {به خود آمده و [به یکدیگر] گفتند در حقیقت پس

 }65ثُم نُکسوا علَى رؤُوسهِم لَقَد علمت ما هؤُلَاء ینطقُونَ  {
 }65گویند {اى که اینها سخن نمىسپس سرافکنده شدند [و گفتند] قطعا دانسته

 }66ا ینفَعکُم شَیئًا ولَا یضُرُّکُم  {قَالَ أَفَتَعبدونَ من دونِ اللَّه ما لَ
 }66رساند {پرستید که هیچ سود و زیانى به شما نمىگفت آیا جز خدا چیزى را مى

 }67أُف لَّکُم ولما تَعبدونَ من دونِ اللَّه أَفَلَا تَعقلُونَ  {
 }67اندیشید {پرستید مگر نمىاف بر شما و بر آنچه غیر از خدا مى

 }68قَالُوا حرِّقُوه وانصرُوا آلهتَکُم إِن کُنتُم فَاعلینَ  {
 }68کنید او را بسوزانید و خدایانتان را یارى دهید {گفتند اگر کارى مى

}  یمرَاهلَى إِبا علَامسا ورْدی بکُون ا نَار69قُلْنَا ی{ 
 }69{آسیب باش گفتیم اى آتش براى ابراهیم سرد و بى

 }70وأَرادوا بِه کَیدا فَجعلْنَاهم الْأَخْسرِینَ  {
 }70و خواستند به او نیرنگى بزنند و[لى] آنان را زیانکارترین [مردم] قرار دادیم {
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 }71ونَجینَاه ولُوطًا إِلَى الْأَرضِ الَّتی بارکْنَا فیها للْعالَمینَ  {
 }71] به سوى آن سرزمینى که براى جهانیان در آن برکت نهاده بودیم رهانیدیم {و او و لوط را [براى رفتن

 }72ووهبنَا لَه إِسحقَ ویعقُوب نَافلَۀً وکُلا جعلْنَا صالحینَ  {
 }72و اسحاق و یعقوب را [به عنوان نعمتى] افزون به او بخشودیم و همه را از شایستگان قرار دادیم {

عجإِیتَاء الزَّکَولَاةِ والص إِقَامو رَاتلَ الْخَیعف هِمنَا إِلَییحأَورِنَا وونَ بِأَمدهۀً یمأَئ مینَ  {لْنَاهابِدکَانُوا لَنَا ع73اةِ و{ 
و برپاداشتن نماز و دادن زکات را کردند و به ایشان انجام دادن کارهاى نیک و آنان را پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان ما هدایت مى

 }73وحى کردیم و آنان پرستنده ما بودند {

 }74قَوم سوء فَاسقینَ  { ولُوطًا آتَینَاه حکْما وعلْما ونَجینَاه منَ الْقَرْیۀِ الَّتی کَانَت تَّعملُ الْخَبائثَ إِنَّهم کَانُوا
کردند نجات دادیم به راستى آنها یم و او را از آن شهرى که [مردمش] کارهاى پلید [جنسى] مىو به لوط حکمت و دانش عطا کرد

 }74گروه بد و منحرفى بودند {

 }75وأَدخَلْنَاه فی رحمتنَا إِنَّه منَ الصالحینَ  {
 }75خویش داخل کردیم زیرا او از شایستگان بود {و او را در رحمت

 }76نَادى من قَبلُ فَاستَجبنَا لَه فَنَجینَاه وأَهلَه منَ الْکَرْبِ الْعظیمِ  {ونُوحا إِذْ 
اش از بالى بزرگ رهانیدیم و نوح را [یاد کن] آنگاه که پیش از [سایر پیامبران] ندا کرد پس ما او را اجابت کردیم و وى را با خانواده

}76{ 

 }77الَّذینَ کَذَّبوا بِآیاتنَا إِنَّهم کَانُوا قَوم سوء فَأَغْرَقْنَاهم أَجمعینَ  {ونَصرْنَاه منَ الْقَومِ 
هاى ما را به دروغ گرفته بودند پیروزى بخشیدیم چرا که آنان مردم بدى بودند پس همه ایشان را و او را در برابر مردمى که نشانه

 }77غرق کردیم {

ملَیسو وداودینَ  {ودشَاه هِمکْمحکُنَّا لمِ والْقَو غَنَم یهف إِذْ نَفَشَت رْثی الْحانِ فکُمح78انَ إِذْ ی{ 
کردند و هنگام در آن چریده بودند داورى مىو داوود و سلیمان را [یاد کن] هنگامى که در باره آن کشتزار که گوسفندان مردم شب

 }78{[ما] شاهد داورى آنان بودیم 

 }79وکُنَّا فَاعلینَ  { فَفَهمنَاها سلَیمانَ وکُلا آتَینَا حکْما وعلْما وسخَّرْنَا مع داوود الْجِبالَ یسبحنَ والطَّیرَ
و پرندگان به نیایش  پس آن [داورى] را به سلیمان فهماندیم و به هر یک [از آن دو] حکمت و دانش عطا کردیم و کوهها را با داوود

 }79واداشتیم و ما کننده [این کار] بودیم {

 }80وعلَّمنَاه صنْعۀَ لَبوسٍ لَّکُم لتُحصنَکُم من بأْسکُم فَهلْ أَنتُم شَاکرُونَ  {
 }80{و به [داوود] فن زره [سازى] آموختیم تا شما را از [خطرات] جنگتان حفظ کند پس آیا شما سپاسگزارید 

الع ءکُنَّا بِکُلِّ شَیا ویهکْنَا فاری بضِ الَّتإِلَى الْأَر رِهرِي بِأَمفَۀً تَجاصع انَ الرِّیحملَیسلینَ  {و81م{ 
هر یافت و ما به و براى سلیمان تندباد را [رام کردیم] که به فرمان او به سوى سرزمینى که در آن برکت نهاده بودیم جریان مى

 }81چیزى دانا بودیم {

 }82ومنَ الشَّیاطینِ من یغُوصونَ لَه ویعملُونَ عملًا دونَ ذَلک وکُنَّا لَهم حافظینَ  {
 }82کردند و ما مراقب [حال] آنها بودیم {و برخى از شیاطین بودند که براى او غواصى و کارهایى غیر از آن مى
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إِذْ نَاد وبأَیینَ  {ومالرَّاح محأَر أَنتالضُّرُّ و ینسأَنِّی م هب83ى ر{ 
 }83و ایوب را [یاد کن] هنگامى که پروردگارش را ندا داد که به من آسیب رسیده است و تویى مهربانترین مهربانان {

مو لَهأَه نَاهآتَین ضُرٍّ وم ا بِهفَکَشَفْنَا م نَا لَهبتَجینَ  {فَاسابِدلْعکْرَى لذنَا وندنْ عۀً ممحر مهعم م84ثْلَه{ 
پس [دعاى] او را اجابت نمودیم و آسیب وارده بر او را برطرف کردیم و کسان او و نظیرشان را همراه با آنان [مجددا] به وى عطا 

 }84کنندگان [باشد] {کردیم [تا] رحمتى از جانب ما و عبرتى براى عبادت

 }85وإِسماعیلَ وإِدرِیس وذَا الْکفْلِ کُلٌّ منَ الصابِرِینَ  {
 }85و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را [یاد کن] که همه از شکیبایان بودند {

 }86وأَدخَلْنَاهم فی رحمتنَا إِنَّهم منَ الصالحینَ  {
 }86ایشان از شایستگان بودند { خود داخل نمودیم چرا کهو آنان را در رحمت

نت سبحانَک إِنِّی کُنت منَ وذَا النُّونِ إِذ ذَّهب مغَاضبا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدر علَیه فَنَادى فی الظُّلُمات أَن لَّا إِلَه إِلَّا أَ

 }87الظَّالمینَ  {
اشت که ما هرگز بر او قدرتى نداریم تا در [دل] تاریکیها ندا درداد که معبودى و ذوالنون را [یاد کن] آنگاه که خشمگین رفت و پند

 }87جز تو نیست منزهى تو راستى که من از ستمکاران بودم {

 }88فَاستَجبنَا لَه ونَجینَاه منَ الْغَم وکَذَلک نُنجِی الْمؤْمنینَ  {
 }88دهیم {اندوه رهانیدیم و مؤمنان را [نیز] چنین نجات مى پس [دعاى] او را برآورده کردیم و او را از

 }89وزکَرِیا إِذْ نَادى ربه رب لَا تَذَرنی فَرْدا وأَنت خَیرُ الْوارِثینَ  {
 }89{و زکریا را [یاد کن] هنگامى که پروردگار خود را خواند پروردگارا مرا تنها مگذار و تو بهترین ارث برندگانى 

یو رَاتی الْخَیونَ فارِعسکَانُوا ی مإِنَّه هجوز نَا لَهلَحأَصى ویحی نَا لَهبهوو نَا لَهبتَجکَانُوا لَنَا فَاسا وبهرا وغَبونَنَا رعد

 }90خَاشعینَ  {
براى او شایسته [و آماده حمل] کردیم زیرا آنان در کارهاى پس [دعاى] او را اجابت نمودیم و یحیى را بدو بخشیدیم و همسرش را 

 }90خواندند و در برابر ما فروتن بودند {نمودند و ما را از روى رغبت و بیم مىنیک شتاب مى

 }91والَّتی أَحصنَت فَرْجها فَنَفَخْنَا فیها من روحنَا وجعلْنَاها وابنَها آیۀً لِّلْعالَمینَ  {
و آن [زن را یاد کن] که خود را پاکدامن نگاه داشت و از روح خویش در او دمیدیم و او و پسرش را براى جهانیان آیتى قرار دادیم 

}91{ 

 }92إِنَّ هذه أُمتُکُم أُمۀً واحدةً وأَنَا ربکُم فَاعبدونِ  {
 }92شما پس مرا بپرستید { شما که امتى یگانه است و منم پروردگاراین است امت

 }93وتَقَطَّعوا أَمرَهم بینَهم کُلٌّ إِلَینَا راجِعونَ  {
 }93گردند {و[لى] دینشان را میان خود پاره پاره کردند همه به سوى ما بازمى

 إِنَّا لَهو یِهعسنٌ فَلَا کُفْرَانَ لؤْمم وهو اتحالنَ الصلْ ممعن یونَ  {فَمب94کَات{ 
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کنیم پس هر که کارهاى شایسته انجام دهد و مؤمن [هم] باشد براى تالش او ناسپاسى نخواهد بود و ماییم که به سود او ثبت مى
}94{ 

 }95وحرَام علَى قَرْیۀٍ أَهلَکْنَاها أَنَّهم لَا یرْجِعونَ  {
 }95ان [به دنیا] حرام است {ایم بازگشتشو بر [مردم] شهرى که آن را هالك کرده

 }96حتَّى إِذَا فُتحت یأْجوج ومأْجوج وهم من کُلِّ حدبٍ ینسلُونَ  {
 }96اى بتازند {تا وقتى که یاجوج و ماجوج [راهشان] گشوده شود و آنها از هر پشته

 }97ذینَ کَفَرُوا یا ویلَنَا قَد کُنَّا فی غَفْلَۀٍ منْ هذَا بلْ کُنَّا ظَالمینَ  {واقْتَرَب الْوعد الْحقُّ فَإِذَا هی شَاخصۀٌ أَبصار الَّ
گویند] اى واى بر ما که از این [روز] در غفلت شود [و مىاند خیره مىو وعده حق نزدیک گردد ناگهان دیدگان کسانى که کفر ورزیده

 }97بودیم بلکه ما ستمگر بودیم {

ونَ  { إِنَّکُمارِدا ولَه أَنتُم نَّمهج بصح ونِ اللَّهن دونَ مدبا تَعم98و{ 
 }98پرستید هیزم دوزخید شما در آن وارد خواهید شد {شما و آنچه غیر از خدا مىدر حقیقت

 }99لَو کَانَ هؤُلَاء آلهۀً ما وردوها وکُلٌّ فیها خَالدونَ  {
 }99شدند و حال آنکه جملگى در آن ماندگارند {دایانى [واقعى] بودند در آن وارد نمىاگر اینها خ

 }100لَهم فیها زفیرٌ وهم فیها لَا یسمعونَ  {
 }100شنوند {اى زار است و در آنجا [چیزى] نمىبراى آنها در آنجا ناله

 }101ولَئک عنْها مبعدونَ  {إِنَّ الَّذینَ سبقَت لَهم منَّا الْحسنَى أُ
 }101گمان کسانى که قبال از جانب ما به آنان وعده نیکو داده شده است از آن [آتش] دور داشته خواهند شد {بى

 }102لَا یسمعونَ حسیسها وهم فی ما اشْتَهت أَنفُسهم خَالدونَ  {
 }102آنچه دلهایشان بخواهد جاودانند { شنوند و آنان در میانصداى آن را نمى

 }103لَا یحزُنُهم الْفَزَع الْأَکْبرُ وتَتَلَقَّاهم الْملَائکَۀُ هذَا یومکُم الَّذي کُنتُم تُوعدونَ  {
روزى است که به شما وعده گویند] این همان کنند [و به آنان مىکند و فرشتگان از آنها استقبال مىدلهره بزرگ آنان را غمگین نمى

 }103دادند {مى

 }104ا فَاعلینَ  {یوم نَطْوِي السماء کَطَی السجِلِّ للْکُتُبِ کَما بدأْنَا أَولَ خَلْقٍ نُّعیده وعدا علَینَا إِنَّا کُنَّ
بار نخست آفرینش را آغاز کردیم دوباره آن را  پیچیم همان گونه کهها در مىروزى که آسمان را همچون در پیچیدن صفحه نامه

 }104دهنده آنیم {اى است بر عهده ما که ما انجامگردانیم وعدهبازمى

 }105ولَقَد کَتَبنَا فی الزَّبورِ من بعد الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرض یرِثُها عبادي الصالحونَ  {
 }105تیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد {و در حقیقت در زبور پس از تورات نوش

 }106إِنَّ فی هذَا لَبلَاغًا لِّقَومٍ عابِدینَ  {
 }106پیشه ابالغى [حقیقى] است {به راستى در این [امور] براى مردم عبادت

 }107وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمۀً لِّلْعالَمینَ  {
 }107براى جهانیان نفرستادیم {و تو را جز رحمتى 
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 }108قُلْ إِنَّما یوحى إِلَی أَنَّما إِلَهکُم إِلَه واحد فَهلْ أَنتُم مسلمونَ  {
 }108شوید {شود که خداى شما خدایى یگانه است پس آیا مسلمان مىبگو جز این نیست که به من وحى مى

ع ا فَقُلْ آذَنتُکُملَّوونَ  {فَإِن تَودا تُوعم یدعأَم ب رِي أَقَرِیبإِنْ أَداء وو109لَى س{ 
 }109یا دور {اید آیا نزدیک استدانم آنچه وعده داده شدهپس اگر روى برتافتند بگو به [همه] شما به طور یکسان اعالم کردم و نمى

 }110مونَ  {إِنَّه یعلَم الْجهرَ منَ الْقَولِ ویعلَم ما تَکْتُ
 }110داند {دارید مىداند و آنچه را پوشیده مى[آرى] او سخن آشکار را مى

 }111وإِنْ أَدرِي لَعلَّه فتْنَۀٌ لَّکُم ومتَاع إِلَى حینٍ  {
 }111دانم شاید آن براى شما آزمایشى و تا چند گاهى [وسیله] برخوردارى باشد {و نمى

 }112حقِّ وربنَا الرَّحمنُ الْمستَعانُ علَى ما تَصفُونَ  {قَالَ رب احکُم بِالْ
 }112کنید پروردگار ما همان بخشایشگر دستگیر است {گفت پروردگارا [خودت] به حق داورى کن و به رغم آنچه وصف مى

 

 عنکبوت - 84

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1الم  {
 }1الف الم میم {

 }2أَحسب النَّاس أَن یتْرَکُوا أَن یقُولُوا آمنَّا وهم لَا یفْتَنُونَ  {
 }2گیرند {شوند و مورد آزمایش قرار نمىآیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم رها مى

 }3اللَّه الَّذینَ صدقُوا ولَیعلَمنَّ الْکَاذبِینَ  {ولَقَد فَتَنَّا الَّذینَ من قَبلهِم فَلَیعلَمنَّ 
اند معلوم دارد و دروغگویان را [نیز] معلوم دارد و به یقین کسانى را که پیش از اینان بودند آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفته

}3{ 

بِقُونَا سسأَن ی ئَاتیلُونَ السمعینَ یالَّذ بسح ونَ  {أَمکُمحا ی4اء م{ 
 }4کنند {پندارند که بر ما پیشى خواهند جست چه بد داورى مىکنند مىآیا کسانى که کارهاى بد مى

}  یملالْع یعمالس وهو لَآت لَ اللَّهفَإِنَّ أَج قَاء اللَّهو لرْجن کَانَ ی5م{ 
 }5شنواى دانا {ل [او از سوى] خدا آمدنى است و وست کسى که به دیدار خدا امید دارد [بداند که] ا ج

 }6ومن جاهد فَإِنَّما یجاهد لنَفْسه إِنَّ اللَّه لَغَنی عنِ الْعالَمینَ  {
 }6نیاز است {کوشد زیرا خدا از جهانیان سخت بىو هر که بکوشد تنها براى خود مى

لُوا الصمعنُوا وینَ آمالَّذلُونَ  {ومعي کَانُوا ینَ الَّذسأَح منَّهزِیلَنَجو هِمئَاتیس منْهلَنُکَفِّرَنَّ ع اتح7ال{ 
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دهیم کردند پاداششان مىاند قطعا گناهانشان را از آنان مى زداییم و بهتر از آنچه مىو کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده
}7{ 

م فَأُنَبئُکُم بِما نسانَ بِوالدیه حسنًا وإِن جاهداك لتُشْرِك بِی ما لَیس لَک بِه علْم فَلَا تُطعهما إِلَی مرْجِعکُووصینَا الْإِ

 }8کُنتُم تَعملُونَ  {
تا چیزى را که بدان علم ندارى با من  و به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکى کند و[لى] اگر آنها با تو درکوشند

 }8دادید باخبر خواهم کرد {شریک گردانى از ایشان اطاعت مکن سرانجامتان به سوى من است و شما را از [حقیقت] آنچه انجام مى

 }9والَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات لَنُدخلَنَّهم فی الصالحینَ  {
 }9آوریم {اند البته آنان را در زمره شایستگان درمىو کارهاى شایسته کردهو کسانى که گرویده 

جاء نَصرٌ من ربک لَیقُولُنَّ إِنَّا ومنَ النَّاسِ من یقُولُ آمنَّا بِاللَّه فَإِذَا أُوذي فی اللَّه جعلَ فتْنَۀَ النَّاسِ کَعذَابِ اللَّه ولَئن 

کُمعینَ  { کُنَّا مالَمورِ الْعدی صا فبِم لَمبِأَع اللَّه سلَی10أَو{ 
ایم و چون در [راه] خدا آزار کشند آزمایش مردم را مانند عذاب خدا قرار گویند به خدا ایمان آوردهاند که مىو از میان مردم کسانى

با شما بودیم آیا خدا به آنچه در دلهاى جهانیان است داناتر دهند و اگر از جانب پروردگارت پیروزى رسد حتما خواهند گفت ما مى
 }10نیست {

 }11ولَیعلَمنَّ اللَّه الَّذینَ آمنُوا ولَیعلَمنَّ الْمنَافقینَ  {
 }11شناسد {شناسد و یقینا منافقان را [نیز] مىاند مىو قطعا خدا کسانى را که ایمان آورده

ء إِنَّهم لَکَاذبونَ  کَفَرُوا للَّذینَ آمنُوا اتَّبِعوا سبِیلَنَا ولْنَحملْ خَطَایاکُم وما هم بِحاملینَ منْ خَطَایاهم من شَیوقَالَ الَّذینَ 

}12{ 
دن ما و[لى] چیزى از گویند راه ما را پیروى کنید و گناهانتان به گراند مىاند به کسانى که ایمان آوردهو کسانى که کافر شده

 }12گناهانشان را به گردن نخواهند گرفت قطعا آنان دروغگویانند {

 }13{  ولَیحملُنَّ أَثْقَالَهم وأَثْقَالًا مع أَثْقَالهِم ولَیسأَلُنَّ یوم الْقیامۀِ عما کَانُوا یفْتَرُونَ
گر] را با بارهاى گران خود برخواهند گرفت و مسلما روز قیامت از آنچه به دروغ و قطعا بارهاى گران خودشان و بارهاى گران [دی

 }13بستند پرسیده خواهند شد {برمى

الطُّوفَانُ و ما فَأَخَذَهامینَ عسنَۀٍ إِلَّا خَمس أَلْف یهِمفَلَبِثَ ف هما إِلَى قَولْنَا نُوحسأَر لَقَدونَ  {ومظَال م14ه{ 
به راستى نوح را به سوى قومش فرستادیم پس در میان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ کرد تا طوفان آنها را در حالى که ستمکار و 

 }14بودند فرا گرفت {

 }15فَأَنجینَاه وأَصحاب السفینَۀِ وجعلْنَاها آیۀً لِّلْعالَمینَ  {
 }15سفینه] را براى جهانیان عبرتى گردانیدیم {نشینان برهانیدیم و آن [و او را با کشتى

 }16وإِبرَاهیم إِذْ قَالَ لقَومه اعبدوا اللَّه واتَّقُوه ذَلکُم خَیرٌ لَّکُم إِن کُنتُم تَعلَمونَ  {
 }16[کار] براى شما بهتر است { خدا را بپرستید و از او پروا بدارید اگر بدانید اینو [یاد کن] ابراهیم را چون به قوم خویش گفت
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ملَا ی ونِ اللَّهن دونَ مدبینَ تَعتَخْلُقُونَ إِفْکًا إِنَّ الَّذثَانًا وأَو ونِ اللَّهن دونَ مدبا تَعإِنَّم اللَّه ندتَغُوا عقًا فَابرِز کُونَ لَکُمل

 }17رْجعونَ  {الرِّزقَ واعبدوه واشْکُرُوا لَه إِلَیه تُ
سازید در حقیقت کسانى را که جز خدا پرستید جز بتانى [بیش] نیستند و دروغى برمىواقعا آنچه را که شما سواى خدا مى

پرستید اختیار روزى شما را در دست ندارند پس روزى را پیش خدا بجویید و او را بپرستید و وى را سپاس گویید که به سوى او مى
 }17شوید {بازگردانیده مى

 }18وإِن تُکَذِّبوا فَقَد کَذَّب أُمم من قَبلکُم وما علَى الرَّسولِ إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِینُ  {
 }18اى] نیست {و اگر تکذیب کنید قطعا امتهاى پیش از شما [هم] تکذیب کردند و بر پیامبر [خدا] جز ابالغ آشکار [وظیفه

ا کَیرَوی لَمیرٌ  {أَوسی لَى اللَّهع کإِنَّ ذَل هیدعی الْخَلْقَ ثُم ئُ اللَّهدبی 19ف{ 
 }19گرداند در حقیقت این [کار] بر خدا آسان است {کند سپس آن را باز مىاند که خدا چگونه آفرینش را آغاز مىآیا ندیده

 }20خَلْقَ ثُم اللَّه ینشئُ النَّشْأَةَ الْآخرَةَ إِنَّ اللَّه علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ  {قُلْ سیرُوا فی الْأَرضِ فَانظُرُوا کَیف بدأَ الْ
آورد خداست که بر سپس [باز ] خداست که نشاه آخرت را پدید مىبگو در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده است

 }20هر چیزى تواناست {

 }21ء ویرْحم من یشَاء وإِلَیه تُقْلَبونَ  {یعذِّبُ من یشَا
 }21کند و به سوى او بازگردانیده مى شوید {هر که را بخواهد عذاب و هر که را بخواهد رحمت مى

 }22رٍ  {وما أَنتُم بِمعجِزِینَ فی الْأَرضِ ولَا فی السماء وما لَکُم من دونِ اللَّه من ولی ولَا نَصی
 }22کننده [او] نیستید و جز خدا براى شما یار و یاورى نیست {و شما نه در زمین و نه در آسمان درمانده

}  یمأَل ذَابع ملَه کلَئأُوی وتمحن روا مسئی کلَئأُو هقَائلو اللَّه اتینَ کَفَرُوا بِآیالَّذ23و{ 
 }23قاى او را منکر شدند آنانند که از رحمت من نومیدند و ایشان را عذابى پر درد خواهد بود {و کسانى که آیات خدا و ل

 کی ذَلنَ النَّارِ إِنَّ فم اللَّه اهفَأَنج رِّقُوهح أَو إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوه همقَو ابوا کَانَ جنُونَ  {فَمؤْممٍ یلِّقَو ات24لَآی{ 
قومش جز این نبود که گفتند بکشیدش یا بسوزانیدش ولى خدا او را از آتش نجات بخشید آرى در این [نجات بخشى خدا]  و پاسخ

 }24براى مردمى که ایمان دارند قطعا دالیلى است {

یا ثُم یوم الْقیامۀِ یکْفُرُ بعضُکُم بِبعضٍ ویلْعنُ بعضُکُم وقَالَ إِنَّما اتَّخَذْتُم من دونِ اللَّه أَوثَانًا مودةَ بینکُم فی الْحیاةِ الدنْ

 }25بعضًا ومأْواکُم النَّار وما لَکُم من نَّاصرِینَ  {
قیامت بعضى اید که آن هم براى دوستى میان شما در زندگى دنیاست آنگاه روز و [ابراهیم] گفت جز خدا فقط بتهایى را اختیار کرده

کنند و جایتان در آتش است و براى شما یاورانى نخواهد بود از شما بعضى دیگر را انکار و برخى از شما برخى دیگر را لعنت مى
}25{ 

}  یمکزِیزُ الْحالْع وه ی إِنَّهباجِرٌ إِلَى رهقَالَ إِنِّی ملُوطٌ و نَ لَه26فَآم{ 
 }26[ابراهیم] گفت من به سوى پروردگار خود روى مى آورم که اوست ارجمند حکیم {پس لوط به او ایمان آورد و 

یا وإِنَّه فی الْآخرَةِ لَمنَ الصالحینَ  ووهبنَا لَه إِسحقَ ویعقُوب وجعلْنَا فی ذُریته النُّبوةَ والْکتَاب وآتَینَاه أَجرَه فی الدنْ

}27{ 
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و اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و در میان فرزندانش پیامبرى و کتاب قرار دادیم و در دنیا پاداشش را به او بخشیدیم و قطعا او 
 }27در آخرت [نیز] از شایستگان خواهد بود {

 }28أَحد منَ الْعالَمینَ  {ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه إِنَّکُم لَتَأْتُونَ الْفَاحشَۀَ ما سبقَکُم بِها منْ 
پردازید که هیچ یک از مردم زمین در آن [کار] بر شما پیشى شما به کارى زشت مىو [یاد کن] لوط را هنگامى که به قوم خود گفت

 }28نگرفته است {

منکَرَ فَما کَانَ جواب قَومه إِلَّا أَن قَالُوا ائْتنَا بِعذَابِ اللَّه أَئنَّکُم لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وتَقْطَعونَ السبِیلَ وتَأْتُونَ فی نَادیکُم الْ

 }29إِن کُنت منَ الصادقینَ  {
کنید و[لى] پاسخ قومش کنید و در محافل [انس] خود پلیدکارى مىآمیزید و راه [توالد و تناسل] را قطع مىآیا شما با مردها درمى

 }29ند اگر راست مى گویى عذاب خدا را براى ما بیاور {جز این نبود که گفت

 }30قَالَ رب انصرْنی علَى الْقَومِ الْمفْسدینَ  {
 }30[لوط] گفت پروردگارا مرا بر قوم فسادکار غالب گردان {

 هذلِ هکُو أَهلهشْرَى قَالُوا إِنَّا مبِالْب یمرَاهلُنَا إِبسر اءتا جلَمینَ  {وما کَانُوا ظَاللَهۀِ إِنَّ أَه31الْقَرْی{ 
 }31اند {و چون فرستادگان ما براى ابراهیم مژده آوردند گفتند ما اهل این شهر را هالك خواهیم کرد زیرا مردمش ستمکار بوده

 }32ه إِلَّا امرَأَتَه کَانَت منَ الْغَابِرِینَ  {قَالَ إِنَّ فیها لُوطًا قَالُوا نَحنُ أَعلَم بِمن فیها لَنُنَجینَّه وأَهلَ
دانیم چه کسانى در آنجا هستند او و کسانش را جز زنش که از باقى ماندگان [در گفت لوط [نیز] در آنجاست گفتند ما بهتر مى

 }32حتما نجات خواهیم داد {خاکستر آتش] است

هِم وضَاقَ بِهِم ذَرعا وقَالُوا لَا تَخَف ولَا تَحزَنْ إِنَّا منَجوك وأَهلَک إِلَّا امرَأَتَک ولَما أَن جاءت رسلُنَا لُوطًا سیء بِ

 }33کَانَت منَ الْغَابِرِینَ  {
ند شد و دستش از [حمایت] آنها کوتاه گردید گفتو هنگامى که فرستادگان ما به سوى لوط آمدند به علت [حضور] ایشان ناراحت

 }33حتما مى رهانیم {ماندگان [در خاکستر آتش] استات را جز زنت که از باقىمترس و غم مدار که ما تو و خانواده

 }34إِنَّا منزِلُونَ علَى أَهلِ هذه الْقَرْیۀِ رِجزًا منَ السماء بِما کَانُوا یفْسقُونَ  {
 }34ردند عذابى از آسمان فرو خواهیم فرستاد {کما بر مردم این شهر به [سزاى] فسقى که مى

 }35ولَقَد تَّرَکْنَا منْها آیۀً بینَۀً لِّقَومٍ یعقلُونَ  {
 }35اى روشن باقى گذاشتیم {اندیشند نشانهو از آن [شهر سوخته] براى مردمى که مى

 }36اللَّه وارجوا الْیوم الْآخرَ ولَا تَعثَوا فی الْأَرضِ مفْسدینَ  { وإِلَى مدینَ أَخَاهم شُعیبا فَقَالَ یا قَومِ اعبدوا
و به سوى [مردم] م دي ن برادرشان شعیب را [فرستادیم] گفت اى قوم من خدا را بپرستید و به روز بازپسین امید داشته باشید و در 

 }36زمین سر به فساد برمدارید {

 }37تْهم الرَّجفَۀُ فَأَصبحوا فی دارِهم جاثمینَ  {فَکَذَّبوه فَأَخَذَ
 }37هایشان از پا درآمدند {پس او را دروغگو خواندند و زلزله آنان را فرو گرفت و بامدادان در خانه

 }38لَهم فَصدهم عنِ السبِیلِ وکَانُوا مستَبصرِینَ  {وعادا وثَمود وقَد تَّبینَ لَکُم من مساکنهِم وزینَ لَهم الشَّیطَانُ أَعما
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و عاد و ثمود را [نیز هالك نمودیم] قطعا [فرجام آنان] از سراهایشان بر شما آشکار گردیده است و شیطان کارهایشان را در نظرشان 
 }38بیاراست و از راه بازشان داشت با آنکه [در کار دنیا] بینا بودند {

 }39قینَ  {وقَارونَ وفرْعونَ وهامانَ ولَقَد جاءهم موسى بِالْبینَات فَاستَکْبرُوا فی الْأَرضِ وما کَانُوا سابِ
و قارون و فرعون و هامان را [هم هالك کردیم] و به راستى موسى براى آنان دالیل آشکار آورد و[لى آنها] در آن سرزمین سرکشى 

 }39دند و [با این همه بر ما] پیشى نجستند {نمو

م منْهمۀُ وحیالص نْ أَخَذَتْهم منْهما وباصح هلَیلْنَا عسنْ أَرم منْهفَم ا أَخَذْنَا بِذَنبِهنْ فَکُلم منْهمو ضالْأَر فْنَا بِهنْ خَس

همظْلیل ا کَانَ اللَّهمونَ  {أَغْرَقْنَا ومظْلی مهن کَانُوا أَنفُسلَکو 40م{ 
و هر یک [از ایشان] را به گناهش گرفتار [عذاب] کردیم از آنان کسانى بودند که بر [سر] ایشان بادى همراه با شن فرو فرستادیم و از 

ردیم و بعضى را غرق کردیم و [این] خدا نبود آنان کسانى بودند که فریاد [مرگبار] آنها را فرو گرفت و برخى از آنان را در زمین فرو ب
 }40کردند {که بر ایشان ستم کرد بلکه خودشان بر خود ستم مى

وتینَ الْبهإِنَّ أَوتًا ویب اتَّخَذَت وتنکَبثَلِ الْعاء کَمیلأَو ونِ اللَّهن دینَ اتَّخَذُوا مثَلُ الَّذکَم لَو وتنکَبالْع تیانُوا  لَب

 }41یعلَمونَ  {
اى براى خویش ساخته و در اند همچون عنکبوت است که [با آب دهان خود] خانهداستان کسانى که غیر از خدا دوستانى اختیار کرده

 }41ها همان خانه عنکبوت است {ترین خانهدانستند سستحقیقت اگر مى

م هونن دونَ معدا یم لَمعی إِنَّ اللَّه}  یمکزِیزُ الْحالْع وهو ء42ن شَی{ 
 }42کار {ناپذیر سنجیدهشکستخوانند و هم اوستداند هر آنچه را که جز او مىخدا مى

 }43وتلْک الْأَمثَالُ نَضْرِبها للنَّاسِ وما یعقلُها إِلَّا الْعالمونَ  {
 }43دانشوران آنها را درنیابند { زنیم و[لى] جزو این م ث لها را براى مردم مى

 }44خَلَقَ اللَّه السماوات والْأَرض بِالْحقِّ إِنَّ فی ذَلک لَآیۀً لِّلْمؤْمنینَ  {
 }44خداوند آسمانها و زمین را به حق آفرید قطعا در این [آفرینش] براى مؤمنان عبرتى است {

علَم ما الْکتَابِ وأَقمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنکَرِ ولَذکْرُ اللَّه أَکْبرُ واللَّه یاتْلُ ما أُوحی إِلَیک منَ 

 }45تَصنَعونَ  {
قطعا یاد خدا باالتر است  دارد وآنچه از کتاب به سوى تو وحى شده است بخوان و نماز را برپا دار که نماز از کار زشت و ناپسند باز مى

 }45کنید {داند چه مىو خدا مى

ذي أُنزِلَ إِلَینَا وأُنزِلَ إِلَیکُم وإِلَهنَا ولَا تُجادلُوا أَهلَ الْکتَابِ إِلَّا بِالَّتی هی أَحسنُ إِلَّا الَّذینَ ظَلَموا منْهم وقُولُوا آمنَّا بِالَّ

داحو کُمإِلَهونَ  { وملسم نُ لَهنَح46و{ 
اند و بگویید به آنچه به سوى ما اى] که بهتر است مجادله مکنید مگر [با] کسانى از آنان که ستم کردهو با اهل کتاب جز به [شیوه

 }46نازل شده و [آنچه] به سوى شما نازل گردیده ایمان آوردیم و خداى ما و خداى شما یکى است و ما تسلیم اوییم {

ه وما یجحد بِآیاتنَا إِلَّا وکَذَلک أَنزَلْنَا إِلَیک الْکتَاب فَالَّذینَ آتَینَاهم الْکتَاب یؤْمنُونَ بِه ومنْ هؤُلَاء من یؤْمنُ بِ

 }47الْکَافرُونَ  {
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اند که به آن آورند و از میان اینان کسانىدان ایمان مىایم بو همچنین ما قرآن را بر تو نازل کردیم پس آنان که بدیشان کتاب داده
 }47کند {گروند و جز کافران [کسى] آیات ما را انکار نمىمى

 }48وما کُنت تَتْلُو من قَبله من کتَابٍ ولَا تَخُطُّه بِیمینک إِذًا لَّارتَاب الْمبطلُونَ  {
افتادند اندیشان قطعا به شک مىنوشتى و گر نه باطلخواندى و با دست [راست] خود [کتابى] نمىو تو هیچ کتابى را پیش از این نمى

}48{ 

 }49بلْ هو آیات بینَات فی صدورِ الَّذینَ أُوتُوا الْعلْم وما یجحد بِآیاتنَا إِلَّا الظَّالمونَ  {
 }49شوند {اند و جز ستمگران منکر آیات ما نمىاست که علم [الهى] یافتههاى کسانى بلکه [قرآن] آیاتى روشن در سینه

 }50نٌ  {وقَالُوا لَولَا أُنزِلَ علَیه آیات من ربه قُلْ إِنَّما الْآیات عند اللَّه وإِنَّما أَنَا نَذیرٌ مبِی
ها پیش خداست و من تنها آسا] نازل نشده است بگو آن نشانههایى [معجزهو گفتند چرا بر او از جانب پروردگارش نشانه

 }50اى آشکارم {هشداردهنده

مٍ یقَوکْرَى لذۀً وملَرَح کی ذَلإِنَّ ف هِملَیتْلَى عی تَابالْک کلَیأَنَّا أَنزَلْنَا ع هِمکْفی لَمنُونَ  {أَو51ؤْم{ 
شود بر تو فرو فرستادیم در حقیقت در این [کار] براى مردمى که ب را که بر آنان خوانده مىآیا براى ایشان بس نیست که این کتا
 }51ایمان دارند رحمت و یادآورى است {

وا بِاللَّه أُولَئک هم  وکَفَرُقُلْ کَفَى بِاللَّه بینی وبینَکُم شَهِیدا یعلَم ما فی السماوات والْأَرضِ والَّذینَ آمنُوا بِالْباطلِ

 }52الْخَاسرُونَ  {
داند و آنان که به باطل گرویده و خدا را انکار خدا میان من و شما شاهد باشد آنچه را که در آسمانها و زمین است مىبگو کافى است

 }52اند همان زیانکارانند {کرده

 }53مسمى لَجاءهم الْعذَاب ولَیأْتینَّهم بغْتَۀً وهم لَا یشْعرُونَ  {ویستَعجِلُونَک بِالْعذَابِ ولَولَا أَجلٌ 
آنکه خبردار شوند رسید و بىو از تو به شتاب درخواست عذاب [الهى را] دارند و اگر سرآمدى معین نبود قطعا عذاب به آنان مى

 }53کرد {غافلگیرشان مى

 }54بِ وإِنَّ جهنَّم لَمحیطَۀٌ بِالْکَافرِینَ  {یستَعجِلُونَک بِالْعذَا
 }54خواهند و حال آنکه جهنم قطعا بر کافران احاطه دارد {و شتابزده از تو عذاب مى

 }55یوم یغْشَاهم الْعذَاب من فَوقهِم ومن تَحت أَرجلهِم ویقُولُ ذُوقُوا ما کُنتُم تَعملُونَ  {
 }55کردید بچشید {فرماید [نتیجه] آنچه را مىوز که عذاب از باالى [سر] آنها و از زیر پاهایشان آنها را فرو گیرد و [خدا] مىآن ر

 }56یا عبادي الَّذینَ آمنُوا إِنَّ أَرضی واسعۀٌ فَإِیاي فَاعبدونِ  {
 }56ها مرا بپرستید {اید زمین من فراخ است تناى بندگان من که ایمان آورده

 }57کُلُّ نَفْسٍ ذَائقَۀُ الْموت ثُم إِلَینَا تُرْجعونَ  {
 }57هر نفسى چشنده مرگ است آنگاه به سوى ما بازگردانیده خواهید شد {

ن تَحرِي منَّۀِ غُرَفًا تَجنَ الْجم مئَنَّهولَنُب اتحاللُوا الصمعنُوا وینَ آمالَّذینَ  ولامرُ الْعأَج معا نیهینَ فدخَال ارا الْأَنْههت

}58{ 
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دهیم که از زیر آنها جویها روان است هایى از بهشت جاى مىاند قطعا آنان را در غرفهو کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده
 }58کنندگان {جاودان در آنجا خواهند بود چه نیکوست پاداش عمل

 }59ذینَ صبرُوا وعلَى ربهِم یتَوکَّلُونَ  {الَّ
 }59اند {همان کسانى که شکیبایى ورزیده و بر پروردگارشان توکل نموده

}  یملالْع یعمالس وهو اکُمإِیا وقُهرْزی ا اللَّهقَهلُ رِزمۀٍ لَا تَحابن دن مکَأَی60و{ 
 }60شنواى دانا {دهد و اوستتوانند متحمل روزى خود شوند خداست که آنها و شما را روزى مىجاندارانى که نمىو چه بسیار 

 }61فَکُونَ  {ولَئن سأَلْتَهم منْ خَلَقَ السماوات والْأَرض وسخَّرَ الشَّمس والْقَمرَ لَیقُولُنَّ اللَّه فَأَنَّى یؤْ
حتما خواهند گفت اهللا پس بپرسى چه کسى آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را [چنین] رام کرده استو اگر از ایشان 

 }61شوند {چگونه [از حق] بازگردانیده مى

}  یملع ءبِکُلِّ شَی إِنَّ اللَّه لَه رقْدیو هادبنْ عشَاء من یمقَ لطُ الرِّزسبی 62اللَّه{ 
 }62سازد زیرا خدا به هر چیزى داناست {گرداند و [یا] بر او تنگ مىبر هر کس از بندگانش که بخواهد روزى را گشاده مى خدا

بلْ أَکْثَرُهم لَا یعقلُونَ  الْحمد للَّه  ولَئن سأَلْتَهم من نَّزَّلَ منَ السماء ماء فَأَحیا بِه الْأَرض من بعد موتها لَیقُولُنَّ اللَّه قُلِ

}63{ 
حتما خواهند و اگر از آنان بپرسى چه کسى از آسمان آبى فرو فرستاده و زمین را پس از مرگش به وسیله آن زنده گردانیده است

 }63اندیشند {گفت اهللا بگو ستایش از آن خداست با این همه بیشترشان نمى

نْیاةُ الدیالْح هذا همونَ  {ولَمعکَانُوا ی انُ لَوویالْح رَةَ لَهِیالْآخ ارإِنَّ الدو بلَعو و64ا إِلَّا لَه{ 
 }64دانستند {این زندگى دنیا جز سرگرمى و بازیچه نیست و زندگى حقیقى همانا [در] سراى آخرت است اى کاش مى

 }65لصینَ لَه الدینَ فَلَما نَجاهم إِلَى الْبرِّ إِذَا هم یشْرِکُونَ  {فَإِذَا رکبوا فی الْفُلْک دعوا اللَّه مخْ
خوانند و[لى] چون به سوى خشکى رساند و نجاتشان داد بناگاه شرك شوند خدا را پاکدالنه مىو هنگامى که بر کشتى سوار مى

 }65ورزند {مى

 منَاها آتَیکْفُرُوا بِمیونَ  {للَمعی فووا فَستَّعتَمیل66و{ 
 }66ایم انکار آورند و بگذار تا برخوردار شوند زودا که بدانند {بگذار تا به آنچه بدیشان داده

 }67نعمۀِ اللَّه یکْفُرُونَ  {أَولَم یرَوا أَنَّا جعلْنَا حرَما آمنًا ویتَخَطَّف النَّاس منْ حولهِم أَفَبِالْباطلِ یؤْمنُونَ وبِ
آورند و به شوند آیا به باطل ایمان مىاند که ما [براى آنان] حرمى امن قرار دادیم و حال آنکه مردم از حوالى آنان ربوده مىآیا ندیده

 }67ورزند {خدا کفر مىنعمت

کَذَّب ا أَوبکَذ لَى اللَّهنِ افْتَرَى عمم نْ أَظْلَممرِینَ  { وى لِّلْکَافثْوم نَّمهی جف سأَلَی اءها جقِّ لَم68بِالْح{ 
ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد یا چون حق به سوى او آید آن را تکذیب کند آیا جاى کافران [در] جهنم نیست و کیست

}68{ 

 }69وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسنینَ  { والَّذینَ جاهدوا فینَا لَنَهدینَّهم سبلَنَا
 }69خدا با نیکوکاران است {نماییم و در حقیقتهاى خود را بر آنان مىاند به یقین راهو کسانى که در راه ما کوشیده
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 رعد - 85

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 اتآی لْکنُونَ  {المر تؤْمنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یلَـکقُّ والْح کبن رم کأُنزِلَ إِلَی يالَّذتَابِ و1الْک{ 
 }1گروند {الف الم میم راء این است آیات کتاب و آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده حق است ولى بیشتر مردم نمى

اومالس فَعي رالَّذ اللّهمسلٍ مرِي ألَججرَ کُلٌّ یالْقَمو سخَّرَ الشَّمسرْشِ ولَى الْعى عتَواس ا ثُمنَهتَرَو دمرِ عبِغَی ى ات

 }2یدبرُ األَمرَ یفَصلُ اآلیات لَعلَّکُم بِلقَاء ربکُم تُوقنُونَ  {
یى که آنها را ببینید برافراشت آنگاه بر عرش استیال یافت و خورشید و ماه را رام خدا [همان] کسى است که آسمانها را بدون ستونها

کند و آیات [خود] را به روشنى دهند [خداوند] در کار [آفرینش] تدبیر مىگردانید هر کدام براى مدتى معین به سیر خود ادامه مى
 }2{ نماید امید که شما به لقاى پروردگارتان یقین حاصل کنیدبیان مى

نِ اثْنَییجوا زیهلَ فعج رَاتن کُلِّ الثَّمما وارأَنْهو یاسوا ریهلَ فعجو ضاألَر دي مالَّذ وهی وإِنَّ ف ارلَ النَّهی اللَّیغْشنِ ی

 }3ذَلک لَآیات لِّقَومٍ یتَفَکَّرُونَ  {
اى در آن جفت جفت قرار داد روز را به شب ن کوهها و رودها نهاد و از هر گونه میوهو اوست کسى که زمین را گسترانید و در آ

 }3هایى وجود دارد {کنند نشانهپوشاند قطعا در این [امور] براى مردمى که تفکر مىمى

یرُ صنْوانٍ یسقَى بِماء واحد ونُفَضِّلُ بعضَها وفی األَرضِ قطَع متَجاوِرات وجنَّات منْ أَعنَابٍ وزرع ونَخیلٌ صنْوانٌ وغَ

 }4علَى بعضٍ فی األُکُلِ إِنَّ فی ذَلک لَآیات لِّقَومٍ یعقلُونَ  {
آب و در زمین قطعاتى است کنار هم و باغهایى از انگور و کشتزارها و درختان خرما چه از یک ریشه و چه از غیر یک ریشه که با یک 

دهیم بى گمان در گردند و [با این همه] برخى از آنها را در میوه [از حیث مزه و نوع و کیفیت] بر برخى دیگر برترى مىسیراب مى
 }4کنند دالیل [روشنى] است {این [امر نیز] براى مردمى که تعقل مى

لَفی خَلْقٍ جدید أُولَـئک الَّذینَ کَفَرُواْ بِرَبهِم وأُولَئک األَغْالَلُ فی وإِن تَعجب فَعجب قَولُهم أَئذَا کُنَّا تُرَابا أَئنَّا 

 }5أَعنَاقهِم وأُولَـئک أَصحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَ  {
دى خواهیم بود اینان همان و اگر عجب دارى عجب از سخن آنان [=کافران] است که آیا وقتى خاك شدیم به راستى در آفرینش جدی

 }5اند و در گردنهایشان زنجیرهاست و آنان همدم آتشند و در آن ماندگار خواهند بود {کسانند که به پروردگارشان کفر ورزیده

و مغْفرَةٍ لِّلنَّاسِ علَى ظُلْمهِم وإِنَّ ربک ویستَعجِلُونَک بِالسیئَۀِ قَبلَ الْحسنَۀِ وقَد خَلَت من قَبلهِم الْمثُالَت وإِنَّ ربک لَذُ

 }6لَشَدید الْعقَابِ  {
طلبند و حال آنکه پیش از آنان [بر کافران] عقوبتها رفته است و به راستى پروردگار تو نسبت شتابزده از تو عذاب مىو پیش از رحمت

 }6کیفر است {گار تو سختبه مردم با وجود ستمشان بخشایشگر است و به یقین پرورد

}  ادمٍ هکُلِّ قَولو رنذم ا أَنتإِنَّم هبن رۀٌ مآی هلَیآل أُنزِلَ عینَ کَفَرُواْ لَوقُولُ الَّذی7و{ 
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اى و هشداردهندهاى آشکار از طرف پروردگارش بر او نازل نشده است [اى پیامبر] تو فقط گویند چرا نشانهاند مىو آنان که کافر شده
 }7براى هر قومى رهبرى است {

 }8اللّه یعلَم ما تَحملُ کُلُّ أُنثَى وما تَغیض األَرحام وما تَزْداد وکُلُّ شَیء عنده بِمقْدارٍ  {
افزایند و هر چیزى نزد او و آنچه را مىکاهند گیرد و [نیز] آنچه را که رحمها مىاى [در رحم] بار مىداند آنچه را که هر مادهخدا مى

 }8اى دارد {اندازه

 }9عالم الْغَیبِ والشَّهادةِ الْکَبِیرُ الْمتَعالِ  {
 }9داناى نهان و آشکار [و] بزرگ بلندمرتبه است {

 }10وسارِب بِالنَّهارِ  { سواء منکُم منْ أَسرَّ الْقَولَ ومن جهرَ بِه ومنْ هو مستَخْف بِاللَّیلِ
[براى او] یکسان است کسى از شما سخن [خود] را نهان کند و کسى که آن را فاش گرداند و کسى که خویشتن را به شب پنهان 

 }10دارد و در روز آشکارا حرکت کند {

اللّه إِنَّ اللّه الَ یغَیرُ ما بِقَومٍ حتَّى یغَیرُواْ ما بِأَنْفُسهِم وإِذَا أَراد لَه معقِّبات من بینِ یدیه ومنْ خَلْفه یحفَظُونَه منْ أَمرِ 

 }11اللّه بِقَومٍ سوءا فَالَ مرَد لَه وما لَهم من دونه من والٍ  {
خدا حال قومى را کنند در حقیقتسرش پاسدارى مىبراى او فرشتگانى است که پى در پى او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت

دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند و چون خدا براى قومى آسیبى بخواهد هیچ برگشتى براى آن نیست و غیر از او تغییر نمى
 }11حمایتگرى براى آنان نخواهد بود {

 ىءنْشیا وعطَمفًا ورْقَ خَوالْب رِیکُمي یالَّذ والثِّقَالَ  {ه ابح12الس{ 
 }12کند {نمایاند و ابرهاى گرانبار را پدیدار مىاوست کسى که برق را براى بیم و امید به شما مى

ی مهشَاء ون یا مبِه یبصقَ فَیاعولُ الصرْسیو هیفَتنْ خکَۀُ مالَئالْمو هدمبِح دالرَّع حبسیلُونَ وادج یدشَد وهو ی اللّهف

 }13الْمحالِ  {
فرستند و با آنها هر که را بخواهد مورد اصابت ها را فرو مىگویند و صاعقهرعد به حمد او و فرشتگان [جملگى] از بیمش تسبیح مى

 }13کیفر است {کنند و او سختدهد در حالى که آنان در باره خدا مجادله مىقرار مى

غَ فَاه وما هو بِبالغه وما لْحقِّ والَّذینَ یدعونَ من دونه الَ یستَجِیبونَ لَهم بِشَیء إِالَّ کَباسط کَفَّیه إِلَى الْماء لیبلُلَه دعوةُ ا

 }14دعاء الْکَافرِینَ إِالَّ فی ضَالَلٍ  {
دهند مگر مانند کسى که دو دستش را به خوانند هیچ جوابى به آنان نمىدعوت حق براى اوست و کسانى که [مشرکان] جز او مى

 }14سوى آب بگشاید تا [آب] به دهانش برسد در حالى که [آب] به [دهان] او نخواهد رسید و دعاى کافران جز بر هدر نباشد {

اللُهظا وکَرْها وعضِ طَواألَرو اتاومی السن فم دجسی لّهلالِ  {واآلصو و15م بِالْغُد{ 
 }15کنند {هایشان بامدادان و شامگاهان براى خدا سجده مىخواه و ناخواه با سایهو هر که در آسمانها و زمین است

لأَنفُسهِم نَفْعا والَ ضَرا قُلْ هلْ قُلْ من رب السماوات واألَرضِ قُلِ اللّه قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم من دونه أَولیاء الَ یملکُونَ 

شُرَکَاء خَلَقُواْ کَخَلْق لّهلُواْ لعج أَم النُّورو اتتَوِي الظُّلُملْ تَسه یرُ أَمصالْبى ومتَوِي األَعسقُلِ ی هِملَیالْخَلْقُ ع هفَتَشَاب ه

داحالْو وهو ءقُ کُلِّ شَیخَال اللّه }  ار16الْقَه{ 
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اید که اختیار سود و زیان خود را ندارند بگو آیا بگو پروردگار آسمانها و زمین کیست بگو خدا بگو پس آیا جز او سرپرستانى گرفته
در نتیجه [این  اند واند که مانند آفرینش او آفریدهنابینا و بینا یکسانند یا تاریکیها و روشنایى برابرند یا براى خدا شریکانى پنداشته
 }16یگانه قهار {دو] آفرینش بر آنان مشتبه شده است بگو خدا آفریننده هر چیزى است و اوست

یۀٍ أَو متَاعٍ یه فی النَّارِ ابتغَاء حلْأَنزَلَ منَ السماء ماء فَسالَت أَودیۀٌ بِقَدرِها فَاحتَملَ السیلُ زبدا رابِیا ومما یوقدونَ علَ

اس فَیمکُثُ فی األَرضِ کَذَلک زبد مثْلُه کَذَلک یضْرِب اللّه الْحقَّ والْباطلَ فَأَما الزَّبد فَیذْهب جفَاء وأَما ما ینفَع النَّ

 }17یضْرِب اللّه األَمثَالَ  {
هایى به اندازه گنجایش خودشان روان شدند و سیل کفى بلند روى خود برداشت و خانه[همو که] از آسمان آبى فرو فرستاد پس رود

آید خداوند حق و باطل را چنین م ث ل گدازند هم نظیر آن کفى برمىاز آنچه براى به دست آوردن زینتى یا کاالیى در آتش مى
زند ماند خداوند م ث لها را چنین مىرساند در زمین [باقى] مىرود ولى آنچه به مردم سود مىزند اما کف بیرون افتاده از میان مىمى
}17{ 

عا ومثْلَه معه الَفْتَدواْ بِه أُولَـئک للَّذینَ استَجابواْ لرَبهِم الْحسنَى والَّذینَ لَم یستَجِیبواْ لَه لَو أَنَّ لَهم ما فی األَرضِ جمی

 }18لْحسابِ ومأْواهم جهنَّم وبِئْس الْمهاد  {لَهم سوء ا
اند اگر سراسر آنچه در زمین اند پاداش بس نیکوست و کسانى که وى را اجابت نکردهبراى کسانى که پروردگارشان را اجابت کرده

شوند و جایشان در دوزخ به سختى بازخواستاست و مانند آن را با آن داشته باشند قطعا آن را براى بازخرید خود خواهند داد آنان 
 }18است و چه بد جایگاهى است {

 }19  {أَفَمن یعلَم أَنَّما أُنزِلَ إِلَیک من ربک الْحقُّ کَمنْ هو أَعمى إِنَّما یتَذَکَّرُ أُولُواْ األَلْبابِ
شده حقیقت دارد مانند کسى است که کوردل است تنها خردمندانند  داند آنچه از جانب پروردگارت به تو نازلپس آیا کسى که مى

 }19گیرند {که عبرت مى

 }20الَّذینَ یوفُونَ بِعهد اللّه والَ یِنقُضُونَ الْمیثَاقَ  {
 }20شکنند {همانان که به پیمان خدا وفادارند و عهد [او] را نمى

بِه رَ اللّها أَملُونَ مصینَ یالَّذابِ  { وسالح وءخَافُونَ سیو مهبنَ رخْشَویلَ ووص21أَن ی{ 
 }21ترسند و از سختى حساب بیم دارند {پیوندند و از پروردگارشان مىو آنان که آنچه را خدا به پیوستنش فرمان داده مى

الَةَ وواْ الصأَقَامو هِمبر هجغَاء وترُواْ اببینَ صالَّذو کلَئئَۀَ أُوینَۀِ السسؤُونَ بِالْحردیۀً ویالَنعا ورس مقْنَاهزا رمأَنفَقُواْ م

 }22لَهم عقْبى الدارِ  {
و کسانى که براى طلب خشنودى پروردگارشان شکیبایى کردند و نماز برپا داشتند و از آنچه روزیشان دادیم نهان و آشکارا انفاق 

 }22زدایند ایشان راست فرجام خوش سراى باقى {د و بدى را با نیکى مىکردن

خُلُونَ عدکَۀُ یالَئالمو هِماتیذُرو اجِهِموأَزو هِمائنْ آبم لَحنْ صما وخُلُونَهدنٍ یدع نَّاتابٍ  {جن کُلِّ بهِم م23لَی{ 
شوند و فرشتگان از هر درى شان و همسرانشان و فرزندانشان که درستکارند در آن داخل مى[همان] بهشتهاى عدن که آنان با پدران

 }23آیند {بر آنان درمى

 }24سالَم علَیکُم بِما صبرْتُم فَنعم عقْبى الدارِ  {
 }24راى {گویند] درود بر شما به [پاداش] آنچه صبر کردید راستى چه نیکوست فرجام آن س[و به آنان مى
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األَرضِ أُولَئک لَهم اللَّعنَۀُ  والَّذینَ ینقُضُونَ عهد اللّه من بعد میثَاقه ویقْطَعونَ مآ أَمرَ اللّه بِه أَن یوصلَ ویفْسدونَ فی

 }25ولَهم سوء الدارِ  {
کنند گسلند و در زمین فساد مىه را خدا به پیوستن آن فرمان داده مىشکنند و آنچو کسانى که پیمان خدا را پس از بستن آن مى

 }25بر ایشان لعنت است و بد فرجامى آن سراى ایشان راست {

 }26تَاع  {ةِ إِالَّ ماللّه یبسطُ الرِّزقَ لمنْ یشَاء ویقَدر وفَرِحواْ بِالْحیاةِ الدنْیا وما الْحیاةُ الدنْیا فی اآلخرَ
اند و زندگى دنیا در [برابر] آخرت جز گرداند و[لى آنان] به زندگى دنیا شاد شدهخدا روزى را براى هر که بخواهد گشاده یا تنگ مى

 }26اى [ناچیز] نیست {بهره

ی قُلْ إِنَّ اللّه هبن رۀٌ مآی هلَیالَ أُنزِلَ عینَ کَفَرُواْ لَوقُولُ الَّذیو}  نْ أَنَابم هي إِلَیدهیشَاء ون یلُّ م27ض{ 
خداست که هر کس را اى بر او نازل نشده است بگو در حقیقتگویند چرا از جانب پروردگارش معجزهاند مىو کسانى که کافر شده

 }27نماید {گذارد و هر کس را که [به سوى او] بازگردد به سوى خود راه مىراه مىبخواهد بى

}  نُّ الْقُلُوبئتَطْم کْرِ اللّهأَالَ بِذ کْرِ اللّهم بِذهنُّ قُلُوبئتَطْمنُواْ وینَ آم28الَّذ{ 
 }28یابد {گیرد آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش مىاند و دلهایشان به یاد خدا آرام مىهمان کسانى که ایمان آورده

 }29صالحات طُوبى لَهم وحسنُ مآبٍ  {الَّذینَ آمنُواْ وعملُواْ ال
 }29اند خوشا به حالشان و خوش سرانجامى دارند {کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 کنَا إِلَییحأَو يالَّذ هِملَیع لِّتَتْلُو ما أُمهلن قَبم خَلَت ۀٍ قَدی أُمف لْنَاكسأَر کی کَذَلبر ونِ قُلْ ه مـکْفُرُونَ بِالرَّحی مهو

 }30ال إِلَـه إِالَّ هو علَیه تَوکَّلْت وإِلَیه متَابِ  {
بدین گونه تو را در میان امتى که پیش از آن امتهایى روزگار به سر بردند فرستادیم تا آنچه را به تو وحى کردیم بر آنان بخوانى در 

ام و بازگشت من به ورزند بگو اوست پروردگار من معبودى بجز او نیست بر او توکل کردهبه [خداى] رحمان کفر مىحالى که آنان 
 }30سوى اوست {

لَم ییأَسِ الَّذینَ آمنُواْ أَن  جمیعا أَفَولَو أَنَّ قُرْآنًا سیرَت بِه الْجِبالُ أَو قُطِّعت بِه األَرض أَو کُلِّم بِه الْموتَى بل لِّلّه األَمرُ

تَح ۀٌ أَوواْ قَارِعنَعا صم بِمهیبینَ کَفَرُواْ تُصزَالُ الَّذالَ یا ویعمج ى النَّاسدلَه شَاء اللّهی لَّو یأْتتَّى یح مارِهن دا ملُّ قَرِیب

یعالْم فخْلالَ ی إِنَّ اللّه اللّه دعو}  31اد{ 
آمدند [باز هم در آنان گردید یا مردگان بدان به سخن درمىشد یا زمین بدان قطعه قطعه مىو اگر قرآنى بود که کوهها بدان روان مى

خواست قطعا اند که اگر خدا مىاند ندانستهکرد] نه چنین است بلکه همه امور بستگى به خدا دارد آیا کسانى که ایمان آوردهاثر نمى
رسد یا نزدیک اى به آنان مىاند مصیبت کوبندهاند پیوسته به [سزاى] آنچه کردهآورد و کسانى که کافر شدهمام مردم را به راه مىت

 }31کند {آید تا وعده خدا فرا رسد آرى خدا وعده [خود را] خالف نمىهایشان فرود مىخانه

 کلن قَبلٍ مبِرُس زِىءتُهاس لَقَدقَابِ  {وکَانَ ع ففَکَی مأَخَذْتُه ینَ کَفَرُواْ ثُملَّذل تلَی32فَأَم{ 
گمان فرستادگان پیش از تو [نیز] مسخره شدند پس به کسانى که کافر شده بودند مهلت دادم آنگاه آنان را [به کیفر] گرفتم و بى

 }32پس چگونه بود کیفر من {
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اهرٍ نَفْسٍ بِما کَسبت وجعلُواْ للّه شُرَکَاء قُلْ سموهم أَم تُنَبئُونَه بِما الَ یعلَم فی األَرضِ أَم بِظَ أَفَمنْ هو قَآئم علَى کُلِّ

 ا لَهفَم لِ اللّهضْلن یمبِیلِ ونِ السواْ عدصو مکْرُهینَ کَفَرُواْ ملَّذنَ لیلْ زلِ بنَ الْقَوم}  ادنْ ه33م{ 
خبر است] و براى خدا شریکانى قرار آیا کسى که بر هر شخصى بدانچه کرده است مراقب است [مانند کسى است که از همه جا بى

گویید [چنین تهى] مىدهید یا سخنى سطحى [و میانداند خبر مىدادند بگو نامشان را ببرید آیا او را به آنچه در زمین است و او نمى
راه گذارد رهبرى اند و هر که را خدا بىاند نیرنگشان آراسته شده و از راه [حق] بازداشته شده] بلکه براى کسانى که کافر شدهنیست

 }33نخواهد داشت {

 }34لَّهم عذَاب فی الْحیاةِ الدنْیا ولَعذَاب اآلخرَةِ أَشَقُّ وما لَهم منَ اللّه من واقٍ  {
 }34اى نیست {ان در زندگى دنیا عذابى است و قطعا عذاب آخرت دشوارتر است و براى ایشان در برابر خدا هیچ نگهدارندهبراى آن

عقْبى الْکَافرِینَ الَّذینَ اتَّقَواْ و مثَلُ الْجنَّۀِ الَّتی وعد الْمتَّقُونَ تَجرِي من تَحتها األَنْهار أُکُلُها دآئم وِظلُّها تلْک عقْبى

}  35النَّار{ 
اش پایدار است این وصف بهشتى که به پرهیزگاران وعده داده شده [این است که] از زیر [درختان ] آن نهرها روان است میوه و سایه

 }35اند و فرجام کافران آتش [دوزخ] است {است فرجام کسانى که پرهیزگارى کرده

 منَاهینَ آتَیالَّذالو دبأَنْ أَع رْتا أُمقُلْ إِنَّم ضَهعرُ بنکن یزَابِ منَ األَحمو کا أُنزِلَ إِلَیونَ بِمفْرَحی تَابال الْکو لّه

 }36أُشْرِك بِه إِلَیه أَدعو وإِلَیه مآبِ  {
ها کسانى هستند که بخشى شوند و برخى از دستهه شاد مىایم از آنچه به سوى تو نازل شدو کسانى که به آنان کتاب [آسمانى] داده

خوانم و بازگشتم به سوى کنند بگو جز این نیست که من مامورم خدا را بپرستم و به او شرك نورزم به سوى او مىاز آن را انکار مى
 }36اوست {

 }37بعد ما جاءك منَ الْعلْمِ ما لَک منَ اللّه من ولی والَ واقٍ  { وکَذَلک أَنزَلْنَاه حکْما عرَبِیا ولَئنِ اتَّبعت أَهواءهم
و بدین سان آن [قرآن] را فرمانى روشن نازل کردیم و اگر پس از دانشى که به تو رسیده [باز] از هوسهاى آنان پیروى کنى در برابر 

 }37خدا هیچ دوست و حمایتگرى نخواهى داشت {

بِإِذْنِ اللّه لکُلِّ أَجلٍ کتَاب  رسلْنَا رسالً من قَبلک وجعلْنَا لَهم أَزواجا وذُریۀً وما کَانَ لرَسولٍ أَن یأْتی بِآیۀٍ إِالَّ ولَقَد أَ

}38{ 
پیامبرى را نرسد که جز به اذن خدا و قطعا پیش از تو [نیز] رسوالنى فرستادیم و براى آنان زنان و فرزندانى قرار دادیم و هیچ 

 }38اى بیاورد براى هر زمانى کتابى است {معجزه

 }39یمحو اللّه ما یشَاء ویثْبِت وعنده أُم الْکتَابِ  {
 }39کند و اصل کتاب نزد اوست {خدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات مى

دي نَعالَّذ ضعب نَّکا نُرِیإِن مو}  ابسنَا الْحلَیعالَغُ والْب کلَیا عفَإِنَّم نَّکفَّینَتَو أَو م40ه{ 
دهیم به تو بنمایانیم یا تو را بمیرانیم جز این نیست که بر تو رساندن [پیام] است و بر ما اى از آنچه را که به آنان وعده مىو اگر پاره

 }40حساب [آنان] {

 }41ا نَأْتی األَرض نَنقُصها منْ أَطْرَافها واللّه یحکُم الَ معقِّب لحکْمه وهو سرِیع الْحسابِ  {أَولَم یرَواْ أَنَّ
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اى نیست و او کند براى حکم او باز دارندهکاهیم و خداست که حکم مىآییم و از اطراف این زمین مىاند که ما [همواره] مىآیا ندیده
 }41کند {حسابرسى مىبه سرعت

الْکُفَّار لَمعیسکُلُّ نَفْسٍ و با تَکْسم لَمعا ییعمکْرُ جالْم لّهفَل هِملن قَبینَ مکَرَ الَّذم قَدارِ  {وى الدقْبنْ عم42 ل{ 
داند و آورد مىرا که هر کسى به دست مى و به یقین کسانى که پیش از آنان بودند نیرنگ کردند ولى همه تدبیرها نزد خداست آنچه

 }42به زودى کافران بدانند که فرجام آن سراى از کیست {

 }43ابِ  {ویقُولُ الَّذینَ کَفَرُواْ لَست مرْسالً قُلْ کَفَى بِاللّه شَهِیدا بینی وبینَکُم ومنْ عنده علْم الْکتَ
خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است میان من و شما گواه تو فرستاده نیستى بگو کافى است گویندو کسانى که کافر شدند مى

 }43باشد {
 

 حج  - 86

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 یمظع ءۀِ شَیاعلْزَلَۀَ السإِنَّ ز کُمباتَّقُوا ر ا النَّاسها أَی1{ ی{ 
 }1اى مردم از پروردگار خود پروا کنید چرا که زلزله رستاخیز امرى هولناك است {

کَارس تَرَى النَّاسا ولَهملٍ حمح کُلُّ ذَات تَضَعو تضَعا أَرمۀٍ ععرْضلُ کُلُّ ما تَذْهنَهتَرَو موى یکَارم بِسا همى و

 }2دید  {ولَکنَّ عذَاب اللَّه شَ
نهد و مردم را گذارد و هر آبستنى بار خود را فرو مىدهد [از ترس] فرو مىاى آن را که شیر مىروزى که آن را ببینید هر شیردهنده

 }2بینى و حال آنکه مست نیستند ولى عذاب خدا شدید است {مست مى

 }3بِع کُلَّ شَیطَانٍ مرِید  {ومنَ النَّاسِ من یجادلُ فی اللَّه بِغَیرِ علْمٍ ویتَّ
 }3نمایند {کنند و از هر شیطان سرکشى پیروى مىو برخى از مردم در باره خدا بدون هیچ علمى مجادله مى

 }4کُتب علَیه أَنَّه من تَولَّاه فَأَنَّه یضلُّه ویهدیه إِلَى عذَابِ السعیرِ  {
 }4کشاند {سازد و به عذاب آتشش مىت که هر کس او را به دوستى گیرد قطعا او وى را گمراه مىبر [شیطان] مقرر شده اس

وغَیرِ  علَقَۀٍ ثُم من مضْغَۀٍ مخَلَّقَۀٍ یا أَیها النَّاس إِن کُنتُم فی ریبٍ منَ الْبعث فَإِنَّا خَلَقْنَاکُم من تُرَابٍ ثُم من نُّطْفَۀٍ ثُم منْ

فْلًا ثُمط کُمنُخْرِج ى ثُممسلٍ ما نَشَاء إِلَى أَجامِ محی الْأَررُّ فنُقو نَ لَکُمیخَلَّقَۀٍ لِّنُبفَّى  متَون ینکُم ممو کُملُغُوا أَشُدتَبل

ن بم لَمعلَا یکَیرِ لمذَلِ الْعإِلَى أَر رَدن ینکُم ممو تبرو تَزَّتاء اها الْمهلَیةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عدامه ضتَرَى الْأَرئًا ولْمٍ شَیع دع

 }5وأَنبتَت من کُلِّ زوجٍ بهِیجٍ  {
آنگاه از  ایم سپس از نطفه سپس از علقهاى مردم اگر در باره برانگیخته شدن در شکید پس [بدانید] که ما شما را از خاك آفریده

کنیم تا مدتى معین در مضغه داراى خلقت کامل و [احیانا] خلقت ناقص تا [قدرت خود را] بر شما روشن گردانیم و آنچه را اراده مى
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دهیم] تا به حد رشدتان برسید و آوریم سپس [حیات شما را ادامه مىدهیم آنگاه شما را [به صورت] کودك برون مىرحمها قرار مى
داند و اى که پس از دانستن [بسى چیزها] چیزى نمىرسد به گونهمیرد و برخى از شما به غایت پیرى مىا [زودرس] مىبرخى از شم

کند و از هر نوع [رستنیهاى] نیکو آید و نمو مىبینى و[لى] چون آب بر آن فرود آوریم به جنبش درمىزمین را خشکیده مى
 }5رویاند {مى

ه بِأَنَّ اللَّه کیرٌ  {ذَلقَد ءلَى کُلِّ شَیع أَنَّهتَى وویِی الْمحی أَنَّهقُّ والْح 6و{ 
کند و [هم] اوست که بر هر چیزى این [قدرت نماییها] بدان سبب است که خدا خود حق است و اوست که مردگان را زنده مى

 }6تواناست {

 }7اللَّه یبعثُ من فی الْقُبورِ  { وأَنَّ الساعۀَ آتیۀٌ لَّا ریب فیها وأَنَّ
 }7انگیزد {خداست که کسانى را که در گورهایند برمىو [هم] آنکه رستاخیز آمدنى است [و] شکى در آن نیست و در حقیقت

 }8ومنَ النَّاسِ من یجادلُ فی اللَّه بِغَیرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا کتَابٍ منیرٍ  {
 }8پردازد {هیچ رهنمود و کتاب روشنى به مجادله مىمیان] مردم کسى است که در باره خدا بدون هیچ دانش و بىو از [

 }9{ ثَانی عطْفه لیضلَّ عن سبِیلِ اللَّه لَه فی الدنْیا خزْي ونُذیقُه یوم الْقیامۀِ عذَاب الْحرِیقِ 
دم را] از راه خدا گمراه کند در این دنیا براى او رسوایى است و در روز رستاخیز او را عذاب آتش سوزان [آن هم] از سر نخوت تا [مر

 }9چشانیم {مى

}  بِیدبِظَلَّامٍ لِّلْع سلَی أَنَّ اللَّهو اكدی تما قَدبِم ک10ذَل{ 
 }10[گرنه] خدا به بندگان خود بیدادگر نیست { این [کیفر] به سزاى چیزهایى است که دستهاى تو پیش فرستاده است و

تْنَۀٌ انقَلَبف تْهابإِنْ أَصو أَنَّ بِهرٌ اطْمخَی هابفَإِنْ أَص رْفلَى حع اللَّه دبعن ینَ النَّاسِ مما ونْیرَ الدخَس هِهجلَى وع 

 }11والْآخرَةَ ذَلک هو الْخُسرَانُ الْمبِینُ  {
پرستد پس اگر خیرى به او برسد بدان اطمینان یابد و چون و از میان مردم کسى است که خدا را فقط بر یک حال [و بدون عمل] مى

 }11بالیى بدو رسد روى برتابد در دنیا و آخرت زیان دیده است این است همان زیان آشکار {

 }12ینفَعه ذَلک هو الضَّلَالُ الْبعید  {یدعو من دونِ اللَّه ما لَا یضُرُّه وما لَا 
 }12دهد این است همان گمراهى دور و دراز {رساند و نه سودش مىخواند که نه زیانى به او مىبه جاى خدا چیزى را مى

 }13یدعو لَمن ضَرُّه أَقْرَب من نَّفْعه لَبِئْس الْمولَى ولَبِئْس الْعشیرُ  {
 }13خواند که زیانش از سودش نزدیکتر است وه چه بد موالیى و چه بد دمسازى {ا مىکسى ر

ی إِنَّ اللَّه ارا الْأَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج اتحاللُوا الصمعنُوا وینَ آملُ الَّذخدی إِنَّ اللَّه}  رِیدا یلُ م14فْع{ 
خدا هر آورد که از زیر [درختان] آن رودبارها روان استاند به باغهایى درمىه و کارهاى شایسته کردهگمان خدا کسانى را که گرویدبى

 }14دهد {چه بخواهد انجام مى

نظُرْ هلْ یذْهبنَّ کَیده ما ع فَلْیمن کَانَ یظُنُّ أَن لَّن ینصرَه اللَّه فی الدنْیا والْآخرَةِ فَلْیمدد بِسببٍ إِلَى السماء ثُم لیقْطَ

 }15یغیظُ  {
پندارد که خدا [پیامبرش] را در دنیا و آخرت هرگز یارى نخواهد کرد [بگو] تا طنابى به سوى سقف کشد [و خود را هر که مى

 }15خواهد برد {آویز کند] سپس [آن را] ببر د آنگاه بنگرد که آیا نیرنگش چیزى را که مایه خشم او شده از میان حلق
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}  رِیدن یي مدهی أَنَّ اللَّهو نَاتیب اتآی أَنزَلْنَاه ککَذَل16و{ 
 }16نماید {و بدین گونه [قرآن] را [به صورت] آیاتى روشنگر نازل کردیم و خداست که هر که را بخواهد راه مى

ابِئالصوا وادینَ هالَّذنُوا وینَ آمۀِ إِنَّ إِنَّ الَّذامیالْق موی منَهیلُ بفْصی ینَ أَشْرَکُوا إِنَّ اللَّهالَّذو وسجالْمى وارالنَّصینَ و

}  شَهِید ءلَى کُلِّ شَیع 17اللَّه{ 
بته خدا روز ها و مسیحیان و زرتشتیان و کسانى که شرك ورزیدند الکسانى که ایمان آوردند و کسانى که یهودى شدند و صابئى

 }17قیامت میانشان داورى خواهد کرد زیرا خدا بر هر چیزى گواه است {

بالُ والشَّجرُ والدواب أَلَم تَرَ أَنَّ اللَّه یسجد لَه من فی السماوات ومن فی الْأَرضِ والشَّمس والْقَمرُ والنُّجوم والْجِ

 }18سِ وکَثیرٌ حقَّ علَیه الْعذَاب ومن یهِنِ اللَّه فَما لَه من مکْرِمٍ إِنَّ اللَّه یفْعلُ ما یشَاء  {وکَثیرٌ منَ النَّا
آیا ندانستى که خداست که هر کس در آسمانها و هر کس در زمین است و خورشید و ماه و [تمام] ستارگان و کوهها و درختان و 

اند که عذاب بر آنان واجب شده است و هر که را خدا خوار کند او را کنند و بسیارىز مردم براى او سجده مىجنبندگان و بسیارى ا
 }18دهد {اى نیست چرا که خدا هر چه بخواهد انجام مىدارندهگرامى

م ابیث ملَه تینَ کَفَرُوا قُطِّعفَالَّذ هِمبی روا فمانِ اخْتَصمذَانِ خَصه}  یممالْح هِمؤُوسقِ رن فَوم بص19ن نَّارٍ ی{ 
هایى از آتش برایشان کنند و کسانى که کفر ورزیدند جامهاین دو [گروه] دشمنان یکدیگرند که در باره پروردگارشان با هم ستیزه مى

 }19شود {بریده شده است [و] از باالى سرشان آب جوشان ریخته مى

 }20فی بطُونهِم والْجلُود  {یصهرُ بِه ما 
 }20گردد {آنچه در شکم آنهاست با پوست [بدن]شان بدان گداخته مى

}  یددنْ حم عقَامم ملَه21و{ 
 }21و براى [وارد کردن ضربت بر سر] آنان گرزهایى آهنین است {

وا فیدأُع نْ غَما منْهوا مخْرُجوا أَن یادا أَررِیقِ  {کُلَّمالْح ذَابذُوقُوا عا و22یه{ 
 }22شوند [که هان] بچشید عذاب آتش سوزان را {هر بار بخواهند از [شدت] غم از آن بیرون روند در آن باز گردانیده مى

ا الْأَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج اتحاللُوا الصمعنُوا وینَ آملُ الَّذخدی لُؤْلُؤًا إِنَّ اللَّهبٍ ون ذَهم اوِرنْ أَسا میهنَ فلَّوحی ار

 }23ولباسهم فیها حرِیرٌ  {
آورد در آنجا با اند در باغهایى که از زیر [درختان] آن نهرها روان است درمىخدا کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 }23شوند و لباسشان در آنجا از پرنیان است {دستبندهایى از طال و مروارید آراسته مى

}  یدمالْح رَاطوا إِلَى صدهلِ ونَ الْقَوبِ موا إِلَى الطَّیده24و{ 
 }24گردند {شوند و به سوى راه [خداى] ستوده هدایت مىو به گفتار پاك هدایت مى

 بِیلِ اللَّهن سونَ عدصیینَ کَفَرُوا وإِنَّ الَّذ یهف رِدن یمو ادالْبو یهف فاکاء الْعولنَّاسِ سل لْنَاهعي جرَامِ الَّذالْح جِدسالْمو

 }25بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نُذقْه منْ عذَابٍ أَلیمٍ  {
ایم نشین یکسان قرار دادها و بادیهگمان کسانى که کافر شدند و از راه خدا و مسجدالحرام که آن را براى مردم اعم از مقیم در آنجبى

 }25چشانیم {کنند و [نیز] هر که بخواهد در آنجا به ستم [از حق] منحرف شود او را از عذابى دردناك مىجلو گیرى مى
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 }26والْقَائمینَ والرُّکَّعِ السجود  { وإِذْ بوأْنَا لإِبرَاهیم مکَانَ الْبیت أَن لَّا تُشْرِك بِی شَیئًا وطَهرْ بیتی للطَّائفینَ
کنندگان و ام را براى طوافو چون براى ابراهیم جاى خانه را معین کردیم [بدو گفتیم] چیزى را با من شریک مگردان و خانه

 }26کنندگان پاکیزه دار {کنندگان [و] سجدهکنندگان و رکوعقیام

ی جی النَّاسِ بِالْحأَذِّن فیقٍ  {ومع ن کُلِّ فَجینَ مأْترٍ یلَى کُلِّ ضَامعالًا ورِج 27أْتُوك{ 
آیند به سوى تو روى و در میان مردم براى [اداى] حج بانگ برآور تا [زایران] پیاده و [سوار] بر هر شتر الغرى که از هر راه دورى مى

 }27آورند {

ائس ا اسم اللَّه فی أَیامٍ معلُومات علَى ما رزقَهم من بهِیمۀِ الْأَنْعامِ فَکُلُوا منْها وأَطْعموا الْبلیشْهدوا منَافع لَهم ویذْکُرُو

 }28الْفَقیرَ  {
س از آنها اى که روزى آنان کرده است ببرند پبستهتا شاهد منافع خویش باشند و نام خدا را در روزهاى معلومى بر دامهاى زبان

 }28بخورید و به درمانده مستمند بخورانید {

 }29ثُم لْیقْضُوا تَفَثَهم ولْیوفُوا نُذُورهم ولْیطَّوفُوا بِالْبیت الْعتیقِ  {
 }29سپس باید آلودگى خود را بزدایند و به نذرهاى خود وفا کنند و بر گرد آن خانه کهن [=کعبه] طواف به جاى آورند {

علَیکُم فَاجتَنبوا الرِّجس منَ الْأَوثَانِ  ذَلک ومن یعظِّم حرُمات اللَّه فَهو خَیرٌ لَّه عند ربه وأُحلَّت لَکُم الْأَنْعام إِلَّا ما یتْلَى

 }30واجتَنبوا قَولَ الزُّورِ  {
دا را بزرگ دارد آن براى او نزد پروردگارش بهتر است و براى شما دامها حالل شده این است [آنچه مقرر شده] و هر کس مقررات خ

 }30شود پس از پلیدى بتها دورى کنید و از گفتار باطل اجتناب ورزید {است مگر آنچه بر شما خوانده مى

منَ السماء فَتَخْطَفُه الطَّیرُ أَو تَهوِي بِه الرِّیح فی مکَانٍ سحیقٍ  حنَفَاء للَّه غَیرَ مشْرِکینَ بِه ومن یشْرِك بِاللَّه فَکَأَنَّما خَرَّ 

}31{ 
گیرندگان [براى] او و هر کس به خدا شرك ورزد چنان است که گویى از در حالى که گروندگان خالص به خدا باشید نه شریک

 }31او را به جایى دور افکنده است {اند یا باد آسمان فرو افتاده و مرغان [شکارى] او را ربوده

 }32ذَلک ومن یعظِّم شَعائرَ اللَّه فَإِنَّها من تَقْوى الْقُلُوبِ  {
 }32این است [فرایض خدا] و هر کس شعایر خدا را بزرگ دارد در حقیقت آن [حاکى] از پاکى دلهاست {

ى ثُممسلٍ مإِلَى أَج عنَافا میهف یقِ  { لَکُمتالْع تیا إِلَى الْبلُّهح33م{ 
کردن آنها و سایر فرایض] در خانه کهن [=کعبه] است سپس جایگاه [قربانىبراى شما در آن [دامها] تا مدتى معین سودهایى است

}33{ 

ن بم مقَهزا رلَى مع اللَّه مذْکُرُوا اسیکًا لنسلْنَا معۀٍ جکُلِّ أُملینَ  وخْبِتشِّرِ الْمبوا وملأَس فَلَه داحو إِلَه کُمامِ فَإِلَهۀِ الْأَنْعهِیم

}34{ 
اى که روزى آنها گردانیده یاد کنند پس [بدانید که] خداى شما بستهو براى هر امتى مناسکى قرار دادیم تا نام خدا را بر دامهاى زبان

 }34گردن نهید و فروتنان را بشارت ده { خدایى یگانه است پس به [فرمان] او

ا رمملَاةِ وی الصیمقالْمو مهابا أَصلَى مابِرِینَ عالصو مهقُلُوب جِلَتو رَ اللَّهینَ إِذَا ذُکقُونَ  {الَّذنفی مقْنَاه35ز{ 
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گانند و برپا دارندگان نمازند و بر هر چه برسرشان آید صبر پیشهیابد و [آنان که] همانان که چون [نام] خدا یاد شود دلهایشان خشیت
 }35کنند {ایم انفاق مىاز آنچه روزیشان داده

لُوا منْها ا وجبت جنُوبها فَکُوالْبدنَ جعلْنَاها لَکُم من شَعائرِ اللَّه لَکُم فیها خَیرٌ فَاذْکُرُوا اسم اللَّه علَیها صواف فَإِذَ

 }36وأَطْعموا الْقَانع والْمعتَرَّ کَذَلک سخَّرْنَاها لَکُم لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ  {
و شتران فربه را براى شما از [جمله] شعایر خدا قرار دادیم در آنها براى شما خیر است پس نام خدا را بر آنها در حالى که برپاى 

ن به پهلو درغلتیدند از آنها بخورید و به تنگدست [سائل] و به بینوا[ى غیر سائل] بخورانید این گونه آنها را اند بب رید و چوایستاده
 }36براى شما رام کردیم امید که شکرگزار باشید {

کُم لتُکَبرُوا اللَّه علَى ما هداکُم وبشِّرِ لَن ینَالَ اللَّه لُحومها ولَا دماؤُها ولَکن ینَالُه التَّقْوى منکُم کَذَلک سخَّرَها لَ

 }37الْمحسنینَ  {
رسد این گونه [خداوند] آنها را هرگز [نه] گوشتهاى آنها و نه خونهایشان به خدا نخواهد رسید ولى [این] تقواى شماست که به او مى

 }37به بزرگى یاد کنید و نیکوکاران را مژده ده { براى شما رام کرد تا خدا را به پاس آنکه شما را هدایت نموده

 }38إِنَّ اللَّه یدافع عنِ الَّذینَ آمنُوا إِنَّ اللَّه لَا یحب کُلَّ خَوانٍ کَفُورٍ  {
 }38کند زیرا خدا هیچ خیانتکار ناسپاسى را دوست ندارد {اند دفاع مىقطعا خداوند از کسانى که ایمان آورده

 }39للَّذینَ یقَاتَلُونَ بِأَنَّهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علَى نَصرِهم لَقَدیرٌ  { أُذنَ
اند و البته خدا بر پیروزى آنان به کسانى که جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت [جهاد] داده شده است چرا که مورد ظلم قرار گرفته

 }39سخت تواناست {

ن دوا مینَ أُخْرِجالَّذمدضٍ لَّهعم بِبضَهعب النَّاس اللَّه فْعلَا دلَوو نَا اللَّهبقُولُوا رقٍّ إِلَّا أَن یرِ حبِغَی مارِهی عبِیو عاموص ت

 }40لَّه لَقَوِي عزِیزٌ  {وصلَوات ومساجِد یذْکَرُ فیها اسم اللَّه کَثیرًا ولَینصرَنَّ اللَّه من ینصرُه إِنَّ ال
گفتند پروردگار ما خداست و اگر خدا هایشان بیرون رانده شدند [آنها گناهى نداشتند] جز اینکه مىهمان کسانى که بناحق از خانه

شود سخت ه مىها و مساجدى که نام خدا در آنها بسیار بردها و کلیساها و کنیسهکرد صومعهبعضى از مردم را با بعض دیگر دفع نمى
 }40ناپذیر است {دهد چرا که خدا سخت نیرومند شکستکند یارى مىشد و قطعا خدا به کسى که [دین] او را یارى مىویران مى

نکَرِ وللَّه عاقبۀُ الْأُمورِ  الْمالَّذینَ إِن مکَّنَّاهم فی الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزَّکَاةَ وأَمرُوا بِالْمعرُوف ونَهوا عنِ 

}41{ 
دارند و از کارهاى دهند و به کارهاى پسندیده وامىدارند و زکات مىهمان کسانى که چون در زمین به آنان توانایى دهیم نماز برپا مى

 }41دارند و فرجام همه کارها از آن خداست {ناپسند باز مى

تکَذَّب فَقَد وكکَذِّبإِن یو }  ودثَمو ادعنُوحٍ و مقَو ملَه42قَب{ 
 }42و اگر تو را تکذیب کنند قطعا پیش از آنان قوم نوح و عاد و ثمود [نیز] به تکذیب پرداختند {

}  لُوط مقَوو یمرَاهإِب مقَو43و{ 
 }43و [نیز] قوم ابراهیم و قوم لوط {

 }44فَأَملَیت للْکَافرِینَ ثُم أَخَذْتُهم فَکَیف کَانَ نَکیرِ  {وأَصحاب مدینَ وکُذِّب موسى 
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و [همچنین] اهل مدین و موسى تکذیب شد پس کافران را مهلت دادم سپس [گریبان] آنها را گرفتم بنگر عذاب من چگونه بود 
}44{ 

 ۀٌ فَهِیمظَال یها ولَکْنَاهۀٍ أَهن قَرْین مفَکَأَی}  یدشرٍ مقَصطَّلَۀٍ وعبِئْرٍ ما وهرُوشلَى عۀٌ ع45خَاوِی{ 
و چه بسیار شهرها را که ستمکار بودند هالکشان کردیم و [اینک] آن [شهرها] سقفهایش فرو ریخته است و [چه بسیار] چاههاى 

 }45متروك و کوشکهاى افراشته را {

وب ونَ لَهم قُلُوب یعقلُونَ بِها أَو آذَانٌ یسمعونَ بِها فَإِنَّها لَا تَعمى الْأَبصار ولَکن تَعمى الْقُلُأَفَلَم یسیرُوا فی الْأَرضِ فَتَکُ

 }46الَّتی فی الصدورِ  {
حقیقت چشمها کور نیست اند تا دلهایى داشته باشند که با آن بیندیشند یا گوشهایى که با آن بشنوند در آیا در زمین گردش نکرده
 }46هاست کور است {لیکن دلهایى که در سینه

دا تَعمنَۀٍ مس کَأَلْف کبر ندا عموإِنَّ یو هدعو اللَّه فخْللَن یذَابِ وبِالْع جِلُونَکتَعسی47ونَ  {و{ 
یک روز [از قیامت] نزد پروردگارت اش را خالف نمى کند و در حقیقتکنند با آنکه هرگز خدا وعدهو از تو با شتاب تقاضاى عذاب مى
 }47شمرید {مانند هزار سال است از آنچه مى

 }48وکَأَین من قَرْیۀٍ أَملَیت لَها وهی ظَالمۀٌ ثُم أَخَذْتُها وإِلَی الْمصیرُ  {
 }48سپس [گریبان] آن را گرفتم و فرجام به سوى من است { و چه بسا شهرى که مهلتش دادم در حالى که ستمکار بود

 }49قُلْ یا أَیها النَّاس إِنَّما أَنَا لَکُم نَذیرٌ مبِینٌ  {
 }49اى آشکارم {بگو اى مردم من براى شما فقط هشداردهنده

 }50م  {فَالَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات لَهم مغْفرَةٌ ورِزقٌ کَرِی
 }50اند آمرزش و روزى نیکو براى ایشان خواهد بود {پس آنان که گرویده و کارهاى شایسته کرده

 }51والَّذینَ سعوا فی آیاتنَا معاجِزِینَ أُولَئک أَصحاب الْجحیمِ  {
 }51آنان اهل دوزخند { کوشند [و به خیال خود] عاجزکنندگان ما هستندو کسانى که در [تخطئه] آیات ما مى

نسفَی هتینی أُمطَانُ فنَّى أَلْقَى الشَّیإِلَّا إِذَا تَم لَا نَبِیولٍ وسن رم کلن قَبلْنَا مسا أَرمو مکحی طَانُ ثُمی الشَّیلْقا یم خُ اللَّه

}  یمکح یملع اللَّهو هاتآی 52اللَّه{ 
نمود شیطان در تالوتش القاى [شبهه] تو [نیز] هیچ رسول و پیامبرى را نفرستادیم جز اینکه هر گاه چیزى تالوت مى و پیش از

ساخت و خدا داناى حکیم است گردانید سپس خدا آیات خود را استوار مىکرد محو مىکرد پس خدا آنچه را شیطان القا مىمى
}52{ 

 }53فتْنَۀً لِّلَّذینَ فی قُلُوبِهِم مرَض والْقَاسیۀِ قُلُوبهم وإِنَّ الظَّالمینَ لَفی شقَاقٍ بعید  { لیجعلَ ما یلْقی الشَّیطَانُ
کند براى کسانى که در دلهایشان بیمارى است و [نیز] براى سنگدالن آزمایشى گرداند و ستمگران در تا آنچه را که شیطان القا مى

 }53و درازند { اى بس دورستیزه

اللَّه لَهاد الَّذینَ آمنُوا إِلَى صرَاط ولیعلَم الَّذینَ أُوتُوا الْعلْم أَنَّه الْحقُّ من ربک فَیؤْمنُوا بِه فَتُخْبِت لَه قُلُوبهم وإِنَّ 

 }54مستَقیمٍ  {
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حق است [و] از جانب پروردگار توست و بدان ایمان آورند و دلهایشان براى او خاضع اند بدانند که این [قرآن] و تا آنان که دانش یافته
 }54اند به سوى راهى راست راهبر است {گردد و به راستى خداوند کسانى را که ایمان آورده

غْتَۀً أَوۀُ باعالس مهیتَّى تَأْتح نْهۀٍ مرْیی مینَ کَفَرُوا فزَالُ الَّذلَا ییمٍ  { وقمٍ عوی ذَابع مهیأْت55ی{ 
اند همواره از آن در تردیدند تا بناگاه قیامت براى آنان فرا رسد یا عذاب روزى بدفرجام به سراغشان بیاید و[لى] کسانى که کفر ورزیده

}55{ 

 }56الصالحات فی جنَّات النَّعیمِ  {الْملْک یومئذ لِّلَّه یحکُم بینَهم فَالَّذینَ آمنُوا وعملُوا 
اند در کند و [در نتیجه] کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کردهدر آن روز پادشاهى از آن خداست میان آنان داورى مى

 }56خواهند بود {باغهاى پرناز و نعمت

لَه کلَئنَا فَأُواتوا بِآیکَذَّبینَ کَفَرُوا والَّذهِینٌ  {وم ذَابع 57م{ 
 }57آور خواهد بود {اند براى آنان عذابى خفتهاى ما را دروغ پنداشتهو کسانى که کفر ورزیده و نشانه

 }58خَیرُ الرَّازِقینَ  { ه لَهووالَّذینَ هاجرُوا فی سبِیلِ اللَّه ثُم قُتلُوا أَو ماتُوا لَیرْزقَنَّهم اللَّه رِزقًا حسنًا وإِنَّ اللَّ
بخشد و راستى این خداست اند قطعا خداوند به آنان رزقى نیکو مىاند و آنگاه کشته شده یا مردهو آنان که در راه خدا مهاجرت کرده

 }58دهندگان است {که بهترین روزى

 یمللَع إِنَّ اللَّهو نَهرْضَوخَلًا یدم ملَنَّهخدلَی}  یمل59ح{ 
 }59پسندند درخواهد آورد و شک نیست که خداوند دانایى بردبار است {آنان را به جایگاهى که آن را مى

 غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّه اللَّه رَنَّهنصلَی هلَیع یغب ثُم بِه بوقا عثْلِ مبِم اقَبنْ عمو ک60{ ذَل{ 
کس نظیر آنچه بر او عقوبت رفته است دست به عقوبت زند سپس مورد ستم قرار گیرد قطعا خدا او را یارى  آرى چنین است و هر

 }60خواهد کرد چرا که خدا بخشایشگر و آمرزنده است {

 }61ع بصیرٌ  {ذَلک بِأَنَّ اللَّه یولج اللَّیلَ فی النَّهارِ ویولج النَّهار فی اللَّیلِ وأَنَّ اللَّه سمی
 }61آورد و خداست که شنواى بیناست {آورد و روز را [نیز] در شب درمىاین بدان سبب است که خدا شب را در روز درمى

 }62یرُ  {ذَلک بِأَنَّ اللَّه هو الْحقُّ وأَنَّ ما یدعونَ من دونه هو الْباطلُ وأَنَّ اللَّه هو الْعلی الْکَبِ
خوانند آن باطل است و این خداست که واال و بزرگ است [آرى] این بدان سبب است که خدا خود حق است و آنچه به جاى او مى

}62{ 

 }63أَلَم تَرَ أَنَّ اللَّه أَنزَلَ منَ السماء ماء فَتُصبِح الْأَرض مخْضَرَّةً إِنَّ اللَّه لَطیف خَبِیرٌ  {
 }63که خدا از آسمان آبى فرو فرستاد و زمین سرسبز گردید آرى خداست که دقیق و آگاه است {اى آیا ندیده

}  یدمالْح یالْغَن ولَه إِنَّ اللَّهضِ وی الْأَرا فمو اتاومی السا فم 64لَه{ 
 }64نیاز ستوده[صفات] است {بىآنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و در حقیقت این خداست که خود 

أَن تَقَع علَى الْأَرضِ إِلَّا بِإِذْنه أَلَم تَرَ أَنَّ اللَّه سخَّرَ لَکُم ما فی الْأَرضِ والْفُلْک تَجرِي فی الْبحرِ بِأَمرِه ویمسک السماء 

}  یمحر بِالنَّاسِ لَرَؤُوف 65إِنَّ اللَّه{ 
دارد تا اى که خدا آنچه را در زمین است به نفع شما رام گردانید و کشتیها در دریا به فرمان او روانند و آسمان را نگاه مىندیدهآیا 

 }65خداوند نسبت به مردم سخت رئوف و مهربان است {[مبادا] بر زمین فرو افتد مگر به اذن خودش [باشد] در حقیقت
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ثُم اکُمیي أَحالَّذ وهو }  انَ لَکَفُورإِنَّ الْإِنس یِیکُمحی ثُم یتُکُمم66ی{ 
 }66میراند و باز زندگى [نو] مى دهد حقا که انسان سخت ناسپاس است {و اوست که شما را زندگى بخشید سپس شما را مى

ی الْأَمف نَّکنَازِعفَلَا ی کُوهنَاس مکًا هنسلْنَا معۀٍ جکُلِّ أُمیمٍ  {لتَقسى مدلَى هلَع إِنَّک کبإِلَى ر عاد67رِ و{ 
کنند پس نباید در این امر با تو به ستیزه برخیزند به راه پروردگارت دعوت براى هر امتى مناسکى قرار دادیم که آنها بدان عمل مى

 }67کن زیرا تو بر راهى راست قرار دارى {

 }68ه أَعلَم بِما تَعملُونَ  {وإِن جادلُوك فَقُلِ اللَّ
 }68کنید داناتر است {و اگر با تو مجادله کردند بگو خدا به آنچه مى

 }69اللَّه یحکُم بینَکُم یوم الْقیامۀِ فیما کُنتُم فیه تَخْتَلفُونَ  {
 }69واهد کرد {کردید داورى خخدا روز قیامت در مورد آنچه با یکدیگر در آن اختالف مى

سی لَى اللَّهع کتَابٍ إِنَّ ذَلی کف کضِ إِنَّ ذَلالْأَراء ومی السا فم لَمعی أَنَّ اللَّه لَمتَع 70یرٌ  {أَلَم{ 
دا آسان است داند اینها [همه] در کتابى [مندرج] است قطعا این بر خاى که خداوند آنچه را در آسمان و زمین است مىآیا ندانسته

}70{ 

 }71صیرٍ  {ویعبدونَ من دونِ اللَّه ما لَم ینَزِّلْ بِه سلْطَانًا وما لَیس لَهم بِه علْم وما للظَّالمینَ من نَّ
اورى نخواهد بود پرستند که بر [تایید] آن حجتى نازل نکرده و بدان دانشى ندارند و براى ستمکاران یو به جاى خدا چیزى را مى

}71{ 

ذینَ یتْلُونَ علَیهِم آیاتنَا قُلْ وإِذَا تُتْلَى علَیهِم آیاتُنَا بینَات تَعرِف فی وجوه الَّذینَ کَفَرُوا الْمنکَرَ یکَادونَ یسطُونَ بِالَّ

 }72لَّذینَ کَفَرُوا وبِئْس الْمصیرُ  {أَفَأُنَبئُکُم بِشَرٍّ من ذَلکُم النَّار وعدها اللَّه ا
دهى چیزى نمانده که بر اند [اثر] انکار را تشخیص مىشود در چهره کسانى که کفر ورزیدهو چون آیات روشن ما بر آنان خوانده مى
[همان] آتش است که خدا آن را ور شوند بگو آیا شما را به بدتر از این خبر دهم کنند حملهکسانى که آیات ما را برایشان تالوت مى

 }72اند وعده داده و چه بد سرانجامى است {به کسانى که کفر ورزیده

ا وابخْلُقُوا ذُبلَن ی ونِ اللَّهن دونَ معینَ تَدإِنَّ الَّذ وا لَهعتَمثَلٌ فَاسم ضُرِب ا النَّاسها أَییمهلُبسإِن یو وا لَهعتَملَوِ اج 

}  طْلُوبالْمو بالطَّال فضَع نْهم ذُوهتَنقسئًا لَّا یشَی اب73الذُّب{ 
آفرینند هر چند براى خوانید هرگز [حتى] مگسى نمىاى مردم م ث لى زده شد پس بدان گوش فرا دهید کسانى را که جز خدا مى

 }73توانند آن را بازپس گیرند طالب و مطلوب هر دو ناتوانند {نمى[آفریدن] آن اجتماع کنند و اگر آن مگس چیزى از آنان برباید 

 }74ما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِه إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِیزٌ  {
 }74ناپذیر است {خداست که نیرومند شکستقدر خدا را چنانکه در خور اوست نشناختند در حقیقت

 }75ۀِ رسلًا ومنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّه سمیع بصیرٌ  {اللَّه یصطَفی منَ الْملَائکَ
 }75گمان خدا شنواى بیناست {گزیند و نیز از میان مردم بىخدا از میان فرشتگان رسوالنى برمى

}  وراألم عتُرْج إِلَى اللَّهو ما خَلْفَهمو یهِمدنَ أَییا بم لَمع76ی{ 
 }76شود {داند و [همه] کارها به خدا بازگردانیده مىسرشان است مىنان و آنچه پشتآنچه در دسترس آ
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 }77یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ارکَعوا واسجدوا واعبدوا ربکُم وافْعلُوا الْخَیرَ لَعلَّکُم تُفْلحونَ  {
 }77دگارتان را بپرستید و کار خوب انجام دهید باشد که رستگار شوید {اید رکوع و سجود کنید و پروراى کسانى که ایمان آورده

لَّۀَ أَبِیکُمرَجٍ منْ حینِ می الدف کُملَیلَ ععا جمو اکُمتَباج وه هادقَّ جِهح ی اللَّهوا فداهجو  اکُممس وه یمرَاهإِب

لیکُونَ الرَّسولُ شَهِیدا علَیکُم وتَکُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ فَأَقیموا الصلَاةَ وآتُوا الزَّکَاةَ  الْمسلمینَ من قَبلُ وفی هذَا

 }78واعتَصموا بِاللَّه هو مولَاکُم فَنعم الْمولَى ونعم النَّصیرُ  {
ید اوست که شما را [براى خود] برگزیده و در دین بر شما سختى قرار نداده و در راه خدا چنانکه حق جهاد [در راه] اوست جهاد کن

است آیین پدرتان ابراهیم [نیز چنین بوده است] او بود که قبال شما را مسلمان نامید و در این [قرآن نیز همین مطلب آمده است] تا 
پا دارید و زکات بدهید و به پناه خدا روید او موالى شماست چه این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید پس نماز را بر

 }78نیکو موالیى و چه نیکو یاورى {
 
 
 

 لقمان  - 87

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1الم  {
 }1الف الم میم {

 }2تلْک آیات الْکتَابِ الْحکیمِ  {
 }2آموز {کتاب حکمتاین است آیات 

 }3هدى ورحمۀً لِّلْمحسنینَ  {
 }3[که] براى نیکوکاران رهنمود و رحمتى است {

 }4الَّذینَ یقیمونَ الصلَاةَ ویؤْتُونَ الزَّکَاةَ وهم بِالْآخرَةِ هم یوقنُونَ  {
 }4ایشانند که به آخرت یقین دارند {دهند و [هم] دارند و زکات مى[همان] کسانى که نماز برپا مى

 }5أُولَئک علَى هدى من ربهِم وأُولَئک هم الْمفْلحونَ  {
 }5آنانند که از جانب پروردگارشان از هدایت برخوردارند و ایشانند که رستگارانند {

 }6لِ اللَّه بِغَیرِ علْمٍ ویتَّخذَها هزُوا أُولَئک لَهم عذَاب مهِینٌ  {ومنَ النَّاسِ من یشْتَرِي لَهو الْحدیث لیضلَّ عن سبِی
اند که سخن بیهوده را خریدارند تا [مردم را] بى[هیچ] دانشى از راه خدا گمراه کنند و [راه خدا] را به و برخى از مردم کسانى

 }6{ریشخند گیرند براى آنان عذابى خوارکننده خواهد بود 
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 }7عذَابٍ أَلیمٍ  {وإِذَا تُتْلَى علَیه آیاتُنَا ولَّى مستَکْبِرًا کَأَن لَّم یسمعها کَأَنَّ فی أُذُنَیه وقْرًا فَبشِّرْه بِ
ى است پس او گرداند چنانکه گویى آن را نشنیده [یا] گویى در گوشهایش سنگینو چون آیات ما بر او خوانده شود با نخوت روى برمى

 }7را از عذابى پر درد خبر ده {

 }8إِنَّ الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات لَهم جنَّات النَّعیمِ  {
 }8خواهند داشت {اند باغهاى پر نعمتدر حقیقت کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 وها وقح اللَّه دعا ویهینَ فدخَال}  یمکزِیزُ الْح9الْع{ 
 }9کار {ناپذیر سنجیدهشکستمانند وعده خداست که حق است و هموستکه در آن جاودان مى

منَ السماء   دابۀٍ وأَنزَلْنَاخَلَقَ السماوات بِغَیرِ عمد تَرَونَها وأَلْقَى فی الْأَرضِ رواسی أَن تَمید بِکُم وبثَّ فیها من کُلِّ

 }10ماء فَأَنبتْنَا فیها من کُلِّ زوجٍ کَرِیمٍ  {
هیچ ستونى که آن را ببینید خلق کرد و در زمین کوههاى استوار بیفکند تا [مبادا زمین] شما را بجنباند و در آن از هر آسمانها را بى
 }10از هر نوع [گیاه] نیکو در آن رویانیدیم { اى پراکنده گردانید و از آسمان آبى فرو فرستادیم وگونه جنبنده

 }11هذَا خَلْقُ اللَّه فَأَرونی ماذَا خَلَقَ الَّذینَ من دونه بلِ الظَّالمونَ فی ضَلَالٍ مبِینٍ  {
 }11اهى آشکارند {اند [هیچ] بلکه ستمگران در گمراین خلق خداست [اینک] به من نشان دهید کسانى که غیر از اویند چه آفریده

 }12 اللَّه غَنی حمید  {ولَقَد آتَینَا لُقْمانَ الْحکْمۀَ أَنِ اشْکُرْ للَّه ومن یشْکُرْ فَإِنَّما یشْکُرُ لنَفْسه ومن کَفَرَ فَإِنَّ
گزارد و هر کس کفران خود سپاس مى و به راستى لقمان را حکمت دادیم که خدا را سپاس بگزار و هر که سپاس بگزارد تنها براى

 }12نیاز ستوده است {خدا بىکند در حقیقت

}  یمظع لَظُلْم إِنَّ الشِّرْك بِاللَّه لَا تُشْرِك نَیا بی ظُهعی وهو هنابانُ لإِذْ قَالَ لُقْم13و{ 
داد گفت اى پسرك من به خدا شرك میاور که به ا اندرز مىو [یاد کن] هنگامى را که لقمان به پسر خویش در حالى که وى او ر

 }13راستى شرك ستمى بزرگ است {

لی ونِ أَنِ اشْکُرْ لیامی عف الُهصفنٍ وهلَى ونًا عهو هأُم لَتْهمح هیدالانَ بِونَا الْإِنسیصویرُ  {وصالْم إِلَی کیدال14و{ 
در باره پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش به او باردار شد سستى بر روى سستى و از شیر باز گرفتنش در دو سال است و انسان را 

 }14[آرى به او سفارش کردیم] که شکرگزار من و پدر و مادرت باش که بازگشت [همه] به سوى من است {

 بِه لَک سا لَیبِی م لى أَن تُشْرِكع اكداهإِن جو نْ أَنَاببِیلَ مس اتَّبِعرُوفًا وعا منْیی الدا فمهباحصا ومهعفَلَا تُط لْمع

 }15إِلَی ثُم إِلَی مرْجِعکُم فَأُنَبئُکُم بِما کُنتُم تَعملُونَ  {
از آنان فرمان مبر و[لى] در دنیا به خوبى با آنان و اگر تو را وادارند تا در باره چیزى که تو را بدان دانشى نیست به من شرك ورزى 

شما به سوى من است و از گردد و [سرانجام] بازگشتکنان به سوى من بازمىمعاشرت کن و راه کسى را پیروى کن که توبه
 }15دادید شما را با خبر خواهم کرد {[حقیقت] آنچه انجام مى

بثْقَالَ حم ا إِن تَکإِنَّه نَیا بی إِنَّ اللَّه ا اللَّهبِه أْتضِ یی الْأَرف أَو اتاومی السف خْرَةٍ أَوی صلٍ فَتَکُن فنْ خَرْدۀٍ م

 }16لَطیف خَبِیرٌ  {
آورد که خدا بس سنگى یا در آسمانها یا در زمین باشد خدا آن را مىاى پسرك من اگر [عمل تو] هموزن دانه خ ردلى و در تخته

 }16قیق و آگاه است {د

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٤۰٤                                                   https:T.me/quranpuyan 

 }17عزْمِ الْأُمورِ  { یا بنَی أَقمِ الصلَاةَ وأْمرْ بِالْمعرُوف وانْه عنِ الْمنکَرِ واصبِرْ علَى ما أَصابک إِنَّ ذَلک منْ
شکیبا باش این که بر تو وارد آمده استاى پسرك من نماز را برپا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز دار و بر آسیبى 

 }17[حاکى] از عزم [و اراده تو در] امور است {

 }18ولَا تُصعرْ خَدك للنَّاسِ ولَا تَمشِ فی الْأَرضِ مرَحا إِنَّ اللَّه لَا یحب کُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍ  {
 }18دارد {مرو که خدا خودپسند الفزن را دوست نمى و از مردم [به نخوت] رخ برمتاب و در زمین خرامان راه

 }19واقْصد فی مشْیِک واغْضُض من صوتک إِنَّ أَنکَرَ الْأَصوات لَصوت الْحمیرِ  {
 }19ساز که بدترین آوازها بانگ خران است {رو باش و صدایت را آهستهرفتن خود میانهو در راه

النَّاسِ من یجادلُ اللَّه سخَّرَ لَکُم ما فی السماوات وما فی الْأَرضِ وأَسبغَ علَیکُم نعمه ظَاهرَةً وباطنَۀً ومنَ أَلَم تَرَوا أَنَّ 

 }20فی اللَّه بِغَیرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا کتَابٍ منیرٍ  {
مانها و آنچه را که در زمین است مسخر شما ساخته و نعمتهاى ظاهر و باطن خود را بر شما اید که خدا آنچه را که در آسآیا ندانسته

 }20خیزند {تمام کرده است و برخى از مردم در باره خدا بى[آنکه] دانش و رهنمود و کتابى روشن [داشته باشند] به مجادله برمى

وا بلْ نَتَّبِع ما وجدنَا علَیه آباءنَا أَولَو کَانَ الشَّیطَانُ یدعوهم إِلَى عذَابِ السعیرِ  وإِذَا قیلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزَلَ اللَّه قَالُ

}21{ 
ایم پیروى گویند [نه] بلکه آنچه که پدرانمان را بر آن یافتهو چون به آنان گفته شود آنچه را که خدا نازل کرده پیروى کنید مى

 }21چند شیطان آنان را به سوى عذاب سوزان فرا خواند {کنیم آیا هر مى

 }22لْأُمورِ  {ومن یسلم وجهه إِلَى اللَّه وهو محسنٌ فَقَد استَمسک بِالْعرْوةِ الْوثْقَى وإِلَى اللَّه عاقبۀُ ا
مان استوارترى چنگ درزده و فرجام کارها به سوى خداست و هر کس خود را در حالى که نیکوکار باشد تسلیم خدا کند قطعا در ریس

}22{ 

الص بِذَات یملع لُوا إِنَّ اللَّهما عم بِمئُهفَنُنَب مهرْجِعنَا مإِلَی کُفْرُه زُنکحن کَفَرَ فَلَا یمورِ  {و23د{ 
اند آگاهشان خواهیم کرد سوى ماست و به [حقیقت] آنچه کردهو هر کس کفر ورزد نباید کفر او تو را غمگین گرداند بازگشتشان به 

 }23خدا به راز دلها داناست {در حقیقت

}  یظذَابٍ غَلإِلَى ع منَضْطَرُّه یلًا ثُمقَل مهتِّع24نُم{ 
 }24کنیم {سازیم سپس ایشان را در عذابى پر فشار درمانده مى[ما] آنان را اندکى برخوردار مى

لَئلَوعلَا ی ملْ أَکْثَرُهب لَّهل دمقُلِ الْح قُولُنَّ اللَّهلَی ضالْأَرو اتاومنْ خَلَقَ السم مأَلْتَهونَ  {ن س25م{ 
خدا بگو ستایش از آن خداست ولى بیشترشان و اگر از آنها بپرسى چه کسى آسمانها و زمین را آفریده است مسلما خواهند گفت

 }25نند {دانمى

}  یدمالْح یالْغَن وه ضِ إِنَّ اللَّهالْأَرو اتاومی السا فم لَّه26ل{ 
 }26نیاز ستوده[صفات] است {خدا همان بىآنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست در حقیقت

دمرُ یحالْبو رَةٍ أَقْلَامن شَجضِ می الْأَرا فأَنَّم لَوو  یمکزِیزٌ حع إِنَّ اللَّه اللَّه اتمکَل تدا نَفرٍ محۀُ أَبعبس هدعن بم ه

}27{ 
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و اگر آن چه درخت در زمین است قلم باشد و دریا را هفت دریاى دیگر به یارى آید سخنان خدا پایان نپذیرد قطعا خداست که 
 }27ناپذیر حکیم است {شکست

 ا خَلْقُکُمیرٌ  {مصب یعمس ةٍ إِنَّ اللَّهداحإِلَّا کَنَفْسٍ و ثُکُمعلَا ب28و{ 
 }28آفرینش و برانگیختن شما [در نزد ما] جز مانند [آفرینش] یک تن نیست که خدا شنواى بیناست {

یلِ وسخَّرَ الشَّمس والْقَمرَ کُلٌّ یجرِي إِلَى أَجلٍ مسمى وأَنَّ أَلَم تَرَ أَنَّ اللَّه یولج اللَّیلَ فی النَّهارِ ویولج النَّهار فی اللَّ

 }29اللَّه بِما تَعملُونَ خَبِیرٌ  {
آورد و آفتاب و ماه را تسخیر کرده است [که] هر یک تا آورد و روز را [نیز] در شب درمىاى که خدا شب را در روز درمىآیا ندیده

 }29کنید آگاه است {انند و [نیز] خدا به آنچه مىوقت معلومى رو

 }30{ ذَلک بِأَنَّ اللَّه هو الْحقُّ وأَنَّ ما یدعونَ من دونه الْباطلُ وأَنَّ اللَّه هو الْعلی الْکَبِیرُ 
طل است و خدا همان بلندمرتبه بزرگ است خوانند بااین[ها همه] دلیل آن است که خدا خود حق است و غیر از او هر چه را که مى

}30{ 

 }31کُلِّ صبارٍ شَکُورٍ  {أَلَم تَرَ أَنَّ الْفُلْک تَجرِي فی الْبحرِ بِنعمت اللَّه لیرِیکُم منْ آیاته إِنَّ فی ذَلک لَآیات لِّ
هاى [قدرت] خود را به شما بنمایاند قطعا در این [قدرت برخى از نشانهگردند تا خدا در دریا روان مىاى که کشتیها به نعمتآیا ندیده

 }31هاست {نمایى] براى هر شکیباى سپاسگزارى نشانه

یجحد بِآیاتنَا إِلَّا کُلُّ  مقْتَصد وماوإِذَا غَشیهم موج کَالظُّلَلِ دعوا اللَّه مخْلصینَ لَه الدینَ فَلَما نَجاهم إِلَى الْبرِّ فَمنْهم 

 }32خَتَّارٍ کَفُورٍ  {
آسا آنان را فرا گیرد خدا را بخوانند و اعتقاد [خود] را براى او خالص گردانند و[لى] چون نجاتشان داد و به خشکى و چون موجى کوه

 }32کند {نکار نمىهاى ما را جز هر خائن ناسپاسگزارى ارو هستند و نشانهرساند برخى از آنان میانه

والده شَیئًا إِنَّ وعد اللَّه حقٌّ فَلَا یا أَیها النَّاس اتَّقُوا ربکُم واخْشَوا یوما لَّا یجزِي والد عن ولَده ولَا مولُود هو جازٍ عن 

 }33ه الْغَرُور  {تَغُرَّنَّکُم الْحیاةُ الدنْیا ولَا یغُرَّنَّکُم بِاللَّ
آید و هیچ فرزندى [نیز] به کار پدرش اى مردم از پروردگارتان پروا بدارید و بترسید از روزى که هیچ پدرى به کار فرزندش نمى

 }33نخواهد آمد آرى وعده خدا حق است زنهار تا این زندگى دنیا شما را نفریبد و زنهار تا شیطان شما را مغرور نسازد {

غَدا وما تَدرِي نَفْس بِأَي للَّه عنده علْم الساعۀِ وینَزِّلُ الْغَیثَ ویعلَم ما فی الْأَرحامِ وما تَدرِي نَفْس ماذَا تَکْسب إِنَّ ا

 }34أَرضٍ تَموت إِنَّ اللَّه علیم خَبِیرٌ  {
داند فردا داند و کسى نمىفرستد و آنچه را که در رحمهاست مىاران را فرو مىخداست که علم [به] قیامت نزد اوست و بدر حقیقت

 }34خداست [که] داناى آگاه است {میرد در حقیقتداند در کدامین سرزمین مىآورد و کسى نمىچه به دست مى
 
 

 جاثیۀ - 88

 

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٤۰٦                                                   https:T.me/quranpuyan 

 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ
 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1{حم  
 }1حاء میم {

 }2تَنزِیلُ الْکتَابِ منَ اللَّه الْعزِیزِ الْحکیمِ  {
 }2کار است {فرو فرستادن این کتاب از جانب خداى ارجمند سنجیده

 }3إِنَّ فی السماوات والْأَرضِ لَآیات لِّلْمؤْمنینَ  {
 }3{ هایى استبه راستى در آسمانها و زمین براى مؤمنان نشانه

 }4وفی خَلْقکُم وما یبثُّ من دابۀٍ آیات لِّقَومٍ یوقنُونَ  {
 }4هایى است {گرداند براى مردمى که یقین دارند نشانهو در آفرینش خودتان و آنچه از [انواع] جنبنده[ها] پراکنده مى

لسماء من رزقٍ فَأَحیا بِه الْأَرض بعد موتها وتَصرِیف الرِّیاحِ آیات لِّقَومٍ واخْتلَاف اللَّیلِ والنَّهارِ وما أَنزَلَ اللَّه منَ ا

 }5یعقلُونَ  {
و [نیز در] پیاپى آمدن شب و روز و آنچه خدا از روزى از آسمان فرود آورده و به [وسیله] آن زمین را پس از مرگش زنده گردانیده 

 }5هایى است {اندیشند نشانهگردش بادها [به هر سو] براى مردمى که مى است و [همچنین در]

 }6تلْک آیات اللَّه نَتْلُوها علَیک بِالْحقِّ فَبِأَي حدیث بعد اللَّه وآیاته یؤْمنُونَ  {
 }6هاى او به کدام سخن خواهند گروید {نشانهخوانیم پس بعد از خدا و این[ها]ست آیات خدا که به راستى آن را بر تو مى

 }7ویلٌ لِّکُلِّ أَفَّاك أَثیمٍ  {
 }7پیشه {واى بر هر دروغزن گناه

 }8یسمع آیات اللَّه تُتْلَى علَیه ثُم یصرُّ مستَکْبِرًا کَأَن لَّم یسمعها فَبشِّرْه بِعذَابٍ أَلیمٍ  {
ورزد پس او را از سماجت مىشنود و باز به حال تکبر چنانکه گویى آن را نشنیده استشود مىکه بر او خوانده مى[که] آیات خدا را 

 }8عذابى پردرد خبر ده {

 }9وإِذَا علم منْ آیاتنَا شَیئًا اتَّخَذَها هزُوا أُولَئک لَهم عذَاب مهِینٌ  {
 }9آور خواهند داشت {گیرد آنان عذابى خفتد آن را به ریشخند مىهاى ما چیزى بدانو چون از نشانه

لَهاء ویلأَو ونِ اللَّهن دا اتَّخَذُوا ملَا مئًا ووا شَیبا کَسم منْهی عغْنلَا یو نَّمهج هِمائرن وم}  یمظع ذَابع 10م{ 
آید و عذابى بزرگ اند به کارشان مىنه آن دوستانى را که غیر از خدا اختیار کرده پیشاپیش آنها دوزخ است و نه آنچه را اندوخته و

 }10خواهند داشت {

}  یمزٍ أَلجن رم ذَابع ملَه هِمبر اتینَ کَفَرُوا بِآیالَّذى ودذَا ه11ه{ 
 }11عذابى دردناك از پلیدى است { این رهنمودى است و کسانى که آیات پروردگارشان را انکار کردند بر ایشان

 }12رُونَ  {اللَّه الَّذي سخَّرَ لَکُم الْبحرَ لتَجرِي الْفُلْک فیه بِأَمرِه ولتَبتَغُوا من فَضْله ولَعلَّکُم تَشْکُ
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و تا از فزون بخشى او [روزى  خدا همان کسى است که دریا را به سود شما رام گردانید تا کشتیها در آن به فرمانش روان شوند
 }12خویش را] طلب نمایید و باشد که سپاس دارید {

 }13  {وسخَّرَ لَکُم ما فی السماوات وما فی الْأَرضِ جمیعا منْه إِنَّ فی ذَلک لَآیات لَّقَومٍ یتَفَکَّرُونَ
اندیشند شما رام کرد همه از اوست قطعا در این [امر] براى مردمى که مى و آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین است به سود

 }13هایى است {نشانه

 }14قُل لِّلَّذینَ آمنُوا یغْفرُوا للَّذینَ ال یرْجون أَیام اللَّه لیجزِي قَوما بِما کَانُوا یکْسبونَ  {
که به روزهاى [پیروزى] خدا امید ندارند درگذرند تا [خدا هر] گروهى را به [سبب] آنچه  اند بگو تا از کسانىبه کسانى که ایمان آورده

 }14اند به مجازات رساند {شدهمرتکب مى

 }15منْ عملَ صالحا فَلنَفْسه ومنْ أَساء فَعلَیها ثُم إِلَى ربکُم تُرْجعونَ  {
شوید ت و هر که بدى کند به زیانش باشد سپس به سوى پروردگارتان برگردانیده مىهر که کارى شایسته کند به سود خود اوس

}15{ 

مفَضَّلْنَاهو اتبنَ الطَّیم مقْنَاهزرةَ ووالنُّبو کْمالْحو تَابیلَ الْکرَائی إِسننَا بآتَی لَقَدینَ  {والَملَى الْع16 ع{ 
ل را کتاب [تورات] و حکم و پیامبرى دادیم و از چیزهاى پاکیزه روزیشان کردیم و آنان را بر مردم روزگار و به یقین فرزندان اسرائی

 }16برترى دادیم {

بینَهم یوم الْقیامۀِ فیما ربک یقْضی وآتَینَاهم بینَات منَ الْأَمرِ فَما اخْتَلَفُوا إِلَّا من بعد ما جاءهم الْعلْم بغْیا بینَهم إِنَّ 

 }17کَانُوا فیه یخْتَلفُونَ  {
و دالیل روشنى در امر [دین] به آنان عطا کردیم و جز بعد از آنکه علم برایشان [حاصل] آمد [آن هم] از روى رشک و رقابت میان 

کردند داورى خواهد کرد آنچه در آن اختالف مى خودشان دستخوش اختالف نشدند قطعا پروردگارت روز قیامت میانشان در باره
}17{ 

 }18ثُم جعلْنَاك علَى شَرِیعۀٍ منَ الْأَمرِ فَاتَّبِعها ولَا تَتَّبِع أَهواء الَّذینَ لَا یعلَمونَ  {
دانند پیروى مکن انى را که نمىسپس تو را در طریقه آیینى [که ناشى] از امر [خداست] نهادیم پس آن را پیروى کن و هوسهاى کس

}18{ 

 }19قینَ  {إِنَّهم لَن یغْنُوا عنک منَ اللَّه شَیئًا وإِنَّ الظَّالمینَ بعضُهم أَولیاء بعضٍ واللَّه ولی الْمتَّ
شان دوستان بعضى [دیگر]ند و گران بعضىآیند ] و ستمکنند [و به هیچ وجه به کار تو نمىآنان هرگز در برابر خدا از تو حمایت نمى

 }19خدا یار پرهیزگاران است {

 }20هذَا بصائرُ للنَّاسِ وهدى ورحمۀٌ لِّقَومِ یوقنُونَ  {
 }20بخش و براى قومى که یقین دارند رهنمود و رحمتى است {این [کتاب] براى مردم بینش

السیئَات أّن نَّجعلَهم کَالَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات سواء محیاهم ومماتُهم ساء ما أًم حسب الَّذینَ اجتَرَحوا 

 }21یحکُمونَ  {
اند هدهیم که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرداند که آنان را مانند کسانى قرار مىاند پنداشتهآیا کسانى که مرتکب کارهاى بد شده

 }21کنند {[به طورى که] زندگى آنها و مرگشان یکسان باشد چه بد داورى مى
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 }22وخَلَقَ اللَّه السماوات والْأَرض بِالْحقِّ ولتُجزَى کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسبت وهم لَا یظْلَمونَ  {
وجب] آنچه به دست آورده پاداش یابد و آنان مورد ستم قرار نخواهند و خدا آسمانها و زمین را به حق آفریده است و تا هر کسى به [م

 }22گرفت {

ى بصرِه غشَاوةً فَمن یهدیه من بعد أَفَرَأَیت منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضَلَّه اللَّه علَى علْمٍ وخَتَم علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَ

 }23فَلَا تَذَکَّرُونَ  {اللَّه أَ
پس آیا دیدى کسى را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر 

 }23گیرید {خواهد کرد آیا پند نمىاش پرده نهاده است آیا پس از خدا چه کسى او را هدایتدیده

 }24ا یظُنُّونَ  {ا حیاتُنَا الدنْیا نَموت ونَحیا وما یهلکُنَا إِلَّا الدهرُ وما لَهم بِذَلک منْ علْمٍ إِنْ هم إِلَّوقَالُوا ما هی إِلَّ
این  کند و[لى] بهشویم و ما را جز طبیعت هالك نمىمیریم و زنده مىو گفتند غیر از زندگانى دنیاى ما [چیز دیگرى] نیست مى

 }24سپرند {[مطلب] هیچ دانشى ندارند [و] جز [طریق] گمان نمى

 }25دقینَ  {وإِذَا تُتْلَى علَیهِم آیاتُنَا بینَات ما کَانَ حجتَهم إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبائنَا إِن کُنتُم صا
گویید پدران ما را [حاضر] جز این نیست که مى گویند اگر راست مىو چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود دلیلشان همواره 

 }25آورید {

 }26نَّاسِ لَا یعلَمونَ  {قُلِ اللَّه یحیِیکُم ثُم یمیتُکُم ثُم یجمعکُم إِلَى یومِ الْقیامۀِ لَا ریب فیه ولَکنَّ أَکَثَرَ ال
آورد میراند آنگاه شما را به سوى روز رستاخیز که تردیدى در آن نیست گرد مىبخشد سپس مىبگو خدا[ست که] شما را زندگى مى

 }26دانند {ولى بیشتر مردم [این را] نمى

 }27ولَلَّه ملْک السماوات والْأَرضِ ویوم تَقُوم الساعۀُ یومئذ یخْسرُ الْمبطلُونَ  {
 }27اندیشان زیان خواهند دید {زمین از آن خداست و روزى که رستاخیز بر پا شود آن روز است که باطل و فرمانروایى آسمانها و

 }28وتَرَى کُلَّ أُمۀٍ جاثیۀً کُلُّ أُمۀٍ تُدعى إِلَى کتَابِها الْیوم تُجزَونَ ما کُنتُم تَعملُونَ  {
کردید امروز گویند] آنچه را مىشود [و بدیشان مىامتى به سوى کارنامه خود فراخوانده مىبینى هر و هر امتى را به زانو در آمده مى

 }28یابید {پاداش مى

 }29هذَا کتَابنَا ینطقُ علَیکُم بِالْحقِّ إِنَّا کُنَّا نَستَنسخُ ما کُنتُم تَعملُونَ  {
 }29داشتیم {کردید نسخه بر مىز آنچه مىگوید ما ااین است کتاب ما که علیه شما به حق سخن مى

 }30{ فَأَما الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات فَیدخلُهم ربهم فی رحمته ذَلک هو الْفَوز الْمبِینُ 
گرداند این همان خویش داخل مىتاند پس پروردگارشان آنان را در جوار رحمو اما کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 }30کامیابى آشکار است {

 }31وأَما الَّذینَ کَفَرُوا أَفَلَم تَکُنْ آیاتی تُتْلَى علَیکُم فَاستَکْبرْتُم وکُنتُم قَوما مجرِمینَ  {
شد و[لى] تکبر نمودید و مردمى بدکار بودید گویند] پس مگر آیات من بر شما خوانده نمىو اما کسانى که کافر شدند [بدانها مى

}31{ 

 }32ا ظَنا وما نَحنُ بِمستَیقنینَ  {وإِذَا قیلَ إِنَّ وعد اللَّه حقٌّ والساعۀُ لَا ریب فیها قُلْتُم ما نَدرِي ما الساعۀُ إِن نَّظُنُّ إِلَّ
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ورزیم و ما دانیم رستاخیز چیست جز گمان نمىدر رستاخیز نیست گفتید ما نمىو چون گفته شد وعده خدا راست است و شکى 
 }32یقین نداریم {

 }33وبدا لَهم سیئَات ما عملُوا وحاقَ بِهِم ما کَانُوا بِه یستَهزِؤُون  {
 }33گیرد {کردند آنان را فرو مىمى شود و آنچه را که بدان ریشخنداند بر آنان پدیدار مىو [حقیقت] بدیهایى که کرده

 }34وقیلَ الْیوم نَنساکُم کَما نَسیتُم لقَاء یومکُم هذَا ومأْواکُم النَّار وما لَکُم من نَّاصرِینَ  {
تان در آتش است و براى شما گونه که دیدار امروزتان را فراموش کردید امروز شما را فراموش خواهیم کرد و جایگاهو گفته شود همان

 }34یاورانى نخواهد بود {

نْهونَ مخْرَجلَا ی موا فَالْینْیاةُ الدیالْح غَرَّتْکُما وزُوه اللَّه اتآی اتَّخَذْتُم کُم بِأَنَّکُمونَ  {ذَلتَبتَعسی ملَا ه35ا و{ 
گرفتید و زندگى دنیا فریبتان داد پس امروز نه از این [آتش] بیرون آورده  این بدان سبب است که شما آیات خدا را به ریشخند

 }35گردد {شوند و نه عذرشان پذیرفته مىمى

 }36فَللَّه الْحمد رب السماوات ورب الْأَرضِ رب الْعالَمینَ  {
 }36جهانیان { پس سپاس از آن خداست پروردگار آسمانها و پروردگار زمین پروردگار

}  یمکزِیزُ الْحالْع وهضِ والْأَرو اتاومی الساء فرِیبالْک لَه37و{ 
 }37کار {ناپذیر سنجیدهشکستو در آسمانها و زمین بزرگى از آن اوست و اوست

 

 نحل - 89

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1أَمرُ اللّه فَالَ تَستَعجِلُوه سبحانَه وتَعالَى عما یشْرِکُونَ  {أَتَى 
 }1سازند {[هان] امر خدا دررسید پس در آن شتاب مکنید او منزه و فراتر است از آنچه [با وى] شریک مى

ادبنْ عشَاء من یلَى مع رِهنْ أَمکَۀَ بِالْرُّوحِ مآلئنَزِّلُ الْمإِالَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ  {ی الَ إِلَـه واْ أَنَّهرأَنْ أَنذ 2ه{ 
کند که بیم دهید که معبودى جز من نیست پس از من فرشتگان را با روح به فرمان خود بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل مى

 }2پروا کنید {

مالَى عقِّ تَعبِالْح ضاألَرو اتاومشْرِکُونَ  {خَلَقَ الس3ا ی{ 
 }3گردانند {آسمانها و زمین را به حق آفریده است او فراتر است از آنچه [با وى] شریک مى

 }4خَلَقَ اإلِنسانَ من نُّطْفَۀٍ فَإِذَا هو خَصیم مبِینٌ  {
 }4جویى آشکار است {اى آفریده است آنگاه ستیزهانسان را از نطفه

 }5لَکُم فیها دفء ومنَافع ومنْها تَأْکُلُونَ  { واألَنْعام خَلَقَها
 }5خورید {و چارپایان را براى شما آفرید در آنها براى شما [وسیله] گرمى و سودهایى است و از آنها مى
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 }6ولَکُم فیها جمالٌ حینَ تُرِیحونَ وحینَ تَسرَحونَ  {
 }6برید {گردانید و هنگامى که [آنها را] به چراگاه مىآنگاه که [آنها را] از چراگاه برمىو در آنها براى شما زیبایى است 

یمحر لَرَؤُوف کُمبقِّ األَنفُسِ إِنَّ رإِالَّ بِش یهغالتَکُونُواْ ب لَّم لَدإِلَى ب لُ أَثْقَالَکُممتَح7{  و{ 
 }7توانستید برسید قطعا پروردگار شما رئوف و مهربان است {با مشقت بدنها بدان نمىب رند که جز و بارهاى شما را به شهرى مى

 }8والْخَیلَ والْبِغَالَ والْحمیرَ لتَرْکَبوها وزِینَۀً ویخْلُقُ ما الَ تَعلَمونَ  {
 }8آفریند {دانید مىد] و آنچه را نمىو اسبان و استران و خران را [آفرید] تا بر آنها سوار شوید و [براى شما] تجملى [باش

 }9وعلَى اللّه قَصد السبِیلِ ومنْها جآئرٌ ولَو شَاء لَهداکُم أَجمعینَ  {
 }9کرد {خواست مسلما همه شما را هدایت مىو نمودن راه راست بر عهده خداست و برخى از آن [راهها] کژ است و اگر [خدا] مى

 }10أَنزَلَ منَ السماء ماء لَّکُم منْه شَرَاب ومنْه شَجرٌ فیه تُسیمونَ  {هو الَّذي 
چرانید هاى خود را] در آن مىاوست کسى که از آسمان آبى فرود آورد که [آب] آشامیدنى شما از آن است و روییدنى[هایى] که [رمه

 }10[نیز] از آن است {

عالزَّر لَکُم بِه نبِتتَفَکَّرُونَ  { یمٍ یۀً لِّقَوآلی کی ذَلإِنَّ ف رَاتن کُلِّ الثَّممو نَاباألَعیلَ والنَّختُونَ والزَّی11و{ 
رویاند قطعا در اینها براى مردمى که به وسیله آن کشت و زیتون و درختان خرما و انگور و از هر گونه محصوالت [دیگر] براى شما مى

 }11اى است {کنند نشانهمىاندیشه 

لَآی کی ذَلإِنَّ ف رِهبِأَم خَّرَاتسم ومالْنُّجرَ والْقَمو سالشَّمو ارالْنَّهلَ واللَّی خَّرَ لَکُمسلُونَ  {وقعمٍ یلِّقَو 12ات{ 
اند مسلما در این [امور] براى مردمى که سخر شدهو شب و روز و خورشید و ماه را براى شما رام گردانید و ستارگان به فرمان او م

 }12هاست {کنند نشانهتعقل مى

 }13وما ذَرأَ لَکُم فی األَرضِ مخْتَلفًا أَلْوانُه إِنَّ فی ذَلک آلیۀً لِّقَومٍ یذَّکَّرُونَ  {
تردید در این [امور] براى مردمى که شما ساخت] بىو [همچنین] آنچه را در زمین به رنگهاى گوناگون براى شما پدید آورد [مسخر 

 }13اى است {گیرند نشانهپند مى

ى الْفُلْک مواخرَ فیه ولتَبتَغُواْ من وهو الَّذي سخَّرَ الْبحرَ لتَأْکُلُواْ منْه لَحما طَرِیا وتَستَخْرِجواْ منْه حلْیۀً تَلْبسونَها وتَرَ

 }14له ولَعلَّکُم تَشْکُرُونَ  {فَضْ
پوشید از آن بیرون آورید و کشتیها را در اى که آن را مىو اوست کسى که دریا را مسخر گردانید تا از آن گوشت تازه بخورید و پیرایه

 }14بینى و تا از فضل او بجویید و باشد که شما شکر گزارید {آن شکافنده [آب] مى

ی األَرأَلْقَى فونَ  {وتَدتَه لَّکُمالً لَّعبسا وارأَنْهو بِکُم یدأَن تَم یاسو15ضِ ر{ 
 }15و در زمین کوههایى استوار افکند تا شما را نجنباند و رودها و راهها [قرار داد] تا شما راه خود را پیدا کنید {

 }16وعالمات وبِالنَّجمِ هم یهتَدونَ  {
 }16کنند {یابى مىى [دیگر نیز قرار داد] و آنان به وسیله ستاره [قطبى] راههایو نشانه

 }17أَفَمن یخْلُقُ کَمن الَّ یخْلُقُ أَفَال تَذَکَّرُونَ  {
 }17گیرید {آفریند آیا پند نمىآفریند چون کسى است که نمىپس آیا کسى که مى
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 }18إِنَّ اللّه لَغَفُور رحیم  { وإِن تَعدواْ نعمۀَ اللّه الَ تُحصوها
 }18توانید بشمارید قطعا خدا آمرزنده مهربان است {و اگر نعمت[هاى] خدا را شماره کنید آن را نمى

 }19واللّه یعلَم ما تُسرُّونَ وما تُعلنُونَ  {
 }19{داند سازید مىدارید و آنچه را که آشکار مىو خدا آنچه را که پنهان مى

 }20والَّذینَ یدعونَ من دونِ اللّه الَ یخْلُقُونَ شَیئًا وهم یخْلَقُونَ  {
 }20آفرینند در حالى که خود آفریده مى شوند {خوانند چیزى نمىو کسانى را که جز خدا مى

 }21أَموات غَیرُ أَحیاء وما یشْعرُونَ أَیانَ یبعثُونَ  {
 }21دانند کى برانگیخته خواهند شد {نه زندگان و نمىمردگانند 

 }22إِلَهکُم إِلَه واحد فَالَّذینَ الَ یؤْمنُونَ بِاآلخرَةِ قُلُوبهم منکرَةٌ وهم مستَکْبِرُونَ  {
 }22و خودشان متکبرند {یگانه پس کسانى که به آخرت ایمان ندارند دلهایشان انکارکننده [حق] است معبود شما معبودى است

 }23الَ جرَم أَنَّ اللّه یعلَم ما یسرُّونَ وما یعلنُونَ إِنَّه الَ یحب الْمستَکْبِرِینَ  {
 }23دارد {داند و او گردنکشان را دوست نمىسازند مىدارند و آنچه را آشکار مىشک نیست که خداوند آنچه را پنهان مى

 }24لَهم ماذَا أَنزَلَ ربکُم قَالُواْ أَساطیرُ األَولینَ  { وإِذَا قیلَ
 }24هاى پیشینیان است {گویند افسانهو چون به آنان گفته شود پروردگارتان چه چیز نازل کرده است مى

 }25یضلُّونَهم بِغَیرِ علْمٍ أَالَ ساء ما یزِرونَ  {لیحملُواْ أَوزارهم کَاملَۀً یوم الْقیامۀِ ومنْ أَوزارِ الَّذینَ 
کنند آگاه باشید چه تا روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند و [نیز] بخشى از بار گناهان کسانى را که ندانسته آنان را گمراه مى

 }25کشند {بد بارى را مى

اللّه بنْیانَهم منَ الْقَواعد فَخَرَّ علَیهِم السقْف من فَوقهِم وأَتَاهم الْعذَاب منْ حیثُ الَ  قَد مکَرَ الَّذینَ من قَبلهِم فَأَتَى

 }26یشْعرُونَ  {
از آنجا  پیش از آنان کسانى بودند که مکر کردند و[لى] خدا از پایه بر بنیانشان زد درنتیجه از باالى سرشان سقف بر آنان فرو ریخت و

 }26زدند عذاب به سراغشان آمد {که حدس نمى

واْ الْعلْم إِنَّ الْخزْي الْیوم والْسوء ثُم یوم الْقیامۀِ یخْزِیهِم ویقُولُ أَینَ شُرَکَآئی الَّذینَ کُنتُم تُشَاقُّونَ فیهِم قَالَ الَّذینَ أُوتُ

 }27علَى الْکَافرِینَ  {
کردید کسانى که گوید کجایند آن شریکان من که در باره آنها [با پیامبران] مخالفت مىکند و مىس روز قیامت آنان را رسوا مىسپ

 }27گویند در حقیقت امروز رسوایى و خوارى بر کافران است {به آنان علم داده شده است مى

 }28م فَأَلْقَواْ السلَم ما کُنَّا نَعملُ من سوء بلَى إِنَّ اللّه علیم بِما کُنتُم تَعملُونَ  {الَّذینَ تَتَوفَّاهم الْمالئکَۀُ ظَالمی أَنفُسهِ
گویند] ما هیچ کار آیند [و مىاند پس از در تسلیم درمىگیرند در حالى که بر خود ستمکار بودههمانان که فرشتگان جانشان را مى

 }28کردید داناست {ا به آنچه مىکردیم آرى خدبدى نمى

 }29فَادخُلُواْ أَبواب جهنَّم خَالدینَ فیها فَلَبِئْس مثْوى الْمتَکَبرِینَ  {
 }29پس از درهاى دوزخ وارد شوید و در آن همیشه بمانید و حقا که چه بد است جایگاه متکبران {
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 ربکُم قَالُواْ خَیرًا لِّلَّذینَ أَحسنُواْ فی هذه الدنْیا حسنَۀٌ ولَدار اآلخرَةِ خَیرٌ ولَنعم دار وقیلَ للَّذینَ اتَّقَواْ ماذَا أَنزَلَ

 }30الْمتَّقینَ  {
ردند و به کسانى که تقوا پیشه کردند گفته شود پروردگارتان چه نازل کرد مى گویند خوبى براى کسانى که در این دنیا نیکى ک

 }30سراى پرهیزگاران {[پاداش] نیکویى است و قطعا سراى آخرت بهتر است و چه نیکوست

 }31قینَ  {جنَّات عدنٍ یدخُلُونَها تَجرِي من تَحتها األَنْهار لَهم فیها ما یشَآؤُونَ کَذَلک یجزِي اللّه الْمتَّ
خدا ودها از زیر [درختان] آنها روان است در آنجا هر چه بخواهند براى آنان [فراهم] استشوند ربهشتهاى عدن که در آن داخل مى
 }31دهد {این گونه پرهیزگاران را پاداش مى

 }32  {الَّذینَ تَتَوفَّاهم الْمآلئکَۀُ طَیبِینَ یقُولُونَ سالم علَیکُم ادخُلُواْ الْجنَّۀَ بِما کُنتُم تَعملُونَ
گویند درود بر شما باد به [پاداش] آنچه انجام ستانند [و به آنان] مىهمان کسانى که فرشتگان جانشان را در حالى که پاکند مى

 }32دادید به بهشت درآیید {مى

من قَبلهِم وما ظَلَمهم اللّه ولـکن کَانُواْ  هلْ ینظُرُونَ إِالَّ أَن تَأْتیهم الْمالئکَۀُ أَو یأْتی أَمرُ ربک کَذَلک فَعلَ الَّذینَ

 }33أَنفُسهم یظْلمونَ  {
برند کسانى ستان] به سویشان آیند یا فرمان پروردگارت [دایر بر عذابشان] دررسد انتظارى مىآیا [کافران] جز این که فرشتگان [جان

 }33کردند {و خدا به ایشان ستم نکرد بلکه آنان به خود ستم مى که پیش از آنان بودند [نیز] این گونه رفتار کردند

 }34فَأَصابهم سیئَات ما عملُواْ وحاقَ بِهِم ما کَانُواْ بِه یستَهزِؤُونَ  {
 }34کردند آنان را فرا گرفت {اش مىپس [کیفر] بدیهایى که کردند به آنان رسید و آنچه مسخره

ه من شَیء کَذَلک فَعلَ الَّذینَ أَشْرَکُواْ لَو شَاء اللّه ما عبدنَا من دونه من شَیء نَّحنُ وال آباؤُنَا والَ حرَّمنَا من دونوقَالَ 

 }35الَّذینَ من قَبلهِم فَهلْ علَى الرُّسلِ إِالَّ الْبالغُ الْمبِینُ  {
پرستیدیم و بدون [حکم] او خواست نه ما و نه پدرانمان هیچ چیزى را غیر از او نمىدند گفتند اگر خدا مىو کسانى که شرك ورزی

 }35اى] است {شمردیم پیش از آنان [نیز] چنین رفتار کردند و[لى] آیا جز ابالغ آشکار بر پیامبران [وظیفهچیزى را حرام نمى

سۀٍ ری کُلِّ أُمثْنَا فعب لَقَدالضَّاللَو هلَیع قَّتنْ حم منْهمو ى اللّهدنْ هم منْهفَم واْ الطَّاغُوتبتَناجو واْ اللّهدبۀُ والً أَنِ اع

 }36فَسیرُواْ فی األَرضِ فَانظُرُواْ کَیف کَانَ عاقبۀُ الْمکَذِّبِینَ  {
یم [تا بگوید] خدا را بپرستید و از طاغوت [=فریبگر] بپرهیزید پس از ایشان کسى اى برانگیختو در حقیقت در میان هر امتى فرستاده

است که خدا [او را] هدایت کرده و از ایشان کسى است که گمراهى بر او سزاوار است بنابراین در زمین بگردید و ببینید فرجام 
 }36کنندگان چگونه بوده است {تکذیب

 }37نَّ اللّه الَ یهدي من یضلُّ وما لَهم من نَّاصرِینَ  {إِن تَحرِص علَى هداهم فَإِ
کنندگانى نیست کند و براى ایشان یارىاگر [چه] بر هدایت آنان حرص ورزى ولى خدا کسى را که فرو گذاشته است هدایت نمى

}37{ 

ن یم ثُ اللّهعبالَ ی هِمانمأَی دهج واْ بِاللّهمأَقْسونَ  {ولَمعنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یلـکا وقح هلَیا عدعلَى وب وت38م{ 
میرد بر نخواهد انگیخت آرى [انجام] این وعده بر او ترین سوگندهایشان بخدا سوگند یاد کردند که خدا کسى را که مىو با سخت

 }38دانند {حق است لیکن بیشتر مردم نمى
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 }39لَهم الَّذي یخْتَلفُونَ فیه ولیعلَم الَّذینَ کَفَرُواْ أَنَّهم کَانُواْ کَاذبِینَ  {لیبینَ 
اند گفتهاند بدانند که آنها خود دروغ مىتا [خدا] آنچه را در [مورد] آن اختالف دارند براى آنان توضیح دهد و تا کسانى که کافر شده

}39{ 

لُنَا لا قَوکُونُ  {إِنَّمکُن فَی أَن نَّقُولَ لَه نَاهدإِذَا أَر ء40شَی{ 
 }40شود {درنگ موجود مىگوییم باش بىما وقتى چیزى را اراده کنیم همین قدر به آن مى

 }41اآلخرَةِ أَکْبرُ لَو کَانُواْ یعلَمونَ  { والَّذینَ هاجرُواْ فی اللّه من بعد ما ظُلمواْ لَنُبوئَنَّهم فی الدنْیا حسنَۀً ولَأَجرُ
دهیم و اگر بدانند قطعا پاداش آخرت اند در این دنیا جاى نیکویى به آنان مىو کسانى که پس از ستمدیدگى در راه خدا هجرت کرده

 }41بزرگتر خواهد بود {

 }42الَّذینَ صبرُواْ وعلَى ربهِم یتَوکَّلُونَ  {
 }42کنند {ان که صبر نمودند و بر پروردگارشان توکل مىهمان

 }43{وما أَرسلْنَا من قَبلک إِالَّ رِجاالً نُّوحی إِلَیهِم فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُم الَ تَعلَمونَ  
دانید از پژوهندگان کتابهاى آسمانى جویا کردیم گسیل نداشتیم پس اگر نمىو پیش از تو [هم] جز مردانى که بدیشان وحى مى

 }43شوید {

 }44کَّرُونَ  {بِالْبینَات والزُّبرِ وأَنزَلْنَا إِلَیک الذِّکْرَ لتُبینَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِم ولَعلَّهم یتَفَ
ه سوى تو فرود آوردیم تا براى مردم آنچه را به سوى ایشان نازل ها [فرستادیم] و این قرآن را ب[زیرا آنان را] با دالیل آشکار و نوشته

 }44شده است توضیح دهى و امید که آنان بیندیشند {

 }45یشْعرُونَ  { أَفَأَمنَ الَّذینَ مکَرُواْ السیئَات أَن یخْسف اللّه بِهِم األَرض أَو یأْتیهم الْعذَاب منْ حیثُ الَ
زنند عذاب اندیشند ایمن شدند از اینکه خدا آنان را در زمین فرو ببرد یا از جایى که حدس نمىسانى که تدبیرهاى بد مىآیا ک

 }45برایشان بیاید {

 }46أَو یأْخُذَهم فی تَقَلُّبِهِم فَما هم بِمعجِزِینَ  {
 }46ان برنیاید {یا در حال رفت و آمدشان [گریبان] آنان را بگیرد و کارى از دستش

}  یمحر لَرؤُوف کُمبفَإِنَّ ر فلَى تَخَوع مأْخُذَهی 47أَو{ 
 }47اند فرو گیرد همانا پروردگار شما رئوف و مهربان است {زدهیا آنان را در حالى که وحشت

ع الَلُهأُ ظتَفَیی ءن شَیم ا خَلَقَ اللّهاْ إِلَى مرَوی لَم رُونَ  {أَواخد مهو لّها لدجلِ سآئالْشَّمینِ وم48نِ الْی{ 
گردد و براى خدا در حال هایشان از راست و [از جوانب] چپ مىاند که [چگونه] سایهآیا به چیزهایى که خدا آفریده است ننگریسته

 }48سایند {فروتنى سر بر خاك مى

اومی السا فم دجسی لّهلتَکْبِرُونَ  {وسالَ ی مهکَۀُ وآلئالْمۀٍ وآبن دضِ می األَرا فمو 49ات{ 
 }49ورزند {کنند و تکبر نمىو آنچه در آسمانها و آنچه در زمین از جنبندگان و فرشتگان است براى خدا سجده مى

 }50{یخَافُونَ ربهم من فَوقهِم ویفْعلُونَ ما یؤْمرُونَ  
 }50دهند {ترسند و آنچه را مامورند انجام مىاز پروردگارشان که حاکم بر آنهاست مى

 }51وقَالَ اللّه الَ تَتَّخذُواْ إِلـهینِ اثْنَینِ إِنَّما هو إِله واحد فَإیاي فَارهبونِ  {
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 }51گانه است پس تنها از من بترسید {و خدا فرمود دو معبود براى خود مگیرید جز این نیست که او خدایى ی

 }52ولَه ما فی الْسماوات واألَرضِ ولَه الدینُ واصبا أَفَغَیرَ اللّه تَتَّقُونَ  {
 }52و آنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست و آیین پایدار [نیز] از آن اوست پس آیا از غیر خدا پروا دارید {

 }53من نِّعمۀٍ فَمنَ اللّه ثُم إِذَا مسکُم الضُّرُّ فَإِلَیه تَجأَرونَ  {وما بِکُم 
 }53نالید] {سپس چون آسیبى به شما رسد به سوى او روى مى آورید [و مىو هر نعمتى که دارید از خداست

ی هِمنکُم بِرَبإِذَا فَرِیقٌ م نکُمالضُّرَّ ع إِذَا کَشَف 54شْرِکُونَ  {ثُم{ 
 }54ورزند {و چون آن آسیب را از شما برطرف کرد آنگاه گروهى از شما به پروردگارشان شرك مى

 }55لیکْفُرُواْ بِما آتَینَاهم فَتَمتَّعواْ فَسوف تَعلَمونَ  {
 }55زودا که بدانید { ایم ناسپاسى کنند اکنون برخوردار شوید و[لى][بگذار] تا آنچه را به ایشان عطا کرده

 }56ویجعلُونَ لما الَ یعلَمونَ نَصیبا مما رزقْنَاهم تَاللّه لَتُسأَلُنَّ عما کُنتُم تَفْتَرُونَ  {
غ نهند به خدا سوگند که از آنچه به درودانند [چیست] مىو از آنچه به ایشان روزى دادیم نصیبى براى آن [خدایانى] که نمى

 }56بافتید حتما سؤال خواهید شد {برمى

 }57ویجعلُونَ للّه الْبنَات سبحانَه ولَهم ما یشْتَهونَ  {
 }57دهند] {پندارند منزه است او و براى خودشان آنچه را میل دارند [قرار مىو براى خدا دخترانى مى

جبِاألُنثَى ظَلَّ و مهدشِّرَ أَحإِذَا بو}  یمکَظ وها ودوسم ه58ه{ 
 }58خورد {گردد در حالى که خشم [و اندوه] خود را فرو مىاش سیاه مىو هر گاه یکى از آنان را به دختر مژده آورند چهره

 }59أَالَ ساء ما یحکُمونَ  { یتَوارى منَ الْقَومِ من سوء ما بشِّرَ بِه أَیمسکُه علَى هونٍ أَم یدسه فی التُّرَابِ
پوشاند آیا او را با خوارى نگاه دارد یا در خاك پنهانش کند وه چه بد از بدى آنچه بدو بشارت داده شده از قبیله [خود] روى مى

 }59کنند {داورى مى

 }60ى وهو الْعزِیزُ الْحکیم  {للَّذینَ الَ یؤْمنُونَ بِاآلخرَةِ مثَلُ السوء وللّه الْمثَلُ األَعلَ
 }60وصف زشت براى کسانى است که به آخرت ایمان ندارند و بهترین وصف از آن خداست و اوست ارجمند حکیم {

مسلٍ مإلَى أَج مؤَخِّرُهن یلَکۀٍ وآبن دا مهلَیع ا تَرَكهِم مبِظُلْم النَّاس ذُ اللّهؤَاخی لَورُونَ وتَأْخسالَ ی ملُهاء أَجى فَإِذَا ج

 }61ساعۀً والَ یستَقْدمونَ  {
گذاشت لیکن [کیفر] آنان را تا وقتى اى بر روى زمین باقى نمىکرد جنبندهو اگر خداوند مردم را به [سزاى] ستمشان مؤاخذه مى

 }61توانند افکنند {و پیش نمىاندازد و چون اجلشان فرا رسد ساعتى آن را پس معین بازپس مى

 }62ار وأَنَّهم مفْرَطُونَ  {ویجعلُونَ للّه ما یکْرَهونَ وتَصف أَلْسنَتُهم الْکَذب أَنَّ لَهم الْحسنَى الَ جرَم أَنَّ لَهم الْنَّ
حقا که کند که [سرانجام] نیکو از آن ایشان استزى مىپردادهند و زبانشان دروغدارند براى خدا قرار مىو چیزى را که خوش نمى

 }62آتش براى آنان است و به سوى آن پیش فرستاده خواهند شد {

والْی مهیلو وفَه مالَهمطَانُ أَعالشَّی منَ لَهفَزَی کلن قَبمٍ ملْنَا إِلَى أُمسأَر لَقَد تَاللّهأَل ذَابع ملَهو م}  63یم{ 
سوگند به خدا که به سوى امتهاى پیش از تو [رسوالنى] فرستادیم [اما] شیطان اعمالشان را برایشان آراست و امروز [هم] 

 }63سرپرستشان هموست و برایشان عذابى دردناك است {
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 }64فیه وهدى ورحمۀً لِّقَومٍ یؤْمنُونَ  {وما أَنزَلْنَا علَیک الْکتَاب إِالَّ لتُبینَ لَهم الَّذي اخْتَلَفُواْ 
اند براى آنان توضیح دهى و [آن] براى مردمى که و ما [این] کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر براى اینکه آنچه را در آن اختالف کرده

 }64آورند رهنمود و رحمتى است {ایمان مى

 }65حیا بِه األَرض بعد موتها إِنَّ فی ذَلک آلیۀً لِّقَومٍ یسمعونَ  {واللّه أَنزَلَ منَ الْسماء ماء فَأَ
و خدا از آسمان آبى فرود آورد و با آن زمین را پس از پژمردنش زنده گردانید قطعا در این [امر] براى مردمى که شنوایى دارند 

 }65اى است {نشانه

 }66لَعبرَةً نُّسقیکُم مما فی بطُونه من بینِ فَرْث ودمٍ لَّبنًا خَالصا سآئغًا للشَّارِبِینَ  {وإِنَّ لَکُم فی األَنْعامِ 
نوشانیم که و در دامها قطعا براى شما عبرتى است از آنچه در [البالى] شکم آنهاست از میان سرگین و خون شیرى ناب به شما مى

 }66{براى نوشندگان گواراست 

عمٍ یۀً لِّقَوآلی کی ذَلنًا إِنَّ فسقًا حرِزکَرًا وس نْهذُونَ منَابِ تَتَّخاألَعیلِ والنَّخ رَاتن ثَمملُونَ  {و67ق{ 
کنند ىبخش و خوراکى نیکو براى خود مى گیرید قطعا در این[ها] براى مردمى که تعقل مو از میوه درختان خرما و انگور باده مستى

 }67اى است {نشانه

 }68وأَوحى ربک إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخذي منَ الْجِبالِ بیوتًا ومنَ الشَّجرِ ومما یعرِشُونَ  {
ازى] ساى کوهها و از برخى درختان و از آنچه داربست [و چفتهو پروردگار تو به زنبور عسل وحى [=الهام غریزى] کرد که از پاره

 }68هایى براى خود درست کن {کنند خانهمى

 انُهأَلْو فخْتَلم ا شَرَابهطُونن بم خْرُجذُلُالً ی کبلَ ربی سلُکفَاس رَاتن کُلِّ الثَّمی مکُل ی ثُملنَّاسِ إِنَّ ففَاء لش یهف

 }69ذَلک آلیۀً لِّقَومٍ یتَفَکَّرُونَ  {
ها بخور و راههاى پروردگارت را فرمانبردارانه بپوى [آنگاه] از درون [شکم] آن شهدى که به رنگهاى گوناگون است مه میوهسپس از ه
کنند نشانه [قدرت الهى] است آید در آن براى مردم درمانى است راستى در این [زندگى زنبوران] براى مردمى که تفکر مىبیرون مى

}69{ 

 }70یم قَدیرٌ  {م یتَوفَّاکُم ومنکُم من یرَد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ لکَی الَ یعلَم بعد علْمٍ شَیئًا إِنَّ اللّه علواللّه خَلَقَکُم ثُ
شود به گیرد و بعضى از شما تا خوارترین [دوره] سالهاى زندگى [فرتوتى] بازگردانده مىو خدا شما را آفرید سپس [جان] شما را مى

 }70دانند قطعا خدا داناى تواناست {طورى که بعد از [آن همه] دانستن [دیگر] چیزى نمى

یمانُهم فَهم فیه سواء واللّه فَضَّلَ بعضَکُم علَى بعضٍ فی الْرِّزقِ فَما الَّذینَ فُضِّلُواْ بِرَآدي رِزقهِم علَى ما ملَکَت أَ

عونَ  {أَفَبِندحجی ۀِ اللّه71م{ 
اند روزى خود را به بندگان خود و خدا بعضى از شما را در روزى بر بعضى دیگر برترى داده است و[لى] کسانى که فزونى یافته

 }71کنند {خدا را انکار مىدهند تا در آن با هم مساوى باشند آیا باز نعمتنمى

نَ م أَزواجا وجعلَ لَکُم منْ أَزواجِکُم بنینَ وحفَدةً ورزقَکُم منَ الطَّیبات أَفَبِالْباطلِ یؤْمنُوواللّه جعلَ لَکُم منْ أَنفُسکُ

 }72وبِنعمت اللّه هم یکْفُرُونَ  {
اد و از چیزهاى پاکیزه به شما روزى و خدا براى شما از خودتان همسرانى قرار داد و از همسرانتان براى شما پسران و نوادگانى نه

 }72ورزند {خدا کفر مىآورند و به عمتبخشید آیا [باز هم] به باطل ایمان مى
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 }73ویعبدونَ من دونِ اللّه ما الَ یملک لَهم رِزقًا منَ السماوات واألَرضِ شَیئًا والَ یستَطیعونَ  {
پرستند که در آسمانها و زمین به هیچ وجه اختیار روزى آنان را ندارند و [به کارى] توانایى ندارند را مى و به جاى خدا چیزهایى

}73{ 

 }74فَالَ تَضْرِبواْ للّه األَمثَالَ إِنَّ اللّه یعلَم وأَنتُم الَ تَعلَمونَ  {
 }74دانید {داند و شما نمىپس براى خدا م ث ل نزنید که خدا مى

منْه سرا وجهرًا هلْ یستَوونَ  ضَرَب اللّه مثَالً عبدا مملُوکًا الَّ یقْدر علَى شَیء ومن رزقْنَاه منَّا رِزقًا حسنًا فَهو ینفقُ

 }75الْحمد للّه بلْ أَکْثَرُهم الَ یعلَمونَ  {
ایم و آید آیا [او] با کسى که به وى از جانب خود روزى نیکو دادهخرید که هیچ کارى از او برنمىاى است زرزند بندهخدا م ث لى مى

 }75دانند {سپاس خداى راست [نه] بلکه بیشترشان نمىکند یکسان ستاو از آن در نهان و آشکار انفاق مى

رقْدالَ ی کَما أَبمهدنِ أَحلَیجثَالً رم اللّه ضَرَبتَوِي  وسلْ یرٍ هبِخَی أْتالَ ی ههجوا ینَمأَی الهولَى مکَلٌّ ع وهو ءشَی لَىع

 }76هو ومن یأْمرُ بِالْعدلِ وهو علَى صرَاط مستَقیمٍ  {
باشد هر جا د و او سربار خداوندگارش مىآیزند دو مردند که یکى از آنها الل است و هیچ کارى از او برنمىو خدا م ث لى [دیگر] مى

 }76یکسان است {دهد و خود بر راه راست استآورد آیا او با کسى که به عدالت فرمان مىفرستد خیرى به همراه نمىکه او را مى

 وه رِ أَوصحِ الْبۀِ إِالَّ کَلَماعرُ السا أَممضِ واألَرو اتاومالس بغَی لّهلیرٌ  {وقَد ءلَى کُلِّ شَیع إِنَّ اللّه 77أَقْرَب{ 
و نهان آسمانها و زمین از آن خداست و کار قیامت جز مانند یک چشم بر هم زدن یا نزدیکتر [از آن] نیست زیرا خدا بر هر چیزى 

 }77تواناست {

 }78وجعلَ لَکُم الْسمع واألَبصار واألَفْئدةَ لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ  { واللّه أَخْرَجکُم من بطُونِ أُمهاتکُم الَ تَعلَمونَ شَیئًا
دانستید بیرون آورد و براى شما گوش و چشمها و دلها قرار داد باشد که و خدا شما را از شکم مادرانتان در حالى که چیزى نمى

 }78سپاسگزارى کنید {

 }79مسخَّرَات فی جو السماء ما یمسکُهنَّ إِالَّ اللّه إِنَّ فی ذَلک لَآیات لِّقَومٍ یؤْمنُونَ  {أَلَم یرَواْ إِلَى الطَّیرِ 
نمایى] دارد راستى در این [قدرتاند جز خدا کسى آنها را نگاه نمىاند ننگریستهآیا به سوى پرندگانى که در فضاى آسمان رام شده

 }79هایى است {آورند نشانهمان مىبراى مردمى که ای

ظَع موا یفُّونَهتَخوتًا تَسیامِ باألَنْع لُودن جلَ لَکُم معجکَنًا وس کُموتین بلَ لَکُم معج اللّهنْ ومو کُمتإِقَام مویو کُمن

تَاعما أَثَاثًا وارِهأَشْعا وارِهبأَوا وهافوینٍ  {أَص80ا إِلَى ح{ 
هایى نهاد که آن[ها] را در روز جابجا شدنتان و هایتان را مایه آرامش قرار داد و از پوست دامها براى شما خانهو خدا براى شما خانه

 }80{ وسایل زندگى که تا چندى مورد استفاده است [قرار داد]-یابید و از پشمها و کرکها و موهاى آنها هنگام ماندنتان سبک مى

یکُمرَابِیلَ تَقس لَ لَکُمعجالِ أَکْنَانًا ونَ الْجِبلَ لَکُم معجالَالً وا خَلَقَ ظملَ لَکُم معج اللّهو  کُمأْسیکُم برَابِیلَ تَقسرَّ والْح

 }81کَذَلک یتم نعمتَه علَیکُم لَعلَّکُم تُسلمونَ  {
پوشهایى مقرر هایى قرار داده و براى شما تنهایى فراهم آورده و از کوهها براى شما پناهگاهآفریده به سود شما سایه و خدا از آنچه

نماید این گونه وى نعمتش ها]یى که شما را در جنگتان حمایت مىپوشها [=زرهکند و تنکرده که شما را از گرما [و سرما] حفظ مى
 }81مید که شما [به فرمانش] گردن نهید {گرداند ارا بر شما تمام مى
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 }82فَإِن تَولَّواْ فَإِنَّما علَیک الْبالَغُ الْمبِینُ  {
 }82پس اگر رویگردان شوند بر تو فقط ابالغ آشکار است {

 }83یعرِفُونَ نعمت اللّه ثُم ینکرُونَها وأَکْثَرُهم الْکَافرُونَ  {
 }83شوند و بیشترشان کافرند {اسند اما باز هم منکر آن مىشنخدا را مىنعمت

 }84ویوم نَبعثُ من کُلِّ أُمۀٍ شَهِیدا ثُم الَ یؤْذَنُ للَّذینَ کَفَرُواْ والَ هم یستَعتَبونَ  {
شود و آنان مورد بخشش صت داده نمىاند رخانگیزیم سپس به کسانى که کافر شدهو [یاد کن] روزى را که از هر امتى گواهى برمى

 }84قرار نخواهند گرفت {

 }85وإِذَا رأى الَّذینَ ظَلَمواْ الْعذَاب فَالَ یخَفَّف عنْهم والَ هم ینظَرُونَ  {
 }85یابند {گردد و مهلت نمىاند عذاب را ببینند [شکنجه] آنان کاسته نمىو چون کسانى که ستم کرده

إِذَا روفَألْقَو کونن دم وعینَ کُنَّا نَدؤُالء شُرَکَآؤُنَا الَّذ نَا هـبقَالُواْ ر مینَ أَشْرَکُواْ شُرَکَاءهأى الَّذ لَ إِنَّکُمالْقَو هِما إِلَی

 }86لَکَاذبونَ  {
خواندیم آن شریکانى که ما به جاى تو مىگویند پروردگارا اینها بودند و چون کسانى که شرك ورزیدند شریکان خود را ببینند مى

 }86کنند که شما جدا دروغگویانید {و[لى شریکان] قول آنان را رد مى

 }87وأَلْقَواْ إِلَى اللّه یومئذ السلَم وضَلَّ عنْهم ما کَانُواْ یفْتَرُونَ  {
 }87رود {بافتند بر باد مىو آن روز در برابر خدا از در تسلیم درآیند و آنچه را که برمى

 }88الَّذینَ کَفَرُواْ وصدواْ عن سبِیلِ اللّه زِدنَاهم عذَابا فَوقَ الْعذَابِ بِما کَانُواْ یفْسدونَ  {
 }88افزاییم {کردند عذابى بر عذابشان مىکسانى که کفر ورزیدند و از راه خدا باز داشتند به [سزاى] آنکه فساد مى

ونَزَّلْنَا عؤُالء و لَى هـا عشَهِید جِئْنَا بِکو هِمنْ أَنفُسهِم ملَیا عۀٍ شَهِیدی کُلِّ أُمثُ فعنَب موی ءانًا لِّکُلِّ شَییبت تَابالْک کلَی

 }89وهدى ورحمۀً وبشْرَى للْمسلمینَ  {
تى گواهى از خودشان برایشان برانگیزیم و تو را [هم] بر این [امت] گواه آوریم و این کتاب را که و [به یاد آور] روزى را که در هر ام

 }89روشنگر هر چیزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است بر تو نازل کردیم {

 }90هى عنِ الْفَحشَاء والْمنکَرِ والْبغْیِ یعظُکُم لَعلَّکُم تَذَکَّرُونَ  {إِنَّ اللّه یأْمرُ بِالْعدلِ واإلِحسانِ وإِیتَاء ذي الْقُرْبى وینْ
دارد به شما دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز مىخدا به دادگرى و نیکوکارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مىدر حقیقت

 }90دهد باشد که پند گیرید {اندرز مى

هفُواْ بِعأَویالً إِنَّوکَف کُملَیع اللّه لْتُمعج قَدا وهیدکتَو دعانَ بمالَ تَنقُضُواْ األَیو دتُّماهإِذَا ع اللّه لُونَ  دا تَفْعم لَمعی اللّه 

}91{ 
مشکنید با اینکه خدا را بر خود  و چون با خدا پیمان بستید به پیمان خود وفا کنید و سوگندهاى [خود را] پس از استوار کردن آنها

 }91داند {دهید مىاید زیرا خدا آنچه را انجام مىضامن [و گواه] قرار داده

منْ أُمۀٍ إِنَّما  تَکُونَ أُمۀٌ هی أَربىوالَ تَکُونُواْ کَالَّتی نَقَضَت غَزْلَها من بعد قُوةٍ أَنکَاثًا تَتَّخذُونَ أَیمانَکُم دخَالً بینَکُم أَن 

 }92یبلُوکُم اللّه بِه ولَیبینَنَّ لَکُم یوم الْقیامۀِ ما کُنتُم فیه تَخْتَلفُونَ  {
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گسست مباشید که سوگندهاى خود را میان خویش و مانند آن [زنى] که رشته خود را پس از محکم بافتن [یکى یکى] از هم مى
تقلب سازید [به خیال این] که گروهى از گروه دیگر [در داشتن امکانات] افزونترند جز این نیست که خدا شما را وسیله [فریب و] 
 }92کردید قطعا براى شما توضیح خواهد داد {آزماید و روز قیامت در آنچه اختالف مىبدین وسیله مى

 }93یضلُّ من یشَاء ویهدي من یشَاء ولَتُسأَلُنَّ عما کُنتُم تَعملُونَ  {ولَو شَاء اللّه لَجعلَکُم أُمۀً واحدةً ولکن 
کند و از آنچه انجام داد ولى هر که را بخواهد بیراه و هر که را بخواهد هدایت مىخواست قطعا شما را امتى واحد قرار مىو اگر خدا مى

 }93دادید حتما سؤال خواهید شد {مى

بِیلِ اللّه ولَکُم عذَاب عظیم  تَّخذُواْ أَیمانَکُم دخَالً بینَکُم فَتَزِلَّ قَدم بعد ثُبوتها وتَذُوقُواْ الْسوء بِما صددتُّم عن سوالَ تَ

}94{ 
و شما به [سزاى] آنکه [مردم را] از  و زنهار سوگندهاى خود را دستاویز تقلب میان خود قرار مدهید تا گامى بعد از استواریش بلغزد

 }94اید دچار شکنجه شوید و براى شما عذابى بزرگ باشد {راه خدا باز داشته

 }95والَ تَشْتَرُواْ بِعهد اللّه ثَمنًا قَلیالً إِنَّما عند اللّه هو خَیرٌ لَّکُم إِن کُنتُم تَعلَمونَ  {
 }95ى مفروشید زیرا آنچه نزد خداست اگر بدانید همان براى شما بهتر است {و پیمان خدا را به بهاى ناچیز

 }96ونَ  {ما عندکُم ینفَد وما عند اللّه باقٍ ولَنَجزِینَّ الَّذینَ صبرُواْ أَجرَهم بِأَحسنِ ما کَانُواْ یعملُ
ست و قطعا کسانى را که شکیبایى کردند به بهتر از آنچه عمل شود و آنچه پیش خداست پایدار اآنچه پیش شماست تمام مى

 }96کردند پاداش خواهیم داد {مى

رَهأَج منَّهزِیلَنَجۀً وباةً طَییح نَّهیِینٌ فَلَنُحؤْمم وهأُنثَى و ن ذَکَرٍ أَوا محاللَ صمنْ علُونَ  {ممعا کَانُواْ ینِ مس97م بِأَح{ 
اى حیات [حقیقى] بخشیم و مسلما به آنان بهتر از هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد قطعا او را با زندگى پاکیزه

 }97دادند پاداش خواهیم داد {آنچه انجام مى

 }98فَإِذَا قَرَأْت الْقُرْآنَ فَاستَعذْ بِاللّه منَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ  {
 }98خوانى از شیطان مطرود به خدا پناه بر {مى پس چون قرآن

 }99إِنَّه لَیس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذینَ آمنُواْ وعلَى ربهِم یتَوکَّلُونَ  {
 }99کنند تسلطى نیست {اند و بر پروردگارشان توکل مىچرا که او را بر کسانى که ایمان آورده

 }100ذینَ یتَولَّونَه والَّذینَ هم بِه مشْرِکُونَ  {إِنَّما سلْطَانُه علَى الَّ
 }100ورزند {گیرند و بر کسانى که آنها به او [=خدا] شرك مىتسلط او فقط بر کسانى است که وى را به سرپرستى برمى

 }101ما أَنت مفْتَرٍ بلْ أَکْثَرُهم الَ یعلَمونَ  {وإِذَا بدلْنَا آیۀً مکَانَ آیۀٍ واللّه أَعلَم بِما ینَزِّلُ قَالُواْ إِنَّ
گویند جز این نیست که تو کند داناتر است مىو چون حکمى را به جاى حکم دیگر بیاوریم و خدا به آنچه به تدریج نازل مى

 }101دانند {بافى [نه] بلکه بیشتر آنان نمىدروغ

ن رسِ مالْقُد وحر ینَ  {قُلْ نَزَّلَهملسلْمشْرَى لبى ودهنُواْ وینَ آمالَّذ تثَبیقِّ لبِالْح ک102ب{ 
اند استوار گرداند و براى مسلمانان هدایت و بگو آن را روح القدس از طرف پروردگارت به حق فرود آورده تا کسانى را که ایمان آورده

 }102بشارتى است {

أَنَّه لَمنَع لَقَدبِیوم رَبِیانٌ عسذَا ل هـو یمجأَع هونَ إِلَیدلْحي یانُ الَّذشَرٌ لِّسب هلِّمعا یقُولُونَ إِنَّمی 103نٌ  {م{ 

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٤۱۹                                                   https:T.me/quranpuyan 

آموزد [نه چنین نیست زیرا] زبان کسى که [این] نسبت را به او گویند جز این نیست که بشرى به او مىدانیم که آنان مىو نیک مى
 }103دهند غیر عربى است و این [قرآن] به زبان عربى روشن است {مى

}  یمأَل ذَابع ملَهو اللّه یهِمدهالَ ی اللّه اتنُونَ بِآیؤْمینَ الَ ی104إِنَّ الَّذ{ 
 }104ست {کند و برایشان عذابى دردناك ادر حقیقت کسانى که به آیات خدا ایمان ندارند خدا آنان را هدایت نمى

 }105إِنَّما یفْتَرِي الْکَذب الَّذینَ الَ یؤْمنُونَ بِآیات اللّه وأُولـئک هم الْکَاذبونَ  {
 }105کنند که به آیات خدا ایمان ندارند و آنان خود دروغگویانند {پردازى مىتنها کسانى دروغ

منْ أُکْرِه وقَلْبه مطْمئنٌّ بِاإلِیمانِ ولَـکن من شَرَح بِالْکُفْرِ صدرا فَعلَیهِم غَضَب منَ اللّه من کَفَرَ بِاللّه من بعد إیمانه إِالَّ 

}  یمظع ذَابع ملَه106و{ 
به ایمان  خواهد داشت] مگر آن کس که مجبور شده و[لى] قلبشهر کس پس از ایمان آوردن خود به خدا کفر ورزد [عذابى سخت

 }106اش به کفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و برایشان عذابى بزرگ خواهد بود {اطمینان دارد لیکن هر که سینه

 }107ذَلک بِأَنَّهم استَحبواْ الْحیاةَ الْدنْیا علَى اآلخرَةِ وأَنَّ اللّه الَ یهدي الْقَوم الْکَافرِینَ  {
 }107کند {زندگى دنیا را بر آخرت برترى دادند و [هم] اینکه خدا گروه کافران را هدایت نمى زیرا آنان

 }108أُولَـئک الَّذینَ طَبع اللّه علَى قُلُوبِهِم وسمعهِم وأَبصارِهم وأُولَـئک هم الْغَافلُونَ  {
 }108مهر نهاده و آنان خود غافالنند {اند که خدا بر دلها و گوش و دیدگانشان آنان کسانى

 }109الَ جرَم أَنَّهم فی اآلخرَةِ هم الْخَاسرونَ  {
 }109شک نیست که آنها در آخرت همان زیانکارانند {

 }110بعدها لَغَفُور رحیم  { ثُم إِنَّ ربک للَّذینَ هاجرُواْ من بعد ما فُتنُواْ ثُم جاهدواْ وصبرُواْ إِنَّ ربک من
با این حال پروردگار تو نسبت به کسانى که پس از [آن همه] زجر کشیدن هجرت کرده و سپس جهاد نمودند و صبر پیشه ساختند 

 }110پروردگارت [نسبت به آنان] بعد از آن [همه مصایب] قطعا آمرزنده و مهربان است {

 }111جادلُ عن نَّفْسها وتُوفَّى کُلُّ نَفْسٍ ما عملَت وهم الَ یظْلَمونَ  {یوم تَأْتی کُلُّ نَفْسٍ تُ
یابد و بر آنان ستم کند و هر کس به آنچه کرده بى کم و کاست پاداش مىآید [و] از خود دفاع مى[یاد کن] روزى را که هر کس مى

 }111رود {نمى

ه لباس کَانَت آمنَۀً مطْمئنَّۀً یأْتیها رِزقُها رغَدا من کُلِّ مکَانٍ فَکَفَرَت بِأَنْعمِ اللّه فَأَذَاقَها اللّ وضَرَب اللّه مثَالً قَرْیۀً

 }112الْجوعِ والْخَوف بِما کَانُواْ یصنَعونَ  {
رسید پس [ساکنانش] نعمتهاى خدا را ناسپاسى فراوان مى و خدا شهرى را م ث ل زده است که امن و امان بود [و] روزیش از هر سو

 }112دادند طعم گرسنگى و هراس را به [مردم] آن چشانید {کردند و خدا هم به سزاى آنچه انجام مى

 }113ولَقَد جاءهم رسولٌ منْهم فَکَذَّبوه فَأَخَذَهم الْعذَاب وهم ظَالمونَ  {
 }113اى از خودشان برایشان آمد اما او را تکذیب کردند پس در حالى که ظالم بودند آنان را عذاب فرو گرفت {هو به یقین فرستاد

 }114فَکُلُواْ مما رزقَکُم اللّه حالالً طَیبا واشْکُرُواْ نعمت اللّه إِن کُنتُم إِیاه تَعبدونَ  {
 }114پرستید شکر گزارید {خدا را اگر تنها او را مىحالل [و] پاکیزه بخورید و نعمتستپس از آنچه خدا شما را روزى کرده ا
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حیم  یرَ باغٍ والَ عاد فَإِنَّ اللّه غَفُور رإِنَّما حرَّم علَیکُم الْمیتَۀَ والْدم ولَحم الْخَنزِیرِ ومآ أُهلَّ لغَیرِ اللّه بِه فَمنِ اضْطُرَّ غَ

}115{ 
خوك و آنچه را که نام غیر خدا بر آن برده شده حرام گردانیده است [با این همه] هر جز این نیست که [خدا] مردار و خون و گوشت

 }115خواه نباشد قطعا خدا آمرزنده مهربان است {کس که [به خوردن آنها] ناگزیر شود و سرکش و زیاده

ذَا حرَام لِّتَفْتَرُواْ علَى اللّه الْکَذب إِنَّ الَّذینَ یفْتَرُونَ علَوالَ تَقُولُواْ لما تَصف أَ هـالَلٌ وذَا ح هـ بالْکَذ نَتُکُملْس ى اللّه

 }116الْکَذب الَ یفْلحونَ  {
زیرا کسانى که بر خدا دروغ  پردازد مگویید این حالل است و آن حرام تا بر خدا دروغ بندیدو براى آنچه زبان شما به دروغ مى

 }116شوند {بندند رستگار نمىمى

}  یمأَل ذَابع ملَهیلٌ وقَل تَاع117م{ 
 }117اى و[لى] عذابشان پر درد است {[ایشان راست] اندك بهره

و منَاها ظَلَمملُ ون قَبم کلَینَا عصا قَصنَا مرَّمواْ حادینَ هلَى الَّذعونَ  {ومظْلی مهن کَانُواْ أَنفُس118لَـک{ 
و بر کسانى که یهودى شدند آنچه را قبال بر تو حکایت کردیم حرام گردانیدیم و ما بر آنان ستم نکردیم بلکه آنها به خود ستم 

 }118کردند {مى

 }119من بعد ذَلک وأَصلَحواْ إِنَّ ربک من بعدها لَغَفُور رحیم  {ثُم إِنَّ ربک للَّذینَ عملُواْ السوء بِجهالَۀٍ ثُم تَابواْ 
اند البته پروردگارت پس از [با این همه] پروردگار تو نسبت به کسانى که به نادانى مرتکب گناه شده سپس توبه کرده و به صالح آمده

 }119آن آمرزنده مهربان است {

 یمرَاهینَ  {إِنَّ إِبشْرِکنَ الْمم کی لَمیفًا ونح لّهتًا لۀً قَان120کَانَ أُم{ 
 }120گراى بود و از مشرکان نبود {به راستى ابراهیم پیشوایى مطیع خدا [و] حق

 }121شَاکرًا لِّأَنْعمه اجتَباه وهداه إِلَى صرَاط مستَقیمٍ  {
 }121ود [خدا] او را برگزید و به راهى راست هدایتش کرد {[و] نعمتهاى او را شکرگزار ب

 }122وآتَینَاه فی الْدنْیا حسنَۀً وإِنَّه فی اآلخرَةِ لَمنَ الصالحینَ  {
 }122و در دنیا به او نیکویى و [نعمت] دادیم و در آخرت [نیز] از شایستگان خواهد بود {

 کنَا إِلَییحأَو ینَ  {ثُمشْرِکنَ الْما کَانَ ممیفًا ونح یمرَاهلَّۀَ إِبم 123أَنِ اتَّبِع{ 
 }123گراى پیروى کن [چرا که] او از مشرکان نبود {سپس به تو وحى کردیم که از آیین ابراهیم حق

 }124م بینَهم یوم الْقیامۀِ فیما کَانُواْ فیه یخْتَلفُونَ  {إِنَّما جعلَ السبت علَى الَّذینَ اخْتَلَفُواْ فیه وإِنَّ ربک لَیحکُ
[بزرگداشت] شنبه بر کسانى که در باره آن اختالف کردند مقرر گردید و قطعا پروردگارت روز رستاخیز میان آنها در باره چیزى که 

 }124کردند داورى خواهد کرد {در مورد آن اختالف مى

من ضَلَّ عن سبِیله وهو سبِیلِ ربک بِالْحکْمۀِ والْموعظَۀِ الْحسنَۀِ وجادلْهم بِالَّتی هی أَحسنُ إِنَّ ربک هو أَعلَم بِ ادع إِلى

 }125أَعلَم بِالْمهتَدینَ  {
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ى] که نیکوتر است مجادله نماى در حقیقت پروردگار تو به ابا حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوه
 }125یافتگان [نیز] داناتر است {[حال] کسى که از راه او منحرف شده داناتر و او به [حال] راه

 }126وإِنْ عاقَبتُم فَعاقبواْ بِمثْلِ ما عوقبتُم بِه ولَئن صبرْتُم لَهو خَیرٌ لِّلصابِرینَ  {
اید [متجاوز را ] به عقوبت رسانید و اگر صبر کنید البته آن براى شکیبایان و اگر عقوبت کردید همان گونه که مورد عقوبت قرار گرفته

 }126بهتر است {

 }127واصبِرْ وما صبرُك إِالَّ بِاللّه والَ تَحزَنْ علَیهِم والَ تَک فی ضَیقٍ مما یمکُرُونَ  {
 }127کنند دل تنگ مدار {و صبر کن و صبر تو جز به [توفیق] خدا نیست و بر آنان اندوه مخور و از آنچه نیرنگ مى

 }128إِنَّ اللّه مع الَّذینَ اتَّقَواْ والَّذینَ هم محسنُونَ  {
 }128ارند {اند و [با] کسانى [است] که آنها نیکوکخدا با کسانى است که پروا داشتهدر حقیقت

 

 ملک  - 90

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1تَبارك الَّذي بِیده الْملْک وهو علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ  {
 }1بزرگوار [و خجسته] است آنکه فرمانروایى به دست اوست و او بر هر چیزى تواناست {

 }2خَلَقَ الْموت والْحیاةَ لیبلُوکُم أَیکُم أَحسنُ عملًا وهو الْعزِیزُ الْغَفُور  {الَّذي 
 }2همانکه مرگ و زندگى را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید و اوست ارجمند آمرزنده {

 }3ى فی خَلْقِ الرَّحمنِ من تَفَاوت فَارجِعِ الْبصرَ هلْ تَرَى من فُطُورٍ  {الَّذي خَلَقَ سبع سماوات طباقًا ما تَرَ
بینى بازبنگر آیا همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید در آفرینش آن [خداى] بخشایشگر هیچ گونه اختالف [و تفاوتى] نمى

 }3بینى {خلل [و نقصانى] مى

 }4رَّتَینِ ینقَلب إِلَیک الْبصرُ خَاسأً وهو حسیرٌ  {ثُم ارجِعِ الْبصرَ کَ
 }4باز دوباره بنگر تا نگاهت زبون و درمانده به سویت بازگردد {

الس ذَابع منَا لَهتَدأَعینِ واطا لِّلشَّیومجا رلْنَاهعجو ابِیحصا بِمنْیاء الدمنَّا السیز لَقَدو5یرِ  {ع{ 
و در حقیقت آسمان دنیا را با چراغهایى زینت دادیم و آن را مایه طرد شیاطین [= قواى مزاحم] گردانیدیم و براى آنها عذاب آتش 

 }5ایم {فروزان آماده کرده

 }6وللَّذینَ کَفَرُوا بِرَبهِم عذَاب جهنَّم وبِئْس الْمصیرُ  {
 }6انکار آوردند عذاب آتش جهنم خواهند داشت و چه بد سرانجامى است { و کسانى که به پروردگارشان

}  تَفُور یها شَهِیقًا ووا لَهعما سیه7إِذَا أُلْقُوا ف{ 
 }7جوشد {شنوند در حالى که مىچون در آنجا افکنده شوند از آن خروشى مى
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 }8فَوج سأَلَهم خَزَنَتُها أَلَم یأْتکُم نَذیرٌ  { تَکَاد تَمیزُ منَ الْغَیظ کُلَّما أُلْقی فیها
نزدیک است که از خشم شکافته شود هر بار که گروهى در آن افکنده شوند نگاهبانان آن از ایشان پرسند مگر شما را هشدار 

 }8اى نیامد {دهنده

 }9لَ اللَّه من شَیء إِنْ أَنتُم إِلَّا فی ضَلَالٍ کَبِیرٍ  {قَالُوا بلَى قَد جاءنَا نَذیرٌ فَکَذَّبنَا وقُلْنَا ما نَزَّ
شما جز در گمراهى بزرگ اى به سوى ما آمد و[لى] تکذیب کردیم و گفتیم خدا چیزى فرو نفرستاده استگویند چرا هشدار دهنده

 }9نیستید {

ی أَصا کُنَّا فلُ مقنَع أَو عمکُنَّا نَس قَالُوا لَویرِ  {وعابِ الس10ح{ 
 }10و گویند اگر شنیده [و پذیرفته] بودیم یا تعقل کرده بودیم در [میان] دوزخیان نبودیم {

 }11فَاعتَرَفُوا بِذَنبِهِم فَسحقًا لِّأَصحابِ السعیرِ  {
 }11کنند و مرگ باد بر اهل جهنم {پس به گناه خود اقرار مى

 }12ربهم بِالْغَیبِ لَهم مغْفرَةٌ وأَجرٌ کَبِیرٌ  { إِنَّ الَّذینَ یخْشَونَ
 }12ترسند آنان را آمرزش و پاداشى بزرگ خواهد بود {کسانى که در نهان از پروردگارشان مى

 }13وأَسرُّوا قَولَکُم أَوِ اجهرُوا بِه إِنَّه علیم بِذَات الصدورِ  {
 }13دارید یا آشکارش نمایید در حقیقت وى به راز دلها آگاه است { و [اگر] سخن خود را پنهان

 }14أَلَا یعلَم منْ خَلَقَ وهو اللَّطیف الْخَبِیرُ  {
 }14داند با اینکه او خود باریک بین آگاه است {آیا کسى که آفریده است نمى

 }15منَاکبِها وکُلُوا من رزقه وإِلَیه النُّشُور  {هو الَّذي جعلَ لَکُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشُوا فی 
اوست کسى که زمین را براى شما رام گردانید پس در فراخناى آن رهسپار شوید و از روزى [خدا] بخورید و رستاخیز به سوى اوست 

}15{ 

 یفَإِذَا ه ضاألَر بِکُم فخْساء أَن یمی السن فنتُم مأَأَم}  ور16تَم{ 
 }16اید که شما را در زمین فرو برد پس بناگاه [زمین] به تپیدن افتد {آیا از آن کس که در آسمان است ایمن شده

 }17أَم أَمنتُم من فی السماء أَن یرْسلَ علَیکُم حاصبا فَستَعلَمونَ کَیف نَذیرِ  {
اید که بر [سر] شما تندبادى از سنگریزه فرو فرستد پس به زودى خواهید دانست که بیم هیا از آن کس که در آسمان است ایمن شد

 }17دادن من چگونه است {

 }18ولَقَد کَذَّب الَّذینَ من قَبلهِم فَکَیف کَانَ نَکیرِ  {
 }18و پیش از آنان [نیز] کسانى به تکذیب پرداختند پس عذاب من چگونه بود {

ی لَمیرٌ  أَوصب ءبِکُلِّ شَی نُ إِنَّهمنَّ إِلَّا الرَّحکُهسما یقْبِضْنَ میو افَّاتص مقَهرِ فَوا إِلَى الطَّی19{رَو{ 
آنند جز خداى رحمان [کسى] آنها را نگاه گسترند و [گاه] بال مىاند [که گاه] بال مىآیا در باالى سرشان به پرندگان ننگریسته

 }19د او به هر چیزى بیناست {دارنمى

 }20أَمنْ هذَا الَّذي هو جند لَّکُم ینصرُکُم من دونِ الرَّحمنِ إِنِ الْکَافرُونَ إِلَّا فی غُرُورٍ  {

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٤۲۳                                                   https:T.me/quranpuyan 

کند جز خداى رحمان کیست کافران جز گرفتار فریب نیستند یا آن کسى که خود براى شما [چون] سپاهى است که یاریتان مى
}20{ 

 }21أَمنْ هذَا الَّذي یرْزقُکُم إِنْ أَمسک رِزقَه بل لَّجوا فی عتُو ونُفُورٍ  {
 }21یا کیست آن که به شما روزى دهد اگر [خدا] روزى خود را [از شما] باز دارد [نه] بلکه در سرکشى و نفرت پافشارى کردند {

هِهجلَى وا عبکی مشمن ییمٍ  { أَفَمتَقسم رَاطلَى صا عوِیی سشمن یى أَمد22أَه{ 
 }22رود {یا آن کس که ایستاده بر راه راست مىیافته تر استپیماید هدایتپس آیا آن کس که نگونسار راه مى

 }23لیلًا ما تَشْکُرُونَ  {قُلْ هو الَّذي أَنشَأَکُم وجعلَ لَکُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَ
 }23بگو اوست آن کس که شما را پدید آورده و براى شما گوش و دیدگان و دلها آفریده است چه کم سپاسگزارید {

 }24قُلْ هو الَّذي ذَرأَکُم فی الْأَرضِ وإِلَیه تُحشَرُونَ  {
 }24ست که] گرد آورده خواهید شد {بگو اوست که شما را در زمین پراکنده کرده و به نزد او [

 }25ویقُولُونَ متَى هذَا الْوعد إِن کُنتُم صادقینَ  {
 }25گویید این وعده کى خواهد بود {گویند اگر راست مىو مى

 }26قُلْ إِنَّما الْعلْم عند اللَّه وإِنَّما أَنَا نَذیرٌ مبِینٌ  {
 }26اى آشکارم {و من صرفا هشدار دهنده بگو علم [آن] فقط پیش خداست

 }27فَلَما رأَوه زلْفَۀً سیئَت وجوه الَّذینَ کَفَرُوا وقیلَ هذَا الَّذي کُنتُم بِه تَدعونَ  {
همان چیزى که اند در هم رود و گفته شود این است هاى کسانى که کافر شدهو آنگاه که آن [لحظه موعود] را نزدیک ببینند چهره

 }27خواندید {آن را فرا مى

 }28قُلْ أَرأَیتُم إِنْ أَهلَکَنی اللَّه ومن معی أَو رحمنَا فَمن یجِیرُ الْکَافرِینَ منْ عذَابٍ أَلیمٍ  {
چه کسى کافران را از عذابى پر درد بگو به من خبر دهید اگر خدا مرا و هر که را با من است هالك کند یا ما را مورد رحمت قرار دهد 

 }28پناه خواهد داد {

 }29قُلْ هو الرَّحمنُ آمنَّا بِه وعلَیه تَوکَّلْنَا فَستَعلَمونَ منْ هو فی ضَلَالٍ مبِینٍ  {
است که خود در گمراهى خداى بخشایشگر به او ایمان آوردیم و بر او توکل کردیم و به زودى خواهید دانست چه کسى بگو اوست

 }29آشکارى است {

 }30قُلْ أَرأَیتُم إِنْ أَصبح ماؤُکُم غَورا فَمن یأْتیکُم بِماء معینٍ  {
 }30بگو به من خبر دهید اگر آب [آشامیدنى] شما [به زمین] فرو رود چه کسى آب روان برایتان خواهد آورد {
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}  مالَهمأَضَلَّ أَع بِیلِ اللَّهن سوا عدصینَ کَفَرُوا و1الَّذ{ 
 }1کسانى که کفر ورزیدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند [خدا] اعمال آنان را تباه خواهد کرد {

لُوا الصمعنُوا وینَ آمالَّذوب لَحأَصو هِمئَاتیس منْهکَفَّرَ ع هِمبن رقُّ مالْح وهو دمحلَى ما نُزِّلَ عنُوا بِمآمو اتحال  مالَه

}2{ 
 اند [که] آن خود حق [و] از جانباند و به آنچه بر محمد [ص] نازل آمده گرویدهو آنان که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 }2پروردگارشان است [خدا نیز] بدیهایشان را زدود و حال [و روز]شان را بهبود بخشید {

ککَذَل هِمبن رقَّ موا الْحعنُوا اتَّبینَ آمأَنَّ الَّذلَ واطوا الْبعینَ کَفَرُوا اتَّببِأَنَّ الَّذ کذَل }  مثَالَهلنَّاسِ أَمل اللَّه ضْرِب3ی{ 
بدان سبب است که آنان که کفر ورزیدند از باطل پیروى کردند و کسانى که ایمان آوردند از همان حق که از جانب پروردگارشان  این

 }3زند {است پیروى کردند این گونه خدا براى [بیدارى] مردم مثالهایشان را مى

أَثْخَنتُموهم فَشُدوا الْوثَاقَ فَإِما منا بعد وإِما فداء حتَّى تَضَع الْحرْب  فَإِذا لَقیتُم الَّذینَ کَفَرُوا فَضَرْب الرِّقَابِ حتَّى إِذَا

أَعمالَهم   سبِیلِ اللَّه فَلَن یضلَّ أَوزارها ذَلک ولَو یشَاء اللَّه لَانتَصرَ منْهم ولَکن لِّیبلُو بعضَکُم بِبعضٍ والَّذینَ قُتلُوا فی

}4{ 
اند برخورد کنید گردنها[یشان] را بزنید تا چون آنان را [در کشتار] از پاى درآوردید پس [اسیران پس چون با کسانى که کفر ورزیده

ه بر را] استوار در بند کشید سپس یا [بر آنان] منت نهید [و آزادشان کنید] و یا فدیه [و عوض از ایشان بگیرید] تا در جنگ اسلح
کشید ولى [فرمان پیکار داد] تا برخى از شما را به خواست از ایشان انتقام مىزمین گذاشته شود این است [دستور خدا] و اگر خدا مى

 }4کند {اند هرگز کارهایشان را ضایع نمىوسیله برخى [دیگر] بیازماید و کسانى که در راه خدا کشته شده

الَهب حلصیو یهِمدهیس}  5م{ 
 }5گرداند {نماید و حالشان را نیکو مىبه زودى آنان را راه مى

}  ما لَهرَّفَهنَّۀَ عالْج ملُهخدی6و{ 
 }6آورد {و در بهشتى که براى آنان وصف کرده آنان را درمى

 تثَبیو رْکُمنصی رُوا اللَّهنُوا إِن تَنصینَ آما الَّذها أَیی}  کُمام7أَقْد{ 
 }7دارد {کند و گامهایتان را استوار مىاید اگر خدا را یارى کنید یاریتان مىاى کسانى که ایمان آورده

}  مالَهمأَضَلَّ أَعو ما لَّهسینَ کَفَرُوا فَتَعالَّذ8و{ 
 }8اد {و کسانى که کفر ورزیدند نگونسارى بر آنان باد و [خدا] اعمالشان را برباد د

}  مالَهمطَ أَعبفَأَح ا أَنزَلَ اللَّهوا مکَرِه مبِأَنَّه ک9ذَل{ 
 }9خوش نداشتند و [خدا نیز] کارهایشان را باطل کرد {این بدان سبب است که آنان آنچه را خدا نازل کرده است

 }10الَّذینَ من قَبلهِم دمرَ اللَّه علَیهِم وللْکَافرِینَ أَمثَالُها  {أَفَلَم یسیرُوا فی الْأَرضِ فَینظُرُوا کَیف کَانَ عاقبۀُ 
خدا زیر و زبرشان کرد و کافران را نظایر اند تا ببینند فرجام کسانى که پیش از آنها بودند به کجا انجامیده ستمگر در زمین نگشته

 }10[همین کیفرها در پیش] است {

 }11اللَّه مولَى الَّذینَ آمنُوا وأَنَّ الْکَافرِینَ لَا مولَى لَهم  {ذَلک بِأَنَّ 
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 }11اند ولى کافران را سرپرست [و یارى] نیست {چرا که خدا سرپرست کسانى است که ایمان آورده

حتها الْأَنْهار والَّذینَ کَفَرُوا یتَمتَّعونَ ویأْکُلُونَ کَما إِنَّ اللَّه یدخلُ الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات جنَّات تَجرِي من تَ

}  مى لَّهثْوم النَّارو ام12تَأْکُلُ الْأَنْع{ 
آورد و [حال اند در باغهایى که از زیر [درختان] آنها نهرها روان است درمىخدا کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

خورند و[لى] جایگاه آنها آتش است خورند مىبرند و همان گونه که چارپایان مىاند [در ظاهر] بهره مىه] کسانى که کافر شدهآنک
}12{ 

}  مرَ لَهفَلَا نَاص ملَکْنَاهأَه تْکی أَخْرَجالَّت کتن قَرْیةً مقُو أَشَد یۀٍ هن قَرْین مکَأَی13و{ 
ها که نیرومندتر از آن شهرى بود که تو را [از خود] بیرون راند که ما هالکشان کردیم و براى آنها یار [و یاورى] نبود و بسا شهر

}13{ 

}  ماءهووا أَهعاتَّبو هلمع وءس نَ لَهین زکَم هبن رنَۀٍ میلَى بن کَانَ ع14أَفَم{ 
ردگار خویش است چون کسى است که بدى کردارش براى او زیبا جلوه داده شده و هوسهاى خود آیا کسى که بر حجتى از جانب پرو

 }14اند {را پیروى کرده

تَغَیی نٍ لَّمن لَّبم ارأَنْهنٍ ورِ آساء غَین مم ارا أَنْهیهتَّقُونَ فالْم دعی ونَّۀِ الَّتثَلُ الْجمم ارأَنْهو همرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِینَ رْ طَعنْ خَم

ف دخَال ونْ هکَم هِمبن ررَةٌ مغْفمو رَاتن کُلِّ الثَّما میهف ملَهى وفصلٍ مسنْ عم ارأَنْهو ا فَقَطَّعیمماء حقُوا مسی النَّارِ و

}  ماءهع15أَم{ 
ده داده شده [چون باغى است که] در آن نهرهایى است از آبى که [رنگ و بو و طعمش] برنگشته م ث ل بهشتى که به پرهیزگاران وع

اى که براى نوشندگان لذتى است و جویبارهایى از انگبین ناب و در اش دگرگون نشود و رودهایى از بادهو جویهایى از شیرى که مزه
انگیز] باالتر] آمرزش پروردگار آنهاست [آیا چنین کسى در چنین باغى دلآنجا از هر گونه میوه براى آنان [فراهم] است و [از همه 

 }15هایشان را از هم فرو پاشد {شود [تا] رودهمانند کسى است که جاودانه در آتش است و آبى جوشان به خوردشان داده مى

للَّذینَ أُوتُوا الْعلْم ماذَا قَالَ آنفًا أُولَئک الَّذینَ طَبع اللَّه ومنْهم من یستَمع إِلَیک حتَّى إِذَا خَرَجوا منْ عندك قَالُوا 

}  ماءهووا أَهعاتَّبو لَى قُلُوبِهِم16ع{ 
روند به دانش یافتگان دهند ولى چون از نزد تو بیرون مىاند که [در ظاهر] به [سخنان] تو گوش مىو از میان [منافقان] کسانى

 }16اند {ویند هم اکنون چه گفت اینان همانانند که خدا بر دلهایشان مهر نهاده است و از هوسهاى خود پیروى کردهگمى

}  متَقْواه مآتَاهى وده مهادا زوتَدینَ اهالَّذ17و{ 
 }17شان داد {زگارىو[لى] آنان که به هدایت گراییدند [خدا] آنان را هر چه بیشتر هدایت بخشید و [توفیق] پرهی

 }18اهم  {فَهلْ ینظُرُونَ إِلَّا الساعۀَ أَن تَأْتیهم بغْتَۀً فَقَد جاء أَشْرَاطُها فَأَنَّى لَهم إِذَا جاءتْهم ذکْرَ
ت پس اگر [رستاخیز] بر برند که رستاخیز به ناگاه بر آنان فرا رسد و عالمات آن اینک پدید آمده اسآیا [کافران] جز این انتظار مى

 }18آنان دررسد دیگر کجا جاى اندرزشان است {

 }19قَلَّبکُم ومثْواکُم  {فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستَغْفرْ لذَنبِک وللْمؤْمنینَ والْمؤْمنَات واللَّه یعلَم متَ
و براى گناه خویش آمرزش جوى و براى مردان و زنان با ایمان [طلب مغفرت کن] و پس بدان که هیچ معبودى جز خدا نیست 

 }19داند {خداست که فرجام و مآل [هر یک از] شما را مى
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أَیتَالُ را الْقیهرَ فذُکۀٌ وکَمحةٌ مورس ةٌ فَإِذَا أُنزِلَتورس لَا نُزِّلَتنُوا لَوینَ آمقُولُ الَّذیو ت رَضی قُلُوبِهِم مینَ فالَّذ

}  ملَى لَهفَأَو تونَ الْمم هلَیع یغْشنَظَرَ الْم کنظُرُونَ إِلَی20ی{ 
اى صریح نازل شد و در آن نام کارزار اى [در باره جهاد] نازل نمى شود اما چون سورهگویند چرا سورهاند مىو کسانى که ایمان آورده

 }20نگرند {در دلهایشان مرضى هست مانند کسى که به حال بیهوشى مرگ افتاده به تو مىآمد آنان که 

}  مرًا لَّهلَکَانَ خَی قُوا اللَّهدص رُ فَلَوالْأَم زَمفَإِذَا ع رُوفعلٌ مقَوۀٌ و21طَاع{ 
د قطعا خیر آنان در این است که با خدا راست[دل] پذیرى و سخنى شایسته برایشان بهتر است و چون کار به تصمیم کش[ولى] فرمان

 }21باشند {

}  کُمامحوا أَرتُقَطِّعضِ وی الْأَروا فدأَن تُفْس تُملَّیإِن تَو تُمیسلْ ع22فَه{ 
و خویشاوندیهاى  پس [اى منافقان] آیا امید بستید که چون [از خدا] برگشتید [یا سرپرست مردم شدید] در [روى] زمین فساد کنید

 }22خود را از هم بگسلید {

}  مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه منَهینَ لَعالَّذ کلَئ23أُو{ 
 }23اینان همان کسانند که خدا آنان را لعنت نموده و [گوش دل] ایشان را ناشنوا و چشمهایشان را نابینا کرده است {

 }24الْقُرْآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها  {أَفَلَا یتَدبرُونَ 
 }24اندیشند یا [مگر] بر دلهایشان قفلهایى نهاده شده است {آیا به آیات قرآن نمى

 }25م  {لَه إِنَّ الَّذینَ ارتَدوا علَى أَدبارِهم من بعد ما تَبینَ لَهم الْهدى الشَّیطَانُ سولَ لَهم وأَملَى
گمان کسانى که پس از آنکه [راه] هدایت بر آنان روشن شد [به حقیقت] پشت کردند شیطان آنان را فریفت و به آرزوهاى دور و بى

 }25درازشان انداخت {

اللَّهرِ وضِ الْأَمعی بف کُمیعنُطس ا نَزَّلَ اللَّهوا مینَ کَرِهلَّذقَالُوا ل مبِأَنَّه کذَل }  مهرَارإِس لَمع26ی{ 
خواهیم کرد داشتند گفتند ما در کار [مخالفت] تا حدودى از شما اطاعتچرا که آنان به کسانى که آنچه را خدا نازل کرده خوش نمى

 }26و خدا از همداستانى آنان آگاه است {

و مهوهجونَ وضْرِبکَۀُ یلَائالْم مفَّتْهإِذَا تَو ففَکَی}  مهارب27أَد{ 
 }27نوازند {ستانند و بر چهره و پشت آنان تازیانه مىآورند] وقتى که فرشتگان [عذاب] جانشان را مىپس چگونه [تاب مى

}  مالَهمطَ أَعبفَأَح انَهوا رِضْوکَرِهو خَطَ اللَّها أَسوا معاتَّب مبِأَنَّه ک28ذَل{ 
 }28اند و خرسندیش را خوش نداشتند پس اعمالشان را باطل گردانید {دا را به خشم آورده پیروى کردهزیرا آنان از آنچه خ

}  مأَضْغَانَه اللَّه خْرِجأَن لَّن ی رَضی قُلُوبِهِم مینَ فالَّذ بسح 29أَم{ 
 }29نخواهد کرد { آیا کسانى که در دلهایشان مرضى هست پنداشتند که خدا هرگز کینه آنان را آشکار

أَع لَمعی اللَّهلِ ونِ الْقَوی لَحف مرِفَنَّهلَتَعو ماهیمم بِسرَفْتَهفَلَع منَاکَهینَشَاء لَأَر لَوو}  الَکُم30م{ 
هنگ سخن به [حال] آنان شناسى و از آنمایانیم در نتیجه ایشان را به سیماى [حقیقى]شان مىو اگر بخواهیم قطعا آنان را به تو مى

 }30داند {پى خواهى برد و خداست که کارهاى شما را مى

}  کُمارأَخْب لُونَبابِرِینَ والصو نکُمینَ مداهجالْم لَمتَّى نَعح نَّکُملُولَنَب31و{ 
 }31اى [مربوط به] شما را رسیدگى کنیم {آزماییم تا مجاهدان و شکیبایان شما را باز شناسانیم و گزارشهو البته شما را مى
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رُّوا اللَّه شَیئًا وسیحبِطُ إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا وصدوا عن سبِیلِ اللَّه وشَاقُّوا الرَّسولَ من بعد ما تَبینَ لَهم الهدى لَن یضُ

}  مالَهم32أَع{ 
خدا باز داشتند و پس از آنکه راه هدایت بر آنان آشکار شد با پیامبر [خدا] در افتادند هرگز به کسانى که کافر شدند و [مردم را] از راه 

 }32هایشان را تباه خواهد کرد {رسانند و به زودى [خدا] کردهخدا گزندى نمى

ملُوا أَعطلَا تُبولَ ووا الرَّسیعأَطو وا اللَّهیعنُوا أَطینَ آما الَّذها أَیی}  33الَکُم{ 
 }33هاى خود را تباه مکنید {اید خدا را اطاعت کنید و از پیامبر [او نیز] اطاعت نمایید و کردهاى کسانى که ایمان آورده

}  ملَه رَ اللَّهغْففَلَن ی کُفَّار مهاتُوا وم ثُم بِیلِ اللَّهن سوا عدصینَ کَفَرُوا و34إِنَّ الَّذ{ 
 }34که کفر ورزیدند و مانع راه خدا شدند سپس در حال کفر مردند هرگز خدا از آنان درنخواهد گذشت {آنان 

}  الَکُممأَع رَکُمتلَن یو کُمعم اللَّهنَ ولَوالْأَع أَنتُملْمِ ووا إِلَى السعتَد35فَلَا تَهِنُوا و{ 
ید [که] شما برترید و خدا با شماست و از [ارزش] کارهایتان هرگز نخواهد کاست پس سستى نورزید و [کافران را] به آشتى مخوان

}35{ 

 }36کُم  {إِنَّما الحیاةُ الدنْیا لَعب ولَهو وإِن تُؤْمنُوا وتَتَّقُوا یؤْتکُم أُجورکُم ولَا یسأَلْکُم أَموالَ
دهد و اموالتان را [در عوض] ایمان بیاورید و پروا بدارید [خدا] پاداش شما را مىزندگى این دنیا لهو و لعبى بیش نیست و اگر 

 }36خواهد {نمى

}  أَضْغَانَکُم خْرِجیخَلُوا وتَب کُمفحا فَیوهأَلْکُمس37إِن ی{ 
 }37کند {مى هاى شما را برمالورزید و کینهاگر [اموال] شما را بخواهد و به اصرار از شما طلب کند بخل مى

نَّفْسه واللَّه الْغَنی وأَنتُم هاأَنتُم هؤُلَاء تُدعونَ لتُنفقُوا فی سبِیلِ اللَّه فَمنکُم من یبخَلُ ومن یبخَلْ فَإِنَّما یبخَلُ عن 

 }38یکُونُوا أَمثَالَکُم  {الْفُقَرَاء وإِن تَتَولَّوا یستَبدلْ قَوما غَیرَکُم ثُم لَا 
ورزند و هر کس بخل ورزد تنها اید پس برخى از شما بخل مىشما همان [مردمى] هستید که براى انفاق در راه خدا فرا خوانده شده

یر از شما نیاز است و شما نیازمندید و اگر روى برتابید [خدا] جاى شما را به مردمى غبه زیان خود بخل ورزیده و [گرنه] خدا بى
 }38خواهد داد که مانند شما نخواهند بود {

 

 انفال - 92

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 کُمنبِی واْ ذَاتحلأَصو ولِ فَاتَّقُواْ اللّهالرَّسو لّهنِ األَنفَالِ قُلِ األَنفَالُ لع أَلُونَکسینَ  ینؤْمإِن کُنتُم م ولَهسرو واْ اللّهیعأَطو

}1{ 
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پرسند بگو غنایم جنگى اختصاص به خدا و فرستاده [او] دارد پس از خدا پروا دارید و با [اى پیامبر] از تو در باره غنایم جنگى مى
 }1یکدیگر سازش نمایید و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید {

 }2نًا وعلَى ربهِم یتَوکَّلُونَ  {ما الْمؤْمنُونَ الَّذینَ إِذَا ذُکرَ اللّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تُلیت علَیهِم آیاتُه زادتْهم إِیماإِنَّ
بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد و چون آیات او بر آنان خوانده شود مؤمنان همان کسانى

 }2کنند {خود توکل مى

 }3الَّذینَ یقیمونَ الصالَةَ ومما رزقْنَاهم ینفقُونَ  {
 }3کنند {ایم انفاق مىدارند و از آنچه به ایشان روزى دادههمانان که نماز را به پا مى

ما لَّهقنُونَ حؤْمالْم مه کلَـئأُو }  قٌ کَرِیمرِزرَةٌ وغْفمو هِمبر ندع اتجر4د{ 
 }4آنان هستند که حقا مؤمنند براى آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزى نیکو خواهد بود {

 }5کَما أَخْرَجک ربک من بیتک بِالْحقِّ وإِنَّ فَرِیقاً منَ الْمؤْمنینَ لَکَارِهونَ  {
 }5اى از مؤمنان سخت کراهت داشتند {ات به حق بیرون آورد و حال آنکه دستههمان گونه که پروردگارت تو را از خانه

 }6یجادلُونَک فی الْحقِّ بعدما تَبینَ کَأَنَّما یساقُونَ إِلَى الْموت وهم ینظُرُونَ  {
 }6نگرند {رانند و ایشان [بدان] مىکنند گویى که آنان را به سوى مرگ مىگردید مجادله مىبا تو در باره حق بعد از آنکه روشن 

 کَۀِ تَکُونُ لَکُمالشَّو رَ ذَاتونَ أَنَّ غَیدتَوو ا لَکُمنِ أَنَّهیفَتى الطَّائدإِح اللّه کُمدعإِذْ یاومقَّ بِکَلقَّ الححأَن ی اللّه رِیدیو هت

 }7ویقْطَع دابِرَ الْکَافرِینَ  {
و [به یاد آورید] هنگامى را که خدا یکى از دو دسته [کاروان تجارتى قریش یا سپاه ابوسفیان] را به شما وعده داد که از آن شما باشد 

ت خود ثابت و کافران را حق [=اسالم] را با کلماخواستسالح براى شما باشد و[لى] خدا مىو شما دوست داشتید که دسته بى
 }7کن کند {ریشه

 }8لیحقَّ الْحقَّ ویبطلَ الْباطلَ ولَو کَرِه الْمجرِمونَ  {
 }8تا حق را ثابت و باطل را نابود گرداند هر چند بزهکاران خوش نداشته باشند {

 }9بِأَلْف منَ الْمآلئکَۀِ مرْدفینَ  {إِذْ تَستَغیثُونَ ربکُم فَاستَجاب لَکُم أَنِّی ممدکُم 
طلبیدید پس دعاى شما را اجابت کرد که من شما را با هزار فرشته پیاپى [به یاد آورید] زمانى را که پروردگار خود را به فریاد مى

 }9یارى خواهم کرد {

 کُمقُلُوب نَّ بِهئتَطْملشْرَى وإِالَّ ب اللّه لَهعا جمو}  یمکزِیزٌ حع إِنَّ اللّه اللّه ندنْ عرُ إِالَّ ما النَّصم10و{ 
و این [وعده] را خداوند جز نویدى [براى شما] قرار نداد و تا آنکه دلهاى شما بدان اطمینان یابد و پیروزى جز از نزد خدا نیست که 

 }10خدا شکست ناپذیر [و] حکیم است {

النُّع غَشِّیکُمإِذْ یطَانِ وزَ الشَّیرِج نکُمع بذْهیو رَکُم بِهطَهاء لِّیاء ممن السکُم ملَینَزِّلُ عیو نْهنَۀً مأَم لَى اسرْبِطَ عیل

}  اماألَقْد بِه تثَبیو 11قُلُوبِکُم{ 
و بود بر شما مسلط ساخت و از آسمان بارانى بر شما فرو بخشى که از جانب ا[به یاد آورید] هنگامى را که [خدا] خواب سبک آرامش

 }11ریزانید تا شما را با آن پاك گرداند و وسوسه شیطان را از شما بزداید و دلهایتان را محکم سازد و گامهایتان را بدان استوار دارد {
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آمنُواْ سأُلْقی فی قُلُوبِ الَّذینَ کَفَرُواْ الرَّعب فَاضْرِبواْ فَوقَ  إِذْ یوحی ربک إِلَى الْمآلئکَۀِ أَنِّی معکُم فَثَبتُواْ الَّذینَ

 }12األَعنَاقِ واضْرِبواْ منْهم کُلَّ بنَانٍ  {
قدم بدارید به زودى در اند ثابتکرد که من با شما هستم پس کسانى را که ایمان آوردههنگامى که پروردگارت به فرشتگان وحى مى

 }12خواهم افکند پس فراز گردنها را بزنید و همه سرانگشتانشان را قلم کنید {ل کافران وحشتد

 }13ذَلک بِأَنَّهم شَآقُّواْ اللّه ورسولَه ومن یشَاققِ اللّه ورسولَه فَإِنَّ اللّه شَدید الْعقَابِ  {
او به مخالفت برخاستند و هر کس با خدا و پیامبر او به مخالفت برخیزد قطعا  این [کیفر] بدان سبب است که آنان با خدا و پیامبر

 }13کیفر است {خدا سخت

 }14ذَلکُم فَذُوقُوه وأَنَّ للْکَافرِینَ عذَاب النَّارِ  {
 }14این [عذاب دنیا] را بچشید و [بدانید که] براى کافران عذاب آتش خواهد بود {

 }15آمنُواْ إِذَا لَقیتُم الَّذینَ کَفَرُواْ زحفاً فَالَ تُولُّوهم األَدبار  { یا أَیها الَّذینَ
آورند به آنان پشت مکنید اید هر گاه [در میدان نبرد] به کافران برخورد کردید که [به سوى شما] روى مىاى کسانى که ایمان آورده

}15{ 

 رَهبد ذئموی لِّهِمون یموبِئْسو نَّمهج اهأْومو نَ اللّهاء بِغَضَبٍ مب ئَۀٍ فَقَدزاً إِلَى فیتَحم تَالٍ أَورِّفاً لِّقتَحیرُ  إِالَّ مصالْم 

}16{ 
گیرى براى نبردى [مجدد] یا پیوستن به جمعى [دیگر از و هر که در آن هنگام به آنان پشت کند مگر آنکه [هدفش] کناره

 }16مانش] باشد قطعا به خشم خدا گرفتار خواهد شد و جایگاهش دوزخ است و چه بد سرانجامى است {همرز

ؤْمالْم یلبیلى ومر نَّ اللّهلَـکو تیمإِذْ ر تیما رمو مقَتَلَه نَّ اللّهلَـکو متَقْتُلُوه فَلَم ناً إِنَّ اللّهسالء حب نْهینَ من یعمس

}  یمل17ع{ 
و شما آنان را نکشتید بلکه خدا آنان را کشت و چون [ریگ به سوى آنان] افکندى تو نیفکندى بلکه خدا افکند [آرى خدا چنین کرد 

 }17تا کافران را مغلوب کند] و بدین وسیله مؤمنان را به آزمایشى نیکو بیازماید قطعا خدا شنواى داناست {

 }18للّه موهنُ کَید الْکَافرِینَ  {ذَلکُم وأَنَّ ا
 }18گرداند {[ماجرا] این بود و [بدانید که] خدا نیرنگ کافران را سست مى

ع یلَن تُغْنو دواْ نَعودإِن تَعو رٌ لَّکُمخَی وواْ فَهإِن تَنتَهو الْفَتْح اءکُمج واْ فَقَدحتَفْتإِن تَسشَی ئَتُکُمف نکُم کَثُرَت لَوئًا و

 }19وأَنَّ اللّه مع الْمؤْمنینَ  {
طلبید اینک پیروزى به سراغ شما آمد [و اسالم پیروز شد] و اگر [از دشمنى] بازایستید [اى مشرکان] اگر شما پیروزى [حق] را مى

گروه شما هر چند زیاد باشد هرگز از شما چیزى گردیم و [بدانید] که آن براى شما بهتر است و اگر [به جنگ] برگردید ما هم بر مى
 }19را دفع نتوانند کرد و خداست که با مؤمنان است {

 }20یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ أَطیعواْ اللّه ورسولَه والَ تَولَّوا عنْه وأَنتُم تَسمعونَ  {
 }20شنوید {فرمان برید و از او روى برنتابید در حالى که [سخنان او را] مىاید خدا و فرستاده او را اى کسانى که ایمان آورده

 }21والَ تَکُونُواْ کَالَّذینَ قَالُوا سمعنَا وهم الَ یسمعونَ  {
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 }21شنیدند {و مانند کسانى مباشید که گفتند شنیدیم در حالى که نمى

مالص اللّه ندع ابولُونَ  { إِنَّ شَرَّ الدقعینَ الَ یالَّذ کْم22الْب{ 
 }22اندیشند {اند که نمىقطعا بدترین جنبندگان نزد خدا کران و الالنى

 }23ولَو علم اللّه فیهِم خَیرًا لَّأسمعهم ولَو أَسمعهم لَتَولَّواْ وهم معرِضُونَ  {
تافتند کرد حتما باز به حال اعراض روى برمىساخت و اگر آنان را شنوا مىشنوایشان مى یافت قطعاو اگر خدا در آنان خیرى مى

}23{ 

واْ أَنَّ اللّهلَماعو یِیکُمحا یماکُم لعولِ إِذَا دلرَّسلو لّهواْ لتَجِیبنُواْ اسینَ آما الَّذها أَیأَنَّ یو قَلْبِهو رْءنَ الْمیولُ بحی هإِلَی ه

 }24تُحشَرُونَ  {
بخشد آنان را اجابت کنید و بدانید اید چون خدا و پیامبر شما را به چیزى فرا خواندند که به شما حیات مىاى کسانى که ایمان آورده

 }24گردد و هم در نزد او محشور خواهید شد {که خدا میان آدمى و دلش حایل مى

 }25بنَّ الَّذینَ ظَلَمواْ منکُم خَآصۀً واعلَمواْ أَنَّ اللّه شَدید الْعقَابِ  {واتَّقُواْ فتْنَۀً الَّ تُصی
 }25کیفر است {رسد بترسید و بدانید که خدا سختاى که تنها به ستمکاران شما نمىو از فتنه

ن یتَخَطَّفَکُم النَّاس فَآواکُم وأَیدکُم بِنَصرِه ورزقَکُم منَ واذْکُرُواْ إِذْ أَنتُم قَلیلٌ مستَضْعفُونَ فی األَرضِ تَخَافُونَ أَ

 }26الطَّیبات لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ  {
و به یاد آورید هنگامى را که شما در زمین گروهى اندك و مستضعف بودید مى ترسیدید مردم شما را بربایند پس [خدا] به شما پناه 

 }26به یارى خود نیرومند گردانید و از چیزهاى پاك به شما روزى داد باشد که سپاسگزارى کنید {داد و شما را 

 }27یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ الَ تَخُونُواْ اللّه والرَّسولَ وتَخُونُواْ أَمانَاتکُم وأَنتُم تَعلَمونَ  {
دانید [که نباید و خیانت مکنید و [نیز] در امانتهاى خود خیانت نورزید و خود مىاید به خدا و پیامبر ااى کسانى که ایمان آورده

 }27خیانت کرد] {

}  یمظرٌ عأَج هندع أَنَّ اللّهتْنَۀٌ وف کُمالَدأَوو الُکُموا أَمواْ أَنَّملَماع28و{ 
 }28و خداست که نزد او پاداشى بزرگ است {و بدانید که اموال و فرزندان شما [وسیله] آزمایش [شما] هستند 

 }29 لَکُم واللّه ذُو الْفَضْلِ الْعظیمِ  {یِا أَیها الَّذینَ آمنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّه یجعل لَّکُم فُرْقَاناً ویکَفِّرْ عنکُم سیئَاتکُم ویغْفرْ
دهد و گناهانتان را از شما دارید براى شما [نیروى] تشخیص [حق از باطل] قرار مى اید اگر از خدا پروااى کسانى که ایمان آورده

 }29آمرزد و خدا داراى بخشش بزرگ است {زداید و شما را مىمى

 کُرُ اللّهمیکُرُونَ ومیو وكخْرِجی أَو قْتُلُوكی أَو ثْبِتُوكیینَ کَفَرُواْ لالَّذ کُرُ بِکمإِذْ یرِینَ  {واکرُ الْمخَی اللّه30و{ 
زدند کردند تا تو را به بند کشند یا بکشند یا [از مکه] اخراج کنند و نیرنگ مىو [یاد کن] هنگامى را که کافران در باره تو نیرنگ مى

 }30کرد و خدا بهترین تدبیرکنندگان است {و خدا تدبیر مى

ذَا إِالَّ أَساطیرُ األولینَ  {وإِذَا تُتْلَى علَیهِم آیاتُنَا  ذَا إِنْ هـ ثْلَ هـنَشَاء لَقُلْنَا م نَا لَوعمس 31قَالُواْ قَد{ 
گفتیم این جز خواستیم قطعا ما نیز همانند این را مىگویند به خوبى شنیدیم اگر مىو چون آیات ما بر آنان خوانده شود مى

 }31هاى پیشینیان نیست {افسانه

ذَا هو الْحقَّ منْ عندك فَأَمطرْ علَینَا حجارةً منَ السماء أَوِ ائْتنَوإِ إِن کَانَ هـ میمٍ  {ذْ قَالُواْ اللَّهذَابٍ أَل32ا بِع{ 
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یا عذابى  و [یاد کن] هنگامى را که گفتند خدایا اگر این [کتاب] همان حق از جانب توست پس بر ما از آسمان سنگهایى بباران
 }32دردناك بر سر ما بیاور {

 }33وما کَانَ اللّه لیعذِّبهم وأَنت فیهِم وما کَانَ اللّه معذِّبهم وهم یستَغْفرُونَ  {
ده ایشان کننکنند خدا عذابو[لى] تا تو در میان آنان هستى خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند و تا آنان طلب آمرزش مى

 }33نخواهد بود {

لإِنْ أَو اءهیلا کَانُواْ أَومرَامِ والْح جِدسنِ الْمونَ عدصی مهو اللّه مهذِّبعأَالَّ ی ما لَهمالَ و منَّ أَکْثَرَهلَـکتَّقُونَ وإِالَّ الْم آؤُهی

 }34یعلَمونَ  {
دارند در حالى که ایشان سرپرست آن با اینکه آنان [مردم را] از [زیارت] مسجدالحرام باز مى چرا خدا [در آخرت] عذابشان نکند

 }34دانند {نباشند چرا که سرپرست آن جز پرهیزگاران نیستند ولى بیشترشان نمى

 }35کُنتُم تَکْفُرُونَ  {وما کَانَ صالَتُهم عند الْبیت إِالَّ مکَاء وتَصدیۀً فَذُوقُواْ الْعذَاب بِما 
 }35ورزیدید این عذاب را بچشید {و نمازشان در خانه [خدا] جز سوت کشیدن و کف زدن نبود پس به سزاى آنکه کفر مى

هِملَیتَکُونُ ع ا ثُمقُونَهنفیفَس بِیلِ اللّهن سواْ عدصیل مالَهوقُونَ أَمنفینَ کَفَرُواْ یینَ کَفَرُواْ  إِنَّ الَّذالَّذونَ وغْلَبی رَةً ثُمسح

 }36إِلَى جهنَّم یحشَرُونَ  {
کنند کنند تا [مردم را] از راه خدا بازدارند پس به زودى [همه] آن را خرج مىگمان کسانى که کفر ورزیدند اموال خود را خرج مىبى

 }36و کسانى که کفر ورزیدند به سوى دوزخ گردآورده خواهند شد {شوند سپس مغلوب مىو آنگاه حسرتى بر آنان خواهد گشت

ف لَهعجیعاً فَیمج هرْکُمضٍ فَیعب لَىع ضَهعلَ الْخَبِیثَ بعجیبِ ونَ الطَّیالْخَبِیثَ م یزَ اللّهمیرُونَ  لالْخَاس مه کلَـئأُو نَّمهی ج

}37{ 
جدا کند و ناپاکها را روى یکدیگر نهد و همه را متراکم کند آنگاه در جهنم قرار دهد اینان همان زیانکارانند  تا خدا ناپاك را از پاك

}37{ 

 }38{ قُل للَّذینَ کَفَرُواْ إِن ینتَهواْ یغَفَرْ لَهم ما قَد سلَف وإِنْ یعودواْ فَقَد مضَت سنَّۀُ األَولینِ 
شود و اگر بازگردند به یقین سنت [خدا در اند بگو اگر بازایستند آنچه گذشته است برایشان آمرزیده مىرزیدهبه کسانى که کفر و

 }38مورد] پیشینیان گذشت {

 }39یرٌ  { بصوقَاتلُوهم حتَّى الَ تَکُونَ فتْنَۀٌ ویکُونَ الدینُ کُلُّه للّه فَإِنِ انتَهواْ فَإِنَّ اللّه بِما یعملُونَ
دهند اى بر جاى نماند و دین یکسره از آن خدا گردد پس اگر [از کفر] بازایستند قطعا خدا به آنچه انجام مىو با آنان بجنگید تا فتنه

 }39بیناست {

 }40وإِن تَولَّواْ فَاعلَمواْ أَنَّ اللّه موالَکُم نعم الْمولَى ونعم النَّصیرُ  {
 }40ى برتافتند پس بدانید که خدا سرور شماست چه نیکو سرور و چه نیکو یاورى است {و اگر رو

کینِ وابنِ السبِیلِ إِن کُنتُم آمنتُم واعلَمواْ أَنَّما غَنمتُم من شَیء فَأَنَّ للّه خُمسه وللرَّسولِ ولذي الْقُرْبى والْیتَامى والْمسا

یرٌ  { بِاللّهقَد ءلَى کُلِّ شَیع اللّهانِ وعمالْتَقَى الْج موالْفُرْقَانِ ی مونَا یدبلَى عا أَنزَلْنَا عم41و{ 
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و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن براى خدا و پیامبر و براى خویشاوندان [او] و یتیمان و بینوایان و در 
اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایى [حق از باطل] روزى که آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل کردیم  ماندگان استراه

 }41اید و خدا بر هر چیزى تواناست {ایمان آورده

واعدتَّم الَخْتَلَفْتُم فی الْمیعاد ولَـکن لِّیقْضی إِذْ أَنتُم بِالْعدوةِ الدنْیا وهم بِالْعدوةِ الْقُصوى والرَّکْب أَسفَلَ منکُم ولَو تَ

ملَس إِنَّ اللّهنَۀٍ وین بع ینْ حى میحینَۀٍ وین بع لَکنْ هم کلهوالً لِّیفْعراً کَانَ مأَم اللّه}  یملع 42یع{ 
تر از شما [موضع گرفته] بودند و ن در دامنه دورتر [کوه ] و سواران [دشمن] پایینآنگاه که شما بر دامنه نزدیکتر [کوه] بودید و آنا
شدنى بود به کردید ولى [چنین شد] تا خداوند کارى را که انجامگاه خود اختالف مىاگر با یکدیگر وعده گذارده بودید قطعا در وعده

الك گردد و کسى که [باید] زنده شود با دلیلى واضح زنده بماند و انجام رساند [و] تا کسى که [باید] هالك شود با دلیلى روشن ه
 }42شنواى داناست {خداست که در حقیقت

م بِذَات کنَّ اللّه سلَّم إِنَّه علیإِذْ یرِیکَهم اللّه فی منَامک قَلیالً ولَو أَراکَهم کَثیرًا لَّفَشلْتُم ولَتَنَازعتُم فی األَمرِ ولَـ

 }43الصدورِ  {
داد [اى پیامبر یاد کن] آنگاه را که خداوند آنان [=سپاه دشمن] را در خوابت به تو اندك نشان داد و اگر ایشان را به تو بسیار نشان مى

 }43لها داناست {کردید ولى خدا شما را به سالمت داشت چرا که او به راز دشدید و حتما در کار [جهاد] منازعه مىقطعا سست مى

کَانَ مفْعوالً وإِلَى اللّه تُرْجع األمور   وإِذْ یرِیکُموهم إِذ الْتَقَیتُم فی أَعینکُم قَلیالً ویقَلِّلُکُم فی أَعینهِم لیقْضی اللّه أَمرًا

}44{ 
اندك جلوه داد و شما را [نیز] در دیدگان آنان کم نمودار ساخت تا و آنگاه که چون با هم برخورد کردید آنان را در دیدگان شما 

 }44شود {شدنى بود تحقق بخشد و کارها به سوى خدا بازگردانده مىخداوند کارى را که انجام

لَّکُمیرًا لَّعکَث اذْکُرُواْ اللّهتُواْ وئَۀً فَاثْبف یتُمنُواْ إِذَا لَقینَ آما الَّذها أَیونَ  { ی45تُفْلَح{ 
 }45کنید پایدارى ورزید و خدا را بسیار یاد کنید باشد که رستگار شوید {اید چون با گروهى برخورد مىاى کسانى که ایمان آورده

 }46لصابِرِینَ  {وأَطیعواْ اللّه ورسولَه والَ تَنَازعواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب رِیحکُم واصبِرُواْ إِنَّ اللّه مع ا
شما از بین برود و صبر کنید که خدا با شکیبایان است شوید و مهابتو از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که سست

}46{ 

و بِیلِ اللّهن سونَ عدصیرِئَاء النَّاسِ وطَرًا وم بارِهین دواْ مینَ خَرَجالَ تَکُونُواْ کَالَّذیطٌ  {وحلُونَ ممعا یبِم 47اللّه{ 
سرمستى و به صرف نمایش به مردم خارج شدند و [مردم را] از راه خدا باز هایشان با حالتو مانند کسانى مباشید که از خانه

 }47کنند احاطه دارد {داشتند و خدا به آنچه مىمى

لَ الَ غَالب لَکُم الْیوم منَ النَّاسِ وإِنِّی جار لَّکُم فَلَما تَرَاءت الْفئَتَانِ نَکَص علَى وإِذْ زینَ لَهم الشَّیطَانُ أَعمالَهم وقَا

 }48{عقبیه وقَالَ إِنِّی برِيء منکُم إِنِّی أَرى ما الَ تَرَونَ إِنِّی أَخَاف اللّه واللّه شَدید الْعقَابِ  
گامى را که شیطان اعمال آنان را برایشان بیاراست و گفت امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نخواهد شد و من پناه و [یاد کن] هن

بینم که شما هستم پس هنگامى که دو گروه یکدیگر را دیدند [شیطان] به عقب برگشت و گفت من از شما بیزارم من چیزى را مى
 }48کیفر است {سخت بینید من از خدا بیمناکم و خداشما نمى

ؤُالء دینُهم ومن یتَوکَّلْ علَى اللّه فَإِنَّ غَرَّ هـ رَضی قُلُوبِهِم مینَ فالَّذقُونَ ونَافقُولُ الْمإِذْ ی}  یمکزِیزٌ حع 49 اللّه{ 
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دینشان فریفته است و هر کس بر خدا توکل گفتند اینان [=مؤمنان] را آنگاه که منافقان و کسانى که در دلهایشان بیمارى بود مى
 }49ناپذیر حکیم است {خدا شکستکند [بداند که] در حقیقت

 }50حرِیقِ  {ولَو تَرَى إِذْ یتَوفَّى الَّذینَ کَفَرُواْ الْمآلئکَۀُ یضْرِبونَ وجوههم وأَدبارهم وذُوقُواْ عذَاب الْ
 }50زنند و [گویند] عذاب سوزان را بچشید {ستانند بر چهره و پشت آنان مىگان جان کافران را مىو اگر ببینى آنگاه که فرشت

}  بِیدبِظَالَّمٍ لِّلْع سلَی أَنَّ اللّهو یکُمدأَی تما قَدبِم ک51ذَل{ 
 }51این [کیفر] دستاوردهاى پیشین شماست و [گر نه] خدا بر بندگان [خود] ستمکار نیست {

 }52وِي شَدید الْعقَابِ  {کَدأْبِ آلِ فرْعونَ والَّذینَ من قَبلهِم کَفَرُواْ بِآیات اللّه فَأَخَذَهم اللّه بِذُنُوبِهِم إِنَّ اللّه قَ
دا به [سزاى] گناهانشان [رفتارشان] مانند رفتار خاندان فرعون و کسانى است که پیش از آنان بودند به آیات خدا کفر ورزیدند پس خ

 }52کیفر است {گرفتارشان کرد آرى خدا نیرومند سخت

 }53للّه سمیع علیم  {ذَلک بِأَنَّ اللّه لَم یک مغَیرًا نِّعمۀً أَنْعمها علَى قَومٍ حتَّى یغَیرُواْ ما بِأَنفُسهِم وأَنَّ ا
دهد مگر آنکه آنان آنچه را در دل دارند تغییر د نعمتى را که بر قومى ارزانى داشته تغییر نمىاین [کیفر] بدان سبب است که خداون

 }53دهند و خدا شنواى داناست {

وکُلٌّ کَانُواْ ظَالمینَ   آلَ فرْعونَکَدأْبِ آلِ فرْعونَ والَّذینَ من قَبلهِم کَذَّبواْ بآیات ربهِم فَأَهلَکْنَاهم بِذُنُوبِهِم وأَغْرَقْنَا 

}54{ 
[رفتارى] چون رفتار فرعونیان و کسانى که پیش از آنان بودند که آیات پروردگارشان را تکذیب کردند پس ما آنان را به [سزاى] 

 }54گناهانشان هالك و فرعونیان را غرق کردیم و همه آنان ستمکار بودند {

 اللّه ندع ابونُونَ  {إِنَّ شَرَّ الدؤْمالَ ی مینَ کَفَرُواْ فَه55الَّذ{ 
 }55آورند {اند که کفر ورزیدند و ایمان نمىتردید بدترین جنبندگان پیش خدا کسانىبى

 }56الَّذینَ عاهدت منْهم ثُم ینقُضُونَ عهدهم فی کُلِّ مرَّةٍ وهم الَ یتَّقُونَ  {
 }56دارند {شکنند و [از خدا] پروا نمىن گرفتى ولى هر بار پیمان خود را مىهمانان که از ایشان پیما

 }57فَإِما تَثْقَفَنَّهم فی الْحرْبِ فَشَرِّد بِهِم منْ خَلْفَهم لَعلَّهم یذَّکَّرُونَ  {
 }57تارومار کن باشد که عبرت گیرند {یافتى با [عقوبت] آنان کسانى را که در پى ایشانند پس اگر در جنگ بر آنان دست

 }58وإِما تَخَافَنَّ من قَومٍ خیانَۀً فَانبِذْ إِلَیهِم علَى سواء إِنَّ اللّه الَ یحب الخَائنینَ  {
سسته است] زیرا و اگر از گروهى بیم خیانت دارى [پیمانشان را] به سویشان بینداز [تا طرفین] به طور یکسان [بدانند که پیمان گ

 }58دارد {خدا خائنان را دوست نمى

 }59والَ یحسبنَّ الَّذینَ کَفَرُواْ سبقُواْ إِنَّهم الَ یعجِزُونَ  {
 }59توانند [ما را] درمانده کنند {اند زیرا آنان نمىاند گمان نکنند که پیشى جستهو زنهار کسانى که کافر شده

تَعلَمونَهم اللّه  استَطَعتُم من قُوةٍ ومن رباط الْخَیلِ تُرْهبونَ بِه عدو اللّه وعدوکُم وآخَرِینَ من دونهِم الَ وأَعدواْ لَهم ما

 }60{یعلَمهم وما تُنفقُواْ من شَیء فی سبِیلِ اللّه یوف إِلَیکُم وأَنتُم الَ تُظْلَمونَ  
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و هر چه در توان دارید از نیرو و اسبهاى آماده بسیج کنید تا با این [تدارکات] دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان] دیگرى را 
شناسد بترسانید و هر چیزى در راه خدا خرج کنید پاداشش به خود شما شناسیدشان و خدا آنان را مىجز ایشان که شما نمى

 }60شما ستم نخواهد رفت { شود و بربازگردانیده مى

}  یملالْع یعمالس وه إِنَّه لَى اللّهکَّلْ عتَوا ولَه نَحلْمِ فَاجلسواْ لنَحإِن ج61و{ 
 }61و اگر به صلح گراییدند تو [نیز] بدان گراى و بر خدا توکل نما که او شنواى داناست {

 }62حسبک اللّه هو الَّذي أَیدك بِنَصرِه وبِالْمؤْمنینَ  { وإِن یرِیدواْ أَن یخْدعوك فَإِنَّ
 }62و اگر بخواهند تو را بفریبند [یارى] خدا براى تو بس است همو بود که تو را با یارى خود و مؤمنان نیرومند گردانید {

مضِ جی األَرا فم أَنفَقْت لَو نَ قُلُوبِهِمیب أَلَّفو}  یمکزِیزٌ حع إِنَّه منَهیب أَلَّف نَّ اللّهلَـکو نَ قُلُوبِهِمیب ا أَلَّفَت63یعاً م{ 
توانستى میان دلهایشان الفت برقرار کنى کردى نمىو میان دلهایشان الفت انداخت که اگر آنچه در روى زمین است همه را خرج مى

 }63اخت چرا که او تواناى حکیم است {ولى خدا بود که میان آنان الفت اند

 }64یا أَیها النَّبِی حسبک اللّه ومنِ اتَّبعک منَ الْمؤْمنینَ  {
 }64اى پیامبر خدا و کسانى از مؤمنان که پیرو تواند تو را بس است {

منکُم عشْرُونَ صابِرُونَ یغْلبواْ مئَتَینِ وإِن یکُن منکُم مئَۀٌ یغْلبواْ أَلْفًا  یا أَیها النَّبِی حرِّضِ الْمؤْمنینَ علَى الْقتَالِ إِن یکُن

 }65منَ الَّذینَ کَفَرُواْ بِأَنَّهم قَوم الَّ یفْقَهونَ  {
شوند و اگر از شما یکصد تن چیره مىاى پیامبر مؤمنان را به جهاد برانگیز اگر از [میان] شما بیست تن شکیبا باشند بر دویست تن 

 }65فهمند {اند که نمىگردند چرا که آنان قومىباشند بر هزار تن از کافران پیروز مى

أَلْف یغْلبواْ أَلْفَینِ  ن یکُن منکُماآلنَ خَفَّف اللّه عنکُم وعلم أَنَّ فیکُم ضَعفًا فَإِن یکُن منکُم مئَۀٌ صابِرَةٌ یغْلبواْ مئَتَینِ وإِ

 }66بِإِذْنِ اللّه واللّه مع الصابِرِینَ  {
اکنون خدا بر شما تخفیف داده و معلوم داشت که در شما ضعفى هست پس اگر از [میان] شما یکصد تن شکیبا باشند بر دویست تن 

 }66ر تن غلبه کنند و خدا با شکیبایان است {پیروز گردند و اگر از شما هزار تن باشند به توفیق الهى بر دو هزا

اآلخ رِیدی اللّها ونْیالد رَضونَ عضِ تُرِیدی األَرنَ فثْختَّى یرَى حأَس کُونَ لَهأَن ی نَبِیا کَانَ لم  یمکزِیزٌ حع اللّهرَةَ و

}67{ 
ان] اسیرانى بگیرد تا در زمین به طور کامل از آنان کشتار کند شما متاع هیچ پیامبرى را سزاوار نیست که [براى اخذ سربها از دشمن

 }67ناپذیر حکیم است {خواهد و خدا شکستخواهید و خدا آخرت را مىدنیا را مى

}  یمظع ذَابع ا أَخَذْتُمیمف کُمسقَ لَمبس نَ اللّهم تَابالَ ک68لَّو{ 
 }68رسید {اى نبود قطعا به شما عذابى بزرگ مىانب خدا نوشتهاید از جاگر در آنچه گرفته

}  یمحر غَفُور إِنَّ اللّه اتَّقُواْ اللّها وبالَالً طَیح تُمما غَنم69فَکُلُواْ م{ 
 }69اید حالل و پاکیزه بخورید و از خدا پروا دارید که خدا آمرزنده مهربان است {پس از آنچه به غنیمت برده

خَی کُمؤْترًا یخَی ی قُلُوبِکُمف لَمِ اللّهعرَى إِن ینَ األَسیکُم مدی أَین فقُل لِّم ا النَّبِیها أَیی رْ لَکُمغْفیو نکُمذَ ما أُخمرًا م

}  یمحر غَفُور اللّه70و{ 
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ا در دلهاى شما خیرى سراغ داشته باشد بهتر از آنچه از شما گرفته شده به شما اسیرند بگو اگر خداى پیامبر به کسانى که در دست
 }70بخشاید و خدا آمرزنده مهربان است {کند و بر شما مىشما عطا مى

}  یمکح یملع اللّهو منْهکَنَ ملُ فَأَمن قَبم خَانُواْ اللّه فَقَد انَتَکیواْ خرِیدإِن ی71و{ 
بخواهند به تو خیانت کنند پیش از این [نیز] به خدا خیانت کردند [و خدا تو را] بر آنان مسلط ساخت و خدا داناى حکیم است و اگر 

}71{ 

نَصواْ وینَ آوالَّذو بِیلِ اللّهی سف هِمأَنفُسو هِمالوواْ بِأَمداهجرُواْ واجهنُواْ وینَ آملَإِنَّ الَّذاء رُواْ أُویلأَو مضُهعب کـئ

وکُم فی الدینِ فَعلَیکُم بعضٍ والَّذینَ آمنُواْ ولَم یهاجِرُواْ ما لَکُم من والَیتهِم من شَیء حتَّى یهاجِرُواْ وإِنِ استَنصرُ

اللّهیثَاقٌ وم منَهیبو نَکُمیمٍ بلَى قَورُ إِالَّ عیرٌ  { النَّصصلُونَ بما تَع72بِم{ 
اند و یارى اند و کسانى که [مهاجران را] پناه دادهاند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد نمودهکسانى که ایمان آورده و هجرت کرده

[دینى] با شما ندارند مگر آنکه  اند هیچ گونه خویشاوندىاند ولى مهاجرت نکردهاند آنان یاران یکدیگرند و کسانى که ایمان آوردهکرده
[در راه خدا] هجرت کنند و اگر در [کار] دین از شما یارى جویند یارى آنان بر شما [واجب] است مگر بر علیه گروهى باشد که میان 

 }72دهید بیناست {شما و میان آنان پیمانى [منعقد شده] است و خدا به آنچه انجام مى

 }73هم أَولیاء بعضٍ إِالَّ تَفْعلُوه تَکُن فتْنَۀٌ فی األَرضِ وفَساد کَبِیرٌ  {والَّذینَ کَفَرُواْ بعضُ
 }73و کسانى که کفر ورزیدند یاران یکدیگرند اگر این [دستور] را به کار نبندید در زمین فتنه و فسادى بزرگ پدید خواهد آمد {

فی سبِیلِ اللّه والَّذینَ آوواْ ونَصرُواْ أُولَـئک هم الْمؤْمنُونَ حقا لَّهم مغْفرَةٌ ورِزقٌ  والَّذینَ آمنُواْ وهاجرُواْ وجاهدواْ

}  74کَرِیم{ 
 اند آنان همانو کسانى که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا به جهاد پرداخته و کسانى که [مهاجران را] پناه داده و یارى کرده

 }74اى خواهد بود {اند براى آنان بخشایش و روزى شایستهمؤمنان واقعى

ولَى بِبعضٍ فی کتَابِ اللّه إِنَّ والَّذینَ آمنُواْ من بعد وهاجرُواْ وجاهدواْ معکُم فَأُولَـئک منکُم وأُولُواْ األَرحامِ بعضُهم أَ

ع ءبِکُلِّ شَی اللّه}  یم75ل{ 
اند اینان از زمره شمایند و خویشاوندان نسبت به یکدیگر [از و کسانى که بعدا ایمان آورده و هجرت نموده و همراه شما جهاد کرده

 }75دیگران] در کتاب خدا سزاوارترند آرى خدا به هر چیزى داناست {
 

 حانشرا - 93

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 خداوند رحمتگر مهربانبه نام 

}  كردص لَک نَشْرَح 1أَلَم{ 
 }1ایم {ات را نگشادهآیا براى تو سینه
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}  كروِز نکنَا عضَعو2و{ 
 }2و بار گرانت را از [دوش] تو برنداشتیم {

}  رَكظَه ي أَنقَض3الَّذ{ 
 }3[بارى] که [گویى] پشت تو را شکست {

 نَا لَکفَعرو}  کْرَك4ذ{ 
 }4و نامت را براى تو بلند گردانیدیم {

 }5فَإِنَّ مع الْعسرِ یسرًا  {
 }5پس [بدان که] با دشوارى آسانى است {

 }6إِنَّ مع الْعسرِ یسرًا  {
 }6آرى با دشوارى آسانى است {

}  بفَانص 7فَإِذَا فَرَغْت{ 
 }7یافتى به طاعت درکوش {پس چون فراغت

}  غَبفَار کبإِلَى ر8و{ 
 }8و با اشتیاق به سوى پروردگارت روى آور {

 
 

 بقرة  - 94

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1الم {
 }1الف الم میم {

 }2ذَلک الْکتَاب الَ ریب فیه هدى لِّلْمتَّقینَ {
 }2[حقانیت] آن هیچ تردیدى نیست [و] مایه هدایت تقواپیشگان است { این است کتابى که در

 }3الَّذینَ یؤْمنُونَ بِالْغَیبِ ویقیمونَ الصالةَ ومما رزقْنَاهم ینفقُونَ {
 }3نند {کایم انفاق مىدارند و از آنچه به ایشان روزى دادهآورند و نماز را بر پا مىآنان که به غیب ایمان مى

 }4والَّذینَ یؤْمنُونَ بِما أُنزِلَ إِلَیک وما أُنزِلَ من قَبلک وبِاآلخرَةِ هم یوقنُونَ {
 }4و آنان که بدانچه به سوى تو فرود آمده و به آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان مى آورند و آنانند که به آخرت یقین دارند {

 }5هدى من ربهِم وأُولَـئک هم الْمفْلحونَ {أُولَـئک علَى 
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 }5آنان برخوردار از هدایتى از سوى پروردگار خویشند و آنان همان رستگارانند {

 }6إِنَّ الَّذینَ کَفَرُواْ سواء علَیهِم أَأَنذَرتَهم أَم لَم تُنذرهم الَ یؤْمنُونَ {
 }6فر ورزیدند چه بیمشان دهى چه بیمشان ندهى بر ایشان یکسان است [آنها] نخواهند گروید {در حقیقت کسانى که ک

} یمعظ ذَابع ملَهةٌ وشَاوغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سعو لَى قُلُوبِهمع اللّه 7خَتَم{ 
 }7اى است و آنان را عذابى دردناك است {ن پردهخداوند بر دلهاى آنان و بر شنوایى ایشان مهر نهاده و بر دیدگانشا

 }8ومنَ النَّاسِ من یقُولُ آمنَّا بِاللّه وبِالْیومِ اآلخرِ وما هم بِمؤْمنینَ {
 }8ایم ولى گروندگان [راستین] نیستند {گویند ما به خدا و روز بازپسین ایمان آوردهو برخى از مردم مى

ونَ اللّهعخَادرُونَ { یشْعا یمم وهونَ إِالَّ أَنفُسعخْدا یمنُوا وینَ آمالَّذ9و{ 
 }9فهمند {زنند و نمىبازند ولى جز بر خویشتن نیرنگ نمىبا خدا و مؤمنان نیرنگ مى

 }10{ فی قُلُوبِهِم مرَض فَزَادهم اللّه مرَضاً ولَهم عذَاب أَلیم بِما کَانُوا یکْذبونَ
در دلهایشان مرضى است و خدا بر مرضشان افزود و به [سزاى] آنچه به دروغ مى گفتند عذابى دردناك [در پیش] خواهند داشت 

}10{ 

 }11وإِذَا قیلَ لَهم الَ تُفْسدواْ فی األَرضِ قَالُواْ إِنَّما نَحنُ مصلحونَ {
 }11گویند ما خود اصالحگریم {مى و چون به آنان گفته شود در زمین فساد مکنید

 }12أَال إِنَّهم هم الْمفْسدونَ ولَـکن الَّ یشْعرُونَ {
 }12فهمند {بهوش باشید که آنان فسادگرانند لیکن نمى

ماء أَال إِنَّهفَهنَ السا آمنُ کَمقَالُواْ أَنُؤْم نَ النَّاسا آمنُواْ کَمآم میلَ لَهإِذَا قونَ { ولَمعن الَّ یلَـکاء وفَهالس م13ه{ 
گویند آیا همان گونه که کم خردان ایمان و چون به آنان گفته شود همان گونه که مردم ایمان آوردند شما هم ایمان بیاورید مى

 }13دانند {خردانند ولى نمىاند ایمان بیاوریم هشدار که آنان همان کمآورده

 }14ونَ {لَّذینَ آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وإِذَا خَلَواْ إِلَى شَیاطینهِم قَالُواْ إِنَّا معکْم إِنَّما نَحنُ مستَهزِؤُوإِذَا لَقُواْ ا
گویند در حقیقت گویند ایمان آوردیم و چون با شیطانهاى خود خلوت کنند مىاند برخورد کنند مىو چون با کسانى که ایمان آورده

 }14کنیم {با شماییم ما فقط [آنان را] ریشخند مىما 

 }15اللّه یستَهزِىء بِهِم ویمدهم فی طُغْیانهِم یعمهونَ {
 }15گذارد تا سرگردان شوند {کند و آنان را در طغیانشان فرو مىخدا [است که] ریشخندشان مى

 }16بِالْهدى فَما ربِحت تِّجارتُهم وما کَانُواْ مهتَدینَ { أُولَـئک الَّذینَ اشْتَرُواْ الضَّالَلَۀَ
 }16یافته نبودند {خریدند در نتیجه داد و ستدشان سود[ى به بار] نیاورد و هدایتهمین کسانند که گمراهى را به [بهاى] هدایت

م ا أَضَاءتنَاراً فَلَم قَدتَوي اسثَلِ الَّذکَم مثَلُهرُونَ {مصبالَّ ی اتی ظُلُمف متَرَکَهو مبِنُورِه اللّه بذَه لَهو17ا ح{ 
مثَل آنان همچون مثَل کسانى است که آتشى افروختند و چون پیرامون آنان را روشنایى داد خدا نورشان را برد و در میان تاریکیهایى 

 }17بینند رهایشان کرد {که نمى

 کْمب مونَ {صرْجِعالَ ی مفَه یم18ع{ 
 }18آیند {کرند اللند کورند بنابراین به راه نمى
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قِ حاعونَ الصهِم می آذَانف مهابِعلُونَ أَصعجرْقٌ یبو دعرو اتظُلُم یهاء فمنَ السبٍ میکَص یطٌ أَوحم واللّه توالْم ذَر

 }19بِالْکافرِینَ {
اند] از [نهیب] آذرخش [و] بیم یا چون [کسانى که در معرض] رگبارى از آسمان که در آن تاریکیها و رعد و برقى است [قرار گرفته

 }19مرگ سر انگشتان خود را در گوشهایشان نهند ولى خدا بر کافران احاطه دارد {

ا أَضَاء لَهکُلَّم مهارصأَب خْطَفرْقُ یالْب کَادی مارِهصأَبو هِمعمبِس بلَذَه شَاء اللّه لَوواْ وقَام هِملَیع إِذَا أَظْلَمو یهاْ فشَوم م

 }20إِنَّ اللَّه علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ {
یک کند [بر جاى نزدیک است که برق چشمانشان را برباید هر گاه که بر آنان روشنى بخشد در آن گام زنند و چون راهشان را تار

 }20گرفت که خدا بر همه چیز تواناست {شان را برمىشنوایى و بینایىخواستخود] بایستند و اگر خدا مى

 }21یا أَیها النَّاس اعبدواْ ربکُم الَّذي خَلَقَکُم والَّذینَ من قَبلکُم لَعلَّکُم تَتَّقُونَ {
 }21اند آفریده است پرستش کنید باشد که به تقوا گرایید {ا و کسانى را که پیش از شما بودهاى مردم پروردگارتان را که شم

زقاً لَّکُم فَالَ تَجعلُواْ للّه الَّذي جعلَ لَکُم األَرض فرَاشاً والسماء بِنَاء وأَنزَلَ منَ السماء ماء فَأَخْرَج بِه منَ الثَّمرَات رِ

 }22داً وأَنتُم تَعلَمونَ {أَندا
همان [خدایى] که زمین را براى شما فرشى [گسترده] و آسمان را بنایى [افراشته] قرار داد و از آسمان آبى فرود آورد و بدان از 

 }22دانید {ها رزقى براى شما بیرون آورد پس براى خدا همتایانى قرار ندهید در حالى که خود مىمیوه

إِن کُنتُمإِنْ و ونِ اللّهن داءکُم مدواْ شُهعادو هثْلن مةٍ مورنَا فَأْتُواْ بِسدبلَى عا نَزَّلْنَا عمبٍ میی رینَ فقادص کُنْتُم 

}23{ 
خود را غیر خدا فرا  اى مانند آن بیاورید و گواهانگویید سورهایم شک دارید پس اگر راست مىو اگر در آنچه بر بنده خود نازل کرده

 }23خوانید {

لْکَافل تدةُ أُعارجالْحو ا النَّاسهقُودی والَّت لُواْ فَاتَّقُواْ النَّارلَن تَفْعلُواْ وتَفْع 24رِینَ {فَإِن لَّم{ 
 }24ان آماده شده بپرهیزید {توانید کرد از آن آتشى که سوختش مردمان و سنگها هستند و براى کافرپس اگر نکردید و هرگز نمى

واْ منْها من ثَمرَةٍ رزقاً قَالُواْ وبشِّرِ الَّذین آمنُواْ وعملُواْ الصالحات أَنَّ لَهم جنَّات تَجرِي من تَحتها األَنْهار کُلَّما رزِقُ

ذَا الَّذي رزِقْنَا من قَبلُ وأُتُواْ بِه متَشَابِه ونَ {هـدا خَالیهف مهرَةٌ وطَهم اجوا أَزیهف ملَه25اً و{ 
اند مژده ده که ایشان را باغهایى خواهد بود که از زیر [درختان] آنها جویها اند و کارهاى شایسته انجام دادهو کسانى را که ایمان آورده

ین همان است که پیش از این [نیز] روزى ما بوده و مانند آن [نعمتها] گویند ااى از آن روزى ایشان شود مىروان است هر گاه میوه
 }25به ایشان داده شود و در آنجا همسرانى پاکیزه خواهند داشت و در آنجا جاودانه بمانند {

آمنُواْ فَیعلَمونَ أَنَّه الْحقُّ من ربهِم وأَما الَّذینَ إِنَّ اللَّه الَ یستَحیِی أَن یضْرِب مثَالً ما بعوضَۀً فَما فَوقَها فَأَما الَّذینَ 

ذَا مثَالً یضلُّ بِه کَثیراً ویهدي بِه کَثیراً وما یضلُّ بِ بِهـ اللَّه اداذَا أَرقُولُونَ مینَ {کَفَرُواْ فَیقإِالَّ الْفَاس 26ه{ 
دانند که آن [مثَل] از جانب اند مىا فروتر [یا فراتر] از آن مثَل زند شرم نیاید پس کسانى که ایمان آوردهاى یخداى را از اینکه به پشه

گویند خدا از این مثَل چه قصد داشته است [خدا] بسیارى را با آن گمراه اند مىپروردگارشان بجاست ولى کسانى که به کفر گراییده
 }26کند {ند و[لى] جز نافرمانان را با آن گمراه نمىکو بسیارى را با آن راهنمایى مى
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األَرضِ أُولَـئک هم  الَّذینَ ینقُضُونَ عهد اللَّه من بعد میثَاقه ویقْطَعونَ ما أَمرَ اللَّه بِه أَن یوصلَ ویفْسدونَ فی

 }27الْخَاسرُونَ {
گسلند و در زمین به فساد شکنند و آنچه را خداوند به پیوستنش امر فرموده مىن مىهمانانى که پیمان خدا را پس از بستن آ

 }27پردازند آنانند که زیانکارانند {مى

 }28 {کَیف تَکْفُرُونَ بِاللَّه وکُنتُم أَمواتاً فَأَحیاکُم ثُم یمیتُکُم ثُم یحیِیکُم ثُم إِلَیه تُرْجعونَ
کند [و] آنگاه به سوى او را منکرید با آنکه مردگانى بودید و شما را زنده کرد باز شما را مى میراند [و] باز زنده مى چگونه خدا

 }28شوید {بازگردانده مى

هو اتاومس عبنَّ ساهواء فَسمى إِلَى الستَواس یعاً ثُممضِ جی األَرا في خَلَقَ لَکُم مالَّذ وه} یملع ءبِکُلِّ شَی 29و{ 
اوست آن کسى که آنچه در زمین است همه را براى شما آفرید سپس به [آفرینش] آسمان پرداخت و هفت آسمان را استوار کرد و او 

 }29به هر چیزى داناست {

جعلُ فیها من یفْسد فیها ویسفک الدماء ونَحنُ نُسبح وإِذْ قَالَ ربک للْمالَئکَۀِ إِنِّی جاعلٌ فی األَرضِ خَلیفَۀً قَالُواْ أَتَ

 }30بِحمدك ونُقَدس لَک قَالَ إِنِّی أَعلَم ما الَ تَعلَمونَ {
ه در گمارى کو چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینى خواهم گماشت [فرشتگان] گفتند آیا در آن کسى را مى

دانم پردازیم فرمود من چیزى مىکنیم و به تقدیست مىآن فساد انگیزد و خونها بریزد و حال آنکه ما با ستایش تو [تو را] تنزیه مى
 }30دانید {که شما نمى

ؤُالء إِن کُنتُم صادقینَ {وعلَّم آدم األَسماء کُلَّها ثُم عرَضَهم علَى الْمالَئکَۀِ فَقَالَ أَنبِئُونی بِأَسماء  31هـ{ 
گویید از اسامى اینها به من سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود اگر راست مىو [خدا] همه [معانى] نامها را به آدم آموخت

 }31خبر دهید {

لالْع أَنت تَنَا إِنَّکلَّما علَنَا إِالَّ م لْمالَ ع انَکحبقَالُواْ س} یمکالْح 32یم{ 
 }32اى هیچ دانشى نیست تویى داناى حکیم {گفتند منزهى تو ما را جز آنچه [خود] به ما آموخته

رضِ وأَعلَم ما یب السماوات واألَقَالَ یا آدم أَنبِئْهم بِأَسمآئهِم فَلَما أَنبأَهم بِأَسمآئهِم قَالَ أَلَم أَقُل لَّکُم إِنِّی أَعلَم غَ

 }33تُبدونَ وما کُنتُم تَکْتُمونَ {
فرمود اى آدم ایشان را از اسامى آنان خبر ده و چون [آدم] ایشان را از اسماءشان خبر داد فرمود آیا به شما نگفتم که من نهفته 

 }33دانم {مى داشتیدکنید و آنچه را پنهان مىدانم و آنچه را آشکار مىآسمانها و زمین را مى

 }34{وإِذْ قُلْنَا للْمالَئکَۀِ اسجدواْ آلدم فَسجدواْ إِالَّ إِبلیس أَبى واستَکْبرَ وکَانَ منَ الْکَافرِینَ 
و چون فرشتگان را فرمودیم براى آدم سجده کنید پس بجز ابلیس که سر باز زد و کبر ورزید و از کافران شد [همه] به سجده 

 }34رافتادند {د

ذه الشَّ ا هـالَ تَقْرَبا وئْتُمثُ شیغَداً حا رنْهکُالَ منَّۀَ والْج کجوزو کُنْ أَنتاس ما آدقُلْنَا یینَ ومنَ الْظَّالرَةَ فَتَکُونَا مج

}35{ 
د فراوان بخورید و[لى] به این درخت نزدیک و گفتیم اى آدم خود و همسرت در این باغ سکونت گیر[ید] و از هر کجاى آن خواهی

 }35نشوید که از ستمکاران خواهید بود {
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کُم فی األَرضِ مستَقَرٌّ ومتَاع إِلَى فَأَزلَّهما الشَّیطَانُ عنْها فَأَخْرَجهما مما کَانَا فیه وقُلْنَا اهبِطُواْ بعضُکُم لبعضٍ عدو ولَ

 }36حینٍ {
پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید و از آنچه در آن بودند ایشان را به درآورد و فرمودیم فرود آیید شما دشمن همدیگرید و براى شما 

 }36در زمین قرارگاه و تا چندى برخوردارى خواهد بود {

 }37ب الرَّحیم {فَتَلَقَّى آدم من ربه کَلمات فَتَاب علَیه إِنَّه هو التَّوا
 }37پذیر مهربان است {سپس آدم از پروردگارش کلماتى را دریافت نمود و [خدا] بر او ببخشود آرى او[ست که] توبه

 }38زَنُونَ {هم یحقُلْنَا اهبِطُواْ منْها جمیعاً فَإِما یأْتینَّکُم منِّی هدى فَمن تَبِع هداي فَالَ خَوف علَیهِم والَ 
فرمودیم جملگى از آن فرود آیید پس اگر از جانب من شما را هدایتى رسد آنان که هدایتم را پیروى کنند بر ایشان بیمى نیست و 

 }38غمگین نخواهند شد {

 }39والَّذینَ کَفَرواْ وکَذَّبواْ بِآیاتنَا أُولَـئک أَصحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَ {
 }39هاى ما را دروغ انگاشتند آنانند که اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود {و[لى] کسانى که کفر ورزیدند و نشانه

ايإِیو کُمدهبِع ي أُوفدهفُواْ بِعأَوو کُملَیع تمی أَنْعالَّت یتمعیلَ اذْکُرُواْ نرَائی إِسنا بونِ {یبه40 فَار{ 
رسید اى فرزندان اسرائیل نعمتهایم را که بر شما ارزانى داشتم به یاد آرید و به پیمانم وفا کنید تا به پیمانتان وفا کنم و تنها از من بت

}40{ 

 }41مناً قَلیالً وإِیاي فَاتَّقُونِ {وآمنُواْ بِما أَنزَلْت مصدقاً لِّما معکُم والَ تَکُونُواْ أَولَ کَافرٍ بِه والَ تَشْتَرُواْ بِآیاتی ثَ
ام که مؤید همان چیزى است که با شماست ایمان آرید و نخستین منکر آن نباشید و آیات مرا به بهایى ناچیز و بدانچه نازل کرده

 }41نفروشید و تنها از من پروا کنید {

واْ الْحتَکْتُملِ واطقَّ بِالْبواْ الْحالَ تَلْبِسونَ {ولَمتَع أَنتُم42قَّ و{ 
 }42دانید کتمان نکنید {و حق را به باطل درنیامیزید و حقیقت را با آنکه خود مى

 }43وأَقیمواْ الصالَةَ وآتُواْ الزَّکَاةَ وارکَعواْ مع الرَّاکعینَ {
 }43کنندگان رکوع کنید {و نماز را بر پا دارید و زکات را بدهید و با رکوع

 }44أَتَأْمرُونَ النَّاس بِالْبِرِّ وتَنسونَ أَنفُسکُم وأَنتُم تَتْلُونَ الْکتَاب أَفَالَ تَعقلُونَ {
 }44اندیشید {خوانید آیا [هیچ] نمىکنید با اینکه شما کتاب [خدا] را مىدهید و خود را فراموش مىآیا مردم را به نیکى فرمان مى

 }45بِالصبرِ والصالَةِ وإِنَّها لَکَبِیرَةٌ إِالَّ علَى الْخَاشعینَ {واستَعینُواْ 
 }45از شکیبایى و نماز یارى جویید و به راستى این [کار] گران است مگر بر فروتنان {

 }46الَّذینَ یظُنُّونَ أَنَّهم مالَقُو ربهِم وأَنَّهم إِلَیه راجِعونَ {
 }46دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد و به سوى او باز خواهند گشت {که مى همان کسانى

 }47یا بنی إِسرَائیلَ اذْکُرُواْ نعمتی الَّتی أَنْعمت علَیکُم وأَنِّی فَضَّلْتُکُم علَى الْعالَمینَ {
 }47[از] اینکه من شما را بر جهانیان برترى دادم یاد کنید { اى فرزندان اسرائیل از نعمتهایم که بر شما ارزانى داشتم و

لٌ ودا عنْهؤْخَذُ مالَ یۀٌ وا شَفَاعنْهلُ مقْبالَ یئاً ون نَّفْسٍ شَیع زِي نَفْسماً الَّ تَجواتَّقُواْ یرُونَ {ونصی م48الَ ه{ 
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کند و نه از او شفاعتى پذیرفته و نه به جاى وى بدلى از کسى دفع نمى و بترسید از روزى که هیچ کس چیزى [از عذاب خدا] را
 }48شود و نه یارى خواهند شد {گرفته مى

ربکُم  م وفی ذَلکُم بالء منوإِذْ نَجینَاکُم منْ آلِ فرْعونَ یسومونَکُم سوء الْعذَابِ یذَبحونَ أَبنَاءکُم ویستَحیونَ نساءکُ

} یمظ49ع{ 
بریدند و کردند پسران شما را سر مىشکنجه مىو [به یاد آرید] آنگاه که شما را از [چنگ] فرعونیان رهانیدیم [آنان] شما را سخت

 }49گذاشتند و در آن [امر بال و] آزمایش بزرگى از جانب پروردگارتان بود {زنهایتان را زنده مى

 }50م الْبحرَ فَأَنجینَاکُم وأَغْرَقْنَا آلَ فرْعونَ وأَنتُم تَنظُرُونَ {وإِذْ فَرَقْنَا بِکُ
 }50کردید غرق کردیم {و هنگامى که دریا را براى شما شکافتیم و شما را نجات بخشیدیم و فرعونیان را در حالى که شما نظاره مى

 }51تَّخَذْتُم الْعجلَ من بعده وأَنتُم ظَالمونَ {وإِذْ واعدنَا موسى أَربعینَ لَیلَۀً ثُم ا
و آنگاه که با موسى چهل شب قرار گذاشتیم آنگاه در غیاب وى شما گوساله را [به پرستش] گرفتید در حالى که ستمکار بودید 

}51{ 

 }52ثُم عفَونَا عنکُمِ من بعد ذَلک لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ {
 }52آن بر شما بخشودیم باشد که شکرگزارى کنید {پس از 

 }53وإِذْ آتَینَا موسى الْکتَاب والْفُرْقَانَ لَعلَّکُم تَهتَدونَ {
 }53یابید {و آنگاه که موسى را کتاب و فرقان [=جداکننده حق از باطل] دادیم شاید هدایت

مِ إِنَّکُما قَوی همقَوى لوسإِذْ قَالَ مو رٌ لَّکُمخَی کُمذَل کُمفَاقْتُلُواْ أَنفُس کُمارِئواْ إِلَى بلَ فَتُوبجالْع کُمبِاتِّخَاذ کُمأَنفُس تُمظَلَم 

} یمالرَّح ابالتَّو وه إِنَّه کُملَیع فَتَاب کُمارِئب ند54ع{ 
ستش] گرفتن گوساله برخود ستم کردید پس به درگاه آفریننده خود توبه و چون موسى به قوم خود گفت اى قوم من شما با [به پر

کنید و [خطاکاران] خودتان را به قتل برسانید که این [کار] نزد آفریدگارتان براى شما بهتر است پس [خدا] توبه شما را پذیرفت که 
 }54پذیر مهربان است {او توبه

 }55لَک حتَّى نَرَى اللَّه جهرَةً فَأَخَذَتْکُم الصاعقَۀُ وأَنتُم تَنظُرُونَ {وإِذْ قُلْتُم یا موسى لَن نُّؤْمنَ 
نگریستید صاعقه شما را فرو و چون گفتید اى موسى تا خدا را آشکارا نبینیم هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد پس در حالى که مى

 }55گرفت {

کُمتوم دعن بثْنَاکُم معب تَشْکُرُونَ { ثُم لَّکُم56لَع{ 
 }56سپس شما را پس از مرگتان برانگیختیم باشد که شکرگزارى کنید {

مو قْنَاکُمزا رم اتبن طَیى کُلُواْ ملْوالسنَّ والْم کُملَیأَنزَلْنَا عو امالْغَم کُملَیظَلَّلْنَا عون کَانُواْ أَنفُسلَـکونَا وا ظَلَم مه

 }57یظْلمونَ {
اى که به شما روزى گستر کردیم و بر شما گزانگبین و بلدرچین فرو فرستادیم [و گفتیم] از خوراکیهاى پاکیزهو بر شما ابر را سایه

 }57داشتند {ایم بخورید و[لى آنان] بر ما ستم نکردند بلکه بر خویشتن ستم روا مىداده
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ذه الْقَرْیۀَ فَکُلُواْ منْها حیثُ شئْتُم رغَداً وادخُلُواْ الْباب سجداً وقُولُواْ حطَّۀٌ نَّغْفرْ لَکُوإِذْ قُلْنَا ادخُلُواْ  هـ اکُمخَطَای م

 }58وسنَزِید الْمحسنینَ {
کنان از در استید فراوان بخورید و سجدهو [نیز به یادآرید] هنگامى را که گفتیم بدین شهر درآیید و از [نعمتهاى] آن هر گونه خو

 }58[بزرگ] درآیید و بگویید [خداوندا] گناهان ما را بریز تا خطاهاى شما را ببخشاییم و [پاداش] نیکوکاران را خواهیم افزود {

ینَ ظَلَملَى الَّذفَأَنزَلْنَا ع میلَ لَهي قرَ الَّذالً غَیواْ قَوینَ ظَلَملَ الَّذدقُونَ {فَبفْسا کَانُواْ یاء بِممنَ السزاً م59واْ رِج{ 
اما کسانى که ستم کرده بودند [آن سخن را] به سخن دیگرى غیر از آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند و ما [نیز] بر آنان که 

 }59یم {ستم کردند به سزاى اینکه نافرمانى پیشه کرده بودند عذابى از آسمان فرو فرستاد

 ناً قَدیشْرَةَ عاثْنَتَا ع نْهم رَترَ فَانفَججالْح اكصعفَقُلْنَا اضْرِب ب همقَوى لوسقَى متَساس إِذو مهشْرَبکُلُّ أُنَاسٍ م ملع

 }60کُلُواْ واشْرَبواْ من رزقِ اللَّه والَ تَعثَواْ فی األَرضِ مفْسدینَ {
سنگ بزن پس دوازده چشمه از آن جوشیدن گرفت و هنگامى که موسى براى قوم خود در پى آب برآمد گفتیم با عصایت بر آن تخته

دانست [و گفتیم] از روزى خدا بخورید و بیاشامید و[لى] در زمین سر به فساد اى آبشخور خود را مىاى که] هر قبیله[به گونه
 }60برمدارید {

إِذْ قُلْتُمو ا وهقْلن بم ضاألَر ا تُنبِتملَنَا م خْرِجی کبلَنَا ر عفَاد داحامٍ وطَع لَىبِرَ عى لَن نَّصوسا ما یهفُوما وهثَّآئق

صبِطُواْ مرٌ اهخَی وي هنَى بِالَّذأَد وي هلُونَ الَّذدتَبا قَالَ أَتَسهلصبا وهسدعالذِّلَّۀُ و هِملَیع تضُرِبو أَلْتُما سراً فَإِنَّ لَکُم م

بِیینَ بِغَیرِ الْحقِّ ذَلک بِما عصواْ والْمسکَنَۀُ وبآؤُواْ بِغَضَبٍ منَ اللَّه ذَلک بِأَنَّهم کَانُواْ یکْفُرُونَ بِآیات اللَّه ویقْتُلُونَ النَّ

کَانُواْ یونَ {وتَد61ع{ 
رویاند از [قبیل] و چون گفتید اى موسى هرگز بر یک [نوع] خوراك تاب نیاوریم از خداى خود براى ما بخواه تا از آنچه زمین مى

ترید پس به شهر فرود آیید سبزى و خیار و سیر و عدس و پیاز براى ما برویاند [موسى] گفت آیا به جاى چیز بهتر خواهان چیز پست
اید براى شما [در آنجا مهیا]ست و [داغ] خوارى و نادارى بر [پیشانى] آنان زده شد و به خشم خدا گرفتار آمدند ه را خواستهکه آنچ

کشتند این از آن روى بود که سرکشى نموده و از حد هاى خدا کفر ورزیده بودند و پیامبران را بناحق مىچرا که آنان به نشانه
 }61درگذرانیده بودند {

حاً فَلَهم أَجرُهم عند ربهِم الَّذینَ آمنُواْ والَّذینَ هادواْ والنَّصارى والصابِئینَ منْ آمنَ بِاللَّه والْیومِ اآلخرِ وعملَ صال إِنَّ

 }62والَ خَوف علَیهِم والَ هم یحزَنُونَ {
اند و ترسایان و صابئان هر کس به خدا و روز بازپسین ایمان ورده و کسانى که یهودى شدهدر حقیقت کسانى که [به اسالم] ایمان آ

 }62داشت و کار شایسته کرد پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داشت و نه بیمى بر آنان است و نه اندوهناك خواهند شد {

الطُّور قَکُمنَا فَوفَعرو یثَاقَکُمإِذْ أَخَذْنَا متَتَّقُونَ { و لَّکُملَع یها فاذْکُرُواْ مةٍ ونَاکُم بِقُوا آتَی63خُذُواْ م{ 
ایم به جد و جهد بگیرید و و چون از شما پیمان محکم گرفتیم و [کوه] طور را بر فراز شما افراشتیم [و فرمودیم] آنچه را به شما داده

 }63به تقوا گرایید { آنچه را در آن است به خاطر داشته باشید باشد که

 }64ثُم تَولَّیتُم من بعد ذَلک فَلَوالَ فَضْلُ اللَّه علَیکُم ورحمتُه لَکُنتُم منَ الْخَاسرِینَ {
 }64سپس شما بعد از آن [پیمان] رویگردان شدید و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود مسلما از زیانکاران بودید {
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لَقَدینَ { وئةً خَاسرَدکُونُواْ ق مفَقُلْنَا لَه تبی السف نکُمواْ متَدینَ اعالَّذ تُممل65ع{ 
 }65و کسانى از شما را که در روز شنبه [از فرمان خدا] تجاوز کردند نیک شناختید پس ایشان را گفتیم بوزینگانى طردشده باشید {

ا با نَکَاالً لِّملْنَاهعینَ {فَجتَّقظَۀً لِّلْمعوما وا خَلْفَهما وهیدنَ ی66ی{ 
 }66و ما آن [عقوبت] را براى حاضران و [نسلهاى] پس از آن عبرتى و براى پرهیزگاران پندى قرار دادیم {

تَتَّخذُنَا هزُواً قَالَ أَعوذُ بِاللّه أَنْ أَکُونَ منَ الْجاهلینَ وإِذْ قَالَ موسى لقَومه إِنَّ اللّه یأْمرُکُم أَنْ تَذْبحواْ بقَرَةً قَالُواْ أَ

}67{ 
گیرى گفت دهد که ماده گاوى را سر ببرید گفتند آیا ما را به ریشخند مىخدا به شما فرمان مىو هنگامى که موسى به قوم خود گفت

 }67برم به خدا که [مبادا] از جاهالن باشم {پناه مى

نَ ذَلک فَافْعلُواْ ما تُؤْمرونَ اْ ادع لَنَا ربک یبین لّنَا ما هی قَالَ إِنَّه یقُولُ إِنَّها بقَرَةٌ الَّ فَارِض والَ بِکْرٌ عوانٌ بیقَالُو

}68{ 
اید آن ماده گاوى است نه پیر و فرمگفتند پروردگارت را براى ما بخوان تا بر ما روشن سازد که آن چگونه [گاوى] است گفت وى مى

 }68نه خردسال [بلکه] میانسالى است بین این دو پس آنچه را [بدان] مامورید به جاى آرید {

نُهلَّو ع فْرَاء فَاقـقَرَةٌ صا بقُولُ إِنّهی ا قَالَ إِنَّهنُها لَون لَّنَا میبی کبلَنَا ر عقَالُواْ ادرُّ النَّاظ69رِینَ {ا تَس{ 
فرماید آن ماده گاوى است زرد یکدست و خالص گفتند از پروردگارت بخواه تا بر ما روشن کند که رنگش چگونه است گفت وى مى

 }69کند {که رنگش بینندگان را شاد مى

 }70وإِنَّآ إِن شَاء اللَّه لَمهتَدونَ {قَالُواْ ادع لَنَا ربک یبین لَّنَا ما هی إِنَّ البقَرَ تَشَابه علَینَا 
گفتند از پروردگارت بخواه تا بر ما روشن گرداند که آن چگونه [گاوى] باشد زیرا [چگونگى] این ماده گاو بر ما مشتبه شده و[لى با 

 }70خواهیم شد {توضیحات بیشتر تو] ما ان شاء اهللا حتما دایت

ا بقُولُ إِنَّهی قِّ قَالَ إِنَّهبِالْح ا قَالُواْ اآلنَ جِئْتیهۀَ فیۀٌ الَّ شلَّمسرْثَ می الْحقالَ تَسو ضیرُ األَرا قَرَةٌ الَّ ذَلُولٌ تُثوهحفَذَب

 }71وما کَادواْ یفْعلُونَ {
نقص است و کشتزار را آبیارى کند بىفرماید در حقیقت آن ماده گاوى است که نه رام است تا زمین را شخم زند و نه گفت وى مى

 }71اى در آن نیست گفتند اینک سخن درست آوردى پس آن را سر بریدند و چیزى نمانده بود که نکنند {هیچ لکه

 }72وإِذْ قَتَلْتُم نَفْساً فَادارأْتُم فیها واللّه مخْرِج ما کُنتُم تَکْتُمونَ {
 }72کردید آشکار گردانید {اره او با یکدیگر به ستیزه برخاستید و حال آنکه خدا آنچه را کتمان مىو چون شخصى را کشتید و در ب

 }73فَقُلْنَا اضْرِبوه بِبعضها کَذَلک یحیِی اللّه الْموتَى ویرِیکُم آیاته لَعلَّکُم تَعقلُونَ {
کند و آیات خود را آن [مقتول] بزنید [تا زنده شود] این گونه خدا مردگان را زنده مىاى از آن [گاو سر بریده را] به پس فرمودیم پاره

 }73نمایاند باشد که بیندیشید {به شما مى

األَنْهار وإِنَّ منْها لَما  جرُ منْهثُم قَست قُلُوبکُم من بعد ذَلک فَهِی کَالْحجارةِ أَو أَشَد قَسوةً وإِنَّ منَ الْحجارةِ لَما یتَفَ

ما تَعملٍ عبِغَاف ا اللّهمو ۀِ اللّهنْ خَشْیبِطُ مها یا لَمنْهإِنَّ ماء والْم نْهم خْرُجشَّقَّقُ فَی74لُونَ {ی{ 
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زند و سنگها جویهایى بیرون مى تر از آن چرا که از برخىسپس دلهاى شما بعد از این [واقعه] سخت گردید همانند سنگ یا سخت
 }74کنید غافل نیست {ریزد و خدا از آنچه مىشود و برخى از آنها از بیم خدا فرو مىشکافد و آب از آن خارج مىاى از آنها مىپاره

 ثُم اللّه ونَ کَالَمعمسی منْهکَانَ فَرِیقٌ م قَدو نُواْ لَکُمؤْمونَ أَن یعونَ {أَفَتَطْملَمعی مهو قَلُوها عم دعن بم رِّفُونَهح75ی{ 
شنیدند سپس آن را بعد از فهمیدنش تحریف آیا طمع دارید که [اینان] به شما ایمان بیاورند با آنکه گروهى از آنان سخنان خدا را مى

 }75دانستند {کردند و خودشان هم مىمى

کُم بِه عند قَالُواْ آمنَّا وإِذَا خَالَ بعضُهم إِلَى بعضٍ قَالُواْ أَتُحدثُونَهم بِما فَتَح اللّه علَیکُم لیحآجو وإِذَا لَقُواْ الَّذینَ آمنُواْ

 }76ربکُم أَفَالَ تَعقلُونَ {
کنند ایم و وقتى با همدیگر خلوت مىآوردهگویند ما ایمان اند برخورد کنند مىو [همین یهودیان] چون با کسانى که ایمان آورده

کنید تا آنان به [استناد] آن پیش پروردگارتان بر ضد شما گویند چرا از آنچه خداوند بر شما گشوده است براى آنان حکایت مىمى
 }76کنید {استدالل کنند آیا فکر نمى

 }77یعلنُونَ {أَوالَ یعلَمونَ أَنَّ اللّه یعلَم ما یسرُّونَ وما 
 }77داند {کنند مىدارند و آنچه را آشکار مىدانند که خداوند آنچه را پوشیده مىآیا نمى

 }78ومنْهم أُمیونَ الَ یعلَمونَ الْکتَاب إِالَّ أَمانی وإِنْ هم إِالَّ یظُنُّونَ {
 }78برند {دانند و فقط گمان مىجز خیاالت خامى نمىسوادانى هستند که کتاب [خدا] را و [بعضى] از آنان بى

ذَا منْ عند اللّه لیشْتَرُواْ بِه ثَمناً قُولُونَ هـی ثُم یهِمدبِأَی تَابونَ الْککْتُبینَ یلٌ لِّلَّذیفَو یهِمدأَی تا کَتَبمم ملٌ لَّهییالً فَوقَل 

ا یمم ملٌ لَّهیوونَ {وب79کْس{ 
گویند این از جانب خداست تا بدان بهاى ناچیزى نویسند سپس مىاى] با دستهاى خود مىشدهپس واى بر کسانى که کتاب [تحریف

 }79آورند {به دست آرند پس واى بر ایشان از آنچه دستهایشان نوشته و واى بر ایشان از آنچه [از این راه] به دست مى

قُولُونَ علَى اللّه ما الَ مسنَا النَّار إِالَّ أَیاماً معدودةً قُلْ أَتَّخَذْتُم عند اللّه عهدا فَلَن یخْلف اللّه عهده أَم تَوقَالُواْ لَن تَ

 }80تَعلَمونَ {
ه خدا پیمان خود را هرگز خالف نخواهد اید کو گفتند جز روزهایى چند هرگز آتش به ما نخواهد رسید بگو مگر پیمانى از خدا گرفته

 }80دهید {دانید به دروغ به خدا نسبت مىکرد یا آنچه را نمى

 }81بلَى من کَسب سیئَۀً وأَحاطَت بِه خَطیـئَتُه فَأُولَـئک أَصحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَ {
 }81میان گیرد پس چنین کسانى اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود {آرى کسى که بدى به دست آورد و گناهش او را در 

 }82والَّذینَ آمنُواْ وعملُواْ الصالحات أُولَـئک أَصحاب الْجنَّۀِ هم فیها خَالدونَ {
 }82ند ماند {اند آنان اهل بهشتند و در آن جاودان خواهو کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

لْیتَامى والْمساکینِ وقُولُواْ للنَّاسِ وإِذْ أَخَذْنَا میثَاقَ بنی إِسرَائیلَ الَ تَعبدونَ إِالَّ اللّه وبِالْوالدینِ إِحساناً وذي الْقُرْبى وا

تُملَّیتَو آتُواْ الزَّکَاةَ ثُمالَةَ وواْ الصیمأَقناً وسرِضُونَ { حعأَنتُم مو نکُمیالً م83إِالَّ قَل{ 
و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان 

اندکى از شما [همگى] به حالت اعراض کنید و با مردم [به زبان] خوش سخن بگویید و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید آنگاه جز 
 }83روى برتافتید {

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٤٤٥                                                   https:T.me/quranpuyan 

 }84نتُم تَشْهدونَ {وإِذْ أَخَذْنَا میثَاقَکُم الَ تَسفکُونَ دماءکُم والَ تُخْرِجونَ أَنفُسکُم من دیارِکُم ثُم أَقْرَرتُم وأَ
و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید سپس [به این پیمان] اقرار و چون از شما پیمان محکم گرفتیم که خون همدیگر را مریزید 

 }84کردید و خود گواهید {

ؤُالء تَقْتُلُونَ أَنفُسکُم وتُخْرِجونَ فَرِیقاً منکُم من دیارِهم تَظَاهرُونَ علَیهِم بِاإلِثْ هـ أَنتُم ثُم أتُوکُمإِن یانِ وودالْعمِ و

ء من یفْعلُ ذَلک تُفَادوهم وهو محرَّم علَیکُم إِخْرَاجهم أَفَتُؤْمنُونَ بِبعضِ الْکتَابِ وتَکْفُرُونَ بِبعضٍ فَما جزَا أُسارى

ذَابِ والْع ونَ إِلَى أَشَدرَدۀِ یامیالْق مویا ونْیاةِ الدیی الْحف زْيإِالَّ خ نکُملُونَ {مما تَعملٍ عبِغَاف ا اللّه85م{ 
رانید و به گناه و تجاوز بر ضد آنان کشید و گروهى از خودتان را از دیارشان بیرون مى[ولى] باز همین شما هستید که یکدیگر را مى

آنکه [نه تنها کشتن بلکه] بیرون کنید با کنید و اگر به اسارت پیش شما آیند به [دادن] فدیه آنان را آزاد مىبه یکدیگر کمک مى
ورزید پس جزاى هر کس از اى کفر مىآورید و به پارهاى از کتاب [تورات] ایمان مىکردن آنان بر شما حرام شده است آیا شما به پاره

رند و خداوند از ترین عذابها باز بشما که چنین کند جز خوارى در زندگى دنیا چیزى نخواهد بود و روز رستاخیز ایشان را به سخت
 }85کنید غافل نیست {آنچه مى

 }86{ أُولَـئک الَّذینَ اشْتَرَواْ الْحیاةَ الدنْیا بِاآلَخرَةِ فَالَ یخَفَّف عنْهم الْعذَاب والَ هم ینصرُونَ
 }86و نه ایشان یارى شوند {همین کسانند که زندگى دنیا را به [بهاى] جهان دیگر خریدند پس نه عذاب آنان سبک گردد 

یدنَاه بِرُوحِ الْقُدسِ أَفَکُلَّما ولَقَد آتَینَا موسى الْکتَاب وقَفَّینَا من بعده بِالرُّسلِ وآتَینَا عیسى ابنَ مرْیم الْبینَات وأَ

 رْتُمتَکْباس کُمى أَنفُسوا الَ تَهولٌ بِمسر اءکُمفَرِیقاً تَقْتُلُونَ {جو تُم87فَفَرِیقاً کَذَّب{ 
هاى آشکار سر هم فرستادیم و عیسى پسر مریم را معجزهو همانا به موسى کتاب [تورات] را دادیم و پس از او پیامبرانى را پشت

د برایتان آورد کبر ورزیدید بخشیدیم و او را با روح القدس تایید کردیم پس چرا هر گاه پیامبرى چیزى را که خوشایند شما نبو
 }87گروهى را دروغگو خواندید و گروهى را کشتید {

 }88وقَالُواْ قُلُوبنَا غُلْف بل لَّعنَهم اللَّه بِکُفْرِهم فَقَلیالً ما یؤْمنُونَ {
آورند چه پس آنان که ایمان مىو گفتند دلهاى ما در غالف است [نه چنین نیست] بلکه خدا به سزاى کفرشان لعنتشان کرده است 

 }88اند {شمارهاندك

کَفَرُواْ فَلَما جاءهم ما عرَفُواْ ولَما جاءهم کتَاب منْ عند اللّه مصدقٌ لِّما معهم وکَانُواْ من قَبلُ یستَفْتحونَ علَى الَّذینَ 

 }89لْکَافرِینَ {کَفَرُواْ بِه فَلَعنَۀُ اللَّه علَى ا
و هنگامى که از جانب خداوند کتابى که مؤید آنچه نزد آنان است برایشان آمد و از دیرباز [در انتظارش] بر کسانى که کافر شده بودند 

 }89خدا بر کافران باد {شناختند برایشان آمد انکارش کردند پس لعنتجستند ولى همین که آنچه [که اوصافش] را مىپیروزى مى

لَى مع هن فَضْلم نَزِّلُ اللّهغْیاً أَن یب ا أنَزَلَ اللّهکْفُرُواْ بِمأَن ی مهأَنفُس اْ بِها اشْتَرَومآؤُواْ بِغَضَبٍ بِئْسفَب هادبنْ عشَاء من ی

 }90علَى غَضَبٍ وللْکَافرِینَ عذَاب مهِینٌ {
د که به آنچه خدا نازل کرده بود از سر رشک انکار آوردند که چرا خداوند از فضل خویش بر هر وه که به چه بد بهایى خود را فروختن

آور است فرستد پس به خشمى بر خشم دیگر گرفتار آمدند و براى کافران عذابى خفتکس از بندگانش که بخواهد [آیاتى] فرو مى
}90{ 
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الُواْ نُؤْمنُ بِمآ أُنزِلَ علَینَا ویکْفُرونَ بِما وراءه وهو الْحقُّ مصدقاً لِّما معهم قُلْ فَلم وإِذَا قیلَ لَهم آمنُواْ بِما أَنزَلَ اللّه قَ

 }91تَقْتُلُونَ أَنبِیاء اللّه من قَبلُ إِن کُنتُم مؤْمنینَ {
آوریم و ند ما به آنچه بر [پیامبر] خودمان نازل شده ایمان مىگویو چون به آنان گفته شود به آنچه خدا نازل کرده ایمان آورید مى

کنند بگو اگر مؤمن بودید پس چرا پیش از این غیر آن را با آنکه [کامال] حق و مؤید همان چیزى است که با آنان است انکار مى
 }91کشتید {پیامبران خدا را مى

 }92خَذْتُم الْعجلَ من بعده وأَنتُم ظَالمونَ {ولَقَد جاءکُم موسى بِالْبینَات ثُم اتَّ
 }92و قطعا موسى براى شما معجزات آشکارى آورد سپس آن گوساله را در غیاب وى [به خدایى] گرفتید و ستمکار شدید {

نَاکُم بِقُوا آتَیخُذُواْ م الطُّور قَکُمنَا فَوفَعرو یثَاقَکُمإِذْ أَخَذْنَا مو ی قُلُوبِهِمواْ فأُشْرِبنَا ویصعنَا وعمواْ قَالُواْ سعماسةٍ و

 }93الْعجلَ بِکُفْرِهم قُلْ بِئْسما یأْمرُکُم بِه إِیمانُکُم إِن کُنتُم مؤْمنینَ {
ایم به جد و جهد بگیرید یم] آنچه را به شما دادهو آنگاه که از شما پیمان محکم گرفتیم و [کوه] طور را بر فراز شما برافراشتیم [و گفت

و [به دستورهاى آن] گوش فرا دهید گفتند شنیدیم و نافرمانى کردیم و بر اثر کفرشان [مهر] گوساله در دلشان سرشته شد بگو اگر 
 }93دارد {مؤمنید [بدانید که] ایمانتان شما را به بد چیزى وامى

ارالد لَکُم ینَ { قُلْ إِن کَانَتقادص إِن کُنتُم تواْ الْمنَّوونِ النَّاسِ فَتَمن دۀً مصخَال اللّه ندرَةُ ع94اآلَخ{ 
 }94گویید آرزوى مرگ کنید {بگو اگر در نزد خدا سراى بازپسین یکسر به شما اختصاص دارد نه دیگر مردم پس اگر راست مى

ا قَدا بِمدأَب هنَّوتَملَن یمینَ {وبِالظَّال یملع اللّهو یهِمدأَی ت95م{ 
 }95اند هرگز آن را آرزو نخواهند کرد و خدا به [حال] ستمگران داناست {ولى به سبب کارهایى که از پیش کرده

و یعمرُ أَلْف سنَۀٍ وما هو بِمزَحزِحه منَ الْعذَابِ ولَتَجِدنَّهم أَحرَص النَّاسِ علَى حیاةٍ ومنَ الَّذینَ أَشْرَکُواْ یود أَحدهم لَ

 }96أَن یعمرَ واللّه بصیرٌ بِما یعملُونَ {
ورزند خواهى یافت هر یک از ایشان آرزو دارد تر] از کسانى که شرك مىو آنان را مسلما آزمندترین مردم به زندگى و [حتى حریص

کنند عمر کند با آنکه اگر چنین عمرى هم به او داده شود وى را از عذاب دور نتواند داشت و خدا بر آنچه مىکه کاش هزار سال 
 }96بیناست {

هو هیدنَ ییا بقاً لِّمدصم بِإِذْنِ اللّه لَى قَلْبِکع نَزَّلَه رِیلَ فَإِنَّها لِّجِبودن کَانَ علْقُلْ مشْرَى لبى وینَ {دنؤْم97م{ 
بگو کسى که دشمن جبرئیل است [در واقع دشمن خداست] چرا که او به فرمان خدا قرآن را بر قلبت نازل کرده است در حالى که 

 }97مؤید [کتابهاى آسمانى] پیش از آن و هدایت و بشارتى براى مؤمنان است {

 }98برِیلَ ومیکَالَ فَإِنَّ اللّه عدو لِّلْکَافرِینَ {من کَانَ عدوا لِّلّه ومآلئکَته ورسله وجِ
 }98هر که دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیل است [بداند که] خدا یقینا دشمن کافران است {

 }99{ ولَقَد أَنزَلْنَآ إِلَیک آیات بینَات وما یکْفُرُ بِها إِالَّ الْفَاسقُونَ
 }99کند {و همانا بر تو آیاتى روشن فرو فرستادیم و جز فاسقان [کسى] آنها را انکار نمى

 }100أَوکُلَّما عاهدواْ عهداً نَّبذَه فَرِیقٌ منْهم بلْ أَکْثَرُهم الَ یؤْمنُونَ {
دور افکندند بلکه [حقیقت این است که] بیشترشان ایمان و مگر نه این بود که [یهود] هر گاه پیمانى بستند گروهى از ایشان آن را 

 }100آورند {نمى

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٤٤۷                                                   https:T.me/quranpuyan 

اب اللّه وراء ظُهورِهم کَأَنَّهم ولَما جاءهم رسولٌ منْ عند اللّه مصدقٌ لِّما معهم نَبذَ فَرِیقٌ منَ الَّذینَ أُوتُواْ الْکتَاب کتَ

 }101الَ یعلَمونَ {
داشت گروهى از اهل کتاب کتاب خدا را اى از جانب خداوند برایشان آمد که آنچه را با آنان بود تصدیق مىو آنگاه که فرستاده

 }101دانند {سر افکندند چنانکه گویى [از آن هیچ] نمىپشت

یمانُ ولَـکنَّ الشَّیاطینَ کَفَرُواْ یعلِّمونَ النَّاس السحرَ وما أُنزِلَ واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّیاطینُ علَى ملْک سلَیمانَ وما کَفَرَ سلَ

  تَکْفُرْ فَیتَعلَّمونَ منْهما ماعلَى الْملَکَینِ بِبابِلَ هاروت وماروت وما یعلِّمانِ منْ أَحد حتَّى یقُوالَ إِنَّما نَحنُ فتْنَۀٌ فَالَ

ما یضُرُّهم والَ ینفَعهم ولَقَد علمواْ یفَرِّقُونَ بِه بینَ الْمرْء وزوجِه وما هم بِضَآرینَ بِه منْ أَحد إِالَّ بِإِذْنِ اللّه ویتَعلَّمونَ 

 }102بِه أَنفُسهم لَو کَانُواْ یعلَمونَ { لَمنِ اشْتَرَاه ما لَه فی اآلخرَةِ منْ خَالَقٍ ولَبِئْس ما شَرَواْ
سلیمان خوانده [و درس گرفته] بودند پیروى کردند و سلیمان کفر نورزید لیکن آن و آنچه را که شیطان[صفت]ها در سلطنت

وت در بابل فرو فرستاده آموختند و [نیز از] آنچه بر آن دو فرشته هاروت و مارشیطان[صفت]ها به کفر گراییدند که به مردم سحر مى
گفتند ما [وسیله] کردند مگر آنکه [قبال به او] مىشده بود [پیروى کردند] با اینکه آن دو [فرشته] هیچ کس را تعلیم [سحر] نمى

و  آموختند که به وسیله آن میان مردآزمایشى [براى شما] هستیم پس زنهار کافر نشوى و[لى] آنها از آن دو [فرشته] چیزهایى مى
آموختند توانستند به وسیله آن به احدى زیان برسانند و [خالصه] چیزى مىهمسرش جدایى بیفکنند هر چند بدون فرمان خدا نمى

رسانید و قطعا [یهودیان] دریافته بودند که هر کس خریدار این [متاع] باشد در آخرت که برایشان زیان داشت و سودى بدیشان نمى
 }102دانستند {بد بود آنچه به جان خریدنداگر مى اى ندارد وه که چهبهره

 }103ولَو أَنَّهم آمنُواْ واتَّقَوا لَمثُوبۀٌ منْ عند اللَّه خَیرٌ لَّو کَانُواْ یعلَمونَ {
 }103د {دانستنیافتند] بهتر بوداگر مىاگر آنها گرویده و پرهیزگارى کرده بودند قطعا پاداشى [که] از جانب خدا [مى

} یمأَل ذَابرِینَ علکَافلوا ْوعماسقُولُواْ انظُرْنَا ونَا واعنُواْ الَ تَقُولُواْ رینَ آما الَّذها أَی104ی{ 
 }104اید نگویید راعنا و بگویید انظرنا و [این توصیه را] بشنوید و [گر نه] کافران را عذابى دردناك است {اى کسانى که ایمان آورده

بن ررٍ منْ خَیکُم ملَینَزَّلَ عینَ أَن یشْرِکالَ الْمتَابِ ولِ الْکنْ أَهینَ کَفَرُواْ مالَّذ دوا یشَاء من یم هتمبِرَح خْتَصی اللّهو کُم

 }105واللّه ذُو الْفَضْلِ الْعظیمِ {
دارند خیرى از جانب پروردگارتان بر شما فرود آید با نه مشرکان [هیچ کدام] دوست نمىاند و نه کسانى که از اهل کتاب کافر شده
 }105بخشى عظیم است {خود اختصاص دهد و خدا داراى فزونآنکه خدا هر که را خواهد به رحمت

لَمتَع ا أَلَمهثْلم ا أَونْهرٍ مبِخَی ا نَأْتهنُنس ۀٍ أَونْ آیخْ ما نَنسیرٌ { مقَد ءکُلِّ شَی لَىع 106أَنَّ اللّه{ 
آوریم مگر ندانستى که خدا بر هر کارى هر حکمى را نسخ کنیم یا آن را به [دست] فراموشى بسپاریم بهتر از آن یا مانندش را مى

 }106تواناست {

 }107من دونِ اللّه من ولی والَ نَصیرٍ { أَلَم تَعلَم أَنَّ اللّه لَه ملْک السماوات واألَرضِ وما لَکُم
 }107مگر ندانستى که فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست و شما جز خدا سرور و یاورى ندارید {

 }108نِ فَقَد ضَلَّ سواء السبِیلِ {أَم تُرِیدونَ أَن تَسأَلُواْ رسولَکُم کَما سئلَ موسى من قَبلُ ومن یتَبدلِ الْکُفْرَ بِاإلِیما
خواهید از پیامبر خود همان را بخواهید که قبال از موسى خواسته شد و هر کس کفر را با ایمان عوض کند مسلما از راه درست آیا مى

 }108گمراه شده است {
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انإِیم دعن بونَکُم مرُدی تَابِ لَولِ الْکنْ أَهیرٌ مکَث دفُواْ وقُّ فَاعالْح منَ لَهیا تَبم دعن بهِم مأَنفُس ندنْ عا مدسکُفَّاراً ح کُم

 }109واصفَحواْ حتَّى یأْتی اللّه بِأَمرِه إِنَّ اللّه علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ {
کردند که شما را بعد از که در وجودشان بود آرزو مىبسیارى از اهل کتاب پس از اینکه حق برایشان آشکار شد از روى حسدى 

 }109ایمانتان کافر گردانند پس عفو کنید و درگذرید تا خدا فرمان خویش را بیاورد که خدا بر هر کارى تواناست {

ندع وهرٍ تَجِدنْ خَیکُم مواْ ألَنفُسما تُقَدمآتُواْ الزَّکَاةَ والَةَ وواْ الصیمأَقیرٌ { وصلُونَ بما تَعبِم إِنَّ اللّه 110اللّه{ 
و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید و هر گونه نیکى که براى خویش از پیش فرستید آن را نزد خدا باز خواهید یافت آرى خدا به 

 }110کنید بیناست {آنچه مى

 }111اً أَو نَصارى تلْک أَمانیهم قُلْ هاتُواْ برْهانَکُم إِن کُنتُم صادقینَ {وقَالُواْ لَن یدخُلَ الْجنَّۀَ إِالَّ من کَانَ هود
گویید دلیل و گفتند هرگز کسى به بهشت درنیاید مگر آنکه یهودى یا ترسا باشد این آرزوهاى [واهى] ایشان است بگو اگر راست مى

 }111خود را بیاورید {

 لَمنْ أَسلَى مزَنُونَ {بحی مالَ هو هِملَیع فالَ خَوو هبر ندع رُهأَج نٌ فَلَهسحم وهو لّهل ههج112و{ 
آرى هر کس که خود را با تمام وجود به خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد پس مزد وى پیش پروردگار اوست و بیمى بر آنان نیست و 

 }112غمگین نخواهند شد {

نَ الْکتَاب کَذَلک قَالَ وقَالَت الْیهود لَیست النَّصارى علَى شَیء وقَالَت النَّصارى لَیست الْیهود علَى شَیء وهم یتْلُو

 }113انُواْ فیه یخْتَلفُونَ {الَّذینَ الَ یعلَمونَ مثْلَ قَولهِم فَاللّه یحکُم بینَهم یوم الْقیامۀِ فیما کَ
خوانند افراد و یهودیان گفتند ترسایان بر حق نیستند و ترسایان گفتند یهودیان بر حق نیستند با آنکه آنان کتاب [آسمانى] را مى

داورى خواهد کرد کردند میان آنان نادان نیز [سخنى] همانند گفته ایشان گفتند پس خداوند روز رستاخیز در آنچه با هم اختالف مى
}113{ 

ا کَانَ لَهم کلَـئا أُوی خَرَابِهى فعسو هما اسیهذْکَرَ فأَن ی اللّه اجِدسم نَعن ممم نْ أَظْلَممینَ وفا إِالَّ خَآئخُلُوهدأَن ی م

} یمظع ذَابرَةِ عی اآلخف ملَهو زْيا خنْیی الدف م114له{ 
لرزان در و کیست بیدادگرتر از آن کس که نگذارد در مساجد خدا نام وى برده شود و در ویرانى آنها بکوشد آنان حق ندارند جز ترسان

 }114آن [مسجد]ها درآیند در این دنیا ایشان را خوارى و در آخرت عذابى بزرگ است {

 }115فَثَم وجه اللّه إِنَّ اللّه واسع علیم { وللّه الْمشْرِقُ والْمغْرِب فَأَینَما تُولُّواْ
 }115و مشرق و مغرب از آن خداست پس به هر سو رو کنید آنجا روى [به] خداست آرى خدا گشایشگر داناست {

 ضِ کُلٌّ لَّهاألَرو اتاومی السا فم ل لَّهب انَهحبا سلَدو قَالُواْ اتَّخَذَ اللّهتُونَ {و116قَان{ 
و گفتند خداوند فرزندى براى خود اختیار کرده است او منزه است بلکه هر چه در آسمانها و زمین است از آن اوست [و] همه 

 }116فرمانپذیر اویند {

 }117بدیع السماوات واألَرضِ وإِذَا قَضَى أَمراً فَإِنَّما یقُولُ لَه کُن فَیکُونُ {
 }117شود {گوید [موجود] باش پس [فورا موجود] مىید آورنده آسمانها و زمین [است] و چون به کارى اراده فرماید فقط مى[او] پد
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هِم ملن قَبینَ مقَالَ الَّذ کۀٌ کَذَلینَا آیتَأْت أَو نَا اللّهکَلِّمالَ یونَ لَولَمعینَ الَ یقَالَ الَّذتَشَو هِملنَّا ثْلَ قَویب قَد مهقُلُوب تهاب

 }118اآلیات لقَومٍ یوقنُونَ {
آید کسانى که پیش از اینان بودند [نیز] مثل همین گفته اى نمىگوید یا براى ما معجزهافراد نادان گفتند چرا خدا با ما سخن نمى

ایم خود] را براى گروهى که یقین دارند نیک روشن گردانیدهها[ى ماند ما نشانهگفتند دلها [و افکار]شان به هم مىایشان را مى
}118{ 

 }119إِنَّا أَرسلْنَاك بِالْحقِّ بشیرًا ونَذیرًا والَ تُسأَلُ عنْ أَصحابِ الْجحیمِ {
 }119دهنده باشى و [لى] درباره دوزخیان از تو پرسشى نخواهد شد {ما تو را بحق فرستادیم تا بشارتگر و بیم

اتَّبعت أَهواءهم بعد الَّذي ولَن تَرْضَى عنک الْیهود والَ النَّصارى حتَّى تَتَّبِع ملَّتَهم قُلْ إِنَّ هدى اللّه هو الْهدى ولَئنِ 

 }120جاءك منَ الْعلْمِ ما لَک منَ اللّه من ولی والَ نَصیرٍ {
خداست که هدایت شوند مگر آنکه از کیش آنان پیروى کنى بگو در حقیقت تنها هدایتو ترسایان از تو راضى نمى و هرگز یهودیان

[واقعى] است و چنانچه پس از آن علمى که تو را حاصل شد باز از هوسهاى آنان پیروى کنى در برابر خدا سرور و یاورى نخواهى 
 }120داشت {

 }121اب یتْلُونَه حقَّ تالَوته أُولَـئک یؤْمنُونَ بِه ومن یکْفُرْ بِه فَأُولَـئک هم الْخَاسرُونَ {الَّذینَ آتَینَاهم الْکتَ
خوانند ایشانند که بدان ایمان دارند و[لى] کسانى که بدان کفر ایم [و] آن را چنانکه باید مىکسانى که کتاب [آسمانى] به آنان داده

 }121نند که زیانکارانند {ورزند همانا

 }122یا بنی إِسرَائیلَ اذْکُرُواْ نعمتی الَّتی أَنْعمت علَیکُم وأَنِّی فَضَّلْتُکُم علَى الْعالَمینَ {
 }122اى فرزندان اسرائیل نعمتم را که بر شما ارزانى داشتم و اینکه شما را بر جهانیان برترى دادم یاد کنید {

 }123صرُونَ {قُواْ یوماً الَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَیئاً والَ یقْبلُ منْها عدلٌ والَ تَنفَعها شَفَاعۀٌ والَ هم ینواتَّ
را کند و نه بدل و بالگردانى از وى پذیرفته شود و نه او و بترسید از روزى که هیچ کس چیزى [از عذاب خدا] را از کسى دفع نمى

 }123میانجیگرى سودمند افتد و نه یارى شوند {

ین ذُرما قَالَ واملنَّاسِ إِمل لُکاعنَّ قَالَ إِنِّی جهفَأَتَم اتمبِکَل هبر یمرَاهتَلَى إِباب إِذینَ ومي الظَّالدهنَالُ عی قَالَ الَ یت

}124{ 
تى بیازمود و وى آن همه را به انجام رسانید [خدا به او] فرمود من تو را پیشواى مردم قرار دادم و چون ابراهیم را پروردگارش با کلما

 }124رسد {[ابراهیم] پرسید از دودمانم [چطور] فرمود پیمان من به بیدادگران نمى

قَامِ إِبن مذُواْ ماتَّخناً وأَمۀً لِّلنَّاسِ وثَابم تیلْنَا الْبعإِذْ جو یتیرَا بیلَ أَن طَهاعمإِسو یمرَاهنَا إِلَى إِبهِدعى ولصم یمرَاه

} ودجالرُّکَّعِ السینَ وفاکالْعینَ وفلطَّائ125ل{ 
خود اختیار و چون خانه [کعبه] را براى مردم محل اجتماع و [جاى] امنى قرار دادیم [و فرمودیم] در مقام ابراهیم نمازگاهى براى 

 }125کنندگان و معتکفان و رکوع و سجودکنندگان پاکیزه کنید {کنید و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که خانه مرا براى طواف

َذَا بلَدا آمنًا وارزقْ أَهلَه منَ الثَّمرَات منْ آمنَ منْهم بِاللّ لْ هـعاج بر یمرَاهإِذْ قَالَ إِبون کَفَرَ  همرِ قَالَ ومِ اآلخوالْیو

 }126فَأُمتِّعه قَلیالً ثُم أَضْطَرُّه إِلَى عذَابِ النَّارِ وبِئْس الْمصیرُ {
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و چون ابراهیم گفت پروردگارا این [سرزمین] را شهرى امن گردان و مردمش را هر کس از آنان که به خدا و روز بازپسین ایمان 
کنم سپس او را با خوارى به سوى عذاب آتش ها روزى بخش فرمود و[لى] هر کس کفر بورزد اندکى برخوردارش مىرآوردهبیاورد از ف

 }126کشانم و چه بد سرانجامى است {[دوزخ] مى

 }127نت السمیع الْعلیم {وإِذْ یرْفَع إِبرَاهیم الْقَواعد منَ الْبیت وإِسماعیلُ ربنَا تَقَبلْ منَّا إِنَّک أَ
گفتند] اى پروردگار ما از ما بپذیر که در حقیقت تو بردند [مىهاى خانه [کعبه] را باال مىو هنگامى که ابراهیم و اسماعیل پایه

 }127شنواى دانایى {

 }128لَّک وأَرِنَا منَاسکَنَا وتُب علَینَآ إِنَّک أَنت التَّواب الرَّحیم {ربنَا واجعلْنَا مسلمینِ لَک ومن ذُریتنَا أُمۀً مسلمۀً 
پروردگارا ما را تسلیم [فرمان] خود قرار ده و از نسل ما امتى فرمانبردار خود [پدید آر] و آداب دینى ما را به ما نشان ده و بر ما 

 }128پذیر مهربان {ببخشاى که تویى توبه

بر زَکِّیهِمیۀَ وکْمالْحو تَابالْک مهلِّمعیو کاتآی هِملَیتْلُو عی منْهوالً مسر یهِمثْ فعابنَا و یمکزِیزُ الحالع أَنت إِنَّک

}129{ 
شان کند کمت به آنان بیاموزد و پاکیزهاى از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و کتاب و حپروردگارا در میان آنان فرستاده

 }129ناپذیر حکیمى {زیرا که تو خود شکست

ی اآلخف إِنَّها ونْیی الدف نَاهطَفَیاص لَقَدو هنَفْس هفن سإِالَّ م یمرَاهلَّۀِ إِبن مع رْغَبن یمینَ {وحالنَ الص130رَةِ لَم{ 
تابد و ما او را در این دنیا برگزیدیم و البته در آخرت [نیز] از مغزى گراید از آیین ابراهیم روى برمىکو چه کسى جز آنکه به سب

 }130شایستگان خواهد بود {

 }131إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمت لرَب الْعالَمینَ {
 }131گار جهانیان تسلیم شدم {هنگامى که پروردگارش به او فرمود تسلیم شو گفت به پرورد

 }132نتُم مسلمونَ {ووصى بِها إِبرَاهیم بنیه ویعقُوب یا بنی إِنَّ اللّه اصطَفَى لَکُم الدینَ فَالَ تَموتُنَّ إَالَّ وأَ
چنین گفتند] اى پسران من خداوند براى و ابراهیم و یعقوب پسران خود را به همان [آیین] سفارش کردند [و هر دو در وصیتشان 

 }132شما این دین را برگزید پس البته نباید جز مسلمان بمیرید {

م ـهک وإِلَـه آبائک إِبرَاهیأَم کُنتُم شُهداء إِذْ حضَرَ یعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنیه ما تَعبدونَ من بعدي قَالُواْ نَعبد إِلَ

 }133وإِسماعیلَ وإِسحقَ إِلَـها واحدا ونَحنُ لَه مسلمونَ {
آیا وقتى که یعقوب را مرگ فرا رسید حاضر بودید هنگامى که به پسران خود گفت پس از من چه را خواهید پرستید گفتند معبود تو 

 }133رستیم و در برابر او تسلیم هستیم {پو معبود پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق معبودى یگانه را مى

 }134تلْک أُمۀٌ قَد خَلَت لَها ما کَسبت ولَکُم ما کَسبتُم والَ تُسأَلُونَ عما کَانُوا یعملُونَ {
اند شما بازخواست دهکرآن جماعت را روزگار به سر آمد دستاورد آنان براى آنان و دستاورد شما براى شماست و از آنچه آنان مى

 }134نخواهید شد {

 }135{وقَالُواْ کُونُواْ هودا أَو نَصارى تَهتَدواْ قُلْ بلْ ملَّۀَ إِبرَاهیم حنیفًا وما کَانَ منَ الْمشْرِکینَ 
گرا [هستم] و وى از مشرکان نبود یابید بگو نه بلکه [بر] آیین ابراهیم حقو [اهل کتاب] گفتند یهودى یا مسیحى باشید تا هدایت

}135{ 

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٤٥۱                                                   https:T.me/quranpuyan 

سباط وما أُوتی موسى قُولُواْ آمنَّا بِاللّه ومآ أُنزِلَ إِلَینَا وما أُنزِلَ إِلَى إِبرَاهیم وإِسماعیلَ وإِسحقَ ویعقُوب واأل

 }136بینَ أَحد منْهم ونَحنُ لَه مسلمونَ { وعیسى وما أُوتی النَّبِیونَ من ربهِم الَ نُفَرِّقُ
بگویید ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل آمده و به آنچه به موسى و عیسى 

گذاریم و در یم میان هیچ یک از ایشان فرق نمىاداده شده و به آنچه به همه پیامبران از سوى پروردگارشان داده شده ایمان آورده
 }136برابر او تسلیم هستیم {

 میکَهکْفیقَاقٍ فَسی شف ما هاْ فَإِنَّملَّوإِن تَوواْ وتَداه فَقَد نتُم بِها آمثْلِ منُواْ بِمفَإِنْ آم} یملالْع یعمالس وهو 137اللّه{ 
اند ولى اگر روى برتافتند جز این نیست که سر شدهاید ایمان آوردند قطعا هدایته آنچه شما بدان ایمان آوردهپس اگر آنان [هم] ب

 }137خواهد کرد که او شنواى داناست {ستیز [و جدایى ] دارند و به زودى خداوند [شر] آنان را از تو کفایت

غَۀً وبص نَ اللّهنُ مسنْ أَحمو غَۀَ اللّهبابِدونَ {صع نُ لَه138نَح{ 
 }138نگارتر از خدا و ما او را پرستندگانیم {خوشاین است نگارگرى الهى و کیست

خْلم نُ لَهنَحو الُکُممأَع لَکُمالُنَا وملَنَا أَعو کُمبرنَا وبر وهو ی اللّهونَنَا فآجونَ {قُلْ أَتُح139ص{ 
کنید با آنکه او پروردگار ما و پروردگار شماست و کردارهاى ما از آن ما و کردارهاى شما از خدا با ما بحث و گفتگو مىبگو آیا درباره 

 }139ورزیم {آن شماست و ما براى او اخالص مى

قَ ویعقُوب واألسباطَ کَانُواْ هودا حـإِسیلَ واعمإِسو یمرَاهتَقُولُونَ إِنَّ إِب نْ  أَممو أَمِ اللّه لَمأَع ى قُلْ أَأَنتُمارنَص أَو

 }140أَظْلَم ممن کَتَم شَهادةً عنده منَ اللّه وما اللّه بِغَافلٍ عما تَعملُونَ {
دانید یا خدا و آیا شما بهتر مىاند بگو گانه] یهودى یا نصرانى بودهگویید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط [دوازدهیا مى

 }140کنید غافل نیست {ستمکارتر از آن کس که شهادتى از خدا را در نزد خویش پوشیده دارد و خدا از آنچه مىکیست

 }141تلْک أُمۀٌ قَد خَلَت لَها ما کَسبت ولَکُم ما کَسبتُم والَ تُسأَلُونَ عما کَانُواْ یعملُونَ {
اید و از آنچه آنان اند و براى شماست آنچه به دست آوردهآن جماعت را روزگار سپرى شد براى ایشان است آنچه به دست آورده

 }141اند شما بازخواست نخواهید شد {کردهمى

لِّلّه الْمشْرِقُ والْمغْرِب یهدي من یشَاء إِلَى صرَاط  سیقُولُ السفَهاء منَ النَّاسِ ما والَّهم عن قبلَتهِم الَّتی کَانُواْ علَیها قُل

 }142مستَقیمٍ {
اى که بر آن بودند رویگردان کرد بگو مشرق و مغرب از آن خداست هر به زودى مردم کم خرد خواهند گفت چه چیز آنان را از قبله

 }142کند {که را خواهد به راه راست هدایت مى

ککَذَللْنَا  وعا جما وشَهِید کُملَیولُ عکُونَ الرَّسیلَى النَّاسِ واء عدطًا لِّتَکُونُواْ شُهسۀً وأُم لْنَاکُمعج ی کُنتلَۀَ الَّتبالْق

بِیرَةً إِالَّ علَى الَّذینَ هدى اللّه وما کَانَ اللّه علَیها إِالَّ لنَعلَم من یتَّبِع الرَّسولَ ممن ینقَلب علَى عقبیه وإِن کَانَت لَکَ

} یمحر بِالنَّاسِ لَرَؤُوف إِنَّ اللّه انَکُمإِیم یعضی143ل{ 
دى مقرر اى را که [چندى] بر آن بوو بدین گونه شما را امتى میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد و قبله

گردد بازشناسیم هر چند [این کار] جز کند از آن کس که از عقیده خود برمىنکردیم جز براى آنکه کسى را که از پیامبر پیروى مى
بر کسانى که خدا هدایت[شان] کرده سخت گران بود و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند زیرا خدا [نسبت] به مردم 

 }143ست {دلسوز و مهربان ا
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امِ وحیثُ ما کُنتُم فَولُّواْ قَد نَرَى تَقَلُّب وجهِک فی السماء فَلَنُولِّینَّک قبلَۀً تَرْضَاها فَولِّ وجهک شَطْرَ الْمسجِد الْحرَ

 }144حقُّ من ربهِم وما اللّه بِغَافلٍ عما یعملُونَ {وجوِهکُم شَطْرَه وإِنَّ الَّذینَ أُوتُواْ الْکتَاب لَیعلَمونَ أَنَّه الْ
اى که بدان خشنود شوى برگردانیم پس روى بینیم پس [باش تا] تو را به قبلهما [به هر سو] گردانیدن رویت در آسمان را نیک مى

دانند که این [تغییر ید در حقیقت اهل کتاب نیک مىخود را به سوى مسجدالحرام کن و هر جا بودید روى خود را به سوى آن بگردان
 }144کنند غافل نیست {قبله] از جانب پروردگارشان [بجا و] درست است و خدا از آنچه مى

و ملَتَهببِتَابِعٍ ق ا أَنتمو لَتَکبواْ قا تَبِعۀٍ مبِکُلِّ آی تَابتُواْ الْکینَ أُوالَّذ تنْ أَتَیلَئونِ ملَئضٍ وعلَۀَ ببم بِتَابِعٍ قضُهعا ب

 }145اتَّبعت أَهواءهم من بعد ما جاءك منَ الْعلْمِ إِنَّک إِذَاً لَّمنَ الظَّالمینَ {
ستى و خود آنان پیرو کنند و تو [نیز] پیرو قبله آنان نیاى براى اهل کتاب بیاورى [باز] قبله تو را پیروى نمىو اگر هر گونه معجزه

قبله یکدیگر نیستند و پس از علمى که تو را [حاصل] آمده اگر از هوسهاى ایشان پیروى کنى در آن صورت جدا از ستمکاران خواهى 
 }145بود {

لَی منْهإِنَّ فَرِیقاً مو منَاءهرِفُونَ أَبعا یکَم رِفُونَهعی تَابالْک منَاهینَ آتَیونَ {الَّذلَمعی مهقَّ وونَ الْح146کْتُم{ 
شناسند و مسلما گروهى از شناسند او [=محمد] را مىایم همان گونه که پسران خود را مىکسانى که به ایشان کتاب [آسمانى] داده

 }146دانند {دارند و خودشان [هم] مىایشان حقیقت را نهفته مى

 }147نَّ منَ الْممتَرِینَ {الْحقُّ من ربک فَالَ تَکُونَ
 }147حق از جانب پروردگار توست پس مبادا از تردیدکنندگان باشى {

 }148ه علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ {ولکُلٍّ وِجهۀٌ هو مولِّیها فَاستَبِقُواْ الْخَیرَات أَینَ ما تَکُونُواْ یأْت بِکُم اللّه جمیعا إِنَّ اللّ
گرداند پس در کارهاى نیک بر یکدیگر پیشى گیرید هر کجا که اى است که وى روى خود را به آن [سوى] مىراى هر کسى قبلهو ب

 }148خدا بر همه چیز تواناست {آورد در حقیقتباشید خداوند همگى شما را [به سوى خود باز] مى

جِدسشَطْرَ الْم کهجلِّ وفَو تثُ خَرَجینْ حملُونَ { وما تَعملٍ عبِغَاف ا اللّهمو کبن رقُّ ملَلْح إِنَّهرَامِ و149الْح{ 
و از هر کجا بیرون آمدى روى خود را به سوى مسجدالحرام بگردان و البته این [فرمان] حق است و از جانب پروردگار تو است و 

 }149کنید غافل نیست {خداوند از آنچه مى

ینْ حمکُوئَالَّ یل شَطْرَه کُموهجلُّواْ وفَو ا کُنتُمثُ میحرَامِ والْح جِدسشَطْرَ الْم کهجلِّ وفَو تثُ خَرَج کُملَیلنَّاسِ عونَ ل

 }150م ولَعلَّکُم تَهتَدونَ {حجۀٌ إِالَّ الَّذینَ ظَلَمواْ منْهم فَالَ تَخْشَوهم واخْشَونی وألُتم نعمتی علَیکُ
و از هر کجا بیرون آمدى [به هنگام نماز] روى خود را به سمت مسجدالحرام بگردان و هر کجا بودید رویهاى خود را به سوى آن 

ر شما کامل خود را ببگردانید تا براى مردم غیر از ستمگرانشان بر شما حجتى نباشد پس از آنان نترسید و از من بترسید تا نعمت
 }150شوید {گردانم و باشد که هدایت

کْمالْحو تَابالْک کُملِّمعیو زَکِّیکُمینَا واتآی کُملَیتْلُو عی نکُموالً مسر یکُملْنَا فسا أَرونَ کَملَمتَکُونُواْ تَع ا لَمکُم ملِّمعیۀَ و

}151{ 
گرداند و به شما خواند و شما را پاك مىاى از خودتان روانه کردیم [که] آیات ما را بر شما مىادههمان طور که در میان شما فرست

 }151دهد {دانستید به شما یاد مىآموزد و آنچه را نمىکتاب و حکمت مى

 }152فَاذْکُرُونی أَذْکُرْکُم واشْکُرُواْ لی والَ تَکْفُرُونِ {
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 }152ام را به جاى آرید و با من ناسپاسى نکنید {یاد کنم و شکرانهپس مرا یاد کنید [تا] شما را 

 }153یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ استَعینُواْ بِالصبرِ والصالَةِ إِنَّ اللّه مع الصابِرِینَ {
 }153اید از شکیبایى و نماز یارى جویید زیرا خدا با شکیبایان است {اى کسانى که ایمان آورده

 }154والَ تَقُولُواْ لمنْ یقْتَلُ فی سبیلِ اللّه أَموات بلْ أَحیاء ولَکن الَّ تَشْعرُونَ {
 }154دانید {اند ولى شما نمىشوند مرده نخوانید بلکه زندهو کسانى را که در راه خدا کشته مى

وعِ والْجو نَ الْخَوفم ءبِشَی نَّکُملُولَنَبابِرِینَ {وشِّرِ الصبو رَاتالثَّماألنفُسِ والِ وونَ األَم155نَقْصٍ م{ 
آزماییم و مژده ده شکیبایان را و قطعا شما را به چیزى از [قبیل] ترس و گرسنگى و کاهشى در اموال و جانها و محصوالت مى

}155{ 

ا إِلَیه راجِعونَ {الَّذینَ إِذَا أَصابتْهم مصیبۀٌ قَالُواْ إِنَّا   }156للّه وإِنـَّ
 }156گردیم {گویند ما از آن خدا هستیم و به سوى او باز مى[همان] کسانى که چون مصیبتى به آنان برسد مى

 }157أُولَـئک علَیهِم صلَوات من ربهِم ورحمۀٌ وأُولَـئک هم الْمهتَدونَ {
 }157یافتگان [هم] خود ایشانند {رحمتى از پروردگارشان [باد] و راه بر ایشان درودها و

فطَّوأَن ی هلَیع نَاحرَ فَالَ جتَمأَوِ اع تیالْب جنْ حفَم رِ اللّهآئن شَعةَ مرْوالْمفَا وإِنَّ الص  رًا فَإِنَّ اللّهخَی عن تَطَوما وبِهِم

} یملرٌ ع158شَاک{ 
در حقیقت صفا و مروه از شعایر خداست [که یادآور اوست] پس هر که خانه [خدا] را حج کند یا عمره گزارد بر او گناهى نیست که 

 }158میان آن دو سعى به جاى آورد و هر که افزون بر فریضه کار نیکى کند خدا حق شناس و داناست {

الْبینَات والْهدى من بعد ما بینَّاه للنَّاسِ فی الْکتَابِ أُولَـئک یلعنُهم اللّه ویلْعنُهم  إِنَّ الَّذینَ یکْتُمونَ ما أَنزَلْنَا منَ

 }159اللَّاعنُونَ {
دارند مى ایم نهفتهایم بعد از آنکه آن را براى مردم در کتاب توضیح دادههاى روشن و رهنمودى را که فرو فرستادهکسانى که نشانه

 }159کنند {کنندگان لعنتشان مىکند و لعنتآنان را خدا لعنت مى

} یمالرَّح ابأَنَا التَّوو هِملَیع أَتُوب کلَـئنُواْ فَأُویبواْ ولَحأَصواْ وینَ تَاب160إِالَّ الَّذ{ 
پذیر مهربانم شکار کردند پس بر آنان خواهم بخشود و من توبهمگر کسانى که توبه کردند و [خود را] اصالح نمودند و [حقیقت را] آ

}160{ 

 }161 {إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا وماتُوا وهم کُفَّار أُولَئک علَیهِم لَعنَۀُ اللّه والْمآلئکَۀِ والنَّاسِ أَجمعینَ
 }161مام مردم بر آنان باد {خدا و فرشتگان و تکسانى که کافر شدند و در حال کفر مردند لعنت

 }162خَالدینَ فیها الَ یخَفَّف عنْهم الْعذَاب والَ هم ینظَرُونَ {
 }162یابند {در آن [لعنت] جاودانه بمانند نه عذابشان کاسته گردد و نه مهلت

} یمنُ الرَّحمالرَّح وإِالَّ ه الَّ إِلَه داحو إِلَه کُمإِلَـه163و{ 
 }163اى است که جز او هیچ معبودى نیست [و اوست] بخشایشگر مهربان {و معبود شما معبود یگانه
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ینفَع النَّاس وما أَنزَلَ اللّه  إِنَّ فی خَلْقِ السماوات واألَرضِ واخْتالَف اللَّیلِ والنَّهارِ والْفُلْک الَّتی تَجرِي فی الْبحرِ بِما

لسحابِ الْمسخِّرِ بینَ السماء منَ السماء من ماء فَأَحیا بِه األرض بعد موتها وبثَّ فیها من کُلِّ دآبۀٍ وتَصرِیف الرِّیاحِ وا

 }164واألَرضِ آلیات لِّقَومٍ یعقلُونَ {
دیگر آمدن شب و روز و کشتیهایى که در دریا روانند با آنچه به مردم سود راستى که در آفرینش آسمانها و زمین و در پى یک

اى رساند و [همچنین] آبى که خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و در آن هر گونه جنبندهمى
هایى اندیشند واقعا نشانهرمیده است براى گروهى که مىپراکنده کرده و [نیز در] گردانیدن بادها و ابرى که میان آسمان و زمین آ

 }164[گویا] وجود دارد {

لّه ولَو یرَى الَّذینَ ظَلَمواْ إِذْ ومنَ النَّاسِ من یتَّخذُ من دونِ اللّه أَنداداً یحبونَهم کَحب اللّه والَّذینَ آمنُواْ أَشَد حبا لِّ

 }165عذَاب أَنَّ الْقُوةَ للّه جمیعاً وأَنَّ اللّه شَدید الْعذَابِ {یرَونَ الْ
دارند ولى کسانى که ایمان گزینند و آنها را چون دوستى خدا دوست مىو برخى از مردم در برابر خدا همانندهایى [براى او] برمى

دانستند هنگامى که عذاب را اند اگر مىتها به خود] ستم نمودهاند به خدا محبت بیشترى دارند کسانى که [با برگزیدن بآورده
 }165کیفر است {مشاهده کنند تمام نیرو[ها] از آن خداست و خدا سخت

} ابباألَس بِهِم تتَقَطَّعو ذَاباْ الْعأَورواْ وعینَ اتَّبنَ الَّذواْ مینَ اتُّبِعرَّأَ الَّذ166إِذْ تَب{ 
 }166پیشوایان از پیروان بیزارى جویند و عذاب را مشاهده کنند و میانشان پیوندها بریده گردد {آنگاه که 

ما هم لّه أَعمالَهم حسرَات علَیهِم ووقَالَ الَّذینَ اتَّبعواْ لَو أَنَّ لَنَا کَرَّةً فَنَتَبرَّأَ منْهم کَما تَبرَّؤُواْ منَّا کَذَلک یرِیهِم ال

 }167بِخَارِجِینَ منَ النَّارِ {
جستیم این گویند کاش براى ما بازگشتى بود تا همان گونه که [آنان] از ما بیزارى جستند [ما نیز] از آنان بیزارى مىو پیروان مى

 }167تند {آمدنى نیسنمایاند و از آتش بیرونگونه خداوند کارهایشان را که بر آنان مایه حسرتهاست به ایشان مى

 لَکُم طَانِ إِنَّهالشَّی اتواْ خُطُوالَ تَتَّبِعباً والَالً طَیضِ حی األَرا فمکُلُواْ م ا النَّاسها أَیبِینٌ {یم ود168ع{ 
 }168شماست { حالل و پاکیزه را بخورید و از گامهاى شیطان پیروى مکنید که او دشمن آشکاراى مردم از آنچه در زمین است

 }169إِنَّما یأْمرُکُم بِالسوء والْفَحشَاء وأَن تَقُولُواْ علَى اللّه ما الَ تَعلَمونَ {
 }169دانید بربندید {دارد] تا بر خدا چیزى را که نمىدهد و [وامى[او] شما را فقط به بدى و زشتى فرمان مى

 یهتَدونَ نزَلَ اللّه قَالُواْ بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَینَا علَیه آباءنَا أَولَو کَانَ آباؤُهم الَ یعقلُونَ شَیئاً والَوإِذَا قیلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَ

}170{ 
ایم پیروى هگویند نه بلکه از چیزى که پدران خود را بر آن یافتو چون به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروى کنید مى

 }170اند [باز هم در خور پیروى هستند] {رفتهکرده و به راه صواب نمىکنیم آیا هر چند پدرانشان چیزى را درك نمىمى

 }171یعقلُونَ { ومثَلُ الَّذینَ کَفَرُواْ کَمثَلِ الَّذي ینْعقُ بِما الَ یسمع إِالَّ دعاء ونداء صم بکْم عمی فَهم الَ
زند [آرى] شنود بانگ مىکننده] کافران چون مثَل کسى است که حیوانى را که جز صدا و ندایى [مبهم چیزى] نمىو مثَل [دعوت

 }171یابند {کرند اللند کورند [و] درنمى

 }172اْ للّه إِن کُنتُم إِیاه تَعبدونَ {یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ کُلُواْ من طَیبات ما رزقْنَاکُم واشْکُرُو
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پرستید خدا را شکر کنید ایم بخورید و اگر تنها او را مىاى که روزى شما کردهاید از نعمتهاى پاکیزهاى کسانى که ایمان آورده
}172{ 

ا أُهمنزِیرِ والْخ ملَحو مالدتَۀَ ویالْم کُملَیع رَّما حإِنَّم إِنَّ اللّه هلَیع فَال إِثْم ادالَ عاغٍ ورَ بنِ اضْطُرَّ غَیفَم رِ اللّهغَیل لَّ بِه

} یمحر 173غَفُور{ 
خوك و آنچه را که [هنگام سر بریدن] نام غیر خدا بر آن برده شده بر شما حرام گردانیده است [خداوند] تنها مردار و خون و گوشت

براى حفظ جان خود به خوردن آنها] ناچار شود در صورتى که ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهى نیست زیرا خدا [ولى] کسى که [
 }173آمرزنده و مهربان است {

ی بطُونهِم إِالَّ النَّار والَ یکَلِّمهم ف إِنَّ الَّذینَ یکْتُمونَ ما أَنزَلَ اللّه منَ الْکتَابِ ویشْتَرُونَ بِه ثَمنًا قَلیالً أُولَـئک ما یأْکُلُونَ

} یمأَل ذَابع ملَهو زَکِّیهِمالَ یۀِ وامیالْق موی 174اللّه{ 
آورند آنان جز آتش در شکمهاى دارند و بدان بهاى ناچیزى به دست مىکسانى که آنچه را خداوند از کتاب نازل کرده پنهان مى

 }174و خدا روز قیامت با ایشان سخن نخواهد گفت و پاکشان نخواهد کرد و عذابى دردناك خواهند داشت {خویش فرو نبرند 

 }175أُولَـئک الَّذینَ اشْتَرَواْ الضَّالَلَۀَ بِالْهدى والْعذَاب بِالْمغْفرَةِ فَمآ أَصبرَهم علَى النَّارِ {
[بهاى] هدایت و عذاب را به [ازاى] آمرزش خریدند پس به راستى چه اندازه باید بر آتش  آنان همان کسانى هستند که گمراهى را به

 }175شکیبا باشند {

} یدعقَاقٍ بی شتَابِ لَفی الْکینَ اخْتَلَفُواْ فإِنَّ الَّذقِّ وبِالْح تَابنَزَّلَ الْک بِأَنَّ اللّه ک176ذَل{ 
اى ه حق نازل کرده است و کسانى که در باره کتاب [خدا] با یکدیگر به اختالف پرداختند در ستیزهچرا که خداوند کتاب [تورات] را ب

 }176دور و درازند {

والْیو نَ بِاللّهنْ آمنَّ الْبِرَّ ملَـکغْرِبِ والْمشْرِقِ ولَ الْمبق کُموهجلُّواْ والْبِرَّ أَن تُو سلَّیآلئالْمرِ وتَابِ مِ اآلخالْککَۀِ و

نَ وفی الرِّقَابِ وأَقَام الصالةَ والنَّبِیینَ وآتَى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُرْبى والْیتَامى والْمساکینَ وابنَ السبِیلِ والسآئلی

رِینَ فی الْبأْساء والضَّرَّاء وحینَ الْبأْسِ أُولَـئک الَّذینَ صدقُوا وآتَى الزَّکَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدواْ والصابِ

 }177وأُولَـئک هم الْمتَّقُونَ {
نیکوکارى آن نیست که روى خود را به سوى مشرق و [یا] مغرب بگردانید بلکه نیکى آن است که کسى به خدا و روز بازپسین و 

پیامبران ایمان آورد و مال [خود] را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در  فرشتگان و کتاب [آسمانى] و
ماندگان و گدایان و در [راه آزاد کردن] بندگان بدهد و نماز را برپاى دارد و زکات را بدهد و آنان که چون عهد بندند به عهد خود راه

 }177اند و آنان همان پرهیزگارانند {ام جنگ شکیبایانند آنانند کسانى که راست گفتهوفادارانند و در سختى و زیان و به هنگ

نثَى بِاألُنثَى فَمنْ عفی لَه منْ أَخیه یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ کُتب علَیکُم الْقصاص فی الْقَتْلَى الْحرُّ بِالْحرِّ والْعبد بِالْعبد واألُ

شَیدعى بتَدنِ اعۀٌ فَممحرو کُمبن رم یفتَخْف کانٍ ذَلسبِإِح هاء إِلَیأَدو رُوفعبِالْم اعفَاتِّب ء یمأَل ذَابع فَلَه کذَل 

}178{ 
ض بنده و زن عوض زن و هر اید در باره کشتگان بر شما [حق] قصاص مقرر شده آزاد عوض آزاد و بنده عواى کسانى که ایمان آورده

شود [باید از گذشت ولى مقتول] به طور کس که از جانب برادر [دینى]اش [یعنى ولى مقتول] چیزى [از حق قصاص] به او گذشت
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پسندیده پیروى کند و با [رعایت] احسان [خونبها را] به او بپردازد این [حکم] تخفیف و رحمتى از پروردگار شماست پس هر کس 
 }178آن از اندازه درگذرد وى را عذابى دردناك است {بعد از 

 }179ولَکُم فی الْقصاصِ حیاةٌ یاْ أُولی األَلْبابِ لَعلَّکُم تَتَّقُونَ {
 }179و اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى است باشد که به تقوا گرایید {

توالْم کُمدضَرَ أَحإِذَا ح کُملَیع بینَ  کُتتَّقلَى الْما عقح رُوفعاألقْرَبِینَ بِالْمنِ ویداللْوۀُ لیصرًا الْوخَی إِن تَرَك

}180{ 
بر شما مقرر شده است که چون یکى از شما را مرگ فرا رسد اگر مالى بر جاى گذارد براى پدر و مادر و خویشاوندان [خود] به طور 

 }180حقى است بر پرهیزگاران {پسندیده وصیت کند [این کار] 

} یملع یعمس إِنَّ اللّه لُونَهدبینَ یلَى الَّذع ها إِثْمفَإِنَّم هعما سمدعب لَهدن ب181فَم{ 
 دهند آرى خداپس هر کس آن [وصیت] را بعد از شنیدنش تغییر دهد گناهش تنها بر [گردن] کسانى است که آن را تغییر مى

 }181شنواى داناست {

} یمحر غَفُور إِنَّ اللّه هلَیع فَالَ إِثْم منَهیب لَحا فَأَصإِثْم نَفًا أَووصٍ جن مم نْ خَاف182فَم{ 
شته باشد اش] یا از گناه او [در وصیت به کار خالف] بیم دااى [نسبت به ورثهکنندهولى کسى که از انحراف [و تمایل بیجاى] وصیت

 }182و میانشان را سازش دهد بر او گناهى نیست که خدا آمرزنده مهربان است {

 }183نَ {یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ کُتب علَیکُم الصیام کَما کُتب علَى الَّذینَ من قَبلکُم لَعلَّکُم تَتَّقُو
رر شده است همان گونه که بر کسانى که پیش از شما [بودند] مقرر شده بود باشد که اید روزه بر شما مقاى کسانى که ایمان آورده

 }183پرهیزگارى کنید {

طینَ یلَى الَّذعامٍ أُخَرَ ونْ أَیةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع رِیضًا أَونکُم من کَانَ مفَم اتوددعا مامینٍأَیکسم امۀٌ طَعیدف ن  یقُونَهفَم

 }184تَطَوع خَیرًا فَهو خَیرٌ لَّه وأَن تَصومواْ خَیرٌ لَّکُم إِن کُنتُم تَعلَمونَ {
[روزه در] روزهاى معدودى [بر شما مقرر شده است] [ولى] هر کس از شما بیمار یا در سفر باشد [به همان شماره] تعدادى از 

اى است که خوراك دادن به بینوایى است و هر کس به میل فرساست کفارهنى که [روزه] طاقتروزهاى دیگر [را روزه بدارد] و بر کسا
 }184خود بیشتر نیکى کند پس آن براى او بهتر است و اگر بدانید روزه گرفتن براى شما بهتر است {

م نَاتیبى لِّلنَّاسِ ودالْقُرْآنُ ه یهأُنزِلَ ف يضَانَ الَّذمرُ رن کَانَ شَهمو همصرَ فَلْیالشَّه نکُمم ن شَهِدالْفُرْقَانِ فَمى ودنَ الْه

لرَ وسالْع بِکُم رِیدالَ یرَ وسالْی بِکُم اللّه رِیدامٍ أُخَرَ ینْ أَیةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع رِیضًا أَوم رُواْ اللّهتُکَبلةَ ودلُواْ الْعا تُکْملَى مع

 }185هداکُم ولَعلَّکُم تَشْکُرُونَ {
ماه رمضان [همان ماه] است که در آن قرآن فرو فرستاده شده است [کتابى ] که مردم را راهبر و [متضمن] دالیل آشکار هدایت و 

کسى که بیمار یا در سفر است [میزان] تشخیص حق از باطل است پس هر کس از شما این ماه را درك کند باید آن را روزه بدارد و 
خواهد تا شماره خواهد و براى شما دشوارى نمى[باید به شماره آن] تعدادى از روزهاى دیگر [را روزه بدارد] خدا براى شما آسانى مى

 }185[مقرر] را تکمیل کنید و خدا را به پاس آنکه رهنمونیتان کرده است به بزرگى بستایید و باشد که شکرگزارى کنید {

واْ بِی لَعلَّهم یرْشُدونَ وإِذَا سأَلَک عبادي عنِّی فَإِنِّی قَرِیب أُجِیب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْیستَجِیبواْ لی ولْیؤْمنُ

}186{ 

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٤٥۷                                                   https:T.me/quranpuyan 

کنم پس را بخواند اجابت مىو هرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند [بگو] من نزدیکم و دعاى دعاکننده را به هنگامى که م
 }186[آنان] باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند باشد که راه یابند {

اللّه ملنَّ علَّه اسبل أَنتُمو لَّکُم اسبنَّ له کُمآئسامِ الرَّفَثُ إِلَى نیلَۀَ الصلَی لَّ لَکُمتَخْتانُونَ أُح کُنتُم أَنَّکُم  فَتَاب کُمأَنفُس

یتَبتَّى یواْ حاشْرَبکُلُواْ وو لَکُم اللّه ا کَتَبتَغُواْ مابنَّ ورُوهاشفَاآلنَ ب نکُمفَا ععو کُملَیع طنَ الْخَیم ضیطُ األَبالْخَی نَ لَکُم

لیلِ والَ تُباشرُوهنَّ وأَنتُم عاکفُونَ فی الْمساجِد تلْک حدود اللّه فَالَ تَقْرَبوها األَسود منَ الْفَجرِ ثُم أَتمواْ الصیام إِلَى الَّ

 }187کَذَلک یبینُ اللّه آیاته للنَّاسِ لَعلَّهم یتَّقُونَ {
اسى هستند و شما براى آنان لباسى هستید خدا در شبهاى روزه همخوابگى با زنانتان بر شما حالل گردیده است آنان براى شما لب

کردید پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت پس اکنون [در شبهاى ماه رمضان دانست که شما با خودتان ناراستى مىمى
سپید بامداد از رشته توانید] با آنان همخوابگى کنید و آنچه را خدا براى شما مقرر داشته طلب کنید و بخورید و بیاشامید تا رشته مى

سیاه [شب] بر شما نمودار شود سپس روزه را تا [فرا رسیدن] شب به اتمام رسانید و در حالى که در مساجد معتکف هستید [با زنان] 
حدود احکام الهى پس [زنهار به قصد گناه] بدان نزدیک نشوید این گونه خداوند آیات خود را براى مردم بیان درنیامیزید این است

 }187کند باشد که پروا پیشه کنند {مى

ونْ أَمتَأْکُلُواْ فَرِیقًا مکَّامِ لا إِلَى الْحلُواْ بِهتُدلِ واطنَکُم بِالْبیالَکُم بوالَ تَأْکُلُواْ أَمونَ {ولَمتَع أَنتُم188الِ النَّاسِ بِاإلِثْمِ و{ 
[به عنوان رشوه قسمتى از] آن را به قضات مدهید تا بخشى از اموال مردم را به گناه  و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید و
 }188دانید {بخورید در حالى که خودتان [هم خوب] مى

رِها ولَـکنَّ الْبِرَّ منِ اتَّقَى هویسأَلُونَک عنِ األهلَّۀِ قُلْ هی مواقیت للنَّاسِ والْحج ولَیس الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُواْ الْبیوت من ظُ

 }189وأْتُواْ الْبیوت منْ أَبوابِها واتَّقُواْ اللّه لَعلَّکُم تُفْلحونَ {
اند و نیکى آن نیست که از شمارى براى مردم و [موسم] حجپرسند بگو آنها [شاخص] گاهدر باره [حکمت] هاللها[ى ماه] از تو مى

ها از در [ورودى] آنها درآیید و از خدا بترسید باشد که درآیید بلکه نیکى آن است که کسى تقوا پیشه کند و به خانهها خانهپشت
 }189رستگار گردید {

 }190وقَاتلُواْ فی سبِیلِ اللّه الَّذینَ یقَاتلُونَکُم والَ تَعتَدواْ إِنَّ اللّه الَ یحب الْمعتَدینَ {
 }190دارد {جنگند بجنگید ولى از اندازه درنگذرید زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمىاه خدا با کسانى که با شما مىو در ر

لْمسجِد الْحرَامِ قَاتلُوهم عند اواقْتُلُوهم حیثُ ثَقفْتُموهم وأَخْرِجوهم منْ حیثُ أَخْرَجوکُم والْفتْنَۀُ أَشَد منَ الْقَتْلِ والَ تُ

 }191حتَّى یقَاتلُوکُم فیه فَإِن قَاتَلُوکُم فَاقْتُلُوهم کَذَلک جزَاء الْکَافرِینَ {
یافتید آنان را بکشید و همان گونه که شما را بیرون راندند آنان را بیرون برانید [چرا که] فتنه [=شرك] از و هر کجا بر ایشان دست

[با این همه] در کنار مسجد الحرام با آنان جنگ مکنید مگر آنکه با شما در آن جا به جنگ درآیند پس اگر با شما قتل بدتر است 
 }191جنگیدند آنان را بکشید که کیفر کافران چنین است {

} یمحر غَفُور اْ فَإِنَّ اللّهو192فَإِنِ انتَه{ 
 }192ست {و اگر بازایستادند البته خدا آمرزنده مهربان ا

ملَى الظَّالانَ إِالَّ عودواْ فَالَ عفَإِنِ انتَه لّهینُ لکُونَ الدیتْنَۀٌ وتَّى الَ تَکُونَ فح ملُوهقَات193ینَ {و{ 
 }193اى نباشد و دین مخصوص خدا شود پس اگر دست برداشتند تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست {با آنان بجنگید تا دیگر فتنه
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ما اعتَدى علَیکُم واتَّقُواْ اللّه الشَّهرُ الْحرَام بِالشَّهرِ الْحرَامِ والْحرُمات قصاص فَمنِ اعتَدى علَیکُم فَاعتَدواْ علَیه بِمثْلِ 

 }194واعلَمواْ أَنَّ اللّه مع الْمتَّقینَ {
ت و [هتک] حرمتها قصاص دارد پس هر کس بر شما تعدى کرد همان گونه که بر شما تعدى این ماه حرام در برابر آن ماه حرام اس

 }194کرده بر او تعدى کنید و از خدا پروا بدارید و بدانید که خدا با تقواپیشگان است {

 }195إِنَّ اللّه یحب الْمحسنینَ {وأَنفقُواْ فی سبِیلِ اللّه والَ تُلْقُواْ بِأَیدیکُم إِلَى التَّهلُکَۀِ وأَحسنُواْ 
 }195دارد {خود به هالکت میفکنید و نیکى کنید که خدا نیکوکاران را دوست مىو در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست

تَحلقُواْ رؤُوسکُم حتَّى یبلُغَ الْهدي محلَّه فَمن کَانَ وأَتمواْ الْحج والْعمرَةَ للّه فَإِنْ أُحصرْتُم فَما استَیسرَ منَ الْهديِ والَ 

ن تَمفَم نتُمفَإِذَا أَم کنُس قَۀٍ أَودص امٍ أَوین صۀٌ میدفَف هأْسن رأَذًى م بِه رِیضاً أَونکُم ما مفَم جرَةِ إِلَى الْحمبِالْع تَّع

لک لمن لَّم یکُنْ الْهديِ فَمن لَّم یجِد فَصیام ثَالثَۀِ أَیامٍ فی الْحج وسبعۀٍ إِذَا رجعتُم تلْک عشَرَةٌ کَاملَۀٌ ذَاستَیسرَ منَ 

 }196أَهلُه حاضرِي الْمسجِد الْحرَامِ واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّ اللّه شَدید الْعقَابِ {
 و براى خدا حج و عمره را به پایان رسانید و اگر [به علت موانعى] بازداشته شدید آنچه از قربانى میسر است [قربانى کنید] و تا قربانى

به قربانگاه نرسیده سر خود را متراشید و هر کس از شما بیمار باشد یا در سر ناراحتیى داشته باشد [و ناچار شود در احرام سر 
اى دهد یا قربانیى بکند و چون ایمنى یافتید پس هر کس از [اعمال] عمره به حج اى بدارد یا صدقهبه کفاره [آن باید] روزهبتراشد] 

سه روز روزه [بدارد] و چون پرداخت [باید] آنچه از قربانى میسر است [قربانى کند] و آن کس که [قربانى] نیافت [باید] در هنگام حج
ر روزه بدارید] این ده [روز] تمام است این [حج تمتع] براى کسى است که اهل مسجد الحرام [=مکه] نباشد برگشتید هفت [روز دیگ

 }196کیفر است {و از خدا بترسید و بدانید که خدا سخت

لْحج وما تَفْعلُواْ منْ خَیرٍ یعلَمه اللّه الْحج أَشْهرٌ معلُومات فَمن فَرَض فیهِنَّ الْحج فَالَ رفَثَ والَ فُسوقَ والَ جِدالَ فی ا

 }197وتَزَودواْ فَإِنَّ خَیرَ الزَّاد التَّقْوى واتَّقُونِ یا أُولی األَلْبابِ {
اه و حج در ماههاى معینى است پس هر کس در این [ماه]ها حج را [برخود] واجب گرداند [بداند که] در اثناى حج همبسترى و گن

داند و براى خود توشه برگیرید که در حقیقت بهترین توشه دهید خدا آن را مىجدال [روا] نیست و هر کار نیکى انجام مى
 }197پرهیزگارى است و اى خردمندان از من پروا کنید {

نْ عفَإِذَا أَفَضْتُم م کُمبن رتَغُواْ فَضْالً مأَن تَب نَاحج کُملَیع سا لَیکَم اذْکُرُوهرَامِ ورِ الْحشْعالْم ندع فَاذْکُرُواْ اللّه رَفَات

 }198هداکُم وإِن کُنتُم من قَبله لَمنَ الضَّآلِّینَ {
بر شما گناهى نیست که [در سفر حج] از فضل پروردگارتان [روزى خویش] بجویید پس چون از عرفات کوچ نمودید خدا را در مشعر 

 }198رام یاد کنید و یادش کنید که شما را که پیشتر از بیراهان بودید فرا راه آورد {الح

} یمحر غَفُور إِنَّ اللّه رُواْ اللّهتَغْفاسو النَّاس ثُ أَفَاضینْ حیضُواْ مأَف 199ثُم{ 
اوند آمرزش خواهید که خدا آمرزنده مهربان است شوند شما نیز روانه شوید و از خدپس از همان جا که [انبوه] مردم روانه مى

}199{ 

ربنَا آتنَا فی الدنْیا وما لَه فَإِذَا قَضَیتُم منَاسکَکُم فَاذْکُرُواْ اللّه کَذکْرِکُم آباءکُم أَو أَشَد ذکْرًا فَمنَ النَّاسِ من یقُولُ 

 }200فی اآلخرَةِ منْ خَالَقٍ {

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٤٥۹                                                   https:T.me/quranpuyan 

آورید یا با یادکردنى بیشتر خدا را به یاد آورید و خود را به جاى آوردید همان گونه که پدران خود را به یاد مىآداب ویژه حجو چون 
 }200گوید پروردگارا به ما در همین دنیا عطا کن و حال آنکه براى او در آخرت نصیبى نیست {از مردم کسى است که مى

 }201ا آتنَا فی الدنْیا حسنَۀً وفی اآلخرَةِ حسنَۀً وقنَا عذَاب النَّارِ {وِمنْهم من یقُولُ ربنَ
گویند پروردگارا در این دنیا به ما نیکى و در آخرت [نیز] نیکى عطا کن و ما را از عذاب آتش [دور] نگه دار و برخى از آنان مى

}201{ 

 }202واللّه سرِیع الْحسابِ { أُولَـئک لَهم نَصیب مما کَسبواْ
 }202اى خواهند داشت و خدا زودشمار است {آنانند که از دستاوردشان بهره

واتَّقُواْ اللّه م علَیه لمنِ اتَّقَى واذْکُرُواْ اللّه فی أَیامٍ معدودات فَمن تَعجلَ فی یومینِ فَالَ إِثْم علَیه ومن تَأَخَّرَ فَال إِثْ

 }203واعلَموا أَنَّکُم إِلَیه تُحشَرُونَ {
و خدا را در روزهایى معین یاد کنید پس هر کس شتاب کند [و اعمال را] در دو روز [انجام دهد] گناهى بر او نیست و هر که تاخیر 

ى کسى است که [از محرمات] پرهیز کرده باشد و از خدا کند [و اعمال را در سه روز انجام دهد] گناهى بر او نیست [این اختیار] برا
 }203پروا کنید و بدانید که شما را به سوى او گرد خواهد آورد {

 }204خصامِ {ومنَ النَّاسِ من یعجِبک قَولُه فی الْحیاةِ الدنْیا ویشْهِد اللّه علَى ما فی قَلْبِه وهو أَلَد الْ
گیرد و حال دارد و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه مىان مردم کسى است که در زندگى این دنیا سخنش تو را به تعجب وامىو از می

 }204ترین دشمنان است {آنکه او سخت

 بحالَ ی اللّهلَ والنَّسرْثَ والْح کلهیا ویِهف دفْسیضِ لی األَرى فعلَّى سإِذَا تَوو} اد205الفَس{ 
کند که در زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهکارى را دوست و چون برگردد [یا ریاستى یابد] کوشش مى

 }205ندارد {

} ادهالْم لَبِئْسو نَّمهج هبسزَّةُ بِاإلِثْمِ فَحالْع أَخَذَتْه اتَّقِ اللّه یلَ لَهإِذَا ق206و{ 
 }206و چون به او گفته شود از خدا پروا کن نخوت وى را به گناه کشاند پس جهنم براى او بس است و چه بد بسترى است {

} ادببِالْع ؤُوفر اللّهو اللّه رْضَاتغَاء متاب هشْرِي نَفْسن ینَ النَّاسِ مم207و{ 
 }207فروشد و خدا نسبت به [این] بندگان مهربان است {خشنودى خدا مى و از میان مردم کسى است که جان خود را براى طلب

ع لَکُم طَانِ إِنَّهالشَّی اتواْ خُطُوالَ تَتَّبِعلْمِ کَآفَّۀً وی السخُلُواْ فنُواْ ادینَ آما الَّذها أَیبِینٌ {یم و208د{ 
ا] درآیید و گامهاى شیطان را دنبال مکنید که او براى شما دشمنى آشکار است اید همگى به اطاعت [خداى کسانى که ایمان آورده

}208{ 

} یمکزِیزٌ حع واْ أَنَّ اللّهلَمفَاع نَاتیالْب اءتْکُما جم دعن بم لَلْتُم209فَإِن ز{ 
 }209ند تواناى حکیم است {و اگر پس از آنکه براى شما دالیل آشکار آمد دستخوش لغزش شدید بدانید که خداو

 }210رْجع األمور {هلْ ینظُرُونَ إِالَّ أَن یأْتیهم اللّه فی ظُلَلٍ منَ الْغَمامِ والْمآلئکَۀُ وقُضی األَمرُ وإِلَى اللّه تُ
سوى آنان بیایند و کار [داورى] یکسره شود و مگر انتظار آنان غیر از این است که خدا و فرشتگان در [زیر] سایبانهایى از ابر سپید به 

 }210شود {کارها به سوى خدا بازگردانده مى

 }211 اللّه شَدید الْعقَابِ {سلْ بنی إِسرَائیلَ کَم آتَینَاهم منْ آیۀٍ بینَۀٍ ومن یبدلْ نعمۀَ اللّه من بعد ما جاءتْه فَإِنَّ
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خدا را پس از آنکه براى او آمد [به کفران] بدل هاى روشنى به آنان دادیم و هر کس نعمتائیل بپرس چه بسیار نشانهاز فرزندان اسر
 }211کیفر است {کند خدا سخت

 مقَهینَ اتَّقَواْ فَوالَّذنُواْ وینَ آمنَ الَّذخَرُونَ مسیا ونْیاةُ الدیینَ کَفَرُواْ الْحلَّذنَ لیرِ زشَاء بِغَین یقُ مرْزی اللّهۀِ وامیالْق موی

 }212حسابٍ {
اند در روز کنند و [حال آنکه] کسانى که تقواپیشه بودهزندگى دنیا در چشم کافران آراسته شده است و مؤمنان را ریشخند مى

 }212دهد {شمار روزى مىرستاخیز از آنان برترند و خدا به هر که بخواهد بى

بِالْح تَابالْک مهعأَنزَلَ مرِینَ ونذمشِّرِینَ وبینَ مالنَّبِی ثَ اللّهعةً فَبداحۀً وأُم ا اخْتَلَفُواْ کَانَ النَّاسیمنَ النَّاسِ فیب کُمحیقِّ ل

ماءتْها جم دعن بم ینَ أُوتُوهإِالَّ الَّذ یهف ا اخْتَلَفمو یهنَ  فم یها اخْتَلَفُواْ فمنُواْ لینَ آمالَّذ ى اللّهدفَه منَهیا بغْیب نَاتیالْب

 }213الْحقِّ بِإِذْنه واللّه یهدي من یشَاء إِلَى صرَاط مستَقیمٍ {
ا آنان کتاب [خود] را بحق فرو فرستاد تا میان مردم دهنده برانگیخت و بمردم امتى یگانه بودند پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم

در آنچه با هم اختالف داشتند داورى کند و جز کسانى که [کتاب] به آنان داده شد پس از آنکه دالیل روشن براى آنان آمد به خاطر 
بودند به توفیق خویش به ستم [و حسدى] که میانشان بود [هیچ کس] در آن اختالف نکرد پس خداوند آنان را که ایمان آورده 

 }213کند {حقیقت آنچه که در آن اختالف داشتند هدایت کرد و خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایت مى

أْسالْب متْهسکُم ملن قَباْ مینَ خَلَوثَلُ الَّذکُم مأْتا یلَمنَّۀَ وخُلُواْ الْجأَن تَد تُمبسح الضَّرَّأَمقُولَ اء وتَّى یلْزِلُواْ حزاء و

} قَرِیب رَ اللّهأَال إِنَّ نَص رُ اللّهتَى نَصم هعنُواْ مینَ آمالَّذولُ و214الرَّس{ 
شوید و حال آنکه هنوز مانند آنچه بر [سر] پیشینیان شما آمد بر [سر] شما نیامده است آنان دچار آیا پنداشتید که داخل بهشت مى

و زیان شدند و به [هول و] تکان درآمدند تا جایى که پیامبر [خدا] و کسانى که با وى ایمان آورده بودند گفتند پیروزى خدا سختى 
 }214کى خواهد بود هش دار که پیروزى خدا نزدیک است {

بِینَ والْیتَامى والْمساکینِ وابنِ السبِیلِ وما تَفْعلُواْ منْ یسأَلُونَک ماذَا ینفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتُم منْ خَیرٍ فَللْوالدینِ واألَقْرَ

} یملع بِه رٍ فَإِنَّ اللّه215خَی{ 
پرسند چه چیزى انفاق کنند [و به چه کسى بدهند] بگو هر مالى انفاق کنید به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مسکینان و از تو مى
 }215ه تعلق دارد و هر گونه نیکى کنید البته خدا به آن داناست {ماندبه در راه

اْ شَیئًا وهو شَرٌّ لَّکُم واللّه کُتب علَیکُم الْقتَالُ وهو کُرْه لَّکُم وعسى أَن تَکْرَهواْ شَیئًا وهو خَیرٌ لَّکُم وعسى أَن تُحبو

 }216مونَ {یعلَم وأَنتُم الَ تَعلَ
دارید و آن براى شما خوب است و بسا بر شما کارزار واجب شده است در حالى که براى شما ناگوار است و بسا چیزى را خوش نمى

 }216دانید {داند و شما نمىدارید و آن براى شما بد است و خدا مىچیزى را دوست مى

ه قُلْ قتَالٌ فیه کَبِیرٌ وصد عن سبِیلِ اللّه وکُفْرٌ بِه والْمسجِد الْحرَامِ وإِخْرَاج أَهله یسأَلُونَک عنِ الشَّهرِ الْحرَامِ قتَالٍ فی

استَطَاعواْ ومن یرْتَدد  دینکُم إِنِ منْه أَکْبرُ عند اللّه والْفتْنَۀُ أَکْبرُ منَ الْقَتْلِ والَ یزَالُونَ یقَاتلُونَکُم حتَّى یرُدوکُم عن

أَص کلَـئأُورَةِ واآلخا ونْیی الدف مالُهمأَع بِطَتح کلَـئرٌ فَأُوکَاف وهو تمفَی هینن دع نکُما میهف مالنَّارِ ه ابح

 }217خَالدونَ {
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بگو کارزار در آن گناهى بزرگ و باز داشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به او و پرسند از تو در باره ماهى که کارزار در آن حرام است مى
باز داشتن از مسجدالحرام [=حج] و بیرون راندن اهل آن از آنجا نزد خدا [گناهى] بزرگتر و فتنه [=شرك] از کشتار بزرگتر است و 

نند و کسانى از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگرداآنان پیوسته با شما مى
 }217شود و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود {بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه مى

 }218رحمت اللّه واللّه غَفُور رحیم { إِنَّ الَّذینَ آمنُواْ والَّذینَ هاجرُواْ وجاهدواْ فی سبِیلِ اللّه أُولَـئک یرْجونَ
خدا امیدوارند خداوند آمرزنده مهربان است اند آنان به رحمتآنان که ایمان آورده و کسانى که هجرت کرده و راه خدا جهاد نموده

}218{ 

نَافمکَبِیرٌ و ا إِثْمیهِمرِ قُلْ فسیالْمرِ ونِ الْخَمع أَلُونَکسقُونَ قُلِ ینفاذَا یم أَلُونَکسیا وهِمن نَّفْعرُ مآ أَکْبمهإِثْملنَّاسِ ول ع

 }219الْعفْو کَذَلک یبینُ اللّه لَکُم اآلیات لَعلَّکُم تَتَفَکَّرُونَ {
ت و[لى] گناهشان از سودشان بزرگتر است پرسند بگو در آن دوگناهى بزرك و سودهایى براى مردم اسدر باره شراب و قمار از تو مى

گرداند پرسند چه چیزى انفاق کنند بگو مازاد [بر نیازمندى خود] را این گونه خداوند آیات [خود را] براى شما روشن مىو از تو مى
 }219باشد که در [کار] دنیا و آخرت بیندیشید {

الْیتَامى قُلْ إِصالَح لَّهم خَیرٌ وإِنْ تُخَالطُوهم فَإِخْوانُکُم واللّه یعلَم الْمفْسد منَ فی الدنْیا واآلخرَةِ ویسأَلُونَک عنِ 

} یمکزِیزٌ حع إِنَّ اللّه نَتَکُمألع شَاء اللّه لَوحِ ولص220الْم{ 
است و اگر با آنان همزیستى کنید برادران [دینى] شما هستند و  پرسند بگو به صالح آنان کار کردن بهترو در باره یتیمان از تو مى

انداخت آرى خداوند توانا و حکیم خواست [در این باره] شما را به دشوارى مىشناسد و اگر خدا مىخدا تباهکار را از درستکار بازمى
 }220است {

ؤْمۀٌ مألَمنَّ وؤْمتَّى یح شْرِکَاتواْ الْمحالَ تَنکنُواْ وؤْمتَّى یینَ حرِکشواْ الْمحالَ تُنکو تْکُمبجأَع لَوشْرِکَۀٍ ون مرٌ منَۀٌ خَی

إِذْنه ویبینُ لْجنَّۀِ والْمغْفرَةِ بِولَعبد مؤْمنٌ خَیرٌ من مشْرِك ولَو أَعجبکُم أُولَـئک یدعونَ إِلَى النَّارِ واللّه یدعو إِلَى ا

 }221آیاته للنَّاسِ لَعلَّهم یتَذَکَّرُونَ {
و با زنان مشرك ازدواج مکنید تا ایمان بیاورند قطعا کنیز با ایمان بهتر از زن مشرك است هر چند [زیبایى] او شما را به شگفت آورد 

بهتر از مرد آزاد مشرك است هر چند شما را به شگفت آورد آنان  و به مردان مشرك زن مدهید تا ایمان بیاورند قطعا برده با ایمان
خواند و آیات خود را براى مردم خوانند و خدا به فرمان خود [شما را] به سوى بهشت و آمرزش مى[شما را] به سوى آتش فرا مى

 }221گرداند باشد که متذکر شوند {روشن مى

 ویضِ قُلْ هحنِ الْمع أَلُونَکسینَّ ورْنَ فَأْتُوهرْنَ فَإِذَا تَطَهطْهی تَّىنَّ حوهالَ تَقْرَبیضِ وحی الْماء فتَزِلُواْ النِّسأَذًى فَاع

 }222منْ حیثُ أَمرَکُم اللّه إِنَّ اللّه یحب التَّوابِینَ ویحب الْمتَطَهرِینَ {
رسند بگو آن رنجى است پس هنگام عادت ماهانه از [آمیزش با] زنان کناره گیرى کنید و به پاز تو در باره عادت ماهانه [زنان] مى

آنان نزدیک نشوید تا پاك شوند پس چون پاك شدند از همان جا که خدا به شما فرمان داده است با آنان آمیزش کنید خداوند 
 }222دارد {کاران و پاکیزگان را دوست مىتوبه

بشِّرِ الْمؤْمنینَ لَّکُم فَأْتُواْ حرْثَکُم أَنَّى شئْتُم وقَدمواْ ألَنفُسکُم واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّکُم مالَقُوه ونسآؤُکُم حرْثٌ 

}223{ 
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تان مقدم دارید و از زنان شما کشتزار شما هستند پس از هر جا [و هر گونه] که خواهید به کشتزار خود [در]آیید و آنها را براى خود
 }223خدا پروا کنید و بدانید که او را دیدار خواهید کرد و مؤمنان را [به این دیدار] مژده ده {

یعمس اللّهنَ النَّاسِ ویواْ بحلتُصتَتَّقُواْ ورُّواْ وأَن تَب کُمانمرْضَۀً لِّأَیع لُواْ اللّهعالَ تَجو } یمل224ع{ 
دادن میان مردم [باز ایستید] و خدا را دستاویز سوگندهاى خود قرار مدهید تا [بدین بهانه] از نیکوکارى و پرهیزگارى و سازشو خدا 

 }224شنواى داناست {

غَفُور اللّهو کُمقُلُوب تبا کَسذُکُم بِمؤَاخن یلَکو کُمانمأَی یبِاللَّغْوِ ف اللّه ذُکُمؤَاخالَّ ی } یمل225ح{ 
کند و کند ولى شما را بدانچه دلهایتان [از روى عمد] فراهم آورده است مؤاخذه مىخداوند شما را به سوگندهاى لغوتان مؤاخذه نمى

 }225خدا آمرزنده بردبار است {

 }226اللّه غَفُور رحیم {لِّلَّذینَ یؤْلُونَ من نِّسآئهِم تَرَبص أَربعۀِ أَشْهرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ 
خورند [=ایالء] چهار ماه انتظار [و مهلت] است پس اگر [به آشتى] براى کسانى که به ترك همخوابگى با زنان خود سوگند مى

 }226بازآمدند خداوند آمرزنده مهربان است {

} یملع یعمس واْ الطَّالَقَ فَإِنَّ اللّهزَمإِنْ ع227و{ 
 }227خدا شنواى داناست {نگ طالق کردند در حقیقتو اگر آه

أَرحامهِنَّ إِن کُنَّ یؤْمنَّ بِاللّه والْیومِ والْمطَلَّقَات یتَرَبصنَ بِأَنفُسهِنَّ ثَالَثَۀَ قُرُوء والَ یحلُّ لَهنَّ أَن یکْتُمنَ ما خَلَقَ اللّه فی 

نَّ أَحولَتُهعبرِ ولَاآلخالِ علرِّجلو رُوفعهِنَّ بِالْملَیي عثْلُ الَّذنَّ ملَها والَحواْ إِصادإِنْ أَر کی ذَلنَّ فهۀٌ قُّ بِرَدجرهِنَّ دی

} کُیمزِیزٌ حع اللّه228و{ 
دارند براى آنان روا نیست که آنچه را و زنان طالق داده شده باید مدت سه پاکى انتظار کشند و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان 

خداوند در رحم آنان آفریده پوشیده دارند و شوهرانشان اگر سر آشتى دارند به بازآوردن آنان در این [مدت] سزاوارترند و مانند همان 
رترى دارند و خداوند توانا [وظایفى] که بر عهده زنان است به طور شایسته به نفع آنان [بر عهده مردان] است و مردان بر آنان درجه ب

 }228و حکیم است {

تُما آتَیمأَن تَأْخُذُواْ م لُّ لَکُمحالَ یانٍ وسبِإِح رِیحتَس أَو رُوفعبِم اكسرَّتَانِ فَإِمخَافَا أَالَّ الطَّالَقُ مئًا إِالَّ أَن ینَّ شَیوه

 فْتُمفَإِنْ خ اللّه وددا حیمقنیما ووهتَدفَالَ تَع اللّه وددح لْکت بِه تا افْتَدیما فهِملَیع نَاحفَالَ ج اللّه وددا حیمقأَالَّ ی 

 }229یتَعد حدود اللّه فَأُولَـئک هم الظَّالمونَ {
ا بشایستگى آزاد کردن و براى شما روا نیست که از آنچه به طالق [رجعى] دو بار است پس از آن یا [باید زن را] بخوبى نگاه داشتن ی

اید چیزى بازستانید مگر آنکه [طرفین] در به پا داشتن حدود خدا بیمناك باشند پس اگر بیم دارید که آن دو حدود خدا را آنان داده
حدود احکام الهى پس از آن تجاوز این ستدارند در آنچه که [زن براى آزاد کردن خود] فدیه دهد گناهى بر ایشان نیست برپاى نمى

 }229مکنید و کسانى که از حدود احکام الهى تجاوز کنند آنان همان ستمکارانند {

ظَنَّا أَن یقیما حدود ن یتَرَاجعا إِن فَإِن طَلَّقَها فَالَ تَحلُّ لَه من بعد حتَّى تَنکح زوجا غَیرَه فَإِن طَلَّقَها فَالَ جنَاح علَیهِما أَ

 }230اللّه وتلْک حدود اللّه یبینُها لقَومٍ یعلَمونَ {
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و اگر [شوهر براى بار سوم] او را طالق گفت پس از آن دیگر [آن زن] براى او حالل نیست تا اینکه با شوهرى غیر از او ازدواج کند [و 
دارند گناهى دوم] وى را طالق گفت اگر آن دو [همسر سابق] پندارند که حدود خدا را برپا مى با او همخوابگى نماید] پس اگر [شوهر

 }230کند {دانند بیان مىبر آن دو نیست که به یکدیگر بازگردند و اینها حدود احکام الهى است که آن را براى قومى که مى

مسکُوهنَّ بِمعرُوف أَو سرِّحوهنَّ بِمعرُوف والَ تُمسکُوهنَّ ضرَارا لَّتَعتَدواْ ومن وإِذَا طَلَّقْتُم النَّساء فَبلَغْنَ أَجلَهنَّ فَأَ

مو کُملَیع اللّه تمعاذْکُرُواْ نا وزُوه اللّه اتاْ آیذُوالَ تَتَّخو هنَفْس ظَلَم فَقَد کلْ ذَلفْعیم کُملَیتَابِ ا أَنزَلَ عنَ الْک

} یملع ءبِکُلِّ شَی واْ أَنَّ اللّهلَماعو اتَّقُواْ اللّهو ظُکُم بِهعۀِ یکْمالْح231و{ 
و چون آنان را طالق گفتید و به پایان عده خویش رسیدند پس بخوبى نگاهشان دارید یا بخوبى آزادشان کنید و[لى] آنان را براى 

ه ایشان] نگاه مدارید تا [به حقوقشان] تعدى کنید و هر کس چنین کند قطعا بر خود ستم نموده است و [آزار و] زیان رساندن [ب
خدا را بر خود و آنچه را که از کتاب و حکمت بر شما نازل کرده و به [وسیله] آن به شما آیات خدا را به ریشخند مگیرید و نعمت

 }231باشید و بدانید که خدا به هر چیزى داناست {دهد به یاد آورید و از خدا پروا داشته اندرز مى

یاْ بنَّ إِذَا تَرَاضَوهاجونَ أَزحنکنَّ أَن یضُلُوهنَّ فَالَ تَعلَهلَغْنَ أَجاء فَبالنِّس إِذَا طَلَّقْتُمن وم ظُ بِهوعی کذَل رُوفعم بِالْمنَه

والْیو نُ بِاللّهؤْمی نکُمونَ {کَانَ ملَمالَ تَع أَنتُمو لَمعی اللّهرُ وأَطْهو کَى لَکُمأَز کُمرِ ذَل232مِ اآلخ{ 
و چون زنان را طالق گفتید و عده خود را به پایان رساندند آنان را از ازدواج با همسران [سابق] خود چنانچه بخوبى با یکدیگر تراضى 

شود [مراعات] این امر براى خدا و روز بازپسین ایمان دارد به این [دستورها] پند داده مى نمایند جلوگیرى مکنید هر کس از شما به
 }232دانید {داند و شما نمىتر است و خدا مىتر و پاکیزهشما پربرکت

وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهنَّ وکسوتُهنَّ بِالْمعرُوف والْوالدات یرْضعنَ أَوالَدهنَّ حولَینِ کَاملَینِ لمنْ أَراد أَن یتم الرَّضَاعۀَ 

 ارِثلَى الْوعو هلَدبِو لَّه لُودوالَ ما وهلَدةٌ بِودالو ا الَ تُضَآرهعسإِالَّ و نَفْس ن الَ تُکَلَّفاالً عصا فادفَإِنْ أَر کثْلُ ذَلم

ا ومنْهتَرَاضٍ ملَّمإِذَا س کُملَیع نَاحفَالَ ج کُمالَدواْ أَوعتَرْضأَن تَس دتُّمإِنْ أَرا وهِملَیع نَاحرٍ فَالَ جتُم تَشَاوآ آتَیتُم م

 }233بِالْمعرُوف واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّ اللّه بِما تَعملُونَ بصیرٌ {
فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند [این حکم] براى کسى است که بخواهد دوران شیرخوارگى را تکمیل کند و و مادران [باید] 

شود هیچ مادرى نباید به خوراك و پوشاك آنان [=مادران] به طور شایسته بر عهده پدر است هیچ کس جز به قدر وسعش مکلف نمى
د به خاطر فرزندش [ضرر ببیند] و مانند همین [احکام] بر عهده وارث [نیز] هست سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ پدرى [نیز] نبای

پس اگر [پدر و مادر] بخواهند با رضایت و صوابدید یکدیگر کودك را [زودتر] از شیر بازگیرند گناهى بر آن دو نیست و اگر خواستید 
اید به طور شایسته را که پرداخت آن را به عهده گرفته براى فرزندان خود دایه بگیرید بر شما گناهى نیست به شرط آنکه چیزى

 }233دهید بیناست {بپردازید و از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند به آنچه انجام مى

ا بلَغْنَ أَجلَهنَّ فَالَ جنَاح علَیکُم فیما والَّذینَ یتَوفَّونَ منکُم ویذَرونَ أَزواجا یتَرَبصنَ بِأَنفُسهِنَّ أَربعۀَ أَشْهرٍ وعشْرًا فَإِذَ

 }234فَعلْنَ فی أَنفُسهِنَّ بِالْمعرُوف واللّه بِما تَعملُونَ خَبِیرٌ {
برند پس هرگاه عده خود را به گذارند [همسران] چهار ماه و ده روز انتظار مىمیرند و همسرانى بر جاى مىو کسانى از شما که مى

دهید آگاه است پایان رساندند در آنچه آنان به نحو پسندیده درباره خود انجام دهند گناهى بر شما نیست و خداوند به آنچه انجام مى
}234{ 
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ستَذْکُرُونَهنَّ ولَـکن الَّ  موالَ جنَاح علَیکُم فیما عرَّضْتُم بِه منْ خطْبۀِ النِّساء أَو أَکْنَنتُم فی أَنفُسکُم علم اللّه أَنَّکُ

لُغَ الْکبی تَّىةَ النِّکَاحِ حقْدواْ عزِمالَ تَعرُوفًا وعالً ما إِالَّ أَن تَقُولُواْ قَورنَّ سوهداعا تُوم لَمعی واْ أَنَّ اللّهلَماعو لَهأَج تَاب

 }235نَّ اللّه غَفُور حلیم {فی أَنفُسکُم فَاحذَروه واعلَمواْ أَ
اید بر شما گناهى و در باره آنچه شما به طور سربسته از آنان [در عده وفات] خواستگارى کرده یا [آن را] در دل پوشیده داشته

ه سخنى پسندیده دانست که [شما] به زودى به یاد آنان خواهید افتاد ولى با آنان قول و قرار پنهانى مگذارید مگر آنکخدا مىنیست
داند پس از [مخالفت] او بگویید و به عقد زناشویى تصمیم مگیرید تا زمان مقرر به سرآید و بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید مى

 }235بترسید و بدانید که خداوند آمرزنده و بردبار است {

ستَم ا لَماء مالنِّس إِن طَلَّقْتُم کُملَیع نَاحرِ الَّ جقْتلَى الْمعو هرعِ قَدوسلَى الْمنَّ عوهتِّعمنَّ فَرِیضَۀً وتَفْرِضُواْ لَه نُّ أَووه

 }236قَدره متَاعا بِالْمعرُوف حقا علَى الْمحسنینَ {
ق گویید بر شما گناهى نیست و آنان را به اید طالاگر زنان را مادامى که با آنان نزدیکى نکرده و بر ایشان مهرى [نیز] معین نکرده

مند کنید توانگر به اندازه [توان] خود و تنگدست به اندازه [وسع] خود [این کارى است] شایسته طور پسندیده به نوعى بهره
 }236نیکوکاران {

فَنصف ما فَرَضْتُم إَالَّ أَن یعفُونَ أَو یعفُو الَّذي بِیده  وإِن طَلَّقْتُموهنَّ من قَبلِ أَن تَمسوهنَّ وقَد فَرَضْتُم لَهنَّ فَرِیضَۀً

 }237بصیرٌ {عقْدةُ النِّکَاحِ وأَن تَعفُواْ أَقْرَب للتَّقْوى والَ تَنسواْ الْفَضْلَ بینَکُم إِنَّ اللّه بِما تَعملُونَ 
اید پس نصف آنچه را تعیین قشان گفتید در حالى که براى آنان مهرى معین کردهو اگر پیش از آنکه با آنان نزدیکى کنید طال

اید [به آنان بدهید] مگر اینکه آنان خود ببخشند یا کسى که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد و گذشت کردن شما به تقوا نموده
 }237دهید بیناست {آنچه انجام مى نزدیکتر است و در میان یکدیگر بزرگوارى را فراموش مکنید زیرا خداوند به

 }238حافظُواْ علَى الصلَوات والصالَةِ الْوسطَى وقُومواْ للّه قَانتینَ {
 }238بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید و خاضعانه براى خدا به پا خیزید {

 }239ذْکُرُواْ اللّه کَما علَّمکُم ما لَم تَکُونُواْ تَعلَمونَ {فَإنْ خفْتُم فَرِجاالً أَو رکْبانًا فَإِذَا أَمنتُم فَا
 }239دانستید به شما آموخت {پس اگر بیم داشتید پیاده یا سواره [نماز کنید] و چون ایمن شدید خدا را یاد کنید که آنچه نمى

لِّأَزواجِهِم متَاعا إِلَى الْحولِ غَیرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجنَ فَالَ جنَاح علَیکُم فی والَّذینَ یتَوفَّونَ منکُم ویذَرونَ أَزواجا وصیۀً 

} یمکزِیزٌ حع اللّهو رُوفعن مهِنَّ مأَنفُس یلْنَ فا فَع240م{ 
همسران خویش وصیت کنند که آنان را تا یک گذارند [باید] براى رسد و همسرانى بر جاى مىو کسانى از شما که مرگشان فرا مى

مند سازند و [از خانه شوهر] بیرون نکنند پس اگر بیرون بروند در آنچه آنان به طور پسندیده در باره خود انجام دهند سال بهره
 }240گناهى بر شما نیست و خداوند توانا و حکیم است {

 }241علَى الْمتَّقینَ {وللْمطَلَّقَات متَاع بِالْمعرُوف حقا 
 }241و فرض است بر مردان پرهیزگار که زنان طالق داده شده را بشایستگى چیزى دهند {

 }242کَذَلک یبینُ اللّه لَکُم آیاته لَعلَّکُم تَعقلُونَ {
 }242کند باشد که بیندیشید {بدین گونه خداوند آیات خود را براى شما بیان مى
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 أَلَماهیأَح وتُواْ ثُمم اللّه مفَقَالَ لَه توالْم ذَرح أُلُوف مهو مارِهین دواْ مینَ خَرَجلَى تَرَ إِلَى الَّذلَذُو فَضْلٍ ع إِنَّ اللّه م

 }243النَّاسِ ولَـکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یشْکُرُونَ {
هاى خود خارج شدند و هزاران تن بودند خبر نیافتى پس خداوند به آنان گفت تن به خانهآیا از [حال] کسانى که از بیم مرگ از 

کنند مرگ بسپارید آنگاه آنان را زنده ساخت آرى خداوند نسبت به مردم صاحب بخشش است ولى بیشتر مردم سپاسگزارى نمى
}243{ 

مس واْ أَنَّ اللّهلَماعو بِیلِ اللّهی سلُواْ فقَاتو} یملع 244یع{ 
 }244و در راه خدا کارزار کنید و بدانید که خداوند شنواى داناست {

إِلَیطُ وسبیو قْبِضی اللّهیرَةً وافًا کَثأَضْع لَه فَهضَاعنًا فَیسقَرْضًا ح اللّه قْرِضي ین ذَا الَّذونَ {معتُرْج 245ه{ 
ا وام نیکویى دهد تا [خدا] آن را براى او چند برابر بیفزاید و خداست که [در معیشت بندگان] کیست آن کس که به [بندگان] خد

 }245شوید {آورد و به سوى او بازگردانده مىتنگى و گشایش پدید مى

لَنَا ملکًا نُّقَاتلْ فی سبِیلِ اللّه قَالَ هلْ عسیتُم  أَلَم تَرَ إِلَى الْمإلِ من بنی إِسرَائیلَ من بعد موسى إِذْ قَالُواْ لنَبِی لَّهم ابعثْ

أُخْرِج قَدو بِیلِ اللّهی سلَ فا لَنَا أَالَّ نُقَاتملُواْ قَالُواْ وتَالُ أَالَّ تُقَاتالْق کُملَیع بإِن کُت با کُتنَا فَلَمنَآئأَبارِنَا وین دنَا م

 }246قتَالُ تَولَّواْ إِالَّ قَلیالً منْهم واللّه علیم بِالظَّالمینَ {علَیهِم الْ
آیا از [حال] سران بنى اسرائیل پس از موسى خبر نیافتى آنگاه که به پیامبرى از خود گفتند پادشاهى براى ما بگمار تا در راه خدا 

گردد چه بسا پیکار نکنید گفتند چرا در راه خدا نجنگیم با آنکه ما از دیارمان  پیکار کنیم [آن پیامبر] گفت اگر جنگیدن بر شما مقرر
ایم پس هنگامى که جنگ بر آنان مقرر شد جز شمارى اندك از آنان [همگى] پشت کردند و و از [نزد] فرزندانمان بیرون رانده شده
 }246خداوند به [حال] ستمکاران داناست {

 مهنَبِی مقَالَ لَهلْوقُّ بِالْمنُ أَحنَحنَا ولَیع لْکالْم کُونُ لَهاْ أَنَّى یکًا قَالُولم طَالُوت ثَ لَکُمعب قَد إِنَّ اللّه ؤْتی لَمو نْهم ک

واللّه یؤْتی ملْکَه من یشَاء واللّه واسع علیم  سعۀً منَ الْمالِ قَالَ إِنَّ اللّه اصطَفَاه علَیکُم وزاده بسطَۀً فی الْعلْمِ والْجِسمِ

}247{ 
خداوند طالوت را بر شما به پادشاهى گماشته است گفتند چگونه او را بر ما پادشاهى باشد با و پیامبرشان به آنان گفت در حقیقت

خدا او را بر شما ده است پیامبرشان گفت در حقیقتآنکه ما به پادشاهى از وى سزاوارتریم و به او از حیث مال گشایشى داده نش
دهد و برترى داده و او را در دانش و [نیروى] بدنى بر شما برترى بخشیده است و خداوند پادشاهى خود را به هر کس که بخواهد مى

 }247خدا گشایشگر داناست {

لتَّابوت فیه سکینَۀٌ من ربکُم وبقیۀٌ مما تَرَك آلُ موسى وآلُ هارونَ تَحملُه وقَالَ لَهم نبِیهم إِنَّ آیۀَ ملْکه أَن یأْتیکُم ا

 }248الْمآلئکَۀُ إِنَّ فی ذَلک آلیۀً لَّکُم إِن کُنتُم مؤْمنینَ {
] که در آن آرامش خاطرى از جانب و پیامبرشان بدیشان گفت در حقیقت نشانه پادشاهى او این است که آن صندوق [عهد

کنند اند در حالى که فرشتگان آن را حمل مىاى از آنچه خاندان موسى و خاندان هارون [در آن] بر جاى نهادهپروردگارتان و بازمانده
 }248اى است {به سوى شما خواهد آمد مسلما اگر مؤمن باشید براى شما در این [رویداد] نشانه
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نَّه منِّی إِالَّ منِ طَالُوت بِالْجنُود قَالَ إِنَّ اللّه مبتَلیکُم بِنَهرٍ فَمن شَرِب منْه فَلَیس منِّی ومن لَّم یطْعمه فَإِفَلَما فَصلَ 

الَّذو وه هزاوا جفَلَم منْهیالً مإِالَّ قَل نْهواْ مفَشَرِب هدغُرْفَۀً بِی اغْتَرَف الُوتبِج موقَالُواْ الَ طَاقَۀَ لَنَا الْی هعنُواْ مینَ آم

 }249اللّه واللّه مع الصابِرِینَ {وجنوده قَالَ الَّذینَ یظُنُّونَ أَنَّهم مالَقُو اللّه کَم من فئَۀٍ قَلیلَۀٍ غَلَبت فئَۀً کَثیرَةً بِإِذْنِ 
اى خواهد آزمود پس هر کس از آن بنوشد از خداوند شما را به وسیله رودخانه[خود] بیرون شد گفت و چون طالوت با لشکریان

[پیروان] من نیست و هر کس از آن نخورد قطعا او از [پیروان] من است مگر کسى که با دستش کفى برگیرد پس [همگى] جز 
ه همراه وى ایمان آورده بودند از آن [نهر] گذشتند گفتند امروز ما را اندکى از آنها از آن نوشیدند و هنگامى که [طالوت ] با کسانى ک

یاراى [مقابله با] جالوت و سپاهیانش نیست کسانى که به دیدار خداوند یقین داشتند گفتند بسا گروهى اندك که بر گروهى بسیار به 
 }249اذن خدا پیروز شدند و خداوند با شکیبایان است {

واْ لرَزا بلَمومِ الْکَافلَى الْقَورْنَا عانصنَا وامأَقْد تثَبرًا وبنَا صلَینَا أَفْرِغْ عبقَالُواْ ر هنُودجو الُوت250رِینَ {ج{ 
را بر  و هنگامى که با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند گفتند پروردگارا بر [دلهاى] ما شکیبایى فرو ریز و گامهاى ما را استوار دار و ما

 }250گروه کافران پیروز فرماى {

والَ دفْع اللّه النَّاس بعضَهم فَهزَموهم بِإِذْنِ اللّه وقَتَلَ داود جالُوت وآتَاه اللّه الْملْک والْحکْمۀَ وعلَّمه مما یشَاء ولَ

 }251ضْلٍ علَى الْعالَمینَ {بِبعضٍ لَّفَسدت األَرض ولَـکنَّ اللّه ذُو فَ
خواست به پس آنان را به اذن خدا شکست دادند و داوود جالوت را کشت و خداوند به او پادشاهى و حکمت ارزانى داشت و از آنچه مى

ت به جهانیان گردید ولى خداوند نسبکرد قطعا زمین تباه مىاو آموخت و اگر خداوند برخى از مردم را به وسیله برخى دیگر دفع نمى
 }251تفضل دارد {

 }252تلْک آیات اللّه نَتْلُوها علَیک بِالْحقِّ وإِنَّک لَمنَ الْمرْسلینَ {
 }252خوانیم و به راستى تو از جمله پیامبرانى {این[ها] آیات خداست که ما آن را بحق بر تو مى

علَى بع مضَهعلُ فَضَّلْنَا بالرُّس لْکت نَاهدأَیو نَاتیالْب مرْینَ مى ابیسنَا عآتَیو اتجرد مضَهعب فَعرو اللّه ن کَلَّمم منْهضٍ م

لَفُواْ فَمنْهم منْ آمنَ ومنْهم اخْتَ بِرُوحِ الْقُدسِ ولَو شَاء اللّه ما اقْتَتَلَ الَّذینَ من بعدهم من بعد ما جاءتْهم الْبینَات ولَـکنِ

} رِیدا یلُ مفْعی نَّ اللّهلَـکا اقْتَتَلُواْ وم شَاء اللّه لَون کَفَرَ و253م{ 
برخى از آن پیامبران را بر برخى دیگر برترى بخشیدیم از آنان کسى بود که خدا با او سخن گفت و درجات بعضى از آنان را باال برد و 

خواست کسانى که پس از آنان بودند ه عیسى پسر مریم دالیل آشکار دادیم و او را به وسیله روح القدس تایید کردیم و اگر خدا مىب
پرداختند ولى با هم اختالف کردند پس بعضى از آنان کسانى بعد از آن [همه] دالیل روشن که برایشان آمد به کشتار یکدیگر نمى

کردند ولى خداوند خواست با یکدیگر جنگ نمىو بعضى از آنان کسانى بودند که کفر ورزیدند و اگر خدا مىبودند که ایمان آوردند 
 }253دهد {خواهد انجام مىآنچه را مى

ۀٌ والَ شَفَاعۀٌ والْکَافرُونَ هم الظَّالمونَ یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ أَنفقُواْ مما رزقْنَاکُم من قَبلِ أَن یأْتی یوم الَّ بیع فیه والَ خُلَّ

}254{ 
ایم انفاق کنید پیش از آنکه روزى فرا رسد که در آن نه داد و ستدى است و اید از آنچه به شما روزى دادهاى کسانى که ایمان آورده

 }254نه دوستى و نه شفاعتى و کافران خود ستمکارانند {
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شْفَع عنْده إِالَّ هو الْحی الْقَیوم الَ تَأْخُذُه سنَۀٌ والَ نَوم لَّه ما فی السماوات وما فی األَرضِ من ذَا الَّذي ی اللّه الَ إِلَـه إِالَّ

 بِما شَاء وسع کُرْسیه السماوات واألَرض والَ بِإِذْنه یعلَم ما بینَ أَیدیهِم وما خَلْفَهم والَ یحیطُونَ بِشَیء منْ علْمه إِالَّ

} یمظالْع یلالْع وها ومفْظُهح هؤُود255ی{ 
گیرد و نه خوابى گران آنچه در آسمانها و آنچه خداست که معبودى جز او نیست زنده و برپادارنده است نه خوابى سبک او را فرو مى

آن اوست کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند آنچه در پیش روى آنان و آنچه در در زمین است از 
یابند کرسى او آسمانها و زمین را در بر گرفته و داند و به چیزى از علم او جز به آنچه بخواهد احاطه نمىسرشان است مىپشت

 }255نگهدارى آنها بر او دشوار نیست و اوست واالى بزرگ {

اس فَقَد ن بِاللّهؤْمیو کْفُرْ بِالطَّاغُوتنْ یفَم نَ الْغَیم نَ الرُّشْدیینِ قَد تَّبی الدف الَ الَ إِکْرَاه ثْقَىةِ الْورْوبِالْع کستَم

} یملع یعمس اللّها ولَه امص256انف{ 
آشکار شده است پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد به یقین به  در دین هیچ اجبارى نیست و راه از بیراهه بخوبى

 }256دستاویزى استوار که آن را گسستن نیست چنگ زده است و خداوند شنواى داناست {

ینَ کَفَرُواْ أَوالَّذرِ وإِلَى النُّو اتنَ الظُّلُمم مهخْرِجنُواْ یینَ آمالَّذ یلو نَ النُّورِ إِلَى اللّهم مونَهخْرِجی الطَّاغُوت مآؤُهیل

 }257الظُّلُمات أُولَـئک أَصحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَ {
اند برد و[لى] کسانى که کفر ورزیدهاند آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى به در مىخداوند سرور کسانى است که ایمان آورده

برند آنان اهل آتشند که خود در آن انشان [همان عصیانگران=] طاغوتند که آنان را از روشنایى به سوى تاریکیها به در مىسرور
 }257جاودانند {

الَّذ یبر یمرَاهإِذْ قَالَ إِب لْکالْم اللّه أَنْ آتَاه هی رِبف یمرَاهإِب آجي حتَرَ إِلَى الَّذ یِـی ي أَلَمقَالَ أَنَا أُح یتمییِـی وحی

الَّذ هِتغْرِبِ فَبنَ الْما مبِه شْرِقِ فَأْتنَ الْمسِ می بِالشَّمأْتی فَإِنَّ اللّه یمرَاهقَالَ إِب یتأُمو مي الْقَودهالَ ی اللّهي کَفَرَ و

 }258الظَّالمینَ {
نازید و] در باره پروردگار خود با ابراهیم محاجه [مى]کرد خبر به او پادشاهى داده بود [و بدان مىآیا از [حال] آن کس که چون خدا 

کنم و [هم] میراند گفت من [هم] زنده مىکند و مىنیافتى آنکاه که ابراهیم گفت پروردگار من همان کسى ست که زنده مى
پس آن کس که کفر ورزیده بود » ور برمی آورد ، تو آن را از باختر برآور.خدا [ يِ من ] خورشید را از خا«میرانم ابراهیم گفت: مى

 }258مبهوت ماند. و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی کند. {

َذه اللّه بعد موتها یِـی هـحی ا قَالَ أَنَّىهرُوشلَى عۀٌ عخَاوِی یهۀٍ ولَى قَرْیرَّ عي مکَالَّذ أَو فَأَم ثَهعب امٍ ثُمئَۀَ عم اللّه اتَه

ابِک لَم یتَسنَّه وانظُرْ إِلَى قَالَ کَم لَبِثْت قَالَ لَبِثْت یوما أَو بعض یومٍ قَالَ بل لَّبِثْت مئَۀَ عامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعامک وشَرَ

إِلَى العظَامِ کَیف نُنشزُها ثُم نَکْسوها لَحما فَلَما تَبینَ لَه قَالَ أَعلَم أَنَّ اللّه علَى حمارِك ولنَجعلَک آیۀً لِّلنَّاسِ وانظُرْ 

 }259کُلِّ شَیء قَدیرٌ {
ین [ چگونه خداوند ، [ اهلِ ] ا«یا چون آن کس که به شهري که بامهایش یکسر فرو ریخته بود ، عبور کرد [ و با خود می ] گفت: 

پس خداوند ، او را [ به مدت ] صد سال میراند. آن گاه او را برانگیخت ، [ و به او ] ». ویرانکده ] را پس از مرگشان زنده می کند؟
نه ] بلکه صد سال درنگ کردي ، به « [ گفت: » یک روز یا پاره اي از روز را درنگ کردم.«گفت: » چقدر درنگ کردي؟«گفت: 
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د بنگر [ که طعم و رنگ آن ] تغییر نکرده است ، و به درازگوش خود نگاه کن [ که چگونه متالشی شده است. خوراك و نوشیدنیِ خو
این ماجرا براي آن است که هم به تو پاسخ گوییم ] و هم تو را [ در مورد معاد ] نشانه اي براي مردم قرار دهیم. و به [ این ] 

پس هنگامی که [ چگونگیِ زنده » ه هم پیوند می دهیم سپس گوشت بر آن می پوشانیم.استخوانها بنگر ، چگونه آنها را برداشته ب
 }259» {اکنون ] می دانم که خداوند بر هر چیزي تواناست.« [ ساختن مرده ] براي او آشکار شد ، گفت: 

تُؤْم لَمتَى قَالَ أَوویِـی الْمتُح فی کَیأَرِن بر یمرَاهإِذْ قَالَ إِبنَ وۀً معبنَّ قَلْبِی قَالَ فَخُذْ أَرئطْمن لِّیلَـکلَى ون قَالَ ب

اعا ویعس ینَکأْتنَّ یهعاد ا ثُمزْءنَّ جنْهلٍ مبلَى کُلِّ جلْ ععاج ثُم کنَّ إِلَیرْهرِ فَصالطَّی} یمکزِیزٌ حع أَنَّ اللّه 260لَم{ 
مگر ایمان نیاورده «فرمود: » پروردگارا ، به من نشان ده چگونه مردگان را زنده می کنی؟«آن گاه که ابراهیم گفت: و [ یاد کن ] 

پس ، چهار پرنده برگیر ، و آنها را پیش خود ، ریز ریز گردان سپس بر هر کوهی «فرمود: » چرا ، ولی تا دلم آرامش یابد.«گفت: » اي؟
 }260» {ن گاه آنها را فرا خوان ، شتابان به سوي تو می آیند ، و بدان که خداوند توانا و حکیم است.پاره اي از آنها را قرار ده آ

من مئَۀُ حبۀٍ واللّه یضَاعف ل مثَلُ الَّذینَ ینفقُونَ أَموالَهم فی سبِیلِ اللّه کَمثَلِ حبۀٍ أَنبتَت سبع سنَابِلَ فی کُلِّ سنبلَۀٍ

} یملع عاسو اللّهشَاء و261ی{ 
مثَل [ صدقات ] کسانی که اموالِ خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند دانه اي است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه اي 

 }261است. {صد دانه باشد و خداوند براي هر کس که بخواهد [ آن را ] چند برابر می کند ، و خداوند گشایشگر دان

رُهأَج مالَ أَذًى لَّها ونا أَنفَقُواُ مونَ متْبِعالَ ی ثُم بِیلِ اللّهی سف مالَهوقُونَ أَمنفینَ یالَ الَّذو هِملَیع فالَ خَوو هِمبر ندع م

 }262هم یحزَنُونَ {
، سپس در پیِ آنچه انفاق کرده اند ، منّت و آزاري روا نمی دارند ، پاداش آنان  کسانی که اموالِ خود را در راه خدا انفاق می کنند

 }262برایشان نزد پروردگارشان [ محفوظ ] است ، و بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمی شوند. {

یملح یغَن اللّهآ أَذًى وهعتْبقَۀٍ یدن صرٌ مرَةٌ خَیغْفمو رُوفعلٌ م263{ قَو{ 
گفتاري پسندیده [ در برابر نیازمندان ] و گذشت [ از اصرار و تنديِ آنان ] بهتر از صدقه اي است که آزاري به دنبال آن باشد ، و 

 }263خداوند بی نیاز بردبار است. {

فقُ مالَه رِئَاء النَّاسِ والَ یؤْمنُ بِاللّه والْیومِ اآلخرِ یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ الَ تُبطلُواْ صدقَاتکُم بِالْمنِّ واألذَى کَالَّذي ین

سبواْ واللّه الَ یهدي الْقَوم فَمثَلُه کَمثَلِ صفْوانٍ علَیه تُرَاب فَأَصابه وابِلٌ فَتَرَکَه صلْدا الَّ یقْدرونَ علَى شَیء مما کَ

 }264الْکَافرِینَ {
اي کسانی که ایمان آورده اید ، صدقه هاي خود را با منّت و آزار ، باطل مکنید ، مانند کسی که مالش را براي خودنمایی به مردم ، 
انفاق می کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد. پس مثَلِ او همچون مثَلِ سنگ خارایی است که بر روي آن ، خاکی [ نشسته ] 

ي به آن رسیده و آن [ سنگ ] را سخت و صاف بر جاي نهاده است. آنان [ ریاکاران ] نیز از آنچه به دست آورده اند ، است ، و رگبار
 }264بهره اي نمی برند و خداوند ، گروه کافران را هدایت نمی کند. {

تَثْبِیتًا مو اللّه رْضَاتغَاء متاب مالَهوقُونَ أَمنفینَ یثَلُ الَّذمنِ وفَیعا ضأُکُلَه ابِلٌ فَآتَتا وهابةٍ أَصونَّۀٍ بِرَبثَلِ جکَم هِمنْ أَنفُس

 }265فَإِن لَّم یصبها وابِلٌ فَطَلٌّ واللّه بِما تَعملُونَ بصیرٌ {
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می کنند ، همچون مثَلِ باغی است و مثَل [ صدقات ] کسانی که اموال خویش را براي طلب خشنودي خدا و استواري روحشان انفاق 
که بر فراز پشته اي قرار دارد [ که اگر ] رگباري بر آن برسد ، دو چندان محصول برآورد ، و اگر رگباري هم بر آن نرسد ، بارانِ ریزي 

 }265[ براي آن بس است ] ، و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست. {

برُ ولَه لَه جنَّۀٌ من نَّخیلٍ وأَعنَابٍ تَجرِي من تَحتها األَنْهار لَه فیها من کُلِّ الثَّمرَات وأَصابه الْکأَیود أَحدکُم أَن تَکُونَ 

 }266م تَتَفَکَّرُونَ {ذُریۀٌ ضُعفَاء فَأَصابها إِعصار فیه نَار فَاحتَرَقَت کَذَلک یبینُ اللّه لَکُم اآلیات لَعلَّکُ
 آیا کسی از شما دوست دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر آنها نهرها روان است ، و براي او در آن [ باغ ] از

ي آتشین بر آن [ باغ هر گونه میوه اي [ فراهم ] باشد ، و در حالی که او را پیري رسیده و فرزندانی خردسال دارد ، [ ناگهان ] گردباد
 }266] زند و [ باغ یکسر ] بسوزد؟ این گونه ، خداوند آیات [ خود ] را براي شما روشن می گرداند ، باشد که شما بیندیشید. {

تَیممواْ الْخَبِیثَ منْه تُنفقُونَ ولَستُم  یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ أَنفقُواْ من طَیبات ما کَسبتُم ومما أَخْرَجنَا لَکُم منَ األَرضِ والَ

} یدمح یغَن واْ أَنَّ اللّهلَماعو یهضُواْ فإِالَّ أَن تُغْم یهذ267بِآخ{ 
فاق کنید ، و اي کسانی که ایمان آورده اید ، از چیزهاي پاکیزه اي که به دست آورده اید ، و از آنچه براي شما از زمین برآورده ایم ، ان

در پی ناپاك آن نروید که [ از آن ] انفاق نمایید ، در حالی که آن را [ اگر به خودتان می دادند ] جز با چشم پوشی [ و بی میلی ] 
 }267نسبت به آن ، نمی گرفتید ، و بدانید که خداوند ، بی نیاز ستوده [ صفات ] است. {

 }268مرُکُم بِالْفَحشَاء واللّه یعدکُم مغْفرَةً منْه وفَضْالً واللّه واسع علیم {الشَّیطَانُ یعدکُم الْفَقْرَ ویأْ
شیطان شما را از تهیدستی بیم می دهد و شما را به زشتی وامی دارد و [ لی ] خداوند از جانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش 

 }268می دهد ، و خداوند گشایشگر داناست. {

 }269لْبابِ {یؤتی الْحکْمۀَ من یشَاء ومن یؤْت الْحکْمۀَ فَقَد أُوتی خَیرًا کَثیرًا وما یذَّکَّرُ إِالَّ أُولُواْ األَ
[ خدا ] به هر کس که بخواهد حکمت می بخشد ، و به هر کس حکمت داده شود ، به یقین ، خیري فراوان داده شده است و جز 

 }269ان ، کسی پند نمی گیرد. {خردمند

 }270وما أَنفَقْتُم من نَّفَقَۀٍ أَو نَذَرتُم من نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّه یعلَمه وما للظَّالمینَ منْ أَنصارٍ {
ران هیچ یاوري نیست. و هر نفقه اي را که انفاق ، یا هر نذري را که عهد کرده اید ، قطعاً خداوند آن را می داند ، و براي ستمکا

}270{ 

من سیئَاتکُم واللّه بِما  إِن تُبدواْ الصدقَات فَنعما هی وإِن تُخْفُوها وتُؤْتُوها الْفُقَرَاء فَهو خَیرٌ لُّکُم ویکَفِّرُ عنکُم

 }271تَعملُونَ خَبِیرٌ {
است ، و اگر آن را پنهان دارید و به مستمندان بدهید ، این براي شما بهتر است و  اگر صدقه ها را آشکار کنید ، این ، کارِ خوبی

 }271بخشی از گناهانتان را می زداید ، و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. {

سکُم وما تُنفقُونَ إِالَّ ابتغَاء وجه اللّه وما لَّیس علَیک هداهم ولَـکنَّ اللّه یهدي من یشَاء وما تُنفقُواْ منْ خَیرٍ فَألنفُ

 }272تُنفقُواْ منْ خَیرٍ یوف إِلَیکُم وأَنتُم الَ تُظْلَمونَ {
 هدایت آنان بر عهده تو نیست ، بلکه خدا هر که را بخواهد هدایت می کند ، و هر مالی که انفاق کنید ، به سود خود شماست ، و [ لی

] جز براي طلب خشنوديِ خدا انفاق مکنید ، و هر مالی را که انفاق کنید [ پاداشِ آن ] به طور کامل به شما داده خواهد شد و 
 }272ستمی بر شما نخواهد رفت. {
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جاهلُ أَغْنیاء منَ التَّعفُّف تَعرِفُهم للْفُقَرَاء الَّذینَ أُحصرُواْ فی سبِیلِ اللّه الَ یستَطیعونَ ضَرْبا فی األَرضِ یحسبهم الْ

} یملع بِه رٍ فَإِنَّ اللّهنْ خَیقُواْ ما تُنفمافًا وإِلْح أَلُونَ النَّاسسالَ ی ماهیم273بِس{ 
اي تأمین هزینه زندگی ] در [ این صدقات ] براي آن [ دسته از ] نیازمندانی است که در راه خدا فرومانده اند ، و نمی توانند [ بر

زمین سفر کنند. از شدت خویشتن داري ، فرد بی اطالع ، آنان را توانگر می پندارد. آنها را از سیمایشان می شناسی. با اصرار ، [ 
 }273چیزي ] از مردم نمی خواهند. و هر مالی [ به آنان ] انفاق کنید ، قطعاً خدا از آن آگاه است. {

 }274هِم والَ هم یحزَنُونَ {ینفقُونَ أَموالَهم بِاللَّیلِ والنَّهارِ سرا وعالَنیۀً فَلَهم أَجرُهم عند ربهِم والَ خَوف علَیالَّذینَ 
ي آنان خواهد بود و نه بیمی کسانی که اموال خود را شب و روز ، و نهان و آشکارا ، انفاق می کنند ، پاداش آنان نزد پروردگارشان برا

 }274بر آنان است و نه اندوهگین می شوند. {

أَنَّهم قَالُواْ إِنَّما الْبیع مثْلُ الرِّبا الَّذینَ یأْکُلُونَ الرِّبا الَ یقُومونَ إِالَّ کَما یقُوم الَّذي یتَخَبطُه الشَّیطَانُ منَ الْمس ذَلک بِ

 ومنْ عاد فَأُولَـئک اللّه الْبیع وحرَّم الرِّبا فَمن جاءه موعظَۀٌ من ربه فَانتَهى فَلَه ما سلَف وأَمرُه إِلَى اللّه وأَحلَّ

 }275أَصحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَ {
نند برخاستنِ کسی که شیطان بر اثر تماس ، آشفته سرَش کرده است. این کسانی که ربا می خورند ، [ از گور ] برنمی خیزند مگر ما

و حال آنکه خدا داد و ستد را حالل ، و ربا را حرام گردانیده است. » داد و ستد صرفاً مانند رباست.«بدان سبب است که آنان گفتند: 
از ایستاد ، آنچه گذشته ، از آنِ اوست ، و کارش به خدا پس ، هر کس ، اندرزي از جانب پروردگارش بدو رسید ، و [ از رباخواري ] ب

 }275واگذار می شود ، و کسانی که [ به رباخواري ] باز گردند ، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. {

 }276یمحقُ اللّه الْرِّبا ویرْبِی الصدقَات واللّه الَ یحب کُلَّ کَفَّارٍ أَثیمٍ {
 }276خدا از [ برکت ] ربا می کاهد ، و بر صدقات می افزاید ، و خداوند هیچ ناسپاسِ گناهکاري را دوست نمی دارد. {

بر ندع مرُهأَج ماْ الزَّکَاةَ لَهآتَوالَةَ وواْ الصأَقَامو اتحاللُواْ الصمعنُواْ وینَ آمإِنَّ الَّذلَیع فالَ خَوو هِم مالَ هو هِم

 }277یحزَنُونَ {
کسانی که ایمان آورده و کارهاي شایسته کرده و نماز بر پا داشته و زکات داده اند ، پاداش آنان نزد پروردگارشان براي آنان خواهد 

 }277بود و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند. {

 }278لّه وذَرواْ ما بقی منَ الرِّبا إِن کُنتُم مؤْمنینَ {یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ اتَّقُواْ ال
 }278اي کسانی که ایمان آورده اید ، از خدا پروا کنید و اگر مؤمنید ، آنچه از ربا باقی مانده است واگذارید. {

 }279م فَلَکُم رؤُوس أَموالکُم الَ تَظْلمونَ والَ تُظْلَمونَ {فَإِن لَّم تَفْعلُواْ فَأْذَنُواْ بِحرْبٍ منَ اللّه ورسوله وإِن تُبتُ
و اگر [ چنین ] نکردید ، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وي ، برخاسته اید و اگر توبه کنید ، سرمایه هاي شما از خودتان است. نه 

 }279ستم می کنید و نه ستم می بینید. {

 }280ةٍ فَنَظرَةٌ إِلَى میسرَةٍ وأَن تَصدقُواْ خَیرٌ لَّکُم إِن کُنتُم تَعلَمونَ {وإِن کَانَ ذُو عسرَ
و اگر [ بدهکارتان ] تنگدست باشد ، پس تا [ هنگام ] گشایش ، مهلتی [ به او دهید ] و [ اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد ، ] 

 }280اگر بدانید. { -بخشیدن آن براي شما بهتر است

 }281واتَّقُواْ یوما تُرْجعونَ فیه إِلَى اللّه ثُم تُوفَّى کُلُّ نَفْسٍ ما کَسبت وهم الَ یظْلَمونَ {
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و بترسید از روزي که در آن ، به سوي خدا بازگردانده می شوید ، سپس به هر کسی [ پاداشِ ] آنچه به دست آورده ، تمام داده شود 
 }281د ستم قرار نمی گیرند. {و آنان مور

بکَات نَکُمیکْتُب بلْیو وهى فَاکْتُبمسلٍ منٍ إِلَى أَجینتُم بِداینُواْ إِذَا تَدینَ آما الَّذها أَیأَنْ ی بکَات أْبالَ یلِ ودبِالْع 

لِ الَّذلملْیو کْتُبفَلْی اللّه هلَّما عکَم کْتُبقُّ یالْح هلَیي عئًا فَإن کَانَ الَّذشَی نْهم خَسبالَ یو هبر تَّقِ اللّهلْیقُّ والْح هلَیي ع

فَإِن لَّم یکُونَا رجلَینِ من رجالکُم سفیها أَو ضَعیفًا أَو الَ یستَطیع أَن یملَّ هو فَلْیمللْ ولیه بِالْعدلِ واستَشْهِدواْ شَهِیدینِ 

یأْب الشُّهداء إِذَا ما دعواْ فَرَجلٌ وامرَأَتَانِ ممن تَرْضَونَ منَ الشُّهداء أَن تَضلَّ إْحداهما فَتُذَکِّرَ إِحداهما األُخْرَى والَ 

ى أَجله ذَلکُم أَقْسطُ عند اللّه وأَقْوم للشَّهادةِ وأَدنَى أَالَّ تَرْتَابواْ إِالَّ أَن تَکُونَ والَ تَسأَمواْ أَن تَکْتُبوه صغیرًا أَو کَبِیرًا إِلَ

کَاتب والَ شَهِید وإِن  م والَ یضَآرتجارةً حاضرَةً تُدیرُونَها بینَکُم فَلَیس علَیکُم جنَاح أَالَّ تَکْتُبوها وأَشْهِدواْ إِذَا تَبایعتُ

} یملع ءبِکُلِّ شَی اللّهو اللّه کُملِّمعیو اتَّقُواْ اللّهو وقٌ بِکُمفُس لُواْ فَإِنَّه282تَفْع{ 
نویسنده اي [  اي کسانی که ایمان آورده اید ، هر گاه به وامی تا سررسیدي معین ، با یکدیگر معامله کردید ، آن را بنویسید. و باید

صورت معامله را ] بر اساس عدالت ، میان شما بنویسد. و هیچ نویسنده اي نباید از نوشتن خودداري کند همان گونه [ و به شکرانه 
آن ] که خدا او را آموزش داده است. و کسی که بدهکار است باید امال کند ، و او [ نویسنده ] بنویسد. و از خدا که پروردگار اوست 

ا نماید ، و از آن ، چیزي نکاهد. پس اگر کسی که حق بر ذمه اوست ، سفیه یا ناتوان است ، یا خود نمی تواند امال کند ، پس ولی پرو
از او باید با [ رعایت ] عدالت ، امال نماید. و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید ، پس اگر دو مرد نبودند ، مردي را با دو زن ، 

هانی که [ به عدالت آنان ] رضایت دارید [ گواه بگیرید ] ، تا [ اگر ] یکی از آن دو [ زن ] فراموش کرد ، [ زنِ ] دیگر ، وي میان گوا
را یادآوري کند. و چون گواهان احضار شوند ، نباید خودداري ورزند. و از نوشتنِ [ بدهی ] چه خرد باشد یا بزرگ ، ملول نشوید ، تا 

د ] . این [ نوشتنِ ] شما ، نزد خدا عادالنه تر ، و براي شهادت استوارتر ، و براي اینکه دچار شک نشوید [ به سررسیدش [ فرا رس
احتیاط ] نزدیکتر است ، مگر آنکه داد و ستدي نقدي باشد که آن را میان خود [ دست به دست ] برگزار می کنید در این صورت ، بر 

[ در هر حال ] هر گاه داد و ستد کردید گواه بگیرید. و هیچ نویسنده و گواهی نباید زیان  شما گناهی نیست که آن را ننویسید. و
ببیند ، و اگر چنین کنید ، از نافرمانی شما خواهد بود. و از خدا پروا کنید ، و خدا [ بدین گونه ] به شما آموزش می دهد ، و خدا به 

 }282هر چیزي داناست. {

لْیتَّقِ اللّه ربه ولَم تَجِدواْ کَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضَۀٌ فَإِنْ أَمنَ بعضُکُم بعضًا فَلْیؤَد الَّذي اؤْتُمنَ أَمانَتَه و وإِن کُنتُم علَى سفَرٍ

للُونَ عما تَعبِم اللّهو هقَلْب مآث ا فَإِنَّههکْتُمن یمةَ وادواْ الشَّهالَ تَکْتُمو} 283یم{ 
و اگر در سفر بودید و نویسنده اي نیافتید وثیقه اي بگیرید و اگر برخی از شما برخی دیگر را امین دانست ، پس آن کس که امین 

شمرده شده ، باید سپرده وي را بازپس دهد و باید از خداوند که پروردگار اوست ، پروا کند. و شهادت را کتمان مکنید ، و هر که آن 
 }283ن کند قلبش گناهکار است ، و خداوند به آنچه انجام می دهید داناست. {را کتما

یغْفرُ لمن یشَاء ویعذِّب لِّلَّه ما فی السماوات وما فی األَرضِ وإِن تُبدواْ ما فی أَنفُسکُم أَو تُخْفُوه یحاسبکُم بِه اللّه فَ

 }284کُلِّ شَیء قَدیرٌ {من یشَاء واللّه علَى 
آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آنِ خداست. و اگر آنچه در دلهاي خود دارید ، آشکار یا پنهان کنید ، خداوند شما را به آن 

 }284. {محاسبه می کند آن گاه هر که را بخواهد می بخشد ، و هر که را بخواهد عذاب می کند ، و خداوند بر هر چیزي تواناست
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لسرو کُتُبِهو هکَتآلئمو نَ بِاللّهنُونَ کُلٌّ آمؤْمالْمو هبن رم ها أُنزِلَ إِلَیولُ بِمنَ الرَّسآم هلسن رم دنَ أَحیالَ نُفَرِّقُ ب ه

 }285وقَالُواْ سمعنَا وأَطَعنَا غُفْرَانَک ربنَا وإِلَیک الْمصیرُ {
پیامبر [ خدا ] بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است ، و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتابها و 

شنیدیم و گردن نهادیم ، «و گفتند: » میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی گذاریم«فرستادگانش ایمان آورده اند [ و گفتند: ] 
 }285» {ش تو را [ خواستاریم ] و فرجام به سوي تو است.پروردگارا ، آمرز

سینَا أَو أَخْطَأْنَا ربنَا والَ تَحملْ علَینَا الَ یکَلِّف اللّه نَفْسا إِالَّ وسعها لَها ما کَسبت وعلَیها ما اکْتَسبت ربنَا الَ تُؤَاخذْنَا إِن نَّ

حمنَآ أَنت موالَنَا تَه علَى الَّذینَ من قَبلنَا ربنَا والَ تُحملْنَا ما الَ طَاقَۀَ لَنَا بِه واعف عنَّا واغْفرْ لَنَا وارإِصرًا کَما حملْ

 }286فَانصرْنَا علَى الْقَومِ الْکَافرِینَ {
[ از خوبی ] به دست آورده به سود او ، و آنچه [ از بدي ] به دست  خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی کند. آنچه

م آورده به زیان اوست. پروردگارا ، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر ، پروردگارا ، هیچ بار گرانی بر [ دوش ] ما مگذار ه
آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما درگذر و ما را چنان که بر [ دوشِ ] کسانی که پیش از ما بودند نهادي. پروردگارا ، و 

 }286ببخشاي و بر ما رحمت آور سرور ما تویی پس ما را بر گروه کافران پیروز کن. {
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 اتاومی السا فم لَّهل حبسیمِ  {یکزِیزِ الْحوسِ الْعالْقُد کلضِ الْمی الْأَرا فم1و{ 
 }1گویند {خدایى را که پادشاه پاك ارجمند فرزانه است تسبیح مىآنچه در آسمانها و آنچه در زمین است

کِّیهِم ویعلِّمهم الْکتَاب والْحکْمۀَ وإِن کَانُوا من قَبلُ لَفی هو الَّذي بعثَ فی الْأُمیینَ رسولًا منْهم یتْلُو علَیهِم آیاته ویزَ

 }2ضَلَالٍ مبِینٍ  {
اى از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت سوادان فرستادهاوست آن کس که در میان بى

 }2از آن در گمراهى آشکارى بودند { بدیشان بیاموزد و [آنان] قطعا پیش

}  یمکزِیزُ الْحالْع وهو قُوا بِهِملْحا یلَم منْهآخَرِینَ م3و{ 
 }3کار {اند و اوست ارجمند سنجیدهو [نیز بر جماعتهایى] دیگر از ایشان که هنوز به آنها نپیوسته

اللَّهشَاء ون یم یهؤْتی فَضْلُ اللَّه کیمِ  { ذَلظ4ذُو الْفَضْلِ الْع{ 
 }4کند و خدا داراى فضل بسیار است {این فضل خداست آن را به هر که بخواهد عطا مى

ثَلُ الْقَوم ا بِئْسفَارلُ أَسمحارِ یمثَلِ الْحا کَملُوهمحی لَم اةَ ثُمرلُوا التَّومینَ حثَلُ الَّذوامینَ کَذَّبلَا  مِ الَّذ اللَّهو اللَّه اتبِآی

 }5یهدي الْقَوم الظَّالمینَ  {
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مثل کسانى که [عمل به] تورات بر آنان بار شد [و بدان مکلف گردیدند] آنگاه آن را به کار نبستند همچون مثل خرى است که 
نماید گرفتند و خدا مردم ستمگر را راه نمى کشد [وه] چه زشت است وصف آن قومى که آیات خدا را به دروغکتابهایى را برپشت مى

}5{ 

 }6کُنتُم صادقینَ  { قُلْ یا أَیها الَّذینَ هادوا إِن زعمتُم أَنَّکُم أَولیاء للَّه من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا الْموت إِن
گویید درخواست مرگ کنید ید نه مردم دیگر پس اگر راست مىاید اگر پندارید که شما دوستان خدایبگو اى کسانى که یهودى شده

}6{ 

 }7ولَا یتَمنَّونَه أَبدا بِما قَدمت أَیدیهِم واللَّه علیم بِالظَّالمینَ  {
 }7ست {اند آرزو نخواهند کرد و خدا به [حال] ستمگران داناخویش کردهو[لى] هرگز آن را به سبب آنچه از پیش به دست

 }8فَینَبئُکُم بِما کُنتُم تَعملُونَ  { قُلْ إِنَّ الْموت الَّذي تَفرُّونَ منْه فَإِنَّه ملَاقیکُم ثُم تُرَدونَ إِلَى عالمِ الْغَیبِ والشَّهادةِ
هان و آشکار بازگردانیده خواهید شد و به آنچه آید آنگاه به سوى داناى نشما مىگریزید قطعا به سر وقتبگو آن مرگى که از آن مى

 }8کردید آگاهتان خواهد کرد {[در روى زمین] مى

وا الْبذَرو کْرِ اللَّها إِلَى ذوعۀِ فَاسعممِ الْجون یلَاةِ ملصي لنُوا إِذَا نُودینَ آما الَّذها أَیی إِن کُنتُم رٌ لَّکُمخَی کُمذَل عی

 }9علَمونَ  {تَ
اید چون براى نماز جمعه ندا درداده شد به سوى ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را واگذارید اگر بدانید این اى کسانى که ایمان آورده

 }9براى شما بهتر است {

 }10وا اللَّه کَثیرًا لَّعلَّکُم تُفْلحونَ  {فَإِذَا قُضیت الصلَاةُ فَانتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا من فَضْلِ اللَّه واذْکُرُ
و چون نماز گزارده شد در [روى] زمین پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید و خدا را بسیار یاد کنید باشد که شما رستگار 

 }10گردید {

قُلْ ما عند اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقینَ   وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهوا انفَضُّوا إِلَیها وتَرَکُوك قَائما

}11{ 
کنند بگو آنچه نزد اى ترك مىشوند و تو را در حالى که ایستادهآور مىو چون داد و ستد یا سرگرمیى ببینند به سوى آن روى

 }11است و خدا بهترین روزى دهندگان است {خداست از سرگرمى و از داد و ستد بهتر 
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 }1لَم یکُنِ الَّذینَ کَفَرُوا منْ أَهلِ الْکتَابِ والْمشْرِکینَ منفَکِّینَ حتَّى تَأْتیهم الْبینَۀُ  {
 }1بردار نبودند تا دلیلى آشکار بر ایشان آید {مشرکان دست کافران اهل کتاب و

 }2رسولٌ منَ اللَّه یتْلُو صحفًا مطَهرَةً  {
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 }2هایى پاك را تالوت کند {اى از جانب خدا که [بر آنان] صحیفهفرستاده

 }3فیها کُتُب قَیمۀٌ  {
 }3هاى استوار است {که در آنها نوشته

 }4رَّقَ الَّذینَ أُوتُوا الْکتَاب إِلَّا من بعد ما جاءتْهم الْبینَۀُ  {وما تَفَ
 }4و اهل کتاب دستخوش پراکندگى نشدند مگر پس از آنکه برهان آشکار براى آنان آمد {

 }5صلَاةَ ویؤْتُوا الزَّکَاةَ وذَلک دینُ الْقَیمۀِ  {وما أُمرُوا إِلَّا لیعبدوا اللَّه مخْلصینَ لَه الدینَ حنَفَاء ویقیموا ال
اند دین [خود] را براى او خالص گردانند و نماز برپا و فرمان نیافته بودند جز اینکه خدا را بپرستند و در حالى که به توحید گراییده

 }5دارند و زکات بدهند و دین [ثابت و] پایدار همین است {

 }6{ نَ کَفَرُوا منْ أَهلِ الْکتَابِ والْمشْرِکینَ فی نَارِ جهنَّم خَالدینَ فیها أُولَئک هم شَرُّ الْبرِیۀِ إِنَّ الَّذی
مانند اینانند که بدترین آفریدگانند اند و [نیز] مشرکان در آتش دوزخند [و] در آن همواره مىکسانى از اهل کتاب که کفر ورزیده

}6{ 

 }7نَّ الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات أُولَئک هم خَیرُ الْبرِیۀِ  {إِ
 }7اند آنانند که بهترین آفریدگانند {در حقیقت کسانى که گرویده و کارهاى شایسته کرده

دخَال ارا الْأَنْههتن تَحرِي منٍ تَجدع نَّاتج هِمبر ندع مزَاؤُهنْ جمل کذَل نْهضُوا عرو منْهع اللَّه یضا ردا أَبیهینَ ف

}  هبر ی8خَش{ 
پاداش آنان نزد پروردگارشان باغهاى همیشگى است که از زیر [درختان] آن نهرها روان است جاودانه در آن همى مانند خدا از آنان 

 }8ش] براى کسى است که از پروردگارش بترسد {خشنود است و [آنان نیز] از او خشنود این [پادا
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 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1الم  {
 }1الف الم میم {

}  ومالْقَی یالْح وإِالَّ ه ال إِلَـه 2اللّه{ 
 }2[پاینده] است {خداست که هیچ معبود [بحقى] جز او نیست و زنده 

 }3نَزَّلَ علَیک الْکتَاب بِالْحقِّ مصدقاً لِّما بینَ یدیه وأَنزَلَ التَّوراةَ واإلِنجِیلَ  {
باشد به حق [و به تدریج] بر تو نازل کرد و تورات و انجیل این کتاب را در حالى که مؤید آنچه [از کتابهاى آسمانى] پیش از خود مى

 }3{را 
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 اللّهو یدشَد ذَابع ملَه اللّه اتینَ کَفَرُواْ بِآیأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذى لِّلنَّاسِ ودلُ هن قَبقَامٍ  {مزِیزٌ ذُو انت4ع{ 
ا کفر ورزیدند پیش از آن براى رهنمود مردم فرو فرستاد و فرقان [=جداکننده حق از باطل] را نازل کرد کسانى که به آیات خد

 }4انتقام است {ناپذیر و صاحبخواهند داشت و خداوند شکستتردید عذابى سختبى

 }5إِنَّ اللّه الَ یخْفَى علَیه شَیء فی األَرضِ والَ فی السماء  {
 }5ماند {در حقیقت هیچ چیز [نه] در زمین و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمى

صي یالَّذ وه}  یمکزِیزُ الْحالْع وإِالَّ ه شَاء الَ إِلَـهی فامِ کَیحی األَرف کُمر6و{ 
 }6کند هیچ معبودى جز آن تواناى حکیم نیست {خواهد در رحمها صورتگرى مىاوست کسى که شما را آن گونه که مى

کَمحم اتآی نْهم تَابالْک کلَیأَنزَلَ ع يالَّذ وغٌ هیز ینَ فی قُلُوبِهِما الَّذفَأَم اتتَشَابِهأُخَرُ متَابِ والْک نَّ أُمه ات

و إِالَّ اللّه تَأْوِیلَه لَمعا یمو هغَاء تَأْوِیلتابتْنَۀِ وغَاء الْفتاب نْهم ها تَشَابونَ متَّبِعقُولُونَفَیلْمِ یی الْعخُونَ فنْ  الرَّاسکُلٌّ م نَّا بِهآم

 }7عند ربنَا وما یذَّکَّرُ إِالَّ أُولُواْ األلْبابِ  {
اى] اى از آن آیات محکم [=صریح و روشن] است آنها اساس کتابند و [پارهاوست کسى که این کتاب [=قرآن] را بر تو فرو فرستاد پاره

جویى و طلب تاویل آن [به دلخواه خود] از که در دلهایشان انحراف است براى فتنهپذیرند] اما کسانى دیگر متشابهاتند [که تاویل
گویند ما بدان ایمان آوردیم داند [آنان که] مىداران در دانش کسى نمىکنند با آنکه تاویلش را جز خدا و ریشهمتشابه آن پیروى مى

 }7شود {دان کسى متذکر نمىهمه [چه محکم و چه متشابه] از جانب پروردگار ماست و جز خردمن

}  ابهالْو أَنت ۀً إِنَّکمحر نکن لَّدلَنَا م بهتَنَا ویدإِذْ ه دعنَا بنَا الَ تُزِغْ قُلُوبب8ر{ 
رزانى دار گویند] پروردگارا پس از آنکه ما را هدایت کردى دلهایمان را دستخوش انحراف مگردان و از جانب خود رحمتى بر ما ا[مى

 }8که تو خود بخشایشگرى {

}  ادیعالْم فخْلالَ ی إِنَّ اللّه یهف بیمٍ الَّ رویالنَّاسِ ل عامج نَا إِنَّکب9ر{ 
کند پروردگارا به یقین تو در روزى که هیچ تردیدى در آن نیست گردآورنده [جمله] مردمانى قطعا خداوند در وعده [خود] خالف نمى

}9{ 

 }10د النَّارِ  {إِنَّ الَّذینَ کَفَرُواْ لَن تُغْنی عنْهم أَموالُهم والَ أَوالَدهم منَ اللّه شَیئًا وأُولَـئک هم وقُو
دوزخند در حقیقت کسانى که کفر ورزیدند اموال و اوالدشان چیزى [از عذاب خدا] را از آنان دور نخواهد کرد و آنان خود هیزم 

}10{ 

 یدشَد اللّهو بِذُنُوبِهِم اللّه منَا فَأَخَذَهاتواْ بِآیکَذَّب هِملن قَبینَ مالَّذنَ وورْعأْبِ آلِ فقَابِ  {کَد11الْع{ 
شان [گریبان] آنان را [آنان] به شیوه فرعونیان و کسانى که پیش از آنان بودند آیات ما را دروغ شمردند پس خداوند به [سزاى] گناهان

 }11کیفر است {گرفت و خدا سخت

}  ادهالْم بِئْسو نَّمهشَرُونَ إِلَى جتُحونَ وتُغْلَبینَ کَفَرُواْ س12قُل لِّلَّذ{ 
 شوید و چه بد بسترىبه کسانى که کفر ورزیدند بگو به زودى مغلوب خواهید شد و [سپس در روز رستاخیز] در دوزخ محشور مى

 }12است {

یهِم رأْي الْعینِ واللّه یؤَید بِنَصرِه قَد کَانَ لَکُم آیۀٌ فی فئَتَینِ الْتَقَتَا فئَۀٌ تُقَاتلُ فی سبِیلِ اللّه وأُخْرَى کَافرَةٌ یرَونَهم مثْلَ

 }13من یشَاء إِنَّ فی ذَلک لَعبرَةً لَّأُولی األَبصارِ  {

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٤۷٦                                                   https:T.me/quranpuyan 

جنگیدند و دیگر [گروه] کافر بودند که اى [و درس عبرتى] بود گروهى در راه خدا مىقطعا در برخورد میان دو گروه براى شما نشانه
کند یقینا در این [ماجرا] براى دیدند و خدا هر که را بخواهد به یارى خود تایید مىآنان [=مؤمنان] را به چشم دو برابر خود مى

 }13تى است {صاحبان بینش عبر

ضَّۀِ والْفبِ ونَ الذَّهقَنطَرَةِ میرِ الْمالْقَنَاطینَ ونالْباء ونَ النِّسم اتوالشَّه بلنَّاسِ حنَ لیامِ زاألَنْعۀِ وموسلِ الْمالْخَی

 }14بِ  {والْحرْث ذَلک متَاع الْحیاةِ الدنْیا واللّه عنده حسنُ الْمآ
هاى نشاندار و دامها و کشتزار[ها] براى مردم دوستى خواستنیها[ى گوناگون] از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسب

 }14آراسته شده [لیکن] این جمله مایه تمتع زندگى دنیاست و [حال آنکه] فرجام نیکو نزد خداست {

 م للَّذینَ اتَّقَوا عند ربهِم جنَّات تَجرِي من تَحتها األَنْهار خَالدینَ فیها وأَزواج مطَهرَةٌقُلْ أَؤُنَبئُکُم بِخَیرٍ من ذَلکُ

}  ادبیرٌ بِالْعصب اللّهو نَ اللّهانٌ مرِضْو15و{ 
اند نزد پروردگارشان باغهایى است که از زیر [درختان] آنها کردهبگو آیا شما را به بهتر از اینها خبر دهم براى کسانى که تقوا پیشه 

نهرها روان است در آن جاودانه بمانند و همسرانى پاکیزه و [نیز] خشنودى خدا [را دارند] و خداوند به [امور] بندگان [خود] بیناست 
}15{ 

 }16بنَا وقنَا عذَاب النَّارِ  {الَّذینَ یقُولُونَ ربنَا إِنَّنَا آمنَّا فَاغْفرْ لَنَا ذُنُو
 }16گویند پروردگارا ما ایمان آوردیم پس گناهان ما را بر ما ببخش و ما را از عذاب آتش نگاه دار {همان کسانى که مى

 }17الصابِرِینَ والصادقینَ والْقَانتینَ والْمنفقینَ والْمستَغْفرِینَ بِاألَسحارِ  {
 }17خواهان در سحرگاهان {کنندگان و آمرزشند] شکیبایان و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق[اینان

 }18هو الْعزِیزُ الْحکیم  { شَهِد اللّه أَنَّه الَ إِلَـه إِالَّ هو والْمالَئکَۀُ وأُولُواْ الْعلْمِ قَآئماً بِالْقسط الَ إِلَـه إِالَّ
دهند که] دهد که جز او هیچ معبودى نیست و فرشتگان [او] و دانشوران [نیز گواهى مىواره به عدل قیام دارد گواهى مىخدا که هم

 }18جز او که توانا و حکیم است هیچ معبودى نیست {

ن بإِالَّ م تَابتُواْ الْکینَ أُوالَّذ ا اخْتَلَفمو الَماإلِس اللّه ندینَ عإِنَّ الد اتکْفُرْ بِآین یمو منَهیا بغْیب لْمالْع ماءها جم دع

 }19اللّه فَإِنَّ اللّه سرِیع الْحسابِ  {
در حقیقت دین نزد خدا همان اسالم است و کسانى که کتاب [آسمانى] به آنان داده شده با یکدیگر به اختالف نپرداختند مگر پس از 

حاصل] آمد آن هم به سابقه حسدى که میان آنان وجود داشت و هر کس به آیات خدا کفر ورزد پس [بداند] که آنکه علم براى آنان [
 }19خدا زودشمار است {

إِنْ أَسلَمواْ فَقَد اهتَدواْ أَسلَمتُم فَفَإنْ حآجوك فَقُلْ أَسلَمت وجهِی للّه ومنِ اتَّبعنِ وقُل لِّلَّذینَ أُوتُواْ الْکتَاب واألُمیینَ أَ

}  ادبیرٌ بِالْعصب اللّهالَغُ والْب کلَیا عاْ فَإِنَّملَّوإِن تَو20و{ 
ام و هر که مرا پیروى کرده [نیز خود را تسلیم خدا نموده است] و پس اگر با تو به محاجه برخاستند بگو من خود را تسلیم خدا نموده

اند و اگر روى برتافتند فقط یافتهاید پس اگر اسالم آوردند قطعا هدایتاهل کتابند و به مشرکان بگو آیا اسالم آوردهبه کسانى که 
 }20رساندن پیام بر عهده توست و خداوند به [امور] بندگان بیناست {

رِ حینَ بِغَیقْتُلُونَ النَّبِییو اللّه اتکْفُرُونَ بِآیینَ یذَابٍ إِنَّ الَّذم بِعشِّرْهنَ النَّاسِ فَبم طسرُونَ بِالْقأْمینَ یقْتُلُونَ الِّذیقٍّ و

 }21أَلیمٍ  {
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رسانند آنان را از عذابى دردناك خبر کشند و دادگستران را به قتل مىورزند و پیامبران را بناحق مىکسانى که به آیات خدا کفر مى
 }21ده {

ینَ حالَّذ کرِینَ  {أُولَـئن نَّاصم ما لَهمرَةِ واآلخا ونْیی الدف مالُهمأَع 22بِطَت{ 
 }22اند که در [این] دنیا و [در سراى] آخرت اعمالشان به هدر رفته و براى آنان هیچ یاورى نیست {آنان کسانى

عدتَابِ ینَ الْکا میبتُواْ نَصینَ أُوتَرَ إِلَى الَّذ رِضُونَ  أَلَمعم مهو منْهلَّى فَرِیقٌ متَوی ثُم منَهیب کُمحیل تَابِ اللّهنَ إِلَى کو

}23{ 
شوند تا میانشان حکم اى که چون به سوى کتاب خدا فرا خوانده مىاند ندانستهاى از کتاب [تورات] یافتهآیا داستان کسانى را که بهره

 }23تابند {به حال اعراض روى برمىکند آنگه گروهى از آنان 

 }24تَرُونَ  {ذَلک بِأَنَّهم قَالُواْ لَن تَمسنَا النَّار إِالَّ أَیاما معدودات وغَرَّهم فی دینهِم ما کَانُواْ یفْ
هایشان آنان را در دینشان رسید و برساختهاین بدان سبب بود که آنان [به پندار خود] گفتند هرگز آتش جز چند روزى به ما نخواهد 

 }24فریفته کرده است {

 }25فَکَیف إِذَا جمعنَاهم لیومٍ الَّ ریب فیه ووفِّیت کُلُّ نَفْسٍ ما کَسبت وهم الَ یظْلَمونَ  {
یست گرد آوریم و به هر کس [پاداش] دستاوردش پس چگونه خواهد بود [حالشان] آنگاه که آنان را در روزى که هیچ شکى در آن ن

 }25به تمام [و کمال] داده شود و به آنان ستم نرسد {

 من تَشَاء بِیدك الْخَیرُ قُلِ اللَّهم مالک الْملْک تُؤْتی الْملْک من تَشَاء وتَنزِع الْملْک ممن تَشَاء وتُعزُّ من تَشَاء وتُذلُّ

یرٌ  { إِنَّکقَد ءکُلِّ شَی لَى26ع{ 
بگو بار خدایا تویى که فرمانفرمایى هر آن کس را که خواهى فرمانروایى بخشى و از هر که خواهى فرمانروایى را باز ستانى و هر که را 

 }26خواهى عزت بخشى و هر که را خواهى خوار گردانى همه خوبیها به دست توست و تو بر هر چیز توانایى {

منَ الْحی وتَرْزقُ من تَشَاء بِغَیرِ ولج اللَّیلَ فی الْنَّهارِ وتُولج النَّهار فی اللَّیلِ وتُخْرِج الْحی منَ الْمیت وتُخْرِج الَمیت تُ

 }27حسابٍ  {
سازى و هر که را ن مى آورى و مرده را از زنده خارج مىآورى و زنده را از مرده بیروآورى و روز را به شب در مىشب را به روز در مى

 }27دهى {حساب روزى مىخواهى بى

ف نَ اللّهم سفَلَی کلْ ذَلفْعن یمینَ ونؤْمنِ الْمون داء میلرِینَ أَونُونَ الْکَافؤْمالْم ذتَّختُقَاةًالَّ ی منْهإِالَّ أَن تَتَّقُواْ م ءی شَی 

 }28ویحذِّرکُم اللّه نَفْسه وإِلَى اللّه الْمصیرُ  {
اى] نیست مؤمنان نباید کافران را به جاى مؤمنان به دوستى بگیرند و هر که چنین کند در هیچ چیز [او را] از [دوستى] خدا [بهره

 }28اند و بازگشت [همه] به سوى خداست {ترسمگر اینکه از آنان به نوعى تقیه کند و خداوند شما را از [عقوبت] خود مى

ضِ وی األرا فمو اتاومی السا فم لَمعیو اللّه هلَمعی وهدتُب أَو ورِکُمدی صا فیرٌ  قُلْ إِن تُخْفُواْ مقَد ءلَى کُلِّ شَیع اللّه

}29{ 
ید خدا آن را مى داند و [نیز] آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین هاى شماست نهان دارید یا آشکارش کنبگو اگر آنچه در سینه

 }29داند و خداوند بر هر چیزى تواناست {است مى
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یبا ونَهیأَنَّ ب لَو دتَو ءون سم لَتما عمضَرًا وحرٍ منْ خَیم لَتما عکُلُّ نَفْسٍ م تَجِد موا یدأَم نَه اللّه کُمذِّرحیا ویدعب

}  ادببِالْع ؤُوفر اللّهو ه30نَفْس{ 
کند کاش میان او و آن روزى که هر کسى آنچه کار نیک به جاى آورده و آنچه بدى مرتکب شده حاضر شده مى یابد و آرزو مى

 }30و [در عین حال] خدا به بندگان [خود] مهربان است {ترساند اى دور بود و خداوند شما را از [کیفر] خود مى[کارهاى بد] فاصله

یمحر غَفُور اللّهو کُمذُنُوب رْ لَکُمغْفیو اللّه کُمبِبحی یونفَاتَّبِع ونَ اللّهبتُح 31{  قُلْ إِن کُنتُم{ 
شما را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروى کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان 

 }31است {

 }32قُلْ أَطیعواْ اللّه والرَّسولَ فإِن تَولَّواْ فَإِنَّ اللّه الَ یحب الْکَافرِینَ  {
 }32بگو خدا و پیامبر [او] را اطاعت کنید پس اگر رویگردان شدند قطعا خداوند کافران را دوست ندارد {

 }33اللّه اصطَفَى آدم ونُوحا وآلَ إِبرَاهیم وآلَ عمرَانَ علَى الْعالَمینَ  {إِنَّ 
 }33به یقین خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برترى داده است {

}  یملع یعمس اللّهضٍ وعن با مضُهعۀً بی34ذُر{ 
 }34که بعضى از آنان از [نسل] بعضى دیگرند و خداوند شنواى داناست { فرزندانى

الس أَنت نِّی إِنَّکلْ ما فَتَقَبرَّرحی مطْنی با فم لَک تإِنِّی نَذَر برَانَ رمرَأَةُ عام إِذْ قَالَت}  یملالْع یع35م{ 
دارم نذر تو کردم تا آزاد شده [از مشاغل دنیا و پرستشگر تو] باشد پس از من چون زن عمران گفت پروردگارا آنچه در شکم خود 

 }35بپذیر که تو خود شنواى دانایى {

الذَّکَرُ کَاألُنثَى و سلَیو تضَعا وبِم لَمأَع اللّها أُنثَى وتُهضَعإِنِّی و بر ا قَالَتتْهضَعا ورْفَلَما متُهیموِإِنِّی إِنِّی س می

 }36أُعیذُها بِک وذُریتَها منَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ  {
ام و خدا به آنچه او زایید داناتر بود و پسر چون دختر نیست و من نامش را پس چون فرزندش را بزاد گفت پروردگارا من دختر زاده

 }36دهم {ناه مىشده به تو پمریم نهادم و او و فرزندانش را از شیطان رانده

رِیا الْمحرَاب وجد عندها رِزقاً قَالَ یا فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتَها نَباتًا حسنًا وکَفَّلَها زکَرِیا کُلَّما دخَلَ علَیها زکَ

ذَا قَالَت هو منْ عند اللّه إنَّ هـ أَنَّى لَک مرْیابٍ  { مسرِ حشَاء بِغَین یقُ مرْزی 37اللّه{ 
پس پروردگارش وى [=مریم] را با حسن قبول پذیرا شد و او را نیکو بار آورد و زکریا را سرپرست وى قرار داد زکریا هر بار که در 

تو [آمده است او در پاسخ مى]گفت این یافت [مى]گفت اى مریم این از کجا براى شد نزد او [نوعى] خوراکى مىمحراب بر او وارد مى
 }37دهد {از جانب خداست که خدا به هر کس بخواهد بى شمار روزى مى

 }38هنَالک دعا زکَرِیا ربه قَالَ رب هب لی من لَّدنْک ذُریۀً طَیبۀً إِنَّک سمیع الدعاء  {
ند [و] گفت پروردگارا از جانب خود فرزندى پاك و پسندیده به من عطا کن که تو شنونده آنجا [بود که] زکریا پروردگارش را خوا

 }38دعایى {

ى مصدقًا بِکَلمۀٍ  یـحبِی شِّرُكبی رَابِ أَنَّ اللّهحی الْملِّی فصی مقَائ وهکَۀُ وآلئالْم تْهنَبِفَنَادا وورصحا ودیسو نَ اللّها می

 }39منَ الصالحینَ  {
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کرد فرشتگان او را ندا دردادند که خداوند تو را به [والدت] یحیى که پس در حالى که وى ایستاده [و] در محراب [خود] دعا مى
ست مژده تصدیق کننده [حقانیت] کلمۀ اهللا [=عیسى] است و بزرگوار و خویشتندار [=پرهیزنده از آنان] و پیامبرى از شایستگان ا

 }39دهد {مى

ا یلُ مفْعی اللّه کرٌ قَالَ کَذَلاقی عرَأَتامرُ وبالْک یلَغَنب قَدو ی غُالَمکُونُ لی أَنَّى ب40شَاء  {قَالَ ر{ 
فت [کار پروردگار] گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندى خواهد بود در حالى که پیرى من باال گرفته است و زنم نازا است [فرشته] گ

 }40کند {خدا هر چه بخواهد مىچنین است

ثیرًا وسبح بِالْعشی واإلِبکَارِ  قَالَ رب اجعل لِّی آیۀً قَالَ آیتُک أَالَّ تُکَلِّم النَّاس ثَالَثَۀَ أَیامٍ إِالَّ رمزًا واذْکُر ربک کَ

}41{ 
ات این است که سه روز با مردم جز به اشاره سخن نگویى و پروردگارت را بسیار اى قرار ده فرمود نشانهنهگفت پروردگارا براى من نشا

 }41یاد کن و شبانگاه و بامدادان [او را] تسبیح گوى {

 }42عالَمینَ  {وإِذْ قَالَت الْمالَئکَۀُ یا مرْیم إِنَّ اللّه اصطَفَاك وطَهرَك واصطَفَاك علَى نساء الْ
 }42و [یاد کن] هنگامى را که فرشتگان گفتند اى مریم خداوند تو را برگزیده و پاك ساخته و تو را بر زنان جهان برترى داده است {

 }43یا مرْیم اقْنُتی لرَبک واسجدي وارکَعی مع الرَّاکعینَ  {
 }43کنندگان رکوع نما {کن و با رکوع اى مریم فرمانبر پروردگار خود باش و سجده

مرْیکْفُلُ می مهأَی مهلْقُون أَقْالَمإِذْ ی هِمیلَد ا کُنتمو إِلَیک یهبِ نُوحاء الْغَینْ أَنبم کإِذْ  ذَل هِمیلَد ا کُنتمو

 }44یخْتَصمونَ  {
افکندند تا کشى به آب] مىکنیم و [گرنه] وقتى که آنان قلمهاى خود را [براى قرعهمىاین [جمله] از اخبار غیب است که به تو وحى 

 }44کردند نزدشان نبودى {کدام یک سرپرستى مریم را به عهده گیرد نزد آنان نبودى و [نیز] وقتى با یکدیگر کشمکش مى

لمۀٍ منْه اسمه الْمسیح عیسى ابنُ مرْیم وجِیها فی الدنْیا واآلخرَةِ ومنَ إِذْ قَالَت الْمآلئکَۀُ یا مرْیم إِنَّ اللّه یبشِّرُك بِکَ

 }45الْمقَرَّبِینَ  {
مریم است مژده بناى از جانب خود که نامش مسیح عیسى[یاد کن] هنگامى [را] که فرشتگان گفتند اى مریم خداوند تو را به کلمه

 }45[او] در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان [درگاه خدا] است { دهد در حالى کهمى

 }46ویکَلِّم النَّاس فی الْمهد وکَهالً ومنَ الصالحینَ  {
 }46گوید و از شایستگان است {و در گهواره [به اعجاز] و در میانسالى [به وحى] با مردم سخن مى

ولَد ولَم یمسسنی بشَرٌ قَالَ کَذَلک اللّه یخْلُقُ ما یشَاء إِذَا قَضَى أَمرًا فَإِنَّما یقُولُ لَه کُن قَالَت رب أَنَّى یکُونُ لی 

 }47فَیکُونُ  {
[مریم] گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندى خواهد بود با آنکه بشرى به من دست نزده است گفت چنین است [کار] پروردگار خدا هر 

 }47باشد {گوید باش پس مىآفریند چون به کارى فرمان دهد فقط به آن مىبخواهد مى چه

 }48ویعلِّمه الْکتَاب والْحکْمۀَ والتَّوراةَ واإلِنجِیلَ  {
 }48آموزد {و به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل مى
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م بِآیۀٍ من ربکُم أَنِّی أَخْلُقُ لَکُم منَ الطِّینِ کَهیئَۀِ الطَّیرِ فَأَنفُخُ فیه فَیکُونُ طَیرًا ورسوالً إِلَى بنی إِسرَائیلَ أَنِّی قَد جِئْتُکُ

ما تَأْکُلُونَ وئُکُم بِمأُنَبو تَى بِإِذْنِ اللّهویِـی الْمأُحو رَصواألَب هاألکْم رِىءأُبو رُوبِإِذْنِ اللّهخی ا تَدإِنَّ ف کُموتیی بنَ ف

 }49ذَلک آلیۀً لَّکُم إِن کُنتُم مؤْمنینَ  {
گوید] در حقیقت من از جانب پروردگارتان برایتان فرستد که او به آنان مىو [او را به عنوان] پیامبرى به سوى بنى اسرائیل [مى

اى مى شود و به دمم پس به اذن خدا پرندهسازم آنگاه در آن مىمىام من از گل براى شما [چیزى] به شکل پرنده اى آوردهمعجزه
خورید و در خانه هایتان ذخیره گردانم و شما را از آنچه مىبخشم و مردگان را زنده مىاذن خدا نابیناى مادرزاد و پیس را بهبود مى

 }49ست {دهم مسلما در این [معجزات] براى شما اگر مؤمن باشید عبرت اکنید خبر مىمى

من ربکُم فَاتَّقُواْ اللّه وأَطیعونِ  ومصدقًا لِّما بینَ یدي منَ التَّوراةِ ولأُحلَّ لَکُم بعض الَّذي حرِّم علَیکُم وجِئْتُکُم بِآیۀٍ 

}50{ 
اى از آنچه را که بر شما حرام گردیده ده باشم و تا پارهام تا] تورات را که پیش از من [نازل شده] است تصدیق کننگوید آمدهو [مى

 }50ام پس از خدا پروا دارید و مرا اطاعت کنید {اى آوردهبراى شما حالل کنم و از جانب پروردگارتان براى شما نشانه

}  یمتَقسرَاطٌ مذَا ص هـ وهدبفَاع کُمبری وبر 51إِنَّ اللّه{ 
 }51خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستید [که ] راه راست این است {حقیقتدر 

آم اللّه ارنُ أَنصونَ نَحارِیوقَالَ الْح ارِي إِلَى اللّهنْ أَنصالْکُفْرَ قَالَ م منْهى میسع سا أَحونَفَلَمملسبِأَنَّا م داشْهو نَّا بِاللّه  

}52{ 
یاران من در راه خدا چه کسانند حواریون گفتند ما یاران [دین] خداییم به خدا ایمان چون عیسى از آنان احساس کفر کرد گفت

 }52ایم و گواه باش که ما تسلیم [او] هستیم {آورده

دالشَّاه عنَا مولَ فَاکْتُبنَا الرَّسعاتَّبو ا أَنزَلَتنَّا بِمنَا آمب53ینَ  {ر{ 
 }53پروردگارا به آنچه نازل کردى گرویدیم و فرستاده[ات] را پیروى کردیم پس ما را در زمره گواهان بنویس {

 }54ومکَرُواْ ومکَرَ اللّه واللّه خَیرُ الْماکرِینَ  {
 }54یزان است {و [دشمنان] مکر ورزیدند و خدا [در پاسخشان] مکر در میان آورد و خداوند بهترین مکرانگ

نَ اتَّبعوك فَوقَ الَّذینَ إِذْ قَالَ اللّه یا عیسى إِنِّی متَوفِّیک ورافعک إِلَی ومطَهرُك منَ الَّذینَ کَفَرُواْ وجاعلُ الَّذی

 نَکُمیب کُمفَأَح کُمرْجِعم إِلَی ۀِ ثُمامیمِ الْقوفُونَ  {کَفَرُواْ إِلَى یتَخْتَل یهف ا کُنتُمیم55ف{ 
برم و تو را از [آالیش] کسانى که کفر [یاد کن] هنگامى را که خدا گفت اى عیسى من تو را برگرفته و به سوى خویش باال مى

رار خواهم داد آنگاه فرجام اند قاند فوق کسانى که کافر شدهگردانم و تا روز رستاخیز کسانى را که از تو پیروى کردهاند پاك مىورزیده
 }55کردید میان شما داورى خواهم کرد {شما به سوى من است پس در آنچه بر سر آن اختالف مى

 }56فَأَما الَّذینَ کَفَرُواْ فَأُعذِّبهم عذَابا شَدیدا فی الدنْیا واآلخرَةِ وما لَهم من نَّاصرِینَ  {
 }56دند در دنیا و آخرت به سختى عذابشان کنم و یاورانى نخواهند داشت {اما کسانى که کفر ورزی

 }57وأَما الَّذینَ آمنُوا وعملُواْ الصالحات فَیوفِّیهِم أُجورهم واللّه الَ یحب الظَّالمینَ  {
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دهد و خداوند بیدادگران را دوست را به تمامى به آنان مىاند [خداوند] مزدشان و اما کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده
 }57دارد {نمى

 }58ذَلک نَتْلُوه علَیک منَ اآلیات والذِّکْرِ الْحکیمِ  {
 }58خوانیم {آمیز بر تو مىاینهاست که ما آن را از آیات و قرآن حکمت

 مثَلِ آدکَم اللّه ندى عیسثَلَ عکُونُ  {إِنَّ مکُن فَی قَالَ لَه من تُرَابٍ ثم 59خَلَقَه{ 
 }59در واقع م ثل عیسى نزد خدا همچون م ثل [خلقت] آدم است [که] او را از خاك آفرید سپس بدو گفت باش پس وجود یافت {

 }60الْحقُّ من ربک فَالَ تَکُن من الْممتَرِینَ  {
 }60ق [و] از جانب پروردگار تو است پس از تردیدکنندگان مباش {[آنچه درباره عیسى گفته شد] ح

اءنَا وسنو نَاءکُمأَبنَاءنَا وأَب عاْ نَدالَولْمِ فَقُلْ تَعنَ الْعم اءكا جم دعن بم یهف کآجنْ حفَم ثُم کُمنَا وأَنفُسأَنفُسو اءکُمسن

 }61ۀُ اللّه علَى الْکَاذبِینَ  {نَبتَهِلْ فَنَجعل لَّعنَ
پس هر که در این [باره] پس از دانشى که تو را [حاصل] آمده با تو محاجه کند بگو بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و 

 }61قرار دهیم { خدا را بر دروغگویانما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم سپس مباهله کنیم و لعنت

}  یمکزِیزُ الْحالْع ولَه إِنَّ اللّهو إِالَّ اللّه نْ إِلَـها ممقُّ والْح صالْقَص وذَا لَه 62إِنَّ هـ{ 
 }62ناپذیر حکیم است {آرى داستان درست [مسیح] همین است و معبودى جز خدا نیست و خداست که در واقع همان شکست

لَّوینَ  {فَإِن تَودفْسبِالْم یملع 63اْ فَإِنَّ اللّه{ 
 }63پس اگر رویگردان شدند همانا خداوند به [حال] مفسدان داناست {

 یتَّخذَ بعضُنَا بعضاً أَربابا ك بِه شَیئًا والَقُلْ یا أَهلَ الْکتَابِ تَعالَواْ إِلَى کَلَمۀٍ سواء بینَنَا وبینَکُم أَالَّ نَعبد إِالَّ اللّه والَ نُشْرِ

 }64من دونِ اللّه فَإِن تَولَّواْ فَقُولُواْ اشْهدواْ بِأَنَّا مسلمونَ  {
بگو اى اهل کتاب بیایید بر سر سخنى که میان ما و شما یکسان است بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزى را شریک او نگردانیم 

بعضى دیگر را به جاى خدا به خدایى نگیرد پس اگر [از این پیشنهاد] اعراض کردند بگویید شاهد باشید که ما  و بعضى از ما
 }64مسلمانیم [نه شما] {

 }65نَ  {عقلُویا أَهلَ الْکتَابِ لم تُحآجونَ فی إِبرَاهیم وما أُنزِلَت التَّوراةُ واإلنجِیلُ إِالَّ من بعده أَفَالَ تَ
 }65کنید {کنید با آنکه تورات و انجیل بعد از او نازل شده است آیا تعقل نمىاى اهل کتاب چرا در باره ابراهیم محاجه مى

و لَمعی اللّهو لْمع لَکُم بِه سا لَییمونَ فآجتُح مفَل لمع ا لَکُم بِهیمف تُمجاجؤُالء حه اأَنتُمهونَ  { أَنتُملَم66الَ تَع{ 
هان شما [اهل کتاب] همانان هستید که در باره آنچه نسبت به آن دانشى داشتید محاجه کردید پس چرا در مورد چیزى که بدان 

 }66دانید {داند و شما نمىکنید با آنکه خدا مىدانشى ندارید محاجه مى

یرَانالَ نَصا ویودهی یمرَاها کَانَ إِبینَ  {مشْرِکنَ الْما کَانَ مما وملسیفًا منن کَانَ حلَک67ا و{ 
 }67ابراهیم نه یهودى بود و نه نصرانى بلکه حق گرایى فرمانبردار بود و از مشرکان نبود {

ذَا النَّبِی والَّذینَ آمنُ هـو وهعینَ اتَّبلَلَّذ یمرَاهلَى النَّاسِ بِإِبینَ  {إِنَّ أَونؤْمالْم یلو اللّه68واْ و{ 
اند و [نیز] این پیامبر و کسانى که [به آیین او] در حقیقت نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کسانى هستند که او را پیروى کرده

 }68اند و خدا سرور مؤمنان است {ایمان آورده
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 }69ونَکُم وما یضلُّونَ إِالَّ أَنفُسهم وما یشْعرُونَ  {ودت طَّآئفَۀٌ منْ أَهلِ الْکتَابِ لَو یضلُّ
فهمند کنند و نمىکردند در صورتى که جز خودشان [کسى] را گمراه نمىکنند کاش شما را گمراه مىگروهى از اهل کتاب آرزو مى

}69{ 

 }70شْهدونَ  {یا أَهلَ الْکتَابِ لم تَکْفُرُونَ بِآیات اللّه وأَنتُم تَ
 }70دهید {ورزید با آنکه خود [به درستى آن] گواهى مىاى اهل کتاب چرا به آیات خدا کفر مى

 }71یا أَهلَ الْکتَابِ لم تَلْبِسونَ الْحقَّ بِالْباطلِ وتَکْتُمونَ الْحقَّ وأَنتُم تَعلَمونَ  {
 }71دانید {کنید با اینکه خود مىو حقیقت را کتمان مى آمیزیداى اهل کتاب چرا حق را به باطل درمى

 }72اْ آخرَه لَعلَّهم یرْجِعونَ  {وقَالَت طَّآئفَۀٌ منْ أَهلِ الْکتَابِ آمنُواْ بِالَّذي أُنزِلَ علَى الَّذینَ آمنُواْ وجه النَّهارِ واکْفُرُو
ز به آنچه بر مؤمنان نازل شد ایمان بیاورید و در پایان [روز] انکار کنید شاید آنان [از اسالم] و جماعتى از اهل کتاب گفتند در آغاز رو

 }72برگردند {

کُم قُلْ إِنَّ و یحآجوکُم عند ربوالَ تُؤْمنُواْ إِالَّ لمن تَبِع دینَکُم قُلْ إِنَّ الْهدى هدى اللّه أَن یؤْتَى أَحد مثْلَ ما أُوتیتُم أَ

}  یملع عاسو اللّهشَاء ون یم یهؤْتی اللّه د73الْفَضْلَ بِی{ 
خداست مبادا به کسى نظیر آنچه به شما داده و [گفتند] جز به کسى که دین شما را پیروى کند ایمان نیاورید بگو هدایت هدایت

دهد خداست آن را به هر کس که بخواهد مىمحاجه کنند بگو [این] تفضل به دستشده داده شود یا در پیشگاه پروردگارتان با شما 
 }73و خداوند گشایشگر داناست {

 }74یخْتَص بِرَحمته من یشَاء واللّه ذُو الْفَضْلِ الْعظیمِ  {
 }74گرداند و خداوند داراى بخشش بزرگ است {خود را به هر کس که بخواهد مخصوص مىرحمت

وؤَدینَارٍ الَّ یبِد نْهنْ إِن تَأْمم منْهمو کإِلَی هؤَدنطَارٍ یبِق نْهنْ إِن تَأْمتَابِ ملِ الْکنْ أَها ممقَآئ هلَیع تما دإِالَّ م کإِلَی ه

 }75ونَ علَى اللّه الْکَذب وهم یعلَمونَ  {ذَلک بِأَنَّهم قَالُواْ لَیس علَینَا فی األُمیینَ سبِیلٌ ویقُولُ
و از اهل کتاب کسى است که اگر او را بر مال فراوانى امین شمرى آن را به تو برگرداند و از آنان کسى است که اگر او را بر دینارى 

ب است که آنان [به پندار خود] گفتند در پردازد مگر آنکه دایما بر [سر] وى به پا ایستى این بدان سبامین شمرى آن را به تو نمى
 }75دانند {بندند با اینکه خودشان [هم] مىمورد کسانى که کتاب آسمانى ندارند بر زیان ما راهى نیست و بر خدا دروغ مى

 }76بلَى منْ أَوفَى بِعهده واتَّقَى فَإِنَّ اللّه یحب الْمتَّقینَ  {
 }76تردید خداوند پرهیزگاران را دوست دارد {وفا کند و پرهیزگارى نماید بىآرى هر که به پیمان خود 

 یکَلِّمهم اللّه والَ ینظُرُ إِلَیهِم یوم إِنَّ الَّذینَ یشْتَرُونَ بِعهد اللّه وأَیمانهِم ثَمنًا قَلیالً أُولَـئک الَ خَالَقَ لَهم فی اآلخرَةِ والَ

الْق}  یمأَل ذَابع ملَهو زَکِّیهِمالَ یۀِ وام77ی{ 
اى نیست و خدا روز قیامت با آنان فروشند آنان را در آخرت بهرهکسانى که پیمان خدا و سوگندهاى خود را به بهاى ناچیزى مى

 }77گرداند و عذابى دردناك خواهند داشت {نگرد و پاکشان نمىگوید و به ایشان نمىسخن نمى

یتَابِ ونَ الْکم وا همتَابِ ونَ الْکم وهبستَحتَابِ لم بِالْکنَتَهونَ أَلْسلْولَفَرِیقًا ی منْهإِنَّ مو وا همو اللّه ندنْ عم وقُولُونَ ه

 }78منْ عند اللّه ویقُولُونَ علَى اللّه الْکَذب وهم یعلَمونَ  {
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پیچانند تا آن [بربافته] را از [مطالب] کتاب اى ] مىمیان آنان گروهى هستند که زبان خود را به [خواندن] کتاب [تحریف شدهو از 
گویند آن از جانب خداست در صورتى که از جانب خدا نیست و بر خدا [آسمانى] پندارید با اینکه آن از کتاب [آسمانى] نیست و مى

 }78دانند {خودشان [هم] مىبندند با اینکه دروغ مى

من دونِ اللّه ولَـکن کُونُواْ  ما کَانَ لبشَرٍ أَن یؤْتیه اللّه الْکتَاب والْحکْم والنُّبوةَ ثُم یقُولَ للنَّاسِ کُونُواْ عبادا لِّی

 ا کُنتُمبِمو تَابونَ الْکلِّمتُع ا کُنتُمینَ بِمیانبونَ  {رسر79تَد{ 
هیچ بشرى را نسزد که خدا به او کتاب و حکم و پیامبرى بدهد سپس او به مردم بگوید به جاى خدا بندگان من باشید بلکه [باید 

 }79خواندید علماى دین باشید {دادید و از آن رو که درس مىبگوید] به سبب آنکه کتاب [آسمانى] تعلیم مى

 }80تَّخذُواْ الْمالَئکَۀَ والنِّبِیینَ أَربابا أَیأْمرُکُم بِالْکُفْرِ بعد إِذْ أَنتُم مسلمونَ  {والَ یأْمرَکُم أَن تَ
اید [باز] شما را و [نیز] شما را فرمان نخواهد داد که فرشتگان و پیامبران را به خدایى بگیرید آیا پس از آنکه سر به فرمان [خدا] نهاده

 }80دارد {مىبه کفر وا

قٌ لِّمدصولٌ مسر اءکُمج ۀٍ ثُمکْمحتَابٍ ون کتُکُم ما آتَینَ لَمییثَاقَ النَّبِیم إِذْ أَخَذَ اللّهقَالَ و رُنَّهلَتَنصو نُنَّ بِهلَتُؤْم کُمعا م

 }81رنَا قَالَ فَاشْهدواْ وأَنَاْ معکُم منَ الشَّاهدینَ  {أَأَقْرَرتُم وأَخَذْتُم علَى ذَلکُم إِصرِي قَالُواْ أَقْرَ
اى آمد که و [یاد کن] هنگامى را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به شما کتاب و حکمتى دادم سپس شما را فرستاده

د آنگاه فرمود آیا اقرار کردید و در این باره پیمانم را آنچه را با شماست تصدیق کرد البته به او ایمان بیاورید و حتما یاریش کنی
 }81پذیرفتید گفتند آرى اقرار کردیم فرمود پس گواه باشید و من با شما از گواهانم {

 }82فَمن تَولَّى بعد ذَلک فَأُولَـئک هم الْفَاسقُونَ  {
 }82رمانانند {پس کسانى که بعد از این [پیمان] روى برتابند آنان خود ناف

 }83{أَفَغَیرَ دینِ اللّه یبغُونَ ولَه أَسلَم من فی السماوات واألَرضِ طَوعا وکَرْها وإِلَیه یرْجعونَ  
و بازگردانیده خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است و به سوى اجویند با آنکه هر که در آسمانها و زمین استآیا جز دین خدا را مى

 }83شوید {مى

األَسو قُوبعیقَ وحإِسیلَ واعمإِسو یمرَاهلَى إِبا أُنزِلَ عمنَا ولَیا أُنزِلَ عمو نَّا بِاللّهى قُلْ آمیسعى ووسم یا أُوتمو اطب

منْهم دنَ أَحیالَ نُفَرِّقُ ب هِمبن رونَ مالنَّبِیونَ  { وملسم نُ لَهنَح84و{ 
بگو به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده و آنچه به موسى و عیسى و 

 }84انبرداریم {گذاریم و ما او را فرمانبیاى [دیگر] از جانب پروردگارشان داده شده گرویدیم و میان هیچ یک از آنان فرق نمى

 }85ومن یبتَغِ غَیرَ اإلِسالَمِ دینًا فَلَن یقْبلَ منْه وهو فی اآلخرَةِ منَ الْخَاسرِینَ  {
 }85و هر که جز اسالم دینى [دیگر] جوید هرگز از وى پذیرفته نشود و وى در آخرت از زیانکاران است {

 بعد إِیمانهِم وشَهِدواْ أَنَّ الرَّسولَ حقٌّ وجاءهم الْبینَات واللّه الَ یهدي الْقَوم الظَّالمینَ  کَیف یهدي اللّه قَوما کَفَرُواْ

}86{ 
کند با آنکه شهادت دادند که این رسول بر حق است و برایشان چگونه خداوند قومى را که بعد از ایمانشان کافر شدند هدایت مى

 }86کند {ن آمد و خداوند قوم بیدادگر را هدایت نمىدالیل روش

 }87أُولَـئک جزَآؤُهم أَنَّ علَیهِم لَعنَۀَ اللّه والْمآلئکَۀِ والنَّاسِ أَجمعینَ  {
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 }87خدا و فرشتگان و مردم همگى برایشان است {آنان سزایشان این است که لعنت

 خَفَّفا الَ ییهینَ فدنظَرُونَ  {خَالی مالَ هو ذَابالْع منْه88ع{ 
 }88یابند {در آن [لعنت] جاودانه بمانند نه عذاب از ایشان کاسته گردد و نه مهلت

}  یمحر واْ فَإِنَّ اهللا غَفُورلَحأَصو کذَل دعن بواْ مینَ تَاب89إِالَّ الَّذ{ 
 }89ستگارى [پیشه] نمودند که خداوند آمرزنده مهربان است {مگر کسانى که پس از آن توبه کردند و در

 }90ونَ  {إِنَّ الَّذینَ کَفَرُواْ بعد إِیمانهِم ثُم ازدادواْ کُفْرًا لَّن تُقْبلَ تَوبتُهم وأُولَـئک هم الضَّآلُّ
توبه آنان پذیرفته نخواهد شد و آنان خود گمراهانند  کسانى که پس از ایمان خود کافر شدند سپس بر کفر [خود] افزودند هرگز

}90{ 

ه أُولَـئک لَهم عذَاب أَلیم وما إِنَّ الَّذینَ کَفَرُواْ وماتُواْ وهم کُفَّار فَلَن یقْبلَ منْ أَحدهم ملْء األرضِ ذَهبا ولَوِ افْتَدى بِ

 }91لَهم من نَّاصرِینَ  {
اند اگر چه [فراخناى] زمین را پر از طال کنند و آن را [براى خود] فدیه دهند حقیقت کسانى که کافر شده و در حال کفر مردهدر 

 }91هرگز از هیچ یک از آنان پذیرفته نگردد آنان را عذابى دردناك خواهد بود و یاورانى نخواهند داشت {

مقُواْ متَّى تُنفلَن تَنَالُواْ الْبِرَّ ح}  یملع بِه فَإِنَّ اللّه ءن شَیقُواْ ما تُنفمونَ وب92ا تُح{ 
 }92هرگز به نیکوکارى نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید و از هر چه انفاق کنید قطعا خدا بدان داناست {

ال لِّبنی إِسرَائیلَ إِالَّ ما حرَّ امِ کَانَ حـا کُلُّ الطَّعاةِ فَاتْلُوهراةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّورلِ أَن تُنَزَّلَ التَّون قَبم هلَى نَفْسیلُ عرَائإِس م

 }93إِن کُنتُم صادقینَ  {
ر همه خوراکیها بر فرزندان اسرائیل حالل بود جز آنچه پیش از نزول تورات اسرائیل [=یعقوب] بر خویشتن حرام ساخته بود بگو اگ

 }93گویید تورات را بیاورید و آن را بخوانید {[جز این است و] راست مى

 }94فَمنِ افْتَرَى علَى اللّه الْکَذب من بعد ذَلک فَأُولَـئک هم الظَّالمونَ  {
 }94پس کسانى که بعد از این بر خدا دروغ بندند آنان خود ستمکارانند {

 }95بِعواْ ملَّۀَ إِبرَاهیم حنیفًا وما کَانَ منَ الْمشْرِکینَ  {قُلْ صدقَ اللّه فَاتَّ
 }95گرا بود و از مشرکان نبود پیروى کنید {بگو خدا راست گفت پس از آیین ابراهیم که حق

 }96إِنَّ أَولَ بیت وضع للنَّاسِ لَلَّذي بِبکَّۀَ مبارکًا وهدى لِّلْعالَمینَ  {
اى که براى [عبادت] مردم نهاده شده همان است که در مکه است و مبارك و براى جهانیان [مایه] هدایت در حقیقت نخستین خانه

 }96است {

نَات مقَام إِبرَاهیم ومن دخَلَه کَانَ آمنًا وللّه علَى النَّاسِ حج الْبیت منِ استَ یـب اتآی یهف ن کَفَرَ فَإِنَّ طَاعمبِیالً وس هإِلَی

 }97اهللا غَنی عنِ الْعالَمینَ  {
هایى روشن است [از جمله] مقام ابراهیم است و هر که در آن درآید در امان است و براى خدا حج آن خانه بر عهده مردم در آن نشانه

 }97نیاز است {ورزد یقینا خداوند از جهانیان بى است [البته بر] کسى که بتواند به سوى آن راه یابد و هر که کفر

 }98قُلْ یا أَهلَ الْکتَابِ لم تَکْفُرُونَ بِآیات اللّه واللّه شَهِید علَى ما تَعملُونَ  {
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 }98کنید گواه است {ورزید با آنکه خدا بر آنچه مىبگو اى اهل کتاب چرا به آیات خدا کفر مى

 }99تَعملُونَ  { لْکتَابِ لم تَصدونَ عن سبِیلِ اللّه منْ آمنَ تَبغُونَها عوجا وأَنتُم شُهداء وما اللّه بِغَافلٍ عماقُلْ یا أَهلَ ا
راستى آن] شمارید با آنکه خود [به دارید و آن [راه] را کج مىبگو اى اهل کتاب چرا کسى را که ایمان آورده است از راه خدا بازمى

 }99کنید غافل نیست {گواهید و خدا از آنچه مى

 کُمانإِیم دعوکُم برُدی تَابینَ أُوتُواْ الْکنَ الَّذواْ فَرِیقًا میعاْ إِن تُطنُوینَ آما الَّذها أَیرِینَ  {ی100کَاف{ 
 }100گردانند {ن برید شما را پس از ایمانتان به حال کفر برمىاى از اهل کتاب فرمااید اگر از فرقهاى کسانى که ایمان آورده

 }101لَى صرَاط مستَقیمٍ  {وکَیف تَکْفُرُونَ وأَنتُم تُتْلَى علَیکُم آیات اللّه وفیکُم رسولُه ومن یعتَصم بِاللّه فَقَد هدي إِ
شود و پیامبر او میان شماست و هر کس به خدا تمسک جوید قطعا به راه ر شما خوانده مىورزید با اینکه آیات خدا بو چگونه کفر مى

 }101شده است {راست هدایت

 }102یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاته والَ تَموتُنَّ إِالَّ وأَنتُم مسلمونَ  {
 }102خدا آن گونه که حق پرواکردن از اوست پروا کنید و زینهار جز مسلمان نمیرید {اید از اى کسانى که ایمان آورده

لَّف بینَ قُلُوبِکُم فَأَصبحتُم بِنعمته واعتَصمواْ بِحبلِ اللّه جمیعا والَ تَفَرَّقُواْ واذْکُرُواْ نعمۀَ اللّه علَیکُم إِذْ کُنتُم أَعداء فَأَ

 }103کُم تَهتَدونَ  {خْوانًا وکُنتُم علَى شَفَا حفْرَةٍ منَ النَّارِ فَأَنقَذَکُم منْها کَذَلک یبینُ اللّه لَکُم آیاته لَعلَّإِ
د پس میان خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان [یکدیگر] بودیو همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت

دلهاى شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید این گونه خداوند 
 }103کند باشد که شما راه یابید {هاى خود را براى شما روشن مىنشانه

 }104ونَ بِالْمعرُوف وینْهونَ عنِ الْمنکَرِ وأُولَـئک هم الْمفْلحونَ  {ولْتَکُن منکُم أُمۀٌ یدعونَ إِلَى الْخَیرِ ویأْمرُ
و باید از میان شما گروهى [مردم را] به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند 

}104{ 

 }105واخْتَلَفُواْ من بعد ما جاءهم الْبینَات وأُولَـئک لَهم عذَاب عظیم  {والَ تَکُونُواْ کَالَّذینَ تَفَرَّقُواْ 
و چون کسانى مباشید که پس از آنکه دالیل آشکار برایشان آمد پراکنده شدند و با هم اختالف پیدا کردند و براى آنان عذابى 

 }105سهمگین است {

 تَکْفُرُونَ  سود وجوه فَأَما الَّذینَ اسودت وجوههم أَکْفَرْتُم بعد إِیمانکُم فَذُوقُواْ الْعذَاب بِما کُنْتُمیوم تَبیض وجوه وتَ

}106{ 
زیدید پس به هایى سیاه گردد اما سیاهرویان [به آنان گویند] آیا بعد از ایمانتان کفر ورهایى سپید و چهره[در آن] روزى که چهره

 }106ورزیدید [این] عذاب را بچشید {سزاى آنکه کفر مى

 }107وأَما الَّذینَ ابیضَّت وجوههم فَفی رحمۀِ اللّه هم فیها خَالدونَ  {
 }107خداوند جاویدانند {و اما سپیدرویان همواره در رحمت

 }108حقِّ وما اللّه یرِید ظُلْما لِّلْعالَمینَ  {تلْک آیات اللّه نَتْلُوها علَیک بِالْ
 }108خواهد {خوانیم و خداوند هیچ ستمى بر جهانیان نمىاینها آیات خداست که آن را به حق بر تو مى

}  وراألُم عتُرْج إِلَى اللّهضِ وی األَرا فمو اتاومی السا فم لّهل109و{ 
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 }109شود {انها و آنچه در زمین است از آن خداست و [همه] کارها به سوى خدا بازگردانده مىو آنچه در آسم

و نُونَ بِاللّهتُؤْمنکَرِ ونِ الْمنَ عوتَنْهو رُوفعرُونَ بِالْملنَّاسِ تَأْمل تۀٍ أُخْرِجرَ أُمخَی تَابِ لَکَانَ کُنتُملُ الْکنَ أَهآم لَو

 }110هم منْهم الْمؤْمنُونَ وأَکْثَرُهم الْفَاسقُونَ  {خَیرًا لَّ
دارید و به خدا ایمان دهید و از کار ناپسند بازمىاید به کار پسندیده فرمان مىشما بهترین امتى هستید که براى مردم پدیدار شده

 }110ز آنان مؤمنند و[لى] بیشترشان نافرمانند {دارید و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند قطعا برایشان بهتر بود برخى ا

 }111لَن یضُرُّوکُم إِالَّ أَذًى وإِن یقَاتلُوکُم یولُّوکُم األَدبار ثُم الَ ینصرُونَ  {
 }111جز آزارى [اندك] هرگز به شما زیانى نخواهند رسانید و اگر با شما بجنگند به شما پشت نمایند سپس یارى نیابند {

آؤُوا بِغَضَبٍ مبنَ النَّاسِ ولٍ مبحو نْ اللّهلٍ مبفُواْ إِالَّ بِحا ثُقنَ مالذِّلَّۀُ أَی هِملَیع تکَنَۀُ ضُرِبسالْم هِملَیع تضُرِبو نَ اللّه

 }112بِغَیرِ حقٍّ ذَلک بِما عصوا وکَانُواْ یعتَدونَ  { ذَلک بِأَنَّهم کَانُواْ یکْفُرُونَ بِآیات اللّه ویقْتُلُونَ األَنبِیاء
اند مگر آنکه به پناه امان خدا و زینهار مردم [روند] و به خشمى از خدا گرفتار آمدند و [مهر] هر کجا یافته شوند به خوارى دچار شده

کشتند [و نیز] این [عقوبت] به زیدند و پیامبران را بناحق مىوربینوایى بر آنان زده شد این بدان سبب بود که به آیات خدا کفر مى
 }112گذرانیدند {سزاى آن بود که نافرمانى کردند و از اندازه درمى

 }113لَیسواْ سواء منْ أَهلِ الْکتَابِ أُمۀٌ قَآئمۀٌ یتْلُونَ آیات اللّه آنَاء اللَّیلِ وهم یسجدونَ  {
خوانند و سر به سجده نان] یکسان نیستند از میان اهل کتاب گروهى درستکردارند که آیات الهى را در دل شب مى[ولى همه آ

 }113نهند {مى

ی الْخَیونَ فارِعسینکَرِ ونِ الْمنَ عونْهیو رُوفعرُونَ بِالْمأْمیرِ ومِ اآلخوالْیو نُونَ بِاللّهؤْمیلَـئأُوو ینَ  رَاتحالنَ الصم ک

}114{ 
کنند و دارند و در کارهاى نیک شتاب مىدهند و از کار ناپسند باز مىبه خدا و روز قیامت ایمان دارند و به کار پسندیده فرمان مى

 }114آنان از شایستگانند {

 }115نَ  {وما یفْعلُواْ منْ خَیرٍ فَلَن یکْفَرُوه واللّه علیم بِالْمتَّقی
 }115و هر کار نیکى انجام دهند هرگز در باره آن ناسپاسى نبینند و خداوند به [حال] تقواپیشگان داناست {

ابحأَص کلَـئأُوئًا وشَی نَ اللّهم مهالَدالَ أَوو مالُهوأَم منْهع یینَ کَفَرُواْ لَن تُغْنا خَ إِنَّ الَّذیهف مونَ  {النَّارِ هد116ال{ 
کسانى که کفر ورزیدند هرگز اموالشان و اوالدشان چیزى [از عذاب خدا] را از آنان دفع نخواهد کرد و آنان اهل آتشند و در آن 

 }116جاودانه خواهند بود {

 تابرٌّ أَصا صیهثَلِ رِیحٍ فا کَمنْیاةِ الدیالْح هذ ی هـقُونَ فنفا یثَلُ مم اللّه مها ظَلَممو لَکَتْهفَأَه مهواْ أَنفُسمٍ ظَلَمرْثَ قَوح

 }117ولَـکنْ أَنفُسهم یظْلمونَ  {
کنند همانند بادى است که در آن سرماى سختى است که مث ل آنچه [آنان] در زندگى این دنیا [در راه دشمنى با پیامبر] خرج مى

اند اند بوزد و آن را تباه سازد و خدا به آنان ستم نکرده بلکه آنان خود بر خویشتن ستم کردهستم نمودهبه کشتزار قومى که بر خود 
}117{ 

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٤۸۷                                                   https:T.me/quranpuyan 

أَفْواههِم وما  د بدت الْبغْضَاء منْیا أَیها الَّذینَ آمنُواْ الَ تَتَّخذُواْ بِطَانَۀً من دونکُم الَ یأْلُونَکُم خَباالً ودواْ ما عنتُّم قَ

 }118تُخْفی صدورهم أَکْبرُ قَد بینَّا لَکُم اآلیات إِن کُنتُم تَعقلُونَ  {
ورزند آرزو اید از غیر خودتان [دوست و] همراز مگیرید [آنان] از هیچ نابکارى در حق شما کوتاهى نمىاى کسانى که ایمان آورده

دارد بزرگتر است در حقیقت ما هایشان نهان مىدشمنى از لحن و سخنشان آشکار است و آنچه سینهدارند که در رنج بیفتید 
 }118ها[ى دشمنى آنان] را براى شما بیان کردیم اگر تعقل کنید {نشانه

کُم قَالُواْ آمنَّا وإِذَا خَلَواْ عضُّواْ علَیکُم األَنَاملَ منَ هاأَنتُم أُوالء تُحبونَهم والَ یحبونَکُم وتُؤْمنُونَ بِالْکتَابِ کُلِّه وإِذَا لَقُو

 }119الْغَیظ قُلْ موتُواْ بِغَیظکُم إِنَّ اللّه علیم بِذَات الصدورِ  {
ها[ى خدا] ایمان دارید و هان شما کسانى هستید که آنان را دوست دارید و [حال آنکه] آنان شما را دوست ندارند و شما به همه کتاب

گزند بگو گویند ایمان آوردیم و چون [با هم] خلوت کنند از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را مىچون با شما برخورد کنند مى
 }119ها داناست {به خشم خود بمیرید که خداوند به راز درون سینه

 کُمبإِن تُصو مؤْهنَۀٌ تَسسح کُمسسا إِن تَمبِم ئًا إِنَّ اللّهشَی مهدکَی ضُرُّکُمتَتَّقُواْ الَ یبِرُواْ وإِن تَصا وواْ بِهفْرَحئَۀٌ ییس

 }120یعملُونَ محیطٌ  {
شوند و اگر صبر کنید و پرهیزگارى نمایید کند و اگر به شما گزندى رسد بدان شاد مىاگر به شما خوشى رسد آنان را بدحال مى

 }120کنند احاطه دارد {رساند یقینا خداوند به آنچه مىیرنگشان هیچ زیانى به شما نمىن

}  یملع یعمس اللّهتَالِ ولْقل دقَاعینَ منؤْمالْم ىءوتُب کلنْ أَهم توإِذْ غَد121و{ 
مدى [تا] مؤمنان را براى جنگیدن در مواضع خود جاى و [یاد کن] زمانى را که [در جنگ احد] بامدادان از پیش کسانت بیرون آ

 }121دهى و خداوند شنواى داناست {

 }122إِذْ همت طَّآئفَتَانِ منکُم أَن تَفْشَالَ واللّه ولیهما وعلَى اللّه فَلْیتَوکَّلِ الْمؤْمنُونَ  {
 }122ا آنکه خدا یاورشان بود و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند {آن هنگام که دو گروه از شما بر آن شدند که سستى ورزند ب

 }123ولَقَد نَصرَکُم اللّه بِبدرٍ وأَنتُم أَذلَّۀٌ فَاتَّقُواْ اللّه لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ  {
 }123د که سپاسگزارى نمایید {و یقینا خدا شما را در [جنگ] بدر با آنکه ناتوان بودید یارى کرد پس از خدا پروا کنید باش

 }124إِذْ تَقُولُ للْمؤْمنینَ أَلَن یکْفیکُم أَن یمدکُم ربکُم بِثَالَثَۀِ آالَف منَ الْمآلئکَۀِ منزَلینَ  {
 }124کند {گفتى آیا شما را بس نیست که پروردگارتان شما را با سه هزار فرشته فرودآمده یارى آنگاه که به مؤمنان مى

آلئنَ الْمم ۀِ آالفسکُم بِخَمبر کُمددمذَا ی هـ مرِهن فَوأْتُوکُم میتَتَّقُواْ وبِرُواْ ولَى إِن تَصینَ  {بموس125کَۀِ م{ 
را با پنج هزار فرشته  آرى اگر صبر کنید و پرهیزگارى نمایید و با همین جوش [و خروش] بر شما بتازند همانگاه پروردگارتان شما

 }125نشاندار یارى خواهد کرد {

 }126زِ الْحکیمِ  {وما جعلَه اللّه إِالَّ بشْرَى لَکُم ولتَطْمئنَّ قُلُوبکُم بِه وما النَّصرُ إِالَّ منْ عند اللّه الْعزِی
[بدین وسیله شادمان شوید و] دلهاى شما بدان آرامش یابد و پیروزى اى براى شما قرار نداد تا و خدا آن [وعده پیروزى] را جز مژده

 }126جز از جانب خداوند تواناى حکیم نیست {

 }127لیقْطَع طَرَفًا منَ الَّذینَ کَفَرُواْ أَو یکْبِتَهم فَینقَلبواْ خَآئبِینَ  {
 }127خوار سازد تا نومید بازگردند {اند نابود کند یا آنان را تا برخى از کسانى را که کافر شده
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 }128لَیس لَک منَ األَمرِ شَیء أَو یتُوب علَیهِم أَو یعذَّبهم فَإِنَّهم ظَالمونَ  {
 }128کند زیرا آنان ستمکارند {بخشاید یا عذابشان مىیا [خدا] بر آنان مىهیچ یک از این کارها در اختیار تو نیست

لّهلو }  یمحر غَفُور اللّهشَاء ون یم ذِّبعیشَاء ون یمرُ لغْفضِ یی األَرا فمو اتاومی السا ف129م{ 
کند و خداوند آمرزنده آمرزد و هر که را بخواهد عذاب مىو آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست هر که را بخواهد مى

 }129مهربان است {

 }130{یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ الَ تَأْکُلُواْ الرِّبا أَضْعافًا مضَاعفَۀً واتَّقُواْ اللّه لَعلَّکُم تُفْلحونَ  
 }130اید ربا را [با سود] چندین برابر مخورید و از خدا پروا کنید باشد که رستگار شوید {اى کسانى که ایمان آورده

 }131ار الَّتی أُعدت للْکَافرِینَ  {واتَّقُواْ النَّ
 }131و از آتشى که براى کافران آماده شده است بترسید {

 }132وأَطیعواْ اللّه والرَّسولَ لَعلَّکُم تُرْحمونَ  {
 }132خدا و رسول را فرمان برید باشد که مشمول رحمت قرار گیرید {

 }133من ربکُم وجنَّۀٍ عرْضُها السماوات واألَرض أُعدت للْمتَّقینَ  {وسارِعواْ إِلَى مغْفرَةٍ 
و براى نیل به آمرزشى از پروردگار خود و بهشتى که پهنایش [به قدر] آسمانها و زمین است [و] براى پرهیزگاران آماده شده است 

 }133بشتابید {

 }134اء والضَّرَّاء والْکَاظمینَ الْغَیظَ والْعافینَ عنِ النَّاسِ واللّه یحب الْمحسنینَ  {الَّذینَ ینفقُونَ فی السرَّ
گذرند و خداوند نکوکاران را دوست دارد برند و از مردم در مىکنند و خشم خود را فرو مىهمانان که در فراخى و تنگى انفاق مى

}134{ 

ینَ إِذَا فَعالَّذإِالَّ و رُ الذُّنُوبغْفن یمو ذُنُوبِهِمتَغْفَرُواْ لفَاس ذَکَرُواْ اللّه مهواْ أَنْفُسظَلَم شَۀً أَولَى لُواْ فَاحرُّواْ عصی لَمو اللّه

 }135ما فَعلُواْ وهم یعلَمونَ  {
خواهند و چه کسى جز آورند و براى گناهانشان آمرزش مىه یاد مىو آنان که چون کار زشتى کنند یا بر خود ستم روا دارند خدا را ب

 }135کنند {دانند [که گناه است] پافشارى نمىاند با آنکه مىآمرزد و بر آنچه مرتکب شدهخدا گناهان را مى

ارا األَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتجو هِمبن ررَةٌ مغْفم مزَآؤُهج کلَـئینَ  { أُولامرُ الْعأَج معنا ویهینَ فد136خَال{ 
آنان پاداششان آمرزشى از جانب پروردگارشان و بوستانهایى است که از زیر [درختان] آن جویبارها روان است جاودانه در آن بمانند و 

 }136پاداش اهل عمل چه نیکوست {

 }137األَرضِ فَانْظُرُواْ کَیف کَانَ عاقبۀُ الْمکَذَّبِینَ  {قَد خَلَت من قَبلکُم سنَنٌ فَسیرُواْ فی 
کنندگان چگونه بوده است قطعا پیش از شما سنتهایى [بوده و] سپرى شده است پس در زمین بگردید و بنگرید که فرجام تکذیب

}137{ 

ذَا بیانٌ لِّلنَّاسِ وهدى وموعظَۀٌ لِّلْمتَّقینَ  { 138هـ{ 
 }138ین [قرآن] براى مردم بیانى و براى پرهیزگاران رهنمود و اندرزى است {ا

 }139والَ تَهِنُوا والَ تَحزَنُوا وأَنتُم األَعلَونَ إِن کُنتُم مؤْمنینَ  {
 }139و اگر مؤمنید سستى مکنید و غمگین مشوید که شما برترید {
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م وم قَرْح مثْلُه وتلْک األیام نُداوِلُها بینَ النَّاسِ ولیعلَم اللّه الَّذینَ آمنُواْ ویتَّخذَ منکُإِن یمسسکُم قَرْح فَقَد مس الْقَ

 }140شُهداء واللّه الَ یحب الظَّالمینَ  {
گردانیم ت و پیروزى] را میان مردم به نوبت مىاگر به شما آسیبى رسیده آن قوم را نیز آسیبى نظیر آن رسید و ما این روزها[ى شکس

اند معلوم بدارد و از میان شما گواهانى بگیرد و خداوند ستمکاران را [تا آنان پند گیرند] و خداوند کسانى را که [واقعا] ایمان آورده
 }140دارد {دوست نمى

 }141{ولیمحص اللّه الَّذینَ آمنُواْ ویمحقَ الْکَافرِینَ  
 }141اند خالص گرداند و کافران را [به تدریج] نابود سازد {و تا خدا کسانى را که ایمان آورده

 }142أَم حسبتُم أَن تَدخُلُواْ الْجنَّۀَ ولَما یعلَمِ اللّه الَّذینَ جاهدواْ منکُم ویعلَم الصابِرِینَ  {
 }142آنکه خداوند جهادگران و شکیبایان شما را معلوم بدارد {د بىشویآیا پنداشتید که داخل بهشت مى

 }143ولَقَد کُنتُم تَمنَّونَ الْموت من قَبلِ أَن تَلْقَوه فَقَد رأَیتُموه وأَنتُم تَنظُرُونَ  {
 }143کردید {چنان] نگاه مىکردید پس آن را دیدید و [همو شما مرگ را پیش از آنکه با آن روبرو شوید سخت آرزو مى

قَابِکُملَى أَعع تُملَ انقَلَبقُت أَو اتلُ أَفَإِن مالرُّس هلن قَبم خَلَت ولٌ قَدسإِالَّ ر دمحا ممفَلَن  و هیبقع لَىع بنقَلن یمو

 }144یضُرَّ اللّه شَیئًا وسیجزِي اللّه الشَّاکرِینَ  {
اى که پیش از او [هم] پیامبرانى [آمده و] گذشتند نیست آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده خود محمد جز فرستاده و

دهد رساند و به زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش مىگردید و هر کس از عقیده خود بازگردد هرگز هیچ زیانى به خدا نمىبرمى
}144{ 

خرَةِ نُؤْته منْها نْ تَموت إِالَّ بِإِذْنِ اهللا کتَابا مؤَجالً ومن یرِد ثَواب الدنْیا نُؤْته منْها ومن یرِد ثَواب اآلوما کَانَ لنَفْسٍ أَ

 }145وسنَجزِي الشَّاکرِینَ  {
[مقرر کرده است] و هر که پاداش این دنیا را و هیچ نفسى جز به فرمان خدا نمیرد [خداوند مرگ را] به عنوان سرنوشتى معین 

دهیم و به زودى سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد دهیم و هر که پاداش آن سراى را بخواهد از آن به او مىبخواهد به او از آن مى
}145{ 

أَصابهم فی سبِیلِ اللّه وما ضَعفُواْ وما استَکَانُواْ واللّه یحب وکَأَین من نَّبِی قَاتَلَ معه رِبیونَ کَثیرٌ فَما وهنُواْ لما 

 }146الصابِرِینَ  {
هاى انبوه کارزار کردند و در برابر آنچه در راه خدا بدیشان رسید سستى نورزیدند و ناتوان و چه بسیار پیامبرانى که همراه او توده

 }146د و خداوند شکیبایان را دوست دارد {نشدند و تسلیم [دشمن] نگردیدن

ا وانصرْنَا علَى الْقَومِ الْکَافرِینَ  وما کَانَ قَولَهم إِالَّ أَن قَالُواْ ربنَا اغْفرْ لَنَا ذُنُوبنَا وإِسرَافَنَا فی أَمرِنَا وثَبت أَقْدامنَ

}147{ 
روى ما در کارمان را بر ما ببخش و گامهاى ما را استوار دار و ما را بر گناهان ما و زیاده و سخن آنان جز این نبود که گفتند پروردگارا

 }147گروه کافران یارى ده {

 }148فَآتَاهم اللّه ثَواب الدنْیا وحسنَ ثَوابِ اآلخرَةِ واللّه یحب الْمحسنینَ  {
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 }148ت را به آنان عطا کرد و خداوند نیکوکاران را دوست دارد {پس خداوند پاداش این دنیا و پاداش نیک آخر

 }149  {یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ إِن تُطیعواْ الَّذینَ کَفَرُواْ یرُدوکُم علَى أَعقَابِکُم فَتَنقَلبواْ خَاسرِینَ
گردانند و زیانکار خواهید گشت تان بازمىت کنید شما را از عقیدهاند اطاعاید اگر از کسانى که کفر ورزیدهاى کسانى که ایمان آورده

}149{ 

 }150بلِ اللّه موالَکُم وهو خَیرُ النَّاصرِینَ  {
 }150دهندگان است {آرى خدا موالى شماست و او بهترین یارى

لّه ما لَم ینَزِّلْ بِه سلْطَانًا ومأْواهم النَّار وبِئْس مثْوى الظَّالمینَ  سنُلْقی فی قُلُوبِ الَّذینَ کَفَرُواْ الرُّعب بِما أَشْرَکُواْ بِال

}151{ 
اند که بر [حقانیت] آن [خدا] اند بیم خواهیم افکند زیرا چیزى را با خدا شریک گردانیدهبه زودى در دلهاى کسانى که کفر ورزیده

 }151ش است و جایگاه ستمگران چه بد است {دلیلى نازل نکرده است و جایگاهشان آت

صعرِ وی األَمف تُمعتَنَازو لْتُمتَّى إِذَا فَشح هم بِإِذْنونَهسإِذْ تَح هدعو اللّه قَکُمدص لَقَدونَ وبا تُحاکُم ما أَرم دعن بتُم می

 یرِید اآلخرَةَ ثُم صرَفَکُم عنْهم لیبتَلیکُم ولَقَد عفَا عنکُم واللّه ذُو فَضْلٍ علَى الْمؤْمنینَ منکُم من یرِید الدنْیا ومنکُم من 

}152{ 
شدید و در کار کشتید تا آنکه سستو [در نبرد احد] قطعا خدا وعده خود را با شما راست گردانید آنگاه که به فرمان او آنان را مى

گ و بر سر تقسیم غنایم] با یکدیگر به نزاع پرداختید و پس از آنکه آنچه را دوست داشتید [یعنى غنایم را] به شما نشان داد [جن
خواهد سپس براى آنکه شما را بیازماید از [تعقیب] آنان منصرفتان نافرمانى نمودید برخى از شما دنیا را و برخى از شما آخرت را مى

 }152و خدا نسبت به مؤمنان با تفضل است { کرد و از شما درگذشت

 تَحزَنُواْ علَى ما فَاتَکُم والَ ما إِذْ تُصعدونَ والَ تَلْوونَ علَى أحد والرَّسولُ یدعوکُم فی أُخْرَاکُم فَأَثَابکُم غُماً بِغَم لِّکَیالَ

 }153{ أَصابکُم واللّه خَبِیرٌ بِما تَعملُونَ 
سرتان فرا کردید و پیامبر شما را از پشترفتید و به هیچ کس توجه نمى[یاد کنید] هنگامى را که در حال گریز [از کوه] باال مى

اید و براى آنچه به شما انضباطى] غمى بر غمتان [افزود] تا سرانجام بر آنچه از کف دادهخواند پس [خداوند] به سزاى [این بىمى
 }153کنید آگاه است {اندوهگین نشوید و خداوند از آنچه مىرسیده است 

فُسهم یظُنُّونَ بِاللّه غَیرَ الْحقِّ ظَنَّ ثُم أَنزَلَ علَیکُم من بعد الْغَم أَمنَۀً نُّعاسا یغْشَى طَآئفَۀً منکُم وطَآئفَۀٌ قَد أَهمتْهم أَن

ولُونَ لَو کَانَ هل لَّنَا منَ األَمرِ من شَیء قُلْ إِنَّ األَمرَ کُلَّه للَّه یخْفُونَ فی أَنفُسهِم ما الَ یبدونَ لَک یقُ الْجاهلیۀِ یقُولُونَ

 بینَ کُتالَّذ رَزلَب کُموتیی بف کُنتُم نَا قُل لَّواهلْنَا ها قُتم ءرِ شَینَ األَما لَنَا مم اللّه یتَلبیلو هِمضَاجِعالْقَتْلُ إِلَى م هِملَیع

 }154فی صدورِکُم ولیمحص ما فی قُلُوبِکُم واللّه علیم بِذَات الصدورِ  {
گرفت و گروهى [تنها]  سپس [خداوند] بعد از آن اندوه آرامشى [به صورت] خواب سبکى بر شما فرو فرستاد که گروهى از شما را فرا

گفتند آیا ما را در این کار بردند مىدر فکر جان خود بودند و در باره خدا گمانهاى ناروا همچون گمانهاى [دوران] جاهلیت مى
داشتند که براى خداست آنان چیزى را در دلهایشان پوشیده مىیا پیروزى] یکسر به دستاختیارى هست بگو سررشته کارها [شکست

شدیم بگو اگر شما گفتند اگر ما را در این کار اختیارى بود [و وعده پیامبر واقعیت داشت] در اینجا کشته نمىکردند مىشکار نمىتو آ
رفتند و هاى خود هم بودید کسانى که کشته شدن بر آنان نوشته شده قطعا [با پاى خود] به سوى قتلگاههاى خویش مىدر خانه
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خداوند آنچه را در دلهاى شماست [در عمل] بیازماید و آنچه را در قلبهاى شماست پاك گرداند و خدا به  [اینها ] براى این است که
 }154ها آگاه است {راز سینه

عفَا اللّه عنْهم إِنَّ اللّه غَفُور ولَقَد إِنَّ الَّذینَ تَولَّواْ منکُم یوم الْتَقَى الْجمعانِ إِنَّما استَزَلَّهم الشَّیطَانُ بِبعضِ ما کَسبواْ 

}  یمل155ح{ 
روزى که دو گروه [در احد] با هم رویاروى شدند کسانى که از میان شما [به دشمن] پشت کردند در حقیقت جز این نبود که به 

ان درگذشت زیرا خدا آمرزگار بردبار است اى از آنچه [از گناه] حاصل کرده بودند شیطان آنان را بلغزانید و قطعا خدا از ایشسبب پاره
}155{ 

و کَانُواْ غُزى لَّو کَانُواْ عندنَا یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ الَ تَکُونُواْ کَالَّذینَ کَفَرُواْ وقَالُواْ إلِخْوانهِم إِذَا ضَرَبواْ فی األَرضِ أَ

 }156ه ذَلک حسرَةً فی قُلُوبِهِم واللّه یحیِـی ویمیت واللّه بِما تَعملُونَ بصیرٌ  {ما ماتُواْ وما قُتلُواْ لیجعلَ اللّ
اید همچون کسانى نباشید که کفر ورزیدند و به برادرانشان هنگامى که به سفر رفته [و در سفر مردند] و یا اى کسانى که ایمان آورده

شدند [شما چنین سخنانى مگویید] تا خدا آن مردند و کشته نمىتند اگر نزد ما [مانده] بودند نمىجهادگر شدند [و کشته شدند] گف
 }156کنید بیناست {میراند و خدا[ست که] به آنچه مىکند و مىرا در دلهایشان حسرتى قرار دهد و خدا[ست که] زنده مى

 }157فرَةٌ منَ اللّه ورحمۀٌ خَیرٌ مما یجمعونَ  {ولَئن قُتلْتُم فی سبِیلِ اللّه أَو متُّم لَمغْ
 }157کنند بهتر است {و اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید قطعا آمرزش خدا و رحمت او از [همه] آنچه [آنان] جمع مى

 }158ولَئن متُّم أَو قُتلْتُم إلِلَى اهللا تُحشَرُونَ  {
 }158د] بمیرید یا کشته شوید قطعا به سوى خدا گردآورده خواهید شد {و اگر [در راه جها

 منْهع ففَاع کلونْ حیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ ما غَلفَظ کُنت لَوو ملَه نتل نَ اللّهۀٍ ممحا ری فَبِمف مهشَاوِرو مرْ لَهتَغْفاسو

 تزَمرِ فَإِذَا عینَ  {األَمکِّلتَوالْم بحی إِنَّ اللّه لَى اللّهکَّلْ ع159فَتَو{ 
شدند پس از پس به [برکت] رحمت الهى با آنان نرمخو [و پرمهر] شدى و اگر تندخو و سختدل بودى قطعا از پیرامون تو پراکنده مى

تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن زیرا خداوند  آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار[ها] با آنان مشورت کن و چون
 }159دارد {کنندگان را دوست مىتوکل

 }160یتَوکِّلِ الْمؤْمنُونَ  {إِن ینصرْکُم اللّه فَالَ غَالب لَکُم وإِن یخْذُلْکُم فَمن ذَا الَّذي ینصرُکُم من بعده وعلَى اللّه فَلْ
کند هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد و اگر دست از یارى شما بردارد چه کسى بعد از او شما را یارى خواهد اگر خدا شما را یارى 

 }160کرد و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند {

 }161سٍ ما کَسبت وهم الَ یظْلَمونَ  {وما کَانَ لنَبِی أَن یغُلَّ ومن یغْلُلْ یأْت بِما غَلَّ یوم الْقیامۀِ ثُم تُوفَّى کُلُّ نَفْ
و هیچ پیامبرى را نسزد که خیانت ورزد و هر کس خیانت ورزد روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید آنگاه به هر کس [پاداش] 

 }161شود و بر آنان ستم نرود {آنچه کسب کرده به تمامى داده مى

 }162لّه کَمن باء بِسخْط منَ اللّه ومأْواه جهنَّم وبِئْس الْمصیرُ  {أَفَمنِ اتَّبع رِضْوانَ ال
کند چون کسى است که به خشمى از خدا دچار گردیده و جایگاهش جهنم است و چه بد آیا کسى که خشنودى خدا را پیروى مى

 }162بازگشتگاهى است {

 }163رٌ بِما یعملُونَ  {هم درجات عند اللّه واللّه بصی
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 }163کنند بیناست {[هر یک از] ایشان را نزد خداوند درجاتى است و خدا به آنچه مى

تَاب والْحکْمۀَ وإِن هِم ویعلِّمهم الْکلَقَد منَّ اللّه علَى الْمؤمنینَ إِذْ بعثَ فیهِم رسوالً منْ أَنفُسهِم یتْلُو علَیهِم آیاته ویزَکِّی

 }164کَانُواْ من قَبلُ لَفی ضَاللٍ مبِینٍ  {
به یقین خدا بر مؤمنان منت نهاد [که] پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند 

 }164ارى بودند {و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد قطعا پیش از آن در گمراهى آشک

ذَا قُلْ هو منْ عند أَنْفُسکُم إِنَّ أَنَّى هـ ا قُلْتُمهثْلَیتُم مبأَص ۀٌ قَدیبصتْکُم مابا أَصلَمیرٌ  { أَوقَد ءلَى کُلِّ شَیع 165اللّه{ 
را [به دشمنان خود] رساندید گفتید این [مصیبت] از آیا چون به شما [در نبرد احد] مصیبتى رسید [با آنکه در نبرد بدر] دو برابرش 

 }165انضباطى خودتان] است آرى خدا به هر چیزى تواناست {کجا [به ما رسید] بگو آن از خود شما [و ناشى از بى

 }166وما أَصابکُم یوم الْتَقَى الْجمعانِ فَبِإِذْنِ اللّه ولیعلَم الْمؤْمنینَ  {
که [در احد] آن دو گروه با هم برخورد کردند آنچه به شما رسید به اذن خدا بود [تا شما را بیازماید] و مؤمنان را معلوم بدارد  و روزى

}166{ 

نَع واْ قَالُواْ لَوفَعأَوِ اد بِیلِ اللّهی سلُواْ فاْ قَاتالَوتَع میلَ لَهقینَ نَافَقُواْ والَّذ لَمعلْیو لَم ذئمولْکُفْرِ یل مه نَاکُمعتَاالً الَّتَّبق

 }167أَقْرَب منْهم لإلِیمانِ یقُولُونَ بِأَفْواههِم ما لَیس فی قُلُوبِهِم واللّه أَعلَم بِما یکْتُمونَ  {
یید در راه خدا بجنگید یا دفاع کنید گفتند اگر همچنین کسانى را که دو رویى نمودند [نیز] معلوم بدارد و به ایشان گفته شد بیا

گفتند کردیم آن روز آنان به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان به زبان خویش چیزى مىدانستیم مسلما از شما پیروى مىجنگیدن مى
 }167نهفتند داناتر است {که در دلهایشان نبود و خدا به آنچه مى

هِمانینَ قَالُواْ إلِخْوینَ  { الَّذقادص إِن کُنتُم توالْم کُمنْ أَنفُسؤُوا عرلُوا قُلْ فَادا قُتونَا مأَطَاع واْ لَودقَع168و{ 
شدند بگو اگر راست کردند کشته نمىهمان کسانى که [خود در خانه] نشستند و در باره دوستان خود گفتند اگر از ما پیروى مى

 }168ن دور کنید {گویید مرگ را از خودتامى

 }169والَ تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُواْ فی سبِیلِ اللّه أَمواتًا بلْ أَحیاء عند ربهِم یرْزقُونَ  {
 }169شوند {اند که نزد پروردگارشان روزى داده مىاند مرده مپندار بلکه زندههرگز کسانى را که در راه خدا کشته شده

م والَ هم یحزَنُونَ  ما آتَاهم اللّه من فَضْله ویستَبشرُونَ بِالَّذینَ لَم یلْحقُواْ بِهِم منْ خَلْفهِم أَالَّ خَوف علَیهِفَرِحینَ بِ

}170{ 
کنند که نه اند شادى مىستهشادمانند و براى کسانى که از پى ایشانند و هنوز به آنان نپیوبه آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است

 }170شوند {بیمى بر ایشان است و نه اندوهگین مى

 }171یستَبشرُونَ بِنعمۀٍ منَ اللّه وفَضْلٍ وأَنَّ اللّه الَ یضیع أَجرَ الْمؤْمنینَ  {
 }171{کنند گرداند شادى مىبر نعمت و فضل خدا و اینکه خداوند پاداش مؤمنان را تباه نمى

 }172أَجرٌ عظیم  {الَّذینَ استَجابواْ للّه والرَّسولِ من بعد مآ أَصابهم الْقَرْح للَّذینَ أَحسنُواْ منْهم واتَّقَواْ 
آنان که نیکى و  کسانى که [در نبرد احد] پس از آنکه زخم برداشته بودند دعوت خدا و پیامبر [او] را اجابت کردند براى کسانى از

 }172پرهیزگارى کردند پاداشى بزرگ است {

 }173اللّه ونعم الْوکیلُ  { الَّذینَ قَالَ لَهم النَّاس إِنَّ النَّاس قَد جمعواْ لَکُم فَاخْشَوهم فَزَادهم إِیماناً وقَالُواْ حسبنَا
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اند پس از آن بترسید و[لى این سخن] بر د مردمان براى [جنگ با] شما گرد آمدههمان کسانى که [برخى از] مردم به ایشان گفتن
 }173ایمانشان افزود و گفتند خدا ما را بس است و نیکو حمایتگرى است {

 }174ضْلٍ عظیمٍ  {فَانقَلَبواْ بِنعمۀٍ منَ اللّه وفَضْلٍ لَّم یمسسهم سوء واتَّبعواْ رِضْوانَ اللّه واللّه ذُو فَ
پس با نعمت و بخششى از جانب خدا [از میدان نبرد] بازگشتند در حالى که هیچ آسیبى به آنان نرسیده بود و همچنان خشنودى 

 }174خدا را پیروى کردند و خداوند داراى بخششى عظیم است {

 }175تَخَافُوهم وخَافُونِ إِن کُنتُم مؤْمنینَ  {إِنَّما ذَلکُم الشَّیطَانُ یخَوف أَولیاءه فَالَ 
 }175ترساند پس اگر مؤمنید از آنان مترسید و از من بترسید {در واقع این شیطان است که دوستانش را مى

ه أَالَّ یجعلَ لَهم حظا فی اآلخرَةِ ولَهم عذَاب والَ یحزُنک الَّذینَ یسارِعونَ فی الْکُفْرِ إِنَّهم لَن یضُرُّواْ اللّه شَیئاً یرِید اللّ

}  یمظ176ع{ 
خواهد در آخرت براى رسانند خداوند مىکوشند تو را اندوهگین نسازند که آنان هرگز به خدا هیچ زیانى نمىو کسانى که در کفر مى

 }176اى قرار ندهد و براى ایشان عذابى بزرگ است {آنان بهره

 }177نَّ الَّذینَ اشْتَرَواْ الْکُفْرَ بِاإلِیمانِ لَن یضُرُّواْ اللّه شَیئًا ولهم عذَاب أَلیم  {إِ
در حقیقت کسانى که کفر را به [بهاى] ایمان خریدند هرگز به خداوند هیچ زیانى نخواهند رسانید و براى آنان عذابى دردناك است 

}177{ 

 }178مهِینٌ  { ذینَ کَفَرُواْ أَنَّما نُملی لَهم خَیرٌ لِّأَنفُسهِم إِنَّما نُملی لَهم لیزْدادواْ إِثْما ولَهم عذَابوالَ یحسبنَّ الَّ
دهیم تا دهیم براى آنان نیکوست ما فقط به ایشان مهلت مىاند تصور کنند اینکه به ایشان مهلت مىو البته نباید کسانى که کافر شده

 }178آور خواهند داشت {بر گناه [خود] بیفزایند و [آنگاه] عذابى خفت

للّه لیطْلعکُم علَى الْغَیبِ ولَکنَّ ما کَانَ اللّه لیذَر الْمؤْمنینَ علَى مآ أَنتُم علَیه حتَّى یمیزَ الْخَبِیثَ منَ الطَّیبِ وما کَانَ ا

جی اللّه}  یمظرٌ عأَج تَتَّقُواْ فَلَکُمنُواْ وإِن تُؤْمو هلسرو نُواْ بِاللّهشَاء فَآمن یم هلسن ر179تَبِی م{ 
خدا بر آن نیست که مؤمنان را به این [حالى] که شما بر آن هستید واگذارد تا آنکه پلید را از پاك جدا کند و خدا بر آن نیست که 

گزیند پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و اگر یب آگاه گرداند ولى خدا از میان فرستادگانش هر که را بخواهد برمىشما را از غ
 }179بگروید و پرهیزگارى کنید براى شما پاداشى بزرگ خواهد بود {

خَی وه هن فَضْلم اللّه ما آتَاهخَلُونَ بِمبینَ ینَّ الَّذبسحالَ یو لّهلۀِ وامیالْق موی لُواْ بِهخا بقُونَ مطَویس مشَرٌّ لَّه ولْ هب مرًا لَّه

 }180میرَاثُ السماوات واألَرضِ واللّه بِما تَعملُونَ خَبِیرٌ  {
ه آن [بخل] براى آنان خوب است بلکه ورزند هرگز تصور نکنند کو کسانى که به آنچه خدا از فضل خود به آنان عطا کرده بخل مى

شود میراث آسمانها و زمین از آن خداست و اند روز قیامت طوق گردنشان مىبرایشان بد است به زودى آنچه که به آن بخل ورزیده
 }180کنید آگاه است {خدا به آنچه مى

یرٌ وفَق ینَ قَالُواْ إِنَّ اللّهلَ الَّذقَو اللّه عمس نَقُولُ ذُوقُواْ لَّقَدقٍّ ورِ حاء بِغَیاألَنبِی مقَتْلَها قَالُواْ وم نَکْتُباء سینُ أَغْننَح

 }181عذَاب الْحرِیقِ  {
مسلما خداوند سخن کسانى را که گفتند خدا نیازمند است و ما توانگریم شنید به زودى آنچه را گفتند و بناحق کشتن آنان پیامبران 

 }181نوشت و خواهیم گفت بچشید عذاب سوزان را {را خواهیم 
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}  بِیدبِظَالَّمٍ لِّلْع سلَی أَنَّ اللّهو یکُمدأَی تما قَدبِم ک182ذَل{ 
 }182این [عقوبت] به خاطر کار و کردار پیشین شماست [و گر نه] خداوند هرگز نسبت به بندگان [خود] بیدادگر نیست {

 رسلٌ من قَبلی بِالْبینَات إِنَّ اللّه عهِد إِلَینَا أَالَّ نُؤْمنَ لرَسولٍ حتَّى یأْتینَا بِقُرْبانٍ تَأْکُلُه النَّار قُلْ قَد جاءکُم الَّذینَ قَالُواْ

 }183وبِالَّذي قُلْتُم فَلم قَتَلْتُموهم إِن کُنتُم صادقینَ  {
ا با ما پیمان بسته که به هیچ پیامبرى ایمان نیاوریم تا براى ما قربانیى بیاورد که آتش [آسمانى] آن را [به نشانه همانان که گفتند خد

قبول] بسوزاند بگو قطعا پیش از من پیامبرانى بودند که دالیل آشکار را با آنچه گفتید براى شما آوردند اگر راست مى گویید پس چرا 
 }183آنان را کشتید {

 }184کَذَّبوك فَقَد کُذِّب رسلٌ من قَبلک جآؤُوا بِالْبینَات والزُّبرِ والْکتَابِ الْمنیرِ  { فَإِن
ها و کتاب روشن آورده بودند تکذیب شدند پس اگر تو را تکذیب کردند بدان که پیامبرانى [هم] که پیش از تو دالیل روشن و نوشته

}184{ 

نَّۀَ فَقَکُلُّ نَفْسٍ ذَآئلَ الْجخأُدنِ النَّارِ وع زِححن زۀِ فَمامیالْق موی کُمورنَ أُجفَّوا تُوإِنَّمو تواةُ قَۀُ الْمیما الْحو فَاز د

 }185الدنْیا إِالَّ متَاع الْغُرُورِ  {
شود پس هر که را از آتش به ن به طور کامل به شما داده مىهر جاندارى چشنده [طعم] مرگ است و همانا روز رستاخیز پاداشهایتا

 }185دور دارند و در بهشت درآورند قطعا کامیاب شده است و زندگى دنیا جز مایه فریب نیست {

 کُملن قَبم تَابینَ أُوتُواْ الْکنَ الَّذنَّ معملَتَسو کُمأَنفُسو کُمالوی أَمنَّ فلَوإِن لَتُبیرًا وینَ أَشْرَکُواْ أَذًى کَثنَ الَّذمو

 }186تَصبِرُواْ وتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلک منْ عزْمِ األُمورِ  {
قطعا در مالها و جانهایتان آزموده خواهید شد و از کسانى که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و [نیز] از کسانى که به شرك 

ل]آزار بسیارى خواهید شنید و[لى] اگر صبر کنید و پرهیزگارى نمایید این [ایستادگى] حاکى از عزم استوار اند [سخنان دگراییده
 }186[شما] در کارهاست {

م واشْتَرَواْ بِه ثَمناً قَلیالً فَبِئْس ظُهورِه وإِذْ أَخَذَ اللّه میثَاقَ الَّذینَ أُوتُواْ الْکتَاب لَتُبینُنَّه للنَّاسِ والَ تَکْتُمونَه فَنَبذُوه وراء

 }187ما یشْتَرُونَ  {
و [یاد کن] هنگامى را که خداوند از کسانى که به آنان کتاب داده شده پیمان گرفت که حتما باید آن را [به وضوح] براى مردم بیان 

اى کردند بر آن بهایى ناچیز به دست آوردند و چه بد معاملهسر خود انداختند و در برانمایید و کتمانش مکنید پس آن [عهد] را پشت
}187{ 

منَّهبسلُواْ فَالَ تَحفْعی ا لَمواْ بِمدمحونَ أَن یبحیا أَتَواْ وونَ بِمفْرَحینَ ینَّ الَّذبسالَ تَح  یمأَل ذَابع ملَهذَابِ ونَ الْعةٍ مفَازبِم 

}188{ 
اند مورد ستایش قرار گیرند قطعا گمان مبر کنند و دوست دارند به آنچه نکردهاند شادمانى مىگمان مبر کسانى که بدانچه کردهالبته 

 }188که براى آنان نجاتى از عذاب است [که] عذابى دردناك خواهند داشت {

 }189دیرٌ  {وللّه ملْک السماوات واألَرضِ واللّه علَى کُلِّ شَیء قَ
 }189و فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست و خداوند بر هر چیزى تواناست {
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 }190إِنَّ فی خَلْقِ السماوات واألَرضِ واخْتالَف اللَّیلِ والنَّهارِ آلیات لِّأُولی األلْبابِ  {
 }190هایى [قانع کننده] است {و روز براى خردمندان نشانهمسلما در آفرینش آسمانها و زمین و در پى یکدیگر آمدن شب 

ضِ راألَرو اتاومی خَلْقِ الستَفَکَّرُونَ فیو نُوبِهِمج لَىعا وودقُعا وامیق ذْکُرُونَ اللّهینَ یالً الَّذاطذا به ا خَلَقْتنَا مب

 }191سبحانَک فَقنَا عذَاب النَّارِ  {
اندیشند [که] کنند و در آفرینش آسمانها و زمین مىهمانان که خدا را [در همه احوال] ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد مى

 }191اى منزهى تو پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار {پروردگارا اینها را بیهوده نیافریده

 }192د أَخْزَیتَه وما للظَّالمینَ منْ أَنصارٍ  {ربنَا إِنَّک من تُدخلِ النَّار فَقَ
 }192اى و براى ستمکاران یاورانى نیست {پروردگارا هر که را تو در آتش درآورى یقینا رسوایش کرده

فَاغْفرْ لَنَا ذُنُوبنَا وکَفِّرْ عنَّا سیئَاتنَا وتَوفَّنَا مع األبرَارِ  ربنَا إِنَّنَا سمعنَا منَادیا ینَادي لإلِیمانِ أَنْ آمنُواْ بِرَبکُم فَآمنَّا ربنَا 

}193{ 
خواند که به پروردگار خود ایمان آورید پس ایمان آوردیم پروردگارا گناهان ما را پروردگارا ما شنیدیم که دعوتگرى به ایمان فرا مى

 }193زمره نیکان بمیران {بیامرز و بدیهاى ما را بزداى و ما را در 

}  ادیعالْم فالَ تُخْل ۀِ إِنَّکامیالْق موالَ تُخْزِنَا یو کلسلَى ردتَّنَا ععا ونَا مآتنَا وب194ر{ 
ات را زیرا تو وعدهاى به ما عطا کن و ما را روز رستاخیز رسوا مگردان پروردگارا و آنچه را که به وسیله فرستادگانت به ما وعده داده

 }194کنى {خالف نمى

ضٍ فَالَّذعن بضُکُم معأُنثَى ب ن ذَکَرٍ أَونکُم ملٍ ماملَ عمع یعأَنِّی الَ أُض مهبر ملَه ابتَجن فَاسواْ مأُخْرِجرُواْ واجینَ ه

ألُکَفِّرَنَّ عنْهم سیئَاتهِم وألُدخلَنَّهم جنَّات تَجرِي من تَحتها األَنْهار ثَوابا من  دیارِهم وأُوذُواْ فی سبِیلی وقَاتَلُواْ وقُتلُواْ

 }195عند اللّه واللّه عنده حسنُ الثَّوابِ  {
مرد یا زن که همه از یکدیگرید تباه پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت کرد [و فرمود که] من عمل هیچ صاحب عملى از شما را از 

اند بدیهایشان را از هاى خود رانده شده و در راه من آزار دیده و جنگیده و کشته شدهکنم پس کسانى که هجرت کرده و از خانهنمى
جانب خدا و پاداش نیکو آورم [این] پاداشى است از زدایم و آنان را در باغهایى که از زیر [درختان] آن نهرها روان است درمىآنان مى

 }195نزد خداست {

}  ی الْبِالَدینَ کَفَرُواْ فالَّذ تَقَلُّب غُرَّنَّک196الَ ی{ 
 }196مبادا رفت و آمد [و جنب و جوش] کافران در شهرها تو را دستخوش فریب کند {

}  ادهالْم بِئْسو نَّمهج ماهأْوم یلٌ ثُمقَل تَاع197م{ 
 }197سپس جایگاهشان دوزخ است و چه بد قرارگاهى است {] کاالى ناچیز [و برخوردارى اندکى] است[این

ندنْ عا نُزُالً میهینَ فدخَال ارا األَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج ملَه مهباْ رینَ اتَّقَونِ الَّذرَ لَکرٌ لِّألَبخَی اللّه ندا عمو ارِ  اللّه

}198{ 
اند باغهایى خواهند داشت که از زیر [درختان] آن نهرها روان است در آنجا ولى کسانى که پرواى پروردگارشان را پیشه ساخته

 }198جاودانه بمانند [این] پذیرایى از جانب خداست و آنچه نزد خداست براى نیکان بهتر است {
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 بِاللّه وما أُنزِلَ إِلَیکُم ومآ أُنزِلَ إِلَیهِم خَاشعینَ للّه الَ یشْتَرُونَ بِآیات اللّه ثَمنًا قَلیالً وإِنَّ منْ أَهلِ الْکتَابِ لَمن یؤْمنُ

 }199أُولَـئک لَهم أَجرُهم عند ربهِم إِنَّ اللّه سرِیع الْحسابِ  {
خدا و بدانچه به سوى شما نازل شده و به آنچه به سوى خودشان فرود آمده ایمان و البته از میان اهل کتاب کسانى هستند که به 

فروشند اینانند که نزد پروردگارشان پاداش خود را دارند در حالى که در برابر خدا خاشعند و آیات خدا را به بهاى ناچیزى نمى
 }199خواهند داشت آرى خدا زودشمار است {

 }200واْ اصبِرُواْ وصابِرُواْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ اللّه لَعلَّکُم تُفْلحونَ  {یا أَیها الَّذینَ آمنُ
اید صبر کنید و ایستادگى ورزید و مرزها را نگهبانى کنید و از خدا پروا نمایید امید است که رستگار شوید اى کسانى که ایمان آورده

}200{ 
 

 

 نساء - 98

 
 مِ اللّهیمِبِسمـَنِ الرَّحالرَّح 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

منْهثَّ مبا وهجوا زنْهخَلَقَ مةٍ وداحن نَّفْسٍ وي خَلَقَکُم مالَّذ کُمباتَّقُواْ ر ا النَّاسها أَیی اتَّقُواْ اللّهاء وسنیرًا واالً کَثا رِج

 اءلُونَ بِهي تَسا  {الَّذیبقر کُملَیکَانَ ع إِنَّ اللّه امحاألَر1و{ 
اى مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدى آفرید و جفتش را [نیز ] از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیارى پراکنده کرد 

و زنهار از خویشاوندان م برید که خدا همواره بر شما  کنید پروا نماییدپروا دارید و از خدایى که به [نام] او از همدیگر درخواست مى
 }1نگهبان است {

 }2لکُم إِنَّه کَانَ حوبا کَبِیرًا  {وآتُواْ الْیتَامى أَموالَهم والَ تَتَبدلُواْ الْخَبِیثَ بِالطَّیبِ والَ تَأْکُلُواْ أَموالَهم إِلَى أَموا
ان [باز]دهید و [مال پاك] و [مرغوب آنان ] را با [مال] ناپاك [خود] عوض نکنید و اموال آنان را همراه با و اموال یتیمان را به آن

 }2اموال خود مخورید که این گناهى بزرگ است {

ورباع فَإِنْ خفْتُم أَالَّ تَعدلُواْ فَواحدةً وإِنْ خفْتُم أَالَّ تُقْسطُواْ فی الْیتَامى فَانکحواْ ما طَاب لَکُم منَ النِّساء مثْنَى وثُالَثَ 

 }3أَو ما ملَکَت أَیمانُکُم ذَلک أَدنَى أَالَّ تَعولُواْ  {
و اگر در اجراى عدالت میان دختران یتیم بیمناکید هر چه از زنان [دیگر] که شما را پسند افتاد دو دو سه سه چهار چهار به زنى 

اید [اکتفا کنید] این ر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک [زن آزاد] یا به آنچه [از کنیزان] مالک شدهگیرید پس اگ
 }3وار گردید] {[خوددارى] نزدیکتر است تا به ستم گرایید [و بیهوده عیال

 نْهم ءن شَیع نَ لَکُمبلَۀً فَإِن طحهِنَّ نقَاتداء صآتُواْ النَّسرِیئًا  {ویئًا منه ا فَکُلُوه4نَفْس{ 
اى از روى طیب خاطر به ایشان بدهید و اگر به میل خودشان چیزى از آن را به شما واگذاشتند آن را و م هر زنان را به عنوان هدیه

 }4حالل و گوارا بخورید {
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لَکُم لَ اللّهعی جالَّت الَکُمواء أَمفَهالَ تُؤْتُواْ السرُوفًا  { وعالً مقَو مقُولُواْ لَهو موهاکْسا ویهف مقُوهزاراماً وی5ق{ 
و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام [زندگى] شما قرار داده به سفیهان مدهید و[لى] از [عواید] آن به ایشان بخورانید و آنان 

 }5{ را پوشاك دهید و با آنان سخنى پسندیده بگویید

لَهم والَ تَأْکُلُوها إِسرَافًا وبِدارا أَن وابتَلُواْ الْیتَامى حتَّى إِذَا بلَغُواْ النِّکَاح فَإِنْ آنَستُم منْهم رشْدا فَادفَعواْ إِلَیهِم أَموا

یأْکُلْ بِالْمعرُوف فَإِذَا دفَعتُم إِلَیهِم أَموالَهم فَأَشْهِدواْ علَیهِم وکَفَى یکْبرُواْ ومن کَانَ غَنیا فَلْیستَعفف ومن کَانَ فَقیرًا فَلْ

 }6بِاللّه حسیبا  {
 و یتیمان را بیازمایید تا وقتى به [سن] زناشویى برسند پس اگر در ایشان رشد [فکرى] یافتید اموالشان را به آنان رد کنید و آن را [از

نکه مبادا] بزرگ شوند به اسراف و شتاب مخورید و آن کس که توانگر است باید [از گرفتن اجرت سرپرستى] خوددارى ورزد و بیم آ
هر کس تهیدست است باید مطابق عرف [از آن] بخورد پس هر گاه اموالشان را به آنان رد کردید بر ایشان گواه بگیرید خداوند 

 }6حسابرسى را کافى است {

لِّلرِّجونَ ماألَقْرَبانِ ودالالْو ا تَرَكمم یباء نَصلنِّسلونَ واألَقْرَبانِ ودالالْو ا تَرَكمم ا الِ نَصیِبیبکَثُرَ نَص أَو نْها قَلَّ مم

 }7مفْرُوضًا  {
ت و براى زنان [نیز] از آنچه پدر و مادر و اند سهمى اسبراى مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنان] بر جاى گذاشته

 }7اند سهمى [خواهد بود] خواه آن [مال] کم باشد یا زیاد نصیب هر کس مفروض شده است {خویشاوندان [آنان] بر جاى گذاشته

 }8ولُواْ لَهم قَوالً معرُوفًا  {وإِذَا حضَرَ الْقسمۀَ أُولُواْ الْقُرْبى والْیتَامى والْمساکینُ فَارزقُوهم منْه وقُ
و هر گاه خویشاوندان یتیمان و مستمندان در تقسیم [ارث] حاضر شدند [چیزى] از آن را به ایشان ارزانى دارید و با آنان سخنى 

 }8پسندیده گویید {

 }9علَیهِم فَلْیتَّقُوا اللّه ولْیقُولُواْ قَوالً سدیدا  {ولْیخْش الَّذینَ لَو تَرَکُواْ منْ خَلْفهِم ذُریۀً ضعافًا خَافُواْ 
از  و آنان که اگر فرزندان ناتوانى از خود بر جاى بگذارند بر [آینده] آنان بیم دارند باید [از ستم بر یتیمان مردم نیز] بترسند پس باید

 }9خدا پروا دارند و سخنى [بجا و] درست گویند {

 }10نَ یأْکُلُونَ أَموالَ الْیتَامى ظُلْما إِنَّما یأْکُلُونَ فی بطُونهِم نَارا وسیصلَونَ سعیرًا  {إِنَّ الَّذی
برند و به زودى در آتشى خورند جز این نیست که آتشى در شکم خود فرو مىدر حقیقت کسانى که اموال یتیمان را به ستم مى

 }10فروزان درآیند {

تَرَك وإِن کَانَت واحدةً  م اللّه فی أَوالَدکُم للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ األُنثَیینِ فَإِن کُنَّ نساء فَوقَ اثْنَتَینِ فَلَهنَّ ثُلُثَا مایوصیکُ

 إِن کَانَ لَه ا تَرَكمم سدا السمنْهم داحکُلِّ ول هیوألَبو فا النِّصالثُّلُثُ فَلَه هفَألُم اهوأَب رِثَهوو لَدو کُن لَّهی فَإِن لَّم لَدو

الَ تَد أَبناؤُکُمو آؤُکُمنٍ آبید ا أَوی بِهوصۀٍ ییصو دعن بم سدالس هةٌ فَألُمإِخْو نَفْعاً فَإِن کَانَ لَه لَکُم أَقْرَب مهونَ أَیر

 }11منَ اللّه إِنَّ اللّه کَانَ علیما حکیما  {فَرِیضَۀً 
کند سهم پسر چون سهم دو دختر است و اگر [همه ورثه] دختر [و] از دو تن بیشتر خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش مى

آن اوست و براى هر یک از پدر و برد] یکى باشد نیمى از میراث از باشند سهم آنان دو سوم ماترك است و اگر [دخترى که ارث مى
مادر وى [=متوفى] یک ششم از ماترك [مقرر شده] است این در صورتى است که [متوفى] فرزندى داشته باشد ولى اگر فرزندى 

باشد برد] و اگر او برادرانى داشته نداشته باشد و [تنها] پدر و مادرش از او ارث برند براى مادرش یک سوم است [و بقیه را پدر مى
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برد [البته همه اینها] پس از انجام وصیتى است که او بدان سفارش کرده یا د ینى [که باید استثنا شود] شما مادرش یک ششم مى
 }11نمى دانید پدران و فرزندانتان کدام یک براى شما سودمندترند [این] فرضى است از جانب خدا زیرا خداوند داناى حکیم است {

وصیۀٍ یوصینَ  تَرَك أَزواجکُم إِن لَّم یکُن لَّهنَّ ولَد فَإِن کَانَ لَهنَّ ولَد فَلَکُم الرُّبع مما تَرَکْنَ من بعد ولَکُم نصف ما

د فَلَهنَّ الثُّمنُ مما تَرَکْتُم من بعد وصیۀٍ بِها أَو دینٍ ولَهنَّ الرُّبع مما تَرَکْتُم إِن لَّم یکُن لَّکُم ولَد فَإِن کَانَ لَکُم ولَ

هما السدس فَإِن کَانُواْ تُوصونَ بِها أَو دینٍ وإِن کَانَ رجلٌ یورثُ کَالَلَۀً أَو امرَأَةٌ ولَه أَخٌ أَو أُخْت فَلکُلِّ واحد منْ

شُرَکَاء ف مفَه کن ذَلأَکْثَرَ م  یملح یملع اللّهو نَ اللّهۀً میصو ضَآررَ منٍ غَیید آ أَوى بِهوصۀٍ ییصو دعن بم ی الثُّلُث

}12{ 
و نیمى از میراث همسرانتان از آن شما [شوهران] است اگر آنان فرزندى نداشته باشند و اگر فرزندى داشته باشند یک چهارم ماترك 

اند یا د ینى [که باید استثنا شود] و یک چهارم از میراث شما ن شماست [البته] پس از انجام وصیتى که بدان سفارش کردهآنان از آ
براى آنان است اگر شما فرزندى نداشته باشید و اگر فرزندى داشته باشید یک هشتم براى میراث شما از ایشان خواهد بود [البته] 

فرزند برند کالله [=بىاید یا د ینى [که باید استثنا شود] و اگر مرد یا زنى که از او ارث مىارش کردهپس از انجام وصیتى که بدان سف
پدر و مادر] باشد و براى او برادر یا خواهرى باشد پس براى هر یک از آن دو یک ششم [ماترك] است و اگر آنان بیش از این و بى

ته] پس از انجام وصیتى که بدان سفارش شده یا د ینى که [باید استثنا شود به شرط باشند در یک سوم [ماترك] مشارکت دارند [الب
 }12سفارش خدا و خداست که داناى بردبار است {آنکه از این طریق] زیانى [به ورثه] نرساند این است

حتها األَنْهار خَالدینَ فیها وذَلک الْفَوز الْعظیم  تلْک حدود اللّه ومن یطعِ اللّه ورسولَه یدخلْه جنَّات تَجرِي من تَ

}13{ 
اینها احکام الهى است و هر کس از خدا و پیامبر او اطاعت کند وى را به باغهایى درآورد که از زیر [درختان] آن نهرها روان است در 

 }13اند و این همان کامیابى بزرگ است {آن جاودانه

 }14اللّه ورسولَه ویتَعد حدوده یدخلْه نَارا خَالدا فیها ولَه عذَاب مهِینٌ  { ومن یعصِ
و هر کس از خدا و پیامبر او نافرمانى کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید وى را در آتشى درآورد که همواره در آن خواهد بود و براى 

 }14آور است {او عذابى خفت

وهنَّ فی الْبیوت حتَّى یتَوفَّاهنَّ والالَّتی یأْتینَ الْفَاحشَۀَ من نِّسآئکُم فَاستَشْهِدواْ علَیهِنَّ أَربعۀً منکُم فَإِن شَهِدواْ فَأَمسکُ

 }15الْموت أَو یجعلَ اللّه لَهنَّ سبِیالً  {
شوند چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید پس اگر شهادت دادند آنان زنا مىو از زنان شما کسانى که مرتکب 

 }15ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهى براى آنان قرار دهد {[=زنان] را در خانه

 }16واْ عنْهما إِنَّ اللّه کَانَ تَوابا رحیما  {واللَّذَانَ یأْتیانها منکُم فَآذُوهما فَإِن تَابا وأَصلَحا فَأَعرِضُ
شوند آزارشان دهید پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرفنظر کنید و از میان شما آن دو تن را که مرتکب زشتکارى مى

 }16پذیر مهربان است {زیرا خداوند توبه

یماً نَ یعملُونَ السوء بِجهالَۀٍ ثُم یتُوبونَ من قَرِیبٍ فَأُولَـئک یتُوب اللّه علَیهِم وکَانَ اللّه علإِنَّما التَّوبۀُ علَى اللّه للَّذی

 }17حکیماً  {
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شان توبه کنند اینانند که خداشوند سپس به زودى توبه مىتوبه نزد خداوند تنها براى کسانى است که از روى نادانى مرتکب گناه مى
 }17پذیرد و خداوند داناى حکیم است {را مى

 والَ الَّذینَ یموتُونَ وهم ولَیست التَّوبۀُ للَّذینَ یعملُونَ السیئَات حتَّى إِذَا حضَرَ أَحدهم الْموت قَالَ إِنِّی تُبت اآلنَ

 }18ابا أَلیما  {کُفَّار أُولَـئک أَعتَدنَا لَهم عذَ
گوید اکنون توبه کردم پذیرفته نیست و [نیز توبه] کسانى کنند تا وقتى که مرگ یکى از ایشان دررسد مىو توبه کسانى که گناه مى

 }18ایم {میرند پذیرفته نخواهد بود آنانند که برایشان عذابى دردناك آماده کردهکه در حال کفر مى

الَّ أَن یأْتینَ منُواْ الَ یحلُّ لَکُم أَن تَرِثُواْ النِّساء کَرْها والَ تَعضُلُوهنَّ لتَذْهبواْ بِبعضِ ما آتَیتُموهنَّ إِیا أَیها الَّذینَ آ

ئًا وواْ شَیى أَن تَکْرَهسنَّ فَعوهتُمفَإِن کَرِه رُوفعنَّ بِالْمرُوهاشعنَۀٍ ویبشَۀٍ میرًا  {بِفَاحرًا کَثخَی یهف لَ اللّهعج19ی{ 
اید براى شما حالل نیست که زنان را به اکراه ارث برید و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخشى از آنچه را به اى کسانى که ایمان آورده

یستگى رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان اید [از چنگشان به در] برید مگر آنکه مرتکب زشتکارى آشکارى شوند و با آنها بشاآنان داده
 }19دهد {دارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مىنیامد پس چه بسا چیزى را خوش نمى

 }20بهتَاناً وإِثْماً مبِیناً  {أْخُذُونَه وإِنْ أَردتُّم استبدالَ زوجٍ مکَانَ زوجٍ وآتَیتُم إِحداهنَّ قنطَارا فَالَ تَأْخُذُواْ منْه شَیئًا أَتَ
و اگر خواستید همسرى [دیگر] به جاى همسر [پیشین خود] ستانید و به یکى از آنان مال فراوانى داده باشید چیزى از او پس 

 }20خواهید آن [مال] را به بهتان و گناه آشکار بگیرید {مگیرید آیا مى

أَفْضَى ب قَدو تَأْخُذُونَه فکَییظًا  {ویثَاقًا غَلنکُم مأَخَذْنَ مضٍ وعإِلَى ب ضُکُم21ع{ 
 }21اند {اید و آنان از شما پیمانى استوار گرفتهستانید با آنکه از یکدیگر کام گرفتهو چگونه آن [م هر] را مى

إِنَّه لَفس ا قَداء إِالَّ منَ النِّساؤُکُم مآب ا نَکَحواْ محالَ تَنکبِیالً  { واء سسقْتًا ومشَۀً و22کَانَ فَاح{ 
اند نکاح مکنید مگر آنچه که پیشتر رخ داده است چرا که آن زشتکارى و [مایه] دشمنى و با زنانى که پدرانتان به ازدواج خود درآورده

 }22و بد راهى بوده است {

کُم وعماتُکُم وخَاالَتُکُم وبنَات األَخِ وبنَات األُخْت وأُمهاتُکُم الالَّتی حرِّمت علَیکُم أُمهاتُکُم وبنَاتُکُم وأَخَواتُ

ن نِّسورِکُم مجی حی فالالَّت کُمبائبرو کُمآئسن اتهأُمۀِ ونَ الرَّضَاعاتُکُم مأَخَوو نَکُمضَعخَلْتُم بِهِأَری دالالَّت کُمنَّ فَإِن آئ

أَن تَجو الَبِکُمنْ أَصینَ مالَّذ کُمنَائلُ أَبالَئحو کُملَیع نَاحخَلْتُم بِهِنَّ فَالَ جتَکُونُواْ د لَّم لَفس ا قَدنِ إَالَّ منَ األُخْتَییواْ بعم

 }23إِنَّ اللّه کَانَ غَفُورا رحیما  {
هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر ده است مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه[نکاح اینان] بر شما حرام ش

اند و خواهران رضاعى شما و مادران زنانتان و دختران همسرانتان که [آنها دختران] در دامان شما و مادرهایتان که به شما شیر داده
اید بر شما گناهى نیست [که با دخترانشان ازدواج اید پس اگر با آنها همبستر نشدهتر شدهاند و با آن همسران همبسپرورش یافته

خودتان هستند و جمع دو خواهر با همدیگر مگر آنچه که در گذشته رخ داده باشد که خداوند کنید] و زنان پسرانتان که از پشت
 }23آمرزنده مهربان است {
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محصنینَ  الَّ ما ملَکَت أَیمانُکُم کتَاب اللّه علَیکُم وأُحلَّ لَکُم ما وراء ذَلکُم أَن تَبتَغُواْ بِأَموالکُموالْمحصنَات منَ النِّساء إِ

ف کُملَیع نَاحالَ جنَّ فَرِیضَۀً وهورنَّ أُجنَّ فَآتُوهنْهم تُم بِهتَعتَما اسینَ فَمحافسرَ مالْفَرِیضَۀِ إِنَّ غَی دعن بم تُم بِها تَرَاضَییم

 }24اللّه کَانَ علیما حکیما  {
اید [این] فریضه الهى است که بر شما مقرر گردیده و زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] به استثناى زنانى که مالک آنان شده

ل است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتى که پاکدامن است و غیر از این [زنان نامبرده] براى شما حال
اى به آنان بدهید و بر شما گناهى نیست که پس از اید م هرشان را به عنوان فریضهباشید و زناکار نباشید و زنانى را که متعه کرده

 }24کم یا زیاد کنید] مسلما خداوند داناى حکیم است { [تعیین مبلغ] مقرر با یکدیگر توافق کنید [که مدت عقد یا م هر را

ن فَتَیانُکُم ممأَی لَکَتا من مفَم نَاتؤْمالْم نَاتصحالْم حنکالً أَن یطَو نکُمم عتَطسی ن لَّممو لَمأَع اللّهو نَاتؤْمالْم کُمات

انکحوهنَّ بِإِذْنِ أَهلهِنَّ وآتُوهنَّ أُجورهنَّ بِالْمعرُوف محصنَات غَیرَ مسافحات والَ بِإِیمانکُم بعضُکُم من بعضٍ فَ

نَ الْعم نَاتصحلَى الْما عم فصهِنَّ نلَیشَۀٍ فَعنَ بِفَاحنَّ فَإِنْ أَتَیصانٍ فَإِذَا أُحأَخْد ذَاتتَّخنْممل کذَابِ ذَل  نَتالْع یخَش

}  یمحر غَفُور اللّهو رٌ لَّکُمبِرُواْ خَیأَن تَصو نْکُم25م{ 
تواند زنان [آزاد] پاکدامن با ایمان را به همسرى [خود] درآورد پس با دختران جوانسال با ایمان و هر کس از شما از نظر مالى نمى

شان به ه ایمان شما داناتر است [همه] از یکدیگرید پس آنان را با اجازه خانوادهشما که مالک آنان هستید [ازدواج کند] و خدا ب
گیران پنهانى همسرى [خود] درآورید و م هرشان را به طور پسندیده به آنان بدهید [به شرط آنکه] پاکدامن باشند نه زناکار و دوست

بر آنان نیمى از عذاب [=مجازات] زنان آزاد است این  نباشند پس چون به ازدواج [شما] درآمدند اگر مرتکب فحشا شدند پس
[پیشنهاد زناشویى با کنیزان] براى کسى از شماست که از آالیش گناه بیم دارد و صبر کردن براى شما بهتر است و خداوند آمرزنده 

 }25مهربان است {

 }26بلکُم ویتُوب علَیکُم واللّه علیم حکیم  {یرِید اللّه لیبینَ لَکُم ویهدیکُم سنَنَ الَّذینَ من قَ
اند به شما بنمایاند و بر شما ببخشاید و خدا داناى خواهد براى شما توضیح دهد و راه [و رسم] کسانى را که پیش از شما بودهخدا مى

 }26حکیم است {

 }27یتَّبِعونَ الشَّهوات أَن تَمیلُواْ میالً عظیما  { واللّه یرِید أَن یتُوب علَیکُم ویرِید الَّذینَ
خواهند شما دستخوش انحرافى بزرگ کنند مىها[ى نفسانى] پیروى مىخواهد تا بر شما ببخشاید و کسانى که از خواستهخدا مى
 }27شوید {

 }28{یرِید اللّه أَن یخَفِّف عنکُم وخُلقَ اإلِنسانُ ضَعیفًا  
 }28داند که] انسان ناتوان آفریده شده است {خواهد تا بارتان را سبک گرداند و [مىخدا مى

إِنَّ اللّه  منکُم والَ تَقْتُلُواْ أَنفُسکُم یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ الَ تَأْکُلُواْ أَموالَکُم بینَکُم بِالْباطلِ إِالَّ أَن تَکُونَ تجارةً عن تَرَاضٍ

 }29کَانَ بِکُم رحیما  {
اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر از شما [انجام گرفته] باشد و اى کسانى که ایمان آورده

 }29خودتان را مکشید زیرا خدا همواره با شما مهربان است {

 }30وظُلْما فَسوف نُصلیه نَارا وکَانَ ذَلک علَى اللّه یسیرًا  {ومن یفْعلْ ذَلک عدوانًا 
 }30و هر کس از روى تجاوز و ستم چنین کند به زودى وى را در آتشى درآوریم و این کار بر خدا آسان است {
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 }31م ونُدخلْکُم مدخَالً کَرِیما  {إِن تَجتَنبواْ کَبآئرَ ما تُنْهونَ عنْه نُکَفِّرْ عنکُم سیئَاتکُ
اید دورى گزینید بدیهاى شما را از شما مى زداییم و شما را در جایگاهى ارجمند اگر از گناهان بزرگى که از آن[ها] نهى شده

 }31آوریم {درمى

صیب مما اکْتَسبواْ وللنِّساء نَصیب مما اکْتَسبنَ واسأَلُواْ اللّه من والَ تَتَمنَّواْ ما فَضَّلَ اللّه بِه بعضَکُم علَى بعضٍ لِّلرِّجالِ نَ

 }32فَضْله إِنَّ اللّه کَانَ بِکُلِّ شَیء علیما  {
[به اختیار] کسب  و زنهار آنچه را خداوند به [سبب] آن بعضى از شما را بر بعضى [دیگر] برترى داده آرزو مکنید براى مردان از آنچه

اى است و از فضل خدا درخواست کنید که خدا به هر اند بهرهاى است و براى زنان [نیز] از آنچه [به اختیار] کسب کردهاند بهرهکرده
 }32چیزى داناست {

أَی تقَدینَ عالَّذونَ واألَقْرَبانِ ودالالْو ا تَرَكمم یالولْنَا معکُلٍّ جلو ءلَى کُلِّ شَیکَانَ ع إِنَّ اللّه مهیبنَص مفَآتُوه انُکُمم

 }33شَهِیدا  {
اند براى هر یک [از مردان و زنان] اید بر جاى گذاشتهو از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان و کسانى که شما [با آنان] پیمان بسته

 }33د زیرا خدا همواره بر هر چیزى گواه است {ایم پس نصیبشان را به ایشان بدهیوارثانى قرار داده

لصالحات قَانتَات حافظَات الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء بِما فَضَّلَ اللّه بعضَهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ منْ أَموالهِم فَا

نُشُوزهنَّ فَعظُوهنَّ واهجرُوهنَّ فی الْمضَاجِعِ واضْرِبوهنَّ فَإِنْ أَطَعنَکُم فَالَ تَبغُواْ  لِّلْغَیبِ بِما حفظَ اللّه والالَّتی تَخَافُونَ

 }34علَیهِنَّ سبِیالً إِنَّ اللّه کَانَ علیا کَبِیرًا  {
کنند پس ] به دلیل آنکه از اموالشان خرج مىمردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و [نیز

کنند و زنانى را که از زنان درستکار فرمانبردارند [و] به پاس آنچه خدا [براى آنان] حفظ کرده اسرار [شوهران خود] را حفظ مى
نکرد] آنان را بزنید پس اگر  ها از ایشان دورى کنید و [اگر تاثیرنافرمانى آنان بیم دارید [نخست] پندشان دهید و [بعد] در خوابگاه

 }34شما را اطاعت کردند [دیگر] بر آنها هیچ راهى [براى سرزنش] مجویید که خدا واالى بزرگ است {

وا یالَحا إِصرِیدا إِن یهلنْ أَها مکَمحو هلنْ أَها مکَمثُواْ حعا فَابهِمنیقَاقَ بش فْتُمإِنْ خوا  فِّقِ اللّهیملکَانَ ع ا إِنَّ اللّهمنَهیب

 }35خَبِیرًا  {
و اگر از جدایى میان آن دو [ زن و شوهر] بیم دارید پس داورى از خانواده آن [شوهر] و داورى از خانواده آن [زن] تعیین کنید اگر 

 }35سر سازگارى دارند خدا میان آن دو سازگارى خواهد داد آرى خدا داناى آگاه است {

اکسالْمى وتَامالْیى وي الْقُرْببِذانًا وسنِ إِحیدالبِالْوئًا وشَی الَ تُشْرِکُواْ بِهو واْ اللّهدباعارِ والْجى وي الْقُرْبارِ ذالْجینِ و

 }36لّه الَ یحب من کَانَ مخْتَاالً فَخُورا  {الْجنُبِ والصاحبِ بِالجنبِ وابنِ السبِیلِ وما ملَکَت أَیمانُکُم إِنَّ ال
و خدا را بپرستید و چیزى را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و در باره خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و 

ى را که متکبر و فخرفروش است مانده و بردگان خود [نیکى کنید] که خدا کسهمسایه خویش و همسایه بیگانه و همنشین و در راه
 }36دارد {دوست نمى

 }37فرِینَ عذَابا مهِینًا  {الَّذینَ یبخَلُونَ ویأْمرُونَ النَّاس بِالْبخْلِ ویکْتُمونَ ما آتَاهم اللّه من فَضْله وأَعتَدنَا للْکَا
دارند و رند و آنچه را خداوند از فضل خویش بدانها ارزانى داشته پوشیده مىداورزند و مردم را به بخل وامىهمان کسانى که بخل مى

 }37ایم {براى کافران عذابى خوارکننده آماده کرده
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قَرِینًا فَساء قرِینًا   یطَانُ لَهوالَّذینَ ینفقُونَ أَموالَهم رِئَـاء النَّاسِ والَ یؤْمنُونَ بِاللّه والَ بِالْیومِ اآلخرِ ومن یکُنِ الشَّ

}38{ 
کنند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارند و هر کس شیطان یار او باشد دادن به مردم انفاق مىو کسانى که اموالشان را براى نشان

 }38چه بد همدمى است {

مأَنفَقُواْ مرِ ومِ اآلخوالْیو نُواْ بِاللّهآم لَو هِملَیاذَا عما  {ویملبِهِم ع کَانَ اللّهو اللّه مقَهز39ا ر{ 
کردند چه زیانى برایشان داشت و خدا به [کار] آوردند و از آنچه خدا به آنان روزى داده انفاق مىو اگر به خدا و روز بازپسین ایمان مى

 }39آنان داناست {

ح إِن تَکةٍ وثْقَالَ ذَرم مظْلالَ ی ا  {إِنَّ اللّهیمظرًا عأَج نْهن لَّدم ؤْتیا وفْهضَاعنَۀً ی40س{ 
کند و از نزد خویش پاداشى بزرگ کند و اگر [آن ذره کار] نیکى باشد دو چندانش مىاى ستم نمىوزن ذرهخدا همدر حقیقت

 }40بخشد {مى

 جِئْنَا بِکو ۀٍ بِشَهِیدن کُلِّ أمإِذَا جِئْنَا م فا  {فَکَیؤُالء شَهِید لَى هـ41ع{ 
 }41پس چگونه است [حالشان] آنگاه که از هر امتى گواهى آوریم و تو را بر آنان گواه آوریم {

 }42{ یومئذ یود الَّذینَ کَفَرُواْ وعصواْ الرَّسولَ لَو تُسوى بِهِم األَرض والَ یکْتُمونَ اللّه حدیثًا 
شدند و از خدا هیچ کنند که اى کاش با خاك یکسان مىاند آرزو مىاند و از پیامبر [خدا] نافرمانى کردهانى که کفر ورزیدهآن روز کس

 }42توانند داشت {سخنى را پوشیده نمى

ولُونَ والَ جنُبا إِالَّ عابِرِي سبِیلٍ حتَّى تَغْتَسلُواْ یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ الَ تَقْرَبواْ الصالَةَ وأَنتُم سکَارى حتَّى تَعلَمواْ ما تَقُ

ماء فَتَیممواْ صعیدا طَیبا وإِن کُنتُم مرْضَى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منکُم من الْغَآئط أَو الَمستُم النِّساء فَلَم تَجِدواْ 

کُموهجواْ بِوحسا  { فَاما غَفُورفُوکَانَ ع إِنَّ اللّه یکُمدأَی43و{ 
گویید و [نیز] در حال جنابت [وارد نماز اید در حال مستى به نماز نزدیک نشوید تا زمانى که بدانید چه مىاى کسانى که ایمان آورده

از شما از قضاى حاجت آمد یا با زنان آمیزش  نشوید] مگر اینکه راهگذر باشید تا غسل کنید و اگر بیمارید یا در سفرید یا یکى
 }43اید پس بر خاکى پاك تیمم کنید و صورت و دستهایتان را مسح نمایید که خدا بخشنده و آمرزنده است {اید و آب نیافتهکرده

 }44نَ أَن تَضلُّواْ السبِیلَ  {أَلَم تَرَ إِلَى الَّذینَ أُوتُواْ نَصیبا منَ الْکتَابِ یشْتَرُونَ الضَّالَلَۀَ ویرِیدو
 }44خواهند شما [نیز] گمراه شوید {خرند و مىاند ننگریستى گمراهى را مىاى از کتاب یافتهآیا به کسانى که بهره

 }45واللّه أَعلَم بِأَعدائکُم وکَفَى بِاللّه ولیا وکَفَى بِاللّه نَصیرًا  {
 }45شما داناتر است کافى است که خدا سرپرست [شما] باشد و کافى است که خدا یاور [شما] باشد {و خدا به [حال] دشمنان 

ا فی وراعنَا لَیا بِأَلْسنَتهِم وطَعنً منَ الَّذینَ هادواْ یحرِّفُونَ الْکَلم عن مواضعه ویقُولُونَ سمعنَا وعصینَا واسمع غَیرَ مسمعٍ

عنَهم اللّه بِکُفْرِهم فَالَ یؤْمنُونَ إِالَّ الدینِ ولَو أَنَّهم قَالُواْ سمعنَا وأَطَعنَا واسمع وانظُرْنَا لَکَانَ خَیرًا لَّهم وأَقْوم ولَکن لَّ

 }46قَلیالً  {
دانند و با پیچانیدن زبان خود و به قصد طعنه زدن در دین [اسالم با گراند کلمات را از جاهاى خود برمىبرخى از آنان که یهودى

گویند] راعنا گویند شنیدیم و نافرمانى کردیم و بشنو [که کاش] ناشنوا گردى و [نیز از روى استهزا مىدرآمیختن عبرى به عربى] مى
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گفتند شنیدیم و فرمان بردیم و بشنو و به ما بنگر ى[که در عربى یعنى به ما التفات کن ولى در عبرى یعنى خبیث ما] و اگر آنان م
 }46آورند {تر بود ولى خدا آنان را به علت کفرشان لعنت کرد در نتیجه جز [گروهى] اندك ایمان نمىقطعا براى آنان بهتر و درست

ا مقًا لِّمدصا نَزَّلْنَا منُواْ بِمآم تَابینَ أُوتُواْ الْکا الَّذها أَیی منَهنَلْع ا أَوارِهبلَى أَدا عها فَنَرُدوهجو سلِ أَن نَّطْمن قَبکُم مع

 }47کَما لَعنَّا أَصحاب السبت وکَانَ أَمرُ اللّه مفْعوالً  {
ا شماست ایمان بیاورید کننده همان چیزى است که باى کسانى که به شما کتاب داده شده است به آنچه فرو فرستادیم و تصدیق

هایى را محو کنیم و در نتیجه آنها را به قهقرا بازگردانیم یا همچنانکه اصحاب سبت را لعنت کردیم آنان را [نیز] پیش از آنکه چهره
 }47لعنت کنیم و فرمان خدا همواره تحقق یافته است {

 }48نَ ذَلک لمن یشَاء ومن یشْرِك بِاللّه فَقَد افْتَرَى إِثْما عظیما  {إِنَّ اللّه الَ یغْفرُ أَن یشْرَك بِه ویغْفرُ ما دو
بخشاید و هر کس به خدا شرك ورزد بخشاید و غیر از آن را براى هر که بخواهد مىمسلما خدا این را که به او شرك ورزیده شود نمى

 }48به یقین گناهى بزرگ بربافته است {

 }49إِلَى الَّذینَ یزَکُّونَ أَنفُسهم بلِ اللّه یزَکِّی من یشَاء والَ یظْلَمونَ فَتیالً  {أَلَم تَرَ 
گرداند و به قدر اى [چنین نیست] بلکه خداست که هر که را بخواهد پاك مىشمارند ننگریستهآیا به کسانى که خویشتن را پاك مى

 }49بینند {نخ روى هسته خرمایى ستم نمى

 }50انظُرْ کَیف یفْتَرُونَ علَى اللّه الکَذب وکَفَى بِه إِثْما مبِینًا  {
 }50بندند و بس است که این یک گناه آشکار باشد {ببین چگونه بر خدا دروغ مى

وت ویقُولُونَ للَّذینَ کَفَرُواْ هؤُالء أَهدى منَ الَّذینَ أَلَم تَرَ إِلَى الَّذینَ أُوتُواْ نَصیبا منَ الْکتَابِ یؤْمنُونَ بِالْجِبت والطَّاغُ

 }51آمنُواْ سبِیالً  {
اند اى که به جبت و طاغوت ایمان دارند و در باره کسانى که کفر ورزیدهاند ندیدهآیا کسانى را که از کتاب [آسمانى] نصیبى یافته

 }51ترند {یافتهد راهانگویند اینان از کسانى که ایمان آوردهمى

 }52أُولَـئک الَّذینَ لَعنَهم اللّه ومن یلْعنِ اللّه فَلَن تَجِد لَه نَصیرًا  {
 }52اینانند که خدا لعنتشان کرده و هر که را خدا لعنت کند هرگز براى او یاورى نخواهى یافت {

فَإِذًا الَّ ی لْکنَ الْمم یبنَص ملَه یرًا  {أَمنَق 53ؤْتُونَ النَّاس{ 
 }53دادند {آیا آنان نصیبى از حکومت دارند [اگر هم داشتند] به قدر نقطه پشت هسته خرمایى [چیزى] به مردم نمى

کْمالْحو تَابالْک یمرَاهنَآ آلَ إِبآتَی فَقَد هن فَضْلم اللّه ما آتَاهلَى مع ونَ النَّاسدسحی ا  {أَمیمظلْکًا عم منَاهآتَی54ۀَ و{ 
ورزند در حقیقت ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم بلکه به مردم براى آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک مى

 }54و به آنان ملکى بزرگ بخشیدیم {

 }55جهنَّم سعیرًا  {فَمنْهم منْ آمنَ بِه ومنْهم من صد عنْه وکَفَى بِ
 }55پس برخى از آنان به وى ایمان آوردند و برخى از ایشان از او روى برتافتند و [براى آنان] دوزخ پرشراره بس است {

ا غَیلُودج ملْنَاهدب مهلُودج تجا نَضا کُلَّمنَار یهِملنُص فونَا ساتینَ کَفَرُواْ بِآیکَانَ إِنَّ الَّذ إِنَّ اللّه ذَابذُوقُواْ الْعیا لرَه

 }56عزِیزًا حکیما  {
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اند در آتشى [سوزان] درآوریم که هر چه پوستشان بریان گردد پوستهاى دیگرى بر به زودى کسانى را که به آیات ما کفر ورزیده
 }56جایش نهیم تا عذاب را بچشند آرى خداوند تواناى حکیم است {

هم فیها أَزواج مطَهرَةٌ نَ آمنُواْ وعملُواْ الصالحات سنُدخلُهم جنَّات تَجرِي من تَحتها األَنْهار خَالدینَ فیها أَبدا لَّوالَّذی

ال ظَلیالً  { ظـ ملُهخنُد57و{ 
در باغهایى که از زیر [درختان] آن نهرها روان است درآوریم براى  اندو به زودى کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 }57اى پایدار درآوریم {همیشه در آن جاودانند و در آنجا همسرانى پاکیزه دارند و آنان را در سایه

أَن تَحکُمواْ بِالْعدلِ إِنَّ اللّه نعما یعظُکُم بِه إِنَّ اللّه  إِنَّ اللّه یأْمرُکُم أَن تُؤدواْ األَمانَات إِلَى أَهلها وإِذَا حکَمتُم بینَ النَّاسِ

 }58کَانَ سمیعا بصیرًا  {
کنید به عدالت داورى کنید در ها را به صاحبان آنها رد کنید و چون میان مردم داورى مىدهد که سپردهخدا به شما فرمان مى

 }58دهد خدا شنواى بیناست {را به آن پند مىحقیقت نیکو چیزى است که خدا شما 

شَیء فَرُدوه إِلَى اللّه والرَّسولِ یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ أَطیعواْ اللّه وأَطیعواْ الرَّسولَ وأُولی األَمرِ منکُم فَإِن تَنَازعتُم فی 

 }59اآلخرِ ذَلک خَیرٌ وأَحسنُ تَأْوِیالً  {إِن کُنتُم تُؤْمنُونَ بِاللّه والْیومِ 
اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را [نیز] اطاعت کنید پس هر گاه در امرى [دینى] اى کسانى که ایمان آورده

[او] عرضه بدارید این بهتر و  اختالف نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر
 }59تر است {فرجامنیک

ونَ أَن یرِیدی کلن قَبا أُنزِلَ ممو کا أُنزِلَ إِلَینُواْ بِمآم مونَ أَنَّهمزْعینَ یتَرَ إِلَى الَّذ أَلَم قَدو واْ إِلَى الطَّاغُوتاکَمتَح

 رِیدیو کْفُرُواْ بِهرُواْ أَن یا  {أُمیدعضَالَالً ب ملَّهضطَانُ أَن ی60الشَّی{ 
اند [با این همه] پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و [به] آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان آوردهاى کسانى را که مىآیا ندیده

خواهد آنان را ه بدان کفر ورزند و[لى] شیطان مىاند کخواهند داورى میان خود را به سوى طاغوت ببرند با آنکه قطعا فرمان یافتهمى
 }60به گمراهى دورى دراندازد {

وددص نکونَ عدصینَ یقنَافالْم تأَیولِ رإِلَى الرَّسو ا أَنزَلَ اللّهاْ إِلَى مالَوتَع میلَ لَهإِذَا ق61ا  {و{ 
بینى که از تو سخت روى ده و به سوى پیامبر [او] بیایید منافقان را مىو چون به ایشان گفته شود به سوى آنچه خدا نازل کر

 }61تابند {برمى

 }62إِحسانًا وتَوفیقًا  {فَکَیف إِذَا أَصابتْهم مصیبۀٌ بِما قَدمت أَیدیهِم ثُم جآؤُوك یحلفُونَ بِاللّه إِنْ أَردنَا إِالَّ 
خورند که ما آیند و به خدا سوگند مىرسد نزد تو مىبه [سزاى] کار و کردار پیشینشان مصیبتى به آنان مى پس چگونه هنگامى که

 }62جز نیکویى و موافقت قصدى نداشتیم {

 }63والً بلیغًا  {أُولَـئک الَّذینَ یعلَم اللّه ما فی قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنْهم وعظْهم وقُل لَّهم فی أَنفُسهِم قَ
داند چه در دل دارند پس از آنان روى برتاب و[لى] پندشان ده و با آنها سخنى رسا که در دلشان اینان همان کسانند که خدا مى

 }63[مؤثر] افتد بگوى {

نفُسهم جآؤُوك فَاستَغْفَرُواْ اللّه واستَغْفَرَ لَهم الرَّسولُ وما أَرسلْنَا من رسولٍ إِالَّ لیطَاع بِإِذْنِ اللّه ولَو أَنَّهم إِذ ظَّلَمواْ أَ

 }64لَوجدواْ اللّه تَوابا رحیما  {
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آمدند و ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهى از او اطاعت کنند و اگر آنان وقتى به خود ستم کرده بودند پیش تو مى
 }64یافتند {پذیر مهربان مىکرد قطعا خدا را توبهخواستند و پیامبر [نیز] براى آنان طلب آمرزش مىرزش مىو از خدا آم

ا مرَجح هِمی أَنفُسواْ فجِدالَ ی ثُم منَهیرَ با شَجیمف وكکِّمحی تَّىنُونَ حؤْمالَ ی کبرواْ تَفَالَ ولِّمسیو تا قَضَیا  میملس

}65{ 
آورند مگر آنکه تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختالف است داور گردانند ولى چنین نیست به پروردگارت قسم که ایمان نمى

 }65اى در دلهایشان احساس ناراحتى [و تردید] نکنند و کامال سر تسلیم فرود آورند {سپس از حکمى که کرده

نَا عأَنَّا کَتَب لَوو مأَنَّه لَوو منْهیلٌ مإِالَّ قَل لُوها فَعارِکُم مین دواْ مأَوِ اخْرُج کُمأَنِ اقْتُلُواْ أَنفُس هِملَی ظُونَ بِهوعا یلُواْ مفَع

 }66لَکَانَ خَیرًا لَّهم وأَشَد تَثْبِیتًا  {
بستند و اگر هاى خود به در آیید جز اندکى از ایشان آن را به کار نمىاز خانه کردیم که تن به کشتن دهید یاو اگر بر آنان مقرر مى

 }66بستند قطعا برایشان بهتر و در ثبات قدم ایشان مؤثرتر بود {شوند به کار مىآنان آنچه را بدان پند داده مى

ا أَجراً عظیما  {  }67وإِذاً لَّآتَینَاهم من لَّدنـَّ
 }67دادیم {ما هم] از نزد خویش یقینا پاداشى بزرگ به آنان مىو در آن صورت [

 }68ولَهدینَاهم صرَاطًا مستَقیما  {
 }68کردیم {و قطعا آنان را به راهى راست هدایت مى

نَ النَّبِیهِم ملَیع اللّه مینَ أَنْعالَّذ عم کلَـئولَ فَأُوالرَّسو عِ اللّهطن یمنَ وسحینَ وحالالصاء ودالشُّهینَ ویقدالصینَ و

 }69أُولَـئک رفیقًا  {
و کسانى که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمره کسانى خواهند بود که خدا ایشان را گرامى داشته [یعنى] با پیامبران و راستان و 

 }69شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند {

 }70ذَلک الْفَضْلُ منَ اللّه وکَفَى بِاللّه علیما  {
 }70این تفضل از جانب خداست و خدا بس داناست {

 }71یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ خُذُواْ حذْرکُم فَانفرُواْ ثُبات أَوِ انفرُواْ جمیعا  {
ه باشید [=اسلحه خود را برگیرید] و گروه گروه [به جهاد] بیرون روید یا به طور اید [در برابر دشمن] آماداى کسانى که ایمان آورده

 }71جمعى روانه شوید {

عأَکُن م إِذْ لَم لَیع اللّه مأَنْع ۀٌ قَالَ قَدیبصتْکُم مابطِّئَنَّ فَإِنْ أَصبن لَّیلَم نکُمإِنَّ ما  {وشَهِید م72ه{ 
شما کسى است که کندى به خرج دهد پس اگر آسیبى به شما رسد گوید راستى خدا بر من نعمت بخشید که با آنان و قطعا از میان 
 }72حاضر نبودم {

عم ی کُنتا لَیتَنةٌ یدوم نَهیبو نَکُمیتَکُن ب قُولَنَّ کَأَن لَّمنَ اهللا لَیفَضْلٌ م کُمابنْ أَصلَئفَو فَأَفُوز ما  {هیمظا عز73و{ 
و اگر غنیمتى از خدا به شما برسد چنانکه گویى میان شما و میان او [رابطه] دوستى نبوده خواهد گفت کاش من با آنان بودم و به 

 }73رسیدم {نواى بزرگى مى
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یقَاتلْ فی سبِیلِ اللّه فَیقْتَلْ أَو یغْلب فَسوف نُؤْتیه  فَلْیقَاتلْ فی سبِیلِ اللّه الَّذینَ یشْرُونَ الْحیاةَ الدنْیا بِاآلخرَةِ ومن

 }74أَجرًا عظیما  {
کنند در راه خدا بجنگند و هر کس در راه خدا بجنگد و کشته یا پیروز شود به پس باید کسانى که زندگى دنیا را به آخرت سودا مى

 }74زودى پاداشى بزرگ به او خواهیم داد {

مقُولُوینَ یانِ الَّذالْوِلْداء والنِّسالِ ونَ الرِّجینَ مفتَضْعسالْمو بِیلِ اللّهی سلُونَ فالَ تُقَات ا لَکُم هذ نْ هـنَا منَا أَخْرِجبونَ ر

 }75لَّدنک نَصیرًا  {الْقَرْیۀِ الظَّالمِ أَهلُها واجعل لَّنَا من لَّدنک ولیا واجعل لَّنَا من 
گویند پروردگارا ما را از این جنگید همانان که مىو چرا شما در راه خدا [و در راه نجات] مردان و زنان و کودکان مستضعف نمى

 }75{اند بیرون ببر و از جانب خود براى ما سرپرستى قرار ده و از نزد خویش یاورى براى ما تعیین فرما پیشهشهرى که مردمش ستم

ولیاء الشَّیطَانِ إِنَّ کَید الَّذینَ آمنُواْ یقَاتلُونَ فی سبِیلِ اللّه والَّذینَ کَفَرُواْ یقَاتلُونَ فی سبِیلِ الطَّاغُوت فَقَاتلُواْ أَ

 }76الشَّیطَانِ کَانَ ضَعیفًا  {
جنگند پس با یاران شیطان بجنگید اند در راه طاغوت مىکسانى که کافر شدهکنند و اند در راه خدا کارزار مىکسانى که ایمان آورده

 }76که نیرنگ شیطان [در نهایت] ضعیف است {

ع با کُتآتُواْ الزَّکَاةَ فَلَمالَةَ وواْ الصیمأَقو کُمیدکُفُّواْ أَی میلَ لَهینَ قتَرَ إِلَى الَّذ تَالُ إِأَلَمالْق هِمنَ لَیخْشَوی منْهذَا فَرِیقٌ م

لَى أَجلٍ قَرِیبٍ قُلْ متَاع الدنْیا قَلیلٌ النَّاس کَخَشْیۀِ اللّه أَو أَشَد خَشْیۀً وقَالُواْ ربنَا لم کَتَبت علَینَا الْقتَالَ لَوال أَخَّرْتَنَا إِ

 }77مونَ فَتیالً  {واآلخرَةُ خَیرٌ لِّمنِ اتَّقَى والَ تُظْلَ
آیا ندیدى کسانى را که به آنان گفته شد [فعال] دست [از جنگ] بدارید و نماز را برپا کنید و زکات بدهید و[لى] همین که کارزار بر 

ا چرا بر تر و گفتند پروردگارآنان مقرر شد بناگاه گروهى از آنان از مردم [=مشرکان مکه] ترسیدند مانند ترس از خدا یا ترسى سخت
ما کارزار مقرر داشتى چرا ما را تا مدتى کوتاه مهلت ندادى بگو برخوردارى [از این] دنیا اندك و براى کسى که تقوا پیشه کرده آخرت 

 }77بهتر است و [در آنجا] به قدر نخ هسته خرمایى بر شما ستم نخواهد رفت {

ذه منْ عند اللّه وإِن تُصبهم أَینَما تَکُونُواْ یدرِککُّم الْموت ولَو کُن قُولُواْ هـنَۀٌ یسح مهبإِن تُصةٍ ودشَیرُوجٍ می بف تُم

ؤُالء الْقَومِ الَ یکَادونَ یفْقَهونَ هـا لفَم اللّه ندنْ عم قُلْ کُل كندنْ عم هذ قُولُواْ هـئَۀٌ یییثًا  { سد78ح{ 
گویند این از جانب یابد هر چند در برجهاى استوار باشید و اگر [پیشامد] خوبى به آنان برسد مىا باشید شما را مرگ درمىهر کج

گویند این از طرف توست بگو همه از جانب خداست [آخر] این قوم را چه شده است که اى به ایشان برسد مىخداست و چون صدمه
 }78ند {خواهند سخنى را [درست] دریابنمى

والً وسلنَّاسِ رل لْنَاكسأَرو کن نَّفْسئَۀٍ فَمین سم کابا أَصمو نَ اللّهنَۀٍ فَمسنْ حم کابا أَصا  {مشَهِید 79کَفَى بِاللّه{ 
پیامبرى براى مردم فرستادیم و  رسد از خود توست و تو را بهرسد از جانب خداست و آنچه از بدى به تو مىهر چه از خوبیها به تو مى

 }79گواه بودن خدا بس است {

 }80منْ یطعِ الرَّسولَ فَقَد أَطَاع اللّه ومن تَولَّى فَما أَرسلْنَاك علَیهِم حفیظًا  {
 }80ایم {نگهبان نفرستادهخدا را فرمان برده و هر کس رویگردان شود ما تو را بر ایشان هر کس از پیامبر فرمان ب رد در حقیقت
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یبیتُونَ فَأَعرِض عنْهم وتَوکَّلْ ویقُولُونَ طَاعۀٌ فَإِذَا برَزواْ منْ عندك بیت طَآئفَۀٌ منْهم غَیرَ الَّذي تَقُولُ واللّه یکْتُب ما 

 }81علَى اللّه وکَفَى بِاللّه وکیالً  {
کنند و خدا آنچه را که گویى تدبیر مىروند جمعى از آنان شبانه جز آنچه تو مىبرداریم ولى چون از نزد تو بیرون مىگویند فرمانو مى

 }81نگارد پس از ایشان روى برتاب و بر خدا توکل کن و خدا بس کارساز است {پرورند مىشبانه در سر مى

 }82عند غَیرِ اللّه لَوجدواْ فیه اخْتالَفًا کَثیرًا  {أَفَالَ یتَدبرُونَ الْقُرْآنَ ولَو کَانَ منْ 
 }82یافتند {اندیشند اگر از جانب غیر خدا بود قطعا در آن اختالف بسیارى مىآیا در [معانى] قرآن نمى

سولِ وإِلَى أُولی األَمرِ منْهم لَعلمه الَّذینَ یستَنبِطُونَه وإِذَا جاءهم أَمرٌ منَ األَمنِ أَوِ الْخَوف أَذَاعواْ بِه ولَو ردوه إِلَى الرَّ

 }83منْهم ولَوالَ فَضْلُ اللّه علَیکُم ورحمتُه الَتَّبعتُم الشَّیطَانَ إِالَّ قَلیالً  {
را به پیامبر و اولیاى امر خود ارجاع کنند قطعا از  و چون خبرى [حاکى] از ایمنى یا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند و اگر آن

توانند درست و نادرست] آن را دریابند و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود مسلما جز [شمار] اندکى اند که [مىمیان آنان کسانى
 }83کردید {از شیطان پیروى مى

إِالَّ نَفْس الَ تُکَلَّف بِیلِ اللّهی سلْ فا فَقَاتأْسب أَشَد اللّهینَ کَفَرُواْ والَّذ أْسب کُفأَن ی ى اللّهسینَ عنؤْمرِّضِ الْمحو ک

 }84وأَشَد تَنکیالً  {
دار شخص خود نیستى و[لى] مؤمنان را [به مبارزه] برانگیز باشد که خداوند آسیب کسانى را که پس در راه خدا پیکار کن جز عهده

 }84تر است {اند [از آنان] باز دارد و خداست که قدرتش بیشتر و کیفرش سختدهکفر ورزی

وکَانَ اللّه علَى کُلِّ شَیء مقیتًا  من یشْفَع شَفَاعۀً حسنَۀً یکُن لَّه نَصیب منْها ومن یشْفَع شَفَاعۀً سیئَۀً یکُن لَّه کفْلٌ منْها 

}85{ 
اى کند براى او از آن [نیز] سهمى اعت پسندیده کند براى وى از آن نصیبى خواهد بود و هر کس شفاعت ناپسندیدههر کس شف

 }85خواهد بود و خدا همواره به هر چیزى تواناست {

 }86شَیء حسیبا  {وإِذَا حییتُم بِتَحیۀٍ فَحیواْ بِأَحسنَ منْها أَو ردوها إِنَّ اللّه کَانَ علَى کُلِّ 
و چون به شما درود گفته شد شما به [صورتى] بهتر از آن درود گویید یا همان را [در پاسخ] برگردانید که خدا همواره به هر چیزى 

 }86حسابرس است {

 }87صدقُ منَ اللّه حدیثًا  {اللّه ال إِلَـه إِالَّ هو لَیجمعنَّکُم إِلَى یومِ الْقیامۀِ الَ ریب فیه ومنْ أَ
شما را گرد خواهد آورد و خداوند کسى است که هیچ معبودى جز او نیست به یقین در روز رستاخیز که هیچ شکى در آن نیست

 }87راستگوتر از خدا در سخن کیست {

کَسبواْ أَتُرِیدونَ أَن تَهدواْ منْ أَضَلَّ اللّه ومن یضْللِ اللّه فَلَن تَجِد لَه فَما لَکُم فی الْمنَافقینَ فئَتَینِ واللّه أَرکَسهم بِما 

 }88سبِیالً  {
اند سرنگون کرده است آیا اید با اینکه خدا آنان را به [سزاى] آنچه انجام دادهشما را چه شده است که در باره منافقان دو دسته شده

اش وانهد هرگز راهى براى اش وانهاده است به راه آورید و حال آنکه هر که را خدا در گمراهىخدا در گمراهىخواهید کسى را که مى
 }88[هدایت] او نخواهى یافت {
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بِیلِ اللّه فَإِن تَولَّواْ فَخُذُوهم س ودواْ لَو تَکْفُرُونَ کَما کَفَرُواْ فَتَکُونُونَ سواء فَالَ تَتَّخذُواْ منْهم أَولیاء حتَّى یهاجِرُواْ فی

 }89واقْتُلُوهم حیثُ وجدتَّموهم والَ تَتَّخذُواْ منْهم ولیا والَ نَصیرًا  {
خود اند آرزو دارند [که شما نیز] کافر شوید تا با هم برابر باشید پس زنهار از میان ایشان براى همان گونه که خودشان کافر شده

دوستانى اختیار مکنید تا آنکه در راه خدا هجرت کنند پس اگر روى برتافتند هر کجا آنان را یافتید به اسارت بگیرید و بکشیدشان و 
 }89از ایشان یار و یاورى براى خود مگیرید {

آؤُوکُمج یثَاقٌ أَوم منَهیبو نَکُمیمٍ بقَو لُونَ إِلَىصینَ یإِالَّ الَّذ  لَوو مهملُواْ قَوقَاتی أَو لُونَکُمقَاتأَن ی مهوردص رَتصح

الس کُماْ إِلَیأَلْقَوو لُوکُمقَاتی فَلَم تَزَلُوکُمفَإِنِ اع فَلَقَاتَلُوکُم کُملَیع ملَّطَهلَس بِیالًشَاء اللّهس هِملَیع لَکُم لَ اللّهعا جفَم لَم  

}90{ 
مگر کسانى که با گروهى که میان شما و میان آنان پیمانى است پیوند داشته باشند یا نزد شما بیایند در حالى که سینه آنان از 

کرد و حتما با شما خواست قطعا آنان را بر شما چیره مىجنگیدن با شما یا جنگیدن با قوم خود به تنگ آمده باشد و اگر خدا مى
گیرى کردند و با شما نجنگیدند و با شما طرح صلح افکندند [دیگر] خدا براى شما راهى [براى اگر از شما کنارهجنگیدند پس مى

 }90تجاوز] بر آنان قرار نداده است {

کۀِ أُرتْناْ إِلَى الْفودا رکُلَّ م مهمنُواْ قَوأْمیو نُوکُمأْمونَ أَن یرِیدونَ آخَرِینَ یتَجِدلْقُواْ سیو تَزِلُوکُمعی ا فَإِن لَّمیِهواْ فس

 }91کُم علَیهِم سلْطَانًا مبِینًا  {إِلَیکُم السلَم ویکُفُّواْ أَیدیهم فَخُذُوهم واقْتُلُوهم حیثُ ثقفْتُموهم وأُولَـئکُم جعلْنَا لَ
خواهند از شما آسوده خاطر و از قوم خود [نیز] ایمن باشند هر بار که به فتنه که مى به زودى گروهى دیگر را خواهید یافت

گیرى نکردند و به شما پیشنهاد صلح نکردند و از شما دست برنداشتند برند پس اگر از شما کنارهبازگردانده شوند سر در آن فرو مى
 }91ایم {که ما براى شما علیه ایشان تسلطى آشکار قرار دادههر کجا آنان را یافتید به اسارت بگیرید و بکشیدشان آنانند 

ودیۀٌ مسلَّمۀٌ إِلَى أَهله إِالَّ أَن وما کَانَ لمؤْمنٍ أَن یقْتُلَ مؤْمنًا إِالَّ خَطَئًا ومن قَتَلَ مؤْمنًا خَطَئًا فَتَحرِیرُ رقَبۀٍ مؤْمنَۀٍ 

یثَاقٌ فَدیۀٌ من قَومٍ عدو لَّکُم وهو مؤْمنٌ فَتَحرِیرُ رقَبۀٍ مؤْمنَۀٍ وإِن کَانَ من قَومٍ بینَکُم وبینَهم میصدقُواْ فَإِن کَانَ 

یتَتَابِعنِ مرَیشَه امیفَص جِدی ن لَّمنَۀً فَمؤْمۀٍ مقَبرِیرُ رتَحو هلۀٌ إِلَى أَهلَّمسا  میمکا حیملع کَانَ اللّهو نَ اللّهۀً مبنِ تَو

}92{ 
و هیچ مؤمنى را نسزد که مؤمنى را جز به اشتباه بکشد و هر کس مؤمنى را به اشتباه کشت باید بنده مؤمنى را آزاد و به خانواده او 

ه دشمنان شمایند و [خود] وى مؤمن است [قاتل] خونبها پرداخت کند مگر اینکه آنان گذشت کنند و اگر [مقتول] از گروهى است ک
خونبها الزم نیست] و اگر [مقتول] از گروهى است که میان شما و میان آنان پیمانى است باید باید بنده مؤمنى را آزاد کند [و پرداخت

اى از جانب ه پیاپى به عنوان توبهبه خانواده وى خونبها پرداخت نماید و بنده مؤمنى را آزاد کند و هر کس [بنده] نیافت باید دو ما
 }92کار است {خدا روزه بدارد و خدا همواره داناى سنجیده

 }93ه عذَابا عظیما  {ومن یقْتُلْ مؤْمنًا متَعمدا فَجزَآؤُه جهنَّم خَالدا فیها وغَضب اللّه علَیه ولَعنَه وأَعد لَ
کند و عذابى گیرد و لعنتش مىى را بکشد کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم مىو هر کس عمدا مؤمن

 }93بزرگ برایش آماده ساخته است {
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کُمنْ أَلْقَى إِلَیمالَ تَقُولُواْ لنُواْ ویفَتَب بِیلِ اللّهی سف تُمنُواْ إِذَا ضَرَبینَ آما الَّذها أَیی  رَضتَغُونَ عنًا تَبؤْمم تلَس الَمالس

إِنَّ اللّه کَانَ بِما تَعملُونَ خَبِیرًا   الْحیاةِ الدنْیا فَعند اللّه مغَانم کَثیرَةٌ کَذَلک کُنتُم من قَبلُ فَمنَّ اللّه علَیکُم فَتَبینُواْ

}94{ 
کند کنید [خوب] رسیدگى کنید و به کسى که نزد شما [اظهار] اسالم مىن در راه خدا سفر مىاید چواى کسانى که ایمان آورده

مگویید تو مؤمن نیستى [تا بدین بهانه] متاع زندگى دنیا را بجویید چرا که غنیمتهاى فراوان نزد خداست قبال خودتان [نیز] همین 
 }94دهید آگاه است {ه خدا همواره به آنچه انجام مىگونه بودید و خدا بر شما منت نهاد پس خوب رسیدگى کنید ک

هِمالوبِأَم بِیلِ اللّهی سونَ فداهجالْمی الضَّرَرِ ولرُ أُوینَ غَینؤْمنَ الْمونَ مدتَوِي الْقَاعسالَّ ی فَضَّلَ اللّه هِمأَنفُسو 

الْقَاعدینَ درجۀً وکُـال وعد اللّه الْحسنَى وفَضَّلَ اللّه الْمجاهدینَ علَى الْقَاعدینَ  الْمجاهدینَ بِأَموالهِم وأَنفُسهِم علَى

 }95أَجرًا عظیما  {
باشند خداوند کنند یکسان نمىدیده نیستند با آن مجاهدانى که با مال و جان خود در راه خدا جهاد مىنشین که زیانمؤمنان خانه

نشینان مزیت بخشیده و همه را خدا وعده [پاداش] نیکو داده اى بر خانهکنند به درجهانى را که با مال و جان خود جهاد مىکس
 }95نشینان به پاداشى بزرگ برترى بخشیده است {و[لى] مجاهدان را بر خانه

یمحا رغَفُور کَانَ اللّهۀً ومحررَةً وغْفمو نْهم اتجر96ا  {د{ 
 }96شود] و خدا آمرزنده مهربان است {[پاداش بزرگى که] به عنوان درجات و آمرزش و رحمتى از جانب او [نصیب آنان مى

اْ أَلَم تَکُنْ أَرض اللّه ألَرضِ قَالْوإِنَّ الَّذینَ تَوفَّاهم الْمآلئکَۀُ ظَالمی أَنْفُسهِم قَالُواْ فیم کُنتُم قَالُواْ کُنَّا مستَضْعفینَ فی ا

 }97واسعۀً فَتُهاجِرُواْ فیها فَأُولَـئک مأْواهم جهنَّم وساءت مصیرًا  {
دهند ما در گویند در چه [حال] بودید پاسخ مىگیرند مىاند [وقتى] فرشتگان جانشان را مىکسانى که بر خویشتن ستمکار بوده

گویند مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید پس آنان جایگاهشان دوزخ است و [دوزخ] بد بودیم مىزمین از مستضعفان 
 }97سرانجامى است {

 }98إِالَّ الْمستَضْعفینَ منَ الرِّجالِ والنِّساء والْوِلْدانِ الَ یستَطیعونَ حیلَۀً والَ یهتَدونَ سبِیالً  {
 }98جویى نتوانند و راهى نیابند {ن و زنان و کودکان فرودستى که چارهمگر آن مردا

 }99فَأُولَـئک عسى اللّه أَن یعفُو عنْهم وکَانَ اللّه عفُوا غَفُورا  {
 }99پس آنان [که فى الجمله عذرى دارند] باشد که خدا از ایشان درگذرد که خدا همواره خطابخش و آمرزنده است {

لَى اللّه ورسوله ثُم ومن یهاجِرْ فی سبِیلِ اللّه یجِد فی األَرضِ مرَاغَما کَثیرًا وسعۀً ومن یخْرُج من بیته مهاجِرًا إِ

 }100یدرِکْه الْموت فَقَد وقَع أَجرُه على اللّه وکَانَ اللّه غَفُورا رحیما  {
هاى فراوان و گشایشها خواهد یافت و هر کس [به قصد] مهاجرت در راه خدا و که در راه خدا هجرت کند در زمین اقامتگاهو هر 

 }100اش به درآید سپس مرگش دررسد پاداش او قطعا بر خداست و خدا آمرزنده مهربان است {پیامبر او از خانه

م جنَاح أَن تَقْصرُواْ منَ الصالَةِ إِنْ خفْتُم أَن یفْتنَکُم الَّذینَ کَفَرُواْ إِنَّ الْکَافرِینَ وإِذَا ضَرَبتُم فی األَرضِ فَلَیس علَیکُ

 }101کَانُواْ لَکُم عدوا مبِینًا  {
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یست که نماز را کوتاه اند به شما آزار برسانند گناهى بر شما نو چون در زمین سفر کردید اگر بیم داشتید که آنان که کفر ورزیده
 }101کنید چرا که کافران پیوسته براى شما دشمنى آشکارند {

ا سجدواْ فَلْیکُونُواْ من ورآئکُم وإِذَا کُنت فیهِم فَأَقَمت لَهم الصالَةَ فَلْتَقُم طَآئفَۀٌ منْهم معک ولْیأْخُذُواْ أَسلحتَهم فَإِذَ

 لْتَأْتینَ کَفَرُواْوالَّذ دو متَهحلأَسو مهذْرأْخُذُواْ حلْیو کعلُّواْ مصلُّواْ فَلْیصی فَۀٌ أُخْرَى لَمطَآئ  کُمتحلنْ أَستَغْفُلُونَ ع لَو

بِکُم أَذًى من مطَرٍ أَو کُنتُم مرْضَى أَن تَضَعواْ  وأَمتعتکُم فَیمیلُونَ علَیکُم میلَۀً واحدةً والَ جنَاح علَیکُم إِن کَانَ

 }102أَسلحتَکُم وخُذُواْ حذْرکُم إِنَّ اللّه أَعد للْکَافرِینَ عذَابا مهِینًا  {
افزارهاى خود را ایستند و باید جنگو هر گاه در میان ایشان بودى و برایشان نماز برپا داشتى پس باید گروهى از آنان با تو [به نماز] 

اند باید بیایند و با سر شما قرار گیرند و گروه دیگرى که نماز نکردهبرگیرند و چون به سجده رفتند [و نماز را تمام کردند] باید پشت
افزارها کنند که شما از جنگزو مىافزارهاى خود را برگیرند [زیرا] کافران آرتو نماز گزارند و البته جانب احتیاط را فرو نگذارند و جنگ

و ساز و برگ خود غافل شوید تا ناگهان بر شما یورش برند و اگر از باران در زحمتید یا بیمارید گناهى بر شما نیست که جنگ 
 }102آورى آماده کرده است {افزارهاى خود را بر زمین نهید ولى مواظب خود باشید بى گمان خدا براى کافران عذاب خفت

الصالَةَ إِنَّ الصالَةَ کَانَت علَى  فَإِذَا قَضَیتُم الصالَةَ فَاذْکُرُواْ اللّه قیاما وقُعودا وعلَى جنُوبِکُم فَإِذَا اطْمأْنَنتُم فَأَقیمواْ

 }103الْمؤْمنینَ کتَابا موقُوتًا  {
خاطر شدید نماز را ل] ایستاده و نشسته و بر پهلوآرمیده یاد کنید پس چون آسودهو چون نماز را به جاى آوردید خدا را [در همه حا

 }103[به طور کامل] به پا دارید زیرا نماز بر مؤمنان در اوقات معین مقرر شده است {

مونَ وتَرْجونَ منَ اللّه ما الَ یرْجونَ وکَانَ اللّه والَ تَهِنُواْ فی ابتغَاء الْقَومِ إِن تَکُونُواْ تَأْلَمونَ فَإِنَّهم یأْلَمونَ کَما تَأْلَ

 }104علیما حکیما  {
کشند و حال کشید درد مىکشید آنان [نیز] همان گونه که شما درد مىو در تعقیب گروه [دشمنان] سستى نورزید اگر شما درد مى

 }104کار است {د و خدا همواره داناى سنجیدهآنکه شما چیزهایى از خدا امید دارید که آنها امید ندارن

 }105خَصیما  {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیک الْکتَاب بِالْحقِّ لتَحکُم بینَ النَّاسِ بِما أَراك اللّه والَ تَکُن لِّلْخَآئنینَ 
تو آموخته داورى کنى و زنهار جانبدار خیانتکاران ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به [موجب] آنچه خدا به 

 }105مباش {

 }106واستَغْفرِ اللّه إِنَّ اللّه کَانَ غَفُورا رحیما  {
 }106و از خدا آمرزش بخواه که خدا آمرزنده مهربان است {

بحالَ ی إِنَّ اللّه مهخْتَانُونَ أَنفُسینَ ینِ الَّذلْ عادالَ تُجا  { ویمانًا أَثن کَانَ خَو107م{ 
 }107پیشه باشد دوست ندارد {کنند دفاع مکن که خداوند هر کس را که خیانتگر و گناهو از کسانى که به خویشتن خیانت مى

ى منَ الْقَولِ وکَانَ اللّه بِما یعملُونَ محیطًا  یستَخْفُونَ منَ النَّاسِ والَ یستَخْفُونَ منَ اللّه وهو معهم إِذْ یبیتُونَ ما الَ یرْضَ

}108{ 
پردازند و اندیشى مىتوانند] از خدا پنهان دارند و چون شبانگاه به چارهدارند و[لى نمى[کارهاى نارواى خود را] از مردم پنهان مى

 }108دهند همواره احاطه دارد {نچه انجام مىگویند که وى [بدان] خشنود نیست او با آنان است و خدا به آسخنانى مى
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ۀِ أَم مامیالْق موی منْهع لُ اللّهادجن یا فَمنْیاةِ الدیی الْحف منْهع لْتُمادؤُالء ج هـ اأَنتُمیالً  {هکو هِملَیکُونُ ع109ن ی{ 
دارى کردید پس چه کسى روز رستاخیز از آنان در برابر خدا جانبدارى هان شما همانان هستید که در زندگى دنیا از ایشان جانب

 }109خواهد کرد یا چه کسى حمایتگر [و مدافع] آنان تواند بود {

 }110ومن یعملْ سوءا أَو یظْلم نَفْسه ثُم یستَغْفرِ اللّه یجِد اللّه غَفُورا رحیما  {
 }110بر خویشتن ستم ورزد سپس از خدا آمرزش بخواهد خدا را آمرزنده مهربان خواهد یافت {و هر کس کار بدى کند یا 

 }111ومن یکْسب إِثْما فَإِنَّما یکْسبه علَى نَفْسه وکَانَ اللّه علیما حکیما  {
 }111کار است {سنجیده و هر کس گناهى مرتکب شود فقط آن را به زیان خود مرتکب شده و خدا همواره داناى

 }112ومن یکْسب خَطیئَۀً أَو إِثْما ثُم یرْمِ بِه برِیئًا فَقَد احتَملَ بهتَانًا وإِثْما مبِینًا  {
 }112گناهى نسبت دهد قطعا بهتان و گناه آشکارى بر دوش کشیده است {و هر کس خطا یا گناهى مرتکب شود سپس آن را به بى

ما یضُرُّونَک من شَیء والَ فَضْلُ اللّه علَیک ورحمتُه لَهمت طَّآئفَۀٌ منْهم أَن یضلُّوك وما یضلُّونَ إِالُّ أَنفُسهم وولَ

 }113اللّه علَیک عظیما  {وأَنزَلَ اللّه علَیک الْکتَاب والْحکْمۀَ وعلَّمک ما لَم تَکُنْ تَعلَم وکَانَ فَضْلُ 
اى از ایشان آهنگ آن داشتند که تو را از راه به در کنند و[لى] جز خودشان [کسى] را و اگر فضل خدا و رحمت او بر تو نبود طایفه

به تو آموخت و دانستى رسانند و خدا کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمىسازند و هیچ گونه زیانى به تو نمىگمراه نمى
 }113تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بود {

ن یمنَ النَّاسِ ویالَحٍ بإِص أَو رُوفعم قَۀٍ أَودرَ بِصنْ أَمإِالَّ م ماهون نَّجیرٍ می کَثرَ فالَّ خَی اللّه رْضَاتتَغَاء ماب کلْ ذَلفْع

 }114فَسوف نُؤْتیه أَجرًا عظیما  {
در بسیارى از رازگوییهاى ایشان خیرى نیست مگر کسى که [بدین وسیله] به صدقه یا کار پسندیده یا سازشى میان مردم فرمان دهد 

 }114و هر کس براى طلب خشنودى خدا چنین کند به زودى او را پاداش بزرگى خواهیم داد {

نَ لَهیا تَبم دعن بولَ مقِ الرَّسشَاقن یمیرًا   وصم اءتسو نَّمهج هلنُصلَّى وا تَوم لِّهینَ نُونؤْمبِیلِ الْمرَ سغَی تَّبِعیى ودالْه

}115{ 
و هر کس پس از آنکه راه هدایت براى او آشکار شد با پیامبر به مخالفت برخیزد و [راهى] غیر راه مؤمنان در پیش گیرد وى را بدانچه 

 }115دان سو کرده واگذاریم و به دوزخش کشانیم و چه بازگشتگاه بدى است {روى خود را ب

 }116الً بعیدا  {إِنَّ اللّه الَ یغْفرُ أَن یشْرَك بِه ویغْفرُ ما دونَ ذَلک لمن یشَاء ومن یشْرِك بِاللّه فَقَد ضَلَّ ضَالَ
بخشاید و هر کس به خدا شرك ورزد قطعا آمرزد و فروتر از آن را بر هر که بخواهد مىنمىخداوند این را که به او شرك آورده شود 
 }116دچار گمراهى دور و درازى شده است {

 }117إِن یدعونَ من دونه إِالَّ إِنَاثًا وإِن یدعونَ إِالَّ شَیطَانًا مرِیدا  {
 }117خوانند {خوانند و جز شیطان سرکش را نمىدعا] نمى[مشرکان] به جاى او جز بتهاى مادینه را [به 

 }118لَّعنَه اللّه وقَالَ لَأَتَّخذَنَّ منْ عبادك نَصیبا مفْرُوضًا  {
 }118گمان از میان بندگانت نصیبى معین [براى خود] برخواهم گرفت {خدا لعنتش کند [وقتى که] گفت بى
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الشَّیطَانَ ولیا من دونِ اللّه ینَّهم وآلمرَنَّهم فَلَیبتِّکُنَّ آذَانَ األَنْعامِ وآلمرَنَّهم فَلَیغَیرُنَّ خَلْقَ اللّه ومن یتَّخذ وألُضلَّنَّهم وألُمنِّ

 }119فَقَد خَسرَ خُسرَانًا مبِینًا  {
کنم کنم تا گوشهاى دامها را شکاف دهند و وادارشان مىهم کرد و وادارشان مىو آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و دراز خوا

تا آفریده خدا را دگرگون سازند و[لى] هر کس به جاى خدا شیطان را دوست [خدا] گیرد قطعا دستخوش زیان آشکارى شده است 
}119{ 

 }120را  {یعدهم ویمنِّیهِم وما یعدهم الشَّیطَانُ إِالَّ غُرُو
 }120دهد {افکند و جز فریب به آنان وعده نمىدهد و ایشان را در آرزوها مى[آرى] شیطان به آنان وعده مى

 }121أُولَـئک مأْواهم جهنَّم والَ یجِدونَ عنْها محیصا  {
 }121آنان جایگاهشان جهنم است و از آن راه گریزى ندارند {

ه حقا ومنْ واْ وعملُواْ الصالحات سنُدخلُهم جنَّات تَجرِي من تَحتها األَنْهار خَالدینَ فیها أَبدا وعد اللّوالَّذینَ آمنُ

 }122أَصدقُ منَ اللّه قیالً  {
ه از زیر [درختان] آن نهرها روان است درآوریم اند به زودى آنان را در بوستانهایى کو کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 }122همیشه در آن جاودانند وعده خدا راست است و چه کسى در سخن از خدا راستگوتر است {

ونِ اللّهن دم لَه جِدالَ یو زَ بِهجا یوءلْ سمعن یتَابِ ملِ الْکأَه یانال أَمو کُمیانبِأَم سلَّی یلیرًا  {والَ نَص123ا و{ 
بیند و جز خدا براى خود یار و [پاداش و کیفر] به دلخواه شما و به دلخواه اهل کتاب نیست هر کس بدى کند در برابر آن کیفر مى

 }123یابد {مددکارى نمى

ی کلَـئنٌ فَأُوؤْمم وهأُنثَى و ن ذَکَرٍ أَوم اتحالنَ الصلْ ممعن یمیرًا  {وونَ نَقظْلَمالَ ینَّۀَ وخُلُونَ الْج124د{ 
شوند و به قدر گودى پشت و کسانى که کارهاى شایسته کنند چه مرد باشند یا آن در حالى که مؤمن باشند آنان داخل بهشت مى

 }124گیرند {هسته خرمایى مورد ستم قرار نمى

هجو لَمنْ أَسمینًا منُ دسنْ أَحمیالً  {وخَل یمرَاهإِب اتَّخَذَ اللّهیفًا ونح یمرَاهلَّۀَ إِبم عنٌ واتَّبسحم وههللا و 125ه{ 
گرا پیروى نموده است و خدا و دین چه کسى بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کرده و نیکوکار است و از آیین ابراهیم حق

 }125ابراهیم را دوست گرفت {

یطًا  {وحم ءبِکُلِّ شَی کَانَ اللّهضِ وی األَرا فمو اتاومی السا فم 126للّه{ 
 }126و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست و خدا همواره بر هر چیزى احاطه دارد {

ا یمیهِنَّ وف یکُمفْتی اء قُلِ اللّهی النِّسف تَفْتُونَکسیا ونَّ می الَ تُؤْتُونَهاء الَّالتى النِّستَامی یتَابِ فی الْکف کُملَیتْلَى ع

سى بِالْقتَاملْیواْ لأَن تَقُومانِ ونَ الْوِلْدینَ مفتَضْعسالْمنَّ ووهحونَ أَن تَنکتَرْغَبنَّ ولَه برٍ فَإِنَّ کُتنْ خَیلُواْ ما تَفْعمو ط

 }127للّه کَانَ بِه علیما  {ا
شود در دهد و [نیز] در باره آنچه در قرآن بر شما تالوت مىپرسند بگو خدا در باره آنان به شما فتوا مىو در باره آنان راى تو را مى

کودکان ناتوان و اینکه با یتیمان دهید و تمایل به ازدواج با آنان دارید و [در باره] مورد زنان یتیمى که حق مقرر آنان را به ایشان نمى
 }127[چگونه] به داد رفتار کنید [پاسخگر شماست] و هر کار نیکى انجام دهید قطعا خدا به آن داناست {
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لْح خَیرٌ وأُحضرَت األَنفُس والصوإِنِ امرَأَةٌ خَافَت من بعلها نُشُوزا أَو إِعرَاضًا فَالَ جنَاْح علَیهِما أَن یصلحا بینَهما صلْحا 

 }128الشُّح وإِن تُحسنُواْ وتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّه کَانَ بِما تَعملُونَ خَبِیرًا  {
و اگر زنى از شوهر خویش بیم ناسازگارى یا رویگردانى داشته باشد بر آن دو گناهى نیست که از راه صلح با یکدیگر به آشتى گرایند 

گذشت بودن] در نفوس حضور [و غلبه] دارد و اگر نیکى کنید و پرهیزگارى پیشه نمایید قطعا ازش بهتر است و[لى] بخل [و بىکه س
 }128دهید آگاه است {خدا به آنچه انجام مى

فَتَذَروها کَالْمعلَّقَۀِ وإِن تُصلحواْ وتَتَّقُواْ فَإِنَّ  ولَن تَستَطیعواْ أَن تَعدلُواْ بینَ النِّساء ولَو حرَصتُم فَالَ تَمیلُواْ کُلَّ الْمیلِ

 }129اللّه کَانَ غَفُورا رحیما  {
توانید میان زنان عدالت کنید هر چند [بر عدالت] حریص باشید پس به یک طرف یکسره تمایل نورزید تا آن [زن و شما هرگز نمى

 }129کنید و اگر سازش نمایید و پرهیزگارى کنید یقینا خدا آمرزنده مهربان است { دیگر] را سرگشته [=بال تکلیف] رها

 }130وإِن یتَفَرَّقَا یغْنِ اللّه کُال من سعته وکَانَ اللّه واسعا حکیما  {
 }130همواره گشایشگر حکیم است {نیاز گرداند و خدا و اگر آن دو از یکدیگر جدا شوند خداوند هر یک را از گشایش خود بى

اکُمإِیو کُملن قَبم تَابینَ أُوتُواْ الْکنَا الَّذیصو لَقَدضِ وی األَرا فمو اتاومی السا فم للّهإِن تَکْفُرُواْ وو أَنِ اتَّقُواْ اللّه 

 }131انَ اللّه غَنیا حمیدا  {فَإِنَّ للّه ما فی السماوات وما فی األَرضِ وکَ
و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست و ما به کسانى که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و [نیز] به شما 

خداست و خدا بى سفارش کردیم که از خدا پروا کنید و اگر کفر ورزید [چه باك که] آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن 
 }131نیاز ستوده[صفات] است {

 }132وللّه ما فی السماوات وما فی األَرضِ وکَفَى بِاللّه وکیالً  {
 }132و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست و خدا بس کارساز است {

 }133رِینَ وکَانَ اللّه علَى ذَلک قَدیرًا  {إِن یشَأْ یذْهبکُم أَیها النَّاس ویأْت بِآخَ
 }133آورد و خدا بر این [کار] تواناست {برد و دیگران را [پدید ] مىاى مردم اگر [خدا] بخواهد شما را [از میان] مى

 }134ه سمیعا بصیرًا  {من کَانَ یرِید ثَواب الدنْیا فَعند اللّه ثَواب الدنْیا واآلخرَةِ وکَانَ اللّ
 }134هر کس پاداش دنیا بخواهد پاداش دنیا و آخرت نزد خداست و خدا شنواى بیناست {

غَنیا أَو فَقَیرًا  واألَقْرَبِینَ إِن یکُنْ یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ کُونُواْ قَوامینَ بِالْقسط شُهداء للّه ولَو علَى أَنفُسکُم أَوِ الْوالدینِ

 }135ما تَعملُونَ خَبِیرًا  {فَاللّه أَولَى بِهِما فَالَ تَتَّبِعواْ الْهوى أَن تَعدلُواْ وإِن تَلْوواْ أَو تُعرِضُواْ فَإِنَّ اللّه کَانَ بِ
د هر چند به زیان خودتان یا [به زیان] پدر و مادر و اید پیوسته به عدالت قیام کنید و براى خدا گواهى دهیاى کسانى که ایمان آورده

خویشاوندان [شما] باشد اگر [یکى از دو طرف دعوا] توانگر یا نیازمند باشد باز خدا به آن دو [از شما] سزاوارتر است پس از پى هوس 
 }135دهید آگاه است {ه آنچه انجام مىنروید که [درنتیجه از حق] عدول کنید و اگر به انحراف گرایید یا اعراض نمایید قطعا خدا ب

تَابِ الَّذالْکو هولسلَى ري نَزَّلَ عتَابِ الَّذالْکو هولسرو نُواْ بِاللّهنُواْ آمینَ آما الَّذها أَیی کْفُرْ بِاللّهن یملُ ون قَبأَنزَلَ م ي

 }136اآلخرِ فَقَد ضَلَّ ضَالَالً بعیدا  { ومالَئکَته وکُتُبِه ورسله والْیومِ
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اید به خدا و پیامبر او و کتابى که بر پیامبرش فرو فرستاد و کتابهایى که قبال نازل کرده بگروید و هر کس اى کسانى که ایمان آورده
 }136دور و درازى شده است { به خدا و فرشتگان او و کتابها و پیامبرانش و روز بازپسین کفر ورزد در حقیقت دچار گمراهى

غْفیل کُنِ اللّهی واْ کُفْرًا لَّمادداز کَفَرُواْ ثُم نُواْ ثُمآم کَفَرُواْ ثُم نُواْ ثُمینَ آمبِیالً  {إِنَّ الَّذس مهیدهیالَ لو م137رَ لَه{ 
پس کافر شدند آنگاه به کفر خود افزودند قطعا خدا آنان را نخواهد کسانى که ایمان آوردند سپس کافر شدند و باز ایمان آوردند س

 }137بخشید و راهى به ایشان نخواهد نمود {

 }138بشِّرِ الْمنَافقینَ بِأَنَّ لَهم عذَابا أَلیما  {
 }138به منافقان خبر ده که عذابى دردناك [در پیش] خواهند داشت {

 }139فرِینَ أَولیاء من دونِ الْمؤْمنینَ أَیبتَغُونَ عندهم الْعزَّةَ فَإِنَّ العزَّةَ للّه جمیعا  {الَّذینَ یتَّخذُونَ الْکَا
جویند [این خیالى خام است] چرا که عزت گیرند آیا سربلندى را نزد آنان مىهمانان که غیر از مؤمنان کافران را دوستان [خود] مى

 }139{همه از آن خداست 

ا فَالَ تَقْعزَأُ بِهتَهسیا وکَفَرُ بِهی اللّه اتآی تُمعمتَابِ أَنْ إِذَا سی الْکف کُملَینَزَّلَ ع قَدی وخُوضُواْ فتَّى یح مهعواْ مد

 }140افرِینَ فی جهنَّم جمیعا  {حدیث غَیرِه إِنَّکُم إِذًا مثْلُهم إِنَّ اللّه جامع الْمنَافقینَ والْکَ
گیرد با آنان منشینید تا و البته [خدا] در کتاب [قرآن] بر شما نازل کرده که هر گاه شنیدید آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار مى

ان را همگى در دوزخ گرد به سخنى غیر از آن درآیند چرا که در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود خداوند منافقان و کافر
 }140خواهد آورد {

ینَ نَصیب قَالُواْ أَلَم نَستَحوِذْ الَّذینَ یتَرَبصونَ بِکُم فَإِن کَانَ لَکُم فَتْح منَ اللّه قَالُواْ أَلَم نَکُن معکُم وإِن کَانَ للْکَافرِ

 }141للّه یحکُم بینَکُم یوم الْقیامۀِ ولَن یجعلَ اللّه للْکَافرِینَ علَى الْمؤْمنینَ سبِیالً  {علَیکُم ونَمنَعکُم منَ الْمؤْمنینَ فَا
گویند مگر ما با شما نبودیم و اگر براى کافران نصیبى باشد همانان که مترصد شمایند پس اگر از جانب خدا به شما فتحى برسد مى

داشتیم پس خداوند روز قیامت میان شما داورى شما تسلط نداشتیم و شما را از [ورود در جمع] مؤمنان باز نمى گویند مگر ما برمى
 }141کند و خداوند هرگز بر [زیان] مؤمنان براى کافران راه [تسلطى] قرار نداده است {مى

مواْ إِلَى الصالَةِ قَامواْ کُسالَى یرَآؤُونَ النَّاس والَ یذْکُرُونَ اللّه إِالَّ إِنَّ الْمنَافقینَ یخَادعونَ اللّه وهو خَادعهم وإِذَا قَا

 }142قَلیالً  {
کنند کنند و حال آنکه او با آنان نیرنگ خواهد کرد و چون به نماز ایستند با کسالت برخیزند با مردم ریا مىمنافقان با خدا نیرنگ مى

 }142کنند {نمىو خدا را جز اندکى یاد 

ؤُالء ومن یضْللِ اللّه فَلَن تَجِد لَه سبِیالً  { الَ إِلَى هـؤُالء و الَ إِلَى هـ کنَ ذَلیذَبِینَ بذَب143م{ 
 }143{میان آن [دو گروه] دو دلند نه با اینانند و نه با آنان و هر که را خدا گمراه کند هرگز راهى براى [نجات] او نخواهى یافت 

اْ للّه علَیکُم سلْطَانًا مبِینًا  یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ الَ تَتَّخذُواْ الْکَافرِینَ أَولیاء من دونِ الْمؤْمنینَ أَتُرِیدونَ أَن تَجعلُو

}144{ 
خواهید علیه خود حجتى روشن براى خدا قرار مىاید به جاى مؤمنان کافران را به دوستى خود مگیرید آیا اى کسانى که ایمان آورده

 }144دهید {

 }145إِنَّ الْمنَافقینَ فی الدرك األَسفَلِ منَ النَّارِ ولَن تَجِد لَهم نَصیرًا  {
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 }145آرى منافقان در فروترین درجات دوزخند و هرگز براى آنان یاورى نخواهى یافت {

الْمؤْمنینَ  وأَصلَحواْ واعتَصمواْ بِاللّه وأَخْلَصواْ دینَهم للّه فَأُولَـئک مع الْمؤْمنینَ وسوف یؤْت اللّهإِالَّ الَّذینَ تَابواْ 

 }146أَجرًا عظیما  {
دا خالص گردانیدند که [در مگر کسانى که توبه کردند و [عمل خود را] اصالح نمودند و به خدا تمسک جستند و دین خود را براى خ

 }146نتیجه] آنان با مؤمنان خواهند بود و به زودى خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ خواهد بخشید {

 }147ما یفْعلُ اللّه بِعذَابِکُم إِن شَکَرْتُم وآمنتُم وکَانَ اللّه شَاکرًا علیما  {
 }147شناس] داناست {پذیر [=حقبا عذاب شما چه کند و خدا همواره سپاسخواهد اگر سپاس بدارید و ایمان آورید خدا مى

 }148الَّ یحب اللّه الْجهرَ بِالسوء منَ الْقَولِ إِالَّ من ظُلم وکَانَ اللّه سمیعا علیما  {
 }148باشد و خدا شنواى داناست { خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر [از] کسى که بر او ستم رفته

 }149إِن تُبدواْ خَیرًا أَو تُخْفُوه أَو تَعفُواْ عن سوء فَإِنَّ اللّه کَانَ عفُوا قَدیرًا  {
 }149اگر خیرى را آشکار کنید یا پنهانش دارید یا از بدیى درگذرید پس خدا درگذرنده تواناست {

ویرِیدونَ بِاللّه ورسله ویرِیدونَ أَن یفَرِّقُواْ بینَ اللّه ورسله ویقُولُونَ نُؤْمنُ بِبعضٍ ونَکْفُرُ بِبعضٍ إِنَّ الَّذینَ یکْفُرُونَ 

 }150أَن یتَّخذُواْ بینَ ذَلک سبِیالً  {
گویند ما به بعضى ایمان داریم ن او جدایى اندازند و مىخواهند میان خدا و پیامبراورزند و مىکسانى که به خدا و پیامبرانش کفر مى

 }150خواهند میان این [دو] راهى براى خود اختیار کنند {کنیم و مىو بعضى را انکار مى

 }151أُولَـئک هم الْکَافرُونَ حقا وأَعتَدنَا للْکَافرِینَ عذَابا مهِینًا  {
 }151ایم {آور آماده کردهاى کافران عذابى خفتآنان در حقیقت کافرند و ما بر

هورأُج یهِمؤْتی فوس کلَـئأُو منْهم دنَ أَحیفَرِّقُواْ بی لَمو هلسرو نُواْ بِاللّهینَ آمالَّذا  ویمحا رغَفُور کَانَ اللّهو م

}152{ 
کند و گذارند به زودى [خدا] پاداش آنان را عطا مىو میان هیچ کدام از آنان فرق نمىو کسانى که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده 

 }152خدا آمرزنده مهربان است {

جهرَةً فَأَخَذَتْهم  قَالُواْ أَرِنَا اللّهیسأَلُک أَهلُ الْکتَابِ أَن تُنَزِّلَ علَیهِم کتَابا منَ السماء فَقَد سأَلُواْ موسى أَکْبرَ من ذَلک فَ

 }153ا موسى سلْطَانًا مبِینًا  {الصاعقَۀُ بِظُلْمهِم ثُم اتَّخَذُواْ الْعجلَ من بعد ما جاءتْهم الْبینَات فَعفَونَا عن ذَلک وآتَینَ
رى البته از موسى بزرگتر از این را خواستند و گفتند خدا را خواهند که کتابى از آسمان [یکباره] بر آنان فرود آواهل کتاب از تو مى

سپس بعد از آنکه دالیل آشکار برایشان آمد گوساله را [به آشکارا به ما بنماى پس به سزاى ظلمشان صاعقه آنان را فرو گرفت
 }153پرستش] گرفتند و ما از آن هم درگذشتیم و به موسى برهانى روشن عطا کردیم {

ت وأَخَذْنَا منْهم میثَاقًا غَلیظًا  ا فَوقَهم الطُّور بِمیثَاقهِم وقُلْنَا لَهم ادخُلُواْ الْباب سجدا وقُلْنَا لَهم الَ تَعدواْ فی السبورفَعنَ

}154{ 
کنان از در درآیید و [نیز] به آنان گفتیم سجده و کوه طور را به یادبود پیمان [با] آنان باالى سرشان افراشته داشتیم و به آنان گفتیم

 }154در روز شنبه تجاوز مکنید و از ایشان پیمانى استوار گرفتیم {
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ه علَیها بِکُفْرِهم فَالَ غُلْف بلْ طَبع اللّفَبِما نَقْضهِم میثَاقَهم وکُفْرِهم بآیات اللّه وقَتْلهِم األَنْبِیاء بِغَیرِ حق وقَولهِم قُلُوبنَا 

 }155یؤْمنُونَ إِالَّ قَلیالً  {
شان و انکارشان نسبت به آیات خدا و کشتار ناحق آنان [از] انبیا و گفتارشان که دلهاى ما در غالف است شکنىپس به [سزاى] پیمان

 }155آورند {ه جز شمارى اندك [از ایشان] ایمان نمى[لعنتشان کردیم] بلکه خدا به خاطر کفرشان بر دلهایشان مهر زده و در نتیج

 }156وبِکُفْرِهم وقَولهِم علَى مرْیم بهتَانًا عظیما  {
 }156و [نیز] به سزاى کفرشان و آن تهمت بزرگى که به مریم زدند {

اللّه وما قَتَلُوه وما صلَبوه ولَـکن شُبه لَهم وإِنَّ الَّذینَ اخْتَلَفُواْ فیه لَفی وقَولهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمسیح عیسى ابنَ مرْیم رسولَ 

 }157شَک منْه ما لَهم بِه منْ علْمٍ إِالَّ اتِّباع الظَّنِّ وما قَتَلُوه یقینًا  {
کشتیم و حال آنکه آنان او را نکشتند و مصلوبش نکردند لیکن امر بر آنان و گفته ایشان که ما مسیح عیسى بن مریم پیامبر خدا را 

اند و هیچ علمى بدان ندارند جز آنکه از گمان مشتبه شد و کسانى که در باره او اختالف کردند قطعا در مورد آن دچار شک شده
 }157کنند و یقینا او را نکشتند {پیروى مى

و هإِلَی اللّه هفَعل را  {بیمکزِیزًا حع 158کَانَ اللّه{ 
 }158بلکه خدا او را به سوى خود باال برد و خدا توانا و حکیم است {

 }159وإِن منْ أَهلِ الْکتَابِ إِالَّ لَیؤْمنَنَّ بِه قَبلَ موته ویوم الْقیامۀِ یکُونُ علَیهِم شَهِیدا  {
آورد و روز قیامت [عیسى نیز] بر آنان شاهد خواهد بود ر آنکه پیش از مرگ خود حتما به او ایمان مىو از اهل کتاب کسى نیست مگ

}159{ 

 }160ا  {فَبِظُلْمٍ منَ الَّذینَ هادواْ حرَّمنَا علَیهِم طَیبات أُحلَّت لَهم وبِصدهم عن سبِیلِ اللّه کَثیرً
اى را که بر آنان یهودیان سر زد و به سبب آنکه [مردم را] بسیار از راه خدا باز داشتند چیزهاى پاکیزهپس به سزاى ستمى که از 

 }160حالل شده بود حرام گردانیدیم {

منْهرِینَ ملْکَافنَا لتَدأَعلِ واطالَ النَّاسِ بِالْبوأَم هِمأَکْلو نْهواْ عنُه قَدا والرِّب مهأَخْذا  {ویما أَلذَاب161 ع{ 
و [به سبب] رباگرفتنشان با آنکه از آن نهى شده بودند و به ناروا مال مردم خوردنشان و ما براى کافران آنان عذابى دردناك آماده 

 }161ایم {کرده

کنِ الرَّاسخُونَ فی الْعلْمِ منْهم والْمؤْمنُونَ یؤْمنُونَ بِما أُنزِلَ إِلَ یک وما أُنزِلَ من قَبلک والْمقیمینَ الصالَةَ والْمؤْتُونَ لـَّ

 }162الزَّکَاةَ والْمؤْمنُونَ بِاللّه والْیومِ اآلخرِ أُولَـئک سنُؤْتیهِم أَجرًا عظیما  {
نازل گردیده ایمان دارند و خوشا بر نمازگزاران و  لیکن راسخان آنان در دانش و مؤمنان به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو

 }162آورندگان به خدا و روز بازپسین که به زودى به آنان پاداشى بزرگ خواهیم داد {دهندگان و ایمانزکات

برَاهیم وإِسماعیلَ وإْسحقَ ویعقُوب واألَسباط إِنَّا أَوحینَا إِلَیک کَما أَوحینَا إِلَى نُوحٍ والنَّبِیینَ من بعده وأَوحینَا إِلَى إِ

 }163وعیسى وأَیوب ویونُس وهارونَ وسلَیمانَ وآتَینَا داوود زبورا  {
و یعقوب و اسباط و  ما همچنانکه به نوح و پیامبران بعد از او وحى کردیم به تو [نیز] وحى کردیم و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق

 }163عیسى و ایوب و یونس و هارون و سلیمان [نیز] وحى نمودیم و به داوود زبور بخشیدیم {

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٥۱۷                                                   https:T.me/quranpuyan 

 }164ورسالً قَد قَصصنَاهم علَیک من قَبلُ ورسالً لَّم نَقْصصهم علَیک وکَلَّم اللّه موسى تَکْلیما  {
ایم] که که در حقیقت [ماجراى] آنان را قبال بر تو حکایت نمودیم و پیامبرانى [را نیز برانگیخته و پیامبرانى [را فرستادیم]

 }164ایم و خدا با موسى آشکارا سخن گفت {[سرگذشت] ایشان را بر تو بازگو نکرده

دعۀٌ بجح لَى اللّهلنَّاسِ عکُونَ لئَالَّ یرِینَ لنذمشِّرِینَ وبالً مسا  { ریمکزِیزًا حع کَانَ اللّهلِ و165الرُّس{ 
پیامبرانى که بشارتگر و هشداردهنده بودند تا براى مردم پس از [فرستادن] پیامبران در مقابل خدا [بهانه و] حجتى نباشد و خدا توانا 

 }165و حکیم است {

کنِ اللّه یشْهد بِما أَنزَلَ إِلَیک أَنزَلَه بِعلْ  }166مه والْمآلئکَۀُ یشْهدونَ وکَفَى بِاللّه شَهِیدا  {لـَّ
دهد [او] آن را به علم خویش نازل کرده است و فرشتگان [نیز] گواهى لیکن خدا به [حقانیت] آنچه بر تو نازل کرده است گواهى مى

 }166خدا گواه باشد {دهند و کافى استمى

دصینَ کَفَرُواْ وا  {إِنَّ الَّذیدعضَلُّواْ ضَالَالً ب قَد بِیلِ اللّهن س167واْ ع{ 
 }167اند {تردید کسانى که کفر ورزیدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند به گمراهى دور و درازى افتادهبى

یدهیالَ لو مرَ لَهغْفیل کُنِ اللّهی واْ لَمظَلَمینَ کَفَرُواْ وطَرِیقاً  {إِنَّ الَّذ م168ه{ 
 }168کسانى که کفر ورزیدند و ستم کردند خدا بر آن نیست که آنان را بیامرزد و به راهى هدایت کند {

 }169إِالَّ طَرِیقَ جهنَّم خَالدینَ فیها أَبدا وکَانَ ذَلک علَى اللّه یسیرًا  {
 }169ر] براى خدا آسان است {مگر راه جهنم که همیشه در آن جاودانند و این [کا

للَّه ما فی السماوات واألَرضِ  یا أَیها النَّاس قَد جاءکُم الرَّسولُ بِالْحقِّ من ربکُم فَآمنُواْ خَیرًا لَّکُم وإِن تَکْفُرُواْ فَإِنَّ

 }170وکَانَ اللّه علیما حکیما  {
[موعود] حقیقت را از سوى پروردگارتان براى شما آورده است پس ایمان بیاورید که براى شما بهتر است و اگر اى مردم آن پیامبر 

 }170کافر شوید [بدانید که] آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست و خدا داناى حکیم است {

الَ تَقُولُواْ عو کُمینی دتَابِ الَ تَغْلُواْ فلَ الْکا أَهی تُهمکَلو ولُ اللّهسر مرْینُ مى ابیسع یحسا الْمقِّ إِنَّمإِالَّ الْح لَى اللّه

رًا لَّکُمواْ خَیالَ تَقُولُواْ ثَالَثَۀٌ انتَهو هلسرو نُواْ بِاللّهفَآم نْهم وحرو مرْیا إِلَى مأَلْقَاه س داحو إِلَـه ا اللّهکُونَ إِنَّمأَن ی انَهحب

 }171لَه ولَد لَّه ما فی السماوات وما فی األَرضِ وکَفَى بِاللّه وکیالً  {
اى اهل کتاب در دین خود غلو مکنید و در باره خدا جز [سخن] درست مگویید مسیح عیسى بن مریم فقط پیامبر خدا و کلمه اوست 

گانه است باز ایستید روحى از جانب اوست پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید [خدا] سه که آن را به سوى مریم افکنده و
خدا فقط معبودى یگانه است منزه از آن است که براى او فرزندى باشد آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است که براى شما بهتر است

 }171از آن اوست و خداوند بس کارساز است {

ستَکْبِرْ فَسیحشُرُهم إِلَیه یستَنکف الْمسیح أَن یکُونَ عبداً لِّلّه والَ الْمآلئکَۀُ الْمقَرَّبونَ ومن یستَنکف عنْ عبادته وی لَّن

 }172جمیعا  {
و هر کس از پرستش او امتناع ورزد و بزرگى فروشد  ورزد و فرشتگان مقرب [نیز ابا ندارند]مسیح از اینکه بنده خدا باشد هرگز ابا نمى
 }172آورد {به زودى همه آنان را به سوى خود گرد مى
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عذِّبهم استَنکَفُواْ واستَکْبرُواْ فَی فَأَما الَّذینَ آمنُواْ وعملُواْ الصالحات فَیوفِّیهِم أُجورهم ویزیدهم من فَضْله وأَما الَّذینَ

 }173عذَابا أَلُیما والَ یجِدونَ لَهم من دونِ اللّه ولیا والَ نَصیرًا  {
اند پاداششان را به تمام [و کمال] خواهد داد و از فضل خود به ایشان افزونتر اما کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

سازد و در برابر خدا براى خود یار و اند آنان را به عذابى دردناك دچار مىه و بزرگى فروختهبخشد و اما کسانى که امتناع ورزیدمى
 }173یاورى نخواهند یافت {

 }174یا أَیها النَّاس قَد جاءکُم برْهانٌ من ربکُم وأَنزَلْنَا إِلَیکُم نُورا مبِینًا  {
 }174ایم {پروردگارتان برهانى آمده است و ما به سوى شما نورى تابناك فرو فرستادهاى مردم در حقیقت براى شما از جانب 

هإِلَی یهِمدهیفَضْلٍ وو نْهۀٍ ممحی رف ملُهخدیفَس واْ بِهمتَصاعو نُواْ بِاللّهینَ آما الَّذا  {فَأَمیمتَقسرَاطًا م175 ص{ 
گرویدند و به او تمسک جستند به زودى [خدا] آنان را در جوار رحمت و فضلى از جانب خویش درآورد و  و اما کسانى که به خدا

 }175ایشان را به سوى خود به راهى راست هدایت کند {

فَلَه أُخْت لَهو لَدو لَه سلَی لَکرُؤٌ هی الْکَالَلَۀِ إِنِ امف یکُمفْتی قُلِ اللّه تَفْتُونَکسی آ إِن لَّمرِثُهی وهو ا تَرَكم فصا ن

ء فَللذَّکَرِ مثْلُ حظِّ األُنثَیینِ یبینُ یکُن لَّها ولَد فَإِن کَانَتَا اثْنَتَینِ فَلَهما الثُّلُثَانِ مما تَرَك وإِن کَانُواْ إِخْوةً رجاالً ونسا

لُّواْ وأَن تَض لَکُم اللّه}  یملع ءبِکُلِّ شَی 176اللّه{ 
دهد اگر مردى بمیرد و فرزندى نداشته باشد و خواهرى داشته باشد طلبند بگو خدا در باره کالله فتوا مىاز تو [در باره کالله] فتوا مى

[ورثه فقط] دو خواهر باشند  برد اگر براى او [=خواهر] فرزندى نباشد پس اگرنصف میراث از آن اوست و آن [مرد نیز] از او ارث مى
دهد خدا براى شما توضیح مىدو سوم میراث براى آن دو است و اگر [چند] خواهر و برادرند پس نصیب مرد مانند نصیب دو زن است

 }176تا مبادا گمراه شوید و خداوند به هر چیزى داناست {
 

 حشر - 99

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 خداوند رحمتگر مهربانبه نام 

}  یمکزِیزُ الْحالْع وهضِ وی الْأَرا فمو اتاومی السا فم لَّهل حب1س{ 
 }1کار {ناپذیر سنجیدهشکستگوى خداى هستند و اوستآنچه در آسمانها و در زمین است تسبیح

لِ الْکنْ أَهینَ کَفَرُوا مالَّذ ي أَخْرَجالَّذ وه متُهعانم مظَنُّوا أَنَّهوا وخْرُجأَن ی ا ظَنَنتُمشْرِ ملِ الْحأَول مارِهین دتَابِ م

یونَ بخْرِبی بالرُّع ی قُلُوبِهِمف قَذَفوا وبتَسحی ثُ لَمینْ حم اللَّه مفَأَتَاه نَ اللَّهم مونُهصأَحو یهِمدم بِأَیي وتَهدی

 }2الْمؤْمنینَ فَاعتَبِرُوا یا أُولی الْأَبصارِ  {
کردید که بیرون اوست کسى که از میان اهل کتاب کسانى را که کفر ورزیدند در نخستین اخراج [از مدینه] بیرون کرد گمان نمى

کردند بر آنان درآمد دا از آنجایى که تصور نمىروند و خودشان گمان داشتند که دژهایشان در برابر خدا مانع آنها خواهد بود و[لى] خ
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وران عبرت کردند پس اى دیدههاى خود را خراب مىخود و دست مؤمنان خانهو در دلهایشان بیم افکند [به طورى که] خود به دست
 }2گیرید {

لَها ونْیی الدف مهذَّبلَاء لَعالْج هِملَیع اللَّه لَا أَن کَتَبلَوالنَّارِ  {و ذَابرَةِ عی الْآخف 3م{ 
 }3کرد و در آخرت [هم] عذاب آتش داشتند {و اگر خدا این جالى وطن را بر آنان مقرر نکرده بود قطعا آنها را در دنیا عذاب مى

 یدشَد فَإِنَّ اللَّه شَاقِّ اللَّهن یمو ولَهسرو شَاقُّوا اللَّه مبِأَنَّه کقَابِ  {ذَل4الْع{ 
 }4کیفر است {این [عقوبت] براى آن بود که آنها با خدا و پیامبرش در افتادند و هر کس با خدا درافتد [بداند که] خدا سخت

 }5ما قَطَعتُم من لِّینَۀٍ أَو تَرَکْتُموها قَائمۀً علَى أُصولها فَبِإِذْنِ اللَّه ولیخْزِي الْفَاسقینَ  {
 }5هایشان بر جاى نهادید به فرمان خدا بود تا نافرمانان را خوار گرداند {خرما بریدید یا آنها را [دست نخورده] بر ریشهآنچه درخت

رسلَه علَى من یشَاء واللَّه علَى طُ وما أَفَاء اللَّه علَى رسوله منْهم فَما أَوجفْتُم علَیه منْ خَیلٍ ولَا رِکَابٍ ولَکنَّ اللَّه یسلِّ

 }6کُلِّ شَیء قَدیرٌ  {
و آنچه را خدا از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید [شما براى تصاحب آن] اسب یا شترى بر آن نتاختید ولى خدا 

 }6گرداند و خدا بر هر کارى تواناست {فرستادگانش را بر هر که بخواهد چیره مى

ینِماکسالْمى وتَامالْیى وي الْقُرْبذلولِ ولرَّسلو لَّهلِ الْقُرَى فَلنْ أَهم هولسلَى رع کُونَ ا أَفَاء اللَّهلَا ی بِیلِ کَینِ السابو 

ع اکُما نَهمو ولُ فَخُذُوهالرَّس ا آتَاکُممو نکُماء مینَ الْأَغْنیولَۀً بقَابِ  {دالْع یدشَد إِنَّ اللَّه اتَّقُوا اللَّهوا وفَانتَه 7نْه{ 
ها عاید پیامبرش گردانید از آن خدا و از آن پیامبر [او] و متعلق به خویشاوندان نزدیک [وى] و آنچه خدا از [دارایى] ساکنان آن قریه

دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید و  ماندگان است تا میان توانگران شمایتیمان و بینوایان و درراه
 }7کیفر است {از آنچه شما را باز داشت بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت

ه ورِضْوانًا وینصرُونَ اللَّه ورسولَه للْفُقَرَاء الْمهاجِرِینَ الَّذینَ أُخْرِجوا من دیارِهم وأَموالهِم یبتَغُونَ فَضْلًا منَ اللَّ

 }8أُولَئک هم الصادقُونَ  {
[این غنایم نخست] اختصاص به بینوایان مهاجرى دارد که از دیارشان و اموالشان رانده شدند خواستار فضل خدا و خشنودى [او] 

 }8درست کردارند { کنند اینان همان مردمباشند و خدا و پیامبرش را یارى مىمى

ورِهدی صونَ فجِدلَا یو هِمرَ إِلَیاجنْ هونَ مبحی هِملن قَبانَ مالْإِیمو ارؤُوا الدوینَ تَبالَّذرُونَ وؤْثیا أُوتُوا ومۀً ماجح م

نَفْس وقَ شُحن یمۀٌ واصخَص کَانَ بِهِم لَوو هِملَى أَنفُسونَ  {عحفْلالْم مه کلَئفَأُو 9ه{ 
اند هر کس را که به سوى آنان کوچ کرده دوست دارند و و [نیز] کسانى که قبل از [مهاجران] در [مدینه] جاى گرفته و ایمان آورده

باشد آنها را بر  یابند و هر چند در خودشان احتیاجى [مبرم]نسبت به آنچه به ایشان داده شده است در دلهایشان حسدى نمى
 }9دارند و هر کس از خست نفس خود مصون ماند ایشانند که رستگارانند {خودشان مقدم مى

لَّذینَ آمنُوا ا تَجعلْ فی قُلُوبِنَا غلا لِّوالَّذینَ جاؤُوا من بعدهم یقُولُونَ ربنَا اغْفرْ لَنَا ولإِخْواننَا الَّذینَ سبقُونَا بِالْإِیمانِ ولَ

}  یمحر ؤُوفر نَا إِنَّکب10ر{ 
گویند پروردگارا بر ما و بر آن برادرانمان که در ایمان آوردن بر ما اند [و] مىو [نیز] کسانى که بعد از آنان [=مهاجران و انصار] آمده

اى مگذار پروردگارا راستى که تو رئوف و یچ گونه] کینهاند [هپیشى گرفتند ببخشاى و در دلهایمان نسبت به کسانى که ایمان آورده
 }10مهربانى {
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تُمنْ أُخْرِجتَابِ لَئلِ الْکنْ أَهینَ کَفَرُوا مالَّذ هِمانإِخْوقُولُونَ لینَ نَافَقُوا یتَر إِلَى الَّذ أَلَم  یکُمف یعلَا نُطو کُمعنَّ ملَنَخْرُج

 }11ن قُوتلْتُم لَنَنصرَنَّکُم واللَّه یشْهد إِنَّهم لَکَاذبونَ  {أَحدا أَبدا وإِ
گفتند اگر اخراج شدید حتما مگر کسانى را که به نفاق برخاستند ندیدى که به برادران اهل کتاب خود که از در کفر درآمده بودند مى

نخواهیم برد و اگر با شما جنگیدند حتما شما را یارى خواهیم کرد و با شما بیرون خواهیم آمد و بر علیه شما هرگز از کسى فرمان 
 }11دهد که قطعا آنان دروغگویانند {خدا گواهى مى

اربلُّنَّ الْأَدولَی مرُوهن نَّصلَئو مرُونَهنصلُوا لَا ین قُوتلَئو مهعونَ مخْرُجوا لَا ینْ أُخْرِجرُونَلَئنصلَا ی 12{   ثُم{ 
اگر [یهود] اخراج شوند آنها با ایشان بیرون نخواهند رفت و اگر با آنان جنگیده شود [منافقان] آنها را یارى نخواهند کرد و اگر 

 }12خواهند کرد و [دیگر] یارى نیابند {یاریشان کنند حتما [در جنگ] پشت

ذَل نَ اللَّهم مورِهدی صۀً فبهر أَشَد ونَ  {لَأَنتُمفْقَهلَّا ی مقَو مبِأَنَّه 13ک{ 
 }13فهمند {اند که نمىشما قطعا در دلهاى آنان بیش از خدا مایه هراسید چرا که آنان مردمانى

هبستَح یدشَد منَهیب مهأْسرٍ بداء جرن وم نَۀٍ أَوصحی قُرًى ما إِلَّا فیعمج لُونَکُمقَاتلَا ی مبِأَنَّه کشَتَّى ذَل مهقُلُوبا ویعمج م

 }14قَوم لَّا یعقلُونَ  {
هایى که داراى استحکاماتند یا از پشت دیوارها با شما نخواهند جنگید جنگشان میان [آنان به صورت] دسته جمعى جز در قریه

 }14اندیشند {اند که نمىاست زیرا آنان مردمانىپندارى و[لى] دلهایشان پراکنده خودشان سخت است آنان را متحد مى

}  یمأَل ذَابع ملَهو مرِهالَ أَمبا ذَاقُوا وقَرِیب هِملن قَبینَ مثَلِ الَّذ15کَم{ 
 }15درست مانند همان کسانى که اخیرا [در واقعه بدر] سزاى کار [بد] خود را چشیدند و آنان را عذاب دردناکى خواهد بود {

بر اللَّه إِنِّی أَخَاف نکم رِيءا کَفَرَ قَالَ إِنِّی بانِ اکْفُرْ فَلَملْإِنسطَانِ إِذْ قَالَ لثَلِ الشَّیینَ  {کَمالَم16 الْع{ 
نیان شیطان که به انسان گفت کافر شو و چون [وى] کافر شد گفت من از تو بیزارم زیرا من از خدا پروردگار جهاچون حکایت

 }16ترسم {مى

 }17فَکَانَ عاقبتَهما أَنَّهما فی النَّارِ خَالدینِ فیها وذَلک جزَاء الظَّالمینَ  {
 }17مانند و سزاى ستمگران این است {و فرجام هردوشان آن است که هر دو در آتش جاوید مى

 نُوا اتَّقُوا اللَّهینَ آما الَّذها أَیلُونَ  {یما تَعخَبِیرٌ بِم إِنَّ اللَّه اتَّقُوا اللَّهو غَدل تما قَدم لْتَنظُرْ نَفْس18و{ 
اید از خدا پروا دارید و هر کسى باید بنگرد که براى فردا[ى خود] از پیش چه فرستاده است و [باز] از خدا اى کسانى که ایمان آورده

 }18کنید آگاه است {مى خدا به آنچهبترسید در حقیقت

 }19ولَا تَکُونُوا کَالَّذینَ نَسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئک هم الْفَاسقُونَ  {
 }19و چون کسانى مباشید که خدا را فراموش کردند و او [نیز] آنان را دچار خودفراموشى کرد آنان همان نافرمانانند {

 }20ب النَّارِ وأَصحاب الْجنَّۀِ أَصحاب الْجنَّۀِ هم الْفَائزُونَ  {لَا یستَوِي أَصحا
 }20دوزخیان با بهشتیان یکسان نیستند بهشتیانند که کامیابانند {

لْکتو ۀِ اللَّهنْ خَشْیا معدتَصا معخَاش تَهلٍ لَّرَأَیبلَى جذَا الْقُرْآنَ عأَنزَلْنَا ه تَفَکَّرُونَ   لَوی ملَّهلنَّاسِ لَعا لهثَالُ نَضْرِبالْأَم

}21{ 
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دیدى و این م ث لها را براى مردم پاشیده مىفرستادیم یقینا آن [کوه] را از بیم خدا فروتن [و] از هماگر این قرآن را بر کوهى فرومى
 }21زنیم باشد که آنان بیندیشند {مى

 }22لَه إِلَّا هو عالم الْغَیبِ والشَّهادةِ هو الرَّحمنُ الرَّحیم  {هو اللَّه الَّذي لَا إِ
 }22خدایى که غیر از او معبودى نیست داننده غیب و آشکار است اوست رحمتگر مهربان {اوست

الْمهیمنُ الْعزِیزُ الْجبار الْمتَکَبرُ سبحانَ اللَّه عما یشْرِکُونَ   هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو الْملک الْقُدوس السلَام الْمؤْمنُ

}23{ 
حقه خود که] نگهبان عزیز جبار [و] خدایى که جز او معبودى نیست همان فرمانرواى پاك سالمت[بخش و] مؤمن [به حقیقتاوست

 }23گردانند {خدا از آنچه [با او] شریک مىمتکبر [است] پاك است

 }24وهو الْعزِیزُ الْحکیم  {هو اللَّه الْخَالقُ الْبارِئُ الْمصور لَه الْأَسماء الْحسنَى یسبح لَه ما فی السماوات والْأَرضِ 
گویند زمین است [جمله] تسبیح او مى خداى خالق نوساز صورتگر [که] بهترین نامها [و صفات] از آن اوست آنچه در آسمانها واوست

 }24و او عزیز حکیم است {
 
 

 ممتحنۀ  - 100

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

بِالْمودةِ وقَد کَفَرُوا بِما جاءکُم منَ الْحقِّ یخْرِجونَ یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لَا تَتَّخذُوا عدوي وعدوکُم أَولیاء تُلْقُونَ إِلَیهِم 

رْضَاتغَاء متابی وبِیلی سا فادجِه تُمخَرَج إِن کُنتُم کُمبر نُوا بِاللَّهأَن تُؤْم اکُمإِیولَ وأَنَا الرَّسةِ ودوهِم بِالْمرُّونَ إِلَیی تُس

بِم لَمبِیلِ  {أَعاء السوضَلَّ س فَقَد نکُمم لْهفْعن یمو لَنتُما أَعمو تُم1ا أَخْفَی{ 
اید دشمن من و دشمن خودتان را به دوستى برمگیرید [به طورى] که با آنها اظهار دوستى کنید و حال اى کسانى که ایمان آورده

کنند که [چرا] به خدا پروردگارتان [و] پیامبر [خدا] و شما را [از مکه] بیرون مىآنکه قطعا به آن حقیقت که براى شما آمده کافرند 
کنید در اید [شما] پنهانى با آنان رابطه دوستى برقرار مىاید اگر براى جهاد در راه من و طلب خشنودى من بیرون آمدهایمان آورده

رم و هر کس از شما چنین کند قطعا از راه درست منحرف گردیده حالى که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشکار نمودید دانات
 }1است {

 }2کْفُرُونَ  {إِن یثْقَفُوکُم یکُونُوا لَکُم أَعداء ویبسطُوا إِلَیکُم أَیدیهم وأَلْسنَتَهم بِالسوء وودوا لَو تَ
 }2دست و زبان بگشایند و آرزو دارند که کافر شوید { یابند دشمن شما باشند و بر شما به بدىاگر بر شما دست

 }3{  لَن تَنفَعکُم أَرحامکُم ولَا أَولَادکُم یوم الْقیامۀِ یفْصلُ بینَکُم واللَّه بِما تَعملُونَ بصیرٌ
دهید دهد و خدا به آنچه انجام مىمیانتان فیصله مىرسانند [خدا] روز قیامت نه خویشان شما و نه فرزندانتان هرگز به شما سود نمى

 }3بیناست {
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مو نکُمرَاء مإِنَّا ب هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعینَ مالَّذو یمرَاهی إِبنَۀٌ فسةٌ حوأُس لَکُم کَانَت کَفَرْنَا قَد ونِ اللَّهن دونَ مدبا تَعم

ستَغْفرَنَّ لَک وما أَملک وبینَکُم الْعداوةُ والْبغْضَاء أَبدا حتَّى تُؤْمنُوا بِاللَّه وحده إِلَّا قَولَ إِبرَاهیم لأَبِیه لَأَبِکُم وبدا بینَنَا 

 }4مصیرُ  {لَک منَ اللَّه من شَیء ربنَا علَیک تَوکَّلْنَا وإِلَیک أَنَبنَا وإِلَیک الْ
قطعا براى شما در [پیروى از] ابراهیم و کسانى که با اویند سرمشقى نیکوست آنگاه که به قوم خود گفتند ما از شما و از آنچه به جاى 

ورزیم و میان ما و شما دشمنى و کینه همیشگى پدیدار شده تا وقتى که فقط به خدا ایمان پرستید بیزاریم به شما کفر مىخدا مى
ید جز [در] سخن ابراهیم [که] به [نا]پدر[ى] خود [گفت] حتما براى تو آمرزش خواهم خواست با آنکه در برابر خدا اختیار چیزى آور

 }4را براى تو ندارم اى پروردگار ما بر تو اعتماد کردیم و به سوى تو بازگشتیم و فرجام به سوى توست {

 }5کَفَرُوا واغْفرْ لَنَا ربنَا إِنَّک أَنت الْعزِیزُ الْحکیم  { ربنَا لَا تَجعلْنَا فتْنَۀً لِّلَّذینَ
کارى اند مگردان و بر ما ببخشاى که تو خود تواناى سنجیدهپروردگارا ما را وسیله آزمایش [و آماج آزار] براى کسانى که کفر ورزیده

}5{ 

 }6کَانَ یرْجو اللَّه والْیوم الْآخرَ ومن یتَولَّ فَإِنَّ اللَّه هو الْغَنی الْحمید  {لَقَد کَانَ لَکُم فیهِم أُسوةٌ حسنَۀٌ لمن 
بندد و هر کس روى قطعا براى شما در [پیروى از] آنان سرمشقى نیکوست [یعنى] براى کسى که به خدا و روز بازپسین امید مى

 }6وده[صفات] است {نیاز ستبرتابد [بداند که] خدا همان بى

ر غَفُور اللَّهیرٌ وقَد اللَّهةً ودوم منْهتُم میادینَ عنَ الَّذیبو نَکُمیلَ بعجأَن ی ى اللَّهسع}  یم7ح{ 
ست و خدا آمرزنده امید است که خدا میان شما و میان کسانى از آنان که [ایشان را] دشمن داشتید دوستى برقرار کند و خدا توانا

 }7مهربان است {

مرُّوهأَن تَب ارِکُمین دوکُم مخْرِجی لَمینِ وی الدف لُوکُمقَاتی ینَ لَمنِ الَّذع اللَّه اکُمنْهلَا ی  بحی إِنَّ اللَّه هِمطُوا إِلَیتُقْسو

 }8الْمقْسطینَ  {
دارد که با آنان نیکى کنید و اند باز نمى[کار] دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده[اما] خدا شما را از کسانى که در 

 }8دارد {با ایشان عدالت ورزید زیرا خدا دادگران را دوست مى

ارِکُمین دوکُم مأَخْرَجینِ وی الدف ینَ قَاتَلُوکُمنِ الَّذع اللَّه اکُمنْها ین  إِنَّممو مهلَّوأَن تَو لَى إِخْرَاجِکُمرُوا عظَاهو

 }9یتَولَّهم فَأُولَئک هم الظَّالمونَ  {
هایتان بیرون رانده و در دارد که در [کار] دین با شما جنگ کرده و شما را از خانهفقط خدا شما را از دوستى با کسانى باز مى

 }9اند و هر کس آنان را به دوستى گیرد آنان همان ستمگرانند {ى کردهراندنتان با یکدیگر همپشتبیرون

فَإِنْ علمتُموهنَّ مؤْمنَات فَلَا یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا جاءکُم الْمؤْمنَات مهاجِرَات فَامتَحنُوهنَّ اللَّه أَعلَم بِإِیمانهِنَّ 

هنَّ إِذَا کُفَّارِ لَا هنَّ حلٌّ لَّهم ولَا هم یحلُّونَ لَهنَّ وآتُوهم ما أَنفَقُوا ولَا جنَاح علَیکُم أَن تَنکحوتَرْجِعوهنَّ إِلَى الْ

قُوا ذَلکُم حکْم اللَّه یحکُم بینَکُم آتَیتُموهنَّ أُجورهنَّ ولَا تُمسکُوا بِعصمِ الْکَوافرِ واسأَلُوا ما أَنفَقْتُم ولْیسأَلُوا ما أَنفَ

}  یمکح یملع اللَّه10و{ 
اید چون زنان با ایمان مهاجر نزد شما آیند آنان را بیازمایید خدا به ایمان آنان داناتر است پس اگر آنان را اى کسانى که ایمان آورده

بازنگردانید نه آن زنان بر ایشان حاللند و نه آن [مردان] بر این زنان حالل و هر  باایمان تشخیص دادید دیگر ایشان را به سوى کافران
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اند به [شوهران] آنها بدهید و بر شما گناهى نیست که در صورتى که م هرشان را به آنان بدهید با ایشان چه خرج [این زنان] کرده
نباشید] و آنچه را شما [براى زنان مرتد و فرارى خود که به کفار  ازدواج کنید و به پیوندهاى قبلى کافران متمسک نشوید [و پایبند

اند [از شما] مطالبه کنند این حکم خداست اید [از کافران] مطالبه کنید و آنها هم باید آنچه را خرج کردهاند] خرج کردهپناهنده شده
 }10کند و خدا داناى حکیم است {[که] میان شما داورى مى

 إِن فَاتَکُماتَّوا أَنفَقُوا وثْلَ مم مهاجوأَز تبینَ ذَهفَآتُوا الَّذ تُماقَبإِلَى الْکُفَّارِ فَع اجِکُمونْ أَزم ءي أَنتُم شَیالَّذ قُوا اللَّه

 }11بِه مؤْمنُونَ  {
یافتید پس به را ندادند] و شما غنیمت و در صورتى که [زنى] از همسران شما به سوى کفار رفت [و کفار م هر مورد مطالبه شما

 }11اند بدهید و از آن خدایى که به او ایمان دارید بترسید {اند معادل آنچه خرج کردهکسانى که همسرانشان رفته

ا یسرِقْنَ ولَا یزْنینَ ولَا یقْتُلْنَ أَولَادهنَّ ولَا یا أَیها النَّبِی إِذَا جاءك الْمؤْمنَات یبایِعنَک علَى أَن لَّا یشْرِکْنَ بِاللَّه شَیئًا ولَ

غْفرْ لَهنَّ اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحیم  یأْتینَ بِبهتَانٍ یفْتَرِینَه بینَ أَیدیهِنَّ وأَرجلهِنَّ ولَا یعصینَک فی معرُوف فَبایِعهنَّ واستَ

}12{ 
پیامبر چون زنان باایمان نزد تو آیند که [با این شرط] با تو بیعت کنند که چیزى را با خدا شریک نسازند و دزدى نکنند و زنا اى 

هاى حرامزاده پیش دست و پاى خود را با بهتان [و حیله] به شوهر نبندند و در [کار] نیک از تو نکنند و فرزندان خود را نکشند و بچه
 }12ا آنان بیعت کن و از خدا براى آنان آمرزش بخواه زیرا خداوند آمرزنده مهربان است {نافرمانى نکنند ب

 سئا یرَةِ کَمنَ الْآخوا مسئی قَد هِملَیع اللَّه با غَضما قَولَّونُوا لَا تَتَوینَ آما الَّذها أَیورِ  یابِ الْقُبحنْ أَصم الْکُفَّار

}13{ 
اند همان اید مردمى را که خدا بر آنان خشم رانده به دوستى مگیرید آنها واقعا از آخرت سلب امید کردهانى که ایمان آوردهاى کس

 }13اند {گونه که کافران اهل گور قطع امید نموده
 

 نور - 101

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1أَنزَلْنَاها وفَرَضْنَاها وأَنزَلْنَا فیها آیات بینَات لَّعلَّکُم تَذَکَّرُونَ  {سورةٌ 
 }1اى است که آن را نازل و آن را فرض گردانیدیم و در آن آیاتى روشن فرو فرستادیم باشد که شما پند پذیرید {[این] سوره

وا کُلَّ ودلی فَاجالزَّانۀُ ویالْالزَّانو نُونَ بِاللَّهتُؤْم إِن کُنتُم ینِ اللَّهی دأْفَۀٌ فا رلَا تَأْخُذْکُم بِهِمةٍ ولْدئَۀَ جا ممنْهم دمِ احوی

 }2الْآخرِ ولْیشْهد عذَابهما طَائفَۀٌ منَ الْمؤْمنینَ  {
به خدا و روز بازپسین ایمان دارید در [کار] دین خدا نسبت به آن دو دلسوزى به هر زن زناکار و مرد زناکارى صد تازیانه بزنید و اگر 

 }2نکنید و باید گروهى از مؤمنان در کیفر آن دو حضور یابند {

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٥۲٤                                                   https:T.me/quranpuyan 

ذَل رِّمحو شْرِكم انٍ أَوا إِلَّا زهحنکۀُ لَا ییالزَّانشْرِکَۀً وم ۀً أَویانإلَّا ز حنکی لَا یالزَّانینَ  { کنؤْملَى الْم3ع{ 
مرد زناکار جز زن زناکار یا مشرك را به همسرى نگیرد و زن زناکار جز مرد زناکار یا مشرك را به زنى نگیرد و بر مؤمنان این [امر] 

 }3حرام گردیده است {

دلاء فَاجدۀِ شُهعبأْتُوا بِأَری لَم ثُم نَاتصحونَ الْمرْمینَ یالَّذو مه کلَئأُوا ودةً أَبادشَه ملُوا لَهلَا تَقْبةً ولْدینَ جانثَم موه

 }4الْفَاسقُونَ  {
آورند هشتاد تازیانه به آنان بزنید و هیچگاه شهادتى از آنها دهند سپس چهار گواه نمىو کسانى که نسبت زنا به زنان شوهردار مى

 }4د {نپذیرید و اینانند که خود فاسقن

}  یمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهلَحأَصو کذَل دعن بوا مینَ تَاب5إِلَّا الَّذ{ 
 }5مگر کسانى که بعد از آن [بهتان] توبه کرده و به صالح آمده باشند که خدا البته آمرزنده مهربان است {

 }6هداء إِلَّا أَنفُسهم فَشَهادةُ أَحدهم أَربع شَهادات بِاللَّه إِنَّه لَمنَ الصادقینَ  {والَّذینَ یرْمونَ أَزواجهم ولَم یکُن لَّهم شُ
دهند و جز خودشان گواهانى [دیگر] ندارند هر یک از آنان [باید] چهار بار به خدا سوگند و کسانى که به همسران خود نسبت زنا مى

 }6استگویان است {یاد کند که او قطعا از ر

 }7والْخَامسۀُ أَنَّ لَعنَت اللَّه علَیه إِن کَانَ منَ الْکَاذبِینَ ویدرأُ  {
 }7خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد {و [گواهى در دفعه] پنجم این است که [شوهر بگوید] لعنت

 }8اللَّه إِنَّه لَمنَ الْکَاذبِینَ  {عنْها الْعذَاب أَنْ تَشْهد أَربع شَهادات بِ
 }8شود در صورتى که چهار بار به خدا سوگند یاد کند که [شوهر] او جدا از دروغگویان است {و از [زن] کیفر ساقط مى

 }9والْخَامسۀَ أَنَّ غَضَب اللَّه علَیها إِن کَانَ منَ الصادقینَ  {
 }9بر او باد اگر [شوهرش] از راستگویان باشد { و [گواهى] پنجم آنکه خشم خدا

}  یمکح ابتَو أَنَّ اللَّهو تُهمحرو کُملَیع لَا فَضْلُ اللَّهلَو10و{ 
 }10شدید] {کار است [رسوا مىپذیر سنجیدهخدا بر شما نبود و اینکه خدا توبهو اگر فضل و رحمت

منَ الْإِثْمِ والَّذي بِالْإِفْک عصبۀٌ منکُم لَا تَحسبوه شَرا لَّکُم بلْ هو خَیرٌ لَّکُم لکُلِّ امرِئٍ منْهم ما اکْتَسب إِنَّ الَّذینَ جاؤُوا 

}  یمظع ذَابع لَه منْهم رَهبلَّى ک11تَو{ 
اى از شما بودند آن [تهمت] را شرى براى خود تصور مکنید آوردند دسته در حقیقت کسانى که آن بهتان [داستان افک] را [در میان]

بلکه براى شما در آن مصلحتى [بوده] است براى هر مردى از آنان [که در این کار دست داشته] همان گناهى است که مرتکب شده 
 }11ت {خواهد داشاست و آن کس از ایشان که قسمت عمده آن را به گردن گرفته است عذابى سخت

 }12لَولَا إِذْ سمعتُموه ظَنَّ الْمؤْمنُونَ والْمؤْمنَات بِأَنفُسهِم خَیرًا وقَالُوا هذَا إِفْک مبِینٌ  {
 }12چرا هنگامى که آن [بهتان] را شنیدید مردان و زنان مؤمن گمان نیک به خود نبردند و نگفتند این بهتانى آشکار است {

 }13وا علَیه بِأَربعۀِ شُهداء فَإِذْ لَم یأْتُوا بِالشُّهداء فَأُولَئک عند اللَّه هم الْکَاذبونَ  {لَولَا جاؤُ
 }13اند اینانند که نزد خدا دروغگویانند {چرا چهار گواه بر [صحت] آن [بهتان] نیاوردند پس چون گواهان [الزم] را نیاورده

 }14ه علَیکُم ورحمتُه فی الدنْیا والْآخرَةِ لَمسکُم فی ما أَفَضْتُم فیه عذَاب عظیم  {ولَولَا فَضْلُ اللَّ
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و اگر فضل خدا و رحمتش در دنیا و آخرت بر شما نبود قطعا به [سزاى] آنچه در آن به دخالت پرداختید به شما عذابى بزرگ 
 }14رسید {مى

 }15ظیم  {ه بِأَلْسنَتکُم وتَقُولُونَ بِأَفْواهکُم ما لَیس لَکُم بِه علْم وتَحسبونَه هینًا وهو عند اللَّه عإِذْ تَلَقَّونَ
کارى  پنداشتید کهگفتید و مىگرفتید و با زبانهاى خود چیزى را که بدان علم نداشتید مىآنگاه که آن [بهتان] را از زبان یکدیگر مى

 }15سهل و ساده است با اینکه آن [امر] نزد خدا بس بزرگ بود {

}  یمظتَانٌ عهذَا به انَکحبذَا سبِه کُونُ لَنَا أَن نَّتَکَلَّما یقُلْتُم م وهتُمعملَا إِذْ سلَو16و{ 
[موضوع] سخن گوییم [خداوندا] تو منزهى این بهتانى و [گر نه] چرا وقتى آن را شنیدید نگفتید براى ما سزاوار نیست که در این 

 }16بزرگ است {

 }17یعظُکُم اللَّه أَن تَعودوا لمثْله أَبدا إِن کُنتُم مؤْمنینَ  {
 }17دهد که هیچ گاه دیگر مثل آن را اگر مؤمنید تکرار نکنید {خدا اندرزتان مى

و اتالْآی لَکُم نُ اللَّهیبیو}  یمکح یملع 18اللَّه{ 
 }18کار است {کند و خدا داناى سنجیدهو خدا براى شما آیات [خود] را بیان مى

لَا تَعلَمونَ   واللَّه یعلَم وأَنتُمإِنَّ الَّذینَ یحبونَ أَن تَشیع الْفَاحشَۀُ فی الَّذینَ آمنُوا لَهم عذَاب أَلیم فی الدنْیا والْآخرَةِ 

}19{ 
اند شیوع پیدا کند براى آنان در دنیا و آخرت عذابى پر درد خواهد کسانى که دوست دارند که زشتکارى در میان آنان که ایمان آورده

 }19دانید {داند و شما نمىبود و خدا[ست که] مى

أَنَّ اللَّه رو تُهمحرو کُملَیع لَا فَضْلُ اللَّهلَوو}  یمحر 20ؤُوف{ 
 }20خدا بر شما نبود و اینکه خدا رئوف و مهربان است [مجازات سختى در انتظارتان بود] {و اگر فضل و رحمت

أْمی طَانِ فَإِنَّهالشَّی اتخُطُو تَّبِعن یمطَانِ والشَّی اتوا خُطُونُوا لَا تَتَّبِعینَ آما الَّذها أَییلَا فَضْلُ رُ بِالْفَحلَونکَرِ والْمشَاء و

یعمس اللَّهشَاء ون یزَکِّی می نَّ اللَّهلَکا ودأَب دنْ أَحنکُم مکَا ما زم تُهمحرو کُملَیع اللَّه }  یمل21ع{ 
اى شیطان نهد [بداند که] او به زشتکارى اید پاى از پى گامهاى شیطان منهید و هر کس پاى بر جاى گامهاى کسانى که ایمان آورده

شد ولى [این] خداست که هر کس را دارد و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود هرگز هیچ کس از شما پاك نمىو ناپسند وامى
 }21گرداند و خدا[ست که] شنواى داناست {بخواهد پاك مى

ن یؤْتُوا أُولی الْقُرْبى والْمساکینَ والْمهاجِرِینَ فی سبِیلِ اللَّه ولْیعفُوا ولْیصفَحوا ولَا یأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ منکُم والسعۀِ أَ

}  یمحر غَفُور اللَّهو لَکُم رَ اللَّهغْفونَ أَن یب22أَلَا تُح{ 
ن و تهیدستان و مهاجران راه خدا دریغ ورزند و باید عفو کنند و دولتان شما نباید از دادن [مال] به خویشاونداداران و فراخو سرمایه

 }22گذشت نمایند مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید و خدا آمرزنده مهربان است {

 ملَهرَةِ والْآخا ونْیی الدنُوا فلُع نَاتؤْمالْم لَاتالْغَاف نَاتصحونَ الْمرْمینَ یإِنَّ الَّذ}  یمظع ذَاب23ع{ 
اند و براى آنها عذابى شدهدهند در دنیا و آخرت لعنتخبر [از همه جا] و با ایمان نسبت زنا مىگمان کسانى که به زنان پاکدامن بىبى

 }23خواهد بود {سخت

 }24یعملُونَ  {یوم تَشْهد علَیهِم أَلْسنَتُهم وأَیدیهِم وأَرجلُهم بِما کَانُوا 

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٥۲٦                                                   https:T.me/quranpuyan 

 }24دهند {دادند شهادت مىدر روزى که زبان و دستها و پاهایشان بر ضد آنان براى آنچه انجام مى

 }25یومئذ یوفِّیهِم اللَّه دینَهم الْحقَّ ویعلَمونَ أَنَّ اللَّه هو الْحقُّ الْمبِینُ  {
 }25دهد و خواهند دانست که خدا همان حقیقت آشکار است {کامل مىآن روز خدا جزاى شایسته آنان را به طور 

أُو اتبلطَّیونَ لبالطَّیبِینَ ولطَّیل اتبالطَّیو لْخَبِیثَاتالْخَبِیثُونَ لینَ ولْخَبِیثل رَةٌ الْخَبِیثَاتغْفم مقُولُونَ لَها یمرَّؤُونَ مبم کلَئ

 }26م  {ورِزقٌ کَرِی
زنان پلید براى مردان پلیدند و مردان پلید براى زنان پلید و زنان پاك براى مردان پاکند و مردان پاك براى زنان پاك اینان از آنچه 

 }26گویند بر کنارند براى آنان آمرزش و روزى نیکو خواهد بود {در باره ایشان مى

خُلُوا بنُوا لَا تَدینَ آما الَّذها أَیتَذَکَّرُونَی لَّکُملَع رٌ لَّکُمخَی کُما ذَلهللَى أَهوا علِّمتُسوا وستَأْنتَّى تَسح کُموتیرَ بوتًا غَیی  

}27{ 
هاى شما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سالم گویید این براى هایى که خانهاید به خانهاى کسانى که ایمان آورده

 }27ما بهتر است باشد که پند گیرید {ش

زکَى لَکُم واللَّه بِما تَعملُونَ فَإِن لَّم تَجِدوا فیها أَحدا فَلَا تَدخُلُوها حتَّى یؤْذَنَ لَکُم وإِن قیلَ لَکُم ارجِعوا فَارجِعوا هو أَ

}  یمل28ع{ 
وید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد برگردید برگردید که آن براى شما و اگر کسى را در آن نیافتید پس داخل آن مش

 }28دهید داناست {سزاوارتر است و خدا به آنچه انجام مى

دا تُبم لَمعی اللَّهو لَّکُم تَاعا میهکُونَۀٍ فسرَ موتًا غَییخُلُوا بأَن تَد نَاحج کُملَیع سونَ  {لَّیا تَکْتُمم29ونَ و{ 
اى است داخل شوید و خدا آنچه را آشکار و آنچه را هاى غیرمسکونى که در آنها براى شما استفادهبر شما گناهى نیست که به خانه

 }29داند {دارید مىپنهان مى

 کذَل مهفَظُوا فُرُوجحیو مارِهصنْ أَبغُضُّوا مینَ ینؤْمونَ  {قُل لِّلْمنَعصا یخَبِیرٌ بِم إِنَّ اللَّه مکَى لَه30أَز{ 
 }30کنند آگاه است {تر است زیرا خدا به آنچه مىبه مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاکدامنى ورزند که این براى آنان پاکیزه

جهنَّ ولَا یبدینَ زِینَتَهنَّ إِلَّا ما ظَهرَ منْها ولْیضْرِبنَ بِخُمرِهنَّ علَى وقُل لِّلْمؤْمنَات یغْضُضْنَ منْ أَبصارِهنَّ ویحفَظْنَ فُرُو

أَو إِخْوانهِنَّ أَو بنی نَّ أَو أَبنَاء بعولَتهِنَّ جیوبِهِنَّ ولَا یبدینَ زِینَتَهنَّ إِلَّا لبعولَتهِنَّ أَو آبائهِنَّ أَو آباء بعولَتهِنَّ أَو أَبنَائهِ

الْإِربۀِ منَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذینَ لَم  إِخْوانهِنَّ أَو بنی أَخَواتهِنَّ أَو نسائهِنَّ أَو ما ملَکَت أَیمانُهنَّ أَوِ التَّابِعینَ غَیرِ أُولی

نَ ا یضْرِبنَ بِأَرجلهِنَّ لیعلَم ما یخْفینَ من زِینَتهِنَّ وتُوبوا إِلَى اللَّه جمیعا أَیها الْمؤْمنُویظْهرُوا علَى عورات النِّساء ولَ

 }31لَعلَّکُم تُفْلحونَ  {
شکار نگردانند مگر آنچه که و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و پاکدامنى ورزند و زیورهاى خود را آ

طبعا از آن پیداست و باید روسرى خود را بر گردن خویش [فرو] اندازند و زیورهایشان را جز براى شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران 
خود یا  شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان [همکیش]

اند آشکار نکنند و پاهاى خود را نیازند یا کودکانى که بر عورتهاى زنان وقوف حاصل نکردهکنیزانشان یا خدمتکاران مرد که [از زن] بى
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د دارند معلوم گردد اى مؤمنان همگى [از مرد و زن] به درگاه خدا توبه کنیاى به زمین] نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته مى[به گونه
 }31امید که رستگار شوید {

فَضْله واللَّه واسع علیم  وأَنکحوا الْأَیامى منکُم والصالحینَ منْ عبادکُم وإِمائکُم إِن یکُونُوا فُقَرَاء یغْنهِم اللَّه من 

}32{ 
نیاز خواهد کرد و دستند خداوند آنان را از فضل خویش بىهمسران خود و غالمان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید اگر تنگبى

 }32خدا گشایشگر داناست {

تَابتَغُونَ الْکبینَ یالَّذو هن فَضْلم اللَّه مهیغْنتَّى یا حکَاحونَ نجِدینَ لَا یالَّذ ففتَعسلْیو  موهبفَکَات انُکُممأَی لَکَتا ممم

لإِنْ علَى الْبِغَاء إِنْ أَرع کُماتوا فَتَیلَا تُکْرِهو ي آتَاکُمالَّذ الِ اللَّهن مم مآتُوهرًا وخَی یهِمف تُمم رَضتَغُوا عنًا لِّتَبصنَ تَحد

 هِنَّ غَفُورإِکْرَاه دعن بم نَّ فَإِنَّ اللَّهکْرِههن یما ونْیاةِ الدیالْح}  یمح33ر{ 
نیاز گرداند و از میان غالمانتان کسانى که یابند باید عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل خویش بىو کسانى که [وسیله] زناشویى نمى

د و از آن یابید قرار بازخرید آنها را بنویسیدر صددند با قرارداد کتبى خود را آزاد کنند اگر در آنان خیرى [و توانایى پرداخت مال] مى
مالى که خدا به شما داده است به ایشان بدهید [تا تدریجا خود را آزاد کنند] و کنیزان خود را در صورتى که تمایل به پاکدامنى دارند 

شان خدا پس از اجبار نمودن ایبراى اینکه متاع زندگى دنیا را بجویید به زنا وادار مکنید و هر کس آنان را به زور وادار کند در حقیقت
 }33[نسبت به آنها] آمرزنده مهربان است {

تَّقظَۀً لِّلْمعومو کُملن قَبا مینَ خَلَونَ الَّذثَلًا ممو نَاتیبم اتآی کُمأَنزَلْنَا إِلَی لَقَد34ینَ  {و{ 
ایم اى براى اهل تقوا فرود آوردهاند و موعظههو قطعا به سوى شما آیاتى روشنگر و خبرى از کسانى که پیش از شما روزگار به سر برد

}34{ 

أَنَّها کَوکَب دري یوقَد اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ مثَلُ نُورِه کَمشْکَاةٍ فیها مصباح الْمصباح فی زجاجۀٍ الزُّجاجۀُ کَ

ه من رْقیۀٍ ولَا غَرْبِیۀٍ یکَاد زیتُها یضیء ولَو لَم تَمسسه نَار نُّور علَى نُورٍ یهدي اللَّه لنُورِمن شَجرَةٍ مبارکَۀٍ زیتُونۀٍ لَّا شَ

}  یملع ءبِکُلِّ شَی اللَّهلنَّاسِ وثَالَ لالْأَم اللَّه ضْرِبیشَاء و35ی{ 
اى است آن شیشه گویى ر او چون چراغدانى است که در آن چراغى و آن چراغ در شیشهخدا نور آسمانها و زمین است م ث ل نو

شود نزدیک است که روغنش هر چند خجسته زیتونى که نه شرقى است و نه غربى افروخته مىاخترى درخشان است که از درخت
کند و این م ث لها د با نور خویش هدایت مىخدا هر که را بخواهبدان آتشى نرسیده باشد روشنى بخشد روشنى بر روى روشنى است

 }35زند و خدا به هر چیزى داناست {را خدا براى مردم مى

 }36فی بیوت أَذنَ اللَّه أَن تُرْفَع ویذْکَرَ فیها اسمه یسبح لَه فیها بِالْغُدو والْآصالِ  {
یابد و نامش در آنها یاد شود در آن [خانه]ها هر بامداد و شامگاه او را لت] آنها رفعتهایى که خدا رخصت داده که [قدر و منزدر خانه

 }36کنند {نیایش مى

موخَافُونَ یإِیتَاء الزَّکَاةِ یلَاةِ وإِقَامِ الصو کْرِ اللَّهن ذع عیلَا بةٌ وارجت الٌ لَّا تُلْهِیهِمرِج یهف ا تَتَقَلَّب  ارصالْأَبو الْقُلُوب

}37{ 
دارد و از روزى که دلها مردانى که نه تجارت و نه داد و ستدى آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول نمى

 }37هراسند {شود مىها در آن زیرورو مىو دیده
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هزِیدیلُوا وما عنَ مسأَح اللَّه مهزِیجیابٍ  {لسرِ حشَاء بِغَین یقُ مرْزی اللَّهو هن فَضْل38م م{ 
حساب روزى دادند به ایشان جزا دهد و از فضل خود بر آنان بیفزاید و خدا[ست که] هر که را بخواهد بىتا خدا بهتر از آنچه انجام مى

 }38دهد {مى

یعرَابٍ بِقکَس مالُهمینَ کَفَرُوا أَعالَّذو هابسح فَّاهفَو هندع اللَّه دجوئًا وشَی هجِدی لَم اءهتَّى إِذَا جاء حآنُ مالظَّم هبسحۀٍ ی

 }39واللَّه سرِیع الْحسابِ  {
رسد آن را چیزى پندارد تا چون بدان و کسانى که کفر ورزیدند کارهایشان چون سرابى در زمینى هموار است که تشنه آن را آبى مى

 }39نیابد و خدا را نزد خویش یابد و حسابش را تمام به او دهد و خدا زودشمار است {

بعضٍ إِذَا أَخْرَج یده لَم أَو کَظُلُمات فی بحرٍ لُّجی یغْشَاه موج من فَوقه موج من فَوقه سحاب ظُلُمات بعضُها فَوقَ 

 }40د یرَاها ومن لَّم یجعلِ اللَّه لَه نُورا فَما لَه من نُّورٍ  {یکَ
پوشاند [و] روى آن موجى [دیگر] است [و] باالى یا [کارهایشان] مانند تاریکیهایى است که در دریایى ژرف است که موجى آن را مى

بیند است هر گاه [غرقه] دستش را بیرون آورد به زحمت آن را مى آن ابرى است تاریکیهایى است که بعضى بر روى بعضى قرار گرفته
 }40و خدا به هر کس نورى نداده باشد او را هیچ نورى نخواهد بود {

 لَاتَهص ملع کُلٌّ قَد افَّاترُ صالطَّیضِ والْأَرو اتاومی السن فم لَه حبسی تَرَ أَنَّ اللَّه بِیأَلَمتَسلُونَ  وفْعا یبِم یملع اللَّهو هح

}41{ 
گویند و پرندگان [نیز] در حالى که در آسمان پر اى که هر که [و هر چه] در آسمانها و زمین است براى خدا تسبیح مىآیا ندانسته

 }41ست {کنند دانادانند و خدا به آنچه مىگویند] همه ستایش و نیایش خود را مىاند [تسبیح او مىگشوده

 }42وللَّه ملْک السماوات والْأَرضِ وإِلَى اللَّه الْمصیرُ  {
 }42و فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست و بازگشت [همه] به سوى خداست {

ى الْودقَ یخْرُج منْ خلَاله وینَزِّلُ منَ السماء من جِبالٍ أَلَم تَرَ أَنَّ اللَّه یزْجِی سحابا ثُم یؤَلِّف بینَه ثُم یجعلُه رکَاما فَتَرَ

 }43فیها من برَد فَیصیب بِه من یشَاء ویصرِفُه عن من یشَاء یکَاد سنَا برْقه یذْهب بِالْأَبصارِ  {
هاى سازد پس دانهدهد آنگاه آن را متراکم مىپس میان [اجزاء] آن پیوند مىراند ساى که خدا[ست که] ابر را به آرامى مىآیا ندانسته
ریزد زده] که در آنجاست تگرگى فرو مىآید و [خداست که] از آسمان از کوههایى [از ابر یخبینى که از خالل آن بیرون مىباران را مى

 }43دارد نزدیک است روشنى برقش چشمها را بب ر د {باز مىرساند و آن را از هر که بخواهد و هر که را بخواهد بدان گزند مى

 }44یقَلِّب اللَّه اللَّیلَ والنَّهار إِنَّ فی ذَلک لَعبرَةً لِّأُولی الْأَبصارِ  {
 }44وران [درس] عبرتى است {کند قطعا در این [تبدیل] براى دیدهخداست که شب و روز را با هم جابجا مى

هم من یمشی علَى أَربعٍ واللَّه خَلَقَ کُلَّ دابۀٍ من ماء فَمنْهم من یمشی علَى بطْنه ومنْهم من یمشی علَى رِجلَینِ ومنْ

 }45یخْلُقُ اللَّه ما یشَاء إِنَّ اللَّه علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ  {
اى از آنها بر روى دو پا و بعضى روند و پارهاى از آنها بر روى شکم راه مىرا [ابتدا] از آبى آفرید پس پاره اىو خداست که هر جنبنده

 }45خدا بر هر چیزى تواناست {آفریند در حقیقتروند خدا هر چه بخواهد مىاز آنها بر روى چهار [پا] راه مى

ی اللَّهو نَاتیبم اتأَنزَلْنَا آی یمٍ  {لَقَدتَقسم رَاطشَاء إِلَى صن یي مد46ه{ 

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٥۲۹                                                   https:T.me/quranpuyan 

 }46کند {ایم و خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایت مىقطعا آیاتى روشنگر فرود آورده

ا أُومو کذَل دعن بم منْهلَّى فَرِیقٌ متَوی نَا ثُمأَطَعولِ وبِالرَّسو نَّا بِاللَّهقُولُونَ آمیینَ  {ونؤْمبِالْم ک47لَئ{ 
گردانند و آنان مؤمن اى از ایشان پس از این [اقرار] روى برمىگویند به خدا و پیامبر [او] گرویدیم و اطاعت کردیم آنگاه دستهو مى

 }47نیستند {

م منْهإِذَا فَرِیقٌ م منَهیب کُمحیل هولسرو وا إِلَى اللَّهعإِذَا درِضُونَ  {و48ع{ 
 }48تابند {اى از آنها روى برمىو چون به سوى خدا و پیامبر او خوانده شوند تا میان آنان داورى کند بناگاه دسته

 }49وإِن یکُن لَّهم الْحقُّ یأْتُوا إِلَیه مذْعنینَ  {
 }49آیند {و اگر حق به جانب ایشان باشد به حال اطاعت به سوى او مى

أَفالظَّال مه کلَئلْ أُوب ولُهسرو هِملَیع اللَّه یفحخَافُونَ أَن یی وا أَمتَابأَمِ ار رَضونَ  {ی قُلُوبِهِم م50م{ 
ستمکارند اش بر آنان ستم ورزند [نه] بلکه خودشان ترسند که خدا و فرستادهیا شک دارند یا از آن مىآیا در دلهایشان بیمارى است

}50{ 

طَعنَا وأُولَئک هم الْمفْلحونَ  إِنَّما کَانَ قَولَ الْمؤْمنینَ إِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله لیحکُم بینَهم أَن یقُولُوا سمعنَا وأَ

}51{ 
گویند شنیدیم و اطاعت کردیم ند تنها این است که مىگفتار مؤمنان وقتى به سوى خدا و پیامبرش خوانده شوند تا میانشان داورى ک

 }51اینانند که رستگارند {

 }52ومن یطعِ اللَّه ورسولَه ویخْش اللَّه ویتَّقْه فَأُولَئک هم الْفَائزُونَ  {
 }52ود کامیابند {و کسى که خدا و فرستاده او را فرمان برد و از خدا بترسد و از او پروا کند آنانند که خ

 }53اللَّه خَبِیرٌ بِما تَعملُونَ  {وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَیمانهِم لَئنْ أَمرْتَهم لَیخْرُجنَّ قُل لَّا تُقْسموا طَاعۀٌ معرُوفَۀٌ إِنَّ 
ک [براى جهاد] بیرون خواهند آمد بگو سوگند خود به خدا سوگند یاد کردند که اگر به آنان فرمان دهى بى شو با سوگندهاى سخت

 }53کنید داناست {مخورید اطاعتى پسندیده [بهتر است] که خدا به آنچه مى

و لْتُمما حکُم ملَیعلَ وما حم هلَیا علَّوا فَإِنَّمولَ فَإِن تَووا الرَّسیعأَطو وا اللَّهیعقُلْ أَطتَدتَه وهیعولِ إِن تُطلَى الرَّسا عموا و

 }54إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِینُ  {
بگو خدا و پیامبر را اطاعت کنید پس اگر پشت نمودید [بدانید که] بر عهده اوست آنچه تکلیف شده و بر عهده شماست آنچه موظف 

 }54ریتى] نیست {هستید و اگر اطاعتش کنید راه خواهید یافت و بر فرستاده [خدا] جز ابالغ آشکار [مامو

الَّذ تَخْلَفا اسضِ کَمی الْأَرم ففَنَّهتَخْلسلَی اتحاللُوا الصمعو نکُمنُوا مینَ آمالَّذ اللَّه دعو مکِّنَنَّ لَهملَیو هِملن قَبینَ م

فخَو دعن بم ملَنَّهدبلَیو متَضَى لَهي ارالَّذ مینَهد کلَئفَأُو کذَل دعن کَفَرَ بمئًا وشْرِکُونَ بِی شَیی لَا یونَندبعنًا یأَم هِم

 }55هم الْفَاسقُونَ  {
اند وعده داده است که حتما آنان را در این سرزمین جانشین [خود] خدا به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

که کسانى را که پیش از آنان بودند جانشین [خود] قرار داد و آن دینى را که برایشان پسندیده است به سودشان  قرار دهد همان گونه
مستقر کند و بیمشان را به ایمنى مبدل گرداند [تا] مرا عبادت کنند و چیزى را با من شریک نگردانند و هر کس پس از آن به کفر 

 }55گراید آنانند که نافرمانند {
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أَقونَ  {ومتُرْح لَّکُمولَ لَعوا الرَّسیعأَطآتُوا الزَّکَاةَ ولَاةَ ووا الص56یم{ 
 }56و نماز را برپا کنید و زکات را بدهید و پیامبر [خدا] را فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید {

ماهأْومضِ وی الْأَرجِزِینَ فعینَ کَفَرُوا منَّ الَّذبسیرُ  { لَا تَحصالْم لَبِئْسو 57النَّار{ 
 }57کنند جایگاهشان در آتش است و چه بد بازگشتگاهى است {و مپندار کسانى که کفر ورزیدند [ما را] در زمین درمانده مى

وا الْحلُم منکُم ثَلَاثَ مرَّات من قَبلِ صلَاةِ الْفَجرِ یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لیستَأْذنکُم الَّذینَ ملَکَت أَیمانُکُم والَّذینَ لَم یبلُغُ

و کُملَیع سلَی لَّکُم اتروشَاء ثَلَاثُ علَاةِ الْعص دعن بمنَ الظَّهِیرَةِ وکُم مابیونَ ثینَ تَضَعحنَّ وهدعب نَاحج هِملَیلَا ع

 }58کُم علَى بعضٍ کَذَلک یبینُ اللَّه لَکُم الْآیات واللَّه علیم حکیم  {طَوافُونَ علَیکُم بعضُ
اند سه بار در شبانه روز از شما اید قطعا باید غالم و کنیزهاى شما و کسانى از شما که به [سن] بلوغ نرسیدهاى کسانى که ایمان آورده

آورید و پس از نماز شامگاهان [این] سه هنگام برهنگى هاى خود را بیرون مىنیمروز که جامهکسب اجازه کنند پیش از نماز بامداد و 
شماست نه بر شما و نه بر آنان گناهى نیست که غیر از این [سه هنگام] گرد یکدیگر بچرخید [و با هم معاشرت نمایید] خداوند آیات 

 }58کار است {نجیدهکند و خدا داناى س[خود] را این گونه براى شما بیان مى

 اللَّه لَکُم آیاته واللَّه علیم حکیم  وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ منکُم الْحلُم فَلْیستَأْذنُوا کَما استَأْذَنَ الَّذینَ من قَبلهِم کَذَلک یبینُ

}59{ 
اجازه کنند همان گونه که آنان که پیش از ایشان بودند کسب اجازه و چون کودکان شما به [سن] بلوغ رسیدند باید از شما کسب 

 }59کار است {دارد و خدا داناى سنجیدهکردند خدا آیات خود را این گونه براى شما بیان مى

بهنَّ غَیرَ متَبرِّجات بِزِینَۀٍ وأَن یستَعففْنَ والْقَواعد منَ النِّساء اللَّاتی لَا یرْجونَ نکَاحا فَلَیس علَیهِنَّ جنَاح أَن یضَعنَ ثیا

}  یملع یعمس اللَّهنَّ ورٌ لَّه60خَی{ 
اى که [دیگر] امید زناشویى ندارند گناهى نیست که پوشش خود را کنار نهند [به شرطى که] زینتى را آشکار و بر زنان از کار افتاده

 }60ها بهتر است و خدا شنواى داناست {نکنند و عفت ورزیدن براى آن

لُوا من بیوتکُم أَو لَیس علَى الْأَعمى حرَج ولَا علَى الْأَعرَجِ حرَج ولَا علَى الْمرِیضِ حرَج ولَا علَى أَنفُسکُم أَن تَأْکُ

انإِخْو وتیب أَو کُماتهأُم وتیب أَو کُمائآب وتیب وتیب أَو کُماتمع وتیب أَو کُماممأَع وتیب أَو کُماتأَخَو وتیب أَو کُم

إِذَا دخَلْتُم لُوا جمیعا أَو أَشْتَاتًا فَأَخْوالکُم أَو بیوت خَالَاتکُم أَو ما ملَکْتُم مفَاتحه أَو صدیقکُم لَیس علَیکُم جنَاح أَن تَأْکُ

 لَکُم نُ اللَّهیبی کۀً کَذَلبکَۀً طَیاربم اللَّه ندنْ عۀً میتَح کُملَى أَنفُسوا علِّموتًا فَسیلُون  {بقتَع لَّکُملَع ات61الْآی{ 
هاى مادرانتان یا هاى پدرانتان یا خانهاز خانه هاى خودتان بخورید یابر نابینا و لنگ و بیمار و بر شما ایرادى نیست که از خانه

هاى هاى داییهایتان یا خانههایتان یا خانههاى عمههاى عموهایتان یا خانههاى خواهرانتان یا خانههاى برادرانتان یا خانهخانه
ن] بر شما باکى نیست که با هم بخورید هایى] که کلیدهایش را در اختیار دارید یا [خانه] دوستتان [هم چنیهایتان یا آن [خانهخاله

خداوند هایى [که گفته شد] درآمدید به یکدیگر سالم کنید درودى که نزد خدا مبارك و خوش استیا پراکنده پس چون به خانه
 }61کند امید که بیندیشید {آیات [خود] را این گونه براى شما بیان مى
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بِاللَّه ورسوله وإِذَا کَانُوا معه علَى أَمرٍ جامعٍ لَم یذْهبوا حتَّى یستَأْذنُوه إِنَّ الَّذینَ إِنَّما الْمؤْمنُونَ الَّذینَ آمنُوا 

ت منْهم واستَغْفرْ لَهم اللَّه من شئْیستَأْذنُونَک أُولَئک الَّذینَ یؤْمنُونَ بِاللَّه ورسوله فَإِذَا استَأْذَنُوك لبعضِ شَأْنهِم فَأْذَن لِّ

}  یمحر غَفُور 62إِنَّ اللَّه{ 
اند و هنگامى که با او بر سر کارى اجتماع کردند تا از وى کسب اند که به خدا و پیامبرش گرویدهجز این نیست که مؤمنان کسانى

ند آنانند که به خدا و پیامبرش ایمان دارند پس چون براى برخى کنروند در حقیقت کسانى که از تو کسب اجازه مىاجازه نکنند نمى
از کارهایشان از تو اجازه خواستند به هر کس از آنان که خواستى اجازه ده و برایشان آمرزش بخواه که خدا آمرزنده مهربان است 

}62{ 

ضًا قَدعکُم بضعاء بعکَد نَکُمیولِ باء الرَّسعلُوا دعفُونَ  لَا تَجخَالینَ یذَرِ الَّذحاذًا فَلْیول نکُملَّلُونَ متَسینَ یالَّذ اللَّه لَمعی

}  یمأَل ذَابع مهیبصی تْنَۀٌ أَوف مهیبأَن تُص رِهنْ أَم63ع{ 
داند [چه] کسانى از مدهید خدا مى خطاب کردن پیامبر را در میان خود مانند خطاب کردن بعضى از خودتان به بعضى [دیگر] قرار

کنند بترسند که مبادا بالیى بدیشان رسد یا به عذابى دردناك گریزند پس کسانى که از فرمان او تمرد مىشما دزدانه [از نزد او] مى
 }63گرفتار شوند {

 ا أَنتُمم لَمعی ضِ قَدالْأَرو اتاومی السا فم لَّهأَلَا إِنَّ ل  یملع ءبِکُلِّ شَی اللَّهلُوا وما عم بِمئُهنَبفَی هونَ إِلَیعرْجی مویو هلَیع

}64{ 
داند و روزى که به سوى او بازگردانیده دار که آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست به یقین آنچه را که بر آنید مىهش
 }64دهد و خدا به هر چیزى داناست {اند خبر مىانجام دادهشوند آنان را [از حقیقت] آنچه مى

 

 احزاب - 102

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1{  یا أَیها النَّبِی اتَّقِ اللَّه ولَا تُطعِ الْکَافرِینَ والْمنَافقینَ إِنَّ اللَّه کَانَ علیما حکیما
 }1اى پیامبر از خدا پروا بدار و کافران و منافقان را فرمان مبر که خدا همواره داناى حکیم است {

 }2واتَّبِع ما یوحى إِلَیک من ربک إِنَّ اللَّه کَانَ بِما تَعملُونَ خَبِیرًا  {
 }2کنید آگاه است {ه خدا همواره به آنچه مىشود پیروى کن کو آنچه را که از جانب پروردگارت به سوى تو وحى مى

 }3وتَوکَّلْ علَى اللَّه وکَفَى بِاللَّه وکیلًا  {
 }3و بر خدا اعتماد کن همین بس که خدا نگهبان [تو]ست {

تُظَاهرُونَ منْهنَّ أُمهاتکُم وما جعلَ أَدعیاءکُم ما جعلَ اللَّه لرَجلٍ من قَلْبینِ فی جوفه وما جعلَ أَزواجکُم اللَّائی 

 }4أَبنَاءکُم ذَلکُم قَولُکُم بِأَفْواهکُم واللَّه یقُولُ الْحقَّ وهو یهدي السبِیلَ  {
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دهید مادران شما نگردانیده و ىخداوند براى هیچ مردى در درونش دو دل ننهاده است و آن همسرانتان را که مورد ظهار قرار م
گوید و او[ست که] پسرخواندگانتان را پسران [واقعى] شما قرار نداده است این گفتار شما به زبان شماست و[لى] خدا حقیقت را مى

 }4کند {به راه راست هدایت مى

ءهم فَإِخْوانُکُم فی الدینِ وموالیکُم ولَیس علَیکُم جنَاح فیما ادعوهم لآبائهِم هو أَقْسطُ عند اللَّه فَإِن لَّم تَعلَموا آبا

 }5أَخْطَأْتُم بِه ولَکن ما تَعمدت قُلُوبکُم وکَانَ اللَّه غَفُورا رحیما  {
شناسید پس برادران دینى و موالى شمایند و ن را نمىتر است و اگر پدرانشاآنان را به [نام] پدرانشان بخوانید که این نزد خدا عادالنه

اید بر شما گناهى نیست ولى در آنچه دلهایتان عمد داشته است [مسؤولید] و خداست که همواره در آنچه اشتباها مرتکب آن شده
 }5آمرزنده مهربان است {

أُم هاجوأَزو هِمنْ أَنفُسینَ منؤْملَى بِالْمأَو ینَ النَّبِینؤْمنَ الْمم تَابِ اللَّهی کضٍ فعلَى بِبأَو مضُهعامِ بحلُو الْأَرأُوو ماتُهه

 }6والْمهاجِرِینَ إِلَّا أَن تَفْعلُوا إِلَى أَولیائکُم معرُوفًا کَانَ ذَلک فی الْکتَابِ مسطُورا  {
[و نزدیکتر] است و همسرانش مادران ایشانند و خویشاوندان [طبق] کتاب خدا بعضى [نسبت] پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر 

یا] احسانى کنید و این به بعضى اولویت دارند [و] بر مؤمنان و مهاجران [مقدمند] مگر آنکه بخواهید به دوستان [مؤمن] خود [وصیت
 }6در کتاب [خدا] نگاشته شده است {

 }7ا غَلیظًا  {النَّبِیینَ میثَاقَهم ومنک ومن نُّوحٍ وإِبرَاهیم وموسى وعیسى ابنِ مرْیم وأَخَذْنَا منْهم میثَاقًوإِذْ أَخَذْنَا منَ 
پیمانى و [یاد کن] هنگامى را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و موسى و عیسى پسر مریم و از [همه] آنان 

 }7استوار گرفتیم {

 }8لیسأَلَ الصادقینَ عن صدقهِم وأَعد للْکَافرِینَ عذَابا أَلیما  {
 }8تا راستان را از صدقشان باز پرسد و براى کافران عذابى دردناك آماده کرده است {

 ۀَ اللَّهمعنُوا اذْکُرُوا نینَ آما الَّذها أَیا یبِم کَانَ اللَّها وهتَرَو ا لَّمنُودجا ورِیح هِملَیلْنَا عسفَأَر نُودج اءتْکُمإِذْ ج کُملَیع

 }9تَعملُونَ بصیرًا  {
دبادى و خدا را بر خود به یاد آرید آنگاه که لشکرهایى به سوى شما [در]آمدند پس بر سر آنان تناید نعمتاى کسانى که ایمان آورده
 }9کنید همواره بیناست {دیدید فرستادیم و خدا به آنچه مىلشکرهایى که آنها را نمى

 }10ونَ بِاللَّه الظُّنُونَا  {إِذْ جاؤُوکُم من فَوقکُم ومنْ أَسفَلَ منکُم وإِذْ زاغَت الْأَبصار وبلَغَت الْقُلُوب الْحنَاجِرَ وتَظُنُّ
از باالى [سر] شما و از زیر [پاى] شما آمدند و آنگاه که چشمها خیره شد و جانها به گلوگاهها رسید و به خدا گمانهایى هنگامى که 
 }10بردید {[نابجا] مى

 }11هنَالک ابتُلی الْمؤْمنُونَ وزلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدیدا  {
 }11تکان خوردند {آنجا [بود که] مؤمنان در آزمایش قرار گرفتند و سخت 

 }12وإِذْ یقُولُ الْمنَافقُونَ والَّذینَ فی قُلُوبِهِم مرَض ما وعدنَا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُرُورا  {
 }12اى ندادند {اش جز فریب به ما وعدهگفتند خدا و فرستادهو هنگامى که منافقان و کسانى که در دلهایشان بیمارى است مى

والنَّبِی منْهنُ فَرِیقٌ متَأْذسیوا وجِعفَار لَکُم قَاملَا م ثْرِبلَ یا أَهی منْهفَۀٌ مإِذْ قَالَت طَّائ یا همةٌ ورووتَنَا عیقُولُونَ إِنَّ بی 

 }13بِعورةٍ إِن یرِیدونَ إِلَّا فرَارا  {
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خواستند و م مدینه دیگر شما را جاى درنگ نیست برگردید و گروهى از آنان از پیامبر اجازه مىو چون گروهى از آنان گفتند اى مرد
 }13خواستند {حفاظ نبود [آنان] جز گریز [از جهاد] چیزى نمىهایشان] بىحفاظ است و[لى خانههاى ما بىگفتند خانهمى

 }14ا الْفتْنَۀَ لَآتَوها وما تَلَبثُوا بِها إِلَّا یسیرًا  {ولَو دخلَت علَیهِم منْ أَقْطَارِها ثُم سئلُو
پذیرفتند و جز اندکى در این خواندند قطعا آن را مىشدند و آنگاه آنان را به ارتداد مىو اگر از اطراف [مدینه] مورد هجوم واقع مى

 }14کردند {[کار] درنگ نمى

 وا اللَّهداهکَانُوا ع لَقَدؤُولًا  {وسم اللَّه دهکَانَ عو اربلُّونَ الْأَدولُ لَا ین قَب15م{ 
 }15با آنکه قبال با خدا سخت پیمان بسته بودند که پشت [به دشمن] نکنند و پیمان خدا همواره بازخواست دارد {

 }16وإِذًا لَّا تُمتَّعونَ إِلَّا قَلیلًا  { قُل لَّن ینفَعکُم الْفرَار إِن فَرَرتُم منَ الْموت أَوِ الْقَتْلِ
بخشد و در آن صورت جز اندکى برخوردار نخواهید شد بگو اگر از مرگ یا کشته شدن بگریزید هرگز این گریز براى شما سود نمى

}16{ 

کُم رحمۀً ولَا یجِدونَ لَهم من دونِ اللَّه ولیا ولَا نَصیرًا  قُلْ من ذَا الَّذي یعصمکُم منَ اللَّه إِنْ أَراد بِکُم سوءا أَو أَراد بِ

}17{ 
تواند در برابر خدا از شما حمایت کند اگر او بخواهد براى شما بد بیاورد یا بخواهد شما را رحمت کند و غیر از خدا بگو چه کسى مى

 }17براى خود یار و یاورى نخواهند یافت {

 إِلَّا قَقَد أْسأْتُونَ الْبلَا ینَا وإِلَی لُمه هِمانإِخْوینَ للالْقَائو نکُمینَ مقوعالْم اللَّه لَمعیلًا  {ی18ل{ 
شوندگان] شما و آن کسانى را که به برادرانشان مى گفتند نزد ما بیایید و جز اندکى روى به جنگ خداوند کارشکنان [و مانع

 }18شناسد {آورند [خوب] مىنمى

 هلَیغْشَى عي یکَالَّذ منُهیأَع ورتَد کنظُرُونَ إِلَیی متَهأَیر فاء الْخَوفَإِذَا ج کُملَیۀً عحأَش فالْخَو بفَإِذَا ذَه تونَ الْمم

لَئرِ أُولَى الْخَیۀً عحأَش اددنَۀٍ حلَقُوکُم بِأَلْسیرًا  {سسی لَى اللَّهع ککَانَ ذَلو مالَهمأَع طَ اللَّهبنُوا فَأَحؤْمی لَم 19ک{ 
چرخد [و] به بینى که مانند کسى که مرگ او را فرو گرفته چشمانشان در حدقه مىبر شما بخیالنند و چون خطر فرا رسد آنان را مى

اند و خدا زنند بر مال حریصند آنان ایمان نیاوردها با زبانهایى تند نیش مىنگرند و چون ترس برطرف شود شما رسوى تو مى
 }19اعمالشان را تباه گردانیده و این [کار] همواره بر خدا آسان است {

یسأَلُونَ عنْ أَنبائکُم ولَو کَانُوا یحسبونَ الْأَحزَاب لَم یذْهبوا وإِن یأْت الْأَحزَاب یودوا لَو أَنَّهم بادونَ فی الْأَعرَابِ 

 }20فیکُم ما قَاتَلُوا إِلَّا قَلیلًا  {
نشین کنند کاش میان اعراب بادیههاى دشمن بازآیند آرزو مىاند و اگر دستههاى دشمن نرفتهپندارند که دستهاینان [چنین] مى

 }20کردند {ر در میان شما بودند جز اندکى جنگ نمىشدند و اگبودند و از اخبار [مربوط به] شما جویا مى

 ذَکَرَ اللَّهرَ والْآخ موالْیو و اللَّهرْجن کَانَ ینَۀٌ لِّمسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسی رف کَانَ لَکُم یرًا  {لَقَد21کَث{ 
خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد قطعا براى شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقى نیکوست براى آن کس که به 

 }21کند {مى

زادهم إِلَّا إِیمانًا وتَسلیما   ولَما رأَى الْمؤْمنُونَ الْأَحزَاب قَالُوا هذَا ما وعدنَا اللَّه ورسولُه وصدقَ اللَّه ورسولُه وما

}22{ 

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٥۳٤                                                   https:T.me/quranpuyan 

اش راست اش به ما وعده دادند و خدا و فرستادهمن را دیدند گفتند این همان است که خدا و فرستادههاى دشو چون مؤمنان دسته
 }22گفتند و جز بر ایمان و فرمانبردارى آنان نیفزود {

 }23ینتَظرُ وما بدلُوا تَبدیلًا  {منَ الْمؤْمنینَ رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَیه فَمنْهم من قَضَى نَحبه ومنْهم من 
اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند برخى از آنان به شهادت رسیدند و برخى از آنها در از میان مؤمنان مردانى

 }23[همین] انتظارند و [هرگز عقیده خود را] تبدیل نکردند {

دینَ بِصقادالص اللَّه زِيجیا  {لیمحا رکَانَ غَفُور إِنَّ اللَّه هِملَیع تُوبی ینَ إِن شَاء أَوقنَافالْم ذِّبعیو هِم24ق{ 
شان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند یا بر ایشان ببخشاید که خدا همواره تا خدا راستگویان را به [پاداش] راستى

 }24آمرزنده مهربان است {

 }25ه قَوِیا عزِیزًا  {ورد اللَّه الَّذینَ کَفَرُوا بِغَیظهِم لَم ینَالُوا خَیرًا وکَفَى اللَّه الْمؤْمنینَ الْقتَالَ وکَانَ اللَّ
گ را از مؤمنان آنکه به مالى رسیده باشند به غیظ [و حسرت] برگرداند و خدا [زحمت] جناند بىو خداوند آنان را که کفر ورزیده

 }25ناپذیر است {برداشت و خدا همواره نیرومند شکست

ونَ وتَأْسرُونَ فَرِیقًا  وأَنزَلَ الَّذینَ ظَاهرُوهم منْ أَهلِ الْکتَابِ من صیاصیهِم وقَذَف فی قُلُوبِهِم الرُّعب فَرِیقًا تَقْتُلُ

}26{ 
ان] همپشتى کرده بودند از دژهایشان به زیر آورد و در دلهایشان هراس افکند گروهى را و کسانى از اهل کتاب را که با [مشرک

 }26کردید {کشتید و گروهى را اسیر مىمى

 }27ا  {وأَورثَکُم أَرضَهم ودیارهم وأَموالَهم وأَرضًا لَّم تَطَؤُوها وکَانَ اللَّه علَى کُلِّ شَیء قَدیرً
 }27ها و اموالشان و سرزمینى را که در آن پا ننهاده بودید به شما میراث داد و خدا بر هر چیزى تواناست {ینشان و خانهو زم

 }28سرَاحا جمیلًا  { نَّ وأُسرِّحکُنَّیا أَیها النَّبِی قُل لِّأَزواجِک إِن کُنتُنَّ تُرِدنَ الْحیاةَ الدنْیا وزِینَتَها فَتَعالَینَ أُمتِّعکُ
 }28اى پیامبر به همسرانت بگو اگر خواهان زندگى دنیا و زینت آنید بیایید تا م هرتان را بدهم و [خوش و] خرم شما را رها کنم {

 }29نَّ أَجرًا عظیما  {وإِن کُنتُنَّ تُرِدنَ اللَّه ورسولَه والدار الْآخرَةَ فَإِنَّ اللَّه أَعد للْمحسنَات منکُ
 }29و اگر خواستار خدا و فرستاده وى و سراى آخرتید پس به راستى خدا براى نیکوکاران شما پاداش بزرگى آماده گردانیده است {

 }30ذَلک علَى اللَّه یسیرًا  {یا نساء النَّبِی من یأْت منکُنَّ بِفَاحشَۀٍ مبینَۀٍ یضَاعف لَها الْعذَاب ضعفَینِ وکَانَ 
اى همسران پیامبر هر کس از شما مبادرت به کار زشت آشکارى کند عذابش دو چندان خواهد بود و این بر خدا همواره آسان است 

}30{ 

أَعنِ ورَّتَیا مرَها أَجها نُّؤْتحاللْ صمتَعو هولسرو لَّهنکُنَّ لم قْنُتن یما  {وقًا کَرِیما رِزنَا لَه31تَد{ 
دهیم و برایش روزى نیکو فراهم اش را فرمان ب ر د و کار شایسته کند پاداشش را دو چندان مىو هر کس از شما خدا و فرستاده

 }31خواهیم ساخت {

تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَیطْمع الَّذي فی قَلْبِه مرَض وقُلْنَ قَولًا معرُوفًا  یا نساء النَّبِی لَستُنَّ کَأَحد منَ النِّساء إِنِ اتَّقَیتُنَّ فَلَا 

}32{ 
اى همسران پیامبر شما مانند هیچ یک از زنان [دیگر] نیستید اگر سر پروا دارید پس به ناز سخن مگویید تا آنکه در دلش بیمارى 

 }32است طمع ورزد و گفتارى شایسته گویید {
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وأَطینَ الزَّکَاةَ وآتلَاةَ ونَ الصمأَقۀِ الْأُولَى ویلاهالْج رُّجنَ تَبرَّجلَا تَبکُنَّ ووتیی بقَرْنَ ف اللَّه رِیدا یإِنَّم ولَهسرو نَ اللَّهع

 }33لیذْهب عنکُم الرِّجس أَهلَ الْبیت ویطَهرَکُم تَطْهِیرًا  {
هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینتهاى خود را آشکار مکنید و نماز برپا دارید و زکات بدهید و خدا و در خانه و

 }33خواهد آلودگى را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاك و پاکیزه گرداند {اش را فرمان برید خدا فقط مىفرستاده

 }34لَى فی بیوتکُنَّ منْ آیات اللَّه والْحکْمۀِ إِنَّ اللَّه کَانَ لَطیفًا خَبِیرًا  {واذْکُرْنَ ما یتْ
خدا همواره دقیق و آگاه شود یاد کنید در حقیقتهاى شما خوانده مىو آنچه را که از آیات خدا و [سخنان] حکمت[آمیز] در خانه

 }34است {

رِینَ والصابِرَات والْمسلمات والْمؤْمنینَ والْمؤْمنَات والْقَانتینَ والْقَانتَات والصادقینَ والصادقَات والصابِإِنَّ الْمسلمینَ 

حافظینَ فُرُوجهم والْحافظَات والْخَاشعینَ والْخَاشعات والْمتَصدقینَ والْمتَصدقَات والصائمینَ والصائمات والْ

 }35والذَّاکرِینَ اللَّه کَثیرًا والذَّاکرَات أَعد اللَّه لَهم مغْفرَةً وأَجرًا عظیما  {
یبا و مردان و پیشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شکمردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت

دار و مردان و زنان پاکدامن و مردان و زنانى که خدا را فراوان یاد دهنده و مردان و زنان روزهزنان فروتن و مردان و زنان صدقه
 }35کنند خدا براى [همه] آنان آمرزشى و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است {مى

اللَّه ورسولُه أَمرًا أَن یکُونَ لَهم الْخیرَةُ منْ أَمرِهم ومن یعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد  وما کَانَ لمؤْمنٍ ولَا مؤْمنَۀٍ إِذَا قَضَى

 }36ضَلَّ ضَلَالًا مبِینًا  {
کس خدا  اش به کارى فرمان دهند براى آنان در کارشان اختیارى باشد و هرو هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستاده

 }36اش را نافرمانى کند قطعا دچار گمراهى آشکارى گردیده است {و فرستاده

فی نَفْسک ما اللَّه مبدیه  وإِذْ تَقُولُ للَّذي أَنْعم اللَّه علَیه وأَنْعمت علَیه أَمسک علَیک زوجک واتَّقِ اللَّه وتُخْفی

تَخْشَى النَّاسینَ ونؤْملَى الْمکُونَ علَا ی کَیا لنَاکَهجوطَرًا زا ونْهم دیا قَضَى زفَلَم قُّ أَن تَخْشَاهأَح اللَّهی وف رَجح 

 }37أَزواجِ أَدعیائهِم إِذَا قَضَوا منْهنَّ وطَرًا وکَانَ أَمرُ اللَّه مفْعولًا  {
گفتى همسرت را پیش خود نگاه دار و از ه خدا بر او نعمت ارزانى داشته بود و تو [نیز] به او نعمت داده بودى مىو آنگاه که به کسى ک

ترسیدى با آنکه خدا سزاوارتر بود که از او کردى و از مردم مىخدا پروا بدار و آنچه را که خدا آشکارکننده آن بود در دل خود نهان مى
ن] کام برگرفت [و او را ترك گفت] وى را به نکاح تو درآوردیم تا [در آینده] در مورد ازدواج مؤمنان با بترسى پس چون زید از آن [ز

 }37زنان پسرخواندگانشان چون آنان را طالق گفتند گناهى نباشد و فرمان خدا صورت اجرا پذیرد {

 }38ۀَ اللَّه فی الَّذینَ خَلَوا من قَبلُ وکَانَ أَمرُ اللَّه قَدرا مقْدورا  {ما کَانَ علَى النَّبِی منْ حرَجٍ فیما فَرَض اللَّه لَه سنَّ
خداست که از دیرباز در میان گذشتگان [معمول] بوده و بر پیامبر در آنچه خدا براى او فرض گردانیده گناهى نیست [این] سنت

 }38نایى] است {فرمان خدا همواره به اندازه مقرر [و متناسب با توا

 }39{الَّذینَ یبلِّغُونَ رِسالَات اللَّه ویخْشَونَه ولَا یخْشَونَ أَحدا إِلَّا اللَّه وکَفَى بِاللَّه حسیبا  
ایت ترسند و از هیچ کس جز خدا بیم ندارند و خدا براى حسابرسى کفکنند و از او مىهمان کسانى که پیامهاى خدا را ابالغ مى

 }39کند {مى

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٥۳٦                                                   https:T.me/quranpuyan 

 }40شَیء علیما  {ما کَانَ محمد أَبا أَحد من رجالکُم ولَکن رسولَ اللَّه وخَاتَم النَّبِیینَ وکَانَ اللَّه بِکُلِّ 
 }40داناست { محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست ولى فرستاده خدا و خاتم پیامبران است و خدا همواره بر هر چیزى

 }41یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اذْکُرُوا اللَّه ذکْرًا کَثیرًا  {
 }41اید خدا را یاد کنید یادى بسیار {اى کسانى که ایمان آورده

 }42وسبحوه بکْرَةً وأَصیلًا  {
 }42و صبح و شام او را به پاکى بستایید {

 کُملَیلِّی عصي یالَّذ وا  {هیمحینَ رنؤْمکَانَ بِالْمإِلَى النُّورِ و اتنَ الظُّلُمکُم مخْرِجیل کَتُهلَائم43و{ 
فرستد تا شما را از تاریکیها به سوى روشنایى برآورد و به مؤمنان همواره مهربان اوست کسى که با فرشتگان خود بر شما درود مى

 }43است {

 }44قَونَه سلَام وأَعد لَهم أَجرًا کَرِیما  {تَحیتُهم یوم یلْ
 }44درودشان روزى که دیدارش کنند سالم خواهد بود و براى آنان پاداشى نیکو آماده کرده است {

 }45یا أَیها النَّبِی إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهدا ومبشِّرًا ونَذیرًا  {
 }45گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم { اى پیامبر ما تو را [به سم ت]

 }46وداعیا إِلَى اللَّه بِإِذْنه وسرَاجا منیرًا  {
 }46کننده به سوى خدا به فرمان او و چراغى تابناك {و دعوت

 }47وبشِّرِ الْمؤْمنینَ بِأَنَّ لَهم منَ اللَّه فَضْلًا کَبِیرًا  {
 }47ده که براى آنان از جانب خدا بخشایشى فراوان خواهد بود {و مؤمنان را مژده 

 }48ولَا تُطعِ الْکَافرِینَ والْمنَافقینَ ودع أَذَاهم وتَوکَّلْ علَى اللَّه وکَفَى بِاللَّه وکیلًا  {
 }48کند {کارسازى [چون] خدا کفایت مىو کافران و منافقان را فرمان مبر و از آزارشان بگذر و بر خدا اعتماد کن و 

م علَیهِنَّ منْ عدةٍ تَعتَدونَها یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نَکَحتُم الْمؤْمنَات ثُم طَلَّقْتُموهنَّ من قَبلِ أَن تَمسوهنَّ فَما لَکُ

 }49{ فَمتِّعوهنَّ وسرِّحوهنَّ سرَاحا جمیلًا 
اید اگر زنان مؤمن را به نکاح خود درآوردید آنگاه پیش از آنکه با آنان همخوابگى کنید طالقشان دادید اى کسانى که ایمان آورده

 }49اى که آن را بشمارید نیست پس م هرشان را بدهید و خوش و خرم آنها را رها کنید {دیگر بر عهده آنها عده

ت عمک ا أَحلَلْنَا لَک أَزواجک اللَّاتی آتَیت أُجورهنَّ وما ملَکَت یمینُک مما أَفَاء اللَّه علَیک وبنَایا أَیها النَّبِی إِنَّ

بهنَۀً إِن وؤْمرَأَةً مامو کعرْنَ ماجی هاللَّات کخَالَات نَاتبو کخَال نَاتبو کاتمع نَاتبو ادإِنْ أَر لنَّبِیا لهنَفْس ت

م وما ملَکَت أَیمانُهم لکَیلَا النَّبِی أَن یستَنکحها خَالصۀً لَّک من دونِ الْمؤْمنینَ قَد علمنَا ما فَرَضْنَا علَیهِم فی أَزواجِهِ

 }50رحیما  {یکُونَ علَیک حرَج وکَانَ اللَّه غَفُورا 
اى حالل کردیم و [کنیزانى] را که خدا از غنیمت جنگى در اختیار تو قرار اى پیامبر ما براى تو آن همسرانى را که م هرشان را داده

ا اند و زن مؤمنى که خود رهایت که با تو مهاجرت کردههایت و دختران دایى تو و دختران خالهداده و دختران عمویت و دختران عمه
[داوطلبانه] به پیامبر ببخشددر صورتى که پیامبر بخواهد او را به زنى گیرد [این ازدواج از روى بخشش] ویژه توست نه دیگر مؤمنان 
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ایم تا براى تو مشکلى پیش نیاید و خدا همواره آمرزنده مهربان دانیم که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرر کردهما نیک مى
 }50است {

 کذَل کلَیع نَاحفَلَا ج زَلْتنْ عمم تتَغَینِ ابمن تَشَاء وم کتُؤْوِي إِلَینَّ ونْهن تَشَاء منَّ تُرْجِی منُهینَى أَن تَقَرَّ أَعأَد

ی قُلُوبِکُما فم لَمعی اللَّهنَّ ونَّ کُلُّهتَها آتَینَ بِمرْضَییزَنَّ وحلَا یا  { ویملا حیملع کَانَ اللَّه51و{ 
خواهى پیش خود جاى ده و بر تو باکى نیست که هر خواهى به تاخیر انداز و هر کدام را که مىنوبت هر کدام از آن زنها را که مى

شان به ند و همگىاى [دوباره] طلب کنى این نزدیکتر است براى اینکه چشمانشان روشن گردد و دلتنگ نشوکدام را که ترك کرده
 }51داند و خدا همواره داناى بردبار است {خدا مىاى خشنود گردند و آنچه در دلهاى شماستآنچه به آنان داده

ک وکَانَ اللَّه علَى کُلِّ کَت یمینُلَا یحلُّ لَک النِّساء من بعد ولَا أَن تَبدلَ بِهِنَّ منْ أَزواجٍ ولَو أَعجبک حسنُهنَّ إِلَّا ما ملَ

 }52شَیء رقیبا  {
از این پس دیگر [گرفتن] زنان و نیز اینکه به جاى آنان زنان دیگرى بر تو حالل نیست هر چند زیبایى آنها براى تو مورد پسند افتد 

 }52به استثناى کنیزان و خدا همواره بر هر چیزى مراقب است {

عیتُم فَادخُلُوا فَإِذَا آمنُوا لَا تَدخُلُوا بیوت النَّبِی إِلَّا أَن یؤْذَنَ لَکُم إِلَى طَعامٍ غَیرَ نَاظرِینَ إِنَاه ولَکنْ إِذَا دیا أَیها الَّذینَ 

سفَی ي النَّبِیؤْذکَانَ ی کُمإِنَّ ذَل یثدحینَ لستَأْنسلَا مرُوا وفَانتَش تُممإِذَا طَعقِّ ونَ الْحیِی متَحسلَا ی اللَّهو نکُمیِی متَح

ا کَانَ لَکُممقُلُوبِهِنَّ وو قُلُوبِکُمرُ لأَطْه کُمابٍ ذَلجاء حرن ونَّ مأَلُوها فَاستَاعنَّ موهأَلْتُملَا أَن سو ولَ اللَّهسأَن تُؤْذُوا ر 

 }53بعده أَبدا إِنَّ ذَلکُم کَانَ عند اللَّه عظیما  {تَنکحوا أَزواجه من 
آنکه اید داخل اتاقهاى پیامبر مشوید مگر آنکه براى [خوردن] طعامى به شما اجازه داده شود [آن هم] بىاى کسانى که ایمان آورده

آنکه سرگرم سخنى غذا خوردید پراکنده شوید بى شدن آن باشید ولى هنگامى که دعوت شدید داخل گردید و وقتىدر انتظار پخته
کند و چون از زنان دارد و حال آنکه خدا از حق[گویى] شرم نمىرنجاند و[لى] از شما شرم مىگردید این [رفتار] شما پیامبر را مى

است و شما حق ندارید رسول خدا تر [پیامبر] چیزى خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید این براى دلهاى شما و دلهاى آنان پاکیزه
را برنجانید و مطلقا [نباید] زنانش را پس از [مرگ] او به نکاح خود درآورید چرا که این [کار] نزد خدا همواره [گناهى] بزرگ است 

}53{ 

 }54إِن تُبدوا شَیئًا أَو تُخْفُوه فَإِنَّ اللَّه کَانَ بِکُلِّ شَیء علیما  {
 }54اش کنید یا آن را پنهان دارید قطعا خدا به هر چیزى داناست {اگر چیزى را ف

اء أَخَواتهِنَّ ولَا نسائهِنَّ ولَا ما ملَکَت لَّا جنَاح علَیهِنَّ فی آبائهِنَّ ولَا أَبنَائهِنَّ ولَا إِخْوانهِنَّ ولَا أَبنَاء إِخْوانهِنَّ ولَا أَبنَ

 }55واتَّقینَ اللَّه إِنَّ اللَّه کَانَ علَى کُلِّ شَیء شَهِیدا  { أَیمانُهنَّ
بر زنان در مورد پدران و پسران و برادران و پسران برادران و پسران خواهران و زنان [همکیش] و بردگانشان گناهى نیست [که دیده 

 }55است {شوند] و باید از خدا پروا بدارید که خدا همواره بر هر چیزى گواه 

 }56ما  {إِنَّ اللَّه وملَائکَتَه یصلُّونَ علَى النَّبِی یا أَیها الَّذینَ آمنُوا صلُّوا علَیه وسلِّموا تَسلی
 }56د {اید بر او درود فرستید و به فرمانش بخوبى گردن نهیفرستند اى کسانى که ایمان آوردهخدا و فرشتگانش بر پیامبر درود مى

 }57نًا  {إِنَّ الَّذینَ یؤْذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنَهم اللَّه فی الدنْیا والْآخرَةِ وأَعد لَهم عذَابا مهِی
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اده ساخته آور آمرسانند خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابى خفتگمان کسانى که خدا و پیامبر او را آزار مىبى
 }57است {

 }58نًا  {والَّذینَ یؤْذُونَ الْمؤْمنینَ والْمؤْمنَات بِغَیرِ ما اکْتَسبوا فَقَد احتَملُوا بهتَانًا وإِثْما مبِی
کار به گردن رسانند قطعا تهمت و گناهى آشآنکه مرتکب [عمل زشتى] شده باشند آزار مىو کسانى که مردان و زنان مؤمن را بى

 }58اند {گرفته

لَابِیبِهِنَّ ذَلن جهِنَّ ملَیینَ عندینَ ینؤْماء الْمسنو کنَاتبو اجِکوقُل لِّأَز ا النَّبِیها أَینَ یؤْذَیرَفْنَ فَلَا یعنَى أَن یأَد ک

 }59وکَانَ اللَّه غَفُورا رحیما  {
دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوششهاى خود را بر خود فروتر گیرند این براى آنکه شناخته شوند و مورد آزار اى پیامبر به زنان و 

 }59قرار نگیرند [به احتیاط] نزدیکتر است و خدا آمرزنده مهربان است {

رْجِفُونَ فالْمو رَضی قُلُوبِهِم مینَ فالَّذقُونَ ونَافالْم نتَهی ن لَّمیلًا  لَئا إِلَّا قَلیهف ونَکاوِرجلَا ی ثُم بِهِم نَّکینَۀِ لَنُغْرِیدی الْم

}60{ 
افکنان در مدینه [از کارشان] باز نایستند تو را سخت بر آنان مسلط اگر منافقان و کسانى که در دلهایشان مرضى هست و شایعه

 }60کنیم تا جز [مدتى] اندك در همسایگى تو نپایند {مى

 }61ملْعونینَ أَینَما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتِّلُوا تَقْتیلًا  {
 }61خدا دور گردیده و هر کجا یافته شوند گرفته و سخت کشته خواهند شد {از رحمت

 }62سنَّۀَ اللَّه فی الَّذینَ خَلَوا من قَبلُ ولَن تَجِد لسنَّۀِ اللَّه تَبدیلًا  {
 }62خدا هرگز تغییرى نخواهى یافت {خدا [جارى بوده] است و در سنتاند [همین] سنتکسانى که پیشتر بودهدر باره 

 }63{  یسأَلُک النَّاس عنِ الساعۀِ قُلْ إِنَّما علْمها عند اللَّه وما یدرِیک لَعلَّ الساعۀَ تَکُونُ قَرِیبا
 }63پرسند بگو علم آن فقط نزد خداست و چه مى دانى شاید رستاخیز نزدیک باشد {مىمردم از تو در باره رستاخیز 

 }64إِنَّ اللَّه لَعنَ الْکَافرِینَ وأَعد لَهم سعیرًا  {
 }64خدا کافران را لعنت کرده و براى آنها آتش فروزانى آماده کرده است {

لونَ وجِدا لَّا یدا أَبیهینَ فدیرًا  {خَاللَا نَصا و65ی{ 
 }65یابند و نه یاورى {مانند نه یارى مىجاودانه در آن مى

 }66یوم تُقَلَّب وجوههم فی النَّارِ یقُولُونَ یا لَیتَنَا أَطَعنَا اللَّه وأَطَعنَا الرَّسولَا  {
 }66کردیم {بردیم و پیامبر را اطاعت مىش ما خدا را فرمان مىگویند اى کاکنند مىهایشان را در آتش زیرورو مىروزى که چهره

 }67وقَالُوا ربنَا إِنَّا أَطَعنَا سادتَنَا وکُبرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السبِیلَا  {
 }67گویند پروردگارا ما رؤسا و بزرگتران خویش را اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردند {و مى

نَا آتبنًا کَبِیرًا  {رلَع منْهالْعذَابِ ونَ الْعنِ مفَیعض 68هِم{ 
 }68پروردگارا آنان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان کن لعنتى بزرگ {

 }69ه وجِیها  {یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لَا تَکُونُوا کَالَّذینَ آذَوا موسى فَبرَّأَه اللَّه مما قَالُوا وکَانَ عند اللَّ
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اید مانند کسانى مباشید که موسى را [با اتهام خود] آزار دادند و خدا او را از آنچه گفتند مبرا ساخت و نزد اى کسانى که ایمان آورده
 }69خدا آبرومند بود {

 }70یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سدیدا  {
 }70اید از خدا پروا دارید و سخنى استوار گویید {که ایمان آورده اى کسانى

 }71یصلح لَکُم أَعمالَکُم ویغْفرْ لَکُم ذُنُوبکُم ومن یطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظیما  {
کس خدا و پیامبرش را فرمان برد قطعا به رستگارى بزرگى نایل تا اعمال شما را به صالح آورد و گناهانتان را بر شما ببخشاید و هر 

 }71آمده است {

وحملَها الْإِنسانُ إِنَّه کَانَ ظَلُوما إِنَّا عرَضْنَا الْأَمانَۀَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبینَ أَن یحملْنَها وأَشْفَقْنَ منْها 

 }72جهولًا  {
ما امانت [الهى و بار تکلیف] را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناك شدند 

 }72و[لى] انسان آن را برداشت راستى او ستمگرى نادان بود {

رِکَات ویتُوب اللَّه علَى الْمؤْمنینَ والْمؤْمنَات وکَانَ اللَّه غَفُورا لیعذِّب اللَّه الْمنَافقینَ والْمنَافقَات والْمشْرِکینَ والْمشْ

 }73رحیما  {
[آرى چنین است] تا خدا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را عذاب کند و توبه مردان و زنان با ایمان را بپذیرد و خدا 

 }73همواره آمرزنده مهربان است {
 

 حدید - 103

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

}  یمکزِیزُ الْحالْع وهضِ والْأَرو اتاومی السا فم لَّهل حب1س{ 
 }1ستایند و اوست ارجمند حکیم {خدا را به پاکى مىآنچه در آسمانها و زمین است

 لْکم یرٌ  {لَهقَد ءلَى کُلِّ شَیع وهو یتمییِی وحضِ یالْأَرو اتاوم2الس{ 
 }2میراند و او بر هر چیزى تواناست {کند و مىفرمانروایى آسمانها و زمین از آن اوست زنده مى

  یملع ءبِکُلِّ شَی وهنُ واطالْبرُ والظَّاهرُ والْآخلُ والْأَو و3{ه{ 
 }3اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیزى داناست {

أَرضِ وما یخْرُج منْها وما هو الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض فی ستَّۀِ أَیامٍ ثُم استَوى علَى الْعرْشِ یعلَم ما یلج فی الْ

 }4ج فیها وهو معکُم أَینَ ما کُنتُم واللَّه بِما تَعملُونَ بصیرٌ  {ینزِلُ منَ السماء وما یعرُ
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اوست آن کس که آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید آنگاه بر عرش استیال یافت آنچه در زمین درآید و آنچه از آن برآید و آنچه 
 }4کنید بیناست {ا شماست و خدا به هر چه مىداند و هر کجا باشید او بدر آن باالرود [همه را] مى

}  وراألم عتُرْج إِلَى اللَّهضِ والْأَرو اتاومالس لْکم 5لَه{ 
 }5شود {فرمانروایى [مطلق] آسمانها و زمین از آن اوست و [جمله] کارها به سوى خدا بازگردانیده مى

 }6لنَّهار فی اللَّیلِ وهو علیم بِذَات الصدورِ  {یولج اللَّیلَ فی النَّهارِ ویولج ا
 }6آورد و او به راز دلها داناست {آورد و روز را [نیز] در شب درمىشب را در روز درمى

و نکُمنُوا مینَ آمفَالَّذ یهینَ فتَخْلَفسلَکُم معا جمقُوا مأَنفو هولسرو نُوا بِاللَّهرٌ کَبِیرٌ  {آمأَج م7أَنفَقُوا لَه{ 
به خدا و پیامبر او ایمان آورید و از آنچه شما را در [استفاده از] آن جانشین [دیگران] کرده انفاق کنید پس کسانى از شما که ایمان 

 }7آورده و انفاق کرده باشند پاداش بزرگى خواهند داشت {

و نُونَ بِاللَّهلَا تُؤْم ا لَکُممینَ  {ونؤْمإِن کُنتُم م یثَاقَکُمأَخَذَ م قَدو کُمنُوا بِرَبتُؤْمل وکُمعدولُ ی8الرَّس{ 
کند تا به پروردگارتان ایمان آورید و اگر آورید و [حال آنکه] پیامبر [خدا] شما را دعوت مىو شما را چه شده که به خدا ایمان نمى

 }8پیمان گرفته است { شک [خدا] از شمامؤمن باشید بى

بِکُم إِنَّ اللَّهإِلَى النُّورِ و اتنَ الظُّلُمکُم مخْرِجیل نَاتیب اتآی هدبلَى عنَزِّلُ عي یالَّذ وه}  یمحر 9 لَرَؤُوف{ 
خدا نور بیرون کشاند و در حقیقتفرستد تا شما را از تاریکیها به سوى او همان کسى است که بر بنده خود آیات روشنى فرو مى

 }9[نسبت] به شما سخت رئوف و مهربان است {

فَقَ من قَبلِ الْفَتْحِ وقَاتَلَ وما لَکُم أَلَّا تُنفقُوا فی سبِیلِ اللَّه وللَّه میرَاثُ السماوات والْأَرضِ لَا یستَوِي منکُم منْ أَن

رد ظَمأَع کلَئلُونَ خَبِیرٌ أُوما تَعبِم اللَّهنَى وسالْح اللَّه دعا وکُلقَاتَلُوا وو دعن بینَ أَنفَقُوا منَ الَّذۀً م10{ ج{ 
کنید و [حال آنکه] میراث آسمانها و زمین به خدا تعلق دارد کسانى از شما که پیش از و شما را چه شده که در راه خدا انفاق نمى

اند که بعدا به انفاق و جهاد اند [با دیگران] یکسان نیستند آنان از [حیث] درجه بزرگتر از کسانىکه] انفاق و جهاد کردهفتح [م
 }10کنید آگاه است {اند و خداوند به هر کدام وعده نیکو داده است و خدا به آنچه مىپرداخته

 }11اعفَه لَه ولَه أَجرٌ کَرِیم  {من ذَا الَّذي یقْرِض اللَّه قَرْضًا حسنًا فَیضَ
 }11اش را] براى وى دوچندان گرداند و او را پاداشى خوش باشد {کیست آن کس که به خدا وامى نیکو دهد تا [نتیجه

 شْرَاکُمهِم بانمبِأَیو یهِمدنَ أَییم بهى نُورعسی نَاتؤْمالْمینَ ونؤْمتَرَى الْم موی ارا الْأَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج موالْی

}  یمظالْع زالْفَو وه کا ذَلیهینَ فد12خَال{ 
بینى که نورشان پیشاپیششان و به جانب راستشان دوان است [به آنان گویند] امروز شما را مژده آن روز که مردان و زنان مؤمن را مى

 }12[درختان] آن نهرها روان است در آنها جاودانید این است همان کامیابى بزرگ { باد به باغهایى که از زیر

روا وجِعیلَ ارق ن نُّورِکُمم نُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسینَ آملَّذل قَاتنَافالْمقُونَ ونَافقُولُ الْمی موی ا فَضُرِبوا نُورسفَالْتَم اءکُم

 }13لَّه باب باطنُه فیه الرَّحمۀُ وظَاهرُه من قبله الْعذَاب  {بینَهم بِسورٍ 
شود گویند ما را مهلت دهید تا از نورتان [اندکى] برگیریم گفته مىاند مىآن روز مردان و زنان منافق به کسانى که ایمان آورده

اى است باطنش رحمت است و ظاهرش شود که آن را دروازهرى زده مىبازپس برگردید و نورى درخواست کنید آنگاه میان آنها دیوا
 }13روى به عذاب دارد {
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تْکُم الْأَمانی حتَّى جاء أَمرُ اللَّه ینَادونَهم أَلَم نَکُن معکُم قَالُوا بلَى ولَکنَّکُم فَتَنتُم أَنفُسکُم وتَرَبصتُم وارتَبتُم وغَرَّ

و}  الْغَرُور 14غَرَّکُم بِاللَّه{ 
گویند چرا ولى شما خودتان را در بال افکندید و امروز و فردا کردید و تردید دهند آیا ما با شما نبودیم مى[دو رویان] آنان را ندا درمى

 }14ریفت {آوردید و آرزوها شما را غره کرد تا فرمان خدا آمد و [شیطان] مغرورکننده شما را در باره خدا بف

صالْم بِئْسو لَاکُموم یه النَّار اکُمأْوینَ کَفَرُوا منَ الَّذلَا مۀٌ ویدف نکُمؤْخَذُ ملَا ی مو15یرُ  {فَالْی{ 
بد شود جایگاهتان آتش است آن سزاوار شماست و چه اند عوضى پذیرفته نمىپس امروز نه از شما و نه از کسانى که کافر شده

 }15سرانجامى است {

کُونُوا کَالَّذلَا یقِّ ونَ الْحا نَزَلَ ممو کْرِ اللَّهذل مهقُلُوب نُوا أَن تَخْشَعینَ آملَّذأْنِ لی لُ فَطَالَ أَلَمن قَبم تَابینَ أُوتُوا الْک

فَاس منْهیرٌ مکَثو مهقُلُوب تفَقَس دالْأَم هِملَی16قُونَ  {ع{ 
اند هنگام آن نرسیده که دلهایشان به یاد خدا و آن حقیقتى که نازل شده نرم [و فروتن] گردد و مانند آیا براى کسانى که ایمان آورده

کسانى نباشند که از پیش بدانها کتاب داده شد و [عمر و] انتظار بر آنان به درازا کشید و دلهایشان سخت گردید و بسیارى از آنها 
 }16فاسق بودند {

 }17اعلَموا أَنَّ اللَّه یحیِی الْأَرض بعد موتها قَد بینَّا لَکُم الْآیات لَعلَّکُم تَعقلُونَ  {
 }17ایم باشد که بیندیشید {گرداند به راستى آیات [خود] را براى شما روشن گردانیدهبدانید که خدا زمین را پس از مرگش زنده مى

}  رٌ کَرِیمأَج ملَهو ملَه فضَاعنًا یسقَرْضًا ح أَقْرَضُوا اللَّهو قَاتدصالْمینَ وقدص18إِنَّ الْم{ 
اند ایشان را [پاداش] دو چندان گردد و اجرى نیکو خواهند دهنده و [آنان که] به خدا وامى نیکو دادهدر حقیقت مردان و زنان صدقه

 }18داشت {

رهم والَّذینَ کَفَرُوا وکَذَّبوا والَّذینَ آمنُوا بِاللَّه ورسله أُولَئک هم الصدیقُونَ والشُّهداء عند ربهِم لَهم أَجرُهم ونُو

 }19بِآیاتنَا أُولَئک أَصحاب الْجحیمِ  {
اند آنان همان راستینانند و پیش پروردگارشان گواه خواهند بود [و] ایشان راست اجر وردهو کسانى که به خدا و پیامبران وى ایمان آ

 }19اند آنان همدمان آتشند {و نورشان و کسانى که کفر ورزیده و آیات ما را تکذیب کرده

و نَکُمیتَفَاخُرٌ بزِینَۀٌ وو ولَهو با لَعنْیاةُ الدیا الْحوا أَنَّملَماع اتُهنَب الْکُفَّار بجأَع ثثَلِ غَیکَم لَادالْأَوالِ ووی الْأَمتَکَاثُرٌ ف

رِضْوو نَ اللَّهرَةٌ مغْفمو یدشَد ذَابرَةِ عی الْآخفا وطَامکُونُ حی ا ثُمفَرصم فَتَرَاه هِیجی ثُما إِلَّا منْیاةُ الدیا الْحمانٌ و تَاع

 }20الْغُرُورِ  {
جویى در اموال و فرزندان است [مث بدانید که زندگى دنیا در حقیقت بازى و سرگرمى و آرایش و فخرفروشى شما به یکدیگر و فزون

ل آنها] چون مث ل بارانى است که کشاورزان را رستنى آن [باران] به شگفتى اندازد سپس [آن کشت] خشک شود و آن را زرد بینى 
گاه خاشاك شود و در آخرت [دنیا پرستان را] عذابى سخت است و [مؤمنان را] از جانب خدا آمرزش و خشنودى است و زندگانى آن

 }20دنیا جز کاالى فریبنده نیست {

آمنُوا بِاللَّه ورسله ذَلک فَضْلُ اللَّه  سابِقُوا إِلَى مغْفرَةٍ من ربکُم وجنَّۀٍ عرْضُها کَعرْضِ السماء والْأَرضِ أُعدت للَّذینَ

 }21یؤْتیه من یشَاء واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظیمِ  {
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[براى رسیدن] به آمرزشى از پروردگارتان و بهشتى که پهنایش چون پهناى آسمان و زمین است [و] براى کسانى آماده شده که به 
دهد و خداوند را اند بر یکدیگر سبقت جویید این فضل خداست که به هر کس بخواهد آن را مىخدا و پیامبرانش ایمان آورده

 }21بخشى بزرگ است {فزون

ع کا إِنَّ ذَلرَأَهلِ أَن نَّبن قَبتَابٍ می کإِلَّا ف کُمی أَنفُسلَا فضِ وی الْأَرۀٍ فیبصن مم ابا أَصیرٌ  {مسی 22لَى اللَّه{ 
هیچ مصیبتى نه در زمین و نه در نفسهاى شما [= به شما] نرسد مگر آنکه پیش از آنکه آن را پدید آوریم در کتابى است این [کار] بر 

 }22خدا آسان است {

 }23ورٍ  {لکَیلَا تَأْسوا علَى ما فَاتَکُم ولَا تَفْرَحوا بِما آتَاکُم واللَّه لَا یحب کُلَّ مخْتَالٍ فَخُ
شادمانى نکنید و خدا هیچ خودپسند فخرفروشى را شما رفته اندوهگین نشوید و به [سبب] آنچه به شما داده استتا بر آنچه از دست

 }23دوست ندارد {

مالْح یالْغَن وه لَّ فَإِنَّ اللَّهتَون یمخْلِ وبِالْب رُونَ النَّاسأْمیخَلُونَ وبینَ یالَّذ}  24ید{ 
 }24نیاز ستوده است {دارند و هر که روى گرداند قطعا خدا بىورزند و مردم را به بخل ورزیدن وامىهمانان که بخل مى

و طسبِالْق النَّاس قُومییزَانَ لالْمو تَابالْک مهعأَنزَلْنَا مو نَاتیلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر أَنزَلْنَا لَقَد عنَافمو یدشَد أْسب یهف یددالْح

 }25للنَّاسِ ولیعلَم اللَّه من ینصرُه ورسلَه بِالْغَیبِ إِنَّ اللَّه قَوِي عزِیزٌ  {
صاف برخیزند و آهن را به راستى [ما] پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به ان

که در آن براى مردم خطرى سخت و سودهایى است پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسى در نهان او و پیامبرانش را یارى 
 }25کند آرى خدا نیرومند شکست ناپذیر است {مى

 }26بوةَ والْکتَاب فَمنْهم مهتَد وکَثیرٌ منْهم فَاسقُونَ  {ولَقَد أَرسلْنَا نُوحا وإِبرَاهیم وجعلْنَا فی ذُریتهِما النُّ
یاب [شد]ند و[لى] و در حقیقت نوح و ابراهیم را فرستادیم و در میان فرزندان آن دو نبوت و کتاب را قرار دادیم از آنها [برخى] راه

 }26بسیارى از آنان بدکار بودند {

وه رأْفَۀً ورحمۀً آثَارِهم بِرُسلنَا وقَفَّینَا بِعیسى ابنِ مرْیم وآتَینَاه الْإِنجِیلَ وجعلْنَا فی قُلُوبِ الَّذینَ اتَّبعثُم قَفَّینَا علَى 

وعا رفَم انِ اللَّهغَاء رِضْوتإِلَّا اب هِملَیا عنَاها کَتَبا موهعتَدۀً ابیانبهرو مرَهأَج منْهنُوا مینَ آمنَا الَّذا فَآتَیهتایقَّ رِعا حه

 }27وکَثیرٌ منْهم فَاسقُونَ  {
درپى آوردیم و عیسى پسر مریم را در پى [آنان] آوردیم و به او انجیل عطا کردیم و در دلهاى آنگاه به دنبال آنان پیامبران خود را پى

ردند رافت و رحمت نهادیم و [اما] ترك دنیایى که از پیش خود درآوردند ما آن را بر ایشان مقرر نکردیم مگر کسانى که از او پیروى ک
براى آنکه کسب خشنودى خدا کنند با این حال آن را چنانکه حق رعایت آن بود منظور نداشتند پس پاداش کسانى از ایشان را که 

 }27ى از آنان دستخوش انحرافند {ایمان آورده بودند بدانها دادیم و[لى] بسیار

ل لَّکُمعجیو هتمحن رنِ مفْلَیک کُمؤْتی هولنُوا بِرَسآمو نُوا اتَّقُوا اللَّهینَ آما الَّذها أَیی  اللَّهو رْ لَکُمغْفیو شُونَ بِها تَمنُور

}  یمحر 28غَفُور{ 
خویش شما را دو بهره عطا کند و براى شما نورى د از خدا پروا دارید و به پیامبر او بگروید تا از رحمتایاى کسانى که ایمان آورده

 }28قرار دهد که به [برکت] آن راه سپرید و بر شما ببخشاید و خدا آمرزنده مهربان است {
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لِ اللَّه وأَنَّ الْفَضْلَ بِید اللَّه یؤْتیه من یشَاء واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظیمِ  لئَلَّا یعلَم أَهلُ الْکتَابِ أَلَّا یقْدرونَ علَى شَیء من فَضْ

}29{ 
خداست به هر بخشى خدا در [حیطه] قدرت آنان نیست و فضل [و عنایت تنها] در دستتا اهل کتاب بدانند که به هیچ وجه فزون

 }29کرم بسیار است { کند و خدا داراىکس بخواهد آن را عطا مى
 
 

 طالق - 104

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

ر اتَّقُوا اللَّهةَ ودوا الْعصأَحهِنَّ وتدعنَّ لاء فَطَلِّقُوهالنِّس إِذَا طَلَّقْتُم ا النَّبِیها أَینینَّ موهلَا تُخْرِج کُملَا  بهِنَّ ووتیب

م نَفْسه لَا تَدرِي لَعلَّ اللَّه یحدثُ یخْرُجنَ إِلَّا أَن یأْتینَ بِفَاحشَۀٍ مبینَۀٍ وتلْک حدود اللَّه ومن یتَعد حدود اللَّه فَقَد ظَلَ

 }1بعد ذَلک أَمرًا  {
بندى] عده آنان طالقشان گویید و حساب آن عده را نگه دارید و از خدا پروردگارتان [زمان اى پیامبر چون زنان را طالق گویید در

هایشان بیرون مکنید و بیرون نروند مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکارى شده باشند این است احکام الهى و هر بترسید آنان را از خانه
 }1دانى شاید خدا پس از این پیشامدى پدید آورد {ده است نمىکس از مقررات خدا [پاى] فراتر نهد قطعا به خودش ستم کر

 نکُملٍ مدع يوا ذَوأَشْهِدو رُوفعنَّ بِمفَارِقُوه أَو رُوفعنَّ بِمکُوهسنَّ فَأَملَهلَغْنَ أَجفَإِذَا ب کُمذَل لَّهةَ لادوا الشَّهیمأَقو

 }2بِاللَّه والْیومِ الْآخرِ ومن یتَّقِ اللَّه یجعل لَّه مخْرَجا  {یوعظُ بِه من کَانَ یؤْمنُ 
پس چون عده آنان به سر رسید [یا] به شایستگى نگاهشان دارید یا به شایستگى از آنان جدا شوید و دو تن [مرد] عادل را از میان 

شود و ندرزى که به آن کس که به خدا و روز بازپسین ایمان دارد داده مىخود گواه گیرید و گواهى را براى خدا به پا دارید این است ا
 }2دهد {شدنى قرار مىهر کس از خدا پروا کند [خدا] براى او راه بیرون

قَد رِهغُ أَمالب إِنَّ اللَّه هبسح وفَه لَى اللَّهکَّلْ عتَون یمو بتَسحثُ لَا یینْ حم قْهرْزیا  { ورقَد ءکُلِّ شَیل لَ اللَّهع3ج{ 
خدا فرمانش را به رساند و هر کس بر خدا اعتماد کند او براى وى بس استکند به او روزى مىو از جایى که حسابش را نمى

 }3اى مقرر کرده است {رساننده است به راستى خدا براى هر چیزى اندازهانجام

 أَجلُهنَّ أَن محیضِ من نِّسائکُم إِنِ ارتَبتُم فَعدتُهنَّ ثَلَاثَۀُ أَشْهرٍ واللَّائی لَم یحضْنَ وأُولَات الْأَحمالِواللَّائی یئسنَ منَ الْ

 }4یضَعنَ حملَهنَّ ومن یتَّقِ اللَّه یجعل لَّه منْ أَمرِه یسرًا  {
بینند یا نه] عده آنان سه ماه است و [دخترانى] که [ماهانه] نومیدند اگر شک دارید [که خون مى دیدنو آن زنان شما که از خون

شان سه ماه است] و زنان آبستن مدتشان این است که وضع حمل کنند و هر کس از خدا پروا دارد اند [نیز عده[هنوز] خون ندیده
 }4[خدا] براى او در کارش تسهیلى فراهم سازد {
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 کرًا  {ذَلأَج لَه مظعیو هئَاتیس نْهکَفِّرْ عی تَّقِ اللَّهن یمو کُمإِلَی أَنزَلَه رُ اللَّه5أَم{ 
این است فرمان خدا که آن را به سوى شما فرستاده است و هر کس از خدا پروا کند بدیهایش را از او بزداید و پاداشش را بزرگ 

 }5گرداند {

لَیهِنَّ حتَّى منْ حیثُ سکَنتُم من وجدکُم ولَا تُضَاروهنَّ لتُضَیقُوا علَیهِنَّ وإِن کُنَّ أُولَات حملٍ فَأَنفقُوا ع أَسکنُوهنَّ

 }6تَعاسرْتُم فَستُرْضع لَه أُخْرَى  { یضَعنَ حملَهنَّ فَإِنْ أَرضَعنَ لَکُم فَآتُوهنَّ أُجورهنَّ وأْتَمرُوا بینَکُم بِمعرُوف وإِن
خویش آنان را جاى دهید و به آنها آسیب [و زیان] مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ همانجا که [خود] سکونت دارید به قدر استطاعت

ن را به ایشان بدهید و به دهند مزدشاکنید و اگر باردارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند و اگر براى شما [بچه] شیر مى
 }6شایستگى میان خود به مشورت پردازید و اگر کارتان [در این مورد] با هم به دشوارى کشید [زن] دیگرى [بچه را] شیر دهد {

ه نَفْسا إِلَّا ما آتَاها سیجعلُ اللَّه بعد عسرٍ لینفقْ ذُو سعۀٍ من سعته ومن قُدر علَیه رِزقُه فَلْینفقْ مما آتَاه اللَّه لَا یکَلِّف اللَّ

 }7یسرًا  {
بر توانگر است که از دارایى خود هزینه کند و هر که روزى او تنگ باشد باید از آنچه خدا به او داده خرج کند خدا هیچ کس را جز 

 }7کند {ز دشوارى آسانى فراهم مىکند خدا به زودى پس ا[به قدر] آنچه به او داده است تکلیف نمى

 }8کْرًا  {وکَأَین من قَرْیۀٍ عتَت عنْ أَمرِ ربها ورسله فَحاسبنَاها حسابا شَدیدا وعذَّبنَاها عذَابا نُّ
یدیم و آنان را به عذابى [بس] و چه بسیار شهرها که از فرمان پروردگار خود و پیامبرانش سر پیچیدند و از آنها حسابى سخت کش

 }8زشت عذاب کردیم {

 }9فَذَاقَت وبالَ أَمرِها وکَانَ عاقبۀُ أَمرِها خُسرًا  {
 }9تا کیفر زشت عمل خود را چشیدند و پایان کارشان زیان بود {

ی الْأَلْبلا أُوی ا فَاتَّقُوا اللَّهیدا شَدذَابع ملَه اللَّه دکْرًا  {أَعذ کُمإِلَی أَنزَلَ اللَّه نُوا قَدینَ آم10ابِ الَّذ{ 
اید از خدا بترسید راستى که خدا سوى شما تذکارى خدا براى آنان عذابى سخت آماده کرده است پس اى خردمندانى که ایمان آورده

 }10فرو فرستاده است {

یبم اللَّه اتآی کُملَیتْلُو عولًا یسر ن بِاللَّهؤْمن یمإِلَى النُّورِ و اتنَ الظُّلُمم اتحاللُوا الصمعنُوا وینَ آمالَّذ خْرِجلِّی نَات

 }11ه رِزقًا  {ویعملْ صالحا یدخلْه جنَّات تَجرِي من تَحتها الْأَنْهار خَالدینَ فیها أَبدا قَد أَحسنَ اللَّه لَ
اند از تاریکیها به سوى کند تا کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته کردهپیامبرى که آیات روشنگر خدا را بر شما تالوت مى

آورد روشنایى بیرون برد و هر کس به خدا بگرود و کار شایسته کند او را در باغهایى که از زیر [درختان] آن جویبارها روان است درمى
 }11مانند قطعا خدا روزى را براى او خوش کرده است {در آن مىجاودانه 

لَّه علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ وأَنَّ اللَّه قَد اللَّه الَّذي خَلَقَ سبع سماوات ومنَ الْأَرضِ مثْلَهنَّ یتَنَزَّلُ الْأَمرُ بینَهنَّ لتَعلَموا أَنَّ ال

 }12شَیء علْما  {أَحاطَ بِکُلِّ 
آید تا بدانید که خدا بر هر خدا همان کسى است که هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین آفرید فرمان [خدا] در میان آنها فرود مى

 }12چیزى تواناست و به راستى دانش وى هر چیزى را در بر گرفته است {
 

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٥٤٥                                                   https:T.me/quranpuyan 

 مجادلۀ - 105

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1 اللَّه سمیع بصیرٌ  {قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتی تُجادلُک فی زوجِها وتَشْتَکی إِلَى اللَّه واللَّه یسمع تَحاورکُما إِنَّ
شنود زیرا خدا شنواى شنید و خدا گفتگوى شما را مىکرد خدا گفتار [زنى] را که در باره شوهرش با تو گفتگو و به خدا شکایت مى

 }1بیناست {

و منَهلَدی وإِلَّا اللَّائ ماتُههإِنْ أُم هِماتهنَّ أُما ههِم مائن نِّسنکُم مرُونَ مظَاهینَ یا الَّذورزلِ ونَ الْقَونکَرًا مقُولُونَ ملَی مإِنَّه

إِنَّ اللَّهو }  غَفُور فُو2لَع{ 
گویند پشت تو چون پشت مادر من است] آنان مادرانشان نیستند مادران آنها کنند [و مىاز میان شما کسانى که زنانشان را ظهار مى

 }2گویند و[لى] خدا مسلما درگذرنده آمرزنده است {اند و قطعا آنها سخنى زشت و باطل مىاند که ایشان را زادهتنها کسانى

ا ذَلاستَملِ أَن ین قَبۀٍ مقَبرِیرُ را قَالُوا فَتَحمونَ لودعی ثُم هِمائن نِّسرُونَ مظَاهینَ یالَّذلُونَ وما تَعبِم اللَّهو ظُونَ بِهتُوع کُم

 }3خَبِیرٌ  {
وند بر ایشان [فرض] است که پیش از آنکه با یکدیگر شاند پشیمان مىکنند سپس از آنچه گفتهو کسانى که زنانشان را ظهار مى

 }3دهید آگاه است {شوید و خدا به آنچه انجام مىاى را آزاد گردانند این [حکمى] است که بدان پند داده مىهمخوابگى کنند بنده

لَّم یستَطع فَإِطْعام ستِّینَ مسکینًا ذَلک لتُؤْمنُوا بِاللَّه فَمن لَّم یجِد فَصیام شَهرَینِ متَتَابِعینِ من قَبلِ أَن یتَماسا فَمن 

}  یمأَل ذَابرِینَ علْکَافلو اللَّه وددح لْکتو هولسر4و{ 
ه نتواند باید شصت و آن کس که [بر آزادکردن بنده] دسترسى ندارد باید پیش از تماس [با زن خود] دو ماه پیاپى روزه بدارد و هر ک

حدود خدا و کافران را عذابى پردرد بینوا را خوراك بدهد این [حکم] براى آن است که به خدا و فرستاده او ایمان بیاورید و این است
 }4خواهد بود {

 قَدو هِملن قَبینَ مالَّذ ا کُبِتکُبِتُوا کَم ولَهسرو ونَ اللَّهادحینَ یهِینٌ  إِنَّ الَّذم ذَابرِینَ علْکَافلو نَاتیب اتأَنزَلْنَا آی

}5{ 
گونه که آنان که پیش از ایشان بودند ذلیل شدند و کنند ذلیل خواهند شد همانگمان کسانى که با خدا و فرستاده او مخالفت مىبى

 }5هد بود {آور خواایم و کافران را عذابى خفتبه راستى آیات روشن [خود] را فرستاده

 }6هِید  {یوم یبعثُهم اللَّه جمیعا فَینَبئُهم بِما عملُوا أَحصاه اللَّه ونَسوه واللَّه علَى کُلِّ شَیء شَ
و حال آنکه آنها گرداند خدا [کارهایشان را] برشمرده است اند آگاهشان مىانگیزد و به آنچه کردهروزى که خداوند همه آنان را بر مى

 }6اند و خدا بر هر چیزى گواه است {آن را فراموش کرده

ر وى ثَلَاثَۀٍ إِلَّا هون نَّجکُونُ ما یضِ می الْأَرا فمو اتاومی السا فم لَمعی تَرَ أَنَّ اللَّه أَلَم مهسادس وۀٍ إِلَّا هسلَا خَمو مهابِع

 }7اللَّه بِکُلِّ شَیء علیم  { من ذَلک ولَا أَکْثَرَ إِلَّا هو معهم أَینَ ما کَانُوا ثُم ینَبئُهم بِما عملُوا یوم الْقیامۀِ إِنَّ ولَا أَدنَى
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اى میان سه تن نیست مگر نهداند هیچ گفتگوى محرمااى که خدا آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمین است مىآیا ندانسته
اینکه او چهارمین آنهاست و نه میان پنج تن مگر اینکه او ششمین آنهاست و نه کمتر از این [عدد] و نه بیشتر مگر اینکه هر کجا 

 }7اند آگاه خواهد گردانید زیرا خدا به هر چیزى داناست {باشند او با آنهاست آنگاه روز قیامت آنان را به آنچه کرده

انِ ومعصیت الرَّسولِ وإِذَا لَم تَرَ إِلَى الَّذینَ نُهوا عنِ النَّجوى ثُم یعودونَ لما نُهوا عنْه ویتَنَاجونَ بِالْإِثْمِ والْعدوأَ

بنَا اللَّه بِما نَقُولُ حسبهم جهنَّم یصلَونَها فَبِئْس جاؤُوك حیوك بِما لَم یحیک بِه اللَّه ویقُولُونَ فی أَنفُسهِم لَولَا یعذِّ

 }8الْمصیرُ  {
گردند و با همدیگر به [منظور] گناه و تعدى و اند برمىآیا کسانى را که از نجوا منع شده بودند ندیدى که باز بدانچه از آن منع گردیده

دهند و در و چون به نزد تو آیند تو را بدانچه خدا به آن [شیوه] سالم نگفته سالم مىکنند سرپیچى از پیامبر محرمانه گفتگو مى
آیند و چه بد سرانجامى کند جهنم براى آنان کافى است در آن درمىگوییم خدا ما را عذاب نمىگویند چرا به آنچه مىدلهاى خود مى

 }8است {

ه م فَلَا تَتَنَاجوا بِالْإِثْمِ والْعدوانِ ومعصیت الرَّسولِ وتَنَاجوا بِالْبِرِّ والتَّقْوى واتَّقُوا اللَّیا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا تَنَاجیتُ

 }9الَّذي إِلَیه تُحشَرُونَ  {
نى پیامبر با همدیگر محرمانه کنید به [قصد] گناه و تعدى و نافرمااید چون با یکدیگر محرمانه گفتگو مىاى کسانى که ایمان آورده

 }9گفتگو نکنید و به نیکوکارى و پرهیزگارى نجوا کنید و از خدایى که نزد او محشور خواهید گشت پروا دارید {

عو ئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهشَی مهبِضَار سلَینُوا وینَ آمزُنَ الَّذحیطَانِ لنَ الشَّیى موا النَّجنُونَ  {لَإِنَّمؤْمکَّلِ الْمتَوفَلْی 10ى اللَّه{ 
اند دلتنگ گرداند و[لى] جز به فرمان خدا هیچ آسیبى به آنها چنان نجوایى صرفا از [القاآت] شیطان است تا کسانى را که ایمان آورده

 }10رساند و مؤمنان باید بر خدا اعتماد کنند {نمى

نُوا إِذَا قینَ آما الَّذها أَییرْفَعِ اللَّهیلَ انشُزُوا فَانشُزُوا یإِذَا قو لَکُم حِ اللَّهفْسوا یحسِ فَافْسالجی الْموا فحتَفَس یلَ لَکُم 

 }11الَّذینَ آمنُوا منکُم والَّذینَ أُوتُوا الْعلْم درجات واللَّه بِما تَعملُونَ خَبِیرٌ  {
اید چون به شما گفته شود در مجالس جاى باز کنید پس جاى باز کنید تا خدا براى شما گشایش حاصل ردهاى کسانى که ایمان آو

کند و چون گفته شود برخیزید پس برخیزید خدا [رتبه] کسانى از شما را که گرویده و کسانى را که دانشمندند [بر حسب] درجات 
 }11کنید آگاه است {بلند گرداند و خدا به آنچه مى

یرٌ لَّکُمخَی کقَۀً ذَلدص اکُمونَج يدنَ ییوا بمولَ فَقَدالرَّس تُمینُوا إِذَا نَاجینَ آما الَّذها أَی وا فَإِنَّ اللَّهتَجِد رُ فَإِن لَّمأَطْهو 

}  یمحر 12غَفُور{ 
اى تقدیم بدارید کنید پیش از گفتگوى محرمانه خود صدقهمحرمانه مىاید هرگاه با پیامبر [خدا] گفتگوى اى کسانى که ایمان آورده

 }12تر است و اگر چیزى نیافتید بدانید که خدا آمرزنده مهربان است {این [کار] براى شما بهتر و پاکیزه

تَابلُوا وتَفْع فَإِذْ لَم قَاتدص اکُمونَج يدنَ ییوا بمأَن تُقَد وا  أَأَشْفَقْتُمیعأَطآتُوا الزَّکَاةَ ولَاةَ ووا الصیمفَأَق کُملَیع اللَّه

 }13اللَّه ورسولَه واللَّه خَبِیرٌ بِما تَعملُونَ  {
هایى تقدیم دارید و چون نکردید و خدا [هم] بر شما بخشود پس نماز را برپا آیا ترسیدید که پیش از گفتگوى محرمانه خود صدقه

 }13کنید آگاه است {ید و زکات را بدهید و از خدا و پیامبر او فرمان برید و خدا به آنچه مىدار

 }14الْکَذبِ وهم یعلَمونَ  {أَلَم تَرَ إِلَى الَّذینَ تَولَّوا قَوما غَضب اللَّه علَیهِم ما هم منکُم ولَا منْهم ویحلفُونَ علَى 
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اند آنها نه از شمایند و نه از ایشان و به دروغ سوگند یاد اى کسانى را که قومى را که مورد خشم خدایند به دوستى گرفتهآیا ندیده
 }14دانند {کنند و خودشان [هم] مىمى

 }15أَعد اللَّه لَهم عذَابا شَدیدا إِنَّهم ساء ما کَانُوا یعملُونَ  {
 }15کردند {سخت آماده کرده است راستى که چه بد مىخدا براى آنان عذابى 

 }16اتَّخَذُوا أَیمانَهم جنَّۀً فَصدوا عن سبِیلِ اللَّه فَلَهم عذَاب مهِینٌ  {
است آور سوگندهاى خود را [چون] سپرى قرار داده بودند و [مردم را] از راه خدا بازداشتند و [در نتیجه] براى آنان عذابى خفت

}16{ 

دا خَالیهف مالنَّارِ ه ابحأَص کلَئئًا أُوشَی نَ اللَّهم مهلَادلَا أَوو مالُهوأَم منْهع ی17ونَ  {لَن تُغْن{ 
 }17] {ماننداند [و] در آن جاودانه [مىدر برابر خداوند نه از اموالشان و نه از اوالدشان هرگز کارى ساخته نیست آنها دوزخى

 }18نَّهم هم الْکَاذبونَ  {یوم یبعثُهم اللَّه جمیعا فَیحلفُونَ لَه کَما یحلفُونَ لَکُم ویحسبونَ أَنَّهم علَى شَیء أَلَا إِ
کنند و چنان پندارند سوگند یاد مى کردند براى او [نیز]گونه که براى شما سوگند یاد مىانگیزد همانروزى که خدا همه آنان را برمى

 }18که حق به جانب آنهاست آگاه باش که آنان همان دروغگویانند {

 }19 هم الْخَاسرُونَ  {استَحوذَ علَیهِم الشَّیطَانُ فَأَنساهم ذکْرَ اللَّه أُولَئک حزْب الشَّیطَانِ أَلَا إِنَّ حزْب الشَّیطَانِ
 }19نان چیره شده و خدا را از یادشان برده است آنان حزب شیطانند آگاه باش که حزب شیطان همان زیانکارانند {شیطان بر آ

 }20إِنَّ الَّذینَ یحادونَ اللَّه ورسولَه أُولَئک فی األَذَلِّینَ  {
 }20زبونان خواهند بود {خیزند آنان در [زمره] در حقیقت کسانى که با خدا و پیامبر او به دشمنى برمى

 }21کَتَب اللَّه لَأَغْلبنَّ أَنَا ورسلی إِنَّ اللَّه قَوِي عزِیزٌ  {
 }21ناپذیر است {خدا مقرر کرده است که حتما من و فرستادگانم چیره خواهیم گردید آرى خدا نیرومند شکست

آخرِ یوادونَ منْ حاد اللَّه ورسولَه ولَو کَانُوا آباءهم أَو أَبنَاءهم أَو إِخْوانَهم أَو لَا تَجِد قَوما یؤْمنُونَ بِاللَّه والْیومِ الْ

أَنْهار خَالدینَ فیها تَحتها الْعشیرَتَهم أُولَئک کَتَب فی قُلُوبِهِم الْإِیمانَ وأَیدهم بِرُوحٍ منْه ویدخلُهم جنَّات تَجرِي من 

 }22رضی اللَّه عنْهم ورضُوا عنْه أُولَئک حزْب اللَّه أَلَا إِنَّ حزْب اللَّه هم الْمفْلحونَ  {
پدرانشان یا  اند هر چندقومى را نیابى که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند [و] کسانى را که با خدا و رسولش مخالفت کرده

پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره آنان باشند دوست بدارند در دل اینهاست که [خدا] ایمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود 
آورد همیشه در آنجا ماندگارند خدا از تایید کرده است و آنان را به بهشتهایى که از زیر [درختان] آن جویهایى روان است در مى

 }22شان خشنود و آنها از او خشنودند اینانند حزب خدا آرى حزب خداست که رستگارانند {ای
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اجِکوأَز رْضَاتی متَغتَب لَک لَّ اللَّها أَحم رِّمتُح مل ا النَّبِیها أَیی }  یمحر غَفُور اللَّه1و{ 
 }1کنى خدا[ست که] آمرزنده مهربان است {اى پیامبر چرا براى خشنودى همسرانت آنچه را خدا براى تو حالل گردانیده حرام مى

}  یمکالْح یملالْع وهو لَاکُموم اللَّهو کُمانملَّۀَ أَیتَح لَکُم اللَّه فَرَض 2قَد{ 
 }2شماست و اوست داناى حکیم {قطعا خدا براى شما [راه] گشودن سوگندهایتان را مقرر داشته است و خدا سرپرست

عب رَّفع هلَیع اللَّه رَهأَظْهو بِه أَتا نَبیثًا فَلَمدح اجِهوضِ أَزعإِلَى ب رَّ النَّبِیإِذْ أَسضٍ فَوعن بع رَضأَعو ضَه ا بِهأَها نَبلَم

 }3قَالَت منْ أَنبأَك هذَا قَالَ نَبأَنی الْعلیم الْخَبِیرُ  {
و چون پیامبر با یکى از همسرانش سخنى نهانى گفت و همین که وى آن را [به زن دیگر] گزارش داد و خدا [پیامبر] را بر آن مطلع 

از بخشى [دیگر] اعراض نمود پس چون [مطلب] را به آن [زن] خبر داد وى گفت چه  گردانید [پیامبر] بخشى از آن را اظهار کرد و
 }3کسى این را به تو خبر داده گفت مرا آن داناى آگاه خبر داده است {

یلُ وصالح الْمؤْمنینَ والْملَائکَۀُ بعد إِن تَتُوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغَت قُلُوبکُما وإِن تَظَاهرَا علَیه فَإِنَّ اللَّه هو مولَاه وجِبرِ

 }4ذَلک ظَهِیرٌ  {
اگر [شما دو زن] به درگاه خدا توبه کنید [بهتر است] واقعا دلهایتان انحراف پیدا کرده است و اگر علیه او به یکدیگر کمک کنید در 

ویند] و گذشته از این فرشتگان [هم] پشتیبان [او] خواهند بود خدا خود سرپرست اوست و جبرئیل و صالح مؤمنان [نیز یاور احقیقت
}4{ 

بِدات سائحات ثَیبات وأَبکَارا  عسى ربه إِن طَلَّقَکُنَّ أَن یبدلَه أَزواجا خَیرًا منکُنَّ مسلمات مؤْمنَات قَانتَات تَائبات عا

}5{ 
دار بیوه و دوشیزه ق گوید امید است پروردگارش همسرانى بهتر از شما مسلمان مؤمن فرمانبر توبه کار عابد روزهاگر پیامبر شما را طال

 }5به او عوض دهد {

شداد لَا یعصونَ اللَّه ما غلَاظٌ  یا أَیها الَّذینَ آمنُوا قُوا أَنفُسکُم وأَهلیکُم نَارا وقُودها النَّاس والْحجارةُ علَیها ملَائکَۀٌ

 }6أَمرَهم ویفْعلُونَ ما یؤْمرُونَ  {
حفظ کنید بر آن [آتش] فرشتگانى خشن اید خودتان و کسانتان را از آتشى که سوخت آن مردم و نگهاستاى کسانى که ایمان آورده

 }6دهند {کنند و آنچه را که مامورند انجام مىپیچى نمى[و] سختگیر [گمارده شده] اند از آنچه خدا به آنان دستور داده سر

 }7یا أَیها الَّذینَ کَفَرُوا لَا تَعتَذروا الْیوم إِنَّما تُجزَونَ ما کُنتُم تَعملُونَ  {
 }7یابید {کردید کیفر مىاید امروز عذر نیاورید در واقع به آنچه مىاى کسانى که کافر شده

ا أَیلَیخدیو کُمئَاتیس نکُمکَفِّرَ عأَن ی کُمبى رسا عوحۀً نَّصبتَو وا إِلَى اللَّهنُوا تُوبینَ آما الَّذن هرِي متَج نَّاتج کُم

عسی مهنُور هعنُوا مینَ آمالَّذو النَّبِی خْزِي اللَّهلَا ی موی ارا الْأَنْههتنَا تَحلَنَا نُور منَا أَتْمبقُولُونَ ری هِمانمبِأَیو یهِمدنَ أَییى ب

 }8واغْفرْ لَنَا إِنَّک علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ  {
را به  اى راستین کنید امید است که پروردگارتان بدیهایتان را از شما بزداید و شمااید به درگاه خدا توبهاى کسانى که ایمان آورده

باغهایى که از زیر [درختان] آن جویبارها روان است درآورد در آن روز خدا پیامبر [خود] و کسانى را که با او ایمان آورده بودند خوار 
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گویند پروردگارا نور ما را براى ما کامل گردان و بر ما ببخشاى گرداند نورشان از پیشاپیش آنان و سمت راستشان روان است مىنمى
 }8و بر هر چیز توانایى {که ت

 }9  {یا أَیها النَّبِی جاهد الْکُفَّار والْمنَافقینَ واغْلُظْ علَیهِم ومأْواهم جهنَّم وبِئْس الْمصیرُ
 }9نجامى است {اى پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت گیر [که] جاى ایشان در جهنم خواهد بود و چه بد سرا

نَا صادبنْ عنِ میدبع تکَانَتَا تَح رَأَةَ لُوطمارَأَةَ نُوحٍ ومینَ کَفَرُوا اثَلًا لِّلَّذم اللَّه ا ضَرَبمنْها عیغْنی ا فَلَممنِ فَخَانَتَاهیحال

 }10{  منَ اللَّه شَیئًا وقیلَ ادخُلَا النَّار مع الداخلینَ
اند آن نوح و آن لوط را م ث ل آورده [که] هر دو در نکاح دو بنده از بندگان شایسته ما بودند و به خدا براى کسانى که کفر ورزیده

 }10آنها خیانت کردند و کارى از دست [شوهران] آنها در برابر خدا ساخته نبود و گفته شد با داخل شوندگان داخل آتش شوید {

ن فرْعونَ وعمله ه مثَلًا لِّلَّذینَ آمنُوا امرَأَةَ فرْعونَ إِذْ قَالَت رب ابنِ لی عندك بیتًا فی الْجنَّۀِ ونَجنی موضَرَب اللَّ

 }11ونَجنی منَ الْقَومِ الظَّالمینَ  {
اى برایم بساز و مرا خانهه آنگاه که گفت پروردگارا پیش خود در بهشتاند خدا همسر فرعون را مثل آوردو براى کسانى که ایمان آورده

 }11از فرعون و کردارش نجات ده و مرا از دست مردم ستمگر برهان {

ا وهبر اتمبِکَل قَتدصنَا ووحن رم یها فَنَفَخْنَا فهفَرْج نَتصی أَحرَانَ الَّتمع نَتاب مرْیمینَ  کُتُوتنَ الْقَانم کَانَتو بِه

}12{ 
و مریم دخت عمران را همان کسى که خود را پاکدامن نگاه داشت و در او از روح خود دمیدیم و سخنان پروردگار خود و کتابهاى او 

 }12را تصدیق کرد و از فرمانبرداران بود {
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 }1إِنَّا فَتَحنَا لَک فَتْحا مبِینًا  {
 }1ما تو را پیروزى بخشیدیم [چه] پیروزى درخشانى {

 }2قیما  {لیغْفرَ لَک اللَّه ما تَقَدم من ذَنبِک وما تَأَخَّرَ ویتم نعمتَه علَیک ویهدیک صرَاطًا مستَ
 }2خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهى راست هدایت کند {خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمتتا 

 }3وینصرَك اللَّه نَصرًا عزِیزًا  {
 }3و تو را به نصرتى ارجمند یارى نماید {

زْدیینَ لنؤْمی قُلُوبِ الْمینَۀَ فکي أَنزَلَ السالَّذ وه کَانَ اللَّهضِ والْأَرو اتاومالس نُودج لَّهلو هِمانإِیم عانًا موا إِیماد

 }4علیما حکیما  {
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اوست آن کس که در دلهاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانى بر ایمان خود بیفزایند و سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست 
 }4کار است {سنجیدهو خدا همواره داناى 

منْهکَفِّرَ عیا ویهینَ فدخَال ارا الْأَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج نَاتؤْمالْمینَ ونؤْملَ الْمخدیل  اللَّه ندع ککَانَ ذَلو هِمئَاتیس

 }5فَوزا عظیما  {
هایى که از زیر [درختان] آن جویبارها روان است درآورد و در آن جاویدان بدارد و اند در باغتا مردان و زنانى را که ایمان آورده

 }5بدیهایشان را از آنان بزداید و این [فرجام نیک] در پیشگاه خدا کامیابى بزرگى است {

ه ظَنَّ السوء علَیهِم دائرَةُ السوء وغَضب اللَّه ویعذِّب الْمنَافقینَ والْمنَافقَات والْمشْرِکینَ والْمشْرِکَات الظَّانِّینَ بِاللَّ

 }6علَیهِم ولَعنَهم وأَعد لَهم جهنَّم وساءت مصیرًا  {
دا بر ایشان اند عذاب کند بد زمانه بر آنان باد و خپیشه و مردان و زنان مشرك را که به خدا گمان بد بردهو [تا] مردان و زنان نفاق

 }6خشم نموده و لعتشان کرده و جهنم را براى آنان آماده گردانیده و [چه] بد سرانجامى است {

 }7وللَّه جنُود السماوات والْأَرضِ وکَانَ اللَّه عزِیزًا حکیما  {
 }7ت {کار اسناپذیر سنجیدهو سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست و خدا همواره شکست

 }8إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهدا ومبشِّرًا ونَذیرًا  {
 }8اى فرستادیم {[اى پیامبر] ما تو را [به سمت] گواه و بشارتگر و هشداردهنده

 }9لتُؤْمنُوا بِاللَّه ورسوله وتُعزِّروه وتُوقِّرُوه وتُسبحوه بکْرَةً وأَصیلًا  {
 }9اش ایمان آورید و او را یارى کنید و ارجش نهید و [خدا] را بامدادان و شامگاهان به پاکى بستایید {فرستادهتا به خدا و 

فَى بِما عاهد علَى نَفْسه ومنْ أَو إِنَّ الَّذینَ یبایِعونَک إِنَّما یبایِعونَ اللَّه ید اللَّه فَوقَ أَیدیهِم فَمن نَّکَثَ فَإِنَّما ینکُثُ

 }10علَیه اللَّه فَسیؤْتیه أَجرًا عظیما  {
خدا باالى دستهاى آنان است پس هر که کنند دستکنند جز این نیست که با خدا بیعت مىدر حقیقت کسانى که با تو بیعت مى

بسته وفادار بماند به زودى خدا پاداشى بزرگ به او شکند و هر که بر آنچه با خدا عهد شکنى کند تنها به زیان خود پیمان مىپیمان
 }10بخشد {مى

قُولُونَ بِأَلْسرْ لَنَا یتَغْفلُونَا فَاسأَهالُنَا وورَابِ شَغَلَتْنَا أَمنَ الْأَعخَلَّفُونَ مالْم قُولُ لَکین سقُلْ فَم ی قُلُوبِهِمف سا لَیهِم منَت

 }11للَّه شَیئًا إِنْ أَراد بِکُم ضَرا أَو أَراد بِکُم نَفْعا بلْ کَانَ اللَّه بِما تَعملُونَ خَبِیرًا  {یملک لَکُم منَ ا
نشین به زودى به تو خواهند گفت اموال ما و کسانمان ما را گرفتار کردند براى ما آمرزش بخواه چیزى را که در ماندگان بادیهبرجاى

رانند بگو اگر خدا بخواهد به شما زیانى یا سودى برساند چه کسى در برابر او براى شما اختیار نیست بر زبان خویش مىدلهایشان 
 }11کنید همواره آگاه است {چیزى را دارد بلکه [این] خداست که به آنچه مى

م أَبدا وزینَ ذَلک فی قُلُوبِکُم وظَنَنتُم ظَنَّ السوء وکُنتُم قَوما بلْ ظَنَنتُم أَن لَّن ینقَلب الرَّسولُ والْمؤْمنُونَ إِلَى أَهلیهِ

 }12بورا  {
[نه چنان بود] بلکه پنداشتید که پیامبر و مؤمنان هرگز به خانمان خود بر نخواهند گشت و این [پندار] در دلهایتان نمودى خوش 

 }12خور هالکت بودید {یافت و گمان بد کردید و شما مردمى در 
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 }13ومن لَّم یؤْمن بِاللَّه ورسوله فَإِنَّا أَعتَدنَا للْکَافرِینَ سعیرًا  {
 }13ایم {و هر کس به خدا و پیامبر او ایمان نیاورده است [بداند که] ما براى کافران آتشى سوزان آماده کرده

الْأَرو اتاومالس لْکم لَّهلا  {ویمحا رغَفُور کَانَ اللَّهشَاء ون یم ذِّبعیشَاء ون یمرُ لغْف14ضِ ی{ 
کند و خدا همواره آمرزنده بخشاید و هر که را بخواهد عذاب مىو فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست هر که را بخواهد مى

 }14مهربان است {

ونَا کَذَلکُم طَلَقْتُم إِلَى مغَانم لتَأْخُذُوها ذَرونَا نَتَّبِعکُم یرِیدونَ أَن یبدلُوا کَلَام اللَّه قُل لَّن تَتَّبِعسیقُولُ الْمخَلَّفُونَ إِذَا ان

 }15قَالَ اللَّه من قَبلُ فَسیقُولُونَ بلْ تَحسدونَنَا بلْ کَانُوا لَا یفْقَهونَ إِلَّا قَلیلًا  {
ماندگان خواهند گفت بگذارید ما [هم] به دنبال شما بیاییم [این گونه] به [قصد] گرفتن غنایم روانه شدید به زودى برجاى چون

خواهند دستور خدا را دگرگون کنند بگو هرگز از پى ما نخواهید آمد آرى خدا از پیش در باره شما چنین فرموده پس به زودى مى
 }15یابند {برید [نه چنین است] بلکه جز اندکى درنمىشگ مىخواهند گفت [نه] بلکه بر ما ر

إِن تُطیعوا یؤْتکُم اللَّه أَجرًا قُل لِّلْمخَلَّفینَ منَ الْأَعرَابِ ستُدعونَ إِلَى قَومٍ أُولی بأْسٍ شَدید تُقَاتلُونَهم أَو یسلمونَ فَ

 }16تَولَّیتُم من قَبلُ یعذِّبکُم عذَابا أَلیما  {حسنًا وإِن تَتَولَّوا کَما 
نشین بگو به زودى به سوى قومى سخت زورمند دعوت خواهید شد که با آنان بجنگید یا اسالم آورند پس اگر ماندگان بادیهبه برجاى

ز هم] روى بگردانید شما را به عذابى پردرد بخشد و اگر همچنان که پیشتر پشت کردید [بافرمان برید خدا شما را پاداش نیک مى
 }16دارد {معذب مى

 ولَهسرو عِ اللَّهطن یمو رَجرِیضِ حلَى الْملَا عو رَجرَجِ حلَى الْأَعلَا عو رَجى حملَى الْأَعع سن لَیرِي متَج نَّاتج لْهخدی

لَّ یتَون یمو ارا الْأَنْههتا  {تَحیما أَلذَابع هذِّب17ع{ 
بر نابینا گناهى نیست و بر لنگ گناهى نیست و بر بیمار گناهى نیست [که در جهاد شرکت نکنند] و هر کس خدا و پیامبر او را 

ناك معذبش آورد و هر کس روى برتابد به عذابى دردفرمان برد وى را در باغهایى که از زیر [درختان] آن نهرهایى روان است درمى
 }17دارد {مى

فَأَنزَلَ الس ی قُلُوبِهِما فم ملرَةِ فَعالشَّج تتَح ونَکایِعبینَ إِذْ ینؤْمنِ الْمع اللَّه یضر ا  لَقَدا قَرِیبفَتْح مهأَثَابو هِملَیینَۀَ عک

}18{ 
کردند از آنان خشنود شد و آنچه در دلهایشان بود بازشناخت و بر مى به راستى خدا هنگامى که مؤمنان زیر آن درخت با تو بیعت

 }18آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزى نزدیکى به آنها پاداش داد {

 }19ومغَانم کَثیرَةً یأْخُذُونَها وکَانَ اللَّه عزِیزًا حکیما  {
 }19کار است {مند سنجیدهو [نیز] غنیمتهاى فراوانى خواهند گرفت و خدا همواره نیرو

یۀً لِّلْمؤْمنینَ ویهدیکُم صرَاطًا وعدکُم اللَّه مغَانم کَثیرَةً تَأْخُذُونَها فَعجلَ لَکُم هذه وکَف أَیدي النَّاسِ عنکُم ولتَکُونَ آ

 }20مستَقیما  {
داده که به زودى آنها را خواهید گرفت و این [پیروزى] را براى شما پیش انداخت و  و خدا به شما غنیمتهاى فراوان [دیگرى] وعده

 }20اى باشد و شما را به راه راست هدایت کند {دستهاى مردم را از شما کوتاه ساخت و تا براى مؤمنان نشانه
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 کَانَ اللَّها وبِه اطَ اللَّهأَح ا قَدهلَیوا عرتَقْد أُخْرَى لَمیرًا  {وقَد ءلَى کُلِّ شَی21ع{ 
اید [و] خدا بر آنها نیک احاطه دارد و همواره خداوند بر هر چیزى و [غنیمتهاى] دیگر[ى نیز هست] که شما بر آنها دست نیافته

 }21تواناست {

ا ویلونَ وجِدلَا ی ثُم اربا الْأَدلَّوینَ کَفَرُوا لَوالَّذ قَاتَلَکُم لَویرًا  {و22لَا نَص{ 
 }22خواهند کرد و دیگر یار و یاورى نخواهند یافت {و اگر کسانى که کافر شدند به جنگ با شما برخیزند قطعا پشت

 }23سنَّۀَ اللَّه الَّتی قَد خَلَت من قَبلُ ولَن تَجِد لسنَّۀِ اللَّه تَبدیلًا  {
 }23هى هرگز تغییرى نخواهى یافت {سنت الهى از پیش همین بوده و در سنت ال

انَ اللَّه بِما تَعملُونَ بصیرًا  وهو الَّذي کَف أَیدیهم عنکُم وأَیدیکُم عنْهم بِبطْنِ مکَّۀَ من بعد أَنْ أَظْفَرَکُم علَیهِم وکَ

}24{ 
نان دستهاى آنها را از شما و دستهاى شما را از ایشان کوتاه گردانید و و اوست همان کسى که در دل مکه پس از پیروزکردن شما بر آ

 }24کنید همواره بیناست {خدا به آنچه مى

لَا رِجلَوو لَّهحلُغَ مبکُوفًا أَن یعم يدالْهرَامِ والْح جِدسنِ الْمع وکُمدصینَ کَفَرُوا والَّذ ماءهسننُونَ وؤْمالٌ م  لَّم نَاتؤْمم

و تَزَیلُوا لَعذَّبنَا الَّذینَ کَفَرُوا تَعلَموهم أَن تَطَؤُوهم فَتُصیبکُم منْهم معرَّةٌ بِغَیرِ علْمٍ لیدخلَ اللَّه فی رحمته من یشَاء لَ

 }25منْهم عذَابا أَلیما  {
ا را از مسجد الحرام بازداشتند و نگذاشتند قربانى [شما] که بازداشته شده بود به محلش برسد و اگر آنها بودند که کفر ورزیدند و شم

آنکه آنان را بشناسید ندانسته پایمالشان کنید و تاوانشان بر شما بماند [در مکه] مردان و زنان با ایمانى نبودند که [ممکن بود] بى
شدند قطعا خویش درآورد اگر [کافر و مؤمن] از هم متمایز مىکه را بخواهد در جوار رحمتدادیم] تا خدا هر [فرمان حمله به مکه مى

 }25داشتیم {کافران را به عذاب دردناکى معذب مى

سلَى رع ینَتَهکس ۀِ فَأَنزَلَ اللَّهیلاهۀَ الْجیمۀَ حیمالْح ی قُلُوبِهِمینَ کَفَرُوا فلَ الَّذعإِذْ جۀَ ولمکَل مهأَلْزَمینَ ونؤْملَى الْمعو ه

 }26التَّقْوى وکَانُوا أَحقَّ بِها وأَهلَها وکَانَ اللَّه بِکُلِّ شَیء علیما  {
و آنگاه که کافران در دلهاى خود تعصب [آن هم] تعصب جاهلیت ورزیدند پس خدا آرامش خود را بر فرستاده خویش و بر مؤمنان فر
فرستاد و آرمان تقوا را مالزم آنان ساخت و [در واقع] آنان به [رعایت] آن [آرمان] سزاوارتر و شایسته [اتصاف به] آن بودند و خدا 

 }26همواره بر هر چیزى داناست {

لَّه آمنینَ محلِّقینَ رؤُوسکُم ومقَصرِینَ لَا لَقَد صدقَ اللَّه رسولَه الرُّؤْیا بِالْحقِّ لَتَدخُلُنَّ الْمسجِد الْحرَام إِن شَاء ال

 }27تَخَافُونَ فَعلم ما لَم تَعلَموا فَجعلَ من دونِ ذَلک فَتْحا قَرِیبا  {
ناخن]  خدا در حالى که سر تراشیده و موى [وحقا خدا رؤیاى پیامبر خود را تحقق بخشید [که دیده بود] شما بدون شک به خواست

دانستید دانست و غیر از این پیروزى نزدیکى اید با خاطرى آسوده در مسجد الحرام درخواهید آمد خدا آنچه را که نمىکوتاه کرده
 }27[براى شما] قرار داد {

 }28اللَّه شَهِیدا  {هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودینِ الْحقِّ لیظْهِرَه علَى الدینِ کُلِّه وکَفَى بِ
بودن خدا اوست کسى که پیامبر خود را به [قصد] هدایت با آیین درست روانه ساخت تا آن را بر تمام ادیان پیروز گرداند و گواه

 }28کند {کفایت مى
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اهم رکَّعا سجدا یبتَغُونَ فَضْلًا منَ اللَّه ورِضْوانًا محمد رسولُ اللَّه والَّذینَ معه أَشداء علَى الْکُفَّارِ رحماء بینَهم تَرَ

خْرَج شَطْأَه فَآزره فَاستَغْلَظَ سیماهم فی وجوههِم منْ أَثَرِ السجود ذَلک مثَلُهم فی التَّوراةِ ومثَلُهم فی الْإِنجِیلِ کَزَرعٍ أَ

لَى سى عتَوفَاسم منْهم اتحاللُوا الصمعنُوا وینَ آمالَّذ اللَّه دعو الْکُفَّار یظَ بِهِمغیل اعالزُّر جِبعی هرًا وقأَجرَةً وغْف

 }29عظیما  {
بینى فضل و و سجود مى محمد [ص] پیامبر خداست و کسانى که با اویند بر کافران سختگیر [و] با همدیگر مهربانند آنان را در رکوع

هایشان است این صفت ایشان است در تورات و مث ل آنها خشنودى خدا را خواستارند عالمت [مشخصه] آنان بر اثر سجود در چهره
هاى خود بایستد و دهقانان را به شگفت اى است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر ساقهدر انجیل چون کشته

اند آمرزش و ورد تا از [انبوهى] آنان [خدا] کافران را به خشم دراندازد خدا به کسانى از آنان که ایمان آورده و کارهاى شایسته کردهآ
 }29است {پاداش بزرگى وعده داده

 

 نصر - 108

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1اللَّه والْفَتْح  {إِذَا جاء نَصرُ 
 }1چون یارى خدا و پیروزى فرا رسد {

 }2ورأَیت النَّاس یدخُلُونَ فی دینِ اللَّه أَفْواجا  {
 }2دسته در دین خدا درآیند {و ببینى که مردم دسته

 }3فَسبح بِحمد ربک واستَغْفرْه إِنَّه کَانَ تَوابا  {
 }3پذیر است {پروردگارت نیایشگر باش و از او آمرزش خواه که وى همواره توبه پس به ستایش

 

 منافقون  - 109

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دقُونَ قَالُوا نَشْهنَافالْم اءكونَ  {إِذَا جبینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُه1لَرَس{ 
داند که تو واقعا پیامبر او هستى و خدا دهیم که تو واقعا پیامبر خدایى و خدا [هم] مىچون منافقان نزد تو آیند گویند گواهى مى

 }1دهد که مردم دوچهره سخت دروغگویند {گواهى مى
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 }2نَهم جنَّۀً فَصدوا عن سبِیلِ اللَّه إِنَّهم ساء ما کَانُوا یعملُونَ  {اتَّخَذُوا أَیما
 }2کنند {اند راستى که آنان چه بد مىسوگندهاى خود را [چون] سپرى بر خود گرفته و [مردم را] از راه خدا بازداشته

 }3قُلُوبِهِم فَهم لَا یفْقَهونَ  {ذَلک بِأَنَّهم آمنُوا ثُم کَفَرُوا فَطُبِع علَى 
 }3فهمند {اند و در نتیجه بر دلهایشان مهر زده شده و [دیگر] نمىاین بدان سبب است که آنان ایمان آورده سپس به انکار پرداخته

 مکَأَنَّه هِملقَول عمقُولُوا تَسإِن یو مهامسأَج کجِبتُع متَهأَیإِذَا رو ودالْع مه هِملَیۀٍ عحیونَ کُلَّ صبسحةٌ ینَّدسم خُشُب

 }4فَاحذَرهم قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى یؤْفَکُونَ  {
دهى گویى آنان دارد و چون سخن گویند به گفتارشان گوش فرا مىو چون آنان را ببینى هیکلهایشان تو را به تعجب وا مى

پندارند خودشان دشمنند از ر دیوارند [که پوك شده و درخور اعتماد نیستند] هر فریادى را به زیان خویش مىهایى پشت بشمعک
 }4اند {آنان بپرهیز خدا بکشدشان تا کجا [از حقیقت] انحراف یافته

 }5یتَهم یصدونَ وهم مستَکْبِرُونَ  {وإِذَا قیلَ لَهم تَعالَوا یستَغْفرْ لَکُم رسولُ اللَّه لَووا رؤُوسهم ورأَ
بینى که تکبرکنان گردانند و آنان را مىو چون بدیشان گفته شود بیایید تا پیامبر خدا براى شما آمرزش بخواهد سرهاى خود را بر مى

 }5تابند {روى برمى

رْ لَهتَغْفتَس لَم أَم ملَه تَغْفَرْتأَس هِملَیاء عوینَ  {سقالْفَاس مي الْقَودهلَا ی إِنَّ اللَّه ملَه رَ اللَّهغْفلَن ی 6م{ 
براى آنان یکسان است چه برایشان آمرزش بخواهى یا برایشان آمرزش نخواهى خدا هرگز بر ایشان نخواهد بخشود خدا فاسقان را 

 }6کند {راهنمایى نمى

قُولُونَ لَا تُنفینَ یالَّذ میهقنَافنَّ الْملَکضِ والْأَرو اتاومنُ السخَزَائ لَّهلنفَضُّوا وتَّى یح ولِ اللَّهسر ندنْ علَى منَ لَا قُوا ع

 }7یفْقَهونَ  {
آسمانها و زمین از هاى گویند به کسانى که نزد پیامبر خدایند انفاق مکنید تا پراکنده شوند و حال آنکه گنجینهاند که مىآنان کسانى

 }7یابند {آن خداست ولى منافقان درنمى

هولرَسلزَّةُ والْع لَّهلا الْأَذَلَّ ونْهزُّ منَّ الْأَعخْرِجینَۀِ لَیدنَا إِلَى الْمعجن رقُولُونَ لَئونَ   یلَمعینَ لَا یقنَافنَّ الْملَکینَ ونؤْملْملو

}8{ 
تر را از آنجا بیرون خواهد کرد و[لى] عزت از آن خدا و از آن پیامبر گر به مدینه برگردیم قطعا آنکه عزتمندتر است آن زبونگویند امى

 }8دانند {او و از آن مؤمنان است لیکن این دورویان نمى

 }9رِ اللَّه ومن یفْعلْ ذَلک فَأُولَئک هم الْخَاسرُونَ  {یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لَا تُلْهِکُم أَموالُکُم ولَا أَولَادکُم عن ذکْ
اید [زنهار] اموال شما و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نگرداند و هر کس چنین کند آنان خود اى کسانى که ایمان آورده

 }9زیانکارانند {

یأْتی أَحدکُم الْموت فَیقُولَ رب لَولَا أَخَّرْتَنی إِلَى أَجلٍ قَرِیبٍ فَأَصدقَ وأَکُن منَ وأَنفقُوا من ما رزقْنَاکُم من قَبلِ أَن 

 }10الصالحینَ  {
] ایم انفاق کنید پیش از آنکه یکى از شما را مرگ فرا رسد و بگوید پروردگارا چرا تا مدتى بیشتر [اجلو از آنچه روزى شما گردانیده

 }10مرا به تاخیر نینداختى تا صدقه دهم و از نیکوکاران باشم {
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 }11ولَن یؤَخِّرَ اللَّه نَفْسا إِذَا جاء أَجلُها واللَّه خَبِیرٌ بِما تَعملُونَ  {
 }11کنید آگاه است {افکند و خدا به آنچه مىو[لى] هر کس اجلش فرا رسد هرگز خدا [آن را] به تاخیر نمى

 

110 - صف 

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

}  یمکزِیزُ الْحالْع وهضِ وی الْأَرا فمو اتاومی السا فم لَّهل حب1س{ 
 }1پردازند و اوست ارجمند حکیم {آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است به تسبیح خدا مى

 }2أَیها الَّذینَ آَمنُوا لم تَقُولُونَ ما لَا تَفْعلُونَ  {یا 
 }2دهید {گویید که انجام نمىاید چرا چیزى مىاى کسانى که ایمان آورده

 }3کَبرَ مقْتًا عند اللَّه أَن تَقُولُوا ما لَا تَفْعلُونَ  {
 }3هید {نزد خدا سخت ناپسند است که چیزى را بگویید و انجام ند

}  وصرْصانٌ منیم با کَأَنَّهفص هبِیلی سلُونَ فقَاتینَ یالَّذ بحی 4إِنَّ اللَّه{ 
 }4کنند {اند جهاد مىخدا دوست دارد کسانى را که در راه او صف در صف چنانکه گویى بنایى ریخته شده از سربدر حقیقت

لَّه لَا ومِ لم تُؤْذُونَنی وقَد تَّعلَمونَ أَنِّی رسولُ اللَّه إِلَیکُم فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم والوإِذْ قَالَ موسى لقَومه یا قَ

 }5یهدي الْقَوم الْفَاسقینَ  {
دانید من فرستاده خدا به سوى شما دهید با اینکه مىو [یاد کن] هنگامى را که موسى به قوم خود گفت اى قوم من چرا آزارم مى

 }5کند {هستم پس چون [از حق] برگشتند خدا دلهایشان را برگردانید و خدا مردم نافرمان را هدایت نمى

 يدنَ ییا بقًا لِّمدصکُم مإِلَی ولُ اللَّهسیلَ إِنِّی ررَائی إِسنا بی مرْینُ مى ابیسإِذْ قَالَ عنَوی  مأْتولٍ یشِّرًا بِرَسبماةِ ورالتَّو

 }6من بعدي اسمه أَحمد فَلَما جاءهم بِالْبینَات قَالُوا هذَا سحرٌ مبِینٌ  {
و هنگامى را که عیسى پسر مریم گفت اى فرزندان اسرائیل من فرستاده خدا به سوى شما هستم تورات را که پیش از من بوده 

آید و نام او احمد است بشارتگرم پس وقتى براى آنان دالیل روشن آورد گفتند این اى که پس از من مىکنم و به فرستادهق مىتصدی
 }6سحرى آشکار است {

مي الْقَودهلَا ی اللَّهلَامِ وى إِلَى الْإِسعدی وهو بالْکَذ لَى اللَّهنِ افْتَرَى عمم نْ أَظْلَممینَ  { وم7الظَّال{ 
بندد و خدا مردم ستمگر را و چه کسى ستمگرتر از آن کس است که با وجود آنکه به سوى اسالم فراخوانده مى شود بر خدا دروغ مى

 }7نماید {راه نمى

الْکَاف کَرِه لَوو نُورِه متم اللَّهو هِماهبِأَفْو اللَّه ؤُوا نُورطْفیونَ لرِید8رُونَ  {ی{ 
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خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا گر چه کافران را ناخوش افتد نور خود را کامل خواهد گردانید مى
}8{ 

 }9{ هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودینِ الْحقِّ لیظْهِرَه علَى الدینِ کُلِّه ولَو کَرِه الْمشْرِکُونَ 
اوست کسى که فرستاده خود را با هدایت و آیین درست روانه کرد تا آن را بر هر چه دین است فائق گرداند هر چند مشرکان را 

 }9ناخوش آید {

 }10یا أَیها الَّذینَ آَمنُوا هلْ أَدلُّکُم علَى تجارةٍ تُنجِیکُم منْ عذَابٍ أَلیمٍ  {
 }10رهاند {اید آیا شما را بر تجارتى راه نمایم که شما را از عذابى دردناك مىدهاى کسانى که ایمان آور

 }11ن کُنتُم تَعلَمونَ  {تُؤْمنُونَ بِاللَّه ورسوله وتُجاهدونَ فی سبِیلِ اللَّه بِأَموالکُم وأَنفُسکُم ذَلکُم خَیرٌ لَّکُم إِ
 }11د و در راه خدا با مال و جانتان جهاد کنید این [گذشت و فداکارى] اگر بدانید براى شما بهتر است {به خدا و فرستاده او بگروی

دع نَّاتی جۀً فبنَ طَیاکسمو ارا الْأَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج لْکُمخدیو کُمذُنُوب رْ لَکُمغْفی}  یمظالْع زالْفَو ک12نٍ ذَل{ 
تا گناهانتان را بر شما ببخشاید و شما را در باغهایى که از زیر [درختان] آن جویبارها روان است و [در] سراهایى خوش در بهشتهاى 

 }12همیشگى درآورد این [خود] کامیابى بزرگ است {

 }13{  وأُخْرَى تُحبونَها نَصرٌ منَ اللَّه وفَتْح قَرِیب وبشِّرِ الْمؤْمنینَ
 }13و [رحمتى] دیگر که آن را دوست دارید یارى و پیروزى نزدیکى از جانب خداست و مؤمنان را [بدان] بشارت ده {

حوارِیونَ نَحنُ لَى اللَّه قَالَ الْیا أَیها الَّذینَ آَمنُوا کُونوا أَنصار اللَّه کَما قَالَ عیسى ابنُ مرْیم للْحوارِیینَ منْ أَنصارِي إِ

دلَى عنُوا عینَ آَمنَا الَّذدفَۀٌ فَأَیکَفَرَت طَّائیلَ ورَائی إِسنن بفَۀٌ منَت طَّائفَآَم اللَّه اررِینَ  {أَنصوا ظَاهحبفَأَص مه14و{ 
اند یاران من در راه خدا چه کسانىحواریون فت مریم بهبناید یاران خدا باشید همان گونه که عیسىاى کسانى که ایمان آورده

اى کفر ورزیدند و کسانى را که گرویده بودند بر دشمنانشان یارى کردیم تا چیره شدند حواریون گفتند ما یاران خداییم پس طایفه
}14{ 
 

 حجرات - 111

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 }1{  أَیها الَّذینَ آمنُوا لَا تُقَدموا بینَ یديِ اللَّه ورسوله واتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سمیع علیمیا 
اید در برابر خدا و پیامبرش [در هیچ کارى] پیشى مجویید و از خدا پروا بدارید که خدا شنواى داناست اى کسانى که ایمان آورده

}1{ 

عضکُم لبعضٍ أَن تَحبطَ أَیها الَّذینَ آمنُوا لَا تَرْفَعوا أَصواتَکُم فَوقَ صوت النَّبِی ولَا تَجهرُوا لَه بِالْقَولِ کَجهرِ ب یا

 }2أَعمالُکُم وأَنتُم لَا تَشْعرُونَ  {
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گویید پیامبر مکنید و همچنانکه بعضى از شما با بعضى دیگر بلند سخن مى اید صدایتان را بلندتر از صداىاى کسانى که ایمان آورده
 }2هایتان تباه شود {آنکه بدانید کردهبا او به صداى بلند سخن مگویید مبادا بى

مهقُلُوب نَ اللَّهتَحینَ امالَّذ کلَئأُو ولِ اللَّهسر ندع ماتَهوغُضُّونَ أَصینَ یإِنَّ الَّذ }  یمظرٌ عأَجرَةٌ وغْفم مى لَهلتَّقْو3ل{ 
کشند همان کسانند که خدا دلهایشان را براى پرهیزگارى امتحان کرده است آنان را کسانى که پیش پیامبر خدا صدایشان را فرو مى

 }3آمرزش و پاداشى بزرگ است {

 }4ثَرُهم لَا یعقلُونَ  {إِنَّ الَّذینَ ینَادونَک من وراء الْحجرَات أَکْ
 }4فهمند {خوانند بیشترشان نمىکسانى که تو را از پشت اتاقها[ى مسکونى تو] به فریاد مى

}  یمحر غَفُور اللَّهو مرًا لَّهلَکَانَ خَی هِمإِلَی تَّى تَخْرُجرُوا حبص مأَنَّه لَو5و{ 
 }5سلما برایشان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است {و اگر صبر کنند تا بر آنان درآیى م

 }6ى ما فَعلْتُم نَادمینَ  {یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِن جاءکُم فَاسقٌ بِنَبأ فَتَبینُوا أَن تُصیبوا قَوما بِجهالَۀٍ فَتُصبِحوا علَ
ن خبرى آورد نیک وارسى کنید مبادا به نادانى گروهى را آسیب برسانید و [بعد] از اید اگر فاسقى برایتااى کسانى که ایمان آورده

 }6اید پشیمان شوید {آنچه کرده

 ببح نَّ اللَّهلَکو تُّمنرِ لَعنَ الْأَمیرٍ می کَثف کُمیعطی لَو ولَ اللَّهسر یکُموا أَنَّ فلَماعوانَ والْإِیم کُمإِلَی ی قُلُوبِکُمف نَهیز

 }7وکَرَّه إِلَیکُم الْکُفْرَ والْفُسوقَ والْعصیانَ أُولَئک هم الرَّاشدونَ  {
شوید لیکن و بدانید که پیامبر خدا در میان شماست اگر در بسیارى از کارها از [راى و میل] شما پیروى کند قطعا دچار زحمت مى

داشتنى گردانید و آن را در دلهاى شما بیاراست و کفر و پلیدکارى و سرکشى را در نظرتان ناخوشایند ما دوستخدا ایمان را براى ش
 }7یافتگانند {اند] رهساخت آنان [که چنین

}  یمکح یملع اللَّهۀً ومعنو نَ اللَّه8فَضْلًا م{ 
 }8کار است {سنجیده[و این] بخششى از خدا و نعمتى [از اوست] و خدا داناى 

لَى الْأُخْرَى فَقَاتا عماهدإِح غَتا فَإِن بمنَهیوا بحلینَ اقْتَتَلُوا فَأَصنؤْمنَ الْمفَتَانِ مإِن طَائإِلَى و یءتَّى تَفی حغی تَبلُوا الَّت

 }9قْسطُوا إِنَّ اللَّه یحب الْمقْسطینَ  {أَمرِ اللَّه فَإِن فَاءت فَأَصلحوا بینَهما بِالْعدلِ وأَ
اى] و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصالح دهید و اگر [باز] یکى از آن دو بر دیگرى تعدى کرد با آن [طایفه

سازش دهید و عدالت کنید که خدا  کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر باز گشت میان آنها را دادگرانهکه تعدى مى
 }9دارد {دادگران را دوست مى

 }10إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ فَأَصلحوا بینَ أَخَویکُم واتَّقُوا اللَّه لَعلَّکُم تُرْحمونَ  {
 }10امید که مورد رحمت قرار گیرید { در حقیقت مؤمنان با هم برادرند پس میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید

عسى أَن یکُنَّ خَیرًا منْهنَّ ولَا  یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لَا یسخَرْ قَوم من قَومٍ عسى أَن یکُونُوا خَیرًا منْهم ولَا نساء من نِّساء

 }11ابِ بِئْس االسم الْفُسوقُ بعد الْإِیمانِ ومن لَّم یتُب فَأُولَئک هم الظَّالمونَ  {تَلْمزُوا أَنفُسکُم ولَا تَنَابزُوا بِالْأَلْقَ
اید نباید قومى قوم دیگر را ریشخند کند شاید آنها از اینها بهتر باشند و نباید زنانى زنان [دیگر] را اى کسانى که ایمان آورده

اینها بهتر باشند و از یکدیگر عیب مگیرید و به همدیگر لقبهاى زشت مدهید چه ناپسندیده است نام [ریشخند کنند ] شاید آنها از 
 }11زشت پس از ایمان و هر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند {
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سلَا تَجو الظَّنِّ إِثْم ضعنَ الظَّنِّ إِنَّ بیرًا موا کَثبتَننُوا اجینَ آما الَّذها أَیأَن ی کُمدأَح بحضًا أَیعضُکُم بعغْتَب بلَا یوا وس

}  یمحر ابتَو إِنَّ اللَّه اتَّقُوا اللَّهو وهتُمتًا فَکَرِهیم یهأَخ مأْکُلَ لَح12ی{ 
جاسوسى مکنید و بعضى از شما غیبت  اى از گمانها گناه است واید از بسیارى از گمانها بپرهیزید که پارهاى کسانى که ایمان آورده

پذیر اش را بخورد از آن کراهت دارید [پس] از خدا بترسید که خدا توبهبعضى نکند آیا کسى از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده
 }12مهربان است {

وقَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَکْرَمکُم عند اللَّه أَتْقَاکُم إِنَّ اللَّه علیم  یا أَیها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاکُم من ذَکَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاکُم شُعوبا

 }13خَبِیرٌ  {
اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید در 

 }13تردید خداوند داناى آگاه است {ا پرهیزگارترین شماست بىحقیقت ارجمندترین شما نزد خد

و ی قُلُوبِکُمانُ فخُلِ الْإِیمدا یلَمنَا ولَمن قُولُوا أَسلَکنُوا وتُؤْم نَّا قُل لَّمآم رَابالْأَع لَا قَالَت ولَهسرو وا اللَّهیعإِن تُط

 }14ا إِنَّ اللَّه غَفُور رحیم  {یلتْکُم منْ أَعمالکُم شَیئً
اید لیکن بگویید اسالم آوردیم و هنوز در دلهاى شما ایمان داخل نشده نشینان گفتند ایمان آوردیم بگو ایمان نیاورده[برخى از] بادیه

 }14هربان است {کند خدا آمرزنده مهایتان چیزى کم نمىاست و اگر خدا و پیامبر او را فرمان برید از [ارزش] کرده

م فی سبِیلِ اللَّه أُولَئک هم إِنَّما الْمؤْمنُونَ الَّذینَ آمنُوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم یرْتَابوا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسهِ

 }15الصادقُونَ  {
اند اینانند [دیگر] شک نیاورده و با مال و جانشان در راه خدا جهاد کرده اند که به خدا و پیامبر او گرویده ودر حقیقت مؤمنان کسانى

 }15که راستکردارند {

ءبِکُلِّ شَی اللَّهضِ وی الْأَرا فمو اتاومی السا فم لَمعی اللَّهو کُمینبِد ونَ اللَّهلِّمقُلْ أَتُع }  یمل16ع{ 
 }16داند و خدا به همه چیز داناست {دهید و حال آنکه خدا آنچه را که در زمین است مى] خود خبر مىبگو آیا خدا را از دین[دارى

ل اکُمدأَنْ ه کُملَینُّ عمی لِ اللَّهکُم بلَامإِس لَینُّوا عوا قُل لَّا تَملَمأَنْ أَس کلَینُّونَ عمینَ  {یقادص انِ إِن کُنتُم17لْإِیم{ 
کردن شما به آوردنتان منت مگذارید بلکه [این] خداست که با هدایتنهند بگو بر من از اسالماند بر تو منت مىاز اینکه اسالم آورده

 }17گذارد اگر راستگو باشید {ایمان بر شما منت مى

 }18عملُونَ  {إِنَّ اللَّه یعلَم غَیب السماوات والْأَرضِ واللَّه بصیرٌ بِما تَ
 }18کنید بیناست {داند و خدا[ست که] به آنچه مىخداست که نهفته آسمانها و زمین را مى
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 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٥٥۹                                                   https:T.me/quranpuyan 

 لْکالْم ضِ لَهی الْأَرا فمو اتاومی السا فم لَّهل حبسیرٌ  {یقَد ءلَى کُلِّ شَیع وهو دمالْح لَه1و{ 
سپاس و او بر هر چیزى تواناست گویند او راست فرمانروایى و او راستخدا را تسبیح مىهر چه در آسمانها و هر چه در زمین است

}1{ 

 }2عملُونَ بصیرٌ  {هو الَّذي خَلَقَکُم فَمنکُم کَافرٌ ومنکُم مؤْمنٌ واللَّه بِما تَ
 }2کنید بیناست {اوست آن کس که شما را آفرید برخى از شما کافرند و برخى مؤمن و خدا به آنچه مى

 }3خَلَقَ السماوات والْأَرض بِالْحقِّ وصورکُم فَأَحسنَ صورکُم وإِلَیه الْمصیرُ  {
 }3را صورتگرى کرد و صورتهایتان را نیکوآراست و فرجام به سوى اوست { آسمانها و زمین را به حق آفرید و شما

 }4{یعلَم ما فی السماوات والْأَرضِ ویعلَم ما تُسرُّونَ وما تُعلنُونَ واللَّه علیم بِذَات الصدورِ  
داند و خدا به راز دلها دارید [نیز] مىکنید و آنچه را که آشکار مىىداند و آنچه را که پنهان مآنچه را که در آسمانها و زمین است مى

 }4داناست {

}  یمأَل ذَابع ملَهو مرِهالَ أَمبلُ فَذَاقُوا ون قَبینَ کَفَرُوا مأُ الَّذنَب کُمأْتی 5أَلَم{ 
دند و عذاب پر دردى خواهند داشت به شما نرسیده است آیا خبر کسانى که پیش از این کفر ورزیدند و فرجام بد کارشان را چشی

}5{ 

 }6غْنَى اللَّه واللَّه غَنی حمید  {ذَلک بِأَنَّه کَانَت تَّأْتیهِم رسلُهم بِالْبینَات فَقَالُوا أَبشَرٌ یهدونَنَا فَکَفَرُوا وتَولَّوا واستَ
کند آوردند و[لى] آنان [مى]گفتند آیا بشرى ما را هدایت مىپیامبرانشان دالیل آشکار برایشان مىاین [بدفرجامى] از آن روى بود که 

 }6است {نیاز ستودهنیازى نمود و خدا بىپس کافر شدند و روى گردانیدند و خدا بى

 }7تُنَبؤُنَّ بِما عملْتُم وذَلک علَى اللَّه یسیرٌ  {زعم الَّذینَ کَفَرُوا أَن لَّن یبعثُوا قُلْ بلَى وربی لَتُبعثُنَّ ثُم لَ
کسانى که کفر ورزیدند پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد بگو آرى سوگند به پروردگارم حتما برانگیخته خواهید شد سپس 

 }7{ اید قطعا واقف خواهند ساخت و این بر خدا آسان استشما را به [حقیقت] آنچه کرده

 }8فَآمنُوا بِاللَّه ورسوله والنُّورِ الَّذي أَنزَلْنَا واللَّه بِما تَعملُونَ خَبِیرٌ  {
 }8کنید آگاه است {پس به خدا و پیامبر او و آن نورى که ما فرو فرستادیم ایمان آورید و خدا به آنچه مى

وی کعِ ذَلممِ الْجویل کُمعمجی مون یرِي متَج نَّاتج لْهخدیو هئَاتیس نْهکَفِّرْ عا یحاللْ صمعیو ن بِاللَّهؤْمن یمنِ والتَّغَاب م

}  یمظالْع زالْفَو کا ذَلدا أَبیهینَ فدخَال ارا الْأَنْههت9تَح{ 
اى ز] روز حسرت [خوردن] است و هر کس به خدا ایمان آورده و کار شایستهآورد آن [روروزى که شما را براى روز گردآورى گرد مى

کرده باشد بدیهایش را از او بسترد و او را در بهشتهایى که از زیر [درختان] آن جویبارها روان است درآورد در آنجا بمانند این است 
 }9همان کامیابى بزرگ {

 }10أُولَئک أَصحاب النَّارِ خَالدینَ فیها وبِئْس الْمصیرُ  { والَّذینَ کَفَرُوا وکَذَّبوا بِآیاتنَا
 }10اند آنان اهل آتشند [و ] در آن ماندگار خواهند بود و چه بد سرانجامى است {و کسانى که کفر ورزیده و آیات ما را تکذیب کرده

 }11من بِاللَّه یهد قَلْبه واللَّه بِکُلِّ شَیء علیم  {ما أَصاب من مصیبۀٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه ومن یؤْ
 }11هیچ مصیبتى جز به اذن خدا نرسد و کسى که به خدا بگرود دلش را به راه آورد و خدا[ست که] به هر چیزى داناست {

 }12رسولنَا الْبلَاغُ الْمبِینُ  { وأَطیعوا اللَّه وأَطیعوا الرَّسولَ فَإِن تَولَّیتُم فَإِنَّما علَى
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 }12رسانى آشکار است {و خدا را فرمان برید و پیامبر [او] را اطاعت نمایید و اگر روى بگردانید بر پیامبر ما فقط پیام

 }13اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو وعلَى اللَّه فَلْیتَوکَّلِ الْمؤْمنُونَ  {
 }13ودى نیست و مؤمنان باید تنها بر خدا اعتماد کنند {خدا[ست که] جز او معب

تَصفُوا وإِن تَعو موهذَرفَاح ا لَّکُمودع کُملَادأَوو اجِکُمونْ أَزنُوا إِنَّ مینَ آما الَّذها أَیی غَفُور رُوا فَإِنَّ اللَّهتَغْفوا وفَح

}  یمح14ر{ 
اید در حقیقت برخى از همسران شما و فرزندان شما دشمن شمایند از آنان بر حذر باشید و اگر ببخشایید و ردهاى کسانى که ایمان آو

 }14درگذرید و بیامرزید به راستى خدا آمرزنده مهربان است {

}  یمظرٌ عأَج هندع اللَّهتْنَۀٌ وف کُملَادأَوو الُکُموا أَم15إِنَّم{ 
 }15رزندانتان صرفا [وسیله] آزمایشى [براى شما]یند و خداست که نزد او پاداشى بزرگ است {اموال شما و ف

 }16أُولَئک هم الْمفْلحونَ  {فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم واسمعوا وأَطیعوا وأَنفقُوا خَیرًا لِّأَنفُسکُم ومن یوقَ شُح نَفْسه فَ
وانید از خدا پروا بدارید و بشنوید و فرمان ببرید و مالى براى خودتان [در راه خدا] انفاق کنید و کسانى که از خست نفس تپس تا مى

 }16خویش مصون مانند آنان رستگارانند {

}  یملح شَکُور اللَّهو رْ لَکُمغْفیو لَکُم فْهضَاعنًا یسقَرْضًا ح 17إِن تُقْرِضُوا اللَّه{ 
 }17پذیر بردبار است {بخشاید و خدا[ست که] سپاسگرداند و بر شما مىاگر خدا را وامى نیکو دهید آن را براى شما دو چندان مى

}  یمکزِیزُ الْحةِ الْعادالشَّهبِ والْغَی مال18ع{ 
 }18کار است {داناى نهان و آشکار [و] ارجمند سنجیده

 
 

 توبۀ  - 113

 
 }1منَ اللّه ورسوله إِلَى الَّذینَ عاهدتُّم منَ الْمشْرِکینَ  {برَاءةٌ 

 }1اید {[این آیات] اعالم بیزارى [و عدم تعهد] است از طرف خدا و پیامبرش نسبت به آن مشرکانى که با ایشان پیمان بسته

واْ أَنَّکُملَماعرٍ وۀَ أَشْهعبضِ أَری األَرواْ فیحرِینَ  { فَسخْزِي الْکَافم أَنَّ اللّهو جِزِي اللّهعرُ م2غَی{ 
توانید خدا را به ستوه آورید و این خداست پس [اى مشرکان] چهار ماه [دیگر با امنیت کامل] در زمین بگردید و بدانید که شما نمى

 }2که رسواکننده کافران است {

 وإِن النَّاسِ یوم الْحج األَکْبرِ أَنَّ اللّه برِيء منَ الْمشْرِکینَ ورسولُه فَإِن تُبتُم فَهو خَیرٌ لَّکُموأَذَانٌ منَ اللّه ورسوله إِلَى 

 }3تَولَّیتُم فَاعلَمواْ أَنَّکُم غَیرُ معجِزِي اللّه وبشِّرِ الَّذینَ کَفَرُواْ بِعذَابٍ أَلیمٍ  {
ات] اعالمى است از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر که خدا و پیامبرش در برابر مشرکان تعهدى ندارند [با و [این آی

این حال] اگر [از کفر] توبه کنید آن براى شما بهتر است و اگر روى بگردانید پس بدانید که شما خدا را درمانده نخواهید کرد و 
 }3ذابى دردناك خبر ده {کسانى را که کفر ورزیدند از ع
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ا فَأَتدأَح کُملَیرُواْ عظَاهی لَمئًا وشَی وکُمنقُصی لَم ینَ ثُمشْرِکنَ الْمدتُّم ماهینَ عإِنَّ إِالَّ الَّذ هِمتدإِلَى م مهدهع هِمواْ إِلَیم

 }4اللّه یحب الْمتَّقینَ  {
اید و چیزى از [تعهدات خود نسبت به] شما فروگذار نکرده و کسى را بر ضد شما پشتیبانى آنان پیمان بسته مگر آن مشرکانى که با

 }4اند پس پیمان اینان را تا [پایان] مدتشان تمام کنید چرا که خدا پرهیزگاران را دوست دارد {ننموده

شْرِکفَاقْتُلُواْ الْم رُمرُ الْحلَخَ األَشْهفَإِن فَإِذَا انس درْصکُلَّ م مواْ لَهداقْعو مرُوهصاحو مخُذُوهو موهدتُّمجثُ ویینَ ح

}  یمحر غَفُور إِنَّ اللّه مبِیلَهاْ الزَّکَاةَ فَخَلُّواْ سآتَوالَةَ وواْ الصأَقَامواْ و5تَاب{ 
ید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهى هاى حرام سپرى شد مشرکان را هر کجا یافتپس چون ماه

به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند راه برایشان گشاده گردانید زیرا خدا آمرزنده مهربان است 
}5{ 

 فَأَجِرْه كارتَجینَ اسشْرِکنَ الْمم دإِنْ أَحونَ  {ولَمعالَّ ی مقَو مبِأَنَّه کذَل نَهأْمم غْهلأَب ثُم اللّه کَالَم عمستَّى ی6ح{ 
و اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست پناهش ده تا کالم خدا را بشنود سپس او را به مکان امنش برسان چرا که آنان قومى نادانند 

}6{ 

م فَاستَقیمواْ کینَ عهد عند اللّه وعند رسوله إِالَّ الَّذینَ عاهدتُّم عند الْمسجِد الْحرَامِ فَما استَقَامواْ لَکُکَیف یکُونُ للْمشْرِ

 }7لَهم إِنَّ اللّه یحب الْمتَّقینَ  {
اید پس تا با شما [بر سر کسانى که کنار مسجد الحرام پیمان بستهچگونه مشرکان را نزد خدا و نزد فرستاده او عهدى تواند بود مگر با 
 }7دارد {عهد] پایدارند با آنان پایدار باشید زیرا خدا پرهیزگاران را دوست مى

 }8لُوبهم وأَکْثَرُهم فَاسقُونَ  {کَیف وإِن یظْهرُوا علَیکُم الَ یرْقُبواْ فیکُم إِال والَ ذمۀً یرْضُونَکُم بِأَفْواههِم وتَأْبى قُ
کنند و نه تعهدى را شما را با یابند در باره شما نه خویشاوندى را مراعات مىچگونه [براى آنان عهدى است] با اینکه اگر بر شما دست

 }8ورزد و بیشترشان منحرفند {کنند و حال آنکه دلهایشان امتناع مىزبانشان راضى مى

 }9بِآیات اللّه ثَمنًا قَلیالً فَصدواْ عن سبِیله إِنَّهم ساء ما کَانُواْ یعملُونَ  { اشْتَرَواْ
 }9دادند {آیات خدا را به بهاى ناچیزى فروختند و [مردم را] از راه او باز داشتند به راستى آنان چه بد اعمالى انجام مى

 نٍ إِالؤْمی مونَ فرْقُبونَ  {الَ یتَدعالْم مه کلَـئأُوۀً ومالَ ذ10و{ 
 }10کنند و ایشان همان تجاوزکارانند {در باره هیچ مؤمنى مراعات خویشاوندى و پیمانى را نمى

 اتلُ اآلینُفَصینِ وی الدف انُکُماْ الزَّکَاةَ فَإِخْوآتَوالَةَ وواْ الصأَقَامواْ وونَ  {فَإِن تَابلَمعمٍ یقَو11ل{ 
باشند و ما آیات [خود] را براى گروهى که پس اگر توبه کنند و نماز برپا دارند و زکات دهند در این صورت برادران دینى شما مى

 }11کنیم {دانند به تفصیل بیان مىمى

 }12م فَقَاتلُواْ أَئمۀَ الْکُفْرِ إِنَّهم الَ أَیمانَ لَهم لَعلَّهم ینتَهونَ  {وإِن نَّکَثُواْ أَیمانَهم من بعد عهدهم وطَعنُواْ فی دینکُ
و اگر سوگندهاى خود را پس از پیمان خویش شکستند و شما را در دینتان طعن زدند پس با پیشوایان کفر بجنگید چرا که آنان را 

 }12ایستند {شکنى] باز هیچ پیمانى نیست باشد که [از پیمان
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شَونَهم فَاللّه أَحقُّ أَن تَخْشَوه إِن أَالَ تُقَاتلُونَ قَوما نَّکَثُواْ أَیمانَهم وهمواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسولِ وهم بدؤُوکُم أَولَ مرَّةٍ أَتَخْ

 }13کُنتُم مؤُمنینَ  {
بار [جنگ را] ن شدند که فرستاده [خدا] را بیرون کنند و آنان بودند که نخستینچرا با گروهى که سوگندهاى خود را شکستند و بر آ

 }13ترسید با اینکه اگر مؤمنید خدا سزاوارتر است که از او بترسید {جنگید آیا از آنان مىبا شما آغاز کردند نمى

 رْکُمنصیو مخْزِهیو یکُمدبِأَی اللّه مهذِّبعی ملُوهینَ  {قَاتنؤْممٍ مقَو وردص شْفیو هِملَی14ع{ 
بخشد و دلهاى گروه مؤمنان را کند و شما را بر ایشان پیروزى مىشما عذاب و رسوایشان مىبا آنان بجنگید خدا آنان را به دست

 }14گرداند {خنک مى

شَاء ون یلَى مع اللّه تُوبیو ظَ قُلُوبِهِمغَی بذْهیو}  یمکح یملع 15اللّه{ 
 }15پذیرد و خدا داناى حکیم است {و خشم دلهایشان را بب رد و خدا توبه هر که را بخواهد مى

و ونِ اللّهن دذُواْ متَّخی لَمو نکُمواْ مداهینَ جالَّذ لَمِ اللّهعا یلَمأَن تُتْرَکُواْ و تُمبسح أَمو هولسۀً الَ ریجلینَ ونؤْمالَ الْم

 }16واللّه خَبِیرٌ بِما تَعملُونَ  {
شوید و خداوند کسانى را که از میان شما جهاد کرده و غیر از خدا و فرستاده او و مؤمنان محرم اید که به خود واگذار مىآیا پنداشته

 }16گاه است {دهید آدارد و خدا به آنچه انجام مىاند معلوم نمىاسرارى نگرفته

لُهم وفی النَّارِ هم خَالدونَ  ما کَانَ للْمشْرِکینَ أَن یعمرُواْ مساجِد اهللا شَاهدینَ علَى أَنفُسهِم بِالْکُفْرِ أُولَئک حبِطَت أَعما

}17{ 
هند آنانند که اعمالشان به هدر رفته و خود در دمشرکان را نرسد که مساجد خدا را آباد کنند در حالى که به کفر خویش شهادت مى

 }17آتش جاودانند {

ش إِالَّ اللّه فَعسى أُولَـئک أَن إِنَّما یعمرُ مساجِد اللّه منْ آمنَ بِاللّه والْیومِ اآلخرِ وأَقَام الصالَةَ وآتَى الزَّکَاةَ ولَم یخْ

 }18نَ  {یکُونُواْ منَ الْمهتَدی
اند کنند که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و نماز برپا داشته و زکات داده و جز از خدا نترسیدهمساجد خدا را تنها کسانى آباد مى

 }18یافتگان باشند {پس امید است که اینان از راه

آمنَ بِاللّه والْیومِ اآلخرِ وجاهد فی سبِیلِ اللّه الَ یستَوونَ عند اللّه  أَجعلْتُم سقَایۀَ الْحاج وعمارةَ الْمسجِد الْحرَامِ کَمنْ

 }19واللّه الَ یهدي الْقَوم الظَّالمینَ  {
ورده و در اید که به خدا و روز بازپسین ایمان آآیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند [کار] کسى پنداشته

 }19کند [نه این دو] نزد خدا یکسان نیستند و خدا بیدادگران را هدایت نخواهد کرد {راه خدا جهاد مى

 اللّه ندۀً عجرد ظَمأَع هِمأَنفُسو هِمالوبِأَم بِیلِ اللّهی سواْ فداهجرُواْ واجهنُواْ وینَ آمزُالَّذالْفَائ مه کلَئأُو20ونَ  {و{ 
اند نزد خدا مقامى هر چه واالتر دارند و اینان کسانى که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته

 }20همان رستگارانند {

}  یمقم یما نَعیهف ملَّه نَّاتجانٍ ورِضْوو نْهۀٍ ممم بِرَحهبر مشِّرُهب21ی{ 
 }21دهد {پروردگارشان آنان را از جانب خود به رحمت و خشنودى و باغهایى [در بهشت] که در آنها نعمتهایى پایدار دارند مژده مى
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}  یمظرٌ عأَج هندع ا إِنَّ اللّهدا أَبیهینَ فد22خَال{ 
 }22{ خداست که نزد او پاداشى بزرگ استجاودانه در آنها خواهند بود در حقیقت

یمانِ ومن یتَولَّهم منکُم فَأُولَـئک یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ الَ تَتَّخذُواْ آباءکُم وإِخْوانَکُم أَولیاء إَنِ استَحبواْ الْکُفْرَ علَى اإلِ

 }23هم الظَّالمونَ  {
ان کفر را بر ایمان ترجیح دهند [آنان را] به دوستى مگیرید و هر کس از میان اید اگر پدرانتان و برادرانتاى کسانى که ایمان آورده

 }23شما آنان را به دوستى گیرد آنان همان ستمکارانند {

جتا ووهالٌ اقْتَرَفْتُموأَمو یرَتُکُمشعو کُماجوأَزو انُکُمإِخْوو نَآؤُکُمأَبو اؤُکُمةٌ قُلْ إِن کَانَ آبا ارهادنَ کَستَخْشَو

للّه بِأَمرِه واللّه الَ یهدي الْقَوم ومساکنُ تَرْضَونَها أَحب إِلَیکُم منَ اللّه ورسوله وجِهاد فی سبِیله فَتَرَبصواْ حتَّى یأْتی ا

 }24الْفَاسقینَ  {
اید و تجارتى که از کسادش بیمناکید و سراهایى را که خاندان شما و اموالى که گرد آوردهبگو اگر پدران و پسران و برادران و زنان و 

تر است پس منتظر باشید تا خدا فرمانش را [به اجرا داشتنىدارید نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه وى دوستخوش مى
 }24کند {در]آورد و خداوند گروه فاسقان را راهنمایى نمى

وضَاقَت علَیکُم األَرض بِما  د نَصرَکُم اللّه فی مواطنَ کَثیرَةٍ ویوم حنَینٍ إِذْ أَعجبتْکُم کَثْرَتُکُم فَلَم تُغْنِ عنکُم شَیئًالَقَ

 }25رحبت ثُم ولَّیتُم مدبِرِینَ  {
و [نیز] در روز حنین آن هنگام که شمار زیادتان شما را به شگفت آورده بود قطعا خداوند شما را در مواضع بسیارى یارى کرده است 

ولى به هیچ وجه از شما دفع [خطر] نکرد و زمین با همه فراخى بر شما تنگ گردید سپس در حالى که پشت [به دشمن] کرده بودید 
 }25برگشتید {

مؤْمنینَ وأَنزَلَ جنُودا لَّم تَرَوها وعذَّب الَّذینَ کَفَرُواْ وذَلک جزَاء الْکَافرِینَ  ثُم أَنَزلَ اللّه سکینَتَه علَى رسوله وعلَى الْ

}26{ 
دیدید و کسانى را که کفر آنگاه خدا آرامش خود را بر فرستاده خود و بر مؤمنان فرود آورد و سپاهیانى فرو فرستاد که آنها را نمى

 }26ى کافران همین بود {ورزیدند عذاب کرد و سزا

}  یمحر غَفُور اللّهشَاء ون یلَى مع کذَل دعن بم اللّه تُوبی 27ثُم{ 
 }27پذیرد و خدا آمرزنده مهربان است {سپس خدا بعد از این [واقعه] توبه هر کس را بخواهد مى

ذَا وإِنْ خفْتُم عیلَۀً فَسوف یغْنیکُم یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ إِنَّما الْمشْرِکُونَ نَ هـ هِمامع دعب رَامالْح جِدسواْ الْمقْرَبفَالَ ی سج

}  یمکح یملع إِن شَاء إِنَّ اللّه هن فَضْلم 28اللّه{ 
آینده به مسجدالحرام نزدیک شوند و اگر [در اید حقیقت این است که مشرکان ناپاکند پس نباید از سال اى کسانى که ایمان آورده

گرداند که خدا داناى حکیم است نیاز مىاین قطع رابطه] از فقر بیمناکید پس به زودى خدا اگر بخواهد شما را به فضل خویش بى
}28{ 

حرَّم اللّه ورسولُه والَ یدینُونَ دینَ الْحقِّ منَ الَّذینَ  قَاتلُواْ الَّذینَ الَ یؤْمنُونَ بِاللّه والَ بِالْیومِ اآلخرِ والَ یحرِّمونَ ما

 }29أُوتُواْ الْکتَاب حتَّى یعطُواْ الْجِزْیۀَ عن ید وهم صاغرُونَ  {
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دارند و اند حرام نمىدهاش حرام گردانیآورند و آنچه را خدا و فرستادهبا کسانى از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمى
 }29خود جزیه دهند {گردند کارزار کنید تا با [کمال] خوارى به دستمتدین به دین حق نمى

نَ کَفَرُواْ من اهؤُونَ قَولَ الَّذیوقَالَت الْیهود عزَیرٌ ابنُ اللّه وقَالَت النَّصارى الْمسیح ابنُ اللّه ذَلک قَولُهم بِأَفْواههِم یضَ

 }30قَبلُ قَاتَلَهم اللّه أَنَّى یؤْفَکُونَ  {
آورند و به گفتار کسانى و یهود گفتند عز یر پسر خداست و نصارى گفتند مسیح پسر خداست این سخنى است [باطل] که به زبان مى

 }30شوند {ردانده مىاند شباهت دارد خدا آنان را بکشد چگونه [از حق] بازگکه پیش از این کافر شده

یرُواْ إِالَّ لا أُممو مرْینَ ماب یحسالْمو ونِ اللّهن دا ماببأَر مانَهبهرو مهارباتَّخَذُواْ أَح وإِالَّ ه ا الَّ إِلَـهداحا وواْ إِلَـهدبع

 }31سبحانَه عما یشْرِکُونَ  {
هبان خود و مسیح پسر مریم را به جاى خدا به الوهیت گرفتند با آنکه مامور نبودند جز اینکه خدایى یگانه را اینان دانشمندان و را

 }31گردانند {بپرستند که هیچ معبودى جز او نیست منزه است او از آنچه [با وى] شریک مى

 ى اللّهأْبیو هِماهبِأَفْو اللّه ؤُواْ نُورطْفونَ أَن یرِیدرُونَ  {یالْکَاف کَرِه لَوو هنُور مت32إِالَّ أَن ی{ 
گذارد تا نور خود را کامل کند هر چند کافران را خوش نیاید خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند ولى خداوند نمىمى
}32{ 

 ظْهِرَهیقِّ لینِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وشْرِکُونَ  {هالْم کَرِه لَوو ینِ کُلِّهلَى الد33ع{ 
او کسى است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند هر چند مشرکان خوش 

 }33نداشته باشند {

هبانِ لَیأْکُلُونَ أَموالَ النَّاسِ بِالْباطلِ ویصدونَ عن سبِیلِ اللّه والَّذینَ یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ إِنَّ کَثیرًا منَ األَحبارِ والرُّ

 }34یکْنزُونَ الذَّهب والْفضَّۀَ والَ ینفقُونَها فی سبِیلِ اللّه فَبشِّرْهم بِعذَابٍ أَلیمٍ  {
دارند و خورند و [آنان را] از راه خدا باز مىن یهود و راهبان اموال مردم را به ناروا مىاید بسیارى از دانشمندااى کسانى که ایمان آورده

 }34کنند ایشان را از عذابى دردناك خبر ده {کنند و آن را در راه خدا هزینه نمىکسانى که زر و سیم را گنجینه مى

ذَا ما کَنَزْتُم ألَنفُسکُم فَذُوقُواْ ما کُنتُم یوم یحمى علَیها فی نَارِ جهنَّم فَتُکْوى بِها جِ هـ مهورظُهو مهنوبجو مهاهب

 }35تَکْنزُونَ  {
روزى که آن [گنجینه]ها را در آتش دوزخ بگدازند و پیشانى و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ کنند [و گویند] این است آنچه براى 

 }35اندوختید بچشید {آنچه را مىخود اندوختید پس [کیفر] 

أَربعۀٌ حرُم ذَلک الدینُ إِنَّ عدةَ الشُّهورِ عند اللّه اثْنَا عشَرَ شَهرًا فی کتَابِ اللّه یوم خَلَقَ السماوات واألَرض منْها 

 }36مشْرِکینَ کَآفَّۀً کَما یقَاتلُونَکُم کَآفَّۀً واعلَمواْ أَنَّ اللّه مع الْمتَّقینَ  {الْقَیم فَالَ تَظْلمواْ فیهِنَّ أَنفُسکُم وقَاتلُواْ الْ
ها نزد خدا از روزى که آسمانها و زمین را آفریده در کتاب [علم] خدا دوازده ماه است از این [دوازده ماه] چهار شماره ماهدر حقیقت

یین استوار پس در این [چهار ماه] بر خود ستم مکنید و همگى با مشرکان بجنگید چنانکه آنان ماه [ماه] حرام است این است آ
 }36جنگند و بدانید که خدا با پرهیزگاران است {همگى با شما مى

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٥٦٥                                                   https:T.me/quranpuyan 

ه عاما لِّیواطؤُواْ عدةَ ما حرَّم اللّه فَیحلُّواْ ما إِنَّما النَّسیء زِیادةٌ فی الْکُفْرِ یضَلُّ بِه الَّذینَ کَفَرُواْ یحلِّونَه عاما ویحرِّمونَ

 }37حرَّم اللّه زینَ لَهم سوء أَعمالهِم واللّه الَ یهدي الْقَوم الْکَافرِینَ  {
شوند آن را یکسال حالل مىجز این نیست که جابجا کردن [ماههاى حرام] فزونى در کفر است که کافران به وسیله آن گمراه 

دانند تا با شماره ماههایى که خدا حرام کرده است موافق سازند و در نتیجه آنچه را خدا شمارند و یکسال [دیگر] آن را حرام مىمى
 }37کند {حرام کرده [بر خود] حالل گردانند زشتى اعمالشان برایشان آراسته شده است و خدا گروه کافران را هدایت نمى

ییضضِ أَرإِلَى األَر اثَّاقَلْتُم بِیلِ اللّهی سرُواْ فانف یلَ لَکُمإِذَا ق ا لَکُمنُواْ مینَ آما الَّذها ا أَیرَةِ فَمنَ اآلخا منْیاةِ الدیتُم بِالْح

 }38متَاع الْحیاةِ الدنْیا فی اآلخرَةِ إِالَّ قَلیلٌ  {
دهید آیا شوید کندى به خرج مىشود در راه خدا بسیجاید شما را چه شده است که چون به شما گفته مىن آوردهاى کسانى که ایما

 }38اید متاع زندگى دنیا در برابر آخرت جز اندکى نیست {به جاى آخرت به زندگى دنیا دل خوش کرده

 }39قَوما غَیرَکُم والَ تَضُرُّوه شَیئًا واللّه علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ  { إِالَّ تَنفرُواْ یعذِّبکُم عذَابا أَلیما ویستَبدلْ
آورد و به او زیانى نخواهید رسانید و کند و گروهى دیگر به جاى شما مىاگر بسیج نشوید [خدا] شما را به عذابى دردناك عذاب مى

 }39خدا بر هر چیزى تواناست {

تَحزَنْ إِنَّ اللّه  د نَصرَه اللّه إِذْ أَخْرَجه الَّذینَ کَفَرُواْ ثَانی اثْنَینِ إِذْ هما فی الْغَارِ إِذْ یقُولُ لصاحبِه الَإِالَّ تَنصرُوه فَقَ

ۀَ الَّذملَ کَلعجا وهتَرَو لَّم نُودبِج هدأَیو هلَیع ینَتَهکس نَا فَأَنزَلَ اللّهعم اللّها ولْیالْع یه ۀُ اللّهمکَلفْلَى وینَ کَفَرُواْ الس

}  یمکزِیزٌ ح40ع{ 
از اگر او [پیامبر] را یارى نکنید قطعا خدا او را یارى کرد هنگامى که کسانى که کفر ورزیدند او را [از مکه] بیرون کردند و او نفر دوم 

گفت اندوه مدار که خدا با ماست پس خدا آرامش خود را بر او فرو وقتى به همراه خود مىدو تن بود آنگاه که در غار [ثور] بودند 
تر گردانید و کلمه خداست که برتر دیدید تایید کرد و کلمه کسانى را که کفر ورزیدند پستفرستاد و او را با سپاهیانى که آنها را نمى

 }40ناپذیر حکیم است {است و خدا شکست

 }41{  افًا وثقَاالً وجاهدواْ بِأَموالکُم وأَنفُسکُم فی سبِیلِ اللّه ذَلکُم خَیرٌ لَّکُم إِن کُنتُم تَعلَمونَانْفرُواْ خفَ
 }41شوید و با مال و جانتان در راه خدا جهاد کنید اگر بدانید این براى شما بهتر است {سبکبار و گرانبار بسیج

لَخَرَجنَا معکُم  قَرِیبا وسفَرًا قَاصدا الَّتَّبعوك ولَـکن بعدت علَیهِم الشُّقَّۀُ وسیحلفُونَ بِاللّه لَوِ استَطَعنَالَو کَانَ عرَضًا 

 }42یهلکُونَ أَنفُسهم واللّه یعلَم إِنَّهم لَکَاذبونَ  {
نماید و به زودى به آمدند ولى آن راه پر مشقت بر آنان دور مىه بود قطعا از پى تو مىاگر مالى در دسترس و سفرى [آسان و] کوتا

کشانند و خدا آمدیم [با سوگند دروغ] خود را به هالکت مىتوانستیم حتما با شما بیرون مىخدا سوگند خواهند خورد که اگر مى
 }42داند که آنان سخت دروغگویند {مى

مل نکع فَا اللّهبِینَ  { عالْکَاذ لَمتَعقُواْ ودینَ صالَّذ نَ لَکیتَبتَّى یح ملَه نت43أَذ{ 
 }43خدایت ببخشاید چرا پیش از آنکه [حال] راستگویان بر تو روشن شود و دروغگویان را بازشناسى به آنان اجازه دادى {

الْیو نُونَ بِاللّهؤْمینَ یالَّذ نُکتَأْذسینَ  {الَ یتَّقبِالْم یملع اللّهو هِمأَنفُسو هِمالوواْ بِأَمداهجرِ أَن یمِ اآلخ44و{ 
خواهند و خدا به [حال] تقواپیشگان کسانى که به خدا و روز بازپسین ایمان دارند در جهاد با مال و جانشان از تو عذر و اجازه نمى

 }44داناست {
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نُکتَأْذسا یونَ  { إِنَّمدتَرَدی بِهِمیی رف مفَه مهقُلُوب تتَاباررِ ومِ اآلخوالْیو نُونَ بِاللّهؤْمینَ الَ ی45الَّذ{ 
خواهند [به جهاد نروند] که به خدا و روز بازپسین ایمان ندارند و دلهایشان به شک افتاده و در شک خود تنها کسانى از تو اجازه مى

 }45{سرگردانند 

واْ مدیلَ اقْعقو مطَهفَثَب ماثَهانبِع اللّه ن کَرِهلَـکةً ودع واْ لَهدألَع واْ الْخُرُوجادأَر لَوینَ  {ودالْقَاع 46ع{ 
آنان را خوش نداشت افتادن دیدند ولى خداوند راهو اگر [به راستى] اراده بیرون رفتن داشتند قطعا براى آن ساز و برگى تدارك مى

 }46پس ایشان را منصرف گردانید و [به آنان] گفته شد با ماندگان بمانید {

نَ لَهم واللّه علیم بِالظَّالمینَ  لَو خَرَجواْ فیکُم ما زادوکُم إِالَّ خَباالً وألَوضَعواْ خالَلَکُم یبغُونَکُم الْفتْنَۀَ وفیکُم سماعو

}47{ 
جویى انداختند و در حق شما فتنهخود را میان شما مىافزودند و به سرعتاگر با شما بیرون آمده بودند جز فساد براى شما نمى

 }47کنند] و خدا به [حال] ستمکاران داناست {کردند و در میان شما جاسوسانى دارند [که] به نفع آنان [اقدام مىمى

 }48ۀَ من قَبلُ وقَلَّبواْ لَک األُمور حتَّى جاء الْحقُّ وظَهرَ أَمرُ اللّه وهم کَارِهونَ  {لَقَد ابتَغَواْ الْفتْنَ
جویى برآمدند و کارها را بر تو وارونه ساختند تا حق آمد و امر خدا آشکار شد در حالى که در حقیقت پیش از این [نیز] در صدد فتنه

 }48آنان ناخشنود بودند {

 }49ینَ  {ومنْهم من یقُولُ ائْذَن لِّی والَ تَفْتنِّی أَالَ فی الْفتْنَۀِ سقَطُواْ وإِنَّ جهنَّم لَمحیطَۀٌ بِالْکَافرِ
ید جهنم ترداند و بىدار که آنان خود به فتنه افتادهام مینداز هشگوید مرا [در ماندن] اجازه ده و به فتنهو از آنان کسى است که مى

 }49بر کافران احاطه دارد {

هلَّواْ وتَویلُ ون قَبرَنَا مأَخَذْنَا أَم قُولُواْ قَدۀٌ ییبصم کبإِن تُصو مؤْهنَۀٌ تَسسح کبونَ  {إِن تُصفَرِح 50م{ 
ایم و ند ما پیش از این تصمیم خود را گرفتهگویسازد و اگر پیشامد ناگوارى به تو رسد مىاگر نیکى به تو رسد آنان را بدحال مى

 }50تابند {شادمان روى بر مى

 }51قُل لَّن یصیبنَا إِالَّ ما کَتَب اللّه لَنَا هو موالَنَا وعلَى اللّه فَلْیتَوکَّلِ الْمؤْمنُونَ  {
 }51ماست و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند {رسد او سرپرست بگو جز آنچه خدا براى ما مقرر داشته هرگز به ما نمى

 عنده أَو بِأَیدینَا فَتَرَبصواْ إِنَّا قُلْ هلْ تَرَبصونَ بِنَا إِالَّ إِحدى الْحسنَیینِ ونَحنُ نَتَرَبص بِکُم أَن یصیبکُم اللّه بِعذَابٍ منْ

 }52معکُم متَرَبصونَ  {
کشیم که خدا از جانب خود یا به دست ما عذابى برید در حالى که ما انتظار مىیا براى ما جز یکى از این دو نیکى را انتظار مىبگو آ

 }52به شما برساند پس انتظار بکشید که ما هم با شما در انتظاریم {

 }53تُم قَوما فَاسقینَ  {قُلْ أَنفقُواْ طَوعا أَو کَرْها لَّن یتَقَبلَ منکُم إِنَّکُم کُن
 }53اید {میلى انفاق کنید هرگز از شما پذیرفته نخواهد شد چرا که شما گروهى فاسق بودهبگو چه به رغبت چه با بى

الصالَةَ إِالَّ وهم کُسالَى والَ ینفقُونَ إِالَّ وهم وما منَعهم أَن تُقْبلَ منْهم نَفَقَاتُهم إِالَّ أَنَّهم کَفَرُواْ بِاللّه وبِرَسوله والَ یأْتُونَ 

 }54کَارِهونَ  {
و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاقهاى آنان نشد جز اینکه به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند و جز با [حال] کسالت نماز به جا 

 }54کنند {آورند و جز با کراهت انفاق نمىنمى
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کجِبفَالَ تُع هقَ أَنفُستَزْها ونْیاةِ الدیی الْحا فم بِههذِّبعیل اللّه رِیدا یإِنَّم مهالَدالَ أَوو مالُهورُونَ  {أَمکَاف مهو 55م{ 
ن کند و جانشان در خواهد در زندگى دنیا به وسیله اینها عذابشااموال و فرزندانشان تو را به شگفت نیاورد جز این نیست که خدا مى

 }55حال کفر بیرون رود {

 }56ویحلفُونَ بِاللّه إِنَّهم لَمنکُم وما هم منکُم ولَـکنَّهم قَوم یفْرَقُونَ  {
 }56ترسند {کنند که آنان قطعا از شمایند در حالى که از شما نیستند لیکن آنان گروهى هستند که مىو به خدا سوگند یاد مى

 }57لَو یجِدونَ ملْجأً أَو مغَارات أَو مدخَالً لَّولَّواْ إِلَیه وهم یجمحونَ  {
 }57آوردند {یافتند شتابزده به سوى آن روى مىاگر پناهگاه یا غارها یا سوراخى [براى فرار] مى

طُواْ مفَإِنْ أُع قَاتدی الصف زُكلْمن یم منْهمخَطُونَ  {وسی ما إِذَا هنهاْ مطَوعی إِن لَّمضُواْ وا ر58نْه{ 
گردند و اگر از آن به گیرند پس اگر از آن [اموال] به ایشان داده شود خشنود مىو برخى از آنان در [تقسیم] صدقات بر تو خرده مى

 }58آیند {ایشان داده نشود بناگاه به خشم مى

ر مأَنَّه لَوإِنَّا إِلَى و ولُهسرو هن فَضْلم ینَا اللّهؤْتیس نَا اللّهبسقَالُواْ حو ولُهسرو اللّه ما آتَاهاْ مونَ  {ضُوباغر 59اللّه{ 
پیامبرش از کرم گفتند خدا ما را بس است به زودى خدا و گشتند و مىاند خشنود مىو اگر آنان بدانچه خدا و پیامبرش به ایشان داده

 }59دهند و ما به خدا مشتاقیم [قطعا براى آنان بهتر بود] {خود به ما مى

ی الرِّقَابِ وفو مهؤَلَّفَۀِ قُلُوبالْما وهلَیینَ علامالْعینِ واکسالْملْفُقَرَاء ول قَاتدا الصنِ إِنَّمابو بِیلِ اللّهی سفینَ والْغَارِم

الس}  یمکح یملع اللّهو نَ اللّه60بِیلِ فَرِیضَۀً م{ 
شود و در [راه آزادى] صدقات تنها به تهیدستان و بینوایان و متصدیان [گردآورى و پخش] آن و کسانى که دلشان به دست آورده مى

یضه از جانب خداست و خدا داناى حکیم است بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده اختصاص دارد [این] به عنوان فر
}60{ 

نُ لؤْمیو نُ بِاللّهؤْمی رٍ لَّکُمأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَی ویِقُولُونَ هو ؤْذُونَ النَّبِیینَ یالَّذ منْهمنُواْ وینَ آمۀٌ لِّلَّذمحرینَ ونؤْملْم

 }61ه لَهم عذَاب أَلیم  {منکُم والَّذینَ یؤْذُونَ رسولَ اللّ
گویند او زودباور است بگو گوش خوبى براى شماست به خدا ایمان دارد و دهند و مىو از ایشان کسانى هستند که پیامبر را آزار مى

رسانند عذابى ار مىاند رحمتى است و کسانى که پیامبر خدا را آزکند و براى کسانى از شما که ایمان آورده[سخن] مؤمنان را باور مى
 }61پر درد [در پیش] خواهند داشت {

 }62یحلفُونَ بِاللّه لَکُم لیرْضُوکُم واللّه ورسولُه أَحقُّ أَن یرْضُوه إِن کَانُواْ مؤْمنینَ  {
اشند [بدانند] سزاوارتر است که کنند تا شما را خشنود گردانند در صورتى که اگر مؤمن ببراى [اغفال] شما به خدا سوگند یاد مى

 }62خدا و فرستاده او را خشنود سازند {

 }63عظیم  {أَلَم یعلَمواْ أَنَّه من یحادد اللّه ورسولَه فَأَنَّ لَه نَار جهنَّم خَالدا فیها ذَلک الْخزْي الْ
براى او آتش جهنم است که در آن جاودانه خواهد بود این همان رسوایى بزرگ  اند که هر کس با خدا و پیامبر او درافتدآیا ندانسته

 }63است {

زِؤُواْ إِنَّ اللّهتَهی قُلُوبِهِم قُلِ اسا فبِم مئُهةٌ تُنَبورس هِملَیقُونَ أَن تُنَزَّلَ عنَافالْم ذَرحونَ  { یذَرا تَحم خْرِج64م{ 
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خبر دهد بگو ریشخند کنید اى در باره آنان نازل شود که ایشان را از آنچه در دلهایشان هستاز اینکه [مبادا] سورهمنافقان بیم دارند 
 }64ترسید برمال خواهد کرد {تردید خدا آنچه را که [از آن] مىبى

و قُلْ أَبِاللّه بنَلْعو ا کُنَّا نَخُوضقُولُنَّ إِنَّملَی مأَلْتَهن سلَئزِؤُونَ  {وتَهتَس کُنتُم هولسرو هات65آی{ 
کردید کردیم بگو آیا خدا و آیات او و پیامبرش را ریشخند مىو اگر از ایشان بپرسى مسلما خواهند گفت ما فقط شوخى و بازى مى

}65{ 

 }66کُم نُعذِّب طَآئفَۀً بِأَنَّهم کَانُواْ مجرِمینَ  {الَ تَعتَذرواْ قَد کَفَرْتُم بعد إِیمانکُم إِن نَّعف عن طَآئفَۀٍ من
اید اگر از گروهى از شما درگذریم گروهى [دیگر] را عذاب خواهیم کرد چرا که آنان تبهکار عذر نیاورید شما بعد از ایمانتان کافر شده

 }66بودند {

ضٍ یعن بم مضُهعب قَاتنَافالْمقُونَ ونَافالْم مهیفَنَس واْ اللّهنَس مهیدقْبِضُونَ أَییو رُوفعنِ الْمنَ عونْهینکَرِ ورُونَ بِالْمأْم

 }67إِنَّ الْمنَافقینَ هم الْفَاسقُونَ  {
هاى خود را [از انفاق] فرو دارند و دستدارند و از کار پسندیده باز مىمردان و زنان دو چهره [همانند] یکدیگرند به کار ناپسند وامى

 }67بندند خدا را فراموش کردند پس [خدا هم] فراموششان کرد در حقیقت این منافقانند که فاسقند {مى

 }68ولَهم عذَاب مقیم  {لّه وعد اهللا الْمنَافقینَ والْمنَافقَات والْکُفَّار نَار جهنَّم خَالدینَ فیها هی حسبهم ولَعنَهم ال
اند آن [آتش] براى ایشان کافى است و خدا خدا به مردان و زنان دو چهره و کافران آتش جهنم را وعده داده است در آن جاودانه

 }68لعنتشان کرده و براى آنان عذابى پایدار است {

ةً وقُو نکُمم کَانُواْ أَشَد کُملن قَبینَ مکَالَّذ تَعتَما اسکَم کُمتُم بِخَالَقتَعتَمفَاس هِمواْ بِخَالقتَعتَما فَاسالَدأَواالً ووأَکْثَرَ أَم

اآلخا وی الُّدنْیف مالُهمأَع بِطَتح کلَـئي خَاضُواْ أُوکَالَّذ خُضْتُمو هِمبِخَالَق کُملن قَبینَ مالَّذکلَئأُورُونَ   رَةِ والْخَاس مه

}69{ 
[حال شما منافقان] چون کسانى است که پیش از شما بودند آنان از شما نیرومندتر و داراى اموال و فرزندان بیشتر بودند پس از 
نصیب خویش [در دنیا] برخوردار شدند و شما [هم] از نصیب خود برخوردار شدید همان گونه که آنان که پیش از شما بودند از 

یب خویش برخوردار شدند و شما [در باطل] فرو رفتید همان گونه که آنان فرو رفتند آنان اعمالشان در دنیا و آخرت به هدر رفت نص
 }69و آنان همان زیانکارانند {

حوِأَص یمرَاهمِ إِبقَوو ودثَمو ادعمِ نُوحٍ وقَو هِملن قَبینَ مأُ الَّذنَب هِمأْتی م أَلَملُهسر مأَتَتْه کَاتؤْتَفالْمنَ ویدابِ م

 }70بِالْبینَات فَما کَانَ اللّه لیظْلمهم ولَـکن کَانُواْ أَنفُسهم یظْلمونَ  {
و رو شده به  آیا گزارش [حال] کسانى که پیش از آنان بودند قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب م دي ن و شهرهاى زیر

ایشان نرسیده است پیامبرانشان دالیل آشکار برایشان آوردند خدا بر آن نبود که به آنان ستم کند ولى آنان بر خود ستم روا 
 }70داشتند {مى

کَرِ ویقیمونَ الصالَةَ ویؤْتُونَ الزَّکَاةَ والْمؤْمنُونَ والْمؤْمنَات بعضُهم أَولیاء بعضٍ یأْمرُونَ بِالْمعرُوف وینْهونَ عنِ الْمن

}  یمکزِیزٌ حع إِنَّ اللّه اللّه مهمرْحیس کلَـئأُو ولَهسرو ونَ اللّهیعطی71و{ 
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کنند د و نماز را بر پا مىدارندارند و از کارهاى ناپسند باز مىو مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهاى پسندیده وا مى
برند آنانند که خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواهد داد که خدا توانا و حکیم دهند و از خدا و پیامبرش فرمان مىو زکات مى

 }71است {

ینَ فدخَال ارا األَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج نَاتؤْمالْمینَ ونؤْمالْم اللّه دعانٌ ورِضْونٍ ودع نَّاتی جۀً فبنَ طَیاکسما ویه

}  یمظالْع زالْفَو وه کرُ ذَلأَکْب نَ اللّه72م{ 
خداوند به مردان و زنان با ایمان باغهایى وعده داده است که از زیر [درختان] آن نهرها جارى است در آن جاودانه خواهند بود و [نیز] 

 }72زه در بهشتهاى جاودان [به آنان وعده داده است] و خشنودى خدا بزرگتر است این است همان کامیابى بزرگ {سراهایى پاکی

 }73  {یا أَیها النَّبِی جاهد الْکُفَّار والْمنَافقینَ واغْلُظْ علَیهِم ومأْواهم جهنَّم وبِئْس الْمصیرُ
 }73نافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر و جایگاهشان دوزخ است و چه بد سرانجامى است {اى پیامبر با کافران و م

ا لَمواْ بِممهو هِمالَمإِس دعکَفَرُواْ بۀَ الْکُفْرِ ومقَالُواْ کَل لَقَدا قَالُواْ وم فُونَ بِاللّهلحی مواْ إِالَّ أَنْ أَغْنَاها نَقَممنَالُواْ وی  اللّه

الدنْیا واآلخرَةِ وما لَهم فی ورسولُه من فَضْله فَإِن یتُوبواْ یک خَیرًا لَّهم وإِن یتَولَّوا یعذِّبهم اللّه عذَابا أَلیما فی 

 }74األَرضِ من ولی والَ نَصیرٍ  {
اند و بر اند در حالى که قطعا سخن کفر گفته و پس از اسالم آوردنشان کفر ورزیدههخورند که [سخن ناروا] نگفتبه خدا سوگند مى

نیاز آنچه موفق به انجام آن نشدند همت گماشتند و به عیبجویى برنخاستند مگر [بعد از] آنکه خدا و پیامبرش از فضل خود آنان را بى
کند و در روى برتابند خدا آنان را در دنیا و آخرت عذابى دردناك مىگردانیدند پس اگر توبه کنند براى آنان بهتر است و اگر روى 

 }74زمین یار و یاورى نخواهند داشت {

 }75ومنْهم منْ عاهد اللّه لَئنْ آتَانَا من فَضْله لَنَصدقَنَّ ولَنَکُونَنَّ منَ الصالحینَ  {
که اگر از کرم خویش به ما عطا کند قطعا صدقه خواهیم داد و از شایستگان خواهیم شد  انداند که با خدا عهد کردهو از آنان کسانى

}75{ 

 }76فَلَما آتَاهم من فَضْله بخلُواْ بِه وتَولَّواْ وهم معرِضُونَ  {
 }76پس چون از فضل خویش به آنان بخشید بدان بخل ورزیدند و به حال اعراض روى برتافتند {

 }77ونَ  {عقَبهم نفَاقًا فی قُلُوبِهِم إِلَى یومِ یلْقَونَه بِما أَخْلَفُواْ اللّه ما وعدوه وبِما کَانُواْ یکْذبفَأَ
کنند گفتند در دلهایشان تا روزى که او را دیدار مىدر نتیجه به سزاى آنکه با خدا خلف وعده کردند و از آن روى که دروغ مى

 }77دهاى نفاق را باقى گذارد {پیام

 }78أَلَم یعلَمواْ أَنَّ اللّه یعلَم سرَّهم ونَجواهم وأَنَّ اللّه عالَّم الْغُیوبِ  {
 }78داند و خدا داناى رازهاى نهانى است {اند که خدا راز آنان و نجواى ایشان را مىآیا ندانسته

رَ اللّه منْهم الْمطَّوعینَ منَ الْمؤْمنینَ فی الصدقَات والَّذینَ الَ یجِدونَ إِالَّ جهدهم فَیسخَرُونَ منْهم سخالَّذینَ یلْمزُونَ 

}  یمأَل ذَابع ملَه79و{ 
گیرند و [همچنین] از کسانى عیب مىدهند کسانى که بر مؤمنانى که [افزون بر صدقه واجب] از روى میل صدقات [مستحب نیز] مى

گیرند [بدانند که] خدا آنان را به ریشخند کنند] و آنان را به ریشخند مىیابند [عیبجویى مىکه [در انفاق] جز به اندازه توانشان نمى
 }79گیرد و براى ایشان عذابى پر درد خواهد بود {مى
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 مرْ لَهتَغْفالَ تَس أَو مرْ لَهتَغْفالاسو هولسرو کَفَرُواْ بِاللّه مبِأَنَّه کذَل ملَه رَ اللّهغْفرَّةً فَلَن یینَ معبس مرْ لَهتَغْفالَ إِن تَس لّه

 }80یهدي الْقَوم الْفَاسقینَ  {
شان آمرزش طلب کنى هرگز خدا آنان حتى] اگر هفتاد بار برایچه براى آنان آمرزش بخواهى یا برایشان آمرزش نخواهى [یکسان است

 }80کند {اش کفر ورزیدند و خدا گروه فاسقان را هدایت نمىرا نخواهد آمرزید چرا که آنان به خدا و فرستاده

سبِیلِ اللّه وقَالُواْ الَ تَنفرُواْ فی  فَرِح الْمخَلَّفُونَ بِمقْعدهم خالَف رسولِ اللّه وکَرِهواْ أَن یجاهدواْ بِأَموالهِم وأَنفُسهِم فی

 }81الْحرِّ قُلْ نَار جهنَّم أَشَد حرا لَّو کَانُوا یفْقَهونَ  {
ماندگان به [خانه] نشستن خود پس از رسول خدا شادمان شدند و از اینکه با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند کراهت بر جاى

 }81تر است {ر این گرما بیرون نروید بگو اگر دریابند آتش جهنم سوزانداشتند و گفتند د

 }82فَلْیضْحکُواْ قَلیالً ولْیبکُواْ کَثیرًا جزَاء بِما کَانُواْ یکْسبونَ  {
 }82آوردند بسیار بگریند {از این پس کم بخندند و به جزاى آنچه به دست مى

کُم رضیتُم طَآئفَۀٍ منْهم فَاستَأْذَنُوك للْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجواْ معی أَبدا ولَن تُقَاتلُواْ معی عدوا إِنَّفَإِن رجعک اللّه إِلَى 

 }83بِالْقُعود أَولَ مرَّةٍ فَاقْعدواْ مع الْخَالفینَ  {
ید و آنان براى بیرون آمدن [به جنگ دیگرى] از تو اجازه خواستند بگو شما هرگز با اى از آنان بازگردانو اگر خدا تو را به سوى طایفه

بار به نشستن تن دردادید پس [اکنون من خارج نخواهید شد و هرگز همراه من با هیچ دشمنى نبرد نخواهید کرد زیرا شما نخستین
 }83نشینان بنشینید {هم] با خانه

 }84هم مات أَبدا والَ تَقُم علَى قَبرِه إِنَّهم کَفَرُواْ بِاللّه ورسوله وماتُواْ وهم فَاسقُونَ  {والَ تُصلِّ علَى أَحد منْ
اى از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نایست چرا که آنان به خدا و پیامبر او کافر شدند و در حال فسق مردند و هرگز بر هیچ مرده

}84{ 

 }85هم کَافرُونَ  {عجِبک أَموالُهم وأَوالَدهم إِنَّما یرِید اللّه أَن یعذِّبهم بِها فی الدنْیا وتَزْهقَ أَنفُسهم ووالَ تُ
کند و جانشان در خواهد ایشان را در دنیا به وسیله آن عذاب و اموال و فرزندان آنان تو را به شگفت نیندازد جز این نیست که خدا مى

 }85حال کفر بیرون رود {

لُواْ ذَرنَا نَکُن مع الْقَاعدینَ  وإِذَآ أُنزِلَت سورةٌ أَنْ آمنُواْ بِاللّه وجاهدواْ مع رسوله استَأْذَنَک أُولُواْ الطَّولِ منْهم وقَا

}86{ 
همراه پیامبرش جهاد کنید ثروتمندانشان از تو عذر و اجازه خواهند و گویند بگذار  اى نازل شود که به خدا ایمان آورید وو چون سوره
 }86نشینان باشیم {که ما با خانه

 }87رضُواْ بِأَن یکُونُواْ مع الْخَوالف وطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم الَ یفْقَهونَ  {
 }87مهر زده شده است در نتیجه قدرت درك ندارند {نشینان باشند و بر دلهایشان راضى شدند که با خانه

 }88ولَـئک هم الْمفْلحونَ  {لَـکنِ الرَّسولُ والَّذینَ آمنُواْ معه جاهدواْ بِأَموالهِم وأَنفُسهِم وأُولَـئک لَهم الْخَیرَات وأُ
اند و اینانند که همه خوبیها براى آنان است اینان همان ال و جانشان به جهاد برخاستهاند با مولى پیامبر و کسانى که با او ایمان آورده

 }88رستگارانند {
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}  یمظالْع زالْفَو کا ذَلیهینَ فدخَال ارا األَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج ملَه اللّه د89أَع{ 
اند این همان رستگارى بزرگ است زیر [درختان] آن نهرها روان است و در آن جاودانه خدا براى آنان باغهایى آماده کرده است که از

}89{ 

کَفَرُواْ منْهم عذَاب أَلیم   وجاء الْمعذِّرونَ منَ األَعرَابِ لیؤْذَنَ لَهم وقَعد الَّذینَ کَذَبواْ اللّه ورسولَه سیصیب الَّذینَ

}90{ 
نشین [نزد تو] آمدند تا به آنان اجازه [ترك جهاد] داده شود و کسانى که به خدا و فرستاده او دروغ گفتند نیز در واهان بادیهو عذرخ

 }90خانه نشستند به زودى کسانى از آنان را که کفر ورزیدند عذابى دردناك خواهد رسید {

الَ عرْضَى ولَى الْمالَ عفَاء ولَى الضُّعع سلَى لَّیا عم هولسرو لّهواْ لحإِذَا نَص رَجقُونَ حنفا یونَ مجِدینَ الَ یلَى الَّذ

}  یمحر غَفُور اللّهبِیلٍ ون سینَ منسح91الْم{ 
و پیامبرش خیرخواهى یابند [تا در راه جهاد ] خرج کنند در صورتى که براى خدا بر ناتوانان و بر بیماران و بر کسانى که چیزى نمى

 }91نمایند هیچ گناهى نیست [و نیز] بر نیکوکاران ایرادى نیست و خدا آمرزنده مهربان است {

منُهیأَعلَّواْ وتَو هلَیع لُکُمما أَحم الَ أَجِد قُلْت ملَهمتَحل كا أَتَوینَ إِذَا ملَى الَّذالَ عوعِ حمنَ الدم یضا  تَفواْ مجِدزَنًا أَالَّ ی

 }92ینفقُونَ  {
کنم تا بر آن سوارتان کنم و [نیز] گناهى نیست بر کسانى که چون پیش تو آمدند تا سوارشان کنى [و] گفتى چیزى پیدا نمى

 }92{یابند تا [در راه جهاد] خرج کنند ریخت که [چرا] چیزى نمىبرگشتند و در اثر اندوه از چشمانشان اشک فرو مى

للّه علَى قُلُوبِهِم فَهم الَ یعلَمونَ  إِنَّما السبِیلُ علَى الَّذینَ یستَأْذنُونَک وهم أَغْنیاء رضُواْ بِأَن یکُونُواْ مع الْخَوالف وطَبع ا

}93{ 
نشینان باشند و اند که با خانههند [و به این] راضى شدهخواایراد فقط بر کسانى است که با اینکه توانگرند از تو اجازه [ترك جهاد] مى

 }93فهمند {خدا بر دلهایشان مهر نهاد در نتیجه آنان نمى

اللّه عملَکُم ورسولُه  أَخْبارِکُم وسیرَىیعتَذرونَ إِلَیکُم إِذَا رجعتُم إِلَیهِم قُل الَّ تَعتَذرواْ لَن نُّؤْمنَ لَکُم قَد نَبأَنَا اللّه منْ 

 }94ثُم تُرَدونَ إِلَى عالمِ الْغَیبِ والشَّهادةِ فَینَبئُکُم بِما کُنتُم تَعملُونَ  {
 خدا ما را از خبرهاى شماآورند بگو عذر نیاورید هرگز شما را باور نخواهیم داشتهنگامى که به سوى آنان بازگردید براى شما عذر مى

شوید و از آنچه آگاه گردانیده و به زودى خدا و رسولش عمل شما را خواهند دید آنگاه به سوى داناى نهان و آشکار بازگردانیده مى
 }94دهد {دادید به شما خبر مىانجام مى

عنْهم إِنَّهم رِجس ومأْواهم جهنَّم جزَاء بِما کَانُواْ سیحلفُونَ بِاللّه لَکُم إِذَا انقَلَبتُم إِلَیهِم لتُعرِضُواْ عنْهم فَأَعرِضُواْ 

 }95یکْسبونَ  {
خورند تا از ایشان صرفنظر کنید پس از آنان روى برتابید چرا که آنان وقتى به سوى آنان بازگشتید براى شما به خدا سوگند مى

 }95دوزخ خواهد بود { اند جایگاهشانپلیدند و به [سزاى] آنچه به دست آورده

 }96یحلفُونَ لَکُم لتَرْضَواْ عنْهم فَإِن تَرْضَواْ عنْهم فَإِنَّ اللّه الَ یرْضَى عنِ الْقَومِ الْفَاسقینَ  {
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ن خشنود کنند تا از آنان خشنود گردید پس اگر شما هم از ایشان خشنود شوید قطعا خدا از گروه فاسقابراى شما سوگند یاد مى
 }96نخواهد شد {

لع اللّهو هولسلَى رع ا أَنزَلَ اللّهم وددواْ حلَمعأَالَّ ی ردأَجفَاقًا ونکُفْرًا و أَشَد رَاباألَع}  یمکح 97یم{ 
اش نازل کرده ندانند سزاوارترند و فرستادهتر و به اینکه حدود آنچه را که خدا بر نشینان عرب در کفر و نفاق [از دیگران] سختبادیه

 }97خدا داناى حکیم است {

 }98ه سمیع علیم  {ومنَ األَعرَابِ من یتَّخذُ ما ینفقُ مغْرَما ویتَرَبص بِکُم الدوائرَ علَیهِم دآئرَةُ السوء واللّ
دانند و براى شما کنند خسارتى [براى خود] مىآنچه را [در راه خدا] هزینه مى نشینان کسانى هستند کهو برخى از آن بادیه

 }98برند پیشامد بد براى آنان خواهد بود و خدا شنواى داناست {پیشامدهاى بد انتظار مى

ندع اتقُ قُرُبنفا یذُ متَّخیرِ ومِ اآلخوالْیو نُ بِاللّهؤْمن یرَابِ منَ األَعمو  مۀٌ لَّها قُرْبولِ أَال إِنَّهالرَّس اتلَوصو اللّه

}  یمحر غَفُور إِنَّ اللّه هتمحی رف اللّه ملُهخدی99س{ 
عاهاى کنند مایه تقرب نزد خدا و داند که به خدا و روز بازپسین ایمان دارند و آنچه را انفاق مىنشینان کسانىو برخى [دیگر] از بادیه

خویش درآورد که خدا آمرزنده دانند بدانید که این [انفاق] مایه تقرب آنان است به زودى خدا ایشان را در جوار رحمتپیامبر مى
 }99مهربان است {

ع اللّه یضانٍ رسم بِإِحوهعینَ اتَّبالَّذارِ واألَنصاجِرِینَ وهنَ الْملُونَ مابِقُونَ األَوالسو نَّاتج ملَه دأَعو نْهضُواْ عرو منْه

}  یمظالْع زالْفَو کا ذَلدا أَبیهینَ فدخَال ارا األَنْهتَهرِي تَح100تَج{ 
او  و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانى که با نیکوکارى از آنان پیروى کردند خدا از ایشان خشنود و آنان [نیز] از

اند این است همان کامیابى خشنودند و براى آنان باغهایى آماده کرده که از زیر [درختان] آن نهرها روان است همیشه در آن جاودانه
 }100بزرگ {

مهلَملَى النِّفَاقِ الَ تَعواْ عرَدینَۀِ مدلِ الْمنْ أَهمقُونَ ونَافرَابِ منَ األَعلَکُم مونْ حممو  نِ ثُمرَّتَیم مهذِّبنُعس مهلَمنُ نَعنَح

 }101یرَدونَ إِلَى عذَابٍ عظیمٍ  {
شناسى اند تو آنان را نمىاى] بر نفاق خو گرفتهنشینانى که پیرامون شما هستند منافقند و از ساکنان مدینه [نیز عدهو برخى از بادیه

 }101شوند {کنیم سپس به عذابى بزرگ بازگردانیده مىرا دو بار عذاب مىشناسیم به زودى آنان ما آنان را مى

 }102للّه غَفُور رحیم  {وآخَرُونَ اعتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِم خَلَطُواْ عمالً صالحا وآخَرَ سیئًا عسى اللّه أَن یتُوب علَیهِم إِنَّ ا
خدا توبه آنان اند امید استعتراف کرده و کار شایسته را با [کارى] دیگر که بد است درآمیختهو دیگرانى هستند که به گناهان خود ا

 }102را بپذیرد که خدا آمرزنده مهربان است {

اللّهو مکَنٌ لَّهس الَتَکإِنَّ ص هِملَیلِّ عصا وتُزَکِّیهِم بِهو مرُهقَۀً تُطَهدص هِمالونْ أَمخُذْ م }  یملع یعم103س{ 
شان سازى و برایشان دعا کن زیرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا اى بگیر تا به وسیله آن پاك و پاکیزهاز اموال آنان صدقه

 }103شنواى داناست {

 }104ات وأَنَّ اللّه هو التَّواب الرَّحیم  {أَلَم یعلَمواْ أَنَّ اللّه هو یقْبلُ التَّوبۀَ عنْ عباده ویأْخُذُ الصدقَ
پذیر مهربان است گیرد و خداست که خود توبهپذیرد و صدقات را مىاند که تنها خداست که از بندگانش توبه را مىآیا ندانسته

}104{ 
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وستُرَدونَ إِلَى عالمِ الْغَیبِ والشَّهادةِ فَینَبئُکُم بِما کُنتُم تَعملُونَ  وقُلِ اعملُواْ فَسیرَى اللّه عملَکُم ورسولُه والْمؤْمنُونَ 

}105{ 
خواهید] بکنید که به زودى خدا و پیامبر او و مؤمنان در کردار شما خواهند نگریست و به زودى به سوى داناى و بگو [هر کارى مى

 }105دادید آگاه خواهد کرد {ما را به آنچه انجام مىشوید پس نهان و آشکار بازگردانیده مى

}  یمکح یملع اللّهو هِملَیع تُوبا یإِمو مهذِّبعا یإِم رِ اللّهأَمنَ لورْجآخَرُونَ م106و{ 
کار است پذیرد و خدا داناى سنجیدهکند و یا توبه آنها را مىیا آنان را عذاب مىاى دیگر [کارشان] موقوف به فرمان خداستو عده

}106{ 

و اللّه بارنْ حا لِّمادصإِرینَ ونؤْمنَ الْمیتَفْرِیقًا بکُفْرًا وا ورَارا ضجِدسینَ اتَّخَذُواْ مالَّذفَنَّ إِنْ ولحلَیلُ ون قَبم ولَهسر

 }107نَّهم لَکَاذبونَ  {أَردنَا إِالَّ الْحسنَى واللّه یشْهد إِ
و آنهایى که مسجدى اختیار کردند که مایه زیان و کفر و پراکندگى میان مؤمنان است و [نیز] کمینگاهى است براى کسى که قبال با 

نان دهد که آکنند که جز نیکى قصدى نداشتیم و[لى] خدا گواهى مىسوگند یاد مىخدا و پیامبر او به جنگ برخاسته بود و سخت
 }107قطعا دروغگو هستند {

حالٌ یرِج یهف یهف قُّ أَن تَقُوممٍ أَحولِ ینْ أَوى ملَى التَّقْوع سأُس جِدسا لَّمدأَب یهف الَ تَقُم بحی اللّهرُواْ وتَطَهونَ أَن یب

 }108الْمطَّهرِینَ  {
از روز نخستین بر پایه تقوا بنا شده سزاوارتر است که در آن [به نماز] ایستى [و] در آن  هرگز در آن جا مایست چرا که مسجدى که

 }108دارد {اند دوست مىاند که دوست دارند خود را پاك سازند و خدا کسانى را که خواهان پاکىمردانى

منْ أَسس بنْیانَه علَى شَفَا جرُف هارٍ فَانْهار بِه فی نَارِ جهنَّم  أَفَمنْ أَسس بنْیانَه علَى تَقْوى منَ اللّه ورِضْوانٍ خَیرٌ أَم

 }109واللّه الَ یهدي الْقَوم الظَّالمینَ  {
سقوط یا کسى که بناى خود را بر لب پرتگاهى مشرف به آیا کسى که بنیاد [کار] خود را بر پایه تقوا و خشنودى خدا نهاده بهتر است

 }109کند {افتد و خدا گروه بیدادگران را هدایت نمىریزى کرده و با آن در آتش دوزخ فرو مىپى

 یمکح یملع اللّهو مهقُلُوب إِالَّ أَن تَقَطَّع ی قُلُوبِهِمۀً فاْ رِیبنَوي بالَّذ مانُهنْیزَالُ ب110{ الَ ی{ 
کار اند در دلهایشان مایه شک [و نفاق] است تا آنکه دلهایشان پاره پاره شود و خدا داناى سنجیدههمواره آن ساختمانى که بنا کرده

 }110است {

بِیلِ اللّهی سلُونَ فقَاتنَّۀَ یالج مم بِأَنَّ لَهالَهوأَمو مهینَ أَنفُسنؤْمنَ الْماشْتَرَى م قْتَلُونَ  إِنَّ اللّهیقْتُلُونَ وا فَیقح هلَیا عدعو

عایي بالَّذ کُمعیرُواْ بِبشتَبفَاس نَ اللّهم هدهفَى بِعنْ أَومالْقُرْآنِ واإلِنجِیلِ واةِ وری التَّوف  یمظالْع زالْفَو وه کذَلو تُم بِه

}111{ 
جنگند بهشت براى آنان باشد خریده است همان کسانى که در راه خدا مىخدا از مؤمنان جان و مالشان را به [بهاى] اینکه در حقیقت

شوند [این] به عنوان وعده حقى در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست و چه کسى از خدا به عهد خویش کشند و کشته مىو مى
 }111یابى بزرگ است {اید شادمان باشید و این همان کاماى که با او کردهوفادارتر است پس به این معامله
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ونَ عالنَّاهو رُوفعرُونَ بِالْماجِدونَ اآلمونَ السعونَ الرَّاکحائونَ السدامونَ الْحابِدونَ الْعبظُونَ التَّائافالْحنکَرِ ونِ الْم

 }112لحدود اللّه وبشِّرِ الْمؤْمنینَ  {
کنندگان وادارندگان به کارهاى پسندیده کنندگان سجدهداران رکوعستندگان سپاسگزاران روزهکنندگان پر[آن مؤمنان] همان توبه

 }112بازدارندگان از کارهاى ناپسند و پاسداران مقررات خدایند و مؤمنان را بشارت ده {

واْ أُولی قُرْبى من بعد ما تَبینَ لَهم أَنَّهم أَصحاب الْجحیمِ  ما کَانَ للنَّبِی والَّذینَ آمنُواْ أَن یستَغْفرُواْ للْمشْرِکینَ ولَو کَانُ

}113{ 
اند سزاوار نیست که براى مشرکان پس از آنکه برایشان آشکار گردید که آنان اهل دوزخند طلب بر پیامبر و کسانى که ایمان آورده

 }113آمرزش کنند هر چند خویشاوند [آنان] باشند {

وودع أَنَّه نَ لَهیا تَبفَلَم اها إِیهدعةٍ ودعون مإِالَّ ع أَبِیهل یمرَاهإِب غْفَارتا کَانَ اسم  یملح اهألو یمرَاهإِنَّ إِب نْهرَّأَ متَب لّهل 

}114{ 
بود نبود و[لى] هنگامى که براى او روشن شد که وى دشمن اى که به او داده و طلب آمرزش ابراهیم براى پدرش جز براى وعده

 }114خداست از او بیزارى جست راستى ابراهیم دلسوزى بردبار بود {

ءبِکُلِّ شَی تَّقُونَ إِنَّ اللّها یم منَ لَهیبتَّى یح ماهدإِذْ ه دعا بملَّ قَوضیل ا کَانَ اللّهمو }  یمل115ع{ 
راه بگذارد مگر آنکه چیزى را که باید از آن پروا کنند برایشان بیان خدا بر آن نیست که گروهى را پس از آنکه هدایتشان نمود بىو 

 }115کرده باشد آرى خدا به هر چیزى داناست {

 }116لّه من ولی والَ نَصیرٍ  {إِنَّ اللّه لَه ملْک السماوات واألَرضِ یحیِـی ویمیت وما لَکُم من دونِ ال
 }116میراند و براى شما جز خدا یار و یاورى نیست {کند و مىدر حقیقت فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست زنده مى

سۀِ الْعاعی سف وهعینَ اتَّبارِ الَّذاألَنصاجِرِینَ وهالْمو لَى النَّبِیاهللا ع لَقَد تَّاب منْهفَرِیقٍ م زِیغُ قُلُوبی ا کَادم دعن برَةِ م

}  یمحر ؤُوفر بِهِم إِنَّه هِملَیع تَاب 117ثُم{ 
به یقین خدا بر پیامبر و مهاجران و انصار که در آن ساعت دشوار از او پیروى کردند ببخشود بعد از آنکه چیزى نمانده بود که دلهاى 

 }117آنان منحرف شود باز برایشان ببخشود چرا که او نسبت به آنان مهربان و رحیم است {اى از دسته

أَنفُس هِملَیع ضَاقَتو تبحا ربِم ضاألَر هِملَیع تَّى إِذَا ضَاقَتینَ خُلِّفُواْ حلَى الثَّالَثَۀِ الَّذعو نَ اللّهأَ ملْجظَنُّواْ أَن الَّ مو مه

 }118 إِلَیه ثُم تَاب علَیهِم لیتُوبواْ إِنَّ اللّه هو التَّواب الرَّحیم  {إِالَّ
اش بر آنان تنگ گردید و [نیز] بر آن سه تن که بر جاى مانده بودند [و قبول توبه آنان به تعویق افتاد] تا آنجا که زمین با همه فراخى

که پناهى از خدا جز به سوى او نیست پس [خدا] به آنان [توفیق] توبه داد تا توبه کنند بى تردید و از خود به تنگ آمدند و دانستند 
 }118پذیر مهربان است {خدا همان توبه

 }119یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وکُونُواْ مع الصادقینَ  {
 }119و با راستان باشید { اید از خدا پروا کنیداى کسانى که ایمان آورده
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أَنفُسهِم عن نَّفْسه ذَلک بِأَنَّهم الَ ما کَانَ لأَهلِ الْمدینَۀِ ومنْ حولَهم منَ األَعرَابِ أَن یتَخَلَّفُواْ عن رسولِ اللّه والَ یرْغَبواْ بِ

یلِ اللّه والَ یطَؤُونَ موطئًا یغیظُ الْکُفَّار والَ ینَالُونَ منْ عدو نَّیالً إِالَّ کُتب یصیبهم ظَمأٌ والَ نَصب والَ مخْمصۀٌ فی سبِ

 }120لَهم بِه عملٌ صالح إِنَّ اللّه الَ یضیع أَجرَ الْمحسنینَ  {
خدا سر باز زنند و جان خود را عزیزتر از جان او بدانند چرا که  نشینان پیرامونشان را نرسد که از [فرمان] پیامبرمردم مدینه و بادیه

گذارند و از آورد قدم نمىرسد و در هیچ مکانى که کافران را به خشم مىهیچ تشنگى و رنج و گرسنگیى در راه خدا به آنان نمى
شود زیرا خدا پاداش شان] نوشته مىمهآورند مگر اینکه به سبب آن عمل صالحى براى آنان [در کارنادشمنى غنیمتى به دست نمى

 }120کند {نیکوکاران را ضایع نمى

أَح اللّه مهزِیجیل ملَه با إِالَّ کُتیادونَ وقْطَعالَ یالَ کَبِیرَةً ویرَةً وغقُونَ نَفَقَۀً صنفالَ یلُونَ  {ومعا کَانُواْ ینَ م121س{ 
شود تا خدا آنان را به پیمایند مگر اینکه به حساب آنان نوشته مىکنند و هیچ وادیى را نمىانفاق نمى و هیچ مال کوچک و بزرگى را

 }121کردند پاداش دهد {بهتر از آنچه مى

فی الدینِ ولینذرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ  وما کَانَ الْمؤْمنُونَ لینفرُواْ کَآفَّۀً فَلَوالَ نَفَرَ من کُلِّ فرْقَۀٍ منْهم طَآئفَۀٌ لِّیتَفَقَّهواْ

 }122إِلَیهِم لَعلَّهم یحذَرونَ  {
اى بمانند و] کنند تا [دستهاى کوچ نمىاى از آنان دستهو شایسته نیست مؤمنان همگى [براى جهاد] کوچ کنند پس چرا از هر فرقه

 }122تى به سوى آنان بازگشتند بیم دهند باشد که آنان [از کیفر الهى] بترسند {در دین آگاهى پیدا کنند و قوم خود را وق

 }123أَنَّ اللّه مع الْمتَّقینَ  { یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ قَاتلُواْ الَّذینَ یلُونَکُم منَ الْکُفَّارِ ولیجِدواْ فیکُم غلْظَۀً واعلَمواْ
اید با کافرانى که مجاور شما هستند کارزار کنید و آنان باید در شما خشونت بیابند و بدانید که خدا با آورده اى کسانى که ایمان
 }123تقواپیشگان است {

نُواْ فَزَادینَ آما الَّذانًا فَأَمإِیم هذ هـ تْهادز کُمقُولُ أَین یم منْهةٌ فَمورس ا أُنزِلَتإِذَا مومرُونَ   تْهشتَبسی مهانًا وإِیم

}124{ 
گوید این [سوره] ایمان کدام یک از شما را افزود اما کسانى که ایمان اى نازل شود از میان آنان کسى است که مىو چون سوره

 }124کنند {افزاید و آنان شادمانى مىاند بر ایمانشان مىآورده

 }125ض فَزَادتْهم رِجسا إِلَى رِجسهِم وماتُواْ وهم کَافرُونَ  {وأَما الَّذینَ فی قُلُوبِهِم مرَ
 }125گذرند {اما کسانى که در دلهایشان بیمارى است پلیدى بر پلیدیشان افزود و در حال کفر درمى

 نِ ثُمرَّتَیم رَّةً أَوامٍ می کُلِّ عفْتَنُونَ فی منَ أَنَّهرَوالَ یذَّکَّرُونَ  {أَوی مالَ هونَ وتُوب126الَ ی{ 
 }126گیرند {کنند و عبرت نمىشوند باز هم توبه نمىبینند که آنان در هر سال یک یا دو بار آزموده مىآیا نمى

صرَف اللّه قُلُوبهم بِأَنَّهم قَوم الَّ یفْقَهون   وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ نَّظَرَ بعضُهم إِلَى بعضٍ هلْ یرَاکُم منْ أَحد ثُم انصرَفُواْ

}127{ 
بیند سپس [مخفیانه از حضور گویند] آیا کسى شما را مىکنند [و مىاى نازل شود بعضى از آنان به بعضى دیگر نگاه مىو چون سوره
 }127فهمند {هستند که نمى گردند خدا دلهایشان را [از حق] برگرداند زیرا آنان گروهىپیامبر] بازمى

 یمحر ؤُوفینَ رنؤْمکُم بِالْملَیع رِیصح تُّمنا عم هلَیزِیزٌ عع کُمنْ أَنفُسولٌ مسر اءکُمج 128{ لَقَد{ 

http://www.quranpuyan.com/


پویان  تاالر گفتگوهاي قرآن                                                           قرآن کریم به ترتیب نزول    فارسی سوره هاي  ترجمه متن عربی و  

www.quranpuyan.com                              ٥۷٦                                                   https:T.me/quranpuyan 

ت به مؤمنان دلسوز شما در رنج بیفتید به [هدایت] شما حریص و نسبقطعا براى شما پیامبرى از خودتان آمد که بر او دشوار است
 }128مهربان است {

 }129فَإِن تَولَّواْ فَقُلْ حسبِی اللّه ال إِلَـه إِالَّ هو علَیه تَوکَّلْت وهو رب الْعرْشِ الْعظیمِ  {
 }129بزرگ است {پس اگر روى برتافتند بگو خدا مرا بس است هیچ معبودى جز او نیست بر او توکل کردم و او پروردگار عرش 

 
 

 مائدة  - 114

 
 بِسمِ اللّه الرَّحمـَنِ الرَّحیمِ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

حرُم إِنَّ اللّه یرَ محلِّی الصید وأَنتُم یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ أَوفُواْ بِالْعقُود أُحلَّت لَکُم بهِیمۀُ األَنْعامِ إِالَّ ما یتْلَى علَیکُم غَ

}  رِیدا یم کُمح1ی{ 
اید به قراردادها[ى خود] وفا کنید براى شما [گوشت] چارپایان حالل گردیده جز آنچه [حکمش] بر شما اى کسانى که ایمان آورده

 }1{دهد شود در حالى که نباید شکار را در حال احرام حالل بشمرید خدا هر چه بخواهد فرمان مىخوانده مى

 دالَ الْقَآلئو يدالَ الْهو رَامرَ الْحالَ الشَّهو رَ اللّهآئلُّواْ شَعنُواْ الَ تُحینَ آما الَّذها أَیتَغُونَ فَضْالً یبی رَامالْح تیینَ الْبال آمو

منَّکُم شَنَآنُ قَومٍ أَن صدوکُم عنِ الْمسجِد الْحرَامِ أَن تَعتَدواْ وتَعاونُواْ من ربهِم ورِضْوانًا وإِذَا حلَلْتُم فَاصطَادواْ والَ یجرِ

 }2  {علَى الْبرِّ والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى اإلِثْمِ والْعدوانِ واتَّقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شَدید الْعقَابِ
بنددار و راهیان بیت الحرام را که فضل نشان و قربانیهاى گردنشعایر خدا و ماه حرام و قربانى بىاید حرمتاى کسانى که ایمان آورده

توزى گروهى توانید] شکار کنید و البته نباید کینهطلبند نگه دارید و چون از احرام بیرون آمدید [مىو خشنودى پروردگار خود را مى
تند شما را به تعدى وادارد و در نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید و در گناه و تعدى که شما را از مسجد الحرام باز داش

 }2کیفر است {دستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت

منْخَنقَۀُ والْموقُوذَةُ والْمتَرَدیۀُ والنَّطیحۀُ وما أَکَلَ حرِّمت علَیکُم الْمیتَۀُ والْدم ولَحم الْخنْزِیرِ وما أُهلَّ لغَیرِ اللّه بِه والْ

ی موقٌ الْیسف کُمالَمِ ذَلواْ بِاألَزمتَقْسأَن تَسبِ ولَى النُّصع ا ذُبِحمو تُما ذَکَّیإِالَّ م عبفَالَ الس کُمینن دینَ کَفَرُواْ مالَّذ سئ

ینًا تَخْشَود الَماإلِس لَکُم یتضری وتمعن کُملَیع تمأَتْمو ینَکُمد لَکُم لْتأَکْم مونِ الْیاخْشَوو می هنِ اضْطُرَّ ففَم

}  یمحر غَفُور لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّه فانتَجرَ مۀٍ غَیصخْم3م{ 
خوك و آنچه به نام غیر خدا کشته شده باشد و [حیوان حالل گوشت] خفه شده و به گوشتبر شما حرام شده است مردار و خون و 

چوب مرده و از بلندى افتاده و به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه را [که زنده دریافته و خود] سر ببرید و 
ا [چیزى را] به وسیله تیرهاى قرعه این [کارها همه] نافرمانى [همچنین] آنچه براى بتان سربریده شده و [نیز] قسمت کردن شم

اند پس از ایشان مترسید و از من بترسید امروز اند از [کارشکنى در] دین شما نومید گردیده[خدا]ست امروز کسانى که کافر شده
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ه عنوان] آیینى برگزیدم و هر کس دچار خود را بر شما تمام گردانیدم و اسالم را براى شما [بدین شما را برایتان کامل و نعمت
 }3آنکه به گناه متمایل باشد [اگر از آنچه منع شده است بخورد] بى تردید خدا آمرزنده مهربان است {گرسنگى شود بى

بِینَ تُعلِّمونَهنَّ مما علَّمکُم اللّه فَکُلُواْ مما یسأَلُونَک ماذَا أُحلَّ لَهم قُلْ أُحلَّ لَکُم الطَّیبات وما علَّمتُم منَ الْجوارِحِ مکَلِّ

 }4أَمسکْنَ علَیکُم واذْکُرُواْ اسم اللّه علَیه واتَّقُواْ اللّه إِنَّ اللّه سرِیع الْحسابِ  {
ل گردیده و [نیز صید] حیوانات شکارگر که پرسند چه چیزى براى آنان حالل شده است بگو چیزهاى پاکیزه براى شما حالاز تو مى

اید [براى شما حالل شده است] پس از آنچه آنها براى شما بعنوان مربیان سگهاى شکارى از آنچه خدایتان آموخته به آنها تعلیم داده
 }4{ اند بخورید و نام خدا را بر آن ببرید و پرواى خدا بدارید که خدا زودشمار استشما گرفته و نگاه داشته

محصنَات منَ الْمؤْمنَات الْیوم أُحلَّ لَکُم الطَّیبات وطَعام الَّذینَ أُوتُواْ الْکتَاب حلٌّ لَّکُم وطَعامکُم حلُّ لَّهم والْ

نَّ أُجوهتُمإِذَا آتَی کُملن قَبم تَابینَ أُوتُواْ الْکنَ الَّذم نَاتصحالْمانٍ وي أَخْدذتَّخالَ مینَ وحافسرَ مینَ غَینصحنَّ مهور

 }5ومن یکْفُرْ بِاإلِیمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فی اآلخرَةِ منَ الْخَاسرِینَ  {
اى آنان حالل است و [بر امروز چیزهاى پاکیزه براى شما حالل شده و طعام کسانى که اهل کتابند براى شما حالل و طعام شما بر

شما حالل است ازدواج با] زنان پاکدامن از مسلمان و زنان پاکدامن از کسانى که پیش از شما کتاب [آسمانى] به آنان داده شده به 
بگیرید و خود شرط آنکه م هرهایشان را به ایشان بدهید در حالى که خود پاکدامن باشید نه زناکار و نه آنکه زنان را در پنهانى دوست

 }5هر کس در ایمان خود شک کند قطعا عملش تباه شده و در آخرت از زیانکاران است {

امقِ ورَافإِلَى الْم کُمیدأَیو کُموهجلُواْ والةِ فاغْسإِلَى الص تُمنُواْ إِذَا قُمینَ آما الَّذها أَیإِلَى ی لَکُمجأَرو کُمواْ بِرُؤُوسحس

ط أَو الَمستُم النِّساء فَلَم کَعبینِ وإِن کُنتُم جنُبا فَاطَّهرُواْ وإِن کُنتُم مرْضَى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منکُم منَ الْغَائالْ

ه ما یرِید اللّه لیجعلَ علَیکُم منْ حرَجٍ ولَـکن یرِید تَجِدواْ ماء فَتَیممواْ صعیدا طَیبا فَامسحواْ بِوجوهکُم وأَیدیکُم منْ

 }6لیطَهرَکُم ولیتم نعمتَه علَیکُم لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ  {
ودتان را تا برآمدگى اید چون به [عزم] نماز برخیزید صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهاى خاى کسانى که ایمان آورده

اید خود را پاك کنید [=غسل نمایید] و اگر بیمار یا در سفر بودید یا یکى از شما از قضاى پیشین [هر دو پا] مسح کنید و اگر جنب
اید و آبى نیافتید پس با خاك پاك تیمم کنید و از آن به صورت و دستهایتان بکشید خدا حاجت آمد یا با زنان نزدیکى کرده

 }6خواهد شما را پاك و نعمتش را بر شما تمام گرداند باشد که سپاس [او] بدارید {خواهد بر شما تنگ بگیرد لیکن مىنمى

 }7یم بِذَات الصدورِ  {اللّه إِنَّ اللّه علواذْکُرُواْ نعمۀَ اللّه علَیکُم ومیثَاقَه الَّذي واثَقَکُم بِه إِذْ قُلْتُم سمعنَا وأَطَعنَا واتَّقُواْ 
و نعمتى را که خدا بر شما ارزانى داشته و [نیز] پیمانى را که شما را به [انجام] آن متعهد گردانیده به یاد آورید آنگاه که گفتید 

 }7شنیدیم و اطاعت کردیم و از خدا پروا دارید که خدا به راز دلها آگاه است {

 أَقْرَب کُونُواْ قَوامینَ للّه شُهداء بِالْقسط والَ یجرِمنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ علَى أَالَّ تَعدلُواْ اعدلُواْ هویا أَیها الَّذینَ آمنُواْ 

 }8للتَّقْوى واتَّقُواْ اللّه إِنَّ اللّه خَبِیرٌ بِما تَعملُونَ  {
شهادت دهید و البته نباید دشمنى گروهى شما را بر آن دارد که رخیزید [و] به عدالتاید براى خدا به داد باى کسانى که ایمان آورده

 }8دهید آگاه است {عدالت نکنید عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام مى

م ملَه اتحاللُواْ الصمعنُواْ وینَ آمالَّذ اللّه دعو}  یمظرٌ عأَجرَةٌ و9غْف{ 
 }9اند به آمرزش و پاداشى بزرگ وعده داده است {خدا کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده
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 }10والَّذینَ کَفَرُواْ وکَذَّبواْ بِآیاتنَا أُولَـئک أَصحاب الْجحیمِ  {
 }10انگاشتند آنان اهل دوزخند {و کسانى که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ 

هیدأَی کُمطُواْ إِلَیسبأَن ی مقَو مإِذْ ه کُملَیع اللّه تمعنُواْ اذْکُرُواْ نینَ آما الَّذها أَیی اتَّقُواْ اللّهو نکُمع مهیدأَی فَکَف م

 }11وعلَى اللّه فَلْیتَوکَّلِ الْمؤْمنُونَ  {
یازند و [خدا] دستشان خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که قومى آهنگ آن داشتند که بر شما دستاید نعمتاى کسانى که ایمان آورده

 }11را از شما کوتاه داشت و از خدا پروا دارید و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند {

یلَ ورَآئی إِسنیثَاقَ بم أَخَذَ اللّه لَقَدالزَّکَاةَ و تُمآتَیالَةَ والص تُمنْ أَقَملَئ کُمعإِنِّی م قَالَ اللّها ویبشَرَ نَقع اثْنَی منهثْنَا معب

خألُدو کُمئَاتیس نکُمنًا لَّأُکَفِّرَنَّ عسقَرْضًا ح اللّه أَقْرَضْتُمو موهتُمزَّرعی ولنتُم بِرُسآما لَنَّوهتن تَحرِي متَج نَّاتج کُم

 }12األَنْهار فَمن کَفَرَ بعد ذَلک منکُم فَقَد ضَلَّ سواء السبِیلِ  {
خدا از فرزندان اسرائیل پیمان گرفت و از آنان دوازده سرکرده برانگیختیم و خدا فرمود من با شما هستم اگر نماز برپا دارید در حقیقت

زدایم و شما را د و به فرستادگانم ایمان بیاورید و یاریشان کنید و وام نیکویى به خدا بدهید قطعا گناهانتان را از شما مىو زکات بدهی
آورم پس هر کس از شما بعد از این کفر ورزد در حقیقت از راه راست به باغهایى که از زیر [درختان] آن نهرها روان است در مى

 }12گمراه شده است {

فَبِمظواْ حنَسو هعاضون مع مرِّفُونَ الْکَلحۀً ییقَاس مهلْنَا قُلُوبعجو ملَعنَّاه میثَاقَههِم ما نَقْض عالَ تَزَالُ تَطَّلو ا ذُکِّرُواْ بِهما م

فَحاصو منْهع ففَاع منْهیالً مإِالَّ قَل منْهنَۀٍ مخَآئ لَىینَ  { عنسحالْم بحی 13إِنَّ اللّه{ 
پس به [سزاى] پیمان شکستنشان لعنتشان کردیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم [به طورى که] کلمات را از مواضع خود تحریف 

شوى مگر گاه مىکنند و بخشى از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند به فراموشى سپردند و تو همواره بر خیانتى از آنان آمى
 }13دارد {[شمارى] اندك از ایشان [که خیانتکار نیستند] پس از آنان درگذر و چشم پوشى کن که خدا نیکوکاران را دوست مى

الْعداوةَ والْبغْضَاء إِلَى یومِ الْقیامۀِ  همومنَ الَّذینَ قَالُواْ إِنَّا نَصارى أَخَذْنَا میثَاقَهم فَنَسواْ حظا مما ذُکِّرُواْ بِه فَأَغْرَینَا بینَ

 }14وسوف ینَبئُهم اللّه بِما کَانُواْ یصنَعونَ  {
و از کسانى که گفتند ما نصرانى هستیم از ایشان [نیز] پیمان گرفتیم و[لى] بخشى از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند فراموش 

اند] خبر ساختهاند [و مىکردهروز قیامت میانشان دشمنى و کینه افکندیم و به زودى خدا آنان را از آنچه مىکردند و ما [هم] تا 
 }14دهد {مى

جاءکُم منَ اللّه عن کَثیرٍ قَد یا أَهلَ الْکتَابِ قَد جاءکُم رسولُنَا یبینُ لَکُم کَثیرًا مما کُنتُم تُخْفُونَ منَ الْکتَابِ ویعفُو 

 }15نُور وکتَاب مبِینٌ  {
داشتید براى شما اى اهل کتاب پیامبر ما به سوى شما آمده است که بسیارى از چیزهایى از کتاب [آسمانى خود] را که پوشیده مى

 }15روشنگر آمده است { گذرد قطعا براى شما از جانب خدا روشنایى و کتابىکند و از بسیارى [خطاهاى شما] درمىبیان مى

و هإِلَى النُّورِ بِإِذْن اتنِ الظُّلُمم مهخْرِجیالَمِ ولَ السبس انَهرِضْو عنِ اتَّبم اللّه ي بِهدهیمٍ  یتَقسم رَاطإِلَى ص یهِمدهی

}16{ 
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شود و به توفیق خویش آنان را از هاى سالمت رهنمون مىراهخدا هر که را از خشنودى او پیروى کند به وسیله آن [کتاب] به 
 }16کند {برد و به راهى راست هدایتشان مىتاریکیها به سوى روشنایى بیرون مى

د أَن یهلک الْمسیح ابنَ مرْیم رالَّقَد کَفَرَ الَّذینَ قَآلُواْ إِنَّ اللّه هو الْمسیح ابنُ مرْیم قُلْ فَمن یملک منَ اللّه شَیئًا إِنْ أَ

اللّهشَاء وا یخْلُقُ ما یمنَهیا بمضِ واألَرو اتاومالس لْکم لّهلا ویعمضِ جی األَرن فمو هأُمیرٌ   وقَد ءلَى کُلِّ شَیع

}17{ 
اند بگو اگر [خدا] اراده کند که مسیح پسر مریم و مادرش و هر هکسانى که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است مسلما کافر شد

که را که در زمین است جملگى به هالکت رساند چه کسى در مقابل خدا اختیارى دارد فرمانروایى آسمانها و زمین و آنچه میان آن 
 }17آفریند و خدا بر هر چیزى تواناست {دو است از آن خداست هر چه بخواهد مى

قَالَتو مشَرٌ ملْ أَنتُم بکُم بِذُنُوبِکُم بذِّبعی مقُلْ فَل اؤُهبأَحو نَاء اللّهنُ أَبى نَحارالنَّصو ودهشَاء الْین یمرُ لغْفنْ خَلَقَ ی

 }18مصیرُ  {ویعذِّب من یشَاء وللّه ملْک السماوات واألَرضِ وما بینَهما وإِلَیه الْ
کند دنه] بلکه شما و یهودان و ترسایان گفتند ما پسران خدا و دوستان او هستیم بگو پس چرا شما را به [کیفر] گناهانتان عذاب مى

کند و فرمانروایى آسمانها و زمین آمرزد و هر که را بخواهد عذاب مى[هم] بشرید از جمله کسانى که آفریده است هر که را بخواهد مى
 }18باشد از آن خداست و بازگشت [همه] به سوى اوست {و آنچه میان آن دو مى

بشیرٍ والَ نَذیرٍ فَقَد جاءکُم  یا أَهلَ الْکتَابِ قَد جاءکُم رسولُنَا یبینُ لَکُم علَى فَتْرَةٍ منَ الرُّسلِ أَن تَقُولُواْ ما جاءنَا من

 }19ه علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ  {بشیرٌ ونَذیرٌ واللّ
کند تا مبادا [روز قیامت] بگویید اى اهل کتاب پیامبر ما به سوى شما آمده که در دوران فترت رسوالن [حقایق را] براى شما بیان مى

 }19هر چیزى تواناست {اى آمده است و خدا بر اى نیامد پس قطعا براى شما بشارتگر و هشداردهندهبراى ما بشارتگر و هشداردهنده

لَکُم معجاء وأَنبِی یکُملَ فعإِذْ ج کُملَیع ۀَ اللّهمعمِ اذْکُرُواْ نا قَوی همقَوى لوسإِذْ قَالَ ما ودأَح ؤْتی ا لَمآتَاکُم ملُوکًا و

 }20من الْعالَمینَ  {
خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که در میان شما پیامبرانى قرار داد و اى قوم من نعمتو [یاد کن] زمانى را که موسى به قوم خود گفت 

 }20شما را پادشاهانى ساخت و آنچه را که به هیچ کس از جهانیان نداده بود به شما داد {

 }21ى أَدبارِکُم فَتَنقَلبوا خَاسرِینَ  {یا قَومِ ادخُلُوا األَرض المقَدسۀَ الَّتی کَتَب اللّه لَکُم والَ تَرْتَدوا علَ
 }21اى قوم من به سرزمین مقدسى که خداوند براى شما مقرر داشته است درآیید و به عقب بازنگردید که زیانکار خواهید شد {

 }22منْها فَإِن یخْرُجواْ منْها فَإِنَّا داخلُونَ  { قَالُوا یا موسى إِنَّ فیها قَوما جبارِینَ وإِنَّا لَن نَّدخُلَها حتَّى یخْرُجواْ
شویم پس اگر از آنجا بیرون بروند ما گفتند اى موسى در آنجا مردمى زورمندند و تا آنان از آنجا بیرون نروند ما هرگز وارد آن نمى

 }22وارد خواهیم شد {

للّه علَیهِما ادخُلُواْ علَیهِم الْباب فَإِذَا دخَلْتُموه فَإِنَّکُم غَالبونَ وعلَى اللّه فَتَوکَّلُواْ قَالَ رجالَنِ منَ الَّذینَ یخَافُونَ أَنْعم ا

 }23إِن کُنتُم مؤْمنینَ  {
[بتازید و] وارد شوید که ترسیدند و خدا به آنان نعمت داده بود گفتند از آن دروازه بر ایشان دو مرد از [زمره] کسانى که [از خدا] مى

 }23اگر از آن درآمدید قطعا پیروز خواهید شد و اگر مؤمنید به خدا توکل کنید {
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 }24قَاعدونَ  {قَالُواْ یا موسى إِنَّا لَن نَّدخُلَها أَبدا ما دامواْ فیها فَاذْهب أَنت وربک فَقَاتال إِنَّا هاهنَا 
وقتى آنان در آن [شهر]ند ما هرگز پاى در آن ننهیم تو و پروردگارت برو[ید] و جنگ کنید که ما همین جا  گفتند اى موسى تا

 }24نشینیم {مى

 }25قَالَ رب إِنِّی ال أَملک إِالَّ نَفْسی وأَخی فَافْرُقْ بینَنَا وبینَ الْقَومِ الْفَاسقینَ  {
 }25ار شخص خود و برادرم را ندارم پس میان ما و میان این قوم نافرمان جدایى بینداز {[موسى] گفت پروردگارا من جز اختی

 }26{  قَالَ فَإِنَّها محرَّمۀٌ علَیهِم أَربعینَ سنَۀً یتیهونَ فی األَرضِ فَالَ تَأْس علَى الْقَومِ الْفَاسقینَ
هل سال بر ایشان حرام شد [که] در بیابان سرگردان خواهند بود پس تو بر گروه [خدا به موسى] فرمود [ورود به] آن [سرزمین] چ

 }26نافرمانان اندوه مخور {

لْ متَقَبی لَما ومهدن أَحلَ مانًا فَتُقُبا قُرْبقِّ إِذْ قَرَّببِالْح مآد نَیأَ ابنَب هِملَیاتْلُ عو لُ نَ اآلخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّکتَقَبا یقَالَ إِنَّم

 }27اللّه منَ الْمتَّقینَ  {
و داستان دو پسر آدم را به درستى بر ایشان بخوان هنگامى که [هر یک از آن دو] قربانیى پیش داشتند پس از یکى از آن دو پذیرفته 

 }27پذیرد {ط از تقواپیشگان مىخدا فقحتما تو را خواهم کشت [هابیل] گفتشد و از دیگرى پذیرفته نشد [قابیل] گفت

الْع بر اللّه إِنِّی أَخَاف لَأَقْتُلَک کإِلَی يدی طاسا أَنَاْ بِبی متَقْتُلَنل كدی إِلَی طتسن بینَ  {لَئ28الَم{ 
را بکشم چرا که من از خداوند  کنم تا توخود را به سوى من دراز کنى تا مرا بکشى من دستم را به سوى تو دراز نمىاگر دست

 }28ترسم {پروردگار جهانیان مى

 }29إِنِّی أُرِید أَن تَبوء بِإِثْمی وإِثْمک فَتَکُونَ منْ أَصحابِ النَّارِ وذَلک جزَاء الظَّالمینَ  {
 }29سزاى ستمگران {ش باشى و این استخواهم تو با گناه من و گناه خودت [به سوى خدا] بازگردى و در نتیجه از اهل آتمن مى

 }30فَطَوعت لَه نَفْسه قَتْلَ أَخیه فَقَتَلَه فَأَصبح منَ الْخَاسرِینَ  {
 }30پس نفس [اماره]اش او را به قتل برادرش ترغیب کرد و وى را کشت و از زیانکاران شد {

ذَا الْغُرَابِ فَبعثَ اللّه غُرَابا یبحثُ فی األَرضِ  ثْلَ هـأَنْ أَکُونَ م زْتجلَتَا أَعیا وقَالَ ی یهءةَ أَخوارِي سوی فکَی هرِییل

 }31فَأُوارِي سوءةَ أَخی فَأَصبح منَ النَّادمینَ  {
پنهان کند [قابیل] گفت واى بر من آیا کاوید تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را پس خدا زاغى را برانگیخت که زمین را مى

 }31عاجزم که مثل این زاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان کنم پس از [زمره] پشیمانان گردید {

ا قَتَلَ النَّاس جمیعا ومنْ کَأَنَّممنْ أَجلِ ذَلک کَتَبنَا علَى بنی إِسرَائیلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْسا بِغَیرِ نَفْسٍ أَو فَساد فی األَرضِ فَ

بعد ذَلک فی األَرضِ لَمسرِفُونَ   أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیا النَّاس جمیعا ولَقَد جاء تْهم رسلُنَا بِالبینَات ثُم إِنَّ کَثیرًا منْهم

}32{ 
س کسى را جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادى در زمین بکشد چنان است از این روى بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر ک

که گویى همه مردم را کشته باشد و هر کس کسى را زنده بدارد چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است و قطعا پیامبران 
 }32کنند {روى مىمین زیادهما دالیل آشکار براى آنان آوردند [با این همه] پس از آن بسیارى از ایشان در ز
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اْ أَو تُقَطَّع أَیدیهِم وأَرجلُهم منْ إِنَّما جزَاء الَّذینَ یحارِبونَ اللّه ورسولَه ویسعونَ فی األَرضِ فَسادا أَن یقَتَّلُواْ أَو یصلَّبو

 }33ي فی الدنْیا ولَهم فی اآلخرَةِ عذَاب عظیم  {خالف أَو ینفَواْ منَ األَرضِ ذَلک لَهم خزْ
کوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار جنگند و در زمین به فساد مىسزاى کسانى که با [دوستداران] خدا و پیامبر او مى

ید گردند این رسوایى آنان در دنیاست و در یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعآویخته گردند یا دست و پایشان در خالف جهت
 }33آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت {

}  یمحر غَفُور واْ أَنَّ اللّهلَمفَاع هِملَیواْ عرلِ أَن تَقْدن قَبواْ مینَ تَاب34إِالَّ الَّذ{ 
 }34که خدا آمرزنده مهربان است {یابید توبه کرده باشند پس بدانید مگر کسانى که پیش از آنکه بر ایشان دست

 }35لحونَ  {یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وابتَغُواْ إِلَیه الْوسیلَۀَ وجاهدواْ فی سبِیله لَعلَّکُم تُفْ
 }35اد کنید باشد که رستگار شوید {اید از خدا پروا کنید و به او [توسل و] تقرب جویید و در راهش جهاى کسانى که ایمان آورده

 الْقیامۀِ ما تُقُبلَ منْهم ولَهم إِنَّ الَّذینَ کَفَرُواْ لَو أَنَّ لَهم ما فی األَرضِ جمیعا ومثْلَه معه لیفْتَدواْ بِه منْ عذَابِ یومِ

}  یمأَل ذَاب36ع{ 
اگر تمام آنچه در زمین است براى آنان باشد و مثل آن را [نیز] با آن [داشته باشند] تا به وسیله  در حقیقت کسانى که کفر ورزیدند

 }36شود و عذابى پر درد خواهند داشت {آن خود را از عذاب روز قیامت بازخرند از ایشان پذیرفته نمى

 }37ولَهم عذَاب مقیم  { یرِیدونَ أَن یخْرُجواْ منَ النَّارِ وما هم بِخَارِجِینَ منْها
 }37خواهند که از آتش بیرون آیند در حالى که از آن بیرون آمدنى نیستند و براى آنان عذابى پایدار خواهد بود {مى

 }38حکیم  {والسارِقُ والسارِقَۀُ فَاقْطَعواْ أَیدیهما جزَاء بِما کَسبا نَکَاالً منَ اللّه واللّه عزِیزٌ 
 }38اند دستشان را به عنوان کیفرى از جانب خدا ببرید و خداوند توانا و حکیم است {و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه کرده

}  یمحر غَفُور إِنَّ اللّه هلَیع تُوبی فَإِنَّ اللّه لَحأَصو هظُلْم دعن بم ن تَاب39فَم{ 
 }39پذیرد که خدا آمرزنده مهربان است {کردنش توبه کند و به صالح آید خدا توبه او را مىتمپس هر که بعد از س

 }40کُلِّ شَیء قَدیرٌ  { أَلَم تَعلَم أَنَّ اللّه لَه ملْک السماوات واألَرضِ یعذِّب من یشَاء ویغْفرُ لمن یشَاء واللّه علَى
بخشد و خدا بر هر کند و هر که را بخواهد مىه فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست هر که را بخواهد عذاب مىاى کمگر ندانسته

 }40چیزى تواناست {

و هِماهنَّا بِأَفْوینَ قَالُواْ آمنَ الَّذی الْکُفْرِ مونَ فارِعسینَ یالَّذ زُنکحولُ الَ یا الرَّسها أَیتُی ینَ لَمنَ الَّذمو مهن قُلُوبؤْم

ی هعاضوم دعن بم مرِّفُونَ الْکَلحی أْتُوكی مٍ آخَرِینَ لَمقَوونَ لاعمبِ سلْکَذونَ لاعمواْ سادذَا ه هـ یتُمقُولُونَ إِنْ أُوت

اللّه رِدن یمواْ وذَرفَاح هتُؤْتَو إِن لَّمو رَ  فَخُذُوهطَهأَن ی اللّه رِدی ینَ لَمالَّذ کلَـئئًا أُوشَی نَ اللّهم لَه کلفَلَن تَم تْنَتَهف

}  یمظع ذَابرَةِ عی اآلخف ملَهو زْيا خنْیی الدف ملَه مه41قُلُوب{ 
] از آنانکه با زبان خود گفتند ایمان آوردیم و حال آنکه ورزند تو را غمگین نسازند [چهاى پیامبر کسانى که در کفر شتاب مى

اى] براى تکذیب [تو بیابند] و براى سپارند [تا بهانهدلهایشان ایمان نیاورده بود و [چه] از یهودیان [آنان] که [به سخنان تو] گوش مى
گویند اگر کنند [و] مىجاهاى خود دگرگون مى کنند کلمات را ازاند خبرچینى [=جاسوسى] مىگروهى دیگر که [خود] نزد تو نیامده

این [حکم] به شما داده شد آن را بپذیرید و اگر آن به شما داده نشد پس دورى کنید و هر که را خدا بخواهد به فتنه درافکند هرگز 
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در دنیا براى آنان رسوایى و در آید اینانند که خدا نخواسته دلهایشان را پاك گرداند در برابر خدا براى او از دست تو چیزى بر نمى
 }41آخرت عذابى بزرگ خواهد بود {

منْهع رِضإِن تُعو منْهع رِضأَع م أَونَهیکُم بفَاح آؤُوكفَإِن ج تحلسبِ أَکَّالُونَ للْکَذونَ لاعمئًا سشَی ضُرُّوكفَلَن ی 

بِالْق منَهیکُم بفَاح تکَمإِنْ حینَ  {وطقْسالْم بحی إِنَّ اللّه ط42س{ 
خورند پس اگر نزد تو آمدند [یا] میان آنان داورى کن یا از ایشان روى برتاب و پذیرا و شنواى دروغ هستند [و] بسیار مال حرام مى

میانشان حکم کن که خداوند  کنى پس به عدالت دراگر از آنان روى برتابى هرگز زیانى به تو نخواهند رسانید و اگر داورى مى
 }42دارد {دادگران را دوست مى

کلَـئا أُومو کذَل دعن بنَ ملَّوتَوی ثُم اللّه کْما حیهاةُ فرالتَّو مهندعو ونَککِّمحی فکَیینَ  { ونؤْم43بِالْم{ 
سپس آنان بعد از این [طلب داورى] ان است که در آن حکم خدا [آمده] ستدهند با آنکه تورات نزد آنو چگونه تو را داور قرار مى

 }43کنند و [واقعا] آنان مؤمن نیستند {پشت مى

واْ وادینَ هلَّذواْ للَمینَ أَسونَ الَّذا النَّبِیبِه کُمحی نُورى ودا هیهاةَ فراإِنَّا أَنزَلْنَا التَّوونَ ویانن الرَّبظُواْ مفتُحا اسبِم اربألَح

 ومن لَّم یحکُم بِما أَنزَلَ اللّه کتَابِ اللّه وکَانُواْ علَیه شُهداء فَالَ تَخْشَواْ النَّاس واخْشَونِ والَ تَشْتَرُواْ بِآیاتی ثَمنًا قَلیالً

 }44فَأُولَـئک هم الْکَافرُونَ  {
ه در آن رهنمود و روشنایى بود نازل کردیم پیامبرانى که تسلیم [فرمان خدا] بودند به موجب آن براى یهود داورى ما تورات را ک

کردند و [همچنین] الهیون و دانشمندان به سبب آنچه از کتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند پس از مردم نترسید و مى
اند آنان خود کافرانند ناچیزى مفروشید و کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده داورى نکردهاز من بترسید و آیات مرا به بهاى 

}44{ 

األُذُنَ بِاألُذُنِ وو بِاألَنف األَنفنِ وینَ بِالْعیالْعبِالنَّفْسِ و ا أَنَّ النَّفْسیهف هِملَینَا عکَتَبو رُوحالْجنِّ ونَّ بِالسن السفَم اصصق

 }45تَصدقَ بِه فَهو کَفَّارةٌ لَّه ومن لَّم یحکُم بِما أنزَلَ اللّه فَأُولَـئک هم الظَّالمونَ  {
و در [تورات] بر آنان مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان 

باشد و زخمها [نیز به همان ترتیب] قصاصى دارند و هر که از آن [قصاص]درگذرد پس آن کفاره [گناهان] او خواهد ابر دندان مىدر بر
 }45اند آنان خود ستمگرانند {بود و کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده داورى نکرده

دصم مرْینِ مى ابیسم بِعلَى آثَارِهنَا عقَفَّینَ ویا بقًا لِّمدصمو نُورى وده یهاإلِنجِیلَ ف نَاهآتَیاةِ ورنَ التَّوم هیدنَ ییا بقًا لِّم

 }46یدیه منَ التَّوراةِ وهدى وموعظَۀً لِّلْمتَّقینَ  {
تورات را که پیش از او بود تصدیق داشت و به او انجیل را  و عیسى پسر مریم را به دنبال آنان [=پیامبران دیگر] درآوردیم در حالى که

 }46کننده تورات قبل از آن است و براى پرهیزگاران رهنمود و اندرزى است {عطا کردیم که در آن هدایت و نورى است و تصدیق

 }47لَ اللّه فَأُولَـئک هم الْفَاسقُونَ  {ولْیحکُم أَهلُ اإلِنجِیلِ بِما أَنزَلَ اللّه فیه ومن لَّم یحکُم بِما أَنزَ
و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن نازل کرده داورى کنند و کسانى که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند آنان خود نافرمانند 

}47{ 
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الْکتَابِ ومهیمنًا علَیه فَاحکُم بینَهم بِما أَنزَلَ اللّه والَ تَتَّبِع وأَنزَلْنَا إِلَیک الْکتَاب بِالْحقِّ مصدقًا لِّما بینَ یدیه منَ 

أُم لَکُمعلَج شَاء اللّه لَوا واجنْهمۀً ورْعش نکُملْنَا معکُلٍّ جقِّ لنَ الْحم اءكا جمع ماءهوأَهف کُملُوبن لِّیلَـکةً وداحی ۀً و

 }48مآ آتَاکُم فَاستَبِقُوا الخَیرَات إِلَى اهللا مرْجِعکُم جمیعا فَینَبئُکُم بِما کُنتُم فیه تَخْتَلفُونَ  {
کننده کتابهاى پیشین و حاکم بر آنهاست پس میان و ما این کتاب [=قرآن] را به حق به سوى تو فرو فرستادیم در حالى که تصدیق

آنچه خدا نازل کرده حکم کن و از هواهایشان [با دور شدن] از حقى که به سوى تو آمده پیروى مکن براى هر یک از آنان بر وفق 
داد ولى [خواست] تا شما را در آنچه به شما را یک امت قرار مىخواستایم و اگر خدا مىشما [امتها] شریعت و راه روشنى قرار داده

هاى نیک بر یکدیگر سبقت گیرید بازگشت [همه] شما به سوى خداست آنگاه در باره آنچه در آن شما داده است بیازماید پس در کار
 }48کردید آگاهتان خواهد کرد {اختالف مى

إِلَیک فَإِن تَولَّواْ فَاعلَم   اللّهوأَنِ احکُم بینَهم بِمآ أَنزَلَ اللّه والَ تَتَّبِع أَهواءهم واحذَرهم أَن یفْتنُوك عن بعضِ ما أَنزَلَ

 }49أَنَّما یرِید اللّه أَن یصیبهم بِبعضِ ذُنُوبِهِم وإِنَّ کَثیرًا منَ النَّاسِ لَفَاسقُونَ  {
بخشى از آنچه  و میان آنان به موجب آنچه خدا نازل کرده داورى کن و از هواهایشان پیروى مکن و از آنان برحذر باش مبادا تو را در

اى از گناهانشان خواهد آنان را فقط به [سزاى] پارهخدا بر تو نازل کرده به فتنه دراندازند پس اگر پشت کردند بدان که خدا مى
 }49برساند و در حقیقت بسیارى از مردم نافرمانند {

 }50قَومٍ یوقنُونَ  {أَفَحکْم الْجاهلیۀِ یبغُونَ ومنْ أَحسنُ منَ اللّه حکْما لِّ
 }50اند و براى مردمى که یقین دارند داورى چه کسى از خدا بهتر است {آیا خواستار حکم جاهلیت

تَون یمضٍ وعاء بیلأَو مضُهعاء بیلى أَوارالنَّصو ودهذُواْ الْینُواْ الَ تَتَّخینَ آما الَّذها أَیی نکُمم مالَ لَّه إِنَّ اللّه منْهم فَإِنَّه

 }51یهدي الْقَوم الظَّالمینَ  {
اید یهود و نصارى را دوستان [خود] مگیرید [که] بعضى از آنان دوستان بعضى دیگرند و هر کس از شما اى کسانى که ایمان آورده

 }51نماید {ه نمىآنها را به دوستى گیرد از آنان خواهد بود آرى خدا گروه ستمگران را را

یأْتی بِالْفَتْحِ أَو أَمرٍ منْ فَتَرَى الَّذینَ فی قُلُوبِهِم مرَض یسارِعونَ فیهِم یقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصیبنَا دآئرَةٌ فَعسى اللّه أَن 

 }52عنده فَیصبِحواْ علَى ما أَسرُّواْ فی أَنْفُسهِم نَادمینَ  {
ترسیم به ما حادثه ناگوارى برسد گویند مىورزند مىبینى کسانى که در دلهایشان بیمارى است در [دوستى] با آنان شتاب مىمى

اند پشیمان خدا از جانب خود فتح [منظور] یا امر دیگرى را پیش آورد تا [در نتیجه آنان] از آنچه در دل خود نهفته داشتهامید است
 }52گردند {

ؤُالء الَّذینَ أَقْسمواْ بِاللّه جهد أَیمانهِم إِنَّهم لَمعکُم حبِطَت أَعمالُویقُ نُواْ أَهـینَ آمرِینَ  {ولُ الَّذواْ خَاسحبفَأَص م53ه{ 
با شما هستند اعمالشان تباه  خوردند که جداگویند آیا اینان بودند که به خداوند سوگندهاى سخت مىاند مىو کسانى که ایمان آورده
 }53شد و زیانکار گردیدند {

ونَهبحیو مهبحمٍ یبِقَو ی اللّهأْتی فوفَس هینن دع نکُمم رْتَدن ینُواْ مینَ آما الَّذها أَیلَى  یزَّةٍ عینَ أَعنؤْملَى الْملَّۀٍ عأَذ

ونَ فداهجرِینَ یالْکَاف}  یملع عاسو اللّهشَاء ون یم یهؤْتی فَضْلُ اللّه کمٍ ذَلۀَ آلئمخَافُونَ لَوالَ یو بِیلِ اللّه54ی س{ 
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دارد و آورد که آنان را دوست مىاید هر کس از شما از دین خود برگردد به زودى خدا گروهى [دیگر] را مىاى کسانى که ایمان آورده
کنند و از سرزنش هیچ مالمتگرى و را دوست دارند [اینان] با مؤمنان فروتن [و] بر کافران سرفرازند در راه خدا جهاد مىآنان [نیز] ا

 }54دهد و خدا گشایشگر داناست {ترسند این فضل خداست آن را به هر که بخواهد مىنمى

نُواْ الَّذینَ آمالَّذو ولُهسرو اللّه کُمیلا وونَ  {إِنَّمعاکر مهؤْتُونَ الزَّکَاةَ ویالَةَ وونَ الصیمق55ینَ ی{ 
دهند دارند و در حال رکوع زکات مىاند همان کسانى که نماز برپا مىولى شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانى که ایمان آورده

}55{ 

 }56نَّ حزْب اللّه هم الْغَالبونَ  {ومن یتَولَّ اللّه ورسولَه والَّذینَ آمنُواْ فَإِ
 }56اند ولى خود بداند [پیروز است چرا که] حزب خدا همان پیروزمندانند {و هر کس خدا و پیامبر او و کسانى را که ایمان آورده

لَعا وزُوه ینَکُمینَ اتَّخَذُواْ دذُواْ الَّذنُواْ الَ تَتَّخینَ آما الَّذها أَیاء ییلأَو الْکُفَّارو کُملن قَبم تَابینَ أُوتُواْ الْکنَ الَّذا مب

 }57واتَّقُواْ اللّه إِن کُنتُم مؤْمنینَ  {
اند [چه] از کسانى که پیش از شما به آنان کتاب اید کسانى را که دین شما را به ریشخند و بازى گرفتهاى کسانى که ایمان آورده

 }57ه و [چه از] کافران دوستان [خود] مگیرید و اگر ایمان دارید از خدا پروا دارید {داده شد

 }58وإِذَا نَادیتُم إِلَى الصالَةِ اتَّخَذُوها هزُوا ولَعبا ذَلک بِأَنَّهم قَوم الَّ یعقلُونَ  {
 }58اندیشند {اند که نمىگیرند زیرا آنان مردمىبه مسخره و بازى مى خوانید آن راو هنگامى که [به وسیله اذان مردم را] به نماز مى

ن قَبا أُنزِلَ ممنَا وا أُنزِلَ إِلَیمو نَّا بِاللّهنَّا إِالَّ أَنْ آمونَ مملْ تَنقتَابِ هلَ الْکا أَهقُونَ  {قُلْ یفَاس أَنَّ أَکْثَرَکُم59لُ و{ 
گیرید که ما به خدا و به آنچه به سوى ما نازل شده و به آنچه پیش از این فرود آمده است این بر ما عیب مىبگو اى اهل کتاب آیا جز 

 }59ایم و اینکه بیشتر شما فاسقید {ایمان آورده

عجو هلَیع بغَضو اللّه نَهن لَّعم اللّه ندۀً عثُوبم کن ذَلئُکُم بِشَرٍّ ملْ أُنَبقُلْ ه الطَّاغُوت دبعالْخَنَازِیرَ وةَ ورَدالْق منْهلَ م

 }60أُولَـئک شَرٌّ مکَاناً وأَضَلُّ عن سواء السبِیلِ  {
بگو آیا شما را به بدتر از [صاحبان] این کیفر در پیشگاه خدا خبر دهم همانان که خدا لعنتشان کرده و بر آنان خشم گرفته و از آنان 

 }60ترند {اند اینانند که از نظر منزلت بدتر و از راه راست گمراهگان و خوکان پدید آورده و آنانکه طاغوت را پرستش کردهبوزین

 }61یکْتُمونَ  { وإِذَا جآؤُوکُم قَالُواْ آمنَّا وقَد دخَلُواْ بِالْکُفْرِ وهم قَد خَرَجواْ بِه واللّه أَعلَم بِما کَانُواْ
اند و خدا به آنچه گویند ایمان آوردیم در حالى که با کفر وارد شده و قطعا با همان [کفر] بیرون رفتهآیند مىو چون نزد شما مى

 }61داشتند داناتر است {پنهان مى

 لَبِئْس تحالس هِمأَکْلانِ وودالْعی اإلِثْمِ وونَ فارِعسی منْهیرًا متَرَى کَثلُونَ  {ومعا کَانُواْ ی62م{ 
 }62دادند {کنند واقعا چه اعمال بدى انجام مىبینى که در گناه و تعدى و حرامخوارى خود شتاب مىو بسیارى از آنان را مى

 }63کَانُواْ یصنَعونَ  { لَوالَ ینْهاهم الرَّبانیونَ واألَحبار عن قَولهِم اإلِثْم وأَکْلهِم السحت لَبِئْس ما
 }63دادند {دارند راستى چه بد است آنچه انجام مىشان باز نمىچرا الهیون و دانشمندان آنان را از گفتار گناه[آلود] و حرامخوارگى
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 اهدلْ یا قَالُواْ بنُواْ بِملُعو یهِمدأَی غْلُولَۀٌ غُلَّتم اللّه دی ودهالْی قَالَتم ونْهیرًا منَّ کَثزِیدلَیشَاء وی فقُ کَینفوطَتَانِ یسبم

مِ الْقوغْضَاء إِلَى یالْبةَ واودالْع منَهینَا بأَلْقَیکُفْرًا وانًا وطُغْی کبن رم کا أُنزِلَ إِلَیرْبِ ما لِّلْحواْ نَارقَدا أَوۀِ کُلَّمامی

 }64اللّه ویسعونَ فی األَرضِ فَسادا واللّه الَ یحب الْمفْسدینَ  {أَطْفَأَها 
خدا دور شوند بلکه هر دو دست او خدا بسته است دستهاى خودشان بسته باد و به [سزاى ] آنچه گفتند از رحمتو یهود گفتند دست

پروردگارت به سوى تو فرود آمده بر طغیان و کفر بسیارى از ایشان بخشد و قطعا آنچه از جانب گشاده است هر گونه بخواهد مى
خواهد افزود و تا روز قیامت میانشان دشمنى و کینه افکندیم هر بار که آتشى براى پیکار برافروختند خدا آن را خاموش ساخت و در 

 }64دارد {کوشند و خدا مفسدان را دوست نمىزمین براى فساد مى

أَنَّ أَه لَویمِ  {والنَّع نَّاتج مخَلْنَاهألدو هِمئَاتیس منْهاْ لَکَفَّرْنَا عاتَّقَونُواْ وتَابِ آم65لَ الْک{ 
آوردیم زدودیم و آنان را به بوستانهاى پر نعمت درمىو اگر اهل کتاب ایمان آورده و پرهیزگارى کرده بودند قطعا گناهانشان را مى

}65{ 

أَنَّه لَوولجأَر تن تَحمو هِمقن فَوألکَلُواْ م هِمبن را أُنزِلَ إِلَیهِم مماإلِنجِیلَ واةَ ورواْ التَّوأَقَام ةٌ مدقْتَصۀٌ مأُم منْههِم م

 }66وکَثیرٌ منْهم ساء ما یعملُونَ  {
کردند قطعا از باالى سرشان [برکات دگارشان به سویشان نازل شده است عمل مىو اگر آنان به تورات و انجیل و آنچه از جانب پرور

رو هستند و بسیارى از ایشان بد رفتار شدند از میان آنان گروهى میانهآسمانى] و از زیر پاهایشان [برکات زمینى] برخوردار مى
 }66کنند {مى

م کا أُنزِلَ إِلَیلِّغْ مولُ با الرَّسها أَیي یدهالَ ی نَ النَّاسِ إِنَّ اللّهم کمصعی اللّهو الَتَهرِس لَّغْتا بلْ فَمتَفْع إِن لَّمو کبن ر

 }67الْقَوم الْکَافرِینَ  {
[گزند] مردم نگاه  اى و خدا تو را ازاى پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ابالغ کن و اگر نکنى پیامش را نرسانده

 }67کند {دارد آرى خدا گروه کافران را هدایت نمىمى

ن رکُم ما أُنزِلَ إِلَیماإلِنجِیلَ واةَ ورواْ التَّویمتُق تَّىح ءلَى شَیع تُمتَابِ لَسلَ الْکا أَها قُلْ یم منْهیرًا منَّ کَثزِیدلَیو کُمب

کرِینَ  { أُنزِلَ إِلَیمِ الْکَافلَى الْقَوع کُفْرًا فَالَ تَأْسانًا وطُغْی کبن ر68م{ 
اید بر هیچ [آیین بگو اى اهل کتاب تا [هنگامى که] به تورات و انجیل و آنچه از پروردگارتان به سوى شما نازل شده است عمل نکرده

تو نازل شده بر طغیان و کفر بسیارى از آنان خواهد افزود پس بر گروه  بر حقى] نیستید و قطعا آنچه از جانب پروردگارت به سوى
 }68کافران اندوه مخور {

لَ صمرِ وعمِ اآلخوالْیو نَ بِاللّهنْ آمى مارالنَّصابِؤُونَ والصواْ وادینَ هالَّذنُواْ وینَ آمالَ إِنَّ الَّذو هِملَیع فا فَالَ خَوحال

مزَنُونَ  { هح69ی{ 
اند هر کس به خدا و روز بازپسین ایمان آورد و کار نیکو کند پس نه کسانى که ایمان آورده و کسانى که یهودى و صابئى و مسیحى

 }69بیمى بر ایشان است و نه اندوهگین خواهند شد {

سر هِملْنَا إِلَیسأَریلَ ورَائی إِسنیثَاقَ بأَخَذْنَا م فَرِیقًا لَقَدواْ وفَرِیقًا کَذَّب مهى أَنْفُسوا الَ تَهولٌ بِمسر ماءها جالً کُلَّم

 }70یقْتُلُونَ  {
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ما از فرزندان اسرائیل سخت پیمان گرفتیم و به سویشان پیامبرانى روانه کردیم هر بار پیامبرى چیزى بر خالف دلخواهشان برایشان 
 }70کشتند {ند و گروهى را مىکردآورد گروهى را تکذیب مى

 }71هم واللّه بصیرٌ بِما یعملُونَ  {وحسبواْ أَالَّ تَکُونَ فتْنَۀٌ فَعمواْ وصمواْ ثُم تَاب اللّه علَیهِم ثُم عمواْ وصمواْ کَثیرٌ منْ
ه آنان را پذیرفت باز بسیارى از ایشان کور و کر شدند و خدا به و پنداشتند کیفرى در کار نیست پس کور و کر شدند سپس خدا توب

 }71دهند بیناست {آنچه انجام مى

دبیلَ اعرَائی إِسنا بی یحسقَالَ الْمو مرْینُ ماب یحسالْم وه ینَ قَالُواْ إِنَّ اللّهکَفَرَ الَّذ لَقَدم إِنَّه کُمبری وبر ن واْ اللّه

 }72یشْرِك بِاللّه فَقَد حرَّم اللّه علَیه الْجنَّۀَ ومأْواه النَّار وما للظَّالمینَ منْ أَنصارٍ  {
گفت اى فرزندان اسرائیل پروردگار من و اند و حال آنکه مسیح مىکسانى که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است قطعا کافر شده

را بپرستید که هر کس به خدا شرك آورد قطعا خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جایگاهش آتش است و براى پروردگار خودتان 
 }72ستمکاران یاورانى نیست {

نتَهی إِن لَّمو داحو إِالَّ إِلَـه نْ إِلَـها ممثُ ثَالَثَۀٍ وثَال ینَ قَالُواْ إِنَّ اللّهکَفَرَ الَّذ لَّقَدمینَ کَفَرُواْ واْ عنَّ الَّذسمقُولُونَ لَیا ی

}  یمأَل ذَابع منْه73م{ 
اند و حال آنکه هیچ کسانى که [به تثلیث قائل شده و] گفتند خدا سومین [شخص از] سه [شخص یا سه اقنوم] است قطعا کافر شده

 }73افران ایشان عذابى دردناك خواهد رسید {گویند باز نایستند به کمعبودى جز خداى یکتا نیست و اگر از آنچه مى

}  یمحر غَفُور اللّهو رُونَهتَغْفسیو ونَ إِلَى اللّهتُوب74أَفَالَ ی{ 
 }74خواهند و خدا آمرزنده مهربان است {کنند و از وى آمرزش نمىچرا به درگاه خدا توبه نمى

 قَد خَلَت من قَبله الرُّسلُ وأُمه صدیقَۀٌ کَانَا یأْکُالَنِ الطَّعام انظُرْ کَیف نُبینُ لَهم اآلیات ما الْمسیح ابنُ مرْیم إِالَّ رسولٌ

 }75ثُم انظُرْ أَنَّى یؤْفَکُونَ  {
خوردند تگو بود هر دو غذا مىمسیح پسر مریم جز پیامبرى نبود که پیش از او [نیز] پیامبرانى آمده بودند و مادرش زنى بسیار راس

 }75افتند {دهیم سپس ببین چگونه [از حقیقت] دور مىبنگر چگونه آیات [خود] را براى آنان توضیح مى

}  یملالْع یعمالس وه اللّها والَ نَفْعا وضَر لَکُم کلما الَ یم ونِ اللّهن دونَ مدب76قُلْ أَتَع{ 
 }76پرستید و حال آنکه خداوند شنواى داناست {از خدا چیزى را که اختیار زیان و سود شما را ندارد مىبگو آیا غیر 

اْ عن بلُ وأَضَلُّواْ کَثیرًا وضَلُّوقُلْ یا أَهلَ الْکتَابِ الَ تَغْلُواْ فی دینکُم غَیرَ الْحقِّ والَ تَتَّبِعواْ أَهواء قَومٍ قَد ضَلُّواْ من قَ

 }77سواء السبِیلِ  {
گویى نکنید و از پى هوسهاى گروهى که پیش از این گمراه گشتند و بسیارى [از مردم] بگو اى اهل کتاب در دین خود بناحق گزافه

 }77را گمراه کردند و [خود] از راه راست منحرف شدند نروید {

 }78علَى لسانِ داوود وعیسى ابنِ مرْیم ذَلک بِما عصوا وکَانُواْ یعتَدونَ  {لُعنَ الَّذینَ کَفَرُواْ من بنی إِسرَائیلَ 
از میان فرزندان اسرائیل آنان که کفر ورزیدند به زبان داوود و عیسى بن مریم مورد لعنت قرار گرفتند این [کیفر] به خاطر آن بود که 

 }78کردند {مى عصیان ورزیده و [از فرمان خدا] تجاوز

 }79کَانُواْ الَ یتَنَاهونَ عن منکَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما کَانُواْ یفْعلُونَ  {
 }79کردند {داشتند راستى چه بد بود آنچه مىشدند یکدیگر را بازنمى[و] از کار زشتى که آن را مرتکب مى
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رُواْ لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَن سخطَ اللّه علَیهِم وفی الْعذَابِ هم خَالدونَ  تَرَى کَثیرًا منْهم یتَولَّونَ الَّذینَ کَفَ

}80{ 
کنند راستى چه زشت است آنچه براى خود پیش فرستادند که اند دوستى مىبینى که با کسانى که کفر ورزیدهبسیارى از آنان را مى

 }80مانند {خشم گرفت و پیوسته در عذاب مى [در نتیجه] خدا بر ایشان

نْهیرًا منَّ کَثلَـکاء ویلأَو ما اتَّخَذُوهم ها أُنزِلَ إِلَیمو نُونَ بِاهللا والنَّبِیؤْمکَانُوا ی لَوقُونَ  {وفَاس 81م{ 
گرفتند لیکن بسیارى از ایشان نافرمانند ان را به دوستى نمىآوردند آنو اگر به خدا و پیامبر و آنچه که به سوى او فرود آمده ایمان مى

}81{ 

م مهنَّ أَقْرَبلَتَجِدینَ أَشْرَکُواْ والَّذو ودهنُواْ الْیینَ آمةً لِّلَّذاودالنَّاسِ ع نَّ أَشَداْ إِنَّا لَتَجِدینَ قَالُونُواْ الَّذینَ آمةً لِّلَّذدو

ى ذَلارتَکْبِرُونَ  {نَصسالَ ی مأَنَّهانًا وبهرینَ ویسسق منْهبِأَنَّ م 82ک{ 
ترین مردم نسبت به مؤمنان خواهى یافت و قطعا کسانى را که گفتند ما اند دشمنمسلما یهودیان و کسانى را که شرك ورزیده

ورزند اند که تکبر نمىا برخى از آنان دانشمندان و رهبانانىنصرانى هستیم نزدیکترین مردم در دوستى با مؤمنان خواهى یافت زیر
}82{ 

لُونَ ربنَا آمنَّا فَاکْتُبنَا مع وإِذَا سمعواْ ما أُنزِلَ إِلَى الرَّسولِ تَرَى أَعینَهم تَفیض منَ الدمعِ مما عرَفُواْ منَ الْحقِّ یقُو

 }83الشَّاهدینَ  {
شود اند اشک از چشمهایشان سرازیر مىبینى بر اثر آن حقیقتى که شناختهنچه را به سوى این پیامبر نازل شده بشنوند مىو چون آ

 }83ایم پس ما را در زمره گواهان بنویس {گویند پروردگارا ما ایمان آوردهمى

عنَطْمقِّ ونَ الْحاءنَا ما جمو نُ بِاللّها لَنَا الَ نُؤْممینَ  { وحالمِ الصالْقَو عنَا مبلَنَا رخد84أَن ی{ 
و براى ما چه [عذرى] است که به خدا و آنچه از حق به ما رسیده ایمان نیاوریم و حال آنکه چشم داریم که پروردگارمان ما را با گروه 

 }84شایستگان [به بهشت] درآورد {

 }85ات تَجرِي من تَحتها األَنْهار خَالدینَ فیها وذَلک جزَاء الْمحسنینَ  {فَأَثَابهم اللّه بِما قَالُواْ جنَّ
مانند و این پس به پاس آنچه گفتند خدا به آنان باغهایى پاداش داد که از زیر [درختان] آن نهرها جارى است در آن جاودانه مى

 }85پاداش نیکوکاران است {

 }86وکَذَّبواْ بِآیاتنَا أُولَـئک أَصحاب الْجحیمِ  { والَّذینَ کَفَرُواْ
 }86و کسانى که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ پنداشتند آنان همدم آتشند {

 }87یحب الْمعتَدینَ  { یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ الَ تُحرِّمواْ طَیبات ما أَحلَّ اللّه لَکُم والَ تَعتَدواْ إِنَّ اللّه الَ
اى را که خدا براى [استفاده] شما حالل کرده حرام مشمارید و از حد مگذرید که خدا از اید چیزهاى پاکیزهاى کسانى که ایمان آورده

 }87دارد {حدگذرندگان را دوست نمى

اتَّقُواْ اللّها وبالَالً طَیح اللّه قَکُمزا رمکُلُواْ منُونَ  { وؤْمم أَنتُم بِه ي88الَّذ{ 
 }88و از آنچه خداوند روزى شما گردانیده حالل و پاکیزه را بخورید و از آن خدایى که بدو ایمان دارید پروا دارید {
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فَکَفَّارتُه إِطْعام عشَرَةِ مساکینَ منْ أَوسط ما الَ یؤَاخذُکُم اللّه بِاللَّغْوِ فی أَیمانکُم ولَـکن یؤَاخذُکُم بِما عقَّدتُّم األَیمانَ 

ارةُ أَیمانکُم إِذَا حلَفْتُم واحفَظُواْ تُطْعمونَ أَهلیکُم أَو کسوتُهم أَو تَحرِیرُ رقَبۀٍ فَمن لَّم یجِد فَصیام ثَالَثَۀِ أَیامٍ ذَلک کَفَّ

 }89لک یبینُ اللّه لَکُم آیاته لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ  {أَیمانَکُم کَذَ
شکنید] شما را مؤاخذه خورید [و مىکند ولى به سوگندهایى که [از روى اراده] مىتان مؤاخذه نمىخدا شما را به سوگندهاى بیهوده

خورانید یا پوشانیدن آنان یا آزاد کردن سان خود مىاش خوراك دادن به ده بینواست از غذاهاى متوسطى که به ککند و کفارهمى
اى و کسى که [هیچ یک از اینها را] نیابد [باید] سه روز روزه بدارد این است کفاره سوگندهاى شما وقتى که سوگند خوردید و بنده

 }89زارى کنید {کند باشد که سپاسگسوگندهاى خود را پاس دارید این گونه خداوند آیات خود را براى شما بیان مى

 }90فَاجتَنبوه لَعلَّکُم تُفْلحونَ  {یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ إِنَّما الْخَمرُ والْمیسرُ واألَنصاب واألَزالَم رِجس منْ عملِ الشَّیطَانِ 
از عمل شیطانند پس از آنها دورى گزینید باشد که  اید شراب و قمار و بتها و تیرهاى قرعه پلیدند [و]اى کسانى که ایمان آورده

 }90رستگار شوید {

ذکْرِ اللّه وعنِ الصالَةِ فَهلْ أَنتُم  إِنَّما یرِید الشَّیطَانُ أَن یوقع بینَکُم الْعداوةَ والْبغْضَاء فی الْخَمرِ والْمیسرِ ویصدکُم عن

 }91منتَهونَ  {
خواهد با شراب و قمار میان شما دشمنى و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد پس آیا شما دست همانا شیطان مى

 }91دارید {برمى

 }92بالَغُ الْمبِینُ  {وأَطیعواْ اللّه وأَطیعواْ الرَّسولَ واحذَرواْ فَإِن تَولَّیتُم فَاعلَمواْ أَنَّما علَى رسولنَا الْ
خدا و اطاعت پیامبر کنید و [از گناهان] برحذر باشید پس اگر روى گرداندید بدانید که بر عهده پیامبر ما فقط رساندن و اطاعت

 }92[پیام] آشکار است {

واْ إِذَا مما طَعیمف نَاحج اتحاللُواْ الصمعنُواْ وینَ آملَى الَّذع سنُواْ لَیآماتَّقَواْ و ثُم اتحاللُواْ الصمعنُواْ وآما اتَّقَواْ و

 }93ثُم اتَّقَواْ وأَحسنُواْ واللّه یحب الْمحسنینَ  {
ند و ایمان اند نیست در صورتى که تقوا پیشه کناند گناهى در آنچه [قبال] خوردهبر کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

بیاورند و کارهاى شایسته کنند سپس تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند آنگاه تقوا پیشه کنند و احسان نمایند و خدا نیکوکاران را 
 }93دارد {دوست مى

ماحکُم لیعلَم اللّه من یخَافُه بِالْغَیبِ فَمنِ اعتَدى بعد یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ لَیبلُونَّکُم اللّه بِشَیء منَ الصید تَنَالُه أَیدیکُم ورِ

}  یمأَل ذَابع فَلَه ک94ذَل{ 
هاى شما باشد خواهد آزمود تا معلوم دارد چه اید خدا شما را به چیزى از شکار که در دسترس شما و نیزهاى کسانى که ایمان آورده

 }94سد پس هر کس بعد از آن تجاوز کند براى او عذابى دردناك خواهد بود {ترکسى در نهان از او مى

لُ ما قَتَلَ منَ النَّعمِ یحکُم بِه ذَوا عدلٍ یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ الَ تَقْتُلُواْ الصید وأَنتُم حرُم ومن قَتَلَه منکُم متَعمدا فَجزَاء مثْ

نکُمفَا ا مع رِهالَ أَمبذُوقَ وا لِّیامیص کلُ ذَلدینَ أَو عاکسم امةٌ طَعکَفَّار ۀِ أَوبغَ الْکَعالا بیده ادنْ عملَف وا سمع للّه

 }95فَینتَقم اللّه منْه واللّه عزِیزٌ ذُو انْتقَامٍ  {
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لى که محرمید شکار را مکشید و هر کس از شما عمدا آن را بکشد باید نظیر آنچه کشته است از اید در حااى کسانى که ایمان آورده
اى بدهد که [نظیر بودن] آن را دو تن عادل از میان شما تصدیق کنند و به صورت قربانى به کعبه برسد یا به کفاره چهارپایان کفاره

ا سزاى زشتکارى خود را بچشد خداوند از آنچه در گذشته واقع شده عفو [آن] مستمندان را خوراك بدهد یا معادلش روزه بگیرد ت
 }95انتقام است {گیرد و خداوند توانا و صاحبکرده است و[لى] هر کس تکرار کند خدا از او انتقام مى

کُملَیع رِّمحةِ واریلسلو ا لَّکُمتَاعم هامطَعرِ وحالْب دیص لَّ لَکُمأُح  هإِلَی يالَّذ اتَّقُواْ اللّها ورُمح تُمما درِّ مالْب دیص

 }96تُحشَرُونَ  {
باشید اى باشد و[لى] صید بیابان مادام که محرم مىصید دریا و ماکوالت آن براى شما حالل شده است تا براى شما و مسافران بهره

 }96شوید پروا دارید {محشور مىبر شما حرام گردیده است و از خدایى که نزد او 

ل کذَل دالْقَالَئو يدالْهو رَامرَ الْحالشَّها لِّلنَّاسِ وامیق رَامالْح تیۀَ الْببالْکَع لَ اللّهعی جا فم لَمعی واْ أَنَّ اللّهلَمتَع

 }97یء علیم  {السماوات وما فی األَرضِ وأَنَّ اللّه بِکُلِّ شَ
نشان و قربانیهاى نشاندار خداوند [زیارت] کعبه بیت الحرام را وسیله به پا داشتن [مصالح] مردم قرار داده و ماه حرام و قربانیهاى بى

زمین است را [نیز به همین منظور مقرر فرموده است] این [جمله] براى آن است تا بدانید که خدا آنچه را در آسمانها و آنچه را در 
 }97داند و خداست که بر هر چیزى داناست {مى

}  یمحر غَفُور أَنَّ اللّهقَابِ والْع یدشَد واْ أَنَّ اللّهلَم98اع{ 
 }98کیفر است و [بدانید] که خدا آمرزنده مهربان است {بدانید که خدا سخت

 }99م ما تُبدونَ وما تَکْتُمونَ  {ما علَى الرَّسولِ إِالَّ الْبالَغُ واللّه یعلَ
 }99داند {دارید مىاى] جز ابالغ [رسالت] نیست و خداوند آنچه را آشکار و آنچه را پوشیده مىبر پیامبر [خدا وظیفه

 }100ولی األَلْبابِ لَعلَّکُم تُفْلحونَ  {قُل الَّ یستَوِي الْخَبِیثُ والطَّیب ولَو أَعجبک کَثْرَةُ الْخَبِیث فَاتَّقُواْ اللّه یا أُ
بگو پلید و پاك یکسان نیستند هر چند کثرت پلید[ها] تو را به شگفت آورد پس اى خردمندان از خدا پروا کنید باشد که رستگار 

 }100شوید {

سؤْکُم وإِن تَسأَلُواْ عنْها حینَ ینَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبد لَکُم عفَا اللّه عنْها یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ الَ تَسأَلُواْ عنْ أَشْیاء إِن تُبد لَکُم تَ

}  یملح غَفُور اللّه101و{ 
کند مپرسید و اگر هنگامى که قرآن نازل اید از چیزهایى که اگر براى شما آشکار گردد شما را اندوهناك مىاى کسانى که ایمان آورده

 }101شود خدا از آن [پرسشهاى بیجا] گذشت و خداوند آمرزنده بردبار است {ود در باره آنها سؤال کنید براى شما روشن مىشمى

 }102قَد سأَلَها قَوم من قَبلکُم ثُم أَصبحواْ بِها کَافرِینَ  {
 }102کافر شدند { گروهى پیش از شما [نیز] از این [گونه] پرسشها کردند آنگاه به سبب آن

اللّه الْکَذب وأَکْثَرُهم الَ ما جعلَ اللّه من بحیرَةٍ والَ سآئبۀٍ والَ وصیلَۀٍ والَ حامٍ ولَـکنَّ الَّذینَ کَفَرُواْ یفْتَرُونَ علَى 

 }103یعقلُونَ  {
بندند و قرار نداده است ولى کسانى که کفر ورزیدند بر خدا دروغ مىخدا [چیزهاى ممنوعى از قبیل] بحیره و سائبه و وصیله و حام 

 }103کنند {بیشترشان تعقل نمى
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مونَ شَیئًا ا أَولَو کَانَ آباؤُهم الَ یعلَوإِذَا قیلَ لَهم تَعالَواْ إِلَى ما أَنزَلَ اللّه وإِلَى الرَّسولِ قَالُواْ حسبنَا ما وجدنَا علَیه آباءنَ

 }104والَ یهتَدونَ  {
ایم ما را گویند آنچه پدران خود را بر آن یافتهو چون به آنان گفته شود به سوى آنچه خدا نازل کرده و به سوى پیامبر[ش] بیایید مى

 }104دانسته و هدایت نیافته بودند {بس است آیا هر چند پدرانشان چیزى نمى

م بِما کُنتُم تَعملُونَ  آمنُواْ علَیکُم أَنفُسکُم الَ یضُرُّکُم من ضَلَّ إِذَا اهتَدیتُم إِلَى اللّه مرْجِعکُم جمیعا فَینَبئُکُیا أَیها الَّذینَ 

}105{ 
رساند ه شما زیانى نمىیافتید آن کس که گمراه شده است باید به خودتان بپردازید هر گاه شما هدایتاى کسانى که ایمان آورده

 }105دادید آگاه خواهد کرد {بازگشت همه شما به سوى خداست پس شما را از آنچه انجام مى

دا عۀِ اثْنَانِ ذَویصینَ الْوح توالْم کُمدضَرَ أَحإِذَا ح کُمنیةُ بادنُواْ شَهینَ آما الَّذهیِا أَیآخَرَانِ م أَو نکُملٍ م رِکُمنْ غَی

بِاللّه إِنِ ارتَبتُم الَ نَشْتَرِي بِه  إِنْ أَنتُم ضَرَبتُم فی األَرضِ فَأَصابتْکُم مصیبۀُ الْموت تَحبِسونَهما من بعد الصالَةِ فَیقْسمانِ

 }106ا إِذًا لَّمنَ اآلثمینَ  {ثَمنًا ولَو کَانَ ذَا قُرْبى والَ نَکْتُم شَهادةَ اللّه إِنَّ
هاى] مرگ دررسید باید از میان خود دو عادل را در موقع وصیت به اید هنگامى که یکى از شما را [نشانهاى کسانى که ایمان آورده

غیر [همکیشان]  شهادت میان خود فرا خوانید یا اگر در سفر بودید و مصیبت مرگ شما را فرا رسید [و شاهد مسلمان نبود] دو تن از
کنند دارید پس به خدا سوگند یاد مىخود را [به شهادت بطلبید] و اگر [در صداقت آنان] شک کردید پس از نماز آن دو را نگاه مى

کنیم که [اگر فروشیم هر چند [پاى] خویشاوند [در کار] باشد و شهادت الهى را کتمان نمىکه ما این [حق] را به هیچ قیمتى نمى
 }106حق کنیم] در این صورت از گناهکاران خواهیم بود {کتمان 

ولَیانِ فَیقْسمانِ بِاللّه لَشَهادتُنَا أَحقُّ فَإِنْ عثرَ علَى أَنَّهما استَحقَّا إِثْما فَآخَرَانِ یِقُومانُ مقَامهما منَ الَّذینَ استَحقَّ علَیهِم األَ

ما وهِمتادن شَهینَ  {ممنَ الظَّالنَا إِنَّا إِذًا لَّمیتَد107ا اع{ 
اند دو تن دیگر از کسانى که بر آنان ستم رفته است و هر دو [به میت] نزدیکترند به و اگر معلوم شد که آن دو دستخوش گناه شده

تر است و [از حق] گواهى آن دو درستکنند که گواهى ما قطعا از جاى آن دو [شاهد قبلى] قیام کنند پس به خدا سوگند یاد مى
 }107ایم چرا که [اگر چنین کنیم] از ستمکاران خواهیم بود {تجاوز نکرده

لّه الَ یهدي قُوا اللّه واسمعواْ والذَلک أَدنَى أَن یأْتُواْ بِالشَّهادةِ علَى وجهِها أَو یخَافُواْ أَن تُرَد أَیمانٌ بعد أَیمانهِم واتَّ

 }108الْقَوم الْفَاسقینَ  {
این [روش] براى اینکه شهادت را به صورت درست ادا کنند یا بترسند که بعد از سوگندخوردنشان سوگندهایى [به وارثان میت] 

 }108کند {ن را هدایت نمىبرگردانده شود [به صواب] نزدیکتر است و از خدا پروا دارید و [این پندها را] بشنوید و خدا گروه فاسقا

 }109یوم یجمع اللّه الرُّسلَ فَیقُولُ ماذَا أُجِبتُم قَالُواْ الَ علْم لَنَا إِنَّک أَنت عالَّم الْغُیوبِ  {
دانشى نیست  گویند ما را هیچفرماید چه پاسخى به شما داده شد مىآورد پس مى[یاد کن] روزى را که خدا پیامبران را گرد مى

 }109تویى که داناى رازهاى نهانى {

تُکَلِّم النَّاس فی الْمهد إِذْ قَالَ اللّه یا عیسى ابنَ مرْیم اذْکُرْ نعمتی علَیک وعلَى والدتک إِذْ أَیدتُّک بِرُوحِ الْقُدسِ 

والتَّوراةَ واإلِنجِیلَ وإِذْ تَخْلُقُ منَ الطِّینِ کَهیئَۀِ الطَّیرِ بِإِذْنی فَتَنفُخُ فیها فَتَکُونُ  وکَهالً وإِذْ علَّمتُک الْکتَاب والْحکْمۀَ
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ی إِسنب إِذْ کَفَفْتی ووتَى بِإِذْنالْم إِذْ تُخْرِجی وبِإِذْن رَصاألَبو هاألَکْم رِىءتُبی ورًا بِإِذْنطَینکیلَ عرَائ  مإِذْ جِئْتَه

ذَا إِالَّ سحرٌ مبِینٌ  { إِنْ هـ منْهینَ کَفَرُواْ مفَقَالَ الَّذ نَاتی110بِالْب{ 
القدس تایید [یاد کن] هنگامى را که خدا فرمود اى عیسى پسر مریم نعمت مرا بر خود و بر مادرت به یاد آور آنگاه که تو را به روح

اعجاز] و در میانسالى [به وحى] با مردم سخن گفتى و آنگاه که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل کردم که در گهواره [به 
شد و کور اى مىدمیدى و به اذن من پرندهساختى پس در آن مىآموختم و آنگاه که به اذن من از گل [چیزى] به شکل پرنده مى

آوردى و آنگاه که [آسیب] مردگان را به اذن من [زنده از قبر] بیرون مىدادى و آنگاه که مادرزاد و پیس را به اذن من شفا مى
اسرائیل را هنگامى که براى آنان حجتهاى آشکار آورده بودى از تو باز داشتم پس کسانى از آنان که کافر شده بودند گفتند این[ها بنى

 }110چیزى] جز افسونى آشکار نیست {

 }111یینَ أَنْ آمنُواْ بِی وبِرَسولی قَالُواْ آمنَّا واشْهد بِأَنَّنَا مسلمونَ  {وإِذْ أَوحیت إِلَى الْحوارِ
ام ایمان آورید گفتند ایمان آوردیم و گواه باش که ما مسلمانیم و [یاد کن] هنگامى را که به حواریون وحى کردم که به من و فرستاده

}111{ 

ونَ یارِیوإِنإِذْ قَالَ الْح اء قَالَ اتَّقُواْ اللّهمنَ السةً مدآئنَا ملَینَزِّلَ عأَن ی کبر یعتَطسلْ یه مرْینَ مى ابیسکُنتُم  ا ع

 }112مؤْمنینَ  {
ود آورد [عیسى] تواند از آسمان خوانى براى ما فرو [یاد کن] هنگامى را که حواریون گفتند اى عیسى پسر مریم آیا پروردگارت مى

 }112گفت اگر ایمان دارید از خدا پروا دارید {

 }113اهدینَ  {قَالُواْ نُرِید أَن نَّأْکُلَ منْها وتَطْمئنَّ قُلُوبنَا ونَعلَم أَن قَد صدقْتَنَا ونَکُونَ علَیها منَ الشَّ
 }113اى و بر آن از گواهان باشیم {انیم که به ما راست گفتهخواهیم از آن بخوریم و دلهاى ما آرامش یابد و بدگفتند مى

ا وآخرِنَا وآیۀً منک وارزقْنَا وأَنت قَالَ عیسى ابنُ مرْیم اللَّهم ربنَا أَنزِلْ علَینَا مآئدةً منَ السماء تَکُونُ لَنَا عیداً لِّأَولنَ

 }114خَیرُ الرَّازِقینَ  {
اى از جانب تو و ما عیسى پسر مریم گفت بار الها پروردگارا از آسمان خوانى بر ما فرو فرست تا عیدى براى اول و آخر ما باشد و نشانه

 }114دهندگانى {را روزى ده که تو بهترین روزى

 }115عذِّبه عذَابا الَّ أُعذِّبه أَحدا منَ الْعالَمینَ  {قَالَ اللّه إِنِّی منَزِّلُها علَیکُم فَمن یکْفُرْ بعد منکُم فَإِنِّی أُ
خدا فرمود من آن را بر شما فرو خواهم فرستاد و[لى] هر کس از شما پس از آن انکار ورزد وى را [چنان] عذابى کنم که هیچ یک از 

 }115جهانیان را [آن چنان] عذاب نکرده باشم {

نُ لی أَنْ عیسى ابنَ مرْیم أَأَنت قُلت للنَّاسِ اتَّخذُونی وأُمی إِلَـهینِ من دونِ اللّه قَالَ سبحانَک ما یکُو وإِذْ قَالَ اللّه یا

فْسک إِنَّک أَنت عالَّم الْغُیوبِ  أَقُولَ ما لَیس لی بِحقٍّ إِن کُنت قُلْتُه فَقَد علمتَه تَعلَم ما فی نَفْسی والَ أَعلَم ما فی نَ

}116{ 
و [یاد کن] هنگامى را که خدا فرمود اى عیسى پسر مریم آیا تو به مردم گفتى من و مادرم را همچون دو خدا به جاى خداوند 

دم قطعا آن را بپرستید گفت منزهى تو مرا نزیبد که [در باره خویشتن] چیزى را که حق من نیست بگویم اگر آن را گفته بو
 }116دانم چرا که تو خود داناى رازهاى نهانى {دانى و آنچه در ذات توست من نمىدانستى آنچه در نفس من است تو مىمى
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ما دا مشَهِید هِملَیع کُنتو کُمبری وبر واْ اللّهدبأَنِ اع ی بِهرْتَنا أَمإِالَّ م ملَه ا قُلْتیهِمف ت أَنت ی کُنتتَنفَّیا تَوفَلَم م

}  شَهِید ءلَى کُلِّ شَیع أَنتو هِملَیع یب117الرَّق{ 
ام] که خدا پروردگار من و پروردگار خود را عبادت کنید و تا وقتى در جز آنچه مرا بدان فرمان دادى [چیزى] به آنان نگفتم [گفته

 }117پس چون روح مرا گرفتى تو خود بر آنان نگهبان بودى و تو بر هر چیز گواهى {میانشان بودم بر آنان گواه بودم 

}  یمکزِیزُ الْحالْع أَنت فَإِنَّک مرْ لَهإِن تَغْفو كادبع مفَإِنَّه مهذِّب118إِن تُع{ 
 }118حکیمى {اگر عذابشان کنى آنان بندگان تواند و اگر بر ایشان ببخشایى تو خود توانا و 

یهینَ فدخَال ارا األَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج ملَه مقُهدینَ صقادالص نفَعی موذَا یه ضُواْ قَالَ اللّهرو منْهع اللّه یضا ردا أَب

}  یمظالْع زالْفَو کذَل نْه119ع{ 
شان سود بخشد براى آنان باغهایى است که از زیر [درختان] آن نهرها روان است ان را راستىخدا فرمود این روزى است که راستگوی

 }119همیشه در آن جاودانند خدا از آنان خشنود است و آنان [نیز] از او خشنودند این است رستگارى بزرگ {

 }120یء قَدیرٌ  {للّه ملْک السماوات واألَرضِ وما فیهِنَّ وهو علَى کُلِّ شَ
 }120فرمانروایى آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست از آن خداست و او بر هر چیزى تواناست {

 
 

 صدق اهللا العلی العظیم 
 

 
 

  :توضیحی پیرامون ترتیب نزول پیشنهادي

نخستین بار که قرآن را به ترتیب نزول سوره ها به توصیه آقاي مهندس جمال گنجه اي و بر اساس لیست ترتیب نزول 
خودشان مطلعه کردم ،انرا بسیار شیرین و فهماننده ونیز بیان کننده شرایط آن روز (زمان نزول سوره ها) یافتم.در بار دوم 

جاي گذاري ترتیب سوره ها برایم مطرح شد که در پاسخ به سئوال آنها،به  مطالعه،سئواالت و ابهامات و پیشنهاداتی در
گروه کلی دو جستجوي بیشتري راجع به تحقیقات انجام شده در این موضوع پرداختم.همه انچه را که من دیدم میشود در 

 طبقه بندي کرد:روایتی و تحقیقی

تفاوتهایی دارند اما خیلی زیاد نیست.برخی از متاخرین محقق هم جود به چند راوي ختم میشود که ودر گروه روایتی،لیستهاي م
 ،همان لیست را مبنا گرفته و تعدادي سوره را در آن جابجا کرده اند(همانند مرحوم دکتر صادق تقوي)

وش در گروه تحقیقی،مبناي کار نه روایات بلکه کل کار بر اساس روش و نتیجه تحقیق محقق بوده است که بارزترین آنها ر
 مرحوم مهندس بازرگان در تعیین تاریخ نزول برحسب طول متوسط ایات بوده است.
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بااستفاده از روش خودشان در تعیین درس  پس از وي،اقاي مهندس جمال گنجه اي لیست مرحوم بازرگان را مبنا قرار داده و
 مرحله تقسیم بندي کرده اند.10سوره(بر اساس محتواي غالب سوره)،لیست را بازنگري کرده و کل سوره ها را در 

درگروه روایتی،اوال انتساب آنها به منبعی چون پیامبر یا امامان معصوم،محل تردید است بنابراین نمی توان انرا قطعی و بی 
 چنانکه عالمه طباطبایی نیز در تفسیر المیزان و نیز کتاب قران در اسالمچون وچرا دانست.لذا باب نقد و بازنگري آن باز است.

آنچه درباره این روایات میتوان گفت اینست که بهیچوجه قابل اعتماد نیستند زیرا نه ارزش روایت دینی را دارند و  "گفته است:
هاي قرآنی و مکی یا مدنی بودن آنها تدبر در مضامین آنها و تنها راه براي تشخیص ترتیب سوره .نه ارزش نقل تاریخی

 ".تطبیق آن با اوضاع و احوال پیش از هجرت و پس از هجرت میباشد

ادامه  ثانیا در لیست،مبناي قرارگیري سوره معموال اولین آیات نازله از آن سوره یا آیات ابتداي سوره بوده است و حال آنکه
هم تشکیل میدهد،حاومی ایات و مفاهیمی است که مسلما در اینده اي دورتر و در شرایطی  سوره که بخش اکثریت سوره را

عالمه طبرسی و دیگر بزرگان فن متذکر "مرحوم آیت اهللا معرفت در کتاب علوم قرآنی،اشاره کرده که متفاوت نازل شده است.
 "به ابتداي هرسوره است. میشوند که رعایت ترتیب سوره ها،نظر

آیه نخست آن در ابتداي بعثت در اول لیست قرار  5لیستها اولین سوره است،صرفا بدلیل نزول اکثر مثال سوره علق که در 
گرفته ،حال آنکه در ادامه سوره صحبت از کسی است که پیام پیامبر را تکذیب کرده و خدا هشدار میدهد که اگر دست 

نم می کشانیم.واین کنش و واکنش در اولین سوره نازله بر پیامبر قطعا جایی ندارد.پس ادامه این سوره در برندارد،او را به جه
 زمان دیگري نازل شده که باید به دنبال آن بود.

ثالثا اشکال دوم  به لحاظ محتوایی و شرایط و روند طبیعی ابالغ پیام وشکل گیري تدریجی مخالفتها،بر برخی سوره هایی که 
 هرا یکجا هم نازل شده اند،وارد است.ظا

بعنوان نمونه در لیست منسوب به امام صادق یا لیست مصحف االزهر که بسیار به هم نزدیکند،سوره هاي مسد و تکویر سوره 
هاي پنجم و ششم هستند.همانطور که میدانیم در شروع بعثت،دعوت فراگیر نبوده است.ضمن انکه باید ابتدا پیام وحی به 

منتقل شود تا بعد،تردیدها و مخالفتها شکل بگیرد.بر این اساس اختصاص یک سوره بر نکوهش ابو لهب یا تهمت مردم مردم 
به پیامبر مبنی بر جنون و پاسخ خدا در سوره تکویر که رفیق شما مجنون نیست، در هفته هاي نخست بعثت غیر منطقی 

 است.

ازرگان در افزایش طول ایات از ابتداي بعثت تا اواخر عمر پیامبر صحیح اما در گروه تحقیقی هم هرچند منطق کلی مهندس ب
کلمه کوتاهتر است،حتما زودتر نازل شده  1مثال  است،اما دلیلی نداریم که اگر سوره اي یا فرازي از سوره طول متوسط ایاتش 

ي در کنار دالیل دیگرکه مهم ترین است.این منطق می تواند براي یک تقسیم بندي عمومی تر استفاده شود یا بعنوان شاهد
 آن سیر خود پیام و واکنش مخاطبین است، استفاده شود.
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در تحقیق اقاي مهندس گنجه اي هرچند اشکاالت فوق ،کاهش یافته اما بعلت نگاه به پیام کلی سوره ، برخی جزییات و 
وجه قرار نگرفته  است.لذا صاحب این قلم بر کلمات کلیدي موجود در متن سوره که در تعیین ترتیب نزول نقش دارند،مورد ت

ان شد تا با توجه به نقدهایی که اشاره شد،به تعیین لیستی با خطاي کمتر بپردازد.هرچند که همه اقدامات تحقیقی در این 
 به واقعیت نزدیک باشد.نتایج کار این بررسی نیز وادي،کاري سخت وصرفا گمانه زنی است و امیدواریم 

 کار:مبانی و روش 

پیام کلی سوره و نیز کلمات و عبارات کلیدي  موثر  ،توجه به درس ودر این کار مبناي استخراج وقضاوت در تعیین تاریخ نزول
 بوده است.

ضمن تعیین چند مرحله اصلی در نزول سوره  ،بر این اساس درس کلی سوره ها استخراج شد.سپس در چند دور مطالعه سوره
برخی عبارات و کلمات که  میزان گسترش حوزه تبلیغ پیامبر و نیز شرایط اجتماعی مخاطبان بوده،ها که تابعی از روش و 

،شدت وضعف عتابها وخطابها،شدت و ضعف عمل یا مرحله اي جدید در کار ابالغ رسالت پیامبر نمایانگر جدید بودن پیام
ارنده مهم بوده ،استخراج شدند و براي همه سوره ها کافرین،مکذبین و دشمنان ،و ...بوده است،کلمات و جمالتی که از نظرنگ

 گرفتند تا امکان مقایسه بین سوره هاي مختلف فراهم گردد. این دو عنوان(درس و کلمات کلیدي)در زیر هم قرار

اگانه پس از چند بار مرور سوره ها و تعیین ترتیبی از سوره ها، ، به نظر رسید درج کلمات و عبارات کلیدي  بصورت لیستی جد
 به همراه نام سوره هاي حاوي انها،اقدامی مناسب در قضاوت میان دوري و نزدیکی سوره ها به یکدیگر است.

فوق،داراي ترتیب نامناسب هاي لیست نقلی مشهور مبناي کار قرار گرفت و هرکدام از سوره ها که با معیار  ساسبر این ا
 ند.تشخیص داده شدند،به مکان مناسب احتمالی منتقل شد

 توجه به چند نکته ضروري است:

واحد  کار،سوره است.هرچند که میدانیم برخی سوره ها در دو یا چند نوبت و با فاصله زمانی تکمیل شده اند.اما از انجا که -1
ان اوال مالکی عمومی  براي تعیین این قسمتها و نیز تاریخ نزول انها نداریم(جز برخی موارد معدودي که روایات قطعی در ش

نزول انهاست یا قرینه لفظی و معنوي در خود ایات وجود دارد)ثانیا توجه به این نکته که قراردادن این مجموعه هاي پراکنده 
زمانی در داخل یک سوره توسط نبی اکرم داراي حکمت وفلسفه اي است و آن هماهنگ ومرتبط بودن با سایر مفاد سوره 

 بازداشت. (مشابه روش مرحوم بازرگان) سوره ها بر حسب آیات زارداد و از ورود به افاست،تمرکز کار ما را بر سوره ها قرار 

 لذا جایگاه سوره در مواردي که ایات ان یکجا نازل نشده است،برمبناي موقعیت اکثریت آیات سوره تعیین گردیده است.
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تشخیص داده شد و سوره هاي مختلف در این کار،مراحل اصلی و مهمی در سیر تحول پیام و واکنش مخاطبان آن دوره -2
آن سوره در مرحله مربوطه،از یابی نسبت به مکان در این مراحل ،جاگذاري شدند.لذا مکان یابی هر سوره در مرحله مربوطه 

اما در داخل هر مرحله،بین برخی سوره ها قضاوت در خصوص تقدم یا تاخر آنها مشکل بوده و  قطعیت بیشتري برخوردار است.
 پیشنهادي حقیرمیتواند تدقیق شود.ترتیب 

ا و مرحله جا دارد از جناب اقاي مهندس گنجه اي نیز که کار شان الهام بخش این جانب بود (بویژه در تعیین درس سوره ه-3
 بندي دوران نزول )تشکر نموده و از خداوند توفیقات بیشتر ایشان را آرزو نمایم.

با استفاده از دو معیار درس  نزول سوره ها و مراحل محتلف نزول قران،به لطف و یاري خدا ،بازنگري لیست ترتیب 
در روز جمعه مورخ بیست و دوم اردي بهشت  سوره ها و کلمات و عبارات کلیدي موجود در مراحل مختلف نزول

 ماه نود وشش مصادف با عید سعید نیمه شعبان به پایان رسید.     

 یی و جناب آقاي شیخ محمد  که در تهیه  و تنظیم این فایل همکاري نموده اند.با تشکر از سرکار خانم ها شهروزي،آقا

 

الحمد هللا رب العالمین   

 سیدکاظم فرهنگ  

 

 

فهرست شماره و صفحات سوره هاي قران کریم به ترتیب نزول     

شماره 
 صفحھ 

شماره  نام سوره
 سوره

شماره  نام سوره شماره صفحھ 
 سوره

شماره 
 صفحھ 

شماره  نام سوره
 سوره

 ۱ صاخال ۷ ٤۱ انسان ۸۸ ۸۱ فلق ۳۷۱
 ۲ شمس ۷ ٤۲ ص ۹۰ ۸۲ ناس ۳۷۲
 ۳ اعلی ۸ ٤۳ صافات ۹۷ ۸۳ انبیا ۳۷۲
 ٤ ضحی ۱۰ ٤٤ بروج ۱۰۹ ۸٤ عنکبوت ۳۸۱
 ٥ عصر ۱۱ ٤٥ قمر ۱۱۱ ۸٥ رعد ۳۸۸
 ٦ عادیات ۱۱ ٤٦ ذاریات ۱۱٥ ۸٦ حج ۳۹۳
 ۷ تکاثر ۱۲ ٤۷ رحمن ۱۱۹ ۸۷ لقمان ٤۰۱
 ۸ زلزال ۱۳ ٤۸ طھ ۱۲٥ ۸۸ جاثیھ ٤۰٥
 ۹ قارعھ ۱٤ ٤۹ مریم ۱۳٥ ۸۹ نحل ٤۰۸
 ۱۰ ھمزه ۱٥ ٥۰ کوثر ۱٤۳ ۹۰ ملک ٤۲۰
 ۱۱ لیل ۱٥ ٥۱ شعرا ۱٤۳ ۹۱ محمد ٤۲۳
 ۱۲ تین ۱۷ ٥۲ اسرا ۱٥۹ ۹۲ انفال ٤۲۷
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 ۹۳ انشراح ٤۳٤
 ٥۳ فرقان ۱٦۹

 ۱۳ ماعون ۱۸
 ۱٤ طارق ۱۸ ٥٤ کھف ۱۷٥ ۹٤ بقره ٤۳٥
 ۱٥ انفطار ۲۰ ٥٥ یوسف ۱۸٦ ۹٥ جمعھ ٤۷۱
 ۱٦ عبس ۲۱ ٥٦ قصص ۱۹۷ ۹٦ بینھ ٤۷۳
 ۱۷ قیامت ۲٤ ٥۷ نمل ۲۰٦ ۹۷ آل عمران ٤۷۳
 ۱۸ غاشیھ ۲۷ ٥۸ حجر ۲۱٤ ۹۸ نسا ٤٥۹
 ۱۹ فجر ۲۹ ٥۹ مسد ۲۲۱ ۹۹ حشر ٥۱۸
 ۲۰ نازعات ۳۱ ٦۰ ھود ۲۲۲ ۱۰۰ ممتحنھ ٥۲۱
 ۲۱ انشقاق ۳٥ ٦۱ قدر ۲۳٤ ۱۰۱ نور ٥۲۳
 ۲۲ بلد ۳٦ ٦۲ دخان ۲۳٥ ۱۰۲ احزاب ٥۳۱
 ۲۳ مدثر ۳۸ ٦۳ یس ۲۳۹ ۱۰۳ حدید ٥۳۹
 ۲٤ واقعھ ٤۲ ٦٤ انعام ۲٤٥ ۱۰٤ طالق ٥٤۳
 ۲٥ مرسالت ٤۹        ٦٥ سبا ۲٦۳ ۱۰٥ مجادلھ ٥٤٤
 ۲٦ نبا ٥۲        ٦٦ جن ۲٦۹ ۱۰٦ تحریم ٥٤۷
 ۲۷ معارج ٥٥        ٦۷ یونس ۲۷۱ ۱۰۷ فتح ٥٤۹
 ۲۸ مطففین ٥۸        ٦۸ اعراف ۲۸۲ ۱۰۸ نصر ٥٥٥۳
 ۲۹ تکویر ٦۱        ٦۹ غافر ۳۰٤ ۱۰۹ منافقون ٥٥۳
 ۳۰ طور ٦۳        ۷۰ فصلت ۳٤۱ ۱۱۰ صف ٥٥٤
 ۳۱ نجم ٦۷        ۷۱ زخرف ۳۱۷ ۱۱۱ حجرات ٥٥٦
 ۳۲ کافرون ۷۱        ۷۲ احقاف ۳۲٤ ۱۱۲ تغابن ٥٥۸
 ۳۳ حاقھ ۷۲ ۷۳ شوری ۳۱۸ ۱۱۳ توبھ ٥٦۰
 ۳٤ ق ۷٦ ۷٤ زمر ۳۳٤ ۱۱٤ مائده ٥۷٥

 ۳٥ مزمل ۷۹ ۷٥ نوح ۳٤۱   
 ۳٦ حمد ۸۱ ۷٦ ابراھیم ۳٤۳   
 ۳۷ قریش ۸۲ ۷۷ فاطر ۳٤۹   
 ۳۸ فیل ۸۲ ۷۸ روم ۳٥٤   
 ۳۹ قلم ۸۳ ۷۹ سجده ۳٥۹   
 ٤۰ علق ۸٦ ۸۰ مومنون ۳٦۲   
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