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 قـدمة م 

 أما بعد.    احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

أمجعني، وهو املصدر األول لإلسالم، وفيه غاية الكمال والعظمة   كالم اهلل، املعجزة الباقية واحلجة القائمة على اإلنس واجلن الكريمفالقرآن  

نُ ِلأُنذِرَكُم  وَأُوحِيَ إَِليَّ هَذَا اْلقُرْآ ).... قال تعاىل واإلعجاز والبيان، وبه تقوم احلجة على املكلفني، وقد أمرنا اهلل سبحانه بإبالغه للناس، 

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إَِليْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ َلمْ تَفْعَلْ  (تعاىل    قال و ، ) هَذَا بَالغٌ ِللنَّاسِ وَِليُنْذَرُوا بِهِ .... (ويقول تعاىل  (، بِهِ وَمَن بَلَغَ... 

بِهِ جِهَادًا كَبِريًا(،وقال تعاىل: )وَجَ (، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَاَلتَهُ ....  وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )بلغوا عين ولو آية( رواه   اهِدْهُمْ 

 البخاري، وقال صلى اهلل عليه وسلم )خريكم من تعلم القرآن وعلمه( رواه البخاري. 

ة، فلن حيصل البالغ ويتحقق إيصال نور القرآن  من البشري  املئة تسعني يف   وحيث أن الناطقني بغري اللغة العربية يف هذا الزمان يزيدون على

 الكريم ومعانيه وحججه وبراهينه وإعجازه للناطقني بغري العربية، إال بإجياد ترمجات متقنة بلغاهتم. 

شيء من  وللقيام ب ونظراً ألن العمل على ترمجات معاني القرآن الكريم فيه ضعف وقصور كبري، ومل يعط حقه من العناية يف كثري من اللغات، 

( التابع للمكتب التعاوني للدعوة  www.islamhouse.comالواجب، فقد بادر مركز رواد الرتمجة بالشراكة مع موقع دار اإلسالم ) 

ا، من خالل جمموعة من املشاريع باللغات اليت هتدف إىل توفري  وتوعية اجلاليات بالربوة بتنفيذ مبادرة للعناية بالقرآن الكريم وبيان معانيه ونشره

العامل، ثم طباعتها وإتاحتها جماناً، ونشرها على بلغات  القرآن الكريم  القرآن الكريم   موقع ترمجات متقنة وموثوقة ومتطورة ملعاني  موسوعة 

(mwww.quranenc.co ) 

للناطقني هبذه اللغة، وحنمد اهلل سبحانه أن يسر   ، خدمة فارسيةال ويطيب لنا أن نقدم هذه الرتمجة اجلديدة ملعاني القرآن الكريم باللغة  

 الكبري.ووفق إلجناز هذا العمل الذي نرجو أن يكون خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به، ونشكر كل من قام بأي جهد إلجناز هذا املشروع 

ستكون قاصرة عن أداء املعاني العظيمة اليت يدل عليها النص   -مهما بلغت دقتها - وقبل اخلتام فإننا لندرك أن ترمجة معاني القرآن الكريم 

يعرتيها ما يعرتي   القرآني املعجز، وأن املعاني اليت تؤديها الرتمجة إمنا هي حصيلة ما بلغه علم فريق العمل يف فهم كتاب اهلل الكريم، ومعلوم أنه 

 كل عمل بشري. 

 وحيث نسعى دائماً إىل التطوير املستمر للرتمجات، فنأمل حال وجود أي مالحظات إرساهلا من خالل نافذة املالحظات املوجودة 

(، وألي مقرتحات أو استفسارات أخرى  .comwww.quranencأمام كل آية ضمن هذه الرتمجة يف موقع موسوعة القرآن الكريم ) 

   info@quranenc.comميكن مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوني:  

 . والعمل، وصلى اهلل على نبينا حممد النية  وصالح ونسأل اهلل العون والتوفيق والسداد، 

http://www.islamhouse.com/
http://www.quranenc.com/
http://www.quranenc.com/
mailto:info@quranenc.com


 مقدمة 

حمد و ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است، و صلوات و سالم بر پیامبرمان محمد و بر آل و 

 جمیع اصحابشان باد، اما بعد:

حجت تمام شده بر همه ى انسان ها و جنیان مى  قرآن كريم كالم هللا متعال و معجزه ى ابدى و 
باشد، و مصدر اول اسالم است، و در آن نهايت كمال، عظمت، اعجاز و بیان وجود دارد، و با آن 
حجت بر مكلفین تمام مى شود، و همانا هللا متعال دستور داده اند كه قرآن به مردم ابالغ شود،  

وِحَي إِ 
ُ
لَيَّ َهَذا اْلُقْرآُن ِِلُنِذَرُكم بِِه َوَمن بَلََغ..."، يعنى: ".... و اين قرآن هللا متعال في فرمايند: "....َوأ

....". و هللا متعال مى  آنان مى رسد، بیم دهم  را كه به  به من وحى شده تا شما و كسانى 
ْنزَِل إِلَْیَك ِمْن َرب َِك َوإِْن لَْم تَفْ 

ُ
َعْل َفَما بَلَّْغَت رَِسالََتُه ...."، يعنى: "اى فرمايند: "يَا أَيَُّها الرَُّسوُل بَل ِْغ َما أ

پیامبر هر آنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده، را )به مردم( برسان، و اگر چنین نکنی، رسالت  
او را نرسانده ای ....". و هللا متعال مى فرمايند: ".... َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاًدا َكبِیًرا"، يعنى: ".... و به 

فرموده اند: "   –صلى هللا علیه و سلم    –له ى )قرآن( با آنان جهاد بزرگ كن". و رسول هللا  وسی
ِ ولو آيًَة"، يعنى: "سخن من را تبلیغ كنید اگر چه یک آيه باشد"، )امام بخارى آن را روايت  بَل ُِغوا َعنِي 

ْم َمْن تَعلََّم الُقْرآَن وَعلََّمُه"،  فرموده اند: "َخْیُركُ   –صلى هللا علیه و سلم    –كرده است(. و رسول هللا  
 يعنى: "بهترين شما كسى است كه قرآن را را آموخته، و آن را آموزش مى دهد". 

بطوريكه غیر ناطقان به زبان عربى در عصر كنونى بیش از نود درصد از جمعیت بشريت را تشكیل 
قرآن كريم، معانى، حجت ها، براهین مى دهند، بنابراين رساندن و فراهم آمدن راه هاى وصول نور  

و اعجاز آن براى غیر ناطقان به زبان عربى حاصل نمى شود، مگر از طريق ايجاد ترجمه هاى دقیق 
 به زبان هاى آنان امكان پذير باشد.

و از آنجا که کار بر روى ترجمه ى معانی قرآن کریم داراى ضعف و نقصان بزرگى است، و حق 
ر بسیاری از زبان ها داده نشده است، و برای انجام قسمتى از اين وظایف،  عنايت و توجه به آن د 

( اين ابتکار عمل را www.islamhouse.comمرکز رواد ترجمه با مشارکت وب سایت داراالسالم )
به عهده گرفته است، و اين وب سايت كه وابسته به دفتر تعاونى دعوت و ارشاد اقلیت ها در  

ض مى باشد، اجراى اين ابتكارعمل عنايت و توجه به قرآن كريم، بیان محله ى ربوه ى شهر ريا
معانى و منتشر كردن آن را در طى مجموعه اى از پروژه هاى خود به هدف فراهم آوردن ترجمه  
هاى دقیق، مطمئن و به روز رسانى شده ى معانى قرآن كريم به زبان هاى مختلف جهان را بر 

مه ها را چاپ، و به صورت رايگان در سايت موسوعه قرآن كريم  عهده گرفته است، و سپس آن ترج
(www.quranenc.com .منتشر مى كند ) 

مايه ى خرسندى ماست كه اين ترجمه ى جديد معانى قرآن كريم به زبان فارسى را براى خدمت 
 رسانى به فارسى زبانان تقديم كنیم، و هللا متعال را حمد و ستايش مى گويیم كه به ما توفیق 

اتمام اين كار را ارزانى داد، و امیدواريم كه اين كار خالصانه بخاطر هللا متعال باشد، و آن را سودمند 
سازد، و از همه ى كسانى كه براى موفقیت و اتمام اين پروژه بزرگ تالش و كوشش كرده اند، 

 تشكر مى نمايیم.

هر اندازه كه دقیق باشند    –يم  و قبل از پايان سخن ما درک مى كنیم كه ترجمه ى معانى قرآن كر
در اداى معانى عظیمى كه نصوص قرآن معجزه گر داللت دارند، كمتر خواهد بود، و اين معانى    –

كه توسط ترجمه ها ارائه داده مى شوند، حاصل علم و دانش تیم ترجمه در فهم كتاب هللا متعال 
 مى باشد. 

انى ترجمه ها داريم، خواهشمنديم در حالت از اين رو كه ما دائماً سعى مداوم براى به روز رس
وجود هر گونه مالحظه اى آن را از طريق بخش مالحظات كه روبروى هر آيه اى ضمن اين ترجمه 

( كريم  قرآن  ى  موسوعه  سايت  وب  براى www.quranenc.comدر  و  كنید،  ارسال  دارد  وجود   )
با   info@quranenc.comايمیل:  هرگونه پیشنهاد يا پرسش هاى ديگرى  مى توانید از طريق اين  

 ما تماس داشته باشید.  

و از هللا متعال خواهان يارى، توفیق، استوارى و اصالح نیت و عمل را داريم، و درود بر پیامبرمان 
محمد باد. 
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فاتحٔه سوره ٔ  

 

1 

 

 الفاتحة 

فاتحه سوره ٔ    

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ  . به نام هللا بخشندۀ مهربان 1 ِ ٱلره  ١ ِمۡسِب ٱَّلله

ها[ از آِن هللا ـ پروردگار ها ]و سپاسستایش . تمام 2

 ـ است؛  جهانیان 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ٢ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ  . بخشندۀ مهربان است؛3  ٣ ٱلره

ِينِ  . مالک روزِ جزاست.4  ٤ َمَٰلِِك يَۡوِم ٱلد 

و  کنیم و تنها از تو یاری ]. ]پروردگارا[ تنها تو را عبادت می 5

 جوییم.مدد[ می
 ٥ إِيهاَك َنۡعُبُد َوِإيهاَك نَۡسَتعِينُ 

. ما را به راه راست هدایت فرما ]و همواره در این راه،  6

 قدم بدار[؛ ثابت 
َرََٰط ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ِ  ٦ ٱۡهِدنَا ٱلص 

. راه کسانی ]همچون پیامبران، شهیدان، راستگویان و 7

نه ]راه[ کسانی که  ای، که به آنان نعمت دادهنیکوکاران[ 

بر آنان خشم گرفته شده است ]= یهود[ و نه ]راه[  

 گمراهان ]= نصاری[.

ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغيِۡر ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َولَا  
َ
هِذيَن أ ِصَرََٰط ٱل

ٓال ِينَ   ٧ ٱلضه



 

بقره سوره ٔ  

 

2 

 

 البقرة

بقرٔه سوره ٔ     

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ الٓمٓ  . الم ]= الف. الم. میم[. 1

. این کتابی است که هیچ تردیدی در ]الهی بودِن[ آن  2

 نیست و مایۀ هدایت پرهیزگاران است؛
َٰلَِك ٱلِۡكَتَُٰب لَا َرۡيَبَۛ فِيهِِۛ ُهٗدى ل ِلُۡمتهقِينَ   ٢ َذ

ایمان دارند و نماز را برپا . همان کسانی که به غیب 3

 کنند؛ایم انفاق میداده دارند و از آنچه به آنان روزیمی
ا َرَزقَۡنَُٰهۡم  َة َوِممه لَوَٰ هِذيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱلَۡغۡيِب َويُقِيُموَن ٱلصه ٱل

 ٣ يُنفُِقونَ 

. و آن کسانی که به آنچه بر تو و ]بر پیامبران[ پیش از تو  4

آورند و به روز رستاخیز یقین  مینازل شده است ایمان 

 دارند.

نزَِل ِمن َقۡبلَِك  
ُ
نزَِل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
هِذيَن يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ َوٱل

 ٤ َوبِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنونَ 

. اینان از جانب پروردگارشان از هدایت برخوردارند و 5

 ها هستند.رستگاران ]واقعی[ همین
ْوَلَٰٓئَِك عَلَىَٰ ُهدٗ 

ُ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ أ

ُ
ب ِِهۡمۖۡ َوأ ِن ره  ٥ ى م 

. قطعاً برای کسانی که ]آگاهانه و از روی دشمنی[ کفر  6

ورزند، تفاوتی ندارد که آنان را بیم دهی یا بیم ندهی؛ می

 آورند.]در هر حال[ ایمان نمی

 
َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
هِذيَن َكَفُرواْ َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأ ۡم لَۡم تُنِذۡرُهۡم  إِنه ٱل

 ٦ لَا يُۡؤِمُنونَ 

هایشان ُمهر ]غفلت[ زده و  ها و گوش. ]چون[ هللا بر دل7

ای است و عذاب بزرگی ]در پیش[  هایشان پرده بر چشم

 دارند.

بَۡصَٰرِهِۡم ِغَشََٰوة ۖۡ  
َ
ُ عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم وَعَلَىَٰ َسۡمعِِهۡمۖۡ وَعَلَىَٰٓ أ َخَتَم ٱَّلله

 ٧ َعَذاٌب َعِظيم  َولَُهۡم 

روز   گویند: »به هللا و. برخی از مردم ]= منافقان[ می8

 ایم«؛ در حالی که ایمان ندارند.قیامت ایمان آورده 
ِ َوبِٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ َوَما ُهم   اِس َمن َيُقوُل َءاَمنها بِٱَّلله َوِمَن ٱلنه

 ٨ بُِمۡؤِمنِينَ 

دهند؛ در  ومؤمنان را فریب میکنند[ هللا . آنان ]گمان می9

 فهمند.دهند؛ ولی نمی حالی که فقط خود را فریب می
نُفَسُهۡم  

َ
هٓا أ هِذيَن َءاَمُنواْ َوَما َيخَۡدُعوَن إِل َ َوٱل يَُخَِٰدُعوَن ٱَّلله

 ٩ َوَما يَۡشُعُرونَ 

هایشان بیماری ]= شک  و نفاق[ است و هللا بر . در دل10

هایی که به خاطر دروغ بیماری آنان افزوده است و

 گفتند عذاب دردناکی ]در پیش[ دارند. می

ُۢ بَِما   لِيُم
َ
ُ َمرَٗضاۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب أ رَض  فََزاَدُهُم ٱَّلله فِي قُلُوبِِهم مه

 ١٠ َكانُواْ يَۡكِذبُونَ 
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. هر گاه به آنان گفته شود: »در زمین فساد نکنید« ]به  11

 م«.گریگویند: »ما خود اصالحدروغ[ می
ۡرِض قَالُٓواْ إِنهَما َنحُۡن  

َ
َوِإَذا قِيَل لَُهۡم لَا ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

 ١١ ُمۡصلُِحونَ 

. آگاه باشید! که آنان ]تبهکار و[ مفسد هستند؛ ولی 12

 فهمند.نمی 
ها يَۡشُعُرونَ  لَٓا إِنهُهۡم ُهُم ٱلُۡمۡفِسُدوَن َوَلَِٰكن ل

َ
 ١٢ أ

ود: »شما نیز همچون  . و هنگامی که به آنان گفته ش 13

گویند: »آیا بین[ ایمان بیاورید«، میمردم ]منِصف و واقع 

خردان ایمان بیاوریم؟« آگاه ]انتظار دارید[ همچون کم

 دانند.خرد هستند؛ ولی ]این را[ نمیباشید! خودشان کم

نُۡؤِمُن كَ 
َ
اُس قَالُٓواْ أ َمآ  َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َءاِمُنواْ َكَمآ َءاَمَن ٱلنه

ها   َفَهآُء َوَلَِٰكن ل لَٓا إِنهُهۡم ُهُم ٱلسُّ
َ
ُۗ أ َفَهآُء َءاَمَن ٱلسُّ

 ١٣ َيۡعلَُمونَ 

گویند: »ما ]نیز همچون  . و هنگام مالقات با مؤمنان می14

ایم« و هنگامی که با بزرگان  شما[ ایمان آورده

گویند: »ما با شما کنند می صفتِ خود خلوت میشیطان

 کنیم«.ان را[ مسخره میهستیم و فقط ]آن

هِذيَن َءاَمُنواْ قَالُٓواْ َءاَمنها َوِإَذا َخلَۡواْ إِلَيَٰ َشَيَِٰطينِِهۡم   َوِإَذا لَُقواْ ٱل
 ١٤ قَالُٓواْ إِنها َمَعُكۡم إِنهَما َنحُۡن ُمۡستَۡهزُِءونَ 

دهد ]تا[ شان میكند و مهلت . هللا آنان را مسخره مى15

 سرگشته بمانند. در طُغیانشان 
ُهۡم فِي ُطۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمُهونَ  ُ يَۡسَتۡهزُِئ بِِهۡم َويَُمدُّ  ١٥ ٱَّلله

. آنان کسانی هستند که گمراهی را به ]بهاِی[ هدایت 16

 یافته نبودند. خریدند؛ پس تجارتشان سودی نداد و هدایت
َلَٰلََة بِٱلُۡهَدىَٰ فَ  هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلضه ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
َما َربَِحت  أ

 ١٦ ت َِجََٰرُتُهۡم َوَما َكانُواْ ُمۡهَتِدينَ 

. داستان اینان ]= منافقان[ همانند داستان کسانی 17

است که آتشی بیفروزند؛ و چون آتش، اطراف آنان را  

هایی که  روشن سازد، هللا نورشان را بگیرد و در تاریکی

 بینند رهایشان کند. نمی 

هِذي َضآَءۡت َما َحۡولَُهۥ   َمَثلُُهۡم َكَمَثِل ٱل
َ
آ أ ٱۡسَتۡوَقَد نَاٗرا فَلَمه

ها ُيۡبِصُرونَ  ُ بُِنورِهِۡم َوتََرَكُهۡم فِي ُظلَُمَٰٖت ل  ١٧ َذَهَب ٱَّلله

. ]در برابر حقیقت[ کر و الل و کورند و ]از گمراهِى خود[  18

 گردند. بازنمى 
ُۢ بُۡكٌم ُعۡمي  َفُهۡم لَا يَرِۡجُعونَ   ١٨ ُصمُّ

]داستان آنان[ همچون ]داستان گرفتارشدگان در[  . یا 19

ریزد[ و دارای  شدیدی است که از آسمان ]فرو میباراِن 

ها و رعد و برق است و آنان از ترسِ مرگ، انگشتان  تاریکی

برند تا صدای صاعقه را  هایشان فرو میخویش را در گوش

ت نشنوند؛ و هللا به کافران احاطه دارد ]و آنان در قبضه قدر

 هللا متعال هستند[. 

َمآِء فِيهِ ُظلَُمَٰت  َورَۡعد  َوبَۡرق  َيجَۡعلُوَن   َِن ٱلسه ۡو َكَصي ِٖب م 
َ
أ

  ُ َِٰعِق َحَذَر ٱلَۡموِۡتِۚ َوٱَّلله َو َِن ٱلصه َصَٰبَِعُهۡم فِٓي َءاَذانِِهم م 
َ
أ

َٰفِرِينَ   ١٩ ُمحِيُۢط بِٱلَۡك

ه  . نزدیک است که برق، چشمانشان را برباید؛ هرگاه ك20

سازد، گامى در زند و راه را[ بر آنان روشن مى]برق مى

دارند و چون تاریكى آنان را فراگیرد،  ]پرتوِ[ آن برمى

ایستند؛ و اگر هللا بخواهد،  زده بر جای خود[ بازمی]حیرت

برد؛ زیرا هللا بر هر شان را از بین میشنوایی و بینایی

 کاری تواناست.

َشۡواْ فِيهِ  يَكَاُد ٱلۡبَۡرُق  َضآَء لَُهم مه
َ
بَۡصَٰرَُهۡمۖۡ ُكلهَمآ أ

َ
َيخَۡطُف أ

ُ لََذَهَب بَِسۡمعِِهۡم   ْْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله ۡظلََم َعلَۡيِهۡم قَاُموا
َ
َوِإَذآ أ

ِ َشۡيٖء قَِدير  
َ عَلَىَٰ ُكل  بَۡصَٰرِهِۡمْۚ إِنه ٱَّلله

َ
 ٢٠ َوأ
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ن ذاتی . ای مردم! پروردگار خویش را عبادت کنید؛ هما21

 که شما و پیشینیانتان را آفرید؛ باشد که پرهیزگار شوید.
هِذيَن ِمن   هِذي َخلََقُكۡم َوٱل اُس ٱۡعُبُدواْ َربهُكُم ٱل َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ٢١ َقۡبلُِكۡم لََعلهُكۡم َتتهُقونَ 

. همان ذاتی که زمین را برای شما گستراند و آسمان 22

رار داد و از آسمان، را ]همچون سقفی[ باالی سرتان ق

ها را به وجود آبی فروفرستاد و به وسیلۀ آن، انواع میوه

آورد تا روزِی شما باشد؛ پس همتایانی برای هللا قرار 

 دانید. که ]حقیقت را[ میندهید، در حالی 

نَزَل ِمَن  
َ
َمآَء بَِناٗٓء َوأ َٰٗشا َوٱلسه ۡرَض فَِر

َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ٱل

َمآِء  َمَرَِٰت رِۡزٗقا لهُكۡمۖۡ فَلَا  ٱلسه ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱلثه
َ
َماٗٓء فَأ

نُتۡم َتۡعلَُمونَ 
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ  ٢٢ َتجَۡعلُواْ َّلِله

ایم در . و اگر دربارۀ آنچه بر بندۀ خود ]محمد[ نازل کرده23

ای گویید، سورهشک و تردید هستید، اگر راست می

وران[ خود را ـ غیر از هللا ـ  همانند آن بیاورید و گواهان ]و یا

 فراخوانید.

ِن   تُواْ بُِسوَرةٖ م 
ۡ
لَۡنا عَلَىَٰ َعۡبِدنَا فَأ ا نَزه ِمه َوِإن ُكنُتۡم فِي َرۡيٖب م 

ِ إِن ُكنُتۡم   ِن ُدوِن ٱَّلله ِۡثلِهِۦ َوٱۡدُعواْ ُشَهَدآَءُكم م  م 
 ٢٣ َصَِٰدقِينَ 

جام این  . پس اگر این کار را نکردید ـ و هرگز قادر بر ان24

کار نخواهید بود ـ از آتشی بترسید که هیزِم آن، مردم و 

 ها هستند و برای کافران آماده شده است.سنگ

اَر ٱلهتِي َوقُوُدَها   هۡم َتۡفَعلُواْ َولَن َتۡفَعلُواْ فَٱتهُقواْ ٱلنه فَإِن ل
َٰفِرِينَ  ۡت لِلَۡك ِعده

ُ
ۖۡ أ اُس َوٱلۡحَِجاَرُة  ٢٤ ٱلنه

به کسانی که ایمان آورده و کارهای . ]ای پیامبر![ 25

هایی ]از بهشت[ اند، مژده بده که باغشایسته انجام داده

برایشان ]در پیش[ است که از زیر ]درختان[ آن جویبارها 

ها[ به آنان داده ای از آن ]باغجاری است. هر زمان که میوه

گویند: »این همان است که پیش از این روزِی ما  شود، می

؛ در حالی که شبیِه آن به آنان داده شده بود؛ و  شده بود«

]در آنجا[ همسرانی پاک دارند و جاودانه در آن خواهند 

 ماند. 

َٰٖت   نه لَُهۡم َجنه
َ
َٰلَِحَِٰت أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ِر ٱل ِ َوبَش 

ۖۡ ُكلهَما ُرزِقُواْ ِمۡنَها ِمن َثَمَرةٖ  نَۡهَُٰر
َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

ِۡزٗقا َتجۡ  ر 
تُواْ بِهِۦ ُمتََشَٰبِٗهاۖۡ َولَُهۡم  

ُ
ۖۡ َوأ هِذي ُرزِۡقَنا ِمن َقۡبُل قَالُواْ َهََٰذا ٱل

َرة ۖۡ وَُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ  َطهه ۡزَوَٰج  مُّ
َ
 ٢٥ فِيَهآ أ

ای ـ یا باالتر از آن ]از نظر کوچکی[  . هللا از اینکه به پشه26

اند، ان آوردهکند. کسانی که ایمـ مثال بزند، شرم نمی 

دانند که آن ]َمَثل[ حق و از جانب پروردگارشان است  می

گویند: »هدف هللا گیرند[؛ و اما کافران می]و از آن پند مى

ها[ گروه از این َمَثل چیست؟« ]هللا با بیان این َمَثل

کنند، حیران و[ گمراه و بسیاری را ]كه در آنها تدبر نمی 

د؛ و تنها ]منافقان و[ کنگروه بسیاری را هدایت می

 سازد.فاسقان را با آن گمراه می

ا َبُعوَضٗة َفَما   ن يَۡضرَِب َمَثلٗا مه
َ
ۦٓ أ َ لَا يَۡسَتۡحِي ۞إِنه ٱَّلله

ب ِِهۡمۖۡ   نهُه ٱلۡحَقُّ ِمن ره
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َفَيۡعلَُموَن أ ا ٱل مه

َ
فَوَۡقَهاْۚ فَأ

هِذيَن َكَفُرواْ  ا ٱل مه
َ
ُ بَِهََٰذا َمَثلٗاۘ  َوأ َراَد ٱَّلله

َ
َفَيُقولُوَن َماَذآ أ

ها   ۦٓ إِل يُِضلُّ بِهِۦ َكثِيٗرا َويَۡهِدي بِهِۦ َكثِيٗراْۚ َوَما يُِضلُّ بِهِ
 ٢٦ ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

. ]همان[ کسانی که پیمان هللا را ـ پس از محکم 27

شکنند و روابط ]نیكوى خویشاوندى[ را كه  ساختنش ـ می

نمایند و در رقرارِى آن فرمان داده است قطع مىهللا به ب

 کنند. اینان ]در دنیا و آخرت[ زیانکارانند.زمین فساد برپا می

ِ ِمنُۢ َبۡعِد ِميَثَٰقِهِۦ َويَۡقَطُعوَن َمآ   هِذيَن يَنُقُضوَن َعۡهَد ٱَّلله ٱل
ْوَلَٰٓئِ 

ُ
ۡرِضِۚ أ

َ
ن يُوَصَل َويُۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ

َ
ۦٓ أ ُ بِهِ َمَر ٱَّلله

َ
َك ُهُم  أ

 ٢٧ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
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کنید در حالى كه  . چگونه ]یگانگِی[ هللا را انکار می28

وجودی نداشتید و او به شما زندگی بخشید؛ سپس شما 

گردانَد و دوباره زنده خواهد كرد؛ را دستخوش مرگ مى

آنگاه ]برای حساب و جزا[ به پیشگاهش بازگردانده 

 شوید؟مى

 ِ ۡحَيَُٰكۡمۖۡ ُثمه  َكۡيَف تَۡكُفُروَن بِٱَّلله
َ
َٰٗتا فَأ ۡمَو

َ
 َوُكنُتۡم أ

 ٢٨ يُِميُتُكۡم ُثمه ُيحۡيِيُكۡم ُثمه إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

. اوست که همۀ آنچه را که در زمین است برایتان 29

آفرید؛ آنگاه به ]آفرینش[ آسمان پرداخت و آنها را به صورت  

 هفت آسمان سامان داد و او به همه چیز داناست.

ۡرِض َجمِيٗعا ُثمه ٱۡسَتَوىَٰٓ إِلَي  هُ 
َ
ا فِي ٱلۡأ هِذي َخلََق لَُكم مه َو ٱل

ِ َشۡيٍء َعلِيم  
َٰٖتِۚ وَُهَو بِكُل  َُٰهنه َسۡبَع َسَمََٰو ى َمآِء فََسوه  ٢٩ ٱلسه

. و ]یاد کن[ هنگامی که پروردگارت به فرشتگان فرمود:  30

»من در زمین جانشینى خواهم گماشت«. ]فرشتگان[  

گمارى كه تبهكارى و ند: آیا كسى را در آنجا مىگفت

خونریزی به راه اندازد؛ در حالی که ما تو را با سپاس به  

داریم؟ هللا فرمود: »من  ستاییم و مقدس میپاکی می 

دانم كه  ]دربارۀ هدف و مصلحتِ آفرینشِ او[ چیزهایی مى

 دانید«.شما نمى 

 ِ
ۖۡ قَالُٓواْ  َوِإۡذ قَاَل َربَُّك لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن  ۡرِض َخلِيَفٗة

َ
ي َجاِعل  فِي ٱلۡأ

َمآَء َوَنحُۡن نَُسب ُِح   ِ َتجَۡعُل فِيَها َمن ُيۡفِسُد فِيَها َويَۡسفُِك ٱلد 
َ
أ

ۡعلَُم َما لَا َتۡعلَُمونَ 
َ
ُس لََكۖۡ قَاَل إِن ِٓي أ ِ  ٣٠ ِبحَۡمِدَك َوُنَقد 

دم  ها]ی اشیا و موجودات[ را به آ. آنگاه ]هللا[ همۀ نام31

آموخت؛ سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود:  

 های اینها به من خبر دهید«.گویید، از نام»اگر راست مى

ۡسَمآَء ُكلهَها ُثمه َعرََضُهۡم عَلَى ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ َفَقاَل  
َ
وََعلهَم َءاَدَم ٱلۡأ

ُؤلَآِء إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ  ۡسَمآِء َهَٰٓ
َ
ۢنبِـ ُونِي بِأ

َ
 ٣١ أ

. ]فرشتگان[ گفتند: »منز هی تو! ما چیزی جز آنچه  32

 دانیم. تو دانای حکیمی«.ای نمی]خود[ به ما آموخته
نَت ٱلَۡعلِيُم  

َ
ۖۡ إِنهَك أ ها َما َعلهۡمَتَنآ قَالُواْ ُسۡبَحََٰنَك لَا ِعلَۡم لََنآ إِل

 ٣٢ ٱلۡحَِكيمُ 

هایشان آگاه کن«.  نام. فرمود: »ای آدم، آنان را از 33

هنگامی که وی ]آدم[ آنان را آگاه کرد، ]هللا خطاب به  

فرشتگان[ فرمود: »آیا به شما نگفتم که من اسرار 

دانم و ]نیز[ از آنچه که آشکار ها و زمین را میآسمان

 داشتید آگاهم؟«کنید و پنهان میمی

ۡسَمآئِِهۡمۖۡ فَلَ 
َ
ۢنبِۡئُهم بِأ

َ
ـ َاَدُم أ ۡسَمآئِِهۡم قَاَل  قَاَل َيَٰٓ

َ
ُهم بِأ

َ
ۢنَبأ

َ
آ أ مه

ۡعلَُم  
َ
ۡرِض َوأ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡعلَُم َغۡيَب ٱلسه

َ
قُل لهُكۡم إِن ِٓي أ

َ
لَۡم أ

َ
أ

 ٣٣ َما ُتۡبُدوَن َوَما ُكنُتۡم تَۡكُتُمونَ 

. ]یاد کن[ هنگامی که به فرشتگان گفتیم: »برای 34

س ]همگی[ ]بزرگداشت و احترام، بر[ آدم سجده کنید«؛ پ 

سجده کردند جز ابلیس که خودداری کرد و تکبر ورزید و از 

 کافران شد.

بَيَٰ  
َ
هٓا إِبۡلِيَس أ َوِإۡذ قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إِل

َٰفِرِينَ   ٣٤ َوٱۡسَتۡكبََر وََكاَن ِمَن ٱلَۡك

. و گفتیم: »ای آدم! تو و همسرت ]حو ا[ در بهشت 35

های[ آن ـ از هر جا که  سکونت کنید و از ]نعمت

خواهید ـ گوارا بخورید؛ اما به این درخت نزدیک نشوید  می

 که از ستمکاران خواهید شد«.

نَت َوَزوُۡجَك ٱلۡجَنهَة وَُكلَا ِمۡنَها  
َ
ـ َاَدُم ٱۡسُكۡن أ َوقُلَۡنا َيَٰٓ

جَ  َرَة َفَتُكونَا ِمَن  رََغًدا َحۡيُث ِشۡئُتَما َولَا َتۡقَربَا َهَِٰذهِ ٱلشه
َٰلِِمينَ   ٣٥ ٱلظه
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. اما شیطان موجب لغزش ]و سرپیچِی[ آن دو شد؛ 36

سپس هللا آنان را از آنچه در آن بودند ]= بهشت[ اخراج 

کرد؛ و ]به آن دو و شیطان[ گفتیم: »همگی ]به زمین[  

فرود آیید در حالی که دشمن یکدیگر خواهید بود؛ و برایتان  

برداری وجود  ی معی ن قرارگاه و وسیلۀ بهرهدر زمین، تا مدت

 خواهد داشت«. 

ا َكانَا فِيهِِۖ َوقُلَۡنا   ۡخرََجُهَما ِممه
َ
ۡيَطَُٰن َعۡنَها فَأ هُهَما ٱلشه َزل

َ
فَأ

ۡرِض ُمۡسَتَقر    
َ
ۖۡ َولَُكۡم فِي ٱلۡأ ٱۡهبُِطواْ َبۡعُضُكۡم لَِبۡعٍض َعُدو  

 ٣٦ َوَمَتٌَٰع إِلَيَٰ ِحينٖ 

از پروردگارش کلماتی فراگرفت ]و درخواستِ  . آنگاه آدم  37

پذیرِ بخشایش نمود[ و هللا توبۀ او را پذیرفت؛ زیرا هللا، توبه

 مهربان است.

وهاُب   ب ِهِۦ َكلَِمَٰٖت َفَتاَب َعلَۡيهِِۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلته ىَٰٓ َءاَدُم ِمن ره َفَتلَقه
 ٣٧ ٱلرهِحيمُ 

گاه ید و هر . گفتیم: »همگی از آن ]= بهشت[ فرود آی38

از جانبِ من رهنمودی برایتان آمد، کسانی که از آن 

]هدایت[ پیروی کنند، نه ترسی خواهند داشت و نه  

 شوند«. اندوهگین می

ِن ِي ُهٗدى َفَمن   تِيَنهُكم م 
ۡ
ا يَأ قُلَۡنا ٱۡهبُِطواْ ِمۡنَها َجمِيٗعاۖۡ فَإِمه

 ٣٨ ُهۡم َيحَۡزنُونَ تَبَِع ُهَداَي فَلَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا 

های ]قدرت و . و]لی[ کسانی که کافر شدند و نشانه 39

یگانگِی[ ما را دروغ پنداشتند، آنان اهل دوزخند و همیشه  

 در آن خواهند بود. 

ارِِۖ ُهۡم   ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

 ٣٩ فِيَها َخَٰلُِدونَ 

هایی را که  اسرائیل ]= فرزنداِن یعقوب[ نعمتای بنی .40

به شما ارزانی داشتم به یاد آورید و به پیمانی که با من 

اید وفا کنید تا من نیز به پیماِن ]خود با[ شما ]دربارۀ بسته

 های دنیا و آخرت[ وفا کنم؛ و تنها از من بترسید.نعمت

َِٰٓءيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعمَ  ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم  َيََٰبنِٓي إِۡسَر
َ
تَِي ٱلهتِٓي أ

ََٰي فَٱۡرَهُبونِ  وِف بَِعۡهِدُكۡم َوِإيه
ُ
ۡوفُواْ بَِعۡهِدٓي أ

َ
 ٤٠ َوأ

ام ]= قرآن[ ایمان بیاورید که  . و به آنچه نازل کرده41

کنندۀ همان چیزی است که با شماست؛ و تصدیق 

نخستین کافر به آن نباشید و آیات مرا به بهای ناچیز 

 ید و تنها از من بترسید.نفروش

َل   وه
َ
ٗقا ل َِما َمَعُكۡم َولَا تَُكونُٓواْ أ ِ نَزلُۡت ُمَصد 

َ
َوَءاِمُنواْ بَِمآ أ

ََٰي فَٱتهُقونِ   ٤١ َكافِِۭر بِهِۖۦۡ َولَا تَۡشتَُرواْ أَـِبَيَٰتِي َثَمٗنا قَلِيلٗا َوِإيه

دانید، حق را با باطل  . و در حالی که ]حقیقت را[ می42

 ید و آن را کتمان نکنید.نیامیز
نُتۡم  

َ
َولَا تَلۡبُِسواْ ٱلۡحَقه بِٱلَۡبَِٰطِل َوتَۡكُتُمواْ ٱلۡحَقه َوأ

 ٤٢ َتۡعلَُمونَ 

. و نماز برپا دارید و زکات بپردازید و با نمازگزاران نماز 43

 بخوانید.
َٰكِعِ  ةَ َوٱۡرَكُعواْ َمَع ٱلره َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه

َ
 ٤٣ ينَ َوأ

خوانید، مردم را به  . آیا در حالی که کتاب ]تورات[ را می44

کنید؟ آیا دهید و خود را فراموش مینیکی فرمان می

 اندیشید؟نمی 

نُتۡم َتۡتلُوَن  
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
ِ َوتَنَسۡوَن أ اَس بِٱلۡبِر  ُمُروَن ٱلنه

ۡ
تَأ

َ
۞أ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
 ٤٤ ٱلِۡكَتََٰبْۚ أ

شکیبایی و نماز یاری جویید؛ و به راستی که آن  . و از 45

 ]= نماز[ جز بر فروتنان، دشوار و گران است. 
ها عَلَى   ةِِۚ َوِإنهَها لََكبِيَرةٌ إِل لَوَٰ بِۡر َوٱلصه َوٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصه

 ٤٥ ٱلَۡخَِٰشعِينَ 
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. همان کسانی که یقین دارند پروردگار خویش را ]در  46

 گردند. ، و به پیشگاه او بازمیآخرت[ مالقات خواهند کرد
نهُهۡم إِلَۡيهِ َرَِٰجُعونَ 

َ
َلَُٰقواْ َرب ِِهۡم َوأ نهُهم مُّ

َ
هِذيَن َيُظنُّوَن أ  ٤٦ ٱل

هایی را که به شما ارزانی اسرائیل، نعمت. ای بنی47

داشتم به یاد آورید و ]نیز[ اینکه شما را ]با برخورداری از  

 خودتان[ برتری دادم.موهبتِ هدایت[ بر جهانیان ]زمان 

ن ِي  
َ
ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم َوأ

َ
َِٰٓءيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمتَِي ٱلهتِٓي أ َيََٰبنِٓي إِۡسَر

لُۡتُكۡم عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٤٧ فَضه

ای ]از عذاب هللا[ را از  . و از روزی بترسید که کسی ذره48

شود و كند و از او نه شفاعتی پذیرفته میدیگری دفع نمى 

 شوند.شود و نه یاری میای گرفته میغرامت و فِدیهنه 

ا َولَا ُيۡقَبُل   ها َتجۡزِي َنۡفٌس َعن نهۡفٖس َشۡيـ ٗ َوٱتهُقواْ يَۡوٗما ل
 ٤٨ ِمۡنَها َشَفََٰعة  َولَا يُۡؤَخُذ ِمۡنَها َعۡدل  َولَا ُهۡم يُنَصُرونَ 

. و ]نیز به یاد آورید[ هنگامی که شما را از چنگال 49

بارترین[ عذاب  ان نجات دادیم. ]آنان[ بدترین ]و خفتفرعونی

کشتند و زنانتان را آوردند: پسرانتان را میرا بر سرتان می

داشتند؛ و در این امر، آزمایش ]برای کنیزی[ زنده نگه می

 بزرگی از جانب پروردگارتان برای شما بود. 

ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَُسوُمونَكُ  ۡم ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب  َوِإۡذ َنجهۡيَنَُٰكم م 
َٰلُِكم   ۡبَنآَءُكۡم َويَۡسَتۡحُيوَن نَِسآَءُكۡمْۚ َوفِي َذ

َ
حُوَن أ يَُذب ِ

ب ُِكۡم َعِظيم   ِن ره  ٤٩ بَلَآء  م 

. و ]به یاد آورید[ هنگامی که دریا را برایتان شکافتیم و 50

شما را نجات دادیم و فرعونیان را ـ در حالی که ]عذابِ آنان 

 نگریستیدـ غرق ساختیم.خود[ می را به چشمِ 

ۡغَرۡقَنآ َءاَل فِرَۡعۡوَن  
َ
نجَۡيَنَُٰكۡم َوأ

َ
َوِإۡذ فََرۡقَنا بُِكُم ٱلَۡبۡحَر فَأ

نُتۡم تَنُظُرونَ 
َ
 ٥٠ َوأ

. و ]به یاد آورید[ هنگامی را که ]برای نزوِل تورات[ چهل  51

شب با موسی وعده گذاشتیم؛ آنگاه شما در غیابِ او، 

]به عبادت[ گرفتید، در حالی که ]نسبت به  گوساله را  

 خویشتن[ ستمکار بودید.

خَۡذُتُم ٱلۡعِۡجَل ِمنُۢ   ۡربَعِيَن لَۡيلَٗة ُثمه ٱته
َ
َوِإۡذ َوََٰعۡدنَا ُموَسيَٰٓ أ

نُتۡم َظَٰلُِمونَ 
َ
 ٥١ َبۡعِدهِۦ َوأ

. سپس شما را بعد از آن ]گناه[ بخشیدیم؛ باشد که  52

 سپاسگزاری کنید. 
َٰلَِك لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ ُثمه   ِنُۢ َبۡعِد َذ  ٥٢ َعَفۡونَا َعنُكم م 

. و ]نیز به یاد آورید[ هنگامی که به موسی کتاب 53

]تورات[ را که جداکنندۀ ]حق از باطل[ است عطا کردیم؛ 

 باشد که هدایت شوید.

 ٥٣ ونَ َوِإۡذ َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب َوٱلُۡفۡرَقاَن لََعلهُكۡم َتۡهَتدُ 

. و ]به یاد آورید[ زمانی را که موسی به قوم خود گفت:  54

»ای قوم من! شما با انتخاب گوساله ]برای عبادت[، بر  

اید؛ پس به سوی آفریدگار خود خويشتن ستم کرده

بازگردید و توبه کنید و ]خطاکاراِن[ خود را بکشید. این کار،  

آنگاه هللا  در پیشگاه پروردگارتان برای شما بهتر است«. 

پذیرِ مهربان توبۀ شما را پذیرفت. به راستی که او توبه

 است.

نُفَسُكم  
َ
َوِإۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِۦ َيََٰقوِۡم إِنهُكۡم َظلَۡمُتۡم أ

نُفَسُكۡم  
َ
خَاذُِكُم ٱلۡعِۡجَل َفُتوبُٓواْ إِلَيَٰ بَارِئُِكۡم فَٱۡقُتلُٓواْ أ بِٱت ِ

َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم ِعندَ   بَارِئُِكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡمْۚ إِنهُهۥ  َذ
وهاُب ٱلرهِحيمُ   ٥٤ ُهَو ٱلته

. و ]به یاد آورید[ هنگامی را که گفتید: »ای موسی، ما 55

آوریم مگر اینکه هللا را آشکارا هرگز به تو ایمان نمی

ببینیم«؛ پس صاعقه شما را در حالی گرفت که ]عذابِ 

 یستید.نگرخود را به چشِم خویش[ می

َ َجۡهَرٗة   َوِإۡذ قُلُۡتۡم َيَُٰموَسيَٰ لَن نُّۡؤِمَن لََك َحتهيَٰ نََرى ٱَّلله
نُتۡم تَنُظُرونَ 

َ
َٰعَِقُة َوأ َخَذتُۡكُم ٱلصه

َ
 ٥٥ فَأ
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. سپس شما را پس از مرگتان برانگیختیم؛ باشد که  56

 سپاسگزاری کنید. 
ِنُۢ َبۡعِد َمۡوتُِكۡم   ٥٦ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ ُثمه َبَعۡثَنَُٰكم م 

. و ابر را بر شما سایبان قرار دادیم و تََرنَجبین و بِلدرچین 57

ای  ههای پاکیزبرایتان فروفرستادیم ]و گفتیم[: »از نعمت

ایم بخورید« ]ولی کفر ورزیدید[. آنان  که به شما روزی داده

]با ناسپاسى و نافرمانى[ به ما ستم نکردند؛ بلکه به خود  

 داشتند.تم روا میس

لَۡوىَِٰۖ   نَزلَۡنا َعلَۡيُكُم ٱلَۡمنه َوٱلسه
َ
َوَظلهلَۡنا َعلَۡيُكُم ٱلَۡغَماَم َوأ

ُكلُواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما َرَزقَۡنَُٰكۡمْۚ َوَما َظلَُمونَا َوَلَِٰكن َكانُٓواْ  
نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 

َ
 ٥٧ أ

]= . و ]به یاد آورید[ آنگاه که گفتیم: »به این شهر  58

های[ آن ـ از هر جا ]و المقدس[ وارد شوید و از ]نعمتبیت

هر وقت[ که خواستید ـ بخورید و با فروتنی از دروازه وارد 

شوید و بگویید: »]پروردگارا، گناهانمان را[ فرو ریز«؛ تا 

گناهانتان را بیامرزیم و ]یقیناً[ بر ]پاداش[ نیكوكاران 

 خواهیم افزود.

لُواْ َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريََة فَكُلُواْ ِمۡنَها َحۡيُث ِشۡئُتۡم  َوِإۡذ قُلَۡنا ٱۡدخُ 
ة  نهۡغفِۡر لَُكۡم   ٗدا َوقُولُواْ ِحطه رََغٗدا َوٱۡدُخلُواْ ٱلَۡباَب ُسجه

 ٥٨ َخَطََٰيَُٰكۡمْۚ وََسنَِزيُد ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

. ام ا ستمگران این سخن را که به آنها گفته شده بود 59

، کلمات تمسخرآمیزی گفتند[؛  تغییر دادند ]و به جای آن 

ستمگران، عذابی از  پس ]ما نیز[ به سزاِی این نافرمانی 

 آسمان بر آنان نازل کردیم.

نَزلَۡنا عَلَى  
َ
هِذي قِيَل لَُهۡم فَأ هِذيَن َظلَُمواْ قَۡولًا َغيَۡر ٱل َل ٱل َفَبده

َمآِء بَِما َكانُواْ َيفۡ  َِن ٱلسه هِذيَن َظلَُمواْ رِۡجٗزا م   ٥٩ ُسُقونَ ٱل

. و ]به یاد آورید[ هنگامی را که موسی برای قومش آب  60

خواست؛ ]به او[ گفتیم: »عصایت را بر سنگ بزن«؛ آنگاه  

دوازده چشمه از آن جوشید و هر گروهی آبشخورِ خود را  

دانست ]و گفتیم[: »از روزِی هللا بخورید و بیاشامید و]لی[ 

 در زمین به فساد ]و تباهی[ نکوشید«. 

۞َوِإذِ ٱۡستَۡسَقىَٰ ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِۦ َفُقلَۡنا ٱۡضرِب ب َِعَصاَك  
ۖۡ فَٱنَفَجَرۡت ِمۡنُه ٱثۡنََتا َعۡشَرَة َعۡيٗناۖۡ قَۡد َعلَِم ُكلُّ   ٱلۡحََجَر

ِ َولَا َتۡعَثۡواْ فِي   ِۡزِق ٱَّلله ۡشَربَُهۡمۖۡ ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ ِمن ر  نَاٖس مه
ُ
أ

ۡرِض ُمۡفِسِدينَ 
َ
 ٦٠ ٱلۡأ

. و ]به یاد آورید[ زمانی را که گفتید: »ای موسی، ما 61

هرگز تابِ تحمِل یک ]نوع[ غذا را نداریم؛ از پروردگار خویش  

های زمین ـ از سبزی و خیار و برای ما بخواه تا از روییدنی

گندم و عدس و پیاز ـ برایمان برویانَد«. ]موسی[ گفت: »آیا  

کنید؟ پس  هتر میتر است جایگزین چیز بچیزی را که پست

به شهری فرود آیید که آنچه خواستید در آنجا برایتان وجود 

دارد«؛ و ]اینچنین ُمهرِ[ ذلت و بینوایی بر آنان زده شد و 

سزاوار خشِم هللا گردیدند؛ چرا که آنان به آیات هللا کفر 

کشتند. اين  ورزیدند و پیامبران را به ناحق میمی

[  به این سبب بود كه ]از من[ ]كفرورزى و كشتن پیامبران

 نمودند.[ تجاوز مىنافرمانی کردند و پیوسته ]از حدود حق

َوِإۡذ قُلُۡتۡم َيَُٰموَسيَٰ لَن نهۡصبَِر عَلَىَٰ َطَعاٖم َوَِٰحٖد فَٱۡدُع لََنا  
ۡرُض ِمنُۢ َبۡقلَِها َوقِثهآئَِها  

َ
ا تُۢنبُِت ٱلۡأ رِۡج لََنا ِممه

َربهَك ُيخۡ
ۡدنَيَٰ  َوفُوِمَها وََعدَ 

َ
هِذي ُهَو أ تَۡستَۡبِدلُوَن ٱل

َ
ِسَها َوبََصلَِهاۖۡ قَاَل أ

لُۡتۡمُۗ  
َ
ا َسأ هِذي ُهَو َخيٌۡرْۚ ٱۡهبُِطواْ ِمۡصٗرا فَإِنه لَُكم مه بِٱل

  ِْۚ َِن ٱَّلله لهُة َوٱلَۡمۡسَكَنُة َوبَآُءو بَِغَضٖب م  ِ َوُضِربَۡت َعلَۡيِهُم ٱلذ 
نهُهۡم َكانُواْ يَۡكفُ 

َ
َٰلَِك بِأ بِي ِـَۧن  َذ ِ َويَۡقُتلُوَن ٱلنه ُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

َٰلَِك بَِما َعَصواْ وهَكانُواْ َيۡعَتُدونَ  ِۚ َذ ِ  ٦١ بَِغيِۡر ٱلۡحَق 

. در حقیقت، کسانی که ]به رسالت محمد صلی هللا  62

های و نیز کسانی ]از امت  علیه وسلم[ ایمان آورده

وسلم از[ یهود   پیشین، قبل از بعثت محمد صلی هللا علیه

و نصاری و صابئان ]= پیروان برخی پیامبران[؛ هر کس ]از  

آنان[ به هللا و روز قیامت ایمان آورند و کارهای شایسته  

هِذيَن َءاَمُنواْ  َٰبِـ ِيَن َمۡن  إِنه ٱل هِذيَن َهاُدواْ َوٱلنهَصََٰرىَٰ َوٱلصه َوٱل
ۡجرُُهۡم ِعنَد  

َ
ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَُهۡم أ َءاَمَن بِٱَّلله

 ٦٢ َرب ِِهۡم َولَا َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 
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انجام دهند، پاداش آنان نزد پروردگارشان است؛ نه ترسی 

 شوند. خواهند داشت و نه اندوهگین می

و . و ]به یاد آورید[ زمانی را که از شما پیمان گرفتیم 63

]کوه[ طور را باالی سرتان برافراشتیم ]و گفتیم[: »آنچه ]از  

ایم با جدیت بگیرید و آنچه را که  احكام تورات[ به شما داده

در آن است به یاد داشته باشید ]و به آن عمل کنید[؛  

 باشد که پرهیزگار شوید«.

وَر ُخُذو  َخۡذنَا ِميَثََٰقُكۡم َوَرَفۡعَنا فَۡوَقُكُم ٱلطُّ
َ
اْ َمآ  َوِإۡذ أ

ةٖ َوٱۡذُكُرواْ َما فِيهِ لََعلهُكۡم َتتهُقونَ   ٦٣ َءاَتۡيَنَُٰكم بُِقوه

. ولى بعد ]از آن همه عهد و پیمان[ از این ]فرمان[ روى  64

برتافتید و اگر فضل و بخشش هللا بر شما نبود، یقیناً در  

 زمرۀ زیانکاران بودید. 

َٰلَِكۖۡ فَ  ِنُۢ َبۡعِد َذ هۡيُتم م  ِ َعلَۡيُكۡم  ُثمه تََول لَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله
َِن ٱلَۡخَِٰسِرينَ   ٦٤ َوَرۡحمَُتُهۥ لَُكنُتم م 

اید . مسلماً از ]شرح حال[ كسانى از خودتان آگاه شده65

كه در ]مورد حكِم حرمتِ صید ماهى در روز[ شنبه تجاوز 

شده هایی خوار و راندهكردند؛ پس به آنها گفتیم: »بوزینه

 باشید«.

ۡبِت َفُقلَۡنا لَُهۡم   َولََقدۡ  هِذيَن ٱۡعَتَدۡواْ ِمنُكۡم فِي ٱلسه َعلِۡمُتُم ٱل
 ٦٥ ُكونُواْ قَِرَدةً َخَِٰسـ ِينَ 

. پس آن ]کیفر[ را عبرتی برای مردم آن زمان و  66

های پس از آنان و ]همچنین[ پند و اندرزی برای  نسل

 پرهیزگاران قرار دادیم.

َٰلٗا ل َِما بَ  يَۡن يََدۡيَها َوَما َخلَۡفَها َوَموِۡعَظٗة  فََجَعلَۡنََٰها نََك
 ٦٦ ل ِلُۡمتهقِينَ 

. و ]به یاد آورید[ هنگامی که موسی به قوم خود گفت:  67

دهد که گاوی را ذبح کنید«. آنان  »هللا به شما دستور می

کنی؟« ]موسی[ گفت: گفتند: »آیا ما را مسخره می

برم از اینکه  »]تمسخر كار جاهالن است و[ به هللا پناه می

 در زمرۀ جاهالن باشم«. 

  ۡۖ ن تَۡذَبحُواْ َبَقَرٗة
َ
ُمُرُكۡم أ

ۡ
َ يَأ ۦٓ إِنه ٱَّلله َوِإۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِ

ُكوَن ِمَن  
َ
ۡن أ

َ
ِ أ ُعوُذ بِٱَّلله

َ
َتتهِخُذنَا ُهُزٗواۖۡ قَاَل أ

َ
قَالُٓواْ أ

 ٦٧ ٱلَۡجَِٰهلِينَ 

برای ما روشن کند که  . گفتند: »از پروردگارت بخواه تا 68

آن چگونه ]گاوی[ است؟« ]موسی[ گفت: »]هللا[ 

فرماید: "آن گاوی است نه پیر و نه جوان؛ بلکه می

میانسالی بین این دو است. پس ]اکنون[ آنچه را که  

 اید انجام دهید"«.دستور یافته

هَنا َما ِهَيْۚ قَاَل  إِنهُهۥ َيُقوُل إِنهَها قَالُواْ ٱۡدُع لََنا َربهَك يُبَي ِن ل
َٰلَِكۖۡ فَٱۡفَعلُواْ َما   ها فَارِض  َولَا بِۡكٌر َعَواُنُۢ َبيَۡن َذ َبَقَرة  ل

 ٦٨ تُۡؤَمُرونَ 

. گفتند: »از پروردگارت بخواه تا برای ما روشن سازد که 69

فرماید:  رنگش چگونه است؟« ]موسی[ گفت: »]هللا[ می

بینندگان را خوش  "آن گاوِ زرد پررنگی است که ]رنگش[ 

 آید"«.

هَنا َما لَۡوُنَهاْۚ قَاَل إِنهُهۥ َيُقوُل إِنهَها   قَالُواْ ٱۡدُع لََنا َربهَك يُبَي ِن ل
َِٰظرِينَ  هۡوُنَها تَُسرُّ ٱلنه  ٦٩ َبَقَرة  َصۡفَرآُء فَاقِع  ل

. گفتند: »از پروردگارت ]باز هم[ بخواه تا چگونگِی آن  70

ی ما روشن سازد؛ زیرا  گاو را ]از هر جهت[ برا

های[ این گاو ]هنوز[ بر ما مبهم است، و ان شاء  ]ویژگی 

 هللا ]با توضیحاتِ تو[ هدایت خواهیم شد«. 

هَنا َما ِهَي إِنه ٱلَۡبَقَر تََشََٰبَه َعلَۡيَنا  قَالُواْ ٱۡدُع لََنا َربهَك يُبَي ِن ل
ُ لَُمۡهَتُدونَ   ٧٠ َوِإنهآ إِن َشآَء ٱَّلله
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فرماید: "آن گاوی است نه  وسی[ گفت: »هللا می. ]م 71

چنان رام كه زمین را شخم بزند و یا كشتزار آب بدهد؛ 

اى در آن نیست"«.  عیب و یکرنگ است، هیچ لكه]اما[ بی

آنان گفتند: »اینک سخن درستی آوردی«؛ سپس ]چنان 

گاوی را پیدا کردند و[ آن را سر بریدند و ]البته[ نزدیک بود 

 را انجام ندهند. این کار 

ۡرَض َولَا تَۡسِقى  
َ
ها َذلُول  تُثِيُر ٱلۡأ قَاَل إِنهُهۥ َيُقوُل إِنهَها َبَقَرة  ل

  ِۚ ِ ها ِشَيَة فِيَهاْۚ قَالُواْ ٱلَٰٔۡـَن ِجۡئَت بِٱلۡحَق  ٱلۡحَۡرَث ُمَسلهَمة  ل
 ٧١ فََذَبحُوَها َوَما َكاُدواْ َيۡفَعلُونَ 

شخصی را کشتید و  . و ]به یاد آورید[ هنگامی که72

دربارۀ ]قاتِل[ او به نزاع پرداختید و هللا چیزی را که پنهان 

 کردید آشکار نمود.می

ا ُكنُتۡم   رِج  مه
ُ ُمخۡ ََٰرَُٰٔتۡم فِيَهاۖۡ َوٱَّلله َوِإۡذ َقَتلُۡتۡم َنۡفٗسا فَٱده

 ٧٢ تَۡكُتُمونَ 

. پس گفتیم: »قسمتی از آن ]گاو سر بریده شده[ را  73

[ بزنید]تا زنده شود و قاتل خویش را معرفى به آن ]مقتول

های  کند و نشانهكند[. هللا این گونه مردگان را زنده می

دهد؛ باشد که  ]آشکار قدرتِ[ خویش را به شما نشان می

 بیندیشید«.

ُ ٱلَۡمۡوتَيَٰ َويُرِيُكۡم   َفُقلَۡنا ٱۡضِربُوهُ بَِبۡعِضَهاْۚ َكَذَٰلَِك يُۡحِي ٱَّلله
 ٧٣ ُكۡم َتۡعقِلُونَ َءاَيَٰتِهِۦ لََعله 

های شما . پس از آن، ]با وجود این معجزه بزرگ[ دل74

تر؛ زیرا ]حال سخت شد؛ همچون سنگ، یا سخت

ها دچار تغییر و کند؛ اما سنگهایتان هرگز تغییر نمیدل 

شکافند و ها می؛ چنان که[ برخی از سنگشوندتحول می

شکافند و می شود و برخی جویبارهایی از آنها جاری می

جوشد و برخی از ترسِ هللا ]از  هاى[ آب از آنها مى]چشمه

دهید افتند؛ و هللا از آنچه انجام میفرازِ کوهها[ فرو می

 غافل نیست. 

َشدُّ  
َ
ۡو أ

َ
َٰلَِك فَِهَي َكٱلۡحَِجاَرةِ أ ِنُۢ َبۡعِد َذ ُثمه قََسۡت قُلُوبُُكم م 

ْۚ َوِإنه ِمَن  ْۚ َوِإنه ِمۡنَها  قَۡسَوٗة نَۡهَُٰر
َ
ُر ِمۡنُه ٱلۡأ ٱلۡحَِجاَرةِ لََما َيَتَفجه

ْۚ َوِإنه ِمۡنَها لََما َيۡهبُِط ِمۡن   ُق َفَيۡخُرُج ِمۡنُه ٱلَۡمآُء قه لََما يَشه
ا َتۡعَملُونَ  ُ بَِغَٰفٍِل َعمه ُِۗ َوَما ٱَّلله  ٧٤ َخۡشَيةِ ٱَّلله

برایتان . ]ای مؤمنان! حال که حقیقت دشمنِی یهود 75

آشکار گردید،[ آیا امید دارید که به ]آیین[ شما ایمان 

بیاورند، با اینکه گروهی از ]علمای[ آنان سخنان هللا را ]در  

شنیدند و پس از فهمیدنش ]الفاظ و معانِی[ آن تورات[ می

کردند؛ حال آنکه ]از بزرگِی گناه خویش[  را تحریف می

 اطالع داشتند؟! 

ن
َ
َفَتۡطَمُعوَن أ

َ
ِۡنُهۡم   ۞أ يُۡؤِمُنواْ لَُكۡم َوَقۡد َكاَن فَرِيق  م 

ِفُونَُهۥ ِمنُۢ َبۡعِد َما َعَقلُوهُ وَُهۡم   ِ ُثمه ُيحَر  يَۡسَمُعوَن َكَلََٰم ٱَّلله
 ٧٥ َيۡعلَُمونَ 

هایشان این است که[ وقتی کاری. و ]یک مورد از فریب76

گویند: »]ما هم[ ایمان شوند میبا مؤمنان روبرو می

کنند ایم«؛ ولی هنگامی که با یکدیگر خلوت میآورده

های پیامبر و گویند: »چرا مطالبی را که ]دربارۀ ویژگیمی

حقانیتِ اسالم در تورات آمده و[ هللا برای شما بیان کرده 

کنید تا ]روز قیامت[ در است به مسلمانان بازگو می

پیشگاه پروردگارتان علیه شما به آن استدالل کنند؟ آیا  

 فهمید؟« ی نم

هِذيَن َءاَمُنواْ قَالُٓواْ َءاَمنها َوِإَذا َخلَا َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ   َوِإَذا لَُقواْ ٱل
وُكم   ُ َعلَۡيُكۡم لُِيَحآجُّ ثُوَنُهم بَِما َفَتَح ٱَّلله ِ ُتحَد 

َ
َبۡعٖض قَالُٓواْ أ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
 ٧٦ بِهِۦ ِعنَد َرب ُِكۡمْۚ أ

دارند و تمام[ آنچه را پنهان میدانند که هللا ] . آیا نمی77

 داند؟سازند ]همه را[ میآشکار می
وَن َوَما ُيۡعلُِنونَ  َ َيۡعلَُم َما يُِسرُّ نه ٱَّلله

َ
َولَا َيۡعلَُموَن أ

َ
 ٧٧ أ
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سوادانی هستند که ]از[ کتابِ . و برخی از آنان بی78

های خود بافته، چیزی ]هللا، تورات[ جز ]ُمشتی از[ دروغ

و تنها به پندارهای خویش ]که از بزرگانشان  دانندنمی 

 اند. اند[ دل بستهفراگرفته

ها   َمانِيه َوِإۡن ُهۡم إِل
َ
هٓا أ ِيُّوَن لَا َيۡعلَُموَن ٱلِۡكَتََٰب إِل م 

ُ
َوِمۡنُهۡم أ
 ٧٨ َيُظنُّونَ 

شده[ با دست . پس وای بر کسانی که ]کتابی تحریف79

جانب هللا   گویند: »این ازنویسند، سپس میخود می

است« تا آن را به بهای اندک بفروشند! پس وای بر آنها از 

هایشان نوشته است و وای بر آنان از آنچه ]از  آنچه دست

 آورند!این راه[ به دست می

يِۡديِهۡم ُثمه َيُقولُوَن َهََٰذا  
َ
هِذيَن يَۡكُتُبوَن ٱلِۡكَتََٰب بِأ فََوۡيل  ل ِل

 ْ ِ لِيَۡشتَُروا ا  ِمۡن ِعنِد ٱَّلله ِمه هُهم م   بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيلٗاۖۡ فََوۡيل  ل
ا يَۡكِسُبونَ  ِمه هُهم م  يِۡديِهۡم َوَوۡيل  ل

َ
 ٧٩ َكَتَبۡت أ

. و ]یهود[ گفتند: »آتش دوزخ جز چند روز محدودی، 80

هرگز به ما نخواهد رسید«. بگو: »آیا از نزد هللا پیمانی 

یا  -ورزدمیو هللا هرگز از پیمانش تخلف ن -اید؟! گرفته

 دهید؟!« دانید به هللا نسبت میچیزی را که نمی

خَۡذُتۡم ِعنَد   ته
َ
ْۚ قُۡل أ ۡعُدوَدٗة يهاٗما مه

َ
هٓا أ اُر إِل َنا ٱلنه َوَقالُواْ لَن َتَمسه

ِ َما   ۡم َتُقولُوَن عَلَى ٱَّلله
َ
ۥٓۖۡ أ ُ َعۡهَدهُ ِ َعۡهٗدا فَلَن ُيخۡلَِف ٱَّلله ٱَّلله

 ٨٠ َتۡعلَُمونَ لَا 

کس مرتکب گناه ]= كفر و شرک[ شود و  . آری، هر81

گناهانش او را احاطه کند، آنان اهل آتشند و جاودانه در آن  

 خواهند بود. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َحََٰطۡت بِهِۦ َخِطٓيـ َُتُهۥ فَأ

َ
ِۚ َمن َكَسَب َسي ِئَٗة َوأ بَلَىَٰ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
 ٨١ أ

. و کسانی که ایمان آورند و کارهای شایسته انجام 82

 دهند، آنان اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند. 
ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َٰلَِحَِٰت أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل

 ٨٢ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ 

پیمان اسرائیل . و ]به یاد آورید[ هنگامی که از بنی83

گرفتیم که: »جز هللا یگانه را عبادت نکنید و به پدر و مادر و 

نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید و به مردم ]سخن[  

نیک بگویید و نماز برپا دارید و زکات بپردازید«؛ ولی همۀ  

 شما ـ جز عدۀ کمی ـ پشت کردید و رویگردان شدید. 

َخۡذنَا ِميَثََٰق 
َ
َ  َوِإۡذ أ ها ٱَّلله َِٰٓءيَل لَا َتۡعُبُدوَن إِل بَنِٓي إِۡسَر

َٰلَِديِۡن إِۡحَساٗنا َوذِي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيِن   َوبِٱلَۡو
َة ُثمه   َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه

َ
َوقُولُواْ لِلنهاِس ُحۡسٗنا َوأ

 
َ
ِنُكۡم َوأ ها قَلِيلٗا م  هۡيُتۡم إِل ۡعرُِضونَ تََول  ٨٣ نُتم مُّ

. و ]به یاد آورید[ هنگامی که از شما پیمان گرفتیم که  84

خون یکدیگر را نریزید و همدیگر را از سرزمینتان بیرون 

نکنید؛ سپس شما اقرار کردید و خود ]بر آن پیمان[ گواهی  

 دهید.می

َخۡذنَا ِميَثََٰقُكۡم لَا تَۡسفُِكوَن دَِمآَءُكۡم َولَا  
َ
َوِإۡذ أ

نُتۡم  
َ
قَۡرۡرُتۡم َوأ

َ
َٰرُِكۡم ُثمه أ ِن دَِي نُفَسُكم م 

َ
ُتخۡرُِجوَن أ

 ٨٤ تَۡشَهُدونَ 

کشید و . ]ام ا[ باز همین شما هستید که یکدیگر را می85

کنید و به  گروهی از خودتان را از سرزمینشان بیرون می

کنید؛ و اگر گناه و ستم علیه آنها به یکدیگر کمک می 

پیماناِن عربِ شما گرفتار جنگ با هم]بعضی از آنان در 

که آنها از  شوند و به صورت[ اسیر نزدتان بیایند، ]برای این

شان دیِن شما هستند، در برابرِ آزادیاسرائیل و همبنی

کردن شان بر دهید؛ حال آنکه آوارهکوشید و[ فدیه میمی

شما حرام بود. آیا به بخشی از ]دستورات[ کتاب ]تورات در  

نُفَسُكۡم َوُتخۡرُِجوَن فَرِيٗقا  
َ
ُؤلَآِء َتۡقُتلُوَن أ نُتۡم َهَٰٓ

َ
ُثمه أ

ِن دَِيَٰرِهِۡم تََظََٰهُروَن َعلَۡيِهم بِٱلِۡإثِۡم َوٱلُۡعۡدَوَِٰن َوِإن   ِنُكم م  م 
َسََٰرىَٰ تَُفَُٰدوُهۡم وَهُ 

ُ
تُوُكۡم أ

ۡ
َو ُمحَرهٌم َعلَۡيُكۡم إِۡخَراُجُهۡمْۚ  يَأ

َفُتۡؤِمُنوَن بَِبۡعِض ٱلِۡكَتَِٰب َوتَۡكُفُروَن بَِبۡعٖضِۚ َفَما َجَزآُء  
َ
أ
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آورید و به بخشی ]که شما را فدیه دادن[ ایمان می مورد

کند[ کافر دینانتان منع می کردن هماز کشتن و آواره

شوید؟! پس جزای هر کس از شما که چنین ]تبعیضی می

در آیات هللا ایجاد[ کند، جز رسوایی و خواری در زندگی دنیا  

ترین عذاب گرفتار نخواهد بود و در روز قیامت به سخت

دهید وند؛ و ]یقین بدانید که[ هللا از آنچه انجام میشمی

 غافل نیست. 

ۡنَياۖۡ َويَۡوَم   ةِ ٱلدُّ ها ِخۡزي  فِي ٱلۡحََيوَٰ َٰلَِك ِمنُكۡم إِل َمن َيۡفَعُل َذ
 ُ ِ ٱلَۡعَذاِبِۗ َوَما ٱَّلله َشد 

َ
ا  ٱلۡقَِيََٰمةِ يَُردُّوَن إِلَيَٰٓ أ  بَِغَٰفٍِل َعمه

 ٨٥ َتۡعَملُونَ 

. اینان کسانی هستند که زندگانی دنیا را به بهای 86

شود و آخرت خریدند؛ پس عذاب آنها تخفیف داده نمی

 شان نخواهد کرد.کسی یاری

ُف   ۡنَيا بِٱٓأۡلِخَرةِِۖ فَلَا ُيخَفه ةَ ٱلدُّ هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلۡحََيوَٰ ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

 ٨٦ َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاُب َولَا ُهۡم يُنَصُرونَ 

. همانا به موسی کتاب ]= تورات[ دادیم و پس از او  87

پیامبرانی پی در پی فرستادیم؛ و به عیسی ـ پسر مریم ـ  

الُقُدس معجزات و دالیل روشن دادیم و او را به وسیلۀ روح

]= جبرئیل[ تقویت کردیم. آیا چنین نیست که هر گاه 

ری چیزی بر خالِف هوای نفستان آورد، در برابرش پیامب

تکبر نمودید و گروهی ]از پیامبران[ را تکذیب کردید و 

 گروهی را کشتید؟

ۡيَنا ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ بِٱلرُُّسِلِۖ   َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب َوَقفه
 ِ يهۡدَنَُٰه ب

َ
ُروِح ٱلُۡقُدِسِۗ  َوَءاتَيَۡنا ِعيَسي ٱۡبَن َمۡريََم ٱلَۡبي َِنَِٰت َوأ

نُفُسُكُم  
َ
فَكُلهَما َجآَءُكۡم رَُسوُلُۢ بَِما لَا َتۡهَوىَٰٓ أ

َ
أ

ۡبُتۡم َوَفرِيٗقا َتۡقُتلُونَ   ٨٧ ٱۡسَتۡكبَۡرُتۡم َفَفرِيٗقا َكذه

. و ]یهود برای پیروی نکردن از محمد صلی هللا علیه  88

های ما پوشیده و در  وسلم، از روی تمسخر[ گفتند: »دل

ست«؛ ]چنین نیست؛[ بلكه هللا آنان را به سزاى  غالف ا

كفرشان لعنت كرده است؛ پس ]به همین سبب است 

 آورند.که[ بسیار كم ایمان مى

ا   ُ بُِكۡفرِهِۡم َفَقلِيلٗا مه ْۚ بَل لهَعَنُهُم ٱَّلله َوَقالُواْ قُلُوبَُنا ُغلُۡفُۢ
 ٨٨ يُۡؤِمُنونَ 

ن[ برای آنان  . و هنگامی که از جانب هللا کتابی ]= قرآ89

کنندۀ مطالبی ]= تورات[ بود که با خود آمد که تصدیق

داشتند و ]به انتظار رسیدن این كتاب[ از قبل به خود نوید  

دادند، با این همه، وقتی آن کسی  پیروزی بر کافران را می

را که از پیش شناخته بودند ]= محمد صلی هللا علیه  

عنت هللا بر وسلم[ نزدشان آمد، انکارش کردند. پس ل

 کافران باد! 

ق  ل َِما َمَعُهۡم وََكانُواْ   ِ ِ ُمَصد  ِۡن ِعنِد ٱَّلله ا َجآَءُهۡم كَِتَٰب  م  َولَمه
ا   ا َجآَءُهم مه هِذيَن َكَفُرواْ فَلَمه ِمن َقۡبُل يَۡسَتۡفتُِحوَن عَلَى ٱل

َٰفِرِينَ  ِ عَلَى ٱلَۡك  ٨٩ َعَرفُواْ َكَفُرواْ بِهۚۦِْ فَلَۡعَنُة ٱَّلله

. به چه بهای بدی خود را فروختند که از روی حسد ]و 90

خواهی[ به آنچه هللا فرستاده بود کافر شدند که چرا  برتری

خواهد کس از بندگانش که میهللا از فضل خویش بر هر 

کند. پس ]به خاطرِ این حسادت[ بیش از  ]وحی[ نازل می

بار پیش به خشم ]الهی[ گرفتار شدند؛ و عذابی خفت

 ی کافران ]در پیش[ است.برا

  ُ نَزَل ٱَّلله
َ
ن يَۡكُفُرواْ بَِمآ أ

َ
نُفَسُهۡم أ

َ
ۦٓ أ بِۡئَسَما ٱۡشتََرۡواْ بِهِ

ُ ِمن فَۡضلِهِۦ عَلَىَٰ َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهۖۦِۡ   َِل ٱَّلله ن ُينَز 
َ
َبۡغًيا أ

ِهين   َٰفِرِيَن َعَذاب  مُّ  ٩٠ َفَبآُءو بَِغَضٍب عَلَىَٰ َغَضٖبِۚ َولِلَۡك

. و چون به آنان گفته شود: »به آنچه هللا نازل کرده 91

گویند: »ما به چیزی ایمان است ایمان بیاورید«، می

آوریم که بر خوِد ما نازل شده است«، و به غیرِ آن،  می

شوند، در حالی که آن ]قرآن، سخِن[ حق و کافر می 

کنندۀ مطالبی است که با خود دارند. ]ای پیامبر، به  تصدیق 

نزَِل  
ُ
ُ قَالُواْ نُۡؤِمُن بَِمآ أ نَزَل ٱَّلله

َ
َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َءاِمُنواْ بَِمآ أ

ٗقا ل َِما مَ  ِ َعُهۡمُۗ  َعلَۡيَنا َويَۡكُفُروَن بَِما َوَرآَءهُۥ وَُهَو ٱلۡحَقُّ ُمَصد 
ۡؤِمنِينَ  ِ ِمن َقۡبُل إِن ُكنُتم مُّ ۢنبَِيآَء ٱَّلله

َ
 ٩١ قُۡل فَلَِم َتۡقُتلُوَن أ
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گویید[ و مؤمن هستید، پس  ن[ بگو: »اگر ]راست میآنا

 کشتید؟«. چرا پیامبراِن هللا را پیش از این می

های روشنی ها و نشانه. و به راستی موسی معجزه92

برایتان آورد؛ اما شما پس از وی، در حالی گوساله را  

ورزی،  ]برای عبادت[ برگزیدید که ]به خاطر این شرک

 ر بودید.نسبت به خود[ ستمکا

خَۡذُتُم ٱلۡعِۡجَل ِمنُۢ   وَسيَٰ بِٱلَۡبي َِنَِٰت ُثمه ٱته ۞َولََقۡد َجآَءُكم مُّ
نُتۡم َظَٰلُِمونَ 

َ
 ٩٢ َبۡعِدهِۦ َوأ

. و ]به یاد آورید[ هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم 93

]که از اوامر الهی و رهنمودهای موسی پیروی کنید[ و 

برافراشتیم ]و گفتیم[: »آنچه ]از  ]کوه[ طور را باالی سرتان 

ایم محکم بگیرید و ]به كالم هللا[  احکام تورات[ به شما داده

هایمان[ شنیدیم و]لی گوش فرادهید«. گفتند: »]با گوش

با رفتارمان[ نافرمانی کردیم«؛ و به سبب کفرشان،  

هایشان جای گرفت. ]ای پیامبر! به  ]محبتِ[ گوساله در دل

]واقعاً[ مؤمن هستید، ایمانتان چه فرمان آنان[ بگو: »اگر 

 دهد!«.بدی به شما می

وَر ُخُذواْ َمآ   َخۡذنَا ِميَثََٰقُكۡم َوَرَفۡعَنا فَۡوَقُكُم ٱلطُّ
َ
َوِإۡذ أ

ۡشِربُواْ فِي  
ُ
ْۖۡ قَالُواْ َسِمۡعَنا وََعَصۡيَنا َوأ ةٖ َوٱۡسَمُعوا َءاَتۡيَنَُٰكم بُِقوه

ۦٓ  قُلُوبِِهُم ٱلۡعِۡجَل بُِكۡفرِهِۡمْۚ  ُمُرُكم بِهِ
ۡ
 قُۡل بِۡئَسَما يَأ

ۡؤِمنِينَ   ٩٣ إِيَمَُٰنُكۡم إِن ُكنُتم مُّ

. بگو: »]ای قوم یهود![ اگر نزد هللا، سرای آخرت ویژۀ 94

گویید، آرزوی  شماست نه سایر مردم، پس اگر راست می

 مرگ کنید ]تا هر چه زودتر به این جایگاه دست یابید[«.

ِن  قُۡل إِن َكانَۡت لَُكُم ٱ  ِ َخالَِصٗة م  اُر ٱٓأۡلِخَرُة ِعنَد ٱَّلله لده
اِس َفَتَمنهُواْ ٱلَۡموَۡت إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ   ٩٤ ُدوِن ٱلنه

. ولی آنان به خاطر آنچه ]که از کفر و تکذیب و تحریف[ 95

اند هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد؛ و هللا به  پیش فرستاده

 ]احوال[ ستمکاران داناست.

ُۢ  َولَن يَ  ُ َعلِيُم يِۡديِهۡمْۚ َوٱَّلله
َ
َمۡت أ بََدُۢا بَِما قَده

َ
َتَمنهۡوُه أ

َٰلِِمينَ   ٩٥ بِٱلظه

ترین مردم . ]ای پیامبر![ قطعاً اینان ]= یهود[ را حریص96

تر از مشرکان. هر بر زندگی خواهی یافت؛ ]حتی[ حریص

یک از آنان دوست دارد هزار سال عمر کند؛ در حالی که  

ن عمر ]دراز[ به او داده شود، ]باز هم طول  ]حتی[ اگر ای

کند؛ و هللا به آنچه انجام عمرش[ او را از عذاب دور نمی

 دهند بیناست. می

  ْْۚ ۡشَرُكوا
َ
هِذيَن أ ةٖ َوِمَن ٱل اِس عَلَىَٰ َحَيوَٰ ۡحرََص ٱلنه

َ
َولََتِجَدنهُهۡم أ

لَۡف َسنَةٖ َوَما ُهَو بِمُ 
َ
ُر أ َحُدُهۡم لَۡو ُيَعمه

َ
زَۡحزِِحهِۦ ِمَن  يََودُّ أ

ُۢ بَِما َيۡعَملُونَ  ُ بَِصيُر ُۗ َوٱَّلله َر ن ُيَعمه
َ
 ٩٦ ٱلَۡعَذاِب أ

. بگو: »کسی که دشمن جبرئیل باشد، ]در حقیقت،  97

دشمِن هللا است؛ زیرا[ او به فرمان هللا قرآن را بر قلب تو  

های آسمانی[ پیش از خود را  نازل کرده است که ]کتاب

 مؤمنان، هدایت و بشارت است«.کند و برای تصدیق می 

لَُهۥ عَلَىَٰ قَلۡبَِك بِإِۡذِن   ا ل ِـِجبِۡريَل فَإِنهُهۥ نَزه قُۡل َمن َكاَن َعُدو ٗ
ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ وَُهٗدى َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡؤِمنِينَ  ِ ِ ُمَصد   ٩٧ ٱَّلله

. هر کس دشمِن هللا و فرشتگان او و پیامبرانش و  98

یل باشد، ]بداند که[ هللا دشمِن کافران جبرئیل و میکائ

 است.

ََٰل   ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َورُُسلِهِۦ وَِجبِۡريَل َوِميَكى ه ِ ا َّلل  َمن َكاَن َعُدو ٗ
َٰفِرِينَ  َ َعُدو   ل ِلَۡك  ٩٨ فَإِنه ٱَّلله

های روشنی بر . ]ای پیامبر،[ به راستی که ما نشانه99

دین،[ کسی به آنها کفر تو نازل کردیم و جز منحرفان ]از 

 ورزد. نمی 

ها   نَزلَۡنآ إِلَۡيَك َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖتِۖ َوَما يَۡكُفُر بَِهآ إِل
َ
َولََقۡد أ

 ٩٩ ٱلَۡفَِٰسُقونَ 
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. آیا چنین نیست که هر گاه ]یهود[ پیمانی ]با هللا و  100

رسول[ بستند، گروهی از آنان آن را دور افکندند ]و پیمان 

 آورند.ترشان ایمان نمی شکستند[؟ آری، بیش 

ۡكثَرُُهۡم لَا  
َ
ِۡنُهمِۚ بَۡل أ ََٰهُدواْ َعۡهٗدا نهَبَذهُۥ فَرِيق  م  وَُكلهَما َع

َ
أ

 ١٠٠ يُۡؤِمُنونَ 

که  -ای از جانب هللا برایشان آمد . و وقتی فرستاده101

، گروهی از کسانی که -کردآنچه را با آنان بود تصديق می

شده بود، کتابِ هللا را پشت به آنها کتاب ]= تورات[ داده 

 دانند.سر افکندند؛ گویی ]از آن هیچ[ نمی

ق  ل َِما َمَعُهۡم َنَبَذ   ِ ِ ُمَصد  ِۡن ِعنِد ٱَّلله ا َجآَءُهۡم رَُسول  م  َولَمه
ِ َوَرآَء ُظُهورِهِۡم   وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب كَِتََٰب ٱَّلله

ُ
هِذيَن أ َِن ٱل فَرِيق  م 

نهُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ١٠١ َكأ

. و ]یهود[ از آنچه شیاطین در ]عهِد[ فرمانروایی 102

خواندند پیروی کردند  سلیمان ]از علم سحر بر مردم[ می

]و مدعی شدند که سلیمان پادشاهی خویش را با سحر 

استوار کرده است[؛ و ]حال آنکه[ سلیمان ]هرگز دست به 

 سحر نیالود و[ کافر نشد؛ ولی شیاطین ]که[ کفر ورزیدند،

آموختند؛ و ]نیز[ از آنچه بر دو فرشته  به مردم سحر می

»هاروت« و »ماروت« در بابِل نازل شده بود ]پیروی کردند[؛ 

آموختند مگر و]لی آن دو فرشته[ به هیچ کس چیزی نمی

گفتند: »ما وسیلۀ اینکه ]قبالً از روی خیرخواهی به او[ می

نشو«.  آزمایش هستیم؛ پس ]با به کار بستن سحر[ کافر 

آموختند که  ]یهودیان[ از آن دو ]فرشته[ چیزهایی می

]بتوانند[ توسط آن میان مرد و همسرش جدایی افکنند؛  

توانستند به وسیلۀ آن به  هر چند بدون اجازۀ هللا نمی

آموختند که ]فقط[ به  کسی زیان برسانند؛ و چیزی می

بخشید؛ و رساند و ]هیچ[ سودی به آنان نمیآنان زیان می

دانستند که هر کس ]مشتاق و[ قطعاً ]یهودیان[ می

ای نخواهد خریدارِ آن ]جادوها[ باشد، در آخرت بهره

شدند  دانستند، ]متوجه میداشت. اگر ]حقیقت را[ می

 که[ چه بد و زشت بود آنچه خود را به آن فروختند!

َيَِٰطيُن عَلَىَٰ ُملِۡك ُسلَۡيَمََٰنۖۡ   َوَما َكَفَر  َوٱتهَبُعواْ َما َتۡتلُواْ ٱلشه
اَس   َيَِٰطيَن َكَفُرواْ ُيَعل ُِموَن ٱلنه ُسلَۡيَمَُٰن َوَلَِٰكنه ٱلشه

نزَِل عَلَى ٱلَۡملََكيِۡن بَِبابَِل َهَُٰروَت َوَمَُٰروَتْۚ َوَما  
ُ
ۡحَر َوَمآ أ ِ ٱلس 

  ۡۖ َحٍد َحتهيَٰ َيُقولَٓا إِنهَما َنحُۡن فِۡتَنة  فَلَا تَۡكُفۡر
َ
ُيَعل َِماِن ِمۡن أ

ِقُوَن بِهِۦ َبيَۡن ٱلَۡمۡرِء َوَزوِۡجهۚۦِْ َوَما َفَيتَ  َعلهُموَن ِمۡنُهَما َما ُيَفر 
ِْۚ َويََتَعلهُموَن َما   ها بِإِۡذِن ٱَّلله َحٍد إِل

َ
ِيَن بِهِۦ ِمۡن أ ُهم بَِضآر 

َُٰه َما لَُهۥ فِي   ُهۡم َولَا يَنَفُعُهۡمْۚ َولََقۡد َعلُِمواْ لََمِن ٱۡشتََرى يَُضرُّ
نُفَسُهۡمْۚ لَۡو َكانُواْ   ٱٓأۡلِخَرةِ 

َ
ۦٓ أ ِمۡن َخَلَٰٖقِۚ َولَبِۡئَس َما َشَرۡواْ بِهِ

 ١٠٢ َيۡعلَُمونَ 

کردند، اگر آوردند و پرهیزگاری می . و اگر آنها ایمان می103

یافتند که[ پاداشی که نزد هللا وجود  آگاهی داشتند ]درمی

 دارد برایشان بهتر است.

نهُهۡم َءاَمُنواْ َوٱ 
َ
هۡو َكانُواْ  َولَۡو أ ِ َخيۡر ْۚ ل ِۡن ِعنِد ٱَّلله تهَقۡواْ لََمُثوبَة  م 

 ١٠٣ َيۡعلَُمونَ 

اید، ]هنگامی که از پیامبر . ای کسانی که ایمان آورده104

کنید[ نگویید:  برای درک آیات قرآن درخواست مهلت می

آمیز  اش، مفهوم توهین»راِعنا« ]زیرا عالوه بر معنای اصلی

رساند[ بلکه بگویید: »اُنظُرنا« ]= کمی به »نادانی« را می

ما فرصت بده[ و ]آنگاه به آیات قرآن[ گوش کنید و ]یقین  

بدانید که[ کافران ]و تمسخركنندگاِن پیامبر،[ عذابى 

 دردناک ]در پیش[ دارند. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتُقولُواْ َرَِٰعَنا َوقُولُواْ ٱنُظۡرنَا  َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

لِيم  
َ
َٰفِرِيَن َعَذاٌب أ ُْۗ َولِلَۡك  ١٠٤ َوٱۡسَمُعوا

. کافران ـ چه اهل کتاب و چه مشرکان ـ دوست ندارند 105

که از جانب پروردگارتان خیر و برکتی بر شما نازل گردد؛ در 

کس که بخواهد حالی که هللا، رحمت خود را به هر 

 دهد؛ و هللا دارای فضل بزرگ است. اختصاص می

ا يَوَ  ن  مه
َ
ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َولَا ٱلُۡمۡشِركِيَن أ

َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ دُّ ٱل

ُ َيخَۡتصُّ بَِرۡحمَتِهِۦ  ب ُِكۡمْۚ َوٱَّلله ِن ره ِۡن َخيٖۡر م  َل َعلَۡيُكم م  ُينَزه
ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ  ْۚ َوٱَّلله  ١٠٥ َمن يََشآُء
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اییم و[ از  ای را نسخ کنیم یا ]از دل مردم بزد. هر آیه106

آوریم. ]ای یادها ببریم، بهتر از آن یا همانندش را می

 دانی که هللا بر هر چیزی تواناست؟پیامبر،[ آیا نمی

  ُۗ ۡو ِمۡثلَِهآ
َ
ِۡنَهآ أ ِت ِبخَيٖۡر م 

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
۞َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ

ِ َشۡيٖء قَِديرٌ 
َ عَلَىَٰ ُكل  نه ٱَّلله

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
 ١٠٦ أ

ها و زمین از آِن  دانی که فرمانروایِی آسمان. آیا نمی107

هللا است و شما جز هللا ]هیچ[ دوست و یاوری ندارید ]که  

 کارسازتان باشد[؟ 

ۡرِضِۗ َوَما لَُكم  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َ لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه نه ٱَّلله

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

ٖ َولَا نَِصيرٍ  ِ ِمن َولِي  ِن ُدوِن ٱَّلله  ١٠٧ م 

خواهید از پیامبر خود ]موارد  . ]ای مؤمنان،[ آیا می108

نامعقولی را[ درخواست کنید که پیش از این از موسی 

خواسته شد؟ کسی که کفر را به ]جای[ ایمان برگزیند، 

 مسلماً راِه راست را گم کرده است.

ن تَۡسـ َلُواْ رَُسولَُكۡم َكَما ُسئَِل ُموَسيَٰ مِ 
َ
ۡم تُرِيُدوَن أ

َ
ن  أ

ِل ٱلُۡكۡفَر بِٱلِۡإيَمَِٰن َفَقۡد َضله َسَوآَء   ُۗ َوَمن يَتََبده َقۡبُل
بِيلِ   ١٠٨ ٱلسه

. بسیاری از اهل کتاب پس از اینکه حق برایشان 109

آشکار گردید، به خاطرِ حسادتی که در وجودشان است 

آرزو دارند که شما را بعد از ایمانتان به حاِل کفر بازگردانند؛ 

کنید و ]از آنان[ درگذرید تا هللا فرمان خویش  پس شما عفو 

را ]برای جهاد با آنان[ صادر نماید. همانا هللا بر هر چیزی 

 تواناست.

ِنُۢ َبۡعِد   ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب لَۡو يَُردُّونَُكم م 
َ
ِۡن أ َوده َكثِير  م 

ِنُۢ َبۡعِد َما   نُفِسِهم م 
َ
ِۡن ِعنِد أ اًرا َحَسٗدا م  إِيَمَٰنُِكۡم ُكفه

ۦُٓۗ إِنه  تَبَيه  ِ ۡمرِه
َ
ُ بِأ تَِي ٱَّلله

ۡ
ۖۡ فَٱۡعُفواْ َوٱۡصَفُحواْ َحتهيَٰ يَأ َن لَُهُم ٱلۡحَقُّ

ِ َشۡيٖء قَِدير  
َ عَلَىَٰ ُكل   ١٠٩ ٱَّلله

. و نماز برپا دارید و زکات بپردازید؛ و ]بدانید که[ هر کار  110

فرستید، ]پاداشِ[ آن را نزد نیکی که برای خود پیش می

دهید یافت. یقیناً هللا به آنچه انجام میهللا خواهید 

 بیناست.

ِۡن   نُفِسُكم م 
َ
ُمواْ لِأ ِ ْۚ َوَما ُتَقد  َة َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه

َ
َوأ

َ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير   ُِۗ إِنه ٱَّلله  ١١٠ َخيٖۡر َتِجُدوُه ِعنَد ٱَّلله

نصرانی، ]هیچ  . ]اهل کتاب[ گفتند: »جز یهودی یا 111

های ]واهی کس[ هرگز وارد بهشت نخواهد شد. این آرزو

و باطِل[ آنهاست. ]ای پیامبر، به آنان[ بگو: »اگر راست 

 گویید، دلیل خود را بیاورید«.می

ۡو نََصََٰرىَِٰۗ تِلَۡك  
َ
ها َمن َكاَن ُهوًدا أ َوَقالُواْ لَن يَۡدُخَل ٱلۡجَنهَة إِل

َمانِيُُّهۡمُۗ قُۡل َهاتُو
َ
 ١١١ اْ بُۡرَهََٰنُكۡم إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ أ

که روی خود را مخلصانه تسلیم هللا کند  . آری، کسی 112

و نیکوکار باشد، پاداش او نزد پروردگارش ]محفوظ[ است و 

]چنین کسانی[ نه ترسی خواهند داشت و نه اندوهگین 

 شوند.می

ِ وَُهَو ُمحۡ  ۡسلََم وَۡجَهُهۥ َّلِله
َ
ِۚ َمۡن أ ۡجُرُهۥ ِعنَد  بَلَىَٰ

َ
ۥٓ أ ِسن  فَلَُه

 ١١٢ َرب ِهِۦ َولَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

. یهود گفتند: »نصاری بر حق نیستند ]و آیین صحیحی 113

ندارند[« و نصاری ]نیز[ گفتند: »یهود بر حق نیستند ]و 

آیین صحیحی ندارند[«؛ در حالی که ]هر دو گروِه[ آنان 

خوانند؛ همچنین کسانی ]مانند نی[ را میکتاب ]آسما

دانند، ]سخنی[ مشرکان[ که ]از پیام الهی هیچ[ نمی

همانند آنان گفتند. پس هللا روز قیامت، در مورد آنچه با هم  

 اختالف داشتند، میانشان داوری خواهد کرد. 

َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد لَيَۡسِت ٱلنهَصََٰرىَٰ عَلَىَٰ َشۡيٖء َوَقالَِت  
َصَٰ  َرىَٰ لَيَۡسِت ٱلَۡيُهوُد عَلَىَٰ َشۡيٖء وَُهۡم َيۡتلُوَن ٱلِۡكَتََٰبُۗ  ٱلنه

ُ َيحُۡكُم   هِذيَن لَا َيۡعلَُموَن ِمۡثَل قَۡولِِهۡمْۚ فَٱَّلله َكَذَٰلَِك قَاَل ٱل
 ١١٣ بَيَۡنُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ فِيهِ َيخَۡتلُِفونَ 
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بردِن نام هللا در  . کیست ستمکارتر از آن کس که از 114

مساجد جلوگیری کند و در ویرانی آنها بکوشد؟ شایسته  

نیست که آنان جز با حاِل وحشت و ترس وارد این مساجد  

شوند. بهرۀ آنان در دنیا، خواری و رسوایی است و در 

 آخرت ]نیز[ عذاب بزرگی ]در پیش[ دارند. 

ن
َ
ِ أ َنَع َمَسَِٰجَد ٱَّلله ن مه ۡظلَُم ِممه

َ
يُۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمُهۥ    َوَمۡن أ

ها   ن يَۡدُخلُوَهآ إِل
َ
ْوَلَٰٓئَِك َما َكاَن لَُهۡم أ

ُ
ْۚ أ وََسَعىَٰ فِي َخَرابَِهآ

ۡنَيا ِخۡزي  َولَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب   َخآئِفِيَنْۚ لَُهۡم فِي ٱلدُّ
 ١١٤ َعِظيم  

. مشرق و مغرب، از آِن هللا است؛ پس به هر سو رو  115

آنجا وجه هللا ]= قبله[ است. همانا هللا گشایشگرِ کنید، 

 داناست. 

  َ ِْۚ إِنه ٱَّلله ُّواْ َفَثمه وَۡجُه ٱَّلله ۡيَنَما تَُول
َ
ِ ٱلَۡمۡشِرُق َوٱلَۡمۡغرُِبْۚ فَأ َوَّلِله

 ١١٥ َوَِٰسٌع َعلِيم  

. ]اهل کتاب و مشرکان[ گفتند: »هللا ]برای خود[  116

هایی[ منز ه نسبت فرزندی برگزیده است«. او ]از چنین

است. ]هللا نه تنها نیازی به فرزند ندارد[ بلکه ]هر[ آنچه در  

ها و زمین است متعلق به اوست ]و[ همه  آسمان

 فرمانبردارِ او هستند.

َِٰت   َمََٰو هُهۥ َما فِي ٱلسه ۖۥۡ بَل ل ُ َولَٗداُۗ ُسۡبَحََٰنُه خََذ ٱَّلله َوَقالُواْ ٱته
هُهۥ  ۡرِضِۖ ُكل   ل

َ
َٰنُِتونَ َوٱلۡأ  ١١٦ َق

ها و زمین است و چون به  . ]او[ پدیدآورندۀ آسمان117

گوید: »باش«؛ پس  کاری اراده فرماید، فقط به آن می

 آید.درنگ[ به وجود می]بی

ۡمٗرا فَإِنهَما َيُقوُل لَُهۥ  
َ
ۡرِضِۖ َوِإَذا قََضيَٰٓ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو بَِديُع ٱلسه

 ١١٧ ُكن َفَيُكونُ 

]از اهل کتاب و مشرکان هستند و از    . کسانی که118

دانند گفتند: »چرا هللا با ما سخن  آیین الهی چیزی[ نمی

آید؟« ای برای ما نمیگوید؟ یا ]چرا[ معجزه و نشانهنمی 

کسانی که پیش از اینان بودند ]نیز[ مانند همین سخن را  

هایشان، هماننِد یکدیگر است. گفتند. ]افکار و[ دلمی

ها]ی یگانگی و قدرتِ خویش[ را برای  نشانه  تردید، مابی

 ایم.گروهی که یقین دارند، آشکار و روشن ساخته

  ُۗ تِيَنآ َءايَة 
ۡ
ۡو تَأ

َ
ُ أ هِذيَن لَا َيۡعلَُموَن لَۡولَا يُكَل ُِمَنا ٱَّلله َوَقاَل ٱل

ِۡثَل قَۡولِِهۡمۘ تََشََٰبَهۡت قُلُوبُهُ  هِذيَن ِمن َقۡبلِِهم م  ۡمُۗ  َكَذَٰلَِك قَاَل ٱل
 ١١٨ قَۡد بَيهنها ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم يُوقُِنونَ 

بخش حق فرستادیم تا بشارت. ]ای پیامبر،[ ما تو را به119

دهنده باشی و ]تو هرگز در آخرت[ دربارۀ ]کفر و و بیم

 دینِی[ دوزخیان بازخواست نخواهی شد. بی

 َ ِ بَِشيٗرا َونَِذيٗراۖۡ َول ۡرَسلَۡنََٰك بِٱلۡحَق 
َ
ا تُۡسـ َُل َعۡن  إِنهآ أ

ۡصَحَِٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
 ١١٩ أ

. یهود و نصاری هرگز از تو راضی نخواهند شد، مگر  120

تردید، هدایت اینکه از آیین آنان پیروی کنی. بگو: »بی

]راستین[، هدایتِ هللا است«؛ و ]یقین بدان[ اگر پس از  

های آنان پیروی دانشی که به تو رسیده است از هوس

 برِ هللا هیچ دوست و یاوری نخواهی داشت.کنی، در برا

َولَن تَۡرَضيَٰ َعنَك ٱلَۡيُهوُد َولَا ٱلنهَصََٰرىَٰ َحتهيَٰ تَتهبَِع ِملهَتُهۡمُۗ  
ۡهَوآَءُهم َبۡعَد  

َ
ِ ُهَو ٱلُۡهَدىَِٰۗ َولَئِِن ٱتهَبۡعَت أ قُۡل إِنه ُهَدى ٱَّلله

 ِ هِذي َجآَءَك ِمَن ٱلۡعِلِۡم َما لََك ِمَن ٱَّلله ٖ َولَا   ٱل ِمن َولِي 
 ١٢٠ نَِصيرٍ 

. کسانی که کتاب آسمانی ]= تورات و انجیل[ به آنها 121

خوانند، به  ایم ]و[ آن را چنان که شایسته است میداده

]مطالبِ[ آن ]که دربارۀ حقانیت محمد صلی هللا علیه  

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ۦٓ أ هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡتلُونَُهۥ َحقه تِلَاَوتِهِ ٱل

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
ُ
 ١٢١ يُۡؤِمُنوَن بِهِۗۦُ َوَمن يَۡكُفۡر بِهِۦ فَأ
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آورند؛ و کسانی که به  وسلم و رسالتش است[ ایمان می

 آنانند که زیانکارند. او ]و آیینش[ کافر شوند

اسرائیل، نعمتم را که بر شما ارزانی داشتم . ای بنی122

شما را ]به دلیل برخورداری از پیامبران  به یاد آورید و اینکه

متعدد و حقِ فرمانروایی،[ بر مردم ]زمان خودتان[ برتری 

 بخشیدم.

ن ِي  
َ
ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم َوأ

َ
َِٰٓءيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمتَِي ٱلهتِٓي أ َيََٰبنِٓي إِۡسَر

لُۡتُكۡم عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ١٢٢ فَضه

کند از دیگری دفاع نمی . از روزی بترسید که هیچ کس 123

شود و هیچ ای از او پذیرفته نمی و هیچ تاوان و فدیه

ها[ یاری  شفاعتی سودی برایش ندارد و ]انسان

 شوند. نمی 

ا َولَا ُيۡقَبُل   ها َتجۡزِي َنۡفٌس َعن نهۡفٖس َشۡيـ ٗ َوٱتهُقواْ يَۡوٗما ل
 ١٢٣ َصُرونَ ِمۡنَها َعۡدل  َولَا تَنَفُعَها َشَفََٰعة  َولَا ُهۡم يُن

. و ]ای پیامبر، یاد کن از[ هنگامی که هللا ابراهیم را با  124

سخنانی ]مشتمل بر احکام و تکالیف شرعی[ آزمود و او 

همه را به خوبی به انجام رساند. ]هللا به وی[ فرمود: »من  

دهم«. ]ابراهیم[ گفت:  تو را پیشوای مردم قرار می

وایانی قرار بده تا مردم به »]پروردگارا[ از فرزندانم ]نیز پیش

آنان اقتدا کنند[«. ]هللا[ فرمود: »عهد و پیماِن من ]با تو در  

 رسد«.مورد پیشوایِی دین[، به ستمکاران نمی

ۖۡ قَاَل إِن ِي   ُهنه َتمه
َ
۞َوِإذِ ٱۡبَتلَىَٰٓ إِبَۡرَٰهِـَۧم َربُُّهۥ بِكَلَِمَٰٖت فَأ

ِيهتِيِۖ قَاَل لَا َيَناُل  َجاِعلَُك لِلنهاِس إَِماٗماۖۡ قَاَل َوِمن ذُ  ر 
َٰلِِمينَ   ١٢٤ َعۡهِدي ٱلظه

. و ]یاد کن از[ هنگامی که خانۀ ]کعبه[ را محِل  125

بازگشت ]حاجیان مشتاق[ و ]مکاِن[ امنی برای مردم قرار 

دادیم و ]مقرر کردیم که[ مقام ابراهیم را نمازگاهی برای 

حی خویش انتخاب کنید؛ و ما به ابراهیم و اسماعیل و 

کنندگان و ُمعتکفان و رکوع کردیم که: »خانۀ مرا برای طواف

 کنندگان ]= نمازگزاران[ پاک و پاکیزه کنید«. و سجده

َقاِم  خُِذواْ ِمن مه ۡمٗنا َوٱته
َ
َوِإۡذ َجَعلَۡنا ٱلَۡبۡيَت َمَثابَٗة ل ِلنهاِس َوأ

َِرا  إِبَۡرَٰهِـَۧم ُمَصل ٗىِۖ وََعِهۡدنَآ إِلَيَٰٓ إِبَۡرَٰهِـَۧم َوِإ ن َطه 
َ
ۡسَمَٰعِيَل أ

ُجوِد ِع ٱلسُّ كه آئِفِيَن َوٱلَۡعَِٰكفِيَن َوٱلرُّ  ١٢٥ بَيۡتَِي لِلطه

. و ]یاد کن از[ هنگامی که ابراهیم گفت: »پروردگارا،  126

این ]سرزمین مکه[ را شهری امن بگردان و اهل آن را ـ  

]یعنی[ کسانی از ایشان را که به هللا و روز قیامت ایمان 

های ]گوناگون[ روزی ده«. ]هللا[ فرمود: اند ـ از میوهدهآور

سازم، سپس  مندش می »هر کس کافر شود، اندکی بهره

کشانم؛ و چه بد سرانجامی  او را به عذابِ آتش ]دوزخ[ می

 است!«. 

ۡهلَُهۥ  
َ
ِ ٱۡجَعۡل َهََٰذا بَلًَدا َءاِمٗنا َوٱۡرُزۡق أ َوِإۡذ قَاَل إِبَۡرَٰهِـُۧم َرب 

ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِِۚ قَاَل َوَمن  ِمَن ٱلثه  َمَرَِٰت َمۡن َءاَمَن ِمۡنُهم بِٱَّلله
ارِِۖ َوبِۡئَس   ۥٓ إِلَيَٰ َعَذاِب ٱلنه ُه ۡضَطرُّ

َ
َمت ُِعُهۥ قَلِيلٗا ُثمه أ

ُ
َكَفَر فَأ

 ١٢٦ ٱلَۡمِصيرُ 

. و ]یاد کن از[ هنگامی که ابراهیم و اسماعیل  127

گفتند[:  دند ]و می برهای خانه ]کعبه[ را باال میپایه

»پروردگارا، ]اعماِل نیک ما ـ از جمله بنای این خانۀ مقدس 

 تردید، تو شنوای دانایی. را[ از ما بپذیر که بی

َوِإۡذ يَۡرَفُع إِبَۡرَٰهِـُۧم ٱلَۡقَواِعَد ِمَن ٱلَۡبۡيِت َوِإۡسَمَٰعِيُل َربهَنا 
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ  نَت ٱلسه

َ
ۖۡ إِنهَك أ  ١٢٧ َتَقبهۡل ِمنهآ

. پروردگارا! ما را ]تسلیم و[ فرمانبردارِ خود قرار بده و 128

از نسل ما ]نیز[ امتی فرمانبردارِ خود ]پدید آور[ و آداب 

عبادتمان را به ما نشان بده و توبۀ ما را بپذیر. حقا که تو  

 پذیرِ مهربانی. توبه

هَك  َربهَنا َوٱۡجَعلَۡنا ُمۡسلَِميِۡن لََك َوِمن  ۡسلَِمٗة ل ٗة مُّ مه
ُ
ِيهتَِنآ أ ُذر 

وهاُب ٱلرهِحيمُ  نَت ٱلته
َ
ۖۡ إِنهَك أ رِنَا َمَناِسَكَنا َوتُۡب َعلَۡيَنآ

َ
 ١٢٨ َوأ
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. پروردگارا، در میان آنان ]= مردم مکه[ پیامبری از  129

خودشان ]از نسِل اسماعیل[ برانگیز تا آیاتِ تو را بر آنان 

به آنان بیاموزد و ]از شرک و بخوانَد و کتاب و حکمت 

 شان گردانَد. همانا که تو پیروزمنِد حکیمی«.نادانی[ پاکیزه 

ِۡنُهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتَِك   َربهَنا َوٱۡبَعۡث فِيِهۡم رَُسولٗا م 
نَت ٱلَۡعزِيُز  

َ
ِيِهۡمۖۡ إِنهَك أ َويَُعل ُِمُهُم ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة َويَُزك 

 ١٢٩ ٱلۡحَِكيمُ 

. و چه کسی جز آن که خود را به ]سبکسری و[ 130

گردد؟ و به  اندازد از آیین ابراهیم رویگردان مینادانی می 

تردید، در آخرت راستی که ما او را در دنیا برگزیدیم و بی 

 ]نیز[ از شایستگان خواهد بود.

ها َمن َسفَِه  ِلهةِ إِبَۡرَٰهِـَۧم إِل ۚۥْ َولََقِد  َوَمن يَرَۡغُب َعن م  َنۡفَسُه
َٰلِِحينَ  ۡنَياۖۡ َوِإنهُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن ٱلصه  ١٣٠ ٱۡصَطَفۡيَنَُٰه فِي ٱلدُّ

. آنگاه که پروردگارش به او فرمود: »]خالصانه[ تسلیم 131

شو« ]و او در پاسخ[ گفت: »تسلیِم پروردگار جهانیان 

 شدم«.

ۡسلِۡمۖۡ قَاَل 
َ
ۥٓ أ ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ إِۡذ قَاَل لَُهۥ َربُُّه ۡسلَۡمُت لَِرب 

َ
 ١٣١ أ

. و ابراهیم و یعقوب فرزندانشان را به این ]آیین[  132

گفتند[: »ای فرزندان سفارش کردند ]و هر یک به آنان می

من، هللا این آیین را برای شما برگزیده است ]پس به آن  

بگروید[ و از دنیا نروید مگر اینکه تسلیم ]فرماِن حق[  

 باشید«.

َ ٱۡصَطَفىَٰ  َووَ  يَٰ بَِهآ إِبَۡرَٰهِـُۧم بَنِيهِ َويَۡعُقوُب َيََٰبنِيه إِنه ٱَّلله صه
ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ

َ
ها َوأ يَن فَلَا َتُموُتنه إِل ِ  ١٣٢ لَُكُم ٱلد 

. آیا هنگامی که مرگِ یعقوب فرا رسید، شما حاضر  133

بودید؟ آنگاه که به فرزندانش گفت: »بعد از من چه چیز را  

کنید؟« گفتند: »معبوِد تو و معبوِد پدرانت ـ دت می عبا

کنیم ابراهیم و اسماعیل و اسحاق ـ هللا یکتا را عبادت می

 و ما تسلیم او هستیم«. 

ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَضَر َيۡعُقوَب ٱلَۡمۡوُت إِۡذ قَاَل لَِبنِيهِ َما  
َ
أ

 َٰ َهَك َوِإَلََٰه َءابَآئَِك  َتۡعُبُدوَن ِمنُۢ َبۡعِديِۖ قَالُواْ َنۡعُبُد إَِل
َٰٗها َوَِٰحٗدا َوَنحُۡن لَُهۥ   إِبَۡرَٰهِـَۧم َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق إَِل

 ١٣٣ ُمۡسلُِمونَ 

. آنان امتی بودند که درگذشتند؛ آنچه که ]از نتیجۀ  134

اند، از آِن خودشان است و آنچه  اعمالشان[ کسب کرده

شما دربارۀ  اید از آِن خودتان است؛ وشما کسب کرده 

 دادند بازخواست نخواهید شد.آنچه ]آنان[ انجام می

ا َكَسبُۡتۡمۖۡ َولَا   ة  قَۡد َخلَۡتۖۡ لََها َما َكَسَبۡت َولَُكم مه مه
ُ
تِلَۡك أ

ا َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ١٣٤ تُۡسـ َلُوَن َعمه

. و ]اهل کتاب[ گفتند: »یهودی یا نصرانی شوید تا 135

پیامبر، به آنان[ بگو: »]نه از آیین شما[ هدایت یابید«. ]ای 

کنیم[ که حقگرا بود و بلکه از آیین ابراهیم ]پیروی می

 هرگز در زمرۀ مشرکان نبود«. 

ُْۗ قُۡل بَۡل ِملهَة إِبَۡرَٰهِـَۧم   ۡو نََصََٰرىَٰ َتۡهَتُدوا
َ
َوَقالُواْ ُكونُواْ ُهوًدا أ

 ١٣٥ َحنِيٗفاۖۡ َوَما َكاَن ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

. ]ای مؤمنان، به اهل کتاب[ بگویید: »ما به هللا ایمان 136

ایم و به آنچه بر ما نازل شده است و به آنچه که بر  آورده

ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان ]یعقوب[  

نازل گردید و ]همچنین[ به آنچه که به موسی و عیسی 

طرف  داده شده است و به آنچه که به پیامبران ]دیگر[ از 

پروردگارشان داده شده است؛ ]آری به همۀ آنان ایمان 

گذاریم و ما آوریم[ و میان هیچ یک از ایشان تفاوت نمیمی

 ]همگی[ تسلیِم هللا هستیم«. 

نزَِل إِلَيَٰٓ إِبَۡرَٰهِـَۧم  
ُ
نزَِل إِلَۡيَنا َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ قُولُٓواْ َءاَمنها بِٱَّلله
وتَِي ُموَسيَٰ  َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق وَ 

ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
يَۡعُقوَب َوٱلۡأ

َحٖد  
َ
ُِق َبيَۡن أ ب ِِهۡم لَا ُنَفر  بِيُّوَن ِمن ره وتَِي ٱلنه

ُ
وَِعيَسيَٰ َوَمآ أ

ِۡنُهۡم َوَنحُۡن لَُهۥ ُمۡسلُِمونَ   ١٣٦ م 
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اید ایمان . پس اگر آنان ]نیز[ به آنچه شما ایمان آورده137

ند؛ و اگر پشت کنند، پس جز  اآوردند، قطعاً هدایت یافته

این نیست که قطعاً سرِ ستیز ]و جدایی[ دارند؛ پس ]ای  

پیامبر، پروردگار یکتا برای حمایتِ تو کافی است و[ به  

زودی هللا ]شر ِ[ آنها را از تو دفع خواهد نمود و او شنوای  

 داناست. 

هۡواْ  فَإِۡن َءاَمُنواْ بِِمۡثِل َمآ َءاَمنُتم بِهِۦ َفَقِد ٱۡهَتدَ  ِإن تََول ْۖۡ وه وا
ِميُع   ْۚ وَُهَو ٱلسه ُ فَإِنهَما ُهۡم فِي ِشَقاقِٖۖ فََسَيۡكفِيَكُهُم ٱَّلله

 ١٣٧ ٱلَۡعلِيمُ 

. رنگِ الهی ]و دیِن او را بپذیرید و به آن پایبند باشید[ 138

نگارتر از هللا است؟ و ما تنها او را عبادت و چه کسی خوش

 کنیم.می

ِ وَ  ۖۡ َوَنحُۡن لَُهۥ  ِصۡبَغَة ٱَّلله ِ ِصۡبَغٗة ۡحَسُن ِمَن ٱَّلله
َ
َمۡن أ

َٰبُِدونَ   ١٣٨ َع

. ]ای پیامبر، به اهل کتاب[ بگو: »آیا دربارۀ هللا با ما 139

کنید؟! در حالی که او پروردگارِ ما و شماست و  مجادله می

کردار ما از آِن ما و کردار شما از آِن شماست؛ و ما او را با 

 یم«. کناخالص عبادت می

ۡعَمَٰلَُنا 
َ
ِ وَُهَو َربَُّنا َوَربُُّكۡم َولََنآ أ وَنَنا فِي ٱَّلله ُتحَآجُّ

َ
قُۡل أ

ۡعَمَٰلُُكۡم َوَنحُۡن لَُهۥ ُمخۡلُِصونَ 
َ
 ١٣٩ َولَُكۡم أ

گویید: »ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و . ]آیا[ می140

یعقوب و نوادگان ]یعقوب[ یهودی یا نصرانی بودند ]در 

وجود دی ت و نصرانی ت پس از این پیامبران بهحالى كه یهو

اند[؟« بگو: »شما داناترید یا هللا؟« و کیست آمده

ستمکارتر از آن کس که شهادتی را که از ]جانب[ هللا ]در  

های آسمانی دربارۀ این پیامبران آمده و[ نزد اوست کتاب 

کنید کند؟ و ]یقین بدانید که[ هللا از آنچه میکتمان می

 نیست. غافل 

ۡم َتُقولُوَن إِنه إِبَۡرَٰهِـَۧم َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب  
َ
أ

  ُۗ ُ ِم ٱَّلله
َ
ۡعلَُم أ

َ
نُتۡم أ

َ
ۡو نََصََٰرىَِٰۗ قُۡل َءأ

َ
ۡسَباَط َكانُواْ ُهوًدا أ

َ
َوٱلۡأ

  ُ ُِۗ َوَما ٱَّلله ن َكَتَم َشَهََٰدةً ِعنَدهُۥ ِمَن ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
َوَمۡن أ

ا َتۡعَملُونَ   ١٤٠ بَِغَٰفٍِل َعمه

. ]به هر حال،[ آنان امتی بودند که درگذشتند؛ آنچه  141

اند، از آِن خودشان که ]از نتیجۀ اعمالشان[ کسب کرده

اید از آِن خودتان است؛ و است و آنچه شما کسب کرده

دادند بازخواست نخواهید  شما دربارۀ آنچه ]آنان[ انجام می

 شد.

مه 
ُ
ا َكَسبُۡتۡمۖۡ َولَا  تِلَۡك أ ة  قَۡد َخلَۡتۖۡ لََها َما َكَسَبۡت َولَُكم مه

ا َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ١٤١ تُۡسـ َلُوَن َعمه

خرد ]یهودی[ خواهند . به زودی گروهی از مردِم کم142

شان ]=  گفت: »چه چیزی آنها ]=مسلمانان[ را از قبله

گرداْند؟« المقدس[ که بر آن بودند ]به سوی کعبه[ بازبیت

]ای پیامبر،[ بگو: »مشرق و مغرب از آِن هللا است؛ هرکس  

 کند«.را بخواهد، به راه راست هدایت می

َُٰهۡم َعن قِۡبلَتِِهُم ٱلهتِي   اِس َما َولهى َفَهآُء ِمَن ٱلنه ۞َسَيُقوُل ٱلسُّ
ِ ٱلَۡمۡشِرُق َوٱلَۡمۡغرُِبْۚ َيۡهِدي َمن يَشَ  ه ِ آُء إِلَيَٰ  َكانُواْ َعلَۡيَهاْۚ قُل َّلل 

ۡسَتقِيمٖ   ١٤٢ ِصَرَٰٖط مُّ

ای پسندیده برای شما برگزیدیم[  گونه ]که قبله. همان143

شما را نیز، امتی میانه]رو و اهل اعتدال[ قرار دادیم تا ]در 

روز قیامت[ بر مردم گواه باشید ]که پیامبران الهی  

پیامشان را به درستی ابالغ کردند[؛ و پیامبر بر شما گواه 

اى  شد ]که کالم هللا را به شما رسانده است[؛ و ما قبلهبا

المقدس، قبله[ قرار را كه پیشتر بر آن بودى ]= بیت

ندادیم، مگر به این هدف تا كسى را كه از پیامبر پیروى 

گردد ]و از اطاعت هللا  كند، از كسى كه به عقب بازمىمى

شود[ مشخص کنیم. مسل ماً این و رسولش رویگردان می

که هللا هدایتشان کرده باشد، حکم،[ جز بر کسانی ]

اِس   ٗة وََسٗطا ل َِتُكونُواْ ُشَهَدآَء عَلَى ٱلنه مه
ُ
َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنَُٰكۡم أ

َن ٱلرهُسوُل َعلَۡيُكۡم َشهِيٗداُۗ َوَما َجَعلَۡنا ٱلۡقِۡبلََة ٱلهتِي  َويَُكو
ها لَِنۡعلََم َمن يَتهبُِع ٱلرهُسوَل ِممهن يَنَقلُِب عَلَىَٰ   ُكنَت َعلَۡيَهآ إِل

ُۗ َوَما   ُ هِذيَن َهَدى ٱَّلله ها عَلَى ٱل َعقَِبۡيهِِۚ َوِإن َكانَۡت لََكبِيَرةً إِل
ُ لُِيضِ  اِس لََرُءوف   َكاَن ٱَّلله َ بِٱلنه يَع إِيَمََٰنُكۡمْۚ إِنه ٱَّلله

 ١٤٣ رهِحيم  
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سنگین و دشوار است. هللا هرگز ایمان ]و نماز[ شما را 

گردانَد. به راستی که هللا نسبت به مردم،  ضایع نمی 

 دلسوز و مهربان است. 

. ]ای پیامبر،[ به راستی که ما گرداندِن رویت به  144

]سوی[ آسمان را ]که در انتظار وحی الهی برای تغییر 

ای  بینیم. اکنون تو را به ]سوی[ قبلهقبله هستی[ می

ی خود را به  شوی؛ پس روگردانیم که به آن راضی بازمی 

سوی مسجدالحرام کن و ]شما نیز ای مؤمنان، برای ادای  

نماز[ هر جا بودید، روی خود را به سوی آن بگردانید. 

کسانی که کتاب ]آسمانی[ به آنها داده شد، به خوبی 

دانند که این ]تغییر قبله، فرمانی[ حق ]و[ از جانب می

 نیست. کنند غافلپروردگارشان است؛ و هللا از آنچه می

ََٰهاْۚ   َمآِءِۖ فَلَُنَول َِينهَك قِۡبلَٗة تَۡرَضى قَۡد نََرىَٰ َتَقلَُّب وَۡجِهَك فِي ٱلسه
ُّواْ   ِ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِمِۚ وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََول فََول 

نه 
َ
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب لََيۡعلَُموَن أ

ُ
هِذيَن أ ۗۥُ َوِإنه ٱل ُه  وُُجوَهُكۡم َشۡطَرُه

ا َيۡعَملُونَ  ُ بَِغَٰفٍِل َعمه ب ِِهۡمُۗ َوَما ٱَّلله  ١٤٤ ٱلۡحَقُّ ِمن ره

. اگر برای کسانی که کتاب ]آسمانی[ به آنان داده  145

شده است هر گونه نشانه ]و دلیلی برای حقانیتِ تغییر 

کنند و تو ]نیز[  قبله[ بیاوری، ]باز هم[ از قبلۀ تو پیروی نمی

خواهی کرد و برخی از آنان نیز از قبلۀ  از قبلۀ آنان پیروی ن

کنند؛ و اگر پس از آنکه علم و برخی دیگر پیروی نمی 

های ]نفسانِی[ آنان دانش به تو رسیده است، از خواسته

]در مورد قبله و سایر احکام[ پیروی کنی، مسلماً از 

 ستمکاران خواهی بود. 

 ِ وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ب
ُ
هِذيَن أ َتۡيَت ٱل

َ
ا تَبُِعواْ  َولَئِۡن أ ِ َءايَةٖ مه

كُل 
نَت بَِتابِٖع قِۡبلََتُهۡمْۚ َوَما َبۡعُضُهم بَِتابِٖع قِۡبلََة  

َ
قِۡبلََتَكْۚ َوَمآ أ

ِنُۢ َبۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱلۡعِلِۡم   ۡهَوآَءُهم م 
َ
َبۡعٖضِۚ َولَئِِن ٱتهَبۡعَت أ

َٰلِِمينَ  هِمَن ٱلظه  ١٤٥ إِنهَك إِٗذا ل

ایم، او ]=  آنان کتاب ]آسمانی[ داده . کسانی که به 146

شناسند که  محمد صلی هللا علیه وسلم[ را چنان می

دانند که سخنش برحق  شناسند ]و میفرزندان خود را می

است[؛ و]لی[ گروهی از آنان ـ در حالی که خود نیز 

 کنند.دانند ـ حق را کتمان میمی

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب  ۡبَنآَءُهۡمۖۡ  ٱل
َ
َيۡعرِفُونَُهۥ َكَما َيۡعرِفُوَن أ

ِۡنُهۡم لََيۡكُتُموَن ٱلۡحَقه وَُهۡم َيۡعلَُمونَ   ١٤٦ َوِإنه فَرِيٗقا م 

گردد، حکِم[ حق از  . ]ای پیامبر، آنچه بر تو نازل می147

 کنندگان مباش.جانب پروردگارِ توست؛ پس هرگز از تردید
ب َِك فَلَا  ١٤٧ تَُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡمتَِرينَ  ٱلۡحَقُّ ِمن ره

. هر ]امتی[ جهتی دارد که ]هنگام نماز[ به آن رو  148

ها ]بر یکدیگر[ کند؛ پس ]شما ای مؤمنان[ در نیکیمی

سبقت بگیرید. هر جا که باشید، هللا ]در روزِ قیامت،[ همۀ  

 کند. همانا هللا بر هر چیزی تواناست.شما را حاضر می 

ٖ وِجۡ 
ۡيَن َما  َولِكُل 

َ
َهٌة ُهَو ُمَول ِيَهاۖۡ فَٱۡستَبُِقواْ ٱلۡخَۡيَرَِٰتِۚ أ

ِ َشۡيٖء  
َ عَلَىَٰ ُكل  ُ َجمِيًعاْۚ إِنه ٱَّلله ِت بُِكُم ٱَّلله

ۡ
تَُكونُواْ يَأ

 ١٤٨ قَِدير  

. ]ای پیامبر،[ از هر مکانی که ]به قصِد سفر[ خارج 149

شدی، ]هنگام نماز[ روی خود را به سوی مسجدالحرام 

و به درستی که این ]قبله[ حق ]و[ از جانب  کن؛

 کنید غافل نیست.پروردگارت است؛ و هللا از آنچه می

ِ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِمِۖ   َوِمۡن َحۡيُث َخرَۡجَت فََول 
ا َتۡعَملُونَ  ُ بَِغَٰفٍِل َعمه ب َِكُۗ َوَما ٱَّلله  ١٤٩ َوِإنهُهۥ لَلَۡحقُّ ِمن ره

مکانی که بیرون رفتی، ]هنگام نماز[ روی   . و از هر150

خود را به سوی مسجدالحرام کن و ]شما ای مؤمنان،[ هر  

جا که بودید، روی خود را به سوی آن ]مسجد[ کنید تا 

مردم علیه شما حجتی نداشته باشند ]تا با استناد به آنها  

تراشی کنند[؛ مگر کسانی از آنان که ستم کردند ]و بهانه

ِ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِمِۚ   َوِمۡن َحۡيُث َخرَۡجَت فََول 
 ْ ُّوا وُُجوَهُكۡم َشۡطَرهُۥ لَِئلها يَُكوَن   وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََول

هِذيَن َظلَُمواْ ِمۡنُهۡم فَلَا   ها ٱل ٌة إِل لِلنهاِس َعلَۡيُكۡم ُحجه
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تان خواهند بود[؛ پس از آنان نترسید و از من  همواره دشمن

بترسید ]این تغییر قبله به این هدف بود[ که نعمتم را بر 

شما تمام کنم ]و شما را متمایز سازم[؛ باشد که هدایت 

 شوید.

تِمه نِۡعَمتِي َعلَۡيُكۡم َولََعلهُكۡم  
ُ
َتخَۡشوُۡهۡم َوٱۡخَشۡونِي َولِأ

 ١٥٠ َتۡهَتُدونَ 

. همچنان که ]نعمت دیگری نیز به شما ارزانی 151

پیامبری از خودتان به میانتان فرستادیم که آیات  داشتیم و[ 

خوانَد و شما را ]با امر به معروف و نهی ما را بر شما می

گردانَد و کتاب ]= قرآن[ و  ها[ پاک میاز منکر، از پلیدی

آموزد و آنچه را ]که از امور دین و حکمت به شما می

 دهد.دانستید به شما آموزش میدنیایتان که[ نمی

ِنُكۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيُكۡم َءاَيَٰتَِنا َكَمآ  ۡرَسلَۡنا فِيُكۡم رَُسولٗا م 
َ
 أ

ا   ِيُكۡم َويَُعل ُِمُكُم ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة َويَُعل ُِمُكم مه َويَُزك 
 ١٥١ لَۡم تَُكونُواْ َتۡعلَُمونَ 

. پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکر مرا به  152

 اسی نکنید.جای آورید و از من ناسپ
ۡذُكۡرُكۡم َوٱۡشُكُرواْ لِي َولَا تَۡكُفُرونِ 

َ
 ١٥٢ فَٱۡذُكُرونِٓي أ

اید، از شکیبایی و نماز . ای کسانی که ایمان آورده153

 تردید، هللا با شکیبایان است. یاری بجویید ]که[ بی
بِۡر  هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصه َها ٱل يُّ

َ
أ َ َمَع  َيَٰٓ ةِِۚ إِنه ٱَّلله لَوَٰ َوٱلصه

َٰبِِرينَ   ١٥٣ ٱلصه

شوند، ُمرده . و به کسانی که در راه هللا کشته می154

اند؛ ولی شما نگویید؛ بلکه آنان ]نزد پروردگارشان[ زنده

 فهمید.نمی 

ۡحَيآء   
َ
ْۚ بَۡل أ َُٰتُۢ ۡمَو

َ
ِ أ َولَا َتُقولُواْ لَِمن ُيۡقَتُل فِي َسبِيِل ٱَّلله

ها تَۡشُعُرونَ َوَلَٰكِ   ١٥٤ ن ل

. و قطعاً شما را با چیزی از ]قبیل[ ترس و گرسنگی 155

]= قحطی[ و زیان مالی ]= نابودی یا دشوارِی کسبِ آن[  

و جانی ]= مرگ و میر یا شهادت[ و زیان محصوالت 

آزماییم؛ و ]ای پیامبر،[ شکیبایان را ]به  ]کشاورزی[ می

 آید[ بشارت بده؛م میآنچه در دنیا و آخرت برایشان فراه

َِن   َِن ٱلۡخَوِۡف َوٱلۡجُوِع َوَنۡقٖص م  َولََنۡبلَُونهُكم بَِشۡيٖء م 
َٰبِِرينَ  ِر ٱلصه ِ َمَرَِٰتِۗ َوبَش  نُفِس َوٱلثه

َ
َِٰل َوٱلۡأ ۡمَو

َ
 ١٥٥ ٱلۡأ

. همان کسانی که هر گاه مصیبتی به ایشان 156

گویند: »به راستی رسد ]از روی رضایت و تسلیم[ میمی

 گردیم«. ما از آِن هللا هستیم و به سوی او بازمی که

ِ َوِإنهآ إِلَۡيهِ   ِصيَبة  قَالُٓواْ إِنها َّلِله َصََٰبۡتُهم مُّ
َ
هِذيَن إَِذآ أ ٱل

 ١٥٦ َرَِٰجُعونَ 

. اینها هستند که درودها و رحمتی از پروردگارشان 157

 یافتگانند. برایشان است و همینان هدایت
ْوَلَٰٓئَِك َعلَيۡ 

ُ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  أ

ُ
ۖۡ َوأ ب ِِهۡم َوَرۡحمَة  ِن ره ِهۡم َصلََوَٰت  م 

 ١٥٧ ٱلُۡمۡهَتُدونَ 

های ]ظاهرِی شریعتِ[  . »صفا« و »مروه« از نشانه158

هللا است؛ پس هر کس که حج خانه ]کعبه[ یا عمره به  

آورد بر او گناهی نیست که طواف ]= سعی[ بین  جای می

این کار، از رفتارهای جاهلیت  آن دو را ]نیز[ انجام دهد ]و

گردد[؛ و کسی که به میِل خود کارِ نیکی انجام تلقی نمی

 گزار و داناست.تردید، هللا سپاسدهد، ]بداند که[ بی

وِ  
َ
ِۖۡ َفَمۡن َحجه ٱلَۡبۡيَت أ َفا َوٱلَۡمۡرَوَة ِمن َشَعآئِرِ ٱَّلله ۞إِنه ٱلصه

ن  
َ
َع َخيٗۡرا  ٱۡعَتَمَر فَلَا ُجَناَح َعلَۡيهِ أ وهَف بِِهَماْۚ َوَمن َتَطوه َيطه

َ َشاكٌِر َعلِيمٌ   ١٥٨ فَإِنه ٱَّلله
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که دالیل روشن و هدایتی را که نازل . کسانی 159

ایم ـ پس از آنکه در کتاب ]= تورات و انجیل[ برای کرده

دارند، هللا آنان را لعنت مردم بیان نمودیم ـ پنهان می

ـ نیز[  ـ اعم از فرشتگان و مؤمنان کنندگان ]کند و لعنتمی

 کنند؛بر آنان لعنت می

نَزلَۡنا ِمَن ٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱلُۡهَدىَٰ ِمنُۢ  
َ
هِذيَن يَۡكُتُموَن َمآ أ إِنه ٱل

  ُ ْوَلَٰٓئَِك يَلَۡعُنُهُم ٱَّلله
ُ
َُٰه لِلنهاِس فِي ٱلِۡكَتَِٰب أ َبۡعِد َما َبيهنه

َٰعُِنونَ   ١٥٩ َويَلَۡعُنُهُم ٱلله

که توبه کنند و ]کارهای ناشایستِ خود مگر کسانی  .160

را[ اصالح نمایند و ]حقیقت را[ آشکار سازند؛ اینان هستند  

 پذیرِ مهربانم.پذیرم و من توبهشان را میکه توبه

تُوُب َعلَۡيِهۡم  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ۡصلَُحواْ َوبَيهنُواْ فَأ

َ
هِذيَن تَابُواْ َوأ ها ٱل إِل

ا  وه نَا ٱلته
َ
 ١٦٠ ُب ٱلرهِحيمُ َوأ

که کفر ورزیدند ]و به انکار حق کوشیدند[ و . کسانی 161

در حال کفر ُمردند، لعنتِ هللا و فرشتگان و همۀ مردم بر 

 آنها خواهد بود. 

ْوَلَٰٓئَِك َعلَۡيِهۡم لَۡعَنُة  
ُ
اٌر أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَماتُواْ وَُهۡم ُكفه إِنه ٱل

ِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ وَ  ۡجمَعِينَ ٱَّلله
َ
اِس أ  ١٦١ ٱلنه

مانند و نه از  . در آن ]لعنت و عذاب[ جاودانه باقی می 162

شود و نه مهلت ]عذرخواهی[  عذابشان کاسته می

 یابند. می

ُف َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاُب َولَا ُهۡم   َخَٰلِِديَن فِيَها لَا ُيخَفه
 ١٦٢ يُنَظُرونَ 

است ]که[ جز . ]ای مردم،[ معبوِد شما معبودی یگانه 163

حق[ نیست؛ ]او[ بخشندۀ مهربان او ]هیچ[ معبودی ]به

 است.

ها ُهَو ٱلرهۡحَمَُٰن ٱلرهِحيمُ  ََٰه إِل هٓا إَِل ۖۡ ل  ١٦٣ َوِإَلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد 

ها و زمین و گذرِ شب . به راستی، در آفرینش آسمان164

بردارِی مردم در دریا هایی که برای بهرهو روز و کشتی

وانند و آبی که هللا از آسمان نازل نموده است که با آن ر

]و نابود شدن گیاه آن[ زنده کرده و  زمین را پس از مردنش 

انواع جنبندگان را در آن پراکنده است و ]همچنین[ در تغییر  

مسیرِ بادها و ابرهایی که در میان آسمان و زمین به  

اند، برای کسانی که  خدمت ]انسان[ گماشته شده

 هایی ]واضح از قدرت پروردگار[ است.اندیشند، نشانهمی

َهارِ   هۡيِل َوٱلنه ۡرِض َوٱۡختَِلَِٰف ٱل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو إِنه فِي َخلِۡق ٱلسه

نَزَل  
َ
اَس َوَمآ أ َوٱلُۡفلِۡك ٱلهتِي َتجۡرِي فِي ٱلَۡبۡحرِ بَِما يَنَفُع ٱلنه

آٖء  َمآِء ِمن مه ُ ِمَن ٱلسه ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِها  ٱَّلله
َ
ۡحَيا بِهِ ٱلۡأ

َ
فَأ

َحاِب   َِٰح َوٱلسه َِي ِ َدآبهةٖ َوتَۡصِريِف ٱلر 
َوبَثه فِيَها ِمن ُكل 

ۡرِض ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ 
َ
َمآِء َوٱلۡأ رِ َبيَۡن ٱلسه  ١٦٤ ٱلُۡمَسخه

. ]با وجود این آیات روشن،[ برخی از مردم، همتایانی  165

گزینند و آنها را همچون   را ]برای عبادت[ برمیغیر از هللا 

اند هللا که ایمان آوردهدارند؛ و]لی[ کسانی هللا دوست می

دارند؛ و کسانی که ]با ارتکاب شرک و را بیشتر دوست 

گناهان، بر خود[ ستم کردند، هنگامی که عذاب ]قیامت[ 

ست  را ببینند، ]خواهند دانست[ که تمام قدرت از آِن هللا ا

 کیفر است.و اینکه هللا سخت

نَداٗدا ُيحِبُّوَنُهۡم  
َ
ِ أ اِس َمن َيتهِخُذ ِمن ُدوِن ٱَّلله َوِمَن ٱلنه

هِذيَن   ُِۗ َولَۡو يََرى ٱل ه ِ َشدُّ ُحب ٗا َّلل 
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ ِۖۡ َوٱل ِ ٱَّلله َكُحب 

ِ َجمِ  نه ٱلُۡقوهَة َّلِله
َ
َ  َظلَُمٓواْ إِۡذ يََرۡوَن ٱلَۡعَذاَب أ نه ٱَّلله

َ
يٗعا َوأ

 ١٦٥ َشِديُد ٱلَۡعَذابِ 

که رهبران ]گمراهگر،[ از پیروان خود بیزاری . آنگاه 166

بینند و اسباب ]و تمام روابطی که  جویند و عذاب را میمی

 شد، همگی[ قطع شود. موجب نجاتشان می

هِذيَن ٱتهَبُعواْ َورَ  هِذيَن ٱتُّبُِعواْ ِمَن ٱل  ٱل
َ
أ ُواْ ٱلَۡعَذاَب  إِۡذ َتبَره

َ
أ

ۡسَباُب 
َ
َعۡت بِِهُم ٱلۡأ  ١٦٦ َوَتَقطه
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. و ]در آن هنگام،[ کسانی که ]در دنیا از رهبران 167

گویند: »کاش بازگشتی گمراهگر[ پیروی کرده بودند می

]به دنیا[ برای ما بود تا همان گونه که آنان از ما بیزاری  

 اینچنین  جستیم«. هللاجستند ]ما نیز[ از آنها بیزاری می

رفتارشان را که مایۀ حسرتشان است به آنان نشان 

دهد و ]کافران[ هرگز از آتش ]دوزخ[ بیرون نخواهند می

 آمد.

 ِمۡنُهۡم َكَما َتبَرهُءواْ  
َ
ٗة َفَنتَبَرهأ نه لََنا َكره

َ
هِذيَن ٱتهَبُعواْ لَۡو أ َوَقاَل ٱل

ۡعَمَٰلَهُ 
َ
ُ أ ُۗ َكَذَٰلَِك يُرِيِهُم ٱَّلله ۡم َحَسَرٍَٰت َعلَۡيِهۡمۖۡ َوَما ُهم  ِمنها

ارِ   ١٦٧ بَِخَٰرِِجيَن ِمَن ٱلنه

. ای مردم، از آنچه در زمین است حالل و پاکیزه 168

های شیطان ]که به وسیلۀ آنها  ها و[ گامبخورید و از ]راه

کشد[ پیروی نکنید که  به تدریج شما را به سوی عذاب می

 به راستی او دشمن آشکارِ شماست.

ۡرِض َحَلَٰلٗا َطي ِٗبا َولَا تَتهبُِعواْ  َيَٰٓ 
َ
ا فِي ٱلۡأ اُس ُكلُواْ ِممه َها ٱلنه يُّ

َ
أ

بِينٌ  ۡيَطَِٰنِۚ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو   مُّ َِٰت ٱلشه  ١٦٨ ُخُطَو

دهد و . ]او[ شما را فقط به بدی و زشتی فرمان می169

دانید به هللا نسبت  دارد تا[ آنچه را که نمیاینکه ]بر آن می

 هید.د

ِ َما لَا   ن َتُقولُواْ عَلَى ٱَّلله
َ
وِٓء َوٱلَۡفۡحَشآِء َوأ ُمُرُكم بِٱلسُّ

ۡ
إِنهَما يَأ

 ١٦٩ َتۡعلَُمونَ 

. و هنگامی که به آنان ]= کافران[ گفته شود: »از  170

گویند: ]نه،[  آنچه هللا نازل کرده است پیروی کنید«، می

م پیروی بلکه ما از چیزی که پدران خود را بر آن یافتی

کنیم. آیا اگر پدرانشان ]از حقیقت[ چیزی نفهمیده و می

هدایت نیافته باشند ]باز هم کورکورانه از آنان پیروی 

 کنند[؟می

لَۡفۡيَنا  
َ
ُ قَالُواْ بَۡل نَتهبُِع َمآ أ نَزَل ٱَّلله

َ
َوِإَذا قِيَل لَُهُم ٱتهبُِعواْ َمآ أ

َولَۡو 
َ
ْۚ أ ٓ ا َولَا  َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا كَاَن َءابَآؤُُهۡم لَا َيۡعقِلُوَن َشۡيـ ٗ

 ١٧٠ َيۡهَتُدونَ 

. َمَثل ]دعوت تو ـ ای محمد ـ برای هدایتِ این[ کافران،  171

زند ولی آن  همچون کسی است که چهارپایی را صدا می 

شنود؛ ]و حقیقت آن  ]چهارپا[ چیزی جز صدا و آوایی نمی 

اند که در مواجهه با ینکند. این کافران نیز چنرا درک نمی

 اندیشند.حق،[ کر و الل و کور هستند و از این رو نمی

ها   هِذي َيۡنعُِق بَِما لَا يَۡسَمُع إِل هِذيَن َكَفُرواْ َكَمَثِل ٱل َوَمَثُل ٱل
ُۢ بُۡكٌم ُعۡمي  َفُهۡم لَا َيۡعقِلُونَ  ْۚ ُصمُّ  ١٧١ ُدعَاٗٓء َونَِداٗٓء

ای های پاکیزهد، از نعمتای. ای کسانی که ایمان آورده172

ایم بخورید و شکرِ هللا را به جای آورید که روزِی شما کرده

 کنید.اگر تنها او را عبادت می

هِذيَن َءاَمُنواْ ُكلُواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما َرَزقَۡنَُٰكۡم   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِ إِن ُكنُتۡم إِيهاهُ َتۡعُبُدونَ   ١٧٢ َوٱۡشُكُرواْ َّلِله

قیق، ]هللا[ ُمردار و خون و گوشت خوک و آنچه  . به تح173

را که ]هنگام ذبح،[ ناِم غیر هللا بر آن برده شود بر شما 

حرام کرده است؛ پس هر كس ]برای حفظ جان خود، به  

خواه  خوردن آنها[ ناچار شود، در صورتی که سركش و زیاده 

نباشد، بر او گناهی نیست. به راستی که هللا آمرزندۀ 

 ت.مهربان اس

هِله  
ُ
َم َولَحَۡم ٱلۡخِنِزيرِ َوَمآ أ إِنهَما َحرهَم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتَة َوٱلده

ِۖۡ َفَمِن ٱۡضُطره َغيَۡر بَاٖغ َولَا عَادٖ فَلَآ إِۡثَم َعلَۡيهِِۚ   بِهِۦ لَِغيِۡر ٱَّلله
َ َغُفور  رهِحيمٌ   ١٧٣ إِنه ٱَّلله

دربارۀ نبوت   که آنچه را هللا در کتاب ]تورات. کسانی 174

محمد صلی هللا علیه وسلم[ نازل کرده است کتمان 

کنند و آن را ]برای کسبِ مال و مقاِم دنیا[ به بهای می

هایشان فروشند، ]در حقیقت[ جز آتش در شکماندکی می 

گوید و ]از  برند و هللا روز قیامت با آنان سخن نمیفرو نمی 

ُ ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب َويَۡشتَُروَن   نَزَل ٱَّلله
َ
هِذيَن يَۡكُتُموَن َمآ أ إِنه ٱل

اَر   ها ٱلنه ُكلُوَن فِي ُبُطونِِهۡم إِل
ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َما يَأ

ُ
بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيلًا أ
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اکی خواهند  کند و عذاب دردنپلیدِی گناه[ پاکشان نمی

 داشت.
ِيِهۡم َولَُهۡم   ُ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َولَا يَُزك  َعَذاٌب  َولَا يُكَل ُِمُهُم ٱَّلله

لِيمٌ 
َ
 ١٧٤ أ

. اینان همان کسانی هستند که گمراهی را به  175

]بهای[ هدایت و عذاب را به ]بهای[ آمرزش خریدند؛ پس  

 بر ]تحم ل[ آتش ]دوزخ[ چه شکیبا هستند!

َلَٰلََة بِٱلُۡهَدىَٰ َوٱلَۡعَذاَب بِٱلَۡمۡغفَِرةِِۚ   هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلضه ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ۡصبَ 
َ
ارِ َفَمآ أ  ١٧٥ رَُهۡم عَلَى ٱلنه

. این ]مجازات بر کتمان حق،[ به خاطر آن است که  176

حق نازل کرده است و هللا کتاب]های آسمانی[ را به

که در آن اختالف کردند، دشمنی بسیار دور و کسانی 

 درازی ]با حقیقت[ دارند. 

َل ٱلِۡكَتََٰب  َ نَزه نه ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ هِذيَن ٱۡخَتلَُفواْ فِي  َذ ِۗ َوِإنه ٱل ِ بِٱلۡحَق 

 ١٧٦ ٱلِۡكَتَِٰب لَِفى ِشَقاقِۭ بَعِيدٖ 

. نیکی ]فقط[ این نیست که ]برای نماز[ روی خود را  177

به سوی مشرق و ]یا[ مغرب بگردانید؛ بلکه نیكى آن  

است كه كسى به هللا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب 

ن آورد و مال ]خود[ را ـ با وجود ]آسمانی[ و پیامبران ایما 

ـ به خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و دوست داشتنش 

کنندگان ]= گدایان[ و در ]راه  ماندگان و درخواستدر راه

بپردازد؛ و دارد و زکات آزادِی[ بردگان ببخشد و نماز برپا  

بندند به پیمانشان وفا ]نیز[ کسانی که چون عهد می

انی که[ در فقر و سختی و زیان و بیماری کنند و ]کسمی

و به هنگام ]شدت گرفتِن[ نبرد، ]پایداری و[ شکیبایی 

اند[ کسانی ها آراستهکنند؛ آنان ]که به این ویژگی می

 هستند که راست گفتند و همانان پرهیزگارانند. 

ُّواْ وُُجوَهُكۡم قَِبَل  ن تَُول
َ
ٱلَۡمۡشِرِق َوٱلَۡمۡغرِِب  ۞لهيَۡس ٱلۡبِره أ

ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ   َوَلَِٰكنه ٱلۡبِره َمۡن َءاَمَن بِٱَّلله
بِي ِـَۧن َوَءاتَي ٱلَۡماَل عَلَىَٰ ُحب ِهِۦ َذوِي ٱلُۡقۡربَيَٰ   َوٱلِۡكَتَِٰب َوٱلنه

آئِلِينَ  بِيِل َوٱلسه َِقاِب  َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيَن َوٱۡبَن ٱلسه  َوفِي ٱلر 
  ْۡۖ ََٰهُدوا ةَ َوٱلُۡموفُوَن بَِعۡهِدهِۡم إَِذا َع َكوَٰ َة َوَءاتَي ٱلزه لَوَٰ قَاَم ٱلصه

َ
َوأ

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ِسِۗ أ

ۡ
آِء وَِحيَن ٱلَۡبأ ره َسآِء َوٱلضه

ۡ
َٰبِِريَن فِي ٱلَۡبأ َوٱلصه

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتهُقونَ 
ُ
ْۖۡ َوأ هِذيَن َصَدقُوا  ١٧٧ ٱل

اید، در ]مورد[ کشتگان]ی  کسانی که ایمان آورده. ای 178

اند، حکِم[ قصاص بر شما که از روی عمد به قتل رسیده

مقرر گشته است: آزاد در برابرِ آزاد و برده در برابر برده و 

[اش زن در برابر زن. پس اگر کسی از جانب برادر ]دينى

[ به او گذشت [، چیزى ]از حق قصاص ]يعنى ولى  مقتول

د، ]از سوی عفو کننده[ باید خوشرفتاری شود ]و شو

سختگیری و بدرفتاری نشود، و از سوی قاتل نیز به ولی  

مقتول[ پرداختِ ]دیه[ با نیکی انجام گیرد ]و در آن کم و 

کاست نباشد[. این ]حکم،[ تخفیف و رحمتی است از  

سوی پروردگارتان؛ پس اگر کسی بعد از آن ]گذشت و 

 ند، عذابی دردناک ]در انتظار[ دارد.قبول دیه[ تجاوز ک

هِذيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلۡقَِصاُص فِي ٱلَۡقۡتلَىِۖ   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِۚ َفَمۡن ُعِفَى لَُهۥ   نَثيَٰ
ُ
نَثيَٰ بِٱلۡأ

ُ
ِ َوٱلَۡعۡبُد بِٱلَۡعۡبِد َوٱلۡأ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُر 

 
َ
ُۢ بِٱلَۡمۡعُروِف َوأ ِخيهِ َشۡيء  فَٱت َِباُع

َ
َدآٌء إِلَۡيهِ بِإِۡحَسَٰٖنِۗ  ِمۡن أ

َٰلَِك   ُۗ َفَمِن ٱۡعَتَدىَٰ َبۡعَد َذ ب ُِكۡم َوَرۡحمَة  ِن ره َٰلَِك َتخۡفِيف  م  َذ
لِيم  

َ
 ١٧٨ فَلَُهۥ َعَذاٌب أ

. ای خردمندان، در قصاص برای شما ]تداوِم[ زندگی 179

 است؛ باشد که تقوا پیشه کنید. 
وْ 

ُ
ة  َيَٰٓأ لَۡبَِٰب لََعلهُكۡم  َولَُكۡم فِي ٱلۡقَِصاِص َحَيوَٰ

َ
لِي ٱلۡأ

 ١٧٩ َتتهُقونَ 
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. بر شما مقرر شده است که هر گاه زماِن مرگِ یکی  180

از شما فرا رسید، اگر مالی از خود به جای گذاشته است،  

ای شایسته  برای پدر و مادر و خویشاوندان، به شیوه

وصیت کند. این ]کار،[ حقی است بر پرهیزگاران ]که باید 

 ند[.انجام ده

َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت إِن تََرَك َخيًۡرا  
َ
ُكتَِب َعلَۡيُكۡم إَِذا َحَضَر أ

ا عَلَى   ۡقَربِيَن بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحقًّ
َ
َٰلَِديِۡن َوٱلۡأ ٱلۡوَِصيهُة لِلَۡو

 ١٨٠ ٱلُۡمتهقِينَ 

. پس هر کس آن ]وصیت[ را پس از شنیدنش تغییر  181

ن را تغییر  دهد، گناهش تنها بر ]عهدۀ[ کسانی است که آ

 دهند. به راستی که هللا شنوای داناست.می

هِذيَن   لَُهۥ َبۡعَد َما َسِمَعُهۥ فَإِنهَمآ إِۡثُمُهۥ عَلَى ٱل َفَمنُۢ بَده
َ َسِميٌع َعلِيم   ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله لُونَُه ِ  ١٨١ ُيَبد 

جای[  عدالتی ]و تمایل بیکه از بی. اما کسی 182

ه[ یا از گناه او ]در وصیت کننده ]نسبت به بعضی ورثوصیت 

نامشروع[ بترسد و ]با اصالحِ وصیت[ میان آنان ]= وارثان[،  

سازش برقرار کند، بر او گناهی نیست ]و مشموِل حکم 

 باشد[. همانا هللا آمرزندۀ مهربان است.تبدیِل وصی ت نمی 

ۡصلََح 
َ
ۡو إِثٗۡما فَأ

َ
وٖص َجَنًفا أ بَيَۡنُهۡم فَلَآ إِۡثَم  َفَمۡن َخاَف ِمن مُّ

َ َغُفور  رهِحيم    ١٨٢ َعلَۡيهِِۚ إِنه ٱَّلله

اید، روزه بر شما واجب . ای کسانی که ایمان آورده183

که پیش از شما  گونه که بر کسانیشده است همان

 بودند ]نیز[ واجب شده بود؛ باشد که پرهیزگار شوید.

هِذيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب  َها ٱل يُّ
َ
أ َياُم َكَما ُكتَِب    َيَٰٓ ِ َعلَۡيُكُم ٱلص 

هِذيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلهُكۡم َتتهُقونَ   ١٨٣ عَلَى ٱل

کس از شما دارى كنید[؛ و هر . روزهایی معین ]را روزه184

اندازۀ آن روزهایی که   که بیمار یا مسافر باشد، ]به

نتوانسته است روزه بگیرد[ تعدادی از روزهای دیگر ]را روزه  

بگیرد[؛ و بر کسانی که توانایی آن را ندارند، الزم است 

دادن به یک  فدیه بدهند ]و آن، به ازای هر روز،[ خوراک

مسکین است؛ و هر کس به میِل خود ]بیشتر[ نیکویی  

بخشی، به سوِد اوست و[ برایش بهتر کند، آن ]افزون

 داری را[ بدانید، روزه برایتان بهتراست؛ و اگر ]فضیلت روزه

 ]از افطار و پرداختِ فدیه[ است.

ۡو عَلَىَٰ َسَفرٖ  
َ
رِيًضا أ ۡعُدوَدَٰٖتِۚ َفَمن َكاَن ِمنُكم مه يهاٗما مه

َ
أ

هِذيَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَة  َطَعاُم   ْۚ وَعَلَى ٱل َخَر
ُ
يهاٍم أ

َ
ِۡن أ ة  م  فَعِده

ن تَُصومُ 
َ
ۚۥْ َوأ هُه َع َخيٗۡرا َفُهَو َخيۡر  ل واْ  ِمۡسِكيٖنِۖ َفَمن َتَطوه

 ١٨٤ َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

. ماه رمضان، ]ماهی[ است که قرآن در آن نازل شده 185

است؛ ]کتابی[ که راهنمای مردم است و دالیل آشکاری 

از هدایت ]با خود دارد[ و جداکننده ]حق از باطل[ است. 

پس هر یک از شما ]که ُمقیم و سالم است و[ این ماه را  

کس که بیمار یا در سفر   ، باید آن را روزه بدارد و هردریابد

باشد، ]باید به تعداد روزهایی که روزه نگرفته است[  

روزهای دیگری ]را روزه بگیرد[. هللا ]با بیان این احکام،[  

خواهد تا ]بتوانید  خواهد و دشواری نمیبرایتان آسانی می 

نکه شما را روزه ماه رمضان[ را کامل کنید و هللا را برای آ

هدایت کرده است، به بزرگی یاد کنید؛ باشد که شکر 

 گزارید.

نزَِل فِيهِ ٱلُۡقۡرَءاُن ُهٗدى ل ِلنهاِس 
ُ
هِذٓي أ َشۡهُر َرَمَضاَن ٱل

ۡهَر   َِن ٱلُۡهَدىَٰ َوٱلُۡفۡرَقاِنِۚ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلشه َوبَي َِنَٰٖت م 
 َ ۡو عَل

َ
ُۗ  فَلَۡيُصۡمُهۖۡ َوَمن َكاَن َمرِيًضا أ َخَر

ُ
يهاٍم أ

َ
ِۡن أ ة  م  ىَٰ َسَفرٖ فَعِده

ُ بُِكُم ٱلۡيُۡسَر َولَا يُرِيُد بُِكُم ٱلُۡعۡسَر َولُِتۡكِملُواْ   يُرِيُد ٱَّلله
َُٰكۡم َولََعلهُكۡم   َ عَلَىَٰ َما َهَدى ةَ َولُِتَكب ُِرواْ ٱَّلله ٱلۡعِده

 ١٨٥ تَۡشُكُرونَ 

از تو بپرسند، . و ]ای پیامبر،[ هرگاه بندگانم دربارۀ من 186

]به آنان بگو[ من نزدیکم و دعای دعاکننده را ـ هنگامی که 

کنم؛ پس ]آنان فقط[ باید دعوت مرا  مرا بخوانَد ـ اجابت می

 یابند. بپذیرند و به من ایمان بیاورند؛ باشد که راه 

اِع   ِجيُب َدۡعَوةَ ٱلده
ُ
لََك ِعَبادِي َعن ِي فَإِن ِي قَرِيٌبۖۡ أ

َ
َوِإَذا َسأ

 ١٨٦ ا َدعَاِنِۖ فَلۡيَۡسَتِجيُبواْ لِي َولُۡيۡؤِمُنواْ بِي لََعلهُهۡم يَۡرُشُدونَ إِذَ 
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. ]ای مؤمنان،[ آمیزش با همسرانتان در شب]های[  187

روزه، بر شما حالل گردیده است. آنان لباس شما هستند 

و شما لباس آنان ]= مایه آرامش و سبب پاکدامنی 

که شما به خود خیانت دانست یکدیگر[ هستید. هللا می

کردید ]و با آنکه در اوایل اسالم، آمیزش پس از نماز می

توجه بودید[؛  عشاء در شب روزه حرام بود، شما به آن بی

تان را پذیرفت و از شما درگذشت؛ پس اکنون ]در  پس توبه

توانید[ با آنان آمیزش کنید و آنچه را که  های روزه میشب

است ]از ایشان[ طلب کنید. هللا برایتان مقرر داشته 

بخورید و بیاشامید تا رشتۀ سپیِد صبح ]= فجرِ صادق[ از  

رشتۀ سیاه ]شب[ برایتان آشکار گردد؛ آنگاه روزه را تا  

که در مساجد معتکف شب به پایان برسانید؛ و در حالی 

هستید با زنان آمیزش نکنید. این مرزهای ]احکاِم[ الهی 

وید. هللا اینچنین آیات ]و است؛ پس به آنها نزدیک نش

سازد؛ باشد که  احکاِم[ خود را برای مردم روشن می

 پرهیزگار شوند.

فَُث إِلَيَٰ نَِسآئُِكۡمْۚ ُهنه لَِباس    َياِم ٱلره ِ ِحله لَُكۡم لَۡيلََة ٱلص 
ُ
أ

نهُكۡم ُكنُتۡم َتخَۡتانُوَن  
َ
ُ أ ُۗ َعلَِم ٱَّلله هُهنه نُتۡم لَِباس  ل

َ
لهُكۡم َوأ

نُفسَ 
َ
ُكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡم وََعَفا َعنُكۡمۖۡ فَٱلَٰٔۡـَن َبَِٰشُروُهنه  أ

ُ لَُكۡمْۚ وَُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َحتهيَٰ يَتََبيهَن  َوٱۡبَتُغواْ َما َكَتَب ٱَّلله
ۡسَوِد ِمَن ٱلَۡفۡجرِِۖ ُثمه  

َ
ۡبَيُض ِمَن ٱلۡخَۡيِط ٱلۡأ

َ
لَُكُم ٱلۡخَۡيُط ٱلۡأ
َياَم إِلَي ِ واْ ٱلص  تِمُّ

َ
َِٰكُفوَن فِي   أ نُتۡم َع

َ
هۡيِلِۚ َولَا تَُبَِٰشُروُهنه َوأ ٱل

  ُ ُۗ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله ِ فَلَا َتۡقَربُوَها ٱلَۡمَسَِٰجِدِۗ تِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله
 ١٨٧ َءاَيَٰتِهِۦ لِلنهاِس لََعلهُهۡم َيتهُقونَ 

. و اموالتان را بین خود به باطل ]و ناحق[ نخورید و 188

بخشی از مال مردم را به گناه بخورید، قضیه را  برای آنکه 

دانید ]که  به حاکمان ارجاع ندهید، در حالی که خودتان می

 این کار، گناه است[. 

َٰلَُكم بَيَۡنُكم بِٱلَۡبَِٰطِل َوتُۡدلُواْ بَِهآ إِلَي   ۡمَو
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
َولَا تَأ

ِۡن  ُكلُواْ فَرِيٗقا م 
ۡ
نُتۡم  ٱلۡحُكهاِم لَِتأ

َ
اِس بِٱلِۡإثِۡم َوأ َِٰل ٱلنه ۡمَو

َ
أ

 ١٨٨ َتۡعلَُمونَ 

پرسند؛ ها]ی ماه[ می. ]ای پیامبر،[ از تو دربارۀ هالل189

بگو: »آنها بیان اوقات ]و تقویم طبیعی[ برای مردم و 

]وسیلۀ تعییِن وقتِ[ حج هستند«. نیکوکاری آن نیست که  

ها وارد  ت خانه]مانند دوران جاهلیت، در حال احرام،[ از پش

شوید؛ بلكه نیكى آن است كه شخص تقوا پیشه كند؛ 

ها از درهایشان وارد شوید ]پس پرهیزگار باشید[ و به خانه

 و از هللا بترسید؛ باشد که رستگار شوید. 

  ُۗ َٰقِيُت لِلنهاِس َوٱلۡحَج ِ هِلهةِِۖ قُۡل ِهَي َمَو
َ
۞يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلۡأ

ن  
َ
تُواْ ٱلُۡبُيوَت ِمن ُظُهورَِها َوَلَِٰكنه ٱلۡبِره  َولَيَۡس ٱلۡبِرُّ بِأ

ۡ
تَأ

َ لََعلهُكۡم   َٰبَِهاْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله بَۡو
َ
تُواْ ٱلُۡبُيوَت ِمۡن أ

ۡ
ِۗ َوأ َمِن ٱتهَقىَٰ

 ١٨٩ ُتۡفلُِحونَ 

جنگند، بجنگید  که با شما می. و در راه هللا با کسانی 190

و کهنساالن[ از  کردن و کشتن کودکان و زنان و]لی با ُمثله

حد تجاوز نکنید ]که[ به راستی، هللا تجاوزگران را دوست 

 ندارد.

ْْۚ إِنه   هِذيَن يَُقَٰتِلُونَُكۡم َولَا َتۡعَتُدٓوا ِ ٱل َٰتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َوَق
َ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡعَتِدينَ   ١٩٠ ٱَّلله

. و آنان ]= مشرکان[ را هر کجا یافتید، بکشید و از  191

اند اخراجشان کنید؛ ا ]= مکه[ که شما را بیرون کردهآنج

زیرا فتنه ]کفر و شرک و آزار رساندن به مسلمانان،[ بدتر 

از قتل است؛ و ]با وجود این،[ در کنار مسجدالحرام با آنان 

پیکار نکنید مگر اینکه در آنجا با شما بجنگند؛ پس اگر ]در 

سزای کافران  آنجا[ با شما جنگیدند، آنان را بکشید ]که[ 

 چنین است. 

ِۡن َحۡيُث   ۡخرُِجوُهم م 
َ
َوٱۡقُتلُوُهۡم َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ

َشدُّ ِمَن ٱلَۡقۡتِلِۚ َولَا تَُقَٰتِلُوُهۡم ِعنَد  
َ
ۡخرَُجوُكۡمْۚ َوٱلۡفِۡتَنُة أ

َ
أ

ََٰتلُوُكۡم   ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم َحتهيَٰ يَُقَٰتِلُوُكۡم فِيهِِۖ فَإِن َق
َٰفِرِينَ  فَٱۡقُتلُوُهۡمُۗ   ١٩١ َكَذَٰلَِك َجَزآُء ٱلَۡك

. پس اگر ]از کفرشان[ دست برداشتند ]از نبرد دست  192

 گمان، هللا آمرزندۀ مهربان است.بکشید که[ بی
َ َغُفور  رهِحيم    ١٩٢ فَإِِن ٱنَتَهۡواْ فَإِنه ٱَّلله
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. و با آنها بجنگید تا فتنه ]= شرک[ باقی نمانَد و دین،  193

]خالصانه[ از آِن هللا گردد. پس اگر دست برداشتند، ]ستم  

 نکنید که[ ستم، جز بر ستمکاران روا نیست. 

ِۖۡ فَإِِن   يُن َّلِله ِ َٰتِلُوُهۡم َحتهيَٰ لَا تَُكوَن فِۡتَنة  َويَُكوَن ٱلد  َوَق
َٰلِِمينَ  ها عَلَى ٱلظه  ١٩٣ ٱنَتَهۡواْ فَلَا ُعۡدَوََٰن إِل

ل هفتم هجری( که امکان . ]این[ ماه حرام ])سا194

گزاردن یافتید[، در برابر ماه حرام ]سال گذشته[  عمره

است ]که مشرکان شما را از ادای حج بازداشتند[ و 

]هتِک[ ُحرمتها]ی سرزمین و ماه حرام[ قصاص دارد؛ پس  

که دشمنی کرد، همان گونه که بر شما دشمنی  کس هر

روا کنید؛ و بدانید کرده است، با او دشمنی نمایید و از هللا پ

 که هللا با پرهیزگاران است.

ْۚ َفَمِن   ۡهرِ ٱلۡحََراِم َوٱلۡحُُرَمَُٰت قَِصاص  ۡهُر ٱلۡحََراُم بِٱلشه ٱلشه
ٱۡعَتَدىَٰ َعلَۡيُكۡم فَٱۡعَتُدواْ َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما ٱۡعَتَدىَٰ  

َ َمَع  نه ٱَّلله
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ  ١٩٤ ٱلُۡمتهقِينَ َعلَۡيُكۡمْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

. و در راه هللا انفاق کنید و ]با فرار از میدان جهاد و 195

ترک انفاق،[ خود را با دست خویشتن به هالکت نیفکنید؛  

 دارد.و نیکی کنید ]که[ به راستی هللا نیکوکاران را دوست 

يِۡديُكۡم إِلَي ٱلته 
َ
ِ َولَا تُلُۡقواْ بِأ نفُِقواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله

َ
ۡهلَُكةِ  َوأ

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ  ْْۚ إِنه ٱَّلله ۡحِسُنٓوا
َ
 ١٩٥ َوأ

. و حج و عمره را برای هللا به پایان رسانید و اگر ]به  196

سبب مانعی مانند ترس از دشمن یا ابتال به بیماری از این  

، آنچه از قربانی ]اعم از شتر، گاو یا  کار[ بازماندید 

و آنگاه از احرام خارج گوسفند[ میسر شد ]ذبح کنید 

شوید[ و سرهایتان را نتراشید تا قربانی به جایگاهش ]در  

قربانگاه[ برسد؛ و اگر کسی از شما بیمار بود و یا 

ای در سر داشت ]که ناچار بود به سبب آن، در  ناراحتی

حال احرام سرش را بتراشد،[ فدیه بدهد؛ از ]قبیل: سه  

ه شش مسکیِن حرم[  روز[ روزه یا صدقه ]= خوراک دادن ب

یا قربانی کردن گوسفندی ]که میان فقرای حرم تقسیم  

کس از عمره  که در امان بودید، هر شود[. پس هنگامی

مند گردید و سپس ]اعمال[ حج را آغاز کرد، آنچه از  بهره

کس ]قربانی[ کند[؛ و هر قربانی ]برایش[ میسر شد ]ذبح 

هفت روز ]دیگر[  نیافت، ]باید[ سه روز در ]ایام[ حج و

که ]به خانه[ بازگشتید روزه بگیرد. این، ده ]روزِ[  هنگامی 

اش کامل است. این ]حکم[ برای کسی است که خانواده

ساکن مسجدالحرام ]= مکه و اطراف آن[ نباشد؛ و از هللا  

 کیفر است.پروا کنید و بدانید که هللا سخت

 ِْۚ واْ ٱلۡحَجه َوٱلُۡعۡمَرةَ َّلِله تِمُّ
َ
ۡحِصۡرُتۡم َفَما ٱۡسَتيَۡسَر ِمَن  َوأ

ُ
 فَإِۡن أ

ۚۥْ   هُه ٱلَۡهۡدِيِۖ َولَا َتحۡلُِقواْ ُرُءوَسُكۡم َحتهيَٰ َيۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َمحِل
ِسهِۦ فَفِۡديَة   

ۡ
أ ِن ره ٗذى م 

َ
ۦٓ أ ۡو بِهِ

َ
رِيًضا أ َفَمن َكاَن ِمنُكم مه

ِمنُتمۡ 
َ
ۡو نُُسٖكِۚ فَإَِذآ أ

َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ِن ِصَياٍم أ  َفَمن َتَمتهَع  م 

هۡم َيِجۡد   بِٱلُۡعۡمَرةِ إِلَي ٱلۡحَج ِ َفَما ٱۡسَتيَۡسَر ِمَن ٱلَۡهۡدِيِۚ َفَمن ل
يهاٖم فِي ٱلۡحَج ِ وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمُۗ تِلَۡك َعَشَرة   

َ
ََٰثةِ أ فَِصَياُم ثََل

ۡهلُُهۥ َحاِضِري ٱلَۡمۡسِجِد  
َ
هۡم يَُكۡن أ َٰلَِك لَِمن ل ُۗ َذ َكاِملَة 

َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ  نه ٱَّلله
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ  ١٩٦ ٱلۡحََراِمِۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

های مشخصی است ]از آغاز شوال  . ]موسِم[ حج ماه197

ها حج را ]بر  که در این ماه تا دهم ذیحجه[؛ پس کسی

خود[ واجب گردانَد، ]باید بداند که[ در حج، آمیزش جنسی 

گیری ]و جدال، روا[ نیست؛ و هر کار و ]ارتکابِ[ گناه و در

داند؛ و ]خوراک و نیکی که انجام دهید، هللا آن را می

پوشاک مورد نیاز حج را برای خود فراهم کنید و[ توشه  

برگیرید ]ولی به یاد داشته باشید که[ به راستی، بهترین 

 توشه، پرهیزگاری است؛ و ای خردمندان، از من پروا کنید.

ۡشهُ 
َ
ْۚ َفَمن فَرََض فِيِهنه ٱلۡحَجه فَلَا َرفََث  ٱلۡحَجُّ أ ۡعلُوَمَٰت  ر  مه

ُۗ َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخيٖۡر   َولَا فُُسوَق َولَا ِجَداَل فِي ٱلۡحَج ِ
ۡقَوىَِٰۖ َوٱتهُقوِن   ادِ ٱلته ُدواْ فَإِنه َخيَۡر ٱلزه ُۗ َوتََزوه ُ َيۡعلَۡمُه ٱَّلله

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
أ  ١٩٧ َيَٰٓ

هی بر شما نیست که ]در ایام حج، با خرید و  . گنا198

فروش[ از فضل پروردگارتان ]منفعت و روزی[ طلب کنید؛ و 

که ]روز نهم، پس از وقوف[ از عرفات کوچ کردید،  هنگامی

ب ُِكۡمْۚ فَإَِذآ   ِن ره ن تَبَۡتُغواْ فَۡضلٗا م 
َ
لَيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

َ ِعنَد ٱلَۡمۡشَعرِ ٱلۡحََراِمِۖ   َٰٖت فَٱۡذُكُرواْ ٱَّلله ِۡن َعَرَف فَۡضُتم م 
َ
أ
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هللا را در »َمشَعر الحرام« یاد کنید؛ و او را یاد کنید، زیرا 

و  شما را که پیشتر از گمراهان بودید ]به ادای مناسک حج

 دیگر اعمال عبادی[ هدایت کرد.

ِن َقۡبلِهِۦ لَِمَن   َُٰكۡم َوِإن ُكنُتم م  َوٱۡذُكُروُه َكَما َهَدى
ٓا  ١٩٨ ل ِينَ ٱلضه

. سپس از همانجا که مردم ]= پیروان ابراهیم[ روانه  199

شوند ]شما نیز از عرفات به سوی ِمنی[ حرکت کنید و می

تردید، هللا آمرزندۀ مهربان از هللا آمرزش بخواهید ]زیرا[ بی

 است.

ْۚ إِنه  َ اُس َوٱۡسَتۡغفُِرواْ ٱَّلله فَاَض ٱلنه
َ
فِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
  ُثمه أ

َ َغُفور  رهِحيم    ١٩٩ ٱَّلله

. پس چون مناسک ]حج[ خود را به جای آوردید، 200

کردید ـ  همان گونه که پدرانتان را ]با فخر و غرور[ یاد می

بلکه ]بهتر و[ بیشتر از آن ـ هللا را یاد کنید؛ و برخی از مردم  

گویند: »پروردگارا، در دنیا ]مال و ]کافرانی[ هستند که می

ای ]از  به ما عطا کن«. این شخص در آخرت بهره فرزند[

 های الهی[ ندارد.نعمت

َ َكِذۡكرُِكۡم   َنَِٰسَكُكۡم فَٱۡذُكُرواْ ٱَّلله فَإَِذا قََضۡيُتم مه
اِس َمن َيُقوُل َربهَنآ َءاتَِنا   َشده ذِۡكٗراُۗ فَِمَن ٱلنه

َ
ۡو أ

َ
َءابَآَءُكۡم أ

ۡنَيا َوَما لَُهۥ فِي   ٢٠٠ ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَلَٰقٖ فِي ٱلدُّ

. و برخی ]دیگر[ از ایشان ]مؤمنانی[ هستند که  201

گویند: »پروردگارا، در دنیا نیکی ]= روزی، سالمتی، می

دانش و ایمان[ به ما عطا کن و در آخرت ]نیز[ نیکی ]عطا  

 فرما[ و ما را از عذاب آتش نگه دار«. 

 ِ ن َيُقوُل َربهَنآ َءات ۡنَيا َحَسَنٗة َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِ  َوِمۡنُهم مه َنا فِي ٱلدُّ
ارِ   ٢٠١ َحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب ٱلنه

ای دارند؛ و هللا در  . اینانند که از دستاوردشان بهره202

 حسابرسى، سریع است.
ُ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ  ْْۚ َوٱَّلله ا َكَسبُوا ِمه ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم نَِصيب  م 

ُ
 ٢٠٢ أ

روزهای معی ن ]= سه روز ایام تَشریق . هللا را در  203

که  حجه([ یاد کنید؛ پس کسی )یازدهم تا سیزدهم ذی

شتاب کند و طی دو روز ]اعمال را انجام دهد،[ گناهی بر 

او نیست؛ و کسی که تأخیر کند ]و اعمال را در سه روز  

انجام دهد،[ گناهی بر او نیست. ]این حق اختیار،[ برای  

شه کند؛ و ]ای مؤمنان،[ از هللا پروا است که تقوا پی کسی

 کنید و بدانید که به سوی او محشور خواهید شد. 

َل فِي يَۡوَميِۡن   ۡعُدوَدَٰٖتِۚ َفَمن َتَعجه يهاٖم مه
َ
َ فِٓي أ ۞َوٱۡذُكُرواْ ٱَّلله

ِۗ َوٱتهُقواْ   َر فَلَآ إِۡثَم َعلَۡيهِِۖ لَِمِن ٱتهَقىَٰ خه
َ
فَلَآ إِۡثَم َعلَۡيهِ َوَمن تَأ

 َ نهُكۡم إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ ٱَّلله
َ
 ٢٠٣  َوٱۡعلَُمٓواْ أ

. و ]ای پیامبر،[ از مردم کسی هست که گفتارش در  204

اندازد و هللا را بر  ]مورد[ زندگی دنیا تو را به شگفت می

گیرد ]تا جایی ]ایمان قلبی و[ آنچه در دلش دارد گواه می

در زمرۀ[  پنداری[ و حال آنکه او ]که او را راستگو می

تریِن دشمنان ]و بدخواهاِن اسالم و مسلمین[  سرسخت 

 است.

ۡنَيا َويُۡشِهُد   ةِ ٱلدُّ اِس َمن ُيۡعِجُبَك قَۡولُُهۥ فِي ٱلۡحََيوَٰ َوِمَن ٱلنه
لَدُّ ٱلۡخَِصامِ 

َ
َ عَلَىَٰ َما فِي قَلۡبِهِۦ وَُهَو أ  ٢٠٤ ٱَّلله

زدت[ گردانَد و ]از نکه ]از تو[ روی برمی. او هنگامی 205

رسد،[ در راِه فساد در زمین  رود ]یا به ریاستی میمی

کوشد و ]محصوالت[ کشاورزی و چهارپایان را نابود می

 سازد؛ و هللا فساد و ]تباهکاری[ را دوست ندارد.می

ۡرِض لُِيۡفِسَد فِيَها َويُۡهلَِك ٱلۡحَۡرَث  
َ
هيَٰ َسَعىَٰ فِي ٱلۡأ َوِإَذا تََول

 َ ُ ل ْۚ َوٱَّلله  ٢٠٥ ا ُيحِبُّ ٱلَۡفَسادَ َوٱلنهۡسَل
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شود: »از هللا بترس«،  . و هنگامی که به او گفته می206

بینی ]و غرور[ او را به ]استمرار بر انجام[ گناه خودبزرگ

کشانَد؛ پس ]آتش[ جهنم برایش کافی است و چه بد  می

 جایگاهی است!

َخَذتُۡه 
َ
َ أ ُة بِٱلِۡإثِۡمِۚ فََحۡسُبُهۥ َجَهنهُمۖۡ  َوِإَذا قِيَل لَُه ٱتهِق ٱَّلله ٱلۡعِزه

 ٢٠٦ َولَبِۡئَس ٱلِۡمَهادُ 

. و از مردم کسی ]نیز[ هست که جان خود را برای 207

فروشد؛ و هللا نسبت به بندگان کسبِ خشنودی هللا می

 مهربان است.

 ُ ِْۚ َوٱَّلله اِس َمن يَۡشِري َنۡفَسُه ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱَّلله   َوِمَن ٱلنه
 ٢٠٧ َرُءوُفُۢ بِٱلۡعَِبادِ

اید، همگی به اسالم ]و  . ای کسانی که ایمان آورده208

های شیطان پیروی ها و[ گاماطاعتِ هللا[ درآیید و از ]راه

 نکنید. به راستی که او دشمن آشکار شماست.

لِۡم َكآفهٗة َولَا تَ  ِ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡدُخلُواْ فِي ٱلس  َها ٱل يُّ
َ
أ تهبُِعواْ  َيَٰٓ

بِين   ۡيَطَِٰنِۚ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو   مُّ َِٰت ٱلشه  ٢٠٨ ُخُطَو

های روشن و آشکار برایتان . و اگر پس از آنکه نشانه209

آمد، لغزش کردید و ]منحرف شدید[، بدانید که هللا 

 ناپذیرِ حکیم است.شکست

ِنُۢ َبۡعِد َما َجآَءتُۡكُم  نه  فَإِن َزلَلُۡتم م 
َ
ٱلَۡبي َِنَُٰت فَٱۡعلَُمٓواْ أ

َ َعزِيٌز َحِكيمٌ   ٢٠٩ ٱَّلله

. آیا انتظارِ ]پیروان شیطان[ غیر از این است که هللا  210

هایی از ابر به  ]در روز قیامت، برای داوری[ در سایبان

سویشان بیاید و فرشتگان ]نیز برای اجرای عذاب الهی 

و ]آگاه باشید كه  آنان را احاطه کنند[ و کار یکسره شود؟ 

 شود. همۀ[ کارها به سوی هللا بازگردانده می 

َِن ٱلَۡغَماِم   ُ فِي ُظلَٖل م  تَِيُهُم ٱَّلله
ۡ
ن يَأ

َ
هٓا أ َهۡل يَنُظُروَن إِل

ُمورُ 
ُ
ِ تُرَۡجُع ٱلۡأ ْۚ َوِإلَي ٱَّلله ۡمُر

َ
 ٢١٠ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوقُِضَي ٱلۡأ

[ چه اندازه اسرائیل بپرس ]که . ]ای پیامبر،[ از بنی211

که نعمتِ هللا را   ایم؛ و کسیهای آشکار به آنها دادهنشانه

ـ پس از آنکه نصیبش شدـ ]به کفر و ناسپاسی[ تبدیل 

کند، ]عذاب سختی خواهد داشت و باید بداند که[ هللا  

 کیفر است.سخت

ِۭ بَي َِنةِٖۗ َومَ  ِۡن َءايَة َِٰٓءيَل َكۡم َءاَتۡيَنَُٰهم م  ۡل  َسۡل بَنِٓي إِۡسَر ِ ن ُيَبد 
َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ  ِ ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءتُۡه فَإِنه ٱَّلله  ٢١١ نِۡعَمَة ٱَّلله

. زندگی دنیا برای کافران آراسته شده است و ]آنان[  212

کنند؛ و ]حال آنکه[ پرهیزگاران در  مؤمنان را مسخره می

روز قیامت باالتر از آنان هستند؛ ]زیرا در بهشت جاودانند[ 

 دهد.شمار روزی میکس را بخواهد، بیو هللا هر 

هِذيَن   ۡنَيا َويَۡسَخُروَن ِمَن ٱل ُة ٱلدُّ هِذيَن َكَفُرواْ ٱلۡحََيوَٰ ُزي َِن لِل
ُ يَۡرُزُق َمن   هِذيَن ٱتهَقۡواْ فَوَۡقُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ َوٱَّلله ْۘ َوٱل َءاَمُنوا

 ٢١٢ ِحَسابٖ يََشآُء بَِغيِۡر 

. ]در آغاز،[ مردم یک امت ]و پیرو یک دین[ بودند ]اما 213

پس از آنکه اختالف کردند[؛ آنگاه هللا پیامبران را  

دهنده برانگیخت و همراه با آنان کتاب بخش و بیمبشارت

حق نازل کرد تا میان مردم در آنچه اختالف ]آسمانی[ را به

که ]تورات[ به آنان  داشتند داوری کنند؛ و فقط کسانی

های روشن به آنها داده شده بود ـ پس از آنکه نشانه

رسیدـ به خاطر ستم و حسادتی که بینشان بود، در مورد  

آن اختالف کردند؛ پس هللا به فرماِن خویش کسانی را که  

ایمان آورده بودند، به حقیقتی که در آن اختالف داشتند 

، به راه راست هدایت نمود؛ و هللا هر کس را بخواهد

 کند.هدایت می

ِريَن   ِ بِي ِـَۧن ُمبَش  ُ ٱلنه ٗة َوَِٰحَدٗة َفَبَعَث ٱَّلله مه
ُ
اُس أ َكاَن ٱلنه

ِ لَِيۡحُكَم َبيَۡن   نَزَل َمَعُهُم ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
َوُمنِذرِيَن َوأ

و
ُ
هِذيَن أ ها ٱل اِس فِيَما ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِِۚ َوَما ٱۡخَتلََف فِيهِ إِل تُوهُ  ٱلنه
  ُ ُۢا بَيَۡنُهۡمۖۡ َفَهَدى ٱَّلله ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰت َبۡغَي
  ُ ِ بِإِۡذنِهِۗۦُ َوٱَّلله هِذيَن َءاَمُنواْ لَِما ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِ ِمَن ٱلۡحَق  ٱل

ۡسَتقِيمٍ   ٢١٣ َيۡهِدي َمن يََشآُء إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ
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که وارد بهشت  اید. ]ای مؤمنان،[ آیا پنداشته214

شوید و حال آنکه هنوز مانند آنچه بر ]سرِ[ پیشینیان می

شما آمد، بر ]سرِ[ شما نیامده است؟ دشواری و زیان به  

آنان رسید و ]چنان سختی کشیدند و[ به لرزه افتادند که 

پیامبر و کسانی که با او ایمان آورده بودند گفتند: »یارِی 

تردید، یارِی هللا  باشید! بیهللا کی فرا خواهد رسید؟« آگاه 

 نزدیک است.

هِذيَن   َثُل ٱل تُِكم مه
ۡ
ا يَأ ن تَۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة َولَمه

َ
ۡم َحِسبُۡتۡم أ

َ
أ

آُء َوُزلۡزِلُواْ َحتهيَٰ   ره َسآُء َوٱلضه
ۡ
ۡتُهُم ٱلَۡبأ سه َخلَۡواْ ِمن َقۡبلُِكمِۖ مه

هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ لَٓا إِنه   َيُقوَل ٱلرهُسوُل َوٱل
َ
ُِۗ أ َمَتيَٰ نَۡصُر ٱَّلله

ِ قَرِيب    ٢١٤ نَۡصَر ٱَّلله

پرسند چه چیزی انفاق  . ]ای پیامبر، یارانت[ از تو می215

کنند؛ بگو: »هر مالی که انفاق کردید، باید به پدر و مادر و 

ماندگان باشد؛ و هر نزدیکان و یتیمان و نیازمندان و درراه

  به آن داناست«. کنید، هللاکار نیکی که می

َٰلَِديِۡن   ِۡن َخيٖۡر فَلِلَۡو نَفۡقُتم م 
َ
يَۡسـ َلُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖۡ قُۡل َمآ أ

بِيِلِۗ َوَما َتۡفَعلُواْ   ۡقَربِيَن َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱبِۡن ٱلسه
َ
َوٱلۡأ

َ بِهِۦ َعلِيم    ٢١٥ ِمۡن َخيٖۡر فَإِنه ٱَّلله

اد ]در راه هللا[ بر شما واجب شده . ]ای مؤمنان،[ جه216

است، در حالی که ]به سبب هزینۀ مالی و جانی[ برایتان 

ناخوشایند است. چه بسا از چیزی خوشتان نیاید، حال 

آنکه برایتان بهتر است و چه بسا چیزی را دوست داشته  

باشید، حال آنکه برایتان شر  است؛ و هللا ]خیر و شر ِ امور  

 دانید.نمی  داند و شمارا[ می

ن  
َ
ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلۡقَِتاُل وَُهَو ُكۡره  لهُكۡمۖۡ وََعَسيَٰٓ أ

ا وَُهَو   ن ُتحِبُّواْ َشۡيـ ٗ
َ
ا وَُهَو َخيۡر  لهُكۡمۖۡ وََعَسيَٰٓ أ تَۡكرَُهواْ َشۡيـ ٗ
نُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ 

َ
ُ َيۡعلَُم َوأ  ٢١٦ َشر   لهُكۡمْۚ َوٱَّلله

م[ جنگ در ماه حرام ]= . ]ای پیامبر،[ دربارۀ ]حک217

پرسند؛ بگو:  حجه[ از تو میقعده و ذیمحرم، رجب، ذی

ها، گناهی[ بزرگ است و بازداشتن از  »جنگ در این ]ماه

راه هللا و کفر ورزیدن به او و ]جلوگیری از ورود مردم به[  

مسجدالحرام و بیرون راندن اهلش از آنجا، نزد هللا  

تر  شرک[ از قتل بزرگ تر است؛ و فتنه]ی ]گناهی[ بزرگ

است«. و ]ای مؤمنان، مشرکان[ پیوسته با شما  

جنگند تا اگر بتوانند، شما را از دینتان برگردانند؛ و  می

گردند و در حال کفر کسانی از شما که از دینشان باز

گردد و اینان اهِل  بمیرند، اعمالشان در دنیا و آخرت تباه می

 آتشند و همیشه در آن خواهند بود. 

ۡهرِ ٱلۡحََراِم قَِتاٖل فِيهِِۖ قُۡل قَِتال  فِيهِ َكبِير ْۚ   يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلشه
ُۢ بِهِۦ َوٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم َوِإۡخَراُج   ِ َوُكۡفُر وََصدٌّ َعن َسبِيِل ٱَّلله
ۡكبَُر ِمَن ٱلَۡقۡتِلِۗ َولَا  

َ
ِْۚ َوٱلۡفِۡتَنُة أ ۡكبَُر ِعنَد ٱَّلله

َ
ۡهلِهِۦ ِمۡنُه أ

َ
أ

الُوَن يَُقَٰتِلُونَُكۡم َحتهيَٰ يَُردُّوُكۡم َعن دِينُِكۡم إِِن  يَزَ 
ْْۚ َوَمن يَۡرتَِدۡد ِمنُكۡم َعن دِينِهِۦ َفَيُمۡت وَُهَو َكافِر    ٱۡسَتَطَُٰعوا

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوأ ۡعَمَٰلُُهۡم فِي ٱلدُّ

َ
ْوَلَٰٓئَِك َحبَِطۡت أ

ُ
فَأ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
 ٢١٧ َخَٰلُِدونَ أ

. کسانی که ایمان آوردند و کسانی که ]برای برپایِی  218

دین حق[ هجرت نمودند و در راه هللا جهاد کردند، آنان به  

رحمتِ هللا امیدوارند و هللا ]نسبت به اینان[ آمرزندۀ مهربان 

 است.

هِذيَن َهاَجُرواْ  هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱل ِ  إِنه ٱل َوَجََٰهُدواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله
ُ َغُفور  رهِحيم   ِْۚ َوٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك يَرُۡجوَن َرۡحمََت ٱَّلله

ُ
 ٢١٨ أ

. ]ای پیامبر، اصحابت[ دربارۀ شراب و قمار، از تو  219

پرسند؛ بگو: »در آن دو، گناهی بزرگ و ]نیز[  می

سودهایی برای مردم وجود دارد؛ ولی گناِه آن دو، از  

پرسند: تر است«؛ و از تو مین ]بیشتر و[ بزرگسودشا

چه چیزی انفاق کنند؟ بگو: »مازاد ]از نیازمندی خود را[«.  

سازد؛ هللا اینچنین آیات ]خود[ را برای شما روشن می

 باشد که بیندیشید.

۞يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلۡخَۡمرِ َوٱلَۡميِۡسرِِۖ قُۡل فِيِهَمآ إِثۡم  َكبِير   
 ِ ُۗ َويَۡسـ َلُونََك  َوَمَنَٰفُِع ل ۡكبَُر ِمن نهۡفعِِهَما

َ
لنهاِس َوِإۡثُمُهَمآ أ

ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت   َماَذا يُنفُِقوَنۖۡ قُِل ٱلَۡعۡفَوُۗ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله
ُرونَ   ٢١٩ لََعلهُكۡم َتَتَفكه
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. دربارۀ دنیا و آخرت ]بیندیشید[؛ و ]ای پیامبر،[ از تو  220

پرسند؛ بگو:  شان بر[ یتیمان میستیدر مورد ]نحوۀ سرپر

»اصالحِ ]کار و پرهیز از درآمیختن امواِل[ آنان بهتر است؛ و 

های اگر با ]تجمیع اموال آنان با دارایِی خود، در هزینه

کنید، ]ایرادی در این  زندگی و مسکن با[ آنان همزیستی 

کار نیست؛ زیرا[ آنها برادراِن ]دینی[ شما هستند«. و هللا  

خواست، شناسد؛ و اگر هللا میهکار را از درستکار میتب

کرد و[ شما را به زحمت گیری می]در مورد یتیمان سخت

 ناپذیرِ حکیم است.انداخت. به راستی که هللا شکستمی

ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۗ َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلَۡيَتََٰميَِٰۖ قُۡل إِۡصلَاح    فِي ٱلدُّ
هُهۡم َخيۡر ۖۡ َوِإن تُ  ُ َيۡعلَُم ٱلُۡمۡفِسَد  ل َٰنُُكۡمْۚ َوٱَّلله خَالُِطوُهۡم فَإِۡخَو

َ َعزِيٌز   ۡعَنَتُكۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
ُ لَأ ِمَن ٱلُۡمۡصلِِحِۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله

 ٢٢٠ َحِكيم  

اند . و ]ای مؤمنان[ با زنان مشرک تا ایمان نیاورده221

مشرک  گمان، کنیزِ مؤمن، از زِن ]آزاِد[ ازدواج نکنید؛ و بی

اش[ مورد پسندتان بهتر است؛ گرچه ]زیبایی یا دارایی

واقع گردد؛ و ]زنان مسلمان را[ به ازدواج مردان مشرک 

درنیاورید، مگر آنکه ایمان بیاورند؛ و قطعاً بردۀ مؤمن، از مرِد 

]آزاد[ مشرک بهتر است؛ گرچه شیفتۀ ]دارایی و موقعیتِ[  

خوانند و [ فرا میاو شده باشید. آنان به سوی آتش ]دوزخ

هللا به فرمان ]و توفیق[ خویش به سوی بهشت و آمرزش 

کند و آیات ]و احکام[ خویش را برای مردم روشن  دعوت می

 سازد؛ باشد که پند گیرند.می

ۡؤِمَنٌة َخيۡر    َمة  مُّ
َ
ْۚ َولَأ َولَا تَنِكُحواْ ٱلُۡمۡشرَِكَِٰت َحتهيَٰ يُۡؤِمنه

عۡ 
َ
ۡشِرَكةٖ َولَۡو أ ِن مُّ َجَبۡتُكۡمُۗ َولَا تُنِكُحواْ ٱلُۡمۡشِركِيَن َحتهيَٰ  م 

ۡعَجَبُكۡمُۗ  
َ
ۡشرِٖك َولَۡو أ ِن مُّ ۡؤِمٌن َخيۡر  م  ْْۚ َولََعۡبد  مُّ يُۡؤِمُنوا

ُ يَۡدُعٓواْ إِلَي ٱلۡجَنهةِ َوٱلَۡمۡغفَِرةِ   ارِِۖ َوٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك يَۡدُعوَن إِلَي ٱلنه
ُ
أ

ُرونَ بِإِۡذنِهِۖۦۡ َويَُبي ُِن َءاَيَٰتِهِ   ٢٢١ ۦ لِلنهاِس لََعلهُهۡم َيَتَذكه

. و ]ای پیامبر،[ از تو دربارۀ حیض ]= عادت ماهانۀ 222

پرسند؛ بگو: »آن پلید و زیانبار است؛ پس در  زنان[ می

گیری کنید و با آنان حالت قاعدگی از ]آمیزش با[ زنان کناره

نزدیکی نکنید تا پاک شوند. پس هنگامی که پاک شدند ]و 

غسل کردند،[ از همان جا که هللا به شما فرمان داده 

است ]یعنی از راه ُقُبل و نه از راه ُدُبر[ با آنان آمیزش کنید.  

کنندگان را دوست دارد و پاکیزگان را به راستی که هللا توبه

 دارد«. ]نیز[ دوست 

 ِ ٗذى فَٱۡعتَِزلُواْ ٱلن 
َ
َسآَء  َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضِۖ قُۡل ُهَو أ

ۡرَن   فِي ٱلَۡمِحيِض َولَا َتۡقَربُوُهنه َحتهيَٰ َيۡطُهۡرَنۖۡ فَإَِذا َتَطهه
َٰبِيَن  وه َ ُيحِبُّ ٱلته ْۚ إِنه ٱَّلله ُ َمَرُكُم ٱَّلله

َ
تُوُهنه ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
فَأ

ِرِينَ   ٢٢٢ َويُِحبُّ ٱلُۡمَتَطه 

. زنان شما، ]در ُحکِم[ کشتزاری برای شما هستند؛  223

خواهید به کشتزار ]= َرِحِم همسرِ[ ونه که میپس هر گ

ای همچون فرزند صالح[ برای خود  خود درآیید، و ]توشه

پیش بفرستید و از هللا پروا کنید و بدانید که او را مالقات 

های الهی[ به  خواهید کرد، و ]ای پیامبر، دربارۀ نعمت

 مؤمنان بشارت بده.

 ْ تُوا
ۡ
ُمواْ  نَِسآؤُُكۡم َحۡرث  لهُكۡم فَأ ِ هيَٰ ِشۡئُتۡمۖۡ َوقَد  ن

َ
 َحۡرثَُكۡم أ

ِر   ِ َلَُٰقوُهُۗ َوبَش  نهُكم مُّ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ نُفِسُكۡمْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

َ
لِأ

 ٢٢٣ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

. و هللا را دستاویز سوگندهایتان قرار ندهید تا ]به این  224

دادن میان مردم بهانه[ از نیکوکاری و پرهیزگاری و آشتی

 دست بردارید[؛ و ]بدانید که[ هللا شنوای داناست.]

واْ َوَتتهُقواْ   ن َتبَرُّ
َ
يَۡمَٰنُِكۡم أ

َ
َ ُعۡرَضٗة ل ِأ َولَا َتجَۡعلُواْ ٱَّلله

ُ َسِميٌع َعلِيم   اِسِۚ َوٱَّلله  ٢٢٤ َوتُۡصلُِحواْ َبيَۡن ٱلنه

هایی که بیهوده و بدون . هللا شما را به خاطر سوگند225

کند؛ ولی به خاطر آنچه  کنید، مؤاخذه نمیمی قصد یاد 

هایتان ]عمداً[ کسب کرده است ]و سوگندهای دروغی دل 

کند؛ و ]اگر توبه  اید[ بازخواست میکه آگاهانه بر زبان آورده

 کنید،[ هللا آمرزندۀ بردبار است.

يَۡمَٰنُِكۡم َوَلَِٰكن  
َ
ُ بِٱللهۡغوِ فِٓي أ ها يَُؤاِخُذُكُم ٱَّلله ل

ُ َغُفوٌر َحلِيم  يَُؤاخِ   ٢٢٥ ُذُكم بَِما َكَسَبۡت قُلُوبُُكۡمُۗ َوٱَّلله
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. براى كسانى كه ]به رسم جاهلیت[ بر ترک آمیزش 226

کنند[ چهار ماه با زنان خود سوگند یاد كنند ]= ایالء می

انتظار ]و مهلت[ است. پس اگر ]در مدت چهار ماه یا کمتر، 

]بدانند که[ هللا   پشیمان شدند و به زنانشان[ بازگشتند،

 آمرزندۀ مهربان است.

ۡشُهرِٖۖ فَإِن فَآُءو  
َ
ۡربََعةِ أ

َ
هِذيَن يُۡؤلُوَن ِمن ن َِسآئِِهۡم تََربُُّص أ ل ِل

َ َغُفور  رهِحيم    ٢٢٦ فَإِنه ٱَّلله

. و اگر ]بر ترک زنانشان پافشاری کردند و[ تصمیم به 227

 داناست.طالق گرفتند، ]بدانند که[ همانا هللا شنوای 
َ َسِميٌع َعلِيم   َلََٰق فَإِنه ٱَّلله  ٢٢٧ َوِإۡن َعَزُمواْ ٱلطه

. زنان مطل قه ]پیش از ازدواج مجدد[ باید به مدت سه  228

بار پاکی ]= دیدن سه بار عادت ماهیانه[ انتظار بکشند؛ و 

اگر به هللا و روز قیامت ایمان دارند، بر آنان روا نیست که  

هایشان آفریده است کتمان کنند؛ و اگر مآنچه را هللا در رحِ 

شوهرانشان خواهان آشتی هستند، برای بازگرداندن آنان 

]به زندگی زناشویی[ در این ]مدت، از دیگران[ سزاوارترند؛ 

ای ]بر عهده مردان[ دارند همانند ]و  و زنان حقوق شایسته

همسنگِ وظایفی[ که بر عهده دارند و مردان ]در  

طالق[ بر آنان برتری دارند؛ و هللا  سرپرستی و امرِ 

 ناپذیرِ حکیم است.شکست

ِۚ َولَا َيحِلُّ لَُهنه   ََٰثَة قُُرٓوٖء نُفِسِهنه ثََل
َ
َوٱلُۡمَطلهَقَُٰت َيتََربهۡصَن بِأ

رَۡحاِمِهنه إِن ُكنه يُۡؤِمنه  
َ
ُ فِٓي أ ن يَۡكُتۡمَن َما َخلََق ٱَّلله

َ
أ

ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِِۚ َوبُ  َٰلَِك إِۡن  بِٱَّلله ِهِنه فِي َذ َحقُّ بَِرد 
َ
ُعولَُتُهنه أ

هِذي َعلَۡيِهنه بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ   َراُدٓواْ إِۡصَلَٰٗحاْۚ َولَُهنه ِمۡثُل ٱل
َ
أ

ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ  ُۗ َوٱَّلله  ٢٢٨ َولِلر َِجاِل َعلَۡيِهنه َدرََجة 

. طالق ]رجعی[ دو بار است؛ پس ]از آن، مرد یا باید  229

[ به طرزی شایسته نگاه دارد یا به نیکی رها  همسرش را

کند؛ و ]ای مردان مسلمان،[ برایتان حالل نیست که  

اید ]= مهریه و مانند آن[  ای[ از آنچه را به آنان داده]ذره

پس بگیرید؛ مگر آنکه ]زن و شوهر[ بترسند که نتوانند 

]حقوق زناشویی و[ حدود الهی را بر پا دارند؛ پس ]حل  

سپارند؛ و به خویشاوندان یا دوستان خود می اختالف را

شما ای مؤمنان[ اگر ترسیدید که ]ممکن است زوجین[  

حدود الهی را برپا ندارند، گناهی بر آن دو نیست که زن  

]برای کسب رضایت مرد به طالق و آزاد کردن خود، 

ای بپردازد ]و طالق ُخلع اش را ببخشد یا به او[ فدیهمهریه

حدوِد ]احکاِم[ الهی است؛ پس از آنها تجاوز  بگیرد[. اینها

 کس از حدود هللا تجاوز کند، ستمکار است. نکنید؛ و هر

ۡو تَۡسِريُحُۢ بِإِۡحَسَٰٖنِۗ َولَا  
َ
تَاِنِۖ فَإِۡمَساُكُۢ بَِمۡعُروٍف أ َلَُٰق َمره ٱلطه

ن  
َ
هٓا أ آ َءاتَيُۡتُموُهنه َشۡيـ ًا إِل ُخُذواْ ِممه

ۡ
ن تَأ

َ
َيخَافَآ  َيحِلُّ لَُكۡم أ

ِ فَلَا   ها يُقِيَما ُحُدوَد ٱَّلله ل
َ
ِۖۡ فَإِۡن ِخۡفُتۡم أ ها يُقِيَما ُحُدوَد ٱَّلله ل

َ
أ

ِ فَلَا   ُجَناَح َعلَۡيِهَما فِيَما ٱۡفَتَدۡت بِهِۗۦُ تِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ِ فَأ َتۡعَتُدوَهاْۚ َوَمن َيَتَعده ُحُدوَد ٱَّلله

َٰلُِمونَ   ٢٢٩ ٱلظه

. اگر ]شوهر برای بار سوم[ او را طالق داد، پس از آن،  230

]زن[ برایش حالل نیست؛ مگر اینکه ]به قصد ازدواج 

شدن[ با شوهری غیر از او ازدواج حقیقی و نه برای حالل

کند ]و با وی همبستر شود. در این صورت،[ اگر ]شوهر  

دوم فوت کرد یا[ او را طالق داد، اگر ]آن دو زوجِ سابق[ 

دارند، گناهی پندارند که حدود ]احکاِم[ هللا را برپا میمی

بر آن دو نیست که ]با ازدواج مجدد،[ به یکدیگر بازگردند. 

دانند اینها حدود هللا است که آنها را برای مردمی که می

 کند.]و به اسالم ایمان دارند[ بیان می

ۗۥُ  فَإِن َطلهَقَها فَلَا َتحِلُّ لَُهۥ ِمنُۢ  َبۡعُد َحتهيَٰ تَنِكَح َزوًۡجا َغيَۡرُه
ن  

َ
ن َيتََراَجَعآ إِن َظنهآ أ

َ
فَإِن َطلهَقَها فَلَا ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ

ِ يُبَي ُِنَها لَِقۡوٖم   ُِۗ َوتِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله يُقِيَما ُحُدوَد ٱَّلله
 ٢٣٠ َيۡعلَُمونَ 

ه پایان . و هنگامی که زنان را طالق ]رجعی[ دادید و ب231

]روزهای[ عدۀ خویش رسیدند، آنان را به شایستگی نگه  

دارید یا به نیکی و خوبی رهایشان سازید؛ و ]همچون  

رساندن نگه  دوران جاهلیت،[ آنان را به قصد ]آزار و[ زیان

َجلَُهنه 
َ
ۡمِسُكوُهنه بَِمۡعُروٍف  َوِإَذا َطلهۡقُتُم ٱلن َِسآَء َفَبلَۡغَن أ

َ
 فَأ

  ْْۚ ُِحوُهنه بَِمۡعُروٖفِۚ َولَا ُتۡمِسُكوُهنه ِضَراٗرا ل َِتۡعَتُدوا ۡو َسر 
َ
أ
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ندارید تا ]به حقوقشان[ تجاوز کنید؛ و هر کس چنین کند،  

ا به  قطعاً بر خویشتن ستم کرده است؛ و آیات هللا ر

مسخره نگیرید و نعمتِ هللا را بر خود و آنچه را که از کتاب 

]= قرآن[ و حکمت بر شما نازل کرده است و شما را با آن  

دهد به یاد بیاورید و از هللا پروا داشته باشید و پند می

 بدانید که هللا به همه چیز داناست.

ۚۥْ َولَا َتتهِخُذٓواْ َءاَيَِٰت   َٰلَِك َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُه َوَمن َيۡفَعۡل َذ
نزَ 

َ
ِ َعلَۡيُكۡم َوَمآ أ ِ ُهُزٗواْۚ َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله َل  ٱَّلله

  َ َِن ٱلِۡكَتَِٰب َوٱلۡحِۡكَمةِ يَعُِظُكم بِهۚۦِْ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َعلَۡيُكم م 
ِ َشۡيٍء َعلِيم  

َ بِكُل  نه ٱَّلله
َ
 ٢٣١ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

. و هنگامی که زنان را طالق دادید و ]مدت[ عد ۀ خود 232

را به پایان رساندند، ]شما ای سرپرستان،[ آنان را  

بر اساس موازین شرعی[ به طرز بازندارید که اگر ]

ای بین خویش به توافق رسیده بودند، با شوهران  پسندیده 

]سابق[ خود ازدواج کنند. این ]دستوری است[ که هر یک 

از شما که به هللا و روز قیامت ایمان دارد، به آن ]حکم[ پند 

تر تر و پاکیزهشود؛ و این ]دستور،[ برایتان پربرکتداده می

داند و شما  ]خیر و صالح شما را[ میاست؛ و هللا

 دانید.نمی 

ن  
َ
َجلَُهنه فَلَا َتۡعُضلُوُهنه أ

َ
َوِإَذا َطلهۡقُتُم ٱلن َِسآَء َفَبلَۡغَن أ

َٰلَِك   ََٰضۡواْ بَيَۡنُهم بِٱلَۡمۡعُروِفِۗ َذ ۡزَوََٰجُهنه إَِذا تََر
َ
يَنِكۡحَن أ

ِ وَ  ٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِِۗ  يُوَعُظ بِهِۦ َمن َكاَن ِمنُكۡم يُۡؤِمُن بِٱَّلله
نُتۡم لَا  

َ
ُ َيۡعلَُم َوأ ْۚ َوٱَّلله ۡطَهُر

َ
ۡزكَيَٰ لَُكۡم َوأ

َ
َٰلُِكۡم أ َذ
 ٢٣٢ َتۡعلَُمونَ 

. و مادران ]باید[ فرزندان خود را دو سال تمام شیر 233

دهند. ]این دستور،[ برای کسی است که بخواهد دوران 

زند ]= شیرخوارگی ]فرزندش[ را تکمیل کند؛ و بر صاحبِ فر

پدر[ الزم است خوراک و پوشاک آنان ]= مادران[ را ]در  

ای ]فراهم کند[. هیچ  مدت شیردادن[ به طور شایسته

شود؛ نه مادر باید  اش مکلف نمیاندازۀ توانایی کس جز به

به خاطر فرزندش زیان ببیند و نه پدر به سبب فرزندش. 

نند ]اگر پدر کودک فوت کرده بود و مالی هم نداشت[ ما

همین ]تعهدات پدر[ بر وارث ]نیز[ الزم است؛ پس اگر آن  

دو ]= پدر و مادر[ با رضایت و مشورت یکدیگر بخواهند 

]کودک را زودتر[ از شیر بازگیرند، گناهی بر آنها نیست؛ و 

ای بگیرید، گناهی بر اگر خواستید که برای فرزندانتان دایه

دستمزد[ شما نیست؛ به شرط اینکه آنچه ]از حقوق و 

اید، به طور شایسته بپردازید؛ و از هللا پروا کنید و مقرر کرده

 دهید بیناست.بدانید که هللا به آنچه انجام می

ن  
َ
َراَد أ

َ
ۡوَلََٰدُهنه َحۡولَيِۡن َكاِملَيِۡنِۖ لَِمۡن أ

َ
َٰلَِدَُٰت يُۡرِضۡعَن أ ۞َوٱلَۡو

ْۚ وَعَلَى ٱلَۡمۡولُوِد لَُهۥ رِزُۡقهُ  نه َوكِۡسَوُتُهنه  يُتِمه ٱلرهَضاَعَة
  ُۢ ها وُۡسَعَهاْۚ لَا تَُضآره َوَٰلَِدةُ بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ لَا تُكَلهُف َنۡفٌس إِل

َٰلَِكُۗ فَإِۡن   ِۚۦْ وَعَلَى ٱلَۡوارِِث ِمۡثُل َذ هُهۥ بَِولَِده بَِولَِدَها َولَا َمۡولُود  ل
ِۡنُهَما َوتََشاُورٖ فَلَا ُجَناحَ  َراَدا فَِصالًا َعن تََراٖض م 

َ
ُۗ أ  َعلَۡيِهَما

ۡوَلََٰدُكۡم فَلَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم  
َ
ن تَۡستَرِۡضُعٓواْ أ

َ
َردتُّۡم أ

َ
َوِإۡن أ

نه  
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ آ َءاتَيُۡتم بِٱلَۡمۡعُروِفِۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله إَِذا َسلهۡمُتم مه

َ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير    ٢٣٣ ٱَّلله

همسرانی   میرند و. و افرادی از شما که می234

گذارند، ]آن زنان برای ازدواج ]غیرباردار از خود[ باقی می

مجدد[ باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند ]و عده نگه  

دارند[ و هنگامی که مدت عدۀ خود را به پایان رساندند، در 

مورد آنچه آنان به طور شایسته ]و مشروع[ دربارۀ  

]سرپرستان[  ]زندگِی[ خود انجام دهند، گناهی بر شما

 کنید آگاه است.نیست؛ و هللا به آنچه می

ۡزَوَٰٗجا َيتََربهۡصَن  
َ
هِذيَن ُيَتَوفهۡوَن ِمنُكۡم َويََذُروَن أ َوٱل

َجلَُهنه فَلَا  
َ
ۡشُهرٖ وََعۡشٗراۖۡ فَإَِذا بَلَۡغَن أ

َ
ۡربََعَة أ

َ
نُفِسِهنه أ

َ
بِأ

نُفِسِهنه 
َ
ُ  ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِيَما َفَعلَۡن فِٓي أ بِٱلَۡمۡعُروِفِۗ َوٱَّلله

 ٢٣٤ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير  

. و گناهی بر شما نیست که به طور کنایه، از زنانی 235

]که در عده وفات یا عده طالق بائن قرار دارند[ خواستگاری  

کنید و یا در دل ]بر این کار[ تصمیم بگیرید ]بدون اینکه آن  

به زودی به یاد آنان دانست که شما را بیان کنید[. هللا می

خواهید افتاد؛ ولی پنهانی به آنها وعدۀ ]زناشویی[ ندهید 

مگر اینکه ]به کنایه و اشاره[ سخنی پسندیده بگویید و 

َولَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِيَما َعرهۡضُتم بِهِۦ ِمۡن ِخۡطَبةِ ٱلن َِسآِء  
نهُكۡم َسَتۡذُكُروَنُهنه  

َ
ُ أ نُفِسُكۡمْۚ َعلَِم ٱَّلله

َ
ۡكَننُتۡم فِٓي أ

َ
ۡو أ

َ
أ

ا  ها تَُواِعُدوُهنه ِسرًّ ۡعُروٗفاْۚ َولَا   َوَلَِٰكن ل ن َتُقولُواْ قَۡولٗا مه
َ
هٓا أ إِل

ۚۥْ َوٱۡعلَُمٓواْ   َجلَُه
َ
َتۡعزُِمواْ ُعۡقَدةَ ٱلن ِكَاِح َحتهيَٰ َيۡبلَُغ ٱلِۡكَتَُٰب أ
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]همچنین[ تصمیم به عقد ازدواج نگیرید تا مدت مقرر ]=  

های عد ه[ به سرآید؛ و بدانید که هللا آنچه را که در دل

فت با[ او پروا کنید و بدانید داند؛ پس از ]مخالشماست می 

 که به راستی هللا آمرزندۀ بردبار است.

  َ نه ٱَّلله
َ
نُفِسُكۡم فَٱۡحَذُروُهْۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َ
َ َيۡعلَُم َما فِٓي أ نه ٱَّلله

َ
أ

 ٢٣٥ َغُفوٌر َحلِيم  

را قبل از آمیزش و قبل از تعیین مهریه، ]به    . اگر زنان236

دالیلی[ طالق دادید، گناهی بر شما نیست و ]در این  

ای  صورت، دلجویی کنید و[ آنان را ]با اهدای هدیه

اندازۀ توانش و   مند سازید؛ توانگر بهمناسب[ بهره

اندازۀ توانش. ]اجرای این ُحکم،[ بر نیکوکاران  تنگدست به 

 الزامی است.]حقی ثابت و[ 

ۡو  
َ
وُهنه أ ها ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إِن َطلهۡقُتُم ٱلن َِسآَء َما لَۡم َتَمسُّ ل

ْۚ َوَمت ُِعوُهنه عَلَى ٱلُۡموِسِع قََدُرُهۥ وَعَلَى   َتۡفرُِضواْ لَُهنه فَرِيَضٗة
ا عَلَى  ُۢا بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحقًّ  ٢٣٦ ٱلُۡمۡحِسنِينَ ٱلُۡمۡقتِِر قََدُرُهۥ َمَتََٰع

. اگر پیش از نزدیکی با آنان، خواستید طالقشان 237

ای برایشان تعیین کرده بودید، نصف آنچه را  بدهید و مهریه

اید ]به آنان بپردازید[؛ مگر اینکه ]حق خود  که تعیین کرده

گیری در که ]تصمیمرا[ ببخشند یا ]شوهر، یعنی[ کسی 

گذشت کند ]و تمام مهریه را   مورد[ پیوند ازدواج با اوست،

بپردازد[. گذشتِ شما ]و بخشیدن تمام مهریه به زنان[ به  

تر است. ]ای مؤمنان، هنگام پرداخت پرهیزگاری نزدیک 

گیری و[ نیکی را میان خود فراموش نکنید ]و  حقوق، آسان

 کنید بیناست.بدانید که[ به راستی هللا به آنچه می

وُهنه َوَقۡد فَرَۡضُتۡم لَُهنه  َوِإن َطلهۡقُتُموُهنه مِ  ن َتَمسُّ
َ
ن َقۡبِل أ

هِذي   ۡو َيۡعُفَواْ ٱل
َ
ن َيۡعُفوَن أ

َ
هٓا أ فَرِيَضٗة فَنِۡصُف َما فَرَۡضُتۡم إِل

ِۚ َولَا تَنَسُواْ   قَۡرُب لِلتهۡقَوىَٰ
َ
ن َتۡعُفٓواْ أ

َ
ِكَاِحِۚ َوأ بَِيِدهِۦ ُعۡقَدةُ ٱلن 

 َ  ٢٣٧ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيرٌ ٱلَۡفۡضَل بَيَۡنُكۡمْۚ إِنه ٱَّلله

. ]ای مسمانان،[ بر ]ادای[ همه نمازها و ]به  238

خصوص[ نماز عصر کوشا باشید و با فروتنی و فرمانبرداری 

 برای هللا به پا خیزید.

  ِ ةِ ٱلۡوُۡسَطىَٰ َوقُوُمواْ َّلِله لَوَٰ َِٰت َوٱلصه لََو َحَٰفُِظواْ عَلَى ٱلصه
َٰنِتِينَ   ٢٣٨ َق

خطر[ ترسیدید، در حال پیاده یا سواره ]یا . اگر ]از 239

حتی با ایما و اشاره نماز را به جای آورید[ و چون ایمن 

شدید، هللا را ]چنان که به شما آموخته است[ یاد کنید ]و  

دانستید به  شکر او تعالی را به جای آورید[ که آنچه را نمی

 شما یاد داد. 

ۡو ُرۡكَبانٗ 
َ
َ َكَما فَإِۡن ِخۡفُتۡم فَرَِجالًا أ ِمنُتۡم فَٱۡذُكُرواْ ٱَّلله

َ
اۖۡ فَإَِذآ أ

ا لَۡم تَُكونُواْ َتۡعلَُمونَ   ٢٣٩ َعلهَمُكم مه

رسد و . کسانی از شما که مرگشان فرامی240

گذارند، باید به نفع همسرانی ]از خود[ به جا می

همسرانشان وصیت کنند که ]وارثان[ تا یک سال آنان را  

مند سازند، بدون آنکه ]آنان  هزینۀ زندگی[ بهره]با پرداختن 

را از خانۀ شوهر[ بیرون کنند. اما اگر ]به میل خود، پیش از  

پایان یک سال، خانه را ترک کنند و[ بیرون بروند، دربارۀ 

آنچه که نسبت به ]ظاهر و زندگی[ خود به طور شایسته 

 کردن و ازدواجدهند ]از قبیل زینت]و مشروع[ انجام می

ناپذیرِ حکیم مجدد[ گناهی بر شما نیست؛ و هللا شکست

 است.

ۡزَوَِٰجِهم  
َ
ۡزَوَٰٗجا وَِصيهٗة ل ِأ

َ
هِذيَن ُيَتَوفهۡوَن ِمنُكۡم َويََذُروَن أ َوٱل

َتًَٰعا إِلَي ٱلۡحَۡوِل َغيَۡر إِۡخَراٖجِۚ فَإِۡن َخرَۡجَن فَلَا ُجَناَح   مه
نُفِسِهنه 

َ
ُ َعزِيٌز  َعلَۡيُكۡم فِي َما َفَعلَۡن فِٓي أ ۡعُروٖفِۗ َوٱَّلله  ِمن مه

 ٢٤٠ َحِكيم  

ای مناسب و شایسته الزم  . و برای زنان مطل قه، هدیه241

اش است ]که از طرف شوهر پرداخت شود تا دلشکستگی

جبران گردد. اجرای این حکم،[ حقی است بر مردان 

 پرهیزگار.

ا عَ   ٢٤١ لَى ٱلُۡمتهقِينَ َولِلُۡمَطلهَقَِٰت َمَتَُٰعُۢ بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحقًّ
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. ]ای مؤمنان،[ هللا اینچنین آیات خویش را ]که 242

مشتمل بر حدود و احکام است[ به روشنی برایتان بیان  

 کند؛ باشد که بیندیشید.می

ُ لَُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ   ٢٤٢ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله

دانی ]داستاِن[ افرادی ]از  نمی. ]ای پیامبر،[ آیا 243

اسرائیل[ را که هزاران نفر بودند و از ترسِ ]بیماری و[ بنی

هایشان فرار کردند؟ آنگاه هللا به آنان فرمود: مرگ از خانه

بمیرید؛ ]پس ُمردند.[ سپس هللا آنها را زنده کرد ]تا 

برایشان روشن گرداند که تمام کارها به دست اوست[. به  

 نسبت به بندگانش صاحب بخشایش  راستی که هللا 

هایش را[ به جای است؛ ولی بیشتر مردم ُشکر ]نعمت

 آورند.نمی 

لُوٌف َحَذَر  
ُ
هِذيَن َخرَُجواْ ِمن دَِيَٰرِهِۡم وَُهۡم أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
۞أ

َ لَُذو فَۡضٍل   ۡحَيَُٰهۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
ُ ُموتُواْ ُثمه أ ٱلَۡمۡوِت َفَقاَل لَُهُم ٱَّلله

اِس لَا يَۡشُكُرونَ عَ  ۡكثََر ٱلنه
َ
اِس َوَلَِٰكنه أ  ٢٤٣ لَى ٱلنه

. و ]ای مؤمنان،[ در راه هللا بجنگید و بدانید که 244

 تردید، هللا شنوای داناست.بی
َ َسِميٌع َعلِيم   نه ٱَّلله

َ
ِ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َٰتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله  ٢٤٤ َوَق

قرضی نیکو ]و از  . کیست که به هللا قرض دهد؛ 245

اموالش در راه خشنودِی پروردگار انفاق کند[ تا ]هللا[ آن را  

برایش چندین برابر کند؟ و هللا است که ]از روی حکمت و 

آورد؛ عدالت، در روزِی بندگانش[ تنگی و گشایش پدید می

 شوید.و ]همگی در آخرت[ به سوی او بازگردانده می

 َ هِذي ُيۡقرُِض ٱَّلله ن َذا ٱل ۥٓ  مه  قَۡرًضا َحَسٗنا َفُيَضَٰعَِفُهۥ لَُه
ُط َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ  ُ

ُ َيۡقبُِض َويَۡبص  ْۚ َوٱَّلله ۡضَعاٗفا َكثِيَرٗة
َ
 ٢٤٥ أ

. ]ای پیامبر،[ آیا ]از داستان[ گروهی از ]اشراف و 246

که به پیامبر اسرائیل پس از موسی خبر داری بزرگان[ بنی

ان انتخاب کن تا ]به  خود گفتند: »فرمانروایی برایم

دستورش[ در راه هللا بجنگیم«؟ ]پیامبرشان[ گفت: »شاید 

اگر جهاد بر شما مقرر شود، ]سرپیچی کنید و[ جهاد 

نکنید«؛ گفتند: »چرا در راه هللا جهاد نکنیم، در حالی که از  

ایم و پسرانمان ]را به اسارت هایمان رانده شده خانه

نگ بر آنان مقرر شد ـ جز عدۀ که جند[؟« اما هنگامی ابرده

کمی از آنان ـ ]همگی[ سرپیچی کردند؛ و هللا به ]حاِل 

 شکنان و[ ستمکاران داناست.پیمان

َِٰٓءيَل ِمنُۢ َبۡعِد ُموَسيَٰٓ إِۡذ قَالُواْ   لَۡم تََر إِلَي ٱلَۡملَِإ ِمنُۢ بَنِٓي إِۡسَر
َ
أ

هُهُم ٱۡبَعۡث لََنا َملِٗكا نَُّقَٰتِۡل فِي سَ  ِۖۡ قَاَل َهۡل  لَِنِبي ٖ ل بِيِل ٱَّلله
ْۖۡ قَالُواْ َوَما لََنآ   ها تَُقَٰتِلُوا ل

َ
َعَسيُۡتۡم إِن ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلۡقَِتاُل أ

ۡبَنآئَِناۖۡ 
َ
َٰرِنَا َوأ ۡخرِۡجَنا ِمن دَِي

ُ
ِ َوَقۡد أ ها نَُقَٰتَِل فِي َسبِيِل ٱَّلله ل

َ
أ

ه  هۡواْ إِل ا ُكتَِب َعلَۡيِهُم ٱلۡقَِتاُل تََول ُ  فَلَمه ِۡنُهۡمْۚ َوٱَّلله ا قَلِيلٗا م 
َٰلِِمينَ  ُۢ بِٱلظه  ٢٤٦ َعلِيُم

. پیامبرشان به آنان گفت: »هللا طالوت را به فروانروایِی  247

شما برگزیده است«. ]آنان[ گفتند: »چگونه او بر ما 

فرمانروایی کند در حالی که ما به فرمانروایی از او  

دانی ]به وی[ داده  سزاوارتریم و از مال ]دنیا نیز[ بهرۀ چن

نشده است؟« ]پیامبرشان[ گفت: »به راستی که هللا او را  

اش را فزونی بر شما برگزیده و دانش و نیروى جسمى

کس  بخشیده است؛ و هللا فرمانروایِی خود را به هر 

 دهد و هللا گشایشگرِ داناست«.بخواهد می

َ قَۡد َبَعَث  لَُكۡم َطالُوَت َملِٗكاْۚ قَالُٓواْ   َوَقاَل لَُهۡم نَبِيُُّهۡم إِنه ٱَّلله
َحقُّ بِٱلُۡملِۡك ِمۡنُه َولَۡم  

َ
هيَٰ يَُكوُن لَُه ٱلُۡملُۡك َعلَۡيَنا َوَنحُۡن أ ن

َ
أ

َُٰه َعلَۡيُكۡم   َ ٱۡصَطَفى َِن ٱلَۡماِلِۚ قَاَل إِنه ٱَّلله يُۡؤَت َسَعٗة م 
 ِ ُ يُۡؤت ي ُملَۡكُهۥ َمن  َوَزاَدهُۥ بَۡسَطٗة فِي ٱلۡعِلِۡم َوٱلِۡجۡسِمِۖ َوٱَّلله

ُ َوَِٰسٌع َعلِيم   ْۚ َوٱَّلله  ٢٤٧ يََشآُء

. پیامبرشان به آنها گفت: »نشانۀ ]راستی و  248

درستِی[ فرمانروایِی او، این است که صندوق ]عهد[ به  

رسد که مایۀ آرامشی از سوی پروردگارتان است  شما مى 

هارون ]همچون عصا و موسی و و بازماندۀ میراث خاندان 

رسد[ الواح تورات[ در آن قرار دارد و در حالى ]مى برخی

تَِيُكُم 
ۡ
ن يَأ

َ
ۦٓ أ ابُوُت فِيهِ  َوَقاَل لَُهۡم نَبِيُُّهۡم إِنه َءايََة ُملِۡكهِ ٱلته

ا تََرَك َءاُل ُموَسيَٰ َوَءاُل   ِمه ب ُِكۡم َوبَقِيهة  م  ِن ره َسِكيَنة  م 
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کنند. اگر مؤمن باشید، که فرشتگان آن را حمل می

ای ]در مورد حقانیتِ طالوت[  مسلماً در این ]امر،[ نشانه

 برایتان وجود دارد«.

َٰلَِك ٓأَليَٗة لهُكۡم إِن ُكنُتم   ْۚ إِنه فِي َذ َهَُٰروَن َتحِۡملُُه ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة
ۡؤِمنِينَ   ٢٤٨ مُّ

. پس هنگامی که طالوت با لشکریان رهسپار شد، به  249

 ]شکیبایِی[ شما را به وسیلۀ یک نهر آنان گفت: »هللا

کند؛ هر کس از آن بنوشد، از ]یاران[ من  ]آب[ آزمایش می

کس از آن ننوشد، قطعاً از ]یاران[ من است؛   نیست و هر

مگر كسى كه با دست خود ُمشتی ]از آن آب[ برگیرد ]و 

به اندازۀ كف دستى بیاشامد[«. پس جز عدۀ کمی، 

ند؛ و هنگامی که او و کسانی که همگی از آن ]آب[ نوشید 

با او ایمان آورده بودند از آن ]نهر[ گذشتند ]از کمِی افراد 

خود ناراحت شدند و برخی[ گفتند: »امروز ما توانایی 

]مقابله[ با جالوت و سپاهیانش را نداریم«. ]در این  

هنگام،[ کسانی که به دیدار هللا ]در آخرت[ یقین داشتند 

وه کوچکی که به فرمان هللا بر گروهی گفتند: »چه بسا گر

بسیار پیروز شدند و ]بدانید که همواره[ هللا همراه 

 شکیبایان است«. 

َ ُمۡبَتلِيُكم بَِنَهرٖ   ا فََصَل َطالُوُت بِٱلۡجُُنوِد قَاَل إِنه ٱَّلله فَلَمه
هۡم َيۡطَعۡمُه فَإِنهُهۥ ِمن ِيٓ  ها   َفَمن َشرَِب ِمۡنُه فَلَيَۡس ِمن ِي َوَمن ل إِل
ِۡنُهۡمْۚ   ها قَلِيلٗا م  ِۚۦْ فََشِربُواْ ِمۡنُه إِل َمِن ٱۡغتََرَف ُغۡرَفَۢة بَِيِده
هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ قَالُواْ لَا َطاقََة لََنا   ا َجاَوَزُهۥ ُهَو َوٱل فَلَمه
َلَُٰقواْ  نهُهم مُّ

َ
هِذيَن َيُظنُّوَن أ ِۚۦْ قَاَل ٱل ِ  ٱلَۡيۡوَم ِبجَالُوَت وَُجُنوِده ٱَّلله

  ُ ُِۗ َوٱَّلله ُۢ بِإِۡذِن ٱَّلله ِن فِئَةٖ قَلِيلٍَة َغلََبۡت فِئَٗة َكثِيَرَة َكم م 
َٰبِِرينَ   ٢٤٩ َمَع ٱلصه

که ]طالوت و همراهانش[ برای ]مبارزه[ با  . و هنگامی 250

جالوت و سپاهیانش به میدان آمدند، گفتند: »پروردگارا، بر 

هایمان را و گام های[ ما صبر و شکیبایی فرو ریز ]دل

 استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز گردان«. 

فۡرِۡغ َعلَۡيَنا َصبٗۡرا 
َ
ا بََرُزواْ ِلجَالُوَت وَُجُنوِدهِۦ قَالُواْ َربهَنآ أ َولَمه

َٰفِرِينَ  قَۡداَمَنا َوٱنُصۡرنَا عَلَى ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡك
َ
 ٢٥٠ َوَثب ِۡت أ

کست دادند و داود ]= . پس به فرمان هللا، آنها را ش251

جوان نیرومند و شجاعی که در لشکر طالوت بود[ جالوت را  

کشت و هللا فرمانروایی و نبوت را به او بخشید و از آنچه  

خواست به او آموخت؛ و اگر هللا ]فتنۀ[ برخى از مردم می

کرد، قطعاً زمین تباه  را توسط برخى دیگر دفع نمی 

نیان فضل ]و بخشش[  گردید؛ ولی هللا نسبت به جهامی

 دارد.

  ُ َُٰه ٱَّلله ِ َوَقَتَل َداوُۥُد َجالُوَت َوَءاتَى َفَهَزُموُهم بِإِۡذِن ٱَّلله
اَس   ِ ٱلنه ُۗ َولَۡولَا َدۡفُع ٱَّلله ا يََشآُء ٱلُۡملَۡك َوٱلۡحِۡكَمَة وََعلهَمُهۥ ِممه

َ ُذو فَۡض  ۡرُض َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ
ٍل  َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض لهَفَسَدِت ٱلۡأ

 ٢٥١ عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

حق بر . ]ای پیامبر،[ اینها، آیات هللا است که آن را به252

 خوانیم و به راستی، تو از پیامبران هستی.تو می
ِۚ َوِإنهَك لَِمَن   ِ ِ َنۡتلُوَها َعلَۡيَك بِٱلۡحَق  تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱَّلله

 ٢٥٢ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

از آنان گذشت[ برخی از . این پیامبران ]که نام برخی 253

آنان را ]در دریافت وحی و تعداد پیروان[ بر برخی دیگر 

برتری دادیم. از ]میان[ اینان کسی ]مانند موسی[ بود که  

هللا با او سخن گفت و درجات برخی ]دیگر[ از آنان را باال 

های روشنی ]بر ـ نشانهپسر مریم  -برد؛ و به عیسی  

الُقُدس ]= جبرئیل[  توسط روح  اثبات نبوتش[ دادیم و او را

که   خواست، کسانیتأیید ]و تقویت[ کردیم؛ و اگر هللا می

های روشنی که  بعد از آنها آمدند پس از آن ]همه[ نشانه

جنگیدند؛ ولی ]با هم[ اختالف  برایشان آمد، با یکدیگر نمی

کردند و برخی از آنان ایمان آوردند و برخی کفر ورزیدند؛ و 

ن َكلهَم   ِۡنُهم مه لَۡنا َبۡعَضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضٖۘ م  ۞تِلَۡك ٱلرُُّسُل فَضه
ۖۡ َوَرَفَع َبۡعَضُهۡم َدَرَجَٰٖتِۚ َوَءاتَيَۡنا ِعيَسي ٱۡبَن َمۡريََم   ُ ٱَّلله

يهۡدَنَٰهُ 
َ
ُ َما ٱۡقَتَتَل ٱلَۡبي َِنَِٰت َوأ  بُِروِح ٱلُۡقُدِسِۗ َولَۡو َشآَء ٱَّلله

ِنُۢ َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰت َوَلَِٰكِن   هِذيَن ِمنُۢ َبۡعِدهِم م  ٱل
  ُ ْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله ن َكَفَر ۡن َءاَمَن َوِمۡنُهم مه ٱۡخَتلَُفواْ فَِمۡنُهم مه

َ يَ   ٢٥٣ ۡفَعُل َما يُرِيدُ َما ٱۡقَتَتلُواْ َوَلَِٰكنه ٱَّلله
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جنگیدند؛ ولی هللا خواست، ]هرگز[ با هم نمیمیاگر هللا 

 دهد.خواهد، انجام میآنچه را می

اید، از آنچه به شما روزی که ایمان آورده. ای کسانی 254

ایم انفاق کنید، پیش از آنکه روزی فرارسد که در آن نه  داده

خرید و فروشی است و نه دوستی و شفاعتی؛ و کافران 

 ]به سببِ کفرشان[ همان ستمکارانند.

هِذيَن  َها ٱل يُّ
َ
أ ن  َيَٰٓ

َ
ِن َقۡبِل أ ا َرَزقَۡنَُٰكم م  نفُِقواْ ِممه

َ
َءاَمُنٓواْ أ

َٰفُِروَن ُهُم   ُۗ َوٱلَۡك ها َبۡيع  فِيهِ َولَا ُخلهة  َولَا َشَفََٰعة  تَِي يَۡوم  ل
ۡ
يَأ

َٰلُِمونَ   ٢٥٤ ٱلظه

حق[ جز . هللا ]معبوِد راستین است؛[ هیچ معبودی ]به255

ت؛ نه خوابی او نیست؛ زندۀ پاینده ]و قائم به ذات[ اس

ای از  گیرد و نه خوابی سنگین؛ ]و لحظهسبک او را فرا می

ها و  ماند[؛ آنچه در آسمانتدبیر جهان هستی، غافل نمی

زمین است، از آِن اوست. کیست که نزد او جز به فرمانش 

داند و  شفاعت کند؟ گذشته و آیندۀ آنان ]= بندگان[ را می

یابند، مگر  آگاهی[ نمی ]آنان[ به چیزی از علم او احاطه ]و

ها و زمین را در  آنچه خود ]هللا[ بخواهد. کرسِی او آسمان 

بر گرفته است و نگهداشتِن آنها بر او ]سنگین و[ دشوار  

 نیست و او بلندمرتبه ]و[ بزرگ است. 

  ْۚ ُخُذهُۥ ِسَنة  َولَا نَوۡم 
ۡ
ْۚ لَا تَأ ها ُهَو ٱلَۡحيُّ ٱلَۡقيُّوُم ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل ٱَّلله

هِذي يَۡشَفُع   ۡرِضِۗ َمن َذا ٱل
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو هُهۥ َما فِي ٱلسه ل

يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡمۖۡ َولَا  
َ
ها بِإِۡذنِهۚۦِْ َيۡعلَُم َما َبيَۡن أ ۥٓ إِل ِعنَدهُ

ْۚ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه   ها بَِما َشآَء ۦٓ إِل ِۡن ِعلِۡمهِ ُيحِيُطوَن بَِشۡيٖء م 
 ۡ َِٰت َوٱل َمََٰو ۡرَضۖۡ َولَا يَـ ُوُدهُۥ ِحۡفُظُهَماْۚ وَُهَو ٱلَۡعلِىُّ ٱلسه

َ
أ

 ٢٥٥ ٱلَۡعِظيمُ 

. در ]پذیرش[ دین، هیچ اجباری نیست؛ به راستی که  256

راه راست ]و هدایت[ از راه انحراف ]و گمراهی[ روشن  

کس به طاغوت ]= هر آنچه به جای  شده است؛ پس هر 

هللا ایمان بیاورد، قطعاً  شود[ کفر بورزد و به  هللا عبادت می

ترین دستاویز چنگ زده است كه هرگز نخواهد  به محكم

 گسست؛ و هللا شنواى داناست.

ْۚ َفَمن يَۡكُفۡر   ِ ِيِنِۖ قَد تهبَيهَن ٱلرُّۡشُد ِمَن ٱلَۡغى  لَٓا إِۡكَراهَ فِي ٱلد 
ِ َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱلُۡعۡرَوةِ ٱلۡوُ  َُٰغوِت َويُۡؤِمنُۢ بِٱَّلله ۡثَقىَٰ لَا  بِٱلطه

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  ُۗ َوٱَّلله  ٢٥٦ ٱنفَِصاَم لََها

اند؛ . هللا یاور ]و کارسازِ[ کسانی است که ایمان آورده257

بَرد؛ و کسانی ها به سوی نور بیرون میآنان را از تاریکی

که کافر شدند، ]کارساز و[ یاورشان طاغوت است ]که[  

ها]ی کفر و تاریکی آنان را از نور ]ایمان و علم[ به سوی

بَرد. آنان اهل آتش هستند ]و[ در آن  نادانی[ بیرون می 

 جاودانند. 

لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِِۖ   َِن ٱلظُّ هِذيَن َءاَمُنواْ ُيخۡرُِجُهم م  ُ َولِيُّ ٱل ٱَّلله
َِن ٱلنُّورِ   َُٰغوُت ُيخۡرُِجوَنُهم م  ۡولَِيآؤُُهُم ٱلطه

َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َوٱل

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ إِلَي ٱلظُّ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ٢٥٧ لَُمَِٰتِۗ أ

. ]ای پیامبر،[ آیا ]داستان[ آن شخص ]= نمرود[ را  258

ای که از ]سرمستِی[ آنکه هللا به او فرمانروایی  ندانسته

کرد؟ بخشیده بود با ابراهیم دربارۀ پروردگارش مجادله می

روردگار من ذاتی است که  هنگامی که ابراهیم گفت: »پ

میرانَد«. ]نمرود[ گفت: »من ]نیز[ زنده کند و می زنده می

میرانم«. ابراهیم گفت: »هللا خورشید را از  کنم و می می

آوَرد؛ پس تو آن را از مغرب بیاور«.  مشرق ]بیرون[ می

]آنگاه[ آن کس که کفر ورزیده بود، مبهوت شد ]و از ارائه  

 کند.هللا ستمکاران را هدایت نمی دلیل ناتوان ماند[؛ و

  ُ َُٰه ٱَّلله ۡن َءاتَى
َ
ۦٓ أ هِذي َحآجه إِبَۡرَٰهِـَۧم فِي َرب ِهِ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

نَا۠  
َ
هِذي يُۡحِيۦ َويُِميُت قَاَل أ ٱلُۡملَۡك إِۡذ قَاَل إِبَۡرَٰهِـُۧم َرب َِي ٱل

َ يَ  ِميُتۖۡ قَاَل إِبَۡرَٰهِـُۧم فَإِنه ٱَّلله
ُ
ۡحِيۦ َوأ

ُ
ۡمِس ِمَن  أ تِي بِٱلشه

ۡ
أ

  ُ ُۗ َوٱَّلله هِذي َكَفَر ِت بَِها ِمَن ٱلَۡمۡغرِِب َفُبِهَت ٱل
ۡ
ٱلَۡمۡشِرِق فَأ

َٰلِِمينَ   ٢٥٨ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم ٱلظه

. یا همچون آن کس که از شهری ]ویران و متروک[ که  259

[  ها و دیوارهایش فروریخته بود گذشت، ]و با خودسقف

[ این ]دیار[ را پس از مرگشان  ]اهالیگفت: »چگونه هللا

[ صد سال میراند کند؟« پس هللا او را ]به مدتزنده می

هِذي َمره عَلَىَٰ قَۡريَةٖ َوِهَي خَ  ۡو َكٱل
َ
هيَٰ  أ ن

َ
اوِيٌَة عَلَىَٰ ُعُروِشَها قَاَل أ

ۖۥۡ   ُ ِماْئََة عَاٖم ُثمه َبَعَثُه َماتَُه ٱَّلله
َ
ُ َبۡعَد َمۡوتَِهاۖۡ فَأ يُۡحِيۦ َهَِٰذهِ ٱَّلله
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سپس او را زنده کرد ]و به او[ فرمود: »چه مدت ]در این  

ای؟« گفت: »یک روز یا بخشی از یک روز ]در  [ ماندهحال 

ام«. فرمود: »چنین نیست؛ صد سال ]در [ ماندهاین حال

ات بنگر که  ای. به خوردنی و نوشیدنی[ ماندهچنین حالی

]رنگ و طعم آن[ با گذشت زمان دگرگون نشده است و به  

اُالغِ خود بنگر ]که چگونه متالشی شده است. ما چنین  

کردیم تا به سؤالت پاسخ گوییم[ و تو را برای مردم 

ای ]در مورد معاد[ قرار دهیم. ]اکنون[ به  نشانه

سواری خود[ نگاه کن که چگونه    های آن ]مرکباستخوان

دهیم و سپس گوشت آنها را برداشته و به هم پیوند می

که ]قدرت الهی بر زنده پوشانیم«. پس هنگامی بر آن می

کردن مردگان[ برایش آشکار شد، گفت: »]به  

 دانم که هللا بر هر کاری تواناست«. یقین[می

ۡو َبۡعَض يَۡومِٖۖ قَاَل بَل  
َ
قَاَل َكۡم لَبِۡثَتۖۡ قَاَل لَبِۡثُت يَۡوًما أ
هبِۡثَت ِماْئََة عَاٖم فَٱنُظۡر إِلَيَٰ َطَعامِ  َك َوَشَرابَِك لَۡم يَتََسنهۡهۖۡ  ل

َوٱنُظۡر إِلَيَٰ ِحمَارَِك َولَِنۡجَعلََك َءايَٗة ل ِلنهاِسِۖ َوٱنُظۡر إِلَي  
ا تَبَيهَن لَُهۥ   ٱلۡعَِظاِم َكۡيَف نُنِشُزَها ُثمه نَۡكُسوَها لَحۡٗماْۚ فَلَمه

ِ َشۡيٖء قَِدير  
َ عَلَىَٰ ُكل  نه ٱَّلله

َ
ۡعلَُم أ

َ
 ٢٥٩ قَاَل أ

و ]ای پیامبر، یاد کن از[ هنگامی که ابراهیم گفت:   .260

»پروردگارا، به من نشان بده چگونه مردگان را زنده  

ای؟« گفت:  کنی؟« ]هللا[ فرمود: »مگر ایمان نیاوردهمی

خواهم[ قلبم آرام بگیرد«. فرمود: »پس  »بله؛ ولی ]می

ریزه كن ]و درهم [ و ریزهچهار پرنده بگیر ]و آنها را ذبح

اى از آنها را بگذار ]و[ آنگاه  یامیز[، سپس بر هر كوهى پارهب

آنها را ]به سوی خود[ فراخوان؛ ]خواهی دید که زنده 

آیند؛ و ]ای ابراهیم،[  شوند و[ شتابان به سوی تو میمی

 ناپذیرِ حکیم است«. بدان که هللا شکست

رِنِي َكيَۡف 
َ
ِ أ َولَۡم  َوِإۡذ قَاَل إِبَۡرَٰهِـُۧم َرب 

َ
ِۖ قَاَل أ تُۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ

َِن   ۡربََعٗة م 
َ
تُۡؤِمنِۖ قَاَل بَلَىَٰ َوَلَِٰكن ل َِيۡطَمئِنه قَلِۡبيِۖ قَاَل فَُخۡذ أ

ِۡنُهنه ُجۡزٗءا  ِ َجَبٖل م 
يِۡر فَُصۡرُهنه إِلَۡيَك ُثمه ٱۡجَعۡل عَلَىَٰ ُكل  ٱلطه

نه 
َ
تِيَنَك َسۡعٗياْۚ َوٱۡعلَۡم أ

ۡ
َ َعزِيٌز َحِكيم  ُثمه ٱۡدُعُهنه يَأ  ٢٦٠  ٱَّلله

که اموال خود را در راه هللا   . َمَثل ]اجر و ثواب[ کسانی 261

ای است که هفت خوشه  کنند، همانند دانهانفاق می

رویانَد که در هر خوشه یکصد دانه است؛ و هللا برای  می

کند و هللا  کس بخواهد ]پاداش او را[ چند برابر میهر 

 گشایشگرِ داناست. 

ِ َكَمَثِل َحبهٍة   َٰلَُهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله ۡمَو
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ َثُل ٱل مه

  ُ ِاْئَُة َحبهةِٖۗ َوٱَّلله ِ ُسۢنُبلَةٖ م 
ۢنَبَتۡت َسۡبَع َسَنابَِل فِي ُكل 

َ
أ

ُ َوَِٰسٌع َعلِيمٌ  ْۚ َوٱَّلله  ٢٦١ يَُضَٰعُِف لَِمن يََشآُء

بخشند و در . کسانی که اموالشان را در راه هللا می262

دارند، پاداش آنان نزد پِی بخشش خود، من ت و آزار روا نمی

پروردگارشان ]محفوظ[ است؛ نه ترسی خواهند داشت و 

 شوند. نه اندوهگین می

ِ ُثمه لَا يُتۡبُِعوَن َمآ   َٰلَُهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله ۡمَو
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ ٱل

هُهمۡ  ٗذى ل
َ
ا َولَٓا أ نَفُقواْ َمن ٗ

َ
ۡجرُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َولَا َخۡوٌف   أ

َ
أ

 ٢٦٢ َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

. سخنی پسندیده ]در برخورد با نیازمندان[ و گذشت 263

ای است که آزاری در  ]از اصرار و تندِی آنان[، بهتر از صدقه

 نیازِ بردبار است.پی دارد؛ و هللا بی

ۡعُروف  َوَمۡغفَِرٌة  ُ  ۞قَۡول  مه ٗذىِۗ َوٱَّلله
َ
ِن َصَدقَةٖ يَتَۡبُعَهآ أ َخيۡر  م 

 ٢٦٣ َغنِيٌّ َحلِيم  

های خود را با اید، صدقه. ای کسانی که ایمان آورده264

منت و آزار باطل نکنید همچون کسی که مال خود را برای  

کند و به هللا و روز قیامت نمایش دادن به مردم انفاق می

مچون َمثل سنگ صافی است ایمان ندارد؛ پس َمَثل او ه

که بر روی آن ]اندکی[ خاک نشسته است؛ آنگاه باراِن 

شوید[ و ها را از سنگ میزند ]و همۀ خاکتندی بر آن می

کند. آنان ]= ریاکاران[ از  آن را صاف ]و بدون خاک[ رها می

َذىَٰ  
َ
ِ َوٱلۡأ َٰتُِكم بِٱلَۡمن  هِذيَن َءاَمُنواْ لَا ُتۡبِطلُواْ َصَدَق َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ِ َوٱلَۡيوِۡم   اِس َولَا يُۡؤِمُن بِٱَّلله هِذي يُنفُِق َمالَُهۥ رِئَآَء ٱلنه َكٱل
َصابَُهۥ َوابِل  

َ
  ٱٓأۡلِخرِِۖ َفَمَثلُُهۥ َكَمَثِل َصۡفَواٍن َعلَۡيهِ تَُراب  فَأ
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آورند؛ و هللا  اند، چیزی به دست نمیآنچه که انجام داده

 کند.نمیگروه کافران را هدایت 
ُ لَا   ُْۗ َوٱَّلله ا َكَسُبوا ِمه ها َيۡقِدُروَن عَلَىَٰ َشۡيٖء م  َفتََرَكُهۥ َصلٗۡداۖۡ ل

َٰفِرِينَ   ٢٦٤ َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡك

که اموال خود را در طلب رضایت هللا و   . و َمَثل کسانی265

هایشان ]به پاداشِ هللا[ دارند به خاطر باوری که در دل

اى است كه  ی بر باالی تپهکنند، همچون باغانفاق می

باران فراوانی بر آن ببارد و حاصلی دو چندان دهد؛ و اگر 

باران فراوانی هم به آن نرسد، بارانی سبک ]نیز برایش  

سازد[؛ و هللا از  کافی است و زمین پاکش را پرثمر می

 كنید آگاه است. آنچه مى

َٰلَُهُم ٱبۡتَِغآ  ۡمَو
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ ِ َوتَثۡبِيٗتا  َوَمَثُل ٱل َء َمۡرَضاِت ٱَّلله

َصاَبَها َوابِل  فَـ َاتَۡت  
َ
ِۭ بَِرۡبَوٍة أ نُفِسِهۡم َكَمَثِل َجنهة

َ
ِۡن أ م 

ُ بَِما   ُۗ َوٱَّلله هۡم يُِصۡبَها َوابِل  َفَطل   ُكلََها ِضۡعَفيِۡن فَإِن ل
ُ
أ

 ٢٦٥ َتۡعَملُوَن بَِصيرٌ 

تان . آیا کسی از شما دوست دارد که باغی از درخ266

خرما و انگور داشته باشد که از زیر آنها جویبارها]ی گوارا[  

آوَرد و]لی[ در  روان است و هر گونه میوه برایش به بار می

حالی که به سن پیری رسیده و فرزندانی ]خردسال[ و 

بادی آتشین در آن زنَد و ]همۀ باغ[ ناتوان دارد، ناگهان گرد

را با منت و آزار و   های خودکه صدقه بسوزد؟ ]حاِل کسانی

کنند نیز چنین است[. هللا بدین گونه آیات ریا باطل می

 سازد؛ باشد که بیندیشید.]خود[ را برای شما روشن می

ۡعَناٖب  
َ
خِيٖل َوأ ِن نه ن تَُكوَن لَُهۥ َجنهة  م 

َ
َحُدُكۡم أ

َ
يََودُّ أ

َ
أ

نَۡهَُٰر لَُهۥ فِيَها ِمن 
َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َصابَُه َتجۡ
َ
َمَرَِٰت َوأ ِ ٱلثه

ُكل 
َصاَبَهآ إِۡعَصار  فِيهِ نَار   

َ
ِيهة  ُضَعَفآُء فَأ ٱلِۡكبَُر َولَُهۥ ُذر 

ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكۡم   فَٱۡحتََرقَۡتُۗ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله
ُرونَ   ٢٦٦ َتَتَفكه

ای  اید، از چیزهای پاکیزهکه ایمان آورده. ای کسانی 267

اید و از آنچه از زمین برای شما  ه به دست آوردهک

ایم، انفاق کنید؛ و به سراغ ]ماِل[ ناپاک نروید که از  برآورده

آن انفاق نمایید؛ در حالی که خودتان حاضر به پذیرفتنش  

میلی[ نسبت به آن؛  پوشى ]و بینیستید، مگر با چشم

  پسندید، برای هللا]پس چگونه چیزی را که برای خود نمی

نیاز ]و در ذات و صفات و دارید؟[ و بدانید كه هللا بىروا می

 افعالش[ ستوده است. 

آ   نفُِقواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما َكَسبُۡتۡم َوِممه
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ُمواْ ٱلۡخَبِيَث ِمۡنُه   ۡرِضِۖ َولَا َتَيمه
َ
َِن ٱلۡأ ۡخرَۡجَنا لَُكم م 

َ
أ

نه  تُنفُِقوَن َولَۡستُ 
َ
ن ُتۡغِمُضواْ فِيهِِۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َ
هٓا أ م أَـِبِخِذيهِ إِل

َ َغنِيٌّ َحمِيدٌ   ٢٦٧ ٱَّلله

ترساند و[ . شیطان، شما را ]به هنگام انفاق می268

ها ]= دهد و شما را به زشتیوعدۀ فقر ]و تنگدستی[ می

کند؛ ولی هللا از جانب خود به شما ارتکاب گناه[ امر می

دهد و هللا گشایشگرِ رزش و افزونی ]نعمت[ میوعدۀ آم

 داناست. 

  ُ ُمُرُكم بِٱلَۡفۡحَشآِءِۖ َوٱَّلله
ۡ
ۡيَطَُٰن يَعُِدُكُم ٱلَۡفۡقَر َويَأ ٱلشه

ُ َوَِٰسٌع َعلِيم   ِۡنُه َوَفۡضلٗاُۗ َوٱَّلله ۡغفَِرٗة م   ٢٦٨ يَعُِدُكم مه

کس بخواهد حکمت ]= راستی در گفتار  . ]هللا[ به هر 269

کس حکمت داده تردید، به هر دهد و بی ر[ میو کردا

شود، يقیناً خیرِ فراوانی ]به او[ عطا شده است؛ و جز 

 گیرد.خردمندان، کسی ]از آیات الهی[ پند نمی

وتَِي  
ُ
ْۚ َوَمن يُۡؤَت ٱلۡحِۡكَمَة َفَقۡد أ يُۡؤتِي ٱلۡحِۡكَمَة َمن يََشآُء

وْ 
ُ
هٓا أ ُر إِل كه لَۡبَٰبِ َخيٗۡرا َكثِيٗراُۗ َوَما يَذه

َ
 ٢٦٩ لُواْ ٱلۡأ

ای ]کم یا زیاد[ انفاق کنید یا هر نذری که ]با  . هر نفقه270

کس از اجرای  داند. ]هر خود[ عهد کنید، قطعاً هللا آن را می

اوامر الهی جلوگیری کند، ستمکار است[ و ستمکاران ]در  

 آخرت،[ هیچ یاوری ندارند.

ۡو نَ 
َ
َفَقٍة أ ِن نه نَفۡقُتم م 

َ
ۗۥُ  َوَمآ أ َ َيۡعلَُمُه ِن نهۡذرٖ فَإِنه ٱَّلله َذۡرتُم م 

نَصارٍ 
َ
َٰلِِميَن ِمۡن أ  ٢٧٠ َوَما لِلظه
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ها را آشکار کنید، چه نیکوست! و اگر آنها . اگر صدقه271

را پنهان دارید و به نیازمندان بدهید، برایتان بهتر است و 

]این گونه صدقۀ خالصانه و پنهانی، بخشی[ از گناهانتان 

کنید زداید؛ و ]بدانید که در هر حال،[ هللا به آنچه میمیرا 

 آگاه است.

ا ِهَيۖۡ َوِإن ُتخُۡفوَها َوتُۡؤتُوَها  َِٰت فَنِعِمه َدَق إِن ُتۡبُدواْ ٱلصه
ِن َسي ِـ َاتُِكۡمُۗ   ُِر َعنُكم م  ٱلُۡفَقَرآَء َفُهَو َخيۡر  لهُكۡمْۚ َويَُكف 

ُ بَِما َتۡعَملُوَن    ٢٧١ َخبِير  َوٱَّلله

. ]ای پیامبر،[ هدایتِ آنان بر عهدۀ تو نیست؛ بلکه هللا  272

کند؛ و ]ای مؤمنان،[ آنچه از  کس را بخواهد هدایت میهر 

کنید، به سوِد خودتان است و ]به یاد  مال ]خود[ انفاق می

داشته باشید که[ جز برای رضایت هللا انفاق نکنید؛ و آنچه  

پاداش آن[ به طور کامل و تمام به کنید، ]از مال انفاق می

 شود و ]هرگز[ به شما ستم نخواهد شد.شما داده می 

ُۗ َوَما   َ َيۡهِدي َمن يََشآُء َُٰهۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله ۞لهيَۡس َعلَۡيَك ُهَدى
ها ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ   تُنفُِقواْ ِمۡن َخيٖۡر فَلَِأنُفِسُكۡمْۚ َوَما تُنفُِقوَن إِل

 ِْۚ نُتۡم لَا  ٱَّلله
َ
َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخيٖۡر يَُوفه إِلَۡيُكۡم َوأ

 ٢٧٢ ُتۡظلَُمونَ 

. ]صدقات شما[ برای افراد تنگدستی است که خود را  273

توانند ]برای تأمین اند و نمی وقف ]جهاد[ در راه هللا کرده

های زندگی[ در زمین سفر کنند. از شدت ]نجابت و[ هزینه

نیاز اطالع ]از حالشان[، آنان را بیبی خویشتنداری، افرادِ 

هایشان ]که در لباس و پندارند. اینان را از نشانهمی

شناسی شان آشکار است، به وضوح[ میوضعیت ظاهری

خواهند؛ و آنچه  ]و آنان هرگز[ با اصرار ]چیزی[ از مردم نمی

 کنید، قطعاً هللا از آن آگاه است. از مال انفاق می

ِ لَا يَۡسَتِطيُعوَن َضۡرٗبا  لِلُۡفَقَرآِء  ۡحِصُرواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله
ُ
هِذيَن أ ٱل

ِف َتۡعرُِفُهم   َعفُّ ۡغنَِيآَء ِمَن ٱلته
َ
ۡرِض َيحَۡسُبُهُم ٱلۡجَاهُِل أ

َ
فِي ٱلۡأ

ُۗ َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخيٖۡر   اَس إِلۡحَاٗفا بِِسيَمَُٰهۡم لَا يَۡسـ َلُوَن ٱلنه
َ بِهِۦ َعلِ   ٢٧٣ يمٌ فَإِنه ٱَّلله

که اموال خود را شب و روز، پنهان و آشکار . کسانی 274

کنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان ]محفوظ[  انفاق می

 شوند.است؛ نه ترسی خواهند داشت و نه اندوهگین می

ا وََعلَانَِيٗة فَلَُهۡم   َهارِ ِسر ٗ هۡيِل َوٱلنه َٰلَُهم بِٱل ۡمَو
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ ٱل

ۡجرُُهمۡ 
َ
 ٢٧٤  ِعنَد َرب ِِهۡم َولَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ أ

خورند ]روز قیامت از قبر[  . کسانی که ربا می275

که بر اثر تماس  خیزند؛ مگر مانند برخاستن کسیبرنمی 

تواند تعادل خود را حفظ  شیطان، دیوانه شده است ]و نمی

رباخواران[ گفتند:  کند[. این، به خاطر آن است که آنان ]= 

»داد و ستد نیز مانند رباست ]و هر دو، مال را افزون 

کند[«؛ در حالی که هللا، داد و ستد را حالل و ربا را  می

حرام نموده است. پس هر کس که از ]جانب[ پروردگارش 

پندی به او برسد و ]از رباخواری[ دست بردارد، آنچه  

ربا دریافت کرده  گذشته و ]سودهایی که قبل از نزوِل حکمِ 

است[ از آِن اوست و ]در مورد آینده نیز[ کارش به هللا  

شود؛ و]لی[ کسانی که ]به رباخواری[  واگذار می

بازگردند، اهل آتش ]دوزخ[ هستند و در آن جاودانند ]= 

 مدت طوالنی در آن خواهند بود[. 

ها َكَما   اْ لَا َيُقوُموَن إِل ِبَوَٰ ُكلُوَن ٱلر 
ۡ
هِذيَن يَأ هِذي  ٱل َيُقوُم ٱل

نهُهۡم قَالُٓواْ إِنهَما ٱلَۡبۡيُع  
َ
َٰلَِك بِأ ْۚ َذ ِ ۡيَطَُٰن ِمَن ٱلَۡمس  َيَتَخبهُطُه ٱلشه

ْْۚ َفَمن َجآَءهُۥ   ا ِبَوَٰ َم ٱلر  ُ ٱلَۡبۡيَع وََحره َحله ٱَّلله
َ
ُْۗ َوأ ا ِبَوَٰ ِمۡثُل ٱلر 

مۡ 
َ
ب ِهِۦ فَٱنَتَهيَٰ فَلَُهۥ َما َسلََف َوأ ِن ره ِۖۡ  َموِۡعَظة  م  ۥٓ إِلَي ٱَّلله ُرُه

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ٢٧٥ َوَمۡن عَاَد فَأ

گردانَد و صدقات را ]با برکت[ می . هللا ربا را نابود ]و بی276

دهد؛ و هللا هیچ  افزودن بر ثوابش[ افزایش و ]برکت[ می

 کافرِ لجوج و گناهکاری را دوست ندارد. 

ُ لَا ُيحِبُّ ُكله   َيۡمَحقُ  َِٰتِۗ َوٱَّلله َدَق اْ َويُۡربِي ٱلصه ِبَوَٰ ُ ٱلر  ٱَّلله
ثِيمٍ 

َ
اٍر أ  ٢٧٦ َكفه
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و کارهای شایسته انجام   اندکه ایمان آورده. کسانی 277

اند، پاداش آنان اند و زکات پرداختهاند و نماز برپا داشته داده

نزد پروردگارشان ]محفوظ[ است؛ نه ترسی خواهند 

 شوند.اشت و نه اندوهگین مید

ةَ َوَءاتَُواْ   لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
َٰلَِحَِٰت َوأ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل

ۡجرُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َولَا َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم  
َ
َة لَُهۡم أ َكوَٰ ٱلزه

 ٢٧٧ َيحَۡزنُونَ 

 پروا کنید و اگر اید، از هللاکه ایمان آورده. ای کسانی 278

مؤمن هستید، آنچه را که از ]مطالبات[ ربا باقی مانده 

 است رها کنید.

اْ إِن   ِبَوَٰٓ َ َوَذُرواْ َما بَِقَى ِمَن ٱلر  هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡؤِمنِينَ   ٢٧٨ ُكنُتم مُّ

شما  . اگر ]چنین[ نکردید، بدانید که هللا و رسولش با 279

هایتان از پیکار خواهند کرد؛ و اگر توبه کردید، اصِل سرمایه

تان به کسی[ آِن شماست؛ نه ]با گرفتِن سوِد سرمایه

پوشی از آن سوِد حرام[ بر  کنید و نه ]با چشمستم می

 رود.شما ستم می 

ِ َورَُسولِهِۖۦۡ َوِإن   َِن ٱَّلله َذنُواْ ِبحَۡرٖب م 
ۡ
هۡم َتۡفَعلُواْ فَأ تُبُۡتۡم  فَإِن ل

َٰلُِكۡم لَا َتۡظلُِموَن َولَا ُتۡظلَُمونَ  ۡمَو
َ
 ٢٧٩ فَلَُكۡم ُرُءوُس أ

. و اگر ]شخصِ بدهکار،[ تنگدست بود، تا ]هنگام[ 280

گشایش ]و توانایِی بازپرداخت، به او[ مهلت دهید و ]اگر 

توانایی پرداخت نداشت،[ بخشیدن آن ]بدهی[ برایتان 

 را[ بدانید.  بهتر است، اگر ]ثواب این کار

قُواْ َخيۡر    ن تََصده
َ
ِۚ َوأ َوِإن َكاَن ُذو ُعۡسَرةٖ َفَنِظَرةٌ إِلَيَٰ َميَۡسَرةٖ

 ٢٨٠ لهُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

. و از ]عذابِ[ روزی بترسید که در آن به سوی هللا  281

کس ]پاداش[ آنچه  شوید؛ سپس به هر بازگردانده می 

شود و به آنان داده میانجام داده است به طور کامل 

 ستم نخواهد شد. 

ا   هيَٰ ُكلُّ َنۡفٖس مه ِۖۡ ُثمه تَُوف َوٱتهُقواْ يَۡوٗما تُرَۡجُعوَن فِيهِ إِلَي ٱَّلله
 ٢٨١ َكَسَبۡت وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ 

اید، اگر به یکدیگر وامی . ای کسانی که ایمان آورده282

ه سررسیِد ای انجام[ دادید ک]پرداختید یا معاملۀ نسیه

ای ]قرارداِد معی نی داشت، آن را بنویسید؛ و باید نویسنده

این کار را[ بر اساسِ عدالت بین شما بنویسد و هیچ 

گونه ]و  ای نباید از نوشتنش خودداری کند، هماننویسنده

به شکرانۀ آن[ که هللا به او آموزش داده است؛ و کسی 

 ]و اقرار[ کند و  که وام بر عهدۀ اوست ]= بدهکار[ باید امال

او ]= نویسنده[ بنویسد؛ و باید از هللا، که پروردگارِ اوست، 

بترسد و از ]مبلغ و مدتِ[ آن ]وام[ چیزی نکاهد. اگر کسی 

خرد[، یا ]به سبب که وام بر عهدۀ اوست َسفیه ]=کم

خردسالی یا بیماری یا پیری[ ناتوان است، یا خود  

او با ]رعایت[ عدالت امال کند  تواند امال کند، باید َقی ِمِ نمی 

و دو شاهد از مردانتان را ]بر آن قرارداد[ گواه بگیرید. اگر دو 

مرد نبودند، یک مرد و دو زن از میان گواهانی که ]به  

عدالت آنان[ رضایت دارید ]گواه بگیرید[ تا اگر یکی از آن دو  

که  ]زن[ فراموش کرد، دیگری به او یادآوری کند؛ و هنگامی 

هدان ]برای ادای شهادت[ دعوت شدند، نباید ]از  شا

آمدن[ خودداری کنند. و از نوشتن ]بدهی[ تا سررسیدش 

]سستی نکنید و[ دلگیر نشوید خواه ]مبلغ آن[ کم باشد 

تر و برای  خواه زیاد. این ]کار،[ در نزد هللا به عدالت نزدیک

دادن، استوارتر است و برای آنکه ]در مقدار و مدتِ گواهی

تر است؛ مگر  وام[ دچار تردید نشوید، ]به احتیاط[ نزدیک

ي   َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن إِلَيَٰٓ أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َب  
ۡ
فَٱۡكُتُبوُهْۚ َولَۡيۡكُتب بهيَۡنُكۡم َكاتُِبُۢ بِٱلَۡعۡدِلِۚ َولَا يَأ

هِذي   ْۚ فَلَۡيۡكُتۡب َولُۡيۡملِِل ٱل ُ ن يَۡكُتَب َكَما َعلهَمُه ٱَّلله
َ
َكاتٌِب أ

اْۚ فَإِن  َعلَۡيهِ ٱلۡحَقُّ  َ َربهُهۥ َولَا َيۡبَخۡس ِمۡنُه َشۡيـ ٗ  َولَۡيتهِق ٱَّلله
ن  

َ
ۡو لَا يَۡسَتِطيُع أ

َ
ۡو َضعِيًفا أ

َ
هِذي َعلَۡيهِ ٱلۡحَقُّ َسفِيًها أ َكاَن ٱل

يُِمله ُهَو فَلُۡيۡملِۡل َولِيُُّهۥ بِٱلَۡعۡدِلِۚ َوٱۡستَۡشِهُدواْ َشِهيَديِۡن ِمن  
همۡ  تَاِن ِممهن  ر َِجالُِكۡمۖۡ فَإِن ل

َ
 يَُكونَا رَُجلَيِۡن فَرَُجل  َوٱۡمَرأ

َُٰهَما   َِر إِۡحَدى َُٰهَما َفُتَذك  ن تَِضله إِۡحَدى
َ
َهَدآِء أ تَۡرَضۡوَن ِمَن ٱلشُّ

ن  
َ
ْْۚ َولَا تَۡسـ َُمٓواْ أ َهَدآُء إَِذا َما ُدُعوا َب ٱلشُّ

ۡ
ِۚ َولَا يَأ ۡخَرىَٰ

ُ
ٱلۡأ

 َ ۡو َكبِيًرا إِل
َ
قَۡسُط ِعنَد  تَۡكُتُبوُه َصغِيًرا أ

َ
َٰلُِكۡم أ َجلِهۚۦِْ َذ

َ
يَٰٓ أ

ن تَُكوَن تَِجََٰرًة  
َ
هٓا أ ها تَۡرتَابُٓواْ إِل ل

َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َهََٰدةِ َوأ قَۡوُم لِلشه

َ
ِ َوأ ٱَّلله

ها   ل
َ
َحاِضَرٗة تُِديُروَنَها بَيَۡنُكۡم فَلَيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ
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 البقرة

اینکه داد و ستدی نقدی باشد که بین خود دست به  

کنید. در این صورت، گناهی بر شما نیست که  دست می 

آن را ننویسید؛ و هنگامی که داد و ستد ]نقدی[ کردید، 

گواه بگیرید و ]در این میان[ نباید به نویسنده و گواه ]هیچ[  

شک ]بیانگر[ ج و زیانی برسد؛ و اگر ]چنین[ کنید بیرن

نافرمانِی شما خواهد بود؛ و ]ای مؤمنان،[ از هللا پروا کنید 

کند انجام ]و معامالت را به همان شکلی که امر می

دهید[. هللا ]آنچه را که برای دنیا و آخرتتان سودمند است[  

 دهد و هللا به همه چیز داناست.به شما آموزش می

ۡشِهُدٓواْ إَِذا َتَباَيۡعُتۡمْۚ 
َ
ُۗ َوأ َولَا يَُضآره َكاتِب  َولَا   تَۡكُتُبوَها

  ۡۖ َ ْۚ َوِإن َتۡفَعلُواْ فَإِنهُهۥ فُُسوُقُۢ بُِكۡمُۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َشِهيد 
ِ َشۡيٍء َعلِيم  

ُ بِكُل  ُۗ َوٱَّلله ُ  ٢٨٢ َويَُعل ُِمُكُم ٱَّلله

ای نیافتید ]که سنِد وام . اگر در سفر بودید و نویسنده283

اگر یکی از شما دیگری را  را بنویسد، چیزی[ گرو بگیرید و 

امین دانست ]و چیزی گرو نگرفت و نوشته و گواه نیز 

نداشت[، آن که امین شمرده شده است، باید امانت ]و 

بدهی[ خود را بازپس دهد و باید از هللا، که پروردگار 

اوست، پروا کند؛ و شهادت را کتمان نکنید و ]بدانید که[  

لبش گناهکار است؛ شک، قکس آن را کتمان کند، بیهر 

 کنید، داناست.و هللا به آنچه می

  ۡۖ ۡقُبوَضة  ۞َوِإن ُكنُتۡم عَلَىَٰ َسَفرٖ َولَۡم َتِجُدواْ َكاتِٗبا فَرَِهَٰن  مه
َمََٰنَتُهۥ  

َ
هِذي ٱۡؤتُِمَن أ ِ ٱل ِمَن َبۡعُضُكم َبۡعٗضا فَلُۡيَؤد 

َ
فَإِۡن أ

ۗۥُ َولَا تَۡكُتُمواْ ٱلشه  َ َربهُه ْۚ َوَمن يَۡكُتۡمَها  َولَۡيتهِق ٱَّلله َهََٰدةَ
ُ بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيم   ۗۥُ َوٱَّلله ۥٓ َءاثِم  قَلُۡبُه  ٢٨٣ فَإِنهُه

ها و زمین است، از آِن هللا است. اگر . آنچه در آسمان284

آنچه را در دل خود دارید، آشکار کنید یا پنهانش نمایید، هللا  

بر اساس کند؛ آنگاه ]شما را بر ]اساسِ[ آن محاسبه می

بخشد و کس را بخواهد می بخشش و رحمت خویش[ هر

]از روی عدالت و حکمتش نیز[ هر کس را بخواهد عذاب 

 کند؛ و هللا بر ]انجام[ هر کاری تواناست.می

ۡرِضِۗ َوِإن ُتۡبُدواْ َما فِٓي  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه ه ِ َّلل 

ۡو ُتخُۡفوُه  
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ۖۡ َفَيۡغفُِر لَِمن يََشآُء  أ ُ ُيحَاِسۡبُكم بِهِ ٱَّلله

ِ َشۡيٖء قَِديرٌ 
ُ عَلَىَٰ كُل  ُۗ َوٱَّلله ُب َمن يََشآُء ِ  ٢٨٤ َويَُعذ 

. رسول ]هللا[ به آنچه از ]سوی[ پروردگارش بر او نازل 285

شده ایمان آورده است و مؤمنان ]نیز[ همگی به هللا و  

اند؛ ]و رسول و ایمان آورده ها و پیامبرانش فرشتگان و کتاب

یک از پیامبرانش فرق  مؤمنان گفتند[: »میان هیچ

گذاریم ]و به همه شان ایمان داریم[. و گفتند: نمی 

»شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا، آمرزش تو را  

 ]خواهانیم[ و بازگشت ]تمام امور[ به سوی توست«.

نزَِل إِلَۡيهِ 
ُ
ب ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنْۚ ُكلٌّ َءاَمَن  َءاَمَن ٱلرهُسوُل بَِمآ أ ِمن ره

ِن   َحٖد م 
َ
ُِق َبيَۡن أ ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ لَا ُنَفر  بِٱَّلله

َطۡعَناۖۡ ُغۡفَرانََك َربهَنا َوِإلَۡيَك  
َ
رُُّسلِهۚۦِْ َوَقالُواْ َسِمۡعَنا َوأ

 ٢٨٥ ٱلَۡمِصيرُ 

کند.  زۀ توانش مکل ف نمی کس را جز به اندا . هللا هیچ286

آنچه ]از خوبی[ به دست آورده است به سوِد اوست و 

آنچه ]بدی[ کسب کرده است به زیان اوست. ]پیامبران و 

مؤمنان گفتند:[ »پروردگارا، اگر فراموش یا خطا کردیم، ما 

را بازخواست نکن. پروردگارا، بارِ گران ]و تکلیف سنگین[ بر  

آن را ]به مجازات گناه و  ]دوش[ ما مگذار؛ چنان که

سرکشی،[ بر ]دوش[ کسانی که پیش از ما بودند ]= 

یهوديان[ نهادی. پروردگارا، آنچه که تاب تحملش را نداریم 

بر ]دوش[ ما مگذار و از ما درگذر و ما را بیامرز و به ما رحم 

کن. تو یار ]و کارسازِ[ مایی؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز 

 گردان«.

ها وُۡسَعَهاْۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما لَا يُ  ُ َنۡفًسا إِل كَل ُِف ٱَّلله
ْۚ َربهَنا َولَا   نَا

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
هِسيَنآ أ ٱۡكتََسَبۡتُۗ َربهَنا لَا تَُؤاِخۡذنَآ إِن ن

هِذيَن ِمن َقۡبلَِناْۚ َربهَنا  َتحِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡصٗرا َكَما َحمَلَۡتُهۥ عَلَى ٱل
 َ ِلَۡنا َما لَا َطاقََة لََنا بِهِۖۦۡ َوٱۡعُف َعنها َوٱۡغفِۡر لََنا  َول ا ُتحَم 

َٰفِرِينَ  ََٰنا فَٱنُصۡرنَا عَلَى ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡك نَت َمۡولَى
َ
ْۚ أ  ٢٨٦ َوٱۡرَحمَۡنآ
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 آل عمران 

عمرأن آل سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ الٓمٓ  . الم ]= الف الم میم[. 1

حق[ جز او . هللا ]معبوِد راستین است؛[ هیچ معبودی ]به2

 نیست؛ زندۀ پاینده ]و قائم به ذات[ است. 
ها ُهَو ٱلَۡحيُّ ٱلَۡقيُّومُ  ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل  ٢ ٱَّلله

های ]آسمانی[ تأییدکنندۀ کتاب. این کتاب ]= قرآن[ را که 3

پیشین است، به حق و راستی بر تو نازل کرد و تورات و 

 انجیل را 

نَزَل  
َ
ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ َوأ ِ ِ ُمَصد  َل َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق  نَزه

ََٰة َوٱلِۡإنِجيَل  ۡوَرى  ٣ ٱلته

ا  . پیش از آن برای هدایت مردم نازل کرد؛ و ]نیز[ فرقان ر4

که به   ]که جداکنندۀ حق از باطل است[ نازل نمود. کسانی

آیات هللا کافر شدند، عذاب سختی ]در پیش[ دارند؛ و هللا  

 گیرنده است.ناپذیر ]و[ انتقامشکست

هِذيَن َكَفُرواْ   نَزَل ٱلُۡفۡرَقاَنُۗ إِنه ٱل
َ
ِمن َقۡبُل ُهٗدى ل ِلنهاِس َوأ

ِ لَُهۡم َعَذاب   ُ َعزِيز  ُذو ٱنتَِقامٍ  أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ُۗ َوٱَّلله  ٤ َشِديد 

ـ از هللا  تردید، هیچ چیز ـ ]نه[ در زمین و نه در آسمان . بی5

 مانَد. پوشیده نمی
َمآِء  ۡرِض َولَا فِي ٱلسه

َ
َ لَا َيخَۡفىَٰ َعلَۡيهِ َشۡيء  فِي ٱلۡأ  ٥ إِنه ٱَّلله

ها شکل  رِحم. اوست که شما را هر گونه که بخواهد در 6

ناپذیرِ  حق[ جز آن ذاتِ شکستدهد. هیچ معبودی ]بهمی

 حکیم نیست.

ها ُهَو   ََٰه إِل ْۚ لَٓا إَِل رَۡحاِم َكۡيَف يََشآُء
َ
ُِرُكۡم فِي ٱلۡأ هِذي يَُصو  ُهَو ٱل

 ٦ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

. ]ای پیامبر،[ اوست که کتاب ]= قرآن[ را بر تو نازل کرد. 7

ات محکم ]صریح و روشن[ است که آنها  بخشی از آن، آی

اساسِ کتابند و ]بخشی[ دیگر متشابهات است ]که  

هایشان انحراف است،  که در دلپذیرند[؛ اما کسانی تأویل

جویی ]و گمراه کردن مردم[ و به خاطرِ تأویل آن  برای فتنه

کنند؛ حال آنکه  ]به دلخواه خود،[ از متشابِه آن پیروی می

داند؛ و راسخان در علم ]=  [ جز هللا نمیتأویلش را ]کسی

گویند: »ما به همۀ آن ]آیات ـ چه محکم و علمای دین[ می

ـ[ ایمان آوردیم؛ همه از طرف پروردگارِ ماست«؛ چه متشابه

 گیرد.و جز خردمندان کسی پند نمی 

حَۡكَمٌَٰت ُهنه   نَزَل َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب ِمۡنُه َءاَيَٰت  مُّ
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

هِذيَن فِي قُلُوبِِهۡم َزۡيغ    ا ٱل مه
َ
ۖۡ فَأ َخُر ُمتََشَٰبَِهَٰت 

ُ
مُّ ٱلِۡكَتَِٰب َوأ

ُ
أ

وِيلِهِۖۦۡ َوَما  
ۡ
َفَيتهبُِعوَن َما تََشََٰبَه ِمۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱلۡفِۡتَنةِ َوٱبۡتَِغآَء تَأ

َِٰسُخوَن فِي ٱلۡعِلِۡم َيُقولُونَ  ُۗ َوٱلره ُ ها ٱَّلله ۥٓ إِل وِيلَُه
ۡ
 َءاَمنها  َيۡعلَُم تَأ

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
هٓا أ ُر إِل كه ُۗ َوَما يَذه ِۡن ِعنِد َرب َِنا  ٧ بِهِۦ ُكل   م 

گویند: »پروردگارا، بعد از آنکه ما را هدایت . آنان می8

هایمان را ]از راه حق[ منحرف مگردان و از  فرمودی، دل

تردید، تو  بیسوی خود، رحمتی به ما ارزانی دار ]که[ 

 ای. بسیار بخشنده

هُدنَك   َربهَنا لَا تُزِۡغ قُلُوبََنا َبۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا وََهۡب لََنا ِمن ل
اُب  نَت ٱلۡوَهه

َ
ْۚ إِنهَك أ  ٨ َرۡحمًَة

که در ]آمدِن[  شک، تو مردم را برای روزی . پروردگارا، بی9

آن تردیدی نیست جمع خواهی کرد. قطعاً هللا در وعدۀ 

 کند«. ]خود[ خالف نمی

َ لَا   ها َرۡيَب فِيهِِۚ إِنه ٱَّلله اِس لَِيۡوٖم ل َربهَنآ إِنهَك َجاِمُع ٱلنه
 ٩ ُيخۡلُِف ٱلِۡميَعادَ 
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که کفر ورزیدند، اموال و   . در حقیقت، کسانی10

فرزندانشان چیزی از ]عذاب[ هللا را از آنان دور نخواهد کرد و 

 ستند. آنان خود هیزم آتش ]دوزخ[ ه

ۡوَلَُٰدُهم  
َ
َٰلُُهۡم َولَٓا أ ۡمَو

َ
هِذيَن َكَفُرواْ لَن ُتۡغنَِي َعنُۡهۡم أ إِنه ٱل

ارِ  ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َوقُوُد ٱلنه
ُ
اۖۡ َوأ ِ َشۡيـ ٗ َِن ٱَّلله  ١٠ م 

فرعون و . ]شیوۀ این کافران[ همچون شیوۀ خاندان 11

]روشِ[ کسانی است که پیش از آنها بودند: آیات ما را 

ب کردند؛ پس هللا آنان را به ]سزای[ گناهانشان عذاب تکذی

 کیفر است. کرد؛ و هللا ]نسبت به کافران[ سخت

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا  هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكذه ِب َءاِل فِرَۡعۡوَن َوٱل
ۡ
َكَدأ

ُ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ  ُ بُِذنُوبِِهۡمُۗ َوٱَّلله َخَذُهُم ٱَّلله
َ
 ١١ فَأ

ه کفر ورزیدند بگو: »به زودی ]از مؤمنان[  . به کسانی ک12

شکست خواهید خورد و ]سپس در قیامت[ به سوی جهنم  

 شوید؛ و چه بد جایگاهی است!«.محشور می

هِذيَن َكَفُرواْ َسُتۡغلَُبوَن َوُتحَۡشُروَن إِلَيَٰ َجَهنهَمۖۡ   قُل ل ِل
 ١٢ َوبِۡئَس ٱلِۡمَهادُ 

]در بدر[ با هم روبرو  . قطعاً در ]رویارویِی[ دو گروهی که13

ای برای شما بود؛ یک گروه در راه  شدند، ]عبرت و[ نشانه

جنگید و ]گروهی[ دیگر کافر بودند. ]مؤمنان[ با  هللا می

چشم خود، آنان ]=کافران[ را دوبرابر خود ]و کمتر از تعداد  

دیدند؛ و هللا هر کس را بخواهد با یاری شان[ میواقعی

راستی در این ]ماجرا[ برای اهل   کند. بهخود تأیید می

 بینش، عبرتی است. 

قَۡد َكاَن لَُكۡم َءايَة  فِي فِئَتَيِۡن ٱلَۡتَقَتاۖۡ فِئَة  تَُقَٰتُِل فِي َسبِيِل  
  ُ َي ٱلَۡعيِۡنِۚ َوٱَّلله

ۡ
ِۡثلَۡيِهۡم َرأ ۡخَرىَٰ َكافَِرة  يََرۡوَنُهم م 

ُ
ِ َوأ ٱَّلله

 ِ ْۚ إِنه ف ْولِي  يَُؤي ُِد بَِنۡصرِهِۦ َمن يََشآُء
ُ
َٰلَِك لَعِبَۡرٗة ل ِأ ي َذ

بَۡصَٰرِ 
َ
 ١٣ ٱلۡأ

های ]مادی،[ از ]جمله[ زنان و  . دلبستگی به خواستنی14

های نشاندار فرزندان و اموال هنگفت ـ از طال و نقره و اسب

ها و کشتزار]ها[ـ برای مردم آراسته شده است. ]ام ا و دام

]زودگذرِ[ زندگی دنیاست و ها و[ کاالی تمام[ این]ها، لذت

 ]حال آنکه[ سرانجام نیک، نزد هللا است. 

َِٰت ِمَن ٱلن َِسآِء َوٱلَۡبنِيَن   َهَو ُزي َِن لِلنهاِس ُحبُّ ٱلشه
ةِ َوٱلۡخَۡيِل   َهِب َوٱلۡفِضه َوٱلَۡقَنَِٰطيِر ٱلُۡمَقنَطَرةِ ِمَن ٱلذه

َٰلَِك َمَتَٰ  نَۡعَِٰم َوٱلۡحَۡرِثِۗ َذ
َ
ُ  ٱلُۡمَسوهَمةِ َوٱلۡأ ۡنَياۖۡ َوٱَّلله ةِ ٱلدُّ ُع ٱلۡحََيوَٰ

 ١٤ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱلَۡمـ َابِ 

خواهید[ شما را از  . ]ای پیامبر، به آنان[ بگو: »آیا ]می15

های مادی[ بهتر  ها و لذتچیزی آگاه کنم که از این ]دارایی

اند، نزد پروردگارشان باشد؟« کسانی که تقوا پیشه کرده

زیر ]درختان[ آن جویبارها روان است؛  هایی دارند که از باغ 

عیب جاودانه در آن خواهند بود و همسرانی پاکیزه ]و بی

دارند[ و ]همچنین از[ خشنودی هللا ]برخوردارند[؛ و هللا به  

 ]احواِل[ بندگان بیناست. 

هِذيَن ٱتهَقۡواْ ِعنَد َرب ِِهۡم   َٰلُِكۡمۖۡ لِل ِن َذ ُؤنَب ِئُُكم ِبخَيٖۡر م 
َ
۞قُۡل أ

 َٰ ۡزَوَٰج   َجنه
َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها َوأ

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

ت  َتجۡ
ُۢ بِٱلۡعَِبادِ ُ بَِصيُر ُِۗ َوٱَّلله َِن ٱَّلله َٰن  م  َرة  َورِۡضَو َطهه  ١٥ مُّ

گویند: ]هستند[ که می . ]این بهشتیان[ کسانی16

ایم؛ پس گناهانمان  »پروردگارا، به راستی که ما ایمان آورده

 رز و ما را از عذاب آتش نگه دار«. را بیام

هِذيَن َيُقولُوَن َربهَنآ إِنهَنآ َءاَمنها فَٱۡغفِۡر لََنا ُذنُوبََنا َوقَِنا   ٱل
ارِ   ١٦ َعَذاَب ٱلنه

. آنان ]در برابر مشکالت و در راه اطاعت و ترک گناه[ 17

ورزند و ]در گفتار و رفتارشان[ راستگو هستند  شکیبایی می

بر اوامرِ الهی[ فرمانبردارند و ]برای خشنودی باری و ]در برا

 طلبند.کنند و در سحرگاهان آمرزش میتعالی[ انفاق می

َِٰدقِيَن َوٱلَۡقَٰنِتِيَن َوٱلُۡمنفِقِيَن   َٰبِِريَن َوٱلصه ٱلصه
ۡسَحارِ 

َ
 ١٧ َوٱلُۡمۡسَتۡغفِرِيَن بِٱلۡأ
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که ]در جهان هستی[ برپادارندۀ عدل است، . هللا، 18

حق[ جز او نیست و داده است که معبودی ]به گواهی

فرشتگان و علما ]نیز بر یگانگی و عدالتِ الهی گواهی 

حق[ جز او نیست ]که[  دهند[. معبودی ]بهمی

 ناپذیرِ حکیم است.شکست

ْولُواْ ٱلۡعِلِۡم  
ُ
ها ُهَو َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوأ ََٰه إِل نهُهۥ لَٓا إَِل

َ
ُ أ َشِهَد ٱَّلله

 ِ ُۢا ب ها ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ قَآئَِم ََٰه إِل  ١٨ ٱلۡقِۡسِطِۚ لَٓا إَِل

. در حقیقت، دین ]پسندیده[ نزد هللا همان اسالم 19

[ به آنان داده شده است؛ و كسانى كه كتاب ]آسمانى 

است، با یكدیگر به اختالف نپرداختند مگر پس از آنكه علم  

. آن  [ آمد ]و حجت بر آنان تمام شد[برایشان ]حاصل

]اختالف و تفرقه[ هم به خاطر سرکشی و حسدى ]بود[  

کس به آیات هللا کفر بورزد،   كه میانشان وجود داشت؛ و هر

 ]بداند که[ هللا در حسابرسی سریع است.

وتُواْ  
ُ
هِذيَن أ ِ ٱلۡإِۡسَلَُٰمُۗ َوَما ٱۡخَتلََف ٱل يَن ِعنَد ٱَّلله ِ إِنه ٱلد 

ها ِمنُۢ َبۡعِد َما   ُۢا بَيَۡنُهۡمُۗ َوَمن  ٱلِۡكَتََٰب إِل َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡم َبۡغَي
َ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ  ِ فَإِنه ٱَّلله  ١٩ يَۡكُفۡر أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

. ]ای پیامبر،[ اگر ]دربارۀ اسالم و توحید[ با تو مجادله 20

کردند، بگو: »من در برابر هللا ]و اوامر و احکامش[ تسلیم 

چنین هستند[«؛ و به اهل کتاب ]= ام و پیروانم ]نیز شده

یهود و نصاری[ و مشرکان بگو: »آیا شما هم تسلیم 

اند و اگر اید؟« اگر تسلیم شوند، قطعاً هدایت یافتهشده

رویگردان شدند ]و سرپیچی کردند، اندوه مدار؛ زیرا[ تو  

ای جز رساندن ]وحی[ نداری؛ و هللا به ]احوال[ وظیفه

 بندگان بیناست.

ِ َوَمِن ٱتهَبَعِنِۗ َوقُل  فَإِۡن حَ  ۡسلَۡمُت وَۡجِهَي َّلِله
َ
وَك َفُقۡل أ آجُّ

ۡسلَُمواْ  
َ
ۡسلَۡمُتۡمْۚ فَإِۡن أ

َ
ِي ِـَۧن َءأ م 

ُ
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡأ

ُ
هِذيَن أ ل ِل

  ُۢ ُ بَِصيُر هۡواْ فَإِنهَما َعلَۡيَك ٱلَۡبَلَُٰغُۗ َوٱَّلله ِإن تََول ْۖۡ وه َفَقِد ٱۡهَتَدوا
 ٢٠ بِٱلۡعَِبادِ

ورزند و که به آیات هللا کفر می. به راستی، کسانی 21

پیامبران را به ناحق ]و فقط از روی ستم و دشمنی[ 

کنند، به  کشند و ]نیز[ کسانی را که به عدالت امر میمی

 رسانند، آنان را به عذابی دردناک بشارت ده!قتل می

ِ وَ  هِذيَن يَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله بِي ِـَۧن بَِغيِۡر  إِنه ٱل يَۡقُتلُوَن ٱلنه
اِس   ُمُروَن بِٱلۡقِۡسِط ِمَن ٱلنه

ۡ
هِذيَن يَأ ٖ َويَۡقُتلُوَن ٱل َحق 

لِيمٍ 
َ
ۡرُهم بَِعَذاٍب أ ِ  ٢١ فَبَش 

. آنان کسانی هستند که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه 22

 شده است و ]در آخرت[ هیچ یاوری ندارند.
ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوَما  أ ۡعَمَٰلُُهۡم فِي ٱلدُّ

َ
هِذيَن َحبَِطۡت أ ٱل

َِٰصِرينَ  ِن نه  ٢٢ لَُهم م 

اى از كتاب . ]ای پیامبر،[ آیا داستان كسانى را كه بهره23

اى كه چون به ]بازگشت به[  اند ندانسته[ یافته]تورات

شوند تا میانشان حكم كند، سوى كتاب هللا فراخوانده مى

روهى از ]علما و بزرگان[ آنان ]که حقیقت را خالف میل و  گ

 تابند؟بینند[ به حال سرپیچی روى برمى منفعت خود می

َِن ٱلِۡكَتَِٰب يُۡدَعۡوَن إِلَيَٰ   وتُواْ نَِصيٗبا م 
ُ
هِذيَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

ِۡنُهمۡ  هيَٰ فَرِيق  م  ِ لَِيۡحُكَم بَيَۡنُهۡم ُثمه َيَتَول  وَُهم  كَِتَِٰب ٱَّلله
ۡعرُِضونَ   ٢٣ مُّ

. این ]رویگردانی از حق،[ به سبب آن است که ]به  24

خیال خام خود[ گفتند: »آتش ]دوزخ[ جز چند روزی به ما  

بافتند  هایی که مینخواهد رسید«؛ و این ]افتراها[ و دروغ 

 آنان را در دینشان فریفته ساخت.

َنا ٱل نهُهۡم قَالُواْ لَن َتَمسه
َ
َٰلَِك بِأ ۡعُدوَدَٰٖتِۖ  َذ يهاٗما مه

َ
هٓا أ اُر إِل نه

ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ   ٢٤ وََغرهُهۡم فِي دِينِِهم مه
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شان[ چگونه خواهد بود؟ ]آری، در  . پس ]حال پشیمانی25

که  بدترین حال خواهد بود[ آنگاه که آنان را برای روزی 

کس  ]هیچ[ تردیدی در ]وقوع[ آن نیست گرد آوریم و به هر 

اش[ آنچه که فراهم کرده است به تمام و کمال داده ]پاد

 شود و به آنان ستم نخواهد شد.

َِيۡت ُكلُّ َنۡفٖس   ها َرۡيَب فِيهِ َوُوف  فََكۡيَف إَِذا َجمَۡعَنَُٰهۡم لَِيۡوٖم ل
ا َكَسَبۡت وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ   ٢٥ مه

. ]ای پیامبر،[ بگو: »بار الها، ای فرمانرواِی هستی، هر  26

کس بخواهی  بخشی و از هر کس را بخواهی حکومت می

کس بخواهی عزت ]و گیری؛ و به هر حکومت را بازپس می

داری.  کس را بخواهی خوار میدهی و هر قدرت[ می

گمان، تو بر هر ]پروردگارا،[ خوبی به دست توست و بی

 چیزی توانایی.

َك َمن تََشآُء َوتَنزُِع  قُِل ٱللهُهمه َمَٰلَِك ٱلُۡملِۡك تُۡؤتِي ٱلُۡملۡ 
ۖۡ بَِيِدَك   ن تََشآُء َوتُعِزُّ َمن تََشآُء َوتُِذلُّ َمن تََشآُء ٱلُۡملَۡك ِممه

ِ َشۡيٖء قَِدير  
 ٢٦ ٱلۡخَيُۡرۖۡ إِنهَك عَلَىَٰ ُكل 

آورى آورى و روز را به شب در مى. شب را به روز در مى27

[ و افزاییکاهی و بر دیگری می]و از طوِل یکی می

آورى ]= رویشِ  جان بیرون مى ]موجوِد[ زنده را از ]مادۀ[ بی

جان را از ]موجود[ زنده خارج گیاه از دانه[ و ]مادۀ[ بی

کس  سازى ]= بیرون آمدِن تخم از پرندگان[ و به هر مى

 دهی«.شمار روزی میبخواهی، بی

ه  َهاَر فِي ٱل َهارِ َوتُولُِج ٱلنه هۡيَل فِي ٱلنه ۡيِلِۖ َوُتخۡرُِج ٱلَۡحيه  تُولُِج ٱل
ۖۡ َوتَۡرُزُق َمن تََشآُء   ِمَن ٱلَۡمي ِِت َوُتخۡرُِج ٱلَۡمي َِت ِمَن ٱلَۡحي ِ

 ٢٧ بَِغيِۡر ِحَسابٖ 

. مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان، دوست خود  28

بگیرند؛ و هر کس چنین کند، هیچ پیوندی با هللا ندارد ]و هللا  

آنکه ]ضعیف باشید و ناچار شوید با  از او بیزار است[؛ مگر

نرمی در گفتار و رفتار،[ خویشتن را از ]آزارِ[ آنان در امان 

دارید ]و به خاطر حفظ جانتان احتیاط کنید[؛ و هللا شما را از  

دارد؛ و بازگشت ]همه[ به  ]نافرمانی[ خویش برحذر می

 سوی هللا است. 

َٰفِرِينَ  ها َيتهِخِذ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلَۡك ۡولَِيآَء ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۖۡ  ل
َ
 أ

ن َتتهُقواْ  
َ
هٓا أ ِ فِي َشۡيٍء إِل َٰلَِك فَلَيَۡس ِمَن ٱَّلله َوَمن َيۡفَعۡل َذ

ِ ٱلَۡمِصيرُ  ۗۥُ َوِإلَي ٱَّلله ُ َنۡفَسُه ُرُكُم ٱَّلله ِ ُۗ َويَُحذ  َٰٗة  ٢٨ ِمۡنُهۡم ُتَقى

ستی و . ]ای پیامبر، به مؤمنان[ بگو: »اگر هر آنچه ]از دو29

هایتان است، پنهان دارید یا محبتِ کافران که[ در دل

داند ]و نیز[ آنچه را که در  آشکارش کنید، هللا آن را می

داند؛ و هللا بر هر چیزی ها و زمین است میآسمان

 تواناست«.

ُۗ َويَۡعلَُم   ُ ۡو ُتۡبُدوهُ َيۡعلَۡمُه ٱَّلله
َ
قُۡل إِن ُتخُۡفواْ َما فِي ُصُدورُِكۡم أ

ِ َشۡيٖء  َما 
ُ عَلَىَٰ ُكل  ۡرِضِۗ َوٱَّلله

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو فِي ٱلسه

 ٢٩ قَِدير  

. ]روز قیامت،[ روزی ]است[ که هر کس آنچه را از کار  30

کند بیند و آرزو مینیک ]و بد[ انجام داده است حاضر می 

میان او و اعمال بدی که انجام داده است فاصلۀ زیادی 

از ]نافرمانی و کیفر[ خود بر حذر باشد؛ و هللا شما را 

 دارد؛ و هللا نسبت به بندگان ]خود[ دلسوز است.می

حَۡضٗرا َوَما   ا َعِملَۡت ِمۡن َخيٖۡر مُّ يَۡوَم َتِجُد ُكلُّ َنۡفٖس مه
َمَدُۢا بَعِيٗداُۗ  

َ
ۥٓ أ نه بَيَۡنَها َوبَۡيَنُه

َ
َعِملَۡت ِمن ُسوٖٓء تََودُّ لَۡو أ

ُ نَ  ُرُكُم ٱَّلله ِ ُ رَُءوُفُۢ بِٱلۡعَِبادَِويَُحذ  ۗۥُ َوٱَّلله  ٣٠ ۡفَسُه

دارید، از من پیروی . ]ای پیامبر،[ بگو: »اگر هللا را دوست 31

کنید تا هللا شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد؛ و هللا  

 آمرزندۀ مهربان است«

 ُ َ فَٱتهبُِعونِي ُيحۡبِۡبُكُم ٱَّلله  َويَۡغفِۡر  قُۡل إِن ُكنُتۡم ُتحِبُّوَن ٱَّلله
ُ َغُفور  رهِحيم    ٣١ لَُكۡم ُذنُوبَُكۡمْۚ َوٱَّلله
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. ]ای پیامبر،[ بگو: »از هللا و پیامبر ]او[ اطاعت کنید«؛  32

پس اگر پشت کردند ]و سرپیچی نمودند[، قطعاً هللا کافران  

 را دوست ندارد.

ۖۡ فَإِن   َ َوٱلرهُسوَل ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
َ لَا ُيحِبُّ  قُۡل أ هۡواْ فَإِنه ٱَّلله تََول

َٰفِرِينَ   ٣٢ ٱلَۡك

ابراهیم و خاندان . به راستی که هللا، آدم و نوح و خاندان 33

 عمران را بر جهانیان برگزید.
َ ٱۡصَطَفىَٰٓ َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡرَٰهِيَم َوَءاَل ِعۡمَرََٰن   ۞إِنه ٱَّلله

 ٣٣ عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

فرزندانی که برخی از آنان، از ]نسِل[ برخی دیگرند؛ . 34

]توحید، اعمال صالح، و اخالق واال را از یکدیگر به میراث 

 اند[؛ و هللا شنوای داناست.برده

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  ِيهَۢة َبۡعُضَها ِمنُۢ َبۡعٖضِۗ َوٱَّلله  ٣٤ ُذر 

که همسر عمران  . ]ای پیامبر، یاد کن از[ هنگامی35

پروردگارا، من آنچه را در شکم دارم برای تو نذر  گفت: »

المقدس و کردم که آزاد ]از همه چیز، در خدمت بیت

کننده تو[ باشد؛ پس از من بپذیر که تو خود شنوای  عبادت 

 دانایی«.

ِ إِن ِي نََذۡرُت لََك َما فِي َبۡطنِي   ُت ِعۡمَرََٰن َرب 
َ
إِۡذ قَالَِت ٱۡمَرأ

ٗرا َفَتَقبهۡل مِ  ِميُع ٱلَۡعلِيمُ ُمحَره نَت ٱلسه
َ
 ٣٥ ن ِٓيِۖ إِنهَك أ

که او را به دنیا آورد، گفت: »پروردگارا،  . پس هنگامی36

ام ـ ولی هللا به آنچه او به دنیا آورده بود،  من او را دختر زاده

داناتر بود ـ و پسر همانند دختر نیست، و من او را مریم نام 

شده، در پناه  شیطاِن راندهنهادم و او و فرزندانش را از ]شرِ[ 

 دهم«. تو قرار مى

ۡعلَُم بَِما  
َ
ُ أ نَثيَٰ َوٱَّلله

ُ
ِ إِن ِي وََضۡعُتَهآ أ ا وََضَعۡتَها قَالَۡت َرب  فَلَمه

ۡيُتَها َمۡريََم َوِإن ِٓي   ِۖ َوِإن ِي َسمه نَثيَٰ
ُ
َكُر َكٱلۡأ وََضَعۡت َولَيَۡس ٱلذه

ِيهَتَها ِمَن ٱلشه  ِعيُذَها بَِك َوُذر 
ُ
 ٣٦ ۡيَطَِٰن ٱلرهِجيمِ أ

. آنگاه پروردگارش او ]= مریم[ را به نیکویی پذیرفت و 37

ای پرورش داد و ]نهاِل وجودش را[ به شیوۀ شایسته

اش را به زکریا سپرد. هر گاه زکریا وارد عبادتگاه سرپرستی 

یافت ]پس با شگفتی[ شد، نزدش غذایی می]او[ می

کجا برایت آمده است؟«  گفت: »ای مریم، این ]غذا[ از می

گمان، گفت: »این ]غذا[ از جانب هللا است. بی]مریم[ می

 بخشد«. شمار روزی میکس بخواهد، بیهللا به هر 

لََها  ۢنَبَتَها َنَباتًا َحَسٗنا َوَكفه
َ
َفَتَقبهلََها َربَُّها بَِقُبوٍل َحَسٖن َوأ

َزَكرِيها ٱلِۡمۡحَراَب وََجَد ِعنَدَها  َزَكرِيهاۖۡ ُكلهَما َدَخَل َعلَۡيَها 
ِۖۡ إِنه   هيَٰ لَِك َهََٰذاۖۡ قَالَۡت ُهَو ِمۡن ِعنِد ٱَّلله ن

َ
رِۡزٗقاۖۡ قَاَل َيََٰمۡريَُم أ

َ يَۡرُزُق َمن يََشآُء بَِغيِۡر ِحَساٍب   ٣٧ ٱَّلله

. آنجا ]بود که[ زکریا پروردگارش را خواند ]و[ گفت: 38

خویش فرزندى پاک و پسندیده به من  »پروردگارا، از جانب 

 تردید، تو شنوندۀ دعایی«. عطا كن ]که[ بی

ِيهٗة   هُدنَك ُذر  ِ َهۡب لِي ِمن ل ۖۥۡ قَاَل َرب  ُهَنالَِك َدعَا َزَكرِيها َربهُه
عَآءِ  ۖۡ إِنهَك َسِميُع ٱلدُّ  ٣٨ َطي َِبًة

که او ]= زکریا[ ایستاده در عبادتگاه . پس در حالی 39

خواند، فرشتگان او را ندا دادند که: »هللا تو  ماز می]خود[ ن

کنندۀ دهد ]که[ تصدیقرا به ]والدتِ[ یحیی بشارت می

کلمۀ هللا ]= عیسی[ است و ]در علم و عبادت، بر قوم  

خویش[ سرور است و پارساست ]= به شهوات توجهی 

 ندارد[ و پیامبری از شایستگان است«. 

َ  َفَناَدتُۡه ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة  نه ٱَّلله
َ
وَُهَو قَآئِم  يَُصل ِى فِي ٱلِۡمۡحَراِب أ

ِ وََسي ِٗدا وََحُصوٗرا   َِن ٱَّلله ُۢا بِكَلَِمةٖ م  قَ ِ ُرَك بَِيۡحَييَٰ ُمَصد  ِ يُبَش 
َٰلِِحينَ  َِن ٱلصه ا م   ٣٩ َونَبِي ٗ
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. ]زکریا[ گفت: »پروردگارا، چگونه فرزندی خواهم داشت، 40

همسرم ]نیز[ نازاست؟«   حال آنکه پیری به سراغم آمده و

]هللا[ فرمود: »]امر آفرینش[ چنین است ]که[ هللا هر چه  

 دهد«. بخواهد، انجام مى

تِي  
َ
هيَٰ يَُكوُن لِي ُغَلَٰم  َوَقۡد بَلََغنَِي ٱلِۡكبَُر َوٱۡمَرأ ن

َ
ِ أ قَاَل َرب 

ُ َيۡفَعُل َما يََشآءُ  ۖۡ قَاَل َكَذَٰلَِك ٱَّلله  ٤٠ عَاقِر 

ای قرار بده«؛  پروردگارا، برایم نشانه. ]زکریا[ گفت: »41

ات این است که سه ]شبانه[ روز،  ]هللا[ فرمود: »نشانه

]بدون اینکه بیمار باشی[ جز با اشاره، قادر به سخن گفتن  

با مردم نیستی ]پس صبور باش[ و پروردگارت را بسیار یاد 

 کن و شامگاهان و صبحگاهان ]او را[ تسبیح گوی«.

ِ ٱۡجعَ  ََٰثَة  قَاَل َرب  اَس ثََل ها تُكَل َِم ٱلنه ل
َ
ۖۡ قَاَل َءاَيُتَك أ ل ل ِٓي َءايَٗة

بهَك َكثِيٗرا وََسب ِۡح بِٱلَۡعِشي ِ   ها َرۡمٗزاُۗ َوٱۡذُكر ره يهاٍم إِل
َ
أ

َٰرِ   ٤١ َوٱلِۡإبَۡك

. و ]ای پیامبر، یاد کن از[ هنگامی که فرشتگان گفتند:  42

ته و تو را ]در عصرِ »ای مریم، هللا تو را برگزیده و پاک ساخ

 خودت،[ بر زنان جهان برتری داده است. 

َرِك   َِٰك َوَطهه َ ٱۡصَطَفى َوِإۡذ قَالَِت ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َيََٰمۡريَُم إِنه ٱَّلله
َِٰك عَلَىَٰ نَِسآِء ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٤٢ َوٱۡصَطَفى

. ای مریم، ]همواره[ عبادتگرِ پروردگار خویش باش و 43

 کنندگان رکوع کن«. و همراه رکوع ]برای او[ سجده بگزار
َٰكِعِينَ   ٤٣ َيََٰمۡريَُم ٱۡقُنتِي لَِرب ِِك َوٱۡسُجِدي َوٱۡرَكِعى َمَع ٱلره

. ]ای پیامبر،[ این ]خبر،[ از خبرهای غیبی است که به  44

کنیم. و تو هنگامی که ]علمای مذهبی یهود[  تو وحی می

افکندند تا میکشی به آب[ هایشان را ]برای قرعهقلم

یک سرپرستی مریم را به عهده گیرد، ]تعیین کنند[ کدام

نزدشان نبودی؛ و ]نیز[ وقتی که ]بر سر این موضوع[ با 

 کردند، کنارشان حضور نداشتی.یکدیگر کشمکش می

ۢنَبآِء ٱلَۡغۡيِب نُوِحيهِ إِلَۡيَكْۚ َوَما ُكنَت لََديِۡهۡم إِۡذ  
َ
َٰلَِك ِمۡن أ َذ
 َٰ قَۡل

َ
ُهۡم يَۡكُفُل َمۡريََم َوَما ُكنَت لََديِۡهۡم إِۡذ  يُلُۡقوَن أ يُّ

َ
َمُهۡم أ

 ٤٤ َيخَۡتِصُمونَ 

. و ]ای پیامبر، یاد کن از[ هنگامی که فرشتگان گفتند:  45

ای از جانب خویش بشارت »ای مریم، هللا تو را به کلمه

دهد که نامش مسیح ـ عیسی پسر مریم ـ است؛ در  می

و آخرت آبرومند و از نزدیکان ]درگاه که ]او[ در دنیا حالی 

 الهی[ است. 

ِۡنُه   ُرِك بِكَلَِمةٖ م  ِ َ يُبَش  إِۡذ قَالَِت ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َيََٰمۡريَُم إِنه ٱَّلله
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ   ٱۡسُمُه ٱلَۡمِسيُح ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم وَِجيٗها فِي ٱلدُّ

بِينَ   ٤٥ َوِمَن ٱلُۡمَقره

به اعجاز،[ و در میانسالی ]به وحی . او در گهواره ]46

 گوید و از شایستگان است«.[ با مردم سخن میالهی
َٰلِِحينَ  اَس فِي ٱلَۡمۡهِد َوَكۡهلٗا َوِمَن ٱلصه  ٤٦ َويُكَل ُِم ٱلنه

. ]مریم[ گفت: »پروردگارا، چگونه فرزندی خواهم داشت 47

در حالی که ]هیچ[ بشری به من دست نزده است؟«  

آفریند  سان هر چه را بخواهد می: »هللا بدین]فرشته[ گفت 

گوید: "باش" ]و[ هر گاه چیزی را اراده کند، فقط به آن می

 شود«. درنگ[ موجود میآنگاه آن ]چیز بی

هيَٰ يَُكوُن لِي َولَد  َولَۡم َيۡمَسۡسنِي بََشر ۖۡ قَاَل   ن
َ
ِ أ قَالَۡت َرب 

ْۚ إَِذا  ُ َيخۡلُُق َما يََشآُء ۡمٗرا فَإِنهَما َيُقوُل لَُهۥ    َكَذَٰلِِك ٱَّلله
َ
قََضيَٰٓ أ

 ٤٧ ُكن َفَيُكونُ 

. و ]نیز بشارت داد كه هللا[ به او نوشتن و حکمت و 48

 آموزد. تورات و انجیل می
ََٰة َوٱلِۡإنِجيَل  ۡوَرى  ٤٨ َويَُعل ُِمُه ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة َوٱلته
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 اسرائیل است که ]به آنان. و پیامبری به سوی بنی49

ای  گوید:[ »من از سوی پروردگارتان برای شما نشانهمی

سازم؛ ام: من از گِل برایتان ]چیزی[ به شکل پرنده میآورده

جان، تبدیل  َدمم و به فرمان هللا ]آن گِِل بیآنگاه در آن می

شود؛ و ]همچنین[ به فرمان هللا، کورِ  ای میبه[ پرنده

بخشم و مردگان  می مادرزاد و مبتالیان به پیسی را بهبودی

هایتان ذخیره خورید و در خانهکنم و از آنچه میرا زنده می

دهم. مسلماً اگر ایمان داشته  کنید به شما خبر میمی

ای برای شماست ]که  باشید، در این ]معجزات[ نشانه

 نبو تم را باور کنید[. 

ن ِي قَۡد ِجۡئُتُكم أَـِب
َ
َِٰٓءيَل أ ِن  َورَُسولًا إِلَيَٰ بَنِٓي إِۡسَر يَةٖ م 

نُفُخ  
َ
يِۡر فَأ يِن َكَهۡيـ َةِ ٱلطه ِ َِن ٱلط  ۡخلُُق لَُكم م 

َ
ن ِٓي أ

َ
ب ُِكۡم أ ره

بۡرََص  
َ
ۡكَمَه َوٱلۡأ

َ
بۡرُِئ ٱلۡأ

ُ
ِۖۡ َوأ ُۢا بِإِۡذِن ٱَّلله فِيهِ َفَيُكوُن َطيَۡر

ُكلُوَن َوَما  
ۡ
نَب ِئُُكم بَِما تَأ

ُ
ِۖۡ َوأ ۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ بِإِۡذِن ٱَّلله

ُ
َوأ

َٰلَِك ٓأَليَٗة لهُكۡم إِن ُكنُتم  تَ  ِخُروَن فِي ُبُيوتُِكۡمْۚ إِنه فِي َذ ده
ۡؤِمنِينَ   ٤٩ مُّ

كنندۀ تورات باشم كه  ام تا[ تصدیقگوید: »آمده. و ]مى50

ام[ تا [ است؛ و ]فرستاده شدهپیش از من ]نازل شده

برخی از چیزهایی را که بر شما حرام شده بود، حالل کنم؛ 

ام؛ پس از  ای از طرف پروردگارتان برای شما آوردهنشانهو 

 هللا پروا نمایید و مرا اطاعت کنید.

ِحله لَُكم َبۡعَض  
ُ
َٰةِ َولِأ ۡوَرى ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديه ِمَن ٱلته ِ َوُمَصد 

ب ُِكۡم فَٱتهُقواْ   ِن ره َِم َعلَۡيُكۡمْۚ وَِجۡئُتُكم أَـِبيَةٖ م  هِذي ُحر  ٱل
َ وَ  ِطيُعونِ ٱَّلله

َ
 ٥٠ أ

. به راستی که هللا، پروردگار من و پروردگار شماست؛ 51

 پس او را عبادت کنید ]که[ راه راست این است«. 
ۡسَتقِيم   َ َرب ِي َوَربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوُهْۚ َهََٰذا ِصَرَٰط  مُّ  ٥١ إِنه ٱَّلله

. سپس چون عیسی به کفر آنان پی برد گفت: »چه  52

اه دعوت[ به سوی هللا هستند؟«  کسانی یاوران من ]در ر

حواریون گفتند: »ما یاوران ]دیِن[ هللا هستیم؛ به هللا ایمان 

ایم و ]تو نیز ای عیسی،[ گواه باش که ما تسلیم ]او[  آورده

 هستیم. 

نَصارِٓي إِلَي  
َ
َحسه ِعيَسيَٰ ِمۡنُهُم ٱلُۡكۡفَر قَاَل َمۡن أ

َ
آ أ ۞فَلَمه

ِۖۡ قَاَل ٱلۡحََوارِيُّونَ  ِ َوٱۡشَهۡد   ٱَّلله ِ َءاَمنها بِٱَّلله نَصاُر ٱَّلله
َ
َنحُۡن أ

نها ُمۡسلُِمونَ 
َ
 ٥٢ بِأ

ای ایمان آوردیم و از  . پروردگارا، به آنچه نازل کرده53

فرستادۀ ]تو[ پیروی نمودیم؛ پس ما را در زمرۀ گواهان ]به  

 حق و مؤمنان به پیامبرت[ بنویس«. 

نَزلَۡت َوٱتهَبۡعَنا ٱلرهُسوَل فَٱۡكُتبَۡنا َمَع  َربهَنآ َءاَمنها بَِمآ 
َ
أ

َِٰهِدينَ   ٥٣ ٱلشه

اسرائیل برای کشتن  . ]پس از مدتی کافران بنی54

عیسی[ مکر ورزیدند و هللا ]نیز در پاسخشان[ تدبیر نمود و 

 هللا بهتریِن تدبیرکنندگان است.

ُ َخيُۡر ٱلَۡمَٰكِ  ۖۡ َوٱَّلله ُ  ٥٤ رِينَ َوَمَكُرواْ َوَمَكَر ٱَّلله

. ]یاد کن از[ هنگامی که هللا ]به عیسی[ فرمود: »ای  55

گیرم و به سوی خویش  عیسی، من تو را ]از زمین[ برمی

که کفر برم و تو را از ]آالیش و تهمتِ[ کسانی باال می 

گردانم و تا روز رستاخیز، کسانی را که از  ورزیدند، پاک می

دند[، برتر از کسانی تو پیروی کردند ]و به محمد ایمان آور

دهم که کفر ورزیدند. سپس بازگشتتان به سوی  قرار می

کردید، من است؛ آنگاه در ]مورد[ آنچه در آن اختالف می

 کنم.میانتان داوری می

ُِرَك   ُ َيَٰعِيَسيَٰٓ إِن ِي ُمَتَوف ِيَك َوَرافُِعَك إِلَيه َوُمَطه  إِۡذ قَاَل ٱَّلله
هِذيَن َكَفُرواْ وَجَ  هِذيَن  ِمَن ٱل هِذيَن ٱتهَبُعوَك فَۡوَق ٱل اِعُل ٱل

ۡحُكُم  
َ
َكَفُرٓواْ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِِۖ ُثمه إِلَيه َمرِۡجُعُكۡم فَأ

 ٥٥ بَيَۡنُكۡم فِيَما ُكنُتۡم فِيهِ َتخَۡتلُِفونَ 

که کفر ورزیدند، در دنیا و آخرت به  . اما کسانی را 56

 یاورانی نخواهند داشت.کنم و عذابی سخت مجازات می
ۡنَيا   ُبُهۡم َعَذاٗبا َشِديٗدا فِي ٱلدُّ ِ َعذ 

ُ
هِذيَن َكَفُرواْ فَأ ا ٱل مه

َ
فَأ

َِٰصِرينَ  ِن نه  ٥٦ َوٱٓأۡلِخَرةِ َوَما لَُهم م 
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که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام   . و اما کسانی57

د؛ و دادند، ]هللا[ پاداششان را به طور کامل به آنان خواهد دا

 هللا ستمکاران را دوست ندارد.

ُجورَُهۡمُۗ  
ُ
َٰلَِحَِٰت َفُيَوف ِيِهۡم أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه

َ
َوأ

َٰلِِمينَ  ُ لَا ُيحِبُّ ٱلظه  ٥٧ َوٱَّلله

. ]ای پیامبر،[ اینها که ]از ماجرای عیسی[ بر تو 58

ِی  ها]ی روشن[ است ]که بر راستگویخوانیم، از نشانهمی

 آمیز ]= قرآن[ داللت دارد.تو[ و ]درستِی این[ اندرز حکمت

ِۡكرِ ٱلۡحَِكيمِ  َٰلَِك َنۡتلُوُه َعلَۡيَك ِمَن ٱٓأۡلَيَِٰت َوٱلذ   ٥٨ َذ

. در حقیقت، َمَثل عیسی نزد هللا، همچون َمثل ]خلقتِ[  59

آدم است ]که[ او را از خاک آفرید سپس به او فرمود:  

 د شد. درنگ[ موجو»باش«؛ پس ]بی

ۖۡ َخلََقُهۥ ِمن تَُراٖب   ِ َكَمَثِل َءاَدَم إِنه َمَثَل ِعيَسيَٰ ِعنَد ٱَّلله
 ٥٩ ُثمه قَاَل لَُهۥ ُكن َفَيُكونُ 

. ]آنچه دربارۀ عیسی بیان کردیم،[ حقیقتی از جانب  60

 کنندگان مباش. پروردگار توست؛ پس هرگز از تردید
 ۡ َِن ٱل ب َِك فَلَا تَُكن م   ٦٠ ُمۡمتَِرينَ ٱلۡحَقُّ ِمن ره

های نَْجران[ پس  . پس ]ای پیامبر،[ هر کس ]از نصرانی61

[ آمده  از آن دانشى كه دربارۀ او ]= عیسی[ برایت ]حاصل

كند، ]به آنها[ بگو: »بیایید ]همگی است با تو بحث و جدل 

را[ فرابخوانیم: پسران ما و پسران شما و زنان ما و زنان 

اضر شویم[؛ سپس به ]درگاه  شما و خود ما و شما ]نیز ح

الهی تضر ع و[ دعا كنیم و لعنتِ هللا را بر دروغگویان قرار  

 دهیم«.

َك فِيهِ ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱلۡعِلِۡم َفُقۡل   َفَمۡن َحآجه
ۡبَنآَءُكۡم َونَِسآَءنَا َونَِسآَءُكۡم  

َ
ۡبَنآَءنَا َوأ

َ
َتَعالَۡواْ نَۡدُع أ

ن
َ
نُفَسَنا َوأ

َ
ِ عَلَى  َوأ ُفَسُكۡم ُثمه نَبَۡتِهۡل َفَنۡجَعل لهۡعَنَت ٱَّلله

َِٰذبِينَ   ٦١ ٱلَۡك

. این همان داستان حقیقی ]مسیح[ است، و هیچ  62

گمان، هللا ذات حق[ جز هللا نیست و بیمعبودی ]به

 ناپذیر ]و[ حکیم است.شکست

ْۚ َوَما ِمۡن  َ  إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡقَصُص ٱلۡحَقُّ ْۚ َوِإنه ٱَّلله ُ ها ٱَّلله ٍَٰه إِل إَِل
 ٦٢ لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

. پس اگر ]از سخن حق[ روی گردانند، ]بدان که[ هللا از  63

 ]حال[ مفسدان آگاه است.
ُۢ بِٱلُۡمۡفِسِدينَ  َ َعلِيُم هۡواْ فَإِنه ٱَّلله  ٦٣ فَإِن تََول

سخنی   . ]ای پیامبر،[ بگو: »ای اهل کتاب، به سوی64

بیایید که میان ما و شما عادالنه است ]و انحرافی از حق  

در آن نیست:[ که جز هللا را عبادت نکنیم و چیزی را ]در  

قدرت و تدبیر[ با او شریک نسازیم و برخی از ما برخی دیگر 

را به جای هللا، معبود نگیرند«. اگر آنان ]از این دعوت[ روی  

ن[ بگویید: »گواه باشید گرداندند، پس ]ای مؤمنان، به آنا

 كه ما تسلیم ]اوامر الهی[ هستیم«. 

ِۭ بَيَۡنَنا َوبَۡيَنُكۡم   ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َتَعالَۡواْ إِلَيَٰ َكلَِمةٖ َسَوآء
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ا َولَا َيتهِخَذ َبۡعُضَنا  َ َولَا نُۡشرَِك بِهِۦ َشۡيـ ٗ ها ٱَّلله ها َنۡعُبَد إِل ل
َ
أ

ِن دُ  ۡربَاٗبا م 
َ
نها  َبۡعًضا أ

َ
هۡواْ َفُقولُواْ ٱۡشَهُدواْ بِأ ِْۚ فَإِن تََول وِن ٱَّلله

 ٦٤ ُمۡسلُِمونَ 

کنید؛ در  . ای اهل کتاب، چرا دربارۀ ابراهیم مجادله می65

حالی که تورات و انجیل بعد از او نازل شده است؟ آیا 

 اندیشید؟نمی 

وَن فِٓي إِبَۡرَٰهِيَم وَ  ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم ُتحَآجُّ
َ
أ نزِلَِت  َيَٰٓ

ُ
َمآ أ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
ۦْٓۚ أ ِ ها ِمنُۢ َبۡعِده َُٰة َوٱلِۡإنِجيُل إِل ۡوَرى  ٦٥ ٱلته
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. هان! شما ]اهل کتاب[ کسانی هستید که دربارۀ آنچه  66

نسبت به آن آگاهی و علم داشتید، بحث و ستیز 

کردید؛ پس چرا ]اینک[ در مورد چیزی که به آن علم  می

تان نیامده است[ بحث و ستیز هایندارید ]و در کتاب

داند و شما  کنید؟ در حالی که هللا ]حقایق امور را[ میمی

 دانید.نمی 

ُؤلَآِء َحََٰجۡجُتۡم فِيَما لَُكم بِهِۦ ِعلۡم  فَلَِم   نُتۡم َهَٰٓ
َ
أ َهَٰٓ

نُتۡم لَا  
َ
ُ َيۡعلَُم َوأ وَن فِيَما لَيَۡس لَُكم بِهِۦ ِعلۡم ْۚ َوٱَّلله ُتحَآجُّ

 ٦٦ َتۡعلَُمونَ 

گرایی . ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی؛ بلکه حق67

 مسلمان بود و هرگز از زمرۀ مشرکان نبود.
ا َوَلَِٰكن َكاَن َحنِيٗفا   َما َكاَن إِبَۡرَٰهِيُم َيُهوِدي ٗا َولَا نَۡصَرانِي ٗ

ۡسلِٗما َوَما َكاَن ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ   ٦٧ مُّ

ابراهیم همان کسانی . به راستی، سزاوارترین مردم به 68

اند؛ و ]از جمله[ این پیامبر هستند که از او پیروی کرده

که ]مسلمانند و به او[ ایمان  ]شما محمد[ و کسانی 

 اند؛ و هللا ]یار و[ کارسازِ مؤمنان است. آورده

ِبيُّ   هِذيَن ٱتهَبُعوُه َوَهََٰذا ٱلنه اِس بِإِبَۡرَٰهِيَم لَل ۡولَي ٱلنه
َ
إِنه أ
هذِ  ُ َولِيُّ ٱلُۡمۡؤمِنِينَ َوٱل ُْۗ َوٱَّلله  ٦٨ يَن َءاَمُنوا

کردند کاش  . ]ای مؤمنان،[ گروهی از اهل کتاب آرزو می69

که جز خودشان ]کسی[   کردند؛ در حالیشما را گمراه می

 فهمند.کنند و]لی[ نمی را گمراه نمی

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب لَۡو 
َ
ِۡن أ آئَِفة  م  يُِضلُّونَُكۡم َوَما  َودهت طه

نُفَسُهۡم َوَما يَۡشُعُرونَ 
َ
هٓا أ  ٦٩ يُِضلُّوَن إِل

شوید، در حالی . ای اهل کتاب، چرا به آیات هللا کافر می70

 دهید؟که خود ]به درستِی آن[ گواهی می
نُتۡم  

َ
ِ َوأ ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

َ
أ َيَٰٓ

 ٧٠ تَۡشَهُدونَ 

آمیزید و حقیقت  ای اهل کتاب، چرا حق را به باطل می. 71

کنید در حالی که خود ]= پیامبرِی محمد[ را پنهان می

 دانید؟می

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَلۡبُِسوَن ٱلۡحَقه بِٱلَۡبَِٰطِل َوتَۡكُتُموَن  
َ
أ َيَٰٓ

نُتۡم َتۡعلَُمونَ 
َ
 ٧١ ٱلۡحَقه َوأ

یگر[ گفتند: »در  . گروهی از ]علمای[ اهل کتاب ]به یکد72

آغاز روز به آنچه بر مؤمنان نازل شده است ایمان بیاورید و  

در پایان ]روز[ کافر شوید؛ شاید آنان ]نیز تردید کنند و از 

 اسالم[ برگردند.

نزَِل عَلَى  
ُ
هِذٓي أ ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َءاِمُنواْ بِٱل

َ
ِۡن أ آئَِفة  م  َوَقالَت طه
هِذيَن َءاَمُنواْ وَۡجَه ٱل َهارِ َوٱۡكُفُرٓواْ َءاِخَرهُۥ لََعلهُهۡم  ٱل نه

 ٧٢ يَرِۡجُعونَ 

که از دین شما  . و ]اینکه[ ایمان نیاورید مگر به کسی73

کند«. ]ای پیامبر، به آنان[ بگو: »در حقیقت،  پیروی می

هدایت ]راستین[، هدایتِ هللا است. ]دوباره گفتند: »هرگز 

ندهید[ به کسی نظیر  چیزی به مسلمانان نیاموزید و اجازه 

آنچه به شما داده شده است، داده شود یا ]دلیلی در 

اختیارشان نگذارید که بتوانند[ در پیشگاه پروردگارتان با 

تردید، فضل ]و  شما بحث کنند«. ]ای پیامبر،[ بگو: »بی

کس بخواهد برتری[ به دست هللا است؛ آن را به هر 

 بخشد؛ و هللا گشایشگرِ داناست.می

 َ ها لَِمن تَبَِع دِيَنُكۡم قُۡل إِنه ٱلُۡهَدىَٰ ُهَدى  َول ا تُۡؤِمُنٓواْ إِل
وُكۡم ِعنَد   ۡو ُيحَآجُّ

َ
وتِيُتۡم أ

ُ
ِۡثَل َمآ أ َحد  م 

َ
ن يُۡؤتَيَٰٓ أ

َ
ِ أ ٱَّلله

  ُ ُۗ َوٱَّلله ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء َرب ُِكۡمُۗ قُۡل إِنه ٱلَۡفۡضَل بَِيِد ٱَّلله
 ٧٣ َوَِٰسٌع َعلِيم  
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دهد؛ کس بخواهد اختصاص می. رحمت خویش را به هر 74

 اندازه[ است«. و هللا دارای بخشش بزرگ ]و بی
ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ  ُۗ َوٱَّلله  ٧٤ َيخَۡتصُّ بَِرۡحمَتِهِۦ َمن يََشآُء

. از اهل کتاب کسی هست که اگر مال فراوانی به او  75

از ]میان[ آنان  گرداند؛ وامانت دهی، آن را به تو بازمی 

کسی هست که اگر او را بر دیناری امین بشماری، آن را به  

گردانَد؛ مگر آنکه پیوسته بر ]دریافتِ[ آن تو بازنمی

گویند: ایستادگى كنى. این به سبب آن است که آنان می

»در مورد ]خوردن امواِل[ ام یها ]= غیر یهود[، گناهی بر ما 

که ]حقیقت را[  حالی  نیست«؛ و ]بدین گونه، آنان[ در

 بندند. دانند، بر هللا دروغ میمی

ۦٓ إِلَۡيَك   ِ ِه َمۡنُه بِقِنَطارٖ يَُؤد 
ۡ
ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َمۡن إِن تَأ

َ
۞َوِمۡن أ

ها َما ُدۡمَت   ۦٓ إِلَۡيَك إِل ِ ِه ها يَُؤد  َمۡنُه بِِديَنارٖ ل
ۡ
ۡن إِن تَأ َوِمۡنُهم مه

نهُهمۡ 
َ
َٰلَِك بِأ ُۗ َذ ِي ِـَۧن  َعلَۡيهِ قَآئِٗما م 

ُ
 قَالُواْ لَيَۡس َعلَۡيَنا فِي ٱلۡأ
ِ ٱلَۡكِذَب وَُهۡم َيۡعلَُمونَ   ٧٥ َسبِيل  َويَُقولُوَن عَلَى ٱَّلله

کس به پیمان خود . آری، ]این کار، گناه است؛ اما[ هر 76

تردید، هللا  وفا کند و پرهیزگاری نماید، ]بداند که[ بی

 پرهیزگاران را دوست دارد.

 ِۚ َ ُيحِبُّ ٱلُۡمتهقِينَ بَلَىَٰ ۡوفَيَٰ بَِعۡهِدهِۦ َوٱتهَقىَٰ فَإِنه ٱَّلله
َ
 ٧٦ َمۡن أ

. کسانی که پیمان هللا ]دربارۀ اجرای احکام[ و 77

های خود ]دربارۀ پیروی از محمد[ را به بهای ناچیزی سوگند

ای در آخرت نخواهند داشت و هللا  فروشند، یقیناً بهرهمی

نگرد و آنها گوید و به آنان نمینمی  روز قیامت با آنان سخن

سازد و عذاب دردناکی ]در پیش[  را ]از گناه[ پاک نمی

 دارند.

يَۡمَٰنِِهۡم َثَمٗنا قَلِيلًا 
َ
ِ َوأ هِذيَن يَۡشتَُروَن بَِعۡهِد ٱَّلله إِنه ٱل

ُ َولَا   ْوَلَٰٓئَِك لَا َخَلََٰق لَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َولَا يُكَل ُِمُهُم ٱَّلله
ُ
أ

لِيم  يَن
َ
ِيِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ  ٧٧ ُظُر إِلَۡيِهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ َولَا يَُزك 

. و گروهی از آنان ]= یهود[ هستند که زبان خود را به  78

گردانند ]و آن را  ]هنگام تالوت[ کتاب ]تورات[ چنان می

خوانند واقعاً[ از  کنند[ که گمان کنید ]آنچه میتحریف می 

کتاب ]آسمانی[ است، در حالی که از آن کتاب  ]مطالبِ آن[ 

گویند: »آن ]جمالت[ از جانب نیست؛ و ]باز به دروغ[ می

هللا است«؛ در صورتی که از جانب هللا نیست و بر هللا دروغ 

 دانند.بندند، در حالی که خود ]نیز حقیقت را[ میمی

لِۡسنَتَُهم بِٱلۡ 
َ
ِكَتَِٰب لَِتۡحَسُبوهُ  َوِإنه ِمۡنُهۡم لََفرِيٗقا يَلۡوُۥَن أ

ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب َوَما ُهَو ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب َويَُقولُوَن ُهَو ِمۡن ِعنِد  
ِ ٱلَۡكِذَب   ِۖۡ َويَُقولُوَن عَلَى ٱَّلله ِ َوَما ُهَو ِمۡن ِعنِد ٱَّلله ٱَّلله

 ٧٨ وَُهۡم َيۡعلَُمونَ 

. برای هیچ بشری سزاوار نیست که هللا به او کتاب و 79

و فهم[ و پیامبری دهد، سپس او به مردم  ُحکم ]= دانش 

بگوید: »به جای هللا، بندگان من باشید«. بلکه ]سزاوار 

است که پیامبران به مردم بگویند:[ »به خاطر آنکه کتاب 

دادید و از آنجا که ]عقاید و احکام آن  ]تورات[ را آموزش می

 گرفتید، ]فقیهان و دانشمندان[ الهی باشید«.را[ فرا می

ُبوهةَ  َما  ُ ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحُۡكَم َوٱلنُّ ن يُۡؤتَِيُه ٱَّلله
َ
َكاَن لِبََشٍر أ

ِ َوَلَِٰكن   ُثمه َيُقوَل لِلنهاِس ُكونُواْ ِعَباٗدا ل ِي ِمن ُدوِن ٱَّلله
َٰنِي ِـَۧن بَِما ُكنُتۡم ُتَعل ُِموَن ٱلِۡكَتََٰب َوبَِما ُكنُتۡم   ُكونُواْ َربه

 ٧٩ تَۡدرُُسونَ 

اینکه به شما فرمان دهد که فرشتگان و پیامبران . و نه 80

اختیار ]معبود[ بگیرید. آیا ]این  را ]به جای هللا،[ صاحب

شخص[ شما را پس از آنکه مسلمان شدید، به کفر فرمان 

 دهد؟می

 ْۚ ۡربَابًا
َ
بِي ِـَۧن أ ن َتتهِخُذواْ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة َوٱلنه

َ
ُمَرُكۡم أ

ۡ
َولَا يَأ

ُمُرُكم بِٱلۡ 
ۡ
يَأ

َ
ۡسلُِمونَ أ نُتم مُّ

َ
 ٨٠ ُكۡفرِ َبۡعَد إِۡذ أ
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. و ]ای پیامبر، یاد کن از[ هنگامى كه هللا از پیامبران 81

پیمان گرفت ]و فرمود:[ »هر گاه به شما كتاب و حكمتى 

اى ]= محمد[ به سویتان آمد كه آنچه  دادم و آنگاه فرستاده

اش  یرا با شماست تصدیق كرد، باید به او ایمان آورید و یار

کنید«. ]آنگاه[ فرمود: »آیا اقرار کردید و پیمان محکم مرا در 

این باره پذیرفتید؟« ]آنان[ گفتند: »اقرار کردیم«. ]هللا[  

هایتان[ گواه باشید و من ]نیز[  فرمود: »پس ]بر خود و امت

 با شما از گواهانم«. 

بِي ِـَۧن لََمآ َءاتَيُۡت  ُ ِميَثََٰق ٱلنه َخَذ ٱَّلله
َ
ِن كَِتَٰٖب  َوِإۡذ أ ُكم م 

ق  ل َِما َمَعُكۡم لَُتۡؤِمنُنه   ِ َصد  وَِحۡكَمةٖ ُثمه َجآَءُكۡم رَُسول  مُّ
َٰلُِكۡم   َخۡذُتۡم عَلَىَٰ َذ

َ
قَۡرۡرُتۡم َوأ

َ
ۚۥْ قَاَل َءأ بِهِۦ َولََتنُصُرنهُه

َِن   نَا۠ َمَعُكم م 
َ
ْۚ قَاَل فَٱۡشَهُدواْ َوأ قَۡرۡرنَا

َ
إِۡصِريِۖ قَالُٓواْ أ

َِٰهِدي  ٨١ نَ ٱلشه

کس بعد از این ]پیمان، از عهد خویش[ روی  . پس هر 82

 بگردانَد، آنانند که فاسقند«. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

ُ
َٰلَِك فَأ هيَٰ َبۡعَد َذ  ٨٢ َفَمن تََول

جویند؟ حال آنکه  . آیا ]کافران، آیینی[ جز دین هللا را می83

واه ناخواه  ها و زمین است ـ خکس ]و هر چه[ در آسمانهر 

ـ سر به فرمان او نهاده است و ]همگی[ به سوی او  

 شوند.بازگردانده می 

َِٰت   َمََٰو ۡسلََم َمن فِي ٱلسه
َ
ۥٓ أ ِ َيۡبُغوَن َولَُه َفَغيَۡر دِيِن ٱَّلله

َ
أ

ۡرِض َطوٗۡعا َوَكۡرٗها َوِإلَۡيهِ يُرَۡجُعونَ 
َ
 ٨٣ َوٱلۡأ

ل شده است . ]ای پیامبر،[ بگو: »به هللا و آنچه بر ما ناز84

ایمان آوردیم و ]همچنین به[ آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و 

اسحاق و یعقوب و ]پیامبرانی که از[ نوادگان ]یعقوب بودند[ 

نازل گردیده است و آنچه به موسی و عیسی و ]دیگر[ 

پیامبران از جانب پروردگارشان داده شده است؛ میان 

 او هستیم«. گذاریم و تسلیِم یک از آنان فرقی نمیهیچ

نزَِل عَلَىَٰٓ إِبَۡرَٰهِيَم  
ُ
نزَِل َعلَۡيَنا َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ قُۡل َءاَمنها بِٱَّلله

وتَِي ُموَسيَٰ  
ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب َوٱلۡأ

َحٖد 
َ
ُِق َبيَۡن أ ب ِِهۡم لَا ُنَفر  بِيُّوَن ِمن ره ِۡنُهۡم  وَِعيَسيَٰ َوٱلنه م 

 ٨٤ َوَنحُۡن لَُهۥ ُمۡسلُِمونَ 

کس دینی غیر از اسالم برگزیند، هرگز از او پذیرفته . هر 85

 نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران است. 
َوَمن يَبَۡتِغ َغيَۡر ٱلۡإِۡسَلَِٰم دِيٗنا فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو فِي  

 ٨٥ ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

کند که بعد از ایمانشان چگونه هللا قومی را هدایت می. 86

و ]پس از آنکه[ گواهی دادند به اینکه پیامبر ]اسالم[ بر  

حق است و برایشان دالیل روشن آمد، کافر شدند؟ و قطعاً  

 کند.هللا قوم ستمکار را هدایت نمی 

ُ قَۡوٗما َكَفُرواْ َبۡعَد إِيَمَٰنِِهۡم وَشَ  نه  َكۡيَف َيۡهِدي ٱَّلله
َ
ِهُدٓواْ أ

ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم   ٱلرهُسوَل َحق   وََجآَءُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰتْۚ َوٱَّلله
َٰلِِمينَ   ٨٦ ٱلظه

. َجزایشان این است که لعنتِ هللا و فرشتگان و مردم، 87

 همگی بر آنهاست.
ِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ نه َعلَۡيِهۡم لَۡعَنَة ٱَّلله

َ
ْوَلَٰٓئَِك َجَزآؤُُهۡم أ

ُ
اِس   أ َوٱلنه

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٨٧ أ

مانند؛ نه عذاب از اینان . در آن ]لعنت،[ جاودانه می88

 یابند.شود و نه مهلت ]عذر و توبه[ میکاسته می
ُف َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاُب َولَا ُهۡم   َخَٰلِِديَن فِيَها لَا ُيخَفه

 ٨٨ يُنَظُرونَ 
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ی،  که پس از آن توبه کردند و ]با درستکار . مگر کسانی89

گمان، هللا آمرزندۀ رفتارشان را[ اصالح نمودند؛ که بی

 مهربان است.

َ َغُفور    ۡصلَُحواْ فَإِنه ٱَّلله
َ
َٰلَِك َوأ هِذيَن تَابُواْ ِمنُۢ َبۡعِد َذ ها ٱل إِل

 ٨٩ رهِحيمٌ 

. به راستی، کسانی که پس از ایمان خود کافر شدند و 90

رفته نخواهد شد بر کفر ]خویش[ افزودند، هرگز توبۀ آنان پذی

 و آنان قطعاً گمراهند.

هِذيَن َكَفُرواْ َبۡعَد إِيَمَٰنِِهۡم ُثمه ٱۡزَداُدواْ ُكۡفٗرا لهن   إِنه ٱل
ُّونَ  آل ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلضه

ُ
 ٩٠ ُتۡقَبَل تَۡوبَُتُهۡم َوأ

. کسانی که کفر ورزیدند و در حال کفر از دنیا رفتند، اگر  91

وانند[ آن را به عنوان فدیه ]و  زمین پر از طال باشد و ]بت 

یک از آنها کف ارۀ اعمال بِد خویش[ بپردازند، هرگز از هیچ

پذیرفته نخواهد شد و مجازاتی دردناک ]در پیش[ دارند و 

 یاورانی نخواهند داشت.

ار  فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡن   هِذيَن َكَفُرواْ َوَماتُواْ وَُهۡم ُكفه إِنه ٱل
 
َ
ِۡلُء ٱلۡأ َحِدهِم م 

َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم  أ

ُ
ۦُٓۗ أ ۡرِض َذَهٗبا َولَوِ ٱۡفَتَدىَٰ بِهِ

َِٰصِرينَ  ِن نه لِيم  َوَما لَُهم م 
َ
 ٩١ َعَذاٌب أ

. ]ای مؤمنان،[ هرگز به ]منزلت و ثواب[ نیکوکاری دست 92

یابید مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید؛ و نمی 

 داناست.کنید تردید، هللا به آنچه انفاق میبی

ا ُتحِبُّوَنْۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمن   لَن َتَنالُواْ ٱلۡبِره َحتهيَٰ تُنفُِقواْ ِممه
َ بِهِۦ َعلِيم    ٩٢ َشۡيٖء فَإِنه ٱَّلله

اسرائیل حالل بود، مگر آنچه  . همۀ غذاها برای بنی93

یعقوب پیش از نزول تورات بر خود حرام کرده بود. ]ای 

گویید ]و سخنم را باور گر راست میپیامبر، به یهود[ بگو: »ا

 ندارید[، تورات را بیاورید و آن را بخوانید«. 

ها َما َحرهَم   َِٰٓءيَل إِل ا ل َِبنِٓي إِۡسَر
َعاِم َكاَن ِحل ٗ ۞ُكلُّ ٱلطه

تُواْ  
ۡ
ْۚ قُۡل فَأ َُٰة ۡوَرى َل ٱلته ن ُتنَزه

َ
َِٰٓءيُل عَلَىَٰ َنۡفِسهِۦ ِمن َقۡبِل أ إِۡسَر

َٰةِ فَٱ ۡوَرى  ٩٣ تۡلُوَهآ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ بِٱلته

کس بعد از این، بر هللا دروغ بندد، آنانند که  . پس هر 94

 ستمکارند.
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
َٰلَِك فَأ ِ ٱلَۡكِذَب ِمنُۢ َبۡعِد َذ َفَمِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله

َٰلُِمونَ   ٩٤ ُهُم ٱلظه

 . ]ای پیامبر،[ بگو: »هللا ]در مورد یعقوب و هر چه نازل95

فرموده است[ راست گفت؛ پس از آیین ابراهیم پیروی کنید 

 گرا بود و هرگز در زمرۀ مشرکان نبود«. که حق

ُۗ فَٱتهبُِعواْ ِملهَة إِبَۡرَٰهِيَم َحنِيٗفاۖۡ َوَما كَاَن ِمَن   ُ قُۡل َصَدَق ٱَّلله
 ٩٥ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

ای که برای ]عبادت[ مردم . در حقیقت، نخستین خانه96

ه شد، همانی است که در مکه قرار دارد که پربرکت قرار داد

 و ]مایۀ[ هدایت جهانیان است.

َة ُمَبارَٗكا وَُهٗدى   هِذي بَِبكه َل َبۡيٖت وُِضَع لِلنهاِس لَل وه
َ
إِنه أ

 ٩٦ ل ِلَۡعَٰلَِمينَ 

های روشن، ]از جمله[ مقام . در آن ]خانه،[ نشانه97

د آن ]حرم[ شود،  کس وارابراهیم است و ]دیگر اینکه[ هر 

در امان خواهد بود؛ و بر مردم ]واجب[ است كه براى 

]عبادتِ[ هللا قصد آن خانه كنند ]البته برای[ کسی که  

توانایی ]مالی و جسمی[ رفتن به سوی آن را دارد؛ و هر  

تردید، هللا از جهانیان کس ]به فریضۀ حج[ کفر ورزد، بی

 نیاز است.بی

ُۗ  فِيهِ َءاَيَُٰتُۢ َبي َِنَٰ  َقاُم إِبَۡرَٰهِيَمۖۡ َوَمن َدَخلَُهۥ َكاَن َءاِمٗنا ت  مه
اِس ِحجُّ ٱلَۡبۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إِلَۡيهِ َسبِيلٗاْۚ   ِ عَلَى ٱلنه َوَّلِله

َ َغنِيٌّ َعِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٩٧ َوَمن َكَفَر فَإِنه ٱَّلله
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. ]ای پیامبر،[ بگو: »ای اهل کتاب، چرا به آیات هللا کفر  98

 کنید، گواه است«.ورزید؟ حال آنکه هللا بر آنچه میمی
  ُ ِ َوٱَّلله ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

َ
أ قُۡل َيَٰٓ

 ٩٨ َشِهيٌد عَلَىَٰ َما َتۡعَملُونَ 

است . بگو: »ای اهل کتاب، چرا کسی را که ایمان آورده 99

خواهید؟ در حالی یدارید و آن را منحرف ماز راِه هللا باز می

که شما ]خود به درستِی آن[ گواهید؛ و هللا از آنچه  

 کنید غافل نیست«. می

ِ َمۡن َءاَمَن   وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَُصدُّ
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ا   ُ بَِغَٰفٍِل َعمه ُۗ َوَما ٱَّلله نُتۡم ُشَهَدآُء
َ
َتۡبُغوَنَها ِعوَٗجا َوأ

 ٩٩ َتۡعَملُونَ 

اید، اگر از گروهی از اهل  که ایمان آورده . ای کسانی100

کتاب اطاعت کنید، شما را پس از ایمانتان به کفر  

 گردانند.بازمی 

وتُواْ  
ُ
هِذيَن أ َِن ٱل هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن تُِطيُعواْ فَرِيٗقا م  َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ١٠٠ ٱلِۡكَتََٰب يَُردُّوُكم َبۡعَد إِيَمَٰنُِكۡم َكَٰفِرِينَ 

شوید در حالی که آیات هللا بر  . و چگونه شما کافر مى101

شود و پیامبرش میان شماست؟ و هر شما خوانده می

ک جوید، قطعاً   کس به ]کتاب[ هللا ]و سنت پیامبرش[ تمس 

 است.به راه راست هدایت شده 

  ِ نُتۡم ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم َءاَيَُٰت ٱَّلله
َ
َوَكۡيَف تَۡكُفُروَن َوأ

ِ َفَقۡد ُهِدَي إِلَيَٰ  َوفِي ۗۥُ َوَمن َيۡعَتِصم بِٱَّلله ُكۡم رَُسولُُه
ۡسَتقِيمٖ   ١٠١ ِصَرَٰٖط مُّ

آن گونه که  اید، از هللا ـکه ایمان آورده . ای کسانی102

ـ پروا کنید و جز در حال شایستۀ پروا کردن از اوست

 مسلمانی نمیرید. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱ  َها ٱل يُّ
َ
أ َ َحقه ُتَقاتِهِۦ َولَا َتُموُتنه  َيَٰٓ َّلله

ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
ها َوأ  ١٠٢ إِل

. و همگی به ریسمان هللا ]= دین هللا[ چنگ زنید و 103

پراکنده نشوید؛ و نعمت ]بزرگِ[ هللا را بر خود به یاد آورید 

هایتان الفت  که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دل

و برکتِ[ نعمتش برادر ]یکدیگر[ شدید؛ ایجاد کرد و به ]لطف 

که ]پیش از آن، به خاطر کفرتان،[ بر لبِ پرتگاه در حالی

آتش قرار داشتید ]که[ هللا شما را از آن نجات داد. هللا  

سازد؛ باشد که  اینچنین آیات خود را برایتان آشکار می

 هدایت یابید. 

ِ َجمِيٗعا َولَا تَ  ْْۚ َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت  َوٱۡعَتِصُمواْ ِبحَۡبِل ٱَّلله قُوا َفره
لهَف َبيَۡن قُلُوبُِكۡم  

َ
ۡعَداٗٓء فَأ

َ
ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ ٱَّلله

َِن   َٰٗنا َوُكنُتۡم عَلَىَٰ َشَفا ُحۡفَرةٖ م  ۦٓ إِۡخَو ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ
َ
فَأ

ُ لَُكۡم َءاَيَٰ  ُۗ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله ِۡنَها نَقَذُكم م 
َ
ارِ فَأ تِهِۦ  ٱلنه

 ١٠٣ لََعلهُكۡم َتۡهَتُدونَ 

. و ]ای مؤمنان،[ باید گروهی از شما باشند که ]مردم  104

را[ به نیکی دعوت کنند و به ]کارهای[ شایسته فرمان 

 دهند و از ]امور[ ناپسند بازدارند؛ و آنانند که رستگارند.

ة  يَۡدُعوَن إِلَي ٱلۡخَيِۡر  مه
ُ
ِنُكۡم أ ُمُروَن  َولَۡتُكن م 

ۡ
َويَأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
بِٱلَۡمۡعُروِف َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِِۚ َوأ

 ١٠٤ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

. و مانند کسانی نباشید که پس از آنکه دالیل روشن  105

برایشان آمد، پراکنده شدند و اختالف کردند. اینان عذابی 

 سهمگین ]در پیش[ دارند.

هِذيَن   قُواْ َوٱۡخَتلَُفواْ ِمنُۢ َبۡعِد َما  َولَا تَُكونُواْ َكٱل َتَفره
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاٌب َعِظيم  

ُ
 ١٠٥ َجآَءُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰتْۚ َوأ
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هایی سیاه هایی سپید و چهرهکه چهره . روزی106

هایشان سیاه شده گردد؛ اما ]به[ کسانی که چهرهمی

؟ پس  شود:[ »آیا بعد از ایمانتان کافر شدیداست ]گفته می

 ورزیدید، عذاب را بچشید«. به سبب آنچه کفر می

هِذيَن ٱۡسَودهۡت   ا ٱل مه
َ
يَۡوَم تَبَۡيضُّ وُُجوه  َوتَۡسَودُّ وُُجوه ْۚ فَأ

َكَفۡرتُم َبۡعَد إِيَمَٰنُِكۡم فَُذوقُواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما  
َ
وُُجوُهُهۡم أ

 ١٠٦ ُكنُتۡم تَۡكُفُرونَ 

ید گشته است،  هایشان سپ. و اما کسانی که چهره107

گیرند و در آن  در رحمتِ هللا ]در بهشتِ برین[ جای می

 جاودانند. 

ِۖۡ ُهۡم فِيَها   ۡت وُُجوُهُهۡم فَِفى َرۡحمَةِ ٱَّلله هِذيَن ٱۡبَيضه ا ٱل مه
َ
َوأ

 ١٠٧ َخَٰلُِدونَ 

حق بر تو  . ]ای پیامبر،[ اینها آیات هللا است که آن را به108

تمی برای جهانیان خوانیم؛ و هللا ]هیچ گاه[ سمی

 خواهد. نمی 

ُ يُرِيُد   ِۗ َوَما ٱَّلله ِ ِ َنۡتلُوَها َعلَۡيَك بِٱلۡحَق  تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱَّلله
 ١٠٨ ُظلۡٗما ل ِلَۡعَٰلَِمينَ 

ها و زمین است از آِن هللا است و . و هر چه در آسمان109

 شود.]همۀ[ کارها به سوی هللا بازگردانده می
َمَٰ  ِ َما فِي ٱلسه ِ تُرَۡجُع  َوَّلِله ۡرِضِۚ َوِإلَي ٱَّلله

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َو

ُمورُ 
ُ
 ١٠٩ ٱلۡأ

. ]ای امت محمد،[ شما بهترین امتی هستید که برای  110

دهید و از کارِ  اید: به کار نیک فرمان میمردم پدیدار شده 

دارید و به هللا ایمان دارید؛ و اگر اهل کتاب ناپسند بازمی 

آوردند، قطعاً برایشان بهتر بود؛ برخی از آنان  می]نیز[ ایمان 

 مؤمنند و]لی[ بیشتر آنان ]فاسق و[ نافرمانند. 

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف  
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنهاِس تَأ

ُ
ٍة أ مه

ُ
ُكنُتۡم َخيَۡر أ

ۡهُل  
َ
ُِۗ َولَۡو َءاَمَن أ َوَتۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله

ۡكثَرُُهُم  ٱلِۡكَتَِٰب لَكَانَ 
َ
ِۡنُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوأ هُهمِۚ م   َخيٗۡرا ل

 ١١٠ ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

. ]فاسقان اهل کتاب[ جز آزاری اندک ]همچون طعنه و  111

تمسخر[ هرگز زیانی به شما نخواهند رساند و اگر با شما  

کنند؛ خورند و[ به شما پشت میبجنگند، ]شکست می

 شوند. نمی آنگاه ]نیز از سوی هیچ کس[ یاری

ۡدبَاَر ُثمه لَا  
َ
ُّوُكُم ٱلۡأ ٗذىِۖ َوِإن يَُقَٰتِلُوُكۡم يَُول

َ
هٓا أ وُكۡم إِل لَن يَُضرُّ

 ١١١ يُنَصُرونَ 

. ]یهود[ هر کجا یافت شوند، ]داغِ ننگ و[ خواری بر  112

آنان زده شده است؛ جز در پناه هللا یا پناه مردم، ]امنیت 

اند و ]داغِ[   گرفتار شدهیابند[؛ و آنان به خشمی از هللانمی 

درماندگی ]و بدبختی[ بر آنان زده شده است. این به سبب  

ورزیدند و پیامبران را به ناحق آن بود که به آیات هللا کفر می

کشتند؛ ]و نیز[ این ]کیفر[ به خاطر آن بود که نافرمانی  می

 نمودند.کردند و از حدود ]الهی[ تجاوز می 

ِ  ُضِربَۡت َعلَۡيِهُم ٱل َِن ٱَّلله ها ِبحَۡبٖل م  ۡيَن َما ثُقُِفٓواْ إِل
َ
لهُة أ ِ ذ 

ِ َوُضِربَۡت   َِن ٱَّلله اِس َوبَآُءو بَِغَضٖب م  َِن ٱلنه وََحۡبٖل م 
  ِ نهُهۡم َكانُواْ يَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ ْۚ َذ َعلَۡيِهُم ٱلَۡمۡسَكَنُة

ۢنبَِيآَء بَِغيِۡر حَ 
َ
َٰلَِك بَِما َعَصواْ وهَكانُواْ  َويَۡقُتلُوَن ٱلۡأ ِۚ َذ ٖ ق 

 ١١٢ َيۡعَتُدونَ 

. ]ولی همۀ آنان[ یکسان نیستند. گروهی از اهل  113

کتاب هستند که درستکارند ]و[ در دل شب، در حالی که 

 خوانند، اند، آیات هللا را میبه نماز ایستاده

 ِ ة  قَآئ مه
ُ
ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب أ

َ
ِۡن أ ُۗ م  َمة  َيۡتلُوَن َءاَيَِٰت  ۞لَيُۡسواْ َسَواٗٓء

هۡيِل وَُهۡم يَۡسُجُدونَ  ِ َءانَآَء ٱل  ١١٣ ٱَّلله
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. ]برخی از[ آنان به هللا و روز قیامت ایمان دارند و 114

دارند و در کنند و از بدی باز می]مردم را[ به نیکی امر می

 شتابند و آنان از زمرۀ شایستگانند.]انجام[ کارهای نیک می

 ِ ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َويَۡنَهۡوَن  يُۡؤِمُنوَن ب
ۡ
ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ َويَأ ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك ِمَن  
ُ
َعِن ٱلُۡمنَكرِ َويَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلۡخَۡيَرَِٰتِۖ َوأ

َٰلِِحينَ   ١١٤ ٱلصه

. و هر کار نیکی که انجام دهند، هرگز دربارۀ آن 115

وظ  هایشان نزد هللا محفناسپاسی نخواهند دید ]=نیکی

 است[؛ و هللا به ]حال[ پرهیزگاران داناست.

  ُۢ ُ َعلِيُم َوَما َيۡفَعلُواْ ِمۡن َخيٖۡر فَلَن يُۡكَفُروُهُۗ َوٱَّلله
 ١١٥ بِٱلُۡمتهقِينَ 

گمان، کسانی که کفر ورزیدند، هرگز اموال و . بی116

فرزندانشان چیزی از ]عذاب[ هللا را از آنان دفع نخواهد کرد 

 مانند. آتشند ]و[ جاودانه در آن میو آنان اهل 

ۡوَلَُٰدُهم  
َ
َٰلُُهۡم َولَٓا أ ۡمَو

َ
هِذيَن َكَفُرواْ لَن ُتۡغنَِي َعنُۡهۡم أ إِنه ٱل

ارِِۖ ُهۡم فِيَها   ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
اۖۡ َوأ ِ َشۡيـ ٗ َِن ٱَّلله م 

 ١١٦ َخَٰلُِدونَ 

نند، ک. َمَثل آنچه ]کافران[ در این زندگی دنیا انفاق می117

همانند بادی است که سرمای سختی با خود دارد و به  

رسد و نابودش اند می کشتزار قومی که بر خود ستم کرده

سازد. هللا به آنان ستم نکرده است، بلکه آنان خود بر می

 اند. خویشتن ستم کرده

ۡنَيا َكَمَثِل رِيٖح فِيَها    َمَثُل َما يُنفُِقوَن فِي َهَِٰذهِ ٱلۡحََيوَٰةِ ٱلدُّ
ۡهلََكۡتُهْۚ َوَما  

َ
نُفَسُهۡم فَأ

َ
َصابَۡت َحۡرَث قَۡوٖم َظلَُمٓواْ أ

َ
ِصرٌّ أ

نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 
َ
ُ َوَلَِٰكۡن أ  ١١٧ َظلََمُهُم ٱَّلله

اید، از غیر خودتان ]دوست که ایمان آورده . ای کسانی118

و[ همراز نگیرید. آنان از هیچ نابکاری ]و شر ی[ در حق شما 

کنند ]و[ دوست دارند که شما در رنج و کوتاهی نمی

های[ دشمنی، از  زحمت باشید. در حقیقت، ]نشانه

هایشان پنهان است و آنچه در دلگفتارشان آشکار 

تر است. اگر بیندیشید، قطعاً ]خواهید دارند بزرگمی

ها]ی پندآموز و راه سعادت دنیا و دانست که[ ما نشانه

 ایم.ن کردهآخرت[ را برایتان به روشنی بیا

ِن ُدونُِكۡم لَا   هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ بَِطانَٗة م  َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

لُونَُكۡم َخَبالٗا َودُّواْ َما َعنِتُّۡم قَۡد بََدِت ٱلَۡبۡغَضآُء ِمۡن  
ۡ
يَأ

ۡكبَُرْۚ قَۡد بَيهنها لَُكُم  
َ
َٰهِِهۡم َوَما ُتخِۡفى ُصُدورُُهۡم أ فَۡو

َ
أ

 ١١٨ ُكنُتۡم َتۡعقِلُونَ  ٱٓأۡلَيَِٰتِۖ إِن

. هان! شما ]ای مؤمنان،[ کسانی هستید که آنان را  119

که آنها شما را دوست ندارند و شما   دارید در حالیدوست  

به همۀ کتاب]های آسمانی[ ایمان دارید ]ولی آنان به قرآن  

گویند: کنند میایمان ندارند[؛ و چون با شما مالقات می 

شوند، از شدت خشم بر چون تنها می ایم« و»ایمان آورده

گزند. ]ای پیامبر،  شما، سرانگشتان ]خود[ را به دندان می

گمان، هللا از ]راز[  به آنان[ بگو: »به خشِم خود بمیرید«. بی

 ها آگاه است. درون سینه

ْولَآِء ُتحِبُّوَنُهۡم َولَا ُيحِبُّونَُكۡم َوتُۡؤِمُنوَن  
ُ
نُتۡم أ

َ
أ َهَٰٓ

واْ  بِٱلِۡكَتَِٰب ُك  ل ِهِۦ َوِإَذا لَُقوُكۡم قَالُٓواْ َءاَمنها َوِإَذا َخلَۡواْ َعضُّ
  َ نَاِمَل ِمَن ٱلَۡغۡيِظِۚ قُۡل ُموتُواْ بَِغۡيِظُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله

َ
َعلَۡيُكُم ٱلۡأ

ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ١١٩ َعلِيُم

. ]ای مؤمنان،[ اگر به شما نیکی ]و خوشی[ رسد،  120

ازد و اگر به شما بدی ]و گزندی[ سآنان را اندوهگین می

شوند؛ و اگر ]بر تقدیر الهی[ صبر و رسد، به آن شادمان می

پرهیزگاری نمایید، مکر و نیرنگشان هیچ زیانی به شما 

کنند احاطه  تردید، هللا به آنچه میرساند؛ ]چرا که[ بینمی 

 دارد.

 ِ ئَة   إِن َتۡمَسۡسُكۡم َحَسَنة  تَُسۡؤُهۡم َوِإن تُِصۡبُكۡم َسي 
 ُۗ ُكۡم َكۡيُدُهۡم َشۡيـ ًا َيۡفرَُحواْ بَِهاۖۡ َوِإن تَۡصبُِرواْ َوَتتهُقواْ لَا يَُضرُّ

َ بَِما َيۡعَملُوَن ُمحِيط    ١٢٠ إِنه ٱَّلله
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. و ]ای پیامبر، به یاد آور[ زمانی که ]در جنگ احد،[ 121

ات بیرون آمدی ]و[ مؤمنان را برای  بامدادان از خانه و کاشانه

کردی؛ و هللا  دن در سنگرهای نظامی مستقر میجنگی

 شنوای داناست. 

ۡهلَِك ُتَبو ُِئ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َمَقَٰعَِد لِلۡقَِتاِلِۗ 
َ
َوِإۡذ َغَدۡوَت ِمۡن أ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ   ١٢١ َوٱَّلله

. و ]به یاد آور[ هنگامی که دو گروه از شما ]= 122

ورزند ]و همراه حارثه[ خواستند سستی َسلَمه و بنیبنی

منافقان به مدینه بازگردند[؛ ولی هللا یاور ]و نگهدار[ آنان  

 بود؛ و مؤمنان باید تنها بر هللا توکل کنند. 

ُۗ وَعَلَى   ُ َولِيُُّهَما ن َتۡفَشلَا َوٱَّلله
َ
آئَِفَتاِن ِمنُكۡم أ إِۡذ َهمهت طه

ِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ   ١٢٢ ٱَّلله

گمان، هللا شما را در ]جنگ[ بدر در  ان،[ بی. و ]ای مؤمن123

حالی یاری کرد که ]به سبب کمبود افراد و اسلحه[ ناتوان  

هایش را[  بودید؛ پس از هللا پروا کنید؛ باشد که شکر ]نعمت

 به جای آورید. 

َ لََعلهُكۡم   ۖۡ فَٱتهُقواْ ٱَّلله ذِلهة 
َ
نُتۡم أ

َ
ُ بَِبۡدرٖ َوأ َولََقۡد نََصَرُكُم ٱَّلله

 َ  ١٢٣ ۡشُكُرونَ ت

گفتی:  . ]ای پیامبر، به یاد آور[ آنگاه که به مؤمنان می124

»آیا برایتان کافی نیست که پروردگارتان شما را با سه هزار  

 آیند یاری کند؟« فرشته که ]از آسمان[ فرود می 

ُكۡم َربُُّكم   ن يُِمده
َ
لَن يَۡكفَِيُكۡم أ

َ
إِۡذ َتُقوُل لِلُۡمۡؤِمنِيَن أ

َِن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ُمنَزلِينَ بَِثَلََٰثةِ  ١٢٤  َءاَلَٰٖف م 

. آرى، اگر شكیبایى و پارسایى كنید و دشمنان در این  125

]هیجان و[ شتاب خویش بر شما بتازند، پروردگارتان شما را  

 با پنج هزار فرشتۀ نشاندار یارى خواهد كرد. 

ِن فَ  تُوُكم م 
ۡ
ْۚ إِن تَۡصبُِرواْ َوَتتهُقواْ َويَأ ۡورِهِۡم َهََٰذا  بَلَىَٰٓ

َِن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ   ُيۡمِدۡدُكۡم َربُُّكم ِبخَۡمَسةِ َءاَلَٰٖف م 
 ١٢٥ ُمَسو ِِمينَ 

. و هللا آن ]وعده یاری[ را جز بشارتی برای ]پیروزی[ 126

هایتان به آن آرامش  شما قرار نداد تا ]به وسیله آن[ دل

حکیم ناپذیرِ گیرد؛ و ]گرنه[ پیروزی جز از جانب هللا شکست

 نیست.

ها بُۡشَرىَٰ لَُكۡم َولَِتۡطَمئِنه قُلُوبُُكم بِهِۗۦُ   ُ إِل َوَما َجَعلَُه ٱَّلله
ِ ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِكيمِ  ها ِمۡن ِعنِد ٱَّلله ۡصُر إِل  ١٢٦ َوَما ٱلنه

. ]این پیروزی برای آن بوده[تا ]هللا[ گروهی از کسانی 127

غلوبشان نماید تا  را که کفر ورزیدند، هالک سازد یا خوار و م

 مأیوس ]و خوار به مکه[ بازگردند. 

ۡو يَۡكبَِتُهۡم َفَينَقلُِبواْ  
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َِن ٱل لَِيۡقَطَع َطَرٗفا م 

 ١٢٧ َخآئِبِينَ 

. ]ای پیامبر،[ هیچ چیزی از کار ]بندگان[ در دست تو  128

پذیرد ]و از  نیست؛ یا ]هللا[ توبۀ آنان ]= مشرکان[ را می

کند؛ زیرا آنان گذرد[ یا عذابشان میگناهشان درمی

 ستمکارند.

َبُهۡم   ِ ۡو ُيَعذ 
َ
ۡو َيُتوَب َعلَۡيِهۡم أ

َ
ۡمرِ َشۡيٌء أ

َ
لَيَۡس لََك ِمَن ٱلۡأ

 ١٢٨ فَإِنهُهۡم َظَٰلُِمونَ 

ها و زمین است، از آِن هللا است. او . آنچه در آسمان129

مرزد و هر آتعالی هر کس را که بخواهد ]به رحمت[ می

کند؛ و هللا آمرزندۀ کس را بخواهد ]به عدالت[ عذاب می

 مهربان است.

ۡرِضِۚ َيۡغفُِر لَِمن يََشآُء  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

ُ َغُفور  رهِحيم   ْۚ َوٱَّلله ُب َمن يََشآُء ِ  ١٢٩ َويَُعذ 
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ِد[  اید، ربا را ]با سو. ای کسانی که ایمان آورده130

 چندبرابر نخورید و از هللا پروا کنید؛ باشد که رستگار شوید. 
  ۡۖ َضََٰعَفٗة ۡضَعَٰٗفا مُّ

َ
اْ أ ِبَوَٰٓ ُكلُواْ ٱلر 

ۡ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَأ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ   ١٣٠ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

. و از آتشی که برای کافران آماده شده است 131

 بپرهیزید.
َٰفِرِينَ  ۡت لِلَۡك ِعده

ُ
اَر ٱلهتِٓي أ  ١٣١ َوٱتهُقواْ ٱلنه

. و از هللا و پیامبر اطاعت کنید؛ باشد که مورد رحمت 132

 ]هللا[ قرار گیرید.
َ َوٱلرهُسوَل لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ  ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
 ١٣٢ َوأ

. و به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی بشتابید که 133

ها و زمین است ]و[ برای ]به اندازۀ[ آسمانگسترۀ آن 

 است. پرهیزگاران مهیا شده

ب ُِكۡم وََجنهٍة َعۡرُضَها   ِن ره ۞وََسارُِعٓواْ إِلَيَٰ َمۡغفَِرةٖ م 
ۡت لِلُۡمتهقِينَ  ِعده

ُ
ۡرُض أ

َ
َُٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ١٣٣ ٱلسه

که در ]هنگام[ توانگری و تنگدستی انفاق . آن کسانی 134

گذرند؛ برند و از مردم درمیکنند و خشم خود را فرومی می

 و هللا نیکوکاران را دوست دارد.

َِٰظِميَن ٱلَۡغۡيَظ   آِء َوٱلَۡك ره آِء َوٱلضه ره هِذيَن يُنفُِقوَن فِي ٱلسه ٱل
ُ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ  اِسِۗ َوٱَّلله  ١٣٤ َوٱلَۡعافِيَن َعِن ٱلنه

ن مرتکب کار زشتی شدند  . و ]همان[ کسانی که چو135

کنند و برای گناهانشان یا بر خود ستم کردند، هللا را یاد می

خواهند ـ و جز هللا چه کسی گناهان را  آمرزش می

کنند در حالی اند پافشاری نمی آمرزد؟ـ و بر آنچه کردهمی

 پذیر است[. دانند ]گناهکارند و هللا بخشاینده و توبهکه می

هِذيَن إَِذا  َ  َوٱل نُفَسُهۡم َذَكُرواْ ٱَّلله
َ
ۡو َظلَُمٓواْ أ

َ
َِٰحَشًة أ َفَعلُواْ َف

ُ َولَۡم   ها ٱَّلله نُوَب إِل فَٱۡسَتۡغَفُرواْ لُِذنُوبِِهۡم َوَمن َيۡغفُِر ٱلذُّ
واْ عَلَىَٰ َما َفَعلُواْ وَُهۡم َيۡعلَُمونَ   ١٣٥ يُِصرُّ

. پاداش اینان، آمرزشی از ]جانب[ پروردگارشان است  136

ها جاری است؛ هایی که از زیر ]درختان[ آن جویبارغ و با

مانند؛ و پاداش ]نیکوکاران و[ اهل عمل  جاودانه در آن می

 چه نیکوست! 

َٰت  َتجۡرِي ِمن   ب ِِهۡم وََجنه ِن ره ۡغفَِرة  م  ْوَلَٰٓئَِك َجَزآؤُُهم مه
ُ
أ

ۡجُر ٱلَۡعَٰمِ 
َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َونِۡعَم أ

َ
 ١٣٦ لِينَ َتحۡتَِها ٱلۡأ

تردید، پیش از شما ]نیز دیدگاِن اُُحد،[ بی. ]ای آسیب137

هایی گذشته اند که رنج کشیدند و[ سنتمؤمنانی بوده

است؛ پس در زمین بگردید و بنگرید که سرانجاِم 

 کنندگان ]آیات الهی[ چگونه بوده است. تکذیب 

 
َ
ۡرِض فَٱنُظُرواْ  قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلُِكۡم ُسنَن  فَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

بِينَ  ِ َٰقَِبُة ٱلُۡمَكذ   ١٣٧ َكۡيَف َكاَن َع

. این ]قرآن،[ بیانی آشکار برای مردم و هدایت و 138

 اندرزی برای پرهیزگاران است.
 ١٣٨ َهََٰذا َبَيان  ل ِلنهاِس وَُهٗدى َوَموِۡعَظة  ل ِلُۡمتهقِينَ 

ف[  . و ]ای مؤمنان، از جهاد در راه هللا[ سست ]و ضعی139

نشوید و اندوهگین نگردید؛ و ]بدانید که[ اگر ایمان داشته  

 باشید، شما برترید.

ۡؤِمنِينَ  ۡعلَۡوَن إِن ُكنُتم مُّ
َ
نُتُم ٱلۡأ

َ
 ١٣٩ َولَا تَِهُنواْ َولَا َتحَۡزنُواْ َوأ
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. اگر ]در اُحد[ به شما جراحت ]و آسیبی[ رسید، به  140

شکل[ آسیب دشمنان شما نیز ]در جنگ بدر به همان 

رسید ]پس مقاومت کنید[. ما این روزها]ى شكست و 

[ را  گردانیم تا هللا، مؤمنان ]واقعى[ را میان مردم مىپیروزى

معلوم کند و از میان شما ]مؤمنان[، شهیدانی برگیرد؛ و هللا  

 ستمکاران را دوست ندارد.

ِثۡ  ۚۥْ َوتِلَۡك  إِن َيۡمَسۡسُكۡم قَۡرح  َفَقۡد َمسه ٱلَۡقۡوَم قَۡرح  م  لُُه
هِذيَن َءاَمُنواْ   ُ ٱل اِس َولَِيۡعلََم ٱَّلله يهاُم نَُداوِلَُها َبيَۡن ٱلنه

َ
ٱلۡأ

َٰلِِمينَ  ُ لَا ُيحِبُّ ٱلظه ُۗ َوٱَّلله  ١٤٠ َويَتهِخَذ ِمنُكۡم ُشَهَدآَء

. و ]ماجرای اُُحد وسیلۀ امتحان بود[ تا هللا کسانی را 141

نشان پاک کند[ و خالص گرداند و  اند ]از گناهاکه ایمان آورده

 کافران را نابود سازد.

َٰفِرِينَ  هِذيَن َءاَمُنواْ َويَۡمَحَق ٱلَۡك ُ ٱل َص ٱَّلله  ١٤١ َولُِيَمح ِ

اید که ]تنها با ادعای . ]ای اصحاب محمد،[ آیا پنداشته142

روید، حال آنکه هللا هنوز جهادگران و ایمان،[ به بهشت می

 م نکرده است؟شکیبایان شما را معلو

هِذيَن   ُ ٱل ا َيۡعلَِم ٱَّلله ن تَۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة َولَمه
َ
ۡم َحِسبُۡتۡم أ

َ
أ

َٰبِِرينَ   ١٤٢ َجََٰهُدواْ ِمنُكۡم َويَۡعلََم ٱلصه

روشدن با . و ]ای مؤمنان،[ به راستی که پیش از روبه143

مرگ ]در غزوۀ اُُحد[، آرزوی شهادت داشتید. سرانجام آن  

[ را دیدید و ]اکنون پیش روی شماست و[ به  ]معرکۀ جنگ

 نگرید.آن می

ن تَلَۡقۡوهُ َفَقۡد  
َ
َولََقۡد ُكنُتۡم َتَمنهۡوَن ٱلَۡمۡوَت ِمن َقۡبِل أ

نُتۡم تَنُظُرونَ 
َ
ۡيُتُموُه َوأ

َ
 ١٤٣ َرأ

ای نیست که پیش از او ]نیز[  . و محمد جز فرستاده144

رد یا کشته شود،  رسوالنی ]بودند و[ گذشتند. آیا اگر او بمی

کنید[؟ و هر گردید ]و دین خود را رها میبه عقب بازمی

[ هرگز به کس ]از عقیدۀ راستین خود[ بازگردد، ]بداند که

رساند و ]به زودی[ هللا سپاسگزاران را  هللا زیانی نمی

 پاداش خواهد داد.

 ْۚ ها رَُسول  قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِهِ ٱلرُُّسُل ٌد إِل فَإِيْن  َوَما ُمحَمه
َ
 أ

ۡعَقَٰبُِكۡمْۚ َوَمن يَنَقلِۡب عَلَىَٰ  
َ
ۡو قُتَِل ٱنَقلَۡبُتۡم عَلَىَٰٓ أ

َ
اَت أ مه

َِٰكرِينَ  ُ ٱلشه اْۚ وََسَيۡجزِي ٱَّلله َ َشۡيـ ٗ  ١٤٤ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُضره ٱَّلله

میرد ]چرا که  . و هیچ کسی جز به فرمان هللا نمی145

کس  ؛ و هر مرگ،[ سرنوشتی است زماندار ]و معین[ 

کس  کنیم و هر پاداش این دنیا را بخواهد، نصیبش می

پاداش آخرت را بخواهد ]نیز[ نصیبش خواهیم کرد و ]به  

 زودی[ سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد. 

لٗاُۗ   َؤجه ِ كَِتَٰٗبا مُّ ها بِإِۡذِن ٱَّلله ن َتُموَت إِل
َ
َوَما َكاَن لَِنۡفٍس أ

ۡنيَ  ا نُۡؤتِهِۦ مِۡنَها َوَمن يُرِۡد ثََواَب ٱٓأۡلِخَرةِ  َوَمن يُرِۡد ثََواَب ٱلدُّ
َِٰكرِينَ   ١٤٥ نُۡؤتِهِۦ ِمۡنَهاْۚ وََسَنۡجزِي ٱلشه

های انبوهی  . و چه بسیار پیامبرانی که توده146

ها و[ گاه در برابر ]سختیهمراهشان نبرد کردند؛ آنان هیچ

نورزیدند و ]در آنچه که در راه هللا به ایشان رسید سستی 

مقابل دشمن[ درمانده نشدند؛ و هللا شکیبایان را دوست 

 دارد.

ََٰتَل َمَعُهۥ رِب ِيُّوَن َكثِير  َفَما وََهُنواْ لَِمآ   ِن نهِبي ٖ َق ي ِن م 
َ
َوَكأ

  ُ ُْۗ َوٱَّلله ِ َوَما َضُعُفواْ َوَما ٱۡسَتكَانُوا َصاَبُهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
أ

َٰبِِرينَ   ١٤٦ ُيحِبُّ ٱلصه

. و سخنشان تنها این بود که: »پروردگارا، گناهانمان را 147

هایمان را روِی ما در کارمان ]درگذر[ و گامبیامرز و از زیاده

 استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز گردان«. 

ن قَالُواْ َربهَنا ٱۡغفِۡر لََنا 
َ
هٓا أ ُذنُوبََنا  َوَما َكاَن قَۡولَُهۡم إِل

قَۡداَمَنا َوٱنُصۡرنَا عَلَى ٱلَۡقوِۡم  
َ
ۡمرِنَا َوَثب ِۡت أ

َ
َوِإۡسَراَفَنا فِٓي أ

َٰفِرِينَ   ١٤٧ ٱلَۡك
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. پس هللا، پاداش این دنیا و پاداش نیک آخرت را به آنان  148

 عطا کرد؛ و هللا نیکوکاران را دوست دارد.
ۡنَيا وَُحسۡ  ُ ثََواَب ٱلدُّ َُٰهُم ٱَّلله ُ  فَـ َاتَى َن ثََواِب ٱٓأۡلِخَرةِِۗ َوٱَّلله

 ١٤٨ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

که کفر  اید، اگر از کسانی که ایمان آورده . ای کسانی149

گردانند، آنگاه  ورزیدند اطاعت کنید، شما را ]به کفر[ بازمی

 گردید. ]در دنیا و آخرت[ زیانکار می

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن تُِطيعُ  َها ٱل يُّ
َ
أ هِذيَن َكَفُرواْ يَُردُّوُكۡم  َيَٰٓ واْ ٱل

ۡعَقَٰبُِكۡم َفَتنَقلُِبواْ َخَِٰسِرينَ 
َ
 ١٤٩ عَلَىَٰٓ أ

. ]بر کافران تکیه نکنید[ بلکه، هللا ]یار و[ کارسازِ 150

 شماست و او بهتریِن یاریگران است. 
َِٰصِرينَ  َُٰكۡمۖۡ وَُهَو َخيُۡر ٱلنه ُ َمۡولَى  ١٥٠ بَِل ٱَّلله

های کسانی که کفر ورزیدند بیم و . به زودی در دل151

هراس خواهیم افکند؛ به خاطر اینکه چیزی را شریک هللا  

اند که هیچ دلیلی بر ]حقانیتِ[ آن نازل نکرده قرار داده

است؛ و جایگاهشان آتش است و جایگاه ستمکاران چه بد  

 است!

ۡشرَ 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ٱلرُّۡعَب بَِمآ أ ِ  َسُنلِۡقى فِي قُلُوِب ٱل ُكواْ بِٱَّلله

ۖۡ َوبِۡئَس َمۡثَوى   اُر َُٰهُم ٱلنه َوى
ۡ
ِۡل بِهِۦ ُسلَۡطَٰٗناۖۡ َوَمأ َما لَۡم ُينَز 

َٰلِِمينَ   ١٥١ ٱلظه

. و آنگاه که در ]آغاز جنگ احد،[ به فرمان او، آنان ]= 152

کشتید، به راستی هللا وعدۀ خود با شما را کافران[ را می

موقعیتِ خود[ سست تحقق بخشید تا ]اینکه در حفظ 

آوری غنیمت[ با یکدیگر به نزاع شدید و در کار ]جنگ و جمع 

داشتید ]= پرداختید؛ و پس از آنکه ]هللا[ آنچه را دوست می

پیروزی[ به شما نشان داد، ]از دستور پیامبر[ سرپیچی 

کردید؛ برخی از شما خواهان دنیا بودند و برخی خواهان  

شما را بیازماید، از ]تعقیب[  آخرت. سپس ]هللا[ برای آنکه 

آنان منصرفتان کرد ]و پیروزیتان به شکست انجامید[ و 

]چون از گناه و کوتاهی خود در نافرمانی از رسول پشیمان 

شدید[ از شما درگذشت؛ و هللا نسبت به مؤمنان بخشش  

 ]بسیار[ دارد. 

وَنُهم بِإِذۡ  ۥٓ إِۡذ َتحُسُّ ُ وَۡعَدهُ نِهِۖۦۡ َحتهيَٰٓ  َولََقۡد َصَدقَُكُم ٱَّلله
ِنُۢ َبۡعِد َمآ   ۡمرِ وََعَصۡيُتم م 

َ
إَِذا فَِشلُۡتۡم َوتََنَٰزَۡعُتۡم فِي ٱلۡأ

ن   ۡنَيا َوِمنُكم مه ن يُرِيُد ٱلدُّ ا ُتحِبُّوَنْۚ ِمنُكم مه َُٰكم مه َرى
َ
أ

ْۚ ُثمه َصَرَفُكۡم َعنُۡهۡم لَِيبَۡتلَِيُكۡمۖۡ َولََقۡد َعَفا   يُرِيُد ٱٓأۡلِخَرَة
ُ ُذو فَۡضٍل عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِينَ َعنُكۡمُۗ وَ   ١٥٢ ٱَّلله

. و ]ای مؤمنان، به یاد آورید[ هنگامی که ]از میدان 153

گريختید و ]چنان ترسیده بودید که[ به هیچ کس  جنگ[ مى

کردید و پیامبر ]که در میدان جنگ مقاومت توجه نمی

زد ]که: »ای  کرد[ از پشت سرتان شما را صدا میمی

، به سوی من بشتابید«؛ ولی شما توجه  بندگان هللا

کردید[؛ پس ]هللا نیز[ با اندوهی در پی اندوهی ]دیگر[ نمی 

شما را مجازات کرد. این به سبب آن بود که بر آنچه از  

اید ]= پیروزی و غنیمت[ و آنچه بر سرتان آمده  دست داده

است ]= شکست و ترس[ اندوهگین نشوید و ]بدانید که[  

 کنید آگاه است.میهللا به آنچه 

َحٖد َوٱلرهُسوُل يَۡدُعوُكۡم فِٓي  
َ
۞إِۡذ تُۡصعُِدوَن َولَا تَلۡوُۥَن عَلَىَٰٓ أ

ٖ ل َِكۡيلَا َتحَۡزنُواْ عَلَىَٰ َما   ُۢا بَِغم  َثََٰبُكۡم َغمه
َ
َُٰكۡم فَأ ۡخَرى

ُ
أ

ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ  ُ َخبِيُر َصََٰبُكۡمُۗ َوٱَّلله
َ
 ١٥٣ فَاتَُكۡم َولَا َمآ أ
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پس ]هللا[ بعد از آن اندوه، آرامشی بر شما . س154

اى[ كه گروهى از شما را ]به سبب فروفرستاد ]به گونه

هایشان بود[ خوابى سبک اطمینان و آرامشی که در دل

فراگرفت و گروهی دیگر ]= منافقان[ تنها در فکر جان خود 

های ناروا ]و باطلی[ همچون بودند و دربارۀ هللا گمان

گفتند: »آیا ما ان[ جاهلیت داشتند. آنان میهای ]دورگمان

در این کار اختیاری داریم؟« ]ای پیامبر، به آنان[ بگو: »همۀ  

کارها ]و شکست و پیروزی[ به دست هللا است«. آنها 

دارند که برای تو آشکار هایشان پنهان میچیزی را در دل

ر  گویند: »اگر در این کار اختیار داشتیم، دسازند ]و[ مینمی 

های خود شدیم«. بگو: »اگر شما در خانهاینجا کشته نمی

شدن بر آنان مقرر شده بود،  که کشتهنیز بودید، کسانی 

رفتند«.  های خویش مىقطعاً ]با پاى خود[ به سوى قتلگاه

و ]این رویدادها[ برای آن است که هللا آنچه را در  

چه را در  دارید ]در عمل[ بیازماید و آنهایتان ]پنهان[ سینه

ها آگاه  هایتان است پاک گردانَد؛ و هللا از ]راز[ درون سینهدل 

 است.

َمَنٗة نَُّعاٗسا َيۡغَشيَٰ  
َ
ِنُۢ َبۡعِد ٱلَۡغم ِ أ نَزَل َعلَۡيُكم م 

َ
ُثمه أ

  ِ نُفُسُهۡم َيُظنُّوَن بِٱَّلله
َ
ۡتُهۡم أ َهمه

َ
ِنُكۡمۖۡ َوَطآئَِفة  قَۡد أ َطآئَِفٗة م 

ِ َظنه  ۡمرِ ِمن   َغيَۡر ٱلۡحَق 
َ
هَنا ِمَن ٱلۡأ ٱلَۡجَِٰهلِيهةِِۖ َيُقولُوَن َهل ل

ا لَا   نُفِسِهم مه
َ
ُِۗ ُيخُۡفوَن فِٓي أ ۡمَر ُكلهُهۥ َّلِله

َ
َشۡيٖءِۗ قُۡل إِنه ٱلۡأ

ا قُتِلَۡنا  ۡمرِ َشۡيء  مه
َ
ُيۡبُدوَن لََكۖۡ َيُقولُوَن لَۡو َكاَن لََنا ِمَن ٱلۡأ

هۡو ُكنُتۡم فِي بُ  ُۗ قُل ل هِذيَن ُكتَِب َعلَۡيِهُم  َهَُٰهَنا ُيوتُِكۡم لَبََرَز ٱل
ُ َما فِي ُصُدورُِكۡم   ٱلَۡقۡتُل إِلَيَٰ َمَضاِجعِِهۡمۖۡ َولَِيبَۡتلَِى ٱَّلله

ُۢ بَِذاِت   ُ َعلِيُم َص َما فِي قُلُوبُِكۡمْۚ َوٱَّلله َولُِيَمح ِ
ُدورِ   ١٥٤ ٱلصُّ

. ]ای اصحاب پیامبر،[ افرادی از شما که در روزِ برخورد 155

دو گروه ]مسلمانان و کافران در جنگ احد[ فرار کردند، در 

حقیقت، شیطان آنان را به سبب بعضی از کردار ]و 

گناهانی[ که مرتکب شده بودند دچار لغزش نمود و قطعاً  

 گمان، هللا آمرزندۀ بردبار است.هللا از آنان درگذشت. بی

هۡواْ ِمنُكۡم يَوَۡم ٱلَۡتَقى هِذيَن تََول هُهُم   إِنه ٱل ٱلۡجَۡمَعاِن إِنهَما ٱۡستََزل
  َ ُ َعۡنُهۡمُۗ إِنه ٱَّلله ْۖۡ َولََقۡد َعَفا ٱَّلله ۡيَطَُٰن بَِبۡعِض َما َكَسُبوا ٱلشه

 ١٥٥ َغُفوٌر َحلِيم  

اید، مانند افرادی نباشید که ایمان آورده . ای کسانی156

که کفر ورزیدند و دربارۀ برادرانشان ـ هنگامی که ]در پِی 

 روزی[ به سفر رفتند ]و ُمردند[ یا در جنگ شرکت کسبِ 

کردند ]و کشته شدند[ـ گفتند: »اگر آنان نزد ما بودند، 

شدند«. ]این اعتقاد، در وجودشان مردند و کشته نمینمی 

نهاده شد[ تا ]این گونه،[ هللا ]اندوه و[ حسرتی در 

کند و هایشان قرار دهد؛ و هللا ]است که[ زنده میدل 

 کنید، بیناست.اند؛ و هللا به آنچه میمیرمی

هِذيَن َكَفُرواْ َوَقالُواْ   هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَُكونُواْ َكٱل َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

هۡو َكانُواْ   ى ل ۡو َكانُواْ ُغز ٗ
َ
ۡرِض أ

َ
َٰنِِهۡم إَِذا َضَربُواْ فِي ٱلۡأ لِإِۡخَو

 ُ َٰلَِك َحۡسَرٗة فِي  ِعنَدنَا َما َماتُواْ َوَما قُتِلُواْ لَِيۡجَعَل ٱَّلله  َذ
ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير   ُ يُۡحِيۦ َويُِميُتُۗ َوٱَّلله  ١٥٦ قُلُوبِِهۡمُۗ َوٱَّلله

. و اگر در راه هللا کشته شوید یا بمیرید، قطعاً آمرزش و 157

رحمت هللا بهتر است از ]تمام[ آنچه آنان ]= دنیادوستان[ 

 کنند.آوری میجمع 

ِ َوَرۡحمٌَة َولَئِن قُتِلُۡتۡم  َِن ٱَّلله ۡو ُمتُّۡم لََمۡغفَِرة  م 
َ
ِ أ فِي َسبِيِل ٱَّلله

ا َيجَۡمُعونَ  ِمه  ١٥٧ َخيۡر  م 

. و اگر بمیرید یا ]در عرصۀ جهاد[ کشته شوید، یقیناً به  158

 شوید.سوی هللا محشور می
  ِ ۡو قُتِلُۡتۡم لَِإلَي ٱَّلله

َ
تُّۡم أ  ١٥٨ ُتحَۡشُرونَ َولَئِن مُّ

. ]ای پیامبر،[ به ]برکتِ[ رحمت الهی است که تو با  159

خو ]و مهربان[ شدی؛ و اگر تندخو و آنان ]= اصحاب،[ نرم

شدند؛ پس از  سنگدل بودی، قطعاً از اطرافت پراکنده می 

آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان 

نجام کاری[ گرفتی، بر مشورت کن و آنگاه که تصمیم ]بر ا

کنندگان را  تردید، هللا توکلهللا توکل کن؛ ]چرا که[ بی

 دارد. دوست  

ا َغلِيَظ   ِ لِنَت لَُهۡمۖۡ َولَۡو ُكنَت َفظًّ َِن ٱَّلله فَبَِما َرۡحمَةٖ م 
واْ ِمۡن َحۡولَِكۖۡ فَٱۡعُف َعۡنُهۡم َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم   ٱلَۡقلِۡب لَٱنَفضُّ

 ۡ َ  وََشاوِۡرُهۡم فِي ٱل ِْۚ إِنه ٱَّلله ۡمرِِۖ فَإَِذا َعَزۡمَت َفَتوَكهۡل عَلَى ٱَّلله
َ
أ
 ١٥٩ ُيحِبُّ ٱلُۡمَتوَك ِلِينَ 
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. اگر هللا شما را یاری کند، هیچ کس بر شما پیروز 160

نخواهد شد و]لی[ اگر شما را به خود واگذارد، کیست که  

 نند. تان کند؟ و مؤمنان باید تنها بر هللا توکل کپس از او یاری

ُ فَلَا غَالَِب لَُكۡمۖۡ َوِإن َيخُۡذلُۡكۡم َفَمن َذا   إِن يَنُصۡرُكُم ٱَّلله
ِ فَلَۡيَتوَكهِل   ِنُۢ َبۡعِدهۗۦُِ وَعَلَى ٱَّلله هِذي يَنُصُرُكم م  ٱل

 ١٦٠ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

. و سزاوار نیست هیچ پیامبری ]با گرفتن سهمی 161

کس   اضافی از غنایم، به اصحابش[ خیانت کند؛ و هر

خیانت کند، روز قیامت، با آنچه ]در آن[ خیانت کرده است 

کس ]جزای[ آنچه ]از نیک و بد[ کرده آید؛ سپس به هر می

شود و به آنان ستم نخواهد  است به طور کامل داده می

 شد.

ِت بَِما َغله يَۡوَم  
ۡ
ْۚ َوَمن َيۡغلُۡل يَأ ن َيُغله

َ
َوَما َكاَن لَِنِبي ٍ أ

ا َكَسَبۡت وَُهۡم لَا  ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ ُثمه  هيَٰ ُكلُّ َنۡفٖس مه  تَُوف
 ١٦١ ُيۡظلَُمونَ 

که در پِی رضایتِ هللا است، همانند کسی  . آیا کسی162

است که دچار خشمی از جانب هللا گشته و جایگاهش  

 دوزخ است؟ و ]دوزخ[ چه بد جایگاهی است!

ِ َكَمنُۢ بَآَء بِسَ  ََٰن ٱَّلله َفَمِن ٱتهَبَع رِۡضَو
َ
َُٰه  أ َوى

ۡ
ِ َوَمأ َِن ٱَّلله َخٖط م 

 ١٦٢ َجَهنهُمۖۡ َوبِئَۡس ٱلَۡمِصيرُ 

. ]هر یک از[ اینان، درجاتی ]متفاوت[ نزد هللا دارند و 163

 کنند بیناست.هللا به آنچه می
ُۢ بَِما َيۡعَملُونَ  ُ بَِصيُر ُِۗ َوٱَّلله  ١٦٣ ُهۡم َدَرَجٌَٰت ِعنَد ٱَّلله

که میان آنان مؤمنان منت نهاد . به راستی، هللا بر 164

پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات او ]= قرآن[ را 

برایشان بخوانَد و ]از گناه[ پاکشان گردانَد و به آنان کتاب 

موزد؛ و قطعاً پیش از آن،  ]= قرآن[ و حکمت ]= سنت[ بیا

 در گمراهی آشکاری بودند.

ُ عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ِۡن   لََقۡد َمنه ٱَّلله إِۡذ َبَعَث فِيِهۡم رَُسولٗا م 
ِيِهۡم َويَُعل ُِمُهُم ٱلِۡكَتََٰب   نُفِسِهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتِهِۦ َويَُزك 

َ
أ

بِينٍ   ١٦٤ َوٱلۡحِۡكَمَة َوِإن َكانُواْ ِمن َقۡبُل لَِفى َضَلَٰٖل مُّ

. ]ای مؤمنان،[ آیا چون ]در جنگ اُُحد[ به شما مصیبتى 165

آنكه در جنگ بدر[ دو برابرش را ]به دشمنان  رسید ـ ]با

[ از كجا ]به ما[ خود[ رساندید ـ گفتید: »این ]مصیبت

رسید؟« ]ای پیامبر،[ بگو: »آن ]شکست[ از جانب خودتان 

گمان، هللا بر  ]و نتیجۀ نافرمانی از دستور پیامبر[ است«. بی

 هر کاری تواناست.

ِصيَبة  قَ  َصََٰبۡتُكم مُّ
َ
آ أ َولَمه

َ
هيَٰ َهََٰذاۖۡ  أ ن

َ
ِۡثلَۡيَها قُلُۡتۡم أ َصۡبُتم م 

َ
ۡد أ

ِ َشۡيٖء  
َ عَلَىَٰ ُكل  نُفِسُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله

َ
قُۡل ُهَو ِمۡن ِعنِد أ

 ١٦٥ قَِدير  

که ]در جنگ احد[ دو گروه ]مؤمنان و کافران[  . و روزی166

با هم برخورد کردند، آنچه به شما رسید، به فرماِن هللا بود  

 بیازماید[ و مؤمنان را معلوم نمايد.]تا شما را 

ِ َولَِيۡعلََم   َصََٰبُكۡم يَۡوَم ٱلَۡتَقى ٱلۡجَۡمَعاِن فَبِإِۡذِن ٱَّلله
َ
َوَمآ أ

 ١٦٦ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

را که نفاق ورزیدند ]نیز[ معلوم نمايد که  . و کسانی167

]چون[ به ایشان گفته شد: »بیایید در راه هللا بجنگید یا ]از  

دانستیم تان[ دفاع کنید«. گفتند: »اگر میقبیله خانواده و

کردیم«.  جنگی روی خواهد داد، حتماً از شما پیروی می 

تر بودند تا ایمان؛ به زبان آنان در آن هنگام به کفر نزدیک 

هایشان نیست و هللا به  گویند که در دلخویش چیزی می

 تر است.کنند، آگاهآنچه ]در دل[ پنهان می

ِ  َولَِيۡعلَمَ  َٰتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله ْْۚ َوقِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ َق هِذيَن نَاَفُقوا  ٱل
هٱتهَبۡعَنَُٰكۡمُۗ ُهۡم لِلُۡكۡفرِ   ْۖۡ قَالُواْ لَۡو َنۡعلَُم قَِتالٗا ل وِ ٱۡدَفُعوا

َ
أ

ا لَيَۡس فِي   َٰهِِهم مه فَۡو
َ
قَۡرُب ِمۡنُهۡم لِلِۡإيَمَِٰنِۚ َيُقولُوَن بِأ

َ
يَۡوَمئٍِذ أ

ۡعلَُم بَِما يَۡكُتُمونَ قُلُ 
َ
ُ أ  ١٦٧ وبِِهۡمْۚ َوٱَّلله
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که ]خود در خانه[ نشستند ]از جهاد سر باز  . کسانی168

زدند[ و دربارۀ برادران شان گفتند: »اگر آنها از ما پیروی 

شدند«. ]ای پیامبر، به این منافقان[ کردند، کشته نمیمی

 ور سازید«.گویید، پس مرگ را از خود دبگو: »اگر راست می

ُْۗ قُۡل   َطاُعونَا َما قُتِلُوا
َ
َٰنِِهۡم َوَقَعُدواْ لَۡو أ هِذيَن قَالُواْ لِإِۡخَو ٱل

نُفِسُكُم ٱلَۡمۡوَت إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 
َ
 ١٦٨ فَٱۡدَرُءواْ َعۡن أ

اند ُمرده . هرگز کسانی را که در راه هللا کشته شده169

ن روزی داده اند ]و[ نزد پروردگارشامپندار؛ بلکه زنده

 شوند.می

ۡحَيآٌء  
َ
ُۢاْۚ بَۡل أ َٰتَ ۡمَو

َ
ِ أ هِذيَن قُتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َولَا َتحَۡسبَنه ٱل

 ١٦٩ ِعنَد َرب ِِهۡم يُۡرَزقُونَ 

است . آنان به آنچه هللا از فضل خود برایشان داده 170

شادمانند و براى ]سرانجاِم نیک[ كسانى كه ]راه[ آنان را  

كنند؛ اند شادى مىاند و ]هنوز[ به آنان نپیوستهگرفتهپى 

 اندوهى نخواهند داشت.چرا كه ]هیچ یک از[ اینان ترس و 

هِذيَن   ُ ِمن فَۡضلِهِۦ َويَۡسَتبِۡشُروَن بِٱل َُٰهُم ٱَّلله فَرِِحيَن بَِمآ َءاتَى
 َ ها َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َول ل

َ
ِۡن َخلۡفِِهۡم أ ا ُهۡم  لَۡم يَلَۡحُقواْ بِِهم م 

 ١٧٠ َيحَۡزنُونَ 

. ]همچنین[ به نعمت و فضل هللا شادمانند و اینکه  171

 کند.بینند[ هللا پاداش مؤمنان را تباه نمی]می
َ لَا يُِضيُع   نه ٱَّلله

َ
ِ َوَفۡضٖل َوأ َِن ٱَّلله ۞يَۡسَتبِۡشُروَن بِنِۡعَمةٖ م 

ۡجَر ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 
َ
 ١٧١ أ

مبر را ـ پس از آنکه ]در  که دعوت هللا و پیا. کسانی 172

غزوۀ احد[ به آنان جراحت ]و سختی بسیار[ رسید ـ اجابت 

کردند ]و برای تعقیب مشرکان به سوی »َحمراء االسد« 

رفتند[، برای ]آن عده از[ اینان که نیکی و پرهیزگاری کردند، 

 پاداش بزرگی ]در پیش[ است.

ِ َوٱلرهُسوِل ِم هِذيَن ٱۡسَتَجابُواْ َّلِله ْۚ  ٱل َصاَبُهُم ٱلَۡقۡرُح
َ
نُۢ َبۡعِد َمآ أ

ۡجٌر َعِظيمٌ 
َ
ۡحَسُنواْ ِمۡنُهۡم َوٱتهَقۡواْ أ

َ
هِذيَن أ  ١٧٢ لِل

که برخی ]از مشرکان[ به آنان گفتند:   . همان کسانی173

اند؛ پس از آنها  »مردم ]مکه[ برای ]جنگ با[ شما گِرد آمده 

ند: »هللا  بترسید« و]لی این سخن[ بر ایمانشان افزود و گفت

برای ]محافظت از[ ما بس است و ]او[ بهترین ]مراقب و[ 

 کارساز است«.

اَس قَۡد َجمَُعواْ لَُكۡم   اُس إِنه ٱلنه هِذيَن قَاَل لَُهُم ٱلنه ٱل
ُ َونِۡعَم   فَٱۡخَشوُۡهۡم فََزاَدُهۡم إِيَمَٰٗنا َوَقالُواْ َحۡسبَُنا ٱَّلله

 ١٧٣ ٱلَۡوكِيُل 

 ]از حمراء االسد به مدینه[  . پس به نعمت و فضل هللا174

بازگشتند در حالی که هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود و  

همچنان در پِی ]کسبِ[ رضایتِ هللا بودند؛ و هللا فضل و  

 بخشش بزرگی دارد. 

هۡم َيۡمَسۡسُهۡم ُسوٓء  َوٱتهَبُعواْ   ِ َوَفۡضٖل ل َِن ٱَّلله فَٱنَقلَُبواْ بِنِۡعَمةٖ م 
 ُِۗ ََٰن ٱَّلله ُ ُذو فَۡضٍل َعِظيمٍ رِۡضَو  ١٧٤  َوٱَّلله

. در حقیقت، این شیطان است که ]شما را از هیبت 175

ترساند؛ پس اگر ایمان دارید، از  پوشالِی[ دوستانش می

 آنان ]= مشرکان[ نترسید و از من بترسید. 

ۡولَِيآَءهُۥ فَلَا َتخَافُوُهۡم  
َ
ۡيَطَُٰن ُيخَو ُِف أ َٰلُِكُم ٱلشه إِنهَما َذ

ۡؤِمنِينَ وََخا   ١٧٥ فُوِن إِن ُكنُتم مُّ

که در ]یاری کردِن[ کفر  . و ]ای پیامبر،[ کسانی176

شتابند، تو را اندوهگین نسازند. یقیناً آنان هرگز زیانی می

ای برایشان در خواهد که بهرهرسانند. هللا میبه هللا نمی

 آخرت قرار ندهد و عذابی بزرگ ]در پیش[ دارند. 

واْ  َولَا  هِذيَن يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلُۡكۡفرِِۚ إِنهُهۡم لَن يَُضرُّ َيحُۡزنَك ٱل
ا فِي ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَُهۡم   ها َيجَۡعَل لَُهۡم َحظ ٗ ل

َ
ُ أ اْۚ يُرِيُد ٱَّلله َ َشۡيـ ٗ ٱَّلله

 ١٧٦ َعَذاٌب َعِظيمٌ 
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که کفر را به ]بهای[ ایمان . به راستی، کسانی 177

رسانند و عذابی دردناک نی نمی خریدند، هرگز به هللا زیا

 ]در پیش[ دارند. 

اۖۡ   َ َشۡيـ ٗ واْ ٱَّلله هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلُۡكۡفَر بِٱلِۡإيَمَِٰن لَن يَُضرُّ إِنه ٱل
لِيم  

َ
 ١٧٧ َولَُهۡم َعَذاٌب أ

که کافر شدند، مپندارند که چون ]با زندگی . و کسانی 178

. جز دهیم به سودشان استطوالنی[ به آنان مهلت می

دهیم تا بر گناه ]خود[  این نیست که به آنان مهلت می

 [ دارند. بار ]در پیش بیفزایند و عذابی خفت

نُفِسِهۡمْۚ  
َ
نهَما ُنۡملِى لَُهۡم َخيۡر  ل ِأ

َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َولَا َيحَۡسبَنه ٱل

ِهين  إِنهَما ُنۡملِى لَُهۡم لِيَۡزَداُدٓواْ إِثٗۡماۖۡ َولَُهۡم َعَذاب    ١٧٨ مُّ

. ]ای مؤمنان،[ چنین نبود ]و از حکمت الهی نیست[ 179

که هللا، مؤمنان را بر این حال كه شما هستید ]واگذارد و 

مؤمن و منافق را در کنار یکدیگر[ رها سازد ]بلكه شما را با 

آزماید[ تا پلید را از پاک  های گوناگون میتکالیف و آزمایش 

نمودن که هللا ]برای مشخصمتمایز كند؛ و چنین نبود  

مؤمنان از منافقان،[ شما را از ]اسرارِ[ غیب آگاه کند؛ ولی 

گزیند ]و او را  هللا از میان رسوالنش هر کس را بخواهد برمی

کند[؛ پس به هللا و رسوالنش  بر بخشی از غیب آگاه می

ایمان بیاورید؛ و اگر ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید، پاداش 

 ایتان ]در پیش[ است.بزرگی بر

نُتۡم َعلَۡيهِ َحتهيَٰ يَِميَز  
َ
ُ لَِيَذَر ٱلُۡمۡؤِمنِيَن عَلَىَٰ َمآ أ ا َكاَن ٱَّلله مه

ُ لُِيۡطلَِعُكۡم عَلَى ٱلَۡغۡيِب   ي ِِبِۗ َوَما َكاَن ٱَّلله ٱلۡخَبِيَث ِمَن ٱلطه
ۖۡ فَـ َاِمُنو َ َيجَۡتِبي ِمن رُُّسلِهِۦ َمن يََشآُء ِ  َوَلَِٰكنه ٱَّلله اْ بِٱَّلله

ۡجٌر َعِظيم  
َ
 ١٧٩ َورُُسلِهۚۦِْ َوِإن تُۡؤِمُنواْ َوَتتهُقواْ فَلَُكۡم أ

که به آنچه هللا از فضل خویش به آنان داده  . و کسانی180

ورزند، گمان نکنند که آن ]بخل[ برایشان خیر است بخل می

است؛ بلکه برایشان شر است. در روز قیامت، آنچه به آن  

دند، طوق گردنشان خواهد شد ]و با آن عذاب ورزیبخل می

ها و زمین از آِن هللا است و هللا  شوند[؛ و میراث آسمانمی

 کنید آگاه است.به آنچه می

ُ ِمن فَۡضلِهِۦ   َُٰهُم ٱَّلله هِذيَن َيۡبَخلُوَن بَِمآ َءاتَى َولَا َيحَۡسبَنه ٱل
هُهۡمۖۡ َسُيطَ  هُهمِۖ بَۡل ُهَو َشر   ل قُوَن َما َبخِلُواْ بِهِۦ يَوَۡم  ُهَو َخيٗۡرا ل وه

ُ بَِما   ۡرِضِۗ َوٱَّلله
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ِميَرَُٰث ٱلسه ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ َوَّلِله

 ١٨٠ َتۡعَملُوَن َخبِير  

تردید، هللا سخن کسانی را شنید که گفتند: »هللا  . بی181

نیازیم«. ]ما  خواهد و[ ما بیفقیر است و ]از ما قرض می

ن و ]نیز[ قتل ناحق پیامبران را خواهیم نوشت این[ گفتارشا

گوییم: »عذاب سوزان ]دوزخ[ را  و ]روز قیامت به ]آنان[ می

 بچشید«.

َ فَقِير  َوَنحُۡن   هِذيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله ُ قَۡوَل ٱل لهَقۡد َسِمَع ٱَّلله
 ِ ۢنبَِيآَء ب

َ
ۡغنَِيآُءۘ َسَنۡكُتُب َما قَالُواْ َوَقۡتلَُهُم ٱلۡأ

َ
ٖ  أ َغيِۡر َحق 

 ١٨١ َوَنُقوُل ُذوقُواْ َعَذاَب ٱلۡحَرِيقِ 

. ]ای یهودیان،[ این ]مجازات،[ به خاطر کردار پیشین  182

شماست؛ و ]گرنه[ هللا هرگز به بندگان ]خود[ ستمکار 

 نیست.

َ لَيَۡس بَِظلهاٖم   نه ٱَّلله
َ
يِۡديُكۡم َوأ

َ
َمۡت أ َٰلَِك بَِما قَده َذ

 ١٨٢ ل ِلَۡعبِيدِ 

هستند که گفتند: »هللا   . ]این یهودیان، همان[ کسانی183

به ما سفارش کرده که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تا 

ای بیاورد که آتش  ]پیامبری همراه خود[ برایمان قربانی 

]ناشی از صاعقه،[ آن را ]به نشانۀ پذیرش بسوزانَد و[ 

بگو: »قطعاً پیش از من  ببلعد«. ]ای پیامبر، به آنان[ 

پیامبرانى بودند كه دالیل آشكار را همراه آنچه گفتید برایتان 

 گویید، پس چرا آنان را كشتید؟«آوردند. اگر راست مى

ها نُۡؤِمَن لِرَُسوٍل َحتهيَٰ   ل
َ
َ َعِهَد إِلَۡيَنآ أ هِذيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله ٱل

ُكلُُه ٱلنه 
ۡ
تِيََنا بُِقۡربَاٖن تَأ

ۡ
ِن  يَأ ُۗ قُۡل قَۡد َجآَءُكۡم رُُسل  م  اُر

هِذي قُلُۡتۡم فَلَِم َقَتلُۡتُموُهۡم إِن ُكنُتۡم   َقۡبلِى بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوبِٱل
 ١٨٣ َصَِٰدقِينَ 
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. پس اگر ]یهود و کافران[ تو را تکذیب کردند، ]غمگین  184

مباش و بدان[ پیامبرانی که پیش از تو بودند و معجزات و 

های روشنگر آورده بودند ]نیز[ تکذیب بها و کتانوشته

 شدند. 

ِن َقۡبلَِك َجآُءو بِٱلَۡبي َِنَِٰت   َب رُُسل  م  ِ بُوَك َفَقۡد ُكذ  فَإِن َكذه
بُرِ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمنِيرِ   ١٨٤ َوٱلزُّ

[ مرگ است و یقیناً روز . هر جانداری چشندۀ ]طعم185

هید کرد؛ هایتان را به صورت کامل دریافت خوا قیامت پاداش 

پس هر كه را از آتش دور دارند و در بهشت درآورند، قطعاً  

است؛ و زندگی دنیا چیزی جز مایۀ فریب رستگار شده 

 نیست.

ُجوَرُكۡم يَوَۡم  
ُ
ُكلُّ َنۡفٖس َذآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتِۗ َوِإنهَما تَُوفهۡوَن أ

ۡدِخَل ٱلۡجَنه 
ُ
ارِ َوأ ُۗ  ٱلۡقَِيََٰمةِِۖ َفَمن زُۡحزَِح َعِن ٱلنه َة َفَقۡد فَاَز

ها َمَتَُٰع ٱلُۡغُرورِ  ۡنَيآ إِل ُة ٱلدُّ  ١٨٥ َوَما ٱلۡحََيوَٰ

تردید شما در ]مورد بذِل[ اموال و . ]ای مؤمنان،[ بی186

شوید و ]همچنین[ از کسانی که هایتان آزمایش میجان

پیش از شما به آنان کتاب ]آسمانی[ داده شده است ]= 

که شرک ورزیدند سخنان  سانی یهود و نصاری[ و ]نیز[ از ک

آزاردهندۀ بسیاری خواهید شنید؛ و]لی[ اگر صبر کنید و 

[  تر است؛ زیرا[ این ]ایستادگى تقوا پیشه سازید، ]شایسته

 حاكى از عزم استوار ]شما[ در كارهاست.

هِذيَن   نُفِسُكۡم َولَتَۡسَمُعنه ِمَن ٱل
َ
َٰلُِكۡم َوأ ۡمَو

َ
۞لَُتۡبلَُونه فِٓي أ

 ْ وتُوا
ُ
ٗذى  أ

َ
ۡشَرُكٓواْ أ

َ
هِذيَن أ  ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلُِكۡم َوِمَن ٱل

ُمورِ 
ُ
َٰلَِك ِمۡن َعۡزِم ٱلۡأ  ١٨٦ َكثِيٗراْۚ َوِإن تَۡصبُِرواْ َوَتتهُقواْ فَإِنه َذ

که   . و ]ای پیامبر، یاد کن[ هنگامی که هللا از کسانی 187

کتاب ]آسمانی[ به آنان داده شده بود پیمان گرفت که:  

بخش[ آن را برای مردم بیان نمایید  های هدایتتماً ]آموزه»ح

و ]آنچه را که از نبوت محمد صلی هللا علیه وسلم خبر 

دهد[ کتمانش نکنید«؛ و]لی[ آن ]عهد[ را پشت سر می

خویش انداختند ]به آن توجهی نکردند[ و به بهای اندکی 

 خرند! ]همچون مال و مقام[ فروختند. چه بد است آنچه می

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب لَُتبَي ِنُنهُهۥ  
ُ
هِذيَن أ ُ ِميَثََٰق ٱل َخَذ ٱَّلله

َ
َوِإۡذ أ

لِلنهاِس َولَا تَۡكُتُمونَُهۥ َفَنَبُذوهُ َوَرآَء ُظُهورِهِۡم َوٱۡشتََرۡواْ  
 ١٨٧ بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيلٗاۖۡ فَبِۡئَس َما يَۡشتَُرونَ 

گردند و  می. کسانی که از اعمال ]زشت[ خود خشنود 188

اند مورد  دوست دارند در ازای کار ]نیکی[ که انجام نداده

ستایش قرار گیرند، گمان مبر که از عذاب ]الهی[ برکنارند؛ 

 ]بلکه[ برای آنان عذاب دردناکی ]در پیش[ است. 

ن ُيحَۡمُدواْ  
َ
يُِحبُّوَن أ تَواْ وه

َ
هِذيَن َيۡفرَُحوَن بَِمآ أ لَا َتحَۡسبَنه ٱل

َِن ٱلَۡعَذاِبِۖ َولَُهۡم  بَِما لَمۡ   َيۡفَعلُواْ فَلَا َتحَۡسبَنهُهم بَِمَفاَزةٖ م 
لِيم  

َ
 ١٨٨ َعَذاٌب أ

ها و زمین از آِن هللا است و هللا بر  . فرمانروایِی آسمان 189

 هر چیزی تواناست.
ِ َشۡيٖء  

ُ عَلَىَٰ ُكل  ۡرِضِۗ َوٱَّلله
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه َوَّلِله

 ١٨٩ قَِديرٌ 

ها و زمین و آمد و شِد . به راستی در آفرینش آسمان190

 های ]آشکاری[ برای خردمندان است.شب و روز، نشانه
َهارِ   هۡيِل َوٱلنه ۡرِض َوٱۡختَِلَِٰف ٱل

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو إِنه فِي َخلِۡق ٱلسه

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ١٩٠ ٓأَلَيَٰٖت ل ِأ

[ ایستاده و احوال  که هللا را ]در همۀ . ]همان[ کسانی191

کنند و در آفرینش  نشسته و بر پهلو آرمیده یاد می 

گویند:[ »پروردگارا، اندیشند ]و میها و زمین میآسمان

ای؛ منز هی تو؛ پس ما را از عذاب اینها را بیهوده نیافریده

 آتش ]دوزخ[ نگاه دار. 

َ قَِيَٰٗما َوُقُعوٗدا وَعَلَىَٰ  هِذيَن يَۡذُكُروَن ٱَّلله ُجُنوبِِهۡم  ٱل
ۡرِض َربهَنا َما َخلَۡقَت  

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ُروَن فِي َخلِۡق ٱلسه َويََتَفكه

ارِ   ١٩١ َهََٰذا َبَِٰطلٗا ُسۡبَحََٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱلنه
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. پروردگارا، کسی را که تو به آتش ]دوزخ[ درآوری،  192

ای و ستمکاران ]هیچ[ یاوری یقیناً خوار و رسوایش کرده

 ندارند.

َٰلِِميَن  ۖۥۡ َوَما لِلظه ۡخَزۡيَتُه
َ
اَر َفَقۡد أ َربهَنآ إِنهَك َمن تُۡدِخِل ٱلنه

نَصارٖ 
َ
 ١٩٢ ِمۡن أ

. پروردگارا، ما ]ندای[ دعوتگری ]= پیامبرت محمد 193

خوانَد صلی هللا علیه وسلم[ را شنیدیم که به ایمان فرامی

وردیم. که: "به پروردگار خود ایمان آورید"؛ پس ما ایمان آ

هایمان را بپوشان  پروردگارا، پس گناهانمان را ببخش و بدی

 و ما را در زمرۀ نیکان بمیران. 

ۡن َءاِمُنواْ  
َ
بهَنآ إِنهَنا َسِمۡعَنا ُمَنادِٗيا ُيَنادِي لِلِۡإيَمَِٰن أ ره

ِۡر َعنها  َسي ِـ َاتَِنا  بَِرب ُِكۡم فَـ َاَمنهاْۚ َربهَنا فَٱۡغفِۡر لََنا ُذنُوبََنا َوَكف 
بَۡرارِ 

َ
َنا َمَع ٱلۡأ  ١٩٣ َوتََوفه

. پروردگارا، آنچه را که به وسیلۀ رسوالنت به ما وعده 194

ای به ما عطا کن و در روز قیامت رسوایمان مگردان. داده

 کنی«. تردید، تو خالف وعده نمی بی

زِنَا يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۖ  َربهَنا َوَءاتَِنا َما وََعدتهَنا عَلَىَٰ رُُسلَِك َولَا 
ُتخۡ

 ١٩٤ إِنهَك لَا ُتخۡلُِف ٱلِۡميَعادَ 

. پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد ]و فرمود:[  195

عملى از شما را ـ چه مرد و »من ]پاداش[ عمل هیچ صاحبْ 

كنم؛ پس كسانى كه چه زن ـ كه همنوعِ یكدیگرید تباه نمى 

هاى خود رانده ]یا[ از خانه اند و]از وطن خود[ هجرت كرده

اند و كشته  اند و جنگیدهاند و در راه من آزار دیدهشده

زدایم و ]به عنوان[  هایشان را از آنان مىاند، قطعاً بدیشده

آورم كه از  هایی درمىپاداشى از جانب هللا، آنان را در باغ

[ آن جویبارها جاری است؛ و هللا است که  زیرِ ]درختان

 یكو نزد اوست.پاداش ن

ِنُكم   َِٰمٖل م  ِضيُع َعَمَل َع
ُ
ن ِي لَٓا أ

َ
فَٱۡسَتَجاَب لَُهۡم َربُُّهۡم أ

هِذيَن َهاَجُرواْ   ِنُۢ َبۡعٖضِۖ فَٱل ِۖ َبۡعُضُكم م  نَثيَٰ
ُ
ۡو أ

َ
ِن َذَكٍر أ م 

ََٰتلُواْ َوقُتِلُواْ   وُذواْ فِي َسبِيلِى َوَق
ُ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِيَٰرِهِۡم َوأ

ُ
َوأ

َِرنه عَ  َكف 
ُ
َٰٖت َتجۡرِي ِمن  لَأ ۡدِخلَنهُهۡم َجنه

ُ
ۡنُهۡم َسي ِـ َاتِِهۡم َولَأ

ُ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن   ِْۚ َوٱَّلله ِۡن ِعنِد ٱَّلله نَۡهَُٰر ثََواٗبا م 
َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

َوابِ   ١٩٥ ٱلثه

. ]ای پیامبر،[ رفت و آمِد کافران ]برای تجارت[ در 196

 شهرها ]و مال و مقام آنان[ تو را نفریبد. 
هِذيَن َكَفُرواْ فِي ٱلۡبَِلَٰدِ لَا يَ  نهَك َتَقلُُّب ٱل  ١٩٦ ُغره

مندی ناچیزی است؛ سپس جایگاهشان . ]این[ بهره197

 دوزخ است و چه بد جایگاهی است!
َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِۡئَس ٱلِۡمَهادُ  َوى

ۡ
 ١٩٧ َمَتَٰع  قَلِيل  ُثمه َمأ

د، ]در  انکه از پروردگارشان پروا کرده . اما کسانی 198

هایی دارند که از زیر ]درختان[ آن جویبارها بهشت[ باغ 

مانند. ]این[ محل  پذیرایی جاری است ]و[ جاودانه در آن می

از جانب هللا ]برای آنان مهی ا شده[ است و آنچه نزد هللا  

 است، برای نیکوکاران بهتر است.

َٰت  تَ  هِذيَن ٱتهَقۡواْ َربهُهۡم لَُهۡم َجنه رِي ِمن َتحۡتَِها َلَِٰكِن ٱل
جۡ

  ِ ُِۗ َوَما ِعنَد ٱَّلله ِۡن ِعنِد ٱَّلله نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها نُُزلٗا م 
َ
ٱلۡأ

 ١٩٨ َخيۡر  ل ِلَۡأبَۡرارِ 

. و کسانی از اهل کتاب هستند که به هللا و آنچه بر  199

شما نازل شده و آنچه بر خودشان نازل شده است ایمان 

هستند و آیات هللا را به بهای دارند؛ در برابر هللا فروتن  

فروشند. اینانند که پاداششان نزد ناچیزی نمی 

پروردگارشان ]محفوظ[ است. به راستی که هللا در 

 حسابرسی سریع است. 

نزَِل إِلَۡيُكۡم  
ُ
ِ َوَمآ أ ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب لََمن يُۡؤِمُن بِٱَّلله

َ
َوِإنه ِمۡن أ

 ِ نزَِل إِلَۡيِهۡم َخَِٰشعِيَن َّلِله
ُ
ِ َثَمٗنا  َوَمآ أ  لَا يَۡشتَُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

َ َسِريُع   ۡجرُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡمُۗ إِنه ٱَّلله
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم أ

ُ
قَلِيلًاْۚ أ

 ١٩٩ ٱلۡحَِسابِ 
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اید، ]بر تکالیف دینی و . ای کسانی که ایمان آورده200

پایدار های دنیوی[ شکیبایی ورزید و ]در برابر دشمنان[ رنج

باشید و مرزها]ی سرزمین اسالمی[ را نگهبانى كنید و 

 پرهیزگاری پیشه کنید؛ باشد که رستگار شوید. 

  َ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡصبُِرواْ وََصابُِرواْ َوَرابُِطواْ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ٢٠٠ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 
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نساء سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

. ای مردم، از پروردگارتان پروا کنید ]همان ذاتی[ که شما 1

را از یک تن آفرید و همسرش را ]نیز[ از او آفرید و از 

]نسِل[ آن دو، مردان و زنان بسیاری پراکند؛ و از هللا که به  

کنید پروا نمایید و از از یکدیگر درخواست می]نام[ او 

گمان، هللا  ]گسستن[ پیوند خویشاوندی بپرهیزید. بی

 همواره مراقب ]و نگهبان[ شماست.

ِن نهۡفٖس   هِذي َخلََقُكم م  اُس ٱتهُقواْ َربهُكُم ٱل َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ٗ ا َكثِيٗرا  َوَِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َوبَثه ِمۡنُهَما رَِجال
  َ ْۚ إِنه ٱَّلله رَۡحاَم

َ
هِذي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱلۡأ َ ٱل ْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َونَِساٗٓء

 ١ َكاَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا 

. و ]ای سرپرستان،[ اموال یتیمان را ]پس از بلوغ و 2

ارزش و[ نامرغوب ]خود[  رشد[ به آنان بازگردانید و ]مال کم

[ مرغوب ]آنان[ عوض نكنید و ورا با ]مال ارزشمند 

اموالشان را همراه اموال خود نخورید. به راستی که این  

 ]کار[ گناه بزرگی است. 

ي ِِبِۖ َولَا   لُواْ ٱلۡخَبِيَث بِٱلطه َٰلَُهۡمۖۡ َولَا تَتََبده ۡمَو
َ
َوَءاتُواْ ٱلَۡيَتََٰميَٰٓ أ

َٰلُِكۡمْۚ إِنهُهۥ كَ  ۡمَو
َ
َٰلَُهۡم إِلَيَٰٓ أ ۡمَو

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
 ٢ اَن ُحوٗبا َكبِيٗراتَأ

. و اگر ترسیدید که ]به خاطر کاستن از مهریه یا  3

بدرفتاری[ نتوانید عدالت را در حق دختران یتیم رعایت 

نظر کنید و[ از زنانی ]دیگر[  نمایید، ]از ازدواج با آنان صرف

که مورد پسند شماست، ]یک یا[ دو و ]یا[ سه و ]یا[ چهار 

درآورید. پس اگر بیم دارید که نتوانید تن را به همسری 

عدالت کنید، به یک ]زن[ یا به آنچه ]از کنیزان[ که مالک 

تر است به  آنها هستید ]اکتفا نمایید[. این ]کار[ نزدیک

 اینکه ستم نکنید.

ها ُتۡقِسُطواْ فِي ٱلَۡيَتََٰميَٰ فَٱنِكُحواْ َما َطاَب   ل
َ
َوِإۡن ِخۡفُتۡم أ

َِن ٱلن َِسآ  ها  لَُكم م  ل
َ
ِء َمۡثَنيَٰ َوثَُلََٰث َوُرَبََٰعۖۡ فَإِۡن ِخۡفُتۡم أ

ها   ل
َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َٰلَِك أ يَۡمَُٰنُكۡمْۚ َذ

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
َِٰحَدةً أ َتۡعِدلُواْ فََو

 ْ  ٣ َتُعولُوا

ای الهی[  های زنان را به عنوان هدیه ]و فریضه. و مهریه4

ا با  با خوشدلی به آنان بدهید. پس اگر آنان چیزی از آن ر

رضایت خاطر به شما بخشیدند، آن را نوشین و گوارا  

 بخورید.

ْۚ فَإِن ِطبَۡن لَُكۡم َعن َشۡيٖء   َٰتِِهنه ِنحۡلَٗة َوَءاتُواْ ٱلن َِسآَء َصُدَق
ا  رِيٓـ ٗ ا مه ِۡنُه َنۡفٗسا فَكُلُوُه َهنِٓيـ ٗ  ٤ م 

. و اموالتان را که هللا مایه قِوام ]زندگی[ شما قرار داده 5

خردان[ نسپارید و]لی[ از ]درآمِد[ سفیهان ]و کماست به 

آن ]اموال[ به آنان خوراک و پوشاک بدهید و به شایستگی 

 با آنان سخن بگویید. 

ُ لَُكۡم قَِيَٰٗما   َٰلَُكُم ٱلهتِي َجَعَل ٱَّلله ۡمَو
َ
َفَهآَء أ َولَا تُۡؤتُواْ ٱلسُّ

ۡعُروٗفا َوٱۡرُزقُوُهۡم فِيَها َوٱۡكُسوُهۡم َوقُولُواْ لَُهۡم قَ   ٥ ۡولٗا مه

. و یتیمان را ]از لحاظ توانایی بر مراقبت از اموالشان[ 6

بیازمایید تا وقتی به ]سن[ ازدواج برسند؛ پس اگر رشد 

]فکرِی کافی[ در آنان یافتید، اموالشان را به آنان بدهید و 

آن را ]از بیم آنکه مبادا[ بزرگ شوند ]و از شما پس بگیرند[  

نیاز است، باید مخورید؛ و هر کس بی به اسراف و شتاب

]از گرفتن اجرتِ سرپرستی[ خودداری کند و هر کس  

نیازمند است، باید به طرز شایسته ]و مطابقِ ُعرف از آن[  

بخورد. پس هر گاه اموالشان را به آنان بازگرداندید، بر آنان 

 گواه بگیرید و ]بدانید[ هللا برای حسابرسی کافی است.

ِۡنُهۡم  َوٱۡبَتلُواْ  ِكَاَح فَإِۡن َءانَۡسُتم م  ٱلَۡيَتََٰميَٰ َحتهيَٰٓ إَِذا بَلَُغواْ ٱلن 
ُكلُوَهآ إِۡسَراٗفا َوبَِداًرا  

ۡ
َٰلَُهۡمۖۡ َولَا تَأ ۡمَو

َ
رُۡشٗدا فَٱۡدَفُعٓواْ إِلَۡيِهۡم أ

ا فَلۡيَۡسَتۡعفِۡفۖۡ َوَمن َكاَن فَقِيٗرا   ْْۚ َوَمن َكاَن َغنِي ٗ ن يَۡكبَُروا
َ
أ

ُكۡل 
ۡ
ۡشِهُدواْ   فَلَۡيأ

َ
َٰلَُهۡم فَأ ۡمَو

َ
بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ فَإَِذا َدَفۡعُتۡم إِلَۡيِهۡم أ

ِ َحِسيٗبا   ٦ َعلَۡيِهۡمْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله
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. مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان ]شان به عنوان  7

اند، سهمی دارند و زنان ]نیز[ از آنچه  ارث[ بر جای گذاشته

اند، سهمی جای گذاشتهپدر و مادر و خویشاوندان بر 

ای ]از  دارند ـ خواه آن ]مال[کم باشد یا زیاد. ]چنین[ بهره

 .جانب هللا[ معی ن ]و مقرر شده[ است

ۡقَربُوَن َولِلن َِسآِء  
َ
َٰلَِداِن َوٱلۡأ ا تََرَك ٱلَۡو ِمه ل ِلر َِجاِل نَِصيب  م 

ا  ۡقَربُوَن ِممه
َ
َٰلَِداِن َوٱلۡأ ا تََرَك ٱلَۡو ِمه ۡو َكثَُرْۚ   نَِصيب  م 

َ
قَله ِمۡنُه أ

ۡفُروٗضا   ٧ نَِصيٗبا مه

. و هر گاه خویشاوندان ]غیر وارث[ و یتیمان و مستمندان 8

در تقسیم ]میراث[ حاضر شدند، ]پیش از تقسیم، چیزی[ 

از آن ]اموال را از باب استحباب[ برایشان بدهید و به  

 شایستگی با آنان سخن بگویید. 

ْولُواْ ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيُن  َوِإَذا َحَضَر ٱلۡقِۡسمَ 
ُ
َة أ

ۡعُروٗفا  ِۡنُه َوقُولُواْ لَُهۡم قَۡولٗا مه  ٨ فَٱۡرُزقُوُهم م 

. و کسانی كه اگر فرزندان ناتوانى از خود بر جاى 9

[ آنان بیم دارند، باید ]از ستم دربارۀ بگذارند، بر ]آیندۀ

باید از هللا پروا کنند و یتیمان مردم نیز[ بترسند؛ پس 

 سخنی ]سنجیده و[ درست بگویند. 

ِيهٗة ِضَعًَٰفا َخافُواْ   هِذيَن لَۡو تََرُكواْ ِمۡن َخلۡفِِهۡم ُذر  َولَۡيۡخَش ٱل
َ َولَۡيُقولُواْ قَۡولٗا َسِديًدا   ٩ َعلَۡيِهۡم فَلَۡيتهُقواْ ٱَّلله

که اموال یتیمان را به ستم   . در حقیقت، کسانی10

رند، جز این نیست که آتش در شکم خویش خومی

 آیند.برند و به زودی به آتشی برافروخته درمیفرومی 

ُكلُوَن فِي  
ۡ
ََٰل ٱلَۡيَتََٰميَٰ ُظلًۡما إِنهَما يَأ ۡمَو

َ
ُكلُوَن أ

ۡ
هِذيَن يَأ إِنه ٱل

 ١٠ ُبُطونِِهۡم نَاٗراۖۡ وََسَيۡصلَۡوَن َسعِيٗرا

کند: سهم  ش می. هللا دربارۀ فرزندانتان به شما سفار11

پسر، مانند سهم دو دختر است؛ و اگر ]وارثان، دو دختر یا[ 

بیشتر از دو دختر باشند، سهم آنان دو سوِم تََرکه ]= 

میراث[ است؛ و اگر فقط یک دختر باشد، سهم او نصف 

[ فرزند ]چه پسر و چه دختر[ ترکه است. اگر ]متوفی

= متوفَّی[،  داشته باشد، برای هر یک از پدر و مادر او ]

ششِم ترکه است و اگر فرزند نداشته باشد و ]تنها[ یک

پدر و مادرش از او ارث ببرند، در این صورت، برای مادرش 

شود سهم پدر است ]و بقیه که دو سوم می سومیک

[؛ و اگر او ]= متوفی[ برادرانی داشته باشد، سهم است

[ پس از  ششم است. ]این تقسیم میراث،مادرش یک

جرای وصیتی که ]میت[ بدان سفارش نموده یا ]پرداخت[ ا

گیرد[. شما هایی که دارد انجام می]ها و َقرض بِِدهی 

یک برایتان دانید که پدرانتان و ]یا[ فرزندانتان، کدامنمی 

ای ]معی ن و مقرر[ از  سودمندترند. ]این احکام،[ فریضه

 جانب هللا است. به راستی که هللا دانای حکیم است.

نثََييِۡنِۚ فَإِن  
ُ
ِ ٱلۡأ َكرِ ِمۡثُل َحظ  ۡوَلَِٰدُكۡمۖۡ لِلذه

َ
ُ فِٓي أ يُوِصيُكُم ٱَّلله

ُكنه نَِساٗٓء فَۡوَق ٱثۡنََتيِۡن فَلَُهنه ثُلَُثا َما تََرَكۖۡ َوِإن َكانَۡت  
ُدُس   ِۡنُهَما ٱلسُّ ِ َوَِٰحٖد م 

بََوۡيهِ لِكُل 
َ
َوَِٰحَدٗة فَلََها ٱلن ِۡصُفْۚ َولِأ

ا تَرَ  ۥٓ  ِممه هُهۥ َولَد  َوَورِثَُه هۡم يَُكن ل ْۚ فَإِن ل َك إِن َكاَن لَُهۥ َولَد 
ُدُسْۚ ِمنُۢ   ِهِ ٱلسُّ ۥٓ إِۡخَوة  فَلُِأم  لُُثْۚ فَإِن َكاَن لَُه ِهِ ٱلثُّ بََواهُ فَلُِأم 

َ
أ

ۡبَنآؤُُكۡم لَا  
َ
ۡو َديٍۡنِۗ َءابَآؤُُكۡم َوأ

َ
َبۡعِد وَِصيهةٖ يُوِصي بَِهآ أ

هُ  يُّ
َ
َ  تَۡدُروَن أ ُِۗ إِنه ٱَّلله َِن ٱَّلله قَۡرُب لَُكۡم َنۡفٗعاْۚ فَرِيَضٗة م 

َ
ۡم أ

 ١١ َكاَن َعلِيًما َحِكيٗما 
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. و ]ای شوهران،[ اگر همسرانتان فرزندی نداشته  12

باشند، نیمی از تََرکه برای شماست و اگر فرزندی داشته  

چهارِم ترکه از آِن شماست؛ ]البته[ پس از  باشند، یک

]ها و [ بِِدهیاند یا ]پرداخت صیتی که کرده[ و]عمل به

هایی[ که دارند؛ و اگر شما فرزندی نداشته باشید، َقرض 

چهارِم ترکۀ شما برای زنانتان است و اگر فرزندی یک

هشتم ترکۀ شما از آِن ایشان است؛ داشته باشید، یک

اید و ]پرداخت[ ]البته[ پس از عمل به وصیتی که کرده

هایی که دارید[؛ و اگر مرد یا زنی که از او  رض بِِدهی]ها و قَ 

برند، َکالله ]= بدون پدر و مادر و بدون فرزند[ باشد ارث می

و یک برادر ]مادری[ یا یک خواهری ]مادری[ داشته باشد، 

ششم ]تََرکه[ است؛ و اگر ]برادران  برای هر یک از آنان یک

، در این  و خواهران مادری میت[ بیش از این ]دو نفر[ باشند

[ پس از انجام سوم ]از ترکه[ شریکند؛ ]البتهصورت، در یک

هایی[ وصیتى كه به آن سفارش شده یا بِِدهی]ها و َقرض 

[ زیانى كه ]باید پرداخت گردد؛ به شرط آنكه از این طریق،

[ نرساند. ]این ُحکم،[ سفارش هللا است و هللا  ]به ورثه

 دانای بردبار است.

ْۚ  ۞َولَُكۡم نِۡصُف  هُهنه َولَد  هۡم يَُكن ل ۡزَوَُٰجُكۡم إِن ل
َ
 َما تََرَك أ

ا تََرۡكَنْۚ ِمنُۢ َبۡعِد وَِصيهةٖ   بُُع ِممه فَإِن َكاَن لَُهنه َولَد  فَلَُكُم ٱلرُّ
هۡم يَُكن   ا تََرۡكُتۡم إِن ل بُُع ِممه ۡو َديٖۡنِۚ َولَُهنه ٱلرُّ

َ
يُوِصيَن بَِهآ أ

ْۚ فَإِن َكاَن   ِنُۢ  لهُكۡم َولَد  ا تََرۡكُتمِۚ م  ُمُن ِممه لَُكۡم َولَد  فَلَُهنه ٱلثُّ
ۡو َديٖۡنِۗ َوِإن َكاَن رَُجل  يُوَرُث  

َ
َبۡعِد وَِصيهةٖ تُوُصوَن بَِهآ أ

ِۡنُهَما   ِ َوَِٰحٖد م 
ۡخت  فَلِكُل 

ُ
ۡو أ

َ
ٌخ أ

َ
ۥٓ أ ة  َولَُه

َ
وِ ٱۡمَرأ

َ
َكَلَٰلًَة أ

 ِ َٰل ۡكثََر ِمن َذ
َ
ُدُسْۚ فَإِن َكانُٓواْ أ لُِثِۚ  ٱلسُّ َك َفُهۡم ُشَرَكآُء فِي ٱلثُّ

َِن   ْۚ وَِصيهٗة م  ٖ ۡو َديٍۡن َغيَۡر ُمَضآر 
َ
ِمنُۢ َبۡعِد وَِصيهةٖ يُوَصيَٰ بَِهآ أ

ُ َعلِيٌم َحلِيم   ُِۗ َوٱَّلله  ١٢ ٱَّلله

کس از هللا و پیامبرش . اینها حدود الهی است و هر 13

زیر آورد که از هایی درمی اطاعت کند، وی را به باغ

اند و این ]درختان[ آن جویبارها جاری است؛ در آن جاودانه

 همان کامیابی بزرگ است.

َٰٖت   َ َورَُسولَُهۥ يُۡدِخلُۡه َجنه ِْۚ َوَمن يُِطِع ٱَّلله تِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله
َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز   نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َوَذ

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َتجۡ
 ١٣ ٱلَۡعِظيمُ 

کس از هللا و پیامبرش نافرمانی نماید و از حدود ر . و ه14

کند که جاودانه در  او تجاوز کند، وی را در آتشی وارد می

 بار ]در پیش[ است.آن خواهد ماند و برایش عذابی خفت

َ َورَُسولَُهۥ َويََتَعده ُحُدوَدهُۥ يُۡدِخلُۡه نَاًرا   َوَمن َيۡعِص ٱَّلله
ِهين  َخَٰلِٗدا فِيَها َولَُهۥ َعذَ   ١٤ اب  مُّ

شوند، چهار . و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا می15

نفر ]مرد عادل[ از خودتان را بر آنان گواه گیرید؛ پس اگر  

ها نگه دارید تا مرگشان گواهی دادند، آن زنان را در خانه

 فرارسد یا هللا راهی برایشان قرار دهد.

تِيَن 
ۡ
َٰتِي يَأ ٱلَۡفَِٰحَشَة ِمن ن َِسآئُِكۡم فَٱۡستَۡشِهُدواْ َعلَۡيِهنه  َوٱله

ۡمِسُكوُهنه فِي ٱلُۡبُيوِت َحتهيَٰ  
َ
ِنُكۡمۖۡ فَإِن َشِهُدواْ فَأ ۡربََعٗة م 

َ
أ

ُ لَُهنه َسبِيلٗا ۡو َيجَۡعَل ٱَّلله
َ
َُٰهنه ٱلَۡمۡوُت أ  ١٥ َيَتَوفهى

. از میان شما، آن مرد و زنی که مرتکب آن ]عمل  16

شوند، ]با تنبیه و توبیخ[ آزارشان دهید؛ پس  ت[ میزش

نظر کنید؛ اگر توبه کردند و درستکار شدند، از آنان صرف

 پذیر مهربان است.تردید، هللا توبه]چرا که[ بی

ۡصلََحا  
َ
تَِيَٰنَِها ِمنُكۡم فَـ َاُذوُهَماۖۡ فَإِن تَابَا َوأ

ۡ
هَذاِن يَأ َوٱل

ُۗ إِنه ٱ  ۡعرُِضواْ َعۡنُهَمآ
َ
اٗبا رهِحيًما فَأ َ َكاَن تَوه  ١٦ َّلله

. ]پذیرش[ توبه از سوی هللا، تنها برای کسانی است 17

که از روی نادانی ]و سفاهت[ کار ناشایستی انجام 

دهند، آنگاه به زودی ]و پیش از فرارسیدِن مرگ[ توبه  می

پذیرد و هللا دانای شان را میکنند. اینانند که هللا توبهمی

 حکیم است.

وَٓء ِبجََهَٰلَةٖ ُثمه  إِ  هِذيَن َيۡعَملُوَن ٱلسُّ ِ لِل ۡوبَُة عَلَى ٱَّلله نهَما ٱلته
  ُ ُ َعلَۡيِهۡمُۗ وََكاَن ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك َيُتوُب ٱَّلله

ُ
َيُتوبُوَن ِمن قَرِيٖب فَأ

 ١٧ َعلِيًما َحِكيٗما 
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. و برای کسانی که ]تا پایان عمر همواره[ مرتکب 18

وند و هنگامی که مرگ یکی از  شکارهای ناشایست می 

گوید: »اکنون توبه کردم« ]هیچ[ توبه  رسد می آنان فرامی

که در حال  ]و بخششی در کار[ نیست و نه برای کسانی

میرند. اینان هستند که برایشان عذاب دردناکی کفر می

 ایم.مهی ا ساخته

ي ِـ َاتِ  هِذيَن َيۡعَملُوَن ٱلسه ۡوبَُة لِل َحتهيَٰٓ إَِذا َحَضَر   َولَيَۡسِت ٱلته
هِذيَن َيُموتُوَن   َحَدُهُم ٱلَۡموُۡت قَاَل إِن ِي ُتۡبُت ٱلَٰٔۡـَن َولَا ٱل

َ
أ

لِيٗما 
َ
ۡعَتۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ْۚ أ اٌر  ١٨ وَُهۡم ُكفه

اید، برای شما حالل نیست که ایمان آورده . ای کسانی19

یلشان به ارث برید ]یا که زنان ]پدرانتان[ را بر خالف م

مجبور به ازدواج با دیگران کنید[ و ]در مورد همسران 

خودتان نیز حکم این است که[ آنان را زیر فشار قرار ندهید 

اید تا برخی از آنچه را که ]به عنوان مهریه[ به آنان داده

پس بگیرید؛ مگر اینکه مرتکب عمل ناشایستِ آشکاری 

مورد زنان پاکدامِن خود نیکوگفتار  ]مانند زنا[ شوند؛ ]اما در  

باشید[ و با آنها به طور شایسته رفتار کنید و اگر از آنان  

]خوشتان نیامد و[ کراهت داشتید، پس ]شکیبایی کنید؛[  

آید و هللا خیر بسیاری در  چه بسا از چیزی خوشتان نمی

 دهد.آن قرار می

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َيحِلُّ لَكُ  َها ٱل يُّ
َ
أ ن تَرِثُواْ ٱلن َِسآَء َكۡرٗهاۖۡ  َيَٰٓ

َ
ۡم أ

ن  
َ
هٓا أ َولَا َتۡعُضلُوُهنه لَِتۡذَهُبواْ بَِبۡعِض َمآ َءاتَيُۡتُموُهنه إِل
َبي َِنةِٖۚ وَعَاِشُروُهنه بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ فَإِن   تِيَن بَِفَِٰحَشةٖ مُّ

ۡ
يَأ

 ُ ا َويَۡجَعَل ٱَّلله ن تَۡكرَُهواْ َشۡيـ ٗ
َ
 فِيهِ  َكرِۡهُتُموُهنه َفَعَسيَٰٓ أ

 ١٩ َخيٗۡرا َكثِيٗرا

. اگر خواستید همسری ]دیگر[ به جای همسر ]پیشین  20

خود[ برگزینید و به یکی از آنان مال فراوانی ]به عنوان  

اید، چیزی از آن را پس نگیرید. آیا  مهریه[ پرداخته

خواهید آن ]مال[ را به ناحق و گناِه آشکار بازپس  می

 بگیرید؟

َردتُّ 
َ
َُٰهنه  َوِإۡن أ كَاَن َزۡوٖج َوَءاتَيُۡتۡم إِۡحَدى ُم ٱۡستِۡبَداَل َزۡوٖج مه

ُخُذونَُهۥ ُبۡهَتَٰٗنا َوِإثٗۡما  
ۡ
تَأ

َ
ُخُذواْ ِمۡنُه َشۡيـ ًاْۚ أ

ۡ
قِنَطاٗرا فَلَا تَأ

بِيٗنا   ٢٠ مُّ

که از   گیرید در حالی. و چگونه آن ]مهریه[ را بازپس می21

اسرار یکدیگر آگاهید[ و آنان اید ]و از مند شده یکدیگر بهره

]هنگام عقد ازدواج[ از شما پیمانی محکم و استوار 

 اند؟گرفته

َخۡذَن  
َ
فَۡضيَٰ َبۡعُضُكۡم إِلَيَٰ َبۡعٖض َوأ

َ
ُخُذونَُهۥ َوَقۡد أ

ۡ
َوَكۡيَف تَأ

ِيَثًَٰقا َغلِيٗظا   ٢١ ِمنُكم م 

اند، ]پس از  . و با زنانی که پدرانتان ]با آنها[ ازدواج کرده22

گ پدر[ ازدواج نکنید؛ مگر آنچه در گذشته ]از این نوع  مر

ازدواج، پیش از اعالم این حکم[ رخ داده است؛ ]چرا که[  

تردید، این کار، عملی بسیار زشت و مبغوض ]هللا[ و  بی

 راهی نادرست است.

ها َما قَۡد   َِن ٱلن َِسآِء إِل َولَا تَنِكُحواْ َما نََكَح َءابَآؤُُكم م 
َِٰحَشٗة َوَمۡقٗتا وََسآَء َسبِيلًاَسلََفْۚ إِ   ٢٢ نهُهۥ َكاَن َف
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است: مادر و . ]ازدواج با این زنان[ بر شما حرام شده 23

دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و 

است و خواهر رِضاعی و مادر  مادری که به شما شیر داده

پرورش  زن و دخترِ همسری که ]آن دختر[ در خانۀ شما

اید ـ ولی اگر با یافته است و با آن همسر همبستر شده

اید، گناهی نیست ]که با دخترش آن زن آمیزش نکرده

ازدواج کنید[ـ همچنین همسرِ پسرتان که از پشت خودتان 

است و ازدواج با دو خواهر ]در یک زمان، نیز بر شما حرام 

ش از  است[؛ مگر آنچه در گذشته ]از این نوع ازدواج، پی 

تردید، هللا  اعالم این حکم[ رخ داده است ]چرا که[ بی

 آمرزندۀ مهربان است.

َٰتُُكۡم   َخَو
َ
َهَُٰتُكۡم َوبََناتُُكۡم َوأ مه

ُ
ُحر َِمۡت َعلَۡيُكۡم أ

ۡخِت  
ُ
ِخ َوبََناُت ٱلۡأ

َ
َُٰتُكۡم َوَخََٰلَُٰتُكۡم َوبََناُت ٱلۡأ وََعمه

 
َ
ۡرَضۡعَنُكۡم َوأ

َ
َٰتِٓي أ َهَُٰتُكُم ٱله مه

ُ
َضََٰعةِ  َوأ َِن ٱلره َٰتُُكم م  َخَو

ِن   َٰتِي فِي ُحُجورُِكم م  ئُِبُكُم ٱله َهَُٰت نَِسآئُِكۡم َوَرَبَٰٓ مه
ُ
َوأ

هۡم تَُكونُواْ َدَخلُۡتم بِِهنه   َٰتِي َدَخلُۡتم بِِهنه فَإِن ل ن َِسآئُِكُم ٱله
هِذيَن ِمۡن   ۡبَنآئُِكُم ٱل

َ
فَلَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم وََحَلَٰٓئُِل أ

ۡص 
َ
ها َما قَۡد َسلََفُۗ إِنه  أ ۡخَتيِۡن إِل

ُ
ن َتجَۡمُعواْ َبيَۡن ٱلۡأ

َ
َلَٰبُِكۡم َوأ

َ َكاَن َغُفوٗرا رهِحيٗما   ٢٣ ٱَّلله

. و زنان شوهردار ]نیز بر شما حرامند[؛ مگر زنانی که  24

اید. ]کنیزتان هستند و شما از راه اسارت[ مالک آنها شده

رر داشته است و ]این[ فریضۀ الهی است که بر شما مق

غیر از اینها ]که گفته شد،[ برایتان حالل است که ـ در 

ورزید و زناکار نیستید ـ با اموال که پاکدامنی می حالی 

خود ]زنان دیگر را[ طلب کنید. پس آن زنانی را که ]به  

شان را به  ازدواج درآوردید و[ از آنان کام گرفتید، باید مهریه

دهید و در مورد آنچه بعد از تعیین  ای به آنان ب عنوان فریضه

کنید، مهریه ]در مورد بیش و کِم آن[ با یکدیگر توافق می

 گمان، هللا دانای حکیم است.گناهی بر شما نیست. بی

يَۡمَُٰنُكۡمۖۡ  
َ
ها َما َملََكۡت أ ۞َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت ِمَن ٱلن َِسآِء إِل

ا وَ  ِحله لَُكم مه
ُ
ِ َعلَۡيُكۡمْۚ َوأ ن  كَِتََٰب ٱَّلله

َ
َٰلُِكۡم أ َرآَء َذ

حِۡصنِيَن َغيَۡر ُمَسَٰفِِحيَنْۚ َفَما ٱۡسَتۡمَتۡعُتم   َٰلُِكم مُّ ۡمَو
َ
تَبَۡتُغواْ بِأ

ْۚ َولَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم   ُجورَُهنه فَرِيَضٗة
ُ
بِهِۦ ِمۡنُهنه فَـ َاتُوُهنه أ

َ كَاَن  ََٰضۡيُتم بِهِۦ ِمنُۢ َبۡعِد ٱلَۡفرِيَضةِِۚ إِنه ٱَّلله َعلِيًما  فِيَما تََر
 ٢٤ َحِكيٗما 

. و هر یک از شما از لحاظ مالی توانایی ازدواج با زنان 25

آزادۀ مؤمن را ندارد، با کنیزکان باایمانی که در اختیار شما 

]یا دیگر مسلمانان[ هستند ]ازدواج کند[؛ و هللا به ایمانتان 

داناتر است. ]شما و آنان[ همگی از جنس یكدیگر ]و با 

هستید؛ پس با اجازۀ سرپرستشان با آنان  یکدیگر برابر[

هایشان را به طور پسندیده به آنان ازدواج کنید و مهریه

بدهید ]به شرط آنکه[ پاکدامن باشند نه زناکار، و نه ]در  

گیرند. زمرۀ[ کسانی که پنهانی ]برای خود[ دوست می

آنگاه چون ازدواج کردند، اگر مرتکب زنا شدند، مجازاتشان 

زیانه، یعنی[ نصف مجازات زنان آزاد است. این  ]پنجاه تا

]جواز ازدواج با کنیزان،[ برای کسی از شماست که از  

مشقت ]غریزه جنسی و دچار شدن به زنا[ بترسد؛ و]لی 

در مورد ازدواج با کنیزان[ اگر شکیبایی ]و پاکدامنی[ پیشه  

 کنید، برایتان بهتر است؛ و هللا آمرزندۀ مهربان است.

ه  ن يَنِكَح ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت  َوَمن ل
َ
ۡم يَۡسَتِطۡع ِمنُكۡم َطۡولًا أ

ِن َفَتَيَٰتُِكُم   يَۡمَُٰنُكم م 
َ
ا َملََكۡت أ ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت فَِمن مه

ِنُۢ َبۡعٖضِۚ   ۡعلَُم بِإِيَمَٰنُِكمِۚ َبۡعُضُكم م 
َ
ُ أ ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتِۚ َوٱَّلله

ُجورَهُ 
ُ
ۡهلِِهنه َوَءاتُوُهنه أ

َ
نه بِٱلَۡمۡعُروِف  فَٱنِكُحوُهنه بِإِۡذِن أ

ۡخَداٖنِۚ فَإَِذآ  
َ
ُمحَۡصَنٍَٰت َغيَۡر ُمَسَٰفَِحَٰٖت َولَا ُمتهِخَذَِٰت أ

َتيَۡن بَِفَِٰحَشةٖ َفَعلَۡيِهنه نِۡصُف َما عَلَى  
َ
ۡحِصنه فَإِۡن أ

ُ
أ

َٰلَِك لَِمۡن َخِشَي ٱلَۡعَنَت ِمنُكۡمْۚ   ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت ِمَن ٱلَۡعَذاِبِۚ َذ
ن تَۡصبُِرواْ َخيۡر  

َ
ُ َغُفور  رهِحيم  َوأ  ٢٥  لهُكۡمُۗ َوٱَّلله

خواهد که ]احکام خویش را[ برایتان روشن . هللا می26

که پیش از شما سازد و شما را به راه و روش کسانی 

بودند راهنمایی کند و توبه تان را بپذیرد؛ و هللا دانای حکیم  

 است.

ُ لُِيبَي َِن لَُكۡم َويَۡهِديَُكۡم سُ  هِذيَن ِمن  يُرِيُد ٱَّلله نََن ٱل
ُ َعلِيٌم َحِكيم    ٢٦ َقۡبلُِكۡم َويَُتوَب َعلَۡيُكۡمُۗ َوٱَّلله
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خواهد توبۀ شما را بپذیرد ]و از آلودگِی گناه . و هللا می27

که پیرو شهوات هستند، پاکتان نماید[؛ و]لی[ کسانی 

 خواهند که شما دستخوش انحراف بزرگی شوید.می

ن 
َ
ُ يُرِيُد أ هِذيَن يَتهبُِعوَن  َوٱَّلله َيُتوَب َعلَۡيُكۡم َويُرِيُد ٱل

ن تَِميلُواْ َمۡيلًا َعِظيٗما 
َ
َِٰت أ َهَو  ٢٧ ٱلشه

خواهد بر شما آسان . هللا ]با تشریع این احکام[ می28

 است. بگیرد؛ و انسان ناتوان آفریده شده
َِف َعنُكۡمْۚ وَُخلَِق  ن ُيخَف 

َ
ُ أ  ٢٨ ٱلۡإِنَسَُٰن َضعِيٗفا يُرِيُد ٱَّلله

اید، اموال یکدیگر را به باطل  که ایمان آورده . ای کسانی29

های نامشروعی همچون غصب و دزدی و رشوه[  ]و از راه

نخورید؛ مگر اینکه تجارتی با رضایتِ شما ]انجام گرفته[  

باشد؛ و ]همچنین[ یکدیگر را نکشید و خودکشی نکنید؛  

ا مهربان است ]و شما را از این  همانا هللا ]نسبت[ به شم

 دارد[. کارها بازمی 

َٰلَُكم بَيَۡنُكم   ۡمَو
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَأ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ِنُكۡمْۚ َولَا   ن تَُكوَن تَِجََٰرًة َعن تََراٖض م 
َ
هٓا أ بِٱلَۡبَِٰطِل إِل

َ َكاَن بُِكۡم رَِحيٗما  نُفَسُكۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
 ٢٩ َتۡقُتلُٓواْ أ

کس ]آگاهانه و[ از روی تجاوز و ستم چنین کند،   . و هر30

آوریم و این ]کار[  به زودی او را در آتشی ]سوزان[ درمی

 برای هللا آسان است. 

َٰلَِك ُعۡدَوَٰٗنا َوُظلۡٗما فََسۡوَف نُۡصلِيهِ نَاٗراْۚ وََكاَن   َوَمن َيۡفَعۡل َذ
ِ يَِسيًرا  َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ٣٠ َذ

نان،[ اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی . ]ای مؤم31

اید دوری کنید، گناهان ]صغیره[تان را از شما شده

زداییم و شما را در جایگاهی شایسته ]= بهشت[ می

 کنیم.وارد می

ِۡر َعنُكۡم   إِن َتجَۡتنُِبواْ َكَبآئَِر َما ُتۡنَهۡوَن َعۡنُه نَُكف 
ۡدَخلٗا   ٣١ َكرِيٗما َسي ِـ َاتُِكۡم َونُۡدِخلُۡكم مُّ

. ]ای مؤمنان،[ آنچه را که هللا به وسیلۀ آن، برخی از 32

است، آرزو مکنید ]تا  شما را بر برخی دیگر برتری داده

اند دچار حسد نشوید[. مردان از آنچه به دست آورده

ای دارند و زنان ]نیز[ از آنچه به دست ]پاداش و[ بهره

بخشش هللا ]چیزی[   ای دارند؛ و ازاند ]اجر و[ بهرهآورده

 تردید، هللا به هر چیزی داناست.بخواهید. بی

ُ بِهِۦ َبۡعَضُكۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضِۚ ل ِلر َِجاِل   َل ٱَّلله َولَا َتَتَمنهۡواْ َما فَضه
ا ٱۡكتََسبَۡنْۚ  ِمه ْۖۡ َولِلن َِسآِء نَِصيب  م  ا ٱۡكتََسُبوا ِمه نَِصيب  م 

ۦْٓۚ  َ ِمن فَۡضلِهِ ِ َشۡيٍء َعلِيٗما  وَۡسـ َلُواْ ٱَّلله
َ َكاَن بِكُل   ٣٢ إِنه ٱَّلله

ایم که از آنچه پدر و  کس وارثانی قرار داده . ما برای هر33

اند ارث ببرند؛ و ]نیز[  مادر و خویشاوندان بر جای گذاشته

اید،  به کسانی که ]با آنان[ پیمان ]برادری و یاری[ بسته

گمان، هللا بر هر چیزی بیسهمشان را ]از ارث[ بدهید. 

 گواه است. 

هِذيَن   ۡقَربُوَنْۚ َوٱل
َ
َٰلَِداِن َوٱلۡأ ا تََرَك ٱلَۡو َٰلَِي ِممه ٖ َجَعلَۡنا َمَو

َولِكُل 
  ِ

َ َكاَن عَلَىَٰ ُكل  يَۡمَُٰنُكۡم فَـ َاتُوُهۡم نَِصيَبُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
َعَقَدۡت أ

 ٣٣ َشۡيٖء َشِهيًدا
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بانند، به دلیل آنکه هللا  . مردان بر زنان سرپرست و نگه34

برخی از اینان را بر برخی برتری داده است و ]نیز[ به دلیل  

کنند. پس زناِن  آنکه از اموال خویش ]برای زنان[ خرج می

صالح، ]آنانند که هم از هللا و هم از شوهرانشان[  

فرمانبردارند ]و[ به پاس آنچه هللا ]برایشان[ حفظ کرده 

ان خود را[ در غیابِ ]آنان[ است ]اسرار و حقوق شوهر

کنند؛ و ]ای شوهران،[ به زنانی که از  حفظ می

دهید؛ ]اگر فرمانبردار  شان بیم دارید، پند و اندرزنافرمانی 

نشدند،[ در بستر از آنان دوری کنید ]و اگر تأثیر نکرد،[ آنان  

را ]طوری که آزار نبینند[ بزنید؛ پس اگر از شما اطاعت 

جویی و سرزنش[ بر آنها برای ]بهانهکردند، هیچ راهی 

 مجویید ]و بدانید که[ به راستی هللا بلندمرتبۀ بزرگ است. 

ُ َبۡعَضُهۡم عَلَىَٰ   َل ٱَّلله َُٰموَن عَلَى ٱلن َِسآِء بَِما فَضه ٱلر َِجاُل قَوه
َٰنَِتٌَٰت   َٰلَِحَُٰت َق َٰلِِهۡمْۚ فَٱلصه ۡمَو

َ
نَفُقواْ ِمۡن أ

َ
َبۡعٖض َوبَِمآ أ

 ِ َٰتِي َتخَافُوَن نُُشوزَُهنه  َحَٰفَِظَٰت  ل  ْۚ َوٱله ُ لَۡغۡيِب بَِما َحفَِظ ٱَّلله
ۖۡ فَإِۡن   فَعُِظوُهنه َوٱۡهُجُروُهنه فِي ٱلَۡمَضاِجِع َوٱۡضِربُوُهنه

ا   َ َكاَن َعلِي ٗ َطۡعَنُكۡم فَلَا َتۡبُغواْ َعلَۡيِهنه َسبِيلًاُۗ إِنه ٱَّلله
َ
أ

 ٣٤ َكبِيٗرا

مرد،[ اگر از اختالف و جدایی  . و ]شما ای اولیای زن و35

میان آن دو ]= زن و شوهر[ بیم داشتید، یک داور از 

خانوادۀ شوهر و یک داور از خانوادۀ زن ]تعیین کنید و برای 

گیری[ بفرستید. اگر این دو ]داور[ قصد اصالح ]و تصمیم 

آشتی بین زوجین[ داشته باشند، هللا میان آن دو ]زن و  

گمان، هللا دانای آگاه داد. بیشوهر[ سازگاری خواهد  

 است.

ۡهلِهِۦ وََحَكٗما  
َ
ِۡن أ َوِإۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَيۡنِِهَما فَٱۡبَعثُواْ َحَكٗما م 

َ َكاَن   ُۗ إِنه ٱَّلله ُ بَيَۡنُهَمآ ِِق ٱَّلله ۡهلَِهآ إِن يُرِيَدآ إِۡصَلَٰٗحا يُوَف 
َ
ِۡن أ م 

 ٣٥ َعلِيًما َخبِيٗرا

ید و چیزی را با او شریک نگردانید و . و هللا را عبادت کن36

به پدر و مادر نیکی کنید و ]نیز[ به خویشاوندان و یتیمان و 

مستمندان و همسایۀ خویشاوند و همسایۀ غیرخویشاوند 

مانده و ]کنیزان و[  و ]دوست و[ همنشین و ]مسافرِ[ درراه

بردگانی که مالک آنها هستید ]نیکی کنید و بدانید که[  

کسی را که متکبر و فخرفروش باشد دوست  یقیناً هللا

 ندارد.

َٰلَِديِۡن إِۡحَسَٰٗنا   اۖۡ َوبِٱلَۡو َ َولَا تُۡشِرُكواْ بِهِۦ َشۡيـ ٗ ۞َوٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َوبِِذي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱلۡجَارِ ذِي ٱلُۡقۡربَيَٰ  

اِحِب بِٱلۡجَۢنِب وَ  بِيِل َوَما  َوٱلۡجَارِ ٱلۡجُُنِب َوٱلصه ٱبِۡن ٱلسه
َ لَا ُيحِبُّ َمن َكاَن ُمخَۡتالٗا   يَۡمَُٰنُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله

َ
َملََكۡت أ

 ٣٦ فَُخوًرا 

ورزند و مردم را به بخل  که بخل می. ]همان[ کسانی 37

دارند و آنچه ]از ثروت و دانش[ را که هللا از فضل وامی

رای  کنند؛ و ما بخویش به آنان بخشیده است پنهان می

 ایم.بار مهی ا کرده کافران ]و ناسپاسان،[ عذابی خفت

اَس بِٱلُۡبۡخِل َويَۡكُتُموَن َمآ   ُمُروَن ٱلنه
ۡ
هِذيَن َيۡبَخلُوَن َويَأ ٱل

َٰفِرِيَن َعَذاٗبا   ۡعَتۡدنَا لِلَۡك
َ
ُ ِمن فَۡضلِهِۗۦُ َوأ َُٰهُم ٱَّلله َءاتَى

ِهيٗنا   ٣٧ مُّ

برای ]خودنمایی   که اموالشان را. و ]نیز برای[ کسانی 38

کنند و به هللا و روز آخرت دادن به مردم انفاق میو[ نشان

ایمان ندارند؛ ]چنین شخصی یارِ شیطان است[ و کسی 

 که شیطان همدمش باشد، چه بد همدمی دارد!

ِ َولَا   اِس َولَا يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله َٰلَُهۡم رِئَآَء ٱلنه ۡمَو
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ َوٱل

ۡيَطَُٰن لَُهۥ قَرِيٗنا فََسآَء  بِٱلَۡيوۡ  ِم ٱٓأۡلِخرِِۗ َوَمن يَُكِن ٱلشه
 ٣٨ قَرِيٗنا 

. و برای آنان چه زیانی داشت اگر به هللا و روز آخرت 39

آوردند و از آنچه هللا به آنان روزی داده است ایمان می

 کردند؟ و هللا به ]حال و اعمال[ اینان داناست.انفاق می

ا  َوَماَذا  نَفُقواْ ِممه
َ
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوأ َعلَۡيِهۡم لَۡو َءاَمُنواْ بِٱَّلله

ُ بِِهۡم َعلِيًما  ْۚ وََكاَن ٱَّلله ُ  ٣٩ َرزََقُهُم ٱَّلله
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ای ]به بندگانش[ ستم اندازۀ ذرهگمان، هللا به . بی40

ای[ کار نیک باشد، آن را چندین برابر کند و اگر ]ذرهنمی 

یشگاه خود ]به آنان[ پاداش بزرگی عطا کند و از پمی

 کند.می

ةِٖۖ َوِإن تَُك َحَسَنٗة يَُضَٰعِۡفَها   َ لَا َيۡظلُِم ِمۡثَقاَل َذره إِنه ٱَّلله
ۡجًرا َعِظيٗما 

َ
هُدنُۡه أ  ٤٠ َويُۡؤِت ِمن ل

. و ]حال و روزِ ناباوران[ چگونه باشد آنگاه که از هر 41

اشد[ به میان امتی شاهدی را ]که پیامبر همان امت ب

آوریم و تو را ]نیز ای پیامبر، دربارۀ ابالغ پیام الهی[ بر اینان 

 ؟ آوریمگواه 

ِۭ بَِشِهيٖد وَِجۡئَنا بَِك عَلَىَٰ   ة مه
ُ
ِ أ

فََكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُكل 
ُؤلَآِء َشِهيٗدا  ٤١ َهَٰٓ

که کافر شدند و از پیامبر نافرمانی . آن روز کسانی 42

شدند  کنند که ای کاش با خاک یکسان مییکردند، آرزو م

 توانند از هللا پنهان کنند. و هیچ سخنی را نمی

ىَٰ بِِهُم   هِذيَن َكَفُرواْ وََعَصُواْ ٱلرهُسوَل لَۡو تَُسوه يَۡوَمئِٖذ يََودُّ ٱل
َ َحِديٗثا  ۡرُض َولَا يَۡكُتُموَن ٱَّلله

َ
 ٤٢ ٱلۡأ

مستی به نماز  اید، در حال که ایمان آورده . ای کسانی43

گویید و  نزديک نشويد تا زمانی که بدانید چه می

اید، ]همچنین[ هنگامی که ُجُنب هستید، تا غسل نکرده

به نماز ]و مسجد[ نزدیک نشوید مگر آنکه رهگذر باشید؛ و 

اگر بیمار یا مسافر بودید یا یکی از شما از مکان قضای 

یا غسل[   حاجت آمد یا با زنان آمیزش کردید و ]برای وضو

اید، پس ]باید[ با خاکی پاک تیمم کنید؛ ]به این  آب نیافته

هایتان را ]با خاک[ مسح نمایید.  روش که[ چهره و دست

 است.گمان، هللا بخشایندۀ آمرزگار بی

ََٰرىَٰ َحتهيَٰ   نُتۡم ُسَك
َ
َة َوأ لَوَٰ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتۡقَربُواْ ٱلصه َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ها عَابِرِي َسبِيٍل َحتهيَٰ  َتۡعلَُمواْ مَ  ا َتُقولُوَن َولَا ُجُنًبا إِل
َحد   

َ
ۡو َجآَء أ

َ
ۡو عَلَىَٰ َسَفٍر أ

َ
ۡرَضيَٰٓ أ ْْۚ َوِإن ُكنُتم مه َتۡغتَِسلُوا

ۡو َلََٰمۡسُتُم ٱلن َِسآَء فَلَۡم َتِجُدواْ َماٗٓء  
َ
َِن ٱلَۡغآئِِط أ ِنُكم م  م 

ُمواْ َصعِيٗدا َطي ِٗبا فَٱۡمَسحُ  يِۡديُكۡمُۗ إِنه  َفَتَيمه
َ
واْ بِوُُجوهُِكۡم َوأ

َ َكاَن َعُفوًّا َغُفوًرا   ٤٣ ٱَّلله

ای از کتاب . ]ای پیامبر،[ آیا کسانی ]از یهود[ را که بهره44

ای ]که چگونه[ گمراهی را  است ندیده به آنها داده شده 

خواهند شما ]مؤمنان نیز مانند آنان[ گمراه خرند و می می

 شوید؟

َِن ٱلِۡكَتَِٰب يَۡشتَُروَن   وتُواْ نَِصيٗبا م 
ُ
هِذيَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

بِيَل  ن تَِضلُّواْ ٱلسه
َ
َلَٰلََة َويُرِيُدوَن أ  ٤٤ ٱلضه

. و ]ای مؤمنان،[ هللا به دشمنان شما داناتر است و 45

کافی است که هللا یار ]و کارسازتان[ باشد و کافی است 

 مددکارتان[ باشد.که هللا یاور ]و 

  ِ ا َوَكَفىَٰ بِٱَّلله ِ َولِي ٗ ۡعَدآئُِكۡمْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله
َ
ۡعلَُم بِأ

َ
ُ أ َوٱَّلله
 ٤٥ نَِصيٗرا

. برخی از یهود، کلمات ]هللا[ را از جای خود تحریف 46

زدن در دین  کنند و با پیچاندن زبان خود و به قصد طعنهمی

گویند: [ مىیامبر]با درآمیختن زبان عبرى با عربى، به پ

[ ناشنوا »شنیدیم و نافرمانى كردیم« و »بشنو كه ]كاش

گویند:[ »راِعنا« ]که در گردى!« و ]نیز به تمسخر مى

گفتند:  آمیزی دارد؛[ ولی اگر آنان میعبری مفهوم توهین

»شنیدیم و اطاعت کردیم« و »]سخنان ما را[ بشنو و به  

تر بود؛ ولی درست ما مهلت بده«، قطعاً برایشان بهتر و

است؛ پس جز  شان لعنت کردههللا آنان را به خاطر کفر

 آورند.]گروهی[ اندک ایمان نمی

َواِضعِهِۦ َويَُقولُوَن   ِفُوَن ٱلۡكَلَِم َعن مه هِذيَن َهاُدواْ ُيحَر  َِن ٱل م 
لِۡسنَتِ 

َ
ُۢا بِأ ِهۡم  َسِمۡعَنا وََعَصۡيَنا َوٱۡسَمۡع َغيَۡر ُمۡسَمٖع َوَرَِٰعَنا لَيه

َطۡعَنا َوٱۡسَمۡع  
َ
نهُهۡم قَالُواْ َسِمۡعَنا َوأ

َ
يِنِۚ َولَۡو أ ِ َوَطۡعٗنا فِي ٱلد 

  ُ قَۡوَم َوَلَِٰكن لهَعَنُهُم ٱَّلله
َ
هُهۡم َوأ َوٱنُظۡرنَا لَكَاَن َخيٗۡرا ل

ها قَلِيلٗا  ٤٦ بُِكۡفرِهِۡم فَلَا يُۡؤِمُنوَن إِل
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ل کردیم و . ای اهل کتاب، به آنچه که ]بر محمد[ ناز47

کند ایمان بیاورید، پیش  کتاب آسمانی شما را تصدیق می 

ی[ چهرهاز آنکه ]اندام ها را محو کنیم و آنها را های حس 

]همچون[ پشت سرشان ]صاف و زشت[ بگردانیدم؛ یا آنان  

را همچون اصحاب َسبت ]= یهودیان نافرمانی که روز 

شنبه ماهی گرفتند[ لعنت کنیم ]و به شکل میمون 

 پیوندد.درآوریم[؛ و ]بدانید که[ فرمان هللا قطعاً به وقوع می

ٗقا ل َِما   ِ لَۡنا ُمَصد  وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب َءاِمُنواْ بَِما نَزه
ُ
هِذيَن أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ۡدبَارَِهآ  
َ
َها عَلَىَٰٓ أ ن نهۡطِمَس وُُجوٗها َفنَُرده

َ
ِن َقۡبِل أ َمَعُكم م 

ۡو نَلَۡعَنُهۡم َكَما لََعنه 
َ
ِ  أ ۡمُر ٱَّلله

َ
ۡبِتِۚ وََكاَن أ ۡصَحََٰب ٱلسه

َ
آ أ

 ٤٧ َمۡفُعولًا

گمان، هللا این گناه را که به او شرک آورده شود . بی48

کس بخواهد ـ بخشد و غیر از آن را ـ برای هر نمی 

کس به هللا شرک ورزد، یقیناً گناهی بخشد؛ و هر می

 بزرگ بربافته است. 

َ لَا َيۡغفِرُ  َٰلَِك لَِمن  إِنه ٱَّلله ن يُۡشَرَك بِهِۦ َويَۡغفُِر َما ُدوَن َذ
َ
 أ

ِ َفَقِد ٱۡفتََرىَٰٓ إِۡثًما َعِظيًما  ْۚ َوَمن يُۡشرِۡك بِٱَّلله  ٤٨ يََشآُء

. ]ای پیامبر،[ آیا ندیدی کسانی را که خویشتن را پاک  49

کنند؟ چنین نیست؛[ بلکه  شمارند ]و خودستایی میمی

گردانَد، و به آنان به اندازۀ  می کس را بخواهد پاکهللا هر 

ای ناچیز ]حتی به اندازۀ نخ روی هستۀ خرما[ ستم ذره

 شود. نمی 

ُ يَُزك ِي َمن يََشآُء   نُفَسُهمِۚ بَِل ٱَّلله
َ
وَن أ هِذيَن يَُزكُّ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

 ٤٩ َولَا ُيۡظلَُموَن فَتِيلًا

بندند! و . ]ای پیامبر،[ بنگر که چگونه بر هللا دروغ می50

 همین ]عمل به عنوان[ گناهی آشکار کافی است.
ۦٓ إِثٗۡما   ِ ٱلَۡكِذَبۖۡ َوَكَفىَٰ بِهِ ٱنُظۡر َكۡيَف َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله

بِيًنا   ٥٠ مُّ

ای از کتاب . آیا افرادی ]از قوم یهود[ را که بهره51

ای ]که چگونه[  ]آسمانی[ به آنان داده شده است ندیده 

سحر[ و طاغوت ]= معبودان باطل[ ایمان به ِجبت ]= 

آورند؟ ]این افراد از روی دوستی و مدارا[ دربارۀ می

که   گویند: »اینان از کسانیاند میکه کفر ورزیده کسانی 

 ترند«.یافتهاند هدایت ایمان آورده

َِن ٱلِۡكَتَِٰب يُۡؤِمُنوَن   وتُواْ نَِصيٗبا م 
ُ
هِذيَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

ُؤلَآِء  بِٱلۡ  هِذيَن َكَفُرواْ َهَٰٓ َُٰغوِت َويَُقولُوَن لِل ِجۡبِت َوٱلطه
هِذيَن َءاَمُنواْ َسبِيلًا  ۡهَدىَٰ ِمَن ٱل

َ
 ٥١ أ

. آنان کسانی هستند که هللا لعنتشان کرده است و هر 52

 که را هللا لعنت کند، هرگز برایش یاوری نخواهی یافت.
 ۡۖ ُ هِذيَن لََعَنُهُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
ُ فَلَن َتِجَد لَُهۥ  أ  َوَمن يَلَۡعِن ٱَّلله

 ٥٢ نَِصيًرا 

ای از حكومت ]= فرمانروایی[ دارند؟ ]اگر  . آیا آنان بهره53

[ به  هم داشتند،[ به قدر نقطه پشت هسته خرما ]چیزى

 دادند.مردم نمى 

اَس نَقِي ها يُۡؤتُوَن ٱلنه َِن ٱلُۡملِۡك فَإِٗذا ل ۡم لَُهۡم نَِصيب  م 
َ
 ٥٣ ًرا أ

. آیا به مردم ]= محمد و یارانش[ به خاطر آنچه هللا از  54

ورزند؟ در  فضل خویش به آنان بخشیده است حسد می

حقیقت، ما ]پیشتر نیز[ به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت 

 دادیم و به آنان فرمانروایِی بزرگی بخشیدیم.

 ُ َُٰهُم ٱَّلله اَس عَلَىَٰ َمآ َءاتَى ۡم َيحُۡسُدوَن ٱلنه
َ
 ِمن فَۡضلِهِۖۦۡ َفَقۡد  أ

لۡكًا   َءاتَيَۡنآ َءاَل إِبَۡرَٰهِيَم ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة َوَءاَتۡيَنَُٰهم مُّ
 ٥٤ َعِظيٗما 
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. پس برخی از آنان به وی ایمان آوردند و برخی از آنان  55

از او روی گرداندند ]پس نسبت به دعوت محمد نیز چنین  

افروختۀ دوزخ کافی کردند[ و ]برای این کافران[ آتش  

 است.

ن َصده َعۡنُهْۚ َوَكَفىَٰ ِبجََهنهَم   ۡن َءاَمَن بِهِۦ َوِمۡنُهم مه فَِمۡنُهم مه
 ٥٥ َسعِيًرا 

را که به آیات ما کفر ورزیدند، در   گمان، کسانی. بی56

آتشی ]سوزان[ وارد خواهیم کرد که هر چه پوستشان 

دهیم تا یهای دیگری به جایش قرار مبریان گردد، پوست

ناپذیرِ  ]طعم[ عذاب را بچشند. به راستی که هللا، شکست

 حکیم است.

هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَٰتَِنا َسوَۡف نُۡصلِيِهۡم نَاٗرا ُكلهَما   إِنه ٱل
لَۡنَُٰهۡم ُجلُوًدا َغيۡرََها لَِيُذوقُواْ ٱلَۡعَذاَبُۗ   نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم بَده

َ َكاَن َعزِيًزا    ٥٦ َحِكيٗما إِنه ٱَّلله

اند و کارهای شایسته  را که ایمان آورده . و کسانی57

هایی ]از بهشت[ وارد خواهیم نمود اند، به باغانجام داده

که از زیر ]درختان[ آن جویبارها جاری است؛ همواره در آن  

خواهند ماند و در آنجا همسران پاکیزه دارند و آنان را زیر  

 دهیم. انبوه[ جای میهایی گسترده ]و سایه

َٰٖت   َٰلَِحَِٰت َسُنۡدِخلُُهۡم َجنه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
ۡزَوَٰج   

َ
هُهۡم فِيَهآ أ بَٗداۖۡ ل

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َتجۡ
ا َظلِيلًا

َرة ۖۡ َونُۡدِخلُُهۡم ِظل ٗ َطهه  ٥٧ مُّ

ها را ]به طور  دهد که امانت. هللا به شما فرمان می58

که میان مردم کامل[ به صاحبانشان بازگردانید و هنگامی 

کنید، به عدالت داوری کنید. هللا شما را به  داوری می

دهد. به راستی که هللا شنوای  امری نیک پند می

 بیناست.

ۡهلِهَ 
َ
َمََٰنَِٰت إِلَيَٰٓ أ

َ
واْ ٱلۡأ ن تَُؤدُّ

َ
ُمُرُكۡم أ

ۡ
َ يَأ ا َوِإَذا  ۞إِنه ٱَّلله

ا   َ نِعِمه ن َتحُۡكُمواْ بِٱلَۡعۡدِلِۚ إِنه ٱَّلله
َ
اِس أ َحَكۡمُتم َبيَۡن ٱلنه

ُۢا بَِصيٗرا َ َكاَن َسِميَع ۦُٓۗ إِنه ٱَّلله  ٥٨ يَعُِظُكم بِهِ

اید، از هللا و پیامبر و که ایمان آورده . ای کسانی59

کارگزاران ]و فرماندهان مسلماِن[ خود اطاعت کنید و اگر 

ر چیزی اختالف کردید، آن را به ]کتاب[ هللا و ]سنت[ د

پیامبر بازگردانید. اگر به هللا و روز قیامت ایمان دارید، ]یقین  

داشته باشید که[ این ]بازگشت به قرآن و سنت، برایتان[ 

 تر است.فرجامبهتر و خوش

ِطيُعواْ 
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ ْولِي  َيَٰٓ

ُ
ٱلرهُسوَل َوأ
  ِ ۡمرِ ِمنُكۡمۖۡ فَإِن تََنَٰزَۡعُتۡم فِي َشۡيٖء فَُردُّوُه إِلَي ٱَّلله

َ
ٱلۡأ

َٰلَِك َخيۡر    ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِِۚ َذ َوٱلرهُسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله
وِيلًا 

ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
 ٥٩ َوأ

کنند به می. ]ای پیامبر،[ آیا ندیدی افرادی را که گمان 60

 آنچه بر تو نازل شده و ]به[ آنچه پیش از تو نازل شده،

خواهند برای داوری ]به جای  اند، و]لی[ میایمان آورده

شریعت الهی[ نزد طاغوت بروند؟ ]و ُحکم باطل را به جای  

ُحکم هللا بپذیرند[ با آنکه به آنان دستور داده شده است 

خواهد آنان را  می که به طاغوت کفر ورزند؛ و]لی[ شیطان

 در گمراهی دور و درازی قرار دهد.

نزَِل إِلَۡيَك َوَمآ  
ُ
نهُهۡم َءاَمُنواْ بَِمآ أ

َ
هِذيَن يَزُۡعُموَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

َُٰغوِت َوَقۡد   ن َيَتَحاَكُمٓواْ إِلَي ٱلطه
َ
نزَِل ِمن َقۡبلَِك يُرِيُدوَن أ

ُ
أ

ن يَۡكُفُرواْ بِهِۖۦۡ َويُ 
َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
ُۢا  أ َ ن يُِضلهُهۡم َضَلَٰل

َ
ۡيَطَُٰن أ رِيُد ٱلشه

 ٦٠ بَعِيٗدا

. و چون به آنان گفته شود: »به سوی آنچه هللا نازل 61

کرده است ]= قرآن[ و به سوی پیامبر ]او[ بیایید« منافقان 

 گردانند.بینی که از تو سخت روی میرا می

نَزَل 
َ
يَۡت  َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ إِلَيَٰ َمآ أ

َ
ُ َوِإلَي ٱلرهُسوِل َرأ  ٱَّلله

وَن َعنَك ُصُدوٗدا  ٦١ ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن يَُصدُّ

. اما چگونه است که وقتی به ]سزای[ کارهای بدشان 62

آیند و به هللا سوگند رسد، نزد تو میمصیبتی به آنان می

کنند که: »منظور ما ]از دادخواهی نزد دیگران،  یاد می 

 است«؟افق ]میان طرفین[ نبوده چیزی[ جز نیکی و تو

يِۡديِهۡم ُثمه  
َ
َمۡت أ ِصيَبُۢة بَِما قَده َصََٰبۡتُهم مُّ

َ
فََكۡيَف إَِذآ أ

هٓا إِۡحَسَٰٗنا َوتَۡوفِيًقا  َرۡدنَآ إِل
َ
ِ إِۡن أ  ٦٢ َجآُءوَك َيحۡلُِفوَن بِٱَّلله
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داند چه در دل  . اینان همان کسانی هستند که هللا می63

]ای پیامبر،[ از آنان روی بگردان و]لی[  دارند؛ پس 

شان را بر آنان اندرزشان بده و با بیانی رسا ]نتایجِ[ کردار

 گوشزد کن. 

ۡعرِۡض َعۡنُهۡم  
َ
ُ َما فِي قُلُوبِِهۡم فَأ هِذيَن َيۡعلَُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

ُۢا بَلِيٗغا  َ نُفِسِهۡم قَۡول
َ
هُهۡم فِٓي أ  ٦٣ وَِعۡظُهۡم َوقُل ل

هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به این هدف که به  . و 64

که   فرمان هللا ]مردم از وی[ اطاعت کنند؛ و اگر هنگامی

کردند، ]در  آنان ]با گناه و نافرمانی[ بر خویشتن ستم می

آمدند و از هللا آمرزش که زنده هستی[ نزد تو میحالی 

طلبید؛ خواستند، و پیامبر هم برایشان آمرزش میمی

 یافتند.پذیرِ مهربان می ردید، هللا را توبهتبی

نهُهۡم إِذ  
َ
ِْۚ َولَۡو أ ها لُِيَطاَع بِإِۡذِن ٱَّلله ۡرَسلَۡنا ِمن رهُسوٍل إِل

َ
َوَمآ أ

َ َوٱۡسَتۡغَفَر لَُهُم   نُفَسُهۡم َجآُءوَك فَٱۡسَتۡغَفُرواْ ٱَّلله
َ
لَُمٓواْ أ ظه

اٗبا رهحِ  َ تَوه  ٦٤ يٗما ٱلرهُسوُل لَوََجُدواْ ٱَّلله

. نه؛ سوگند به پروردگارت ]ای محمد[ که آنان ایمان 65

آورند مگر اینکه در اختالفاتشان تو را داور قرار دهند و نمی 

از داوری تو در دِل خویش احساس ناراحتی نکنند و کامالً 

 تسلیم ]حکم تو[ باشند.

ُِموَك فِيَما شَ  َجَر بَيَۡنُهۡم ُثمه  فَلَا َوَرب َِك لَا يُۡؤِمُنوَن َحتهيَٰ ُيحَك 
ا قََضۡيَت َويَُسل ُِمواْ   ِمه نُفِسِهۡم َحرَٗجا م 

َ
لَا َيِجُدواْ فِٓي أ

 ٦٥ تَۡسلِيٗما 

کردیم که  اسرائیل[ بر آنان مقرر می. و اگر ]مانند بنی66

»]نافرماناِن[ خود را بکشید یا از خانه و شهرتان بیرون 

عمل    بروید«، جز اندکی از آنان ]به آن دستورها[

کردند،  کردند؛ و اگر به آنچه اندرز داده شدند عمل مینمی 

شان ]بر دین[ مؤثرتر تردید برایشان بهتر و در پایداریبی

 بود.

وِ ٱۡخرُُجواْ ِمن  
َ
نُفَسُكۡم أ

َ
ِن ٱۡقُتلُٓواْ أ

َ
نها َكَتبَۡنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
َولَۡو أ

ِۡنُهۡمۖۡ  ها قَلِيل  م  ا َفَعلُوُه إِل َٰرُِكم مه نهُهۡم َفَعلُواْ َما  دَِي
َ
َولَۡو أ

َشده تَثۡبِيٗتا 
َ
هُهۡم َوأ  ٦٦ يُوَعُظوَن بِهِۦ لَكَاَن َخيٗۡرا ل

. و در این صورت، از نزد خود پاداش بزرگی به آنان 67

 دادیم، می
ۡجًرا َعِظيٗما 

َ
هُدنهآ أ ِن ل  ٦٧ َوِإٗذا ٓأَّلَتۡيَنَُٰهم م 

ۡسَتقِيٗما وَ  کردیم. . و به راه راست هدایتشان می68  ٦٨ لََهَديَۡنَُٰهۡم ِصَرَٰٗطا مُّ

که هللا و پیامبر را اطاعت کند ]روز قیامت[  . و کسی69

همنشین کسانی خواهد بود که هللا آنان را گرامی داشته  

کنندگان است؛ ]یعنی[ با پیامبران و صد یقان ]= تصدیق

پیامبر[ و شهیدان و صالحان؛ و اینان چه نیکو رفیقانی 

 هستند!

  ُ ۡنَعَم ٱَّلله
َ
هِذيَن أ ْوَلَٰٓئَِك َمَع ٱل

ُ
َ َوٱلرهُسوَل فَأ َوَمن يُِطِع ٱَّلله

َٰلِِحيَنْۚ   َهَدآِء َوٱلصه يقِيَن َوٱلشُّ ِ د  ِ بِي ِـَۧن َوٱلص  َِن ٱلنه َعلَۡيِهم م 
ْوَلَٰٓئَِك َرفِيٗقا 

ُ
 ٦٩ وََحُسَن أ

. این فضل و بخشش از جانب هللا است و همین بس  70

  ]به احوال بندگان[ داناست.که هللا
ِ َعلِيٗما  ِْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله َٰلَِك ٱلَۡفۡضُل ِمَن ٱَّلله  ٧٠ َذ

اید، سالح خود را برگیرید؛ که ایمان آورده . ای کسانی71

گروه یا یکپارچه ]برای جهاد با دشمن[ رهسپار  سپس گروه

 گردید. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ُخُذواْ ِحۡذَركُ  َها ٱل يُّ
َ
أ وِ  َيَٰٓ

َ
ۡم فَٱنفُِرواْ ُثَباٍت أ

 ٧١ ٱنفُِرواْ َجمِيٗعا 
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تردید، از ]میان[ شما کسی . و ]ای مسلمانان،[ بی72

هست که ]به خاطر ترس، از شرکت در میدان جهاد[ 

گوید: ورزد و اگر مصیبتی به شما برسد میسستی می

»هللا به من لطف کرد که همراه آنان ]در جنگ[ حاضر 

 نبودم«. 

ِصيَبة  قَاَل قَۡد  َوِإنه مِ  َصََٰبۡتُكم مُّ
َ
ئَنه فَإِۡن أ ِ هُيَبط  نُكۡم لََمن ل

َعُهۡم َشِهيٗدا ُكن مه
َ
ُ عَلَىه إِۡذ لَۡم أ ۡنَعَم ٱَّلله

َ
 ٧٢ أ

. و]لی[ اگر بخشش و غنیمتی از جانب هللا به شما 73

رسد ـ چنان که گویا هرگز میان شما و او ]رابطۀ[ دوستی 

گوید: »ای کاش من نیز می نبوده است ـ ]با حسرت[

 رسیدم«. همراه آنان بودم و به کامیابی بزرگی می 

هۡم تَُكنُۢ   ن ل
َ
ِ لََيُقولَنه َكأ َِن ٱَّلله َصََٰبُكۡم فَۡضل  م 

َ
َولَئِۡن أ

فُوَز فَۡوًزا  
َ
ة  َيَٰلَۡيتَنِي ُكنُت َمَعُهۡم فَأ بَيَۡنُكۡم َوبَۡيَنُهۥ َمَوده

 ٧٣ َعِظيٗما 

اند،  دگی دنیا را به آخرت فروختهکه زن . پس کسانی74

که در راه هللا   باید در راه هللا پیکار کنند؛ و به هر کسی

پیکار کند ـ خواه کشته شود یا پیروز گردد ـ به زودی پاداش 

 بزرگی خواهیم داد.

ۡنَيا   َة ٱلدُّ هِذيَن يَۡشُروَن ٱلۡحََيوَٰ ِ ٱل ۞فَلُۡيَقَٰتِۡل فِي َسبِيِل ٱَّلله
ۡو َيۡغلِۡب  بِٱٓأۡلِخَرةِِۚ 

َ
ِ َفُيۡقَتۡل أ َوَمن يَُقَٰتِۡل فِي َسبِيِل ٱَّلله

ۡجًرا َعِظيٗما 
َ
 ٧٤ فََسۡوَف نُۡؤتِيهِ أ

است که در راه هللا و  . و ]ای مؤمنان،[ شما را چه شده 75

]برای یارِی[ مردان و زنان و کودکان ستمدیده پیکار 

»پروردگارا، ما را از  گویند:  کنید؟ همان کسانی که مینمی 

اش ستمکارند بیرون ببر و از این شهر ]مکه[ که اهالی

سوی خویش برای ما یار و کارسازی قرار بده و از جانب  

 خود یاور و مددکاری برایمان بگمار«.

ِ َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفِيَن ِمَن   َوَما لَُكۡم لَا تَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله
ۡخرِۡجَنا ِمۡن   ٱلر َِجاِل َوٱلن َِسآءِ 

َ
هِذيَن َيُقولُوَن َربهَنآ أ َِٰن ٱل َوٱلۡوِلَۡد

ا   هُدنَك َولِي ٗ هَنا ِمن ل ۡهلَُها َوٱۡجَعل ل
َ
الِِم أ َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريَةِ ٱلظه

هُدنَك نَِصيًرا  هَنا ِمن ل  ٧٥ َوٱۡجَعل ل

کنند و اند، در راه هللا پیکار میکه ایمان آورده. کسانی 76

جنگند؛  کافران، در راه طاغوت ]و حاکمان خودکامه[ می

پس با یاران شیطان بجنگید که قطعاً نیرنگ ]و نقشۀ[  

 شیطان ضعیف است. 

هِذيَن َكَفُرواْ   ِۖۡ َوٱل هِذيَن َءاَمُنواْ يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله ٱل
ۡولَِيآَء 

َ
َُٰغوِت فََقَٰتِلُٓواْ أ ۡيَطَِٰنِۖ إِنه  يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل ٱلطه ٱلشه

ۡيَطَِٰن َكاَن َضعِيًفا   ٧٦ َكۡيَد ٱلشه

. ]ای پیامبر،[ آیا کسانی را ندیدی که ]در مکه[ به آنها  77

گفته شد: »]اکنون[ دست ]از جنگ[ بازدارید و نماز برپا 

دارید و زکات بپردازید« و]لی[ چون ]در مدینه[ جهاد بر آنان 

مردم ]مشرِک مکه[  مقرر شد، آنگاه گروهی از آنان از 

ترسیدند ـ مانند ترس از هللا یا ]حتی[ بیشتر ـ و گفتند:  

»پروردگارا، چرا جهاد را بر ما مقرر نمودی؟ چرا تا مدتی 

مند های دنیوی بهرهکوتاه به ما مهلت ندادی ]تا از نعمت

های این[ دنیا  گردیم[؟« ]به آنان[ بگو: »برخورداری ]از لذت

که پرهیزگار باشد سرای آخرت  یناچیز است و برای کس

بهتر است و ]در آنجا[ به قدر نخ هسته خرمايى به شما 

 ستم نخواهد شد. 

َة   لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
ٓواْ أ هِذيَن قِيَل لَُهۡم ُكفُّ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

ا ُكتَِب َعلَۡيِهُم ٱلۡقَِتاُل إَِذا فَرِي ةَ فَلَمه َكوَٰ ِۡنُهۡم  َوَءاتُواْ ٱلزه ق  م 
ْۚ َوَقالُواْ َربهَنا لَِم   َشده َخۡشَيٗة

َ
ۡو أ

َ
ِ أ اَس َكَخۡشَيةِ ٱَّلله َيخَۡشۡوَن ٱلنه

َجٖل قَرِيٖبِۗ قُۡل َمَتَُٰع  
َ
ۡرَتَنآ إِلَيَٰٓ أ خه

َ
َكَتۡبَت َعلَۡيَنا ٱلۡقَِتاَل لَۡولَٓا أ

ۡنَيا قَلِيل  َوٱٓأۡلِخَرُة َخيۡر  ل َِمِن ٱتهَقىَٰ َولَا ُتظۡ  لَُموَن  ٱلدُّ
 ٧٧ فَتِيلًا
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یابد؛ هر چند که در  . هر کجا باشید، مرگ شما را درمی78

های استوار باشید؛ و اگر به آنان ]= منافقان[ خیری برج

گویند: »این از  ]همچون فرزند و مال فراوان[ برسد، می

جانب هللا است« و اگر شری ]همچون مرگ و زیان مالی[ 

دانند و به او[  بَْدُیمن میبه ایشان برسد ]رسول هللا را 

گویند: »این از جانب توست«. ]ای پیامبر، به آنان[ بگو:  می

»همه ]چیز[ از جانب هللا است«. چرا این قوم حاضر 

 نیستند سخنی را درک کنند؟

ُم ٱلَۡموُۡت َولَۡو ُكنُتۡم فِي بُُروٖج   ۡيَنَما تَُكونُواْ يُۡدرِككُّ
َ
أ

َشيهَدةِٖۗ َوِإن تُِصۡبُهمۡ  ِۖۡ    مُّ َحَسَنة  َيُقولُواْ َهَِٰذهِۦ ِمۡن ِعنِد ٱَّلله
ِۡن   َوِإن تُِصۡبُهۡم َسي ِئَة  َيُقولُواْ َهَِٰذهِۦ ِمۡن ِعنِدَكْۚ قُۡل ُكل   م 

ُؤلَآِء ٱلَۡقۡوِم لَا يَكَاُدوَن َيۡفَقُهوَن   ِۖۡ َفَماِل َهَٰٓ ِعنِد ٱَّلله
 ٧٨ َحِديٗثا 

سد، از جانب رها به تو می. ]ای انسان،[ آنچه از نیکی79

رسد، از جانب خود  ها به تو میهللا است و آنچه از بدی

توست؛ و ]ای پیامبر،[ ما تو را برای ]هدایتِ[ مردم  

 باره[ کافی است. فرستادیم و گواهی هللا ]در این 

َصابََك ِمن َسي ِئَةٖ  
َ
ِۖۡ َوَمآ أ َصابََك ِمۡن َحَسَنةٖ فَِمَن ٱَّلله

َ
آ أ مه

ِ  فَِمن نهۡفِسَكْۚ وَ  ۡرَسلَۡنََٰك لِلنهاِس رَُسولٗاْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله
َ
أ

 ٧٩ َشِهيٗدا

کس از پیامبر اطاعت کند، در حقیقت، از هللا   . هر80

کس رویگردان شود، ]از او   است؛ و هر اطاعت کرده

اندوهگین نباش ای پیامبر؛ زیرا ما هرگز[ تو را بر آنان 

 نگهبان ]و مراقب[ نفرستادیم.

ن يُِطِع  ۡرَسلَۡنََٰك مه
َ
هيَٰ َفَمآ أ ۖۡ َوَمن تََول َ َطاَع ٱَّلله

َ
ٱلرهُسوَل َفَقۡد أ

 ٨٠ َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا 

گویند: »فرمانبرداریم«، ولی چون از  . آنان ]نزد تو[ می81

روند، گروهی از آنان شبانه چیزی جز آنچه  نزد تو بیرون می

شبانه،  كشند؛ و هللا هر چه را كه ای نقشه مىتو گفته

نویسد. پس از  کنند ]در پرونده اعمالشان[ میتدبیر می 

آنان روی بگردان و بر هللا توکل کن و همین بس که هللا  

 ]مراقب و[ کارساز ]تو[ باشد.

ِۡنُهۡم   َويَُقولُوَن َطاَعة  فَإَِذا بََرُزواْ ِمۡن ِعنِدَك َبيهَت َطآئَِفة  م 
ُ يَكۡ  ۖۡ َوٱَّلله هِذي َتُقوُل ۡعرِۡض َعۡنُهۡم  َغيَۡر ٱل

َ
تُُب َما يُبَي ُِتوَنۖۡ فَأ

ِ َوكِيلًا ِْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله  ٨١ َوتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله

اندیشند که اگر از سوی ]کسی[ غیر  . آیا در قرآن نمی82

از هللا بود، قطعاً اختالف ]و تناقض[ بسیاری در آن  

 یافتند؟می

 َ فَلَا َيَتَدبهُروَن ٱلُۡقۡرَءاَنْۚ َول
َ
ِ  أ ۡو َكاَن ِمۡن ِعنِد َغيِۡر ٱَّلله

َٰٗفا َكثِيٗرا   ٨٢ لَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِل

که خبری ]حاکی[ از ایمنی ]و پیروزی[ یا  . هنگامی 83

رسد، ]بدون هیچ تحقیقی[  ترس ]و شکست[ به آنان می

سازند؛ و]لی[ اگر آن را به پیامبر و  آن را فاش می

از آنان که اهل ]فهم و[ گردانند، افرادی فرماندهانشان باز

استنباط هستند قطعاً ]مصلحتِ اعالم یا کتمان اخبار را  

دانند؛ و ]ای مؤمنان،[ اگر فضل و رحمت هللا بر  بهتر[ می

شما نبود، جز اندکی، ]همگی[ از شیطان پیروی  

 کردید. می

َذاُعواْ بِهِۖۦۡ 
َ
وِ ٱلۡخَۡوِف أ

َ
ۡمِن أ

َ
َِن ٱلۡأ ۡمر  م 

َ
َولَۡو  َوِإَذا َجآَءُهۡم أ

هِذيَن   ۡمرِ ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه ٱل
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
وُه إِلَي ٱلرهُسوِل َوِإلَيَٰٓ أ َردُّ

ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحمَُتُهۥ   يَۡسَتۢنبُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡمُۗ َولَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله
ها قَلِيلٗا ۡيَطََٰن إِل  ٨٣ لَٱتهَبۡعُتُم ٱلشه

دارِ  کن. تو عهده. پس ]ای پیامبر،[ در راه هللا پیکار 84

کسی جز خود نیستی و]لی[ مؤمنان را ]نیز به جهاد[ 

تشویق کن. امید است که هللا آسیب کافران را از شما 

 تر است.بازدارد؛ و هللا قدرتش، بیشتر و کیفرش سخت

ها َنۡفَسَكْۚ وََحر ِِض   ِ لَا تُكَلهُف إِل فََقَٰتِۡل فِي َسبِيِل ٱَّلله
ْْۚ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۖۡ َعَسي ٱ هِذيَن َكَفُروا َس ٱل

ۡ
ن يَُكفه بَأ

َ
ُ أ َّلله

َشدُّ تَنِكيلٗا
َ
ٗسا َوأ

ۡ
َشدُّ بَأ

َ
ُ أ  ٨٤ َوٱَّلله
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ای کند،  گرِی[ پسندیدهکه شفاعت ]= میانجی  . کسی85

که شفاعت از ]خیرِ[ آن نصیبی خواهد داشت و کسی 

ناپسندی کند، از ]شرِ[ آن سهمی خواهد داشت؛ و هللا  

 یزی شاهد و مراقب است.همواره بر هر چ

ِۡنَهاۖۡ َوَمن   هُهۥ نَِصيب  م  ن يَۡشَفۡع َشَفََٰعًة َحَسَنٗة يَُكن ل مه
ُ عَلَىَٰ   ُۗ وََكاَن ٱَّلله ِۡنَها هُهۥ كِۡفل  م  يَۡشَفۡع َشَفََٰعٗة َسي ِئَٗة يَُكن ل

قِيٗتا  ِ َشۡيٖء مُّ
 ٨٥ ُكل 

. ]ای مؤمنان،[ هر گاه با درودی صمیمانه به شما 86

ـ بگویید؛   یند، شما پاسخی بهتر ـ و یا همانند آن سالم گو

 تردید، هللا همواره بر هر چیزی حسابگر است.]چرا که[ بی

  َ ُۗ إِنه ٱَّلله ۡو ُردُّوَهآ
َ
ۡحَسَن ِمۡنَهآ أ

َ
َوِإَذا ُحي ِيُتم بَِتِحيهةٖ فََحيُّواْ بِأ

ِ َشۡيٍء َحِسيًبا 
 ٨٦ َكاَن عَلَىَٰ ُكل 

حق[  معبوِد راستین است و[ هیچ معبودی ]به. هللا ]که 87

جز او نیست، یقیناً همگی شما را روز قیامت ـ که تردیدی 

کند؛ و کیست که از هللا  در ]وقوعِ[ آن نیست ـ جمع می

 راستگوتر باشد؟ 

ها ُهَوْۚ لََيۡجَمَعنهُكۡم إِلَيَٰ يَوِۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا َرۡيَب   ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل ٱَّلله
ِ َحِديٗثا فِيهِِۗ  ۡصَدُق ِمَن ٱَّلله

َ
 ٨٧ َوَمۡن أ

. ]ای مؤمنان،[ شما را چه شده است که در مورد 88

آنکه هللا آنان  اید، حال ]نحوۀ رفتار با[ منافقان دو گروه شده

اند سرنگون ساخته ]و به کفر و  را به خاطر آنچه انجام داده

  خواهید کسی را که هللااست؟ آیا میگمراهی بازگردانده[  

است هدایت کنید؟ و]لی[ هر کس که هللا او را   گمراه کرده

 گمراه کند، راهی ]به سوی هدایت[ برایش نخواهی یافت.

ۡرَكَسُهم بَِما  
َ
ُ أ ۞َفَما لَُكۡم فِي ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن فِئَتَيِۡن َوٱَّلله

ۖۡ َوَمن يُۡضلِِل  ُ َضله ٱَّلله
َ
ن َتۡهُدواْ َمۡن أ

َ
تُرِيُدوَن أ

َ
ْْۚ أ ُ  َكَسُبٓوا ٱَّلله

 ٨٨ فَلَن َتِجَد لَُهۥ َسبِيلٗا

کنند که شما نیز همچون  . آنان ]= منافقان[ آرزو می89

یک از  خودشان کفر بورزید تا با هم برابر شوید؛ پس هیچ

آنان را به دوستی نگیرید، مگر آنکه ]مسلمان شوند و[ در 

راه هللا هجرت کنند؛ پس اگر از ]اسالم و هجرت[ روی 

رفتارشان را ادامه دادند[، آنها را هر جا که   برتافتند ]و

یافتید، دستگیر کنید و بکشید و دوست و یاوری ]از میان[  

 آنان اختیار نکنید. 

ۖۡ فَلَا   واْ لَۡو تَۡكُفُروَن َكَما َكَفُرواْ َفَتُكونُوَن َسَواٗٓء َودُّ
ۡولَِيآَء َحتهيَٰ ُيَهاِجُرواْ فِي َسبِيِل ٱ 

َ
ِْۚ فَإِن  َتتهِخُذواْ ِمۡنُهۡم أ َّلله

هۡواْ فَُخُذوُهۡم َوٱۡقُتلُوُهۡم َحيُۡث وََجدتُُّموُهۡمۖۡ َولَا َتتهِخُذواْ   تََول
ا َولَا نَِصيًرا   ٨٩ ِمۡنُهۡم َولِي ٗ

اند یا پیمانان شما پیمان بسته. مگر آنهایی که با هم90

آیند در حالی که از جنگ با شما یا  آنهایی که نزدتان می

خواست، آنان را بر  اند؛ و اگر هللا میمدهقوم خود به تنگ آ

کرد که با شما بجنگند؛ پس اگر از شما شما مسلط می

گیری کردند و با شما نجنگیدند و تسلیم ]و کناره

فرمانبردارِ[ شما شدند، ]بدانید که دیگر[ هللا برای شما 

 است. راهی ]برای تجاوز[ بر آنان قرار نداده 

هِذيَن يَِصلُو ها ٱل ۡو  إِل
َ
ِيَثٌَٰق أ َن إِلَيَٰ قَۡوِۭم بَيَۡنُكۡم َوبَۡيَنُهم م 

ۡو يَُقَٰتِلُواْ قَۡوَمُهۡمْۚ  
َ
ن يَُقَٰتِلُوُكۡم أ

َ
َجآُءوُكۡم َحِصَرۡت ُصُدورُُهۡم أ

ُ لََسلهَطُهۡم َعلَۡيُكۡم فَلََقََٰتلُوُكۡمْۚ فَإِِن ٱۡعتََزلُوُكۡم   َولَۡو َشآَء ٱَّلله
لَۡقوۡ 

َ
ُ لَُكۡم  فَلَۡم يَُقَٰتِلُوُكۡم َوأ لََم َفَما َجَعَل ٱَّلله اْ إِلَۡيُكُم ٱلسه

 ٩٠ َعلَۡيِهۡم َسبِيلٗا
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. ]ای مؤمنان،[ به زودی ]گروه[ دیگری ]از منافقان[ را  91

خواهند از شما و قوِم خود در  خواهید یافت که ]ظاهراً[ می

امان باشند؛ و]لی[ هر گاه به فتنه ]شرک[ بازگردانده 

وند. پس اگر از شما کناره نگرفتند و رشوند، در آن فرو می

از ]جنگ با[ شما  از درِ صلح و آشتی وارد نشدند و دست 

برنداشتند، آنگاه آنان را هر کجا یافتید، دستگیر کنید و 

بکشید. آنان هستند كه ما براى شما علیه آنان دلیلی 

 ایم. آشكار ]برای دستگیری و قتلشان[ قرار داده

َمُنواْ قَۡوَمُهۡم  
ۡ
َمُنوُكۡم َويَأ

ۡ
ن يَأ

َ
َسَتِجُدوَن َءاَخرِيَن يُرِيُدوَن أ

هۡم َيۡعتَِزلُوُكۡم   ۡركُِسواْ فِيَهاْۚ فَإِن ل
ُ
ٓواْ إِلَي ٱلۡفِۡتَنةِ أ ُكله َما ُردُّ

يِۡدَيُهۡم فَُخُذوُهۡم  
َ
ٓواْ أ لََم َويَُكفُّ َويُلُۡقٓواْ إِلَۡيُكُم ٱلسه

ْوَلَٰٓئُِكۡم َجَعلَۡنا لَُكۡم  َوٱۡقُتلُوُهۡم َحۡيُث 
ُ
 ثَقِۡفُتُموُهۡمْۚ َوأ

بِيٗنا   ٩١ َعلَۡيِهۡم ُسلَۡطَٰٗنا مُّ

. هیچ مؤمنی مجاز نیست که مؤمنی را بکشد، مگر به  92

که مؤمنی را به اشتباه  اشتباه ]و غیرعمد[؛ و کسی

بهایی به خانوادۀ  بکشد، باید یک بردۀ مؤمن آزاد کند و خون

ن مقتول[ بپردازد؛ مگر اینکه آنها گذشت او ]= به وارثا

کنند؛ و اگر ]مقتول[ از قومی باشد که دشمنان شما 

هستند و ]خوِد[ او مؤمن است، آزاد کردِن یک بردۀ مؤمن  

بها ]توسط قاتل به عنوان کفاره کافی است و پرداخت خون

به وارثانش الزم نیست[ و اگر ]مقتول مؤمن نباشد ولی[ 

میان شما و آنان پیمانی برقرار است،  از قومی باشد که 

بهایی به خانوادۀ او بپردازد و یک بردۀ مؤمن را  باید خون

ای  ]نیز[ آزاد کند؛ و هر کس ]توان مالی نداشت یا برده

ای به درگاه برای آزاد کردن[ نیافت، ]باید[ به عنوان توبه

هللا، دو ماه پیاپی روزه بگیرد؛ و هللا همواره دانای حکیم 

 ت.اس

اْۚ َوَمن َقَتَل  ها َخَطـ ٗ ن َيۡقُتَل ُمۡؤِمًنا إِل
َ
َوَما َكاَن لُِمۡؤِمٍن أ

ۦٓ   ۡهلِهِ
َ
َسلهَمٌة إِلَيَٰٓ أ ۡؤِمَنةٖ َوِديَة  مُّ ا َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ مُّ ُمۡؤِمًنا َخَطـ ٗ

ٖ لهُكۡم وَُهَو ُمۡؤِمن    ْْۚ فَإِن َكاَن ِمن قَۡوٍم َعُدو  قُوا ده ن يَصه
َ
هٓا أ إِل

ۡؤِمَنةِٖۖ َوِإن َكاَن ِمن قَۡوِۭم بَيَۡنُكۡم َوبَۡيَنُهم  فَ  َتۡحرِيُر َرَقَبةٖ مُّ
ۡؤِمَنةِٖۖ َفَمن   رِيُر َرَقَبةٖ مُّ

ۡهلِهِۦ َوَتحۡ
َ
َسلهَمٌة إِلَيَٰٓ أ ِيَثَٰق  فَِديَة  مُّ م 

 ُ ُِۗ وََكاَن ٱَّلله َِن ٱَّلله هۡم َيِجۡد فَِصَياُم َشۡهَرۡيِن ُمَتَتابَِعيِۡن تَۡوبَٗة م    ل
 ٩٢ َعلِيًما َحِكيٗما 

. و هر کس مؤمنی را عمداً به قتل برساند، کیفرش 93

مانَد و هللا بر وی خشم دوزخ است ]که[ در آن جاودانه می

سازد و عذاب گیرد و او را از رحمت خویش دور میمی

 بزرگی برایش آماده ساخته است. 

ِٗدا  َتَعم  فََجَزآُؤُهۥ َجَهنهُم َخَٰلِٗدا فِيَها َوَمن َيۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ
َعده لَُهۥ َعَذابًا َعِظيٗما 

َ
ُ َعلَۡيهِ َولََعَنُهۥ َوأ  ٩٣ وََغِضَب ٱَّلله

که در راه هللا  اید، هنگامی که ایمان آورده . ای کسانی94

]برای جهاد[ رهسپار شدید، ]جوانب امر را به دقت[  

اسالم نمود،  که اظهار صلح و   بررسی کنید و به کسی

نگویید: »تو مؤمن نیستی« تا ]به این بهانه بتوانید او را 

بکشید و غنیمت و[ سرمایۀ ناپایدار زندگی دنیا را به  

های بسیاری ]برای شما[ نزد هللا  دست آورید؛ زیرا غنیمت

است. شما نیز قبالً اینچنین بودید ]و ایمانتان را پنهان 

هاد ]و هدایت کردید[؛ سپس هللا بر شما منت نمی

شدید[. بنابراین به درستی بررسی کنید؛ ]چرا که[  

 دهید آگاه است.تردید، هللا به آنچه انجام میبی

ِ َفَتبَيهُنواْ َولَا   هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َضَرۡبُتۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َلََٰم لَۡسَت  لَۡقىَٰٓ إِلَۡيُكُم ٱلسه
َ
ُمۡؤِمٗنا تَبَۡتُغوَن  َتُقولُواْ لَِمۡن أ

ِ َمَغانُِم َكثِيَرة ْۚ َكَذَٰلَِك ُكنُتم   ۡنَيا فَعِنَد ٱَّلله ةِ ٱلدُّ َعرََض ٱلۡحََيوَٰ
َ َكاَن بَِما   ْْۚ إِنه ٱَّلله ُ َعلَۡيُكۡم َفَتبَيهُنٓوا ِن َقۡبُل َفَمنه ٱَّلله م 

 ٩٤ َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا
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ری و نشینی[ که بدون هیچ بیما. آن مؤمنان ]خانه95

رنجی از جهاد بازنشستند، با مجاهدانی که در راه هللا با  

مال و جان خود جهاد کردند ]هرگز[ یکسان نیستند. هللا  

نشینان کسانی را که با مال و جانشان جهاد کردند بر خانه

ای ]بزرگ[ برتری بخشیده است و هللا به هر یک به مرتبه

داش[ نیکو داده  نشیناِن معذور[ وعدۀ ]پا]مجاهدان یا خانه

نشینان با پاداشی است و]لی[ هللا مجاهدان را بر خانه

 است. بزرگ برتری داده 

َررِ   ْولِي ٱلضه
ُ
ها يَۡسَتوِي ٱلَۡقَٰعُِدوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َغيُۡر أ ل

  ُ َل ٱَّلله نُفِسِهۡمْۚ فَضه
َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
ِ بِأ َوٱلُۡمَجَِٰهُدوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله

ا  ٱلُۡمَجَٰ 
ْۚ وَُكل ٗ نُفِسِهۡم عَلَى ٱلَۡقَٰعِِديَن َدرََجٗة

َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
ِهِديَن بِأ

ُ ٱلُۡمَجَِٰهِديَن عَلَى ٱلَۡقَٰعِِديَن   َل ٱَّلله ِۚ َوَفضه ُ ٱلۡحُۡسَنيَٰ وََعَد ٱَّلله
ۡجًرا َعِظيٗما 

َ
 ٩٥ أ

[ به عنوان درجات و آمرزش و رحمتى از . ]پاداشی كه96

ردد[ و هللا آمرزندۀ مهربان گ]پیشگاه[ او ]نصیبشان مى

 است.

ُ َغُفوٗرا رهِحيًما  ْۚ وَكَاَن ٱَّلله ِۡنُه َوَمۡغفَِرٗة َوَرۡحمَٗة  ٩٦ َدَرَجَٰٖت م 

. کسانی كه ]با ماندن در سرزمین کفر[ نسبت به  97

[ فرشتگان جانشان را  اند، ]وقتىخویش ستمكار بوده

؟«  [ بودیدگویند: »در چه ]حالگیرند ]به آنان[ مىمى

دهند: »ما در زمین از ستمدیدگان بودیم«.  پاسخ مى

گویند: »آیا زمیِن هللا گسترده نبود تا در آن  ]فرشتگان[ مى

مهاجرت كنید ]و ایمانتان را حفظ نمایید[؟« پس  

 جایگاهشان دوزخ است و چه بد سرانجامى است!

نُفِسهِ 
َ
َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َظالِِمٓي أ هِذيَن تََوفهى ۡم قَالُواْ فِيَم ُكنُتۡمۖۡ  إِنه ٱل

ۡرُض  
َ
لَۡم تَُكۡن أ

َ
ۡرِضِۚ قَالُٓواْ أ

َ
قَالُواْ ُكنها ُمۡسَتۡضَعفِيَن فِي ٱلۡأ

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ   َوى
ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
ِ َوَِٰسَعٗة َفُتَهاِجُرواْ فِيَهاْۚ فَأ ٱَّلله

 ٩٧ وََسآَءۡت َمِصيًرا 

ه ای ک دیده . مگر آن مردان و زنان و کودکان ستم98

 برند.ای بیندیشند و راه به جایی نمیتوانند چارهنمی 
َِٰن لَا   ها ٱلُۡمۡسَتۡضَعفِيَن ِمَن ٱلر َِجاِل َوٱلن َِسآِء َوٱلۡوِلَۡد إِل

 ٩٨ يَۡسَتِطيُعوَن ِحيلَٗة َولَا َيۡهَتُدوَن َسبِيلٗا

. پس آنان ]كه عذرى دارند[ امید است هللا از اینان 99

 است.همواره بخشایندۀ آمرزگار درگذرد و هللا 
ُ َعُفوًّا   ن َيۡعُفَو َعۡنُهۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله

َ
ُ أ ْوَلَٰٓئَِك َعَسي ٱَّلله

ُ
فَأ

 ٩٩ َغُفوٗرا

. و هر کس در راه هللا هجرت کند، در زمین سرپناه 100

یابد و بسیار و گشایش]ی در مصالح دین و دنیا[ می

رش از  که به قصد هجرت به سوی هللا و پیامب کسی

اش خارج شود و آنگاه مرگش فرا رسد، قطعاً پاداش خانه

 او بر ]عهدۀ[ هللا است و هللا آمرزندۀ مهربان است.

ۡرِض ُمَرََٰغٗما َكثِيٗرا  
َ
ِ َيِجۡد فِي ٱلۡأ ۞َوَمن ُيَهاِجۡر فِي َسبِيِل ٱَّلله

ِ َورَُسو ْۚ َوَمن َيخُۡرۡج ِمنُۢ بَيۡتِهِۦ ُمَهاِجًرا إِلَي ٱَّلله لِهِۦ ُثمه  وََسَعٗة
ُ َغُفوٗرا   ُِۗ وََكاَن ٱَّلله ۡجُرُهۥ عَلَى ٱَّلله

َ
يُۡدرِۡكُه ٱلَۡمۡوُت َفَقۡد َوَقَع أ

 ١٠٠ رهِحيٗما 

کردید، اگر . و ]ای مؤمنان،[ هر گاه در زمین سفر 101

ترسیدید کسانی که کفر ورزیدند زیانی به شما برسانند، 

د ]و آن را  گناهی بر شما نیست که از ]رکعات[ نماز بکاهی

شکسته بخوانید[؛ زیرا کافران همواره برایتان دشمن  

 آشکاری هستند. 

ن  
َ
ۡرِض فَلَيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

َ
َوِإَذا َضَرۡبُتۡم فِي ٱلۡأ

هِذيَن   ن َيۡفتَِنُكُم ٱل
َ
لَوَٰةِ إِۡن ِخۡفُتۡم أ َتۡقُصُرواْ ِمَن ٱلصه

َٰفِرِيَن َكانُواْ لَُكۡم  ْْۚ إِنه ٱلَۡك بِيٗنا َكَفُرٓوا ا مُّ  ١٠١ َعُدو ٗ
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. و ]ای پیامبر،[ چون ]وقت جنگ[ در میان آنان بودى و  102

برایشان نماز برپا داشتى، باید گروهى از آنان با تو ]به  

افزارهایشان را با خود  نماز[ بایستند و ]همچنین[ باید جنگ

برگیرند ]و یک رکعت را همراه تو بخوانند و نماز را به صورت  

ه دهند[ و چون سجده کردند ]و نمازشان تمام ُفرادی ادام

شد[، باید پشت سرتان قرار گیرند و آن دسته دیگری که  

اند باید بیایند و ]یک رکعت[ با تو نماز بخوانند نماز نخوانده

]و پس از اینکه نمازت به پایان رسید، ادامۀ نمازشان را  

کامل کنند[ و ]آنان نیز[ باید احتیاط کنند و 

هایشان را ]در نماز با خود[ برگیرند؛ ]زیرا[ کافران افزارجنگ

افزارها و تجهیزات خود غافل آرزو دارند که شما از جنگ

شوید تا یکباره بر شما بتازند؛ و اگر از باران ]یا موانع دیگر[ 

در رنج بودید و ]یا[ بیمار ]و مجروح[ بودید، گناهی بر شما 

بگذارید؛ ولی  افزارهاى خود را ]بر زمین[نیست که جنگ

جانب احتیاط را رعایت کنید. به راستی که هللا برای کافران 

 است.بار مهی ا کرده عذابی خفت

ِۡنُهم   َة فَلَۡتُقۡم َطآئَِفة  م  لَوَٰ َقۡمَت لَُهُم ٱلصه
َ
َوِإَذا ُكنَت فِيِهۡم فَأ

 ْ ۡسلَِحَتُهۡمۖۡ فَإَِذا َسَجُدواْ فَلَۡيُكونُوا
َ
ُخُذٓواْ أ

ۡ
َعَك َولَۡيأ  ِمن  مه

ۡخَرىَٰ لَۡم يَُصلُّواْ فَلُۡيَصلُّواْ َمَعَك  
ُ
ِت َطآئَِفٌة أ

ۡ
َوَرآئُِكۡم َولَۡتأ

هِذيَن َكَفُرواْ لَۡو   ۡسلَِحَتُهۡمُۗ َوده ٱل
َ
ُخُذواْ ِحۡذرَُهۡم َوأ

ۡ
َولَۡيأ

ۡمتَِعتُِكۡم َفَيِميلُوَن َعلَۡيُكم  
َ
ۡسلَِحتُِكۡم َوأ

َ
َتۡغُفلُوَن َعۡن أ

 ْۚ ۡيلَٗة َوَِٰحَدٗة ِن   مه ٗذى م 
َ
َولَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إِن َكاَن بُِكۡم أ

ۡسلَِحَتُكۡمۖۡ وَُخُذواْ  
َ
ن تََضُعٓواْ أ

َ
ۡرَضيَٰٓ أ ۡو ُكنُتم مه

َ
َطٍر أ مه

ِهيٗنا  َٰفِرِيَن َعَذاٗبا مُّ َعده لِلَۡك
َ
َ أ  ١٠٢ ِحۡذَرُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله

. چون نماز را به پایان رساندید، هللا را ]در همه حال،[ 103

ایستاده و نشسته و بر پهلو خفته ]= خوابیده[ یاد کنید؛ و  

هر گاه آرامش یافتید ]و ترس از بین رفت[، نماز را ]کامل[  

ای است که[ در  تردید، نماز ]فریضهبر پا دارید ]چرا که[ بی

 است.اوقات معی نی بر مؤمنان واجب شده 

 َ َة فَٱۡذُكُرواْ ٱَّلله لَوَٰ قَِيَٰٗما َوُقُعوٗدا وَعَلَىَٰ   فَإَِذا قََضۡيُتُم ٱلصه
ةَ   لَوَٰ ْۚ إِنه ٱلصه َة لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه

َ
نَنُتۡم فَأ

ۡ
ُجُنوبُِكۡمْۚ فَإَِذا ٱۡطَمأ

ۡوقُوٗتا   ١٠٣ َكانَۡت عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن كَِتَٰٗبا مه

. و ]ای مؤمنان،[ در تعقیب آن گروه ]دشمن[ سستی 104

رید، آنان بنکنید. اگر شما ]از خستگی و جراحت[ رنج می

اند؛ ولی شما از برید رنج برده نیز چنان که شما رنج می

هللا چیزی را امید دارید که آنان ندارند؛ و هللا دانای حکیم 

 است.

لَُموَن فَإِنهُهۡم  
ۡ
َولَا تَِهُنواْ فِي ٱبۡتَِغآِء ٱلَۡقوِۡمِۖ إِن تَُكونُواْ تَأ

لَُموَنۖۡ َوتَرُۡجوَن ِمَن 
ۡ
لَُموَن َكَما تَأ

ۡ
ِ َما لَا يَرُۡجوَنُۗ وََكاَن  يَأ ٱَّلله

ُ َعلِيًما َحِكيًما   ١٠٤ ٱَّلله

حق بر تو نازل کردیم . ]ای پیامبر،[ ما ]این[ کتاب را به105

تا به ]موجبِ[ آنچه هللا به تو آموخته است در میان مردم 

 داوری کنی؛ و مدافع خیانتکاران مباش. 

نَزلَۡنآ إِلَۡيَك 
َ
اِس بَِمآ  إِنهآ أ ِ لَِتۡحُكَم َبيَۡن ٱلنه ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 

ْۚ َولَا تَُكن ل ِلَۡخآئِنِيَن َخِصيٗما  ُ ََٰك ٱَّلله َرى
َ
 ١٠٥ أ

تردید، هللا آمرزندۀ مهربان . و از هللا آمرزش بخواه. بی106

 است.
َ َكاَن َغُفوٗرا رهِحيٗما  ۖۡ إِنه ٱَّلله َ  ١٠٦ َوٱۡسَتۡغفِرِ ٱَّلله

که ]با ارتکاب گناه[ به خود خیانت از کسانی . و 107

کس را که  گمان، هللا هر کنند دفاع نکن ]زیرا[ بیمی

 خیانتکار ]و[ گناهکار باشد دوست ندارد. 

َ لَا ُيحِبُّ   نُفَسُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
هِذيَن َيخَۡتانُوَن أ َولَا تَُجَِٰدۡل َعِن ٱل

ثِيٗما 
َ
انًا أ  ١٠٧ َمن َكاَن َخوه

دارند، های خود را[ از مردم پنهان میها ]زشتکاری. آن108

توانند چیزی را از هللا پنهان کنند؛ و ]حال آنکه[ او  ولی نمی 

اندیشی تعالی همراهشان است آنگاه که شبانه چاره

گویند که او  کنند و ]از سرِ دروغ و افترا[ سخنانی میمی

 رد.کنند احاطه داپسندد؛ و هللا همواره به آنچه مینمی 

ِ وَُهَو َمَعُهۡم   اِس َولَا يَۡسَتۡخُفوَن ِمَن ٱَّلله يَۡسَتۡخُفوَن ِمَن ٱلنه
ُ بَِما َيۡعَملُوَن   إِۡذ يُبَي ُِتوَن َما لَا يَۡرَضيَٰ ِمَن ٱلَۡقۡوِلِۚ وََكاَن ٱَّلله

 ١٠٨ ُمحِيًطا 
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. هان! شما کسانی هستید که در زندگی دنیا از آنان  109

ز قیامت در برابر هللا از آنان  دفاع کردید؛ پس کیست که رو

[ کارسازشان دفاع کند؟ یا چه کسی است که ]مراقب و

 باشد؟

ۡنَيا َفَمن   ةِ ٱلدُّ ُؤلَآِء َجََٰدلُۡتۡم َعۡنُهۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ نُتۡم َهَٰٓ
َ
أ َهَٰٓ

ن يَُكوُن َعلَۡيِهۡم   م مه
َ
َ َعۡنُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ أ يَُجَِٰدُل ٱَّلله

 ١٠٩ َوكِيلٗا

و هر کس عمل ناشایستی مرتکب شود یا ]با  .110

نافرمانی از دستور هللا و رسولش[ به خود ستم کند ]و[ 

سپس از هللا آمرزش بخواهد، هللا را آمرزندۀ مهربان خواهد  

 یافت.

َ َيِجِد   ۡو َيۡظلِۡم َنۡفَسُهۥ ُثمه يَۡسَتۡغفِرِ ٱَّلله
َ
َوَمن َيۡعَمۡل ُسوًٓءا أ
َ َغُفوٗرا رهِحيمٗ   ١١٠ ا ٱَّلله

. و هر کس گناهی مرتکب شود، تنها به زیان خویش  111

 کند؛ و هللا همواره دانای حکیم است. ]چنین[ می
  ُ َوَمن يَۡكِسۡب إِثٗۡما فَإِنهَما يَۡكِسُبُهۥ عَلَىَٰ َنۡفِسهۚۦِْ وَكَاَن ٱَّلله

 ١١١ َعلِيًما َحِكيٗما 

. و هر کس خطا یا گناهی مرتکب شود، سپس آن را  112

گناهی بیندازد، قطعاً ]بارِ[ بهتان و گناه گردن بیبر 

 آشکاری را بر دوش گرفته است.

ا َفَقِد   ۡو إِثٗۡما ُثمه يَۡرِم بِهِۦ بَرِيٓـ ٗ
َ
َوَمن يَۡكِسۡب َخِطٓيـ ًَة أ

بِيٗنا   ١١٢ ٱۡحَتَمَل ُبۡهَتَٰٗنا َوِإثٗۡما مُّ

. و ]ای پیامبر،[ اگر فضِل هللا و رحمتش بر تو نبود،  113

وهی از آنان قصد داشتند که تو را گمراه کنند ]تا گر

[ را  [ جز خودشان ]كسىناعادالنه قضاوت کنی[؛ و]لى

رسانند؛ و هللا  سازند و هیچ زیانی به تو نمیگمراه نمى 

کتاب ]= قرآن[ و حکمت ]= سنت[ را بر تو نازل کرد و آنچه  

دانستی به تو آموخت؛ و همواره فضِل هللا بر تو  را نمی

 است.زرگ ]و بسیار[ بوده ب

ن  
َ
ِۡنُهۡم أ آئَِفة  م  ِ َعلَۡيَك َوَرۡحمَُتُهۥ لََهمهت طه َولَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله

  ِۚ ونََك ِمن َشۡيٖء نُفَسُهۡمۖۡ َوَما يَُضرُّ
َ
هٓا أ يُِضلُّوَك َوَما يُِضلُّوَن إِل

ُ َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة وََعلهَمَك َما  نَزَل ٱَّلله
َ
لَۡم  َوأ

ِ َعلَۡيَك َعِظيٗما   ١١٣ تَُكن َتۡعلَُمْۚ وََكاَن فَۡضُل ٱَّلله

. در بسیاری از ]سخنان درگوشی و[ نجواهای آنان  114

خیری نیست، مگر ]در گفتارِ[ كسى كه به ]دادِن[  

ای یا كاری پسندیده یا سازشى میان مردم فرمان صدقه

دهد؛ و هر کس برای رضایت هللا چنین کند، به زودی 

 پاداش بزرگی به وی خواهیم داد.

ۡو  
َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
ها َمۡن أ َُٰهۡم إِل جَۡوى ِن نه ها َخيَۡر فِي َكثِيٖر م  ۞ل

َٰلَِك ٱبۡتَِغآَء   اِسِۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذ ۡو إِۡصَلَِٰۭح َبيَۡن ٱلنه
َ
َمۡعُروٍف أ

ۡجًرا َعِظيٗما 
َ
ِ فََسوَۡف نُۡؤتِيهِ أ  ١١٤ َمۡرَضاِت ٱَّلله

پس از آنکه ]راه حق و[ هدایت برایش  کس . و هر 115

روشن شد با پیامبر مخالفت ورزد و از راهی جز راه مؤمنان  

پیروی کند، او را به آنچه ]برای خود برگزیده و از آن[ پیروی 

کشانیم؛ و ]حقا که  گذاریم و به دوزخ میکرده است وامی 

 دوزخ[ چه بد جایگاهی است!

نُۢ َبۡعِد َما تَبَيهَن لَُه ٱلُۡهَدىَٰ َويَتهبِۡع  َوَمن يَُشاقِِق ٱلرهُسوَل مِ 
هيَٰ َونُۡصلِهِۦ َجَهنهَمۖۡ   َغيَۡر َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمنِيَن نَُول ِهِۦ َما تََول

 ١١٥ وََسآَءۡت َمِصيًرا 

. هللا این ]گناه[ را كه به او شرک آورده شود، قطعاً  116

کس که  آمرزد و غیر آن ]هر گناهی[ را برای هر نمى 

تردید در  کس به هللا شرک آوَرد، بیآمرزد؛ و هر بخواهد می

 است. گمراهی دور و درازی افتاده

َٰلَِك لَِمن   ن يُۡشَرَك بِهِۦ َويَۡغفُِر َما ُدوَن َذ
َ
َ لَا َيۡغفُِر أ إِنه ٱَّلله

ُۢا بَعِيًدا  َ ِ َفَقۡد َضله َضَلَٰل ْۚ َوَمن يُۡشرِۡك بِٱَّلله  ١١٦ يََشآُء
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ای ]همچون  های مادینه]مشرکان[ به جای هللا ُبت. 117

خوانند و ]در حقیقت،[ جز الت و ُعز ی و منات[ را می

 خوانند.شیطان سرکش را نمی

ها َشۡيَطَٰٗنا  هٓا إَِنَٰٗثا َوِإن يَۡدُعوَن إِل ۦٓ إِل إِن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ
رِيٗدا  ١١٧ مه

ور ساخت و او . ]همان که[ هللا او را از رحمت خویش د118

 گفت: »از بندگان تو، سهمی معی ن برخواهم گرفت.
ۡفُروٗضا  خَِذنه ِمۡن ِعَبادَِك نَِصيٗبا مه ته

َ
ۘ َوَقاَل لَأ ُ  ١١٨ لهَعَنُه ٱَّلله

کنم و به آرزوهای باطل  . و مسلماً آنان را گمراه می119

دهم که گوش چهارپایان را افکنم؛ و به آنان دستور میمی

کنم تا آفرینش هللا را تغییر وادارشان می بشکافند و

کس شیطان را به جای هللا دوست ]و دهند«؛ و هر 

 است.کارساز[ خود گیرد، قطعاً زیانی آشکار کرده 

نَۡعَِٰم  
َ
َمن ِيَنهُهۡم َوٓأَلُمَرنهُهۡم فَلَُيبَت ُِكنه َءاَذاَن ٱلۡأ

ُ
ِضلهنهُهۡم َولَأ

ُ
َولَأ

ا  َوٓأَلُمَرنهُهۡم فَلَُيغَ  ۡيَطََٰن َولِي ٗ ِْۚ َوَمن َيتهِخِذ ٱلشه ي ُِرنه َخلَۡق ٱَّلله
بِيٗنا  ِ َفَقۡد َخِسَر ُخۡسَراٗنا مُّ ِن ُدوِن ٱَّلله  ١١٩ م 

دهد و آنها را در . ]آرى،[ شیطان به آنان وعده مى120

ای جز فریب  اندازد و به آنان وعده]داِم[ آرزوها می

 دهد.نمى 

ها ُغُروًرا يَعُِدُهۡم َويَُمن ِيِهۡمۖۡ  ۡيَطَُٰن إِل  ١٢٠  َوَما يَعُِدُهُم ٱلشه

. آنان ]= پیروان شیطان[ جایگاهشان دوزخ است و 121

 یابند.هیچ راه فراری از آن نمی
َُٰهۡم َجَهنهُم َولَا َيِجُدوَن َعۡنَها َمحِيٗصا  َوى

ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
 ١٢١ أ

اند و کارهای شایسته  که ایمان آورده . و کسانی122

هایی ]از بهشت[ وارد اند، به زودی آنان را در باغانجام داده

کنیم که جویبارها از زیر ]درختان[ آن جاری است؛ می

جاودانه در آن خواهند ماند؛ وعدۀ هللا حق است و کیست 

 هایش[ از هللا راستگوتر باشد؟که در گفتار ]و وعده

َٰلَِحَٰتِ  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َٰٖت   َوٱل َسُنۡدِخلُُهۡم َجنه
اْۚ   ِ َحق ٗ بَٗداۖۡ وَۡعَد ٱَّلله

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َتجۡ
ِ قِيلٗا ۡصَدُق ِمَن ٱَّلله

َ
 ١٢٢ َوَمۡن أ

. ]ای مسلمانان، نجات و رستگاری وابسته[ به  123

کس کار   آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست. هر

ناشایستی انجام دهد، به کیفرش خواهد رسید و دوست 

 و یاوری جز هللا برای خود نخواهد یافت.

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰبِۗ َمن َيۡعَمۡل ُسوٗٓءا  
َ
ِ أ َمانِي 

َ
َمانِي ُِكۡم َولَٓا أ

َ
لهيَۡس بِأ

ا َولَا نَِصيٗرا ِ َولِي ٗ  ١٢٣ ُيجَۡز بِهِۦ َولَا َيِجۡد لَُهۥ ِمن ُدوِن ٱَّلله

کس ـ چه مرد و چه زن ـ که کارهای شایسته  . و هر124

شوند و به  کند و مؤمن باشد، ]همۀ[ آنان وارد بهشت می

اندازۀ ذرۀ ناچیزی ]حتی به اندازۀ شکاِف پشت هستۀ  

 خرمایی نیز[ به آنان ستم نخواهد شد. 

نَثيَٰ وَُهَو ُمۡؤِمن   
ُ
ۡو أ

َ
َٰلَِحَِٰت ِمن َذَكٍر أ َوَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصه

ْوَلَٰٓ 
ُ
 ١٢٤ ئَِك يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة َولَا ُيۡظلَُموَن نَقِيٗرافَأ

. و دین چه کسی بهتر از ]دین[ کسی است که  125

خالصانه خود را تسلیم هللا كرده و نیكوكار است و از آیین  

گرا پیروى نموده است؟ و هللا ابراهیم را به  ابراهیِم حق

 دوستی خالصانه خود برگزید.

ۡحَسُن 
َ
ِ وَُهَو ُمحِۡسن  َوٱتهَبَع  َوَمۡن أ ۡسلََم وَۡجَهُهۥ َّلِله

َ
ۡن أ ِمه دِيٗنا م 

ُ إِبَۡرَٰهِيَم َخلِيلٗا خََذ ٱَّلله ُۗ َوٱته  ١٢٥ ِملهَة إِبَۡرَٰهِيَم َحنِيٗفا

ها و زمین است از آِن هللا است و . و آنچه در آسمان126

 هللا همواره به هر چیزی احاطه دارد. 
ِ َما فِي ٱلسه  ِ َشۡيٖء  َوَّلِله

ُ بِكُل  ۡرِضِۚ وََكاَن ٱَّلله
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو

حِيٗطا   ١٢٦ مُّ
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. و ]ای پیامبر، مسلمانان[ از تو دربارۀ زنان نظرخواهی  127

دهد و در آنچه از  کنند؛ بگو: »هللا درباره آنان فتوا میمی

شود ]نیز[ آمده است که  کتاب ]هللا[ بر شما خوانده می

رۀ دختران یتیمی که حقِ مقررشان ]از مهریه  ]حکِم او[ دربا

پردازید و به ازدواج با آنان تمایل ندارید ]و از  و ارث[ را نمی

روی طمع در اموالشان، آنان را از ازدواج با دیگران نیز منع 

کنید[، و ]همچنین دستور او تعالی در مورد[ کودکان می

صاف ناتوان ]این است[ که: »در حق یتیمان به عدل و ان 

دهید، هللا به آن  ها که انجام بکوشید«؛ و هر آنچه از نیکی

 آگاه است.

ُ ُيۡفتِيُكۡم فِيِهنه َوَما ُيۡتلَىَٰ   َويَۡسَتۡفُتونََك فِي ٱلن َِسآِءِۖ قُِل ٱَّلله
َٰتِي لَا تُۡؤتُوَنُهنه   َعلَۡيُكۡم فِي ٱلِۡكَتَِٰب فِي يََتََٰمي ٱلن َِسآِء ٱله

ن تَنِكُحوُهنه َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفِيَن ِمَن  َما ُكتَِب لَُهنه َوتَ 
َ
رَۡغُبوَن أ

ن َتُقوُمواْ لِلَۡيَتََٰميَٰ بِٱلۡقِۡسِطِۚ َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخيٖۡر  
َ
ٱلۡوِلَۡدَِٰن َوأ

َ َكاَن بِهِۦ َعلِيٗما   ١٢٧ فَإِنه ٱَّلله

گردانِی شوهرش بیم . و اگر زنی از ناسازگاری یا روی128

نظر از برخی ی نیست که ]با صرفداشت، بر آن دو گناه

حقوق و وظایف[ با یکدیگر آشتی کنند؛ و آشتی بهتر ]از  

ها را فراگرفته  طالق[ است و]لی طمع و[ ُبخل، نْفس 

گذرد[؛ و اگر نیکی  است ]و هیچ کس از حق خویش نمی

کنید و پرهیزگاری پیشه سازید، قطعاً هللا به آنچه انجام 

 دهید آگاه است.می

ۡو إِۡعَراٗضا فَلَا ُجَناَح َوِإِن 
َ
ةٌ َخافَۡت ِمنُۢ َبۡعلَِها نُُشوًزا أ

َ
ٱۡمَرأ

  ُۗ لُۡح َخيۡر  ن يُۡصلَِحا بَيَۡنُهَما ُصلۡٗحاْۚ َوٱلصُّ
َ
َعلَۡيِهَمآ أ

  َ ْۚ َوِإن ُتحِۡسُنواْ َوَتتهُقواْ فَإِنه ٱَّلله حه نُفُس ٱلشُّ
َ
ۡحِضَرِت ٱلۡأ

ُ
َوأ

 ١٢٨ َكاَن بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا

توانید ]از  . و ]شما مردان[ هر چند بکوشید هرگز نمی129

نظر محبت قلبی[ میان زنان عدالت برقرار کنید؛ پس  

یکسره ]به یکی میل نکنید و[ از یكى روى نگردانید که او  

را بالتکلیف رها کنید؛ و اگر سازش نمایید و پرهیزگاری  

 تردید هللا آمرزندۀ مهربان است.کنید، بی

ن َتۡعِدلُواْ َبيَۡن ٱلن َِسآِء َولَۡو َحرَۡصُتۡمۖۡ فَلَا  
َ
َولَن تَۡسَتِطيُعٓواْ أ

تَِميلُواْ ُكله ٱلَۡمۡيِل َفَتَذُروَها َكٱلُۡمَعلهَقةِِۚ َوِإن تُۡصلُِحواْ َوَتتهُقواْ  
َ َكاَن َغُفوٗرا رهِحيٗما   ١٢٩ فَإِنه ٱَّلله

ر جدا شوند، هللا  . و اگر آن دو ]= زن و شوهر[ از یکدیگ130

نیاز هر یک از آنان را از گشایش ]و بخشش[ خویش بی

 سازد؛ و هللا همواره گشایشگرِ حکیم است.می

ُ َوَِٰسًعا  ِن َسَعتِهۚۦِْ وََكاَن ٱَّلله ا م 
ُ ُكل ٗ َقا ُيۡغِن ٱَّلله َوِإن َيَتَفره

 ١٣٠ َحِكيٗما 

 ها و زمین است از آِن هللا است؛ و. و آنچه در آسمان131

ما به کسانی که پیش از شما به آنان کتاب ]آسمانی[ 

داده شد و ]همچنین[ به شما سفارش کردیم که: »از هللا  

ها پروا کنید«، و اگر کافر شدید، ]بدانید که[ آنچه در آسمان

 است.نیازِ ستوده و زمین است از آِن هللا است و هللا بی

َِٰت َوَما فِي ٱ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه هِذيَن  َوَّلِله ۡيَنا ٱل ۡرِضِۗ َولََقۡد وَصه
َ
لۡأ

ْۚ َوِإن   َ ِن ٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلُِكۡم َوِإيهاُكۡم أ

ُ
أ

  ُ ۡرِضِۚ وََكاَن ٱَّلله
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه تَۡكُفُرواْ فَإِنه َّلِله

 ١٣١ َغنِيًّا َحمِيٗدا

ین است، از آِن هللا است و ها و زم. و آنچه در آسمان132

 همین بس که هللا ]مراقب و[ کارگزار ]بندگان[ باشد.
ِ َوكِيلًا ۡرِضِۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه  ١٣٢ َوَّلِله

. ای مردم، اگر او تعالی بخواهد، شما را از میان 133

این ]کار[   آورد؛ و هللا همواره بربرد و دیگرانی را می می

 تواناست.

  ُ ِت أَـِبَخرِيَنْۚ وََكاَن ٱَّلله
ۡ
اُس َويَأ َها ٱلنه يُّ

َ
 يُۡذهِۡبُكۡم أ

ۡ
إِن يََشأ

َٰلَِك قَِديٗرا  ١٣٣ عَلَىَٰ َذ
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کس ]در قبال کارهایش[ پاداش دنیا را   . هر134

خواهد، ]بداند که[ پاداش دنیا و آخرت نزد هللا است و می

 هللا همواره شنوای بیناست.

ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۚ  مه  ِ ثََواُب ٱلدُّ ۡنَيا فَعِنَد ٱَّلله ن َكاَن يُرِيُد ثََواَب ٱلدُّ
ُۢا بَِصيٗرا ُ َسِميَع  ١٣٤ وََكاَن ٱَّلله

اید، برپادارندۀ عدالت . ای کسانی که ایمان آورده135

باشید ]و[ برای هللا شهادت دهید؛ هر چند به زیان خودتان 

نزدیکان ]شما[ باشد. اگر ]یكى از دو طرف یا پدر و مادر و 

دعوا[ توانگر یا نیازمند باشد، ]باز هم[ هللا ]از شما[ به آن  

دو نفر سزاوارتر است؛ پس از هوای نفس پیروی نکنید که  

شوید؛ و اگر زبان را بگردانید ]و حق را  ]از حق[ منحرف می

هللا  تحریف کنید[ یا ]از اظهار آن[ خودداری نمایید، مسل ماً 

 دهید آگاه است.به آنچه انجام می

  ِ َِٰميَن بِٱلۡقِۡسِط ُشَهَدآَء َّلِله هِذيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَوه َها ٱل يُّ
َ
أ ۞َيَٰٓ

ۡقَربِيَنْۚ إِن يَُكۡن َغنِيًّا  
َ
َٰلَِديِۡن َوٱلۡأ وِ ٱلَۡو

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
َولَۡو عَلَىَٰٓ أ

 َ ۡولَيَٰ بِِهَماۖۡ فَل
َ
ُ أ ۡو فَقِيٗرا فَٱَّلله

َ
ْْۚ َوِإن  أ ن َتۡعِدلُوا

َ
ا تَتهبُِعواْ ٱلَۡهَوىَٰٓ أ

َ َكاَن بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا  ۡو ُتۡعرُِضواْ فَإِنه ٱَّلله
َ
اْ أ ۥٓ  ١٣٥ تَلُۡو

اید، به هللا و پیامبرش و که ایمان آورده. ای کسانی 136

کتابی که بر او نازل کرده است و ]به هر[ کتابی که پیش  

ت ایمان بیاورید ]و بر آن پایدار باشید[؛  اساز این فرستاده 

ها و پیامبرانش و روز  کس به هللا و فرشتگاِن او و کتابو هر 

تردید، در گمراهِی دور و درازی افتاده قیامت کفر بورزد، بی

 است.

هِذي   ِ َورَُسولِهِۦ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱل هِذيَن َءاَمُنٓواْ َءاِمُنواْ بِٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ْۚ َوَمن  نَزه  نَزَل ِمن َقۡبُل
َ
هِذٓي أ َل عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱل

ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ   يَۡكُفۡر بِٱَّلله
ُۢا بَعِيًدا َ  ١٣٦ َفَقۡد َضله َضَلَٰل

که ایمان آوردند، سپس کافر  تردید، کسانی. بی137

مان آوردند و باز کافر شدند و آنگاه بر شدند و پس از آن ای

کفر ]خود[ افزودند، هللا هرگز بر آن نیست که آنان را  

ببخشاید و به راهی ]راست که به سعادت ابدی ختم 

 گردد[ هدایتشان کند.می

هِذيَن َءاَمُنواْ ُثمه َكَفُرواْ ُثمه َءاَمُنواْ ُثمه َكَفُرواْ ُثمه   إِنه ٱل
ُ لَِيۡغفَِر لَُهۡم َولَا لَِيۡهِدَيُهۡم  ٱۡزَداُدواْ ُكۡفرٗ  هۡم يَُكِن ٱَّلله ا ل

ُۢا َ  ١٣٧ َسبِيل

. ]ای پیامبر،[ به منافقان خبر بده که عذابی دردناک 138

 برایشان ]در پیش[ است. 
لِيًما 

َ
نه لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
ِر ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن بِأ ِ  ١٣٨ بَش 

مؤمنان به  . ]همان[ کسانی که کافران را به جای 139

جویند؟  گزینند. آیا سربلندی را نزد آنان میدوستی برمی 

 ]باید بدانند که[ همۀ سربلندی از آِن هللا است. 

ۡولَِيآَء ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَنْۚ 
َ
َٰفِرِيَن أ هِذيَن َيتهِخُذوَن ٱلَۡك ٱل

ِ َجمِيٗعا  َة َّلِله َة فَإِنه ٱلۡعِزه يَبَۡتُغوَن ِعنَدُهُم ٱلۡعِزه
َ
 ١٣٩ أ

. و ]ای مؤمنان،[ مسلماً ]هللا این ُحکم را[ در این  140

کتاب ]= قرآن[ بر شما نازل کرده است که: »چون شنیدید 

کنند و آن را به تمسخر ]افرادی[ آیات هللا را انکار می

گیرند، با آنان ننشینید تا به سخنی دیگر بپردازند. ]اگر می

شما ]نیز[ همانند  با آنان بنشینید،[ در این صورت، قطعاً 

تردید، هللا همۀ منافقان و کافران را  آنان خواهید بود«. بی

 آورد.در دوزخ گِرِد هم می

  ِ ۡن إَِذا َسِمۡعُتۡم َءاَيَِٰت ٱَّلله
َ
َل َعلَۡيُكۡم فِي ٱلِۡكَتَِٰب أ َوَقۡد نَزه

 بَِها فَلَا َتۡقُعُدواْ َمَعُهۡم َحتهيَٰ َيخُو
ُ
ُضواْ  يُۡكَفُر بَِها َويُۡسَتۡهَزأ

َ َجاِمُع   ِۡثلُُهۡمُۗ إِنه ٱَّلله ۦٓ إِنهُكۡم إِٗذا م  ِ فِي َحِديٍث َغيۡرِه
َٰفِرِيَن فِي َجَهنهَم َجمِيًعا   ١٤٠ ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱلَۡك
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که ]از سرِ بدخواهی، همواره[ شما . ]همان[ کسانی 141

را زیر نظر دارند ]و منتظر هستند که چه چیزی به شما 

رسد[؛ اگر پیروزی و گشایشی از جانب هللا نصیبتان می

ای گویند: »مگر ما با شما نبودیم؟« و اگر بهرهگردد، می

گویند: »مگر ما  نصیب کافران گردد، ]به آنان[ می

پشتیبانتان نبودیم و شما را از ]گزنِد[ مؤمنان باز  

نداشتیم؟«؛ پس هللا روز قیامت میان شما داوری  نمی 

هللا هرگز برای کافران راهی ]برای تسلط[ بر   کند؛ ومی

 است. مؤمنان قرار نداده 

ِ قَالُٓواْ   َِن ٱَّلله هِذيَن َيتََربهُصوَن بُِكۡم فَإِن َكاَن لَُكۡم َفۡتح  م  ٱل
لَۡم  

َ
َٰفِرِيَن نَِصيب  قَالُٓواْ أ َعُكۡم َوِإن َكاَن لِلَۡك لَۡم نَُكن مه

َ
أ

ُ َيحُۡكُم  نَۡسَتۡحوِۡذ َعلَۡيُكۡم َوَنۡمنَ  َِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَنْۚ فَٱَّلله ۡعُكم م 
َٰفِرِيَن عَلَى   ُ لِلَۡك بَيَۡنُكۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ َولَن َيجَۡعَل ٱَّلله

 ١٤١ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َسبِيلًا

تردید، منافقان ]با دروغگویی و تظاهرشان[ با هللا  . بی142

  کنند ]و حال آنکه به سزای رفتارشان[ هللافریبکاری می

دهندۀ آنان است؛ و چون به نماز برخیزند، با سستی فریب 

کنند و هللا را  خیزند ]و[ با مردم ریاکاری می کاهلی برمی  و

 کنند.جز اندکی یاد نمی 

َ وَُهَو َخَِٰدُعُهۡم َوِإَذا قَاُمٓواْ إِلَي   إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن يَُخَِٰدُعوَن ٱَّلله
ةِ قَاُمواْ ُكَسالَيَٰ يُ  لَوَٰ ها  ٱلصه َ إِل اَس َولَا يَۡذُكُروَن ٱَّلله َرآُءوَن ٱلنه

 ١٤٢ قَلِيلٗا

. ]منافقان[ بین این دو ]گروه مؤمنان و کافران[ متحی ر و 143

 سرگردانند؛ نه با اینانند و نه با آنان؛ و ]ای پیامبر،[ هر

کس که هللا او را گمراه کند، راهی برای ]هدایتِ[ او 

 نخواهی یافت.

َذبَۡذبِ  ِۚ َوَمن  مُّ َٰلَِك لَٓا إِلَيَٰ َهَُٰٓؤلَآِء َولَٓا إِلَيَٰ َهَُٰٓؤلَآِء يَن َبيَۡن َذ
ُ فَلَن َتِجَد لَُهۥ َسبِيلٗا  ١٤٣ يُۡضلِِل ٱَّلله

اید، کافران را به جای . ای کسانی که ایمان آورده144

خواهید برای هللا  مؤمنان، دوستان ]خود[ نگیرید. آیا می

 ]برای عذاب[ پدید آورید؟ دلیل آشکاری به زیاِن خود

ۡولَِيآَء ِمن ُدوِن  
َ
َٰفِرِيَن أ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ ٱلَۡك َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ِ َعلَۡيُكۡم ُسلَۡطَٰٗنا   ن َتجَۡعلُواْ َّلِله
َ
تُرِيُدوَن أ

َ
ٱلُۡمۡؤِمنِيَنْۚ أ

بِيًنا   ١٤٤ مُّ

 ترین درجاتِ دوزخند و هرگز. همانا منافقان در پایین145

 یاوری برایشان نخواهی یافت.
ارِ َولَن َتِجَد لَُهۡم   ۡسَفِل ِمَن ٱلنه

َ
ۡرِك ٱلۡأ إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن فِي ٱلده

 ١٤٥ نَِصيًرا 

. مگر کسانی که توبه کردند و ]باطِن خویش را[ اصالح  146

نمودند و به ]کتابِ[ هللا تمسک جستند و دین خود را برای  

نان با مؤمنانند و هللا پاداش هللا خالص گرداندند؛ که ای 

 بزرگی به مؤمنان خواهد داد.

ۡخلَُصواْ  
َ
ِ َوأ ۡصلَُحواْ َوٱۡعَتَصُمواْ بِٱَّلله

َ
هِذيَن تَابُواْ َوأ ها ٱل إِل

  ُ ْوَلَٰٓئَِك َمَع ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۖۡ وََسۡوَف يُۡؤِت ٱَّلله
ُ
ِ فَأ دِيَنُهۡم َّلِله

ۡجًرا َعِظيٗما 
َ
 ١٤٦ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن أ

. اگر شکر کنید و ایمان آورید، هللا چه نیازی به مجازات 147

 شما دارد؟ و هللا همواره قدرداِن داناست.
  ُ ُ بَِعَذابُِكۡم إِن َشَكۡرُتۡم َوَءاَمنُتۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله ا َيۡفَعُل ٱَّلله مه

 ١٤٧ َشاكًِرا َعلِيٗما 

. هللا بدگویِی آشکار را دوست ندارد، مگر از جانب 148

که به او ستم شده است ]و ناچار زبان به شکایت کسی 

 گشاید[؛ و هللا همواره شنوای داناست.و نفرین می

ها َمن ُظلَِمْۚ وََكاَن   وِٓء ِمَن ٱلَۡقۡوِل إِل ُ ٱلۡجَۡهَر بِٱلسُّ ها ُيحِبُّ ٱَّلله ۞ل
ُ َسِميًعا َعلِيًما   ١٤٨ ٱَّلله
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رید یا از  . اگر کار نیک را آشکار کنید یا آن را پنهان دا149

بدی ]و ستمی که به شما رسیده است[ درگذرید، ]بدانید  

 تردید، هللا همواره آمرزندۀ تواناست.که[ بی

َ َكاَن   ۡو َتۡعُفواْ َعن ُسوٖٓء فَإِنه ٱَّلله
َ
ۡو ُتخُۡفوُه أ

َ
إِن ُتۡبُدواْ َخيًۡرا أ

ا قَِديًرا   ١٤٩ َعُفو ٗ

د و ورزن. كسانى كه به هللا و پیامبرانش كفر مى150

خواهند میان هللا و پیامبرانش جدایى اندازند و مى

گویند: »ما به بعضى ایمان داریم و بعضى را انكار مى

خواهند در این ]میان، بین کفر و ایمان كنیم« و مىمى

 برای خود[ راهى برگزینند.

 ْ ِقُوا ن ُيَفر 
َ
ِ َورُُسلِهِۦ َويُرِيُدوَن أ هِذيَن يَۡكُفُروَن بِٱَّلله   إِنه ٱل

ِ َورُُسلِهِۦ َويَُقولُوَن نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض َونَۡكُفُر بَِبۡعٖض  َبيَۡن ٱَّلله
َٰلَِك َسبِيلًا ن َيتهِخُذواْ َبيَۡن َذ

َ
 ١٥٠ َويُرِيُدوَن أ

. آنان به راستی كافرند و ما براى كافران عذابى 151

 ایم.بار مهیا كردهخفت
عۡ 

َ
اْۚ َوأ َٰفُِروَن َحق ٗ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡك

ُ
َٰفِرِيَن َعَذاٗبا  أ َتۡدنَا لِلَۡك

ِهيٗنا   ١٥١ مُّ

اند و . و كسانى كه به هللا و پیامبرانش ایمان آورده152

گذارند، به زودى ]هللا[  میان هیچ یک از آنان تفاوت نمى 

كند و هللا همواره آمرزندۀ مهربان پاداششان را عطا مى

 است.

ِ َورُُسلِهِۦ هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله ِۡنُهۡم   َوٱل َحٖد م 
َ
ِقُواْ َبيَۡن أ َولَۡم ُيَفر 

ُ َغُفوٗرا   ُجورَُهۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله
ُ
ْوَلَٰٓئَِك َسۡوَف يُۡؤتِيِهۡم أ

ُ
أ

 ١٥٢ رهِحيٗما 

خواهند که ]به  . ]ای پیامبر،[ اهل کتاب از تو می153

نشانۀ راستگویی، یکباره[ کتابی از آسمان برایشان نازل 

درخواستشان را بزرگ مشمار؛ زیرا آنان[ از  کنی. ]این 

تر از این خواستند و تر و[ عجیبموسی ]چیزی بزرگ

گفتند: »هللا را آشکارا به ما نشان بده«؛ به خاطر  

[ آنان را فرو گرفت؛ ]ی مرگدرخواستِ ناحقشان، صاعقه

آنگاه ]چون هللا آنان را دوباره زنده کرد[ پس از آنکه  

ایشان آمد، گوساله را ]به عنوان  های آشکار برنشانه

معبود[ گرفتند و]لی ما پس از آنکه توبه کردند[ از آن  

]گناهشان نیز[ درگذشتیم و به موسی دلیلی آشکار 

 بخشیدیم.

  ِۚ َمآِء َِن ٱلسه َِل َعلَۡيِهۡم كَِتَٰٗبا م  ن ُتنَز 
َ
ۡهُل ٱلِۡكَتَِٰب أ

َ
يَۡسـ َلَُك أ

ۡكبََر مِ 
َ
لُواْ ُموَسيَٰٓ أ

َ
َ َجۡهَرٗة  َفَقۡد َسأ رِنَا ٱَّلله

َ
َٰلَِك َفَقالُٓواْ أ ن َذ

خَُذواْ ٱلۡعِۡجَل ِمنُۢ َبۡعِد َما   َٰعَِقُة بُِظلِۡمِهۡمْۚ ُثمه ٱته َخَذۡتُهُم ٱلصه
َ
فَأ

َٰلَِكْۚ َوَءاتَيَۡنا ُموَسيَٰ ُسلَۡطَٰٗنا   َجآَءۡتُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰت َفَعَفۡونَا َعن َذ
بِيٗنا   ١٥٣ مُّ

پیمان ]گرفتن از[ آنان ]کوه[ طور را باالی . و به سببِ 154

سرشان برافراشتیم و ]نیز[ به آنان گفتیم: »با فروتنی از  

المقدس[ وارد شوید« و ]همچنین[ به آنان دروازۀ ]بیت

گفتیم: »حرمتِ شنبه را نشکنید ]و از صید ماهی در این  

روز دست بکشید[« و از آنان پیمانی سخت و استوار  

 گرفتیم.

وَر بِِميَثَٰقِِهۡم َوقُلَۡنا لَُهُم ٱۡدُخلُواْ ٱلَۡباَب  َوَرفَ  ۡعَنا فَوَۡقُهُم ٱلطُّ
َخۡذنَا ِمۡنُهم  

َ
ۡبِت َوأ ٗدا َوقُلَۡنا لَُهۡم لَا َتۡعُدواْ فِي ٱلسه ُسجه

ِيَثًَٰقا َغلِيٗظا   ١٥٤ م 

. ]آنان را لعنت کردیم[ به خاطر اینکه پیمانشان را  155

ورزیدند و پیامبران را به ناحق شکستند و به آیاتِ هللا کفر 

های ما، کشتند و ]نیز از روی تمسخر[ گفتند كه: »بر دل

پرده ]انداخته شده[ است ]که سخن حق را درک  

هایشان ُمهر کنیم[«؛ بلكه هللا به خاطر کفرشان بر دل نمی 

 آورند.زده است؛ بنابراین جز اندکی ]از آنان[ ایمان نمى

ِيَثَٰ  ِ َوَقۡتلِِهُم  فَبَِما َنۡقِضِهم م  َقُهۡم َوُكۡفرِهِم أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
  ُ ْۚ بَۡل َطَبَع ٱَّلله ٖ َوقَۡولِِهۡم قُلُوبَُنا ُغلُۡفُۢ ۢنبَِيآَء بَِغيِۡر َحق 

َ
ٱلۡأ

ها قَلِيلٗا  ١٥٥ َعلَۡيَها بُِكۡفرِهِۡم فَلَا يُۡؤِمُنوَن إِل
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. و ]نیز آنان را لعنت کردیم[ به سبب كفرشان و آن  156

 زرگى كه به مریم زدند؛تهمت ب
 ١٥٦ َوبُِكۡفرِهِۡم َوقَۡولِِهۡم عَلَىَٰ َمۡريََم ُبۡهَتًَٰنا َعِظيٗما 

. و ]همچنان آنان را لعنت کردیم به خاطر این[  157

ـ پیامبر هللا سخنشان که: »ما مسیح ـ عیسی پسر مریم 

را کشتیم«؛ در حالی که نه او را کشتند و نه به دار 

[ بر آنان ُمشَتبَه شد ]و مردی را که  آویختند؛ بلکه ]امر

شبیه عیسی بود به دار کشیدند[ و كسانى كه دربارۀ او 

اختالف كردند، قطعاً راجع به وی دچار تردیدند و هیچ 

كنند؛ و علمى به آن ندارند، مگر آنكه از گمان پیروى مى

 اند. یقیناً او را نکشته

ِ  َوقَۡولِِهۡم إِنها َقَتلَۡنا ٱلَۡمِسيَح عِ  يَسي ٱۡبَن َمۡريََم رَُسوَل ٱَّلله
هِذيَن   َوَما َقَتلُوُه َوَما َصلَُبوُه َوَلَِٰكن ُشب َِه لَُهۡمْۚ َوِإنه ٱل

ها ٱت َِباَع   ِۡنُهْۚ َما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعلٍۡم إِل ٖ م  ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِ لَِفى َشك 
ُۢا ْۚ َوَما َقَتلُوُه يَقِيَن ِ ن   ١٥٧ ٱلظه

ا به سوی خویش باال ُبرد؛ و هللا  . بلکه هللا او ر158

 ناپذیرِ حکیم است.شکست
ُ َعزِيًزا َحِكيٗما  ُ إِلَۡيهِِۚ وََكاَن ٱَّلله َفَعُه ٱَّلله  ١٥٨ بَل ره

. و ]کسی[ از اهل کتاب نیست، مگر اینکه پیش از  159

آوَرد و روز مرگش ]= مرگ عیسی[، حتماً به او ایمان می

 ایماِن[ آنان گواه خواهد بود.قیامت ]نیز[ وی بر ]کفر و 

ها لَُيۡؤِمنَنه بِهِۦ َقۡبَل َمۡوتِهِۖۦۡ َويَۡوَم   ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب إِل
َ
ِۡن أ َوِإن م 

 ١٥٩ ٱلۡقَِيََٰمةِ يَُكوُن َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا 

. پس به سزاى ستمى كه از یهود سر زد و به سبب 160

زهای اینکه ]مردم را[ بسیار از راه هللا بازداشتند، ما چی

 ای را که برایشان حالل بود، بر آنان حرام کردیم.پاکیزه

ِحلهۡت لَُهۡم  
ُ
ۡمَنا َعلَۡيِهۡم َطي َِبٍَٰت أ هِذيَن َهاُدواْ َحره َِن ٱل فَبُِظلٖۡم م 

ِ َكثِيٗرا هِۡم َعن َسبِيِل ٱَّلله ِ  ١٦٠ َوبَِصد 

[ ربا گرفتن شان ـ با آنكه از آن نهى . و ]نیز به سزای161

خوردند؛ و ما ند ـ و اینکه ماِل مردم را به ناروا میشده بود

 ایم.براى كافرانشان عذابى دردناک مهی ا كرده

اِس   ََٰل ٱلنه ۡمَو
َ
ۡكلِِهۡم أ

َ
اْ َوَقۡد ُنُهواْ َعۡنُه َوأ ِبَوَٰ ۡخِذهُِم ٱلر 

َ
َوأ

لِيٗما 
َ
َٰفِرِيَن مِۡنُهۡم َعَذابًا أ ۡعَتۡدنَا لِلَۡك

َ
 ١٦١ بِٱلَۡبَِٰطِلِۚ َوأ

ی از میان آنان راسخان در علم ]= علمای یهود[ و  . ول162

مؤمنان ]یعنی کسانی که[ به آنچه بر تو نازل شده است 

آورند؛ و ]به[ آنچه که پیش از تو نازل شده است ایمان می

آورندگان به دهندگان و ایمانو ]همچنین[ نمازگزاران و زکات 

اهیم  هللا و روز بازپسین؛ به ]همۀ[ اینها پاداش بزرگی خو

 داد.

َِٰسُخوَن فِي ٱلۡعِلِۡم ِمنُۡهۡم َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن يُۡؤِمُنوَن بَِمآ   َِٰكِن ٱلره له
  ْۚ َة لَوَٰ نزَِل ِمن َقۡبلَِكْۚ َوٱلُۡمقِيِميَن ٱلصه

ُ
نزَِل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
أ

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ أ َة َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن بِٱَّلله َكوَٰ َوٱلُۡمۡؤتُوَن ٱلزه

ۡجًرا َعِظيًما 
َ
 ١٦٢ َسُنۡؤتِيِهۡم أ

تردید، ما به تو وحی فرستادیم؛ . ]ای پیامبر،[ بی163

همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم  

و ]نیز[ به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان  

]یعقوب[ و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان 

 و به داود زبور دادیم. وحی فرستادیم؛ 

بِي ِـَۧن ِمنُۢ   وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ نُوٖح َوٱلنه
َ
وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك َكَمآ أ

َ
۞إِنهآ أ

وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰٓ إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب  
َ
ِۚۦْ َوأ َبۡعِده

يُّوَب َويُونَُس َوَهَُٰروَن وَُسلَ 
َ
ۡسَباِط وَِعيَسيَٰ َوأ

َ
ۡيَمََٰنْۚ  َوٱلۡأ

 ١٦٣ َوَءاتَيَۡنا َداوُۥَد َزبُوٗرا
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[  [ كه در حقیقت، ]سرگذشت . و پیامبرانى ]فرستادیم 164

آنان را پیش از این برای تو حكایت نمودیم و پیامبرانى ]را  

ایم؛ [ كه ]داستان[ آنان را برایت بیان نكردهایمنیز برانگیخته

 فت. واسطه[ سخن گو هللا با موسى آشكارا ]و بی

هۡم   َورُُسلٗا قَۡد قََصۡصَنَُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َقۡبُل َورُُسلٗا ل
ُ ُموَسيَٰ تَكۡلِيٗما   ١٦٤ َنۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكْۚ وََكلهَم ٱَّلله

دهنده بخش و بیم. پیامبرانى ]فرستادیم[ كه بشارت165

[ پیامبران، در مقابل هللا  بودند تا براى مردم پس از ]بعثت

ناپذیزِ  بهانه و[ حجتى نباشد؛ و هللا همواره شکست]هیچ 

 حكیم است.

  ِ ِريَن َوُمنِذرِيَن لَِئلها يَُكوَن لِلنهاِس عَلَى ٱَّلله ِ بَش  رُُّسلٗا مُّ
ُ َعزِيًزا َحِكيٗما  ُۢة َبۡعَد ٱلرُُّسِلِۚ وََكاَن ٱَّلله  ١٦٥ ُحجه

  کنند[ ولی هللا. ]ای پیامبر، کافران پیامت را انکار می166

دهد؛ به ]درستِی[ آنچه بر تو نازل کرده است گواهی می

آن را به علم خویش نازل کرده است و فرشتگان نیز 

دهند؛ و ]برای حقانیتِ قرآن،[ کافی است که  گواهی می

 هللا گواه باشد. 

نَزلَُهۥ بِعِلِۡمهِۖۦۡ  
َ
نَزَل إِلَۡيَكۖۡ أ

َ
ُ يَۡشَهُد بَِمآ أ َِٰكِن ٱَّلله له

ِ َشِهيًداَوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُ   ١٦٦  يَۡشَهُدوَنْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله

تردید، كسانى كه كفر ورزیدند و ]مردم را[ از راه  . بى167

 اند.هللا بازداشتند، به گمراهِى دور و درازى افتاده
ُۢا   َ ِ قَۡد َضلُّواْ َضَلَٰل واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن َكَفُرواْ وََصدُّ إِنه ٱل

 ١٦٧ بَعِيًدا

تردید، كسانى كه كفر ورزیدند و ]با این کار بر . بى168

خود[ ستم كردند، هللا هرگز بر آن نیست که آنان را بیامرزد 

 کند.و آنان را به راهى ]درست نیز[ هدایت نمی

ُ لَِيۡغفَِر لَُهۡم َولَا   هِذيَن َكَفُرواْ َوَظلَُمواْ لَۡم يَُكِن ٱَّلله إِنه ٱل
 ١٦٨ لَِيۡهِدَيُهۡم َطرِيًقا 

مانند؛ و این ]کار[  . مگر راه جهنم که جاودانه در آن می169

 بر هللا آسان است. 
  ِ َٰلَِك عَلَى ٱَّلله بَٗداْۚ وََكاَن َذ

َ
ها َطرِيَق َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ إِل

 ١٦٩ يَِسيٗرا

. ای مردم، این پیامبر، از جانب پروردگارتان ]هدایت و 170

آورده است؛ پس ایمان بیاورید که به  دیِن[ حق را برایتان 

[ شماست؛ و اگر ]سخنش را نپذیرید و[ کفر  خیر ]و صالحِ 

ها و زمین است از آِن  بورزید، ]بدانید که[ آنچه در آسمان

رساند[ و هللا  هللا است ]و کفر شما زیانی به او نمی

 همواره دانای حکیم است.

اُس قَۡد َجآَءُكُم ٱلره  َها ٱلنه يُّ
َ
أ ب ُِكۡم  َيَٰٓ ِ ِمن ره ُسوُل بِٱلۡحَق 

ِ َما فِي   فَـ َاِمُنواْ َخيٗۡرا لهُكۡمْۚ َوِإن تَۡكُفُرواْ فَإِنه َّلِله
ُ َعلِيًما َحِكيٗما  ۡرِضِۚ وََكاَن ٱَّلله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ١٧٠ ٱلسه

. ای اهل کتاب، در دین خود غلو نکنید و دربارۀ هللا جز  171

تردید، مسیح ـ عیسی پسر مریم بی]سخِن[ حق نگویید. 

ـ فرستادۀ هللا و کلمۀ اوست که ]امر کرد: »باش« که  

درنگ موجود شد و به این صورت، به امرِ هللا، جبرئیل[  بی

وی را به مریم القا کرد و ]عیسی[ روحی از جانب اوست؛ 

پس به هللا و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید: »]معبود[  

از این سخن[ بازایستید که برای شما گانه است«. ]سه

بهتر است. هللا تنها معبود یگانه است ]و[ از اینکه فرزندی 

ها و داشته باشد، پاک ]و منزه[ است. آنچه در آسمان

زمین است از آِن اوست و همین بس که هللا کارگزار ]و  

 مراقبِ مخلوقات[ باشد.

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َتۡغلُواْ فِي دِينِ 
َ
أ ِ  َيَٰٓ ُكۡم َولَا َتُقولُواْ عَلَى ٱَّلله

  ِ ْۚ إِنهَما ٱلَۡمِسيُح ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم رَُسوُل ٱَّلله ها ٱلۡحَقه إِل
ِ َورُُسلِهِۖۦۡ   ِۡنُهۖۡ فَـ َاِمُنواْ بِٱَّلله ََٰهآ إِلَيَٰ َمۡريََم َوُروح  م  لَۡقى

َ
ۥٓ أ وََكلَِمُتُه

ْۚ ٱنَتُهواْ َخيٗۡرا له  ََٰثٌة ۖۡ  َولَا َتُقولُواْ ثََل ُ إَِلَٰه  َوَِٰحد  ُكۡمْۚ إِنهَما ٱَّلله
َِٰت َوَما فِي   َمََٰو هُهۥ َما فِي ٱلسه ۘ ل ن يَُكوَن لَُهۥ َولَد 

َ
ۥٓ أ ُسۡبَحََٰنُه

ِ َوكِيلٗا ۡرِضِۗ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله
َ
 ١٧١ ٱلۡأ
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. مسیح و فرشتگان مقر ب هرگز اِبا ندارند از اینکه بندۀ  172

الی سرپیچی کند و هللا باشند؛ و هر کس از عبادت او تع

[ نزد خویش جمع تکبر ورزد، همۀ آنان را ]برای حسابرسی

 خواهد کرد.

ِ َولَا ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة   ه ِ ن يَُكوَن َعۡبٗدا َّلل 
َ
لهن يَۡستَنِكَف ٱلَۡمِسيُح أ

بُوَنْۚ َوَمن يَۡستَنِكۡف َعۡن ِعَباَدتِهِۦ َويَۡسَتۡكبِۡر   ٱلُۡمَقره
 ١٧٢ يٗعا فََسَيۡحُشُرُهۡم إِلَۡيهِ َجمِ 

اند و کارهای شایسته  . اما کسانی که ایمان آورده173

هایشان را به طور کامل  اند، ]هللا[ پاداشانجام داده

افزاید؛ و اما کسانی دهد و از فضل خویش بر آنها میمی

را که اِبا کردند و تکبر ورزیدند، به عذابی دردناک عذاب 

 یابند. خود نمی کند و دوست و یاوری غیر از هللا برایمی

ُجورَُهۡم  
ُ
َٰلَِحَِٰت َفُيَوف ِيِهۡم أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه

َ
فَأ

هِذيَن ٱۡستَنَكُفواْ َوٱۡسَتۡكبَُرواْ   ا ٱل مه
َ
ِن فَۡضلِهِۖۦۡ َوأ َويَزِيُدُهم م 

 ِ ِ َول ِن ُدوِن ٱَّلله لِيٗما َولَا َيِجُدوَن لَُهم م 
َ
ُبُهۡم َعَذابًا أ ِ ا  َفُيَعذ  ي ٗ

 ١٧٣ َولَا نَِصيٗرا

. ای مردم، به راستی که برای شما از جانب 174

پروردگارتان دلیلی روشن ]= محمد صلی هللا علیه وسلم[ 

 آمد و نوری آشکار ]= قرآن[ را به سویتان نازل کردیم.

نَزلَۡنآ  
َ
ب ُِكۡم َوأ ِن ره اُس قَۡد َجآَءُكم بُۡرَهَٰن  م  َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

بِيٗنا إِلَۡيكُ   ١٧٤ ۡم نُوٗرا مُّ

. اما کسانی را که به هللا ایمان آوردند و به آن ]=  175

قرآن[ تمسک جستند، به زودی ]هللا[ آنان را در رحمت و 

فضل خویش وارد خواهد کرد و به راهی راست به سوی  

 خویش هدایت خواهد نمود.

ِ َوٱۡعَتَصُمواْ بِهِ  هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله ا ٱل مه
َ
ۦ فََسُيۡدِخلُُهۡم فِي  فَأ

ۡسَتقِيٗما  ِۡنُه َوَفۡضٖل َويَۡهِديِهۡم إِلَۡيهِ ِصَرَٰٗطا مُّ  ١٧٥ َرۡحمَةٖ م 

. ]ای پیامبر، دربارۀ نحوۀ تقسیم ارث بین برادر و 176

خواهرِ متوفایی که پدر و مادر و فرزند ندارد[ از تو  

در پرسند. بگو: »هللا در ]مورد[ کـَـالله برایتان حکم صامی

کند: اگر مردی که ]پدر و مادر و[ فرزندی ندارد فوت کند می

و خواهری داشته باشد، نصف تََرکه از آِن اوست؛ ]و اگر 

زنی فوت کند و برادری داشته باشد[ در صورتی که  

]متوفی[ فرزند نداشته باشد، آن مرد ]همۀ ترکه را[ از او  

از متوفی[  برد؛ و اگر ]فقط[ دو خواهر ]یا بیشتر به ارث می

باقی بماند، دو سوِم تََرکه برای آنهاست؛ و اگر ]چند[ برادر 

و خواهر ]با هم[ باشند، هر مردی ]معادل[ سهم دو زن را  

سازد تا گمراه دارد. هللا ]این احکام را[ برایتان روشن می

نشوید ]و در تقسیم ارث، به راه خطا نروید[؛ و هللا به هر  

 چیزی داناست«.

ُ ُيۡفتِيُكۡم فِي ٱلَۡكَلَٰلَةِِۚ إِِن ٱۡمُرٌؤاْ َهلََك  يَۡسَتۡفُتو نََك قُِل ٱَّلله
ۡخت  فَلََها نِۡصُف َما تََرَكْۚ وَُهَو يَرُِثَهآ 

ُ
ۥٓ أ لَيَۡس لَُهۥ َولَد  َولَُه

ا  لَُثاِن ِممه ْۚ فَإِن َكاَنَتا ٱثۡنََتيِۡن فَلَُهَما ٱلثُّ هَها َولَد  هۡم يَُكن ل إِن ل
ِ  تََرَكْۚ َوِإن َكا َكرِ ِمۡثُل َحظ  نُٓواْ إِۡخَوٗة ر َِجالٗا َونَِساٗٓء فَلِلذه

ِ َشۡيٍء  
ُ بِكُل  ُْۗ َوٱَّلله ن تَِضلُّوا

َ
ُ لَُكۡم أ نثََييِۡنِۗ يُبَي ُِن ٱَّلله

ُ
ٱلۡأ

 ُۢ  ١٧٦ َعلِيُم
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ها]یتان[ وفا اید، به پیمان. ای کسانی که ایمان آورده1

[ چهارپایان بر شما حالل است، مگر  کنید. ]خوردن گوشت

[ در  آنچه ]حکمش[ بر شما خوانده شود و ]به شرط آنکه

حال احرام ]حج یا عمره[ شکار را حالل نشمارید. همانا هللا 

 کند.بخواهد حکم می هر چه

ِحلهۡت لَُكم بَِهيَمُة  
ُ
ۡوفُواْ بِٱلُۡعُقوِدِۚ أ

َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

  ُۗ نُتۡم ُحُرٌم
َ
ۡيِد َوأ ها َما ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم َغيَۡر ُمحِل ِى ٱلصه نَۡعَِٰم إِل

َ
ٱلۡأ

َ َيحُۡكُم َما يُرِيدُ   ١ إِنه ٱَّلله

اید، ]حرمت[ شعایر الهی و ه. ای کسانی که ایمان آورد2

ماه حرام ]را نگه دارید[ و ]همچنین حرمتِ[ قربانى 

الحرام كه  دار و راهیان بیت های قالدهنشان و قربانی بى

طلبند؛ و چون از احرام ]و  فضل و رضایتِ پروردگارشان را مى

توانید آزادانه[ به شکار سرزمین حرم[ خارج شدید، ]می

توزی و[ دشمنی گروهی که شما را  کینهبپردازید؛ و ]مبادا 

از مسجد الحرام بازداشتند، شما را به تعد ی و تجاوز وادار 

کند؛ و در نیكوكارى و پرهیزگاری به یكدیگر یاری رسانید و  

در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از هللا پروا كنید ]چرا 

 كیفر است. تردید، هللا سختكه[ بی

هِذي َها ٱل يُّ
َ
أ ۡهَر  َيَٰٓ ِ َولَا ٱلشه َن َءاَمُنواْ لَا ُتحِلُّواْ َشَعَٰٓئَِر ٱَّلله

ِيَن ٱلَۡبۡيَت ٱلۡحََراَم   ٱلۡحََراَم َولَا ٱلَۡهۡدَي َولَا ٱلَۡقَلَٰٓئَِد َولَٓا َءآم 
  ْْۚ َٰٗناْۚ َوِإَذا َحلَلُۡتۡم فَٱۡصَطاُدوا ب ِِهۡم َورِۡضَو ِن ره يَبَۡتُغوَن فَۡضلٗا م 

وُكۡم َعِن ٱلَۡمۡسِجِد  َولَا َيجۡرَِمنهُكۡم   ن َصدُّ
َ
َشَنـ َاُن قَۡوٍم أ

ۡقَوىَِٰۖ َولَا َتَعاَونُواْ   ِ َوٱلته ْۘ َوَتَعاَونُواْ عَلَى ٱلۡبِر  ن َتۡعَتُدوا
َ
ٱلۡحََراِم أ

َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ  ۖۡ إِنه ٱَّلله َ  ٢ عَلَى ٱلِۡإثِۡم َوٱلُۡعۡدَوَِٰنِۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

حرام شده است: ]گوشت[ ُمردار و  . ]اینها همه[ بر شما 3

خون و گوشت خوک و آنچه ]هنگام ذبح[ نام غیر هللا بر آن  

شده و به ضرب  [ خفهگوشتِ برده شود و ]حیوانات حالل

[ و ]آنها  و...[ ُمرده و از بلندی افتاده ]و ُمرده ]چوب و سنگ

خوردۀ  اند[ و نیمخورده ]و ُمردهکه از حیوانی دیگر[ شاخ

تِ[ درنده ـ مگر آنچه ]پیش از مردن[ ذبح ]شرعی[ ]حیوانا

های معبودان  کرده باشید ـ و ]همچنین[ آنچه در برابر نشانه

شود و ]همچنان بر شما حرام است که[  باطل ذبح می

گیری و اقدام کنید؛ و ]به یقین  آزمایی تصمیمهای بختباتیر 

[ است.  بدانید که روی آوردن به تمام[ اینها نافرمانی ]از هللا

امروز کافران از دین شما ]و بازگشتتان به کفر[ ناامید 

اند؛ پس از آنان نترسید و از من بترسید. امروز دینتان شده

را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسالم را ]به  

عنوان بهترین[ دین برایتان برگزیدم. اما هر کس ]برای حفظ  

متمایل باشد، ]به خوردن   جان خود و[ بدون آنكه به گناه

های ممنوعه[ ناچار شود ]گناهی بر او نیست[. به  گوشت

 راستی که هللا آمرزندۀ مهربان است.

هِله  
ُ
ُم َولَحُۡم ٱلۡخِنِزيرِ َوَمآ أ ُحر َِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱلده

ِ بِهِۦ َوٱلُۡمۡنَخنَِقُة َوٱلَۡمۡوقُوَذةُ َوٱلُۡمتَرَ  ِطيَحُة  لَِغيِۡر ٱَّلله ِيَُة َوٱلنه د 
ن  

َ
ۡيُتۡم َوَما ُذبَِح عَلَى ٱلنُُّصِب َوأ ها َما َذكه ُبُع إِل َكَل ٱلسه

َ
َوَمآ أ

هِذيَن   ُۗ ٱلَۡيوَۡم يَئَِس ٱل َٰلُِكۡم فِۡسٌق ۡزَلَِٰمِۚ َذ
َ
تَۡسَتۡقِسُمواْ بِٱلۡأ

َكَفُرواْ ِمن دِينُِكۡم فَلَا َتخَۡشوُۡهۡم َوٱۡخَشۡوِنِۚ ٱلَۡيۡوَم  
ۡكَملۡ 

َ
ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمتِي  أ

َ
ُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َورَِضيُت لَُكُم ٱلۡإِۡسَلََٰم دِيٗناْۚ َفَمِن ٱۡضُطره فِي َمخَۡمَصٍة َغيَۡر  
َ َغُفور  رهِحيم    ٣ ُمَتَجانِٖف ل ِِإثٖۡم فَإِنه ٱَّلله

پرسند چه چیز برایشان . ]ای پیامبر، اصحابت[ از تو می4

گو: »چیزهاى پاكیزه و ]شکارِ[ حیوانات حالل شده است. ب

شکاری که از آنچه هللا به شما تعلیم داده، به آنها 

ايد، برایتان حالل شده است. پس، از آنچه ]این  آموخته

اند[ اند ]و خود از آن نخوردهحیوانات[ برای شما گرفته

بخورید. و ]به هنگام ذبح یا فرستادن حیوانات شکاری[ نام  

گمان هللا،  ن ببرید و از هللا پروا کنید. بیهللا را بر آ

 حسابرسی سریع است«. 

ي َِبَُٰت َوَما   ِحله لَُكُم ٱلطه
ُ
ِحله لَُهۡمۖۡ قُۡل أ

ُ
يَۡسـ َلُونََك َماَذآ أ

ا َعلهَمُكُم   َِن ٱلۡجََوارِِح ُمكَل ِبِيَن ُتَعل ُِموَنُهنه ِممه َعلهۡمُتم م 
ۡمَسكۡ 

َ
آ أ ۖۡ فَكُلُواْ ِممه ُ ِ  ٱَّلله َن َعلَۡيُكۡم َوٱۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱَّلله

َ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ  ْۚ إِنه ٱَّلله َ  ٤ َعلَۡيهِِۖ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
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برایتان حالل  های پاکیزه. ]ای مسلمانان،[ امروز خوراکی5

شده است و ]ذبایح و[ غذای اهل کتاب برای شما حالل 

همچنین  است و غذای شما ]نیز[ برای آنان حالل است؛ و ] 

ازدواج با[ زنان پاکدامن مسلمان و زنان پاکدامن از ]اهل  

که پیش از شما به آنان کتاب  کتاب، یعنی[ کسانی

]آسمانی[ داده شده است ]حالل است[؛ به شرط آنکه  

که خود پاکدامن  آنان را بپردازید، در حالی  هایمهریه

ستی باشید، نه زناكار باشید و نه ]زنان را[ پنهانى به دو 

کس به ]ارکان[ ایمان کفر بورزد، قطعاً عملش   بگیرید؛ و هر

 تباه شده است و در آخرت از زیانکاران خواهد بود. 

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب  
ُ
هِذيَن أ ي َِبَُٰتۖۡ َوَطَعاُم ٱل ِحله لَُكُم ٱلطه

ُ
ٱلَۡيۡوَم أ

هُهۡمۖۡ َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت ِمَن   ِحل   لهُكۡم َوَطَعاُمُكۡم ِحل   ل
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمن  ٱلۡمُ 

ُ
هِذيَن أ ۡؤِمَنَِٰت َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت ِمَن ٱل

ُجورَُهنه ُمحِۡصنِيَن َغيَۡر ُمَسَٰفِِحيَن  
ُ
َقۡبلُِكۡم إَِذآ َءاتَيُۡتُموُهنه أ

ۡخَداٖنِۗ َوَمن يَۡكُفۡر بِٱلِۡإيَمَِٰن َفَقۡد َحبَِط  
َ
َولَا ُمتهِخِذٓي أ

 ٥  ٱلَۡخَِٰسِرينَ َعَملُُهۥ وَُهَو فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ِمنَ 

اید، چون به ]قصِد[ نماز که ایمان آورده . ای کسانی6

هایتان را تا آرنج بشویید و سرتان برخاستید، صورت و دست

را مسح کنید و پاهایتان را تا دو قوزک ]بشویید[ و اگر ُجُنب 

بودید، خود را ]با غسل کردن[ پاک سازید؛ و اگر بیمار یا 

شما از محل قضای حاجت آمده است  مسافرید یا هر یک از

یابید، با خاکی پاک تیمم اید و آب نمی یا با زنان آمیزش کرده

هایتان بکشید. هللا  کنید و از آن بر صورت و دست

خواهد  خواهد شما را به سختی بیندازد؛ بلکه مینمی 

شما را پاک سازد و نعمت خویش را بر شما تمام کند؛  

 .باشد که شکر به جای آورید

ةِ فَٱۡغِسلُواْ   لَوَٰ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا ُقۡمُتۡم إِلَي ٱلصه َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

يِۡديَُكۡم إِلَي ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم  
َ
وُُجوَهُكۡم َوأ

ْْۚ َوِإن   ُروا هه رُۡجلَُكۡم إِلَي ٱلَۡكۡعَبيِۡنِۚ َوِإن ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَٱطه
َ
َوأ

 
َ
ۡرَضيَٰٓ أ َِن ٱلَۡغآئِِط  ُكنُتم مه ِنُكم م  َحد  م 

َ
ۡو َجآَء أ

َ
ۡو عَلَىَٰ َسَفٍر أ

ُمواْ َصعِيٗدا َطي ِٗبا  ۡو َلََٰمۡسُتُم ٱلن َِسآَء فَلَۡم َتِجُدواْ َماٗٓء َفَتَيمه
َ
أ

ُ لَِيۡجَعَل  ِۡنُهْۚ َما يُرِيُد ٱَّلله يِۡديُكم م 
َ
فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم َوأ

ِۡن َحَرٖج َوَلَٰ  َِرُكۡم َولُِيتِمه نِۡعَمَتُهۥ  َعلَۡيُكم م  ِكن يُرِيُد لُِيَطه 
 ٦ َعلَۡيُكۡم لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

. و به یاد آورید نعمت هللا را بر خویش و ]نیز[ پیمانى كه 7

[ آن متعهد گردانده است آنگاه كه ]دربارۀ  شما را به ]انجام

ت  دعوت به فرمانبرداری از پیامبر[ گفتید: »شنیدیم و اطاع

تردید، هللا به آنچه درون  کردیم«؛ و از هللا پروا کنید ]که[ بی

 هاست داناست.سینه

ۦٓ   هِذي َواَثَقُكم بِهِ ِ َعلَۡيُكۡم َوِميَثََٰقُه ٱل َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة ٱَّلله
ُۢ بَِذاِت   َ َعلِيُم ْۚ إِنه ٱَّلله َ َطۡعَناۖۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

َ
إِۡذ قُلُۡتۡم َسِمۡعَنا َوأ

دُ   ٧ ورِ ٱلصُّ

اید، براى هللا به عدل برخیزید  . اى كسانى كه ایمان آورده8

]و[ به عدالت گواهی دهید؛ و البته نباید دشمنى یک گروه، 

شما را بر آن دارد كه عدالت نكنید. عدالت كنید كه این  

تر است؛ و از هللا پروا دارید ]كه[  ]کار[ به پرهیزگاری نزدیک

 دهید، آگاه است. ام مىتردید، هللا به آنچه انجبی

ِ ُشَهَدآَء بِٱلۡقِۡسِطِۖ   َِٰميَن َّلِله هِذيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَوه َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ْْۚ ٱۡعِدلُواْ ُهَو   ها َتۡعِدلُوا ل
َ
َولَا َيجۡرَِمنهُكۡم َشَنـ َاُن قَۡوٍم عَلَىَٰٓ أ

َ َخبِي ْۚ إِنه ٱَّلله َ قَۡرُب لِلتهۡقَوىَِٰۖ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ أ  ٨ ُر

اند و کارهای شایسته  . هللا به کسانی که ایمان آورده9

 اند، وعدۀ آمرزش و پاداش بزرگی داده است.انجام داده
ۡغفَِرة    َٰلَِحَِٰت لَُهم مه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ُ ٱل وََعَد ٱَّلله

ۡجٌر َعِظيم  
َ
 ٩ َوأ

ورزیدند و آیات ما را تکذیب کردند، که کفر . و کسانی 10

 آنان اهل دوزخند. 
ۡصَحَُٰب  

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

 ١٠ ٱلۡجَِحيمِ 
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اید، نعمتِ هللا را بر خود به  که ایمان آورده. ای کسانی 11

یاد آورید، آنگاه که گروهی ]از دشمنان[ قصد کردند به 

درازی کنند، اما ]هللا[ دستشان را از شما دستسویتان 

بازداشت؛ و از هللا پروا کنید؛ و مؤمنان باید تنها بر هللا توکل  

 کنند.

ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ َهمه   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

يۡ 
َ
يِۡدَيُهۡم فََكفه أ

َ
ن يَبُۡسُطٓواْ إِلَۡيُكۡم أ

َ
ِدَيُهۡم َعنُكۡمۖۡ  قَۡوٌم أ

ِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ْۚ وَعَلَى ٱَّلله َ  ١١ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

اسرائیل پیمان گرفت و از میان  تردید، هللا از بنی. و بی12

آنان ]به تعداد قبایلشان[ دوازده ساالر برگماشتیم و هللا  

فرمود: »من با شما هستم. اگر نماز برپا دارید و زکات 

دازید و به پیامبران من ایمان آورید و آنان را یاری کنید و بپر

زدایم و شما در راه هللا قرضی نیکو دهید، گناهانتان را می

کنم که جویبارها از زیر  هایی ]از بهشت[ وارد میرا به باغ

یک از شما که بعد از این   ]درختان[ آن جاری است. اما هر

 رده است«. کافر شود، مسلماً راه راست را گم ک

َِٰٓءيَل َوبََعۡثَنا ِمۡنُهُم ٱۡثَنۡي   ُ ِميَثََٰق بَنِٓي إِۡسَر َخَذ ٱَّلله
َ
۞َولََقۡد أ

ةَ   لَوَٰ َقۡمُتُم ٱلصه
َ
ُ إِن ِي َمَعُكۡمۖۡ لَئِۡن أ َعَشَر نَقِيٗباۖۡ َوَقاَل ٱَّلله

قۡرَۡضُتُم 
َ
ۡرُتُموُهۡم َوأ ةَ َوَءاَمنُتم بِرُُسلِى وََعزه َكوَٰ َ  َوَءاتَيُۡتُم ٱلزه ٱَّلله

ۡدِخلَنهُكۡم  
ُ
َِرنه َعنُكۡم َسي ِـ َاتُِكۡم َولَأ َكف 

ُ
هأ قَۡرًضا َحَسٗنا ل

َٰلَِك   ْۚ َفَمن َكَفَر َبۡعَد َذ نَۡهَُٰر
َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ َجنه
بِيلِ   ١٢ ِمنُكۡم َفَقۡد َضله َسَوآَء ٱلسه

شان، آنان را از رحمت شکنی. پس به ]سزای[ پیمان13

هایشان را سخت گرداندیم؛ ]زیرا  دور ساختیم و دلخویش 

با تغییرِ لفظ و تأویِل معنا[ سخنان ]هللا[ را از جایگاهش  

کنند و بخشى از آنچه را به آن پند داده شدند  تحریف می 

فراموش کردند؛ و ]ای پیامبر،[ تو پیوسته دربارۀ خیانتى از 

ان ]كه  [ اندک از اینشوى، مگر ]شمارىسوی آنان آگاه مى

پوشى كن  خیانتكار نیستند[؛ پس از آنان درگذر و چشم

 دارد. تردید، هللا نیكوكاران را دوست ]كه[ بی

  ۡۖ َِٰسَيٗة َُٰهۡم وََجَعلَۡنا قُلُوبَُهۡم َق ِيَثََٰقُهۡم لََعنه فَبَِما َنۡقِضِهم م 
 ْ ُِروا ا ُذك  ِمه ا م  َواِضعِهِۦ َونَُسواْ َحظ ٗ ِفُوَن ٱلۡكَلَِم َعن مه  بِهۚۦِْ  ُيحَر 

ِۡنُهۡمۖۡ فَٱۡعُف   ها قَلِيلٗا م  ِۡنُهۡم إِل لُِع عَلَىَٰ َخآئَِنةٖ م  َولَا تََزاُل َتطه
َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ   ١٣ َعۡنُهۡم َوٱۡصَفۡحْۚ إِنه ٱَّلله

که گفتند: »ما نصرانی . و ]همچنین[ از کسانی 14

 هستیم« پیمان گرفتیم، ]که پیرو قرآن و رسول هللا باشند[

[ بخشى از آنچه را که به  و]لى دینشان را تحریف نمودند و 

[ تا روز آن پند داده شدند به فراموشی سپردند و ما ]نیز

قیامت میانشان دشمنى و كینه افكندیم؛ و ]در آن روز[ هللا  

 اند آگاه خواهد ساخت.[ آنچه کردهآنان را ]از نتیجۀ

هِذيَن قَالُٓواْ إِنها  ا  َوِمَن ٱل َخۡذنَا ِميَثََٰقُهۡم فَنَُسواْ َحظ ٗ
َ
نََصََٰرىَٰٓ أ

ۡغَرۡيَنا بَيَۡنُهُم ٱلَۡعَداَوَة َوٱلَۡبۡغَضآَء إِلَيَٰ يَۡوِم  
َ
ُِرواْ بِهِۦ فَأ ا ُذك  ِمه م 

ُ بَِما َكانُواْ يَۡصَنُعونَ   ١٤ ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ وََسۡوَف يُنَب ِئُُهُم ٱَّلله

به سوى شما آمده . ای اهل کتاب، همانا پیامبر ما 15

های[ كتاب ]آسمانى  است كه بسیارى از ]مطالب و آموزه

كند و از  کردید، برایتان به روشنی بیان خود[ را كه پنهان می

گذرد. قطعاً از جانب هللا برایتان نور و  ]بیان موارد[ بسیاری در

 كتابى روشنگر آمده است.

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب قَۡد َجآَءُكۡم رَُسولُنَ 
َ
أ ا يُبَي ُِن لَُكۡم َكثِيٗرا  َيَٰٓ

ِۚ قَۡد   ا ُكنُتۡم ُتخُۡفوَن ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب َويَۡعُفواْ َعن َكثِيٖر ِمه م 
بِين   ِ نُور  َوكَِتَٰب  مُّ َِن ٱَّلله  ١٥ َجآَءُكم م 

. هللا به وسیلۀ این ]کتاب،[ کسانی را که به دنبال 16

های ]امنیت و[ سالمت هدایت رضایتش باشند به راه

ها به سوی  د و به فرمان خویش آنان را از تاریکیکنمی

 کند.بَرد و به راهی راست هدایتشان میروشنایی می 

َلَِٰم َويُۡخرُِجُهم   َٰنَُهۥ ُسُبَل ٱلسه ُ َمِن ٱتهَبَع رِۡضَو َيۡهِدي بِهِ ٱَّلله
لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِ بِإِۡذنِهِۦ َويَۡهِديِهۡم إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط   َِن ٱلظُّ م 

ۡستَ   ١٦ قِيمٖ مُّ
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. کسانی که گفتند: »هللا همان مسیح ـ پسر مریم ـ  17

است« یقیناً کافر شدند. ]ای پیامبر، به آنان[ بگو: »اگر هللا  

بخواهد که مسیح ـ پسر مریم ـ و مادرش و همۀ کسانی را 

که روی زمین هستند نابود کند، چه كسى در برابر هللا  

ها و زمین  ِی آسماناختیارى دارد ]كه مانع شود[؟ فرمانروای

و آنچه میان آن دو قرار دارد از آِن هللا است؛ هر چه بخواهد  

 آفریند؛ و هللا بر همه چیز تواناست«.می

َ ُهَو ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن َمۡريََمْۚ قُۡل   هِذيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله لهَقۡد َكَفَر ٱل
ن 

َ
َراَد أ

َ
ِ َشۡيـ ًا إِۡن أ ُيۡهلَِك ٱلَۡمِسيَح ٱۡبَن  َفَمن َيۡملُِك ِمَن ٱَّلله

َِٰت   َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه ُۗ َوَّلِله ۡرِض َجمِيٗعا
َ
ُهۥ َوَمن فِي ٱلۡأ مه

ُ
َمۡريََم َوأ

ِ َشۡيٖء  
ُ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ َوٱَّلله ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَماْۚ َيخۡلُُق َما يََشآُء

َ
َوٱلۡأ

 ١٧ قَِدير  

. یهود و نصاری گفتند: »ما پسران و دوستان هللا  18

«. ]ای پیامبر، در پاسخ به آنان[ بگو: »پس چرا او هستیم

کند؟! ]هرگز چنین  شما را به کیفر گناهانتان عذاب می

نیست[ بلکه شما ]نیز[ بشری هستید از جمله افرادی که  

کس را  آمرزد و هر کس را بخواهد میآفریده است؛ هر 

ها و زمین و  کند؛ و فرمانروایی آسمان بخواهد عذاب می

ان آن دو قرار دارد، از آِن هللا است و بازگشت ]همه[  آنچه می

 به سوی اوست«. 

ۚۥْ قُۡل   ُؤُه َٰٓ ِحبه
َ
ِ َوأ ُؤاْ ٱَّلله بَۡنَٰٓ

َ
َصََٰرىَٰ َنحُۡن أ َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد َوٱلنه

ْۚ َيۡغفُِر   ۡن َخلََق ِمه نُتم بََشر  م 
َ
بُُكم بُِذنُوبُِكمِۖ بَۡل أ ِ فَلَِم ُيَعذ 

ُب  ِ ۡرِض  لَِمن يََشآُء َويَُعذ 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه ْۚ َوَّلِله  َمن يََشآُء

 ١٨ َوَما بَيَۡنُهَماۖۡ َوِإلَۡيهِ ٱلَۡمِصيرُ 

. ای اهل کتاب، پیامبر ما، پس از ]انقطاع وحی، و[  19

فترتی از پیامبران ]=فاصله بین بعثت عیسی و محمد 

های  علیهما السالم[، به سوی شما آمد که ]احکام و آموزه

هی را[ به روشنی برایتان بیان کند تا مبادا ]روز قیامت[ ال

ای به سراغمان آمد، نه  دهندهبگویید: »نه بشارت

دهنده و ای«. یقیناً ]اینک[ پیامبر بشارتدهندهبیم

دهنده به سویتان آمده است؛ و هللا بر همه چیز بیم

 تواناست.

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب قَۡد َجآَءُكۡم رَُسولَُنا 
َ
أ يُبَي ُِن لَُكۡم عَلَىَٰ  َيَٰٓ

ن َتُقولُواْ َما َجآَءنَا ِمنُۢ بَِشيٖر َولَا نَِذيرِٖۖ  
َ
َِن ٱلرُُّسِل أ َفتَۡرةٖ م 

ِ َشۡيٖء قَِدير  
ُ عَلَىَٰ ُكل  ُۗ َوٱَّلله  ١٩ َفَقۡد َجآَءُكم بَِشير  َونَِذير 

. و ]ای پیامبر، یاد کن از[ هنگامی که موسی به قومش  20

ت هللا را بر خود به یاد آورید، آنگاه  گفت: »ای قوم من، نعم

که پیامبرانی میان شما برانگیخت و ]پس از بردگِی فرعون،  

افرادی از[ شما را فرمانروایان ]خودتان[ ساخت و چیزهایی  

به شما بخشید که به هیچ یک از جهانیان ]معاصرتان[ نداده 

 بود.

 ْ ِ َعلَۡيُكۡم  َوِإۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِۦ َيََٰقوِۡم ٱۡذُكُروا  نِۡعَمَة ٱَّلله
ا لَۡم   َُٰكم مه لُوٗكا َوَءاتَى ۢنبَِيآَء وََجَعلَُكم مُّ

َ
إِۡذ َجَعَل فِيُكۡم أ

َِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ  َحٗدا م 
َ
 ٢٠ يُۡؤِت أ

. ای قوم من، به سرزمین مقدسی که هللا برایتان مقرر  21

نموده است وارد شوید و به عقب بازنگردید ]و از دینتان 

 دست نکشید[ که زیانکار خواهید شد«. 

ُ لَُكۡم َولَا   َسَة ٱلهتِي َكَتَب ٱَّلله ۡرَض ٱلُۡمَقده
َ
َيََٰقۡوِم ٱۡدُخلُواْ ٱلۡأ

ۡدبَارُِكۡم َفَتنَقلُِبواْ َخَِٰسِرينَ 
َ
واْ عَلَىَٰٓ أ  ٢١ تَۡرتَدُّ

گمان آنجا قومی زورمند . ]آنان[ گفتند: »ای موسی، بی22

نجا بیرون نروند، ما هرگز در آن وارد  هستند ]و[ تا آنان از آ

 شویم؛ اگر از آنجا بیرون بروند، ما وارد خواهیم شد«.نمى 

قَالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِنه فِيَها قَۡوٗما َجبهارِيَن َوِإنها لَن نهۡدُخلََها َحتهيَٰ  
 ٢٢ َيخۡرُُجواْ ِمۡنَها فَإِن َيخۡرُُجواْ ِمۡنَها فَإِنها َدَِٰخلُونَ 
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تن از مردانی که ]از نافرمانی و عذاب الهی[  . دو 23

ترسیدند و هللا به آنان نعمت ]اطاعت و بندگی[ داده بود  می

گفتند: »از آن دروازه بر آنان ]هجوم برید و[ وارد شوید كه  

اگر از آن درآمدید، قطعاً پیروز خواهید شد؛ و اگر مؤمنید، بر 

 هللا توكل كنید«. 

هذِ  ُ َعلَۡيِهَما ٱۡدُخلُواْ  قَاَل رَُجلَاِن ِمَن ٱل ۡنَعَم ٱَّلله
َ
يَن َيخَافُوَن أ

  ِ َعلَۡيِهُم ٱلَۡباَب فَإَِذا َدَخلُۡتُموُه فَإِنهُكۡم َغَٰلُِبوَنْۚ وَعَلَى ٱَّلله
ۡؤِمنِينَ   ٢٣ َفَتوَكهلُٓواْ إِن ُكنُتم مُّ

اسرائیل[ گفتند: »ای موسی، تا زمانی که آنان در  . ]بنی24

شویم. تو و پروردگارت  رگز وارد نمی آن ]شهر[ هستند ما ه

 ایم«. بروید و بجنگید. ما همینجا نشسته

ا َداُمواْ فِيَها فَٱۡذَهۡب   بَٗدا مه
َ
قَالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِنها لَن نهۡدُخلََهآ أ

َٰعُِدونَ  نَت َوَربَُّك فََقَٰتِلَآ إِنها َهَُٰهَنا َق
َ
 ٢٤ أ

خودم و  . ]موسی[ گفت: »پروردگارا، من جز اختیار25

برادرم ]اختیار کس دیگری[ را ندارم؛ پس میان ما و این گروِه  

 نافرمان جدایی بینداز«.

ِخيِۖ فَٱفُۡرۡق بَيَۡنَنا َوبَيَۡن 
َ
ها َنۡفِسي َوأ ۡملُِك إِل

َ
ِ إِن ِي لَٓا أ قَاَل َرب 
 ٢٥ ٱلَۡقوِۡم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

. ]هللا[ فرمود: »در این صورت، ]ورود به[ آن ]سرزمین  26

مقدس[ تا چهل سال بر آنان حرام شده است؛ ]و پیوسته[  

در زمین سرگردان خواهند بود؛ پس بر این گروِه نافرمان 

 افسوس مخور«. 

ۡرِضِۚ  
َ
َۛ يَتِيُهوَن فِي ٱلۡأ ۡربَعِيَن َسَنٗة

َ
َمٌة َعلَۡيِهۡمَۛ أ قَاَل فَإِنهَها ُمحَره

َس عَلَى ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 
ۡ
 ٢٦ فَلَا تَأ

]ای پیامبر،[ داستان دو پسر آدم ]= هابیل و قابیل[  . و 27

که ]هر کدام[ برای  حق برایشان بخوان: هنگامی را به

جستن ]به درگاه هللا[ یک قربانی تقدیم کردند؛ اما نزدیکی 

از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. ]قابیل به  

هابیل[ گفت: »قطعاً تو را خواهم کشت«. ]هابیل[ گفت:  

 پذیرد. »هللا ]قربانی را[ فقط از پرهیزگاران می

بَا قُۡربَاٗنا َفُتُقب َِل   ِ إِۡذ قَره  ٱۡبَنۡي َءاَدَم بِٱلۡحَق 
َ
۞َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

ۡقُتلَنهَكۖۡ قَاَل إِنهَما  
َ
َحِدهَِما َولَۡم ُيَتَقبهۡل ِمَن ٱٓأۡلَخرِ قَاَل لَأ

َ
ِمۡن أ

ُ ِمَن ٱلۡمُ   ٢٧ تهقِينَ َيَتَقبهُل ٱَّلله

. اگر تو دستت را برای کشتن من دراز کنی، من هرگز 28

دستم را برای کشتن به سویت دراز نخواهم کرد؛ ]زیرا[  

 ترسم. ـ میتردید، من از هللا ـ پروردگار جهانیان بی

نَا۠ بَِباِسٖط يَِدَي إِلَۡيَك  
َ
لَئِنُۢ بََسطَت إِلَيه يََدَك لَِتۡقُتلَنِي َمآ أ

ۡقُتلَ 
َ
َ َربه ٱلَۡعَٰلَِمينَ لِأ َخاُف ٱَّلله

َ
 ٢٨ َكۖۡ إِن ِٓي أ

خواهم که  . ]آنگاه برای آنکه او را بترساند گفت:[ من می29

تو با گناه ]قتِل[ من و گناه ]اعمال[ خودت ]به سوی هللا[  

بازگردی و از اهل دوزخ باشی؛ و این است سزای 

 ستمکاران«. 

 بِإِثِۡمي 
َ
ن َتُبٓوأ

َ
رِيُد أ

ُ
ِۚ إِن ِٓي أ ارِ ۡصَحَِٰب ٱلنه

َ
َوِإثِۡمَك َفَتُكوَن ِمۡن أ

َٰلِِمينَ  ُؤاْ ٱلظه َٰلَِك َجَزَٰٓ  ٢٩ َوَذ

. پس نفسِ ]سرکِش[ او کشتن برادرش را برایش  30

آراست ]و موج ه و آسان جلوه داد[؛ پس او را کشت و از 

 زیانکاران شد.

ِخيهِ 
َ
ۡصَبَح ِمَن  َفَطوهَعۡت لَُهۥ َنۡفُسُهۥ َقۡتَل أ

َ
َفَقَتلَُهۥ فَأ

 ٣٠ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

کاوید تا . آنگاه هللا کالغی را فرستاد که زمین را می31

ای را دفن کند و این گونه[ به وی نشان دهد که  ]کالغ مرده

چگونه جسد برادرش را بپوشاند. ]قابیل[ گفت: »وای بر 

جسد من! آیا ناتوان بودم از اینکه همچون این کالغ باشم و 

برادرم را بپوشانم؟« آنگاه ]به شد ت از کارِ زشت خویش[  

 پشیمان شد.

َٰرِي   ۡرِض لِيُِريَُهۥ َكۡيَف يَُو
َ
ُ ُغَراٗبا َيۡبَحُث فِي ٱلۡأ َفَبَعَث ٱَّلله

ُكوَن ِمۡثَل َهََٰذا  
َ
ۡن أ

َ
َعَجۡزُت أ

َ
ِخيهِِۚ قَاَل َيََٰوۡيلََتيَٰٓ أ

َ
َسوَۡءةَ أ

 
َ
َوَٰرَِي َسوَۡءةَ أ

ُ
َِٰدِمينَ ٱلُۡغَراِب فَأ ۡصَبَح ِمَن ٱلنه

َ
 ٣١ ِخيِۖ فَأ
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اسرائیل مقرر داشتیم که هر  . به همین سبب، بر بنی32

کس انسانی را جز برای ]قصاص[ کسی یا ]به کیفر[  

فسادی ]که[ در زمین ]مرتکب شده است[ به قتل برسانَد، 

کس  چنان است که گویی همۀ مردم را کشته است و هر 

ودسرانه و بیهوده،[ انسانی را های خ]با خودداری از قتل

زنده بدارد، چنان است که همۀ مردم را زنده کرده است؛ و  

گمان، پیامبران ما با دالیل روشن نزد آنان ]=  بی

اسرائیل[ آمدند، ]ولی[ باز هم بسیاری از آنان پس از  بنی

آن ]با ارتکاب گناه[ در زمین ]پا از حدود الهی فراتر گذاشتند 

 ردند.روی کو[ زیاده

نهُهۥ َمن َقَتَل  
َ
َِٰٓءيَل أ َٰلَِك َكَتبَۡنا عَلَىَٰ بَنِٓي إِۡسَر ۡجِل َذ

َ
ِمۡن أ

اَس   نهَما َقَتَل ٱلنه
َ
ۡرِض فََكأ

َ
ۡو فََسادٖ فِي ٱلۡأ

َ
ا بَِغيِۡر َنۡفٍس أ َنۡفَسُۢ

اَس َجمِيٗعاْۚ َولََقۡد   ۡحَيا ٱلنه
َ
نهَمآ أ

َ
ۡحَياَها فََكأ

َ
َجمِيٗعا َوَمۡن أ

َٰلَِك فِي  َجآَءۡتُهۡم رُ  ِۡنُهم َبۡعَد َذ ُسلَُنا بِٱلَۡبي َِنَِٰت ُثمه إِنه َكثِيٗرا م 
ۡرِض لَُمۡسِرفُونَ 

َ
 ٣٢ ٱلۡأ

جنگند و ]با که با هللا و پیامبرش می. سزای کسانی 33

کوشند، جز این  قتل و دزدی و فحشا[ در زمین به فساد می

نیست که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست 

]راست[ و پای ]چپ[ آنها در خالف ]جهت یکدیگر[ قطع 

شود یا از سرزمین ]خود[ تبعید گردند. این ]مجازات، مایۀ[  

رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت ]نیز[ عذابی بزرگ ]در  

 پیش[ دارند. 

َ َورَُسولَُهۥ َويَۡسَعۡوَن فِي   هِذيَن ُيحَارِبُوَن ٱَّلله ُؤاْ ٱل إِنهَما َجَزَٰٓ
ۡر 
َ
يِۡديِهۡم  ٱلۡأ

َ
َع أ ۡو ُتَقطه

َ
ۡو يَُصلهُبٓواْ أ

َ
ن ُيَقتهلُٓواْ أ

َ
ِض فََساًدا أ

َٰلَِك لَُهۡم ِخۡزي    ۡرِضِۚ َذ
َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن ٱلۡأ

َ
ِۡن ِخَلٍَٰف أ رُۡجلُُهم م 

َ
َوأ

ۡنَياۖۡ َولَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ   ٣٣ فِي ٱلدُّ

آنکه بر آنان که ]شما حاکمان[ پیش از  . مگر کسانی34

دست یابید توبه کنند؛ پس ]اگر چنین کردند، از آنان درگذرید 

 و[ بدانید که هللا آمرزندۀ مهربان است.

نه  
َ
ن َتۡقِدُرواْ َعلَۡيِهۡمۖۡ فَٱۡعلَُمٓواْ أ

َ
هِذيَن تَابُواْ ِمن َقۡبِل أ ها ٱل إِل

َ َغُفور  رهِحيم    ٣٤ ٱَّلله

ز هللا پروا کنید و ]با اید، ا. ای کسانی که ایمان آورده35

بجویید و   انجام کارهای نیک، برای تقرب[ به سوی او وسیله

 در راهش جهاد کنید؛ باشد که رستگار شوید. 

َ َوٱۡبَتُغٓواْ إِلَۡيهِ ٱلۡوَِسيلََة  هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ٣٥ َوَجَِٰهُدواْ فِي َسبِيلِهِۦ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 

. در حقیقت، كسانى كه كفر ورزیدند، اگر تمام آنچه در  36

زمین است براى آنان باشد و همانندش ]نیز[ با آن ]در  

اختیار شان باشد و بخواهند[ به وسیله آن خود را از عذاب  

شود و عذابى روز قیامت بازخرند، از آنان پذیرفته نمى

 دردناک ]در پیش[ دارند. 

هِذيَن َكفَ  ۡرِض َجمِيٗعا َوِمۡثلَُهۥ  إِنه ٱل
َ
ا فِي ٱلۡأ نه لَُهم مه

َ
ُرواْ لَۡو أ

َمَعُهۥ لَِيۡفَتُدواْ بِهِۦ ِمۡن َعَذاِب يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َما ُتُقب َِل ِمۡنُهۡمۖۡ  
لِيم  

َ
 ٣٦ َولَُهۡم َعَذاٌب أ

خواهند از آتش ]دوزخ[ بیرون روند؛ . ]این کافران[ می37

دنی نیستند و برایشان عذابی شو]لی[ از آن ]عذاب[ خارج

 پایدار ]مهیا[ است.

ارِ َوَما ُهم بَِخَٰرِِجيَن ِمۡنَهاۖۡ َولَُهۡم  ن َيخۡرُُجواْ ِمَن ٱلنه
َ
يُرِيُدوَن أ

قِيم    ٣٧ َعَذاب  مُّ

. دست مرد و زن دزد را به سزای عملی که مرتکب 38

اند، به عنوان مجازاتی از جانب هللا قطع کنید و ]بدانید شده

 ناپذیرِ حکیم است.هللا شکست که[

ُۢ بَِما َكَسَبا   يِۡدَيُهَما َجَزآَء
َ
ارِقَُة فَٱۡقَطُعٓواْ أ ارُِق َوٱلسه َوٱلسه

ُ َعزِيٌز َحِكيم   ُِۗ َوٱَّلله َِن ٱَّلله َٰلٗا م   ٣٨ نََك

کردنش توبه کند و . اما هر کس بعد از ]گناه و[ ستم39

اش  تردید هللا توبهبی ]اعمال خود را جبران و[ اصالح نماید، 

 پذیرد. به راستی که هللا آمرزندۀ مهربان است.را می

َ َيُتوُب َعلَۡيهِِۚ   ۡصلََح فَإِنه ٱَّلله
َ
َفَمن تَاَب ِمنُۢ َبۡعِد ُظلِۡمهِۦ َوأ

َ َغُفور  رهِحيمٌ   ٣٩ إِنه ٱَّلله
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ها و زمین از آِن هللا  دانی که فرمانروایی آسمان . آیا نمی40

کند و هر کس را  کس را بخواهد عذاب میاست ]و[ هر 

 بخشد؟ و هللا بر هر چیزی تواناست. بخواهد می

ُب َمن   ِ ۡرِض ُيَعذ 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َ لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه نه ٱَّلله

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

ِ َشۡيٖء قَِدير  
ُ عَلَىَٰ ُكل  ُۗ َوٱَّلله  ٤٠ يََشآُء َويَۡغفُِر لَِمن يََشآُء

کنند؛ تو  سانی که در ]راه[ کفر شتاب می. ای پیامبر، ک41

را غمگین نسازند ـ ]خواه[ از کسانی که به زبانشان 

گویند: »ایمان آوردیم« و قلبشان ایمان نیاورده است و می

[ از یهودیانی باشند که به سخنان دروغ گوش ]خواه

سپارند و از گروهی که خودشان ]از روی کبر و حسد[ مى

برند[. آنان  شنوند ]و از آنها فرمان میمیاند، نزد تو نیامده

سخنان ]هللا[ را ]بر اساس میل و منفعتِ خود[ از 

گویند: »اگر  کنند و ]به یکدیگر[ میجایگاهشان تحریف می 

این ]حکم از سوی محمد[ به شما داده شد، ]از او[ بپذیرید 

خواهتان است[ به شما داده نشد،  و اگر آن ]چیزی که دل

ی کنید«. و ]ای پیامبر،[ هر کس که هللا  ]از او[ دور

اش را خواسته باشد، تو هرگز در برابر هللا برایش  گمراهی 

توانی از او دفاع کنی[. آنان ]= یهود  اختیاری نداری ]و نمی

و منافقان[ کسانی هستند که هللا نخواسته است 

هایشان را ]از پلیدِی کفر[ پاک کند. آنان در دنیا رسوایی  دل 

ری در انتظار[ دارند و در آخرت برایشان عذاب بزرگی ]و خوا

 ]در پیش[ است. 

هِذيَن يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلُۡكۡفرِ   َها ٱلرهُسوُل لَا َيحُۡزنَك ٱل يُّ
َ
أ ۞َيَٰٓ

َٰهِِهۡم َولَۡم تُۡؤِمن قُلُوبُُهۡمَۛ َوِمَن   فَۡو
َ
هِذيَن قَالُٓواْ َءاَمنها بِأ ِمَن ٱل

َُٰعونَ  َْۛ َسمه هِذيَن َهاُدوا َُٰعوَن لَِقۡوٍم َءاَخرِيَن لَۡم   ٱل لِلَۡكِذِب َسمه
ِفُوَن ٱلۡكَلَِم ِمنُۢ َبۡعِد َمَواِضعِهِۖۦۡ َيُقولُوَن إِۡن   تُوَكۖۡ ُيحَر 

ۡ
يَأ

  ُ ْْۚ َوَمن يُرِِد ٱَّلله هۡم تُۡؤتَۡوُه فَٱۡحَذُروا وتِيُتۡم َهََٰذا فَُخُذوُه َوِإن ل
ُ
أ

 ِ هِذيَن لَۡم يُرِِد   فِۡتنََتُهۥ فَلَن َتۡملَِك لَُهۥ ِمَن ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
َشۡيـ ًاْۚ أ

ۖۡ َولَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ   ۡنَيا ِخۡزي  َِر قُلُوبَُهۡمْۚ لَُهۡم فِي ٱلدُّ ن ُيَطه 
َ
ُ أ ٱَّلله

 ٤١ َعَذاٌب َعِظيم  

سپارند ]و[ مال . آنان ]= یهود[ بسیار به دروغ گوش می42

ی داوری[  خورند؛ پس ]ای پیامبر،[ اگر ]برا حرام فراوان می

نزدت آمدند، میانشان داوری کن یا از آنان روی بگردان؛ و  

]یقین بدان که[ اگر از آنان روی بگردانی، هیچ زیانی به تو  

رسانند؛ و]لی[ اگر داوری کردی، با عدالت میانشان نمی 

 تردید، هللا دادگران را دوست دارد.داوری کن. بی

َٰلُوَن لِلسُّ  كه
َ
َُٰعوَن لِلَۡكِذِب أ ۡحِتِۚ فَإِن َجآُءوَك  َسمه

ۡعرِۡض َعۡنُهۡمۖۡ َوِإن ُتۡعرِۡض َعۡنُهۡم فَلَن  
َ
ۡو أ

َ
فَٱۡحُكم بَيَۡنُهۡم أ

اۖۡ َوِإۡن َحَكۡمَت فَٱۡحُكم بَيَۡنُهم بِٱلۡقِۡسِطِۚ إِنه   وَك َشۡيـ ٗ يَُضرُّ
َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطينَ   ٤٢ ٱَّلله

که   طلبند در حالی. و آنان چگونه تو را به داوری می43

تورات نزدشان است ]و[ حکم هللا در آن وجود دارد؟ سپس  

بعد از آن ]داوری، اگر سخنی خالف میلشان بگویی، از  

گردانند؛ و اینان مؤمن  دستور تورات و حکِم تو[ روی می

 نیستند.

ِ ُثمه   َُٰة فِيَها ُحۡكُم ٱَّلله ۡوَرى ُِمونََك وَِعنَدُهُم ٱلته َوَكۡيَف ُيحَك 
هۡوَن  ْوَلَٰٓئَِك بِٱلُۡمۡؤِمنِينَ َيَتَول

ُ
َٰلَِكْۚ َوَمآ أ  ٤٣ ِمنُۢ َبۡعِد َذ

. به راستی ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نور  44

است. پیامبرانی که ]در برابر فرمان هللا[ تسلیم بودند، بر 

کردند و ]نیز[  های[ آن برای یهود داوری میاساس ]آموزه

پاسداری از كتاب هللا ]و   مصلحان و دانشمندان ]یهود[ که

جلوگیری از تحریف تورات[ به آنان سپرده شده بود و بر 

]حقانیتِ[ آن گواه بودند ]و بنا به دستورهایش حکم 

کردند[؛ پس ]ای یهود، در اجرای احکام الهی[ از مردم می

نترسید و از من بترسید و آیاتم را به بهایی ناچیز نفروشید؛ 

ن و[ احکامی که هللا نازل کرده و هر کس بر ]اساس قوانی

 است داوری ]و حکم[ نکند، کافر است.

بِيُّوَن   ْۚ َيحُۡكُم بَِها ٱلنه ََٰة فِيَها ُهٗدى َونُور  ۡوَرى نَزلَۡنا ٱلته
َ
إِنهآ أ

ۡحَباُر بَِما 
َ
َٰنِيُّوَن َوٱلۡأ به هِذيَن َهاُدواْ َوٱلره ۡسلَُمواْ لِل

َ
هِذيَن أ ٱل

ْۚ فَلَا َتخَۡشُواْ  ٱۡسُتۡحفُِظواْ ِمن كَِتَٰبِ  ِ وََكانُواْ َعلَۡيهِ ُشَهَدآَء  ٱَّلله
هۡم   اَس َوٱۡخَشۡوِن َولَا تَۡشتَُرواْ أَـِبَيَٰتِي َثَمٗنا قَلِيلٗاْۚ َوَمن ل ٱلنه

َٰفُِرونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡك
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
 ٤٤ َيحُۡكم بَِمآ أ
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اسرائیل[ مقرر بنی. و در آن ]= تورات[ بر آنان ]= 45

داشتیم که: »جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و 

بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر 

ها قصاص دارند«. اما هر کس از  دندان است؛ و ]حتی[ زخم

آن ]قصاص[ گذشت نماید، آن ]بخشش،[ کفارۀ ]گناهان[ 

احکامی که هللا نازل  اوست؛ و هر کس بر ]اساس قوانین و[ 

 کرده است داوری ]و حکم[ نکند، ستمکار است. 

ۡفِس َوٱلَۡعيَۡن بِٱلَۡعيِۡن  نه ٱلنهۡفَس بِٱلنه
َ
َوَكَتبَۡنا َعلَۡيِهۡم فِيَهآ أ

ِ َوٱلۡجُُروَح   ن  ِ نه بِٱلس  ِ ذُِن َوٱلس 
ُ
ُذَن بِٱلۡأ

ُ
نِف َوٱلۡأ

َ
نَف بِٱلۡأ

َ
َوٱلۡأ

َق بِهِۦ   ْۚ َفَمن تََصده هۡم َيحُۡكم  قَِصاص  هُهۚۥْ َوَمن ل اَرة  ل َفُهَو َكفه
َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
 ٤٥ بَِمآ أ

اسرائیل[ عیسی پسر . و به دنبال آنان ]= پیامبران بنی46

کنندۀ تورات بود که پیش از او  مریم را فرستادیم که تصدیق 

هدایت و نور بود به او  فرستاده بودیم؛ و انجیل را که در آن 

کنندۀ توراتِ پیش از وی بود و هدایت و دادیم که تصدیق 

 اندرزی برای پرهیزگاران بود.

ٗقا ل َِما َبيَۡن  ِ ۡيَنا عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِم بِعِيَسي ٱبِۡن َمۡريََم ُمَصد  َوَقفه
َٰةِِۖ َوَءاَتۡيَنَُٰه ٱلِۡإنِجيَل فِيهِ ُهٗدى َونُ  ۡوَرى ور   يََديۡهِ ِمَن ٱلته

َٰةِ وَُهٗدى َوَموِۡعَظٗة   ۡوَرى ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ ِمَن ٱلته ِ َوُمَصد 
 ٤٦ ل ِلُۡمتهقِينَ 

. و پیروان انجیل باید به آنچه هللا در آن ]کتاب[ نازل کرده 47

است حکم کنند؛ و هر کس بر ]اساس قوانین و[ احکامی 

 ست.که هللا نازل کرده است داوری ]و حکم[ نکند، فاسق ا

هۡم َيحُۡكم   ُ فِيهِِۚ َوَمن ل نَزَل ٱَّلله
َ
ۡهُل ٱلِۡإنِجيِل بَِمآ أ

َ
َولَۡيۡحُكۡم أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
 ٤٧ بَِمآ أ

حق بر تو نازل کردیم  . و ]ای پیامبر، ما این[ کتاب را به48

های پیشین و نگهبان و گواه بر کنندۀ کتاب]که[ تصدیق

نهاست. پس بین آنان بر اساس آنچه هللا نازل کرده است آ

حکم کن و به جای حقیقتی که ]از جانب قرآن[ به تو  

های آنان پیروی نکن. ]ای مردم،[ ما رسیده است، از هوس

ها[ آیین و راهی روشن قرار  برای هر یک از شما ]امت

خواست، همۀ شما را امتی واحد قرار دادیم؛ و اگر هللا می

خواهد[ شما را در ]مورد[ آنچه به  داد؛ ولی ]هللا میمی

ها بر یکدیگر شما بخشیده است بیازماید؛ پس در نیکی

پیشی گیرید. بازگشت همگی شما به سوی هللا است؛ 

کردید، آگاه آنگاه او تعالی شما را از آنچه در آن اختالف می

 سازد.می

  ِ نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ ِمَن  َوأ ِ ُمَصد 

ۖۡ َولَا   ُ نَزَل ٱَّلله
َ
ٱلِۡكَتَِٰب َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِِۖ فَٱۡحُكم بَيَۡنُهم بَِمآ أ

ٖ َجَعلَۡنا ِمنُكۡم  
ِۚ لِكُل  ِ ا َجآَءَك ِمَن ٱلۡحَق  ۡهَوآَءُهۡم َعمه

َ
تَتهبِۡع أ

ُ لَجَعَ  ٗة َوَِٰحَدٗة  ِشۡرَعٗة َوِمۡنَهاٗجاْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله مه
ُ
لَُكۡم أ

َُٰكۡمۖۡ فَٱۡستَبُِقواْ ٱلۡخَۡيَرَِٰتِۚ إِلَي   َوَلَِٰكن ل َِيۡبلَُوُكۡم فِي َمآ َءاتَى
ِ َمرِۡجُعُكۡم َجمِيٗعا َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم فِيهِ   ٱَّلله

 ٤٨ َتخَۡتلُِفونَ 

. و ]ای پیامبر،[ میان آنان ]= یهود[ بر اساس آنچه هللا  49

هایشان نازل کرده است حکم کن و از هوس]در قرآن[ 

پیروی مکن و بر حذر باش از اینکه تو را از برخی از آنچه هللا  

بر تو نازل کرده است منحرف کنند؛ پس اگر ]از پذیرشِ 

خواهد آنان را به  داورِی تو[ روی گردانند، بدان که هللا می

]خاطر[ برخی از گناهانشان مجازات کند؛ و به راستی که  

 یاری از مردم نافرمانند.بس

ۡهَوآَءُهۡم  
َ
ُ َولَا تَتهبِۡع أ نَزَل ٱَّلله

َ
ِن ٱۡحُكم بَيَۡنُهم بَِمآ أ

َ
َوأ

ُ إِلَۡيَكۖۡ فَإِن   نَزَل ٱَّلله
َ
ن َيۡفتُِنوَك َعنُۢ َبۡعِض َمآ أ

َ
َوٱۡحَذۡرُهۡم أ

ن يُِصيَبُهم بَِبۡعِض ُذنُ 
َ
ُ أ نهَما يُرِيُد ٱَّلله

َ
هۡواْ فَٱۡعلَۡم أ وبِِهۡمُۗ  تََول

اِس لََفَِٰسُقونَ  َِن ٱلنه  ٤٩ َوِإنه َكثِيٗرا م 

. آیا آنان حکم ]و داوری بر اساس موازین[ جاهلیت را  50

خواهند؟ و براى اهل یقین، حکم ]و داورِى[ چه كسى می

 بهتر از هللا است؟ 

ِ ُحۡكٗما   ۡحَسُن ِمَن ٱَّلله
َ
فَُحۡكَم ٱلَۡجَِٰهلِيهةِ َيۡبُغوَنْۚ َوَمۡن أ

َ
أ
 ِ  ٥٠ َقۡوٖم يُوقُِنونَ ل 
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اید، یهود و نصاری را به  که ایمان آورده . ای کسانی51

از شما که  دوستی نگیرید. آنان دوستان یکدیگرند؛ و هر یک

با آنان دوستی ]و همکاری[ کنند، حتماً از آنهاست. 

با  تردید، هللا گروه ستمکاران را ]به خاطر دوستیبی

 کند.نمی کافران[ هدایت 

ۡولَِيآَءۘ  
َ
َصََٰرىَٰٓ أ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ ٱلَۡيُهوَد َوٱلنه َها ٱل يُّ

َ
أ ۞َيَٰٓ

ِنُكۡم فَإِنهُهۥ ِمۡنُهۡمُۗ إِنه   هُهم م  ۡولَِيآُء َبۡعٖضِۚ َوَمن َيَتَول
َ
َبۡعُضُهۡم أ

َٰلِِمينَ  َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم ٱلظه  ٥١ ٱَّلله

هایشان بیماری  کسانی را که در دل . پس ]ای پیامبر،[52

شتابند  بینی که در ]دوستی با[ آنان می]نفاق[ است می

ترسیم که ]اگر پیروز شوند، از جانب  گویند: »می]و[ می

آنان[ آسیبی به ما برسد«. امید است که هللا ]برای 

مسلمانان[ از جانب خود فتح ]و پیروزی[ یا امر ]دیگری[ را  

]این منافقان[ از آنچه در دل خود پنهان پیش آوَرد، آنگاه 

 داشتند پشیمان شوند.می

رَض  يَُسَٰرُِعوَن فِيِهۡم َيُقولُوَن   هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه َفتََرى ٱل
ۡمرٖ  

َ
ۡو أ

َ
تَِي بِٱلَۡفۡتِح أ

ۡ
ن يَأ

َ
ُ أ ن تُِصيبََنا َدآئَِرة ْۚ َفَعَسي ٱَّلله

َ
َنخَۡشيَٰٓ أ

 َ ِۡن ِعنِدهِۦ َفُيۡصبُِحواْ عَل نُفِسِهۡم َنَِٰدِمينَ م 
َ
واْ فِٓي أ َسرُّ

َ
 ٥٢ ىَٰ َمآ أ

گویند: »آیا اینها ]= اند می . و کسانی که ایمان آورده53

منافقان[ همان کسانی هستند که با بیشترین تأکید به هللا  

خوردند كه با شما هستند؟« اعمالشان تباه  سوگند مى

 گشت و زیانکار شدند. 

هِذيَن َءاَمنُ  ِ َجۡهَد  َويَُقوُل ٱل قَۡسُمواْ بِٱَّلله
َ
هِذيَن أ َهَُٰٓؤلَآِء ٱل

َ
ٓواْ أ

ۡصَبُحواْ  
َ
ۡعَمَٰلُُهۡم فَأ

َ
يَۡمَٰنِِهۡم إِنهُهۡم لََمَعُكۡمْۚ َحبَِطۡت أ

َ
أ

 ٥٣ َخَِٰسِرينَ 

اید، هر یک از شما که از  که ایمان آورده. ای کسانی 54

رساند[، هللا به زودی دین خود برگردد ]به هللا زیانی نمی 

آورد که آنان را دوست دارد و آنها ]نیز[ او روهی را میگ

تعالی را دوست دارند، ]آنان[ نسبت به مؤمنان فروتن ]و  

مهربان[ و در برابر کافران سرسخت هستند، در راه هللا  

هراسند. کنند و از سرزنش هیچ مالمتگری نمیجهاد می 

  بخشد؛ و هللااین فضل هللا است که به هر کس بخواهد می

 گشایشگرِ داناست. 

هِذيَن َءاَمُنواْ َمن يَۡرتَده ِمنُكۡم َعن دِينِهِۦ فََسۡوَف   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ٍة   ِعزه
َ
ذِلهٍة عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن أ

َ
ۥٓ أ ُ بَِقۡوٖم ُيحِبُُّهۡم َويُِحبُّونَُه تِي ٱَّلله

ۡ
يَأ

ِ َولَا َيخَافُ  َٰفِرِيَن يَُجَِٰهُدوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله وَن لَۡوَمَة  عَلَى ٱلَۡك
ُ َوَِٰسٌع   ْۚ َوٱَّلله ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء َٰلَِك فَۡضُل ٱَّلله لَٓائِٖمِۚ َذ

 ٥٤ َعلِيمٌ 

تردید، ]یاور و[ دوست شما فقط هللا و  . ]ای مؤمنان،[ بی55

اند؛ پیامبرش و ]همچنین[ افرادی هستند که ایمان آورده

]و رضایت دارند و با فروتنی  ]همان[ کسانی که نماز برپا می 

 پردازند. کامل[ زکات می

هِذيَن يُقِيُموَن   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱل ُ َورَُسولُُهۥ َوٱل إِنهَما َولِيُُّكُم ٱَّلله
َة وَُهۡم َرَٰكُِعونَ  َكوَٰ َة َويُۡؤتُوَن ٱلزه لَوَٰ  ٥٥ ٱلصه

. و هر کس هللا و پیامبرش و مؤمنان را به دوستی بگیرد، 56

 اً گروه هللا پیروزند.]از گروه هللا است و[ یقین 
ِ ُهُم   هِذيَن َءاَمُنواْ فَإِنه ِحۡزَب ٱَّلله َ َورَُسولَُهۥ َوٱل َوَمن َيَتَوله ٱَّلله

 ٥٦ ٱلَۡغَٰلُِبونَ 

اید، کسانی را که دینتان را  . ای کسانی که ایمان آورده57

اند دوستان ]خود[ مگیرید؛ ]خواه[  به تمسخر و بازی گرفته

]باشند[ كه پیش از شما به آنان كتاب داده شده از كسانى 

 است و ]خواه از[ كافران؛ و اگر ایمان دارید، از هللا پروا کنید.

خَُذواْ دِيَنُكۡم   هِذيَن ٱته هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ ٱل َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلُِكمۡ 
ُ
هِذيَن أ َِن ٱل   ُهُزٗوا َولَعِٗبا م 

ۡؤِمنِينَ  َ إِن ُكنُتم مُّ ْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ۡولَِيآَء
َ
اَر أ  ٥٧ َوٱلُۡكفه
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. و ]این افراد کسانی هستند که[ وقتی ]توسط اذان،  58

خوانید، آن را به مسخره و بازى مردم را[ به نماز مى

 اندیشند.گیرند؛ زیرا آنان گروهی هستند كه نمىمى

نهُهۡم  َوِإَذا نَاَدۡيُتۡم إِلَي ٱلصه 
َ
َٰلَِك بِأ خَُذوَها ُهُزٗوا َولَعِٗباْۚ َذ ةِ ٱته لَوَٰ

ها َيۡعقِلُونَ   ٥٨ قَۡوم  ل

[ بر ما  . ]ای پیامبر،[ بگو: »ای اهل کتاب، آیا ]علت اینكه59

گیرید جز این است که ما به هللا و آنچه بر ما نازل  خرده مى 

شده و ]به[ آنچه پیش از ما نازل گردیده است ایمان 

ایم و ]همچنین بر این باوریم[ که اغلب شما  هآورد

 نافرمانید؟« 

  ِ ۡن َءاَمنها بِٱَّلله
َ
هٓا أ ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َهۡل تَنقُِموَن ِمنهآ إِل

َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ۡكثََرُكۡم  
َ
نه أ

َ
نزَِل ِمن َقۡبُل َوأ

ُ
نزَِل إِلَۡيَنا َوَمآ أ

ُ
َوَمآ أ

َِٰسُقونَ   ٥٩ َف

را از ]حال[ کسانی آگاه خواهید[ شما . بگو: »آیا ]می60

[ کسانی کنم که کیفری از این بدتر نزد هللا دارند؟ ]آنان

]هستند[ که هللا لعنتشان کرد و بر آنان خشم گرفت و 

برخى از آنان را ]مسخ نمود و به شکل[ بوزینه و خوک  

]=معبودان   درآورد و ]نیز[ كسانى كه ]به جاى هللا،[ طاغوت

تر و كردند. اینان ]از همه[ بدمقام باطل[ را عبادت ]و بندگی[

 ترند.از راه راست گمگشته

ِْۚ َمن لهَعَنُه   َٰلَِك َمُثوبًَة ِعنَد ٱَّلله ِن َذ ٖ م  نَب ِئُُكم بَِشر 
ُ
قُۡل َهۡل أ

ُ وََغِضَب َعلَۡيهِ وََجَعَل ِمۡنُهُم ٱلۡقَِرَدةَ َوٱلۡخََنازِيَر وََعَبَد   ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك َشر   

ُ
َُٰغوَتْۚ أ بِيلِ ٱلطه َضلُّ َعن َسَوآِء ٱلسه

َ
كَاٗنا َوأ  ٦٠ مه

آیند، . و ]ای پیامبر،[ وقتی ]یهودیان منافق[ نزدتان می61

ایم«؛ حال آنکه با کفر وارد شدند و  گویند: »ایمان آوردهمی

اند؛ و هللا به آنچه پنهان قطعاً با همان ]کفر[ بیرون رفته

 کردند داناتر است.می

َخلُواْ بِٱلُۡكۡفرِ وَُهۡم قَۡد  َوِإَذا َجآُءوكُ  ۡم قَالُٓواْ َءاَمنها َوَقد ده
ۡعلَُم بَِما َكانُواْ يَۡكُتُمونَ 

َ
ُ أ  ٦١ َخرَُجواْ بِهۚۦِْ َوٱَّلله

بینی که در گناه و تجاوز ]به  . و بسیاری از آنان را می62

کنند. چه بد است خواری شتاب میحقوق دیگران[ و حرام

 کنند. میآنچه 

ۡكلِِهُم  
َ
ِۡنُهۡم يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلِۡإثِۡم َوٱلُۡعۡدَوَِٰن َوأ َوتََرىَٰ َكثِيٗرا م 

ۡحَتْۚ لَبِۡئَس َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ٦٢ ٱلسُّ

. چرا دانشمندان و فقهای ]یهود[ آنان را از گفتارِ 63

دارند؟ راستى چه بد شان بازنمى خوارگی]آلود[ و حرامگناه

 دهند!آنچه انجام مىاست 

ۡحَباُر َعن قَۡولِِهُم ٱلِۡإۡثَم  
َ
َٰنِيُّوَن َوٱلۡأ به َُٰهُم ٱلره لَۡولَا َيۡنَهى

ۡحَتْۚ لَبِۡئَس َما كَانُواْ يَۡصَنُعونَ  ۡكلِِهُم ٱلسُّ
َ
 ٦٣ َوأ

. و یهود ]هنگام سختی و تنگدستی[ گفتند: »دست هللا  64

اد  هایشان بسته ب]از خیر و بخشش[ بسته است«. دست

و به سزاى آنچه گفتند لعنت بر آنان باد! ]هرگز چنین  

نیست؛[ بلکه هر دو دستِ او گشاده است ]و[ هر گونه که  

بخشد. ]ای پیامبر،[ این آیات که از طرف بخواهد، می

پروردگارت بر تو نازل شده است، بر سرکشی و کفرِ 

افزاید. ما در میان آنان تا روز قیامت بسیاری از آنان می

منی و کینه افکندیم. هر زمان آتش جنگ برافروختند، دش

هللا آن را خاموش کرد. آنان ]پیوسته[ در زمین به تبهکاری  

 کوشند؛ و هللا تبهکاران را دوست ندارد.]و فساد[ می

يِۡديِهۡم َولُعُِنواْ بَِما  
َ
ْۚ ُغلهۡت أ ِ َمۡغلُولٌَة َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد يَُد ٱَّلله

ْۘ بَۡل يَدَ  ْۚ َولَيَِزيَدنه  قَالُوا اهُ َمبُۡسوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف يََشآُء
لَۡقۡيَنا  

َ
ب َِك ُطۡغَيَٰٗنا َوُكۡفٗراْۚ َوأ نزَِل إِلَۡيَك ِمن ره

ُ
آ أ ِۡنُهم مه َكثِيٗرا م 

ۡوقَُدواْ نَاٗرا 
َ
بَيَۡنُهُم ٱلَۡعَدََٰوَة َوٱلَۡبۡغَضآَء إِلَيَٰ يَوِۡم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ ُكلهَمآ أ

ُ لَا  ل ِلَۡحرۡ  ۡرِض فََساٗداْۚ َوٱَّلله
َ
ْۚ َويَۡسَعۡوَن فِي ٱلۡأ ُ َها ٱَّلله

َ
ۡطَفأ

َ
ِب أ

 ٦٤ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

آوردند و پرهیزگاری  . و اگر اهل کتاب ایمان می65

زدودیم و آنان را به  کردند، یقیناً گناهانشان را میمی

 کردیم.های پرنعمت ]بهشت[ وارد میباغ 

هۡ 
َ
نه أ

َ
ۡرنَا َعۡنُهۡم  َولَۡو أ َقۡواْ لََكفه َل ٱلِۡكَتَِٰب َءاَمُنواْ َوٱته

َِٰت ٱلنهعِيمِ  ۡدَخلَۡنَُٰهۡم َجنه
َ
 ٦٥ َسي ِـ َاتِِهۡم َولَأ
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. و اگر آنان به تورات و انجیل و آنچه از سوی  66

پروردگارشان بر آنها نازل شده است ]= قرآن[ عمل  

ن و از  کردند، قطعاً از ]برکات آسماِن[ باالی سرشامی

شدند. برخی از های زمیِن[ زیر پایشان برخوردار می]نعمت

رو ]و بر حق، پایدار[ هستند و]لی[ بسیاری از  آنان میانه

 شوند.ایمانی[ کارهای بدی مرتکب میآنان ]به سبب بی

ِن   نزَِل إِلَۡيِهم م 
ُ
ََٰة َوٱلِۡإنجِيَل َوَمآ أ ۡوَرى قَاُمواْ ٱلته

َ
نهُهۡم أ

َ
َولَۡو أ

 ِ ب  ة   ره مه
ُ
ِۡنُهۡم أ رُۡجلِِهمِۚ م 

َ
َكلُواْ ِمن فَۡوقِِهۡم َوِمن َتحِۡت أ

َ
ِهۡم لَأ

ِۡنُهۡم َسآَء َما َيۡعَملُونَ  ۡقَتِصَدة ۖۡ َوَكثِير  م   ٦٦ مُّ

. ای پیامبر، آنچه را از طرف پروردگارت بر تو نازل شده 67

است ابالغ کن؛ و اگر ]چنین[ نکنی، رسالت او را ]به انجام[  

کند.  ای؛ و هللا تو را از ]گزنِد[ مردم حفظ میه نرساند

 کند.تردید، هللا گروه کافران را هدایت نمیبی

هۡم   ب َِكۖۡ َوِإن ل نزَِل إِلَۡيَك ِمن ره
ُ
َها ٱلرهُسوُل بَل ِۡغ َمآ أ يُّ

َ
أ ۞َيَٰٓ

اِسِۗ إِنه   ُ َيۡعِصُمَك ِمَن ٱلنه ۚۥْ َوٱَّلله َتۡفَعۡل َفَما بَلهۡغَت رَِسالََتُه
 َ َٰفِرِينَ ٱَّلله  ٦٧  لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم ٱلَۡك

. بگو: »ای اهل کتاب، شما بر هیچ ]آیین درستی[ 68

نیستید؛ مگر اینکه تورات و انجیل و آنچه را که از طرف 

پروردگارتان بر شما نازل شده است برپا دارید«. و ]ای  

تردید آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده پیامبر،[ بی

افزاید؛ پس بر  بر سرکشی و کفرِ بسیاری از آنان میاست، 

 ]این[ گروه کافران، افسوس مخور. 

ََٰة   ۡوَرى ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَۡسُتۡم عَلَىَٰ َشۡيٍء َحتهيَٰ تُقِيُمواْ ٱلته
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ب ُِكۡمُۗ َولَيَِزيَدنه َكثِيٗرا   ِن ره نزَِل إِلَۡيُكم م 
ُ
َوٱلِۡإنِجيَل َوَمآ أ

آ  ِۡنُهم مه َس عَلَى   م 
ۡ
ب َِك ُطۡغَيَٰٗنا َوُكۡفٗراۖۡ فَلَا تَأ نزَِل إِلَۡيَك ِمن ره

ُ
أ

َٰفِرِينَ   ٦٨ ٱلَۡقوِۡم ٱلَۡك

. در حقیقت، کسانی که ]به رسالت محمد صلی هللا  69

های و نیز کسانی ]از امت اندعلیه وسلم[ ایمان آورده

پیشین، قبل از بعثت محمد صلی هللا علیه وسلم از[ یهود و  

صابئان ]= پیروان برخی پیامبران[، و نصاری؛ هر کس ]از  

آنان[ به هللا و روز قیامت ایمان آورند و کارهای شایسته  

انجام دهند، پاداش آنان نزد پروردگارشان است؛ نه ترسی 

 شوند. خواهند داشت و نه اندوهگین می

َٰبِـ ُونَ  هِذيَن َهاُدواْ َوٱلصه هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱل  َوٱلنهَصََٰرىَٰ َمۡن  إِنه ٱل
ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم   َءاَمَن بِٱَّلله

 ٦٩ َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

اسرائیل ]در مورد اطاعت از فرمان حق[ . یقیناً ما از بنی70

پیمان گرفتیم و پیامبرانی به سویشان فرستادیم؛ هر گاه 

پسندید، د که هوای نفسشان نمیپیامبری چیزی آور

 گروهی را دروغگو خواندند و گروهی را کشتند.

ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيِهۡم رُُسلٗاۖۡ ُكلهَما  
َ
َِٰٓءيَل َوأ َخۡذنَا ِميَثََٰق بَنِٓي إِۡسَر

َ
لََقۡد أ

بُواْ َوَفرِيٗقا   نُفُسُهۡم فَرِيٗقا َكذه
َ
َجآَءُهۡم رَُسوُلُۢ بَِما لَا َتۡهَوىَٰٓ أ

 ٧٠ َيۡقُتلُونَ 

. ]آری، یهود پیمان شکستند[ و پنداشتند که ]عذاب و[ 71

مجازاتی در کار نیست؛ پس کور گشتند ]و حق را ندیدند[ و  

کر شدند ]و حق را نشنیدند[؛ آنگاه ]توبه کردند و[ هللا  

شان را پذیرفت. سپس بسیاری از آنان ]باز هم در برابرِ توبه

دهند انجام می هدایت[ کور و کر شدند؛ و هللا به آنچه

 بیناست.

  ُ واْ ُثمه تَاَب ٱَّلله ها تَُكوَن فِۡتَنة  َفَعُمواْ وََصمُّ ل
َ
وََحِسُبٓواْ أ

ُۢ بَِما   ُ بَِصيُر ِۡنُهۡمْۚ َوٱَّلله واْ َكثِير  م  َعلَۡيِهۡم ُثمه َعُمواْ وََصمُّ
 ٧١ َيۡعَملُونَ 
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. کسانی که گفتند: »هللا همان مسیح پسر مریم 72

که ]خوِد[ مسیح گفت:  فر شدند؛ در حالی است« یقیناً کا

اسرائیل، هللا را عبادت کنید که پروردگار من و  »ای بنی

کس به هللا شرک ورزد،  تردید، هر پروردگار شماست. بی

هللا بهشت را بر او حرام کرده است و جایگاهش دوزخ 

 است؛ و ستمکاران هیچ یاوری ندارند«.

هِذيَن قَالُوٓ  َ ُهَو ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن َمۡريََمۖۡ  لََقۡد َكَفَر ٱل اْ إِنه ٱَّلله
َ َرب ِي َوَربهُكۡمۖۡ   َِٰٓءيَل ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله َوَقاَل ٱلَۡمِسيُح َيََٰبنِٓي إِۡسَر

َُٰه   َوى
ۡ
ُ َعلَۡيهِ ٱلۡجَنهَة َوَمأ ِ َفَقۡد َحرهَم ٱَّلله إِنهُهۥ َمن يُۡشرِۡك بِٱَّلله

 
َ
َٰلِِميَن ِمۡن أ ۖۡ َوَما لِلظه اُر  ٧٢ نَصارٖ ٱلنه

. كسانى كه ]به تثلیث قائل شدند و معبود حقیقی را  73

مجموعۀ پدر، پسر و روح الُقُدس دانستند و[ گفتند: »هللا،  

القدس[« قطعاً  یکی از ]این[ سه تاست ]پدر، پسر، روح

حق[ جز معبود یگانه نیست؛ و اگر کافر شدند. معبودی ]به

ه افرادی از آنان که کفر  گویند بازنایستند، قطعاً باز آنچه می

 ورزیدند عذاب دردناکی خواهد رسید. 

هٓا   ٍَٰه إِل ٖۘ َوَما ِمۡن إَِل ََٰثةٖ َ ثَالُِث ثََل هِذيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله لهَقۡد َكَفَر ٱل
هِذيَن   نه ٱل ا َيُقولُوَن لََيَمسه هۡم يَنَتُهواْ َعمه ْۚ َوِإن ل إَِلَٰه  َوَِٰحد 

لِيمٌ َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم َعذَ 
َ
 ٧٣ اٌب أ

گردند و از او طلب آمرزش . آیا به سوی هللا بازنمی74

 کنند؟ حال آنکه هللا آمرزندۀ مهربان است.نمی 
ُ َغُفور  رهِحيم   ۚۥْ َوٱَّلله ِ َويَۡسَتۡغفُِرونَُه فَلَا َيُتوبُوَن إِلَي ٱَّلله

َ
 ٧٤ أ

. مسیح پسر مریم، جز پیامبری نیست که پیش از او  75

پیامبران دیگری بودند و مادرش زن بسیار راستگو ]و  ]نیز[ 

های دیگر[ غذا  درستکار[ بود؛ هر دو ]مانند انسان

خوردند. ]ای پیامبر[ بنگر که چگونه آیات ]خود[ را  می

سازیم و باز بنگر که چگونه ]از حقیقت[  برایشان روشن می

 شوند.رویگردان می

ها رَ  ا ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن َمۡريََم إِل ُسول  قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِهِ ٱلرُُّسُل  مه
ُۗ ٱنُظۡر َكۡيَف نُبَي ُِن  َعاَم ُكلَاِن ٱلطه

ۡ
ۖۡ َكانَا يَأ يَقة  ِ ُهۥ ِصد  مُّ

ُ
َوأ

هيَٰ يُۡؤَفُكونَ  ن
َ
 ٧٥ لَُهُم ٱٓأۡلَيَِٰت ُثمه ٱنُظۡر أ

. ]ای پیامبر،[ بگو: »آیا چیزی را به جای هللا عبادت 76

ان ندارد؟ و ]حال آنكه[ هللا  کنید که سود و زیانی برایتمی

 شنوای داناست«. 

ا َولَا   ِ َما لَا َيۡملُِك لَُكۡم َضر ٗ َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
قُۡل أ

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ  ُ ُهَو ٱلسه  ٧٦ َنۡفٗعاْۚ َوٱَّلله

. بگو: »ای اهل کتاب، در دین خود به ناحق غلو ]و 77

ی نکنید که  های گروهی پیروروی[ نکنید و از هوسزیاده

پیشتر گمراه شدند و بسیاری ]از پیروانشان[ را گمراه 

 کردند و ]خودشان[ از راه راست منحرف گشتند«. 

ِ َولَا   ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َتۡغلُواْ فِي دِينُِكۡم َغيَۡر ٱلۡحَق 
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ۡهَوآَء قَۡوٖم قَۡد َضلُّواْ ِمن َقۡبُل 
َ
َضلُّواْ َكثِيٗرا وََضلُّواْ  تَتهبُِعٓواْ أ

َ
َوأ

بِيلِ   ٧٧ َعن َسَوآِء ٱلسه

اسرائیل كه کفر ورزیدند، از زبان داوود . ]افرادی[ از بنی78

]در زبور[ و ]از قول[ عیسی پسر مریم ]در انجیل[ مورد لعن  

کردند  قرار گرفتند. این ]نفرین،[ به خاطر آن بود که نافرمانی 

 نمودند. می و ]از حدود الهی[ تجاوز

َِٰٓءيَل عَلَىَٰ لَِساِن َداوُۥَد   هِذيَن َكَفُرواْ ِمنُۢ بَنِٓي إِۡسَر لُعَِن ٱل
َٰلَِك بَِما َعَصواْ وهَكانُواْ َيۡعَتُدونَ   ٧٨ وَِعيَسي ٱبِۡن َمۡريََمْۚ َذ

. آنان یکدیگر را از ]گناهان و[ کار]های[ زشتی که انجام  79

ه بد بود آنچه انجام  کردند. به راستى، چدادند نهی نمی می

 دادند! می

نَكرٖ َفَعلُوُهْۚ لَبِۡئَس َما َكانُواْ   َكانُواْ لَا يَتََناَهۡوَن َعن مُّ
 ٧٩ َيۡفَعلُونَ 
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بینی که با کافران . ]ای پیامبر،[ بسیاری از آنان را می80

کنند. به راستى چه زشت است دوستی ]و همکاری[ می

تیجۀ آن نیز[ هللا بر  آنچه براى خود پیش فرستادند كه ]در ن

 مانند.آنان خشم گرفت و جاودانه در عذاب مى

َمۡت   ْْۚ لَبِۡئَس َما قَده هِذيَن َكَفُروا هۡوَن ٱل ِۡنُهۡم َيَتَول تََرىَٰ َكثِيٗرا م 
ُ َعلَۡيِهۡم َوفِي ٱلَۡعَذاِب ُهۡم   ن َسِخَط ٱَّلله

َ
نُفُسُهۡم أ

َ
لَُهۡم أ

 ٨٠ َخَٰلُِدونَ 

هللا و پیامبر و آنچه بر او نازل شده . و اگر ]یهود[ به 81

آوردند، آنان ]= کافران[ را به دوستی است ایمان می

 گرفتند؛ ولی بسیاری از آنان نافرمانند.نمی 

خَُذوُهۡم   نزَِل إِلَۡيهِ َما ٱته
ُ
ِبي ِ َوَمآ أ ِ َوٱلنه َولَۡو َكانُواْ يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله

ۡولَِيآَء َوَلَِٰكنه َكثِيٗرا م ِ 
َ
َِٰسُقونَ أ  ٨١ ۡنُهۡم َف

. ]ای پیامبر،[ یقیناً یهود و كسانى را كه شرک  82

ترین مردم نسبت به مؤمنان خواهى اند، دشمنورزیده

ترین دوستان به مؤمنان را کسانی خواهى  یافت؛ و نزدیک 

گویند: »ما نَصرانی هستیم«. این به سبب آن  یافت که می

[  پرست ]حق است که در میان آنان کشیشان و راهبانی

 ورزند.هستند و ]نیز[ از آن روست که تکبر نمی

هِذيَن   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱلَۡيُهوَد َوٱل اِس َعَدََٰوٗة ل ِل َشده ٱلنه
َ
۞لََتِجَدنه أ

هِذيَن قَالُٓواْ إِنها   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱل ٗة ل ِل َوده قَۡربَُهم مه
َ
ْۖۡ َولََتِجَدنه أ ۡشَرُكوا

َ
أ

 َٰ ِۚ َذ نهُهۡم لَا  نََصََٰرىَٰ
َ
يِسيَن َورُۡهَباٗنا َوأ ِ نه ِمۡنُهۡم قِس 

َ
لَِك بِأ

 ٨٢ يَۡسَتۡكبُِرونَ 

. و چون آیاتی را که بر پیامبر نازل شده است 83

اند، بینى بر اثر آنچه از حق شناختهشنوند، مىمی

گویند: »پروردگارا، ایمان بارد و میچشمانشان اشک می 

 مانان و[ گواهان بنویس. آوردیم؛ پس ما را در زمرۀ ]مسل

ۡعُيَنُهۡم تَفِيُض ِمَن  
َ
نزَِل إِلَي ٱلرهُسوِل تََرىَٰٓ أ

ُ
َوِإَذا َسِمُعواْ َمآ أ

ِۖ َيُقولُوَن َربهَنآ َءاَمنها فَٱۡكُتبَۡنا   ِ ا َعَرفُواْ ِمَن ٱلۡحَق  ۡمِع ِممه ٱلده
َِٰهِدينَ   ٨٣ َمَع ٱلشه

ست ایمان . چرا به هللا و آنچه از حق به ما رسیده ا84

نیاوریم؛ حال آنكه امید داریم پروردگارمان ما را با گروه 

 [ درآورد؟« شایستگان ]به بهشت

ن  
َ
ِ َوَنۡطَمُع أ ِ َوَما َجآَءنَا ِمَن ٱلۡحَق  َوَما لََنا لَا نُۡؤِمُن بِٱَّلله

َٰلِِحينَ   ٨٤ يُۡدِخلََنا َربَُّنا َمَع ٱلَۡقوِۡم ٱلصه

هایی ]از  ، به آنان باغ. پس هللا به پاس آنچه گفتند85

بهشت[ پاداش داد که از زیر ]درختان[ آن جویبارها جاری 

است و جاودانه در آن خواهند ماند؛ و این است جزای  

 نیکوکاران. 

نَۡهَُٰر  
َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ ُ بَِما قَالُواْ َجنه َثََٰبُهُم ٱَّلله
َ
فَأ

 ۡ َٰلَِك َجَزآُء ٱل  ٨٥ ُمۡحِسنِينَ َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َوَذ

. و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را تکذیب کردند، 86

 آنان اهل دوزخند. 
ۡصَحَُٰب  

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

 ٨٦ ٱلۡجَِحيمِ 

ای را که  اید، چیزهای پاکیزه. ای کسانی که ایمان آورده87

[ شما حالل کرده است، ]به بهانۀ زهد و  ]استفادۀهللا برای 

دینداری بر خود[ حرام نکنید و ]از حد[ تجاوز ننمایید. به  

 راستی که هللا متجاوزان ]از حدود الهی[ را دوست ندارد.

ُ لَُكۡم   َحله ٱَّلله
َ
ُِمواْ َطي َِبَِٰت َمآ أ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا ُتحَر  َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡعَتِدينَ َولَا َتۡعتَ  ْْۚ إِنه ٱَّلله  ٨٧ ُدٓوا

ای که هللا به شما روزی . و از چیزهای حالل ]و[ پاکیزه88

 داده است بخورید، و از هللا که به او ایمان دارید پروا کنید.
نتُ 

َ
هِذٓي أ َ ٱل ُ َحَلَٰلٗا َطي ِٗباْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ا َرَزَقُكُم ٱَّلله م  وَُكلُواْ ِممه

 ٨٨ بِهِۦ ُمۡؤِمُنونَ 
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. هللا شما را به خاطر سوگندهای بیهوده ]و  89

کند؛ ولی در سوگندهایی که اختیارتان[ بازخواست نمی بی

کند. پس  شکنید[ مؤاخذه میخورید ]و می[ می]آگاهانه

دادن به ده مستمند از غذاهای ]معمولی  کفارۀ آن، خوراک

دادن به ده نفر ]از   و[ متوسِط مردم شهرتان است یا لباس

مستمندان[ یا آزاد کردن یک برده. اگر کسی ]توانایی مالی 

یابد، ]باید[ سه روز روزه  ندارد یا هیچ یک از اینها را[ نمی

زمان  ]بگیرد[. این، کفارۀ سوگندهای شماست ]برای[ هر

که سوگند یاد کردید ]و آن را شکستید[؛ و سوگندهایتان را 

[. هللا اینچنین آیات خود را برای شما حفظ کنید ]و نشکنید

 کند؛ باشد که شکر به جای آورید. بیان می

يَۡمَٰنُِكۡم َوَلَِٰكن  
َ
ُ بِٱللهۡغوِ فِٓي أ لَا يَُؤاِخُذُكُم ٱَّلله

ۥٓ إِۡطَعاُم َعَشَرةِ   ََٰرتُُه يَۡمََٰنۖۡ فََكفه
َ
دتُُّم ٱلۡأ يَُؤاِخُذُكم بَِما َعقه
ۡوَسِط َما ُتطۡ 

َ
ۡو  َمَسَِٰكيَن ِمۡن أ

َ
ۡو كِۡسَوُتُهۡم أ

َ
ۡهلِيُكۡم أ

َ
عُِموَن أ

ََٰرُة   َٰلَِك َكفه يهاٖمِۚ َذ
َ
ََٰثةِ أ هۡم َيِجۡد فَِصَياُم ثََل رِيُر َرَقَبةِٖۖ َفَمن ل

َتحۡ
  ُ يَۡمََٰنُكۡمْۚ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله

َ
يَۡمَٰنُِكۡم إَِذا َحلَۡفُتۡمْۚ َوٱۡحَفُظٓواْ أ

َ
أ

 ٨٩ ُرونَ لَُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ لََعلهُكۡم تَۡشكُ 

تردید، شراب و قمار اید، بی. ای کسانی که ایمان آورده90

کشی ]برای های معبودان باطل و تیرهای قرعهو نشانه

فالگیری[، پلید ]و[ از کار]های[ شیطان هستند؛ پس از آنها  

 دوری کنید؛ باشد که رستگار شوید. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنهَما ٱلۡخَۡمُر  َها ٱل يُّ
َ
أ نَصاُب  َيَٰٓ

َ
َوٱلَۡميِۡسُر َوٱلۡأ

ۡيَطَِٰن فَٱۡجَتنُِبوهُ لََعلهُكۡم   ِۡن َعَمِل ٱلشه ۡزَلَُٰم رِۡجس  م 
َ
َوٱلۡأ

 ٩٠ ُتۡفلُِحونَ 

خواهد با شراب و قمار، در  . در حقیقت، شیطان می91

میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد هللا و از  

ل که حقیقت را دانستید،[  نماز بازدارد؛ پس ]ای مؤمنان، حا

 دارید؟آیا از آنها دست برمی

ن يُوقَِع بَيَۡنُكُم ٱلَۡعَدََٰوَة َوٱلَۡبۡغَضآَء فِي  
َ
ۡيَطَُٰن أ إِنهَما يُرِيُد ٱلشه

ةِِۖ   لَوَٰ ِ وََعِن ٱلصه ُكۡم َعن ذِۡكرِ ٱَّلله ٱلۡخَۡمرِ َوٱلَۡميِۡسِر َويَُصده
نَتُهونَ  نُتم مُّ

َ
 ٩١ َفَهۡل أ

 اطاعت کنید و فرمانبرِ پیامبر باشید و ]از گناه و  . و از هللا92

نافرمانی[ پرهیز کنید. اما اگر روی گرداندید، بدانید که  

 وظیفۀ پیامبر ما ]چیزی[ جز ابالغ آشکار نیست.

هۡيُتۡم   ْْۚ فَإِن تََول ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل َوٱۡحَذُروا
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
َوأ

نهَما عَلَىَٰ 
َ
 ٩٢  رَُسولَِنا ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ فَٱۡعلَُمٓواْ أ

اند و کارهای شایسته انجام  که ایمان آورده . بر کسانی93

اند، ]ایراد و[ گناهی در آنچه ]پیش از حکم تحریم داده

اند نیست؛ ]البته[ در صورتى كه ]از محر مات[ شراب[ خورده

دهند؛ پروا كنند و ایمان بیاورند و كارهاى شایسته انجام  

سپس پرهیزگاری كنند و ایمان بیاورند؛ آنگاه ]بیش از پیش[  

پرهیزگاری كنند و نیکی نمایند؛ و هللا نیکوکاران را دوست  

 دارد.

َٰلَِحَِٰت ُجَناح  فِيَما   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه لَيَۡس عَلَى ٱل
َٰلَِحَِٰت ُثمه ٱتهَقواْ  َطعُِمٓواْ إَِذا َما ٱتهَقواْ وهَءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱ لصه

ُ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ  ْْۚ َوٱَّلله ۡحَسُنوا
َ
أ  ٩٣ وهَءاَمُنواْ ُثمه ٱتهَقواْ وه

اید، هللا شما را ]در حالی که . ای کسانی که ایمان آورده94

ُمحرِم هستید[ به چیزى از شكار ]صحرایی[ كه در دسترس 

معلوم دارد چه كسى  آزماید تا هایتان باشد میشما و نیزه 

ترسد. پس هر کس بعد از این ]آزمون[ از  در نهان از او مى

حد درگذرد ]و در حال حج یا عمره شکار کند[، عذابی 

 [ دارد. دردناک ]در پیش 

ۡيِد   َِن ٱلصه ُ بَِشۡيٖء م  هِذيَن َءاَمُنواْ لََيۡبلَُونهُكُم ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

يِۡديُكۡم َورِ 
َ
ۥٓ أ ُ َمن َيخَافُُهۥ  َتَنالُُه َماُحُكۡم لَِيۡعلََم ٱَّلله

لِيم  
َ
َٰلَِك فَلَُهۥ َعَذاٌب أ  ٩٤ بِٱلَۡغۡيِبِۚ َفَمِن ٱۡعَتَدىَٰ َبۡعَد َذ
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اید، در حال احرام، شکار را  . ای کسانی که ایمان آورده95

یک از شما که به عمد آن را بکشد، باید  نکشید؛ و هر 

از چهارپایان بدهد؛ ای همانند آنچه که کشته است، کفاره

]به شرطی[ که دو نفر عادل از شما ]برابرِی ارزشِ[ آن را  

تأیید کنند و ]آنگاه آن کفاره را به صورت[ قربانی به  

]مستمندان پیرامون[ کعبه برساند؛ یا ]معادِل بهای آن را[  

به مستمندان ]حرم[ غذا دهد یا ]اگر توان مالى نداشت[ 

یر، یک روز[ روزه بگیرد تا کیفر معادل آن را ]به ازای هر فق

عمل خود را بچشد. هللا آنچه را که ]پیش از این تحریم[ 

گذشته است عفو نمود؛ و]لی[ هر کس ]به این گناه[ 

گیرد؛ و هللا  بازگردد، ]بداند که[ هللا از او انتقام می

 گیرنده است.ناپذیرِ انتقام شکست

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتقۡ  َها ٱل يُّ
َ
أ ْۚ َوَمن  َيَٰٓ نُتۡم ُحُرم 

َ
ۡيَد َوأ ُتلُواْ ٱلصه

َعِم   ِۡثُل َما َقَتَل ِمَن ٱلنه ِٗدا فََجَزآء  م  َتَعم  َقَتلَُهۥ ِمنُكم مُّ
ََٰرة    ۡو َكفه

َ
ُۢا َبَٰلَِغ ٱلَۡكۡعَبةِ أ ِنُكۡم َهۡديَ َيحُۡكُم بِهِۦ َذَوا َعۡدٖل م 

َٰلَِك ِصَياٗما ل َِيذُ  ۡو َعۡدُل َذ
َ
ۡمرِهۗۦُِ  َطَعاُم َمَسَِٰكيَن أ

َ
وَق َوبَاَل أ

  ُ ُ ِمۡنُهْۚ َوٱَّلله ا َسلََفْۚ َوَمۡن عَاَد َفَينَتقُِم ٱَّلله ُ َعمه َعَفا ٱَّلله
 ٩٥ َعزِيز  ُذو ٱنتَِقامٍ 

. ]ای مسلمانان، در حال احرام[ صید دریایی و خوراک آن  96

برای شما حالل شده است تا شما ]که در مکه مقیم 

[ از آن برخوردار  ند، همگی هستید[ و کاروانیان ]که مسافر

شوید؛ و]لی[ تا زمانی که ُمحرِم هستید، صید صحرایی بر 

شما حرام است؛ و از هللا که ]روز قیامت[ نزد او جمع 

 شوید، پروا کنید.می

يهاَرةِِۖ   ِحله لَُكۡم َصۡيُد ٱلَۡبۡحرِ َوَطَعاُمُهۥ َمَتَٰٗعا لهُكۡم َولِلسه
ُ
أ

َِم َعلَۡيُكۡم َصۡيُد  َ  وَُحر  ُۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ِ َما ُدۡمُتۡم ُحُرٗما ٱلۡبَر 
هِذٓي إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ   ٩٦ ٱل

ای برای استواری ]و  الحرام را وسیله. هللا کعبۀ بیت 97

سامان بخشیدن به کار[ مردم قرار داد و ]همچنین حرمتِ 

نشان[ جنگ و درگیری در[ ماه حرام و ]کشتِن[ قربانی ]بی

دار ]را برای آسایش مردم وضع کرد[. این  ه و قربانی قالد

]گونه احکام،[ برای آن است که بدانید هللا آنچه را که در  

داند و اینکه هللا به همه چیز  ها و زمین است میآسمان

 داناست. 

ۡهَر   ُ ٱلَۡكۡعَبَة ٱلَۡبۡيَت ٱلۡحََراَم قَِيَٰٗما ل ِلنهاِس َوٱلشه ۞َجَعَل ٱَّلله
َ َيۡعلَُم َما فِي  ٱلۡحََراَم َوٱلَۡهدۡ  نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك لَِتۡعلَُمٓواْ أ َي َوٱلَۡقَلَٰٓئَِدْۚ َذ

ِ َشۡيٍء َعلِيمٌ 
َ بِكُل  نه ٱَّلله

َ
ۡرِض َوأ

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو  ٩٧ ٱلسه

کیفر است و ]در عین  . ]ای مردم،[ بدانید که هللا سخت98

 حال،[ هللا آمرزندۀ مهربان است.
 َ نه ٱَّلله

َ
َ َغُفور  رهِحيم  ٱۡعلَُمٓواْ أ نه ٱَّلله

َ
 ٩٨  َشِديُد ٱلۡعَِقاِب َوأ

ای جز رساندن ]وحی[ ندارد؛ و هللا آنچه را  . پیامبر وظیفه99

 داند.دارید ]همه را[ میکنید و پنهان میکه آشکار می
ُ َيۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن َوَما   ها ٱلَۡبَلَُٰغُۗ َوٱَّلله ا عَلَى ٱلرهُسوِل إِل مه

 ٩٩ تَۡكُتُمونَ 

. ]ای پیامبر،[ بگو: »پلید و پاک یكسان نیستند؛ هر  100

چند که فراوانِی پلید]ی[ تو را به شگفت آوَرد. پس اى  

 خردمندان، از هللا پروا كنید؛ باشد كه رستگار شوید«.

ۡعَجَبَك َكثَۡرُة  
َ
ي ُِب َولَۡو أ ها يَۡسَتوِي ٱلۡخَبِيُث َوٱلطه قُل ل

لَۡبَِٰب لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ ٱلۡخَبِيِثِۚ فَٱته 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
َ َيَٰٓأ  ١٠٠ ُقواْ ٱَّلله

اید، از چیزهایی نپرسید . ای کسانی که ایمان آورده101

اش[ برایتان آشکار گردد، شما را که اگر ]پاسخِ حقیقی

گردد کند و اگر زمانی که قرآن نازل میاندوهگین می

یتان[ بر شما هاوجو کنید، ]حکم و پاسخِ پرسش پرس

گردد. هللا از آن ]سواالت نابجای قبلی و پاسخ به  آشکار می

 . آنها[ درگذشت؛ و هللا آمرزندۀ بردبار است 

ۡشَيآَء إِن ُتۡبَد لَُكۡم  
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَۡسـ َلُواْ َعۡن أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ُل ٱلُۡقرۡ  َءاُن ُتۡبَد لَُكۡم  تَُسۡؤُكۡم َوِإن تَۡسـ َلُواْ َعۡنَها ِحيَن ُينَزه
ُ َغُفوٌر َحلِيم   ُۗ َوٱَّلله ُ َعۡنَها  ١٠١ َعَفا ٱَّلله
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. در حقیقت، گروهی ]که[ پیش از شما ]بودند نیز[ از  102

ها پرسیدند؛ سپس ]وقتی که جوابی این ]گونه[ سؤال

 ناگوار برایشان آمد،[ به آن ]عمل نکردند و[ کفر ورزیدند.

ِن  لََها قَۡوم  م 
َ
ۡصَبُحواْ بَِها َكَٰفِرِينَ قَۡد َسأ

َ
 ١٠٢ َقۡبلُِكۡم ُثمه أ

. هللا هیچ گونه »بَحیره« و »سائِبه« و »َوصیله« و  103

»حام« ]= انواع شترهای مختلفی که مشرکان وقف 

کردند[ را ]برای خود[ قرار نداده است؛ هایشان میمعبود

که کفر ورزیدند، ]با ادعای حرمتِ این ولی کسانی  

 اندیشند.بندند؛ و بیشتر آنان نمیر هللا دروغ میحیوانات[ ب

ُ ِمنُۢ َبحِيَرةٖ َولَا َسآئَِبةٖ َولَا وَِصيلَةٖ َولَا َحاٖم   َما َجَعَل ٱَّلله
ِ ٱلَۡكِذَبۖۡ   هِذيَن َكَفُرواْ َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله َوَلَِٰكنه ٱل

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعقِلُونَ 
َ
 ١٠٣ َوأ

گفته شود: »به سوی آنچه هللا   که به آنان. و هنگامی 104

گویند: »آنچه  نازل کرده است و به سوی پیامبر بیایید« می

ایم، برایمان کافی است«. آیا اگر نیاکانمان را بر آن یافته

دانستند و هدایت نیافته بودند ]باز نیاکانشان چیزی نمی 

 کنند[؟هم از آنان پیروی می

 َ ُ َوِإلَي ٱلرهُسوِل قَالُواْ  َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ إِل نَزَل ٱَّلله
َ
يَٰ َمآ أ

َولَۡو َكاَن َءابَآؤُُهۡم لَا  
َ
ْۚ أ ٓ َحۡسبَُنا َما وََجۡدنَا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

ا َولَا َيۡهَتُدونَ   ١٠٤ َيۡعلَُموَن َشۡيـ ٗ

اید، مراقب ]ایمان و . ای کسانی که ایمان آورده105

هدایت یافته باشید، گمراهِی طاعت[ خود باشید. اگر  

اند ]چنانچه به امر به معروف و نهی که گمراه شده کسانی 

رساند. بازگشت از منکر پایبند باشید[ زیانی به شما نمی

همۀ شما به سوی هللا است؛ آنگاه شما را از آنچه  

 سازد.کردید، آگاه می می

نُفسَ 
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َعلَۡيُكۡم أ َها ٱل يُّ

َ
أ ن  َيَٰٓ ُكم مه ُكۡمۖۡ لَا يَُضرُّ

ِ َمرِۡجُعُكۡم َجمِيٗعا َفُينَب ِئُُكم   َضله إَِذا ٱۡهَتَدۡيُتۡمْۚ إِلَي ٱَّلله
 ١٠٥ بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

اید، هنگامی که  . ای کسانی که ایمان آورده106

های[ مرگ یکی از شما فرا رسید، در هنگام وصیت، ]نشانه

ر عادل را گواه بگیرید یا اگر به  باید از میان خودتان دو نف

سفر رفتید و پیشامِد مرگ به شما رسید ]و شاهد 

مسلمان نیافتید،[ دو نفر از غیر خود ]= غیرمسلمانان[ را  

به گواهی بطلبید؛ و اگر ]در راستگویی آنها[ تردید داشتید، 

آن دو را بعد از نماز نگاه دارید تا به هللا سوگند بخورند که:  

یستیم آن ]وصیت[ را به چیزی بفروشیم، اگرچه  »ما حاضر ن

]به سوِد[ خویشانمان باشد؛ و گواهِی هللا را کتمان 

 کنیم که در این صورت قطعاً از گناهکاران خواهیم بود«. نمی 

َحَدُكُم  
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َشَهََٰدةُ بَيۡنُِكۡم إَِذا َحَضَر أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ۡو َءاَخَراِن  ٱلَۡمۡوُت ِحيَن ٱلۡوَِصيهةِ ٱ 
َ
ِنُكۡم أ ۡثَناِن َذَوا َعۡدٖل م 

ِصيَبُة   َصََٰبۡتُكم مُّ
َ
ۡرِض فَأ

َ
نُتۡم َضَرۡبُتۡم فِي ٱلۡأ

َ
ِمۡن َغيِۡرُكۡم إِۡن أ

ِ إِِن   ةِ َفُيۡقِسَماِن بِٱَّلله لَوَٰ ٱلَۡمۡوِتِۚ َتحۡبُِسوَنُهَما ِمنُۢ َبۡعِد ٱلصه
اَن َذا قُۡربَيَٰ َولَا نَۡكُتُم  ٱۡرتَبُۡتۡم لَا نَۡشتَِري بِهِۦ َثَمٗنا َولَۡو كَ 

هِمَن ٱٓأۡلثِِمينَ  ِ إِنهآ إِٗذا ل  ١٠٦ َشَهََٰدةَ ٱَّلله

. پس اگر مشخص شد که آن دو مرتکب گناه ]خیانت و 107

اند، دو تن از کسانی که مورد جفای دروغگویی[ شده

[ هستند، به جای  اند و از نزدیکان ]متوفیگواهان قرار گرفته

و به هللا سوگند بخورند که: »گواهِی ما از  آنان برخیزند

کنیم  تر است و ما ]از حق[ تجاوز نمی گواهِی آن دو درست

 و در غیر این صورت، از ستمکاران خواهیم بود«. 

آ إِثٗۡما فَـ َاَخَراِن َيُقوَماِن   نهُهَما ٱۡسَتَحقه
َ
فَإِۡن ُعثَِر عَلَىَٰٓ أ

هِذيَن ٱۡسَتَحقه  ۡولََيَِٰن َفُيۡقِسَماِن    َمَقاَمُهَما ِمَن ٱل
َ
َعلَۡيِهُم ٱلۡأ

َحقُّ ِمن َشَهََٰدتِِهَما َوَما ٱۡعَتَدۡيَنآ إِنهآ إِٗذا  
َ
ِ لََشَهََٰدُتَنآ أ بِٱَّلله

َٰلِِمينَ  هِمَن ٱلظه  ١٠٧ ل

تر است به آنکه شهادت به صورت  . این ]روش،[ نزدیک108

درست آن ادا شود یا شاهدان بترسند که پس از سوگند 

[ سوگندهایشان رد شود ]و خیانتشان آشکار  ان ]= ورثهآن

گردد[؛ و از هللا پروا کنید و ]این پندها را[ بشنوید و ]بدانید 

 کند.[ هللا مردم ]بدکار و[ نافرمان را هدایت نمیکه

ن تَُرده  
َ
ۡو َيخَافُٓواْ أ

َ
َهََٰدةِ عَلَىَٰ وَۡجِهَهآ أ تُواْ بِٱلشه

ۡ
ن يَأ

َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َٰلَِك أ َذ

ُ لَا َيۡهِدي   ُْۗ َوٱَّلله َ َوٱۡسَمُعوا يَۡمَٰنِِهۡمُۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
يَۡمَُٰنُۢ َبۡعَد أ

َ
أ

 ١٠٨ ٱلَۡقوَۡم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 
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آورد و . روزی ]خواهد رسید[ که هللا پیامبران را گرد می109

هایتان[ چه پاسخی به ]دعوت[ شما پرسد: »]امتمی

]به حقیقتِ امر[ نداریم. دادند؟« آنان گویند: »ما دانشی 

 . تردید، تویی که دانای رازهای نهانی«بی

ِجۡبُتۡمۖۡ قَالُواْ لَا ِعلَۡم  
ُ
ُ ٱلرُُّسَل َفَيُقوُل َماَذآ أ ۞يَوَۡم َيجَۡمُع ٱَّلله

َُٰم ٱلُۡغُيوبِ  نَت َعله
َ
ۖۡ إِنهَك أ  ١٠٩ لََنآ

. ]ای پیامبر، یاد کن از[ هنگامى كه هللا فرمود: »اى  110

سر مریم، نعمت مرا بر خود و بر مادرت به یاد آور؛  عیسى پ

الُقُدس ]= جبرئیل[ تأیید ]و یاری[ كردم  آنگاه كه تو را با روح 

[ با مردم كه در گهواره ]به اعجاز،[ و در میانسالی ]به وحى

گفتى؛ و آنگاه كه به تو نوشتن و حكمت و تورات  سخن می

ن، از گِل، ]چیزی[ به  آموختم؛ و آنگاه كه به فرمان مو انجیل 

دمیدى و به فرمان من ساختى و در آن مىشكل پرنده مى

شد؛ و كورِ مادرزاد و بیمار مبتال به پیسی را به  اى مىپرنده 

دادى؛ و آنگاه كه مردگان را به فرمان من فرمان من شفا مى

اسرائیل  [ بنىآوردى؛ و آنگاه كه ]آزارِ ]زنده از قبر[ بیرون مى

معجزات آشکار برایشان آورده بودى ـ از تو   را ـ وقتی

بازداشتم. پس كسانى از آنان كه كفر ورزیده بودند گفتند:  

 [ نیست مگر افسونى آشكار«. ]کارها چیزى »این

ُ َيَٰعِيَسي ٱۡبَن َمۡريََم ٱۡذُكۡر نِۡعَمتِي َعلَۡيَك وَعَلَىَٰ   إِۡذ قَاَل ٱَّلله
يهدتَُّك بُِروِح  

َ
اَس فِي ٱلَۡمۡهِد  َوَٰلَِدتَِك إِۡذ أ ٱلُۡقُدِس تُكَل ُِم ٱلنه

  ۡۖ ََٰة َوٱلِۡإنِجيَل ۡوَرى َوَكۡهلٗاۖۡ َوِإۡذ َعلهۡمُتَك ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة َوٱلته
يِۡر بِإِۡذنِي َفَتنُفُخ فِيَها   يِن َكَهۡيـ َةِ ٱلطه ِ َوِإۡذ َتخۡلُُق ِمَن ٱلط 

كۡ 
َ
ُۢا بِإِۡذنِيِۖ َوُتبۡرُِئ ٱلۡأ بۡرََص بِإِۡذنِيِۖ َوِإۡذ  َفَتُكوُن َطيَۡر

َ
َمَه َوٱلۡأ

َِٰٓءيَل َعنَك إِۡذ   رُِج ٱلَۡمۡوتَيَٰ بِإِۡذنِيِۖ َوِإۡذ َكَفۡفُت بَنِٓي إِۡسَر
ُتخۡ

ها   هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم إِۡن َهََٰذآ إِل ِجۡئَتُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَقاَل ٱل
بِين    ١١٠ ِسۡحر  مُّ

زمانی که به حواریون وحی . و ]ای عیسی، به یاد آور[ 111

ام ایمان بیاورید«. آنان  فرستادم که: »به من و به فرستاده

گفتند: »ایمان آوردیم و گواه باش که ما تسلیم ]فرمانت[ 

 ایم«.شده

ۡن َءاِمُنواْ بِي َوبِرَُسولِي قَالُٓواْ  
َ
وَۡحۡيُت إِلَي ٱلۡحََوارِي ِـَۧن أ

َ
َوِإۡذ أ

نهنَ 
َ
 ١١١ ا ُمۡسلُِمونَ َءاَمنها َوٱۡشَهۡد بِأ

. و ]یاد کن از[ آنگاه که حواریون گفتند: »ای عیسی 112

ای ]پر از غذا[ از  تواند سفرهپسر مریم، آیا پروردگارت می

آسمان بر ما نازل کند؟«. ]عیسی در پاسخ[ گفت: »اگر  

 مؤمن هستید، از هللا پروا کنید«. 

يََم َهۡل يَۡسَتِطيُع َربَُّك  إِۡذ قَاَل ٱلۡحََوارِيُّوَن َيَٰعِيَسي ٱۡبَن َمرۡ 
َ إِن ُكنُتم   َمآِءِۖ قَاَل ٱتهُقواْ ٱَّلله َِن ٱلسه َِل َعلَۡيَنا َمآئَِدٗة م  ن ُينَز 

َ
أ

ۡؤِمنِينَ   ١١٢ مُّ

هایمان  خواهیم از آن بخوریم و دل. آنان گفتند: »می113

]به رسالت تو[ اطمینان یابد و بدانیم که به ما راست 

 ز گواهاِن آن باشیم«.ای و خود اگفته

ن قَۡد  
َ
ُكَل ِمۡنَها َوَتۡطَمئِنه قُلُوبَُنا َوَنۡعلََم أ

ۡ
ن نهأ

َ
قَالُواْ نُرِيُد أ

َِٰهِدينَ   ١١٣ َصَدۡقَتَنا َونَُكوَن َعلَۡيَها ِمَن ٱلشه

. عیسی ـ پسر مریم ـ ]دعا کرد و[ گفت: »بار الها، ای  114

ما بفرست تا ای ]پرغذا[ از آسمان بر پروردگار ما، سفره

عیدی برای امروزیان و آیندگانمان باشد و ]همچنین[  

ای از جانب تو باشد؛ و به ما روزی ده که تو بهترین معجزه

 ای«. دهندهروزی

َِن   نزِۡل َعلَۡيَنا َمآئَِدٗة م 
َ
قَاَل ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم ٱللهُهمه َربهَنآ أ

وه 
َ
َمآِء تَُكوُن لََنا ِعيٗدا ل ِأ ِنَكۖۡ  ٱلسه لَِنا َوَءاِخرِنَا َوَءايَٗة م 
َٰزِقِينَ  نَت َخيُۡر ٱلره

َ
 ١١٤ َوٱۡرزُۡقَنا َوأ

. هللا ]دعای او را اجابت کرد و[ فرمود: »من آن ]سفره[  115

کنم؛ اما هر یک از شما که پس از آن  را بر شما نازل می 

کنم که  کفر بورزد، او را به چنان عذابی ]سخت[ دچار می

 انیان را آنچنان، عذاب نکرده باشم«. هیچ یک از جه

ِلَُها َعلَۡيُكۡمۖۡ َفَمن يَۡكُفۡر َبۡعُد ِمنُكۡم   ُ إِن ِي ُمنَز  قَاَل ٱَّلله
َِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ  َحٗدا م 

َ
ۥٓ أ بُُه ِ َعذ 

ُ
هٓا أ بُُهۥ َعَذاٗبا ل ِ َعذ 

ُ
 ١١٥ فَإِن ِٓي أ
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فرماید:  . و ]یاد کن از[ هنگامی که ]روز قیامت[ هللا می116

عیسی ـ پسر مریم، آیا تو به مردم گفتی که: »من و   »ای

مادرم را ]همچون[ دو معبود به جای هللا برگزینید؟« 

گوید: »]بار الها،[ تو منز هی. شایسته نیست  ]عیسی[ می

[ چیزى كه حقم نیست بگویم. اگر  كه من ]دربارۀ خویشتن

دانی. تو آنچه  گمان، تو میچنین ]سخنی[ گفته باشم، بی

دانى و]لی[ من آنچه را که در  ه در نْفس من است مىرا ک

تردید، تو خود داناى رازهاى  دانم. بیذات ]پاِک[ توست نمى

 نهانى.

نَت قُلَۡت لِلنهاِس 
َ
ُ َيَٰعِيَسي ٱۡبَن َمۡريََم َءأ َوِإۡذ قَاَل ٱَّلله

ِۖۡ قَاَل ُسۡبَحََٰنَك مَ  ََٰهيِۡن ِمن ُدوِن ٱَّلله َِي إَِل م 
ُ
خُِذونِي َوأ ا  ٱته

ِۚ إِن ُكنُت قُلُۡتُهۥ َفَقۡد   قُوَل َما لَيَۡس لِي ِبحَق ٍ
َ
ۡن أ

َ
يَُكوُن لِٓي أ

ۡعلَُم َما فِي َنۡفِسَكْۚ إِنهَك  
َ
ۚۥْ َتۡعلَُم َما فِي َنۡفِسي َولَٓا أ َعلِۡمَتُه

َُٰم ٱلُۡغُيوبِ  نَت َعله
َ
 ١١٦ أ

. جز آنچه مرا به آن فرمان دادی چیزی به آنان نگفتم.  117

گفتم که:[ »هللا را عبادت کنید که پروردگار من و  ]بلکه 

بردم، بر شماست«؛ و تا زمانی که در میان آنان به سر می

]سخنان[ آنان گواه بودم؛ و چون مرا ]به سوی خویش[  

 برگرفتی، تو خود مراقبشان بودی؛ و تو بر هر چیز گواهی. 

ِن ٱ
َ
ۦٓ أ َمۡرتَنِي بِهِ

َ
ها َمآ أ َ َرب ِي  َما قُلُۡت لَُهۡم إِل ۡعُبُدواْ ٱَّلله

ا   ا ُدۡمُت فِيِهۡمۖۡ فَلَمه َوَربهُكۡمْۚ َوُكنُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مه
ِ َشۡيٖء  

نَت عَلَىَٰ ُكل 
َ
نَت ٱلرهقِيَب َعلَۡيِهۡمْۚ َوأ

َ
ۡيتَنِي ُكنَت أ تََوفه

 ١١٧ َشِهيدٌ 

. اگر آنان را ]با عدالت خویش[ عذاب کنی، بندگان تو 118

ن را ]با رحمت خود[ ببخشایی، تویی که  هستند؛ و اگر آنا

 ناپذیرِ حکیمی«. شکست

نَت  
َ
ۡبُهۡم فَإِنهُهۡم ِعَباُدَكۖۡ َوِإن َتۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنهَك أ ِ إِن ُتَعذ 

 ١١٨ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

فرماید: »امروز روزی است که راستِی . هللا می119

در هایی ]بخشد. آنان باغ راستگویان به آنان سود می

بهشت[ دارند که جویبارها از زیر ]درختان[ آن جاری است و 

مانند. هللا از ]اعمال[ آنان راضی تا ابد جاودانه در آن می

است و آنان ]نیز[ از ]پاداشِ[ او راضی هستند. این همان  

 رستگاری بزرگ است«. 

َِٰدقِيَن ِصۡدُقُهۡمْۚ لَُهۡم جَ  ُ َهََٰذا يَوُۡم يَنَفُع ٱلصه َٰت   قَاَل ٱَّلله نه
  ُ بَٗداۖۡ رهِضَي ٱَّلله

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َتجۡ
َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ   ١١٩ َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُهْۚ َذ

ها و زمین و آنچه در آنهاست از آِن  . فرمانروایِی آسمان 120

 هللا است و او بر هر چیزی تواناست. 
ِ ُملُۡك ٱل  ِ َشۡيٖء  َّلِله

ْۚ وَُهَو عَلَىَٰ ُكل  ۡرِض َوَما فِيِهنه
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو سه

 ُۢ  ١٢٠ قَِديُر
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ها و تاریکیها و زمین را آفرید و . ستایش هللا را كه آسمان1

روشنایى ]= شب و روز[ را پدید آورد. با این همه، كسانى كه كفر  

 دانند.اند، ]دیگران را[ با پروردگار خود برابر مى ورزیده

ۡرَض وََجَعَل  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله

هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِهِ  ۖۡ ُثمه ٱل وَر لَُمَِٰت َوٱلنُّ ۡم  ٱلظُّ
 ١ َيۡعِدلُونَ 

. اوست كه شما را از گِل آفرید، آنگاه مدتى را ]براى حیات شما[ 2

مقرر داشت؛ و اَجِل حتمى نزد اوست. با این همه، شما ]در  

 قدرت او برای برپایی قیامت[ تردید دارید. 

َجلٗاۖۡ  
َ
ِن ِطيٖن ُثمه قََضيَٰٓ أ هِذي َخلََقُكم م  ُهَو ٱل

َجل  
َ
نُتۡم َتۡمتَُرونَ َوأ

َ
ۖۥۡ ُثمه أ َسمًّي ِعنَدهُ  ٢ مُّ

ها و زمین؛ نهان  . و اوست هللا ]معبود حقیقی و یگانه[ در آسمان3

آورید ]و انجام داند و آنچه را به دست مىو آشكارتان را مى

 داند. دهید نیز[ مىمی

ُكمۡ  ۡرِض َيۡعلَُم ِسره
َ
َِٰت َوفِي ٱلۡأ َمََٰو ُ فِي ٱلسه   وَُهَو ٱَّلله
 ٣ وََجۡهَرُكۡم َويَۡعلَُم َما تَۡكِسُبونَ 

های پروردگارشان برای آنان ]= کافران[  . و هیچ یک از نشانه4

 شوند.آید، مگر اینکه از آن رویگردان مینمی 
ها َكانُواْ   ِۡن َءاَيَِٰت َرب ِِهۡم إِل ِۡن َءايَةٖ م  تِيِهم م 

ۡ
َوَما تَأ

 ٤ َعۡنَها ُمۡعرِِضينَ 

ق را هنگامى كه به سویشان آمد دروغ شمردند؛ . همانا آنان ح5

کردند، اش میپس به زودى ]حقیقت[ خبرهاى آنچه را كه مسخره

 به آنان خواهد رسید.

تِيِهۡم  
ۡ
ا َجآَءُهۡم فََسۡوَف يَأ ِ لَمه بُواْ بِٱلۡحَق  َفَقۡد َكذه

ُؤاْ َما َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ  ۢنَبَٰٓ
َ
 ٥ أ

هایی از اند که پیش از آنان چه ]بسیار[ گروهده. آیا ]کافران[ ندی6

هایی[ که در زمین به آنان چنان اقتدار  مردم را نابود کردیم؟ ]امت

ایم؛ ]و نیرویی[ داده بودیم که ]هرگز[ به شما چنان امکاناتی نداده 

و باران آسمان را ]فراوان و[ پیاپى بر آنان فرستادیم و نهرها پدید  

های[ آنان جارى بود. اما ]هنگامی که  آوردیم كه زیر ]خانه

[ گناهانشان نابود كردیم و ناسپاسی کردند ما[ آنان را به ]سزاى

 پس از آنان گروهی دیگر پدید آوردیم. 

ِن قَۡرٖن   ۡهلَۡكَنا ِمن َقۡبلِِهم م 
َ
لَۡم يََرۡواْ َكۡم أ

َ
أ

ۡرَسلۡ 
َ
ن لهُكۡم َوأ ِ ۡرِض َما لَۡم ُنَمك 

َ
َُٰهۡم فِي ٱلۡأ نه كه َنا مه

نَۡهََٰر َتجۡرِي ِمن  
َ
ِۡدَراٗرا وََجَعلَۡنا ٱلۡأ َمآَء َعلَۡيِهم م  ٱلسه

نَا ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم  
ۡ
نَشأ

َ
ۡهلَۡكَنَُٰهم بُِذنُوبِِهۡم َوأ

َ
َتحۡتِِهۡم فَأ

 ٦ قَۡرنًا َءاَخرِينَ 

. و ]ای پیامبر، حتی[ اگر کتابی ]نوشته[ بر کاغذ بر تو نازل  7

کردند، با دستان خویش لمس می کردیم و اینان آن ]کتاب[ رامی

گفتند: »این ]کتاب، چیزی[  که کفر ورزیدند می قطعاً کسانی 

 نیست مگر جادویی آشکار«. 

لَۡنا َعلَۡيَك كَِتَٰٗبا فِي قِۡرَطاٖس فَلََمُسوهُ   َولَۡو نَزه
ها ِسۡحر    هِذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل يِۡديِهۡم لََقاَل ٱل

َ
بِأ

بِين    ٧ مُّ
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ای بر او نازل نشده است ]تا . و ]کافران[ گفتند: »چرا فرشته8

فرستادیم ]و  ای میاش باشد[؟« و اگر فرشتهگواه راستگویی

رسید و مهلتی ]برای  آوردند[، قطعاً کار به پایان میایمان نمی 

 شدند[.یافتند ]و هالک میتوبه[ نمی

نزَِل َعلَۡيهِ 
ُ
نَزلَۡنا َملَٗكا  َوَقالُواْ لَۡولَٓا أ

َ
ۖۡ َولَۡو أ َملَك 

ۡمُر ُثمه لَا يُنَظُرونَ 
َ
 ٨ لهُقِضَي ٱلۡأ

دادیم، حتماً وى را به  ای قرار می. و اگر آن ]فرستاده[ را فرشته9

آوردیم ]تا بتوانند او را ببینند و سخنانش را  شکل مردى درمی

بالً در  کردیم که قبفهمند[ و یقیناً آنان را دچار همان اشتباهی می

 آن بودند ]زیرا آن فرشته نیز صورت انسان داشت[. 

َولَۡو َجَعلَۡنَُٰه َملَٗكا لهجََعلَۡنَُٰه رَُجلٗا َولَلَبَۡسَنا َعلَۡيِهم  
ا يَلۡبُِسونَ   ٩ مه

. ]ای پیامبر،[ قطعاً پیامبراِن پیش از تو ]نیز از سوی کافران[  10

کردند  اش میمورد تمسخر واقع شدند؛ پس آنچه که مسخره

 گرفت ]و گرفتار عذاب شدند[.دامانشان را 

هِذيَن   ِن َقۡبلَِك فََحاَق بِٱل َولََقِد ٱۡسُتۡهزَِئ بِرُُسٖل م 
ا َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ   ١٠ َسِخُرواْ ِمۡنُهم مه

. ]ای پیامبر، به کافران[ بگو: »در زمین بگردید و بنگرید که  11

 الهی[ چگونه بوده است«. کنندگان ]آیاتسرانجاِم تکذیب 
َٰقَِبُة   ۡرِض ُثمه ٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع

َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

بِينَ  ِ  ١١ ٱلُۡمَكذ 

ها و زمین است از آِن کیست؟« بگو:  . بگو: »آنچه در آسمان12

»از آِن هللا است که رحمت را بر خویش واجب گردانیده است ]و[  

در ]وقوع[ آن شکی نیست ـ ]نزد  قطعاً شما را در روز قیامت ـ که

اند، ایمان خود[ جمع خواهد کرد؛ و کسانی که خویش را تباه کرده

 آورند.نمی 

ِْۚ َكَتَب   ه ِ ۡرِضِۖ قُل َّلل 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ا فِي ٱلسه قُل ل َِمن مه

ْۚ لََيۡجَمَعنهُكۡم إِلَيَٰ يَوِۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ   ۡحمََة عَلَىَٰ َنۡفِسهِ ٱلره
نُفَسُهۡم َفُهۡم لَا  لَا َرۡيَب فِ 

َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ يهِِۚ ٱل

 ١٢ يُۡؤِمُنونَ 

. و هر چه در شب و روز، آرام ]و قرار[ دارد از آِن اوست؛ و او 13

 شنواى داناست«. 
ِميُع   ِۚ وَُهَو ٱلسه َهارِ هۡيِل َوٱلنه ۞َولَُهۥ َما َسَكَن فِي ٱل

 ١٣ ٱلَۡعلِيمُ 

]برای خود دوست و[ کارساز گیرم؟  . بگو: »آیا غیر هللا را 14

ها و زمین است و اوست که  ]پروردگاری[ که پدیدآورندۀ آسمان

شود«. بگو: »من فرمان  دهد و خود روزی داده نمیروزی می

ام که نخستین کسی ]از این امت[ باشم که تسلیم ]اوامر  یافته

الهی[ شده است و ]هللا به من فرمان داد که:[ "هرگز از مشرکان 

 نباش"«.

ۡرِض  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ا فَاِطرِ ٱلسه خُِذ َولِي ٗ ته

َ
ِ أ َغيَۡر ٱَّلله

َ
قُۡل أ

ُكوَن  
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
وَُهَو ُيۡطعُِم َولَا ُيۡطَعُمُۗ قُۡل إِن ِٓي أ

ۡسلََمۖۡ َولَا تَُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 
َ
َل َمۡن أ وه

َ
 ١٤ أ

تردید از مانی کنم، بی. بگو: »اگر من از ]ُحکِم[ پروردگارم نافر15

 ترسم«. عذاب روز بزرگ می
َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرب ِي َعَذاَب يَۡوٍم  

َ
قُۡل إِن ِٓي أ

 ١٥ َعِظيمٖ 

. هر کس که در آن روز به او عذاب نرسد، قطعاً ]هللا[ به وی  16

 رحم کرده است و این همان پیروزی آشکار است.
ن يُۡصَرۡف َعۡنُه يَۡوَمئِٖذ َفَقۡد رَ  َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز  مه ۚۥْ َوَذ ِحمَُه

 ١٦ ٱلُۡمبِينُ 
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. ]ای انسان،[ اگر هللا ]بخواهد[ زیانی به تو رسانَد، هیچ کس  17

کنندۀ آن نیست؛ و اگر ]اراده کند که[ خیری به تو  جز او برطرف

 رسانَد، ]کسی بازدارندۀ آن نیست[ پس او بر همه چیز تواناست.

 ٖ ُ بُِضر  ها ُهَوۖۡ  َوِإن َيۡمَسۡسَك ٱَّلله ۥٓ إِل فَلَا كَاِشَف لَُه
ِ َشۡيٖء قَِدير  

 ١٧ َوِإن َيۡمَسۡسَك ِبخَيٖۡر َفُهَو عَلَىَٰ كُل 

. و او بر بندگانش چیره و فوق ]آنان[ است؛ و او حکیِم آگاه 18

 است.
ِۚۦْ وَُهَو ٱلۡحَِكيُم ٱلۡخَبِيرُ   ١٨ وَُهَو ٱلَۡقاهُِر فَۡوَق ِعَبادِه

ان[ بگو: »گواهى چه كسى از همه برتر  . ]ای پیامبر، به مشرک19

است؟« بگو: »هللا ]که[ میان من و شما گواه است؛ و این قرآن ]از  

جانب او[ بر من وحی شده است تا به وسیلۀ آن به شما و هر 

رسد هشدار دهم. آیا شما به راستی  کس ]این پیام به او[ می

من  دهید که با هللا معبودان دیگری هست؟« بگو: »گواهی می

دهم«. بگو: »یقیناً او تنها ]هرگز به چنین چیزی[ گواهی نمی

دهید معبود یگانه است و من از آنچه ]با او[ شریک قرار می

 بیزارم«. 

ۖۡ َشِهيُدُۢ بَيۡنِي   ُ ۖۡ قُِل ٱَّلله ۡكبَُر َشَهََٰدٗة
َ
يُّ َشۡيٍء أ

َ
قُۡل أ

نِذَركُ 
ُ
وِحَي إِلَيه َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاُن لِأ

ُ
م بِهِۦ  َوبَۡيَنُكۡمْۚ َوأ

ِ َءالَِهًة   نه َمَع ٱَّلله
َ
ئِنهُكۡم لَتَۡشَهُدوَن أ

َ
َوَمنُۢ بَلََغْۚ أ

ۡشَهُدْۚ قُۡل إِنهَما ُهَو إَِلَٰه  َوَِٰحد  َوِإنهنِي  
َ
هٓا أ ِۚ قُل ل ۡخَرىَٰ

ُ
أ

ا تُۡشِرُكونَ  ِمه  ١٩ بَرِٓيء  م 

ایم، همان گونه كه  [ داده. كسانى كه به آنان كتاب ]آسمانى 20

شناسد. کسانی  شناسند، او ]= پیامبر[ را مىخود را میپسران 

اند، ایمان که ]با پیروی از هوای نفس[ به خویش زیان رسانده

 آورند.نمی 

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡعرِفُونَُهۥ َكَما َيۡعرِفُوَن   ٱل
نُفَسُهۡم َفُهۡم لَا  

َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ ۡبَنآَءُهُمۘ ٱل

َ
أ

 ٢٠ ونَ يُۡؤِمنُ 

بندد ]و . و کیست ستمکارتر از آن کس که بر هللا دروغ می21

انگارد؟ یقیناً  پندارد[ یا آیاتش را دروغ میبرایش شریک می

 شوند.ستمکاران ]مشرک[ رستگار نمی

َب   ۡو َكذه
َ
ِ َكِذبًا أ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه

َ
َوَمۡن أ

ۦْٓۚ إِنهُهۥ لَا يُ  َٰلُِمونَ أَـِبَيَٰتِهِ  ٢١ ۡفلُِح ٱلظه

کنیم و به که همۀ آنان را جمع می. و ]یاد کن از قیامت:[ روزی 22

گوییم: »معبودانتان که ]شریک  اند میکه شرک ورزیده کسانی 

 پنداشتید کجا هستند؟« هللا[ می

ۡيَن  
َ
ۡشَرُكٓواْ أ

َ
هِذيَن أ َويَۡوَم َنحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا ُثمه َنُقوُل لِل

هِذيَن ُكنُتۡم تَزُۡعُمونَ ُشَركَ   ٢٢ آؤُُكُم ٱل

گویند: »به هللا  . آنگاه ]پاسخ و[ عذرشان جز این نیست که می23

 ـ پروردگارمان ـ سوگند که ما مشرک نبودیم«. 
ِ َرب َِنا َما   ن قَالُواْ َوٱَّلله

َ
هٓا أ ُثمه لَۡم تَُكن فِۡتنَُتُهۡم إِل

 ٢٣ ُكنها ُمۡشِركِينَ 

بستند و آنچه ]در مورد  پیامبر،[ بنگر چگونه بر خود دروغ . ]ای 24

 گفتند، ]همه[ محو و نابود شد.شفاعت معبودانشان[ به دروغ می 
ا   نُفِسِهۡمْۚ وََضله َعۡنُهم مه

َ
ٱنُظۡر َكۡيَف َكَذبُواْ عَلَىَٰٓ أ

 ٢٤ َكانُواْ َيۡفتَُرونَ 
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ت قرآن[ . و افرادی از آنان ]= مشرکان[ هستند که ]هنگام تالو25

ایم  ای افکندههایشان پردهسپارند و]لی[ ما بر دلبه تو گوش می

ایم[؛ و اگر  هایشان سنگینی ]قرار دادهتا آن را نفهمند و در گوش

تمام معجزات ]و دالیل توحید[ را ببینند، ]باز هم[ به آن ایمان  

که کفر   آورند تا نزدت بیایند و با تو مجادله کنند. کسانینمی 

های  گویند: »این ]قرآن، چیزی[ نیست مگر افسانهند می ورزید

 ]خیالی[ پیشینیان«. 

ن يَۡسَتِمُع إِلَۡيَكۖۡ وََجَعلَۡنا عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم   َوِمۡنُهم مه
ن َيۡفَقُهوُه َوفِٓي َءاَذانِِهۡم َوۡقٗراْۚ َوِإن يََرۡواْ ُكله  

َ
ِكنهًة أ

َ
أ

ها يُۡؤِمُنواْ بَِهاۖۡ َحتهيَٰٓ إِ  َذا َجآُءوَك يَُجَِٰدلُونََك  َءايَةٖ ل
َسَِٰطيُر  

َ
هٓا أ هِذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل َيُقوُل ٱل

لِينَ  وه
َ
 ٢٥ ٱلۡأ

دارند و خود ]نیز[  . و آنان ]مردم[ را از پیروی او ]= پیامبر[ بازمی26

کنند شوند و ]کسی[ جز خویشتن را هالک نمیاز او دور می

 دانند.و]لی[ نمی

هٓا   وَُهۡم َيۡنَهۡوَن َعۡنُه َويَۡنـ َۡوَن َعۡنُهۖۡ َوِإن ُيۡهلُِكوَن إِل
نُفَسُهۡم َوَما يَۡشُعُرونَ 

َ
 ٢٦ أ

  که در برابر آتش ]دوزخ[ نگه داشته . و اگر ]آنان را[ هنگامی27

گویند:  شوی که[ میزده میاند ببینی، ]از حالشان شگفتشده

شدیم و آیات پروردگارمان را »ای کاش ]به دنیا[ بازگردانده می

 بودیم!« کردیم و از مؤمنان تکذیب نمی 

ارِ َفَقالُواْ َيَٰلَۡيتََنا نَُردُّ   َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ ُوقُِفواْ عَلَى ٱلنه
َب أَـِبَيَِٰت َرب َِنا َونَُكوَن ِمَن   ِ َولَا نَُكذ 

 ٢٧ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

از این پنهان  گویند؛[ بلکه آنچه پیش . ]چنین نیست که می28

کردند برایشان آشکار شده است و اگر ]هم به دنیا[ بازگردانده می

گردند و  تردید، به آنچه از آن نهی شده بودند بازمیشوند، بی

 اینان دروغگو هستند.

ۖۡ َولَۡو ُردُّواْ   ا َكانُواْ ُيخُۡفوَن ِمن َقۡبُل بَۡل بََدا لَُهم مه
َِٰذبُونَ لََعاُدواْ لَِما ُنُهواْ َعۡنُه وَ   ٢٨ ِإنهُهۡم لََك

. و ]مشرکان[ گفتند: »جز زندگى ما در دنیا هیچ ]زندگى 29

 [ نیست و هرگز برانگیخته نخواهیم شد«. دیگرى
ۡنَيا َوَما َنحُۡن   ها َحَياُتَنا ٱلدُّ َوَقالُٓواْ إِۡن ِهَي إِل

 ٢٩ بَِمۡبُعوثِينَ 

نگه داشته   . و اگر آنان را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان30

فرماید:  شوی. هللا به آنان[ میزده میاند ببینی، ]شگفتشده

گویند: »بله،  »آیا این ]زندگی پس از مرگ[ حق نیست؟« آنان می

فرماید: »پس به  قسم به پروردگارمان ]که حق است[. ]هللا[ می

 ورزیدید، این عذاب را بچشید«. سزای آنکه کفر می

لَيَۡس َهََٰذا  َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ ُوقِفُ 
َ
واْ عَلَىَٰ َرب ِِهۡمْۚ قَاَل أ

ِۚ قَالُواْ بَلَىَٰ َوَرب َِناْۚ قَاَل فَُذوقُواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما   ِ بِٱلۡحَق 
 ٣٠ ُكنُتۡم تَۡكُفُرونَ 

. کسانی که دیدار پروردگار را تکذیب کردند، قطعاً زیان دیدند؛ 31

ى كه بار  که ناگهان قیامت بر آنان فرا رسد، در حال]پس[ هنگامی 

گویند: كنند می]سنگین[ گناهان خویش را بر پشتشان حمل مى

»اى دریغ بر ما از آنچه دربارۀ آن ]در دنیا[ كوتاهى كردیم!«. هان!  

 کشند!چه بد است باری که]بر دوش[ می

ِۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذا   بُواْ بِلَِقآِء ٱَّلله هِذيَن َكذه قَۡد َخِسَر ٱل
اَعُة بَ  ۡغَتٗة قَالُواْ َيََٰحۡسَرَتَنا عَلَىَٰ َما  َجآَءۡتُهُم ٱلسه

ۡوَزارَُهۡم عَلَىَٰ ُظُهورِهِۡمْۚ  
َ
فَرهۡطَنا فِيَها وَُهۡم َيحِۡملُوَن أ

لَا َسآَء َما يَزُِرونَ 
َ
 ٣١ أ

. زندگی دنیا ]چیزی[ جز بازیچه و سرگرمی نیست؛ و قطعاً  32

آیا  کنند بهتر است. که پروا پیشه میسرای آخرت برای کسانی 

 اندیشید؟نمی 

اُر ٱٓأۡلِخَرةُ   ۖۡ َولَلده ها لَعِب  َولَۡهو  ۡنَيآ إِل ُة ٱلدُّ َوَما ٱلۡحََيوَٰ
فَلَا َتۡعقِلُونَ 

َ
هِذيَن َيتهُقوَنْۚ أ  ٣٢ َخيۡر  ل ِل
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دانیم كه آنچه ]مشرکان[ . ]ای پیامبر،[ به یقین ما مى33

دل،[ تو را  كند. در واقع، آنان ]در گویند، تو را سخت غمگین مىمى

دانند[ كنند؛ بلکه ستمكاران ]با آنکه حقیقت را میتكذیب نمى 

 كنند. آیاتِ هللا را انكار مى

هِذي َيُقولُوَنۖۡ فَإِنهُهۡم لَا   قَۡد َنۡعلَُم إِنهُهۥ لََيۡحُزنَُك ٱل
  ِ َٰلِِميَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله بُونََك َوَلَِٰكنه ٱلظه ِ يَُكذ 

 ٣٣ َيجَۡحُدونَ 

از تو نیز پیامبرانى تكذیب شدند؛ ولى بر آنچه تكذیب . و پیش 34

شدند و آزار دیدند، شكیبایى كردند تا ]سرانجام[ یارى ما به آنان  

فرارسید؛ و سخنان هللا ]در مورد پیروزی پیامبرانش[ را هیچ  

ای نیست ]که مانع گردد[؛ و مسل ماً اخبار پیامبران تغییردهنده

 ان[ به تو رسیده است.]پیشین و داستان شکست دشمنانش

ِن َقۡبلَِك فََصبَُرواْ عَلَىَٰ َما   بَۡت رُُسل  م  ِ َولََقۡد ُكذ 
َل   ِ ْۚ َولَا ُمَبد  َُٰهۡم نَۡصُرنَا تَى

َ
وُذواْ َحتهيَٰٓ أ

ُ
بُواْ َوأ ِ ُكذ 

ِْۚ َولََقۡد َجآَءَك ِمن نهَبإِْي ٱلُۡمۡرَسلِينَ   ٣٤ لِكَلَِمَِٰت ٱَّلله

[ بر تو ناگوار ]و  ِی آنان ]از قرآن،. و ]ای پیامبر،[ اگر رویگردان35

ای در زمین یا نردبانى در توانى حفرهدشوار[ است، اگر مى

اى ]دیگر[ برایشان بیاورى ]پس چنان كن.  آسمان بجویى تا معجزه

خواست، قطعاً آنان را بر ]مسیر[  [؛ و اگر هللا مىولی سودی ندارد

 کرد؛ پس هرگز از نادانان مباش.هدایت جمع می 

َوِإن َكاَن َكبَُر َعلَۡيَك إِۡعَراُضُهۡم فَإِِن ٱۡسَتَطۡعَت  
َمآِء   ۡو ُسلهٗما فِي ٱلسه

َ
ۡرِض أ

َ
ن تَبَۡتغَِى َنَفٗقا فِي ٱلۡأ

َ
أ

  ِۚ ُ لَجََمَعُهۡم عَلَى ٱلُۡهَدىَٰ تَِيُهم أَـِبيَةِٖۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله
ۡ
َفَتأ

 ٣٥ فَلَا تَُكوَننه ِمَن ٱلَۡجَِٰهلِينَ 

پذیرند كه تی، تنها كسانى ]دعوت حق را[ می. به راس36

[  کنند[؛ و هللا مردگان را ]روز قیامت شنوند ]و درک میمی

 شوند.انگیزد سپس به سوى او بازگردانده مىبرمی 

هِذيَن يَۡسَمُعوَنۘ َوٱلَۡمۡوتَيَٰ َيۡبَعُثُهُم   ۞إِنهَما يَۡسَتِجيُب ٱل
ُ ُثمه إِلَۡيهِ يُرَۡجُعونَ   ٣٦ ٱَّلله

ای ]دربارۀ حق انیتِ محمد[ از . و ]مشرکان[ گفتند: »چرا نشانه37

طرف پروردگارش بر او نازل نشده است؟« ]ای پیامبر،[ بگو:  

ای ]مطابق خواست آنان[ نازل گمان، هللا تواناست که نشانه»بی

دانند ]که نزول وحی، بر اساس کند«؛ ولی بیشتر آنان نمی

 حکمت و تدبیر است[.

َ  َوَقالُواْ  ب ِهۚۦِْ قُۡل إِنه ٱَّلله ِن ره َِل َعلَۡيهِ َءايَة  م  لَۡولَا نُز 
ۡكثَرَُهۡم لَا  

َ
َِل َءايَٗة َوَلَِٰكنه أ ن ُينَز 

َ
قَادٌِر عَلَىَٰٓ أ

 ٣٧ َيۡعلَُمونَ 

اى كه با دو  اى در زمین نیست و نه هیچ پرنده. و هیچ جنبنده38

آفرینش و زندگی،[  كند، مگر آنكه آنها ]نیز در  خود پرواز مى بال 

هایی مانند شما هستند. ما هیچ چیزى را در كتاب ]= لوح  گروه

[ نزد ایم؛ سپس ]همه، روز قیامتمحفوظ[ فروگذار نكرده

 شوند.پروردگارشان گرد آورده می

ۡرِض َولَا َطَٰٓئِرٖ يَِطيُر ِبجََناَحۡيهِ  
َ
َوَما ِمن َدآبهةٖ فِي ٱلۡأ

ۡمَثالُُكمِۚ 
َ
َمٌم أ

ُ
هٓا أ ِۚ   إِل ا فَرهۡطَنا فِي ٱلِۡكَتَِٰب ِمن َشۡيٖء مه

 ٣٨ ُثمه إِلَيَٰ َرب ِِهۡم ُيحَۡشُرونَ 

که آیات ما را تکذیب کردند، کر و ُگنگ و در . و کسانی 39

ها]ى جهل و کفر، سرگشته[ هستند. هللا هر کس را  تاریکی

کس را بخواهد بر راه راست قرار  کند و هر بخواهد گمراه می

 دهد.می

لَُمَِٰتِۗ  وَ  بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا ُصم   َوبُۡكم  فِي ٱلظُّ هِذيَن َكذه ٱل
 َيجَۡعلُۡه عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط  

ۡ
ُ يُۡضلِلُۡه َوَمن يََشأ َمن يََشإِ ٱَّلله

ۡسَتقِيمٖ   ٣٩ مُّ

گویید، به من  . ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »اگر راست می40

سراغتان بیاید یا ]ناگهان[ قیامت خبر دهید که اگر عذابِ هللا به 

 خوانید؟«. برپا شود، آیا غیر از هللا را ]به یاری[ می

َتۡتُكُم  
َ
ۡو أ

َ
ِ أ َُٰكۡم َعَذاُب ٱَّلله تَى

َ
َرَءۡيَتُكۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

ِ تَۡدُعوَن إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ  َغيَۡر ٱَّلله
َ
اَعُة أ  ٤٠ ٱلسه
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و اگر او بخواهد، رنج و بال   خوانید؛. آری، تنها او را ]به دعا[ می41

برد و شما ]نیز از خوانید از بین میرا که به خاطر آن او را فرامی

 برید. اید، از یاد میترس عذاب،[ شریکی را که برایش قائل شده

بَۡل إِيهاهُ تَۡدُعوَن َفَيۡكِشُف َما تَۡدُعوَن إِلَۡيهِ إِن  
 ٤١ َشآَء َوتَنَسۡوَن َما تُۡشِرُكونَ 

تردید، پیش از تو ]نیز پیامبرانی را[ به سوی  ]ای پیامبر،[ بی. 42

ها[ را به تنگدستی و  [ فرستادیم و آنان ]= امتها]ی پیشینامت

ناخوشی دچار ساختیم؛ باشد که ]به درگاه الهی فروتنی و[ 

 تضرع کنند. 

َخۡذَنَُٰهم  
َ
ِن َقۡبلَِك فَأ َمٖم م 

ُ
ۡرَسلَۡنآ إِلَيَٰٓ أ

َ
َولََقۡد أ

آِء لََعلهُهۡم َيَتَضرهُعونَ بِٱلۡبَ  ره َسآِء َوٱلضه
ۡ
 ٤٢ أ

که عذاب ما به آنان رسید تضرع نکردند؟   . پس چرا هنگامی43

هایشان سخت شده است و ولى ]واقعیت این است که[ دل

 دادند برایشان آراسته است.شیطان آنچه را انجام مى

 ْ ُسَنا تََضرهُعوا
ۡ
َوَلَِٰكن قََسۡت   فَلَۡولَٓا إِۡذ َجآَءُهم بَأ

ۡيَطَُٰن َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ٤٣ قُلُوبُُهۡم َوَزيهَن لَُهُم ٱلشه

. وقتی ]مشرکان[ آنچه را كه به آن پند داده شده بودند 44

های الهی[ را بر آنان  فراموش كردند، درهاى هر چیزى ]از نعمت

ناگهان آنان گشودیم تا وقتی که به آنچه داده شدند شاد گشتند؛ 

را ]به کیفر[ گرفتیم؛ پس همان َدم ]همگی از نجات و رحمت[ 

 مأیوس شدند.

  ِ
ََٰب ُكل  بَۡو

َ
ُِرواْ بِهِۦ َفَتۡحَنا َعلَۡيِهۡم أ ا نَُسواْ َما ُذك  فَلَمه

َخۡذَنَُٰهم َبۡغَتٗة  
َ
وتُٓواْ أ

ُ
َشۡيٍء َحتهيَٰٓ إَِذا فَرُِحواْ بَِمآ أ

ۡبلُِسونَ   ٤٤ فَإَِذا ُهم مُّ

. بنابر این، ریشۀ آن گروهى كه ستم كردند بركنده شد؛ و 45

 ـ است.ستایش مخصوص هللا ـ پروردگار جهانیان 
  ِ ِ َرب  ْْۚ َوٱلۡحَۡمُد َّلِله هِذيَن َظلَُموا َفُقِطَع َدابُِر ٱلَۡقوِۡم ٱل

 ٤٥ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

. ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »به من خبر دهید اگر هللا گوش  46

هایتان ُمهر بزند، کدام معبود جز هللا  ایتان را بگیرد و بر دل هو چشم

تواند[ آنها را به شما بازگرداند؟« ببین چگونه آیات را ]به  ]می

 گردانند.کنیم آنگاه آنان روی میهای[ گوناگون ]بیان[ میشیوه

بَۡصََٰرُكۡم  
َ
ُ َسۡمَعُكۡم َوأ َخَذ ٱَّلله

َ
َرَءۡيُتۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

تِيُكم  وََخَتَم عَ 
ۡ
ِ يَأ ٌَٰه َغيُۡر ٱَّلله ۡن إَِل لَىَٰ قُلُوبُِكم مه

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت ُثمه ُهۡم   بِهِِۗ ٱنُظۡر َكۡيَف نَُصر 
 ٤٦ يَۡصِدفُونَ 

. بگو: »بیندیشید اگر عذاب الهی به ناگاه یا آشکارا به سراغ  47

 شود؟« [ نابود میشما بیاید، آیا جز گروه ستمکاران ]كسى
َرَءۡيَتكُ 

َ
ۡو  قُۡل أ

َ
ِ َبۡغَتًة أ َُٰكۡم َعَذاُب ٱَّلله تَى

َ
ۡم إِۡن أ

َٰلُِمونَ  ها ٱلَۡقۡوُم ٱلظه  ٤٧ َجۡهَرًة َهۡل ُيۡهلَُك إِل

فرستیم؛ پس  دهنده نمیگر و بیم . و ما پیامبران را جز بشارت48

کس ایمان بیاورد و ]خویشتن را[ اصالح کند، نه ترسی بر آنان  هر

 شوند.است و نه اندوهگین می

ِريَن َوُمنِذرِيَنۖۡ َفَمۡن  وَ  ِ ها ُمبَش  َما نُۡرِسُل ٱلُۡمۡرَسلِيَن إِل
ۡصلََح فَلَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم  

َ
َءاَمَن َوأ
 ٤٨ َيحَۡزنُونَ 

[ آنكه  . و كسانى كه آیات ما را دروغ شمردند، به ]سزاى49

 كردند، عذاب ]الهی[ دامنگیرشان خواهد شد.نافرمانى مى 
هِذي ُهُم ٱلَۡعَذاُب بَِما َكانُواْ  َوٱل بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َيَمسُّ َن َكذه

 ٤٩ َيۡفُسُقونَ 
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های هللا  گویم گنجینه. ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »من نمی50

گویم که من  دانم و به شما نمینزد من است و غیب ]نیز[ نمی

من  کنم مگر از آنچه که به ام. من از چیزی پیروی نمی فرشته

گردد«. بگو: »آیا نابینا و بینا ]= کافر و مؤمن[ یکسانند؟  وحی می 

 اندیشید؟« آیا نمی 

ۡعلَُم  
َ
ِ َولَٓا أ قُوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن ٱَّلله

َ
هٓا أ قُل ل

ها َما   تهبُِع إِل
َ
قُوُل لَُكۡم إِن ِي َملٌَكۖۡ إِۡن أ

َ
ٱلَۡغۡيَب َولَٓا أ

ْۚ قُۡل َهۡل يَسۡ  فَلَا  يُوَحيَٰٓ إِلَيه
َ
ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيُرْۚ أ

َ
َتوِي ٱلۡأ

ُرونَ   ٥٠ َتَتَفكه

ترسند به سوى  [ به آنان كه می. و ]ای پیامبر،[ با این ]قرآن،51

پروردگارشان ]برانگیخته[ و گرد آورده شوند هشدار ده؛ ]چرا[ كه  

جز او نه ]دوست و[ کارسازی برایشان هست و نه شفاعتگری؛  

 باشد كه پروا كنند.

 
َ
ن ُيحَۡشُرٓواْ إِلَيَٰ َرب ِِهۡم  َوأ

َ
هِذيَن َيخَافُوَن أ نِذۡر بِهِ ٱل

ِن ُدونِهِۦ َولِي   َولَا َشفِيع  لهَعلهُهۡم   لَيَۡس لَُهم م 
 ٥١ َيتهُقونَ 

. و کسانی را که ]فقیرند و[ سحرگاهان و شامگاهان 52

طلبند ]از  خوانند ]و[ خشنودی او را میپروردگارشان را می 

د[ طرد نکن ]تا به بزرگان مشرکان توجه کنی[؛ نه  مجالس خو

چیزی از حساب آنها بر عهدۀ توست و نه چیزی از حساب تو بر 

عهدۀ آنهاست که ]بخواهی[ آنها را ]از پیرامونت[ طرد کنی و از  

 ستمکاران شوی. 

هِذيَن يَۡدُعوَن َربهُهم بِٱلَۡغَدوَٰةِ َوٱلَۡعِشي ِ   َولَا َتۡطُردِ ٱل
ِن  يُرِيُدوَن  ۖۥۡ َما َعلَۡيَك ِمۡن ِحَسابِِهم م  وَۡجَهُه

ِن َشۡيٖء   َشۡيٖء َوَما ِمۡن ِحَسابَِك َعلَۡيِهم م 
َٰلِِمينَ   ٥٢ َفَتۡطُرَدُهۡم َفَتُكوَن ِمَن ٱلظه

. و اینچنین برخى از آنان را با برخى دیگر آزمودیم تا ]کافران 53

ما اینها ثروتمند دربارۀ مؤمنان مستمند[ بگویند: »آیا از میان 

هستند كه هللا ]با بخشش توفیق ایمان[ بر آنان منت نهاده 

 [ سپاسگزاران داناتر نیست؟است؟« آیا هللا به ]حال

ُؤلَآِء َمنه   َهَٰٓ
َ
َوَكَذَٰلَِك َفَتنها َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل َِيُقولُٓواْ أ

ۡعلََم  
َ
ُ بِأ لَيَۡس ٱَّلله

َ
ُۗ أ ِنُۢ بَيۡنَِنآ ُ َعلَۡيِهم م  ٱَّلله

َِٰكرِينَ بِٱل  ٥٣ شه

. و ]ای پیامبر،[ هر گاه كسانى كه به آیات ما ایمان دارند نزد تو 54

آیند، بگو: »سالم بر شما. پروردگارتان ]در حق شما بخشایش و[  

رحمت را بر خود مقرر داشته است. هر یک از شما که از روی  

نادانى كار بدى انجام دهد سپس توبه کند و ]گذشتۀ خویش را[  

 نماید، ]بداند که[ یقیناً اوتعالی آمرزندۀ مهربان است«. اصالح 

هِذيَن يُۡؤِمُنوَن أَـِبَيَٰتَِنا َفُقۡل َسَلٌَٰم   َوِإَذا َجآَءَك ٱل
نهُهۥ  

َ
ۡحمََة أ َعلَۡيُكۡمۖۡ َكَتَب َربُُّكۡم عَلَىَٰ َنۡفِسهِ ٱلره
ُۢا ِبجََهَٰلَةٖ ُثمه تَاَب ِمنُۢ   َمۡن َعِمَل ِمنُكۡم ُسوَٓء

نهُهۥ َغُفور  رهِحيم   َبۡعِدهِۦ
َ
ۡصلََح فَأ

َ
 ٥٤ َوأ

دهیم تا راه گناهكاران . و اینچنین آیات ]خود[ را شرح می55

 روشن شود ]و شما از آن دوری کنید[. 
ُل ٱٓأۡلَيَِٰت َولِتَۡستَبِيَن َسبِيُل  ِ َوَكَذَٰلَِك ُنَفص 

 ٥٥ ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

ام از اینکه  شده. ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »من نهی 56

خوانید«. بگو: »من  را عبادت کنم که شما به جای هللا می کسانی 

کنم که ]اگر چنین کنم،[ قطعاً گمراه هایتان پیروی نمیاز هوس

 یافتگان نخواهم بود«. ام و از هدایتشده

هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن   ۡعُبَد ٱل
َ
ۡن أ

َ
قُۡل إِن ِي نُِهيُت أ

هآ  ِْۚ قُل ل نَا۠    ٱَّلله
َ
ۡهَوآَءُكۡم قَۡد َضلَلُۡت إِٗذا َوَمآ أ

َ
تهبُِع أ

َ
أ

 ٥٦ ِمَن ٱلُۡمۡهَتِدينَ 
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. بگو: »من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و]لی[ شما آن را  57

دروغ پنداشتید؛ و آنچه به شتاب خواستارش هستید ]= عذاب 

ن  الهی[ نزد من نیست. فرمان، تنها از آِن هللا است ]که[ حق را بیا

 کند و او بهترین جداکننده]ی حق از باطل[ است«.می

ۡبُتم بِهۚۦِْ َما ِعنِدي   ب ِي َوَكذه ِن ره قُۡل إِن ِي عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
ِۖۡ َيُقصُّ   ها َّلِله ۦْٓۚ إِِن ٱلۡحُۡكُم إِل َما تَۡسَتۡعِجلُوَن بِهِ

ۖۡ وَُهَو َخيُۡر ٱلَۡفَِٰصلِينَ   ٥٧ ٱلۡحَقه

ن[ بگو: »اگر آنچه که به شتاب . ]ای پیامبر، به مشرکا58

آوردم و[ کار خواستارش هستید نزد من بود، ]بر سرتان فرود می

رسید؛ و]لی[ هللا به ]حال[ میان من و شما به پایان می

 دهد[«. ستمکاران داناتر است ]و به آنان مهلت می

نه ِعنِدي َما تَۡسَتۡعِجلُوَن بِهِۦ لَُقِضَي  
َ
هۡو أ قُل ل

ۡمُر بَيۡ 
َ
َٰلِِمينَ ٱلۡأ ۡعلَُم بِٱلظه

َ
ُ أ  ٥٨ نِي َوبَۡيَنُكۡمُۗ َوٱَّلله

[ نهان نزد اوست ]و[ جز او ]هیچ  های. و کلیدهای ]گنجینه59

داند و ]اوست که[ آنچه را در خشکی و دریاست کس[ آن را نمی

داند؛  افتد مگر اینکه آن را می[ نمیداند و هیچ برگی ]از درختمی

های زمین و هیچ تر و خشکی نیست کیای در تاریو هیچ دانه

 مگر اینكه در كتابى روشن ]= لوح محفوظ[ قرار دارد.

ها ُهَوْۚ َويَۡعلَُم   ۞وَِعنَدهُۥ َمَفاتُِح ٱلَۡغۡيِب لَا َيۡعلَُمَهآ إِل
ها   ِ َوٱلَۡبۡحرِِۚ َوَما تَۡسُقُط ِمن َوَرقٍَة إِل َما فِي ٱلۡبَر 

ۡرِض َولَا َرۡطٖب  َيۡعلَُمَها َولَا َحبهةٖ فِي ُظلَُمَٰ 
َ
ِت ٱلۡأ

بِينٖ  ها فِي كَِتَٰٖب مُّ  ٥٩ َولَا يَابٍِس إِل

گیرد و آنچه  [ مى. و اوست كه شبانگاه روحتان را ]هنگام خواب60

داند؛ سپس شما را در آن ]= روز[  اید مىرا در روز به دست آورده

كند تا آنکه هنگامى معی ن سپری گردد؛ آنگاه ]که وفات بیدار مى

ردید، در قیامت[ بازگشتتان به سوى اوست؛ سپس شما را از  ک

 کند.دادید، آگاه میآنچه انجام مى

هۡيِل َويَۡعلَُم َما َجرَۡحُتم   َُٰكم بِٱل هِذي َيَتَوفهى وَُهَو ٱل
يِۖ ُثمه   َسم ٗ َجل  مُّ

َ
َهارِ ُثمه َيۡبَعُثُكۡم فِيهِ لُِيۡقَضيَٰٓ أ بِٱلنه

نَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم  إِلَۡيهِ َمرِۡجُعُكۡم ُثمه يُ 
 ٦٠ َتۡعَملُونَ 

. و او بر بندگانش چیره ]و فوق آنان[ است و نگهبانانی ]از 61

فرستد تا زمانی که مرگ یکی از شما فرشتگان[ بر شما می

فرارسد فرستادگان ما ]با همراهی فرشتۀ مرگ[ جانش را  

 کنند.گیرند و آنان ]در مأموریت خود[ کوتاهی نمیمی

َو ٱلَۡقاهُِر فَۡوَق ِعَبادِهۖۦِۡ َويُۡرِسُل َعلَۡيُكۡم َحَفَظًة  وَهُ 
ۡتُه رُُسلَُنا وَُهۡم   َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت تََوفه

َ
َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَء أ

 ٦١ لَا ُيَفر ُِطونَ 

. آنگاه به سوی هللا که ]یار و[ کارسازِ راستینشان است  62

ترین آِن اوست و او سریع شوند. آگاه باشید! حکم از بازگردانده می 

 . حسابرس است 

لَا لَُه ٱلۡحُۡكُم  
َ
ِۚ أ ِ َُٰهُم ٱلۡحَق  ِ َمۡولَى ٓواْ إِلَي ٱَّلله ُثمه ُردُّ

ۡسَرُع ٱلَۡحَِٰسبِينَ 
َ
 ٦٢ وَُهَو أ

. ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »کیست که شما را از  63

دهد؟ ]در های[ خشکی و دریا نجات میها ]و سختیتاریکی

گویید:[ "اگر ما  خوانید ]و میاو را به زاری و پنهانی می  حالی که[

[ نجات دهد، قطعاً از سپاسگزاران خواهیم  را از این ]ورطۀ مرگ

 بود"«. 

ِ َوٱلَۡبۡحرِ   ِن ُظلَُمَِٰت ٱلۡبَر  يُكم م  ِ قُۡل َمن ُيَنج 
ََٰنا ِمۡن َهَِٰذهِۦ   نجَى

َ
ٗعا وَُخۡفَيٗة لهئِۡن أ تَۡدُعونَُهۥ تََضرُّ

َِٰكرِينَ لََنُكونَ   ٦٣ نه ِمَن ٱلشه

ها نجات  ها[ و از تمام سختی. بگو: »هللا شما را از این ]تاریکی64

 ورزید«. دهد؛ سپس شما ]باز هم[ شرک میمی
نُتۡم  

َ
ِ َكۡرٖب ُثمه أ

ِۡنَها َوِمن كُل  يُكم م  ِ ُ ُيَنج  قُِل ٱَّلله
 ٦٤ تُۡشِرُكونَ 
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ن صاعقه و  . بگو: »او تواناست كه بر شما عذابى ]همچو65

طوفان[ از باالى سرتان یا ]همچون خشکسالی و زلزله[ از زیر  

هایی پراکنده ]و جدا از  پاهایتان بفرستد یا شما را به صورت گروه

هم[ درآوَرد و عذاب برخی از شما را به برخی ]دیگر[ بچشاند«.  

 كنیم؛ باشد كه دریابند.بنگر چگونه آیات ]خود[ را گوناگون بیان مى

ِن  قُۡل هُ  ن َيۡبَعَث َعلَۡيُكۡم َعَذاٗبا م 
َ
َو ٱلَۡقادُِر عَلَىَٰٓ أ

ۡو يَلۡبَِسُكۡم  
َ
رُۡجلُِكۡم أ

َ
ۡو ِمن َتحِۡت أ

َ
فَۡوقُِكۡم أ

َس َبۡعٍضِۗ ٱنُظۡر َكۡيَف  
ۡ
ِشَيٗعا َويُِذيَق َبۡعَضُكم بَأ

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُهۡم َيۡفَقُهونَ   ٦٥ نَُصر 

[ را دروغ شمردند، در حالى رآن. ]ای پیامبر،[ قوم تو آن ]= ق66

كه آن ]کتاب،[ حق است. ]به کافراِن قومت[ بگو: »من ]مراقب و[  

 کارگزارِ شما نیستم.

هۡسُت َعلَۡيُكم   ْۚ قُل ل َب بِهِۦ قَۡوُمَك وَُهَو ٱلۡحَقُّ َوَكذه
 ٦٦ بَِوكِيلٖ 

. هر خبرى سررسیدی ]برای وقوع[ دارد؛ و ]به زودی[ خواهید  67

 انجامتان چگونه است[«. دانست ]که سر
ْۚ وََسۡوَف َتۡعلَُمونَ  ۡسَتَقر   ِ َنَبإٖ مُّ

 ٦٧ ل ِكُل 

. و هر گاه کسانی را دیدی که در آیات ما ]با دشمنی و 68

کنند، از آنان روی بگردان تا به سخن دیگری  تمسخر[ گفتگو می

بپردازند؛ و اگر شیطان تو را به فراموشی انداخت، پس از آنکه به  

 . [ منشینآوردی، دیگر با قوم ستمکار ]مشرکیاد 

ۡعرِۡض  
َ
هِذيَن َيخُوُضوَن فِٓي َءاَيَٰتَِنا فَأ يَۡت ٱل

َ
َوِإَذا َرأ

ا   ِۚۦْ َوِإمه َعۡنُهۡم َحتهيَٰ َيخُوُضواْ فِي َحِديٍث َغيۡرِه
ِۡكَرىَٰ َمَع   ۡيَطَُٰن فَلَا َتۡقُعۡد َبۡعَد ٱلذ  يُنِسيَنهَك ٱلشه

َٰلِِمينَ   ٦٨ ٱلَۡقوِۡم ٱلظه

. و ]هر چند[ چیزی از حساب ]و گناه[ آنان بر ]عهدۀ[  69

[ است؛ باشد که پرهیزگاران نیست، ولی یادآورى ]و ارشاد، الزم

 پروا کنند.

ِن َشۡيٖء   هِذيَن َيتهُقوَن ِمۡن ِحَسابِِهم م  َوَما عَلَى ٱل
 ٦٩ َوَلَِٰكن ذِۡكَرىَٰ لََعلهُهۡم َيتهُقونَ 

اند و ن را به بازى و سرگرمى گرفته. و كسانى را كه دینشا70

[  زندگى دنیا آنان را فریفته است رها كن؛ و ]مردم را[ با این ]قرآن

اندرز ده تا مبادا كسى به ]كیفر[ آنچه به دست آورده است به  

هالكت بیفتد در حالى كه در برابر هللا برای ]رهایی از عذابِ[ آن نه  

؛ و ]حتی[ اگر ]بخواهد  ]دوست و[ کارسازی دارد و نه شفاعتگرى 

شود. اینان  اى دهد، از او پذیرفته نمی براى نجات خویش[ هر فدیه

اند و به  اند، هالک گشته[ آنچه به دست آوردههستند كه به ]کیفر

ورزیدند، شرابى از آبِ جوشان و عذابى ]سزای[ آنكه كفر مى

 پردرد ]در پیش[ دارند. 

خَُذواْ دِينَ  هِذيَن ٱته ۡتُهُم  َوَذرِ ٱل ُهۡم لَعِٗبا َولَۡهٗوا وََغره
ن تُبَۡسَل َنۡفُسُۢ بَِما  

َ
ۦٓ أ ِۡر بِهِ ۡنَياْۚ َوذَك  ُة ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ

ِ َولِي   َولَا َشفِيع    َكَسَبۡت لَيَۡس لََها ِمن ُدوِن ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ُۗ أ ها يُۡؤَخۡذ ِمۡنَهآ َوِإن َتۡعِدۡل ُكله َعۡدٖل ل

 ِ بِۡسلُواْ ب
ُ
هِذيَن أ ِۡن َحمِيٖم  ٱل ْۖۡ لَُهۡم َشَراب  م  َما َكَسُبوا

ُۢ بَِما َكانُواْ يَۡكُفُرونَ  لِيُم
َ
 ٧٠ وََعَذاٌب أ

. ]ای پیامبر،[ بگو: »آیا به جای هللا چیزی را بخوانیم که نه به  71

رساند؟ و آیا پس از آنکه هللا ما را  دهد و نه زیان میما سود می

گمراهی[ به عقب بازگردیم؟ هدایت کرده است ]به سوی 

که شیاطین او را ]فریب داده و از راه راست[ به در  همچون کسی 

که   اند و او در زمین حیران و سرگشته مانده است، در حالیُبرده

کنند ]و او یارانی ]دلسوز[ دارد که به هدایت دعوتش می

،  تردید، هدایت ]راستین[ گویند:[ "به سوی ما بیا"«. بگو: »بیمی

ایم که تسلیم پروردگار جهانیان هدایت هللا است و ما فرمان یافته

 باشیم؛

نَا   ِ َما لَا يَنَفُعَنا َولَا يَُضرُّ نَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
قُۡل أ

هِذي   ُ َكٱل ََٰنا ٱَّلله ۡعَقابَِنا َبۡعَد إِۡذ َهَدى
َ
َونَُردُّ عَلَىَٰٓ أ

ۡرِض حَ 
َ
َيَِٰطيُن فِي ٱلۡأ ۥٓ  ٱۡسَتۡهَوتُۡه ٱلشه يَۡراَن لَُه

ُۗ قُۡل إِنه ُهَدى   ۥٓ إِلَي ٱلُۡهَدى ٱئۡتَِنا ۡصَحَٰب  يَۡدُعونَُه
َ
أ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِمۡرنَا لِنُۡسلَِم لَِرب 
ُ
ِ ُهَو ٱلُۡهَدىَِٰۖ َوأ  ٧١ ٱَّلله
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. و اینكه نماز برپا دارید و از او پروا کنید؛ و اوست كه به  72

 پیشگاهش محشور خواهید شد«.
قِيُمو

َ
ۡن أ

َ
هِذٓي إِلَۡيهِ  َوأ َة َوٱتهُقوُهْۚ وَُهَو ٱل لَوَٰ اْ ٱلصه

 ٧٢ ُتحَۡشُرونَ 

حق آفرید و روزی که ]هللا  ها و زمین را به. و اوست که آسمان73

شود.  درنگ موجود میبه هر چیزی[ بگوید: »موجود شو«، بی

شود،  سخن او حق است؛ و روزی که در صور دمیده می

دانای پنهان و پیداست و اوست که فرمانروایی از آِن اوست. او 

 حکیِم آگاه است.

ِۖ َويَۡوَم   ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه وَُهَو ٱل

ْۚ َولَُه ٱلُۡملُۡك يَۡوَم   َيُقوُل ُكن َفَيُكوُنْۚ قَۡولُُه ٱلۡحَقُّ
ِِۚ وَُهَو   َهََٰدة َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه ِۚ َع ورِ يُنَفُخ فِي ٱلصُّ

 ٧٣ ٱلۡخَبِيرُ  ٱلۡحَِكيمُ 

. و ]یاد کن از[ هنگامی که ابراهیم به پدرش ـ آزرـ گفت: »آیا  74

گیری؟ به راستی که من تو و قومت ها را معبود ]خویش[ میُبت

 بینم«.را در گمراهِی آشکاری می

ۡصَناًما 
َ
َتتهِخُذ أ

َ
بِيهِ َءاَزَر أ

َ
۞َوِإۡذ قَاَل إِبَۡرَٰهِيُم لِأ

بِينٖ َءالَِهًة  ََٰك َوقَۡوَمَك فِي َضَلَٰٖل مُّ َرى
َ
 ٧٤ إِن ِٓي أ

ها و زمین را به  . و این گونه فرماندهِی ]شکوهمنِد[ آسمان75

ابراهیم نشان دادیم تا ]یگانگی هللا و گمراهِی آزر و قومش را  

 دریابد و[ از اهل یقین باشد.

َِٰت وَ  َمََٰو ۡرِض  َوَكَذَٰلَِك نُرِٓي إِبَۡرَٰهِيَم َملَُكوَت ٱلسه
َ
ٱلۡأ

 ٧٥ َولَِيُكوَن ِمَن ٱلُۡموقِنِينَ 

ای  که ]تاریکی[ شب او را در بر گرفت، ستاره . پس هنگامی76

دید ]و[ گفت: »این پروردگارِ من است« و چون غروب کرد ]و ناپدید 

 کنندگان را دوست ندارم«. شد[ گفت: »غروب

هۡيُل َرَءا َكۡوَكٗباۖۡ قَاَل  ا َجنه َعلَۡيهِ ٱل  َهََٰذا َرب ِيِۖ  فَلَمه
ِحبُّ ٱٓأۡلفِلِينَ 

ُ
فََل قَاَل لَٓا أ

َ
آ أ  ٧٦ فَلَمه

که ماه را تابنده دید گفت: »این پروردگارِ من  . پس هنگامی77

است« و چون غروب کرد گفت: »اگر پروردگارم مرا هدایت نكرده 

 بود، قطعاً از گمراهان بودم«. 

ا َرَءا ٱلَۡقَمَر بَازِغٗا قَاَل َهَٰ  فََل قَاَل فَلَمه
َ
آ أ َذا َرب ِيِۖ فَلَمه

ُكوَننه ِمَن ٱلَۡقۡوِم  
َ
هۡم َيۡهِدنِي َرب ِي لَأ لَئِن ل

ٓال ِينَ   ٧٧ ٱلضه

که خورشید را درخشنده دید گفت: »این  . پس هنگامی 78

تر است«؛ اما وقتی که غروب کرد پروردگارِ من است. این بزرگ

دهید ریک قرار میگفت: »ای قوم، من از آنچه ]برای هللا[ ش

 بیزارم«. 

ۡمَس بَازَِغٗة قَاَل َهََٰذا َرب ِي َهََٰذآ   ا َرَءا ٱلشه فَلَمه
ا   ِمه فَلَۡت قَاَل َيََٰقۡوِم إِن ِي بَرِٓيء  م 

َ
آ أ ۡكبَُرۖۡ فَلَمه

َ
أ

 ٧٨ تُۡشِرُكونَ 

. به راستی که من حقگرایانه دین ]و عبادتِ[ خویش را برای  79

ها و زمین را پدید آورده است و ام که آسمانکسی خالص کرده

 هرگز در زمرۀ مشرکان نیستم«. 

ۡرَض  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َفَطَر ٱلسه ۡهُت وَۡجِهَي لِل إِن ِي وَجه

نَا۠ ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 
َ
 ٧٩ َحنِيٗفاۖۡ َوَمآ أ
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. و قوم او با وی به مجادله پرداختند ]و او را از خشم معبودها  80

کنید در  ابراهیم[ گفت: »آیا دربارۀ هللا با من مجادله میترساندند. 

حالی که او مرا ]به راِه راست[ هدایت کرده است و از چیزهایی 

ترسم، مگر آنکه پروردگارم پندارید هیچ نمیکه با او شریک می

چیزی ]از سود و زیان برایم[ خواسته باشد. علِم پروردگارم همه 

 گیرید؟ پند نمیچیز را فرا گرفته است. آیا 

ِ َوَقۡد   ٓون ِي فِي ٱَّلله جُّ تَُحَٰٓ
َ
ۚۥْ قَاَل أ ُهۥ قَۡوُمُه وََحآجه

ن يََشآَء  
َ
هٓا أ ۦٓ إِل َخاُف َما تُۡشِرُكوَن بِهِ

َ
َِٰنِۚ َولَٓا أ َهَدى

فَلَا  
َ
اْۚ وَِسَع َرب ِي ُكله َشۡيٍء ِعلًۡماْۚ أ َرب ِي َشۡيـ ٗ

ُرونَ   ٨٠ َتَتَذكه

پندارید بترسم با  شریک ]هللا[ می . و چگونه از چیزهایی که81

هراسید از اینكه چیزى را شریک هللا  آنكه شما خود نمى

اید كه او تعالی ]هیچ[ دلیلى دربارۀ ]حقانیتِ[ آن بر شما ساخته

دانید، ]بگویید[ كدام یک از این دو  نازل نكرده است؟ پس اگر مى

تر گروه ]موحد و مشرک[ به امنیت ]و دوری از عذاب[ سزاوار

 است؟

نهُكۡم  
َ
ۡشَرۡكُتۡم َولَا َتخَافُوَن أ

َ
َخاُف َمآ أ

َ
َوَكۡيَف أ

ِۡل بِهِۦ َعلَۡيُكۡم ُسلَۡطَٰٗناْۚ   ِ َما لَۡم ُينَز  ۡشَرۡكُتم بِٱَّلله
َ
أ

ۡمِنِۖ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 
َ
َحقُّ بِٱلۡأ

َ
يُّ ٱلَۡفرِيَقيِۡن أ

َ
 ٨١ فَأ

ه ]هیچ[ شرکی اند و ایمانشان را ب. کسانی که ایمان آورده82

 [ دارند و رهیافتگانند«.اند، آنانند که امنیت ]و آرامش نیالوده
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
هِذيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَلۡبُِسٓواْ إِيَمََٰنُهم بُِظلٍۡم أ ٱل

ۡهَتُدونَ  ۡمُن وَُهم مُّ
َ
 ٨٢ لَُهُم ٱلۡأ

. و این ]استدالل،[ حجت ما بود كه به ابراهیم در برابر قومش  83

]در دنیا و آخرت، مقام[ هر کس را كه بخواهیم به درجاتی  دادیم.

 تردید، پروردگارت حكیم داناست. بریم. ]ای پیامبر،[ بیباال مى 

ُتَنآ َءاَتۡيَنََٰهآ إِبَۡرَٰهِيَم عَلَىَٰ قَۡوِمهۚۦِْ نَۡرَفُع   َوتِلَۡك ُحجه
ُۗ إِنه َربهَك َحِكيٌم َعلِيم   هَشآُء ن ن  ٨٣ َدَرَجَٰٖت مه

به او ]= ابراهیم[ اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را  . و 84

]به راه راست[ هدایت کردیم؛ و پیشتر نوح را ]نیز[ هدایت کرده 

بودیم و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و 

[ و نیكوكاران را این گونه  هارون را ]به راه حق رهنمون ساختیم

 دهیم.پاداش مى 

ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَبْۚ ُكلًّا َهَدۡيَناْۚ َونُوًحا َووََهۡبَنا لَهُ 

ِيهتِهِۦ َداوُۥَد وَُسلَۡيَمََٰن  ۖۡ َوِمن ُذر  َهَدۡيَنا ِمن َقۡبُل
يُّوَب َويُوُسَف َوُموَسيَٰ َوَهَُٰروَنْۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي  

َ
َوأ

 ٨٤ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

یم  . و ]همچنین[ زکریا و یحیی و عیسی و الیاس ]را راه نمود85

 که[ همه از شایستگان بودند.
َِن   َوَزَكرِيها َويَۡحَييَٰ وَِعيَسيَٰ َوِإلَۡياَسۖۡ ُكل   م 

َٰلِِحينَ   ٨٥ ٱلصه

. و اسماعیل و یََسع و یونس و لوط ]را نیز هدایت کردیم[ و 86

 جملگى را بر جهانیان برترى دادیم.
لَۡنا َوِإۡسَمَٰعِيَل َوٱلۡيََسَع َويُونَُس َولُوٗطاْۚ  ا فَضه

وَُكل ٗ
 ٨٦ عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

و برادرانشان ]برخی را برتری دادیم  و فرزندان . و ]نیز[ از پدران87

 و[ آنان را برگزیدیم و به راه راست هدایت کردیم.
َٰنِِهۡمۖۡ َوٱۡجَتبَۡيَنَُٰهۡم   َٰتِِهۡم َوِإۡخَو ِيه َوِمۡن َءابَآئِِهۡم َوُذر 

ۡسَتقِيمٖ   ٨٧ وََهَديَۡنَُٰهۡم إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ
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. این هدایتِ هللا است که هر یک از بندگانش را که بخواهد، با  88

ورزیدند، آنچه ]از اعمال نیک[  کند؛ و اگر شرک میآن هدایت می

 شد.انجام داده بودند تباه می

ِ َيۡهِدي بِهِۦ َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبا  َٰلَِك ُهَدى ٱَّلله ِۚۦْ  َذ دِه
ا َكانُواْ َيۡعَملُونَ  ۡشَرُكواْ لَحَبَِط َعۡنُهم مه

َ
 ٨٨ َولَۡو أ

. اینان کسانی هستند که به ایشان کتاب و حکمت و نبوت 89

[ به این  بخشیدیم. پس ]ای پیامبر،[ اگر اینان ]= مشركان

های الهی[ كفر بورزند، قطعاً گروهى ]= مهاجران ]پیامبران و کتاب

ین[ را بر ]حفظ و نگهبانِی[ آن ]اصول و عقاید[ و انصار و تابع

 گماریم كه نسبت به آن كافر نباشند.می

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحُۡكَم   ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ُؤلَآِء َفَقۡد وَكهلَۡنا بَِها   ْۚ فَإِن يَۡكُفۡر بَِها َهَٰٓ َة ُبوه َوٱلنُّ
َٰفِرِينَ   ٨٩ قَۡوٗما لهيُۡسواْ بَِها بَِك

. آنان ]= پیامبران[ کسانی هستند که هللا هدایتشان کرده 90

است؛ پس ]ای پیامبر،[ از هدایت ]و راه راستِ[ ایشان پیروی کن  

]و به قومت[ بگو: »من در برابر این ]رسالت،[ پاداشی از شما 

خواهم. این ]قرآن، چیزی[ نیست مگر ]یادآوری و[ پندی برای  نمی 

 جهانیان«.

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
هٓا   أ ُۗ قُل ل َُٰهُم ٱۡقَتِدهۡ ۖۡ فَبُِهَدى ُ هِذيَن َهَدى ٱَّلله ٱل

ها ذِۡكَرىَٰ   ۡجًراۖۡ إِۡن ُهَو إِل
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ أ

َ
أ

 ٩٠ لِلَۡعَٰلَِمينَ 

. و ]مشرکان، بزرگی و مقام[ هللا را چنان که سزاوار اوست 91

نشناختند؛ چرا که گفتند: »هللا بر ]هیچ[ بشری چیزی نازل نکرده 

است«. ]ای پیامبر،[ بگو: »آن کتابی را که موسی آورد چه کسی  

[ براى مردم روشنایى و نازل کرده است؟ ]همان كتابى كه

رهنمودی بود ]و شما یهودیان[ آن را به صورت ]پراکنده بر[ 

خواهید[ از آن آشكار  آورید ]و هر چه را که میطومارها درمى

و ]اکنون ای قوم عرب،[   كنید؛سازید و بسیارى را پنهان مىمی

چیزهایی ]از آیات و اخبار قرآن[ به شما آموخته شد كه نه خود  

دانستید و نه پدرانتان«. ]ای پیامبر،[ بگو: »هللا ]آن را نازل مى

کرده است[«؛ آنگاه ]در جهل و گمراهی[ رهایشان کن تا در  

 [ خود سرگرم بازى باشند.ژرفاى ]عقاید باطل

ُ  َوَما قََدُرواْ ٱ  نَزَل ٱَّلله
َ
ۦٓ إِۡذ قَالُواْ َمآ أ ِ َ َحقه قَۡدرِه َّلله

هِذي   نَزَل ٱلِۡكَتََٰب ٱل
َ
ِن َشۡيٖءِۗ قُۡل َمۡن أ عَلَىَٰ بََشٖر م 

َجآَء بِهِۦ ُموَسيَٰ نُوٗرا وَُهٗدى ل ِلنهاِسِۖ َتجَۡعلُونَُهۥ  
ا لَۡم   قََراِطيَس ُتۡبُدوَنَها َوُتخُۡفوَن َكثِيٗراۖۡ وَُعل ِۡمُتم مه

ۖۡ ُثمه َذۡرُهۡم فِي  تَ  ُ نُتۡم َولَٓا َءابَآؤُُكۡمۖۡ قُِل ٱَّلله
َ
ۡعلَُمٓواْ أ

 ٩١ َخوِۡضِهۡم يَلَۡعُبونَ 

. و این ]قرآن[ کتاب مبارکی است که آن را نازل کردیم ]تا[ 92

کنندۀ چیزی باشد که پیش از آن نازل شده است و تصدیق 

]ساکناِن[ اُم  الُقری ]= مكه[  ]همچنین[ به این منظور است كه به  

و ]مردم[ پیرامونش هشدار دهى؛ و كسانى كه به آخرت ایمان 

آورند و بر نماز خویش  آورند، به این ]کتاب[ نیز ایمان مىمى

 كنند. مواظبت می

هِذي َبيَۡن   ُق ٱل ِ َصد  نَزلَۡنَُٰه ُمَباَرك  مُّ
َ
َوَهََٰذا كَِتٌَٰب أ

مه ٱلۡقُ 
ُ
هِذيَن  يََديۡهِ َولُِتنِذَر أ َرىَٰ َوَمۡن َحۡولََهاْۚ َوٱل

يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ يُۡؤِمُنوَن بِهِۖۦۡ وَُهۡم عَلَىَٰ َصلَاتِِهۡم  
 ٩٢ ُيحَافُِظونَ 
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دروغی به هللا ببندد یا  . و کیست ستمکارتر از آن کس که93

بگوید: »به من ]نیز[ وحی شده است«؛ در حالی که هیچ وحیی  

که بگوید: »من ]هم[ مانند آنچه  کسی  به او نرسیده است و ]یا[ 

کنم«؟ و ]ای پیامبر،  را که هللا نازل کرده است ]برایتان[ نازل می

که ]این[ ستمکاران،  صحنۀ هولناکی است[ اگر هنگامی را ببینی 

[  اند و فرشتگان ]قبضِ روح،های مرگ فرورفتهدر ]ترس و[ سختی

زنند:[ فریاد مى اند ]وهایشان را ]به سوی آنان[ گشودهدست 

[ آنچه به  هایتان را ]از بدن[ بیرون دهید. امروز به ]سزاى»جان

كردید، به بستید و در برابر آیاتش تكبر مىناحق بر هللا دروغ مى 

 شوید«.بار مجازات میعذابی خفت

ۡو قَاَل  
َ
ِ َكِذبًا أ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه

َ
َوَمۡن أ

وِحَي إِلَيه وَ 
ُ
نزُِل  أ

ُ
لَۡم يُوَح إِلَۡيهِ َشۡيء  َوَمن قَاَل َسأ

َٰلُِموَن فِي   ُۗ َولَۡو تََرىَٰٓ إِذِ ٱلظه ُ نَزَل ٱَّلله
َ
ِمۡثَل َمآ أ

يِۡديِهۡم  
َ
َغَمَرَِٰت ٱلَۡمۡوِت َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة بَاِسُطٓواْ أ

نُفَسُكُمۖۡ ٱلَۡيوَۡم ُتجَۡزۡوَن َعَذاَب ٱلُۡهوِن  
َ
ۡخرُِجٓواْ أ

َ
أ

ِ َوُكنُتۡم َعۡن  بَِما ُكنُتۡم  ِ َغيَۡر ٱلۡحَق  َتُقولُوَن عَلَى ٱَّلله
 ٩٣ َءاَيَٰتِهِۦ تَۡسَتۡكبُِرونَ 

فرماید:[ »همان گونه كه شما را . و ]روز قیامت هللا می94

نخستین بار ]بدون مال و مقام[ آفریدیم، ]اكنون نیز[ قطعاً تنها به  

ا ارزانی كرده اید و آنچه ]از متاع دنیا[ را که به شم سوى ما آمده

بودیم، پشت سر خود ]در دنیا[ واگذاشتید و ]معبودان و[  

پنداشتید، شفاعتگرانی را كه در ]امور[ خودتان شریكان ]هللا[ مى

بینیم. به راستی پیوند میان شما گسسته است  همراه شما نمى 

 پنداشتید، گم گشته است«. و آنچه ]شریک ما و شفیع خود[ مى

ةٖ  َولََقۡد ِجۡئُتُمونَ  َل َمره وه
َ
ََٰدىَٰ َكَما َخلَۡقَنَُٰكۡم أ ا فَُر

لَۡنَُٰكۡم َوَرآَء ُظُهورُِكۡمۖۡ َوَما نََرىَٰ   ا َخوه َوتََرۡكُتم مه
نهُهۡم فِيُكۡم  

َ
هِذيَن زََعۡمُتۡم أ َمَعُكۡم ُشَفَعآَءُكُم ٱل

ا   َع بَيَۡنُكۡم وََضله َعنُكم مه ْْۚ لََقد تهَقطه ُشَرَكَُٰٓؤا
 ٩٤ ونَ ُكنُتۡم تَزُۡعمُ 

تردید، هللا شکافندۀ دانه]ی گیاهان[ و هسته]ی خرما در  . بی95

آورد جان بیرون مىدل زمین[ است؛ ]موجود[ زنده را از ]مادۀ[ بی

جان را از ]موجود[  ]= رویشِ گیاه از دانه[ و ]مادۀ به ظاهر[ بی

سازد ]= بیرون آمدِن تخم یا نطفه از حیوانات[. این  زنده خارج مى

است ]که چنین قدرت مطلقی دارد[؛ پس چگونه ]از راه   هللا

 شوید؟بندگى او[ منحرف مى

رُِج ٱلَۡحيه ِمَن  
َوىَِٰۖ ُيخۡ ِ َوٱلنه َ فَالُِق ٱلۡحَب  ۞إِنه ٱَّلله

  ۡۖ ُ َٰلُِكُم ٱَّلله ْۚ َذ رُِج ٱلَۡمي ِِت ِمَن ٱلَۡحي ِ
ٱلَۡمي ِِت َوُمخۡ

هيَٰ تُۡؤفَُكونَ  ن
َ
 ٩٥ فَأ

دم است و شب را ]مایۀ[ آرامش قرار داد  ه. ]او[ شکافندۀ سپید96

و خورشید و ماه را ]نیز[ با حساب ]و نظمی دقیق پدید آورد[. 

 . ناپذیرِ دانا چنین است تقدیرِ ]پروردگار[ شکست

ۡمَس   هۡيَل َسَكٗنا َوٱلشه فَالُِق ٱلۡإِۡصَباِح وََجَعَل ٱل
َٰلَِك َتۡقِديُر ٱلَۡعزِيزِ ٱ   ٩٦ لَۡعلِيمِ َوٱلَۡقَمَر ُحۡسَباٗناْۚ َذ

. و ]ای فرزندان آدم،[ اوست که ستارگان را برایتان قرار داد تا 97

های خشکی و دریا به ]کمک[ آنها راه یابید. به راستی  در تاریکی

های ]توان و تدبیر خویش[ را برای مردمی که  که ما نشانه

 ایم.دانند به تفصیل بیان كردهمی

هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلنُّ  ُجوَم لَِتۡهَتُدواْ بَِها فِي  وَُهَو ٱل
لَۡنا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم   ِ َوٱلَۡبۡحرِِۗ قَۡد فَصه ُظلَُمَِٰت ٱلۡبَر 

 ٩٧ َيۡعلَُمونَ 

. و اوست که شما را از یک تن آفرید؛ پس برای شما ]در رِحِم 98

مادر[ قرارگاهی است و ]در پشتِ پدر[ امانتگاهی. ما آیات ]خود[  

فهمند به تفصیل بیان  ]کالم الهی را[ میرا برای مردمی که 

 ایم.كرده

ِن نهۡفٖس َوَِٰحَدةٖ َفُمۡسَتَقر     ُكم م 
َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ وَُهَو ٱل

لَۡنا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡفَقُهونَ  ُۗ قَۡد فَصه  ٩٨ َوُمۡسَتۡوَدع 
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. و اوست که از آسمان، آبی فرو ریخت و از آن ]باران[ هر گونه  99

م و از آن ]نیز هر کِشت و گیاه[ سبزی را رویاندیم روییدنی برآوردی

هاى متراكمى ]که[ از آن ]گیاهان نیز برای تغذیۀ شما[ دانه

آوریم؛ و ]همچنین[ از شکوفۀ نخل،  ]همچون گندم و جو[ پدید می

هایی از انگور و  هایی نزدیک به یکدیگر ]رویاندیم[ و باغ خوشه

[ برخی همانند و برخی هایی کهزیتون و انار ]آفریدیم؛ میوه

هاى آن و ]نحوۀ[  ناهمانند هستند. وقتی به بار نشست، به میوه

رسیدنش بنگرید. در این ]آفرینش[ برای مردمی که ایمان دارند،  

 . هایی ]روشن از قدرت الهی[ استنشانه

ۡخرَۡجَنا بِهِۦ  
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
هِذٓي أ وَُهَو ٱل

 ِ
خۡرُِج ِمۡنُه  َنَباَت ُكل  ۡخرَۡجَنا ِمۡنُه َخِضٗرا نُّ

َ
َشۡيٖء فَأ

ۡخِل ِمن َطلۡعَِها قِۡنَوان  َدانَِية    تََراكِٗبا َوِمَن ٱلنه ا مُّ َحب ٗ
اَن ُمۡشتَبِٗها   ۡيُتوَن َوٱلرُّمه ۡعَناٖب َوٱلزه

َ
ِۡن أ َٰٖت م  وََجنه

ۡثمَ 
َ
ۦٓ إَِذآ أ ِ ۦْٓۚ  وََغيَۡر ُمتََشَٰبِهٍِۗ ٱنُظُرٓواْ إِلَيَٰ َثَمرِه َر َويَۡنعِهِ

َٰلُِكۡم ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ   ٩٩ إِنه فِي َذ

اند؛ حال [ شریکانی از جن برای هللا قایل شده. و ]مشرکان100

آنکه ]هللا خود[ آنها را آفریده است؛ و ]همچنین[ از روی نادانی 

سازند ]و به او تعالی نسبت [ پسر و دختر میبرایش ]فرزندان

 كنند پاک و برتر است.ند[. او از آنچه توصیف مىدهمی

ِ ُشَرَكآَء ٱلِۡجنه وََخلََقُهۡمۖۡ وََخَرقُواْ لَُهۥ   وََجَعلُواْ َّلِله
ا   بَنِيَن َوبََنَٰتِۭ بَِغيِۡر ِعلٖۡمِۚ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه

 ١٠٠ يَِصُفونَ 

ست  ها و زمین است؛ چگونه ممکن ا. ]او[ پدید آورندۀ آسمان101

فرزندی داشته باشد در حالی که همسری ندارد؟ و همه چیز را  

 آفریده و او به همه چیز داناست.

هيَٰ يَُكوُن لَُهۥ َولَد  َولَۡم   ن
َ
ۡرِضِۖ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو بَِديُع ٱلسه

  ِ
ۖۡ وََخلََق ُكله َشۡيٖءِۖ وَُهَو بِكُل  هُهۥ َصَِٰحَبة  تَُكن ل

 ١٠١ َشۡيٍء َعلِيم  

حق[ جز او  ، پروردگار شما؛ هیچ معبودی ]به. این است هللا 102

نیست؛ آفرینندۀ همه چیز است؛ پس او را عبادت کنید و ]بدانید 

 که[ او ]مراقب و[ کارگزار همه چیز است. 

  ِ
ها ُهَوۖۡ َخَٰلُِق ُكل  ََٰه إِل ُ َربُُّكۡمۖۡ لَٓا إَِل َٰلُِكُم ٱَّلله َذ

 ِ
 ١٠٢ َشۡيٖء َوكِيل  َشۡيٖء فَٱۡعُبُدوُهْۚ وَُهَو عَلَىَٰ ُكل 

یابد و ها را درمییابند و]لی[ او چشم ها او را درنمی. چشم103

 بین و آگاه است.اوست که باریک
ۖۡ وَُهَو   بَۡصََٰر

َ
بَۡصَُٰر وَُهَو يُۡدرُِك ٱلۡأ

َ
ها تُۡدرُِكُه ٱلۡأ ل

 ١٠٣ ٱللهِطيُف ٱلۡخَبِيرُ 

دالیل آشکاری از  . ]ای پیامبر، به مشرکان بگو:[ »به راستى 104

جانب پروردگارتان براى شما آمده است؛ پس هر کس ]با بصیرت و 

منطق دربارۀ آن[ بیندیشد به سود اوست و هر کس چشم ]بر  

 حقیقت[ ببندد، به زیاِن اوست؛ و من نگهبان شما نیستم«. 

بَۡصَر  
َ
ب ُِكۡمۖۡ َفَمۡن أ قَۡد َجآَءُكم بََصآئُِر ِمن ره

نَا۠ َعلَۡيُكم  فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمنۡ 
َ
 َعِمَي َفَعلَۡيَهاْۚ َوَمآ أ

 ١٠٤ ِبحَفِيٖظ 

ها ]و دالیل قدرت الهی[ را گوناگون بیان  . و اینچنین نشانه105

کنیم تا مبادا ]مشرکان[ بگویند: »]آنها را از اهل کتاب[  می

فهمند[ دانند ]و میای«؛ و ما آنها را برای گروهی که میآموخته

 کنیم. به روشنی بیان می

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت َولَِيُقولُواْ َدرَۡسَت   َوَكَذَٰلَِك نَُصر 
 ١٠٥ َولُِنبَي َِنُهۥ لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ 

. ]ای پیامبر،[ از آنچه که از جانب پروردگارت بر تو وحی شده 106

ـ و از حق[ جز او نیستاست پیروی کن ـ هیچ معبودی ]به

 مشرکان روی بگردان. 

وحِ 
ُ
ها ُهَوۖۡ  ٱتهبِۡع َمآ أ ََٰه إِل ب َِكۖۡ لَٓا إَِل َي إِلَۡيَك ِمن ره

ۡعرِۡض َعِن ٱلُۡمۡشِركِينَ 
َ
 ١٠٦ َوأ
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ورزیدند؛ و ما  خواست، ]آنان هرگز[ شرک نمی. و اگر هللا می107

ایم و تو ]هرگز مراقب و[ کارگزارشان تو را بر آنان نگهبان قرار نداده

 نیستی.

ۡشرَ 
َ
ُ َمآ أ ُْۗ َوَما َجَعلَۡنََٰك َعلَۡيِهۡم َولَۡو َشآَء ٱَّلله ُكوا

نَت َعلَۡيِهم بَِوكِيلٖ 
َ
 ١٠٧ َحفِيٗظاۖۡ َوَمآ أ

. و ]ای مؤمنان، هرگز[ به آنها ]=معبودهای باطل[ که  108

خوانند دشنام ندهید ]چرا ]مشرکان[ به جای هللا ]به نیایش[ مى

دهند. كه[ آنان نیز از روى دشمنى ]و[ نادانى به هللا دشنام می

این گونه براى هر امتى كردارشان را آراستیم؛ سپس بازگشت  

آنان ]در قیامت[ به سوى پروردگارشان است و آنان را از آنچه  

 سازد.دادند آگاه می انجام مى

ِ فَيَُسبُّواْ   هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َولَا تَُسبُّواْ ٱل
َ َعۡدَوُۢا بَِغيِۡر ِعلٖۡمِۗ َكَذَٰلَِك َزيه  ٍة  ٱَّلله مه

ُ
ِ أ

نها لِكُل 
رِۡجُعُهۡم َفُينَب ِئُُهم بَِما َكانُواْ   َعَملَُهۡم ُثمه إِلَيَٰ َرب ِِهم مه

 ١٠٨ َيۡعَملُونَ 

ترین سوگندهایشان به هللا سوگند  . و ]مشرکان[ با سخت109

اند[ برایشان بیاید، حتماً اى ]که خواستهخوردند كه اگر معجزه

،[ بگو: »معجزات فقط در اختیار هللا  آورند. ]ای پیامبرایمان می

[  ای همدانید كه اگر ]معجزهاست« و شما ]ای مؤمنان،[ چه مى

 آورند.بیاید، ایمان نمى 

يَۡمَٰنِِهۡم لَئِن َجآَءۡتُهۡم َءايَة   
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
َوأ

ِۖۡ َوَما  هُيۡؤِمنُنه بَِهاْۚ قُۡل إِنهَما ٱٓأۡلَيَُٰت ِعنَد ٱَّلله   ل
نهَهآ إَِذا َجآَءۡت لَا يُۡؤِمُنونَ 

َ
 ١٠٩ يُۡشعُِرُكۡم أ

گردانیم، ها و دیدگانشان را ]از درک حقایق[ برمى . و ما دل110

آورند[ چنانكه نخستین بار به  ]در نتیجه، به معجزات ما ايمان نمى 

آن ایمان نیاوردند. و آنان را در ]نافرمانی و[ طغیانشان سرگشته  

 کنیم.میرها 

ۦٓ   بَۡصَٰرَُهۡم َكَما لَۡم يُۡؤِمُنواْ بِهِ
َ
فۡـ َِدَتُهۡم َوأ

َ
َوُنَقل ُِب أ

ةٖ َونََذرُُهۡم فِي ُطۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمُهونَ  َل َمره وه
َ
 ١١٠ أ

فرستادیم و ]حتی[ . و اگر ما فرشتگان را به سوى آنان مى111

دسته  آمدند و هر چیزى را دستهاگر مردگان با آنان به سخن مى

پیامبر را گواهی دهند[،   آوردیم ]تا راستگوییدر برابرشان گرد مى 

آوردند ـ مگر اینكه هللا بخواهد ـ ولى بیشتر آنان باز هم ایمان نمى 

 کنند.نادانی می 

لَۡنآ إِلَۡيِهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة وََكلهَمُهُم ٱلَۡمۡوتَيَٰ   نهَنا نَزه
َ
۞َولَۡو أ

ا َكانُواْ لُِيۡؤِمُنٓواْ  وََحَشۡرنَا َعلَۡيِهۡم كُ  له َشۡيٖء ُقُبلٗا مه
ۡكثَرَُهۡم َيجَۡهلُونَ 

َ
ُ َوَلَِٰكنه أ ن يََشآَء ٱَّلله

َ
هٓا أ  ١١١ إِل

. و ]ای پیامبر محمد، تو را با دشمنِی مشرکان آزمودیم و[  112

همچنین برای هر پیامبری، دشمنی از شیاطین انس و جن قرار  

نهان، به برخی دیگر سخنان فریبنده ]و دادیم که برخی از آنان در 

خواست، ]هرگز[  کنند و اگر پروردگارت می اساس[ القا میبی

 بافند واگذار.هایی که میکردند؛ پس آنان را با دروغچنین نمی

ا َشَيَِٰطيَن ٱلۡإِنِس   ِ نَِبي ٍ َعُدو ٗ
َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنا لِكُل 

ۡعٖض زُۡخُرَف ٱلَۡقۡوِل  َوٱلِۡجن ِ يُوِحي َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ بَ 
ُغُروٗراْۚ َولَۡو َشآَء َربَُّك َما َفَعلُوُهۖۡ فََذۡرُهۡم َوَما  

 ١١٢ َيۡفتَُرونَ 

های . و ]چنین کردیم تا آنان را بیازماییم، خواستیم[ تا دل113

[  آورند، به آن ]سخن فریبندهكسانى كه به آخرت ایمان نمى

 خواهند مرتکب شوند.میبگراید و آن را بپسندد و هر گناهی که 

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ   فۡـ َِدةُ ٱل
َ
َولَِتۡصَغىَٰٓ إِلَۡيهِ أ

ۡقتَِرفُونَ   ١١٣ َولِيَرَۡضۡوهُ َولَِيۡقتَِرفُواْ َما ُهم مُّ
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. ]ای پیامبر به مشرکان بگو:[ »آیا ]سزاست که برای قضاوت 114

ویم؟ و حال آنکه دربارۀ اختالف من و شما[ داورى جز هللا بج 

اوست ذاتی كه این كتاب را به تفصیل به سوى شما نازل كرده  

دانند ایم مى[ به ایشان دادهاست«؛ و کسانی كه كتاب ]آسمانى 

حق نازل شده است؛ پس  كه آن ]قرآن[ از جانب پروردگارت به

 هرگز از تردیدكنندگان نباش.

ۡبَتِغى َحَكٗما وَُهَو ٱ
َ
ِ أ َفَغيَۡر ٱَّلله

َ
نَزَل إِلَۡيُكُم  أ

َ
هِذٓي أ ل

هِذيَن َءاَتيَۡنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب   لٗاْۚ َوٱل ٱلِۡكَتََٰب ُمَفصه
ِۖ فَلَا   ِ ب َِك بِٱلۡحَق  ِن ره ل  م  نهُهۥ ُمنَزه

َ
َيۡعلَُموَن أ

 ١١٤ تَُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡمتَِرينَ 

. و سخن پروردگارت ]= قرآن[ با راستى ]در گفتار[ و عدل ]در  115

اى براى  حد تمام و کمال رسید. هیچ تغییردهنده احکام[ به

 سخنانش نیست؛ و او شنواى داناست. 

َل   ِ ها ُمَبد  ۡت َكلَِمُت َرب َِك ِصۡدٗقا وََعۡدلٗاْۚ ل َوَتمه
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ١١٥ لِكَلَِمَٰتِهۚۦِْ وَُهَو ٱلسه

گمراه  . و اگر از بیشتر مردم زمین اطاعت كنى، تو را از راه هللا 116

كنند اساسِ خود از چیزی[ پیروى نمى كنند. آنان جز گمان ]بیمى

 بافند. و جز دروغ نمی 

ۡرِض يُِضلُّوَك َعن  
َ
ۡكثََر َمن فِي ٱلۡأ

َ
َوِإن تُِطۡع أ

ها   نه َوِإۡن ُهۡم إِل ها ٱلظه ِْۚ إِن يَتهبُِعوَن إِل َسبِيِل ٱَّلله
 ١١٦ َيخۡرُُصونَ 

[ كسى كه از راه او منحرف  ]حالتردید، پروردگارت به . بی117

 یافتگان ]نیز[ داناتر است.[ راهشود داناتر است؛ و او به ]حالمى
ۡعلَُم َمن يَِضلُّ َعن َسبِيلِهِۖۦۡ وَُهَو  

َ
إِنه َربهَك ُهَو أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 
َ
 ١١٧ أ

. پس ]ای مردم،[ اگر به آیاتش ایمان دارید، ]فقط[ از  118

 [ بر آن برده شده است بخورید. آنچه نام هللا ]هنگام ذبح]گوشتِ[ 
ِ َعلَۡيهِ إِن ُكنُتم أَـِبَيَٰتِهِۦ   ا ُذكَِر ٱۡسُم ٱَّلله فَكُلُواْ ِممه

 ١١٨ ُمۡؤِمنِينَ 

. و ]ای مسلمانان،[ شما را چه شده است كه از آنچه ]از  119

خورید؟ حال هایی که[ نام هللا بر آن برده شده است نمىگوشت

آنکه ]هللا[ آنچه را بر شما حرام کرده است به تفصیل برایتان بیان  

[  داشته است ]پس از آنها دوری کنید؛[ مگر چیزی که به ]خوردن

تردید، بسیارى ]از مردم، دیگران را[ از روى  آن ناچار شوید؛ و بی

كنند. ]ای پیامبر،[ یقیناً  های خویش گمراه مىنادانى با هوس

 [ تجاوزكاران ]از حدود الهی[ داناتر است.ال پروردگارت به ]ح

ِ َعلَۡيهِ   ا ُذكَِر ٱۡسُم ٱَّلله ُكلُواْ ِممه
ۡ
ها تَأ ل

َ
َوَما لَُكۡم أ

ها َما   ا َحرهَم َعلَۡيُكۡم إِل َل لَُكم مه َوَقۡد فَصه
ۡهَوآئِِهم  

َ
هُيِضلُّوَن بِأ ٱۡضُطرِۡرُتۡم إِلَۡيهِِۗ َوِإنه َكثِيٗرا ل

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡعَتِدينَ بَِغيِۡر ِعلٍۡمِۚ 
َ
 ١١٩ إِنه َربهَك ُهَو أ

. و ]ای مردم،[ گناه آشكار و پنهان را رها كنید؛ ]چرا که[  120

شوند، به زودى در ازای  تردید، كسانى كه مرتكب گناه مىبی

 کردند مجازات خواهند شد. آنچه می

هِذيَن يَ  ۥْٓۚ إِنه ٱل ۡكِسُبوَن  َوَذُرواْ َظَِٰهَر ٱلِۡإثِۡم َوبَاِطَنُه
 ١٢٠ ٱلِۡإۡثَم َسُيۡجَزۡوَن بَِما َكانُواْ َيۡقتَِرفُونَ 

. و ]ای مؤمنان،[ از آنچه ]هنگام ذبح[ نام هللا بر آن برده 121

نشده است نخورید؛ چرا كه آن ]کار[ قطعاً نافرمانى است؛ و در  

كنند که با شما ]در این  حقیقت، شیاطین به دوستان خود القا مى

ه نمایند؛ و اگر از آنان اطاعت كنید، قطعاً شما ]نیز در مورد[ مجادل

 زمرۀ[ مشرکان هستید. 

ِ َعلَۡيهِ َوِإنهُهۥ   ا لَۡم يُۡذَكرِ ٱۡسُم ٱَّلله ُكلُواْ ِممه
ۡ
َولَا تَأ

ۡولَِيآئِِهۡم  
َ
َيَِٰطيَن لَُيوُحوَن إِلَيَٰٓ أ ُۗ َوِإنه ٱلشه لَفِۡسق 

َطۡعُتُموُهۡم 
َ
 ١٢١ إِنهُكۡم لَُمۡشِرُكونَ لُِيَجَِٰدلُوُكۡمۖۡ َوِإۡن أ
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بود و ما ]با   . آیا كسى كه ]دلش بر اثر جهل و شرک[ مرده122

اش گرداندیم و نورى برایش پدید آوردیم تا در توحید و ایمان[ زنده

پرتوی ]هدایتِ[ آن، میان مردم گام بردارد، همچون كسى است 

آمدنى نیست؟ آنچه  بیرونها ]گرفتار[ است و از آن كه در تاریکی

 کردند، این گونه برایشان آراسته شده است.كافران می

ۡحَيۡيَنَُٰه وََجَعلَۡنا لَُهۥ نُوٗرا َيۡمِشي  
َ
َوَمن َكاَن َمۡيٗتا فَأ

َ
أ

لَُمَِٰت لَيَۡس   َثلُُهۥ فِي ٱلظُّ اِس َكَمن مه بِهِۦ فِي ٱلنه
َٰفِرِينَ  ِۡنَهاْۚ َكَذَٰلَِك ُزي َِن لِلَۡك َما َكانُواْ   ِبخَارِٖج م 

 ١٢٢ َيۡعَملُونَ 

گماریم تا . و این گونه در هر شهرى بزرگان گناهکارش را مى123

[ آنان  در آن به نیرنگ بپردازند ]و مردم را از راه هللا بازدارند[؛ و]لى

 كنند.زنند و ]این حقیقت را[ درک نمى جز به خود نیرنگ نمى

ِ قَۡريَةٍ 
َكَٰبَِر ُمجۡرِِميَها   َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنا فِي ُكل 

َ
أ

نُفِسِهۡم َوَما  
َ
ها بِأ لَِيۡمُكُرواْ فِيَهاۖۡ َوَما َيۡمُكُروَن إِل

 ١٢٣ يَۡشُعُرونَ 

گویند:  آید می ای ]از قرآن[ برایشان می. و ]مشرکان[ چون آیه124

آوریم، مگر آنکه همانند آنچه به پیامبران  »هرگز به آن ایمان نمی

داند  نیز داده شود«. هللا بهتر می الهی داده شده است، به ما

[ قرار دهد. به زودی  رسالت خویش را کجا ]و بر عهدۀ چه کسی

بر کسانی که مرتکب ]نافرمانی و[ گناه شدند، به سزای نیرنگی 

که ورزیده بودند، از جانب هللا، خواری و عذابی سخت خواهد 

 رسید.

َن َحتهيَٰ نُۡؤتَيَٰ ِمۡثَل  َوِإَذا َجآَءۡتُهۡم َءايَة  قَالُواْ لَن نُّۡؤِم
ۗۥُ   ۡعلَُم َحۡيُث َيجَۡعُل رَِسالََتُه

َ
ُ أ ِۘ ٱَّلله وتَِي رُُسُل ٱَّلله

ُ
َمآ أ

ِ وََعَذاب    ۡجَرُمواْ َصَغاٌر ِعنَد ٱَّلله
َ
هِذيَن أ َسُيِصيُب ٱل

 ١٢٤ َشِديُدُۢ بَِما َكانُواْ َيۡمُكُرونَ 

لش را برای  . پس هر کس که هللا بخواهد او را هدایت کند، د125

گشاید؛ و هر کس را بخواهد در گمراهی ]پذیرش[ اسالم می

سازد ]و پذیرش حق را واگذارد، دلش را بسیار تنگ ]و بسته[ می

خواهد از آسمان باال گردانَد که[ گویی میچنان برایش محال می

تواند[. هللا اینچنین عذاب را بر کسانی که ایمان  رود ]ولی نمی 

 ارد.گمآورند، مینمی 

ن َيۡهِديَُهۥ يَۡشَرۡح َصۡدَرُهۥ لِلِۡإۡسَلَِٰمِۖ  
َ
ُ أ َفَمن يُرِدِ ٱَّلله

ن يُِضلهُهۥ َيجَۡعۡل َصۡدَرُهۥ َضي ًِقا َحرَٗجا  
َ
َوَمن يُرِۡد أ

  ُ ِۚ َكَذَٰلَِك َيجَۡعُل ٱَّلله َمآِء ُد فِي ٱلسه عه نهَما يَصه
َ
َكأ

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنونَ   ١٢٥ ٱلر ِۡجَس عَلَى ٱل

. و ]ای پیامبر،[ این ]دین اسالم[ راِه راستِ پروردگار توست. 126

گیرند، به به راستی که ما آیات ]خود[ را برای گروهی که پند می

 تفصیل بیان کردیم.

لَۡنا ٱٓأۡلَيَِٰت   ُۗ قَۡد فَصه َوَهََٰذا ِصَرَُٰط َرب َِك ُمۡسَتقِيٗما
ُرونَ  كه  ١٢٦ لَِقۡوٖم يَذه

ارشان سرای سالمت و امنیت است و . برای آنان نزد پروردگ127

کردند، ]دوست و[ کارسازشان [ کارهایی که میاو به ]پاداش

 است.

َلَِٰم ِعنَد َرب ِِهۡمۖۡ وَُهَو َولِيُُّهم بَِما َكانُواْ   ۞لَُهۡم َداُر ٱلسه
 ١٢٧ َيۡعَملُونَ 

[ روزى كه ]هللا[ همه آنان ]= انس و  . و ]یاد كن از قیامت؛128

فرماید:[ »اى گروه جن یان، از آدمیان  آوَرد ]و مىگرد مىجن[ را 

[ فراوان یافتید«؛ و دوستان ]بسیاری را گمراه کردید و پیروان

گویند: »پروردگارا، برخى از  ها مى]مشرِک[ آنان از ]میان[ انسان

بردارى كردند ]و در کفر و گناه به یکدیگر یاری  ما از برخى دیگر بهره

نک[ ما به پایانى كه برایمان مقرر كرده بودى  رساندند[ و ]ای

فرماید: »جایگاهتان آتش است ]و[ در آن  ایم«. ]هللا[ مىرسیده

جاودان خواهید بود؛ مگر آنچه را هللا بخواهد ]از آن بکاهد یا 

 تردید، پروردگارت حكیم داناست«.ببخشاید[. بی

قَِد   َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا َيََٰمۡعَشَر ٱلِۡجن ِ 
َِن ٱلۡإِنِس   ۡولَِيآؤُُهم م 

َ
َِن ٱلۡإِنِسِۖ َوَقاَل أ ٱۡسَتۡكثَۡرتُم م 

هِذٓي  َجلََنا ٱل
َ
َربهَنا ٱۡسَتۡمَتَع َبۡعُضَنا بَِبۡعٖض َوبَلَۡغَنآ أ

ها   َُٰكۡم َخَٰلِِديَن فِيَهآ إِل اُر َمۡثَوى لَۡت لََناْۚ قَاَل ٱلنه جه
َ
أ

ْۚ إِنه َربهَك َحكِ  ُ  ١٢٨ يٌم َعلِيم  َما َشآَء ٱَّلله
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. و اینچنین بعضی از ستمکاران را بر بعضی دیگر به ]سزای[  129

 گردانیم. کردند، مسلط میآنچه می
ا بَِما َكانُواْ   َٰلِِميَن َبۡعَضُۢ َوَكَذَٰلَِك نَُول ِي َبۡعَض ٱلظه

 ١٢٩ يَۡكِسُبونَ 

. ای گروه جن و انس، آیا رسوالنی از میان خود شما برایتان 130

ند كه آیات مرا بر شما بخوانند و از دیدار این روز به شما نیامد

گویند: »]آری،[ ما علیه خویش گواهى  هشدار دهند؟ آنان می

دهیم ]كه آمدند[«؛ و زندگى دنیا آنان ]= کافران[ را فریب داد  می

 اند.و به زیان خود گواهى دادند كه كافر بوده

لَۡم يَ 
َ
ِ َوٱلۡإِنِس أ ِنُكۡم  َيََٰمۡعَشَر ٱلِۡجن  تُِكۡم رُُسل  م 

ۡ
أ

وَن َعلَۡيُكۡم َءاَيَٰتِي َويُنِذُرونَُكۡم لَِقآَء   َيُقصُّ
ۡتُهُم   نُفِسَناۖۡ وََغره

َ
يَۡوِمُكۡم َهََٰذاْۚ قَالُواْ َشِهۡدنَا عَلَىَٰٓ أ

نهُهۡم َكانُواْ  
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡنَيا وََشِهُدواْ عَلَىَٰٓ أ ُة ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ

 ١٣٠ َكَٰفِرِينَ 

گاه [ به خاطر آن است كه پروردگارت هیچاتمام حجت. این ]131

خبر و[ غافلند ـ شهرها را ـ در حالی که مردمش ]از پیام الهی بی

 به ستم نابود نكرده است.

بَُّك ُمۡهلَِك ٱلُۡقَرىَٰ بُِظلٖۡم   هۡم يَُكن ره ن ل
َ
َٰلَِك أ َذ

ۡهلَُها َغَٰفِلُونَ 
َ
 ١٣١ َوأ

اند، ]نزد هللا[  آنچه انجام داده [ در برابر. و هر یک ]از بندگان132

درجات ]و مراتبی از ثواب و عذاب[ دارند، و پروردگارت از آنچه انجام  

 دهند غافل نیست.می

ا   ْْۚ َوَما َربَُّك بَِغَٰفٍِل َعمه ا َعِملُوا ِمه ٖ َدَرَجَٰت  م 
َولِكُل 

 ١٣٢ َيۡعَملُونَ 

]ای  نیاز و دارای رحمت ]بیکران[ است. . و پروردگارت بى133

بَرد بندگان گنهکار، هللا[ اگر بخواهد، شما را ]با عذاب از میان[ مى

سازد؛ همچنان كه  و پس از شما هر کس را بخواهد جانشین می

 شما را نیز از نسل گروهى دیگر آفرید.

 يُۡذهِۡبُكۡم  
ۡ
ۡحمَةِِۚ إِن يََشأ َوَربَُّك ٱلَۡغنِيُّ ُذو ٱلره

ا  ُكم    َويَۡسَتۡخلِۡف ِمنُۢ َبۡعِدُكم مه
َ
نَشأ

َ
يََشآُء َكَمآ أ

ِيهةِ قَۡوٍم َءاَخرِينَ  ِن ُذر   ١٣٣ م 

شود، یقیناً خواهد  . ]ای کافران،[ آنچه به شما وعده داده می134

 توانید ]هللا را[ ناتوان سازید ]و از کیفرش بگریزید[.آمد و شما نمی 
نُتم  

َ
 ١٣٤ بُِمۡعِجزِينَ إِنه َما تُوَعُدوَن ٓأَلٖتِۖ َوَمآ أ

. بگو: »ای قوم من، به شیوۀ خود عمل کنید ]و بر کفر و 135

تردید، من ]نیز به ایمان خویش[ عمل  گمراهی خود بمانید که[ بی

کنم؛ پس به زودی خواهید دانست که ]پیروزی دنیا و[ فرجاِم می

گمان، ستمکاران ]مشرک[  ]نیکوی[ آن سرا از آِن کیست. بی

 ند شد«. رستگار نخواه

  ۡۖ قُۡل َيََٰقوِۡم ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَانَتُِكۡم إِن ِي عَاِمل 
ِۚ إِنهُهۥ   ارِ َٰقَِبُة ٱلده فََسۡوَف َتۡعلَُموَن َمن تَُكوُن لَُهۥ َع

َٰلُِمونَ   ١٣٥ لَا ُيۡفلُِح ٱلظه

ـ از كِشت و  . و ]مشركان[ براى هللا از آنچه آفریده است 136

د و به گمان خود گفتند: »این  چهارپایان ـ سهمى تعیین کردن

مخصوصِ هللا است و این مخصوصِ شریکان ما ]= معبودان[«.  

[ آنچه برای هللا  رسد؛ و]لىآنچه برای شریکانشان بود به هللا نمى

 كنند!رسد. چه بد داورى مىبود، به شریکان آنها مى

نَۡعَٰمِ 
َ
 ِمَن ٱلۡحَۡرِث َوٱلۡأ

َ
ا َذَرأ ِ ِممه نَِصيٗبا   وََجَعلُواْ َّلِله

ِ بِزَۡعِمِهۡم َوَهََٰذا لُِشَرَكآئَِناۖۡ َفَما َكاَن   َفَقالُواْ َهََٰذا َّلِله
ِ َفُهَو   ِۖۡ َوَما َكاَن َّلِله لُِشَرَكآئِِهۡم فَلَا يَِصُل إِلَي ٱَّلله

 ١٣٦ يَِصُل إِلَيَٰ ُشَرَكآئِِهۡمُۗ َسآَء َما َيحُۡكُمونَ 
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از شیاطین و...،[ در   . و این گونه بود که شریکان آنها ]اعم137

نظر بسیاری از مشرکان ]که فقیر بودند[ قتل فرزندانشان را 

آراستند ]و زیبا جلوه دادند[ تا هالكشان كنند و آیینشان را بر آنان  

خواست، چنین  ]آشفته و[ مشتبه سازند؛ و اگر هللا می

کردند؛ پس ]ای پیامبر، تو نیز[ آنان را با ]تهمت و[ نمی 

 واگذار.هایشان دروغ 

ۡوَلَِٰدهِۡم  
َ
َِن ٱلُۡمۡشِركِيَن َقۡتَل أ َوَكَذَٰلَِك َزيهَن لَِكثِيٖر م 

ُشَرَكآؤُُهۡم لِيُۡرُدوُهۡم َولَِيلۡبُِسواْ َعلَۡيِهۡم دِيَنُهۡمۖۡ َولَۡو  
ُ َما َفَعلُوُهۖۡ فََذرُۡهۡم َوَما َيۡفتَُرونَ   ١٣٧ َشآَء ٱَّلله

از[ این چهارپایان و  . و به پندار خویش گفتند: »]استفاده 138

کس از  ها شده[ ممنوع است و هیچكشتزارها]یی که وقف معبود

ها[ كه ما بخواهیم؛ و  خورد مگر آن ]گروه از خادمان معبودآن نمی

چهارپایانی ]نیز[ هستند كه ]سوارشدن بر[ پشتشان حرام شده 

[ نام هللا را بر آنها  هایی ]داشتند[ كه ]هنگام ذبحاست«؛ و دام

بردند. ]اینها همه باورهایی بود که[ به دروغ به هللا نسبت  ى نم

بافتند به آنان هایی را که میدادند ]و هللا[ به زودی جزای دروغمی

 خواهد داد.

ها   ها َيۡطَعُمَهآ إِل نَۡعَٰم  وََحۡرٌث ِحۡجر  ل
َ
ۦٓ أ ِ َوَقالُواْ َهَِٰذه

نَۡعٌَٰم ُحر َِمۡت ظُ 
َ
هَشآُء بِزَۡعِمِهۡم َوأ نَۡعَٰم   َمن ن

َ
ُهورَُها َوأ

ِ َعلَۡيَها ٱفۡتَِرآًء َعلَۡيهِِۚ   ها يَۡذُكُروَن ٱۡسَم ٱَّلله ل
 ١٣٨ َسَيۡجزِيِهم بَِما َكانُواْ َيۡفتَُرونَ 

. و گفتند: »آنچه در شكِم این چهارپایان است ]اگر زنده متولد  139

شود،[ به مردان ما اختصاص دارد و بر همسرانمان حرام شده 

[ مرده باشد، همۀ آنان ]از زن و مرد[ در  اگر ]جنین است؛ و]لی[

آن شریكند«. به زودى ]هللا[ آنان را به سزای این توصیفشان کیفر  

 خواهد داد. به راستی که او حكیم داناست.

نَۡعَِٰم َخالَِصة  ل ُِذُكورِنَا  
َ
َوَقالُواْ َما فِي ُبُطوِن َهَِٰذهِ ٱلۡأ

ۡزَوَِٰجَناۖۡ 
َ
ۡيَتٗة َفُهۡم فِيهِ  َوُمحَرهٌم عَلَىَٰٓ أ َوِإن يَُكن مه

ْۚ َسَيۡجزِيِهۡم وَۡصَفُهۡمْۚ إِنهُهۥ َحِكيٌم َعلِيم    ١٣٩ ُشَرَكآُء

خردى، فرزندان خود را ]از  . كسانى كه از روى ]جهل و[ بى140

ترس فقر[ كشتند و با دروغ بستن به هللا، آنچه را که هللا  

دانستند، سخت زیان كردند. شان كرده بود ]بر خود[ حرام روزی

 یافته نبودند. تردید، آنان گمراه شدند و هدایت بی

ُۢا بَِغيِۡر ِعلٖۡم   ۡوَلََٰدُهۡم َسَفَه
َ
هِذيَن َقَتلُٓواْ أ قَۡد َخِسَر ٱل

ِْۚ قَۡد َضلُّواْ   ُ ٱفۡتَِرآًء عَلَى ٱَّلله ُمواْ َما َرزََقُهُم ٱَّلله وََحره
 ١٤٠ َوَما َكانُواْ ُمۡهَتِدينَ 

دار ]مانند انگور[ و  [ داربستهایهایی ]با بوته. اوست که باغ141

داربست ]مانند خرما[ پدید آورد و ]نیز[ درخت خرما و ]درختان[ بی

هایش گوناگون است و درخت زیتون و انار که  زراعتی که میوه

هایشان[ متفاوت است. ]ای مردم،[  هایشان[ همانند و ]میوه]برگ

ـ بخورید و روزِ چیدنش، حق  ]زکاتِ  ه بار نشستچون ب  - از میوۀ آن 

تردید، بینوایان از[ آن را بپردازید و]لی[ اسراف نکنید ]چرا که[ بی

 او تعالی اسرافکاران را دوست ندارد.

ۡعُروَشَٰٖت وََغيَۡر   َٰٖت مه  َجنه
َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ ۞وَُهَو ٱل

 ُ ُكل
ُ
ۡرَع ُمخَۡتلًِفا أ ۡخَل َوٱلزه ُهۥ  َمۡعُروَشَٰٖت َوٱلنه

اَن ُمتََشَٰبِٗها وََغيَۡر ُمتََشَٰبِهِٖۚ ُكلُواْ   ۡيُتوَن َوٱلرُّمه َوٱلزه
ُهۥ يَوَۡم َحَصادِهۖۦِۡ   ۡثَمَر َوَءاتُواْ َحقه

َ
ۦٓ إَِذآ أ ِ ِمن َثَمرِه

ْْۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡسرِفِينَ   ١٤١ َولَا تُۡسِرفُٓوا

وانات[ غیرباری  . و ]نیز[ از چهارپایان، ]حیوانات[ باربر و ]حی142

]برای منافع دیگر، آفرید[. از آنچه هللا به شما روزی داده است 

گمان، او دشمن  های شیطان پیروی نکنید. بیبخورید و از گام

 آشکاری برای شماست.

  ُ ا َرَزَقُكُم ٱَّلله نَۡعَِٰم َحمُولَٗة َوَفۡرٗشاْۚ ُكلُواْ ِممه
َ
َوِمَن ٱلۡأ

َِٰت ٱل ۡيَطَِٰنِۚ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو    َولَا تَتهبُِعواْ ُخُطَو شه
بِين    ١٤٢ مُّ
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شما آفرید:[ از  . هشت ]رأس[ نر و ماده ]برای استفادۀ 143

گوسفند یک جفت و از بز یک جفت. ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو:  

ها را؟ یا آنچه که  »آیا ]هللا[ آن دو نر را حرام کرده است یا ماده

گویید ]و بر  دارد؟ اگر راست میهای ]این[ دو ماده در بر رِحم

 تحریم آنها دلیلی دارید[، از روی علم ]و منطق[ به من خبر دهید. 

ِن ٱثۡنَيِۡن َوِمَن ٱلَۡمۡعزِ ٱثۡنَيِۡنِۗ  
ۡ
أ َِن ٱلضه ۡزَوَٰٖجِۖ م 

َ
ثََمَٰنَِيَة أ

ا ٱۡشَتَملَۡت   مه
َ
نثََييِۡن أ

ُ
ِم ٱلۡأ

َ
َم أ َكَرۡيِن َحره قُۡل َءآلذه

رَۡحاُم 
َ
نثََييِۡنِۖ َنب ِـ ُونِي بِعِلٍۡم إِن ُكنُتۡم  َعلَۡيهِ أ

ُ
ٱلۡأ

 ١٤٣ َصَِٰدقِينَ 

. و از شتر یک جفت و از گاو یک جفت ]آفرید[. بگو: »آیا ]هللا[  144

های  آن دو نر را حرام کرده است یا دو ماده را؟ یا آنچه که رِحم

[  ]این[ دو ماده در بر دارد؟ آیا وقتى هللا شما را به این ]تحریم

كرد ]آنجا[ حاضر بودید؟ پس كیست ستمكارتر از آن  رش میسفا

بندد تا بدون هیچ ]استناد و[ علمی مردم کس كه بر هللا دروغ می

را گمراه كند؟ به راستی که هللا گروه ستمكاران را هدایت 

 كند«. نمى 

َكَرۡيِن   َوِمَن ٱلِۡإبِِل ٱثۡنَيِۡن َوِمَن ٱلَۡبَقرِ ٱثۡنَيِۡنِۗ قُۡل َءآلذه
رَۡحاُم َحره 

َ
ا ٱۡشَتَملَۡت َعلَۡيهِ أ مه

َ
نثََييِۡن أ

ُ
ِم ٱلۡأ

َ
َم أ

ُ بَِهََٰذاْۚ   َُٰكُم ٱَّلله ى ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ وَصه
َ
نثََييِۡنِۖ أ

ُ
ٱلۡأ

ِ َكِذٗبا ل ُِيِضله   ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
َفَمۡن أ

َ لَا َيۡهِدي اَس بَِغيِۡر ِعلٍۡمِۚ إِنه ٱَّلله ٱلَۡقوَۡم   ٱلنه
َٰلِِمينَ   ١٤٤ ٱلظه

. بگو: »در آنچه ]از احکام الهی که[ به من وحى شده است، 145

ای حرام باشد ]غذای[ حرامی را که خوردنش برای خورنده

یابم؛ مگر ]گوشتِ[ مردار یا خوِن ریخته یا گوشت خوک ـ که  نمی 

وى  هنگام ذبح[ از ر اى كهقطعاً پلید ]و حرام[ است ـ یا ]قربانی 

نافرمانى، نام غیرِ هللا را بر آن ُبرده باشند«. اما هر کس ]برای  

حفظ جان خود، به خوردن آنها[ ناچار شود ـ بدون آنکه سركش و  

خواه باشد، ]بر او گناهی نیست[. به راستی که پروردگارت زیاده

 آمرزندۀ مهربان است.

ًما عَ  وِحَي إِلَيه ُمحَره
ُ
ِجُد فِي َمآ أ

َ
هٓا أ لَىَٰ َطاِعٖم  قُل ل

ۡو  
َ
ۡسُفوًحا أ ۡو َدٗما مه

َ
ن يَُكوَن َمۡيَتًة أ

َ
هٓا أ ۥٓ إِل َيۡطَعُمُه

  ِ هِله لَِغيِۡر ٱَّلله
ُ
ۡو فِۡسًقا أ

َ
لَحَۡم ِخنِزيرٖ فَإِنهُهۥ رِۡجٌس أ

بِهۚۦِْ َفَمِن ٱۡضُطره َغيَۡر بَاٖغ َولَا عَادٖ فَإِنه َربهَك  
 ١٤٥ َغُفور  رهِحيم  

دارى را بر یهود حرام كردیم و از گاو و [ چنگال]حیوان. و هر 146

هایی  های آن دو را بر آنان حرام كردیم؛ مگر چربیگوسفند، چربی

هایی که با استخوان  هاست یا چربی كه بر پشت آنها یا دورِ روده

شان مجازات درآمیخته است. این گونه آنان را به سزاى سرکشی

 ییم. تردید، ما راستگوکردیم و بی 

ۡمَنا ُكله ذِي ُظُفرِٖۖ َوِمَن ٱلَۡبَقرِ   هِذيَن َهاُدواْ َحره وَعَلَى ٱل
ها َما َحمَلَۡت   ۡمَنا َعلَۡيِهۡم ُشُحوَمُهَمآ إِل َوٱلَۡغَنِم َحره
َٰلَِك   ۡو َما ٱۡختَلََط بَِعۡظٖمِۚ َذ

َ
وِ ٱلۡحََوايَآ أ

َ
ُظُهورُُهَمآ أ

 ١٤٦ ِدقُونَ َجَزۡيَنَُٰهم بَِبۡغيِِهۡمۖۡ َوِإنها لََصَٰ 

. پس ]ای پیامبر،[ اگر تو را تكذیب كردند، بگو: »پروردگارتان 147

رحمتى گسترده دارد؛ و]لی[ عذابش از گروه گناهکاران بازگردانده 

 نخواهد شد«. 

بُُّكۡم ُذو َرۡحمَةٖ َوَِٰسَعةٖ َولَا   بُوَك َفُقل ره فَإِن َكذه
ُسُهۥ َعِن ٱلَۡقوِۡم ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

ۡ
 ١٤٧ يَُردُّ بَأ
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. كسانى كه شرک ورزیدند خواهند گفت: »اگر هللا  148

آوردیم و نه پدرانمان و ]همچنین[  خواست، نه ما شرک میمى

كردیم«. كسانى كه پیش از آنان  [ تحریم نمى چیزى را ]خودسرانه

بودند نیز همین گونه ]پیامبران خود را[ تكذیب كردند تا عذاب ما را 

این مشرکان[ بگو: »آیا ]دانش و[ دلیلی  چشیدند. ]ای پیامبر، به 

نزدتان هست كه آن را براى ما آشکار كنید؟ ]در حقیقت،[ شما  

 گویید«.کنید و جز دروغ نمىجز پندار ]از چیزی[ پیروی نمی

ۡشَرۡكَنا َولَٓا  
َ
ُ َمآ أ ۡشَرُكواْ لَۡو َشآَء ٱَّلله

َ
هِذيَن أ َسَيُقوُل ٱل

ۡمَنا مِ  هِذيَن  َءابَآُؤنَا َولَا َحره َب ٱل ِۚ َكَذَٰلَِك َكذه ن َشۡيٖء
ُۗ قُۡل َهۡل ِعنَدُكم   َسَنا

ۡ
ِمن َقۡبلِِهۡم َحتهيَٰ َذاقُواْ بَأ

نه َوِإۡن   ها ٱلظه ۖۡ إِن تَتهبُِعوَن إِل ِۡن ِعلٖۡم َفُتۡخرُِجوُه لََنآ م 
ها َتخۡرُُصونَ  نُتۡم إِل

َ
 ١٤٨ أ

]او تعالی[   . بگو: »دلیل رسا و روشن از آِن هللا است و اگر149

 کرد«.خواست، همۀ شما را هدایت میمی
َُٰكۡم   ۖۡ فَلَۡو َشآَء لََهَدى ُة ٱلَۡبَٰلَِغُة قُۡل ِهَّلِلَف ٱلۡحُجه

ۡجمَعِينَ 
َ
 ١٤٩ أ

دهند هللا اینها را حرام  . بگو: »گواهانتان را كه گواهى مى150

كرده است بیاورید«. پس ]حتی[ اگر گواهی دادند، تو با آنان ]به  

های كسانى كه آیات ما را  چنین دروغی[ گواهی نده و از هوس

آورند و ]معبودان  دروغ شمردند و كسانى كه به آخرت ایمان نمى

 دهند، پیروى نكن. باطل را[ با پروردگارشان همتا قرار مى

  َ نه ٱَّلله
َ
هِذيَن يَۡشَهُدوَن أ قُۡل َهلُمه ُشَهَدآَءُكُم ٱل

َم َهََٰذاۖۡ فَإِن َشِه  ُدواْ فَلَا تَۡشَهۡد َمَعُهۡمْۚ َولَا تَتهبِۡع  َحره
هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن   بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوٱل هِذيَن َكذه ۡهَوآَء ٱل

َ
أ

 ١٥٠ بِٱٓأۡلِخَرةِ وَُهم بَِرب ِِهۡم َيۡعِدلُونَ 

. بگو: »بیایید آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام كرده است 151

چیزى را با او شریک قرار ندهید و به پدر و  برایتان بخوانم: اینکه 

ما  مادر نیکی كنید و فرزندان خود را از ]ترس[ تنگدستى نكشید،

دهیم و به كارهاى زشت ـ چه آشکار و  به شما و آنان روزى مى

ـ نزدیک نشوید و کسی را كه هللا ]قتلش را[ حرام کرده  چه پنهان

[ شما را به ]پیروی  حق نكشید. این است ]آنچه هللااست جز به

 از[ آن سفارش كرده است؛ باشد كه بیندیشید.

ها   ل
َ
تُۡل َما َحرهَم َربُُّكۡم َعلَۡيُكۡمۖۡ أ

َ
۞قُۡل َتَعالَۡواْ أ

َٰلَِديِۡن إِۡحَسَٰٗناۖۡ َولَا َتۡقُتلُٓواْ   اۖۡ َوبِٱلَۡو تُۡشِرُكواْ بِهِۦ َشۡيـ ٗ
حُۡن نَۡرُزقُُكۡم وَ  ِۡن إِۡمَلَٰٖق نه ۡوَلََٰدُكم م 

َ
ِإيهاُهۡمۖۡ َولَا  أ

َِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَنۖۡ َولَا   َتۡقَربُواْ ٱلَۡفَو
َٰلُِكۡم   ِۚ َذ ِ ها بِٱلۡحَق  ُ إِل َتۡقُتلُواْ ٱلنهۡفَس ٱلهتِي َحرهَم ٱَّلله

َُٰكم بِهِۦ لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ  ى  ١٥١ وَصه

]که به  . و به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به بهترین شکل 152

سود و صالحِ او باشد[ تا به سن ]بلوغ و[ رشد خود برسد؛ و 

]سنجشِ[ پیمانه و ترازو را به عدالت کامل کنید ـ ما هیچ کس را  

ـ و هنگامی که سخن  کنیماندازۀ توانش مکل ف نمیجز به 

دهید[ عدالت را رعایت کنید؛ هر چند گویید ]یا گواهی میمی

شد و به عهد و پیمان هللا وفا کنید. این  ]دربارۀ[ خویشاوند]تان[ با

است ]آنچه هللا[ شما را به ]پیروی از[ آن سفارش كرده است؛ 

 باشد که پند گیرید.

ۡحَسُن َحتهيَٰ  
َ
ها بِٱلهتِي ِهَي أ َولَا َتۡقَربُواْ َماَل ٱلَۡيتِيِم إِل

ۡوفُواْ ٱلَۡكۡيَل َوٱلِۡميَزاَن بِٱلۡقِۡسِطِۖ 
َ
ۚۥْ َوأ هُ ُشده

َ
 لَا  َيۡبلَُغ أ

ها وُۡسَعَهاۖۡ َوِإَذا قُلُۡتۡم فَٱۡعِدلُواْ َولَۡو   نُكَل ُِف َنۡفًسا إِل
َُٰكم   ى َٰلُِكۡم وَصه ْْۚ َذ ۡوفُوا

َ
ِ أ ِۖ َوبَِعۡهِد ٱَّلله َكاَن َذا قُۡربَيَٰ

ُرونَ   ١٥٢ بِهِۦ لََعلهُكۡم تََذكه

. و ]بدانید[ که این راِه راست من است؛ پس از آن پیروى كنید  153

ها پیروى نكنید ]چرا که[ شما را از راه او جدا  ر[ راهو از ]دیگ

سازد. این است ]آنچه هللا[ شما را به ]پیروی از[ آن سفارش  مى

 كرده است؛ باشد که پروا کنید.

نه َهََٰذا ِصَرَِٰطى ُمۡسَتقِيٗما فَٱتهبُِعوُهۖۡ َولَا تَتهبُِعواْ  
َ
َوأ

َق بُِكۡم َعن َسبِيلِهۚۦِْ  ُبَل َفَتَفره َٰلُِكۡم  ٱلسُّ َذ
َُٰكم بِهِۦ لََعلهُكۡم َتتهُقونَ  ى  ١٥٣ وَصه
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. سپس به موسى كتاب ]تورات[ دادیم تا بر كسى كه نیكى  154

كرده است نعمت را تمام كنیم و به این هدف که ]حکِم[ هر چیزی  

را به تفصیل بیان نماییم و رهنمود و رحمتى گردد؛ باشد كه به  

 . دیدار پروردگارشان ایمان بیاورند

ۡحَسَن  
َ
هِذٓي أ ُثمه َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب َتَماًما عَلَى ٱل

ِ َشۡيٖء وَُهٗدى َوَرۡحمَٗة لهَعلهُهم بِلَِقآِء  
َوَتۡفِصيلٗا ل ِكُل 
 ١٥٤ َرب ِِهۡم يُۡؤِمُنونَ 

. و این ]قرآن[ که آن را نازل کردیم کتابی ُپربرکت است؛ از آن  155

 باشد که مورد رحمت ]هللا[ قرار گیرید.   پیروی کنید و پروا نمایید؛
نَزلَۡنَُٰه ُمَباَرك  فَٱتهبُِعوُه َوٱتهُقواْ  

َ
َوَهََٰذا كَِتٌَٰب أ

 ١٥٥ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ 

. ]آن را نازل کردیم[ تا نگویید: »کتاب ]آسمانی[ تنها بر دو 156

طایفۀ پیش از ما ]= یهود و نصاری[ نازل شده بود و ما از آموختن  

 خبر بودیم«.های[ آنان بیکتاب]

نزَِل ٱلِۡكَتَُٰب عَلَىَٰ َطآئَِفَتيِۡن ِمن  
ُ
ن َتُقولُٓواْ إِنهَمآ أ

َ
أ

 ١٥٦ َقۡبلَِنا َوِإن ُكنها َعن دَِراَستِِهۡم لََغَٰفِلِينَ 

شد، از آنان  . یا نگویید: »اگر کتاب ]آسمانی[ بر ما نازل می157

ینک[ از جانب پروردگارتان دلیل تردید ]اتر بودیم«. پس بییافتهراه

روشن و هدایت و رحمتی برایتان آمده است. پس کیست  

ستمکارتر از آن کس که آیات هللا را دروغ انگارد و از آن روی  

گردانند، به بگرداند؟ به زودی کسانی را که از آیات ما روی می

کردند، به عذابی سخت ]و سزای آنکه ]به کالم الهی[ پشت می

 [ مجازات خواهیم کرد.بارخفت

ۡهَدىَٰ  
َ
نزَِل َعلَۡيَنا ٱلِۡكَتَُٰب لَُكنهآ أ

ُ
نهآ أ

َ
ۡو َتُقولُواْ لَۡو أ

َ
أ

ب ُِكۡم وَُهٗدى   ِن ره ِمۡنُهۡمْۚ َفَقۡد َجآَءُكم بَي َِنة  م 
  ِ َب أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ن َكذه ۡظلَُم ِممه

َ
ْۚ َفَمۡن أ َوَرۡحمَة 

هذِ  ُۗ َسَنۡجزِي ٱل يَن يَۡصِدفُوَن َعۡن  وََصَدَف َعۡنَها
 ١٥٧ َءاَيَٰتَِنا ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب بَِما َكانُواْ يَۡصِدفُونَ 

. آیا ]کافران[ انتظاری جز این دارند که فرشتگان ]مرگ[  158

شان بیایند یا پروردگارت ]خود برای داوری[ بیاید یا برخی از نزد 

برخی از  که های پروردگارت ]در مورد قیامت[ فرارسد؟ روزی نشانه

های پروردگارت آشکار گردد، ایمان آوردن کسی که پیشتر  نشانه

ایمان نیاورده یا با ایمانش خیری حاصل نکرده است، سودی به  

حالش ندارد. ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »منتظر باشید. 

 گمان، ما ]نیز[ منتظریم«.بی

تَِيُهُم ٱلَۡمَلَٰٓئِكَ 
ۡ
ن تَأ

َ
هٓا أ تَِي  َهۡل يَنُظُروَن إِل

ۡ
ۡو يَأ

َ
ُة أ

تِي َبۡعُض  
ۡ
تَِي َبۡعُض َءاَيَِٰت َرب َِكُۗ يَوَۡم يَأ

ۡ
ۡو يَأ

َ
َربَُّك أ

َءاَيَِٰت َرب َِك لَا يَنَفُع َنۡفًسا إِيَمَُٰنَها لَۡم تَُكۡن  
ۡو َكَسَبۡت فِٓي إِيَمَٰنَِها َخيٗۡراُۗ قُِل  

َ
َءاَمَنۡت ِمن َقۡبُل أ

 ١٥٨ ٱنَتِظُرٓواْ إِنها ُمنَتِظُرونَ 

]ای پیامبر،[ كسانى كه دین خود را پراكنده ساختند و  .159

تردید، تو را با آنان کاری نیست؛ آنان كارشان فرقه شدند، بیفرقه

فقط با هللا است؛ آنگاه ]هللا در روز قیامت[ آنان را از آنچه انجام  

 سازد.دادند، آگاه می می

قُواْ دِيَنُهۡم وََكانُواْ ِشَيعٗ  هِذيَن فَره هۡسَت ِمۡنُهۡم فِي  إِنه ٱل ا ل
ِ ُثمه يُنَب ِئُُهم بَِما َكانُواْ   ۡمرُُهۡم إِلَي ٱَّلله

َ
ِۚ إِنهَمآ أ َشۡيٍء

 ١٥٩ َيۡفَعلُونَ 

. ]در آن روز،[ هر ]مؤمنی[ كه كار نیكى بیاورد، ده برابر آن  160

[ خواهد داشت و هر کس كار بدى بیاورد، جز مانند آن ]پاداش

 آنان ستم نخواهد شد.  کیفر نخواهد دید؛ و به 

ۡمَثالَِهاۖۡ َوَمن َجآَء  
َ
َمن َجآَء بِٱلۡحََسَنةِ فَلَُهۥ َعۡشُر أ

ها ِمۡثلََها وَُهۡم لَا   ي ِئَةِ فَلَا ُيجَۡزىَٰٓ إِل بِٱلسه
 ١٦٠ ُيۡظلَُمونَ 
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تردید، پروردگارم مرا به راه  . ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »بی161

یدار ]و[ آییِن ابراهیم که حقگرا  راست هدایت کرده است: دین پا

 بود و هرگز در زمرۀ مشرکان نبود«. 

ۡسَتقِيٖم دِيٗنا   َٰنِي َرب ِٓي إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ قُۡل إِنهنِي َهَدى
ِلهَة إِبَۡرَٰهِيَم َحنِيٗفاْۚ َوَما كَاَن ِمَن   قَِيٗما م 

 ١٦١ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

دگی و مرگم  های من و زن تردید، نمازم و قربانی . بگو: »بی162

 ـ است.همه برای هللا ـ پروردگار جهانیان 
  ِ ِ َرب  قُۡل إِنه َصلَاتِي َونُُسكِي َوَمحَۡياَي َوَمَماتِي َّلِله

 ١٦٢ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

[ شریكى ندارد؛ و به این ]عبادت هللا به  . ]همان ذاتی كه163

ام و من نخستین مسلمان ]از این  یگانگی و خالصانه[ دستور یافته

 وم[ هستم«. ق

ُل   وه
َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َوأ

ُ
َٰلَِك أ ۖۥۡ َوبَِذ لَا َشِريَك لَُه

 ١٦٣ ٱلُۡمۡسلِِمينَ 

. بگو: »آیا به جز هللا پروردگاری را بجویم و حال آنکه او  164

پروردگار همه چیز است؟ و هیچ کس ]کار ناشایستی[ انجام 

گناهکاری  دهد، مگر آنکه ]بارِ گناهش[ بر خود اوست؛ و هیچ نمی 

کشد؛ سپس بازگشت ]همۀ[  بارِ ]گناه[ دیگری را به دوش نمی

شما به سوی پروردگارتان است؛ سرانجام ]همه[ شما را ]در روز  

 سازد.[ آنچه در آن اختالف داشتید، آگاه میقیامت، از حقیقت

ِۚ َولَا   ِ َشۡيٖء
ا وَُهَو َربُّ ُكل  بِۡغى َرب ٗ

َ
ِ أ َغيَۡر ٱَّلله

َ
قُۡل أ

ها َعلَۡيَهاْۚ َولَا تَزُِر َوازَِرة    تَۡكِسُب  ُكلُّ َنۡفٍس إِل
رِۡجُعُكۡم َفُينَب ِئُُكم   ِۚ ُثمه إِلَيَٰ َرب ُِكم مه ۡخَرىَٰ

ُ
وِۡزَر أ

 ١٦٤ بَِما ُكنُتۡم فِيهِ َتخَۡتلُِفونَ 

. و اوست که شما را جانشین ]پیشینیان در[ زمین قرار داد و  165

آفرینش و ثروت[ بر برخی دیگر برتری درجات برخی از شما را ]در 

داد تا شما را ]به وسیلۀ[ آنچه به شما داده است بیازماید. 

تردید، پروردگارت زودكیفر است و یقیناً او بسیار آمرزنده ]و[ بی

 مهربان است.

ۡرِض َوَرَفَع  
َ
هِذي َجَعلَُكۡم َخَلَٰٓئَِف ٱلۡأ وَُهَو ٱل

 ِ َيۡبلَُوُكۡم فِي َمآ َبۡعَضُكۡم فَۡوَق َبۡعٖض َدَرَجَٰٖت ل 
َُٰكۡمُۗ إِنه َربهَك َسِريُع ٱلۡعَِقاِب َوِإنهُهۥ لََغُفور    َءاتَى

 ُۢ  ١٦٥ رهِحيُم
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ الٓٓمٓص  . المص ]= الف. الم. میم. صاد[.1

. ]ای پیامبر، این قرآن،[ کتابی است که بر تو نازل شده 2

ات نسبت به آن تردیدی باشد؛ است؛ پس نباید در سینه

]نازل شده[ تا با آن ]مردم را[ بیم دهی و برای مؤمنان پند 

 تذکری[ باشد.]و 

ِۡنُه لُِتنِذَر   نزَِل إِلَۡيَك فَلَا يَُكن فِي َصۡدرَِك َحَرج  م 
ُ
كَِتٌَٰب أ

 ٢ بِهِۦ َوذِۡكَرىَٰ لِلُۡمۡؤِمنِينَ 

. ]ای مردم،[ از آنچه از جانب پروردگارتان بر شما نازل 3

شده است پیروی کنید و از ]دوستان و[ کارسازاِن دیگر به  

 پذیرید! ک پند میجز او پیروی نکنید؛ چه اند

ۦٓ   ب ُِكۡم َولَا تَتهبُِعواْ ِمن ُدونِهِ ِن ره نزَِل إِلَۡيُكم م 
ُ
ٱتهبُِعواْ َمآ أ

ُرونَ  ا تََذكه ُۗ قَلِيلٗا مه ۡولَِيآَء
َ
 ٣ أ

ها که نابودشان . چه بسیار ]ساکناِن روستاها و[ شهر4

هنگام ]که در خواب بودند[ یا در کردیم و عذاب ما شب 

خواب نیمروزی فرورفته بودند به سراغشان  حالی که به

 آمد.

ۡو ُهۡم  
َ
ُسَنا بََيًَٰتا أ

ۡ
ۡهلَۡكَنََٰها فََجآَءَها بَأ

َ
ِن قَۡريٍَة أ َوَكم م 

 ٤ قَآئِلُونَ 

. و چون عذاب ما به سراغشان آمد، سخن]و دعای[شان  5

جز این نبود که گفتند: »به راستی که ما ]کافر و[ ستمکار 

 . بودیم ]و پشیمانیم[«

ن قَالُٓواْ إِنها ُكنها  
َ
هٓا أ ُسَنآ إِل

ۡ
َُٰهۡم إِۡذ َجآَءُهم بَأ َفَما َكاَن َدۡعَوى

 ٥ َظَٰلِِمينَ 

که ]پیامبرانمان[ به سویشان . مسل ماً ما از کسانی 6

فرستاده شدند، ]دربارۀ پذیرش پیام حق[ سؤال خواهیم  

هایشان به  امتکرد؛ و قطعاً از پیامبران ]نیز دربارۀ پاسخ 

 دعوت آنان[ خواهیم پرسید.

ۡرِسَل إِلَۡيِهۡم َولَنَۡسـ َلَنه ٱلُۡمۡرَسلِينَ 
ُ
هِذيَن أ  ٦ فَلَنَۡسـ َلَنه ٱل

. یقیناً ]کردار بندگان را[ با علم ]خود[ برایشان بیان 7

 . ایم[ نبودهکنیم؛ و ما هرگز غایب ]و غافل از احوال آنانمی
نه َعلَۡيِهم بِعِلۡمِٖۖ َوَما ُكنها غَآئِبِينَ   ٧ فَلََنُقصه

. در آن روز، وزن ]و معیار سنجشِ اعمال، عادالنه و[ 8

[ وی کس كفه میزان ]اعمال درست است؛ پس هر

 سنگین باشد، چنین کسانی رستگارند.

وْ 
ُ
َٰزِيُنُهۥ فَأ ْۚ َفَمن َثُقلَۡت َمَو َلَٰٓئَِك ُهُم  َوٱلَۡوۡزُن يَۡوَمئٍِذ ٱلۡحَقُّ

 ٨ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

[ وی سبک باشد، اینانند . و هر کس كفه میزان ]اعمال 9

اند؛ چرا که ]با انکار قرآن،[ به آیاتِ  که به خود زیان رسانده

 کردند. ما ستم می

نُفَسُهم بَِما  
َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
َٰزِيُنُهۥ فَأ ۡت َمَو َوَمۡن َخفه

 ٩ َيَٰتَِنا َيۡظلُِمونَ َكانُواْ أَـِب

. و ]ای مردم،[ به راستی که ما شما را در زمین جای  10

دادیم و وسایل ]و امکاناتِ[ زندگی را در آن برایتان نهادیم. 

 گزارید!چه اندک شکر می

ۡرِض وََجَعلَۡنا لَُكۡم فِيَها َمَعَٰيَِشُۗ  
َ
َُٰكۡم فِي ٱلۡأ نه َولََقۡد َمكه

ا تَۡشُكُرونَ   ١٠ قَلِيلٗا مه
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تردید، ما ]نسِل[ شما را ]در زمین[ پدید آوردیم، . و بی11

سپس شما را ]به بهترین حالت[ شکل دادیم، آنگاه به  

فرشتگان گفتیم: »برای ]بزرگداشت و احترام، به[ آدم 

سجده کنید«؛ پس ]همگی[ سجده کردند، مگر ابلیس که  

 کنندگان نبود. از سجده

ۡرَنَُٰكۡم ُثمه قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ   َولََقۡد َخلَۡقَنَُٰكۡم ُثمه  َصوه
َِن   هٓا إِبۡلِيَس لَۡم يَُكن م  ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إِل

َِٰجِدينَ   ١١ ٱلسه

. ]هللا[ فرمود: »وقتی که تو را ]به سجده[ فرمان دادم،  12

چه چیز تو را بازداشت از اینکه سجده کنی؟« ]ابلیس[  

م: مرا از آتش آفریدی و]لی[ او را از  گفت: »من از او بهتر

 گِل پدید آوردی«. 

ِۡنُه   نَا۠ َخيۡر  م 
َ
َمۡرتَُكۖۡ قَاَل أ

َ
ها تَۡسُجَد إِۡذ أ ل

َ
قَاَل َما َمَنَعَك أ

 ١٢ َخلَۡقَتنِي ِمن نهارٖ وََخلَۡقَتُهۥ ِمن ِطينٖ 

. ]هللا[ فرمود: »از این ]بهشت برین[ فرود آی ]زیرا[ حق 13

آن ]مکان، گردنکشی و[ تکبر کنی؛ پس  تو نیست که در 

 تردید، تو از خوارشدگانی«.بیرون رو ]که[ بی

ن َتَتَكبهَر فِيَها فَٱۡخُرۡج  
َ
قَاَل فَٱۡهبِۡط ِمۡنَها َفَما يَُكوُن لََك أ

َٰغِرِينَ   ١٣ إِنهَك ِمَن ٱلصه

ها[ برانگیخته  که ]انسان . ]ابلیس[ گفت: »تا روزی14

 شوند، مرا مهلت بده«. 
نِظۡرنِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ 

َ
 ١٤ قَاَل أ

 ١٥ قَاَل إِنهَك ِمَن ٱلُۡمنَظرِينَ  یافتگانی«. . ]هللا[ فرمود: »قطعاً تو از مهلت15

. ]ابلیس[ گفت: »پس به خاطر آنکه مرا در گمراهی ]و 16

هالکت[ افکندی، من نیز بر سر راه مستقیم تو برای 

 نشینم، ]فریب[ آنان می

ۡقُعَدنه لَُهۡم ِصَرََٰطَك ٱلُۡمۡسَتقِيمَ قَا 
َ
ۡغَوۡيَتنِي لَأ

َ
 ١٦ َل فَبَِمآ أ

. سپس بر آنان ـ از روبرو و از پشت سر و از طرف 17

کنم که[ بیشتر آیم و ]چنان میـ درمىراست و چپشان

 های خود[ نیابی«. آنان را شكرگزار ]نعمت

يِۡديِهمۡ 
َ
ِنُۢ َبيِۡن أ يَۡمَٰنِِهۡم  ُثمه ٓأَلتِيَنهُهم م 

َ
 َوِمۡن َخلۡفِِهۡم وََعۡن أ

ۡكثَرَُهۡم َشَِٰكرِينَ 
َ
 ١٧ وََعن َشَمآئِلِِهۡمۖۡ َولَا َتِجُد أ

شده . ]هللا[ فرمود: »از آنجا ]= بهشت[ نکوهیده و رانده18

بیرون رو. هر یک از آنان که از تو پیروی کند، ]در سپاِه 

ا پر خواهم  توست و روز قیامت،[ قطعاً دوزخ را از همۀ شم

 کرد.

هَمن تَبَِعَك ِمۡنُهۡم   ۡدُحوٗراۖۡ ل قَاَل ٱۡخُرۡج ِمۡنَها َمۡذُءوٗما مه
ۡجمَعِينَ 

َ
ۡملََأنه َجَهنهَم ِمنُكۡم أ

َ
 ١٨ لَأ

. و ای آدم، تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و از 19

های آن از[ هر جا که خواستید بخورید؛ و]لی[ به  ]خوردنی

نشوید که از ستمکاران ]نافرمان[  این درخت نزدیک 

 خواهید بود«. 

نَت َوَزوُۡجَك ٱلۡجَنهَة فَكُلَا ِمۡن َحۡيُث  
َ
ـ َاَدُم ٱۡسُكۡن أ َوَيَٰٓ

َٰلِِمينَ  َجَرةَ َفَتُكونَا ِمَن ٱلظه  ١٩ ِشۡئُتَما َولَا َتۡقَربَا َهَِٰذهِ ٱلشه

. پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا آنچه از  20

پوشیده مانده بود، برایشان آشکار  شرمگاهشان بر آنان 

ای اندیشید[ و گفت: »پروردگارتان شما را  سازد ]پس حیله

[ آنكه  از ]خوردن میوۀ[ این درخت منع نكرد مگر ]براى

 ]مبادا تبدیل به[ دو فرشته گردید یا از جاودانان شوید«. 

ۡيَطَُٰن لُِيۡبِدَي لَُهَما َما وُۥرَِي َعنۡ  ُهَما ِمن  فَوَۡسوََس لَُهَما ٱلشه
هٓا   َجَرةِ إِل َُٰكَما َربُُّكَما َعۡن َهَِٰذهِ ٱلشه َسۡوَٰءتِِهَما َوَقاَل َما َنَهى

ۡو تَُكونَا ِمَن ٱلَۡخَٰلِِدينَ 
َ
ن تَُكونَا َملََكيِۡن أ

َ
 ٢٠ أ

دو سوگند یاد کرد که: »من قطعاً   . و برای آن21

 . خیرخواهتان هستم«
َِٰصِحينَ َوَقاَسَمُهَمآ إِن ِي   ٢١ لَُكَما لَِمَن ٱلنه
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. پس آنها را با فریب ]از مقام و منزلشان[ فرود آورد و 22

چون از ]میوۀ[ آن درخت ]ممنوعه[ چشیدند، 

شرمگاهشان بر آنان نمایان شد؛ و شروع کردند به قرار  

دادن برگ]های درختاِن[ بهشت بر ]شرمگاه[ خود ]تا آن را  

اینچنین[ به آنها ندا داد: »آیا  بپوشانند[؛ و پروردگارشان ]

شما را از ]خوردِن میوۀ[ آن درخت منع نکردم و به شما 

 تردید، شیطان دشمن آشکار شماست؟«. نگفتم که بی

َجَرَة بََدۡت لَُهَما َسۡوَٰءُتُهَما   ا َذاقَا ٱلشه ِۚ فَلَمه َُٰهَما بُِغُرورٖ فََدلهى
َُٰهَما َربُُّهَمآ َوَطفَِقا َيخِۡصَفاِن َعلَۡيِهَما ِمن َوَرِق  ٱلۡجَنهةِِۖ َونَاَدى

ۡيَطََٰن   قُل لهُكَمآ إِنه ٱلشه
َ
َجَرةِ َوأ ۡنَهُكَما َعن تِلُۡكَما ٱلشه

َ
لَۡم أ

َ
أ

بِين    ٢٢ لَُكَما َعُدو   مُّ

. ]آن دو[ گفتند: »پروردگارا، ما ]با سرپیچی از دستور  23

تو[ به خویشتن ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما 

 رحم نکنی، قطعاً از زیانکاران خواهیم بود«. 

هۡم َتۡغفِۡر لََنا َوتَۡرَحمَۡنا لََنُكوَننه   نُفَسَنا َوِإن ل
َ
قَالَا َربهَنا َظلَۡمَنآ أ

 ٢٣ ِمَن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

. ]هللا[ فرمود: »]از بهشت بر زمین[ فرود آیید. ]در حالی 24

در که زین پس[ برخی از شما دشمن برخی دیگرید و 

مندی برایتان خواهد زمین تا مدتی ]معی ن[ قرارگاه و بهره

 بود«. 

ۡرِض  
َ
ۖۡ َولَُكۡم فِي ٱلۡأ قَاَل ٱۡهبُِطواْ َبۡعُضُكۡم لَِبۡعٍض َعُدو  

 ٢٤ ُمۡسَتَقر   َوَمَتٌَٰع إِلَيَٰ ِحينٖ 

کنید و در همان]جا[ . ]و[ فرمود: »در آن زندگی می 25

 شوید«. بیرون آورده میمیرید و ]روز قیامت نیز[ از آن می
 ٢٥ قَاَل فِيَها َتحَۡيۡوَن َوفِيَها َتُموتُوَن َوِمۡنَها ُتخۡرَُجونَ 

. ای فرزندان آدم، همانا لباسی برایتان فرو فرستادیم  26

پوشانَد و ]مایۀ[ زینت شماست؛ و که شرمگاهتان را می

]برای مؤمن،[ لباس پرهیزگاری بهتر است. این از  

ها[ پند [ هللا است؛ باشد که ]انسانهای ]قدرتِ نشانه

 گیرند.

َٰرِي َسۡوَٰءتُِكۡم   نَزلَۡنا َعلَۡيُكۡم لَِباٗسا يَُو
َ
َيََٰبنِٓي َءاَدَم قَۡد أ

  ِ َٰلَِك ِمۡن َءاَيَِٰت ٱَّلله َٰلَِك َخيۡر ْۚ َذ ۡقَوىَٰ َذ َورِيٗشاۖۡ َولَِباُس ٱلته
ُرونَ  كه  ٢٦ لََعلهُهۡم يَذه

ید که[ شیطان شما را . ای فرزندان آدم، ]آگاه باش27

نفریبد چنان که پدر و مادرتان را از بهشت بیرون کرد و 

لباس آن دو را از تنشان ]بیرون[ کشید تا شرمگاهشان را  

تردید، او و گروهش، از جایی که  به آنان نشان دهد. بی

بینند. به راستی که ما بینید، شما را میآنها را نمی

ایم که ایمان ادهرا دوستان کسانی قرار د شیاطین

 آورند.نمی 

بََوۡيُكم  
َ
ۡخَرَج أ

َ
ۡيَطَُٰن َكَمآ أ َيََٰبنِٓي َءاَدَم لَا َيۡفتِنَنهُكُم ٱلشه

ْۚ إِنهُهۥ   َِن ٱلۡجَنهةِ يَنزُِع َعۡنُهَما لَِباَسُهَما لِيُِريَُهَما َسۡوَٰءتِِهَمآ م 
َُٰكۡم ُهَو َوقَبِيلُُهۥ ِمۡن َحۡيُث لَا تََرۡوَنُهۡمُۗ إِ  نها َجَعلَۡنا  يََرى

هِذيَن لَا يُۡؤمُِنونَ  ۡولَِيآَء لِل
َ
َيَِٰطيَن أ  ٢٧ ٱلشه

زشتی ]از قبیل شرک یا طواف   . و چون ]مشرکان[ کار28

گویند: »ما نیاکان دهند، میدر حال برهنگی[ انجام می

ایم و هللا ما را به ]انجاِم[ آن فرمان خود را بر این ]کار[ یافته

دهد.  هللا هرگز به زشتکاری فرمان نمی داده است«. بگو: » 

 دهید؟«. دانید به هللا نسبت میآیا سخنی را که نمی

َمَرنَا  
َ
ُ أ َِٰحَشٗة قَالُواْ وََجۡدنَا َعلَۡيَهآ َءابَآَءنَا َوٱَّلله َوِإَذا َفَعلُواْ َف
 ِ َتُقولُوَن عَلَى ٱَّلله

َ
ُمُر بِٱلَۡفۡحَشآِءِۖ أ

ۡ
َ لَا يَأ ُۗ قُۡل إِنه ٱَّلله  َما لَا  بَِها

 ٢٨ َتۡعلَُمونَ 

. ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »پروردگارم به عدالت 29

فرمان داده است و ]اینکه همه جا، به ویژه[ در هر  

مسجدی ]خالصانه[ به سوی ]قبلۀ او[ روی آورید و او را در  

حالی ]به عبادت و دعا[ بخوانید که دین ]خود[ را برایش  

د[ همان گونه که شما را در آغاز  اید. ]و بدانیخالص نموده

پدید آوْرد، ]پس از مرگ نیز بار دیگر به سویش[  

 گردید.بازمی 

ِ َمۡسِجٖد  
قِيُمواْ وُُجوَهُكۡم ِعنَد ُكل 

َ
َمَر َرب ِي بِٱلۡقِۡسِطِۖ َوأ

َ
قُۡل أ

ُكۡم َتُعوُدونَ 
َ
ِيَنْۚ َكَما بََدأ  ٢٩ َوٱۡدُعوُه ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد 
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گروهی را هدایت کرد و بر گروهی ]دیگر[  . ]هللا[ 30

گمراهی مقرر گشته است؛ زیرا آنان به جای هللا، شیاطین  

کنند را ]به عنوان[ دوستان ]خویش[ برگزیدند و گمان می

 اند«. یافتهکه هدایت

خَُذواْ   ْۚ إِنهُهُم ٱته َلَٰلَُة فَرِيًقا َهَدىَٰ َوَفرِيًقا َحقه َعلَۡيِهُم ٱلضه
َيَِٰطيَن  نهُهم  ٱلشه

َ
ِ َويَۡحَسُبوَن أ ۡولَِيآَء ِمن ُدوِن ٱَّلله

َ
أ

ۡهَتُدونَ   ٣٠ مُّ

. ای فرزندان آدم، هنگام رفتن به مسجد ]و در هر 31

هایتان را بپوشانید و  نمازی[ زینت خود را برگیرید ]و عورت

های لباس شایسته بپوشید[ و ]در زندگی، از خوراکی

سراف نکنید ]که[  پاکیزه[ بخورید و بیاشامید؛ و]لی[ ا

 تردید، هللا اسرافکاران را دوست ندارد.بی

ِ َمۡسِجٖد وَُكلُواْ  
۞َيََٰبنِٓي َءاَدَم ُخُذواْ زِيَنَتُكۡم ِعنَد ُكل 

ْْۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡسرِفِينَ   ٣١ َوٱۡشَربُواْ َولَا تُۡسِرفُٓوا

هایی[ را  . ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »لباس ]و زینت32

های ه هللا برای بندگانش پدید آورده و ]همچنین[ روزیک

پاکیزه را چه کسی حرام کرده است؟«. بگو: »این  

ها[ در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان ]نعمت

مندند،[ روز اند ]و اگر چه کافران نیز از آنها بهرهآورده

قیامت، مخصوص ]مؤمنان[ خواهد بود. ما اینچنین آیات 

دانند، به تفصیل بیان برای گروهی که می ]خود[ را

 کنیم.می

ي َِبَِٰت ِمَن   ۡخَرَج لِعَِبادِهِۦ َوٱلطه
َ
ِ ٱلهتِٓي أ قُۡل َمۡن َحرهَم زِيَنَة ٱَّلله

ۡنَيا َخالَِصٗة يَوَۡم   ةِ ٱلدُّ هِذيَن َءاَمُنواْ فِي ٱلۡحََيوَٰ ِۡزِقِۚ قُۡل ِهَي لِل ٱلر 
ُل ٱ  ِ  ٣٢ ٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ َكَذَٰلَِك ُنَفص 

ها را ـ چه آشكار ]باشد[ و . بگو: »پروردگارم زشتکاری33

ـ و گناه و ستم ناحق را حرام نموده است و اینكه  چه پنهان

کسی ]یا چیزى[ را شریک هللا بدانید كه دلیلى بر 

[ آن نازل نكرده است و اینكه چیزى را كه  ]حقانیت

 سبت دهید.دانید به هللا ن نمى 

َِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَن   قُۡل إِنهَما َحرهَم َرب َِي ٱلَۡفَو
ِۡل   ِ َما لَۡم ُينَز  ن تُۡشِرُكواْ بِٱَّلله

َ
ِ َوأ َوٱلِۡإۡثَم َوٱلَۡبۡغَى بَِغيِۡر ٱلۡحَق 

ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ  ن َتُقولُواْ عَلَى ٱَّلله
َ
 ٣٣ بِهِۦ ُسلَۡطَٰٗنا َوأ

که اجلشان به سر   ی، اََجلی دارد؛ و هنگامی. هر امت34

کنند و نه ]بر آن[ پیشی میای ]از آن[ تأخیر آید، نه لحظه

 گیرند. می

ِخُروَن َساَعٗة َولَا  
ۡ
َجلُُهۡم لَا يَۡسَتأ

َ
ۖۡ فَإَِذا َجآَء أ َجل 

َ
ٍة أ مه

ُ
ِ أ

َولِكُل 
 ٣٤ يَۡسَتۡقِدُمونَ 

شما ]نزدتان[ . ای فرزندان آدم، اگر پیامبرانی از خود 35

بیایند که آیات مرا برایتان بخوانند، ]از آنان پیروی کنید[؛  

را[   پس کسانی که پرهیزگاری نمایند و ]رفتارهای گذشته

اصالح کنند، نه ترسی خواهند داشت و نه اندوهگین  

 شوند.می

وَن َعلَۡيُكمۡ  ِنُكۡم َيُقصُّ تِيَنهُكۡم رُُسل  م 
ۡ
ا يَأ   َيََٰبنِٓي َءاَدَم إِمه

ۡصلََح فَلَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم  
َ
َءاَيَٰتِي َفَمِن ٱتهَقىَٰ َوأ

 ٣٥ َيحَۡزنُونَ 

پندارند و در برابر آنها که آیات ما را دروغ می . و کسانی36

ورزند، اهل دوزخند و جاودانه در آن  ]گردنکشی و[ تکبر می

 خواهند ماند.

بُواْ   هِذيَن َكذه ۡصَحَُٰب  َوٱل
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أَـِبَيَٰتَِنا َوٱۡسَتۡكبَُرواْ َعۡنَهآ أ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ   ٣٦ ٱلنه
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. پس کیست ستمکارتر از آن کس که بر هللا دروغ 37

پندارد؟ آنان کسانی هستند بندد یا آیاتش را دروغ میمی

که نصیبشان از آنچه ]در لوح محفوظ برایشان[ مقرر شده 

است، به آنان خواهد رسید تا آنگاه که فرستادگان ما به  

آیند که جانشان را بگیرند ]به آنان[  سراغشان می

گویند: »آنهایی که به جای هللا ]به یاری و دعا[ می

گویند: »از ]نزد[ ما خواندید کجا هستند؟« ]آنان[ میمی

دهند که  گم شدند«؛ و ]این گونه[ علیه خود گواهی می

 اند.دهکافر بو

ۦْٓۚ   َب أَـِبَيَٰتِهِ ۡو َكذه
َ
ِ َكِذبًا أ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه

َ
َفَمۡن أ

َِن ٱلِۡكَتَِٰبِۖ َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَءۡتُهۡم   ْوَلَٰٓئَِك َيَنالُُهۡم نَِصيُبُهم م 
ُ
أ

 ِۡۖ ۡيَن َما ُكنُتۡم تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
  رُُسلَُنا َيَتَوفهۡوَنُهۡم قَالُٓواْ أ

نهُهۡم َكانُواْ  
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
قَالُواْ َضلُّواْ َعنها وََشِهُدواْ عَلَىَٰٓ أ

 ٣٧ َكَٰفِرِينَ 

هایی از  گویند: »در بین گروه. ]فرشتگان[ به آنها می38

اند، در  جن و انس که پیش از شما ]کافر و گمراه[ بوده

شوند،  آتش ]دوزخ[ وارد شوید«. هر گاه گروهی وارد می

که ]سرانجام[   کنند تا هنگامی دیگر را لعنت میگروه 

رسند. ]آنگاه[ پیروان  همگی در آنجا به هم می

گویند: »پروردگارا، خوردۀ[ آنها دربارۀ رهبرانشان می]فریب

اینان بودند که ما را گمراه کردند؛ پس عذابی چند برابر از 

فرماید: »برای هر کدام ]از  آتش به آنان بده«. ]هللا[ می

 دانید«.ما عذابی[ چند برابر است؛ ولی نمیش

  ِ َِن ٱلِۡجن  َمٖم قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلُِكم م 
ُ
قَاَل ٱۡدُخلُواْ فِٓي أ

ۡخَتَهاۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذا  
ُ
ة  لهَعَنۡت أ مه

ُ
ارِِۖ ُكلهَما َدَخلَۡت أ َوٱلۡإِنِس فِي ٱلنه

 َٰ ولَى
ُ
َُٰهۡم لِأ ۡخَرى

ُ
اَرُكواْ فِيَها َجمِيٗعا قَالَۡت أ ُؤلَآِء  ٱده ُهۡم َربهَنا َهَٰٓ

ٖ ِضۡعف   
ارِِۖ قَاَل لِكُل  َِن ٱلنه َضلُّونَا فَـ َاتِِهۡم َعَذاٗبا ِضۡعٗفا م 

َ
أ

ها َتۡعلَُمونَ   ٣٨ َوَلَِٰكن ل

گویند: »شما هیچ . رهبران آنها به پیروانشان می39

کردید، عذاب امتیازی بر ما ندارید؛ پس به ]کیفر[ آنچه می

 را بچشید«. 

َُٰهۡم َفَما كَاَن لَُكۡم َعلَۡيَنا ِمن فَۡضٖل  َوَقا  ۡخَرى
ُ
َُٰهۡم لِأ ولَى

ُ
لَۡت أ

 ٣٩ فَُذوقُواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما ُكنُتۡم تَۡكِسُبونَ 

که آیات ما را تکذیب کردند و در برابر آنها  . کسانی40

]گردنکشی و[ تکبر نمودند، درهای آسمان هرگز برایشان 

نخواهند شد، مگر آنکه  شود و به بهشت وارد گشوده نمی

شتر از سوراخ سوزن وارد شود؛ و گناهکاران را اینچنین  

 دهیم.کیفر می

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوٱۡسَتۡكبَُرواْ َعۡنَها لَا ُتَفتهُح لَُهۡم   هِذيَن َكذه إِنه ٱل
َمآِء َولَا يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة َحتهيَٰ يَلَِج ٱلۡجََمُل فِي   َُٰب ٱلسه بَۡو

َ
أ

 ٤٠ م ِ ٱلۡخَِياِطِۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡجرِِمينَ سَ 

. بستری از ]آتش[ دوزخ برایشان ]مهی است[ و 41

هایی ]از آتش است[؛ و  ]رواندازشان نیز[ پوشش 

 دهیم.ستمکاران را اینچنین کیفر می

ِن َجَهنهَم ِمَهاد  َوِمن فَۡوقِِهۡم َغَواٖشِۚ َوَكَذَٰلَِك  َنجۡزِي  لَُهم م 
َٰلِِمينَ   ٤١ ٱلظه

اند، اند و کارهای شایسته کرده. کسانی که ایمان آورده42

[ بر هیچ  پذیریم؛ چرا كهاند می]هر اندازه عمل نیک كرده

. اینان کنیمکس جز به اندازۀ توانش تکلیف نمی

 اند و در آن جاودان خواهند بود. بهشتی

 َٰ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ها  َوٱل لَِحَِٰت لَا نُكَل ُِف َنۡفًسا إِل
ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ٤٢ وُۡسَعَهآ أ

زداییم؛ از زیر هایشان مىاى را از سینه. و هر كینه43

گویند: »سپاس ]قصرهای[ آنان جویبارها جاری است و می

د و[ به این  مخصوص هللا است که ما را ]توفیقِ عبادت دا

کرد، ]بهشت[ هدایت نمود؛ و اگر هللا ما را هدایت نمی

تردید، رسوالن پروردگارمان، حق  یافتیم. بیهرگز راه نمی

شود که: »این  را آوردند«. ]آنگاه[ به آنان نِدا داده می

 کردید به شما رسیده است«.بهشت، به پاداش آنچه می

ِۡن  ۖۡ  َونَزَۡعَنا َما فِي ُصُدورِهِم م  نَۡهَُٰر
َ
رِي ِمن َتحۡتِِهُم ٱلۡأ

ٖ َتجۡ
ِغل 

ََٰنا لَِهََٰذا َوَما ُكنها لَِنۡهَتِدَي لَۡولَٓا   هِذي َهَدى ِ ٱل َوَقالُواْ ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ن  

َ
ِۖ َونُوُدٓواْ أ ِ ۖۡ لََقۡد َجآَءۡت رُُسُل َرب َِنا بِٱلۡحَق  ُ ََٰنا ٱَّلله ۡن َهَدى

َ
أ

 ِ ورِۡثُتُموَها ب
ُ
 ٤٣ َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ تِلُۡكُم ٱلۡجَنهُة أ
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دهند كه: »ما آنچه را که  . بهشتیان به دوزخیان ندا مى44

پروردگارمان به ما وعده داده بود درست یافتیم. آیا شما 

]نیز[ آنچه را که پروردگارتان وعده داده بود درست یافتید؟« 

ای در میان آنان ندا گویند: »آرى«. آنگاه ندادهندهآنان مى

 د كه: »لعنتِ هللا بر ستمكاران ]کافر[ باد!«دهدرمى

ن قَۡد وََجۡدنَا َما  
َ
ارِ أ ۡصَحََٰب ٱلنه

َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ أ

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

اۖۡ قَالُواْ   ا وََعَد َربُُّكۡم َحق ٗ ا َفَهۡل وََجدتُّم مه وََعَدنَا َربَُّنا َحق ٗ
 ِ ن لهۡعنَُة ٱَّلله

َ
ذهَن ُمَؤذ ُِنُۢ بَيَۡنُهۡم أ

َ
َٰلِِمينَ َنَعۡمْۚ فَأ  ٤٤  عَلَى ٱلظه

داشتند که ]مردم را[ از راه هللا باز می . ]همان[ کسانی45

خواستند و آخرت را [ منحرف مىو آن را ]با القاى ُشبهات

 باور نداشتند«.

ِ َويَۡبُغوَنَها ِعوَٗجا وَُهم   وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن يَُصدُّ ٱل
 ٤٥ بِٱٓأۡلِخَرةِ َكَٰفُِرونَ 

. در میان آن دو ]گروه بهشتی و دوزخی،[ مانعی است 46

های آن مانع[ مردانی هستند که هر  و بر اَعراف ]= بلندی

شان های[ چهرهیک ]از آن دو گروه[ را از ]نشانه

شناسند و ]از بلندای اعراف،[ اهل بهشت را ندا می

دهند که: »سالم بر شما باد«. اینان امید ]ورود به[  می

 اند.و هنوز به آن وارد نشده بهشت دارند

ُۢا   ه ۡعَراِف رَِجال  َيۡعرِفُوَن ُكل
َ
ْۚ وَعَلَى ٱلۡأ َوبَۡيَنُهَما ِحَجاب 

ن َسَلٌَٰم َعلَۡيُكۡمْۚ لَۡم  
َ
ۡصَحََٰب ٱلۡجَنهةِ أ

َ
َُٰهۡمْۚ َونَاَدۡواْ أ بِِسيَمى

 ٤٦ يَۡدُخلُوَها وَُهۡم َيۡطَمُعونَ 

دوزخ  . و هنگامی که چشمانشان متوجه اهل 47

گویند: »پروردگارا، ما را با گروه ستمکاران  شود، میمی

 ]در یکجا[ قرار نده«. 

ارِ قَالُواْ َربهَنا لَا   ۡصَحَِٰب ٱلنه
َ
بَۡصَٰرُُهۡم تِلَۡقآَء أ

َ
۞َوِإَذا ُصِرفَۡت أ

َٰلِِمينَ   ٤٧ َتجَۡعلَۡنا َمَع ٱلَۡقۡوِم ٱلظه

از    . اهل اعراف، مردانی ]از دوزخیان را[ که آنان را48

گویند:  زنند ]و[ میشناسند، صدا میهایشان می چهره

[ گردنكشى ]و اندوزِی[ شما و آن ]همه»جمعیت ]و مال

 كردید، سودی به حالتان نداشت«. تکبر[ كه مى

َُٰهۡم قَالُواْ   ۡعَراِف رَِجالٗا َيۡعرِفُوَنُهم بِِسيَمى
َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

ۡغَنيَٰ َعنُكۡم َجمُۡعكُ 
َ
 ٤٨ ۡم َوَما ُكنُتۡم تَۡسَتۡكبُِرونَ َمآ أ

. آیا اینها ]= بهشتیان[ همان کسانی هستند که  49

کردید که هللا ]هرگز[ رحمتی به آنان سوگند یاد می

فرماید: ای مؤمنان،[ به  رسانَد؟ ]سپس هللا مینمی 

بهشت وارد شوید ]که در آنجا[ نه ترسی خواهید داشت و 

 شوید. نه اندوهگین می

َهَٰٓ 
َ
ُ بَِرۡحمٍَةِۚ ٱۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة  أ قَۡسۡمُتۡم لَا َيَنالُُهُم ٱَّلله

َ
هِذيَن أ ُؤلَآِء ٱل

نُتۡم َتحَۡزنُونَ 
َ
 ٤٩ لَا َخوٌۡف َعلَۡيُكۡم َولَٓا أ

دهند که: »از آن آب یا . اهل دوزخ، به بهشتیان ندا می50

مند سازید«. تان کرده است اندکی ما را بهرهآنچه هللا روزی

گویند: »هللا هر دو را بر کافران حرام نان در پاسخ[ می]آ

 کرده است«.

فِيُضواْ َعلَۡيَنا 
َ
ۡن أ

َ
ۡصَحََٰب ٱلۡجَنهةِ أ

َ
ارِ أ ۡصَحَُٰب ٱلنه

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

َمُهَما عَلَى   َ َحره ْۚ قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله ُ ا َرَزَقُكُم ٱَّلله ۡو ِممه
َ
ِمَن ٱلَۡمآِء أ
َٰفِرِينَ   ٥٠ ٱلَۡك

ان[ کسانی كه دین خود را به سرگرمى و بازى . ]هم51

گرفتند و زندگى دنیا فریبشان داد. پس چنان كه آنان دیدار 

[  كردند، ما ]نیزامروزشان را از یاد بردند و آیات ما را انكار 

 کنیم[.بریم ]و در عذاب رها میامروز آنان را از یاد مى

خَُذواْ دِيَنُهۡم لَۡهٗوا َولَ  هِذيَن ٱته ۡنَياْۚ  ٱل ةُ ٱلدُّ ۡتُهُم ٱلۡحََيوَٰ عِٗبا وََغره
َُٰهۡم َكَما نَُسواْ لَِقآَء يَۡوِمِهۡم َهََٰذا َوَما َكانُواْ   فَٱلَۡيۡوَم نَنَسى

 ٥١ أَـِبَيَٰتَِنا َيجَۡحُدونَ 

. به راستی، ما کتابی برایشان آوردیم كه آن را بر 52

 ایم ]و]اساسِ[ علم ]بیکران الهی[ به تفصیل بیان کرده

آورند، هدایت و نازل کردیم[ تا براى گروهى كه ایمان مى

 رحمتى باشد. 

لَۡنَُٰه عَلَىَٰ ِعلٍۡم ُهٗدى َوَرۡحمَٗة   َولََقۡد ِجۡئَنَُٰهم بِِكَتَٰٖب فَصه
 ٥٢ ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 
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. آیا آنان ]= کافران[ جز تأویل آیات ]و فرا رسیدِن 53

که تأویلش ]= قیامت[ قیامت[ انتظار ]دیگری[ دارند؟ روزی 

که آن را پیشتر فراموش کرده بودند  فرارسد، کسانی

گویند: »یقیناً رسوالِن پروردگارمان حق را آوردند؛ پس  می

آیا ]امروز[ شفاعتگرانی داریم که شفاعت ما را بكنند یا 

توانیم به دنیا[ بازگردیم تا کارهایی غیر از آنچه ]می

[ به خود زیان زدند دید، ]آنانترکردیم انجام دهیم؟« بیمی

ساختند ]همه[ محو و  و آنچه را به دروغ ]معبوِد خود[ مى

 نابود شد.

هِذيَن   وِيلُُهۥ َيُقوُل ٱل
ۡ
تِي تَأ

ۡ
ۚۥْ يَۡوَم يَأ وِيلَُه

ۡ
ها تَأ َهۡل يَنُظُروَن إِل

هَنا ِمن   ِ َفَهل ل نَُسوهُ ِمن َقۡبُل قَۡد َجآَءۡت رُُسُل َرب َِنا بِٱلۡحَق 
ْۚ  ُشفَ  هِذي ُكنها َنۡعَمُل ۡو نَُردُّ َفَنۡعَمَل َغيَۡر ٱل

َ
َعآَء فَيَۡشَفُعواْ لََنآ أ

ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ  نُفَسُهۡم وََضله َعۡنُهم مه
َ
 ٥٣ قَۡد َخِسُرٓواْ أ

گمان، پروردگار شما هللا است که  . ]ای مردم،[ بی54

كه   ها و زمین را در شش روز آفرید؛ سپس ]آن گونهآسمان

شايسته جالل و عظمت اوست[ بر عرش قرار گرفت. 

پوشانَد که ]هر ]تاریکِی[ شب را با ]روشنایِی[ روز می

جوید و یک،[ آن ]دیگری[ را شتابان ]و پیوسته[ می

خورشید و ماه و ستارگان را ]پدید آورد[ كه ]همگی[ به  

اند. آگاه باشید! فرماِن او به خدمت ]انسان[ گماشته شده

ش و فرمانروایی، از آِن اوست. پربرکت ]و بزرگ[ است  آفرین

 هللا که پروردگار جهانیان است.

ۡرَض فِي ِستهةِ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل إِنه َربهُكُم ٱَّلله

َهاَر َيۡطلُُبُهۥ   هۡيَل ٱلنه يهاٖم ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ ُيۡغِشي ٱل
َ
أ

مۡ  لَا لَُه  َحثِيٗثا َوٱلشه
َ
ۦُٓۗ أ ِ ۡمرِه

َ
َرَٰتِۭ بِأ ُجوَم ُمَسخه َس َوٱلَۡقَمَر َوٱلنُّ

ُ َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ُۗ َتَباَرَك ٱَّلله ۡمُر
َ
 ٥٤ ٱلۡخَلُۡق َوٱلۡأ

. ]ای مؤمنان،[ پروردگارتان را به زاری و پنهانی بخوانید 55

 که او متجاوزان ]از حدود الهی[ را دوست ندارد.
ْۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡعَتِدينَ ٱۡدُعواْ َربهُكۡم تَضَ  ٗعا وَُخۡفَيًة  ٥٥ رُّ

. و در زمین ـ پس از آنکه ]با بعثت پیامبران و دیندارِی 56

مؤمنان[ اصالح گشته است ـ فتنه و فساد نکنید و او ]= 

تردید، رحمت هللا به  هللا[ را با بیم و امید بخوانید ]که[ بی

 نیکوکاران نزدیک است. 

ۡرِض َبۡعَد إِۡصَلَِٰحَها َوٱۡدُعوهُ َخۡوٗفا  َولَا ُتفۡ 
َ
ِسُدواْ فِي ٱلۡأ

َِن ٱلُۡمۡحِسنِينَ  ِ قَرِيب  م   ٥٦ َوَطَمًعاْۚ إِنه َرۡحمََت ٱَّلله

. او ذاتی است که پیشاپیشِ ]باراِن[ رحمتش، بادها را 57

بار ]از آب[ را ]بر  فرستد تا ابرهای سنگینبخش میبشارت

به سوی سرزمینی ]خشک و[ دوش[ کشند ]و[ آن را 

باریم  فرستیم؛ آنگاه بر آن ]سرزمین،[ آب فرو میمرده می

گونه،  آوریم. ایناى برمیو با ]برکتِ[ آن ]آب[ هر گونه میوه

 سازیم؛ باشد كه پند گیرید.مردگان را ]نیز از قبر[ خارج مى

ََٰح بُۡشَرُۢا َبيَۡن يََدۡي َرۡحمَ  َِي هِذي يُۡرِسُل ٱلر  تِهِۖۦۡ َحتهيَٰٓ إَِذآ  وَُهَو ٱل
نَزلَۡنا بِهِ ٱلَۡمآَء  

َ
ي ِٖت فَأ قَلهۡت َسَحاٗبا ثَِقالٗا ُسۡقَنَُٰه لَِبلَٖد مه

َ
أ

رُِج ٱلَۡمۡوتَيَٰ  
َمَرَِٰتِۚ َكَذَٰلَِك ُنخۡ ِ ٱلثه

ۡخرَۡجَنا بِهِۦ ِمن ُكل 
َ
فَأ

ُرونَ   ٥٧ لََعلهُكۡم تََذكه

. سرزمین پاکیزه ]و آماده،[ گیاهش به فرمان  58

زاری[ که  روید و از آن ]شورهپروردگارش ]فراوان و ُپربار[ می

روید. این  ارزش نمیناپاک است، جز ]گیاهی[ اندک و بی

گزارند، گونه آیات ]خود[ را برای گروهی که سپاس می

 کنیم. گوناگون بیان می

ي ُِب َيخُۡرُج َنَباتُُهۥ بِإِۡذِن َرب ِهِۖۦۡ  هِذي َخُبَث لَا  َوٱلَۡبلَُد ٱلطه َوٱل
ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم   ها نَِكٗداْۚ َكَذَٰلَِك نَُصر  َيخُۡرُج إِل

 ٥٨ يَۡشُكُرونَ 

تردید، ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس  . بی59

گفت: »ای قوم من، هللا را عبادت کنید که جز او معبودی  

 حق[ ندارید. ]اگر او را عبادت نکنید،[ من بر شما از]به

 ترسم«.عذاب روزی بزرگ می

َ َما   ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ قَۡوِمهِۦ َفَقاَل َيََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
لََقۡد أ

َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٍم  
َ
ۥٓ إِن ِٓي أ ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل لَُكم م 

 ٥٩ َعِظيمٖ 
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. اشراف ]و بزرگان[ قومش گفتند: »به راستی که ما تو  60

 بینیم«. اهِی آشکار میرا در گمر
بِينٖ  ََٰك فِي َضَلَٰٖل مُّ ۦٓ إِنها لَنََرى  ٦٠ قَاَل ٱلَۡملَُأ ِمن قَۡوِمهِ

. او گفت: »ای قوم من، هیچ گونه گمراهی ]و 61

ای از ]جانب[ انحرافی[ در من نیست؛ بلکه من فرستاده

 پروردگار جهانیان هستم. 

ِ  قَاَل َيََٰقۡوِم لَيَۡس بِي َضَلَٰلَة  َوَلَٰكِ  ِن رهب  ن ِي رَُسول  م 
 ٦١ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

رسانم و برایتان های پروردگارم را به شما می. پیام62

دانم کنم و از ]شریعتِ[ هللا چیزهایی میخیرخواهی می

 دانید. که شما نمی

ِ َما لَا   ۡعلَُم ِمَن ٱَّلله
َ
نَصُح لَُكۡم َوأ

َ
بَل ُِغُكۡم رَِسََٰلَِٰت َرب ِي َوأ

ُ
أ

 ٦٢ َتۡعلَُمونَ 

اید كه پندى از جانب پروردگارتان توسط  ه. آیا تعجب كرد63

مردى از خوِد شما برایتان آمده است تا شما را ]از عذاب 

قیامت[ بیم دهد که پروا پیشه کنید و باشد که مشمول 

 رحمت گردید؟«

ِنُكۡم   ب ُِكۡم عَلَىَٰ رَُجٖل م  ِن ره ن َجآَءُكۡم ذِۡكر  م 
َ
وََعِجۡبُتۡم أ

َ
أ

 ٦٣ نِذَرُكۡم َولَِتتهُقواْ َولََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ لِيُ 

. اما وی را دروغگو پنداشتند؛ آنگاه ما او و کسانی را که  64

که آیات همراهش در کشتی بودند نجات دادیم و کسانی 

ما را تکذیب کرده بودند غرق کردیم. به راستی که آنان ]در  

 قبال حق،[ گروهی نابینا بودند.

هِذيَن   ۡغَرۡقَنا ٱل
َ
هِذيَن َمَعُهۥ فِي ٱلُۡفلِۡك َوأ نجَۡيَنَُٰه َوٱل

َ
بُوُه فَأ فََكذه

ْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ قَۡوًما َعِمينَ  بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ  ٦٤ َكذه

. و به ]سوی قوم[ عاد، برادرشان ـ هودـ را ]فرستادیم[. 65

معبودی  او گفت: »ای قوم من، هللا را عبادت کنید که جز او 

 کنید؟«حق[ ندارید. آیا پروا نمی]به

َ َما لَُكم   َخاُهۡم ُهوٗداْۚ قَاَل َيََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
۞َوِإلَيَٰ عَاٍد أ

فَلَا َتتهُقونَ 
َ
ۥْٓۚ أ ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل  ٦٥ م 

. اشراف ]و بزرگان[ قوم او که کافر بودند گفتند: 66

م؛ و ما قطعاً تو را از  بینیگمان، ما تو را در نادانی می»بی

 پنداریم«. دروغگویان می

ََٰك فِي َسَفاَهةٖ   ۦٓ إِنها لَنََرى هِذيَن َكَفُرواْ ِمن قَۡوِمهِ قَاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
َِٰذبِينَ   ٦٦ َوِإنها لََنُظنَُّك ِمَن ٱلَۡك

ای در من  گونه نادانی . گفت: »ای قوم من، هیچ67

روردگار جهانیان ای از ]جانب[ پنیست؛ بلکه من فرستاده

 هستم.

  ِ ِن رهب  قَاَل َيََٰقۡوِم لَيَۡس بِي َسَفاَهة  َوَلَِٰكن ِي رَُسول  م 
 ٦٧ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

رسانم و من های پروردگارم را به شما می. پیام68

 خیرخواهی امین برایتان هستم.
نَا۠ لَُكۡم نَاِصٌح 

َ
بَل ُِغُكۡم رَِسََٰلَِٰت َرب ِي َوأ

ُ
ِمينٌ أ

َ
 ٦٨ أ

اید كه پندى از جانب پروردگارتان توسط  ه. آیا تعجب كرد69

مردى از خوِد شما برایتان آمده است تا شما را ]از عذاب 

که ]هللا[ پس از  قیامت[ بیم دهد؟ و به یاد آورید هنگامی 

قوم نوح، شما را جانشینان ]آنان[ قرار داد و به شما در 

های هللا را به یاد  پس نعمت آفرینش، فزونی ]و قدرت[ داد.

 آورید؛ باشد که رستگار شوید«. 

ِنُكۡم   ب ُِكۡم عَلَىَٰ رَُجٖل م  ِن ره ن َجآَءُكۡم ذِۡكر  م 
َ
وََعِجۡبُتۡم أ

َ
أ

لُِينِذَرُكۡمْۚ َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ َجَعلَُكۡم ُخلََفآَء ِمنُۢ َبۡعِد قَۡوِم نُوٖح  
ۖۡ فَٱۡذ  َطٗة ۡ

ِ لََعلهُكۡم  َوَزاَدُكۡم فِي ٱلۡخَلِۡق بَص  ُكُرٓواْ َءالَآَء ٱَّلله
 ٦٩ ُتۡفلُِحونَ 
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ای که فقط هللا را  . ]کافران[ گفتند: »آیا به سوی ما آمده70

کردند رها کنیم؟ عبادت کنیم و آنچه را پدرانمان عبادت می 

پس اگر از راستگویانی، آنچه ]از عذاب الهی که[ به ما  

 دهی، بیاور«.وعده می

َ وَۡحَدهُۥ َونََذَر َما َكاَن َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا  ِجۡئتََنا لَِنۡعُبَد ٱَّلله
َ
قَالُٓواْ أ

َِٰدقِينَ  تَِنا بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه
ۡ
 ٧٠ فَأ

تردید، عذاب و خشمی ]سخت[ از  . ]هود[ گفت: »بی71

]سوی[ پروردگارتان بر شما واقع شده ]و شما را فراگرفته[  

هایی که خوِد شما و پدرانتان آنها را  . آیا دربارۀ اسماست

اید و هللا هیچ دلیلی بر ]حقانیتِ[ آنها ]معبود[ نام نهاده

کنید؟ پس منتظر باشید نازل نکرده است با من مجادله می

 گمان، من ]نیز[ با شما از منتظرانم«. ]که[ بی

ب ُِكۡم رِۡجس   ِن ره وََغَضٌبۖۡ   قَاَل قَۡد َوَقَع َعلَۡيُكم م 
َل   ا نَزه نُتۡم َوَءابَآؤُُكم مه

َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَمآٖء َسمه

َ
تَُجَِٰدلُونَنِي فِٓي أ

َ
أ

َِن   ُ بَِها ِمن ُسلَۡطَٰٖنِۚ فَٱنَتِظُرٓواْ إِن ِي َمَعُكم م  ٱَّلله
 ٧١ ٱلُۡمنَتِظرِينَ 

. پس او و کسانی را که همراهش بودند به رحمت ]و 72

دادیم و ریشۀ کسانی که  لطفی[ از ]جانب[ خویش نجات

 آیات ما را تکذیب کردند و از مؤمنان نبودند، برانداختیم.

هِذيَن   ِنها َوَقَطۡعَنا َدابَِر ٱل هِذيَن َمَعُهۥ بَِرۡحمَةٖ م  نجَۡيَنَُٰه َوٱل
َ
فَأ

بُواْ أَـِبَيَٰتَِناۖۡ َوَما َكانُواْ ُمۡؤِمنِينَ   ٧٢ َكذه

صالح ـ را  . و به ]سوی قوم[ ثَمود، برادرشان ـ73

]فرستادیم[. او گفت: »ای قوم من، هللا را عبادت کنید که  

تردید، دلیل روشنی از  حق[ ندارید. بیجز او معبودی ]به

شترِ ]سوی[ پروردگارتان برای شما آمده است. این ماده

ای برایتان ها بیرون آمده است[ معجزههللا ]که از دِل صخره

ذارید تا در زمین هللا  است؛ پس او را ]به حال خود[ واگ

]بچرد و علف[ بخورد و به او آزار ]و آسیبی[ نرسانید که  

 شما را عذابی دردناک فرا خواهد گرفت. 

َ َما لَُكم   َخاُهۡم َصَٰلِٗحاْۚ قَاَل َيََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
َوِإلَيَٰ َثُموَد أ

 ِ ب  ِن ره ۖۥۡ قَۡد َجآَءتُۡكم بَي َِنة  م  ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل ُكۡمۖۡ َهَِٰذهِۦ نَاقَُة  م 
وَها   ِۖۡ َولَا َتَمسُّ ۡرِض ٱَّلله

َ
ُكۡل فِٓي أ

ۡ
ۖۡ فََذُروَها تَأ ِ لَُكۡم َءايَٗة ٱَّلله

لِيم  
َ
ُخَذُكۡم َعَذاٌب أ

ۡ
 ٧٣ بُِسوٖٓء َفَيأ

که ]هللا[ شما را پس از ]قوم[  . و به یاد آورید هنگامی 74

  عاد، جانشینان ]آنان[ قرار داد و در زمین مستقر ساخت

ها کنید و در کوههایش قصرهایی بنا می که در دشت

های هللا را به یاد آورید و تراشید. پس نعمتهایی می خانه

 در زمین به فساد ]و تباهی[ نکوشید«. 

ُكۡم فِي  
َ
َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ َجَعلَُكۡم ُخلََفآَء ِمنُۢ َبۡعِد عَادٖ َوبَوهأ

ۡرِض َتتهِخُذوَن ِمن ُسُهولَِها قُ 
َ
ُصوٗرا َوَتۡنِحُتوَن ٱلِۡجَباَل ٱلۡأ

ۡرِض  
َ
ِ َولَا َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ ُبُيوٗتاۖۡ فَٱذُۡكُرٓواْ َءالَآَء ٱَّلله

 ٧٤ ُمۡفِسِدينَ 

کردند، به  . اشراف ]و بزرگان[ قوِم او که گردنکشی می75

مستضعفان ـ به ]همان[ کسانی از آنان که ایمان آورده 

دانید که صالح از ]طرف[  بودندـ گفتند: »آیا ]به یقین[ می

پروردگارش فرستاده شده است؟« ]آنان[ گفتند: »ما به  

 آنچه او با آن فرستاده شده است ایمان داریم«.

هِذيَن ٱۡسُتۡضعُِفواْ   هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ لِل قَاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
نه  

َ
َتۡعلَُموَن أ

َ
ب ِهۚۦِْ  لَِمۡن َءاَمَن ِمۡنُهۡم أ ِن ره ۡرَسل  م  َصَٰلِٗحا مُّ

ۡرِسَل بِهِۦ ُمۡؤِمُنونَ 
ُ
 ٧٥ قَالُٓواْ إِنها بَِمآ أ

کردند گفتند: »ما به آنچه  . کسانی که گردنکشی می76

 اید، باور نداریم«. شما به آن ایمان آورده
هِذٓي َءاَمنُتم بِهِۦ َكَٰفُِرونَ  هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرٓواْ إِنها بِٱل  ٧٦ قَاَل ٱل

شتر را پِی کردند و از فرمان پروردگارشان . پس ماده77

سرپیچی نمودند و گفتند: »ای صالح، اگر از پیامبران 

دهی ]بر ]الهی[ هستی، آنچه از عذاب که به ما وعده می

 سرمان[ بیاور«.

ۡمرِ َرب ِِهۡم َوَقالُواْ َيََٰصَٰلُِح ٱئۡتِنَ 
َ
اقََة وََعَتۡواْ َعۡن أ ا  َفَعَقُرواْ ٱلنه

 ٧٧ بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ 
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لرزه ]شدیدی[ آنان را فراگرفت؛ و در  . سرانجام زمین78

 های خود به روی افتادند ]و هالک شدند[.خانه
ۡصَبُحواْ فِي َدارِهِۡم َجَٰثِِمينَ 

َ
َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة فَأ

َ
 ٧٨ فَأ

فت: »ای قوم من،  . پس ]صالح[ از آنان روی گرداْند و گ79

من پیام پروردگارم را به شما رساندم و برایتان خیرخواهی 

گران را دوست کردم؛ ولى شما ]خیرخواهان و[ نصیحت

 ندارید«.

بۡلَۡغُتُكۡم رَِسالََة َرب ِي  
َ
هيَٰ َعۡنُهۡم َوَقاَل َيََٰقوِۡم لََقۡد أ َفَتَول

َِٰصحِ  ها ُتحِبُّوَن ٱلنه  ٧٩ ينَ َونََصۡحُت لَُكۡم َوَلَِٰكن ل

که به قوم خود گفت:  [ . و لوط را ]به پیامبری فرستادیم 80

دهید که پیش از شما »آیا کار بسیار زشتی را انجام می

 هیچ یک از جهانیان انجام نداده است؟

تُوَن ٱلَۡفَِٰحَشَة َما َسَبَقُكم بَِها  
ۡ
تَأ

َ
ۦٓ أ َولُوًطا إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ

َِن ٱلَۡعَٰلَمِ  َحٖد م 
َ
 ٨٠ ينَ ِمۡن أ

. شما از روى شهوت، به جاى زنان، با مردان 81

اید و[ آمیزید. آرى، شما ]از حدود الهی فراتر رفتهمى

 گروهى تجاوزكارید«.

نُتۡم قَۡوم   
َ
ِۚ بَۡل أ ِن ُدوِن ٱلن َِسآِء تُوَن ٱلر َِجاَل َشۡهَوٗة م 

ۡ
إِنهُكۡم لََتأ

ۡسِرفُونَ   ٨١ مُّ

نبود كه گفتند: »آنان را از  . و]لى[ پاسخ قومش جز این 82

تردید، اینها افرادی شهرتان بیرون كنید؛ ]چرا که[ بی

 َمآب[ هستند«. پاکدامن ]و مقدس

ِن   ۡخرُِجوُهم م 
َ
ن قَالُٓواْ أ

َ
هٓا أ ۦٓ إِل َوَما َكاَن َجَواَب قَۡوِمهِ

ُرونَ  نَاس  َيَتَطهه
ُ
 ٨٢ قَۡريَتُِكۡمۖۡ إِنهُهۡم أ

نجات دادیم؛ مگر همسرش . پس ما او و خاندانش را 83

 که از بازماندگان ]در عذاب[ بود. 
تَُهۥ َكانَۡت ِمَن ٱلَۡغَٰبِِرينَ 

َ
ها ٱۡمَرأ ۥٓ إِل ۡهلَُه

َ
نجَۡيَنَُٰه َوأ

َ
 ٨٣ فَأ

. و بارانی ]از سنگ[ بر آنان باریدیم. پس بنگر که  84

 سرانجام گناهکاران چگونه بود. 
َطٗراۖۡ  ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مه

َ
َٰقَِبُة  َوأ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َع

 ٨٤ ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

. و به سوی ]مردم[ َمدیَن، برادرشان ُشعیب را 85

]فرستادیم[. او گفت: »ای قوم من، هللا را عبادت کنید که  

حق[ ندارید. یقیناً از ]سوی[ پروردگارتان جز او معبودی ]به

دلیلی روشن برای شما آمده است؛ پس ]حقِ[ پیمانه و 

ترازو را کامل ]و درست[ ادا کنید و از اجناس مردم نکاهید 

و در زمین ـ پس از اصالحش ـ فساد نکنید. اگر ایمان دارید، 

 این برای شما بهتر است؛

َ َما لَُكم   َخاُهۡم ُشَعۡيٗباْۚ قَاَل َيََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
َوِإلَيَٰ َمۡدَيَن أ

ۖۥۡ قَۡد َجآَءتۡ  ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل ۡوفُواْ  م 
َ
ب ُِكۡمۖۡ فَأ ِن ره ُكم بَي َِنة  م 

ۡشَيآَءُهۡم َولَا  
َ
اَس أ ٱلَۡكۡيَل َوٱلِۡميَزاَن َولَا َتۡبَخُسواْ ٱلنه

َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم إِن   ۡرِض َبۡعَد إِۡصَلَِٰحَهاْۚ َذ
َ
ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ
ۡؤِمنِينَ   ٨٥ ُكنُتم مُّ

ی و دزدی و . و بر سر هر راهى ننشینید كه ]با زورگیر86

تهدید به قتل، مردم را[ بترسانید و هر کس را که ایمان 

دارد از راه هللا بازدارید و راهش را منحرف بخواهید ]که به  

هدایت دست نیابد[؛ و به یاد آورید هنگامى را كه اندک 

بودید، سپس هللا ]تعداد[ شما را فزونی بخشید؛ و بنگرید 

 ه بود. که سرانجاِم مفسدان ]تبهکار[ چگون

وَن َعن َسبِيِل   ِ ِصَرَٰٖط تُوِعُدوَن َوتَُصدُّ
َولَا َتۡقُعُدواْ بِكُل 

ِ َمۡن َءاَمَن بِهِۦ َوَتۡبُغوَنَها ِعوَٗجاْۚ َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ ُكنُتۡم   ٱَّلله
َٰقَِبُة ٱلُۡمۡفِسِدينَ   ٨٦ قَلِيلٗا فََكثهَرُكۡمۖۡ َوٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع
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ام به آنچه با آن فرستاده شده. اگر گروهى از شما 87

ایمان آوردند و گروه دیگر ایمان نیاوردند، صبر كنید تا هللا 

 میان ما داورى كند و او بهترین داور است«. 

ۡرِسلُۡت بِهِۦ َوَطآئَِفة   
ُ
هِذٓي أ ِنُكۡم َءاَمُنواْ بِٱل َوِإن َكاَن َطآئَِفة  م 

هۡم يُۡؤِمُنواْ فَٱۡصبُِرواْ َحتهيَٰ َيحۡكُ  ُ بَيَۡنَناْۚ وَُهَو َخيُۡر  ل َم ٱَّلله
 ٨٧ ٱلَۡحَِٰكِمينَ 

ورزیدند گفتند:  . اشراف ]و بزرگان[ قومش كه تكبر مى88

»ای شعیب، قطعاً تو و کسانی را که همراهت ایمان 

کنیم؛ ]پس یا بروید[ یا به اند از شهرمان بیرون میآورده

تی[ اگر گردید«. ]شعیب[ گفت: »آیا ]بازگردیم حآیین ما باز

 از آن کراهت داشته ]و بیزار[ باشیم؟

هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ لَُنۡخرَِجنهَك   ۞قَاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
ۡو لََتُعوُدنه فِي  

َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعَك ِمن قَۡريَتَِنآ أ َيَُٰشَعۡيُب َوٱل

َولَۡو ُكنها َكَٰرِهِينَ 
َ
 ٨٨ ِملهتَِناْۚ قَاَل أ

آیین شما برگردیم پس از آنكه هللا ما را از آن  . اگر به 89

ایم؛ و سزاوار نجات بخشید، در حقیقت، به هللا دروغ بسته

ما نیست كه به آن بازگردیم، مگر آنكه هللا ـ پروردگار ما ـ 

بخواهد. علم پروردگارمان همه چیز را فراگرفته است؛ بر 

به حق ایم. پروردگارا، میان ما و قوممان هللا توكل كرده

 داورى كن و تو بهترین داورى«. 

ِ َكِذبًا إِۡن ُعۡدنَا فِي ِملهتُِكم َبۡعَد إِۡذ   قَِد ٱۡفتََرۡيَنا عَلَى ٱَّلله
ن يََشآَء  

َ
هٓا أ ن نهُعوَد فِيَهآ إِل

َ
ُ ِمۡنَهاْۚ َوَما يَُكوُن لََنآ أ ََٰنا ٱَّلله َنجهى
ُ َربَُّناْۚ وَِسَع َربَُّنا ُكله َشۡيٍء ِعلۡ  ِ تَوَكهلَۡناْۚ َربهَنا  ٱَّلله ًماْۚ عَلَى ٱَّلله

نَت َخيُۡر ٱلَۡفَٰتِِحينَ 
َ
ِ َوأ  ٨٩ ٱۡفَتۡح بَيَۡنَنا َوبَيَۡن قَۡوِمَنا بِٱلۡحَق 

. و اشراف ]و بزرگان[ قومش که کافر بودند گفتند: »اگر  90

 از شعیب پیروی کنید، قطعاً زیانکار خواهید بود«. 
هِذيَن َكفَ  ُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ لَئِِن ٱتهَبۡعُتۡم ُشَعۡيًبا َوَقاَل ٱلَۡملَُأ ٱل

 ٩٠ إِنهُكۡم إِٗذا لهَخَِٰسُرونَ 

های  . آنگاه زلزلۀ ]شدیدی[ آنان را فراگرفت؛ و در خانه91

 خود به روْی درافتادند ]و هالک شدند[. 
ۡصَبُحواْ فِي َدارِهِۡم َجَٰثِِمينَ 

َ
َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة فَأ

َ
 ٩١ فَأ

که شعیب را دروغگو انگاشتند ]چنان از بین   . کسانی92

اند؛ و آنان که  رفتند که[ گویی هرگز در آن ]دیار[ نبوده

 شعیب را دروغگو انگاشتند، خود زیانکار بودند. 

بُواْ   هِذيَن َكذه هۡم َيۡغَنۡواْ فِيَهاْۚ ٱل ن ل
َ
بُواْ ُشَعۡيٗبا َكأ هِذيَن َكذه ٱل

 ٩٢ ٱلَۡخَِٰسِرينَ ُشَعۡيٗبا َكانُواْ ُهُم 

[ از آنان روى برگرداند و گفت: »اى قوم  . پس ]شعیب93

های پروردگارم را به شما رساندم و تردید، پیاممن، بی

پندتان دادم. پس چگونه برای گروهى كافر ]لجوج[  

 اندوهگین باشم؟« 

بۡلَۡغُتُكۡم رَِسََٰلَِٰت رَ 
َ
هيَٰ َعۡنُهۡم َوَقاَل َيََٰقوِۡم لََقۡد أ ب ِي  َفَتَول

 ٩٣ َونََصۡحُت لَُكۡمۖۡ فََكۡيَف َءاَسيَٰ عَلَىَٰ قَۡوٖم َكَٰفِرِينَ 

. و ما در هیچ شهر ]و دیاری[ پیامبری نفرستادیم، مگر  94

ها گرفتار ساختیم؛  ها و سختیاینکه ساکنانش را به رنج

 باشد که ]به درگاه الهی، فروتنی و[ تضرع کنند. 

ِن ۡرَسلَۡنا فِي قَۡريَةٖ م 
َ
َسآِء    َوَمآ أ

ۡ
ۡهلََها بِٱلَۡبأ

َ
َخۡذنَآ أ

َ
هٓا أ نهِبي ٍ إِل

رهُعونَ  آِء لََعلهُهۡم يَضه ره  ٩٤ َوٱلضه

. سپس به جای ناخوشی ]و بدی،[ نیکی ]و خوشی[  95

تردید، به پدران ما ]نیز آوردیم تا افزون شدند و گفتند: »بی

رسید«. پس در  [ سختی و راحتی مىبه حكم طبیعت،

خبر بودند، ناگهان آنان را ]به عذاب سخت[ بیحالى كه 

 گرفتیم.

َقالُواْ قَۡد َمسه   ي ِئَةِ ٱلۡحََسَنَة َحتهيَٰ َعَفواْ وه لَۡنا َمكَاَن ٱلسه ُثمه بَده
َخۡذَنَُٰهم َبۡغَتٗة وَُهۡم لَا  

َ
آُء فَأ ره آُء َوٱلسه ره َءابَآَءنَا ٱلضه

 ٩٥ يَۡشُعُرونَ 
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کردند،  آوردند و پروا مییمان می. و اگر اهل آن شهرها ا96

گشودیم؛ [ برکات آسمان و زمین را بر آنان می]درهای

های ما را[ تکذیب کردند؛ پس به ]كیفرِ[  ولی ]آیات و پیام 

 .کردند، آنان را ]به عذاب[ فروگرفتیمآنچه می

ۡهَل ٱلُۡقَرىَٰٓ َءاَمُنواْ َوٱتهَقۡواْ لََفَتۡحَنا َعلَۡيهِ 
َ
نه أ

َ
م بَرََكَٰٖت  َولَۡو أ

َخۡذَنَُٰهم بَِما َكانُواْ  
َ
بُواْ فَأ ۡرِض َوَلَِٰكن َكذه

َ
َمآِء َوٱلۡأ َِن ٱلسه م 

 ٩٦ يَۡكِسُبونَ 

. آیا ساکنان ]این[ شهرها در امانند از اینکه عذاب ما 97

 اند به سراغشان بیاید؟که خفته هنگام]ناگهان[ شب
تَِيُهم

ۡ
ن يَأ

َ
ۡهُل ٱلُۡقَرىَٰٓ أ

َ
ِمَن أ

َ
فَأ

َ
ُسَنا بََيَٰٗتا وَُهۡم نَآئُِمونَ  أ

ۡ
 ٩٧ بَأ

. و آیا ساکنان ]این[ شهرها در امانند از اینکه عذاب ما 98

که به بازی ]و امور بیهوده[ سرگرمند، به سراغشان نیمروز 

 بیاید؟

ُسَنا ُضٗحي وَُهۡم  
ۡ
تَِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ۡهُل ٱلُۡقَرىَٰٓ أ

َ
ِمَن أ

َ
َوأ

َ
أ

 ٩٨ يَلَۡعُبونَ 

اند؟ ]حال . آیا خود را از مكر ]و تدبیر[ هللا ایمن دانسته99

[ خود را از مكرِ هللا در امان  [ جز مردِم زیانكار، ]كسىآنكه

 داند.نمى 

ها ٱلَۡقۡوُم   ِ إِل َمُن َمۡكَر ٱَّلله
ۡ
ِْۚ فَلَا يَأ ِمُنواْ َمۡكَر ٱَّلله

َ
فَأ

َ
أ

 ٩٩ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

براى كسانى كه زمین را پس از ساكنان . مگر 100

برند، روشن نشده است كه اگر  [ آن به ارث مى]پیشین

کردیم  خواستیم، آنان را به ]كیفر[ گناهانشان نابود میمی

نهادیم تا دیگر ]ندای حق را[  هایشان ُمهر مىو بر دل 

 نشنوند؟ 

ۡرَض ِمنُۢ َبۡعدِ 
َ
هِذيَن يَرِثُوَن ٱلۡأ َولَۡم َيۡهِد لِل

َ
هۡو نََشآُء   أ ن ل

َ
ۡهلَِهآ أ

َ
أ

َصۡبَنَُٰهم بُِذنُوبِِهۡمْۚ َوَنۡطَبُع عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم َفُهۡم لَا  
َ
أ

 ١٠٠ يَۡسَمُعونَ 

. ]ای پیامبر،[ اینها شهرهایی است كه برخى از  101

تردید، پیامبران كنیم. بیخبرهایشان را بر تو حكایت مى

آنان آنها دالیل روشن را برایشان آوردند؛ ولی 

خواستند به چیزی که پیشتر دروغ شمرده بودند نمی 

های کافران، این گونه ُمهر ]غفلت[  ایمان بیاورند. هللا بر دل

 نهد.می

ۢنَبآئَِهاْۚ َولََقۡد َجآَءۡتُهۡم  
َ
تِلَۡك ٱلُۡقَرىَٰ َنُقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

ْۚ  رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَما َكانُواْ لُِيۡؤِمُنواْ بَِما كَ  بُواْ ِمن َقۡبُل ذه
َٰفِرِينَ  ُ عَلَىَٰ قُلُوِب ٱلَۡك  ١٠١ َكَذَٰلَِك َيۡطَبُع ٱَّلله

. و در بیشتر آنان وفای به عهد نیافتیم و اکثرشان را  102

 جداً نافرمان یافتیم. 
ۡكثَرَُهۡم  

َ
ِۡن َعۡهدِٖۖ َوِإن وََجۡدنَآ أ ۡكثَرِهِم م 

َ
َوَما وََجۡدنَا لِأ

 ١٠٢ لََفَِٰسقِينَ 

سپس بعد از آنها موسی را با آیات خویش به سوی  . 103

[  فرعون و بزرگان قومش فرستادیم؛ ولى آنها به آن ]آیات 

كفر ورزیدند؛ پس بنگر که سرانجاِم تبهکاران چگونه بوده  

 .است

وَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنآ إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ   ُثمه َبَعۡثَنا ِمنُۢ َبۡعِدهِم مُّ
َٰقَِبُة ٱلُۡمۡفِسِدينَ َفَظلَُمواْ   ١٠٣ بَِهاۖۡ فَٱنُظۡر َكۡيَف كَاَن َع

ای از  . و موسی گفت: »ای فرعون، من فرستاده104

 ]سوی[ پروردگار جهانیانم.
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِن رهب   ١٠٤ َوَقاَل ُموَسيَٰ َيَٰفِرَۡعۡوُن إِن ِي رَُسول  م 

حق . سزاوار است كه در مورد هللا جز ]به راستى و[ 105

ای روشن[ از  تردید، من دلیل ]و معجزهسخن نگویم. بی

اسرائیل را همراه ام؛ پس بنیپروردگارتان برای شما آورده

 من بفرست«. 

ْۚ قَۡد ِجۡئُتُكم   ها ٱلۡحَقه ِ إِل قُوَل عَلَى ٱَّلله
َ
هٓا أ ن ل

َ
َحقِيٌق عَلَىَٰٓ أ

ۡرِسۡل َمِعَى بَنِٓي إِسۡ 
َ
ب ُِكۡم فَأ ِن ره َِٰٓءيَل بِبَي َِنةٖ م   ١٠٥ َر
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ای ]و[ اگر راست ای آورده. ]فرعون[ گفت: »اگر معجزه106

 گویى، آن را بیاور«. می
ِت بَِهآ إِن ُكنَت ِمَن  

ۡ
قَاَل إِن ُكنَت ِجۡئَت أَـِبيَةٖ فَأ

َِٰدقِينَ   ١٠٦ ٱلصه

. پس ]موسی[ عصایش را انداخت و ناگهان ]تبدیل 107

 . به[ اژدهایی آشکار ]و بزرگ تبدیل[ شد
بِين   لَۡقىَٰ َعَصاهُ فَإَِذا ِهَي ُثۡعَبان  مُّ

َ
 ١٠٧ فَأ

[ بیرون آورد و ناگهان براى  . و دستش را ]از گریبان108

 نمود.[ میتماشاگران سپید ]و درخشان
َِٰظرِينَ   ١٠٨ َونََزَع يََدهُۥ فَإَِذا ِهَي َبۡيَضآُء لِلنه

ین  . اشراف ]و بزرگان[ قوم فرعون گفتند: »حقا که ا109

 ]مرد[ جادوگری داناست«.
 ١٠٩ قَاَل ٱلَۡملَُأ ِمن قَۡوِم فِرَۡعۡوَن إِنه َهََٰذا لََسَِٰحٌر َعلِيم  

خواهد شما را از سرزمینتان . ]فرعون گفت:[ »او می110

 بیرون کند؛ پس نظرتان چیست؟« 
ۡرِضُكۡمۖۡ َفَماَذا 

َ
ِۡن أ ن ُيخۡرَِجُكم م 

َ
ُمُرونَ يُرِيُد أ

ۡ
 ١١٠ تَأ

. آنان گفتند: »کارِ او و برادرش را به تأخیر بینداز و 111

 را به ]همۀ[ شهرها بفرست؛  آوریمأموراِن جمع
ۡرِسۡل فِي ٱلَۡمَدآئِِن َحَِٰشِرينَ 

َ
َخاهُ َوأ

َ
رِۡجۡه َوأ

َ
 ١١١ قَالُٓواْ أ

ِ  . تا همۀ جادوگران دانا ]و ماهر[ را نزدت بیاورند«.112 تُوَك ب
ۡ
ِ َسَِٰحٍر َعلِيمٖ يَأ

 ١١٢ كُل 

،[ جادوگران نزد فرعون آمدند ]و[ گفتند:  . و ]سرانجام113

»آیا اگر ما پیروز شدیم، ]نزد تو[ پاداشی خواهیم  

 داشت؟«

ۡجًرا إِن ُكنها َنحُۡن  
َ
َحَرُة فِرَۡعۡوَن قَالُٓواْ إِنه لََنا لَأ وََجآَء ٱلسه

 ١١٣ ٱلَۡغَٰلِبِينَ 

آری، قطعاً شما از مقر بان ]درگاهم[ . ]فرعون[ گفت: »114

 خواهید بود«. 
بِينَ   ١١٤ قَاَل َنَعۡم َوِإنهُكۡم لَِمَن ٱلُۡمَقره

. ]در روز موعود، جادوگران مغرورانه[ گفتند: »ای 115

موسی، یا تو نخست ]عصایت را[ بیفکن یا ما ]ابزار خود  

 افکنیم«. را[ می

ن  
َ
آ أ ن نهُكوَن َنحُۡن  قَالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِمه

َ
آ أ تُلِۡقَى َوِإمه

 ١١٥ ٱلُۡملۡقِينَ 

. ]موسی[ گفت: »شما بیفکنید«. هنگامی که  116

]ابزارشان را[ افکندند، چشمان مردم را افسون کردند و 

 آنان را سخت ترساندند و جادویی بزرگ ]پدید[ آوردند.

ۡعيُنَ 
َ
لَۡقۡواْ َسَحُرٓواْ أ

َ
آ أ ْۖۡ فَلَمه لُۡقوا

َ
اِس َوٱۡستَرَۡهُبوُهۡم  قَاَل أ  ٱلنه

 ١١٦ وََجآُءو بِِسۡحٍر َعِظيمٖ 

. و ]ما[ به موسی وحی کردیم که: »عصایت را  117

بینداز«. ناگهان آن ]عصا، به مار بزرگی تبدیل شد و[ آنچه  

 بلعید.را به دروغ ساخته بودند، فرو 

لِۡق َعَصاَكۖۡ فَإِذَ 
َ
ۡن أ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
ا ِهَي تَلَۡقُف َما  ۞َوأ

فُِكونَ 
ۡ
 ١١٧ يَأ

كردند باطل  . پس حقیقت آشكار گردید و آنچه مى118

 شد.
 ١١٨ فَوََقَع ٱلۡحَقُّ َوبََطَل َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

. و ]فرعون و فرعونیان همگی در[ آنجا شکست 119

 خوردند و خوار گردیدند،
 ١١٩ نَ َفُغلُِبواْ ُهَنالَِك َوٱنَقلَُبواْ َصَٰغِرِي 
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َحَرُة َسَِٰجِدينَ  . و جادوگران به سجده افتادند. 120 لِۡقَى ٱلسه
ُ
 ١٢٠ َوأ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  . گفتند: »به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم؛121  ١٢١ قَالُٓواْ َءاَمنها بَِرب 

ِ ُموَسيَٰ َوَهَُٰرونَ  . پروردگار موسی و هارون«.122  ١٢٢ َرب 

»پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او  . فرعون گفت: 123

ایمان آوردید؟ قطعاً این نیرنگى است كه در شهر به راه  

اید تا ساکنانش را از آن بیرون كنید. پس به زودى انداخته

 ]نتیجۀ کارتان را[ خواهید دانست.

ۡن َءاَذَن لَُكۡمۖۡ إِنه َهََٰذا  
َ
قَاَل فِرَۡعۡوُن َءاَمنُتم بِهِۦ َقۡبَل أ

ۡهلََهاۖۡ فََسۡوَف  لََمۡكر  
َ
َكۡرُتُموهُ فِي ٱلَۡمِديَنةِ لُِتۡخرُِجواْ ِمۡنَهآ أ  مه

 ١٢٣ َتۡعلَُمونَ 

. یقیناً دست و پایتان را بر خالِف یكدیگر ]از چپ و 124

 آویزم«.كنم و همگی شما را به دار مىراست[ قطع مى
ِۡن ِخَلَٰٖف ُثمه  رُۡجلَُكم م 

َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
َعنه أ ِ َقط 

ُ
َصل َِبنهُكۡم  لَأ

ُ
 لَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
 ١٢٤ أ

تردید، ما ]پس از مرگ[ به سوی  . آنان گفتند: »بی125

 گردیم پروردگارمان بازمی 
 ١٢٥ قَالُٓواْ إِنهآ إِلَيَٰ َرب َِنا ُمنَقلُِبونَ 

گیری جز به این  . و ]ای فرعون،[ تو از ما ایراد نمى 126

به ما رسید ـ  سبب كه به معجزات پروردگارمان ـ آنگاه که

ایمان آوردیم. پروردگارا، بر ما شکیبایی ]و استقامت[ ببار و 

 ما را در حالی بمیران که تسلیم ]فرمان تو[ هستیم«.

ا َجآَءۡتَناْۚ َربهَنآ   ۡن َءاَمنها أَـِبَيَِٰت َرب َِنا لَمه
َ
هٓا أ َوَما تَنقُِم ِمنهآ إِل

فۡرِۡغ َعلَۡيَنا َصبٗۡرا 
َ
َنا ُمۡسلِِمينَ أ  ١٢٦ َوتََوفه

. و بزرگان قوم فرعون ]به او[ گفتند: »آیا موسی و 127

کنی تا در این سرزمین فساد کنند و تو و قومش را رها می

معبودانت را رها كنند؟«. ]فرعون[ گفت: »]هرگز؛ بلکه[  

[  پسرانشان را خواهیم کشت و زنانشان را ]برای کنیزی

 ایم«.ما بر آنان چیرهزنده خواهیم گذاشت؛ و  

تََذُر ُموَسيَٰ َوقَۡوَمُهۥ لُِيۡفِسُدواْ  
َ
َوَقاَل ٱلَۡملَُأ ِمن قَوِۡم فِرَۡعۡوَن أ

ۡبَنآَءُهۡم  
َ
ۡرِض َويََذَرَك َوَءالَِهَتَكْۚ قَاَل َسُنَقت ُِل أ

َ
فِي ٱلۡأ

َِٰهُرونَ   ١٢٧ َونَۡسَتۡحِيۦ نَِسآَءُهۡم َوِإنها فَوَۡقُهۡم َق

مش گفت: »از هللا یاری بجویید و . موسی به قو128

تردید، زمین از آِن  شکیبایی ]و استقامت[ پیشه کنید. بی

یک از بندگانش که بخواهد، به    هللا است ]و[ آن را به هر

 دهد؛ و سرانجام نیک، از آِن پرهیزگاران است«.میراث می

ْۖۡ إِ  ِ َوٱۡصبُِرٓوا ِ  قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱَّلله ۡرَض َّلِله
َ
نه ٱلۡأ

 ١٢٨ يُورُِثَها َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهۖۦِۡ َوٱلَۡعَٰقَِبُة لِلُۡمتهقِينَ 

اسرائیل[ گفتند: »پیش از آنکه نزد ما بیایی و  . ]بنی129

های فرعون[ آزار  ]حتی[ پس از آنکه نزد ما آمدی، ]از ستم

ار ایم«. ]موسی[ گفت: »امید است که پروردگو اذیت دیده 

شما دشمنتان را هالک کند و شما را در زمین جانشین  

 کنید«.]آنان[ سازد؛ آنگاه بنگرد که چگونه رفتار می

تِيََنا َوِمنُۢ َبۡعِد َما ِجۡئتََناْۚ قَاَل  
ۡ
ن تَأ

َ
وذِيَنا ِمن َقۡبِل أ

ُ
قَالُٓواْ أ

ُكۡم َويَۡسَتۡخلَِفُكۡم فِي   ن ُيۡهلَِك َعُدوه
َ
َعَسيَٰ َربُُّكۡم أ

ۡرِض 
َ
 ١٢٩  َفَينُظَر َكۡيَف َتۡعَملُونَ ٱلۡأ

تردید، ما فرعونیان را به خشكسالى و كمبود . و بی130

 محصوالت دچار كردیم؛ باشد كه پند گیرند ]و توبه کنند[.
َمَرَِٰت   َِن ٱلثه نِيَن َوَنۡقٖص م  ِ َخۡذنَآ َءاَل فِرَۡعۡوَن بِٱلس 

َ
َولََقۡد أ

ُرونَ  كه  ١٣٠ لََعلهُهۡم يَذه
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رسید، . اما وقتی نیکی ]و فراوانِی نعمت[ به آنان می131

[ خود ماست« و اگر گفتند: »این به سبب ]شایستگىِ می

رسید، به موسی و بدی ]و خشکسالی[ به آنان می

زدند. آگاه کسانی که همراهش بودند، شگوِن بد می

باشید! سرنوشتِ شوم آنان، تنها نزد هللا ]و به قضا و قدر 

 دانند.اما بیشتر آنان نمی  او[ است؛

فَإَِذا َجآَءۡتُهُم ٱلۡحََسَنُة قَالُواْ لََنا َهَِٰذهۖۦِۡ َوِإن تُِصۡبُهۡم َسي ِئَة   
  ِ لَٓا إِنهَما َطَٰٓئِرُُهۡم ِعنَد ٱَّلله

َ
ۥُٓۗ أ َعُه يهُرواْ بُِموَسيَٰ َوَمن مه َيطه

ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ١٣١ َوَلَِٰكنه أ

]پیروان فرعون به او[ گفتند: »هر ]معجزه و[  . و 132

ای برایمان بیاوری تا ما را با آن جادو کنی، ]هرگز[ نشانه

 آوریم«. به تو ایمان نمی

تَِنا بِهِۦ ِمۡن َءايَةٖ ل ِتَۡسَحَرنَا بَِها َفَما َنحُۡن لََك  
ۡ
َوَقالُواْ َمۡهَما تَأ

 ١٣٢ بُِمۡؤِمنِينَ 

ن و ملخ و شته و . پس ]بالهایی همچون[ طوفا133

ها و ]روِد پر[ خون بر آنان فرستادیم ]که[  قورباغه

هایی جدا ]از هم و پیاپی[ بودند؛ اما ]باز هم[ نشانه

 گردنکشی کردند و گروهی گناهکار بودند.

َفادَِع   َل َوٱلضه وَفاَن َوٱلۡجََراَد َوٱلُۡقمه ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهُم ٱلطُّ
َ
فَأ

َفصه  َم َءاَيَٰٖت مُّ جۡرِِمينَ َوٱلده  ١٣٣ َلَٰٖت فَٱۡسَتۡكبَُرواْ وََكانُواْ قَوٗۡما مُّ

گفتند: »ای  شد، . و هنگامی که عذاب بر آنان واقع 134

موسی، از پروردگارت برای ما بخواه، بنا به پیمانی که با تو  

دارد ]تا این عذاب و بال را از ما دور کند[. اگر این عذاب را از  

اسرائیل را  آوریم و بنى ایمان میما برداری، قطعاً به تو 

 کنیم«. همراه تو روانه می

ا َوَقَع َعلَۡيِهُم ٱلر ِۡجُز قَالُواْ َيَُٰموَسي ٱۡدُع لََنا َربهَك بَِما   َولَمه
َعِهَد ِعنَدَكۖۡ لَئِن َكَشۡفَت َعنها ٱلر ِۡجَز لَُنۡؤِمنَنه لََك  

َِٰٓءيَل   ١٣٤ َولَنُرِۡسلَنه َمَعَك بَنِٓي إِۡسَر

. اما چون عذاب را تا مدت معینی که ]پیش از هالکت[ 135

شکنی فرصت داشتند از آنان دور کردیم، باز هم پیمان

 کردند. 

َجٍل ُهم َبَٰلُِغوهُ إَِذا ُهۡم  
َ
ا َكَشۡفَنا َعۡنُهُم ٱلر ِۡجَز إِلَيَٰٓ أ فَلَمه

 ١٣٥ يَنُكُثونَ 

. پس از آنان انتقام گرفتیم و در دریا غرقشان 136

انگاشتند و از  زیرا آیات ]و معجزات[ ما را دروغ می ساختیم؛

 آن غافل بودند. 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا   نهُهۡم َكذه
َ
ۡغَرقَۡنَُٰهۡم فِي ٱلَۡيم ِ بِأ

َ
فَٱنَتَقۡمَنا ِمۡنُهۡم فَأ

 ١٣٦ وََكانُواْ َعۡنَها َغَٰفِلِينَ 

. و به آن گروهى كه همواره مورد ستم واقع 137

[ را  قی و غربِی سرزمین ]شامهای[ شرشدند، ]بخش مى

ـ كه به آن بركت بخشیده بودیم ـ به میراث عطا كردیم و به 

پاداش آنكه شکیبایی كردند، وعدۀ نیكوى پروردگارت به  

اسرائیل ]= یارِی ستمدیدگان[ تحقق یافت و آنچه را  بنی

افراشتند ]یکسره[  ساختند و برمی كه فرعون و قومش می

 ویران كردیم. 

ۡورَ 
َ
ۡرِض  َوأ

َ
هِذيَن َكانُواْ يُۡسَتۡضَعُفوَن َمَشَٰرَِق ٱلۡأ ۡثَنا ٱلَۡقۡوَم ٱل

ۡت َكلَِمُت َرب َِك ٱلۡحُۡسَنيَٰ   َوَمَغَٰرِبََها ٱلهتِي َبََٰرۡكَنا فِيَهاۖۡ َوَتمه
ۡرنَا َما َكاَن يَۡصَنُع فِرَۡعۡوُن   ْۖۡ َوَدمه َِٰٓءيَل بَِما َصبَُروا عَلَىَٰ بَنِٓي إِۡسَر

 ١٣٧ ا َكانُواْ َيۡعرُِشونَ َوقَۡوُمُهۥ َومَ 

اسرائیل را از دریا گذراندیم و ]در راه[ به قومى  . و بنی138

هایشان گرد آمده بودند؛]در [ ُبترسیدند كه برای ]عبادت

اسرائیل[ گفتند: »اى موسى، همان گونه  این هنگام بنی

كه آنان معبودانی دارند، براى ما ]نیز[ معبودی تعیین کن«.  

تردید، شما گروهی هستید که  ]موسی[ گفت: »بی

 دانید[.كنید ]و عظمتِ هللا را نمیجهالت ]و نادانى[ مى 

تَۡواْ عَلَىَٰ قَۡوٖم َيۡعُكُفوَن عَلَىَٰٓ  
َ
َِٰٓءيَل ٱلَۡبۡحَر فَأ َوَجََٰوۡزنَا بِبَنِٓي إِۡسَر

 َ َٰٗها َكَما ل هَنآ إَِل هُهۡمْۚ قَالُواْ َيَُٰموَسي ٱۡجَعل ل ۡصَناٖم ل
َ
ْۚ  أ ُهۡم َءالَِهة 

 ١٣٨ قَاَل إِنهُكۡم قَوۡم  َتجَۡهلُونَ 

. یقیناً آیین ]مشرکانۀ[ اینها نابودشدنى است و آنچه  139

 کنند ]نیز[ باطل است«. می
ا َكانُواْ َيۡعَملُونَ  ا ُهۡم فِيهِ َوَبَِٰطل  مه ُؤلَآِء ُمَتبهر  مه  ١٣٩ إِنه َهَٰٓ
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بودی ]دیگر[ برایتان . ]سپس[ گفت: »آیا به جز هللا مع140

عصرتان[ که او شما را بر جهانیان ]هم بجویم در حالی

 برتری داده است؟«

لَُكۡم عَلَى   َٰٗها وَُهَو فَضه بۡغِيُكۡم إَِل
َ
ِ أ َغيَۡر ٱَّلله

َ
قَاَل أ

 ١٤٠ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

. و ]به یاد آورید[ زمانی که شما را از ]آسیبِ[ 141

بارترین[ عذاب را  ]و خفت فرعونیان نجات دادیم ]که[ بدترین

کشتند و زنانتان را  آوردند: پسرانتان را میبر سرتان می 

داشتند؛ و در این ]عذاب و ]برای کنیزی[ زنده نگه می

 نجات،[ آزمایشی بزرگ از جانب پروردگارتان برای شما بود.

ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء ٱلَۡعذَ  نجَۡيَنَُٰكم م 
َ
اِب  َوِإۡذ أ

َٰلُِكم   ۡبَنآَءُكۡم َويَۡسَتۡحُيوَن نَِسآَءُكۡمْۚ َوفِي َذ
َ
ُيَقت ِلُوَن أ

ب ُِكۡم َعِظيم   ِن ره  ١٤١ بَلَآء  م 

. و با موسی سی شب ]برای مناجات[ وعده نهادیم 142

و آن را با ده شب ]دیگر[ کامل کردیم؛ به این ترتیب وعدۀ 

وسی پروردگارش ]با او[ در چهل شب تمام شد. و م

]هنگام رفتن به كوه طور[ به برادرش هارون گفت:  

»جانشین من در میان قومم باش و ]امورشان را[ اصالح 

 کن و از راِه مفسدان پیروی نکن«. 

ۡتَمۡمَنََٰها بَِعۡشٖر َفَتمه ِميَقَُٰت  
َ
َٰثِيَن لَۡيلَٗة َوأ ۞َوَوََٰعۡدنَا ُموَسيَٰ ثََل

ْۚ َوَقاَل مُ  ۡربَعِيَن لَۡيلَٗة
َ
ۦٓ أ ِخيهِ َهَُٰروَن ٱۡخلُۡفنِي فِي  َرب ِهِ

َ
وَسيَٰ لِأ

ۡصلِۡح َولَا تَتهبِۡع َسبِيَل ٱلُۡمۡفِسِدينَ 
َ
 ١٤٢ قَۡومِي َوأ

گاِه ما آمد و که موسی به وعده . و هنگامی143

واسطه[ با او سخن گفت. ]موسی[ عرض  پروردگارش ]بی 

کرد: »پروردگارا، خود را به من نشان بده تا به تو بنگرم«.  

[ فرمود: »]در دنیا[ هرگز مرا نخواهی دید؛ ولی به این  ]هللا

کوه بنگر؛ اگر در جای خود برقرار باقی ماند، تو ]نیز[ مرا 

خواهی دید«. پس چون پروردگارش بر ]آن[ کوه تجلی کرد، 

آن را متالشی ]و پراکنده[ ساخت و موسی مدهوش افتاد 

و  و چون به هوش آمد، عرض کرد: »]بار الها،[ تو پاک 

تردید، من ]میان قوِم  منز هی. به درگاهت توبه كردم و بی 

 خود[ نخستین مؤمن هستم«. 

نُظۡر  
َ
رِنِٓي أ

َ
ِ أ ا َجآَء ُموَسيَٰ لِِميَقَٰتَِنا وََكلهَمُهۥ َربُُّهۥ قَاَل َرب  َولَمه

َٰنِي َوَلَِٰكِن ٱنُظۡر إِلَي ٱلۡجََبِل فَإِِن  ٱۡسَتَقره  إِلَۡيَكْۚ قَاَل لَن تََرى
هىَٰ َربُُّهۥ لِلَۡجَبِل َجَعلَُهۥ   ا َتجَل َٰنِيِۚ فَلَمه َمكَانَُهۥ فََسۡوَف تََرى

فَاَق قَاَل ُسۡبَحََٰنَك ُتۡبُت  
َ
آ أ ا وََخره ُموَسيَٰ َصعِٗقاْۚ فَلَمه َدك ٗ

ُل ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  وه
َ
نَا۠ أ

َ
 ١٤٣ إِلَۡيَك َوأ

و را به  [ من ت. ]هللا[ فرمود: »ای موسی، ]بدان که144

واسطۀ[ خویش، بر مردمان برگزیدم. ها و کالم ]بیپیام

 .بخشم بگیر و سپاسگزار باش«آنچه به تو می

اِس بِرَِسََٰلَٰتِي   قَاَل َيَُٰموَسيَٰٓ إِن ِي ٱۡصَطَفۡيُتَك عَلَى ٱلنه
َِٰكرِينَ  َِن ٱلشه  ١٤٤ َوبَِكَلَِٰمي فَُخۡذ َمآ َءاتَيُۡتَك َوُكن م 

[ براى او در هر موردى پندى رات. و در الواح ]تو145

]آوردیم[ و براى هر امری شرحی نگاشتیم ]و به موسی 

فرمودیم:[ »آن را با جدی ت بگیر و به قومت دستور بده که  

نیکوترین آنها را فراگیرند ]و به آن عمل کنند[؛ و به زودی 

 ]جایگاه و[ سرای نافرمانان را به شما نشان خواهم داد«.

 َ وِۡعَظٗة َوَتۡفِصيلٗا  َوَكَتبَۡنا ل ِ َشۡيٖء مه
لَۡواِح ِمن ُكل 

َ
ُهۥ فِي ٱلۡأ

ۡحَسنَِهاْۚ  
َ
ُخُذواْ بِأ

ۡ
ُمۡر قَۡوَمَك يَأ

ۡ
ةٖ َوأ ِ َشۡيٖء فَُخۡذَها بُِقوه

ل ِكُل 
ْورِيُكۡم َداَر ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

ُ
 ١٤٥ َسأ

. به زودی کسانی را که به ناحق در زمین  146

]فهِم[ آیات خویش باز  کنند، از جویی و[ تکبر می]برتری

[ را  اى ]از قدرتم[ اگر هر نشانهخواهم داشت ]چنان كه

بنگرند، به آن ایمان نیاورند و اگر راِه حق را ببینند، آن را در  

گزینند. این  پیش نگیرند و اگر راِه گمراهی را ببینند آن را بر

]مجازات،[ برای آن است که آیات ما را تکذیب کردند و از 

 فل بودند.آنها غا

ۡرِض بَِغيِۡر  
َ
هِذيَن َيَتَكبهُروَن فِي ٱلۡأ ۡصرُِف َعۡن َءاَيَٰتَِي ٱل

َ
َسأ

ها يُۡؤمُِنواْ بَِها َوِإن يََرۡواْ َسبِيَل   ِ َوِإن يََرۡواْ ُكله َءايَةٖ ل ٱلۡحَق 
  ِ َيتهِخُذوُه  ٱلرُّۡشِد لَا َيتهِخُذوُه َسبِيلٗا َوِإن يََرۡواْ َسبِيَل ٱلَۡغى 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا وََكانُواْ َعۡنَها َغَٰفِلِينَ  نهُهۡم َكذه
َ
َٰلَِك بِأ  ١٤٦ َسبِيلٗاْۚ َذ
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که آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب کردند،  . و کسانی147

کارهایشان تباه گشته است. آیا جز ]در برابر[ آنچه  

 شوند؟كردند مجازات می مى

بُواْ أَـِب هِذيَن َكذه ۡعَمَٰلُُهۡمْۚ َهۡل  َوٱل
َ
َيَٰتَِنا َولَِقآِء ٱٓأۡلِخَرةِ َحبَِطۡت أ

ها َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ١٤٧ ُيجَۡزۡوَن إِل

. و قوم موسی پس از ]رفتِن[ او ]به کوه طور،[ از  148

ای را ساختند ]و عبادت  زیورهایشان مجسمۀ گوساله

کردند[ که صدایی ]همچون صدای گوساله[ داشت. آیا 

گوید و جان[ با آنان سخن نمیدیدند که ]آن پیکرِ بیمی ن

کند؟ آن را ]معبود[ گرفتند و آنان را به راهی هدایت نمی 

 ]به خاطر این شرک، نسبت به خویش[ ستمكار بودند.

هُهۥ   خََذ قَۡوُم ُموَسيَٰ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ ِمۡن ُحلِي ِِهۡم ِعۡجلٗا َجَسٗدا ل َوٱته
لَۡم يََروۡ 

َ
ْۚ أ خَُذوُه  ُخَواٌر نهُهۥ لَا يُكَل ُِمُهۡم َولَا َيۡهِديِهۡم َسبِيلًاۘ ٱته

َ
اْ أ

 ١٤٨ وََكانُواْ َظَٰلِِمينَ 

. و چون ]از کردۀ خویش[ پشیمان شدند و دیدند که 149

اند، گفتند: »اگر پروردگارمان به ما  به راستی گمراه شده

 بود«.رحم نکند و ما را نیامرزد، مسل ماً زیانکار خواهیم 

هۡم   نهُهۡم قَۡد َضلُّواْ قَالُواْ لَئِن ل
َ
ۡواْ أ

َ
يِۡديِهۡم َوَرأ

َ
ا ُسقَِط فِٓي أ َولَمه

 ١٤٩ يَۡرَحمَۡنا َربَُّنا َويَۡغفِۡر لََنا لََنُكوَننه ِمَن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

. و چون موسی به سوی قومش بازگشت ]و آنان را بر  150

ت: »پس از  شرک و گمراهی یافت،[ با خشم و اندوه گف

من، چه بد جانشینی کردید! آیا از حکم پروردگارتان پیشی  

گرفتید؟« و ]آنگاه[ الواح را انداخت و ]ریش و موی[ سرِ 

برادر خود را گرفت و به سوی خود کشید. ]هارون[ گفت:  

»ای پسرِ مادرم، به راستی این قوم، مرا ناتوان پنداشتند 

د؛ پس دشمنان را ]و تحقیر کردند[ و نزدیک بود مرا بکشن

شادمان نکن و مرا در زمرۀ گروه ستمکار با ]سرزنش[ من 

 ]و نافرمان[ قرار نده«.

ِسٗفا قَاَل بِۡئَسَما  
َ
ا رََجَع ُموَسيَٰٓ إِلَيَٰ قَۡوِمهِۦ َغۡضَبََٰن أ َولَمه

لَۡواَح  
َ
لَۡقى ٱلۡأ

َ
ۡمَر َرب ُِكۡمۖۡ َوأ

َ
َعِجلُۡتۡم أ

َ
َخلَۡفُتُمونِي ِمنُۢ َبۡعِدٓيِۖ أ

خَ 
َ
مه إِنه ٱلَۡقوَۡم  َوأ

ُ
ۥٓ إِلَۡيهِِۚ قَاَل ٱۡبَن أ ُه ِخيهِ َيجُرُّ

َ
ِس أ

ۡ
َذ بَِرأ

ۡعَدآَء َولَا  
َ
ٱۡسَتۡضَعُفونِي وََكاُدواْ َيۡقُتلُونَنِي فَلَا تُۡشِمۡت بَِي ٱلۡأ

َٰلِِمينَ   ١٥٠ َتجَۡعلۡنِي َمَع ٱلَۡقۡوِم ٱلظه

و ما . ]موسی[ گفت: »پروردگارا، من و برادرم را بیامرز 151

ترین  [ رحمت خویش درآور؛ و تو مهربانرا در ]پناه

 مهربانانی«. 

رَۡحُم  
َ
نَت أ

َ
ۡدِخلَۡنا فِي َرۡحمَتَِكۖۡ َوأ

َ
ِخي َوأ

َ
ِ ٱۡغفِۡر لِي َولِأ قَاَل َرب 

َِٰحمِينَ   ١٥١ ٱلره

که گوساله را ]معبود[ گرفتند، به  تردید، کسانی . بی152

ندگی دنیا به  زودی خشمی از پروردگارشان و ذل تی در ز

پردازان را اینچنین کیفر آنان خواهد رسید؛ و ما دروغ 

 دهیم.می

ب ِِهۡم َوذِلهة    ِن ره خَُذواْ ٱلۡعِۡجَل َسيََنالُُهۡم َغَضب  م  هِذيَن ٱته إِنه ٱل
ۡنَياْۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡفتَِرينَ  ةِ ٱلدُّ  ١٥٢ فِي ٱلۡحََيوَٰ

اشایست ]= کفر و  . و کسانی که مرتکب کارهای ن153

گناه[ شدند، سپس بعد از آن توبه نمودند و ایمان آوردند، 

 .گمان، پروردگارت از آن پس، آمرزندۀ مهربان استبی

ي ِـ َاِت ُثمه تَابُواْ ِمنُۢ َبۡعِدَها َوَءاَمُنٓواْ إِنه   هِذيَن َعِملُواْ ٱلسه َوٱل
 ١٥٣ َربهَك ِمنُۢ َبۡعِدَها لََغُفور  رهِحيم  

. و چون خشم موسی فرونشست، الواح ]تورات[ را  154

هایش برای کسانی که از  برگرفت و در نوشته

 ترسند، هدایت و رحمتی ]بزرگ[ بود.پروردگارشان می 

ۖۡ َوفِي   لَۡواَح
َ
َخَذ ٱلۡأ

َ
وَسي ٱلَۡغَضُب أ ا َسَكَت َعن مُّ َولَمه

هِذيَن ُهۡم لَِرب ِِهۡم يَ   ١٥٤ رَۡهُبونَ نُۡسَختَِها ُهٗدى َوَرۡحمَة  ل ِل
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گاِه ما . و موسی از قومش، هفتاد مرد را برای وعده155

]در طور سینا[ برگزید ]تا به خاطر شرک و گناه قومشان به  

که ]به دلیل نافرمانی و   درگاه الهی توبه کنند[. هنگامی

درخواستِ رؤیت هللا،[ زلزله ]شدید[ آنان را فراگرفت ]و 

»پروردگارا، اگر  همگی مردند، موسی[ گفت: 

کردی. آیا  خواستی، آنان و مرا پیش از این هالک میمی

اند هالک  خبر ما کرده ما را به خاطر آنچه افراد بی

کنی؟ این ]عذاب، چیزی[ نیست، مگر آزمایش تو؛ به  می

سازی و هر  ]وسیلۀ[ آن هر کس را بخواهی، گمراه می

ازِ کنی. تو ]دوست و[ کارسکس را بخواهی، هدایت می

مایی؛ پس ما را بیامرز و بر ما رحم آور؛ و تو بهترین 

 ای.آمرزنده

َخَذۡتُهُم  
َ
آ أ َوٱۡخَتاَر ُموَسيَٰ قَۡوَمُهۥ َسۡبعِيَن رَُجلٗا ل ِِميَقَٰتَِناۖۡ فَلَمه

ََٰيۖۡ   ِن َقۡبُل َوِإيه ۡهلَۡكَتُهم م 
َ
ِ لَۡو ِشۡئَت أ ٱلرهۡجَفُة قَاَل َرب 

ُتۡهلُِكَنا بَِما َفَعَل ٱل 
َ
ها فِۡتنَُتَك تُِضلُّ  أ ۖۡ إِۡن ِهَي إِل َفَهآُء ِمنهآ سُّ

نَت َولِيَُّنا فَٱۡغفِۡر لََنا  
َ
ۖۡ أ بَِها َمن تََشآُء َوَتۡهِدي َمن تََشآُء

نَت َخيُۡر ٱلَۡغَٰفِرِينَ 
َ
 ١٥٥ َوٱۡرَحمَۡناۖۡ َوأ

. و در این دنیا و در سرای آخرت، نیکی برایمان مقرر  156

به سوی تو بازگشتیم«. ]هللا[   تردید، مافرما ]که[ بی

رسانم و رحمتم فرمود: »عذابم را به هر کس بخواهم می

مقرر  همه چیز را فراگرفته است؛ پس آن را برای کسانی

دهند و کنند و زکات میخواهم داشت که پروا پیشه می

 آورند.که به آیات ما ایمان می]همچنین برای[ کسانی 

ۡنَيا َحَسَنٗة َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِ إِنها ُهۡدنَآ  ۞َوٱۡكُتۡب لََنا فِي َهَٰذِ  هِ ٱلدُّ
ۖۡ َوَرۡحمَتِي وَِسَعۡت ُكله   َشآُء

َ
ِصيُب بِهِۦ َمۡن أ

ُ
إِلَۡيَكْۚ قَاَل َعَذابِٓي أ

هِذيَن ُهم   َة َوٱل َكوَٰ هِذيَن َيتهُقوَن َويُۡؤتُوَن ٱلزه ۡكُتُبَها لِل
َ
ِۚ فََسأ َشۡيٖء

 ١٥٦ أَـِبَيَٰتَِنا يُۡؤِمُنونَ 

ناخوانده . همان کسانی که از فرستاده و پیامبرِ درس157

[ او  هایکنند؛ ]همان[ که نام ]و نشانه]= اُم ی[ پیروی می

یابند؛ ]همو[  شده میرا نزد خود در تورات و انجیل نوشته

ها ]و دهد و از زشتیها فرمان میکه آنان را به نیکی

ا برایشان حالل ها ردارد و پاکیزهکارهای ناپسند[ باز می

کند و اعمال ها را بر آنان حرام میگردانَد و پلیدی می

بار و قید و بندهایی را که بدان مکلف شده بودند از  مشقت

که به او ایمان آوردند  دارد. پس کسانی]عهدۀ[ آنان برمى

اش کردند و از نوری که با او اش داشتند و یاریو گرامی 

 آنانند که رستگارند«.  نازل شده است پیروی نمودند،

هِذي َيِجُدونَُهۥ َمۡكُتوبًا   ِيه ٱل م 
ُ
ِبيه ٱلۡأ هِذيَن يَتهبُِعوَن ٱلرهُسوَل ٱلنه ٱل

َُٰهۡم   ُمرُُهم بِٱلَۡمۡعُروِف َويَۡنَهى
ۡ
َٰةِ َوٱلِۡإنِجيِل يَأ ۡوَرى ِعنَدُهۡم فِي ٱلته

ُِم عَ  ي َِبَِٰت َويَُحر  لَۡيِهُم  َعِن ٱلُۡمنَكرِ َويُِحلُّ لَُهُم ٱلطه
ۡغَلََٰل ٱلهتِي َكانَۡت  

َ
ئَِث َويََضُع َعۡنُهۡم إِۡصَرُهۡم َوٱلۡأ ٱلۡخََبَٰٓ

ُروُه َونََصُروُه َوٱتهَبُعواْ ٱلنُّوَر   هِذيَن َءاَمُنواْ بِهِۦ وََعزه َعلَۡيِهۡمْۚ فَٱل
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

ُ
ۥٓ أ نزَِل َمَعُه

ُ
هِذٓي أ  ١٥٧ ٱل

من فرستادۀ هللا به سوی همۀ . بگو: »ای مردم، 158

ها شما هستم؛ همان ]پروردگاری[ که فرمانروایِی آسمان

حق[ جز او نیست؛ زنده  و زمین از آِن اوست؛ معبودی ]به

آن پیامبرِ اش ـمیراند؛ پس به هللا و فرستادهکند و می می

ای که به هللا و سخنانش باور داردـ ایمان ناخواندهدرس

 پیروی کنید؛ باشد که هدایت شوید«. بیاورید و از او 

هِذي لَُهۥ   ِ إِلَۡيُكۡم َجمِيًعا ٱل اُس إِن ِي رَُسوُل ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ها ُهَو يُۡحِيۦ َويُِميُتۖۡ   ََٰه إِل ۡرِضِۖ لَٓا إَِل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ُملُۡك ٱلسه

ه  ِ ٱل ِي  م 
ُ
ِبي ِ ٱلۡأ ِ َورَُسولِهِ ٱلنه ِ  فَـ َاِمُنواْ بِٱَّلله ِذي يُۡؤِمُن بِٱَّلله

 ١٥٨ وََكلَِمَٰتِهِۦ َوٱتهبُِعوهُ لََعلهُكۡم َتۡهَتُدونَ 

. و گروهی از قوم موسی هستند که ]مردم را[ به  159

کنند و بر اساس آن ]نیز قضاوت و[ ]راه[ حق هدایت می

 کنند.عدالت می

ِ َوبِهِۦ يَ  ة  َيۡهُدوَن بِٱلۡحَق  مه
ُ
 ١٥٩ ۡعِدلُونَ َوِمن قَوِۡم ُموَسيَٰٓ أ
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ای از  . و آنان را به دوازده قبیله ]که هر کدام[ شاخه160

نوادگان ]یعقوب[ بودند تقسیم کردیم؛ و به موسی ـ آنگاه 

که قومش از او آب خواستند ـ وحی کردیم که: »عصایت را 

ناگاه دوازده چشمه از آن جوشید ]و[ هر  بر سنگ بزن«؛ به

ابر را بر ]سرِ[ آنان  گروهی آبشخورِ خود را شناخت؛ و

گستر نمودیم و تََرنَجبین و بلدرچین بر آنان  سایه

تان ای که روزیفروفرستادیم ]و گفتیم:[ »از چیزهای پاکیزه

و مخالفت، در حقیقت[   ایم بخورید«. آنان ]با نافرمانی کرده

 نمودند.به ما ستم نکردند؛ بلکه به خویشتن ستم می

وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ إِذِ  
َ
َمٗماْۚ َوأ

ُ
ۡسَباًطا أ

َ
ۡعَنَُٰهُم ٱثۡنََتۡي َعۡشَرَة أ َوَقطه

ۖۡ فَٱۢنَبَجَسۡت   ِن ٱۡضرِب ب َِعَصاَك ٱلۡحََجَر
َ
ۥٓ أ َُٰه قَۡوُمُه ٱۡستَۡسَقى

ۡشَربَُهۡمْۚ َوَظلهلَۡنا  نَاٖس مه
ُ
ِمۡنُه ٱثۡنََتا َعۡشَرَة َعۡيٗناۖۡ قَۡد َعلَِم ُكلُّ أ

لَۡوىَِٰۖ ُكلُواْ ِمن  َعلَ  نَزلَۡنا َعلَۡيِهُم ٱلَۡمنه َوٱلسه
َ
ۡيِهُم ٱلَۡغَمََٰم َوأ

نُفَسُهۡم  
َ
َطي َِبَِٰت َما َرَزقَۡنَُٰكۡمْۚ َوَما َظلَُمونَا َوَلَِٰكن َكانُٓواْ أ

 ١٦٠ َيۡظلُِمونَ 

. و ]یاد کن از[ هنگامی که به آنان گفته شد: »در این  161

های[ آن ـ  و ]از نعمت المقدس[ ساکن شویدشهر ]= بیت

بخورید و ]برای  -خواستید -از هر جا ]و هر وقت[ که  

[ بگویید: »]پروردگارا،[ گناهانمان را فرو ریز« و  عذرخواهی

با فروتنی از دروازه]ی شهر[ وارد شوید تا گناهانتان را  

بیامرزیم؛ ]و پاداش دنیا و آخرتِ[ نیکوکاران را خواهیم 

 افزود«.

 َ ُهُم ٱۡسُكُنواْ َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريََة وَُكلُواْ ِمۡنَها َحۡيُث ِشۡئُتۡم  َوِإۡذ قِيَل ل
ٗدا نهۡغفِۡر لَُكۡم   ة  َوٱۡدُخلُواْ ٱلَۡباَب ُسجه َوقُولُواْ ِحطه

 ١٦١ َخِطٓئَٰـتُِكۡمْۚ َسنَِزيُد ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

. اما افرادی از آنها که ]نافرمان و[ ستمکار بودند، 162

چیزی غیر از آنچه كه به آنان گفته شده بود  سخن را به 

تبدیل کردند ]و به جای طلب آمرزش، کلمات تمسخرآمیزی 

کردند، عذابی از  ستم میگفتند[؛ پس به ]کیفرِ[ آنکه 

 آسمان بر آنان فروفرستادیم.

هِذي قِيَل لَُهۡم   هِذيَن َظلَُمواْ ِمۡنُهۡم قَۡولًا َغيَۡر ٱل َل ٱل َفَبده
ۡرَسلۡنَ 

َ
َمآِء بَِما َكانُواْ َيۡظلُِمونَ فَأ َِن ٱلسه  ١٦٢ ا َعلَۡيِهۡم رِۡجٗزا م 

. و ]ای پیامبر،[ از آنان دربارۀ ]ساکنان[ شهری که  163

که آنان از ]حکِم تحریِم نزدیک دریا بود بپرس؛ هنگامی 

هایشان در  کردند، و ماهی صید در روز[ شنبه تجاوز می

ادت بود[ روی آب ظاهر روزهای شنبه ]که روز تعطیل و عب

آمد. آنان شدند و روزهای غیرشنبه به سوی آنان نمیمی

 کردند، اینچنین آزمودیم.را به ]خاطر[ آنکه نافرمانی می

وَۡسـ َلُۡهۡم َعِن ٱلَۡقۡريَةِ ٱلهتِي َكانَۡت َحاِضَرَة ٱلَۡبۡحرِ إِۡذ َيۡعُدوَن  
تِيِهۡم ِحيَتاُنُهۡم يَوۡ 

ۡ
ۡبِت إِۡذ تَأ ٗعا َويَوَۡم لَا  فِي ٱلسه َم َسبۡتِِهۡم ُشره

تِيِهۡمْۚ َكَذَٰلَِك َنۡبلُوُهم بَِما َكانُواْ َيۡفُسُقونَ 
ۡ
 ١٦٣ يَۡسبُِتوَن لَا تَأ

. و ]یاد کن از[ هنگامی که گروهی از آنان ]به گروه 164

دهید ]که سرانجام،[  دیگر[ گفتند: »چرا قومی را پند می

عذابی شدید گرفتار هللا آنان را هالک خواهد کرد یا به 

خواهد نمود؟« ]ناصحان[ گفتند: »این ]پند و نهی، در 

[ معذرتی به درگاه پروردگار شماست و باشد که پروا  ُحکمِ 

 کنند«.

ۡو  
َ
ُ ُمۡهلُِكُهۡم أ ِۡنُهۡم لَِم تَعُِظوَن قَۡوًما ٱَّلله ة  م  مه

ُ
َوِإۡذ قَالَۡت أ

ُبُهۡم َعَذاٗبا َشِديٗداۖۡ قَالُواْ َمعۡ  ِ ِذَرًة إِلَيَٰ َرب ُِكۡم َولََعلهُهۡم  ُمَعذ 
 ١٦٤ َيتهُقونَ 

. اما چون آنچه را به آنان پند داده بودند به فراموشی 165

داشتند نجات سپردند، كسانى را كه از ]كارِ[ بد بازمى

دادیم و كسانى را كه ]با نادیده گرفتن حکِم الهی به خود[  

كردند ـ به ستم کرده بودند ـ به سزاى آنكه نافرمانى مى

 عذابى شدید گرفتار نمودیم.

وِٓء   هِذيَن َيۡنَهۡوَن َعِن ٱلسُّ نجَۡيَنا ٱل
َ
ۦٓ أ ُِرواْ بِهِ ا نَُسواْ َما ُذك  فَلَمه

هِذيَن َظلَُمواْ بَِعَذابِۭ بَـ ِيِۭس بَِما َكانُواْ َيۡفُسُقونَ  َخۡذنَا ٱل
َ
 ١٦٥ َوأ

بودند ]لجاجت  . و چون در برابر آنچه از آن نهى شده 166

هایی و[ سرپیچى كردند، به آنان گفتیم: »به صورت بوزینه

 شده درآیید«. ]خوار و[ رانده

ا ُنُهواْ َعۡنُه قُلَۡنا لَُهۡم ُكونُواْ قَِرَدةً   ا َعَتۡواْ َعن مه فَلَمه
 ١٦٦ َخَِٰسـ ِينَ 
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که پروردگارت فرمود یقیناً تا . و ]یاد کن از[ هنگامی 167

را بر آنان ]=یهود[ خواهد گماشت که   روز قیامت، کسی

بیاورد. بارترین[ عذاب را بر سرشان همواره بدترین ]و خفت

گمان، پروردگارت زودکیفر است، و]لی[ او تعالی قطعاً  بی

 آمرزندۀ مهربان است.

ذهَن َربَُّك لََيۡبَعثَنه َعلَۡيِهۡم إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َمن  
َ
َوِإۡذ تَأ

ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِبِۗ إِنه َربهَك لََسِريُع ٱلۡعَِقاِب َوِإنهُهۥ    يَُسوُمُهمۡ 
 ١٦٧ لََغُفور  رهِحيم  

هایی ]مختلف[ . و آنان را در زمین به صورت گروه168

پراکنده ساختیم. ]برخی[ از آنان نیکوکار اند و ]برخی 

رو هستند و گروهی نیز[ غیر از اینند؛ و آنان را با میانه

[  ها آزمودیم؛ باشد که ]به راه حقاخوشیها و نخوشی

 بازگردند. 

َٰلُِحوَن َوِمۡنُهۡم ُدوَن   ِۡنُهُم ٱلصه َمٗماۖۡ م 
ُ
ۡرِض أ

َ
ۡعَنَُٰهۡم فِي ٱلۡأ َوَقطه

ي ِـ َاِت لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ  َٰلَِكۖۡ َوبَلَۡوَنَُٰهم بِٱلۡحََسَنَِٰت َوٱلسه  ١٦٨ َذ

مدند که  [ آ. و پس از آنان، جانشینان ]ناشایستی169

کتاب ]تورات[ را به ارث بردند. آنان ]ثروت و[ کاالی این  

گیرند ]که سخنان هللا را تحریف و به ]دنیای[ پست را می

گویند: »بخشیده خواهیم شد«؛ و  ناحق حکم کنند[ و می

اگر کاالیی ]دیگر[ همانند آن برایشان بیاید، آن را ]نیز[ 

ن پیمان گرفته نشده  گیرند. آیا در کتاب ]آسمانی[ از آنامی

است که دربارۀ هللا جز ]سخن[ حق نگویند؟ ]پس 

شان از روی نادانی نیست؛ زیرا بارها تورات را  نافرمانی 

اند؛ و سرای اند[ و آنچه را که در آن است آموختهخوانده

آخرت برای کسانی که پروا پیشه کنند بهتر است. آیا 

 اندیشید؟نمی 

ُخُذوَن  فََخلََف ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم خَ 
ۡ
لۡف  َورِثُواْ ٱلِۡكَتََٰب يَأ

تِِهۡم َعرَض   
ۡ
ۡدنَيَٰ َويَُقولُوَن َسُيۡغَفُر لََنا َوِإن يَأ

َ
َعرََض َهََٰذا ٱلۡأ

ها   ن ل
َ
ِيَثَُٰق ٱلِۡكَتَِٰب أ لَۡم يُۡؤَخۡذ َعلَۡيِهم م 

َ
ُخُذوُهْۚ أ

ۡ
ِۡثلُُهۥ يَأ م 

ها ٱلۡحَقه َوَدرَُسواْ َما  ِ إِل اُر ٱٓأۡلِخَرُة  َيُقولُواْ عَلَى ٱَّلله فِيهِِۗ َوٱلده
فَلَا َتۡعقِلُونَ 

َ
هِذيَن َيتهُقوَنْۚ أ  ١٦٩ َخيۡر  ل ِل

ک می170 جویند و نماز . و کسانی که به کتاب ]هللا[ تمس 

دارند، به یقین ]بدانند که[ ما پاداش نیکوکاران را  را برپا می

 کنیم. تباه نمی 

 
َ
ُكوَن بِٱلِۡكَتَِٰب َوأ ِ هِذيَن ُيَمس  َة إِنها لَا نُِضيُع  َوٱل لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه

ۡجَر ٱلُۡمۡصلِِحينَ 
َ
 ١٧٠ أ

که کوه ]طور[ را ]از جای . و ]یاد کن از[ هنگامی 171

افراشتیم و برکندیم و[ همچون سایبانی بر فرازشان بر

آید ]و در این حالت، از آنان پنداشتند که بر آنان فرود می

ایم، با نیرو به شما داده عهد گرفتیم و گفتیم:[ »آنچه را که

]و جدی ت[ بگیرید و آنچه را که در آن است به یاد داشته  

 باشید ]و به آن عمل نمایید[؛ باشد که پروا کنید. 

ُۢ بِِهۡم   نهُهۥ َواقُِع
َ
نهُهۥ ُظلهة  َوَظنُّٓواْ أ

َ
۞َوِإۡذ َنَتۡقَنا ٱلۡجََبَل فَوَۡقُهۡم َكأ

ةٖ   َوٱذُۡكُرواْ َما فِيهِ لََعلهُكۡم  ُخُذواْ َمآ َءاَتۡيَنَُٰكم بُِقوه
 ١٧١ َتتهُقونَ 

که پروردگارت از پشت فرزندان . و ]یاد کن از[ هنگامی 172

آدم، نسلشان را برگرفت و آنان را بر خودشان گواه گرفت 

]و فرمود:[ »آیا من پروردگار شما نیستم؟« آنان گفتند: 

دهیم«. ]هللا فرمود: »از  می»آری؛ ]بر این حقیقت[ گواهی 

شما اقرار گرفتم[ تا مبادا روز قیامت بگویید که "ما قطعاً از  

 خبر بودیم". این ]امر[ بی

ِيهَتُهۡم   َخَذ َربَُّك ِمنُۢ بَنِٓي َءاَدَم ِمن ُظُهورِهِۡم ُذر 
َ
َوِإۡذ أ

لَۡسُت بَِرب ُِكۡمۖۡ قَالُواْ بَلَىَٰ 
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡشَهَدُهۡم عَلَىَٰٓ أ

َ
ن   َوأ

َ
ْۚ أ َشِهۡدنَآ

 ١٧٢ َتُقولُواْ يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ إِنها ُكنها َعۡن َهََٰذا َغَٰفِلِينَ 

. یا ]مبادا[ بگویید که پدرانمان پیشتر شرک آورده 173

بودند و ما نیز فرزندانی پس از آنان بودیم. آیا ما را به  

اندیشان انجام دادند، هالک  ]سزای[ آنچه ]کافران و[ باطل

 ؟«کنیمی

ِنُۢ   ِيهٗة م  ۡشَرَك َءابَآُؤنَا ِمن َقۡبُل َوُكنها ُذر 
َ
ۡو َتُقولُٓواْ إِنهَمآ أ

َ
أ

َفُتۡهلُِكَنا بَِما َفَعَل ٱلُۡمۡبِطلُونَ 
َ
 ١٧٣ َبۡعِدهِۡمۖۡ أ
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کنیم ]تا . و اینچنین آیات ]خود[ را به تفصیل بیان می174

 آنها را بفهمند[ و باشد که ]به توحید[ بازگردند.
ُل ٱٓأۡلَيَِٰت َولََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ َوكَ  ِ  ١٧٤ َذَٰلَِك ُنَفص 

. و ]ای پیامبر،[ سرگذشت کسی را بر آنان حکایت 175

های[ خویش را به او دادیم و ]او کن که آیات ]و نشانه

حقانیت این آیات را درک کرد؛ ولی[ از آنها جدا ]و عاری[  

  گشت؛ پس شیطان به دنبالش افتاد ]و بر وی مسلط

 گردید[ و او از گمراهان شد.

ۡتَبَعُه 
َ
هِذٓي َءاَتۡيَنَُٰه َءاَيَٰتَِنا فَٱنَسلََخ ِمۡنَها فَأ  ٱل

َ
َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

ۡيَطَُٰن فَكَاَن ِمَن ٱلَۡغاوِينَ   ١٧٥ ٱلشه

خواستیم، ]مقام و منزلت[ او را به خاطر . و اگر می176

م؛ ولی او به دنیا بردی]پایبندی و عمل به[ آن ]آیات[ باال می 

[ گرایید و از هوای نفس خویش پیروی کرد. پس  ]و پستی

َمَثل او ]در دنیادوستی[ همچون َمثل سگ است که اگر به  

آورد و او حمله کنی ]و او را برانی[، زبان از دهان بیرون می

اگر او را ]به حال خود[ واگذاری، ]باز هم[ زبان از دهان 

را نیز چه پند بدهی یا پند  آورد ]چنین شخصیبیرون می

ندهی، تفاوتی ندارد[. این، َمَثِل گروهی است که آیات ما 

[ حكایت كن؛  را تکذیب کردند. پس این داستان را ]برایشان

 باشد كه بیندیشند.

ۡرِض َوٱتهَبَع  
َ
ۡخلََد إِلَي ٱلۡأ

َ
ۥٓ أ َولَۡو ِشۡئَنا لََرَفۡعَنَُٰه بَِها َوَلَِٰكنهُه

 ُ َُٰهْۚ َفَمَثل ۡو  َهَوى
َ
ُهۥ َكَمَثِل ٱلۡكَلِۡب إِن َتحِۡمۡل َعلَۡيهِ يَلَۡهۡث أ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِناْۚ  هِذيَن َكذه َٰلَِك َمَثُل ٱلَۡقوِۡم ٱل َتتُۡرۡكُه يَلَۡهثِۚ ذه

ُرونَ   ١٧٦ فَٱقُۡصِص ٱلَۡقَصَص لََعلهُهۡم َيَتَفكه

. چه زشت است داستان گروهى كه آیات ما را  177

 نمودند!ویش ستم تکذیب کردند و به خ
نُفَسُهۡم َكانُواْ  

َ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوأ هِذيَن َكذه َسآَء َمَثلًا ٱلَۡقوُۡم ٱل

 ١٧٧ َيۡظلُِمونَ 

یافته ]واقعی[  . کسی که هللا او را هدایت کند، هدایت178

است؛ و کسی که هللا او را گمراه سازد، آنانند که  

 زیانکارند.

 ُ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  َمن َيۡهِد ٱَّلله
ُ
َفُهَو ٱلُۡمۡهَتِديِۖ َوَمن يُۡضلِۡل فَأ

 ١٧٨ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

تردید، بسیارى از جن یان و آدمیان را براى دوزخ . و بی179

هایی دارند كه با آنها ]حقایق را[ درک  [ دلایم؛ ]زیراآفریده

های توان و  كنند و چشمانى دارند كه با آنها ]نشانهنمى 

هایی دارند كه با آنها بینند و گوشا[ نمىتدبیر الهی ر

شنوند. آنان همچون چهارپایانند، ]سخنان حق را[ نمى

تر. ]آرى،[ آنانند که ]از آخرت[ بلكه ]از آنها هم[ گمراه

 غافلند.

ها   ِ َوٱلۡإِنِسِۖ لَُهۡم قُلُوب  ل َِن ٱلِۡجن  نَا ِلجََهنهَم َكثِيٗرا م 
ۡ
َولََقۡد َذَرأ

ها  َيۡفَقُهوَن بِهَ  ها ُيۡبِصُروَن بَِها َولَُهۡم َءاَذان  ل ۡعيُن  ل
َ
ا َولَُهۡم أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ْۚ أ َضلُّ

َ
نَۡعَِٰم بَۡل ُهۡم أ

َ
ْوَلَٰٓئَِك َكٱلۡأ

ُ
ْۚ أ يَۡسَمُعوَن بَِهآ

 ١٧٩ ٱلَۡغَٰفِلُونَ 

ها[ ها را دارد؛ پس او را به آن ]نام. و هللا زیباترین نام180

هایش بیراهه ]مورد[ نامبخوانید و کسانی را که در 

کنند[ رها کنید. آنان به  روند ]و آنها را تحریف میمی

 کردند، مجازات خواهند شد.[ آنچه مى]سزاى

هِذيَن يُلِۡحُدوَن   ۡسَمآُء ٱلۡحُۡسَنيَٰ فَٱۡدُعوهُ بَِهاۖۡ َوَذُرواْ ٱل
َ
ِ ٱلۡأ َوَّلِله

ئِهۚۦِْ َسُيۡجَزۡوَن َما َكانُواْ َيۡعَملُ  ۡسَمَٰٓ
َ
 ١٨٠ ونَ فِٓي أ

ایم، گروهی هستند . و از ]میان[ کسانی که آفریده181

نمایند و بر ]اساسِ[ آن،  که ]مردم را[ به حق هدایت می

 کنند. به عدالت رفتار می

ِ َوبِهِۦ َيۡعِدلُونَ  ة  َيۡهُدوَن بِٱلۡحَق  مه
ُ
ۡن َخلَۡقَنآ أ  ١٨١ َوِممه
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ی روزی  که آیات ما را تکذیب کردند، ]درها. و کسانی 182

گشاییم تا بیشتر در گناه غرق شوند، و  را به رویشان می

دانند ]به كیفر  گونه[ آنان را به تدریج از جایى كه نمىاین

 خود[ گرفتار خواهیم ساخت.

ِۡن َحۡيُث لَا   بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َسنَۡسَتۡدرُِجُهم م  هِذيَن َكذه َوٱل
 ١٨٢ َيۡعلَُمونَ 

دهم. به راستی که تدبیرِ من،  می. و به آنان مهلت 183

 شده[ است.استوار ]و حساب
ۡملِى لَُهۡمْۚ إِنه َكۡيِدي َمتِينٌ 

ُ
 ١٨٣ َوأ

اند که همنشیِن آنان ]= رسول هللا[  . آیا نیندیشیده184

 ای آشکار نیست.دهندههیچ جنونی ندارد؟ او جز بیم
ِن ِجنهٍةِۚ  ُْۗ َما بَِصاِحبِِهم م  ُروا َولَۡم َيَتَفكه

َ
ها نَِذير   أ  إِۡن ُهَو إِل

بِينٌ   ١٨٤ مُّ

ها و زمین و آنچه هللا آفریده . آیا در فرمانروایِی آسمان185

نگرند و اینکه چه بسا هنگام مرگشان نزدیک  است نمی 

شده باشد؟ پس بعد از این ]قرآن[ به کدام سخن ایمان 

 آورند؟می

َِٰت وَ  َمََٰو َولَۡم يَنُظُرواْ فِي َملَُكوِت ٱلسه
َ
ُ  أ ۡرِض َوَما َخلََق ٱَّلله

َ
ٱلۡأ

ي ِ  
َ
َجلُُهۡمۖۡ فَبِأ

َ
ن يَُكوَن قَِد ٱۡقتََرَب أ

َ
ۡن َعَسيَٰٓ أ

َ
ِمن َشۡيٖء َوأ

 ١٨٥ َحِديثِۭ َبۡعَدهُۥ يُۡؤِمُنونَ 

کس که هللا او را گمراه کند، ]هیچ[ راهنمایی  . هر186

برایش نیست و آنان را در سرکشِی خویش سرگردان رها  

 کند.می

ۚۥْ َويََذرُُهۡم فِي ُطۡغَيَٰنِِهۡم  َمن يُ  ُ فَلَا َهادَِي لَُه ۡضلِِل ٱَّلله
 ١٨٦ َيۡعَمُهونَ 

. ]ای پیامبر، کافران مکه[ دربارۀ قیامت از تو  187

تردید،  شود؟ بگو: »بیپرسند ]که[ چه زمانی واقع می می

کس جز او  دانش آن فقط نزد پروردگار من است و هیچ

در وقت معی نش پدیدار سازد؛ این   تواند[ آن راتعالی ]نمی

ها و زمین دشوار است  امر ]= ظهور قیامت[ بر اهل آسمان

آید«. ]آنان چنان[ از  و جز به طور ناگهانی به سویتان نمی

پرسند که گویی تو خود مشتاق ]دانستن زمان[ آن  تو می

هستی ]حال آنکه تو دربارۀ زمان وقوعش هیچ  

ط نزد هللا است؛ ولی پرسی[. بگو: »دانش آن فقنمی 

 دانند«. بیشتر مردم نمی 

ََٰهاۖۡ قُۡل إِنهَما ِعلُۡمَها ِعنَد   يهاَن ُمۡرَسى
َ
اَعةِ أ يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلسه

ۡرِضِۚ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ها ُهَوْۚ َثُقلَۡت فِي ٱلسه َرب ِيِۖ لَا ُيجَل ِيَها لَِوقۡتَِهآ إِل

ُۗ يَۡسـ َ  ها َبۡغَتٗة تِيُكۡم إِل
ۡ
نهَك َحِفىٌّ َعۡنَهاۖۡ قُۡل  لَا تَأ

َ
لُونََك َكأ

اِس لَا   ۡكثََر ٱلنه
َ
ِ َوَلَِٰكنه أ إِنهَما ِعلُۡمَها ِعنَد ٱَّلله

 ١٨٧ َيۡعلَُمونَ 

. ]ای پیامبر،[ بگو: »من مالِک سود و زیان خویشتن  188

نیستم، مگر آنچه را که هللا بخواهد؛ و اگر غیب  

ود[ فراهم دانستم، خیر ]و سود[ بسیاری ]برای خمی

رسید. من  ساختم و هیچ بدی ]و زیانی[ به من نمیمی

بخشی ]دلسوز[  دهنده و بشارت]کسی[ نیستم، مگر بیم

 برای گروهی که ایمان دارند.

ْۚ َولَۡو   ُ ها َما َشآَء ٱَّلله ا إِل ۡملُِك لَِنۡفِسي َنۡفٗعا َولَا َضرًّ
َ
هٓا أ قُل ل

ۡعلَُم ٱلَۡغۡيَب لَٱۡسَتۡكثَرُۡت 
َ
نَِي  ُكنُت أ  ِمَن ٱلۡخَيِۡر َوَما َمسه

ها نَِذير  َوبَِشير  ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ  نَا۠ إِل
َ
وُٓءْۚ إِۡن أ  ١٨٨ ٱلسُّ

. ]ای مردم،[ او ذاتی است که شما را از یک تن آفرید 189

و همسرش را از او پدید آورد تا در کنارش آرام گیرد. پس  

شوهری با همسرش ]نظام تولد و تناسل آغاز شد؛[ چون 

آمیزش نمود، زن به حملی سبک باردار شد، و ]نخستین  

بار شد، زن و  را[ گذرانید؛ و چون سنگین های بارداریماه

خواندند كه: »اگر را ]به دعا[  -شوهر، هللا ـ پروردگار خود

[ شایسته به ما عطا كنى، قطعاً ]فرزندى تندرست و

 سپاسگزار خواهیم بود«. 

هذِ  ِن نهۡفٖس َوَِٰحَدةٖ وََجَعَل ِمۡنَها  ۞ُهَو ٱل ي َخلََقُكم م 
ََٰها َحمَلَۡت َحمۡلًا َخفِيٗفا  ى ا َتَغشه َزوَۡجَها لِيَۡسُكَن إِلَۡيَهاۖۡ فَلَمه

َ َربهُهَما لَئِۡن َءاتَيَۡتَنا   َعَوا ٱَّلله ۡثَقلَت ده
َ
آ أ َفَمرهۡت بِهِۖۦۡ فَلَمه

َِٰكرِي  هَنُكوَننه ِمَن ٱلشه  ١٨٩ نَ َصَٰلِٗحا ل
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[ شایسته . اما هنگامی که ]هللا، فرزندى تندرست و190

به آنان داد، در این نعمت که به آنها بخشیده بود،  

شریکانی برایش قرار دادند؛ و هللا از آنچه که شریک ]و 

 سازند برتر و منزه است.همتای[ او می

َُٰهَما َصَٰلِٗحا َجَعلَا لَُهۥ ُشَرَكآَء فِيمَ  آ َءاتَى َُٰهَماْۚ َفَتَعَٰلَى  فَلَمه آ َءاتَى
ا يُۡشِرُكونَ  ُ َعمه  ١٩٠ ٱَّلله

دهند که چیزی . آیا چیزهایی را شریک ]هللا[ قرار می191

 شوند؟آفرینند و خود آفریده مینمی 
ا وَُهۡم ُيخۡلَُقونَ  يُۡشِرُكوَن َما لَا َيخۡلُُق َشۡيـ ٗ

َ
 ١٩١ أ

ه خویشتن  توانند آنان را یاری کنند و نه ب . و نه می192

 رسانند.یاری می
نُفَسُهۡم يَنُصُرونَ 

َ
 ١٩٢ َولَا يَۡسَتِطيُعوَن لَُهۡم نَۡصٗرا َولَٓا أ

. و ]ای مشرکان،[ اگر آنها ]= معبودها[ را به ]راه[  193

کنند. چه آنها را هدایت دعوت کنید، از شما پیروی نمی 

دعوت کنید و چه خاموش باشید، برایتان یکسان است ]و 

 خواهید شنید[. پاسخی ن

َوِإن تَۡدُعوُهۡم إِلَي ٱلُۡهَدىَٰ لَا يَتهبُِعوُكۡمْۚ َسَوآٌء َعلَۡيُكۡم  
نُتۡم َصَِٰمُتونَ 

َ
ۡم أ

َ
َدَعۡوُتُموُهۡم أ

َ
 ١٩٣ أ

گمان، آنهایی که به جای هللا ]به یاری و دعا[ . بی194

خوانید، بندگان]و آفریدگان[ی همچون خودتان هستند؛  می

ها به یاری و دعا[ بخوانید. اگر سختیپس آنها را ]در 

 گویید، باید پاسخ شما را بدهند.راست مى

ۡمَثالُُكۡمۖۡ فَٱۡدُعوُهۡم  
َ
ِ ِعَباٌد أ هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله إِنه ٱل
 ١٩٤ فَلۡيَۡسَتِجيُبواْ لَُكۡم إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

بروند یا . آیا آنها پاهایی دارند که با آنها راه 195

تان دهند و از شما[ دفاع  هایی دارند که با آنها ]یاریدست 

هایی کنند؟ آیا چشمانی دارند که با آنها ببینند یا گوش

دارند که با آنها بشنوند؟ ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو:  

»شریکانتان را بخوانید، سپس ]علیه من[ تدبیر ]و نیرنگ[ 

 کنید و به من مهلت ندهید.

لَُهمۡ 
َ
ۡم لَُهۡم  أ

َ
ۖۡ أ يٖۡد َيۡبِطُشوَن بَِهآ

َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
ۖۡ أ رُۡجل  َيۡمُشوَن بَِهآ

َ
 أ

ُۗ قُِل ٱۡدُعواْ   ۡم لَُهۡم َءاَذان  يَۡسَمُعوَن بَِها
َ
ۖۡ أ ۡعيُن  ُيۡبِصُروَن بَِهآ

َ
أ

 ١٩٥ ُشَرَكآَءُكۡم ُثمه كِيُدوِن فَلَا تُنِظُرونِ 

ست که ]این[  تردید، ]دوست و[ کارسازِ من هللا ا. بی196

کتاب را نازل کرده است و او برای شایستگان ]دوستی و[ 

 کند.کارسازی می

هي   َل ٱلِۡكَتََٰبۖۡ وَُهَو َيَتَول هِذي نَزه ُ ٱل إِنه َوَيِّۧـِل ٱَّلله
َٰلِِحينَ   ١٩٦ ٱلصه

. و کسانی را که ]شما مشرکان[ به جای او ]به یاری  197

ا یاری کنند و نه به  توانند شما رخوانید، نه میو دعا[ می

 خویشتن یاری رسانند. 

هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ لَا يَۡسَتِطيُعوَن نَۡصَرُكۡم َولَٓا   َوٱل
نُفَسُهۡم يَنُصُرونَ 

َ
 ١٩٧ أ

. و اگر آنان را به ]راه[ هدایت دعوت کنید، ]سخنانتان 198

بینی که ]ظاهراً[ به تو نگاه  شنوند؛ و آنان را میرا[ نمی

 بینند«.که نمیند، در حالی کنمی

َُٰهۡم يَنُظُروَن إِلَۡيَك   ْۖۡ َوتََرى َوِإن تَۡدُعوُهۡم إِلَي ٱلُۡهَدىَٰ لَا يَۡسَمُعوا
 ١٩٨ وَُهۡم لَا ُيۡبِصُرونَ 

. ]ای پیامبر، با آنان[ مدارا کن و به نیکی فرمان بده و 199

 از نادانان روی بگردان. 
ُمۡر بِٱلُۡعۡرِف 

ۡ
ۡعرِۡض َعِن ٱلَۡجَِٰهلِينَ ُخِذ ٱلَۡعۡفَو َوأ

َ
 ١٩٩ َوأ

ای از سوی شیطان به تو رسید، به  . و اگر وسوسه200

 تردید، او شنوای داناست.هللا پناه ببر ]که[ بی
ِْۚ إِنهُهۥ َسِميٌع   ۡيَطَِٰن نَۡزغ  فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّلله ا يَنزََغنهَك ِمَن ٱلشه َوِإمه

 ٢٠٠ َعلِيمٌ 
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کنند، چون  ]از هللا[ پروا می. در حقیقت، كسانى كه 201

اى از جانب شیطان به آنان برسد، ]هللا را[ به یاد  وسوسه

 شوند. آورند و آنگاه ]نسبت به حقیقت[ بینا میمی

ُرواْ   ۡيَطَِٰن تََذكه َِن ٱلشه ُهۡم َطَٰٓئِف  م  َقۡواْ إَِذا َمسه هِذيَن ٱته إِنه ٱل
ۡبِصُرونَ   ٢٠١ فَإَِذا ُهم مُّ

نشان ]= برادران كافران و مشركان که  . و برادرا202

کشانند و ]هرگز شیاطین هستند[ آنان را به گمراهی می

 کنند.در این کار[ کوتاهی نمی

ِ ُثمه لَا ُيۡقِصُرونَ  وَنُهۡم فِي ٱلَۡغى  َُٰنُهۡم َيُمدُّ  ٢٠٢ َوِإۡخَو

. و ]ای پیامبر،[ هنگامی که ]نزول وحی به تأخیر 203

گویند: »چرا تو  آوری، میرایشان نمیای بافتد و[ تو آیهمی

سازی؟«. بگو: »من فقط از چیزی پیروی خود آن را نمی

شود. این  کنم که از سوی پروردگارم به من وحی میمی

هایی از سوی پروردگارتان است  ]قرآن، شامل[ روشنگری

 آورند، هدایت و رحمت است.و برای گروهی که ایمان می

تِِهم أَـِب
ۡ
تهبُِع َما  َوِإَذا لَۡم تَأ

َ
يَةٖ قَالُواْ لَۡولَا ٱۡجَتبَۡيَتَهاْۚ قُۡل إِنهَمآ أ

ب ُِكۡم وَُهٗدى َوَرۡحمَة    ِۚ َهََٰذا بََصآئُِر ِمن ره ب ِي يُوَحيَٰٓ إِلَيه ِمن ره
 ٢٠٣ ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 

شود، به آن گوش  . و هنگامی که قرآن خوانده می204

که مشمول رحمت فرادهید و خاموش باشید؛ باشد 

 شوید«. 

نِصُتواْ لََعلهُكۡم  
َ
َوِإَذا قُرَِئ ٱلُۡقۡرَءاُن فَٱۡسَتِمُعواْ لَُهۥ َوأ

 ٢٠٤ تُۡرَحمُونَ 

. و پروردگارت را در دل خویش با تضر ع و ترس، بدون 205

آواى بلند ]در[ بامدادان و شامگاهان یاد كن و ]از یاد هللا[  

 غافل نباش.

بهَك فِي نَ  ٗعا وَِخيَفٗة َوُدوَن ٱلۡجَۡهرِ ِمَن  َوٱۡذُكر ره ۡفِسَك تََضرُّ
َِن ٱلَۡغَٰفِلِينَ  ِ َوٱٓأۡلَصاِل َولَا تَُكن م   ٢٠٥ ٱلَۡقۡوِل بِٱلُۡغُدو 

. ]ای پیامبر،[ كسانى كه نزد پروردگار تو هستند ]= 206

ورزند فرشتگان[ یقیناً از عبادت وی ]سرکشی و[ تكبر نمى

 كنند.ستایند و برایش سجده مىمىو او را به پاكى 

هِذيَن ِعنَد َرب َِك لَا يَۡسَتۡكبُِروَن َعۡن ِعَباَدتِهِۦ   إِنه ٱل
 ٢٠٦ َويَُسب ُِحونَُهۥ َولَُهۥ َۤنوُدُجۡسَي۩ 
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انفال سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

. ]ای پیامبر،[ از تو دربارۀ ]تقسیِم[ انفال ]= غنایم 1

پرسند؛ بگو: »انفال از آِن هللا و پیامبر است؛ جنگی[ می

پس از هللا پروا کنید و با یكدیگر سازش نمایید و اگر ایمان 

 دارید، از هللا و پیامبرش اطاعت کنید.

ِ َوٱلرهُسوِلِۖ فَٱتهُقواْ  يَۡسـ َلُونََك   نَفاُل َّلِله
َ
نَفاِلِۖ قُِل ٱلۡأ

َ
َعِن ٱلۡأ

ۥٓ إِن   َ َورَُسولَُه ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
ۡصلُِحواْ َذاَت بَيۡنُِكۡمۖۡ َوأ

َ
َ َوأ ٱَّلله

ۡؤِمنِينَ   ١ ُكنُتم مُّ

تردید، مؤمنان فقط کسانی هستند که وقتی هللا یاد . بی2

گردد و هرگاه آیاتش بر  میهایشان هراسان شود، دلمی

افزاید و بر شود، بر ایمانشان می آنان خوانده می

 کنند.پروردگارشان توکل می

ُ وَِجلَۡت قُلُوبُُهۡم َوِإَذا   هِذيَن إَِذا ذُكَِر ٱَّلله إِنهَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱل
تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتُهۥ َزاَدۡتُهۡم إِيَمَٰٗنا وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم  

 ٢ َتوَكهلُونَ يَ 

شان دارند و از آنچه روزیکه نماز برپا می  . همان کسانی3

 کنند.ایم انفاق میکرده
ا َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ  ةَ َوِممه لَوَٰ هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه  ٣ ٱل

. آنان هستند كه به راستی مؤمنند. براى آنان نزد 4

 نیكو خواهد پروردگارشان، درجاتی ]واال[ و آمرزش و روزىِ 

 بود.

هُهۡم َدَرَجٌَٰت ِعنَد َرب ِِهۡم   اْۚ ل ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحق ٗ
ُ
أ

 ٤ َوَمۡغفَِرة  َورِۡزق  َكرِيم  

. ]ای پیامبر، اختیار کامِل تو بر غنایم، موجب ناخشنودی  5

طور که پروردگارت تو را   برخی افراد است؛ درست[ همان

نه به سوی میدان بدر[ بیرون آورد ات ]در مدیحق از خانهبه

 و قطعاً گروهی از مؤمنان ]از جنگیدن[ ناخشنود بودند.

َِن   ِ َوِإنه فَرِيٗقا م  ۡخرََجَك َربَُّك ِمنُۢ بَيۡتَِك بِٱلۡحَق 
َ
َكَمآ أ

َٰرُِهونَ   ٥ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن لََك

. آنان پس از آنکه حقیقت آشکار شد، دربارۀ حق ]= 6

کنند؛ گویى آنان را به سوى مرگ  یجهاد[ با تو مجادله م

 نگرند. [ مىرانند در حالی که خود ]به ُمردنشانمى

نهَما يَُساقُوَن إِلَي  
َ
ِ َبۡعَد َما تَبَيهَن َكأ يَُجَِٰدلُونََك فِي ٱلۡحَق 

 ٦ ٱلَۡمۡوِت وَُهۡم يَنُظُرونَ 

. و ]ای مجاهدان، به یاد آورید[ هنگامی که هللا به شما 7

غنایِم[ یکی از دو گروه ]= کاروان تجاری یا وعده داد که ]

داشتید که  لشکر[ نصیبتان خواهد شد و شما دوست  

کارواِن غیرنظامی ]= تجاری[ برای شما باشد؛ و]لی[ هللا  

خواست با سخنان خویش ]دربارۀ کشتار کفار[، حق  می

 ]= اسالم[ را پایدار گردانَد و ریشۀ کافران را قطع کند.

نهَها لَُكۡم َوتََودُّوَن  َوِإۡذ 
َ
آئَِفَتيِۡن أ ُ إِۡحَدى ٱلطه يَعُِدُكُم ٱَّلله

ن ُيحِقه  
َ
ُ أ ۡوَكةِ تَُكوُن لَُكۡم َويُرِيُد ٱَّلله نه َغيَۡر َذاِت ٱلشه

َ
أ

َٰفِرِينَ   ٧ ٱلۡحَقه بِكَلَِمَٰتِهِۦ َويَۡقَطَع َدابَِر ٱلَۡك

نماید و باطل را  . ]هللا اسالم را پیروز کرد[ تا حق را ثابت 8

خشنود  از میان بردارد؛ هر چند که گناهکاران ]مشرک[ نا

 باشند.

 ٨ لُِيِحقه ٱلۡحَقه َويُۡبِطَل ٱلَۡبَِٰطَل َولَۡو َكرَِه ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

. ]روز بدر را به یاد آورید؛[ آنگاه كه از پروردگارتان 9

خواستید و او ]درخواستِ[ شما را  [ مىفریادرسى ]و یارى 

گمان، شما را با هزار فرشته که  ذیرفت ]و فرمود:[ »بیپ

 کنم«.آیند یاری میپیاپی فرود می 

ُكم   ن ِي ُمِمدُّ
َ
إِۡذ تَۡسَتغِيُثوَن َربهُكۡم فَٱۡسَتَجاَب لَُكۡم أ

َِن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ُمۡردِفِينَ  لٖۡف م 
َ
 ٩ بِأ
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ا ای ]برای شما[ قرار نداد ت. و هللا این ]یاری[ را جز مژده10

هایتان با آن آرام گیرد؛ و ]بدانید که[ پیروزی جز از جانب دل 

 ناپذیرِ حکیم است.هللا نیست. به راستی که هللا شکست

ها بُۡشَرىَٰ َولَِتۡطَمئِنه بِهِۦ قُلُوبُُكۡمْۚ َوَما   ُ إِل َوَما َجَعلَُه ٱَّلله
َ َعزِيٌز َحِكي ِْۚ إِنه ٱَّلله ها ِمۡن ِعنِد ٱَّلله ۡصُر إِل  ١٠ مٌ ٱلنه

. ]و به یاد آورید[ هنگامی که ]هللا آن[ خواب سبک را  11

که ]امنیت و[ آرامشی از سوی او تعالی بود، بر شما 

افکند و آبی از آسمان برایتان فروفرستاد تا شما را با آن 

های[ شیطان را از شما دور  پاک کند و پلیدی ]= وسوسه

را با آن  هایتانهایتان را محکم بدارد و گامسازد و دل 

 استوار نماید.

َِن   ُِل َعلَۡيُكم م  ِنُۡه َويُنَز  َمَنٗة م 
َ
َعاَس أ يُكُم ٱلنُّ ِ إِۡذ ُيَغش 

ۡيَطَِٰن   َِرُكم بِهِۦ َويُۡذهَِب َعنُكۡم رِۡجَز ٱلشه َمآِء َماٗٓء ل ُِيَطه  ٱلسه
ۡقَدامَ 

َ
 ١١ َولِيَۡربَِط عَلَىَٰ قُلُوبُِكۡم َويَُثب َِت بِهِ ٱلۡأ

که پروردگارت به   امبر، به یاد آور[ هنگامی. ]و ای پی12

فرشتگان وحی کرد: »من با شما هستم؛ پس کسانی را 

قدم دارید. به زودی در دل کسانی اند، ثابتکه ایمان آورده

افکنم؛ پس ]ای مجاهدان،  که کفر ورزیدند، هراس می

هایشان بزنید و همۀ شمشیر خویش را[ بر فرازِ گردن

 کنید ]تا سالح برنگیرند[. انگشتانشان را قطع

هِذيَن   ن ِي َمَعُكۡم َفَثب ُِتواْ ٱل
َ
إِۡذ يُوِحي َربَُّك إِلَي ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ أ

هِذيَن َكَفُرواْ ٱلرُّۡعَب فَٱۡضِربُواْ   لِۡقى فِي قُلُوِب ٱل
ُ
ْْۚ َسأ َءاَمُنوا

ۡعَناِق َوٱۡضِربُواْ ِمۡنُهۡم كُله َبَنانٖ 
َ
 ١٢ فَۡوَق ٱلۡأ

]کیفر[ به خاطر آن است که آنان با هللا و رسولش  . این 13

مخالفت کردند؛ و هر کس با هللا و رسولش مخالفت کند،  

 کیفر است.]بداند که[ هللا سخت

َ َورَُسولَُهۥ   ۚۥْ َوَمن يَُشاقِِق ٱَّلله َ َورَُسولَُه نهُهۡم َشآقُّواْ ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َذ

َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ   ١٣ فَإِنه ٱَّلله

. ]ای کافران،[ این ]عذاب دنیا[ را بچشید و ]بدانید که[  14

 برای کافران ]در قیامت،[ عذاب آتش است. 
ارِ  َٰفِرِيَن َعَذاَب ٱلنه نه لِلَۡك

َ
َٰلُِكۡم فَُذوقُوُه َوأ  ١٤ َذ

اید، هر گاه ]در میدان . اى كسانى كه ایمان آورده15

نید ]و جنگ[ با انبوِه كافران روبرو شدید، به آنان پشت نك 

 نگریزید[.

هِذيَن َكَفُرواْ زَۡحٗفا فَلَا   هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا لَقِيُتُم ٱل َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡدبَارَ 
َ
ُّوُهُم ٱلۡأ  ١٥ تَُول

. و هر کس در آن هنگام به آنان پشت كند ـ مگر آنكه  16

گیرى براى نبردى  اش فریب دشمن یا[ كناره]انگیزه

[  ی ]دیگر از سپاه مسلمانان ]دوباره[ یا پیوستن به گروه

گردد و جایگاهش  باشد ـ قطعاً به خشم هللا گرفتار می

 دوزخ است؛ و چه بد سرانجامى است!

ۡو ُمَتَحي ًِزا إِلَيَٰ  
َ
ِٗفا ل ِقَِتاٍل أ ها ُمَتَحر  ۥٓ إِل َوَمن يَُول ِِهۡم يَۡوَمئِٖذ ُدبَُرُه

وَ 
ۡ
ِ َوَمأ َِن ٱَّلله َُٰه َجَهنهُمۖۡ َوبِئَۡس  فِئَةٖ َفَقۡد بَآَء بَِغَضٖب م  ى

 ١٦ ٱلَۡمِصيرُ 

. پس ]ای مؤمنان، در روز نبرد با مشرکان در بدر[ شما 17

]با نیروی خود[ آنان را نکشتید؛ بلکه هللا آنان را کشت؛ و 

]ای پیامبر،[ هنگامی که ]به سویشان خاک و سنگ[ 

انداختی، ]در حقیقت،[ تو نینداختی؛ بلکه هللا انداخت می

ان را به آزمایشی نیکو از جانب خود بیازماید.  تا مؤمن

 تردید، هللا شنوای داناست.بی

َ َقَتلَُهۡمْۚ َوَما َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت   فَلَۡم َتۡقُتلُوُهۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ َرَميَٰ َولُِيۡبلَِى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ِمۡنُه بَلَآًء َحَسًناْۚ إِنه   َوَلَِٰكنه ٱَّلله

َ َسِميٌع عَ   ١٧ لِيم  ٱَّلله

. این ]شکست و فرارِ مشرکان و سرافرازِی مؤمنان،  18

همه از جانب هللا[ بود و هللا نیرنگِ كافران را سست ]و 

 گردانَد. اثر[ مىبی

َٰفِرِينَ  َ ُموهُِن َكۡيِد ٱلَۡك نه ٱَّلله
َ
َٰلُِكۡم َوأ  ١٨ َذ
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[ اگر خواهان پیروزی ]بر مسلمانان و . ]اى مشركان،19

فرارسیدِن عذاب الهی هستید[، اینک پیروزى ]اسالم، که  

ترین رنج و عذاب شماست[ به سراغتان آمد؛ و اگر بزرگ

[ دست بردارید، آن ]کار[ برایتان ]از کفر و دشمنى با پیامبر

[ برگردید، ما بهتر است؛ و]لی[ اگر ]به جنگ با مسلمانان 

ما ـ هر چند گردیم؛ و ]این را بدانید[ كه گروه شنیز برمى 

نیاز کند و تواند شما را از چیزی بیزیاد باشدـ هرگز نمی 

 ]دیگر[ اینكه ]همواره[ هللا با مؤمنان است. 

إِن تَۡسَتۡفتُِحواْ َفَقۡد َجآَءُكُم ٱلَۡفۡتُحۖۡ َوِإن تَنَتُهواْ َفُهَو َخيۡر   
ا  لهُكۡمۖۡ َوِإن َتُعوُدواْ َنُعۡد َولَن ُتۡغنَِي َعنُكۡم فِئَُتُكۡم  َشۡيـ ٗ

َ َمَع ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  نه ٱَّلله
َ
 ١٩ َولَۡو َكثَُرۡت َوأ

اید، از هللا و رسولش  . ای کسانی که ایمان آورده20

های[ او روی نگردانید؛ در  اطاعت کنید و از ]احکام و فرمان

 شنوید.حالی که ]آیات قرآن و سخنان پیامبر را[ می

طِ 
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ هۡواْ َعۡنُه  َيَٰٓ َ َورَُسولَُهۥ َولَا تََول يُعواْ ٱَّلله

نُتۡم تَۡسَمُعونَ 
َ
 ٢٠ َوأ

. و مانند کسانی نباشید که گفتند: »]آیات الهی و 21

 شنیدند.سخن رسوالن را[ شنیدیم«؛ حال آنکه نمی
هِذيَن قَالُواْ َسِمۡعَنا وَُهۡم لَا يَۡسَمُعونَ   ٢١ َولَا تَُكونُواْ َكٱل

گمان، بدترین جنبندگان نزد هللا، آن ]کسانی . بی22

هستند که در برابر حق[ كر و ُگنگ هستند ]و حقا[ که  

 اندیشند.نمی 

هِذيَن لَا   مُّ ٱلُۡبۡكُم ٱل ِ ٱلصُّ ِ ِعنَد ٱَّلله َوآب  ۞إِنه َشره ٱلده
 ٢٢ َيۡعقِلُونَ 

. و اگر هللا خیری در آنان سراغ داشت، ]در برابر کالم  23

نمود؛ و]لی حتی[ اگر آنان را شنوا  شان میحق[ شنوای

 شدند. کردند و رویگردان میساخت، باز هم پشت میمی

هواْ   ۡسَمَعُهۡم لََتَول
َ
ۡسَمَعُهۡمۖۡ َولَۡو أ

َ
هأ ُ فِيِهۡم َخيٗۡرا ل َولَۡو َعلَِم ٱَّلله

ۡعرُِضونَ   ٢٣ وهُهم مُّ

پیامبر، اید، هر گاه هللا و . اى كسانى كه ایمان آورده24

بخشد، شما را به چیزى فراخواندند كه به شما زندگی مى

]فرمان[ آنان را اجابت كنید و بدانید كه هللا میان انسان و 

شود ]و از اسرار آگاه است[ و اینکه ]در  دلش حایل می

 شوید.قیامت، همگی[ نزد او گِرد آورده می

هِذيَن َءاَمُنواْ  َها ٱل يُّ
َ
أ ِ َولِلرهُسوِل إَِذا َدعَاُكۡم  َيَٰٓ ٱۡسَتِجيُبواْ َّلِله

َ َيحُوُل َبيَۡن ٱلَۡمۡرِء َوقَلۡبِهِۦ   نه ٱَّلله
َ
لَِما ُيحۡيِيُكۡمۖۡ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ۥٓ إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ  نهُه
َ
 ٢٤ َوأ

. و ]ای مؤمنان،[ از عذابی بپرهیزید كه تنها دامن  25

کیفر که هللا سخت گیرد؛ و بدانیدستمکارانتان را نمی

 است.

  ۡۖ ٗة هِذيَن َظلَُمواْ ِمنُكۡم َخآصه ها تُِصيبَنه ٱل َوٱتهُقواْ فِۡتَنٗة ل
َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ  نه ٱَّلله

َ
 ٢٥ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

. و به یاد آورید زمانی را که شما در سرزمین ]مکه[  26

ترسیدید که مردمان ]مشرک،[  اندک و ناتوان بودید ]و[ می

ا را بربایند؛ ولی هللا شما را ]در مدینه[ پناه داد و با شم

یاری خویش نیرومندتان ساخت و از چیزهای پاکیزه به  

 شما روزی بخشید؛ باشد که سپاسگزاری کنید.

ن  
َ
ۡرِض َتخَافُوَن أ

َ
ۡسَتۡضَعُفوَن فِي ٱلۡأ نُتۡم قَلِيل  مُّ

َ
َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ أ

اُس فَـ َاوَ  َفُكُم ٱلنه يهَدُكم بَِنۡصرِهِۦ  َيَتَخطه
َ
َُٰكۡم َوأ ى

ي َِبَِٰت لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ  َِن ٱلطه  ٢٦ َوَرَزَقُكم م 

اید، ]با سرپیچی از اوامر و . ای کسانی که ایمان آورده27

نَواهی،[ به هللا و پیامبر خیانت نکنید و ]همچنین[ در 

  دانید ]این کار،که میهایتان خیانت نکنید، در حالی امانت 

 گناه است[.

َ َوٱلرهُسوَل َوَتخُونُٓواْ   هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتخُونُواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

نُتۡم َتۡعلَُمونَ 
َ
َمََٰنَٰتُِكۡم َوأ

َ
 ٢٧ أ
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تردید، اموال و فرزندانتان ]وسیلۀ[  . و بدانید که بی28

 آزمایش ]شما[ هستند و پاداشی بزرگ نزد هللا است.
نه 

َ
ۥٓ  َوٱۡعلَُمٓواْ أ َ ِعنَدهُ نه ٱَّلله

َ
ۡوَلَُٰدُكۡم فِۡتَنة  َوأ

َ
َٰلُُكۡم َوأ ۡمَو

َ
َمآ أ

ۡجٌر َعِظيم  
َ
 ٢٨ أ

اید، اگر از هللا پروا کنید، که ایمان آورده. ای کسانی 29

دهد و  [ قرار مى[ تشخیص ]حق و باطلبراى شما ]نیروى

آمرزد؛ و هللا  زداید و شما را مى گناهانتان را از شما مى

 ى بخشش بزرگ است.دارا

َ َيجَۡعل لهُكۡم فُۡرَقاٗنا   هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن َتتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ُ ُذو   ِۡر َعنُكۡم َسي ِـ َاتُِكۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡمُۗ َوٱَّلله َويَُكف 
 ٢٩ ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ 

. و ]ای پیامبر، به یاد آور[ آنگاه که کافران درباره تو  30

کردند که تو را به زندان بیفکنند یا بکشند یا دسیسه می

اندیشیدند و هللا  تو را ]از مکه[ بیرون کنند. آنان مکر می

 کرد؛ و هللا بهتریِن مکرانگیزان است.]نیز تدبیر و[ مکر می

ۡو  
َ
ۡو َيۡقُتلُوَك أ

َ
هِذيَن َكَفُرواْ لُِيثۡبُِتوَك أ َوِإۡذ َيۡمُكُر بَِك ٱل

ُ َخيُۡر ٱلَۡمَِٰكرِينَ ُيخۡرُِجوَكْۚ  ۖۡ َوٱَّلله ُ  ٣٠ َويَۡمُكُروَن َويَۡمُكُر ٱَّلله

گویند: »به  . و چون آیات ما بر آنان خوانده شود، می31

خواستیم، ما نیز قطعاً همانند این  خوبى شنیدیم. اگر مى

گفتیم. این ]قرآن، چیزی[ نیست، مگر ]سخنان[ را مى

 هاى ]خیالی[ پیشینیان«. افسانه

َذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا قَالُواْ قَۡد َسِمۡعَنا لَۡو نََشآُء لَُقلَۡنا َوِإ
لِينَ  وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
هٓا أ  ٣١ ِمۡثَل َهََٰذآ إِۡن َهََٰذآ إِل

. و ]به یاد آور[ آنگاه که گفتند: »پروردگارا، اگر این  32

هایی ]قرآن[ به راستی، حق و از جانب توست، سنگ

ر[ از آسمان بر ما ببار یا عذابی دردناک بر ما ]ویرانگ

 بفرست«.

ۡمِطۡر  
َ
َوِإۡذ قَالُواْ ٱللهُهمه إِن َكاَن َهََٰذا ُهَو ٱلۡحَقه ِمۡن ِعنِدَك فَأ

لِيمٖ 
َ
وِ ٱئۡتَِنا بَِعَذاٍب أ

َ
َمآِء أ َِن ٱلسه  ٣٢ َعلَۡيَنا ِحَجاَرٗة م 

 بر آن  ای محمد،[ تا تو در میان آنان هستى، هللا . و]لى33

نیست كه عذابشان كند و تا زمانی که ]از درگاه الهی[ 

 كنندۀ آنان نیست.طلبند، هللا عذابآمرزش می

َبُهۡم   ِ ُ ُمَعذ  نَت فِيِهۡمْۚ َوَما َكاَن ٱَّلله
َ
َبُهۡم َوأ ِ ُ لُِيَعذ  َوَما َكاَن ٱَّلله

 ٣٣ وَُهۡم يَۡسَتۡغفُِرونَ 

كند، با اینكه آنان  [ عذاب ن. و چرا هللا آنان را ]در آخرت 34

دارند؟ ]مردم را[ از ]طواف و عبادت در[ مسجدالحرام بازمى

اند؛ ]زیرا[ دوستان هللا  و ]مشرکان[ هرگز دوستان هللا نبوده

 دانند.کسی جز پرهیزگاران نیستند؛ ولى بیشتر آنان نمى 

وَن َعِن ٱلَۡمسۡ  ُ وَُهۡم يَُصدُّ َبُهُم ٱَّلله ِ ها ُيَعذ  ل
َ
ِجِد  َوَما لَُهۡم أ

ها ٱلُۡمتهُقوَن َوَلَِٰكنه   ۥٓ إِل ۡولَِيآُؤُه
َ
ۥْٓۚ إِۡن أ ۡولَِيآَءهُ

َ
ٱلۡحََراِم َوَما َكانُٓواْ أ

ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٣٤ أ

کشیدن و . و نمازشان نزد خانه ]کعبه[ چیزی جز سوت35

ورزیدید، عذاب زدن نبود؛ پس به سزای آنکه کفر میکف

 ر[ را بچشید.]شکست و اسارت در بد

ْۚ فَُذوقُواْ   ها ُمكَاٗٓء َوتَۡصِديَٗة َوَما َكاَن َصلَاُتُهۡم ِعنَد ٱلَۡبۡيِت إِل
 ٣٥ ٱلَۡعَذاَب بَِما ُكنُتۡم تَۡكُفُرونَ 

کنند تا که کفر ورزیدند، اموالشان را خرج می . کسانی36

]مردم را[ از راه هللا بازدارند؛ پس به زودی همه را خرج 

شان کنند، آنگاه ]این کار، مایۀ[ حسرت و پیشمانی می

خورند؛ و ]سرانجام،[  گردد و سپس شکست میمی

که کفر ورزیدند، به سوی ]آتش[ دوزخ کشانده کسانی 

 شوند.می

  ِْۚ واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله َٰلَُهۡم لَِيُصدُّ ۡمَو
َ
هِذيَن َكَفُرواْ يُنفُِقوَن أ إِنه ٱل

هِذيَن  فََسيُنفُِقوَنَها ُثمه   تَُكوُن َعلَۡيِهۡم َحۡسَرٗة ُثمه ُيۡغلَُبوَنُۗ َوٱل
 ٣٦ َكَفُرٓواْ إِلَيَٰ َجَهنهَم ُيحَۡشُرونَ 
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. تا هللا، پلید را از پاکیزه جدا کند و پلیدان را روى يكديگر 37

نهد و همگی را متراكم سازد، سپس ]یکجا[ در دوزخ قرار 

 د. دهد. اینان همان زیانکاران ]واقعی[ هستن

ي ِِب َويَۡجَعَل ٱلۡخَبِيَث َبۡعَضُهۥ   ُ ٱلۡخَبِيَث ِمَن ٱلطه لَِيِميَز ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
عَلَىَٰ َبۡعٖض َفيَۡرُكَمُهۥ َجمِيٗعا َفَيۡجَعلَُهۥ فِي َجَهنهَمْۚ أ

 ٣٧ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

که کفر ورزیدند بگو ]که[ اگر   . ]ای پیامبر،[ به کسانی38

هایشان ت بردارند، گذشته]از شرک و دشمنی[ دس 

شود و]لی[ اگر ]به رفتار گذشتۀ خود[  بخشوده می

بازگردند، سنت ]و عذاب الهى كه در مورد[ پیشینیان 

 گذشت ]تكرار خواهد شد[. 

ا قَۡد َسلََف َوِإن   هِذيَن َكَفُرٓواْ إِن يَنَتُهواْ ُيۡغَفۡر لَُهم مه قُل ل ِل
 ۡ لِينَ َيُعوُدواْ َفَقۡد َمَضۡت ُسنهُت ٱل وه

َ
 ٣٨ أ

. و ]ای مؤمنان،[ با آنان پیکار کنید تا فتنه ]ی شرک[  39

کن شود و ]عبادت و[ دین، همه از آِن هللا گردد. پس  ریشه

اگر آنان ]از شرک و آزار[ دست برداشتند، ]رهایشان کنید؛  

 کنند بیناست.تردید، هللا به آنچه میچرا که[ بی

َٰتِلُوُهۡم َحتهيَٰ لَا  ِْۚ  َوَق يُن ُكلُُّهۥ َّلِله ِ تَُكوَن فِۡتَنة  َويَُكوَن ٱلد 
َ بَِما َيۡعَملُوَن بَِصير    ٣٩ فَإِِن ٱنَتَهۡواْ فَإِنه ٱَّلله

. و اگر ]از اوامر الهی[ سرپیچی کردند، بدانید که هللا  40

]دوست و[ کارسازِ شماست. چه نیکو کارساز و چه نیک  

 یاوری است!

هۡواْ فَٱۡعلَ  َُٰكۡمْۚ نِۡعَم ٱلَۡمۡولَيَٰ َونِۡعَم  َوِإن تََول َ َمۡولَى نه ٱَّلله
َ
ُمٓواْ أ

 ٤٠ ٱلنهِصيرُ 

پنجم آن  . و بدانید هر غنیمتی که به دست آوردید، یک41

هاشم  برای هللا و پیامبر و برای خویشاوندان ]پیامبر، از بنی

ماندگان  مط لب[ و یتیمان ]نابالغ[ و مستمندان و درراهو بنی

به هللا و آنچه که بر بندۀ خود در روز جدایی است. اگر 

]حق از باطل[، روز برخورد دو گروه ]مؤمنان و مشرکان[ 

نازل کردیم، ایمان دارید ]به این احکام عمل کنید[ و ]بدانید 

 که[ هللا بر هر چیز تواناست.

 ِ نه َّلِله
َ
ِن َشۡيٖء فَأ نهَما َغنِۡمُتم م 

َ
ُخمَُسُهۥ  ۞َوٱۡعلَُمٓواْ أ

بِيِل   َولِلرهُسوِل َولِِذي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱبِۡن ٱلسه
نَزلَۡنا عَلَىَٰ َعۡبِدنَا يَوَۡم ٱلُۡفۡرَقاِن 

َ
ِ َوَمآ أ إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم بِٱَّلله

ِ َشۡيٖء قَِديرٌ 
ُ عَلَىَٰ كُل   ٤١ يَۡوَم ٱلَۡتَقى ٱلۡجَۡمَعاِنِۗ َوٱَّلله

تر ]دره، به  آنگاه كه شما ]مؤمنان[ بر دامنۀ نزدیک .42

سمت مدینه[ بودید و آنان در دامنۀ دورتر ]دره، به سمت 

تر از  [ پایینمکه[ قرار داشتند و کاروان ]تجاری قریش 

[ شما بود و اگر ]شما و ]میدان جنگ و دور از تیررسِ 

مشرکان[ با یكدیگر ]در مورد محل درگیری[ وعده گذاشته  

كردید؛ ولى ]به  گاِه خود اختالف مىودید، قطعاً در وعدهب

ارادۀ الهی در بدر جمع شدید[ تا هللا كارى را كه قطعاً  

پیوست انجام دهد تا هر ]کافری[ كه  ]باید[ به وقوع می

شود ]با وجود برتری نظامی و عددی، در شرک  هالک می

ماند  و گمراهى[ هالک گردد و هر ]مؤمنی[ که زنده می

یابد ]و این مرگ و زندگی[ بر اساس به هدایت[ زندگى ]

 . دلیلی روشن باشد؛ و به راستی که هللا شنوای داناست 

ۡكُب   ۡنَيا وَُهم بِٱلُۡعۡدَوةِ ٱلُۡقۡصَوىَٰ َوٱلره نُتم بِٱلُۡعۡدَوةِ ٱلدُّ
َ
إِۡذ أ

ۡسَفَل ِمنُكۡمْۚ َولَۡو تََواَعدتُّۡم لَٱۡخَتلَۡفُتۡم فِي ٱلِۡميَعَِٰد َوَلَٰ 
َ
ِكن  أ

ۡمٗرا َكاَن َمۡفُعولٗا ل َِيۡهلَِك َمۡن َهلََك َعنُۢ بَي َِنةٖ  
َ
ُ أ ل َِيۡقِضَي ٱَّلله

َ لََسِميٌع َعلِيمٌ   ٤٢ َويَۡحَييَٰ َمۡن َحيه َعنُۢ بَي َِنةِٖۗ َوِإنه ٱَّلله

. ]به یاد آور[ آنگاه که هللا ]تعداد[ آنان را در خوابت به تو  43

داد، مسلماً بسیار نشان می اندک نشان داد؛ و اگر آنان را

شدید و در کار ]جنگ[ اختالف سست ]و بددل[ می

کردید؛ ولی هللا ]شما را از سستی و اختالف[ در امان می

هاست، گمان، او تعالی به آنچه در سینهنگاه داشت. بی

 داناست. 

ََٰكُهۡم َكثِي َرى
َ
ُ فِي َمَناِمَك قَلِيلٗاۖۡ َولَۡو أ ٗرا  إِۡذ يُرِيَكُهُم ٱَّلله

  ُۢ َ َسلهَمْۚ إِنهُهۥ َعلِيُم ۡمرِ َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ
لهَفِشلُۡتۡم َولََتَنَٰزَۡعُتۡم فِي ٱلۡأ

ُدورِ   ٤٣ بَِذاِت ٱلصُّ
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. و ]به یاد آور[ هنگامی که با هم روبرو شدید، آنان را  44

تعداد نمود و شما را ]نیز[ به چشم آنان به چشم شما کم

كه قطعاً ]باید[ به وقوع  اندک جلوه داد، تا هللا كارى را

پیوست انجام دهد؛ و ]بدانید که همۀ[ کارها به هللا  می

 شود.بازگردانده می 

ۡعُينُِكۡم قَلِيلٗا  
َ
َوِإۡذ يُرِيُكُموُهۡم إِذِ ٱلَۡتَقۡيُتۡم فِٓي أ

ُۗ َوِإلَي   ۡمٗرا َكاَن َمۡفُعولٗا
َ
ُ أ ۡعُينِِهۡم لَِيۡقِضَي ٱَّلله

َ
َويَُقل ِلُُكۡم فِٓي أ

 ِ ُمورُ ٱَّلله
ُ
 ٤٤  تُرَۡجُع ٱلۡأ

که با گروهی اید، هنگامی . اى كسانى كه ایمان آورده45

]از دشمنان[ روبرو شدید، پایداری نمایید و هللا را بسیار یاد 

 کنید؛ باشد که رستگار شوید.

 َ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا لَقِيُتۡم فِئَٗة فَٱثۡبُُتواْ َوٱۡذُكُرواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ   َيَٰٓ

 ٤٥ َكثِيٗرا لهَعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 

گیری[ با . و از هللا و پیامبرش اطاعت کنید و ]در تصمیم46

شوید و ]توان و[  یکدیگر کشمکش نکنید که سست می

گمان، هللا  رود؛ و شکیبایی کنید که بیاقتدارتان از بین می

 با شکیبایان است.

َ َورَُسولَُهۥ َولَا تَ  ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
َنَٰزَُعواْ َفَتۡفَشلُواْ َوتَۡذَهَب  َوأ

َٰبِِرينَ  َ َمَع ٱلصه ْْۚ إِنه ٱَّلله  ٤٦ رِيُحُكۡمۖۡ َوٱۡصبُِرٓوا

. و مانند کسانی نباشید که با سرکشی و خودنمایی  47

در برابر مردم، از سرزمین خود ]= مکه[ خارج شدند و 

کنند میداشتند؛ و هللا به آنچه ]مردم را[ از راه هللا باز

 احاطه دارد. 

هِذيَن َخرَُجواْ ِمن دَِيَٰرِهِم َبَطٗرا َورِئَآَء   َولَا تَُكونُواْ َكٱل
ُ بَِما َيۡعَملُوَن   ِْۚ َوٱَّلله وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله اِس َويَُصدُّ ٱلنه

 ٤٧ ُمحِيط  

. و ]ای مؤمنان، به یاد آورید[ هنگامی که شیطان،  48

گفت: »امروز هیچ کس   اعمال آنان را در نظرشان آراست و

شود و من ]یاور و[ پناهتان هستم«؛ اما  بر شما پیروز نمی 

که دو گروه ]با هم[ روبرو شدند، ]شیطان[ به  هنگامی 

عقب بازگشت و گفت: »به راستی که من از شما بیزارم و  

بینید. بینم که شما نمیچیزی ]= فرشتگان یاریگر[ را می

ت بیم دارم؛ چرا که[ هللا  ترسم و ]از هالکمن از هللا می

 کیفر است«. سخت

ۡعَمَٰلَُهۡم َوَقاَل لَا غَالَِب لَُكُم  
َ
ۡيَطَُٰن أ َوِإۡذ َزيهَن لَُهُم ٱلشه

ا تََرآَءِت ٱلۡفِئََتاِن   اِس َوِإن ِي َجار  لهُكۡمۖۡ فَلَمه ٱلَۡيۡوَم ِمَن ٱلنه
ِنُكۡم إِ  َرىَٰ َما لَا  نََكَص عَلَىَٰ َعقَِبۡيهِ َوَقاَل إِن ِي بَرِٓيء  م 

َ
ن ِٓي أ

ُ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ  ْۚ َوٱَّلله َ َخاُف ٱَّلله
َ
 ٤٨ تََرۡوَن إِن ِٓي أ

. و ]به یاد آورید[ هنگامی که منافقان و كسانى كه در  49

گفتند: »اینان ]= مؤمنان[ را  هایشان بیمارى بود میدل 

کس بر هللا توکل کند، پس  دینشان فریفته است«؛ و هر 

ناپذیرِ  تردید، هللا شکستباشد؛ چرا که[ بیخاطر ]آسوده

 حکیم است.

ُؤلَآِء   رٌَض َغره َهَٰٓ هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه إِۡذ َيُقوُل ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱل
َ َعزِيٌز َحِكيم   ِ فَإِنه ٱَّلله  ٤٩ دِيُنُهۡمُۗ َوَمن َيَتوَكهۡل عَلَى ٱَّلله

ران را  دیدى آنگاه كه فرشتگان جان كاف. و اگر مى50

گویند:[  زنند و ]میستانند، بر صورت و پشتشان مىمى

 »عذاب سوزان را بچشید. 

هِذيَن َكَفُرواْ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَۡضِربُوَن   هي ٱل َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ َيَتَوف
ۡدَبَٰرَُهۡم َوُذوقُواْ َعَذاَب ٱلۡحَرِيقِ 

َ
 ٥٠ وُُجوَهُهۡم َوأ

دناک[ در مقابل  بار و عذاب در. این ]جان دادِن خفت51

[ هللا  اید؛ و ]گرنهکارهایی است که از پیش فرستاده

 نسبت به بندگان ]خود[ ستمكار نیست«. 

َٰٖم   َ لَيَۡس بَِظله نه ٱَّلله
َ
يِۡديُكۡم َوأ

َ
َمۡت أ َٰلَِك بَِما قَده َذ

 ٥١ ل ِلَۡعبِيدِ 
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ستیز،[ همانند شیوۀ ]مجازات[ . ]عذاب این کافران حق52

که پیش از آنان بودند ]که   کسانی است فرعونیان و ]دیگر[

[  همگی[ به آیات هللا کفر ورزیدند و هللا آنان را به ]سزاى

کیفر تردید، هللا نیرومنِد سختگناهانشان گرفتار كرد. بی

 است.

  ِ هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ِب َءاِل فِرَۡعۡوَن َوٱل
ۡ
َكَدأ

 ُ َخَذُهُم ٱَّلله
َ
َ قَوِي   َشِديُد ٱلۡعَِقابِ فَأ  ٥٢  بُِذنُوبِِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

. این ]كیفر سخت،[ از آن روست كه هللا هرگز بر آن  53

نبوده است كه نعمتى را كه بر مردمى ارزانى داشته  

است دگرگون كند؛ مگر آنکه آنان ]رفتار موحدانۀ[ خود را  

تردید، هللا  بورزند[؛ و بیتغییر دهند ]و کفر و ناسپاسی 

 شنوای داناست. 

ۡنَعَمَها عَلَىَٰ قَۡوٍم َحتهيَٰ  
َ
َ لَۡم يَُك ُمَغي ِٗرا ن ِۡعَمًة أ نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َ َسِميٌع َعلِيم   نه ٱَّلله
َ
نُفِسِهۡم َوأ

َ
 ٥٣ ُيَغي ُِرواْ َما بِأ

[ همچون رفتار فرعونیان و . ]کافران رفتارى دارند54

یش از آنان بودند كه آیات پروردگارشان را  كسانى كه پ

انگاشتند؛ پس ]ما نیز[ آنان را به کیفر گناهانشان دروغ می 

هالک کردیم و فرعونیان را غرق نمودیم و همگی ]مشرک 

 و[ ستمکار بودند.

بُواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم   هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكذه ِب َءاِل فِرَۡعۡوَن َوٱل
ۡ
َكَدأ

ۡهلَ 
َ
ۡغَرۡقَنآ َءاَل فِرَۡعۡوَنْۚ وَُكل   َكانُواْ  فَأ

َ
ۡكَنَُٰهم بُِذنُوبِِهۡم َوأ

 ٥٤ َظَٰلِِمينَ 

. یقیناً بدترین جنبندگان نزد هللا کسانی هستند که کفر  55

 آورند.ورزند و ایمان نمی می
هِذيَن َكَفُرواْ َفُهۡم لَا   ِ ٱل ِ ِعنَد ٱَّلله َوآب  إِنه َشره ٱلده

 ٥٥ يُۡؤِمُنونَ 

که با آنان پیمان بستی؛ ولى هر بار  . ]همان[ کسانی56

 کنند.شكنند و ]از هللا[ پروا نمىپیمانشان را مى
ةٖ وَُهۡم   ِ َمره

ََٰهدته ِمۡنُهۡم ُثمه يَنُقُضوَن َعۡهَدُهۡم فِي ُكل  هِذيَن َع ٱل
 ٥٦ لَا َيتهُقونَ 

ست یافتی، چنان  . و ]ای پیامبر،[ اگر در جنگ بر آنان د57

آنان را در هم بکوب که مایۀ عبرت دیگران گردد؛ باشد که  

 ]دیگران[ پند گیرند.

ۡن َخلَۡفُهۡم لََعلهُهۡم   ِۡد بِِهم مه ا َتۡثَقَفنهُهۡم فِي ٱلۡحَۡرِب فََشر  فَإِمه
ُرونَ  كه  ٥٧ يَذه

. و اگر از گروهى بیم خیانت دارى، ]پیمانشان را[ به  58

]و از لغو پیمان، آنان را آگاه کن تا آگاهی آنان بازگردان 

تردید، طرفین از نقض پیمان[ به طور یكسان ]باشد[. بی

 هللا خائنان را دوست ندارد.

  َ ِۚ إِنه ٱَّلله ا َتخَاَفنه ِمن قَۡوٍم ِخَيانَٗة فَٱۢنبِۡذ إِلَۡيِهۡم عَلَىَٰ َسَوآٍء َوِإمه
 ٥٨ ٱلۡخَآئِنِينَ لَا ُيحِبُّ 

. و کسانی که کفر ورزیدند، هرگز مپندارند که جان به  59

اند[؛ آنان هرگز ]از مرگ و عذاب،[  اند ]و نجات یافتهدر برده

 راِه گریزی ندارند.

ْْۚ إِنهُهۡم لَا ُيۡعِجُزونَ  هِذيَن َكَفُرواْ َسَبُقٓوا  ٥٩ َولَا َيحَۡسبَنه ٱل

توان دارید ـ از نیرو و   . و ]ای مؤمنان،[ هر چه در60

افزار[ـ بسیج كنید تا با این های آماده ]و جنگاسب

[، دشمن هللا و دشمن خویش را بترسانید، ]تداركات 

[ دیگرى را غیر از اینان  همچنین ]با این تجهیزات، دشمنان

شناسید و]لی[ هللا آنان را  که شما آنان را نمی

در راه هللا   شناسد ]به وحشت بیندازید[؛ و هر چهمی

شود و بر انفاق کنید، پاداش آن به شما بازگردانده مى

 رود.شما ستم نمی 

ِبَاِط ٱلۡخَۡيِل   ةٖ َوِمن ر  ِن قُوه ا ٱۡسَتَطۡعُتم م  واْ لَُهم مه ِعدُّ
َ
َوأ

ُكۡم َوَءاَخرِيَن ِمن ُدونِِهۡم لَا   ِ وََعُدوه تُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدوه ٱَّلله
 ُ ِ  َتۡعلَُموَنُهُم ٱَّلله  َيۡعلَُمُهۡمْۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمن َشۡيٖء فِي َسبِيِل ٱَّلله

نُتۡم لَا ُتۡظلَُمونَ 
َ
 ٦٠ يَُوفه إِلَۡيُكۡم َوأ
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. و اگر ]کافران[ به صلح مایل شدند، پس تو ]نیز ای  61

گمان،  پیامبر،[ از درِ صلح درآی و بر هللا توکل کن. بی

 اوست که شنوای داناست.

 ْ ِْۚ إِنهُهۥ ُهَو   ۞َوِإن َجَنُحوا لِۡم فَٱۡجَنۡح لََها َوتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله لِلسه
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٦١ ٱلسه

. و اگر ]کافران با تظاهر به آشتی[ بخواهند تو را فریب 62

دهند، هللا برایت کافی است. او تعالی همان ذاتی است 

 که با یاری خود و مؤمنان، تو را تأیید ]و تقویت[ نمود.

يهَدَك  َوِإ
َ
هِذٓي أ ْۚ ُهَو ٱل ُ ن َيخَۡدُعوَك فَإِنه َحۡسَبَك ٱَّلله

َ
ن يُرِيُدٓواْ أ

 ٦٢ بَِنۡصرِهِۦ َوبِٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

هایشان ]مهربانی و[ اُلَفت برقرار نمود. ]ای  . و بین دل63

پیامبر،[ اگر تو تمام آنچه را که در روی زمین است خرج 

هایشان الفت دلتوانستی بین کردی، ]هرگز[ نمیمی

برقرار کنی؛ ولی هللا میان آنان الفت انداخت. به راستی 

 ناپذیرِ حکیم است.که او شکست

آ   ۡرِض َجمِيٗعا مه
َ
نَفۡقَت َما فِي ٱلۡأ

َ
لهَف َبيَۡن قُلُوبِِهۡمْۚ لَۡو أ

َ
َوأ

لهَف بَيَۡنُهۡمْۚ إِنهُهۥ َعزِ 
َ
َ أ لهۡفَت َبيَۡن قُلُوبِِهۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله

َ
يٌز  أ

 ٦٣ َحِكيم  

. ای پیامبر، ]حمایتِ[ هللا برای تو و ]نیز[ برای مؤمنانی 64

 اند، كافى است.که از تو پیروی کرده
ُ َوَمِن ٱتهَبَعَك ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ِبيُّ َحۡسُبَك ٱَّلله َها ٱلنه يُّ

َ
أ  ٦٤ َيَٰٓ

. ای پیامبر، مؤمنان را به جنگ تشویق کن. اگر از  65

]مؤمنان[ بیست نفر ]بر جهاد[ شکیبا باشند، ]میان[ شما 

کنند و اگر صد نفر از  بر دویست نفر ]از کافران[ غلبه می

که کفر شما ]اینچنین[ باشند، بر هزار نفر از کسانی 

کنند؛ زیرا آنان گروهی هستند که ]ارزش  ورزیدند غلبه می

 فهمند.حقیقِی جهاد را[ نمی

ِبيُّ َحر ِِض  َها ٱلنه يُّ
َ
أ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن عَلَى ٱلۡقَِتاِلِۚ إِن يَُكن   َيَٰٓ

ِنُكۡم ِعۡشُروَن َصَٰبُِروَن َيۡغلُِبواْ ِماْئَتَيِۡنِۚ َوِإن يَُكن   م 
ها   نهُهۡم قَوۡم  ل

َ
هِذيَن َكَفُرواْ بِأ َِن ٱل لٗۡفا م 

َ
ِاْئَة  َيۡغلُِبٓواْ أ ِنُكم م  م 

 ٦٥ َيۡفَقُهونَ 

که ]بر اثر  . اکنون هللا به شما تخفیف داد و دانست66

جنگ،[ ضعفی در وجودتان است. پس اگر از ]میان[ شما 

صد نفر شکیبا باشند، بر دویست نفر ]از کافران[ پیروز 

شوند و اگر از شما هزار نفر باشند، به فرمان هللا، بر  می

 دو هزار نفر پیروز خواهند شد؛ و هللا با شکیبایان است.

ُ َعنُكۡم وَعَ  َف ٱَّلله نه فِيُكۡم َضۡعٗفاْۚ فَإِن  ٱلَٰٔۡـَن َخفه
َ
لَِم أ

ِاْئَة  َصابَِرة  َيۡغلُِبواْ ِماْئَتَيِۡنِۚ َوِإن يَُكن   ِنُكم م  يَُكن م 
ُ َمَع   ُِۗ َوٱَّلله لَۡفيِۡن بِإِذِۡن ٱَّلله

َ
لۡف  َيۡغلُِبٓواْ أ

َ
ِنُكۡم أ م 

َٰبِِرينَ   ٦٦ ٱلصه

. برای هیچ پیامبری سزاوار نیست که اسیران ]جنگی[  67

شد ]تا آنان را در مقابل دریافت فدیه رها کند، داشته با

که با ریختن خون آنها[ در زمین کشتار مگر[ تا ]زمانی

بسیار به راه اندازد ]و به این وسیله، دشمن را به وحشت 

بیندازد[. شما ]مؤمنان، با گرفتن فدیه از اسیران بدر، ثروت 

[  خواهید و هللا آخرت را ]برایتانو[ کاالی دنیا را می

 ناپذیرِ حکیم است. خواهد؛ و هللا شکستمی

ۡرِضِۚ  
َ
ۡسَرىَٰ َحتهيَٰ ُيۡثِخَن فِي ٱلۡأ

َ
ۥٓ أ ن يَُكوَن لَُه

َ
َما َكاَن لَِنِبي ٍ أ

ُ َعزِيٌز   ُۗ َوٱَّلله ُ يُرِيُد ٱٓأۡلِخَرَة ۡنَيا َوٱَّلله تُرِيُدوَن َعرََض ٱلدُّ
 ٦٧ َحِكيم  

ید، حکم ها که[ گرفت. اگر در آنچه ]از غنایم و فدیه68

پیشین الهی وجود نداشت ]و آن را برایتان حالل نکرده 

 رسید.بود[، قطعاً عذابی بزرگ به شما می

َخۡذُتۡم َعَذاٌب  
َ
ُكۡم فِيَمآ أ ِ َسَبَق لََمسه َِن ٱَّلله هۡولَا كَِتَٰب  م  ل

 ٦٨ َعِظيم  
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اید، حالل و پاکیزه . پس ]اکنون[ از آنچه غنیمت گرفته69

پروا کنید. به راستی که هللا آمرزندۀ مهربان  بخورید و از هللا 

 است.

َ َغُفور    ْۚ إِنه ٱَّلله َ ا َغنِۡمُتۡم َحَلَٰلٗا َطي ِٗباْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله فَكُلُواْ ِممه
 ٦٩ رهِحيم  

. ای پیامبر، به اسیرانی که در دست شما هستند بگو:  70

از  هایتان سراغ داشته باشد، بهتر »اگر هللا خیری در دل

]فدیه و[ آنچه را که از شما گرفته شده است به شما 

 آمرزد؛ و هللا آمرزندۀ مهربان است«.دهد و شما را می می

ۡسَرىَٰٓ إِن َيۡعلَِم  
َ
َِن ٱلۡأ يِۡديُكم م 

َ
ِبيُّ قُل ل َِمن فِٓي أ َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

آ  ِمه ُ فِي قُلُوبُِكۡم َخيٗۡرا يُۡؤتُِكۡم َخيٗۡرا م  ِخَذ ِمنُكۡم  ٱَّلله
ُ
أ

ُ َغُفور  رهِحيم    ٧٠ َويَۡغفِۡر لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

. و ]ای پیامبر،[ اگر بخواهند به تو خیانت کنند، ]بدان 71

اند و هللا که[ آنان قطعاً پیش از این ]نیز[ به هللا خیانت کرده

 ]تو را[ بر آنان پیروز نمود؛ و هللا دانای حکیم است. 

ۡمَكَن  َوِإن يُرِيُدواْ ِخَيانَ 
َ
َ ِمن َقۡبُل فَأ َتَك َفَقۡد َخانُواْ ٱَّلله

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ   ٧١ ِمۡنُهۡمُۗ َوٱَّلله

که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و . کسانی 72

که  هایشان در راه هللا جهاد نمودند و کسانی  جان

]مهاجران را[ پناه دادند و یاری نمودند، اینان ]همه[ 

که ایمان آوردند و]لی از   ند؛ و کسانیدوستان یکدیگر

سرزمین کفر[ هجرت نکردند، شما هیچ دوستی ]و 

پیوندی[ با آنان ندارید؛ مگر آنکه هجرت کنند؛ و اگر در ]کار[  

دین از شما یاری خواستند، بر شما ]واجب[ است که ]به  

خواهی[ علیه  آنان[ یاری رسانید، مگر ]اینکه این یاری

ن شما و آنان پیمانی برقرار است؛ و گروهی باشد که میا

 کنید بیناست.هللا به آنچه می

نُفِسِهۡم فِي  
َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
هِذيَن َءاَمُنواْ وََهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ بِأ إِنه ٱل

ۡولَِيآُء  
َ
ْوَلَٰٓئَِك َبۡعُضُهۡم أ

ُ
نََصُرٓواْ أ هِذيَن َءاَوواْ وه ِ َوٱل َسبِيِل ٱَّلله

هِذينَ  ِن َوَلََٰيتِِهم  َبۡعٖضِۚ َوٱل  َءاَمُنواْ َولَۡم ُيَهاِجُرواْ َما لَُكم م 
ِيِن   ْْۚ َوِإِن ٱۡستَنَصُروُكۡم فِي ٱلد  ِن َشۡيٍء َحتهيَٰ ُيَهاِجُروا م 

  ُ ُۗ َوٱَّلله ِيَثَٰق  ها عَلَىَٰ قَۡوِۭم بَيَۡنُكۡم َوبَۡيَنُهم م  َفَعلَۡيُكُم ٱلنهۡصُر إِل
 ٧٢ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير  

کسانی که کفر ورزیدند، ]آنان نیز[ دوستان . و 73

یکدیگرند. اگر ]شما مؤمنان به این سفارش دربارۀ دوست  

و دشمن[ عمل نکنید، فتنه و فسادی بزرگ در زمین بر پا 

 گردد. می

ها َتۡفَعلُوُه تَُكن   ۡولَِيآُء َبۡعٍضِۚ إِل
َ
هِذيَن َكَفُرواْ َبۡعُضُهۡم أ َوٱل

ۡرِض َوَف 
َ
 ٧٣ َساد  َكبِير  فِۡتَنة  فِي ٱلۡأ

که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه هللا   . و کسانی74

که ]این مهاجران را[ پناه دادند و جهاد کردند و کسانی  

یاری نمودند، اینان مؤمنان حقیقی هستند. برای آنان ]در  

 ای خواهد بود. بهشت[ آمرزش و روزِی شایسته

هِذيَن َءاَمُنواْ وََهاَجُرو  هِذيَن  َوٱل ِ َوٱل اْ َوَجََٰهُدواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله
ۡغفَِرة    هُهم مه اْۚ ل ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحق ٗ

ُ
نََصُرٓواْ أ َءاَوواْ وه

 ٧٤ َورِۡزق  َكرِيم  

که پس از آنان ایمان آوردند و هجرت نمودند  . و کسانی75

شما و به همراه شما ]مؤمنان[ جهاد کردند، آنان ]نیز[ از 

هستند؛ و در ]حکِم[ کتابِ هللا، خویشاوندان ]در میراث،[  

نسبت به یکدیگر سزاوارترند. به راستی که هللا به همه  

 چیز داناست. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ِمنُۢ َبۡعُد وََهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ َمَعُكۡم   َوٱل
رَۡحاِم 

َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
ْوَلَٰٓئَِك ِمنُكۡمْۚ َوأ

ُ
ۡولَيَٰ بَِبۡعٖض فِي  فَأ

َ
َبۡعُضُهۡم أ

 ُۢ ِ َشۡيٍء َعلِيُم
َ بِكُل  ِْۚ إِنه ٱَّلله  ٧٥ كَِتَِٰب ٱَّلله
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[ اعالم بیزارى ]و پایان تعهد[ از طرف هللا و  . ]این آیات،1

]شما مسلمانان[ پیامبرش نسبت به مشركانى است كه 

 اید.با آنان پیمان بسته

َِن   ََٰهدتُّم م  هِذيَن َع ۦٓ إِلَي ٱل ِ َورَُسولِهِ َِن ٱَّلله بََرآَءة  م 
 ١ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

. پس ]اى مشركان، فقط[ چهار ماه ]فرصت دارید که با 2

توانید [ در زمین بگردید و بدانید كه ]هرگز[ نمىامنیت كامل

د ]و از عذابش بگریزید[ و هللا رسواكنندۀ  هللا را ناتوان سازی

 كافران است.

نهُكۡم َغيُۡر  
َ
ۡشُهرٖ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َ
ۡربََعَة أ

َ
ۡرِض أ

َ
فَِسيُحواْ فِي ٱلۡأ

َٰفِرِينَ  َ ُمخۡزِي ٱلَۡك نه ٱَّلله
َ
ِ َوأ  ٢ ُمۡعِجزِي ٱَّلله

. و ]این،[ اعالمی است از جانب هللا و پیامبرش به مردم 3

اکبر ]= عید قربان[ که: »هللا و پیامبرش از  در روز حج 

مشرکان بیزارند؛ پس اگر توبه کنید، برای شما بهتر است و 

اگر روی بگردانید ]و سرپیچی کنید[ بدانید که شما ]هرگز[  

توانید هللا را ناتوان سازید ]و از عذابش بگریزید[؛ و ]تو  نمی 

دردناکی  که کفر ورزیدند، به عذاب ای پیامبر،[ کسانی را 

 بشارت بده.

نه  
َ
ۡكبَِر أ

َ
ۦٓ إِلَي ٱلنهاِس يَۡوَم ٱلۡحَج ِ ٱلۡأ ِ َورَُسولِهِ َِن ٱَّلله َٰن  م  َذ

َ
َوأ

ۚۥْ فَإِن تُبُۡتۡم َفُهَو َخيۡر    َِن ٱلُۡمۡشِركِيَن َورَُسولُُه َ بَرِٓيء  م  ٱَّلله
نهُكۡم َغيُۡر 

َ
هۡيُتۡم فَٱۡعلَُمٓواْ أ ُِۗ  لهُكۡمۖۡ َوِإن تََول ُمۡعِجزِي ٱَّلله

لِيمٍ 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ بَِعَذاٍب أ ِر ٱل ِ  ٣ َوبَش 

اید و . مگر کسانی از مشرکان که با آنان پیمان بسته4

اند و [ شما فروگذار نكردهچیزى از ]تعهدات خود نسبت به

کسی را علیه شما پشتیبانی نکردند؛ پیمان آنان را تا پایان 

تردید، هللا پرهیزگاران را  که[ بیمدتشان به پایان برسانید ]

 دوست دارد.

ا   َِن ٱلُۡمۡشِركِيَن ُثمه لَۡم يَنُقُصوُكۡم َشۡيـ ٗ ََٰهدتُّم م  هِذيَن َع ها ٱل إِل
ٓواْ إِلَۡيِهۡم َعۡهَدُهۡم إِلَيَٰ   تِمُّ

َ
َحٗدا فَأ

َ
َولَۡم يَُظَِٰهُرواْ َعلَۡيُكۡم أ

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمتهقِينَ  تِِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله  ٤ ُمده

های حرام سپرى شد، مشركان را هر كجا . وقتی ماه5

یافتید، بُکشید و آنان را دستگیر كنید و در محاصره بگذارید و 

در هر گذرگاهی به كمین آنان بنشینید؛ پس اگر توبه كردند 

و نماز برپا داشتند و زكات پرداختند، رهایشان کنید ]چرا که[  

 تردید هللا آمرزندۀ مهربان است.بی

ۡشُهُر ٱلۡحُُرُم فَٱۡقتُلُواْ ٱلُۡمۡشِركِيَن َحۡيُث  
َ
فَإَِذا ٱنَسلََخ ٱلۡأ

وََجدتُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم َوٱۡحُصُروُهۡم َوٱۡقُعُدواْ لَُهۡم ُكله  
َة فََخلُّواْ   َكوَٰ َة َوَءاتَُواْ ٱلزه لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه

َ
َمۡرَصٖدِۚ فَإِن تَابُواْ َوأ
َ غَ   ٥ ُفور  رهِحيم  َسبِيلَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

. و ]ای پیامبر،[ اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست،  6

پناهش بده تا سخن هللا را بشنود؛ سپس او را به محل  

دادن به مشرکان،[ به سبب آن  امنش برسان. این ]امان

 است که آنان گروهی نادانند.

ِجۡرُه 
َ
َِن ٱلُۡمۡشِركِيَن ٱۡسَتَجاَرَك فَأ َحد  م 

َ
َحتهيَٰ يَۡسَمَع   َوِإۡن أ

ها   نهُهۡم قَۡوم  ل
َ
َٰلَِك بِأ ۚۥْ َذ َمَنُه

ۡ
بۡلِۡغُه َمأ

َ
ِ ُثمه أ َكَلََٰم ٱَّلله

 ٦ َيۡعلَُمونَ 

توانند نزد هللا و پیامبرش ]عهد و[ . چگونه مشرکان می7

پیمانی داشته باشند؟ مگر ]در مورد[ کسانی که با آنان 

اید. پس تا  [ پیمان بستهنزدیک مسجدالحرام ]در حدیبیه

]مشرکان در مورد آن عهد،[ با شما پایدارند، شما ]نیز[ با  

تردید، هللا پرهیزگاران را  آنان پایدار باشید؛ ]چرا که[ بی

 دارد. دوست  

ۦٓ   ِ وَِعنَد رَُسولِهِ َكۡيَف يَُكوُن لِلُۡمۡشِركِيَن َعۡهٌد ِعنَد ٱَّلله
ََٰهدتُّۡم ِعنَد ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡ  هِذيَن َع ها ٱل حََراِمِۖ َفَما ٱۡسَتَقَُٰمواْ  إِل

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمتهقِينَ   ٧ لَُكۡم فَٱۡسَتقِيُمواْ لَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله
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. چگونه ]پیمان مشرکان ارزش دارد[ با اینكه اگر بر شما 8

پیروز ]و مسلط[ شوند، دربارۀ شما نه ]حقِ[ خویشاوندى را 

ا زبان كنند و نه هیچ پیمانی را؟ آنان شما را بمراعات مى 

ورزد هایشان امتناع مىکنند و حال آنكه دلخود راضی می

 و بیشتر آنان نافرمانند. 

ا َولَا  
َكۡيَف َوِإن َيۡظَهُرواْ َعلَۡيُكۡم لَا يَۡرُقُبواْ فِيُكۡم إِل ٗ

ۡكثَرُُهۡم  
َ
بَيَٰ قُلُوبُُهۡم َوأ

ۡ
َٰهِِهۡم َوتَأ فَۡو

َ
ْۚ يُۡرُضونَُكم بِأ ٗة ذِمه

َِٰسُقونَ   ٨ َف

 را به بهای ناچیزی فروختند و ]مردم را[ از راِه او  . آیات هللا9

 دادند!بازداشتند. به راستى چه بد اعمالى انجام مى
ۦْٓۚ إِنهُهۡم   واْ َعن َسبِيلِهِ ِ َثَمٗنا قَلِيلٗا فََصدُّ ٱۡشتََرۡواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

 ٩ َسآَء َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

]حق[ خویشاوندی را  . اینان در حق هیچ مؤمنی، نه 10

 کنند و نه پیمانی را؛ و اینانند که تجاوزکارند.مراعات می 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ْۚ َوأ ٗة ا َولَا ذِمه

لَا يَۡرُقُبوَن فِي ُمۡؤِمٍن إِل ٗ
 ١٠ ٱلُۡمۡعَتُدونَ 

. پس ]با این حال،[ اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و 11

سلمانان[ هستند؛ و  زکات پرداختند، برادران دینِی شما ]م

دانند، به تفصیل بیان  ما آیات خود را برای گروهی که می

 کنیم.می

َٰنُُكۡم فِي   َة فَإِۡخَو َكوَٰ ةَ َوَءاتَُواْ ٱلزه لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
فَإِن تَابُواْ َوأ

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ  ِ يِنِۗ َوُنَفص  ِ  ١١ ٱلد 

از پیمان خویش  . و اگر ]تعهد و[ سوگندشان را پس 12

شکستند و در دینتان طعنه زدند، با پیشوایان کفر بجنگید؛  

هایشان[ هیچ تعهدی نیست؛  زیرا آنان را ]نسبت به پیمان

 باشد که ]از رفتار خود[ دست بردارند.

ِنُۢ َبۡعِد َعۡهِدهِۡم َوَطَعُنواْ فِي   يَۡمََٰنُهم م 
َ
َوِإن نهَكُثٓواْ أ

ئِمه 
َ
يَۡمََٰن لَُهۡم لََعلهُهۡم  دِينُِكۡم فََقَٰتِلُٓواْ أ

َ
َة ٱلُۡكۡفرِ إِنهُهۡم لَٓا أ

 ١٢ يَنَتُهونَ 

جنگید كه سوگند ]و  . ]ای مؤمنان،[ چرا با گروهى نمى 13

پیمان[ خود را شكستند و در بیرون راندِن پیامبر ]از مکه[  

بار ]با یاری کردن قبیلۀ  کوشیدند؟ آنان بودند كه نخستین 

ه، جنگ را[ با شما آغاز كردند. آیا از آنان  بَْکر در برابر ُخزاع

ترسید؟ در حالی که اگر ایمان دارید، هللا سزاوارتر است مى

 که از او بترسید. 

واْ بِإِۡخَراِج ٱلرهُسوِل   يَۡمَٰنَُهۡم وََهمُّ
َ
لَا تَُقَٰتِلُوَن قَۡوٗما نهَكُثٓواْ أ

َ
أ

َتخَۡشۡوَنُهۡمْۚ فَ 
َ
ِۚ أ ٍة َل َمره وه

َ
ن َتخَۡشۡوهُ  وَُهم بََدُءوُكۡم أ

َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ ٱَّلله

ۡؤِمنِينَ   ١٣ إِن ُكنُتم مُّ

. با آنان بجنگید تا هللا آنان را به دست شما عذاب كند و 14

های مؤمنان را  خوار سازد و شما را بر آنان پیروز گرداند و دل 

 آرام بخشد. 

يِۡديُكۡم َويُۡخزِهِۡم َويَنصُ 
َ
ُ بِأ ۡبُهُم ٱَّلله ِ َٰتِلُوُهۡم ُيَعذ  ۡرُكۡم  َق

ۡؤِمنِينَ   ١٤ َعلَۡيِهۡم َويَۡشِف ُصُدوَر قَۡوٖم مُّ

های آنان ]= مؤمنان[  . و ]با شکست کافران،[ خشم دل15

گذرد؛ و هللا  را برطرف کند؛ و هللا از هر کس بخواهد درمی

 دانای حکیم است.

ُ عَلَىَٰ َمن  ُ  َويُۡذهِۡب َغۡيَظ قُلُوبِِهۡمُۗ َويَُتوُب ٱَّلله ُۗ َوٱَّلله يََشآُء
 ١٥ َعلِيٌم َحِكيمٌ 

اید كه ]بدون امتحان الهی[ به حال خود رها  . آیا پنداشته16

شوید؟ در حالى كه هللا هنوز كسانى از شما را كه  مى

اند و جز هللا و پیامبر و مؤمنان ]کسی را به  جهاد كرده 

اند معلوم نکرده است؟ و هللا به  دوستی و[ همرازى نگرفته

 کنید آگاه است. ه میآنچ

هِذيَن َجََٰهُدواْ   ُ ٱل ا َيۡعلَِم ٱَّلله ن ُتتَۡرُكواْ َولَمه
َ
ۡم َحِسبُۡتۡم أ

َ
أ

ِ َولَا رَُسولِهِۦ َولَا   ِمنُكۡم َولَۡم َيتهِخُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله
ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ  ُ َخبِيُر ْۚ َوٱَّلله  ١٦ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َولِيَجٗة
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رکان، مساجِد هللا را آباد کنند، در  . سزاوار نیست که مش17

که آنان ]عمالً[ به کفرِ خویش گواهند ]و آن را اظهار  حالی 

کنند[. آنانند كه اعمالشان تباه گشته است و خود در  می

 آتش ]دوزخ[ جاودانند.

ِ َشَِٰهِديَن عَلَىَٰٓ   ن َيۡعُمُرواْ َمَسَِٰجَد ٱَّلله
َ
َما َكاَن لِلُۡمۡشِركِيَن أ

 ِ نُفِسِهم ب
َ
ارِ ُهۡم  أ ۡعَمَٰلُُهۡم َوفِي ٱلنه

َ
ْوَلَٰٓئَِك َحبَِطۡت أ

ُ
ٱلُۡكۡفرِِۚ أ

 ١٧ َخَٰلُِدونَ 

. مساجِد هللا را فقط کسانی ]باید[ آباد کنند که به هللا و 18

دارند و زکات اند و نماز برپا می روز آخرت ایمان آورده

ترسند. امید است که اینان از  پردازند و از غیر هللا نمیمی

 یافتگان باشند. تهدای

ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ   ِ َمۡن َءاَمَن بِٱَّلله إِنهَما َيۡعُمُر َمَسَِٰجَد ٱَّلله
ۖۡ َفَعَسيَٰٓ   َ ها ٱَّلله ةَ َولَۡم َيخَۡش إِل َكوَٰ َة َوَءاتَي ٱلزه لَوَٰ قَاَم ٱلصه

َ
َوأ

ن يَُكونُواْ ِمَن ٱلُۡمۡهَتِدينَ 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ١٨ أ

کردن دادن به حاجیان و آبادمشرکان،[ آیا آب. ]ای 19

مسجد الحرام را با ]ایمان و عمِل[ كسى كه به هللا و روز  

واپسین ایمان آورده و در راه هللا جهاد كرده است برابر 

دانید؟ ]این دو هرگز[ نزد هللا برابر نیستند؛ و هللا  می

 كند.ستمکاران ]مشرک[ را هدایت نمى 

َجَعلُۡتۡم ِسقَ 
َ
ايََة ٱلۡحَآج ِ وَِعَماَرَة ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم َكَمۡن  ۞أ

ِْۚ لَا   ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ َوَجََٰهَد فِي َسبِيِل ٱَّلله َءاَمَن بِٱَّلله
َٰلِِمينَ  ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلظه ُِۗ َوٱَّلله  ١٩ يَۡسَتوُۥَن ِعنَد ٱَّلله

اه هللا با  . كسانى كه ایمان آوردند و هجرت كردند و در ر20

های خویش جهاد کردند، نزد هللا مقام برتری اموال و جان

 دارند؛ و اینان همان رستگارانند.

َٰلِِهۡم   ۡمَو
َ
ِ بِأ هِذيَن َءاَمُنواْ وََهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله ٱل

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ِْۚ َوأ ۡعَظُم َدرََجًة ِعنَد ٱَّلله

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
َوأ

 ٢٠ ونَ ٱلَۡفآئِزُ 

. پروردگارشان آنان را از جانب خویش به رحمت و 21

دهد كه در آنها  [ مژده مىهایی ]در بهشتخشنودى و باغ

 هایی پایدار دارند. نعمت

هُهۡم فِيَها   َٰٖت ل َٰٖن وََجنه ِۡنُه َورِۡضَو ُرُهۡم َربُُّهم بَِرۡحمَةٖ م  ِ يُبَش 
قِيمٌ   ٢١ نَعِيم  مُّ

جاودانند. به راستی که پاداش بزرگ  . همواره در آن 22

 ]فقط[ نزد هللا است. 
ۡجٌر َعِظيم  

َ
ۥٓ أ َ ِعنَدهُ بًَداْۚ إِنه ٱَّلله

َ
 ٢٢ َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

اید، اگر پدران و برادرانتان که ایمان آورده. ای کسانی 23

دهند، ]آنان را[ به دوستى نگیرید؛ و كفر را بر ایمان ترجیح 

نان را به دوستى بگیرد، آنان همان هر کس از شما که آ

 ستمكارانند.

َٰنَُكۡم   هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذٓواْ َءابَآَءُكۡم َوِإۡخَو َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

هُهم   ۡولَِيآَء إِِن ٱۡسَتَحبُّواْ ٱلُۡكۡفَر عَلَى ٱلِۡإيَمَِٰنِۚ َوَمن َيَتَول
َ
أ

َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه
ُ
ِنُكۡم فَأ  ٢٣ م 

و فرزندان و  . ]ای پیامبر، به مؤمنان[ بگو: »اگر پدران24

برادران و همسران و خویشاوندانتان و اموالی که به دست 

اش رونقی و[ کسادیاید و تجارتی که از ]بیآورده

هایی که به آن دلخوش هستید، نزد شما ترسید و خانه می

باشید  ترند، منتظراز هللا و پیامبرش و جهاد در راه او محبوب

تا هللا فرمان ]عذاب[ خویش را نازل کند؛ و هللا گروه نافرمان 

 کند«.را هدایت نمی

َٰنُُكۡم   ۡبَنآؤُُكۡم َوِإۡخَو
َ
قُۡل إِن َكاَن َءابَآؤُُكۡم َوأ

ٌَٰل ٱۡقتََرۡفُتُموَها َوتَِجََٰرة    ۡمَو
َ
ۡزَوَُٰجُكۡم وََعِشيَرتُُكۡم َوأ

َ
َوأ

َِن  َتخَۡشۡوَن َكَساَدَها َوَمَسَِٰكُن تَ  َحبه إِلَۡيُكم م 
َ
ۡرَضۡوَنَهآ أ

  ُ تَِي ٱَّلله
ۡ
ِ َورَُسولِهِۦ وَِجَهادٖ فِي َسبِيلِهِۦ َفتََربهُصواْ َحتهيَٰ يَأ ٱَّلله

ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡفَِٰسقِينَ  ۡمرِهۗۦُِ َوٱَّلله
َ
 ٢٤ بِأ
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های زیادی تردید، هللا شما ]مؤمنان[ را در موقعیت. بی25

و نیز در جنگ ُحَنین، آنگاه که فراوانی یاری کرده است 

زده کرد؛ ولی هیچ تعدادتان، شما را ]شاد و[ شگفت

ـ بر  سودی به حالتان نداشت و زمین ـ با همۀ گستردگی

 [ پشت کردید ]و گریختید[.شما تنگ آمد؛ آنگاه ]به دشمن

ُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرةٖ َويَۡوَم ُحَنيۡنٍ  إِۡذ   لََقۡد نََصَرُكُم ٱَّلله
ا وََضاقَۡت   ۡعَجَبۡتُكۡم َكثَۡرتُُكۡم فَلَۡم ُتۡغِن َعنُكۡم َشۡيـ ٗ

َ
أ

ۡدبِرِينَ  هۡيُتم مُّ ۡرُض بَِما رَُحَبۡت ُثمه َول
َ
 ٢٥ َعلَۡيُكُم ٱلۡأ

. سپس هللا آرامش خویش را بر پیامبرش و بر مؤمنان  26

تان[  دیدید ]به یاریفرو فرستاد و سپاهیانی را که شما نمی

د و کسانی را که کفر ورزیده بودند عذاب کرد؛ و  فرستا

 . جزای کافران چنین است

نَزَل  
َ
ُ َسِكينََتُهۥ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ وَعَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوأ نَزَل ٱَّلله

َ
ُثمه أ

َٰلَِك َجَزآُء   ْْۚ َوَذ هِذيَن َكَفُروا َب ٱل هۡم تََرۡوَها وََعذه ُجُنوٗدا ل
َٰفِرِينَ   ٢٦ ٱلَۡك

کس را  هر  بار،[ توبۀ بعد از آن ]عذاب خفت. سپس هللا27

 پذیرد؛ و هللا آمرزندۀ مهربان است.بخواهد می
ُ َغُفور    ُۗ َوٱَّلله َٰلَِك عَلَىَٰ َمن يََشآُء ُ ِمنُۢ َبۡعِد َذ ُثمه َيُتوُب ٱَّلله

 ٢٧ رهِحيم  

ند؛ اید، مشرکان قطعاً پلیدکه ایمان آورده . ای کسانی28

از امسال به مسجدالحرام نزدیک شوند؛ و اگر  پس نباید بعد 

]به خاطر قطع تجارت با آنان[ از تنگدستی بیم دارید، ]بدانید 

نیاز که[ اگر هللا بخواهد، شما را از بخشش خویش بی

 تردید، هللا دانای حکیم است.سازد. بی می

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنهَما ٱلُۡمۡشِرُكوَن َنجَس  فَ  َها ٱل يُّ
َ
أ لَا َيۡقَربُواْ  َيَٰٓ

ٱلَۡمۡسِجَد ٱلۡحََراَم َبۡعَد عَاِمِهۡم َهََٰذاْۚ َوِإۡن ِخۡفُتۡم َعۡيلَٗة  
َ َعلِيٌم   ْۚ إِنه ٱَّلله ۦٓ إِن َشآَء ُ ِمن فَۡضلِهِ فََسۡوَف ُيۡغنِيُكُم ٱَّلله

 ٢٨ َحِكيم  

. با کسانی ]از اهل کتاب[ که به هللا و روز قیامت ایمان 29

اند حرام  و پیامبرش حرام کرده آورند و آنچه را هللانمی 

پذیرند بجنگید تا آنگاه که با شمارند و دین حق را نمینمی 

 شکست و خواری به دست خویش ِجزیه دهند. 

ِ َولَا بِٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ َولَا   هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله َٰتِلُواْ ٱل َق
 َ ُ َورَُسولُُهۥ َول ُِموَن َما َحرهَم ٱَّلله ِ  ُيحَر  ا يَِديُنوَن دِيَن ٱلۡحَق 

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب َحتهيَٰ ُيۡعُطواْ ٱلِۡجۡزيََة َعن يَٖد وَُهۡم  
ُ
هِذيَن أ ِمَن ٱل

 ٢٩ َصَٰغُِرونَ 

. و یهود گفتند: »ُعَزیر پسر هللا است« و نصاری گفتند:  30

[ است كه بر  »مسیح پسر هللا است«. این سخن ]باطلى

نى كه پیش از این كفر ورزیدند آورند و به گفتار كسازبان مى

شباهت دارد. هللا آنان را نابود کند! چگونه ]از حق[ منحرف 

 شوند؟می

ِ َوَقالَِت ٱلنهَصََٰرى ٱلَۡمِسيُح   َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد ُعَزۡيٌر ٱۡبُن ٱَّلله
هِذيَن   َٰهِِهۡمۖۡ يَُضَِٰهـ ُوَن قَۡوَل ٱل فَۡو

َ
َٰلَِك قَۡولُُهم بِأ ِۖۡ َذ ٱۡبُن ٱَّلله

هيَٰ يُۡؤفَُكونَ َكفَ  ن
َ
ۖۡ أ ُ ََٰتلَُهُم ٱَّلله ْۚ َق  ٣٠ ُرواْ ِمن َقۡبُل

. ]این مشرکان،[ علما و راهبان خود و ]همچنین[ مسیح  31

ـ پسر مریم ـ را به جای هللا ]به عنوان[ معبودان خویش  

تلقی کردند؛ حال آنكه دستوری جز این نداشتند که فقط  

حق[ جز او نیست. هللا یگانه را عبادت کنند كه معبودى ]به

 دهند، منزه است.او تعالی از آنچه ]با وی[ شریک قرار می

ِ َوٱلَۡمِسيَح   ِن ُدوِن ٱَّلله ۡربَاٗبا م 
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَبََٰنُهۡم أ

َ
خَُذٓواْ أ ٱته

ها   ََٰه إِل هٓا إَِل َٰٗها َوَِٰحٗداۖۡ ل ها لَِيۡعُبُدٓواْ إَِل ِمُرٓواْ إِل
ُ
ٱۡبَن َمۡريََم َوَمآ أ

ا يُۡشِرُكونَ  ُهَوْۚ   ٣١ ُسۡبَحََٰنُهۥ َعمه
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خواهند نورِ هللا را با سخنان خویش خاموش . آنان مى32

خواهد که نورِ خویش را کامل كنند؛ ولی هللا جز این نمی

 کند؛ هر چند کافران خوش نداشته باشند.

ُ إِ  بَي ٱَّلله
ۡ
َٰهِِهۡم َويَأ فَۡو

َ
ِ بِأ ن ُيۡطفِـ ُواْ نُوَر ٱَّلله

َ
ن  يُرِيُدوَن أ

َ
هٓا أ ل

َٰفُِرونَ   ٣٢ يُتِمه نُوَرهُۥ َولَۡو َكرَِه ٱلَۡك

. اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاده 33

است تا آن را بر همۀ ادیان پیروز گرداند؛ هر چند مشركان 

 دوست نداشته باشند.

  ِ ۡرَسَل رَُسولَُهۥ بِٱلُۡهَدىَٰ َوِديِن ٱلۡحَق 
َ
هِذٓي أ لُِيۡظِهَرُهۥ عَلَى  ُهَو ٱل

يِن ُكل ِهِۦ َولَۡو َكرَِه ٱلُۡمۡشِرُكونَ  ِ  ٣٣ ٱلد 

تردید، بسیارى از  اید، بی. ای کسانی که ایمان آورده34

خورند علما]ی یهودی[ و راهبان، اموال مردم را به ناحق مى

دارند؛ و كسانى كه زر و سیم و ]آنان را[ از راه هللا باز مى

كنند، آنان را به  اندوزند و آن را در راه هللا انفاق نمىمى

 عذابی دردناک بشارت بده.

ۡحَبارِ َوٱلرُّۡهَباِن 
َ
َِن ٱلۡأ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنه َكثِيٗرا م  َها ٱل يُّ

َ
أ ۞َيَٰٓ

وَن َعن َسبِيِل   اِس بِٱلَۡبَِٰطِل َويَُصدُّ ََٰل ٱلنه ۡمَو
َ
ُكلُوَن أ

ۡ
لََيأ

هِذي  ُِۗ َوٱل َة َولَا يُنفُِقوَنَها فِي  ٱَّلله َهَب َوٱلۡفِضه َن يَۡكنُِزوَن ٱلذه
لِيمٖ 

َ
ۡرُهم بَِعَذاٍب أ ِ ِ فَبَش   ٣٤ َسبِيِل ٱَّلله

ها[ را در آتش دوزخ سرخ كنند و . روزى كه آن ]گنجینه35

پیشانى و پهلو و پشتشان را با آن داغ نهند ]و بگویند:[  

پس بچشید اندوختید؛ »این است آنچه براى خویش مى

 اندوختید«.آنچه را كه مى

يَۡوَم ُيحَۡميَٰ َعلَۡيَها فِي نَارِ َجَهنهَم َفُتۡكَوىَٰ بَِها ِجَباُهُهۡم  
نُفِسُكۡم فَُذوقُواْ  

َ
وَُجُنوبُُهۡم َوُظُهورُُهۡمۖۡ َهََٰذا َما َكنَۡزُتۡم لِأ

 ٣٥ َما ُكنُتۡم تَۡكنُِزونَ 

ها و زمین را  نها نزد هللا، ]از[ روزی که آسما. شمار ماه36

آفریده است، در کتاب هللا ]= لوح محفوظ[ دوازده ماه است 

که ]جنگ و درگیری در[ چهار ماه از آن، حرام است؛  

]ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و رجب[. این است آییِن استوار  

]و راِه حق[؛ پس در این ]چهار ماه،[ بر خود ستم نكنید و با 

بجنگید، چنان كه آنان با  همۀ ]انواع[ مشركان ]و کافران[

جنگند؛ و بدانید كه هللا همراه پرهیزگاران همۀ شما مى

 است.

  ِ ِ ٱۡثَنا َعَشَر َشۡهٗرا فِي كَِتَِٰب ٱَّلله ُهورِ ِعنَد ٱَّلله ةَ ٱلشُّ إِنه ِعده
َٰلَِك   ْۚ َذ ۡربََعٌة ُحُرم 

َ
ۡرَض مِۡنَهآ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو يَۡوَم َخلََق ٱلسه

 ِ يُن ٱلَۡقي  ِ َٰتِلُواْ  ٱلد  نُفَسُكۡمْۚ َوَق
َ
ُمْۚ فَلَا َتۡظلُِمواْ فِيِهنه أ

  َ نه ٱَّلله
َ
ْۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ٱلُۡمۡشِركِيَن َكآفهٗة َكَما يَُقَٰتِلُونَُكۡم َكآفهٗة

 ٣٦ َمَع ٱلُۡمتهقِينَ 

های حرام و بر هم زدن  انداختن ]ماه تردید، به تأخیر. بی37

کفر است ]و[ کسانی ترتیب اصلِى آنها، موجب[ افزایش 

شوند. که کفر ورزیدند با این کار، به گمراهی کشیده می

شمارند و یک ساِل ]دیگر[  آن ]ماه[ را یک سال حالل مى

هایی كه هللا حرام كرده است دانند تا با تعداد ماهحرام مى

[ آنچه را که هللا حرام یکسان سازند؛ پس ]به این سبب،

کنند؛ زشتِى اعمال آنان كرده است ]بر خود[ حالل می

برایشان آراسته شده است؛ و هللا گروه كافران را هدایت 

 كند.نمى 

هِذيَن َكَفُرواْ   إِنهَما ٱلنهِسٓيُء زِيَاَدة  فِي ٱلُۡكۡفرِِۖ يَُضلُّ بِهِ ٱل
ةَ َما َحرهَم   ُِمونَُهۥ عَاٗما ل ُِيَواِطـ ُواْ ِعده ُيحِلُّونَُهۥ عَاٗما َويَُحر 

ُ فَ  ُ لَا  ٱَّلله ۡعَمَٰلِِهۡمُۗ َوٱَّلله
َ
ْۚ ُزي َِن لَُهۡم ُسوُٓء أ ُ ُيِحلُّواْ َما َحرهَم ٱَّلله

َٰفِرِينَ   ٣٧ َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡك
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اید، شما را چه شده است . اى كسانى كه ایمان آورده38

شود: »در راه هللا رهسپار كه چون به شما گفته مى

  دهید ]و در]جهاد[ شوید«، سستی به خرج مى

نشینید[؟ آیا به جاى آخرت، به زندگى دنیا هایتان میخانه

اید؟ ]پس بدانید که[ کاالی زندگى دنیا در دل خوش كرده

 برابر آخرت، جز اندكى نیست.

هِذيَن َءاَمُنواْ َما لَُكۡم إَِذا قِيَل لَُكُم ٱنفُِرواْ فِي   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡر 
َ
ِ ٱثهاقَلُۡتۡم إِلَي ٱلۡأ ۡنَيا ِمَن  َسبِيِل ٱَّلله ةِ ٱلدُّ رَِضيُتم بِٱلۡحََيوَٰ

َ
ِضِۚ أ

ها قَلِيٌل  ۡنَيا فِي ٱٓأۡلِخَرةِ إِل ةِ ٱلدُّ  ٣٨ ٱٓأۡلِخَرةِِۚ َفَما َمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ

. ]ای مؤمنان،[ اگر رهسپار ]جهاد[ نگردید، ]هللا[ شما را  39

كند و به جاى شما گروهى به عذابى دردناک گرفتار مى

شما با نافرمانی، هرگز[ به او تعالی آوَرد و ]دیگر را مى

 رسانید؛ و هللا بر هر چیزى تواناست.زیانى نمی 

لِيٗما َويَۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َغيَۡرُكۡم  
َ
بُۡكۡم َعَذابًا أ ِ ها تَنفُِرواْ ُيَعذ  إِل

ِ َشۡيٖء قَِديرٌ 
ُ عَلَىَٰ ُكل  ُۗ َوٱَّلله ا وُه َشۡيـ ٗ  ٣٩ َولَا تَُضرُّ

پیامبر،[ اگر شما او را یارى نكنید، قطعاً هللا  . ]ای اصحاب 40

اش نمود؛  كند، همان گونه كه قبالً[ یارى]او را ياری می

[ بیرون كردند، در حالی که هنگامى كه کافران او را ]از مكه

او دو مین نفر بود ]و یک نفر بیشتر همراه نداشت[؛ آنگاه که  

ر خود ]= ابوبکر[  آن دو در غار ]ثور پناه گرفته[ بودند، به یا

تردید هللا با ماست«؛ پس هللا  گفت: »غم مخور ]كه[ بی

آرامشِ خود را بر او فرو فرستاد و او را با سپاهیانى كه آنها  

دیدید، تأیید ]و تقویت[ كرد و سخن كسانى را كه  را نمى

تر گرداْند؛ و سخن هللا است كه برتر كفر ورزیدند پست

 حكیم است.ناپذیرِ است؛ و هللا شكست

هِذيَن َكَفُرواْ   ۡخرََجُه ٱل
َ
ُ إِۡذ أ ها تَنُصُروهُ َفَقۡد نََصَرهُ ٱَّلله إِل

ثَانَِي ٱثۡنَيِۡن إِۡذ ُهَما فِي ٱلَۡغارِ إِۡذ َيُقوُل لَِصَِٰحبِهِۦ لَا َتحَۡزۡن  
ه  يهَدهُۥ ِبجُُنوٖد ل

َ
ُ َسِكينََتُهۥ َعلَۡيهِ َوأ نَزَل ٱَّلله

َ
َ َمَعَناۖۡ فَأ ۡم  إِنه ٱَّلله

ِ ِهَي   ِۗ وََكلَِمُة ٱَّلله ۡفلَىَٰ هِذيَن َكَفُرواْ ٱلسُّ تََرۡوَها وََجَعَل َكلَِمَة ٱل
ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ  ُۗ َوٱَّلله  ٤٠ ٱلُۡعلَۡيا

. سبكبار و گرانبار ]به هر حالتی، برای جهاد[ رهسپار 41

هایتان در راه هللا جهاد كنید. اگر شوید و با اموال و جان

 ى شما بهتر است.بدانید، این برا

نُفِسُكۡم فِي  
َ
َٰلُِكۡم َوأ ۡمَو

َ
ٱنفُِرواْ ِخَفاٗفا َوثَِقالٗا َوَجَِٰهُدواْ بِأ

َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ  ِْۚ َذ  ٤١ َسبِيِل ٱَّلله

. ]ای پیامبر،[ اگر مالی در دسترس و سفری ]آسان و[  42

آمدند؛ تو مى کوتاه در پیش بود، قطعاً ]منافقان[ به دنبال

ولى آن راِه پر مشقت ]= شام[ بر آنان دور ]و دشوار[ نمود؛  

و به زودى به هللا سوگند خواهند خورد كه: »اگر  

شدیم«. ]آنان با توانستیم، حتماً با شما رهسپار میمى

،[ خود را به هالكت افکندند و هللا نافرمانی و سوگند دروغ 

 ند. داند كه آنان یقیناً دروغگو هستمى

هٱتهَبُعوَك َوَلَِٰكنُۢ   لَۡو َكاَن َعرَٗضا قَرِيٗبا وََسَفٗرا قَاِصٗدا ل
ِ لَوِ ٱۡسَتَطۡعَنا   ْۚ وََسَيۡحلُِفوَن بِٱَّلله ُة قه َبُعَدۡت َعلَۡيِهُم ٱلشُّ
ُ َيۡعلَُم إِنهُهۡم   نُفَسُهۡم َوٱَّلله

َ
لَخَرَۡجَنا َمَعُكۡم ُيۡهلُِكوَن أ

َِٰذبُونَ   ٤٢ لََك

[ ر،[ هللا از تو درگذرد! چرا پیش از آنكه ]حال. ]ای پیامب43

راستگویان بر تو روشن گردد و دروغگویان را بازشناسى، به  

 آنان اجازه دادى ]که در جهاد شركت نكنند[؟

هِذيَن   ذِنَت لَُهۡم َحتهيَٰ يَتََبيهَن لََك ٱل
َ
ُ َعنَك لَِم أ َعَفا ٱَّلله

َِٰذبِينَ   ٤٣ َصَدقُواْ َوَتۡعلََم ٱلَۡك

. كسانى كه به هللا و روز واپسین ایمان دارند، در جهاد با 44

خواهند؛ و  هایشان از تو اجازه ]معافیت[ نمىاموال و جان

 [ پرهیزگاران داناست. هللا به ]حال

ن  
َ
ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ أ هِذيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله لَا يَۡسَتـ ِۡذنَُك ٱل

 
َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
ُۢ بِٱلُۡمتهقِينَ يَُجَِٰهُدواْ بِأ ُ َعلِيُم  ٤٤ نُفِسِهۡمُۗ َوٱَّلله

خواهند  . تنها كسانى از تو اجازه ]معافیت از جهاد[ مى45

هایشان به تردید كه به هللا و روز واپسین ایمان ندارند و دل 

 آلوده است و در تردید خود سرگردانند. 

هِذيَن لَا   ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  إِنهَما يَۡسَتـ ِۡذنَُك ٱل يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله
 ٤٥ َوٱۡرتَابَۡت قُلُوبُُهۡم َفُهۡم فِي َرۡيبِِهۡم َيتََردهُدونَ 
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[ ارادۀ رهسپاری ]به قصد جهاد[ . و اگر ]به راستى46

کردند؛ ولى داشتند، قطعاً ساز و برگی برایش فراهم مى

نپسندید؛ پس  هللا رهسپارِی آنان را ]برای جهاد در رکاب تو[ 

نشینان [ گفته شد: »با خانهآنان را منصرف نمود و ]به آنان

 بمانید«.

  ُ ٗة َوَلَِٰكن َكرِهَ ٱَّلله واْ لَُهۥ ُعده َعدُّ
َ
َراُدواْ ٱلۡخُُروَج لَأ

َ
۞َولَۡو أ

 ٤٦ ٱۢنبَِعاَثُهۡم َفَثبهَطُهۡم َوقِيَل ٱۡقُعُدواْ َمَع ٱلَۡقَٰعِِدينَ 

قان[ همراه شما رهسپار . ]ای مؤمنان،[ اگر ]مناف47

شدند، ]به سبب بزدلی و فرار از میدان جنگ،[ جز فتنه  می

آوردند و در میانتان نفوذ و فساد برایتان به بار نمی

کردند و در جمع جویی مینمودند و در حق شما فتنهمى

[ ستمکاران آگاه شما جاسوسانی دارند؛ و هللا به ]حال

 .است

ۡوَضُعواْ  لَۡو َخرَُجواْ فِيُكم مه 
َ
ها َخَبالٗا َولَأ ا َزاُدوُكۡم إِل

  ُ َُٰعوَن لَُهۡمُۗ َوٱَّلله ِخَلَٰلَُكۡم َيۡبُغونَُكُم ٱلۡفِۡتَنَة َوفِيُكۡم َسمه
َٰلِِمينَ  ُۢ بِٱلظه  ٤٧ َعلِيُم

جویى کردند  . یقیناً پیش از این ]نیز منافقان، بسیار[ فتنه48

د تا آنکه حق آمد و كارها را بر تو ]وارونه و[ آشفته جلوه دادن

 و فرمان هللا آشكار گردید، در حالى كه آنان کراهت داشتند.

ُموَر َحتهيَٰ َجآَء  
ُ
لََقِد ٱۡبَتَغُواْ ٱلۡفِۡتَنَة ِمن َقۡبُل َوقَلهُبواْ لََك ٱلۡأ

ِ وَُهۡم َكَٰرُِهونَ  ۡمُر ٱَّلله
َ
 ٤٨ ٱلۡحَقُّ َوَظَهَر أ

من اجازه    گوید: »به. و از میان آنان کسی هست که می49

بده ]که جهاد نکنم[ و مرا در فتنه نینداز«. آگاه باشید! 

تردید، دوزخ اند و بی]منافقان[ هم اکنون نیز در فتنه افتاده

 بر کافران احاطه دارد. 

لَا فِي ٱلۡفِۡتَنةِ  
َ
ِٓيِۚ أ ن َيُقوُل ٱئَۡذن ل ِي َولَا َتۡفتِن  َوِمۡنُهم مه

ُْۗ َوِإنه َجَهنهَم لَُمحِ  َٰفِرِينَ َسَقُطوا  ٤٩ يَطُۢة بِٱلَۡك

. ]ای پیامبر،[ اگر به تو نیکی برسد، آنان را ناراحت 50

گویند: »ما پیش از  کند و اگر مصیبتی به تو رسد، میمی

ایم« و شادمان ]نزد این چارۀ کار خود را اندیشیده

 گردند.هایشان[ بازمیخانواده

تُِصۡبَك ُمِصيَبة  َيُقولُواْ قَۡد  إِن تُِصۡبَك َحَسَنة  تَُسۡؤُهۡمۖۡ َوِإن 
هواْ وهُهۡم فَرُِحونَ  ۡمَرنَا ِمن َقۡبُل َويََتَول

َ
َخۡذنَآ أ

َ
 ٥٠ أ

رسد، جز آنچه هللا  . بگو: »هرگز ]مصیبتی[ به ما نمی51

برایمان مقرر کرده است. او ]دوست و[ کارسازِ ماست و 

 مؤمنان باید بر هللا توکل کنند«.

ِ  قُل لهن   ََٰناْۚ وَعَلَى ٱَّلله ُ لََنا ُهَو َمۡولَى ها َما َكَتَب ٱَّلله يُِصيبََنآ إِل
 ٥١ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

. ]به منافقان[ بگو: »آیا برای ما جز یکی از دو نیکی 52

]پیروزی یا شهادت[ را انتظار دارید؟ در حالى كه ما انتظار  

ت ما، شما را به  كشیم هللا از جانب خویش یا به دسمى

تردید،  عذابى ]سخت[ گرفتار کند. پس انتظار بكشید كه بی

 ما ]نیز[ با شما منتظریم«.

هٓا إِۡحَدى ٱلۡحُۡسنََييِۡنِۖ َوَنحُۡن َنتََربهُص   قُۡل َهۡل تََربهُصوَن بَِنآ إِل
يِۡديَناۖۡ 

َ
ۡو بِأ

َ
ۦٓ أ ِ ِۡن ِعنِده ُ بَِعَذاٖب م  ن يُِصيَبُكُم ٱَّلله

َ
بُِكۡم أ

تََرب ُِصونَ فَ   ٥٢ تََربهُصٓواْ إِنها َمَعُكم مُّ

. ]به منافقان[ بگو: »چه با رغبت چه با کراهت انفاق 53

تردید، شود ]چرا که[ بیكنید، هرگز از شما پذیرفته نمی

 اید«.شما گروهى نافرمان بوده

ۡو َكۡرٗها لهن ُيَتَقبهَل ِمنُكۡم إِنهُكۡم  
َ
نفُِقواْ َطوۡعًا أ

َ
ُكنُتۡم  قُۡل أ

َِٰسقِينَ   ٥٣ قَۡوٗما َف

هایشان نشد، جز اینكه  . و هیچ چیز مانع قبول انفاق54

آنان به هللا و پیامبرش كفر ورزیدند و جز با کسالت ]و 

میلی[ گزارند و جز به كراهت ]و بیسستی[ نماز نمى

 كنند.انفاق نمى

ه  ن ُتۡقَبَل ِمۡنُهۡم َنَفَقَُٰتُهۡم إِل
َ
نهُهۡم َكَفُرواْ  َوَما َمَنَعُهۡم أ

َ
ٓا أ

ها وَُهۡم ُكَسالَيَٰ َولَا   َة إِل لَوَٰ تُوَن ٱلصه
ۡ
ِ َوبِرَُسولِهِۦ َولَا يَأ بِٱَّلله

ها وَُهۡم َكَٰرُِهونَ   ٥٤ يُنفُِقوَن إِل
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زده . پس ]ای پیامبر،[ اموال و فرزندانشان تو را شگفت55

ین  خواهد آنان را در زندگى دنیا به اتردید، هللا مىنکند. بی

 وسیله عذاب كند و در حالی که کافرند جانشان برآید.

  ُ ۡوَلَُٰدُهۡمْۚ إِنهَما يُرِيُد ٱَّلله
َ
َٰلُُهۡم َولَٓا أ ۡمَو

َ
فَلَا ُتۡعِجۡبَك أ

نُفُسُهۡم وَُهۡم  
َ
ۡنَيا َوتَزَۡهَق أ ةِ ٱلدُّ َبُهم بَِها فِي ٱلۡحََيوَٰ ِ لُِيَعذ 

 ٥٥ َكَٰفُِرونَ 

کنند که از  گند یاد می. و آنان ]= منافقان[ به هللا سو56

که از شما نیستند؛ بلکه   شما ]مؤمنان[ هستند، در حالی

ترسند ]و به این سبب سوگند آنان گروهی هستند که می

 خورند[.می

ِنُكۡم َوَلَِٰكنهُهۡم   ِ إِنهُهۡم لَِمنُكۡم َوَما ُهم م  َويَۡحلُِفوَن بِٱَّلله
 ٥٦ قَۡوم  َيۡفَرقُونَ 

كنند، شتابان به  ر یا گریزگاهى پیدا  . اگر پناهگاه یا غا57

 آورند.سوى آن روى مى
هۡواْ إِلَۡيهِ وَُهۡم   هَول َخلٗا ل ۡو ُمده

َ
ۡو َمَغََٰرٍَٰت أ

َ
لَۡو َيِجُدوَن َملَۡجـ ًا أ

 ٥٧ َيجَۡمُحونَ 

. و برخی از آنان در ]تقسیم[ صدقات ]و غنایم[ بر تو  58

آنان داده شود راضی [ به گیرند؛ اگر از آن ]اموالخرده می 

گردند و اگر چیزی از آن به آنان داده نشود، خشمگین  مى

 شوند.می

ۡعُطواْ ِمۡنَها رَُضواْ  
ُ
َِٰت فَإِۡن أ َدَق ن يَلِۡمُزَك فِي ٱلصه َوِمۡنُهم مه
هۡم ُيۡعَطۡواْ ِمۡنَهآ إَِذا ُهۡم يَۡسَخُطونَ   ٥٨ َوِإن ل

ه هللا و پیامبرش . و ]قطعاً برایشان بهتر بود[ اگر به آنچ59

گفتند: »هللا برایمان گشتند و مىاند راضی مىبه آنان داده

کافی است؛ به زودى هللا و پیامبرش از فضل و بخشش  

 دهند و ما به هللا ]امیدوار و[ مشتاقیم«.خود به ما مى

ُ َورَُسولُُهۥ َوَقالُواْ َحۡسبُنَ  َُٰهُم ٱَّلله نهُهۡم رَُضواْ َمآ َءاتَى
َ
ا  َولَۡو أ

  ِ ۥٓ إِنهآ إِلَي ٱَّلله ُ ِمن فَۡضلِهِۦ َورَُسولُُه ُ َسُيۡؤتِيَنا ٱَّلله ٱَّلله
 ٥٩ َرَِٰغُبونَ 

اختصاص دارد به فقیران و مستمندان و کارگزاران  . زکات60

شدگان ]تازه مسلمان[ و آوری و توزیعِ[ آن و دلجویی]جمع

برای ]آزاد کردن[ بردگان و ]پرداختِ وام[ بدهکاران و 

ماندگان. ]این[  ]جهادگران[ در راِه هللا و ]کمک به[ درراه

ای ]مقررشده[ از جانب هللا است؛ و هللا دانای حکیم فریضه

 است.

َُٰت لِلُۡفَقَرآِء َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱلَۡعَِٰملِيَن َعلَۡيَها  َدَق ۞إِنهَما ٱلصه
َِقاِب َوٱلَۡغَٰرِِمينَ  ِ  َوٱلُۡمَؤلهَفةِ قُلُوبُُهۡم َوفِي ٱلر   َوفِي َسبِيِل ٱَّلله

ُ َعلِيٌم َحِكيم   ُِۗ َوٱَّلله َِن ٱَّلله بِيِلِۖ فَرِيَضٗة م   ٦٠ َوٱبِۡن ٱلسه

. و برخی از آنان ]= منافقان[ هستند که پیامبر را  61

باور ]و سراپا گوش[ است«؛  گویند: »او زودآزارند و میمی

  ]ای پیامبر،[ بگو: »او براى شما ]فقط[ شنوندۀ سخِن خیر

[ مؤمنان را باور دارد است. ]وی[ به هللا ایمان دارد و ]سخن

اند رحمتى است«؛ و  و براى كسانى از شما كه ایمان آورده

آزارند، عذابى دردناک ]در  كسانى كه رسول هللا را می

 [ دارند. پیش 

ُذُن  
ُ
ْۚ قُۡل أ ُذن 

ُ
ِبيه َويَُقولُوَن ُهَو أ هِذيَن يُۡؤُذوَن ٱلنه َوِمۡنُهُم ٱل

هِذيَن  خَ  ِ َويُۡؤِمُن لِلُۡمۡؤِمنِيَن َوَرۡحمَة  ل ِل يٖۡر لهُكۡم يُۡؤِمُن بِٱَّلله
ِ لَُهۡم َعَذاٌب   هِذيَن يُۡؤُذوَن رَُسوَل ٱَّلله َءاَمُنواْ ِمنُكۡمْۚ َوٱل

لِيم  
َ
 ٦١ أ

. ]ای مؤمنان، منافقان[ برایتان به هللا سوگند یاد 62

که اگر ایمان  کنند تا شما را راضی سازند؛ در حالیمی

تر ]این[ بود که هللا و پیامبرش را راضی داشتند، شایسته

 سازند.

ن  
َ
َحقُّ أ

َ
ۥٓ أ ُ َورَُسولُُه ِ لَُكۡم لِيُرُۡضوُكۡم َوٱَّلله َيحۡلُِفوَن بِٱَّلله

 ٦٢ يُۡرُضوُه إِن َكانُواْ ُمۡؤِمنِينَ 
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کس با هللا و رسولش مخالفت ]و  دانند هر. آیا نمی63

مسلماً آتش جهنم برای اوست ]و[ جاودانه  دشمنی[ کند،

 در آن خواهد بود؟ این همان رسوایی بزرگ است. 

نه لَُهۥ نَاَر  
َ
َ َورَُسولَُهۥ فَأ نهُهۥ َمن ُيحَادِدِ ٱَّلله

َ
لَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
أ

َٰلَِك ٱلۡخِۡزُي ٱلَۡعِظيمُ   ٦٣ َجَهنهَم َخَٰلِٗدا فِيَهاْۚ َذ

اى دربارۀ آنان ]بر ]مبادا[ سوره. منافقان بیم دارند كه 64

های پیامبر[ نازل شود و آنان ]= مؤمنان[ را از آنچه در دل

آنان ]= منافقان[ است آگاه سازد. ]ای پیامبر، به آنان[ بگو:  

تردید، هللا  خواهید،[ مسخره كنید ]که[ بى»]هر چه می

پرهیزید و[ هراس دارید، افشا خواهد  می آنچه را كه ]از آن

 «.كرد

َل َعلَۡيِهۡم ُسوَرة  تُنَب ِئُُهم بَِما فِي   ن ُتنَزه
َ
َيحَۡذُر ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن أ

ا َتحَۡذُرونَ  رِج  مه
َ ُمخۡ  ٦٤ قُلُوبِِهۡمْۚ قُِل ٱۡسَتۡهزُِءٓواْ إِنه ٱَّلله

کردید؟«[  . و اگر از آنان بپرسی: ]»چرا تمسخر می65

[ بازی گفتیم و ]شوخی وگویند: »ما جدی نمی مسل ماً می 

کردیم«. بگو: »آیا هللا و آیات او و پیامبرش را مسخره می

 کردید؟« می

  ِ بِٱَّلله
َ
لَۡتُهۡم لََيُقولُنه إِنهَما ُكنها َنخُوُض َونَلَۡعُبْۚ قُۡل أ

َ
َولَئِن َسأ

 ٦٥ َوَءاَيَٰتِهِۦ َورَُسولِهِۦ ُكنُتۡم تَۡسَتۡهزُِءونَ 

ایمانتان کافر . عذر نیاورید. به راستی که شما پس از  66

شان[  اید. اگر گروهی از شما را ]به خاطر توبهشده

ببخشیم، گروهی دیگر را ]به سببِ سرکشی و ترک  

تردید، آنان تبهکار انفاق[ عذاب خواهیم کرد؛ چرا که بی

 بودند.

لَا َتۡعَتِذُرواْ قَۡد َكَفۡرتُم َبۡعَد إِيَمَٰنُِكۡمْۚ إِن نهۡعُف َعن  
ِنُكۡم نُ  نهُهۡم َكانُواْ ُمجۡرِِمينَ َطآئَِفةٖ م 

َ
ۡب َطآئَِفَۢة بِأ ِ  ٦٦ َعذ 

. مردان و زنان منافق، ]مانند یکدیگر و[ از یک گروهند: به  67

دارند و ها بازمیدهند و از نیکیکارهای زشت فرمان می

بندند ]و[ هللا را  [ فرومىهای خویش را ]از انفاقدست 

[ آنان را به فراموشی تفاوتیفراموش کردند؛ هللا ]نیز با بی

سپرد ]= رحمت و توفیقش را از آنان سلب نمود[. در  

حقیقت، اين منافقانند كه فاسق ]و سرکش و گناهکار[  

 هستند.

ُمُروَن  
ۡ
ِنُۢ َبۡعٖضِۚ يَأ ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَُٰت َبۡعُضُهم م 

يۡدِ 
َ
َيُهۡمْۚ نَُسواْ  بِٱلُۡمنَكرِ َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱلَۡمۡعُروِف َويَۡقبُِضوَن أ

َ فَنَِسَيُهۡمْۚ إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ   ٦٧ ٱَّلله

. هللا به مردان و زنان منافق و ]همچنین به[ کافران، آتش  68

دوزخ را وعده داده است؛ جاودانه در آن خواهند ماند. همان 

[ برایشان كافى است و هللا لعنتشان كرده است و ]آتش 

 ار ]در پیش[ دارند.عذابى پاید

اَر نَاَر َجَهنهَم   ُ ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰت َوٱلُۡكفه وََعَد ٱَّلله
ۖۡ َولَُهۡم َعَذاب    ُ َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ ِهَي َحۡسُبُهۡمْۚ َولََعَنُهُم ٱَّلله

قِيم    ٦٨ مُّ

]هستید[ که پیش از   . ]شما منافقان[ همانند کسانی 69

ن از شما نیرومندتر بودند و اموال و شما بودند ]بلکه[ آنا

فرزندان بیشتری داشتند. پس، از بهرۀ خویش ]در دنیا[ 

برخوردار شدند؛ و شما ]نیز[ از بهرۀ خود برخوردار شدید  

چنانکه کسانی که پیش از شما بودند ]نیز[ از بهرۀ خویش  

برخوردار شدند؛ و شما ]در گناه تکذیب حق و توهین به  

رفتید، همان طور كه آنان فرو رفتند. آنان پیامبر خود[ فرو 

 اعمالشان در دنیا و آخرت تباه گشت و آنانند که زیانكارند.

ۡكثََر  
َ
َشده ِمنُكۡم قُوهٗة َوأ

َ
هِذيَن ِمن َقۡبلُِكۡم َكانُٓواْ أ َكٱل

ۡوَلَٰٗدا فَٱۡسَتۡمَتُعواْ ِبخََلَٰقِِهۡم فَٱۡسَتۡمَتۡعُتم 
َ
َٰلٗا َوأ ۡمَو

َ
ِبخََلَٰقُِكۡم  أ

َٰقِِهۡم وَُخۡضُتۡم   هِذيَن ِمن َقۡبلُِكم ِبخََل َكَما ٱۡسَتۡمَتَع ٱل
ۡنَيا  ۡعَمَٰلُُهۡم فِي ٱلدُّ

َ
ْوَلَٰٓئَِك َحبَِطۡت أ

ُ
ْْۚ أ هِذي َخاُضٓوا َكٱل

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
ُ
 ٦٩ َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوأ
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سیده که پیش از آنان بودند به آنان نر . آیا خبر کسانی70

است؟ ]کسانی همچون[ قوم نوح و عاد و ثمود و قوم  

ابراهیم و اصحاب َمدیَن ]= قوم شعیب[ و شهرهای زیر و رو  

شده ]قوم لوط[ که پیامبران آنان دالیل روشن برایشان 

آوردند ]ولی آنان نپذیرفتند[؛ پس هللا بر آن نبود که ]با نزوِل 

ن ستم عذاب[ به آنان ستم کند؛ بلکه خود بر خویشت

 کردند. می

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم قَۡوِم نُوٖح وَعَادٖ َوَثُموَد    ٱل
ُ
تِِهۡم َنَبأ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

َتۡتُهۡم  
َ
َِٰتِۚ أ ۡصَحَِٰب َمۡدَيَن َوٱلُۡمۡؤتَفَِك

َ
َوقَۡوِم إِبَۡرَٰهِيَم َوأ

ُ لَِيۡظلَِمُهۡم َوَلَِٰكن َكانُٓواْ   رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰتِۖ َفَما َكاَن ٱَّلله
نفُ 

َ
 ٧٠ َسُهۡم َيۡظلُِمونَ أ

. و مردان و زنان مؤمن، دوستان یکدیگرند؛ ]مردم را[ به  71

دارند و دهند و از کارهای ناپسند بازمینیکی فرمان می

پردازند و از هللا و پیامبرش دارند و زکات مینماز برپا می 

نمایند. اینانند که هللا آنان را مورد رحمت قرار اطاعت می

 ناپذیرِ حکیم است.تردید، هللا شکستیخواهد داد. ب

ُمُروَن  
ۡ
ۡولَِيآُء َبۡعٖضِۚ يَأ

َ
َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت َبۡعُضُهۡم أ

َة   لَوَٰ بِٱلَۡمۡعُروِف َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َويُقِيُموَن ٱلصه
ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
ۥْٓۚ أ َ َورَُسولَُه ةَ َويُِطيُعوَن ٱَّلله َكوَٰ   َويُۡؤتُوَن ٱلزه

َ َعزِيٌز َحِكيم   ُۗ إِنه ٱَّلله ُ  ٧١ َسيَۡرَحمُُهُم ٱَّلله

هایی ]از بهشت[ وعده . هللا به مردان و زنان مؤمن، باغ72

داده است که جویبارها از زیر ]درختان[ آن جاری است؛ 

ای در  های پاکیزهجاودانه در آن خواهند ماند؛ و ]نیز[ خانه

[؛ و رضایت هللا استهای جاودان ]به آنان وعده داده بهشت

]از همۀ اینها[ برتر است. این همان ]رستگاری و[ کامیابِی  

 بزرگ است. 

َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها   ُ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت َجنه وََعَد ٱَّلله
َِٰت َعۡدٖنِۚ   نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها َوَمَسَِٰكَن َطي َِبٗة فِي َجنه

َ
ٱلۡأ

َِن ٱ َٰن  م  َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ َورِۡضَو ۡكبَُرْۚ َذ
َ
ِ أ  ٧٢ َّلله

. ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان 73

سختگیر باش؛ و جایگاهشان دوزخ است و چه بد 

 سرانجامی است! 

اَر َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱۡغلُۡظ َعلَۡيِهۡمْۚ   ِبيُّ َجَِٰهِد ٱلُۡكفه َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 َٰ َوى
ۡ
 ٧٣ ُهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ َوَمأ

کنند که ]سخنان . ]منافقان[ به هللا سوگند یاد می 74

اند و به راستی که  ناپسندی دربارۀ هللا و پیامبرش[ نگفته

اند و پس از اسالم آوردنشان ]باز[ کافر سخن کفر گفته

شدند ]و با دسیسه برای قتل پیامبر،[ تصمیم به کاری 

جویی ]و مخالفت[ در آن موفق نشدند. و به عیبگرفتند كه 

برنخاستند مگر پس از آنکه هللا و پیامبرش ]با بخشیدِن 

نیاز کردند؛ پس اگر توبه  غنایم،[ آنان را از فضل خویش بی

کنند، برایشان بهتر است و اگر روی بگردانند، هللا آنان را در  

زمین  سازد و در دنیا و آخرت، به عذابی دردناک دچار می 

 هیچ کارساز و یاوری نخواهند داشت.

ِ َما قَالُواْ َولََقۡد قَالُواْ َكلَِمَة ٱلُۡكۡفرِ َوَكَفُرواْ   َيحۡلُِفوَن بِٱَّلله
ۡن  

َ
هٓا أ ْْۚ َوَما َنَقُمٓواْ إِل واْ بَِما لَۡم َيَنالُوا َبۡعَد إِۡسَلَِٰمِهۡم وََهمُّ

ُ َورَُسولُُهۥ ِمن فَۡضلِهۚۦِْ  َُٰهُم ٱَّلله ۡغَنى
َ
فَإِن َيُتوبُواْ يَُك َخيٗۡرا  أ

ۡنَيا   لِيٗما فِي ٱلدُّ
َ
ُ َعَذابًا أ ۡبُهُم ٱَّلله ِ هۡواْ ُيَعذ  هُهۡمۖۡ َوِإن َيَتَول ل

ٖ َولَا نَِصيرٖ  ۡرِض ِمن َولِي 
َ
 ٧٤ َوٱٓأۡلِخَرةِِۚ َوَما لَُهۡم فِي ٱلۡأ

. بعضی از آنان با هللا ]عهد و[ پیمان بستند که: »اگر  75

د ]نصیبی[ به ما دهد، قطعاً صدقه ]و  ]هللا[ از فضل خو

 زکات[ خواهیم داد و از نیکوکاران خواهیم بود«. 

َقنه   ده ََٰنا ِمن فَۡضلِهِۦ لََنصه َ لَئِۡن َءاتَى ََٰهَد ٱَّلله ۡن َع ۞َوِمۡنُهم مه
َٰلِِحينَ   ٧٥ َولََنُكوَننه ِمَن ٱلصه

بخشید، . اما وقتی ]هللا[ از فضل خود به آنان ]نصیبی[ 76

نسبت به آن ُبخل ورزیدند و ]از آن پیمان[ روی گرداندند و ]از 

 حق[ سرپیچی کردند.

هواْ وهُهم   ِن فَۡضلِهِۦ َبخِلُواْ بِهِۦ َوتََول َُٰهم م  آ َءاتَى فَلَمه
ۡعرُِضونَ   ٧٦ مُّ
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. پس به سزاى آنكه با هللا ُخلِف وعده كردند و به خاطر  77

یز[ تا روزى كه او را ]در قیامت[ گفتند، ]هللا نآن كه دروغ مى

 هایشان داغ ]و ننگِ[ نفاق نهاد.کنند، در دلمالقات می 

ۡخلَُفواْ  
َ
ۡعَقَبُهۡم نَِفاٗقا فِي قُلُوبِِهۡم إِلَيَٰ يَۡوِم يَلَۡقۡونَُهۥ بَِمآ أ

َ
فَأ

َ َما وََعُدوهُ َوبَِما َكانُواْ يَۡكِذبُونَ   ٧٧ ٱَّلله

از و نجوایشان را ]که در محافل اند كه هللا ر. آیا ندانسته78

داند و هللا دانای شود، به خوبی[ مىخویش بیان می

 رازهای نهان است؟ 

َُٰم   َ َعله نه ٱَّلله
َ
َُٰهۡم َوأ ُهۡم َوَنجَۡوى َ َيۡعلَُم ِسره نه ٱَّلله

َ
لَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
أ

 ٧٨ ٱلُۡغُيوبِ 

. ]منافقان[ كسانى ]هستند[ كه بر مؤمنانى عیب 79

د كه داوطلبانه صدقات ]مستحبی زیادی، عالوه بر گیرنمى

[ افرادی را كه  دهند و ]همچنین فقرا وصدقه واجب[ مى

یابند  بیش از توان مالی خویش چیزی ]برای صدقه[ نمى

گیرد و برایشان کنند. هللا آنان را به تمسخر مىمسخره می

 عذابى دردناک ]در پیش[ خواهد بود. 

هِذيَن يَلِۡمُزوَن ٱ َِٰت  ٱل َدَق و ِِعيَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن فِي ٱلصه لُۡمطه
ها ُجۡهَدُهۡم فَيَۡسَخُروَن ِمۡنُهۡم َسِخَر   هِذيَن لَا َيِجُدوَن إِل َوٱل

لِيمٌ 
َ
ُ ِمۡنُهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ  ٧٩ ٱَّلله

. ]ای پیامبر،[ چه برای آنان آمرزش بخواهی، چه آمرزش  80

حتی[ اگر هفتاد بار  نخواهی، ]سودی به حالشان ندارد.

آمرزد؛ چرا  برایشان آمرزش بخواهی، هللا هرگز آنان را نمی

که به هللا و پیامبرش کفر ورزیدند، و هللا گروه نافرمان را  

 کند.هدایت نمی 

ۡو لَا تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َسۡبعِيَن 
َ
ٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم أ

 ُ ٗة فَلَن َيۡغفَِر ٱَّلله ِ  َمره نهُهۡم َكَفُرواْ بِٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ  لَُهۡمْۚ َذ

ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم ٱلَۡفَِٰسقِينَ   ٨٠ َورَُسولِهِۗۦُ َوٱَّلله

شدگان ]از غزوۀ تبوک[پس از ]مخالفت با[ . واگذاشته81

نشینِی خود شادمان شدند و از اینكه با  رسول هللا، از خانه

هللا جهاد كنند كراهت داشتند و هایشان در راه اموال و جان

گفتند: »در این گرما، رهسپار ایمان[ می]به افراد سست

]جهاد[ نشوید«. ]ای پیامبر، به آنان[ بگو: »آتش دوزخ ]از  

 فهمیدند«.تر است«، اگر میاین بسیار[ سوزان

 ِ ن  فَرَِح ٱلُۡمَخلهُفوَن بَِمۡقَعِدهِۡم ِخَلََٰف رَُسوِل ٱَّلله
َ
َوَكرُِهٓواْ أ

ِ َوَقالُواْ لَا   نُفِسِهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
يَُجَِٰهُدواْ بِأ

هۡو َكانُواْ   اْۚ ل َشدُّ َحر ٗ
َ
ُۗ قُۡل نَاُر َجَهنهَم أ ِ تَنفُِرواْ فِي ٱلۡحَر 

 ٨١ َيۡفَقُهونَ 

کردند، باید ]در دنیا[ كم بخندند و  . به سزای آنچه می82

 ر بگریند. ]در آخرت[ بسیا
ُۢ بَِما كَانُواْ   فَلَۡيۡضَحُكواْ قَلِيلٗا َولَۡيۡبُكواْ َكثِيٗرا َجَزآَء

 ٨٢ يَۡكِسُبونَ 

. و اگر هللا تو را به سوى گروهى از آنها بازگرداْند و از تو  83

[ اجازه خواستند بگو: »]از  براى همراهی ]در جهادی دیگر

شد و هرگز [ نخواهید این پس،[ هرگز با من رهسپار ]جهاد

همراه من با هیچ دشمنى نبرد نخواهید كرد؛ زیرا شما 

نشینی رضایت دادید؛ پس ]اکنون نیز[  نخستین بار به خانه

 با بازماندگان ]از جهاد[ بنشینید.

ِنُۡهۡم فَٱۡسَتـ َۡذنُوَك لِلُۡخُروِج   ُ إِلَيَٰ َطآئَِفةٖ م  فَإِن رهَجَعَك ٱَّلله
اۖۡ إِنهُكۡم   َفُقل لهن َتخۡرُُجواْ َمِعىَ  بَٗدا َولَن تَُقَٰتِلُواْ َمِعَى َعُدوًّ

َ
أ

ةٖ فَٱۡقُعُدواْ َمَع ٱلَۡخَٰلِفِينَ  َل َمره وه
َ
 ٨٣ رَِضيُتم بِٱلُۡقُعودِ أ

ای از آنان نماز نخوان و ]برای دعا ُمرده . و هرگز بر هیچ84

خواندن و طلب آمرزش[ بر سر قبرش نایست؛ ]چرا که[  

اند و در حالی  و پیامبرش کفر ورزیدهتردید، آنان به هللابی

 ُمردند که نافرمان بودند. 

ۦٓۖۡ   ِ بَٗدا َولَا َتُقۡم عَلَىَٰ َقبۡرِه
َ
اَت أ ِۡنُهم مه َحٖد م 

َ
ِ عَلَىَٰٓ أ

َولَا تَُصل 
َِٰسُقونَ  ِ َورَُسولِهِۦ َوَماتُواْ وَُهۡم َف  ٨٤ إِنهُهۡم َكَفُرواْ بِٱَّلله
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و فرزندانشان تو را . و ]ای پیامبر، افزونِی[ اموال 85

زده نکند. به راستی جز این نیست که هللا  شگفت

خواهد به این ]وسیله[ آنان را در دنیا عذاب کند و در می

 که کافرند جانشان برآید.حالی 

َبُهم   ِ ن ُيَعذ 
َ
ُ أ ۡوَلَُٰدُهۡمْۚ إِنهَما يُرِيُد ٱَّلله

َ
َٰلُُهۡم َوأ ۡمَو

َ
َولَا ُتۡعِجۡبَك أ

ۡنيَ  نُفُسُهۡم وَُهۡم َكَٰفُِرونَ بَِها فِي ٱلدُّ
َ
 ٨٥ ا َوتَزَۡهَق أ

کند[ که  ای نازل شود ]و امر میکه سوره. و هنگامی 86

»به هللا ایمان بیاورید و همراه پیامبرش جهاد کنید«،  

خواهند ثروتمندانشان ]برای نرفتن به جهاد[ از تو اجازه می

 نشینان باشیم«.گویند: »بگذار ما با خانهو می

ِ َوَجَِٰهُدواْ َمَع رَُسولِهِ  َوِإذَ  ۡن َءاِمُنواْ بِٱَّلله
َ
نزِلَۡت ُسوَرٌة أ

ُ
آ أ

َع   ۡوِل ِمۡنُهۡم َوَقالُواْ َذۡرنَا نَُكن مه ْولُواْ ٱلطه
ُ
ٱۡسَتـ َۡذنََك أ

 ٨٦ ٱلَۡقَٰعِِدينَ 

نشینان باشند و بر . آنان راضی شدند که با خانه87

س ]خیر و [ نهاده شده است؛ پهایشان ُمهر ]نفاقدل 

 یابند.صالح خویش را[ درنمی

ن يَُكونُواْ َمَع ٱلۡخََوالِِف َوُطبَِع عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم َفُهۡم  
َ
رَُضواْ بِأ

 ٨٧ لَا َيۡفَقُهونَ 

اند، با اموال و  که با او ایمان آورده . اما پیامبر و کسانی88

هایشان ]در راه هللا[ جهاد کردند. آنانند كه همۀ  جان

 ها برایشان است و آنان همان رستگارانند. نیکی

َٰلِِهۡم   ۡمَو
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ َجََٰهُدواْ بِأ َلَِٰكِن ٱلرهُسوُل َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱلۡخَۡيَرَُٰتۖۡ َوأ

ُ
نُفِسِهۡمْۚ َوأ

َ
َوأ

 ٨٨ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

ه است که  هایی ]از بهشت[ مهی ا کرد. هللا برایشان باغ89

جویبارها از زیر ]درختان[ آن جاری است ]و[ جاودانه در آن  

 مانند. این ]همان رستگاری و[ کامیابی بزرگ است.می

نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن  
َ
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ ُ لَُهۡم َجنه َعده ٱَّلله

َ
أ

َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ   ٨٩ فِيَهاْۚ َذ

نشین ]نزد تو[ آمدند تراشاِن[ بادیهجویان ]و عذر. و بهانه90

[ داده شود و تا به آنان اجازه ]معافیت از رفتن به جهاد

كسانى كه ]در ادعاى ایمان خود[ به هللا و پیامبرش دروغ 

اى، به جای جهاد،[  گفتند ]بدون هیچ عذر و اجازهمى

نشین شدند. به زودی به کسانی از آنان که کفر خانه

 دناک خواهد رسید. ورزیدند، عذابی در

هِذيَن   ۡعَراِب لُِيۡؤَذَن لَُهۡم َوَقَعَد ٱل
َ
ُروَن ِمَن ٱلۡأ ِ وََجآَء ٱلُۡمَعذ 

هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم   ۚۥْ َسُيِصيُب ٱل َ َورَُسولَُه َكَذبُواْ ٱَّلله
لِيم  

َ
 ٩٠ َعَذاٌب أ

. بر ناتوانان ]= زنان و کودکان[ و بیماران و بر كسانى كه 91

ابند ]تا در راه جهاد[ هزینه كنند ـ اگر براى هللا و  یچیزى نمى

پیامبرش خیرخواهى كنندـ گناهی نیست ]که در جهاد 

شرکت نکنند[. بر نیكوكاران]شان نیز[ هیچ راهی ]برای 

 سرزنش و مجازات[ نیست؛ و هللا آمرزندۀ مهربان است.

َعَفآِء َولَا عَلَى ٱلَۡمۡرَضيَٰ َولَا عَ  هِذيَن لَا  لهيَۡس عَلَى ٱلضُّ لَى ٱل
ِ َورَُسولِهۚۦِْ َما عَلَى   َيِجُدوَن َما يُنفُِقوَن َحَرٌج إَِذا نََصُحواْ َّلِله

ُ َغُفور  رهِحيم    ٩١ ٱلُۡمۡحِسنِيَن ِمن َسبِيٖلِۚ َوٱَّلله

. و ]همچنین[ گناهى نیست بر كسانى كه چون نزدت 92

ار  آمدند تا آنان را ]برای رفتن به جهاد، بر چهارپایی[ سو

كنم که شما را بر كنى، ]به آنان[ گفتى: »چیزى پیدا نمى

آن بنشانم«. آنان بازگشتند در حالی که چشمانشان از این  

یابند تا ]در راه جهاد[ اندوه، اشکبار بود كه چیزى نمى

 هزینه كنند. 

ِجُد َمآ  
َ
تَۡوَك لَِتۡحِملَُهۡم قُلَۡت لَٓا أ

َ
هِذيَن إَِذا َمآ أ َولَا عَلَى ٱل

 
َ
ۡمِع َحَزنًا  أ ۡعُيُنُهۡم تَفِيُض ِمَن ٱلده

َ
أ هواْ وه ۡحمِلُُكۡم َعلَۡيهِ تََول

ها َيِجُدواْ َما يُنفُِقونَ  ل
َ
 ٩٢ أ
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. راه ]سرزنش و مجازات[ تنها بر كسانى ]گشوده[ 93

است كه با آنکه توانگرند ]و امکان جهاد دارند[، از تو اجازه  

نان به این رضایت خواهند ]که در جهاد شركت نكنند[. آمى

هایشان ُمهر نشینان باشند و هللا بر دلاند كه با خانهداده

 یابند.]نفاق[ زده است؛ پس ]خیر و صالح خویش را[ درنمی 

ْۚ رَُضواْ   ۡغنَِيآُء
َ
هِذيَن يَۡسَتـ ِۡذنُونََك وَُهۡم أ بِيُل عَلَى ٱل ۞إِنهَما ٱلسه

ن يَُكونُواْ َمَع 
َ
ُ عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم َفُهۡم لَا  بِأ ٱلۡخََوالِِف َوَطَبَع ٱَّلله

 ٩٣ َيۡعلَُمونَ 

. وقتی ]از غزوۀ تبوک[ به سویشان بازگردید، برایتان عذر  94

آورند. ]ای پیامبر،[ بگو: »عذر نیاورید؛ ما هرگز ]سخن[  مى

کنیم. در حقیقت، هللا ما را از اخبار شما شما را باور نمی 

ت و به زودی هللا و پیامبرش رفتارتان را  آگاه کرده اس

مانید[. آنگاه  کنید یا بر نفاق می خواهند دید ]که آیا توبه می

شوید و به سوی ]هللا[ دانای پنهان و آشکار بازگردانده می

 کند«.کردید آگاه میاو شما را از آنچه می

ه  ا َتۡعَتِذُرواْ لَن  َيۡعَتِذُروَن إِلَۡيُكۡم إَِذا رََجۡعُتۡم إِلَۡيِهۡمْۚ قُل ل
  ُ ۡخَبارُِكۡمْۚ وََسيََرى ٱَّلله

َ
ُ ِمۡن أ نَا ٱَّلله

َ
نُّۡؤِمَن لَُكۡم قَۡد َنبهأ

َهََٰدةِ   َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه َعَملَُكۡم َورَُسولُُهۥ ُثمه تَُردُّوَن إِلَيَٰ َع
 ٩٤ َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

به سوی آنان ]=   . ]ای مؤمنان، پس از جنگ[ وقتی95

کنند تا از منافقان[ بازگردید، برایتان به هللا سوگند یاد می

پوشی کنید. پس از آنان روی بگردانید؛ ]گناِه[ آنان چشم

کردند،  [ آنچه میتردید، آنان پلیدند و به ]سزاى]چرا كه[ بی

 جایگاهشان دوزخ است.

ِ لَُكۡم إَِذا ٱنَقلَۡبُتمۡ  إِلَۡيِهۡم لُِتۡعرُِضواْ َعۡنُهۡمۖۡ   َسَيۡحلُِفوَن بِٱَّلله
ُۢ بَِما   َُٰهۡم َجَهنهُم َجَزآَء َوى

ۡ
ۖۡ َوَمأ ۡعرُِضواْ َعۡنُهۡمۖۡ إِنهُهۡم رِۡجس 

َ
فَأ

 ٩٥ َكانُواْ يَۡكِسُبونَ 

کنند تا از آنان راضی شوید. . برایتان سوگند یاد می96

]حتی[ اگر شما از آنان راضی شوید، هللا هرگز از گروه 

 گردد. اضی نمی نافرمان ر

  َ َيحۡلُِفوَن لَُكۡم لِتَرَۡضۡواْ َعۡنُهۡمۖۡ فَإِن تَۡرَضۡواْ َعۡنُهۡم فَإِنه ٱَّلله
 ٩٦ لَا يَۡرَضيَٰ َعِن ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

نشین، از دیگران[ شدیدتر . کفر و نفاق اعراب ]بادیه97

نازل است و سزاوارترند كه حدوِد آنچه را كه هللا بر پیامبرش 

 كرده است ندانند؛ و هللا دانای حکیم است.

ها َيۡعلَُمواْ ُحُدوَد   ل
َ
ۡجَدُر أ

َ
َشدُّ ُكۡفٗرا َونَِفاٗقا َوأ

َ
ۡعَراُب أ

َ
ٱلۡأ

ُ َعلِيٌم َحِكيم   ُ عَلَىَٰ رَُسولِهِۗۦُ َوٱَّلله نَزَل ٱَّلله
َ
 ٩٧ َمآ أ

نشین[ هستند كه آنچه را ]در  . و برخی از اعراب ]بادیه98

دانند و كنند، خسارتى ]براى خود[ مىهزینه مى راه هللا[ 

کشند ]تا از شما پیشامدهای بد را برایتان انتظار می

رهایی یابند[. پیشامِد بد بر خودشان باد؛ و هللا شنواى  

 داناست. 

ۡعَراِب َمن َيتهِخُذ َما يُنفُِق َمۡغَرٗما َويَتََربهُص بُِكُم  
َ
َوِمَن ٱلۡأ

ْۚ َعلَۡيهِ  َوآئَِر ُ َسِميٌع َعلِيم  ٱلده وِۡءِۗ َوٱَّلله  ٩٨ ۡم َدآئَِرُة ٱلسه

نشین[ هستند كه به  . و برخی ]دیگر[ از اعراب ]بادیه99

كنند هللا و روز واپسین ایمان دارند و آنچه را که انفاق مى

باعث نزدیکی به هللا و ]نتیجه[ دعاهاى پیامبر ]در حق 

مایۀ نزدیکی دانند. آگاه باشید! ]این انفاق،[ خویش[ مى

آنهاست. هللا ]در قیامت[ آنان را در جوارِ رحمتِ خویش  

 تردید، هللا آمرزندۀ مهربان است.درخواهد آورد. بی

ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َويَتهِخُذ َما   ۡعَراِب َمن يُۡؤِمُن بِٱَّلله
َ
َوِمَن ٱلۡأ

َِٰت  ِ وََصلََو لَٓا إِنهَها قُۡربَة   يُنفُِق قُُرَبٍَٰت ِعنَد ٱَّلله
َ
ٱلرهُسوِلِۚ أ

َ َغُفور  رهِحيم   ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله ُ فِي َرۡحمَتِهِ هُهۡمْۚ َسُيۡدِخلُُهُم ٱَّلله  ٩٩ ل
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. و پیشگامان نخستین ـ از مهاجران و انصارـ و کسانی 100

که به نیکی از آنان پیروی کردند، هللا از آنان راضی گشت و 

هایی ]در بهشت[ ند؛ و باغ آنان ]نیز[ از او راضی شد

برایشان مهی ا کرده است که جویبارها از زیر ]درختان[ آن  

جاری است؛ جاودانه در آن خواهند ماند. این همان 

 ]رستگاری و[ کامیابی بزرگ است. 

هِذيَن   نَصارِ َوٱل
َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن َوٱلۡأ وه

َ
َٰبُِقوَن ٱلۡأ َوٱلسه

َعده   ٱتهَبُعوُهم بِإِۡحَسَٰنٖ 
َ
ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُه َوأ رهِضَي ٱَّلله

َٰلَِك   بَٗداْۚ َذ
َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
َٰٖت َتجۡرِي َتحَۡتَها ٱلۡأ لَُهۡم َجنه

 ١٠٠ ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ 

نشین مدینه[ که پیرامون شما . و برخی از اعراب ]بادیه101

نیز[ گروهی به  هستند، ]گروهی[ منافقند و از اهل مدینه ]

شناسی اند. ]ای پیامبر،[ تو آنان را نمینفاق خو گرفته

شناسیم. آنان را دو بار عذاب خواهیم  ]ولی[ ما آنان را می

کرد، سپس به سوی عذابی بزرگ ]در قیامت[ فرستاده 

 شوند.می

ۡهِل  
َ
ۡعَراِب ُمَنَٰفُِقوَنۖۡ َوِمۡن أ

َ
َِن ٱلۡأ ۡن َحۡولَُكم م  َوِممه

َِفاِق لَا َتۡعلَُمُهۡمۖۡ َنحُۡن َنۡعلَُمُهۡمْۚ   ٱلَۡمِديَنةِ  َمَرُدواْ عَلَى ٱلن 
َتيِۡن ُثمه يَُردُّوَن إِلَيَٰ َعَذاٍب َعِظيمٖ  ره ُبُهم مه ِ  ١٠١ َسُنَعذ 

. و گروهی دیگر به گناهان خود ]دربارۀ فرار از جهاد[ 102

[ كار شایسته و ناشایست را به هم  اند. ]آناناعتراف کرده

اند. امید است که هللا توبۀ آنان را بپذیرد؛ ]چرا كه[  آمیخته

 تردید، هللا آمرزندۀ مهربان است.بى

َوَءاَخُروَن ٱۡعتََرفُواْ بُِذنُوبِِهۡم َخلَُطواْ َعَملٗا َصَٰلِٗحا َوَءاَخَر  
َ َغُفور    ن َيُتوَب َعلَۡيِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

َ
ُ أ َسي ِئًا َعَسي ٱَّلله

 ١٠٢ رهِحيمٌ 

کاران[ صدقه ]و زکات[ بگیر، تا به  موال آنان ]= توبه. از ا103

آن، آنان را ]از گناه[ پاک گردانی و درجاتشان را باال   وسیله

ببری؛ و برایشان دعا کن ]چرا که[ یقیناً دعای تو ]رحمتی 

برایشان و[ مایه آرامش برای آنان است؛ و هللا شنوای  

 داناست. 

َٰلِِهۡم َصَدقَٗة تُ  ۡمَو
َ
ِ  ُخۡذ ِمۡن أ

ِيِهم بَِها وََصل  ِرُُهۡم َوتَُزك  َطه 
ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  هُهۡمُۗ َوٱَّلله تََك َسَكن  ل  ١٠٣ َعلَۡيِهۡمۖۡ إِنه َصلَوَٰ

دانند هللا است که توبه را از بندگانش  . آیا نمی104

تردید، هللا است که  ستانَد؛ و بیپذیرد و صدقات را می می

 پذیرِ مهربان است.توبه

لَۡم َيعۡ 
َ
ُخُذ  أ

ۡ
ۡوبََة َعۡن ِعَبادِهِۦ َويَأ َ ُهَو َيۡقَبُل ٱلته نه ٱَّلله

َ
لَُمٓواْ أ

وهاُب ٱلرهِحيمُ  َ ُهَو ٱلته نه ٱَّلله
َ
َِٰت َوأ َدَق  ١٠٤ ٱلصه

کاران[ بگو:  . و ]ای پیامبر، به متخلفان از جهاد و توبه105

اید جبران »به عمل بكوشید ]و آنچه را که از دست داده

 و پیامبرش و مؤمنان، کارهای شما را خواهند  کنید[ که هللا 

دید؛ و به زودی به سوی ]هللا[ دانای پنهان و آشکار 

شوید، سپس او ]در قیامت[ شما را از آنچه  بازگردانده می 

 سازد«.دادید آگاه می انجام می

ُ َعَملَُكۡم َورَُسولُُهۥ  َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۖۡ  َوقُِل ٱۡعَملُواْ فََسيََرى ٱَّلله
َهََٰدةِ َفُينَب ِئُُكم بَِما  َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه وََستَُردُّوَن إِلَيَٰ َع

 ١٠٥ ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

. و گروهی دیگر ]از متخلفاِن تبوک هستند که  106

سرنوشت آنان[ به فرمان هللا موکول است: یا آنان را عذاب  

  داناى حکیم است.پذیرد؛ و هللاشان را مىكند و یا توبهمى

ا َيُتوُب   ُبُهۡم َوِإمه ِ ا ُيَعذ  ِ إِمه ۡمرِ ٱَّلله
َ
َوَءاَخُروَن ُمرَۡجۡوَن لِأ

ُ َعلِيٌم َحِكيم    ١٠٦ َعلَۡيِهۡمُۗ َوٱَّلله
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]از منافقان هستند[ که به هدف زیان  . و کسانی107

افکنی میان رساندن ]به مسلمانان[ و ]تقویت[ کفر و تفرقه

ساختند ]تا[ کمینگاهی باشد برای   مؤمنان، مسجدی

که با هللا و پیامبرش از پیش در جنگ بودند؛ و البته   کسانی 

کنند که قصدی جز نیکی ]و خدمت[ آنان سوگند یاد می

دهد که آنان قطعاً ایم؛ و]لی[ هللا گواهی مینداشته

 دروغگو هستند. 

خَُذواْ َمۡسِجٗدا ِضَراٗرا َوُكۡفٗرا وَ  هِذيَن ٱته َتۡفرِيَقُۢا َبيَۡن َوٱل
 ْۚ َ َورَُسولَُهۥ ِمن َقۡبُل ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوِإۡرَصاٗدا ل َِمۡن َحاَرَب ٱَّلله

ُ يَۡشَهُد إِنهُهۡم   ها ٱلۡحُۡسَنيَِٰۖ َوٱَّلله َرۡدنَآ إِل
َ
َولََيۡحلُِفنه إِۡن أ

َِٰذبُونَ   ١٠٧ لََك

. ]ای پیامبر،[ هرگز در آن مسجد ]به نماز[ نایست؛ 108

تر است در مسجدی ]به نماز[ بایستی که  سته]زیرا[ شای

از روز نخست، بر پایه پرهیزگاری بنا شده است. ]آری،  

مسجد ُقباست[ که در آن، مردانی هستند که دوست دارند 

]از گناه و آلودگی[ پاک و پاکیزه گردند؛ و هللا پاکیزگان را  

 دوست دارد.

َس عَ  ِ س 
ُ
هَمۡسِجٌد أ بَٗداْۚ ل

َ
ِل يَۡوٍم  لَا َتُقۡم فِيهِ أ وه

َ
ۡقَوىَٰ ِمۡن أ لَى ٱلته

  ُ ْْۚ َوٱَّلله ُروا ن َيَتَطهه
َ
ن َتُقوَم فِيهِِۚ فِيهِ رَِجال  ُيحِبُّوَن أ

َ
َحقُّ أ

َ
أ

ِرِينَ  ه   ١٠٨ ُيحِبُّ ٱلُۡمطه

. آیا كسى كه بنیان ]كار[ خویش را بر پایه پرهیزگاری و 109

را  رضایت هللا بنا نهاده بهتر است یا كسى كه بنیان خویش 

بر لبۀ پرتگاهى در شرف ریزش ]و سقوط[ بنا نهاده است و 

گردد؟ و هللا گروه ستمکاران با آن در آتش دوزخ سرنگون مى

 کند.را ]به سبب کفر و نفاقشان[ هدایت نمی

م  
َ
ٍَٰن َخيٌۡر أ ِ َورِۡضَو َس ُبۡنَيََٰنُهۥ عَلَىَٰ َتۡقَوىَٰ ِمَن ٱَّلله سه

َ
َفَمۡن أ

َ
أ

َس ُبۡنَيَٰنَ  سه
َ
ۡن أ ُهۥ عَلَىَٰ َشَفا ُجُرٍف َهارٖ فَٱۡنَهاَر بِهِۦ فِي نَارِ  مه

َٰلِِمينَ  ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلظه  ١٠٩ َجَهنهَمُۗ َوٱَّلله

اند، پیوسته در  . آن بنایی که آنان بنیان نهاده110

هایشان مایۀ تردید ]و نفاق[ خواهد بود مگر آنکه  دل 

 دانای حکیم پاره شود ]و بمیرند[؛ و هللاهایشان پارهدل 

 است.

َع   ن َتَقطه
َ
هٓا أ هِذي َبَنۡواْ رِيبَٗة فِي قُلُوبِِهۡم إِل لَا يََزاُل ُبۡنَيَُٰنُهُم ٱل

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ   ١١٠ قُلُوبُُهۡمُۗ َوٱَّلله

ها و اموالشان را به  تردید، هللا از مؤمنان، جان. بی111

ان [ اینكه بهشت براى آنان باشد، خریده است؛ هم]بهاى

ُكشند و جنگند و ]کافران را[ مىكسانى كه در راه هللا مى

پاداش،[ به   شوند. ]این]یا خود به دست آنها[ كشته مى

ای راست و درست در تورات و انجیل و قرآن بر عنوان وعده

عهدۀ اوست؛ و کیست که از هللا به پیمان خویش وفادارتر  

اید و كردهاى كه با ااست؟ پس ]ای مؤمنان،[ به معامله

شادمان باشید؛ و این همان ]رستگاری و[ كامیابى بزرگ 

 است.

نه  
َ
َٰلَُهم بِأ ۡمَو

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
َ ٱۡشتََرىَٰ ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن أ ۞إِنه ٱَّلله

ِ َفَيۡقُتلُوَن َويُۡقَتلُوَنۖۡ   ْۚ يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله لَُهُم ٱلۡجَنهَة
ا  ۡوفَيَٰ  وَۡعًدا َعلَۡيهِ َحق ٗ

َ
َٰةِ َوٱلِۡإنِجيِل َوٱلُۡقۡرَءاِنِۚ َوَمۡن أ ۡوَرى فِي ٱلته

هِذي بَاَيۡعُتم بِهۚۦِْ  ِْۚ فَٱۡسَتبِۡشُرواْ بِبَۡيعُِكُم ٱل بَِعۡهِدهِۦ ِمَن ٱَّلله
َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ   ١١١ َوَذ

. ]کسانی که چنین پاداشی دارند، همان[ 112

داران،  سپاسگزاران، روزهکنندگان، کنندگان، عبادتتوبه

دهندگان به کارهای کنندگان، فرمانکنندگان، سجدهرکوع

پسندیده و بازدارندگان از کارهای ناپسند و پاسداراِن حدود 

]و احکام[ الهی هستند؛ و آن مؤمنان را ]که چنین هستند،  

 به بهشت[ بشارت بده. 

ئُِبوَن ٱلَۡعَٰبُِدوَن  َٰٓ َٰكُِعوَن  ٱلته ئُِحوَن ٱلره َٰٓ ٱلَۡحَِٰمُدوَن ٱلسه
اُهوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ   َِٰجُدوَن ٱٓأۡلِمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوٱلنه ٱلسه

ِر ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ِ ُِۗ َوبَش   ١١٢ َوٱلَۡحَٰفُِظوَن ِلحُُدوِد ٱَّلله
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که ایمان آوردند سزاوار نیست   . برای پیامبر و کسانی113

اینکه برایشان آشکار شد که   که برای مشرکان ـ پس از

آنان اهل دوزخند ـ آمرزش بخواهند؛ هر چند از نزدیکان 

 ]شان[ باشند.

ن يَۡسَتۡغفُِرواْ لِلُۡمۡشِركِيَن َولَۡو 
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َما َكاَن لِلنهِبي ِ َوٱل

ۡصَحَٰ 
َ
نهُهۡم أ

َ
ْولِي قُۡربَيَٰ ِمنُۢ َبۡعِد َما تَبَيهَن لَُهۡم أ

ُ
ُب  َكانُٓواْ أ

 ١١٣ ٱلۡجَِحيمِ 

خواهِی ابراهیم براى پدرش ]آزر[، جز به خاطر . آمرزش114

اى كه به او داده بود صورت نگرفت؛ اما وقتی برایش  وعده

آشکار شد كه وى دشمن هللا است، از او بیزارى جست ]و 

برایش دعا نکرد[. به راستی که ابراهیم، بسى نیایشگر و 

 بردبار بود.

وِۡعَدةٖ وََعَدَهآ  َوَما َكاَن ٱسۡ  ها َعن مه بِيهِ إِل
َ
تِۡغَفاُر إِبَۡرَٰهِيَم لِأ

 ِمۡنُهْۚ إِنه إِبَۡرَٰهِيَم  
َ
ِ َتبَرهأ ه ِ نهُهۥ َعُدو   َّلل 

َ
ۥٓ أ ا تَبَيهَن لَُه إِيهاهُ فَلَمه

َٰهٌ َحلِيم   وه
َ
 ١١٤ لَأ

. و هللا هرگز بر آن نیست كه گروهی را پس از آنکه  115

ت گمراه بگذارد؛ مگر آنکه چیزی را که  هدایتشان کرده اس

باید ]از آن[ پرهیز کنند برایشان روشن کرده باشد ]و آنان به  

 تردید، هللا به هر چیزی داناست.آن عمل نکرده باشند[. بی

َُٰهۡم َحتهيَٰ يُبَي َِن لَُهم   ُ لُِيِضله قَۡوَمُۢا َبۡعَد إِۡذ َهَدى َوَما َكاَن ٱَّلله
ا َيتهُقوَنْۚ إِنه  ِ َشۡيٍء َعلِيمٌ مه

َ بِكُل   ١١٥  ٱَّلله

ها و زمین از آِن هللا  . در حقیقت، فرمانروایِی آسمان116

میرانَد؛ و شما به جز کند و می است. ]اوست که[ زنده می

 هللا هیچ کارساز و یاوری ندارید.

ۡرِضِۖ يُۡحِيۦ َويُِميُتْۚ َومَ 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َ لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه ا  إِنه ٱَّلله

ٖ َولَا نَِصيرٖ  ِ ِمن َولِي  ِن ُدوِن ٱَّلله  ١١٦ لَُكم م 

گمان، هللا بر پیامبر و مهاجران و انصار كه در هنگام  . بی117

دشواری ]غزوۀ تبوک[ از او پیروى كردند رحمت آورد؛ بعد از  

های گروهی از آنان بلغزد ]و به سبب آنکه نزدیک بود دل

د[ سپس ]باز هم[ های فراوان، جهاد را ترک كننسختی

تردید، او تعالی ]نسبت[ به آنان توبۀ آنان را پذیرفت. بی

 دلسوز ]و[ مهربان است. 

هِذيَن   نَصارِ ٱل
َ
ِبي ِ َوٱلُۡمَهَِٰجرِيَن َوٱلۡأ ُ عَلَى ٱلنه لهَقد تهاَب ٱَّلله

ٱتهَبُعوُه فِي َساَعةِ ٱلُۡعۡسَرةِ ِمنُۢ َبۡعِد َما َكاَد يَزِيُغ قُلُوُب  
ِۡنُهۡم ُثمه تَاَب َعلَۡيِهۡمْۚ إِنهُهۥ بِِهۡم َرُءوف  رهِحيم    ١١٧ فَرِيٖق م 

. و ]همچنین توبه[ آن سه نفری ]را قبول کرد[ که  118

امرشان به تأخیر انداخته شد؛ آنگاه که ]مسلمانان از آنان  

اش بر آنان تنگ شد و از خود  بریدند و[ زمین با همۀ فراخی

د و دانستند که از هللا، جز به سوی خوِد او  ]نیز[ به تنگ آمدن

پناهگاهى نیست؛ پس ]هللا با بخشایشِ خویش[ به آنان  

بازگشت تا توبه کنند ]و از آنان درگذشت[. یقیناً هللا است  

 پذیرِ مهربان است.که توبه

ۡر 
َ
هِذيَن ُخل ُِفواْ َحتهيَٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم ٱلۡأ َلََٰثةِ ٱل ُض  وَعَلَى ٱلثه

  
َ
ها َملَۡجأ ن ل

َ
نُفُسُهۡم َوَظنُّٓواْ أ

َ
بَِما رَُحَبۡت وََضاقَۡت َعلَۡيِهۡم أ

َ ُهَو   ْْۚ إِنه ٱَّلله هٓا إِلَۡيهِ ُثمه تَاَب َعلَۡيِهۡم لَِيُتوبُٓوا ِ إِل ِمَن ٱَّلله
وهاُب ٱلرهِحيمُ   ١١٨ ٱلته

اید، از هللا پروا کنید و با که ایمان آورده. ای کسانی 119

 ستگویان باشید. را
َِٰدقِينَ  َ َوُكونُواْ َمَع ٱلصه هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ

َ
أ  ١١٩ َيَٰٓ
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نشیِن[  . سزاوار نیست که اهل مدینه و اعراب ]بادیه120

پیراموِن آنان، از ]همراهى با[ رسول هللا بازمانند و حفظ  

 هیچ  جان خویش را بر او مقد م شمارند؛ زیرا در راه هللا 

رسد و در هیچ  ای به آنان نمىتشنگى و رنج و گرسنگی

گذارند و به  آورد قدم نمى مكانى كه كافران را به خشم مى

رسانند، مگر اینكه به  دشمن هیچ ]گزند و[ دستبردی نمی

های ]پاداشِ[ آن، کاری شایسته برای آنان ]در نامه

شود. به راستی که هللا پاداش اعمالشان[ ثبت مى

 گردانَد.وكاران را ضایع نمى نیك

ن  
َ
ۡعَراِب أ

َ
َِن ٱلۡأ ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َوَمۡن َحۡولَُهم م 

َ
َما َكاَن لِأ

نُفِسِهۡم َعن  
َ
ِ َولَا يَرَۡغُبواْ بِأ َيَتَخلهُفواْ َعن رهُسوِل ٱَّلله

 َولَا نََصب  َولَا  
 
نهُهۡم لَا يُِصيُبُهۡم َظَمأ

َ
َٰلَِك بِأ نهۡفِسهۚۦِْ َذ

اَر   َمخَۡمَصة   ِ َولَا َيَطـ ُوَن َموِۡطٗئا يَغِيُظ ٱلُۡكفه فِي َسبِيِل ٱَّلله
ها ُكتَِب لَُهم بِهِۦ َعَمل  َصَٰلٌِحْۚ   ٖ نهۡيلًا إِل َولَا َيَنالُوَن ِمۡن َعُدو 

ۡجَر ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
َ
َ لَا يُِضيُع أ  ١٢٠ إِنه ٱَّلله

. و هیچ مال کوچک یا بزرگی را ]در راه هللا[ انفاق 121

گذرند مگر کنند و ]در راه جهاد[ از هیچ سرزمینی نمیی نم

شود تا هللا بر اساس اینکه ]پاداش آن[ برایشان ثبت می

 نیکوترین ]طاعت و[ کردارشان به آنان پاداش دهد.

َولَا يُنفُِقوَن َنَفَقٗة َصغِيَرٗة َولَا َكبِيَرٗة َولَا َيۡقَطُعوَن َوادِيًا  
ها ُكتَِب لَُهۡم لَِيجۡ  ۡحَسَن َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ إِل

َ
ُ أ  ١٢١ زِيَُهُم ٱَّلله

. و سزاوار نیست که مؤمنان همگی رهسپار ]جهاد[ 122

ای رهسپار شوند. پس چرا از هر گروهی از آنان، عده

مانند[ تا ]به  ای نیز همراه پیامبر نمی شوند ]و عدهنمی 

قوم  گیرند[ در دین آگاهی بیابند و سبب آنچه از او فرامی

خود را ـ وقتی به سویشان بازگشتندـ بیم دهند؟ باشد كه 

 آنان ]از كیفر الهى بترسند و[ بپرهیزند.

  ِ
ْۚ فَلَۡولَا َنَفَر ِمن ُكل  ۞َوَما َكاَن ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لَِينفُِرواْ كَآفهٗة

يِن َولُِينِذُرواْ قَۡومَ  ِ ُهواْ فِي ٱلد  ِۡنُهۡم َطآئَِفة  ل َِيَتَفقه ُهۡم إَِذا  فِۡرقَةٖ م 
 ١٢٢ رََجُعٓواْ إِلَۡيِهۡم لََعلهُهۡم َيحَۡذُرونَ 

اید، با کافرانی که نزدیک . ای کسانی که ایمان آورده123

]محل زندگی[ شما هستند بجنگید ]تا خطرشان را دفع 

نمایید[؛ و آنان باید در شما شدت و خشونت بیابند؛ و بدانید 

 که هللا با پرهیزگاران است.

ارِ  َِن ٱلُۡكفه هِذيَن يَلُونَُكم م  َٰتِلُواْ ٱل هِذيَن َءاَمُنواْ َق َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َ َمَع ٱلُۡمتهقِينَ  نه ٱَّلله
َ
ْۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ  ١٢٣ َولَۡيِجُدواْ فِيُكۡم ِغلَۡظٗة

گردد، بعضی از آنان  ای نازل میکه سوره . و هنگامی124

یک از  ه ایماِن کدامگوید: »این ]سوره[، ب ]به دیگران[ می

اند، بر ایمانشان  شما افزود؟«. اما کسانی که ایمان آورده

 گردند. افزاید و ]به آن[ شادمان میمی

يُُّكۡم َزاَدتُۡه  
َ
ن َيُقوُل أ نزِلَۡت ُسوَرة  فَِمۡنُهم مه

ُ
َوِإَذا َمآ أ

هِذيَن َءاَمُنواْ فََزاَدۡتُهۡم إِيَمَٰ  ا ٱل مه
َ
ۦٓ إِيَمَٰٗناْۚ فَأ ِ ٗنا وَُهۡم  َهَِٰذه

 ١٢٤ يَۡسَتبِۡشُرونَ 

هایشان بیماری ]شک و که در دل. و اما کسانی 125

افزاید و در حالی شان میای بر پلیدینفاق[ است، پلیدی

 میرند. که کافرند می

رَض  فََزاَدۡتُهۡم رِۡجًسا إِلَيَٰ رِۡجِسِهۡم   هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه ا ٱل مه
َ
َوأ

 ١٢٥ فُِرونَ َوَماتُواْ وَُهۡم َكَٰ 

بینند که هر سال، یک یا دو بار آزمایش . آیا آنان نمی126

 پذیرند.کنند و نه پند میشوند؟ اما نه توبه میمی
َتيِۡن ُثمه لَا   ۡو َمره

َ
ًة أ ره ِ عَاٖم مه

نهُهۡم ُيۡفَتُنوَن فِي كُل 
َ
َولَا يََرۡوَن أ

َ
أ

ُرونَ  كه  ١٢٦ َيُتوبُوَن َولَا ُهۡم يَذه
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شود ]که احوال ای نازل میکه سوره هنگامی. و 127

منافقان را بیان نموده است[، بعضی از آنان به بعضی دیگر 

بیند؟«  گویند:[ »آیا کسی شما را میکنند ]و مینگاه می

گردند. هللا  سپس ]مخفیانه از مجلس پیامبر[ بازمی

هایشان را ]از خیر و هدایت[ بازگردانده است؛ زیرا آنان دل 

 فهمند.هستند که نمی گروهی 

نزِلَۡت ُسوَرة  نهَظَر َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ َبۡعٍض َهۡل  
ُ
َوِإَذا َمآ أ

نهُهۡم  
َ
ُ قُلُوبَُهم بِأ ْْۚ َصَرَف ٱَّلله َحٖد ُثمه ٱنَصَرفُوا

َ
ِۡن أ َُٰكم م  يََرى

ها َيۡفَقُهونَ   ١٢٧ قَۡوم  ل

. یقیناً پیامبری از ]میان[ خود شما به سویتان آمد که  128

دیدنتان بر او ]گران و[ دشوار است و بر ]هدایت[ شما رنج

سخت اصرار دارد و ]نسبت[ به مؤمنان، دلسوز ]و[ مهربان 

 است.

نُفِسُكۡم َعزِيٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم  
َ
ِۡن أ لََقۡد َجآَءُكۡم رَُسول  م 

 ١٢٨ َحرِيٌص َعلَۡيُكم بِٱلُۡمۡؤِمنِيَن َرُءوف  رهِحيم  

یامبر،[ اگر ]مشرکان و منافقان از حق[ . پس ]ای پ129

رویگردان شدند، بگو: »هللا برای من کافی است. هیچ  

حق[ جز او نیست؛ تنها بر او توکل کردم و او معبودی ]به

 پروردگارِ عرش بزرگ است«.

ها ُهَوۖۡ َعلَۡيهِ  ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل هۡواْ َفُقۡل َحۡسِبَي ٱَّلله تَوَكهلُۡتۖۡ  فَإِن تََول
 ١٢٩ وَُهَو َربُّ ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡعِظيمِ 
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 سوره  یونس  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ ٱلۡحَِكيمِ الٓرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب  . الر ]= الف. الم. را[. این آیات کتاب پرحکمت است.1

. آیا برای مردم موجب شگفتی است که به مردی از  2

ایم که: »به مردم ]دربارۀ عذاب آخرت[ خودشان وحی کرده 

اند بشارت بده که  که ایمان آورده  هشدار بده و به کسانی

شان پاداشی نیکوست«؟ کافران برای آنان نزد پروردگار 

 ت«.گفتند: »این ]مرد[ قطعاً جادوگری آشکار اس

نِذرِ  
َ
ۡن أ

َ
ِۡنُهۡم أ وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ رَُجٖل م 

َ
ۡن أ

َ
َكاَن لِلنهاِس َعَجًبا أ

َ
أ

نه لَُهۡم قََدَم ِصۡدٍق ِعنَد َرب ِِهۡمُۗ  
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ ِر ٱل ِ اَس َوبَش  ٱلنه

بِينٌ  َٰفُِروَن إِنه َهََٰذا لََسَِٰحر  مُّ  ٢ قَاَل ٱلَۡك

ها و زمین  هللا است که آسمانگمان، پروردگار شما . بی3

را در شش روز آفرید؛ سپس ]آن گونه كه شايسته جالل و 

مقام اوست[ بر عرش قرار گرفت. او کار ]جهان[ را تدبیر 

کند ]و در روز قیامت[ هیچ شفاعتگری نیست مگر پس  می

از اجازۀ او. این هللا است، پروردگارتان؛ پس او را عبادت  

 د؟ گیریکنید. آیا پند نمی

يهاٖم  
َ
ۡرَض فِي ِستهةِ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل إِنه َربهُكُم ٱَّلله

ها ِمنُۢ   ۖۡ َما ِمن َشفِيٍع إِل ۡمَر
َ
ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ يَُدب ُِر ٱلۡأ

ُرونَ  فَلَا تََذكه
َ
ُ َربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوُهْۚ أ َٰلُِكُم ٱَّلله  ٣ َبۡعِد إِۡذنِهۚۦِْ َذ

. بازگشتِ همۀ شما به سوی اوست. وعدۀ هللا ]در مورد  4

کند، قیامت[ حق است. اوست که آفرینش را آغاز می

گردانَد تا کسانی را که  آنگاه ]پس از مرگ[ آن را بازمی 

اند، به عدالت اند و کارهای شایسته کردهایمان آورده

که کفر ورزیدند ـ به سزای آنکه  پاداش دهد؛ و کسانی 

ودند ـ شربتی از آبِ جوشان و عذابی دردناک ]در  کافر ب

 پیش[ دارند. 

اْۚ إِنهُهۥ َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه   ِ َحقًّ إِلَۡيهِ َمرِۡجُعُكۡم َجمِيٗعاۖۡ وَۡعَد ٱَّلله
َٰلَِحَِٰت بِٱلۡقِۡسِطِۚ   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه يُعِيُدهُۥ لَِيۡجزَِي ٱل

هِذيَن َكَفُرواْ لَهُ  ُۢ بَِما  َوٱل لِيُم
َ
ِۡن َحمِيٖم وََعَذاٌب أ ۡم َشَراب  م 

 ٤ َكانُواْ يَۡكُفُرونَ 

. اوست که خورشید را درخشان نمود و ماه را تابان کرد و 5

ها]ی مشخصی[ برایش قرار داد تا ]با تغییر وضع  جایگاه 

ها و حساب ]زندگی خود[ را بدانید. هللا  ماه[ شمارشِ سال 

]های خود[ را  نیافریده است. او نشانهحق اینها را جز به

 کند. دانند، به تفصیل بیان میبرای گروهی که می

َرهُۥ َمَنازَِل   ۡمَس ِضَياٗٓء َوٱلَۡقَمَر نُوٗرا َوَقده هِذي َجَعَل ٱلشه ُهَو ٱل
ها   َٰلَِك إِل ُ َذ نِيَن َوٱلۡحَِساَبْۚ َما َخلََق ٱَّلله ِ لَِتۡعلَُمواْ َعَدَد ٱلس 

ِۚ يُ  ِ ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ بِٱلۡحَق  ِ  ٥ َفص 

گمان، در آمد و شِد شب و روز و آنچه هللا در  . بی6

ها و زمین آفریده است برای کسانی که پروا آسمان

 ها]ی قدرت الهی[ است. کنند، نشانهمی

َمََٰوَٰتِ  ُ فِي ٱلسه َهارِ َوَما َخلََق ٱَّلله هۡيِل َوٱلنه   إِنه فِي ٱۡختَِلَِٰف ٱل
ۡرِض ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيتهُقونَ 

َ
 ٦ َوٱلۡأ

. کسانی که به دیدارِ ما امید ]و باور[ ندارند و به زندگانی  7

اند و کسانی که از آیات  دنیا راضی شدند و به آن دل بسته

 ما غافلند،

 
َ
ۡنَيا َوٱۡطَمأ ةِ ٱلدُّ هِذيَن لَا يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا َورَُضواْ بِٱلۡحََيوَٰ نُّواْ  إِنه ٱل

هِذيَن ُهۡم َعۡن َءاَيَٰتَِنا َغَٰفِلُونَ   ٧ بَِها َوٱل

دادند، جایگاهشان آتش  . اینان به سزای آنچه انجام می8

 ]دوزخ[ است.
اُر بَِما َكانُواْ يَۡكِسُبونَ  َُٰهُم ٱلنه َوى

ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
 ٨ أ
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اند و کارهای شایسته که ایمان آوردهتردید، کسانی . بی9

های اند، پروردگارشان آنان را به پاسِ ایمانشان، به باغکرده

کند که جویبارها از زیر ]بهشتِ ُپر[نعمت هدایت می

 ]درختان[ آن جاری است.

َٰلَِحَِٰت َيۡهِديِهۡم َربُُّهم بِإِيَمَٰنِِهۡمۖۡ   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
 ِ نَۡهَُٰر ف

َ
رِي ِمن َتحۡتِِهُم ٱلۡأ

َِٰت ٱلنهعِيمِ َتجۡ  ٩ ي َجنه

. دعایشان در آنجا ]این است:[ »الهی، تو پاک و 10

منز هی« و درودشان ]در آنجا[ »سالم« است و پایان 

دعایشان این است که: »حمد و سپاس، مخصوص هللا ـ  

 پروردگار جهانیان ـ است«.

َُٰهۡم فِيَها ُسۡبَحََٰنَك ٱللهُهمه َوَتحِيهُتُهۡم فِيَها  َسَلَٰم ْۚ َوَءاِخُر   َدۡعَوى
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب  ِن ٱلۡحَۡمُد َّلِله

َ
َُٰهۡم أ  ١٠ َدۡعَوى

. و اگر ]هللا[ براى مردم، بدی را با همان شتاب 11

هایی را  خواهند ]و نفرینخواست که آنان نیکی را میمی

کنند مستجاب که در حق خود و اموال و فرزندانشان می 

رسیده بود. اما كسانى را كه  کرد[، قطعاً اَجلشان فرا می

گذاریم تا در ]گمراهی به دیدار ما امید ]و باور[ ندارند، وامی

 شان سرگردان بمانند.و[ سرکشی

ره ٱۡستِۡعَجالَُهم بِٱلۡخَيِۡر لَُقِضَي   ُ لِلنهاِس ٱلشه ُل ٱَّلله ِ ۞َولَۡو ُيَعج 
هِذيَن لَا يَرُۡجوَن لِ  َجلُُهۡمۖۡ َفَنَذُر ٱل

َ
َقآَءنَا فِي ُطۡغَيَٰنِِهۡم  إِلَۡيِهۡم أ

 ١١ َيۡعَمُهونَ 

رسد، ]در هر حال که  . و چون به انسان گزندی می12

باشد[ به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده ما را  

که آن گزند را از وی برطرف کردیم، خواند. اما همین می

رود که گویی هرگز ما را برای دفع گزندی که به  چنان می

د نخوانده است. به همین صورت، برای او رسیده بو

کردند ]در نظرشان[ آراسته  اسرافکاران ]نیز[ آنچه می

 شده است.

ۡو قَآئِٗما  
َ
ۡو قَاِعًدا أ

َ
ۦٓ أ رُّ َدعَانَا ِلجَۢنبِهِ َوِإَذا َمسه ٱلۡإِنَسََٰن ٱلضُّ

 ٖ هۡم يَۡدُعَنآ إِلَيَٰ ُضر  ن ل
َ
ُهۥ َمره َكأ ا َكَشۡفَنا َعۡنُه ُضره ۚۥْ  فَلَمه ُه سه مه

 ١٢ َكَذَٰلَِك ُزي َِن لِلُۡمۡسرِفِيَن َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

های پیش از شما تردید، ما امت . و ]ای مشرکان،[ بی13

که  که ظلم کردند هالک کردیم، در حالی  را هنگامی

پیامبرانشان با دالیل روشن به سویشان آمدند و]لى[ آنان 

ما گروه مجرمان را این گونه   بر آن نبودند كه ایمان بیاورند.

 دهیم.کیفر می

ا َظلَُمواْ وََجآَءۡتُهۡم   ۡهلَۡكَنا ٱلُۡقُروَن ِمن َقۡبلُِكۡم لَمه
َ
َولََقۡد أ

ْْۚ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلَۡقۡوَم   رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوَما َكانُواْ لُِيۡؤِمُنوا
 ١٣ ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

ا ]مردم[ را جانشینان . سپس بعد از ]نابودی[ آنان، شم14

آنها ]در[ زمین قرار دادیم تا بنگریم که چگونه رفتار  

 کنید.می

ۡرِض ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم لَِننُظَر  
َ
ُثمه َجَعلَۡنَُٰكۡم َخَلَٰٓئَِف فِي ٱلۡأ

 ١٤ َكۡيَف َتۡعَملُونَ 

شود،  . و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می15

گویند:  قیامت[ امید ندارند میکسانی که به دیدارِ ما ]در 

»]ای محمد،[ قرآنی غیر از این بیاور ]که مطابق میل ما 

باشد[ یا آن را تغییر بده«. ]تو ای پیامبر، به آنان[ بگو: »من  

حق ندارم که آن را از پیش خود تغییر دهم و پیروی 

شود و اگر از  کنم مگر از چیزی که بر من وحی مینمی 

 ترسم«.کنم، از عذاب روز بزرگ میپروردگارم نافرمانی 

هِذيَن لَا يَرُۡجوَن   َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءايَاُتَنا َبي َِنَٰٖت قَاَل ٱل
ۡن  

َ
ْۚ قُۡل َما يَُكوُن لِٓي أ لُۡه ِ ۡو بَد 

َ
لَِقآَءنَا ٱئِۡت بُِقۡرَءاٍن َغيِۡر َهََٰذآ أ

تهبُِع إِ 
َ
لَُهۥ ِمن تِلَۡقآيِٕ َنۡفِسٓيِۖ إِۡن أ ِ بَد 

ُ
ۖۡ إِن ِٓي  أ ها َما يُوَحيَٰٓ إِلَيه ل

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرب ِي َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٖ 
َ
 ١٥ أ

خواست، نه من آن را بر شما . بگو: »اگر هللا می16

کرد. به  خواندم و نه او ]= هللا[ شما را از آن آگاه میمی

راستی که پیش از این ]دعوت،[ عمری را در میان شما 

 اندیشید؟«آیا نمیام. گذرانده

َُٰكم بِهِۖۦۡ َفَقۡد   ۡدَرى
َ
ُ َما تَلَۡوتُُهۥ َعلَۡيُكۡم َولَٓا أ هۡو َشآَء ٱَّلله قُل ل

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
ۦْٓۚ أ ِن َقۡبلِهِ  ١٦ لَبِۡثُت فِيُكۡم ُعُمٗرا م 
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بندد . پس کیست ستمکارتر از آن کس که بر هللا دروغ 17

مان رستگار نخواهند  گمان، مجریا آیاتش را تکذیب کند؟ بی

 شد.

ۦْٓۚ   َب أَـِبَيَٰتِهِ ۡو َكذه
َ
ِ َكِذبًا أ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه

َ
َفَمۡن أ

 ١٧ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

کنند . و ]مشرکان[ به جای هللا چیزهایی را عبادت می18

رساند و نه سودی به آنان که نه به آنان زیانی می

ها و[ شفاعتگراِن  گویند: »اینها، ]واسطهو می  بخشدمی

ما نزد هللا هستند«. ]ای پیامبر،[ بگو: »آیا ]به گمان خود،[  

سازید که در هللا را از چیزی ]= شریکی[ آگاه می

داند؟« او  ها و زمین ]برایش قائلید و خود[ نمیآسمان

تعالی منز ه است و از چیزهایی که با وی شریک 

 ر است. سازند، برتمی

ُهۡم َولَا يَنَفُعُهۡم َويَُقولُوَن   ِ َما لَا يَُضرُّ َويَۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ بَِما لَا َيۡعلَُم فِي   تُنَب ِـ ُوَن ٱَّلله

َ
ِْۚ قُۡل أ ُؤلَآِء ُشَفَعَُٰٓؤنَا ِعنَد ٱَّلله َهَٰٓ

ا يُۡشرِ  ۡرِضِۚ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه
َ
َِٰت َولَا فِي ٱلۡأ َمََٰو  ١٨ ُكونَ ٱلسه

. ]در آغاز،[ مردم جز امتی واحد ]که هللا را به یگانگی 19

کردند[ نبودند، سپس اختالف کردند؛ و اگر عبادت می 

پیشتر ]در مورد مهلت به گناهکاران و حسابرسی در 

قیامت[ سخنی از جانب پروردگارت بیان نشده بود، یقیناً  

نند، ك]در همین دنیا[ دربارۀ آنچه با هم اختالف مى

 شد.میانشان داورى مى

ْْۚ َولَۡولَا َكلَِمة    ٗة َوَِٰحَدٗة فَٱۡخَتلَُفوا مه
ُ
هٓا أ اُس إِل َوَما َكاَن ٱلنه

ب َِك لَُقِضَي بَيَۡنُهۡم فِيَما فِيهِ َيخَۡتلُِفونَ   ١٩ َسَبَقۡت ِمن ره

ای از  گویند »چرا ]معجزه و[ نشانه. و ]مشرکان[ می20

ازل نشده است؟«. ]ای پیامبر،[ ]جانب[ پروردگارش بر او ن 

بگو: »]آگاهی از[ غیب، تنها از آِن هللا است؛ پس انتظار  

 بکشید که من ]نیز[ با شما از منتظرانم«. 

ب ِهِۖۦۡ َفُقۡل إِنهَما ٱلَۡغۡيُب   ِن ره نزَِل َعلَۡيهِ َءايَة  م 
ُ
َويَُقولُوَن لَۡولَٓا أ

َِن ٱ  ِ فَٱنَتِظُرٓواْ إِن ِي َمَعُكم م   ٢٠ لُۡمنَتِظرِينَ َّلِله

. و هنگامی که به مردم ـ پس از ]زیان و[ رنجی که به  21

ناگاه در آنان رسیده است ـ ]نعمت و[ رحمتی بچشانیم، به

زدن  کنند. بگو: »هللا در نیرنگ آیات ما ]تمسخر و[ نیرنگ می

تردید، فرستادگان ]= فرشتگان[ ما هر  تر است«. بیسریع 

 نویسند.کنید، میمیچه را نیرنگ 

ۡتُهۡم إَِذا لَُهم   آَء َمسه ِنُۢ َبۡعِد َضره اَس َرۡحمَٗة م  َذۡقَنا ٱلنه
َ
َوِإَذآ أ

ۡسَرُع َمۡكًراْۚ إِنه رُُسلََنا يَۡكُتُبوَن  
َ
ُ أ ۡكر  فِٓي َءايَاتَِناْۚ قُِل ٱَّلله مه

 ٢١ َما َتۡمُكُرونَ 

. ]ای مردم،[ او همان ذاتی است که شما را در 22

آوَرد تا آنگاه که در ]دریا بر[ کی و دریا به حرکت درمیخش

ها[ با بادی دلپذیر آنان را  گیرید و ]کشتیکشتی قرار می

دهند و ]سرنشینان[ به آن  ]به سوی مقصد[ حرکت می

وزد و موج  شوند. ]ناگهان[ طوفان شدیدی میشادمان می 

کنند که راِه  آید و گمان میاز هر طرف ]به سویشان[ می

گریزی ندارند ]و هالک خواهند شد؛ آنگاه[ هللا را از روی 

خوانند که: »اگر ما را از این ]گرفتاری[ نجات اخالص می

 دهی، قطعاً از سپاسگزاران خواهیم شد«. 

ِ َوٱلَۡبۡحرِِۖ َحتهيَٰٓ إَِذا ُكنُتۡم فِي ٱلُۡفلِۡك   هِذي يَُسي ُِرُكۡم فِي ٱلۡبَر  ُهَو ٱل
ٖح َطي َِبةٖ َوَفرُِحواْ بَِها َجآَءۡتَها رِيٌح عَاِصف   وََجَرۡيَن بِِهم بِرِي

ِحيَط بِِهۡم َدَعُواْ  
ُ
نهُهۡم أ

َ
ِ َمكَاٖن َوَظنُّٓواْ أ

وََجآَءُهُم ٱلَۡمۡوُج ِمن ُكل 
نجَۡيتََنا ِمۡن َهَِٰذهِۦ لََنُكوَننه ِمَن  

َ
ِيَن لَئِۡن أ َ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  ٱَّلله

َِٰكرِينَ   ٢٢ ٱلشه

دهد، به ناحق در وقتی ]هللا[ آنان را نجات می. اما 23

کنند. ای مردم، سرکشی ]و زمین سرکشی ]و ستم[ می

ستِم[ شما تنها به زیان خودتان است؛ ]چرا که فقط[  

برید و[ سپس  بهره]ی ناچیزی از[ زندگى دنیا ]مى

بازگشتتان به سوى ما خواهد بود؛ آنگاه شما را از آنچه  

 سازیم.دید، باخبر می دا]در دنیا[ انجام می

َها   يُّ
َ
أ ِۗ َيَٰٓ ِ ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق 

َ
َُٰهۡم إَِذا ُهۡم َيۡبُغوَن فِي ٱلۡأ نجَى

َ
آ أ فَلَمه

ۡنَياۖۡ ُثمه   ةِ ٱلدُّ َتََٰع ٱلۡحََيوَٰ نُفِسُكمِۖ مه
َ
اُس إِنهَما َبۡغُيُكۡم عَلَىَٰٓ أ ٱلنه

 ٢٣ لُونَ إِلَۡيَنا َمرِۡجُعُكۡم َفُننَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعمَ 
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. جز این نیست که مثال زندگى دنیا همچون آبى است 24

كه از آسمان فروریختیم؛ پس گیاهان ]گوناگوِن[ زمین ـ از  

خورند ـ با آن درآمیخت ]و رویید[ تا ها مىآنچه مردم و دام

ها و گیاهان[ برگرفت و آنگاه كه زمین پیرایۀ خود را ]با گل

كه آنان بر آن توانایی آراسته شد و ساکنانش پنداشتند 

مند گردند؛ ولی ناگهان[ شبى  دارند ]تا از محصوالتش بهره

[ ما آمد و آن ]کِشت و میوه[ را  یا روزى، فرمان ]ویرانىِ 

چنان درو كردیم كه گویى دیروز هیچ نبوده است. ما 

اندیشند، اینچنین  ها]ى خود[ را براى مردمى كه مینشانه

 كنیم. به روشنى بیان مى

َمآِء فَٱۡخَتلََط إِ  نَزلَۡنَُٰه ِمَن ٱلسه
َ
ۡنَيا َكَمآٍء أ ةِ ٱلدُّ نهَما َمَثُل ٱلۡحََيوَٰ

نَۡعَُٰم َحتهيَٰٓ إَِذآ  
َ
اُس َوٱلۡأ ُكُل ٱلنه

ۡ
ا يَأ ۡرِض ِممه

َ
بِهِۦ َنَباُت ٱلۡأ

َِٰدُروَن   نهُهۡم َق
َ
ۡهلَُهآ أ

َ
يهنَۡت َوَظنه أ ۡرُض زُۡخُرَفَها َوٱزه

َ
َخَذِت ٱلۡأ

َ
أ

هۡم  َعلَ  ن ل
َ
ۡو َنَهاٗرا فََجَعلَۡنََٰها َحِصيٗدا َكأ

َ
ۡمُرنَا لَۡيلًا أ

َ
ََٰهآ أ تَى

َ
ۡيَهآ أ

ُرونَ  ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيَتَفكه ِ ۡمِسِۚ َكَذَٰلَِك ُنَفص 
َ
 ٢٤ َتۡغَن بِٱلۡأ

. و هللا ]شما را[ به سراى سالمت ]= بهشت[ 25

ت خوانَد و هر کس را بخواهد به راه راست هدایفرامى

 كند.مى

َلَِٰم َويَۡهِدي َمن يََشآُء إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط   ُ يَۡدُعٓواْ إِلَيَٰ َدارِ ٱلسه َوٱَّلله
ۡسَتقِيمٖ   ٢٥ مُّ

اند، پاداش نیک ]= . برای کسانی که نیکی کرده26

بهشت[ است و افزون بر آن، ]رؤیت باری تعالی است؛[ و  

 هایشان را نخواهد پوشاند. اینانتیرگی و خواری، چهره

 اهل بهشتند ]و[ جاودانه در آن خواهند ماند.

ۡحَسُنواْ ٱلۡحُۡسَنيَٰ َوزِيَاَدة ۖۡ َولَا يَرَۡهُق وُُجوَهُهۡم َقتَر   
َ
هِذيَن أ ۞ل ِل

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ْۚ أ  ٢٦ َولَا ذِلهٌة

ها شدند، ]بدانند[ سزای که مرتکب بدی . و کسانی27

های[ آنان را  ]هر[ بدی، همانند آن است؛ و خواری ]چهره

پوشانَد و در برابر ]عذاب[ هللا هیچ ]مانع و[ محافظی می

ای  هایشان با پارهشوند که[ گویی چهرهندارند. ]چنان می

از شبِ تاریک پوشانده شده است. اینان اهل آتشند و 

 جاودانه در آن خواهند ماند.

 ْ هِذيَن َكَسُبوا ۖۡ   َوٱل ِۭ بِِمۡثلَِها َوتَۡرَهُقُهۡم ذِلهة  ي ِـ َاِت َجَزآُء َسي ِئَة ٱلسه
ۡغِشَيۡت وُُجوُهُهۡم قَِطٗعا 

ُ
نهَمآ أ

َ
ِ ِمۡن عَاِصمِٖۖ َكأ َِن ٱَّلله ا لَُهم م  مه

ارِِۖ ُهۡم فِيَها  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
هۡيِل ُمۡظلًِماْۚ أ َِن ٱل م 

 ٢٧ َخَٰلُِدونَ 

، یاد کن از[ روزى كه همۀ آنان را گرد . ]و ای پیامبر28

گوییم:  اند مىآوریم؛ آنگاه به كسانى كه شرک ورزیدهمى

»شما و شریكانتان ]= معبودانتان[ بر جاى خود بمانید«؛ 

افكنیم و شریكانشان سپس میان آنها جدایى مى

 کردید،گویند: »در حقیقت، شما ما را عبادت نمی مى

نُتۡم  َويَۡوَم َنحُۡشُرُهۡم جَ 
َ
ۡشَرُكواْ َمكَانَُكۡم أ

َ
هِذيَن أ مِيٗعا ُثمه َنُقوُل لِل

ا ُكنُتۡم إِيهانَا   َوُشَرَكآؤُُكۡمْۚ فََزيهلَۡنا بَيَۡنُهۡمۖۡ َوَقاَل ُشَرَكآؤُُهم مه
 ٢٨ َتۡعُبُدونَ 

. و کافی است که هللا میان ما و شما گواهى دهد ]که  29

عبادت شما  ورزِی شما راضی نبودیم و[ ازما به شرک

 خبر بودیم«.کامالً بى

ِ َشِهيَدُۢا بَيَۡنَنا َوبَۡيَنُكۡم إِن ُكنها َعۡن ِعَباَدتُِكۡم   فََكَفىَٰ بِٱَّلله
 ٢٩ لََغَٰفِلِينَ 

. آنجاست كه هر كسى آنچه را از پیش فرستاده است 30

آزماید و همگی به سوی هللا ـ ]بررسی کرده و[ مى

هایی که شوند و دروغمی  ـ بازگرداندهشانکارسازِ حقیقی

بافتند همه محو و نابود ها[ می]دربارۀ شفاعت معبود

 گردد. می

َُٰهُم   ِ َمۡولَى ٓواْ إِلَي ٱَّلله ۡسلََفۡتْۚ َوُردُّ
َ
آ أ ُهَنالَِك َتۡبلُواْ ُكلُّ َنۡفٖس مه

ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ  ِۖ وََضله َعۡنُهم مه ِ  ٣٠ ٱلۡحَق 
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بگو: »كیست كه از آسمان و . ]ای پیامبر، به مشرکان[ 31

ها و بخشد؟ یا كیست كه بر گوشزمین به شما روزى مى

دیدگان حاكم است؟ و كیست كه ]موجوِد[ زنده را از  

جان مرده را از  آورد و ]مادۀ[ بیجان بیرون مى]مادۀ[ بی

سازد؟ و كیست كه كار ]جهان و ]موجوِد[ زنده خارج مى

اهند گفت: »هللا«. پس بگو:  كند؟« خو[ را تدبیر مىجهانیان 

 كنید؟« »آیا پروا نمى 

ۡمَع   ن َيۡملُِك ٱلسه مه
َ
ۡرِض أ

َ
َمآِء َوٱلۡأ َِن ٱلسه قُۡل َمن يَۡرُزُقُكم م 

رُِج ٱلَۡحيه ِمَن ٱلَۡمي ِِت َويُۡخرُِج ٱلَۡمي َِت ِمَن  
بَۡصََٰر َوَمن ُيخۡ

َ
َوٱلۡأ

ْۚ فََسَيُقولُونَ  ۡمَر
َ
فَلَا َتتهُقونَ  ٱلَۡحي ِ َوَمن يَُدب ُِر ٱلۡأ

َ
ْۚ َفُقۡل أ ُ  ٣١ ٱَّلله

. پس آن هللا ]یکتا[، پروردگار حقیقی شماست و بعد از  32

[ حقیقت، جز گمراهى چیست؟ پس چگونه ]از حق

 شوید؟بازگردانده مى 

  ۡۖ َلَُٰل ها ٱلضه ِ إِل ۖۡ َفَماَذا َبۡعَد ٱلۡحَق  ُ َربُُّكُم ٱلۡحَقُّ فََذَٰلُِكُم ٱَّلله
هيَٰ تُۡصَرُف  ن

َ
 ٣٢ ونَ فَأ

. این گونه سخن پروردگارت دربارۀ كسانى كه ]از فرمان 33

او[ نافرمانى كردند به حقیقت پیوست كه »آنان ایمان 

 آورند«. نمى 

نهُهۡم لَا  
َ
هِذيَن فََسُقٓواْ أ ۡت َكلَِمُت َرب َِك عَلَى ٱل َكَذَٰلَِك َحقه

 ٣٣ يُۡؤِمُنونَ 

. ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »آیا از  34

شریکان]=معبوداِن[تان كسى هست كه آفرینش را آغاز  

كند و سپس آن را ]پس از مرگ[ بازگردانَد؟« بگو: »هللا  

گردانَد؛ كند سپس آن را بازمىاست كه آفرینش را آغاز مى

 شوید؟« پس به كجا منحرف مى

ۚۥْ قُِل   ن َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُ قُۡل َهۡل ِمن ُشَرَكآئُِكم مه
هيَٰ تُۡؤفَُكونَ  ن

َ
ۖۥۡ فَأ ُ َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُ  ٣٤ ٱَّلله

. بگو: »آیا از معبودانتان كسى هست كه به سوى حق  35

رهبرى كند؟« بگو: »]تنها[ هللا است كه به سوى حق 

كند؛ پس آیا كسى كه به سوى حق رهبرى رهبرى مى

راه   كند سزاوارتر است پیروى شود یا كسى كه خودمى

یابد مگر آنكه هدایتش كنند؟ پس شما را چه شده  نمى 

 كنید؟« است؟ چگونه داوری مى

ُ َيۡهِدي   ِۚ قُِل ٱَّلله ِ ن َيۡهِدٓي إِلَي ٱلۡحَق  قُۡل َهۡل ِمن ُشَرَكآئُِكم مه
ٓي   ِ ها يَِهد  ن ل مه

َ
ن يُتهَبَع أ

َ
َحقُّ أ

َ
ِ أ َفَمن َيۡهِدٓي إِلَي ٱلۡحَق 

َ
ِۗ أ ِ لِلَۡحق 

 
َ
هٓا أ  ٣٥ ن ُيۡهَدىَِٰۖ َفَما لَُكۡم َكۡيَف َتحُۡكُمونَ إِل

كنند؛ ]در حالى . و بیشتر آنان جز از گمان پیروى نمى 36

نیاز [ گمان هرگز ]انسان را[ از ]شناخت[ حق بیكه

 كنند داناست.تردید، هللا به آنچه مىگرداند. بینمی 

نه  ها َظنًّاْۚ إِنه ٱلظه ۡكثَرُُهۡم إِل
َ
ِ  َوَما يَتهبُِع أ  لَا ُيۡغنِي ِمَن ٱلۡحَق 

ُۢ بَِما َيۡفَعلُونَ  َ َعلِيُم  ٣٦ َشۡيـ ًاْۚ إِنه ٱَّلله

. و نشاید كه این قرآن از جانب غیرِ هللا ]و[ به دروغ 37

هایی است کننده کتابساخته شده باشد؛ بلكه تصدیق 

كه پیش از آن آمده است و شرح ]احکام[ آنهاست و 

]جانبِ[ پروردگار جهانیان ]نازل تردیدى در آن نیست ]و[ از 

 شده[ است.

ِ َوَلَِٰكن   ن ُيۡفتََرىَٰ ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
َوَما َكاَن َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاُن أ

هِذي َبيَۡن يََديۡهِ َوَتۡفِصيَل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َرۡيَب فِيهِ   تَۡصِديَق ٱل
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٣٧ ِمن رهب 

به دروغ ]به   گویند: »]محمد[ آن ]سخنان[ را. یا می38

گویید، یک هللا[ نسبت داده است؟« بگو: »اگر راست می

توانید کس را می سوره همانند آن بیاورید و به جز هللا، هر

 ]به یاری[ بخوانید«. 

ِۡثلِهِۦ َوٱۡدُعواْ َمِن   تُواْ بُِسوَرةٖ م 
ۡ
َُٰهۖۡ قُۡل فَأ ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى

َ
أ

ِ إِن ِن ُدوِن ٱَّلله  ٣٨ ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ  ٱۡسَتَطۡعُتم م 
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. ]چنین نیست[ بلكه چیزى را تکذیب کردند كه به  39

شناختش احاطه نداشتند و هنوز واقعیتِ آن ]و حقیقت  

اخبارش[ برایشان روشن نشده است. كسانى كه پیش از  

آنان بودند نیز ]پیامبران و آیات هللا را[ همین گونه تکذیب 

عاقبت ستمکاران چگونه  کردند. پس ]ای پیامبر،[ بنگر که 

 بود.

ۚۥْ َكَذَٰلَِك   وِيلُُه
ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
ا يَأ بُواْ بَِما لَۡم ُيحِيُطواْ بِعِلِۡمهِۦ َولَمه بَۡل َكذه

َٰقَِبُة   هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۖۡ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َع َب ٱل َكذه
َٰلِِمينَ   ٣٩ ٱلظه

. و از میان آنان ]= مشرکان[ کسی هست که به آن  40

آورد و از آنان کسی هست که ]هرگز[ آن[ ایمان می]= قر

آورد؛ و پروردگارت به ]حال[ مفسدان به آن ایمان نمی

 تر است.آگاه

ۡعلَُم  
َ
ها يُۡؤِمُن بِهۚۦِْ َوَربَُّك أ ن ل ن يُۡؤِمُن بِهِۦ َوِمۡنُهم مه َوِمۡنُهم مه

 ٤٠ بِٱلُۡمۡفِسِدينَ 

پس بگو:   . و اگر ]کافران[ تو را دروغگو انگاشتند،41

»]نتیجۀ[ عمل من برای خودم و ]سزای[ عمل شما برای 

کنم بیزارید و من ]نیز[  خودتان است. شما از آنچه من می

 کنید بیزارم«. از آنچه ]شما[ می

نُتم بَرِيٓـ ُوَن  
َ
بُوَك َفُقل ل ِي َعَملِى َولَُكۡم َعَملُُكۡمۖۡ أ َوِإن َكذه

نَا۠ بَرِٓيء  م ِ 
َ
ۡعَمُل َوأ

َ
آ أ ا َتۡعَملُونَ ِممه  ٤١ مه

دهند؛ اما  . و برخى از آنها ]در ظاهر[ به تو گوش فرامى42

توانى ناشنوایان را ]که از شنیدِن کالم حق مگر تو مى

 عاجزند[ شنوا كنى، هر چند خردورزی نکنند؟

مه َولَۡو َكانُواْ لَا   نَت تُۡسِمُع ٱلصُّ
َ
فَأ

َ
ن يَۡسَتِمُعوَن إِلَۡيَكْۚ أ َوِمۡنُهم مه

 ٤٢ ۡعقِلُونَ يَ 

. و از میان آنان کسانی هستند که ]با چشم ظاهری[  43

توانی نابینایان را هدایت کنی، نگرند؛ اما آیا تو میتو را می

 بصیرت نباشند؟هر چند كه اهل

نَت َتۡهِدي ٱلُۡعۡمَي َولَۡو َكانُواْ لَا  
َ
فَأ

َ
ن يَنُظُر إِلَۡيَكْۚ أ َوِمۡنُهم مه

 ٤٣ ُيۡبِصُرونَ 

کند؛ ولی مردم اً هللا هیچ ستمی به مردم نمی. یقین44

]هستند که با شرک و نافرمانی[ به خویشتن ستم 

 کنند.می

نُفَسُهۡم  
َ
اَس أ ا َوَلَِٰكنه ٱلنه اَس َشۡيـ ٗ َ لَا َيۡظلُِم ٱلنه إِنه ٱَّلله

 ٤٤ َيۡظلُِمونَ 

که ]هللا[ آنان را ]در پیشگاه خویش[ گرد . و روزی 45

کنند که[ گویی جز ساعتی از  ]چنان احساس میآورد، می

اند ]و در آنجا[ یکدیگر را  روز ]در دنیا[ درنگ نکرده

تردید، کسانی که دیدارِ هللا را دروغ شناسند. بی می

 انگاشتند، زیان دیدند و هدایت نیافتند.می

َِن ٱلنه  ها َساَعٗة م  هۡم يَلَۡبُثٓواْ إِل ن ل
َ
َهارِ  َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َكأ

ِ َوَما  بُواْ بِلَِقآِء ٱَّلله هِذيَن َكذه َيَتَعاَرفُوَن بَيَۡنُهۡمْۚ قَۡد َخِسَر ٱل
 ٤٥ َكانُواْ ُمۡهَتِدينَ 

. و ]ای پیامبر،[ اگر بخشی از آنچه ]از عذاب[ را که به  46

ایم به تو نشان دهیم یا جان تو را ]پیش از  آنان وعده داده

ال،[ بازگشتشان به سوی  [ بگیریم، ]در هر حعذابِ آنان

 کنند گواه است.ماست؛ آنگاه هللا بر آنچه می

َينهَك فَإِلَۡيَنا   ۡو َنَتَوفه
َ
هِذي نَعُِدُهۡم أ ا نُرِيَنهَك َبۡعَض ٱل َوِإمه

ُ َشِهيٌد عَلَىَٰ َما َيۡفَعلُونَ   ٤٦ َمرِۡجُعُهۡم ُثمه ٱَّلله

مد . هر امتی پیامبری دارد؛ هنگامی که پیامبرشان آ47

]برخى مؤمن و برخى كافر شدند؛ و روز قیامت[ میان آنان 

شود و ]هرگز[ به آنان ستم نخواهد  به عدالت داوری می

 شد.

ۖۡ فَإَِذا َجآَء رَُسولُُهۡم قُِضَي بَيَۡنُهم بِٱلۡقِۡسِط   ةٖ رهُسول  مه
ُ
ِ أ

َولِكُل 
 ٤٧ وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ 
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ر ]تو و پیروانت[ گویند: »اگ. ]مشرکان به پیامبر[ می48

گویید، این وعدۀ ]عذاب[ چه زمانی خواهد راست می

 بود؟« 

 ٤٨ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

. بگو: »من مالک هیچ زیان و سودی برای خویش  49

نیستم، مگر آنچه هللا بخواهد. هر امتى، اََجلی دارد و آنگاه 

كنند و [ تأخیر مینه ساعتى ]از آنكه اجلشان به سر آید، 

 گیرند«. نه پیشى می

  ِ
ُۗ لِكُل  ُ ها َما َشآَء ٱَّلله ا َولَا َنۡفًعا إِل ۡملُِك لَِنۡفِسي َضر ٗ

َ
هٓا أ قُل ل

َجلُُهۡم فَلَا يَۡسَتـ ِۡخُروَن َساَعٗة َولَا  
َ
ْۚ إَِذا َجآَء أ َجٌل

َ
ٍة أ مه

ُ
أ

 ٤٩ يَۡسَتۡقِدُمونَ 

فران[ بگو: »به من بگویید اگر عذاب او . ]ای پیامبر، به کا50

تعالی شبانه یا در ]وقتِ[ روز بر شما نازل گردد، ]چه  

کنید و[ گناهکاران چه چیزی را از آن ]عذاب[ به شتاب می

 خواهند؟« می

اَذا يَۡسَتۡعِجُل   ۡو َنَهاٗرا مه
َ
َُٰكۡم َعَذابُُهۥ بََيًَٰتا أ تَى

َ
َرَءۡيُتۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

 ٥٠ رُِمونَ ِمۡنُه ٱلُۡمجۡ 

کنید؟ آیا . آیا پس از آنکه ]عذاب[ واقع شد آن را باور می51

آورید[؟ و حال آنکه ]پیشتر[ آن ]=عذاب[ اکنون ]ايمان می

 خواستید. را به شتاب می

ۦْٓۚ َءٓالَٰٔۡـَن َوَقۡد ُكنُتم بِهِۦ   ُثمه إَِذا َما َوَقَع َءاَمنُتم بِهِ
َ
أ

 ٥١ تَۡسَتۡعِجلُونَ 

شود:  که ستم کردند گفته می. سپس به کسانی 52

کردید  »عذاب جاودان را بچشید. آیا جز در برابر آنچه می

 شوید؟«مجازات می

ها   هِذيَن َظلَُمواْ ُذوقُواْ َعَذاَب ٱلۡخُلِۡد َهۡل ُتجَۡزۡوَن إِل ُثمه قِيَل لِل
 ٥٢ تَۡكِسُبونَ بَِما ُكنُتۡم 

گیرند ]که[: »آیا  . و ]ای پیامبر، مشرکان[ از تو خبر مى53

آن ]عذاب[ حقیقت دارد؟« بگو: »آرى، سوگند به پروردگارم  

توانید ]هللا را از وقوع كه قطعاً حقیقت دارد و شما نمى 

 معاد و عذاب[ درمانده كنید«.

َحقٌّ ُهَوۖۡ قُۡل إِي َورَ 
َ
نُتم  ۞َويَۡسَتۢنبِـ ُونََك أ

َ
ۖۡ َوَمآ أ ب ِٓي إِنهُهۥ لَحَق  

 ٥٣ بُِمۡعِجزِينَ 

. و هر کس ]با ارتکاب شرک و گناه[ ستم كرده است، 54

اگر ]تمام[ آنچه را در زمین وجود دارد ]در اختیار[ داشته  

باشد، قطعاً آن را براى ]رهایی و[ بازخرید ]خود از عذاب[ 

، پشیمانى  دهد و ]مشرکان[ وقتی عذاب را ببینندخود مى

کنند و به عدالت در میانشان داورى خود را پنهان می

 رود.شود و بر آنان ستم نمی می

ۡرِض لَٱۡفَتَدۡت بِهِۗۦُ  
َ
ِ َنۡفٖس َظلََمۡت َما فِي ٱلۡأ

نه لِكُل 
َ
َولَۡو أ

ُواْ ٱلَۡعَذاَبۖۡ َوُقِضَي بَيَۡنُهم بِٱلۡقِۡسِط  
َ
ا َرأ َداَمَة لَمه واْ ٱلنه َسرُّ

َ
َوأ

 َ  ٥٤ ا ُيۡظلَُمونَ وَُهۡم ل

ها و زمین  . آگاه باشید! در حقیقت، آنچه در آسمان55

تردید، وعدۀ است ]همه[ از آِن هللا است. آگاه باشید! بی

هللا ]در مورد کیفرِ کافران[ راست است؛ ولى بیشتر آنان 

 دانند.نمى 

لَٓا إِنه 
َ
ۡرِضِۗ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه لَٓا إِنه َّلِله

َ
ِ َحق    أ وَۡعَد ٱَّلله

ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٥٥ َوَلَِٰكنه أ

میرانَد و ]همگی[ به  کند و می. اوست که زنده می56

 شوید.سوی او بازگردانده می
 ٥٦ ُهَو يُۡحِيۦ َويُِميُت َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

. اى مردم، به راستى براى شما از جانب پروردگارتان 57

هاست و اى آمده است و شفایى براى آنچه در دلموعظه

 هدایت و رحمتى براى مؤمنان.

ب ُِكۡم وَِشَفآء  ل َِما  ِن ره وِۡعَظة  م  اُس قَۡد َجآَءتُۡكم مه َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ُدورِ وَُهٗدى َوَرۡحمَة  ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ   ٥٧ فِي ٱلصُّ



 

یونٔس سوره ٔ  

 

194 

 

 يونس

 شادمان  . بگو: »]مؤمنان[ باید به بخشش و رحمت هللا58

 اندوزند بهتر است«.شوند كه این ]نعمت[ از آنچه مى
ا   ِمه َٰلَِك فَلَۡيۡفرَُحواْ ُهَو َخيۡر  م  ِ َوبَِرۡحمَتِهِۦ فَبَِذ قُۡل بَِفۡضِل ٱَّلله

 ٥٨ َيجَۡمُعونَ 

. بگو: »به من خبر دهید که آنچه از ]نعمت و[ روزى كه  59

را حرام و  هللا برایتان فرستاده است ]چرا[ بخشى از آن

اید؟« بگو: »آیا هللا چنین  ]بخشی دیگر را[ حالل تلقی کرده

 بندید؟«دستوری به شما داده است یا بر هللا دروغ مى

ِۡنُه   ِۡزٖق فََجَعلُۡتم م  ِن ر  ُ لَُكم م  نَزَل ٱَّلله
َ
آ أ َرَءۡيُتم مه

َ
قُۡل أ

ۡم عَلَى
َ
ذَِن لَُكۡمۖۡ أ

َ
ُ أ ِ َتۡفتَُرونَ  َحَراٗما وََحَلَٰلٗا قُۡل َءاَّلٓله  ٥٩ ٱَّلله

بندند، ]دربارۀ[ روز قیامت که بر هللا دروغ می  . و کسانی60

گمان، هللا بر ]همۀ[ مردم فضل ]و پندارند؟ بیچه می

 گزارند.بخشش[ دارد؛ ولی بیشتر آنان سپاس نمی

ِ ٱلَۡكِذَب يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ  هِذيَن َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله إِنه  َوَما َظنُّ ٱل
ۡكثَرَُهۡم لَا  

َ
اِس َوَلَِٰكنه أ َ لَُذو فَۡضٍل عَلَى ٱلنه ٱَّلله

 ٦٠ يَۡشُكُرونَ 

. و ]ای پیامبر،[ تو مشغول هیچ كارى نیستی و هیچ  61

خوانى؛ و ]شما نیز ای [ آن ]= قرآن[ را نمی اى از]آیه

كنید، مگر اینكه آنگاه كه به آن  مردم،[ هیچ كارى نمی

اى  وزِن ذر ه]کارهای[ شما گواهیم؛ و هم پردازید، ما برمی

ـ از پروردگارت پنهان نیست؛  ]نه[ در زمین و نه در آسمان ـ

تر از آن ]نیز[ چیزى نیست، مگر  تر یا بزرگو ]حتی[ كوچک

 [ است.اینكه در كتابى روشن ]ثبت شده

ٖن َوَما َتۡتلُواْ ِمۡنُه ِمن قُۡرَءاٖن َولَا تَ 
ۡ
ۡعَملُوَن  َوَما تَُكوُن فِي َشأ

ها ُكنها َعلَۡيُكۡم ُشُهوًدا إِۡذ تُفِيُضوَن فِيهِِۚ َوَما   ِمۡن َعَمٍل إِل
َمآِء   ۡرِض َولَا فِي ٱلسه

َ
ةٖ فِي ٱلۡأ ِۡثَقاِل ذَره ب َِك ِمن م  َيۡعُزُب َعن ره

بِينٍ  ها فِي كَِتَٰٖب مُّ ۡكبََر إِل
َ
َٰلَِك َولَٓا أ ۡصَغَر ِمن َذ

َ
 ٦١ َولَٓا أ

د! دوستان هللا نه ترسی خواهند داشت و . آگاه باشی62

 شوند. نه اندوهگین می
ِ لَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ  ۡولَِيآَء ٱَّلله

َ
لَٓا إِنه أ

َ
 ٦٢ أ

که ایمان آوردند و پرهیزگاری   . ]همان[ کسانی63

 کردند. می
هِذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ َيتهُقونَ   ٦٣ ٱل

آنان در زندگی دنیا و در آخرت بشارت است. . برای 64

سخنان هللا ]دربارۀ پیروزی و پاداشِ دو جهان،[ تغییرناپذیر  

 است. این همان ]رستگاری و[ کامیابِی بزرگ است.

ۡنَيا َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِِۚ لَا َتۡبِديَل   ةِ ٱلدُّ لَُهُم ٱلۡبُۡشَرىَٰ فِي ٱلۡحََيوَٰ
َٰلَِك ُهَو ٱ  ِْۚ َذ  ٦٤ لَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ لِكَلَِمَِٰت ٱَّلله

تردید، . ]ای پیامبر،[ سخن آنان تو را غمگین نکند. بی65

تمام عزت ]و پیروزمندی[ از آِن هللا است ]و[ او شنوای  

 داناست. 

ِميُع   ِ َجمِيًعاْۚ ُهَو ٱلسه َة َّلِله َولَا َيحُۡزنَك قَۡولُُهۡمۘ إِنه ٱلۡعِزه
 ٦٥ ٱلَۡعلِيمُ 

ها و زمین  [ در آسمانهر چه . آگاه باشید! هر کس ]و66

است، از آِن هللا است؛ پس كسانى كه به جای هللا  

كنند؟ اینان جز از  خوانند، از چه پیروى مىشریكانى را مى

 گویند.كنند و جز دروغ نمی ]تردید و[ گمان پیروى نمى

ۡرِضِۗ َوَما يَتهبِ 
َ
َِٰت َوَمن فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َمن فِي ٱلسه لَٓا إِنه َّلِله

َ
هِذيَن  أ ُع ٱل

نه َوِإۡن ُهۡم   ها ٱلظه ْۚ إِن يَتهبُِعوَن إِل ِ ُشَرَكآَء يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
ها َيخۡرُُصونَ   ٦٦ إِل
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. او ذاتی است كه شب را برایتان پدید آورد تا در آن  67

بیارامید و روز را روشن ساخت ]تا در پرتوی نورش به کار  

امور[ براى گروهی كه ]سخِن  تردید، در این ]بپردازید[. بی

 هاست.شنوند نشانهحق را[ مى

َهاَر ُمۡبِصًراْۚ   هۡيَل لِتَۡسُكُنواْ فِيهِ َوٱلنه هِذي َجَعَل لَُكُم ٱل ُهَو ٱل
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يَۡسَمُعونَ   ٦٧ إِنه فِي َذ

. ]مشرکان[ گفتند: »هللا فرزندى براى خود اختیار كرده 68

نیاز است. آنچه در منز ه است او تعالی ]و[ بىاست«. 

ها و زمین است، از آِن اوست. ]ای مشرکان،[ شما  آسمان

دانید به  بر این ]ادعا[ دلیلی ندارید. آیا چیزى را كه نمى

 دهید؟دروغ به هللا نسبت می

 ِ ۖۡ لَُهۥ َما ف ۖۥۡ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ ُ َولَٗداُۗ ُسۡبَحََٰنُه خََذ ٱَّلله َِٰت  قَالُواْ ٱته َمََٰو ي ٱلسه
َتُقولُوَن عَلَى  

َ
ِن ُسلَۡطَِٰۭن بَِهََٰذآْۚ أ ۡرِضِۚ إِۡن ِعنَدُكم م 

َ
َوَما فِي ٱلۡأ

ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ   ٦٨ ٱَّلله

دهند، هرگز  که به هللا نسبت دروغ می . بگو: »کسانی69

 شوند«. رستگار نمی
 ِ هِذيَن َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله  ٦٩ ٱلَۡكِذَب لَا ُيۡفلُِحونَ قُۡل إِنه ٱل

[ در دنیا ]دارند[؛ سپس  اى ]اندک. آنان بهره70

[ آنكه كفر  بازگشتشان به سوى ماست. آنگاه به ]سزاى

 چشانیم.ورزیدند، عذابی سخت به آنان مىمى

ۡنَيا ُثمه إِلَۡيَنا َمرِۡجُعُهۡم ُثمه نُِذيُقُهُم ٱلَۡعَذاَب   َمَتَٰع  فِي ٱلدُّ
ِديدَ   ٧٠  بَِما َكانُواْ يَۡكُفُرونَ ٱلشه

. ]ای پیامبر،[ داستان نوح را بر آنان بازگو؛ آنگاه كه به  71

قومش گفت: »اى قوم من، اگر ماندِن من ]در میان شما[ 

و اندرز دادن من به آیات هللا، بر شما گران آمده است، 

ام؛ پس ]در توطئه و[ [ بر هللا توكل كرده]بدانید كه من

شریكان خود، ]علیه من[ همدست شوید و در  كارتان با

پوشی نکنید؛ آنگاه ]هر چه در دل دارید و کارتان پرده 

 توانید[ علیه من به كار بندید و به من مهلت ندهید.می

 نُوٍح إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِۦ َيََٰقوِۡم إِن َكاَن َكبَُر  
َ
۞َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

َقامِي َوتَۡذكِيرِ  ِ تَوَكهلُۡت  َعلَۡيُكم مه ِ َفَعلَى ٱَّلله ي أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
ۡمُرُكۡم َعلَۡيُكۡم  

َ
ۡمَرُكۡم َوُشَرَكآَءُكۡم ُثمه لَا يَُكۡن أ

َ
ۡجمُِعٓواْ أ

َ
فَأ

ٗة ُثمه ٱقُۡضٓواْ إِلَيه َولَا تُنِظُرونِ   ٧١ ُغمه

. اگر ]از دعوتِ حق[ رویگردان شدید، ]بدانید که[ من  72

ام؛ ]چرا که[ پاداشم تنها بر هللا تهپاداشی از شما نخواس

شدگان ]اوامر ام که از تسلیماست و من دستور یافته

 الهی[ باشم«.

  ِۡۖ ها عَلَى ٱَّلله ۡجرَِي إِل
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ِۡن أ لُۡتُكم م 

َ
هۡيُتۡم َفَما َسأ فَإِن تََول

ُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمينَ 
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
 ٧٢ َوأ

روغگو انگاشتند و ما او و کسانی را . اما ]قومش[ او را د73

كه در كشتى همراهش بودند نجات دادیم و آنان را 

شدگان[ ساختیم و كسانى را كه آیات ما را جانشین ]غرق

انگاشتند غرق کردیم. پس بنگر که سرانجاِم دروغ می 

 هشداریافتگان چگونه بود.

َعُهۥ فِي ٱلُۡفلۡ  ۡيَنَُٰه َوَمن مه بُوُه َفَنجه ِك وََجَعلَۡنَُٰهۡم َخَلَٰٓئَِف  فََكذه
َٰقَِبُة   بُواْ أَـِبَيَٰتَِناۖۡ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َع هِذيَن َكذه ۡغَرۡقَنا ٱل

َ
َوأ

 ٧٣ ٱلُۡمنَذرِينَ 

. سپس، بعد از او ]= نوح[ پیامبرانی به سوی قومشان  74

فرستادیم و معجزات روشن ]برایشان[ آوردند؛ ولی آنها 

یمان بیاورند که از پیش، آن را  برآن نبودند که به چیزی ا 

های تجاوزکاران ]از  سان، بر دلدروغ شمرده بودند. بدین 

 نهیم.حدود الهی[ ُمهر می 

ُثمه َبَعۡثَنا ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ رُُسلًا إِلَيَٰ قَۡوِمِهۡم فََجآُءوُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت  
 ْۚ بُواْ بِهِۦ ِمن َقۡبُل  َكَذَٰلَِك َنۡطَبُع عَلَىَٰ  َفَما َكانُواْ لُِيۡؤِمُنواْ بَِما َكذه

 ٧٤ قُلُوِب ٱلُۡمۡعَتِدينَ 

. سپس بعد از آنان، موسی و هارون را با معجزات 75

خویش به سوی فرعون و بزرگان قومش فرستادیم؛ و]لی  

 آنان[ گردنكشى کردند و قومی گناهکار بودند. 

وَسيَٰ َوَهَُٰروَن إِلَيَٰ  فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ  ُثمه َبَعۡثَنا ِمنُۢ َبۡعِدهِم مُّ
جۡرِِمينَ   ٧٥ أَـِبَيَٰتَِنا فَٱۡسَتۡكبَُرواْ وََكانُواْ قَۡوٗما مُّ
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. اما هنگامی که حق از نزد ما به سویشان آمد، گفتند:  76

 »این قطعاً جادویی آشکار است«. 
بِ  ا َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ ِمۡن ِعنِدنَا قَالُٓواْ إِنه َهََٰذا لَِسۡحر  مُّ  ٧٦ ين  فَلَمه

. موسى گفت: »آیا وقتى حق به سویتان آمد،  77

گویید ]جادوست[؟ آیا این جادوست؟ و حال آنكه  مى

 شوند«. جادوگران رستگار نمى 

ِسۡحٌر َهََٰذا َولَا  
َ
ا َجآَءُكۡمۖۡ أ ِ لَمه َتُقولُوَن لِلَۡحق 

َ
قَاَل ُموَسيَٰٓ أ

َِٰحُرونَ   ٧٧ ُيۡفلُِح ٱلسه

اى تا ما را از  به سوى ما آمده. ]فرعونیان[ گفتند: »آیا 78

ایم بازگردانى و ]عزت و[  اى كه پدرانمان را بر آن یافتهشیوه

بزرگى در این سرزمین براى شما دو تن باشد؟ ما هرگز به  

 آوریم«.شما دو نفر ایمان نمی 

ا وََجۡدنَا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا َوتَُكوَن   ِجۡئتََنا لَِتلۡفَِتَنا َعمه
َ
قَالُٓواْ أ

ۡرِض َوَما َنحُۡن لَُكَما بُِمۡؤِمنِينَ لَ 
َ
 ٧٨ ُكَما ٱلِۡكبِۡريَآُء فِي ٱلۡأ

. و فرعون گفت: »تمام جادوگراِن ]ماهر و[ دانا را نزد 79

 من بیاورید«.
ِ َسَِٰحٍر َعلِيمٖ 

 ٧٩ َوَقاَل فِرَۡعۡوُن ٱۡئُتونِي بِكُل 

. وقتی جادوگران آمدند، موسی به آنان گفت: »آنچه ]از  80

 خواهید بیفکنید، ]اکنون[ بیفکنید«. یل جادو[ می وسا
لُۡقونَ  نُتم مُّ

َ
لُۡقواْ َمآ أ

َ
وَسيَٰٓ أ َحَرةُ قَاَل لَُهم مُّ ا َجآَء ٱلسه  ٨٠ فَلَمه

اید، . هنگامی که افکندند، موسی گفت: »آنچه آورده81

تردید، هللا  جادوست. یقیناً هللا آن را باطل خواهد کرد. بی

 کند.مفسدان را اصالح نمیکارِ 

  َ ۖۡ إِنه ٱَّلله ۡحُر ِ لَۡقۡواْ قَاَل ُموَسيَٰ َما ِجۡئُتم بِهِ ٱلس 
َ
آ أ فَلَمه

َ لَا يُۡصلُِح َعَمَل ٱلُۡمۡفِسِدينَ  ۥٓ إِنه ٱَّلله  ٨١ َسيُۡبِطلُُه

کند؛ . و هللا با سخنان خویش حق را ]ثابت و[ پایدار می82

 هر چند که مجرمان نپسندند«.
ُ ٱلۡحَقه بِكَلَِمَٰتِهِۦ َولَۡو َكرَِه ٱلُۡمۡجرُِمونَ َويُ   ٨٢ ِحقُّ ٱَّلله

. پس هیچ کس به موسی ایمان نیاورد، مگر گروهی از 83

از قومش، ]آن هم[ با ترسی ]شدید[ از فرعون و  

اطرافیانش که ]مبادا[ آنان را مورد ]شکنجه[ و آزار قرار  

طلب[ هشک، فرعون در زمین سرکش ]و جادهند؛ و بی

 بود و به راستی که او از اسرافکاران ]در کفر و جنایت[ بود. 

ِن   ِن قَۡوِمهِۦ عَلَىَٰ َخوٖۡف م  ِيهة  م  ها ُذر  َفَمآ َءاَمَن لُِموَسيَٰٓ إِل
ۡرِض  

َ
ن َيۡفتَِنُهۡمْۚ َوِإنه فِرَۡعۡوَن لََعاٖل فِي ٱلۡأ

َ
فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيِْهۡم أ
 ٨٣ ينَ َوِإنهُهۥ لَِمَن ٱلُۡمۡسرِفِ 

. و موسی گفت: »ای قوم من، اگر به هللا ایمان 84

 اید و اگر اهل تسلیم هستید، پس بر او توکل کنید«.آورده
ِ َفَعلَۡيهِ تَوَكهلُٓواْ إِن   َوَقاَل ُموَسيَٰ َيََٰقوِۡم إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم بِٱَّلله

ۡسلِِمينَ   ٨٤ ُكنُتم مُّ

ایم. پروردگارا، ما را کرده. آنان گفتند: »بر هللا توکل 85

 دستخوشِ فتنه ]و شکنجه و آزارِ[ گروه ستمکاران قرار نده؛
ِ تَوَكهلَۡنا َربهَنا لَا َتجَۡعلَۡنا فِۡتَنٗة ل ِلَۡقۡوِم   َفَقالُواْ عَلَى ٱَّلله

َٰلِِمينَ   ٨٥ ٱلظه

. و به ]فضل و[ رحمت خویش ما را از ]شر[ گروه کافران 86

 رهایی بخش«. 
َٰفِرِينَ َوَنج ِ   ٨٦ َنا بَِرۡحمَتَِك ِمَن ٱلَۡقوِۡم ٱلَۡك
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. و به موسی و برادرش ]هارون[ وحی کردیم که:  87

هایی در ]سرزمین[ مصر برگیرید و »برای قوم خود، خانه

هایتان را عبادتگاه قرار دهید و نماز را برپا دارید؛ و ]ای  خانه

 بده«.موسی،[ مؤمنان را ]به پیروزی و بهشت[ بشارت 

ن َتَبوهَءا لَِقۡوِمُكَما بِِمۡصَر ُبُيوٗتا  
َ
ِخيهِ أ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰ َوأ

َ
َوأ

ِر ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ِ ُۗ َوبَش  َة لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
 ٨٧ َوٱۡجَعلُواْ ُبُيوتَُكۡم قِۡبلَٗة َوأ

گمان، تو به فرعون و . موسی گفت: »پروردگارا، بی88

ای؛  فراوان[ در زندگی دنیا دادهاطرافیانش زینت و اموالی ]

پروردگارا، تا ]به وسیله آن، مردم را[ از راهت گمراه کنند.  

هایشان را سخت پروردگارا، اموالشان را نابود کن و دل

بگردان که ایمان نیاورند تا ]وقتی که[ عذاب دردناک را  

 ببینند«. 

َٰلٗا  َوَقاَل ُموَسيَٰ َربهَنآ إِنهَك َءاَتۡيَت فِرَۡعۡوَن وَ  ۡمَو
َ
َملََأهُۥ زِيَنٗة َوأ

ۡنَيا َربهَنا لُِيِضلُّواْ َعن َسبِيلَِكۖۡ َربهَنا ٱۡطِمۡس عَلَىَٰٓ   ةِ ٱلدُّ فِي ٱلۡحََيوَٰ
َٰلِِهۡم َوٱۡشُدۡد عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم فَلَا يُۡؤِمُنواْ َحتهيَٰ يََرُواْ ٱلَۡعَذاَب   ۡمَو

َ
أ

لِيمَ 
َ
 ٨٨ ٱلۡأ

ما دو نفر پذیرفته شد؛ . ]هللا[ فرمود: »قطعاً دعای ش89

دانند پیروی که نمیپس استقامت کنید و از راه کسانی 

 نکنید«. 

ِ َسبِيَل   ِجيَبت دهۡعَوتُُكَما فَٱۡسَتقِيَما َولَا تَتهبَِعآن 
ُ
قَاَل قَۡد أ

هِذيَن لَا َيۡعلَُمونَ   ٨٩ ٱل

اسرائیل را از دریا گذراندیم؛ آنگاه . و ]سرانجام[ بنی90

یانش از روی ستم و تجاوز، در پی آنان فرعون و سپاه

رفتند تا هنگامی که غرقاب، او ]= فرعون[ را فراگرفت ]با 

حق[ ناامیدی[ گفت: »ایمان آوردم که هیچ معبودی ]به

اند و اسرائیل به او ایمان آوردهکه بنی نیست مگر کسی

 شدگانم«. من از تسلیم

َِٰٓءيَل ٱلَۡبحۡ  ۡتَبَعُهۡم فِرَۡعۡوُن وَُجُنوُدهُۥ  ۞َوَجََٰوۡزنَا بِبَنِٓي إِۡسَر
َ
َر فَأ

ََٰه   نهُهۥ لَٓا إَِل
َ
ۡدَرَكُه ٱلَۡغَرُق قَاَل َءاَمنُت أ

َ
َبۡغٗيا وََعۡدًواۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

نَا۠ ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمينَ 
َ
َِٰٓءيَل َوأ هِذٓي َءاَمَنۡت بِهِۦ َبُنٓواْ إِۡسَر ها ٱل  ٩٠ إِل

[؟ و حال آنکه آورین می. ]به او گفته شد:[ »اینک ]ایما91

 کردی و از مفسدان بودی؟ پیشتر سرپیچی می
 ٩١ َءٓالَٰٔۡـَن َوَقۡد َعَصۡيَت َقۡبُل َوُكنَت ِمَن ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

جاِن[ تو را بر بلندی ]ساحل[ . ]بدان که[ امروز پیکر ]بی92

تا برای آیندگانت مایۀ عبرت باشد؛ و به  اندازیم می

های ]توان و تدبیرِ[ ما ردم از نشانهراستی، بسیاری از م

 غافلند.

ْۚ َوِإنه   يَك بَِبَدنَِك لَِتُكوَن لَِمۡن َخلَۡفَك َءايَٗة ِ فَٱلَۡيۡوَم ُنَنج 
اِس َعۡن َءاَيَٰتَِنا لََغَٰفِلُونَ  َِن ٱلنه  ٩٢ َكثِيٗرا م 

اسرائیل را در جایگاهى شایسته تردید، ما بنى. و بی93

های جاى دادیم و از نعمت]در سرزمین شام و مصر[ 

شان كردیم. پس آنها اختالف نكردند، مگر پس  پاكیزه روزی

از آنكه علم ]به حقانیت قرآن[ به سویشان آمد. ]ای 

پیامبر،[ پروردگارت روز قیامت دربارۀ آنچه اختالف  

 کند.كردند، قطعاً در میانشان داوری میمى

َِٰٓءيَل مُ  نَا بَنِٓي إِۡسَر
ۡ
َِن  َولََقۡد بَوهأ  ِصۡدٖق َوَرَزقَۡنَُٰهم م 

َ
َبوهأ

ي َِبَِٰت َفَما ٱۡخَتلَُفواْ َحتهيَٰ َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡمْۚ إِنه َربهَك َيۡقِضي   ٱلطه
 ٩٣ بَيَۡنُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ فِيهِ َيخَۡتلُِفونَ 

ایم تردیدی داری، از  . پس اگر در آنچه بر تو نازل کرده94

خواندند ه پیش از تو کتاب ]تورات و انجیل[ را میک کسانی 

سؤال کن. یقیناً حق از طرف پروردگارت به سوی تو آمده  

 است؛ پس هرگز از تردیدکنندگان نباش.

هِذيَن َيۡقَرُءوَن   نَزلَۡنآ إِلَۡيَك فَۡسـ َِل ٱل
َ
آ أ ِمه ٖ م  فَإِن ُكنَت فِي َشك 

ب َِك فَلَا  ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلَِكْۚ لََقۡد َجآَءكَ   ٱلۡحَقُّ ِمن ره
 ٩٤ تَُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡمتَِرينَ 
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. و ]همچنین[ از کسانی نباش که آیات هللا را تکذیب 95

 کردند که از زیانکاران خواهی بود. 
ِ َفَتُكوَن ِمَن   بُواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله هِذيَن َكذه َولَا تَُكوَننه ِمَن ٱل

 ٩٥ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

د، كسانى كه سخن پروردگارت دربارۀ ]کفر در  تردی. بی96

 آورند؛دنیا بر[ آنان تحقق یافته است، ایمان نمى
ۡت َعلَۡيِهۡم َكلَِمُت َرب َِك لَا يُۡؤِمُنونَ  هِذيَن َحقه  ٩٦ إِنه ٱل

ها ]و پندها[ برایشان بیاید؛ ]مگر[  . هر چند تمام نشانه97

 وقتى كه عذاب دردناک را ببینند. 
لِيمَ َولَۡو جَ 

َ
 ٩٧ آَءۡتُهۡم ُكلُّ َءايٍَة َحتهيَٰ يََرُواْ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ

. هیچ شهرى نبود كه ]اهلش هنگام مشاهده عذاب،[  98

ایمان بیاورد و ایمانش به حال آن سود بخشد، مگر قوم  

یونس كه چون ]به موقع[ ایمان آوردند، عذابِ خواری ]و  

نمودیم و آنان را  رسوایی[ در زندگِى دنیا را از آنان برطرف 

های دنیوی[ برخوردار تا مدتی ]که زنده بودند از نعمت

 ساختیم.

آ   ها قَۡوَم يُونَُس لَمه فَلَۡولَا َكانَۡت قَۡريٌَة َءاَمَنۡت َفَنَفَعَهآ إِيَمَُٰنَهآ إِل
ۡنَيا  ةِ ٱلدُّ َءاَمُنواْ َكَشۡفَنا َعۡنُهۡم َعَذاَب ٱلۡخِۡزِي فِي ٱلۡحََيوَٰ

 ٩٨ ُهۡم إِلَيَٰ ِحينٖ َوَمتهۡعَنَٰ 

خواست، قطعاً تمام  . و ]ای پیامبر،[ اگر پروردگارت می 99

آوردند. پس آیا تو  کسانی که در زمین هستند، ایمان می

 کنی که مؤمن شوند؟ مردم را وادار می

نَت  
َ
فَأ

َ
ۡرِض ُكلُُّهۡم َجمِيًعاْۚ أ

َ
َولَۡو َشآَء َربَُّك ٓأَلَمَن َمن فِي ٱلۡأ

اَس َحتهيَٰ يَُكونُواْ ُمۡؤِمنِينَ   ٩٩ تُۡكرُِه ٱلنه

تواند ]به ارادۀ خویش[ ایمان بیاورد . و هیچ کس نمی100

مگر به فرمان هللا؛ و ]هللا[ پلیدى ]عذاب و خواری[ را بر 

 اندیشند.دهد كه نمى كسانى قرار مى

ِْۚ وَ  ها بِإِۡذِن ٱَّلله ن تُۡؤِمَن إِل
َ
يَۡجَعُل ٱلر ِۡجَس  َوَما َكاَن لَِنۡفٍس أ

هِذيَن لَا َيۡعقِلُونَ   ١٠٠ عَلَى ٱل

. ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »بنگرید كه در  101

[  ها[ است« و]لى همۀها و زمین چه ]نشانهآسمان

آورند، ها و هشدارها، برای گروهى كه ایمان نمىنشانه

 بخشد.سودی نمى

َِٰت وَ  َمََٰو ۡرِضِۚ َوَما ُتۡغنِي ٱٓأۡلَيَُٰت  قُِل ٱنُظُرواْ َماَذا فِي ٱلسه
َ
ٱلۡأ

ها يُۡؤِمُنونَ  ُذُر َعن قَۡوٖم ل  ١٠١ َوٱلنُّ

. آیا آنها ]چیزی[ جز همانند روزگار پیشینیان ]و 102

کشند؟ بگو:  هایشان[ را انتظار میها و مجازات عذاب

 »منتظر باشید كه من ]نیز[ با شما از منتظرانم«. 

ها مِ  هِذيَن َخلَۡواْ ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ قُۡل  َفَهۡل يَنَتِظُروَن إِل يهاِم ٱل
َ
ۡثَل أ

َِن ٱلُۡمنتَِظرِينَ   ١٠٢ فَٱنَتِظُرٓواْ إِن ِي َمَعُكم م 

،[ پیامبرانمان و كسانى را . سپس ]هنگام نزول عذاب103

دهیم؛ زیرا حقی بر اند نجات مىكه ]به هللا[ ایمان آورده

 عهدۀ ماست كه مؤمنان را نجات دهیم.

ا َعلَۡيَنا نُنِج ُثمه  ْْۚ َكَذَٰلَِك َحقًّ هِذيَن َءاَمُنوا ي رُُسلََنا َوٱل  ُنَنج ِ
 ١٠٣ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

. بگو: »ای مردم، اگر در دیِن من تردید دارید، پس  104

[ كسانى را كه شما به جاى هللا  ]آگاه باشید كه من

کنم؛ بلكه آن هللا را عبادت  کنید، عبادت نمی عبادت می 

ام كه از مؤمنان  گیرد و فرمان یافتهكه جانتان را میکنم می

 باشم«.

ۡعُبُد  
َ
ِن دِينِي فَلَآ أ اُس إِن ُكنُتۡم فِي َشك ٖ م  َها ٱلنه يُّ

َ
أ قُۡل َيَٰٓ

هِذي   َ ٱل ۡعُبُد ٱَّلله
َ
ِ َوَلَِٰكۡن أ هِذيَن َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ٱل

ُكوَن ِمَن 
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
َُٰكۡمۖۡ َوأ  ١٠٤ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ َيَتَوفهى
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[ كه: »حقگرایانه به این  . و ]به من امر شده است105

 دین روى آور و هرگز در زمرۀ مشركان نباش.
ِيِن َحنِيٗفا َولَا تَُكوَننه ِمَن   قِۡم وَۡجَهَك لِلد 

َ
ۡن أ

َ
َوأ

 ١٠٥ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

. و به جای هللا، چیزى را كه سود و زیانى به تو  106

رساند ]به عبادت و نیازخواهی[ نخوان كه اگر چنین  نمى 

 كنى، قطعاً از ستمكاران ]مشرک[ خواهی بود. 

َكۖۡ فَإِن   ِ َما لَا يَنَفُعَك َولَا يَُضرُّ َولَا تَۡدُع ِمن ُدوِن ٱَّلله
َٰلِِمينَ  َِن ٱلظه  ١٠٦ َفَعلَۡت فَإِنهَك إِٗذا م 

ای جز او زدارنده. و اگر هللا زیانی به تو برساند، هیچ با107

تعالی برایش نیست؛ و اگر برایت ارادۀ خیری نماید، برای  

فضل ]و بخششِ[ او هیچ مانعی نیست. ]او بخشش  

رساند و  خویش را[ به هر یک از بندگانش که بخواهد، می

 او آمرزندۀ مهربان است«.

ها ُهَوۖۡ وَ  ۥٓ إِل ٖ فَلَا كَاِشَف لَُه ُ بُِضر  ِإن يُرِۡدَك  َوِإن َيۡمَسۡسَك ٱَّلله
ِۚۦْ   ِبخَيٖۡر فَلَا َرآده لَِفۡضلِهۚۦِْ يُِصيُب بِهِۦ َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِه

 ١٠٧ وَُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ 

. بگو: »اى مردم، از جانب پروردگارتان حق برای شما 108

آمده است؛ پس هر کس هدایت یابد، به سود خویش  

به زیان خویش  یابد و هر کس گمراه گردد، هدایت مى

 گردد؛ و من ]مراقب و[ کارگزارِ شما نیستم«.گمراه مى

ب ُِكۡمۖۡ َفَمِن   اُس قَۡد َجآَءُكُم ٱلۡحَقُّ ِمن ره َها ٱلنه يُّ
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ٱۡهَتَدىَٰ فَإِنهَما َيۡهَتِدي لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َضله فَإِنهَما يَِضلُّ َعلَۡيَهاۖۡ 
نَا۠ َعلَۡيُكم بَِوكِي

َ
 ١٠٨ لٖ َوَمآ أ

شود پیروى كن  . و ]ای پیامبر،[ از آنچه بر تو وحى مى109

[ داورى كند؛ و او و شكیبا باش تا هللا ]بین تو و کافران

 تعالی بهترین داور است.

ْۚ وَُهَو َخيُۡر   ُ َوٱتهبِۡع َما يُوَحيَٰٓ إِلَۡيَك َوٱۡصبِۡر َحتهيَٰ َيحُۡكَم ٱَّلله
 ١٠٩ ٱلَۡحَِٰكِمينَ 
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هؤد سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

. الر ]= الف. الم. را[. این ]قرآن،[ كتابى است كه آیات 1

آن استحكام یافته ]که هیچ خلل و نقصانی در آن وجود 

ندارد[، سپس از جانب ]ذات[ حكیمى آگاه، به روشنى 

 بیان شده است.

هُدۡن َحِكيٍم   لَۡت ِمن ل ِ ۡحِكَمۡت َءاَيَُٰتُهۥ ُثمه فُص 
ُ
الٓرِۚ كَِتٌَٰب أ

 ١ َخبِيرٍ 

. ]پیام پیامبر این است[ که جز هللا را عبادت نکنید ]که[  2

دهنده و بشارتگر تردید، من از سوی او برایتان بیمبی

 هستم.

 ْۚ َ ها ٱَّلله ها َتۡعُبُدٓواْ إِل ل
َ
ِۡنُه نَِذير  َوبَِشير  أ  ٢ إِنهنِي لَُكم م 

. و اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید، سپس به  3

[ تا سرآمدی درگاهش توبه کنید تا شما را ]در زندگی دنیا

مند سازد و به هر صاحب معی ن، به خیر و خوبی بهره

فضیلتی ]که هللا را به یگانگی عبادت نموده و نیکوکاری 

است، پاداش و[ فزونی بخشد؛ و اگر ]از  پیشه کرده 

ایمان[ روی بگردانید، ]بدانید که من[ به راستی از عذاب 

 .ترسم روزی سهمگین برایتان می

َتًَٰعا   ِن ٱۡسَتۡغفُِرواْ َربهُكۡم ُثمه تُوبُٓواْ إِلَۡيهِ ُيَمت ِۡعُكم مه
َ
َوأ

ي َويُۡؤِت ُكله ذِي فَۡضلٖ  َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
ۖۥۡ َوِإن  َحَسًنا إِلَيَٰٓ أ  فَۡضلَُه

َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٖم َكبِيرٍ 
َ
هۡواْ فَإِن ِٓي أ  ٣ تََول

. ]شما ای مردم،[ بازگشتتان به سوى هللا است و او بر 4

 هر چیزى تواناست.
ِ َشۡيٖء قَِديرٌ 

ِ َمرِۡجُعُكۡمۖۡ وَُهَو عَلَىَٰ كُل   ٤ إِلَي ٱَّلله

هایشان نهان ه. آگاه باشید! آنها ]کفر را[ در سین 5

کنند تا آن را از او ]= هللا[ پنهان دارند. آگاه باشید! آنگاه می

كشند، هللا آنچه پنهان  هایشان را بر سر مىكه آنان جامه

داند. دارند، ]همه را[ مىسازند و آنچه آشكار مىمی

 ها داناست.تردید، او به اسرارِ سینهبی

لَٓا إِنهُهۡم يَثُۡنوَن ُصُدورَهُ 
َ
لَا ِحيَن  أ

َ
ۡم لِيَۡسَتۡخُفواْ ِمۡنُهْۚ أ

  ُۢ وَن َوَما ُيۡعلُِنوَنْۚ إِنهُهۥ َعلِيُم يَۡسَتۡغُشوَن ثَِياَبُهۡم َيۡعلَُم َما يُِسرُّ
ُدورِ   ٥ بَِذاِت ٱلصُّ

اش [ روزیاى در زمین نیست، مگر ]اینكه. و هیچ جنبنده6

 داند.بر عهدۀ هللا است و ]او[ قرارگاه و محل مرگش را مى

 [ است. همه ]اینها[ در كتابى روشن ]ثبت

ِ رِزُۡقَها َويَۡعلَُم   ها عَلَى ٱَّلله ۡرِض إِل
َ
۞َوَما ِمن َدآبهةٖ فِي ٱلۡأ

بِينٖ   ٦ ُمۡسَتَقرهَها َوُمۡسَتۡوَدَعَهاْۚ ُكل   فِي كَِتَٰٖب مُّ

ها و زمین را در شش روز آفرید و  . و اوست كه آسمان7

بود، تا شما را بیازماید كه   ]پیش از آن،[ عرشِ او بر آب

كدامتان نیكوكارترید. و اگر ]به مشرکان[ بگویى: »شما 

شوید«، كسانى كه كفر ورزیدند پس از مرگ برانگیخته مى

 گویند: »این ]قرآن چیزی[ نیست مگر جادویی آشكار«. می

ۡرَض فِي ِستهةِ 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه يهاٖم وََكاَن  وَُهَو ٱل

َ
أ

ۡحَسُن َعَملٗاُۗ َولَئِن  
َ
يُُّكۡم أ

َ
َعۡرُشُهۥ عَلَى ٱلَۡمآِء لَِيۡبلَُوُكۡم أ

هِذيَن   ۡبُعوثُوَن ِمنُۢ َبۡعِد ٱلَۡموِۡت لََيُقولَنه ٱل قُلَۡت إِنهُكم مه
بِين   ها ِسۡحر  مُّ  ٧ َكَفُرٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل
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به تأخیر بیندازیم، . و اگر ما عذابشان را تا مدت محدودی 8

گویند: »چه چیزی مانع ]وقوعِ[  البته ]از روی تمسخر[ می

که ]عذاب[ به   آن شده است؟« آگاه باشید! روزی

سراغشان بیاید، از آنان بازگردانده نخواهد شد و آنچه را به  

 گرفتند، دامنگیرشان خواهد شد.مسخره می

ۡرنَا َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاَب إِلَيَٰٓ  خه
َ
هَيُقولُنه َما  َولَئِۡن أ ۡعُدوَدةٖ ل ةٖ مه مه

ُ
 أ

تِيِهۡم لَيَۡس َمۡصُروًفا َعۡنُهۡم وََحاَق بِِهم  
ۡ
لَا يَوَۡم يَأ

َ
ۥُٓۗ أ َيحۡبُِسُه

ا َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ   ٨ مه

. و اگر از جانب خویش رحمتی به انسان بچشانیم، 9

سپس آن را از او بگیریم، قطعاً دلسرد ]و[ ناسپاس 

 گردد. می

َذۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمنها َرۡحمَٗة ُثمه نَزَۡعَنََٰها ِمۡنُه إِنهُهۥ لََيـ ُوس   
َ
َولَئِۡن أ
 ٩ َكُفور  

. و اگر پس از رنجی كه به او رسیده است نعمتى به او  10

ها[ از من  ها ]و ناگواریگوید: »سختیبچشانیم قطعاً می

وش و ]به  دور شد«. حقا که او ]از روی ناسپاسی[ َسرخ

 ها[ فخرفروش است.داشتن نعمت

ۡتُه لََيُقولَنه َذَهَب   آَء َمسه َذقَۡنَُٰه َنۡعَمآَء َبۡعَد َضره
َ
َولَئِۡن أ

ِٓيِۚ إِنهُهۥ لََفرِح  فَُخورٌ  ي ِـ َاُت َعن   ١٠ ٱلسه

که شکیبایی نمودند و کارهای نیکو انجام  . مگر کسانی 11

پاداش بزرگی ]در پیش[  دادند ]که[ برای اینان آمرزش و 

 است.

ۡغفَِرة    ْوَلَٰٓئَِك لَُهم مه
ُ
َٰلَِحَِٰت أ هِذيَن َصبَُرواْ وََعِملُواْ ٱلصه ها ٱل إِل

ۡجر  َكبِير  
َ
 ١١ َوأ

. و ]ای پیامبر،[ مبادا ]ابالغِ[ برخى از آنچه را كه به  12

ات از آن به تنگ  شود ترک کنی و سینهسویت وحى مى

ند: »چرا گنجى بر او نازل نگشته  گوی آید که ]مشرکان[ مى

اى با او نیامده است؟«. جز این نیست که  است یا فرشته

اى و هللا ]مراقب و[ کارگزارِ هر چیزى دهندهتو فقط بیم

 است.

ن  
َ
فَلََعلهَك تَارُِكُۢ َبۡعَض َما يُوَحيَٰٓ إِلَۡيَك وََضآئُِقُۢ بِهِۦ َصۡدُرَك أ

نزَِل َعلَيۡ 
ُ
نَت  َيُقولُواْ لَۡولَٓا أ

َ
ۡو َجآَء َمَعُهۥ َملٌَكْۚ إِنهَمآ أ

َ
هِ َكنٌز أ

ِ َشۡيٖء َوكِيٌل 
ُ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ َوٱَّلله  ١٢ نَِذير 

[ را برساخته است«.  گویند: »]محمد[ آن ]کتاب. یا می13

گویید، ده سورۀ برساخته همانند آن بگو: »اگر راست می

 وانید«.توانید به یاری بخکس را میبیاورید و جز هللا هر 

ِۡثلِهِۦ ُمۡفتََرَيَٰٖت   تُواْ بَِعۡشِر ُسَورٖ م 
ۡ
َُٰهۖۡ قُۡل فَأ ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى

َ
أ

ِ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ  ِن ُدوِن ٱَّلله  ١٣ َوٱۡدُعواْ َمِن ٱۡسَتَطۡعُتم م 

. پس اگر آنان دعوتتان را نپذیرفتند، بدانید که ]قرآن[  14

اینکه هیچ معبودی فقط به علم هللا نازل شده است و 

حق[ جز او نیست؛ پس آیا تسلیم ]امرِ هللا و پیامبر[ ]به

 شوید؟مى

هٓا   ن ل
َ
ِ َوأ نزَِل بِعِلِۡم ٱَّلله

ُ
نهَمآ أ

َ
هۡم يَۡسَتِجيُبواْ لَُكۡم فَٱۡعلَُمٓواْ أ فَإِل

ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
ها ُهَوۖۡ َفَهۡل أ ََٰه إِل  ١٤ إَِل

خواهند، آن را می. کسانی که زندگی دنیا و زیور 15

]پاداش[ کارهایشان را در این ]دنیا[ به تمامی به آنان 

دهیم و در آن ]پاداش، هیچ[ کم و کاستی نخواهند می

 دید.

ۡعَمَٰلَُهۡم  
َ
ِ إِلَۡيِهۡم أ ۡنَيا َوزِيَنَتَها نَُوف  َة ٱلدُّ َمن َكاَن يُرِيُد ٱلۡحََيوَٰ

 ١٥ فِيَها وَُهۡم فِيَها لَا ُيۡبَخُسونَ 

نان کسانی هستند که در آخرت جز آتش ]دوزخ، . ای16

اند، هیچ نصیبی[ نخواهند داشت و آنچه در دنیا انجام داده

 کردند، تباه است.بر باد رفته است و آنچه می

ۖۡ وََحبَِط َما   اُر ها ٱلنه هِذيَن لَيَۡس لَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ إِل ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ا كَ   ١٦ انُواْ َيۡعَملُونَ َصَنُعواْ فِيَها َوَبَِٰطل  مه
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. آیا کسی که از سوی پروردگارش بر دلیل روشنی ]از  17

بصیرت و بینش[ متکی باشد و ]قرآن، به عنوان[ گواهی از  

جانب او ]تعالی[ به دنبال آن آید ]و آن را تصدیق نماید[، و 

قبل از آن ]= قرآن[، کتاب موسی که پیشوا و مایۀ رحمت 

دهد، همانند کافران گمراه ی میبود ]بر حقانی ت آن گواه 

است که چنین دالیلی ندارند؟![ اینان ]= مسلمانان[ به آن  

ها]ی مختلف ]کتاب[ ایمان دارند؛ و هر کسی از گروه

مشرکان[ که به آن کفر بورزد ]و آن را انکار کند[ آتش دوزخ  

گاِه اوست. پس ]ای پیامبر،[ از ]قرآن و حقیقتِ وعده

تردید، آن ]کتابی[ راست  ردید مباش. بی[ آن در تهایوعده

و درست از سوی پروردگار توست؛ ولی بیشتر مردم ایمان 

 آورند.نمی 

ِۡنُه َوِمن   ب ِهِۦ َويَۡتلُوُه َشاهِد  م  ِن ره َفَمن َكاَن عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
َ
أ

ْوَلَٰٓئَِك يُۡؤِمُنوَن بِهۚۦِْ 
ُ
ْۚ أ   َقۡبلِهِۦ كَِتَُٰب ُموَسيَٰٓ إَِماٗما َوَرۡحمًَة

ۚۥْ فَلَا تَُك فِي   اُر َموِۡعُدهُ ۡحَزاِب فَٱلنه
َ
َوَمن يَۡكُفۡر بِهِۦ ِمَن ٱلۡأ

اِس لَا   ۡكثََر ٱلنه
َ
ب َِك َوَلَِٰكنه أ ِۡنُهْۚ إِنهُه ٱلۡحَقُّ ِمن ره ِمۡريَةٖ م 

 ١٧ يُۡؤِمُنونَ 

. و کیست ستمکارتر از آن کس که ]با نسبت دادن 18

ندد؟ آنان ]روز قیامت[ بر بفرزند یا شریک،[ بر هللا دروغ می 

شوند و گواهان ]= پیامبران و  پروردگارشان عرضه می 

گویند: »اینها همان کسانی هستند که بر  فرشتگان[ می

بستند«. هان! لعنت هللا بر پروردگارشان دروغ می 

 ستمکاران ]مشرک[ باد! 

ْوَلَٰٓئِ 
ُ
ْۚ أ ِ َكِذبًا ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه

َ
َك ُيۡعرَُضوَن  َوَمۡن أ

هِذيَن َكَذبُواْ عَلَىَٰ َرب ِِهۡمْۚ   ُؤلَآِء ٱل ۡشَهَُٰد َهَٰٓ
َ
عَلَىَٰ َرب ِِهۡم َويَُقوُل ٱلۡأ

َٰلِِمينَ  ِ عَلَى ٱلظه لَا لَۡعَنُة ٱَّلله
َ
 ١٨ أ

دارند و که ]مردم را[ از راه هللا بازمی. ]همان[ کسانی 19

 ندارند.ها آخرت را باور خواهند؛ و همانآن را منحرف می
ِ َويَۡبُغوَنَها ِعوَٗجا وَُهم   وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن يَُصدُّ ٱل

 ١٩ بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم َكَٰفُِرونَ 

کننده]ی هللا از وقوع عذاب خویش[  . آنان در زمین ناتوان20

نیستند و جز هللا، دوستانى ندارند. عذاب برایشان چندین 

توان شنیدن ]حق را[  شود ]چرا که[ آنان نه برابر مى 

 دیدند. داشتند و نه ]حقایق را[ مى

ِن   ۡرِض َوَما َكاَن لَُهم م 
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَۡم يَُكونُواْ ُمۡعِجزِيَن فِي ٱلۡأ

ُ
أ

ۡولَِيآَءۘ يَُضََٰعُف لَُهُم ٱلَۡعَذاُبْۚ َما َكانُواْ  
َ
ِ ِمۡن أ ُدوِن ٱَّلله

ۡمَع َوَما َكانُواْ ُيۡبِصُرونَ   ٢٠ يَۡسَتِطيُعوَن ٱلسه

. آنان کسانی هستند كه به خویش زیان زدند و 21

 بافتند، ]همه[ محو و نابود شد. هایی که میدروغ 
ا َكانُواْ   نُفَسُهۡم وََضله َعۡنُهم مه

َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

 ٢١ َيۡفتَُرونَ 

نهُهۡم فِي . ناگزیر، آنان در آخرت از همه زیانکارترند.22
َ
ۡخَسُرونَ  لَا َجَرَم أ

َ
 ٢٢ ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم ٱلۡأ

اند اند و کارهای شایسته کرده. کسانی که ایمان آورده23

اند، اینان یقیناً و در برابر پروردگارشان فروتنی نموده

 اند ]و[ هم اینان در آن جاودانند.بهشتی

 َ ۡخَبُتٓواْ إِل
َ
َٰلَِحَِٰت َوأ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه يَٰ َرب ِِهۡم  إِنه ٱل

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ٢٣ أ

. َمَثل این دو گروه ]کافر و مؤمن[، همانند نابینا و ناشنوا 24

]از یک سو[ و بینا و شنوا ]از سوی دیگر[ است. آیا با 

 گیرید؟یکدیگر برابرند؟ آیا پند نمی

ۡعَميَٰ 
َ
ِميِعِۚ َهۡل  ۞َمَثُل ٱلَۡفرِيَقيِۡن َكٱلۡأ َصم ِ َوٱلَۡبِصيِر َوٱلسه

َ
 َوٱلۡأ

ُرونَ  فَلَا تََذكه
َ
 ٢٤ يَۡسَتوِيَاِن َمَثلًاْۚ أ
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. و به راستی ما نوح را به سوی قومش فرستادیم ]با 25

آشکار  ایدهندهاین پیام[ که: »به راستی که من بیم

 برایتان هستم.

ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ 
َ
بِينٌ َولََقۡد أ ۦٓ إِن ِي لَُكۡم نَِذير  مُّ  ٢٥ قَۡوِمهِ

تردید، من از عذاب . جز هللا را عبادت نکنید ]که[ بی26

 ترسم«.روزی دردناک بر شما می
َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٍم  

َ
ۖۡ إِن ِٓي أ َ ها ٱَّلله ها َتۡعُبُدٓواْ إِل ن ل

َ
أ

لِيمٖ 
َ
 ٢٦ أ

ورزیده بودند، ]در پاسخ[  . بزرگانی از قوم او که کفر 27

بینیم و جز گفتند: »تو را جز بشری همانند خویش نمی

ـ ]کسی دیگر [ نسنجیدهفرومایگان ما ـ ]آن هم ندانسته و

بینیم که از تو پیروی کرده باشد؛ و برایتان ]هیچ[  را[ نمی

بینیم؛ بلکه شما را دروغگو  ای بر خود نمیبرتری

 .پنداریم«می

ها بََشٗرا  َفَقاَل ٱلۡمَ  ََٰك إِل هِذيَن َكَفُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ َما نََرى لَُأ ٱل
ِي  

ۡ
أ َراذِلَُنا بَادَِي ٱلره

َ
هِذيَن ُهۡم أ ها ٱل ََٰك ٱتهَبَعَك إِل ِۡثلََنا َوَما نََرى م 

َوَما نََرىَٰ لَُكۡم َعلَۡيَنا ِمن فَۡضِۭل بَۡل َنُظنُُّكۡم  
 ٢٧ َكَِٰذبِينَ 

ن، به من بگویید ]که[ اگر از  . ]نوح[ گفت: »ای قوم م28

سوی پروردگارم دلیل ]و معجزۀ[ آشکاری داشته باشم و 

او از جانب خویش رحمتی ]= نبوت[ به من بخشیده باشد 

توانیم و ]این موهبت[ از دید شما پوشیده باشد، آیا ما می

شما را به ]پذیرشِ[ آن وادار کنیم و حال آنکه کراهت 

 دارید؟

 
َ
َٰنِي  قَاَل َيََٰقۡوِم أ ب ِي َوَءاتَى ِن ره َرَءۡيُتۡم إِن ُكنُت عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 

نُتۡم لََها  
َ
نُلۡزُِمُكُموَها َوأ

َ
َِيۡت َعلَۡيُكۡم أ ِۡن ِعنِدهِۦ َفُعم  َرۡحمَٗة م 

 ٢٨ َكَٰرُِهونَ 

، من هیچ ثروت و[ . و ای قوم من، برای این ]رسالت29

كنم. پاداش من جز بر مالى از شما درخواست نمى 

اند از خود  عهدۀ[ هللا نیست؛ و كسانى را كه ایمان آورده]

کنندۀ پروردگارِ تردید، ]روز قیامت[ آنان مالقات رانم. بینمى 

بینم که نادانی خویشند؛ ولی من شما را گروهی مى

 کنید.می

  ِْۚ ها عَلَى ٱَّلله ۡجرَِي إِل
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ َمالًاۖۡ إِۡن أ

َ
َوَيََٰقۡوِم لَٓا أ

َلَُٰقواْ َرب ِِهۡم َوَلَِٰكن ِٓي  َومَ  ْْۚ إِنهُهم مُّ هِذيَن َءاَمُنٓوا نَا۠ بَِطارِِد ٱل
َ
آ أ

َُٰكۡم قَۡوٗما َتجَۡهلُونَ  َرى
َ
 ٢٩ أ

. و ای قوم من، اگر من آنان]= مومنان[ را طرد کنم، 30

کیست که مرا در برابر ]کیفرِ[ هللا یاری رساند؟ پس آیا پند  

 گیرید؟نمی 

ُرونَ َوَيََٰقۡوِم مَ  فَلَا تََذكه
َ
ِ إِن َطَردتُُّهۡمْۚ أ  ٣٠ ن يَنُصُرنِي ِمَن ٱَّلله

هاى هللا نزد من است  گویم كه گنجینه. و به شما نمى 31

ام و گویم كه من فرشتهدانم و نمى و غیب ]نیز[ نمى

گویم آیند، نمىدربارۀ كسانى كه به چشم شما حقیر مى

 به آنچه در كه هللا خیرى نصیبشان نخواهد كرد. هللا

[ در  تر است. ]اگر چنین بگویم،هایشان وجود دارد آگاهدل 

 آن صورت، قطعاً از ستمكاران خواهم بود«. 

ۡعلَُم ٱلَۡغۡيَب َولَٓا  
َ
ِ َولَٓا أ قُوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن ٱَّلله

َ
َولَٓا أ

هِذيَن تَۡزَدرِٓي  قُوُل لِل
َ
قُوُل إِن ِي َملَك  َولَٓا أ

َ
ۡعُيُنُكۡم لَن  أ

َ
أ

هِمَن   نُفِسِهۡم إِن ِٓي إِٗذا ل
َ
ۡعلَُم بَِما فِٓي أ

َ
ُ أ ُ َخيًۡراۖۡ ٱَّلله يُۡؤتَِيُهُم ٱَّلله

َٰلِِمينَ   ٣١ ٱلظه

. ]قومش[ گفتند: »ای نوح، به راستی که با ما جدال 32

کردی و بسیار ]هم[ جدال کردی؛ پس اگر راست  

دهی ده میگویی، آنچه ]از عذاب[ را که به ما وعمی

 بیاور«.

تَِنا بَِما تَعُِدنَآ  
ۡ
ۡكثَۡرَت ِجَدَٰلََنا فَأ

َ
قَالُواْ َيَُٰنوُح قَۡد َجََٰدلَۡتَنا فَأ

َِٰدقِينَ   ٣٢ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه
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. ]نوح[ گفت: »تنها هللا است كه اگر بخواهد، آن را بر  33

کننده ]او از عذاب کردن[ آوَرد و شما ناتوان]سرِ[ شما مى

 نیستید.

نُتم بُِمۡعِجزِينَ 
َ
ُ إِن َشآَء َوَمآ أ تِيُكم بِهِ ٱَّلله

ۡ
 ٣٣ قَاَل إِنهَما يَأ

. و اگر من بخواهم شما را نصیحت کنم، نصیحت کردِن 34

من سودی برایتان ندارد اگر هللا بخواهد ]که نابود و[  

گمراهتان سازد. او پروردگار شماست و ]همگی[ به  

 شوید«. سویش بازگردانده می

نَصَح لَُكۡم إِن َكاَن  وَ 
َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
لَا يَنَفُعُكۡم نُۡصِحٓي إِۡن أ

ن ُيۡغوِيَُكۡمْۚ ُهَو َربُُّكۡم َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 
َ
ُ يُرِيُد أ  ٣٤ ٱَّلله

گویند: »او ]= محمد[ این سخنان را  . آیا ]مشرکان[ می35

به دروغ به هللا نسبت داده است؟ بگو: »اگر من اینها را از  

ش خود ساخته باشم و به او نسبت دهم، گناهش بر  پی

 ]عهدۀ[ من است و]لی[ من از گناهان شما بیزارم«. 

نَا۠  
َ
َُٰهۖۡ قُۡل إِِن ٱۡفتََريُۡتُهۥ َفَعلَىه إِۡجَرامِي َوأ ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى

َ
أ

ا ُتجۡرُِمونَ  ِمه  ٣٥ بَرِٓيء  م 

  جز کسانی که . و به نوح وحی شد که: »از قوم تو ـ36

آورد؛ پس بر آنچه  اندـ دیگر هیچ کس ایمان نمیایمان آورده

 کردند غم مخور.می

ها َمن قَۡد   نهُهۥ لَن يُۡؤِمَن ِمن قَۡوِمَك إِل
َ
وِحَي إِلَيَٰ نُوٍح أ

ُ
َوأ

 ٣٦ َءاَمَن فَلَا تَبَۡتئِۡس بَِما َكانُواْ َيۡفَعلُونَ 

. و ]اکنون[ کِشتی را زیر نظر ما و به وحی ]و  37

ایِی[ ما بساز و دربارۀ ]گذشت از[ كسانى كه ستم  راهنم

شدنى كردند با من سخن مگو ]چرا که[ آنها قطعاً غرق

 هستند«. 

هِذيَن   ۡعُينَِنا َووَۡحيَِنا َولَا تَُخَِٰطۡبنِي فِي ٱل
َ
َوٱۡصَنِع ٱلُۡفلَۡك بِأ

ۡغَرقُونَ   ٣٧ َظلَُمٓواْ إِنهُهم مُّ

گاه بزرگانی از  ساخت و هر [ کشتی را می. و ]نوح38

کردند. ]او[ اش میگذشتند، مسخرهقومش بر او می

گفت: »اگر ما را مسخره کنید، ما ]نیز[ به همان صورت می

 کنید، شما را مسخره خواهیم کرد.که ما را مسخره می

ِن قَۡوِمهِۦ َسِخُرواْ    م 
 
َويَۡصَنُع ٱلُۡفلَۡك وَُكلهَما َمره َعلَۡيهِ َملَأ

إِن تَۡسَخُرواْ ِمنها فَإِنها نَۡسَخُر ِمنُكۡم َكَما  ِمۡنُهْۚ قَاَل 
 ٣٨ تَۡسَخُرونَ 

[ سراغ چه . به زودى خواهید دانست كه عذاب ]الهى39

آید كه خوارش سازد و عذابى پایدار بر او فرود  كسى مى

 آید«.

تِيهِ َعَذاب  ُيخۡزِيهِ َويَِحلُّ َعلَۡيهِ  
ۡ
فََسۡوَف َتۡعلَُموَن َمن يَأ

قِيمٌ  َعَذاب    ٣٩ مُّ

. ]این حالت همچنان ادامه داشت[ تا زمانی که فرمان 40

]عذاب[ فرارسید و ]آب از[ تنور فوران كرد. ]به نوح[ گفتیم:  

»از هر ]صنف حیوان[ یک جفت ]نر و ماده[ در آن ]کشتی[ 

که وعدۀ    سوار کن و ]همچنین[ خاندان خود را؛ مگر کسی

را که   و ]نیز[ کسانی ]هالکت[ قبالً بر او مقرر شده است

اند ]سوار کن[«؛ و جز ]افراد[ اندکی همراه او ایمان آورده

 ایمان نیاورده بودند.

  ٖ
نُّوُر قُلَۡنا ٱۡحمِۡل فِيَها ِمن ُكل  ۡمُرنَا َوَفاَر ٱلته

َ
َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَء أ

ها َمن َسَبَق َعلَۡيهِ ٱلَۡقۡوُل َومَ  ۡهلََك إِل
َ
ۡن  َزوَۡجيِۡن ٱثۡنَيِۡن َوأ

ها قَلِيل   ۥٓ إِل  ٤٠ َءاَمَنْۚ َوَمآ َءاَمَن َمَعُه

. ]نوح[ گفت: »در آن ]کشتی[ سوار شوید. حرکت و 41

تردید، پروردگارم توقفش با نام ]و خواستِ[ هللا است. بی

 آمرزندۀ مهربان است«.

ْۚ إِنه رَ  ََٰهآ ََٰها َوُمۡرَسى ِ َمجۡرٜى ب ِي  ۞َوَقاَل ٱۡرَكُبواْ فِيَها ِمۡسِب ٱَّلله
 ٤١ لََغُفور  رهِحيم  
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پیکر ]پیش[  ،[ آنان را در میان امواجى کوه. و آن ]كشتى42

ُبرد و نوح پسرش را كه در كنارى ]ایستاده[ بود صدا مى

 زد: »پسرم، با ما سوار شو و همراه كافران نباش«. 

ٱۡبَنُهۥ وََكاَن  َوِهَي َتجۡرِي بِِهۡم فِي َمۡوٖج َكٱلِۡجَباِل َونَاَدىَٰ نُوٌح 
َٰفِرِينَ  َع ٱلَۡك َعَنا َولَا تَُكن مه  ٤٢ فِي َمۡعزِٖل َيَُٰبَنيه ٱۡرَكب مه

برد که مرا از  . ]پسرِ نوح[ گفت: »به کوهی پناه خواهم 43

ای کند«. ]نوح[ گفت: »امروز هیچ نگهدارندهآب محافظت 

که ]هللا[ به او رحم در برابر فرمان هللا نیست، مگر کسی 

ند« و]لی ناگاه[ موج در میان آن دو فاصله انداخت؛ پس  ک

 شدگان گردید. ]پسر نوح نیز[ از غرق

ِۚ قَاَل لَا عَاِصَم   قَاَل َسـ َاوِٓي إِلَيَٰ َجَبٖل َيۡعِصُمنِي ِمَن ٱلَۡمآِء
ها َمن رهِحَمْۚ وََحاَل بَيَۡنُهَما ٱلَۡمۡوُج فَكَاَن   ِ إِل ۡمرِ ٱَّلله

َ
ٱلَۡيۡوَم ِمۡن أ

 ٤٣ ِمَن ٱلُۡمۡغَرقِينَ 

. و گفته شد: »ای زمین، آبت را فرو بَر و ای آسمان، ]از  44

باریدن[ باز ایست؛ و آب فرونشست و کار به انجام رسید و 

]کشتی[ بر ]کوه[ جودی قرار گرفت؛ و گفته شد: »دوری 

 ]از رحمت الهی[ بر گروه ستمکاران باد!«

ۡرُض ٱبۡلَِعى َمآَءكِ 
َ
أ قۡلِِعى وَِغيَض ٱلَۡمآُء   َوقِيَل َيَٰٓ

َ
َوَيََٰسَمآُء أ

ۖۡ َوقِيَل ُبۡعٗدا ل ِلَۡقۡوِم   ۡمُر َوٱۡسَتَوۡت عَلَى ٱلۡجُوِدي ِ
َ
َوُقِضَي ٱلۡأ
َٰلِِمينَ   ٤٤ ٱلظه

. و نوح پروردگارش را ندا داد و گفت: »پروردگارا، پسرم 45

گمان، وعدۀ تو ]دربارۀ نجات از خاندان من است و بی

 ست؛ و تو بهترین داوری«. خاندانم[ حق ا

ۡهلِى َوِإنه وَۡعَدَك  
َ
ِ إِنه ٱبۡنِي ِمۡن أ بهُهۥ َفَقاَل َرب  َونَاَدىَٰ نُوح  ره

ۡحَكُم ٱلَۡحَِٰكِمينَ 
َ
نَت أ

َ
 ٤٥ ٱلۡحَقُّ َوأ

. ]هللا[ فرمود: »ای نوح، در حقیقت، او از خاندان تو  46

نیست. ]کردارِ[ او، کرداری ناشایست است. پس چیزی را  

دهم به آن دانش نداری از من نخواه. من به تو پند می که

 که مبادا از جاهالن باشی«.

ۡهلَِكۖۡ إِنهُهۥ َعَمٌل َغيُۡر َصَٰلِٖحِۖ  
َ
قَاَل َيَُٰنوُح إِنهُهۥ لَيَۡس ِمۡن أ

ن تَُكوَن  
َ
ِعُظَك أ

َ
فَلَا تَۡسـ َلِۡن َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلٌۡمۖۡ إِن ِٓي أ

 ٤٦ ِمَن ٱلَۡجَِٰهلِينَ 

برم از اینکه  . ]نوح[ گفت: »پروردگارا، من به تو پناه می47

چیزی را که به آن دانشی ندارم از تو بخواهم و اگر مرا 

 نبخشی و بر من رحم نکنی، از زیانکاران خواهم بود«.

ۡسـ َلََك َما لَيَۡس لِي بِهِۦ ِعلۡم ۖۡ  
َ
ۡن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ِ إِن ِٓي أ قَاَل َرب 

 ِ ها َتۡغفِۡر ل َِن ٱلَۡخَِٰسِرينَ َوِإل ُكن م 
َ
 ٤٧ ي َوتَۡرَحمۡنِٓي أ

. گفته شد: »ای نوح، با ]امنیت و[ سالمتی از جانب ما  48

هایی که های ]فراوان[ بر تو و بر گروهو ]نیز همراه با[ برکت

هایی ]نیز[  همراهت هستند، ]بر زمین[ فرود آی؛ و گروه

 مندها[ بهرههستند که به زودی آنان را ]از نعمت

سازیم، سپس عذاب دردناکی از سوی ما به آنان می

 خواهد رسید«. 

َمٖم  
ُ
ِنها َوبَرََكٍَٰت َعلَۡيَك وَعَلَىَٰٓ أ قِيَل َيَُٰنوُح ٱۡهبِۡط بَِسَلَٰٖم م 

لِيم  
َ
ِنها َعَذاٌب أ ُهم م  َمم  َسُنَمت ُِعُهۡم ُثمه َيَمسُّ

ُ
َعَكْۚ َوأ ن مه ِمه  ٤٨ م 

ی غیب است که آن را به تو  . ]ای پیامبر،[ اینها از خبرها49

دانستی و نه  کنیم. نه تو آنها را پیش از این میوحی می 

قومت؛ پس ]در برابر آزارشان[ شکیبایی کن. یقیناً عاقبت 

 ]نیکو[ از آِن پرهیزگاران است.

نَت  
َ
ۢنَبآِء ٱلَۡغۡيِب نُوِحيَهآ إِلَۡيَكۖۡ َما ُكنَت َتۡعلَُمَهآ أ

َ
تِلَۡك ِمۡن أ

 ٤٩ قَۡوُمَك ِمن َقۡبِل َهََٰذاۖۡ فَٱۡصبِۡرۖۡ إِنه ٱلَۡعَٰقَِبَة لِلُۡمتهقِينَ َولَا 

. و به سوی قوم عاد، برادرشان هود را ]فرستادیم که[  50

گفت: »ای قوم من، هللا را عبادت کنید که معبودی  

حق[ جز او ندارید ]و[ شما ]در شرک به هللا[  ]به

 بافانی بیش نیستید. دروغ 

ِۡن  َوِإلَيَٰ عَ  َ َما لَُكم م  َخاُهۡم ُهوٗداْۚ قَاَل َيََٰقوِۡم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
اٍد أ

ها ُمۡفتَُرونَ  نُتۡم إِل
َ
ۥٓۖۡ إِۡن أ ٍَٰه َغيُۡرُه  ٥٠ إَِل
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. »ای قوم من، برای ]رساندن[ این ]دعوت[ از شما 51

طلبم. پاداش من تنها بر ]عهدۀ[ ذاتی است پاداشی نمی 

 ؟اندیشیدکه مرا آفرید. آیا نمی

هِذي   ها عَلَى ٱل ۡجرَِي إِل
َ
ۡجًراۖۡ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ أ

َ
َيََٰقۡوِم لَٓا أ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
ِۚ أ  ٥١ َفَطَرنِٓي

. و ای قوم من، از پروردگارتان طلب آمرزش کنید،  52

سپس به سوی او بازگردید ]و توبه کنید[ تا ]باران[ آسمان 

نیرویتان بیفزاید و  را پیاپی بر شما بفرستد و نیرویی بر

 گنهکارانه ]از حق[ روی نگردانید«.

َمآَء   َوَيََٰقۡوِم ٱۡسَتۡغفُِرواْ َربهُكۡم ُثمه تُوبُٓواْ إِلَۡيهِ يُۡرِسِل ٱلسه
هۡواْ   تُِكۡم َولَا َتَتَول ِۡدَراٗرا َويَزِۡدُكۡم قُوهًة إِلَيَٰ قُوه َعلَۡيُكم م 

 ٥٢ ُمجۡرِِمينَ 

ای  د، دلیل روشنی برایمان نیاورده . آنان گفتند: »ای هو53

کنیم و به  و ما به ]خاطر[ گفتار تو، معبودانمان را رها نمی

 آوریم.تو ایمان نمی

قَالُواْ َيَُٰهوُد َما ِجۡئتََنا بِبَي َِنةٖ َوَما َنحُۡن بَِتارِكِٓي َءالَِهتَِنا َعن  
 ٥٣ قَۡولَِك َوَما َنحُۡن لََك بُِمۡؤِمنِينَ 

گوییم که برخی از معبودانمان ز این نمی. ]ما چیزی[ ج54

ای[«. ]هود[ گفت:  اند ]و دیوانه شدهبه تو گزندی رسانده

گیرم و شما ]نیز[ گواه باشید که من از  »هللا را گواه می

 دهید بیزارم.آنچه ]با هللا[ شریک قرار می

ََٰك َبۡعُض َءالَِهتَِنا بُِسوٖٓءِۗ قَاَل إِ  ها ٱۡعتََرى ۡشِهُد  إِن نهُقوُل إِل
ُ
ن ِٓي أ

ا تُۡشِرُكونَ  ِمه ن ِي بَرِٓيء  م 
َ
َ َوٱۡشَهُدٓواْ أ  ٥٤ ٱَّلله

. ]آری،[ به جز او ]تعالی، از هر معبودی بیزارم[. پس  55

 همگى ]در باره[ من نقشه بکشید و مهلتم ندهید. 
 ٥٥ ِمن ُدونِهِۖۦۡ فَِكيُدونِي َجمِيٗعا ُثمه لَا تُنِظُرونِ 

ام.  پروردگار من و شماست توکل کرده. من بر هللا که 56

ای نیست، مگر اینکه در حیطۀ قدرت و هیچ جنبنده

 تردید، پروردگارم بر راه راست است.فرمانروایِى اوست. بی

ها ُهَو   ا ِمن َدآبهٍة إِل ِ َرب ِي َوَرب ُِكمِۚ مه إِن ِي تَوَكهلُۡت عَلَى ٱَّلله
ْۚ إِنه َرب ِي  ُۢ بَِناِصَيتَِهآ ۡسَتقِيمٖ َءاِخُذ  ٥٦ عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

[ من یقیناً آنچه را كه  . پس اگر روی بگردانید، ]بدانید که57

ام به شما به خاطر آن به سوى شما فرستاده شده 

رساندم؛ و پروردگار من، قومی غیر از شما را جانشین  

توانید هیچ زیانی به او برسانید  کند و شما نمی]تان[ می

 پروردگارم بر همه چیز، نگهبان است«. تردید،]چرا که[ بی

ۦٓ إِلَۡيُكۡمْۚ   رِۡسلُۡت بِهِ
ُ
آ أ بۡلَۡغُتُكم مه

َ
هۡواْ َفَقۡد أ فَإِن تََول

ونَُهۥ َشۡيـ ًاْۚ إِنه َرب ِي   َويَۡسَتۡخلُِف َرب ِي قَۡوًما َغيَۡرُكۡم َولَا تَُضرُّ
ِ َشۡيٍء َحفِيظ  

 ٥٧ عَلَىَٰ ُكل 

]عذاب[ ما فرارسید، هود و که فرمان  . و هنگامی58

که همراهش ایمان آورده بودند، به رحمتی از  کسانی را 

]جانب[ خویش نجات دادیم و آنان را از عذاب سخت 

 رهاندیم.

ِنها   هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ بَِرۡحمَةٖ م  ۡمُرنَا َنجهۡيَنا ُهوٗدا َوٱل
َ
ا َجآَء أ َولَمه

ِۡن َعَذاٍب غَ   ٥٨ لِيٖظ َوَنجهۡيَنَُٰهم م 

. و این ]قوم[ عاد بودند که آیات پروردگارشان را انکار  59

کردند و از پیامبرانش نافرمانی نمودند و از فرمان هر 

 گری پیروی کردند.سرکشِ ستیزه

ۖۡ َجَحُدواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم وََعَصۡواْ رُُسلَُهۥ َوٱتهَبُعٓواْ   َوتِلَۡك عَاد 
ِ َجبهاٍر َعنِي

ۡمَر ُكل 
َ
 ٥٩ دٖ أ

. و در این دنیا و روز قیامت ]نیز[ لعنتی به دنبالشان 60

است. آگاه باشید! قوم عاد به پروردگارشان کفر ورزیدند. 

 هان! عاد ـ قوم هودـ ]از رحمت الهی[ دور باد! 

لَٓا إِنه عَاٗدا  
َ
ۡنَيا لَۡعَنٗة َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ أ تۡبُِعواْ فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ

ُ
َوأ

 ْ لَا ُبۡعٗدا ل َِعادٖ قَۡوِم ُهودٖ  َكَفُروا
َ
 ٦٠ َربهُهۡمُۗ أ
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. و به سوی ]قوم[ ثمود، برادرشان ـ صالح ـ را 61

]فرستادیم[. او گفت: »ای قوم من، هللا را عبادت کنید که  

حق[ ندارید. او شما را از زمین پدید آورد جز او معبودی ]به

بطلبید   و آبادانِى آن را به شما واگذاشت؛ پس از او آمرزش

تردید، سپس به سویش بازگردید ]و توبه کنید[. بی

 پروردگارم نزدیک ]و[ اجابتگر است«. 

َ َما   َخاُهۡم َصَٰلِٗحاْۚ قَاَل َيََٰقوِۡم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
۞َوِإلَيَٰ َثُموَد أ

ۡرِض  
َ
َِن ٱلۡأ ُكم م 

َ
نَشأ

َ
ۖۥۡ ُهَو أ ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل لَُكم م 

َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها فَٱۡسَتۡغفُِروُه ُثمه تُوبُٓواْ إِلَۡيهِِۚ إِنه َرب ِي قَرِيب   
ِجيب    ٦١ مُّ

. آنان گفتند: »ای صالح، پیش از این، تو میان ما مایۀ 62

امیدوارى بودى. آیا ما را از عبادت آنچه پدرانمان عبادت  

ما را به    داری؟ و به راستی، ما از آنچه کهکردند بازمی می

 کنی، سخت تردید داریم«.سوی آن دعوت می

ن  
َ
ََٰنآ أ َتۡنَهى

َ
ا َقۡبَل َهََٰذاۖٓۡ أ قَالُواْ َيََٰصَٰلُِح قَۡد ُكنَت فِيَنا َمرُۡجو ٗ

ا تَۡدُعونَآ إِلَۡيهِ   ِمه ٖ م  نهۡعُبَد َما َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا َوِإنهَنا لَفِى َشك 
 ٦٢ ُمرِيبٖ 

من، به من بگویید ]که[ اگر از  . ]صالح[ گفت: »ای قوم 63

سوی پروردگارم دلیل ]و معجزۀ[ آشکاری داشته باشم و 

او از جانب خویش رحمتی ]= نبوت[ به من بخشیده 

باشد، اگر از او نافرمانی کنم، چه کسی مرا در برابرِ هللا  

کند؟ ]آنگاه[ شما جز ]گمراهی و[ زیانکاری،  یاری می

 افزایید.]چیزی[ بر من نمی

َٰنِي ِمۡنُه  قَا  ب ِي َوَءاتَى ِن ره َرَءۡيُتۡم إِن ُكنُت عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
َ
َل َيََٰقۡوِم أ

ۖۥۡ َفَما تَزِيُدونَنِي   ِ إِۡن َعَصۡيُتُه َرۡحمَٗة َفَمن يَنُصُرنِي ِمَن ٱَّلله
 ٦٣ َغيَۡر َتخِۡسيرٖ 

شترِ هللا است که برای شما . ای قوم من، این ماده64

 دعوتم[؛ پس بگذارید تا در ای است ]بر درستیِ نشانه

زمیِن هللا بچرد و آزاری به او نرسانید که ]در غیر این  

 گیرد«.صورت،[ عذابی زودرس شما را فرامی

ُكۡل فِٓي  
ۡ
ۖۡ فََذُروَها تَأ ِ لَُكۡم َءايَٗة َوَيََٰقۡوِم َهَِٰذهِۦ نَاقَُة ٱَّلله

ُخَذُكۡم عَ 
ۡ
وَها بُِسوٖٓء َفَيأ ِۖۡ َولَا َتَمسُّ ۡرِض ٱَّلله

َ
َذاب   أ

 ٦٤ قَرِيب  

. اما آن ]ماده شتر[ را پِی کردند؛ آنگاه ]صالح به آنان[  65

مند های دنیا[ بهرههایتان ]از نعمتگفت: »سه روز در خانه

ای است گردید ]و پس از آن، عذاب خواهد آمد[. این وعده

 که دروغ نخواهد بود«. 

 َٰ َٰلَِك وَۡعٌد َغيُۡر  َفَعَقُروَها َفَقاَل َتَمتهُعواْ فِي َدارُِكۡم ثََل يهامِٖۖ َذ
َ
َثَة أ

 ٦٥ َمۡكُذوبٖ 

  . پس چون فرمان ]عذاب[ ما فرارسید، صالح و کسانی 66

را که همراهش ایمان آورده بودند به رحمتی از ]جانب[ 

گمان، خویش از ]عذاب و[ رسوایی آن روز نجات دادیم. بی

 ناپذیر است. پروردگارت همان توانمنِد شکست

ا جَ  هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ بَِرۡحمَةٖ  فَلَمه ۡمُرنَا َنجهۡيَنا َصَٰلِٗحا َوٱل
َ
آَء أ

ِنها َوِمۡن ِخۡزِي يَۡوِمئٍِذِۚ إِنه َربهَك ُهَو ٱلَۡقوِيُّ ٱلَۡعزِيزُ   ٦٦ م 

. و کسانی را که ستم کرده بودند، بانگی ]مرگبار[ 67

 فروگرفت؛ و در جای خویش به روی افتادند و هالک شدند.
ۡصَبُحواْ فِي دَِيَٰرِهِۡم  

َ
ۡيَحُة فَأ هِذيَن َظلَُمواْ ٱلصه َخَذ ٱل

َ
َوأ

 ٦٧ َجَٰثِِمينَ 

اند. آگاه باشید! . چنان که گویی هرگز در آن ]دیار[ نبوده68

ورزیدند. هان! ثمود ]از  ]قوم[ ثمود به پروردگارشان کفر 

 رحمت الهی[ دور باد!

هۡم َيۡغَنۡواْ  ن ل
َ
لَا ُبۡعٗدا  َكأ

َ
لَٓا إِنه َثُموَداْ َكَفُرواْ َربهُهۡمُۗ أ

َ
ُۗ أ فِيَهآ

 ٦٨ ل َِثُمودَ 
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. به راستی، فرستادگان ما با بشارت ]تولد فرزند[ نزد 69

ابراهیم آمدند ]و[ گفتند: »سالم ]بر تو[«. ]او نیز در پاسخ[  

گفت: »سالم ]بر شما[« و دیری نپایید که ]ابراهیم 

 ای بریان آورد. برایشان[ گوساله

َولََقۡد َجآَءۡت رُُسلَُنآ إِبَۡرَٰهِيَم بِٱلۡبُۡشَرىَٰ قَالُواْ َسَلَٰٗماۖۡ قَاَل  
ن َجآَء بِعِۡجٍل َحنِيذٖ 

َ
 ٦٩ َسَلَٰم ۖۡ َفَما لَبَِث أ

برند ]و . اما چون دید به سوی آن ]غذا[ دست نمی70

خورند[، با آنان احساس بیگانگی کرد و ]از بیم  چیزی نمی

قصد جانش را داشته باشند،[ ترسی از آنان به دل آنکه 

گرفت. ]فرشتگان[ گفتند: »نترس؛ ما به سوی قوم لوط  

 ایم«. فرستاده شده 

وَۡجَس ِمۡنُهۡم  
َ
يِۡدَيُهۡم لَا تَِصُل إِلَۡيهِ نَِكرَُهۡم َوأ

َ
ا َرَءآ أ فَلَمه

 ُ ۡرِسلَۡنآ إِلَيَٰ قَۡوِم ل
ُ
ْۚ قَالُواْ لَا َتخَۡف إِنهآ أ  ٧٠ وطٖ ِخيَفٗة

. و همسرش ]ساره که پشتِ پرده[ ایستاده بود، ]از  71

شنیدِن مژده تولد فرزند[ خندید؛ آنگاه او را به اسحاق و 

 پس از او به یعقوب بشارت دادیم.

ۡرَنََٰها بِإِۡسَحََٰق َوِمن َوَرآِء   تُُهۥ قَآئَِمة  فََضِحَكۡت فَبَشه
َ
َوٱۡمَرأ

 ٧١ إِۡسَحََٰق َيۡعُقوَب 

[ گفت: »ای وای بر من! آیا در حالی که خودم  . ]ساره72

[ است، فرزند پیرزنم و این شوهرم پیرمردی ]فرتوت

 «. آور استزایم؟ به راستی، این امری شگفتمی

نَا۠ َعُجوز  َوَهََٰذا َبۡعلِى َشۡيًخاۖۡ إِنه َهََٰذا  
َ
لُِد َوأ

َ
قَالَۡت َيََٰوۡيلََتيَٰٓ َءأ

 ٧٢ لََشۡيٌء َعِجيب  

کنی؟ گفتند: »آیا از فرمان هللا تعجب می. ]فرشتگان[ 73

رحمت هللا و برکاتش بر شما اهل خانه ]نبوت[ باد. 

ای  تردید، او ]تعالی در ذات و صفات و افعالش[ ستودهبی

 بزرگوار است«. 

ِ َوبَرََكَُٰتُهۥ   ِۖۡ َرۡحمَُت ٱَّلله ۡمرِ ٱَّلله
َ
َتۡعَجبِيَن ِمۡن أ

َ
قَالُٓواْ أ

ۡهَل 
َ
ِجيد  َعلَۡيُكۡم أ  ٧٣ ٱلَۡبۡيِتِۚ إِنهُهۥ َحمِيد  مه

. هنگامی که ترس از ]دل[ ابراهیم ]بیرون[ رفت و 74

بشارت ]تولد فرزند[ به او رسید، دربارۀ ]تأخیرِ عذاب یا 

نجات مؤمناِن[ قوم لوط با ما به بحث ]و چون و چرا[ 

 پرداخت. 

ۡوُع وََجآَءتۡهُ  ا َذَهَب َعۡن إِبَۡرَٰهِيَم ٱلره ٱلۡبُۡشَرىَٰ يَُجَِٰدلَُنا   فَلَمه
 ٧٤ فِي قَۡوِم لُوٍط 

. به راستی که ابراهیم بردبار و بسیار نیایشگر و 75

 بازآینده ]به درگاه ما[ بود. 
نِيب   َٰه  مُّ وه

َ
 ٧٥ إِنه إِبَۡرَٰهِيَم لَحَلِيٌم أ

. ]فرشتگان گفتند:[ »ای ابراهیم، از این ]سخن[ بگذر؛  76

ب[ پروردگارت فرارسیده ]چرا که[ به راستی فرمان ]عذا

ناپذیر برایشان خواهد است و مسلماً عذابی بازگشت

 آمد«.

ۡمُر َرب َِكۖۡ َوِإنهُهۡم  
َ
ۡعرِۡض َعۡن َهََٰذاۖٓۡ إِنهُهۥ قَۡد َجآَء أ

َ
إِبَۡرَٰهِيُم أ َيَٰٓ

 ٧٦ َءاتِيِهۡم َعَذاٌب َغيُۡر َمۡرُدودٖ 

. و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از ]تصور  77

مِى قومش نسبت به[ آنان نگران و دلتنگ شد و شربی

 گفت: »امروز، روز بسیار سختی است«. 

ا َجآَءۡت رُُسلَُنا لُوٗطا ِسٓيَء بِِهۡم وََضاَق بِِهۡم َذۡرٗعا َوَقاَل  َولَمه
 ٧٧ َهََٰذا يَوٌۡم َعِصيب  
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[ به  . و قوم او شتابان ]به قصد کامجویی از مهمانان لوط78

[  آوردند، در حالى كه پیش از آن ]نیز سوى ]خانۀ[ او هجوم 

شدند. ]لوط[ گفت: »ای قوم  مرتكب کارهای زشتى مى

من، اینان دختران ]= زناِن امتِ[ من هستند؛ ]با آنها ازدواج 

ترند؛ پس از هللا بترسید و مرا کنید.[ آنان برای شما پاکیزه

در ]مقابل[ مهمانانم شرمسار نکنید. آیا بین شما مرد 

 نیست ]که شما را از این کار بازدارد[؟«. خردمندی

وََجآَءهُۥ قَوُۡمُهۥ ُيۡهرَُعوَن إِلَۡيهِ َوِمن َقۡبُل َكانُواْ َيۡعَملُوَن  
ۡطَهُر لَُكۡمۖۡ فَٱتهُقواْ  

َ
ُؤلَآِء َبَناتِي ُهنه أ ي ِـ َاِتِۚ قَاَل َيََٰقوِۡم َهَٰٓ ٱلسه

لَيَۡس ِمن
َ
َ َولَا ُتخُۡزوِن فِي َضۡيِفٓىِۖ أ  ٧٨ ُكۡم رَُجل  رهِشيد  ٱَّلله

دانی که ما به دختران ]=  . آنان گفتند: »تو خود می79

دانی که ما چه  زناِن امتِ[ تو نیازی نداریم و خوب می

 خواهیم«. می

ٖ َوِإنهَك لََتۡعلَُم َما   قَالُواْ لََقۡد َعلِۡمَت َما لََنا فِي َبَناتَِك ِمۡن َحق 
 ٧٩ نُرِيدُ 

»کاش در برابر شما قدرتی داشتم یا . ]لوط[ گفت:  80

گاهی استوار ]همچون خانواده و توانستم به تکیهمی

 ببرم«. ام[ پناه قبیله

ۡو َءاوِٓي إِلَيَٰ ُرۡكٖن َشِديدٖ 
َ
نه لِي بُِكۡم قُوهًة أ

َ
 ٨٠ قَاَل لَۡو أ

. ]فرشتگان[ گفتند: »ای لوط، ما فرستادگان پروردگارت 81

ات را در  یابند؛ خانوادهست نمی هستیم. آنان هرگز به تو د

پاسی از شب،]از این شهر بیرون[ ببر و هیچ یک از شما 

به پشت سر نگاه نکند؛ مگر همسرت که آنچه ]از عذاب[  

رسد، قطعاً به او ]نیز[ خواهد رسید. در  که به آنان می

گاهشان صبح است. آیا صبح نزدیک حقیقت، وعده

 نیست؟« 

ۡهلَِك  قَالُواْ َيَٰلُوُط إِنها 
َ
ۡسِر بِأ

َ
رُُسُل َرب َِك لَن يَِصلُٓواْ إِلَۡيَكۖۡ فَأ

تََكۖۡ إِنهُهۥ  
َ
ها ٱۡمَرأ َحٌد إِل

َ
هۡيِل َولَا يَلَۡتفِۡت ِمنُكۡم أ َِن ٱل بِقِۡطٖع م 

ۡبُح   لَيَۡس ٱلصُّ
َ
ۡبُحْۚ أ َصاَبُهۡمْۚ إِنه َموِۡعَدُهُم ٱلصُّ

َ
ُمِصيُبَها َمآ أ

 ٨١ بَِقرِيبٖ 

ما فرارسید، آن ]سرزمین[ را زیر و   . هنگامی که فرمان82

 هایی پیاپی باریدیم. گِلرو کردیم و بر آنان سنگ
ۡمَطۡرنَا َعلَۡيَها 

َ
َٰلَِيَها َسافِلََها َوأ ۡمُرنَا َجَعلَۡنا َع

َ
ا َجآَء أ فَلَمه

نُضودٖ  يٖل مه ِ ِن ِسج   ٨٢ ِحَجاَرٗة م 

هایی که[ نزد پروردگارت نشاندار بود؛ و این  . ]سنگ83

 [ دور نیست. ب دردناک،[ از ستمکاران ]دیگر]عذا
َٰلِِميَن بَِبعِيدٖ  َسوهَمًة ِعنَد َرب َِكۖۡ َوَما ِهَي ِمَن ٱلظه  ٨٣ مُّ

. و به سوی ]مردم[ َمدیَن، برادرشان شعیب را 84

]فرستادیم[. او گفت: »ای قوم من، هللا را عبادت کنید که  

ن را کم حق[ جز او ندارید؛ و پیمانه و میزامعبودی ]به

بینم؛ و]لی[ از  نکنید. به راستی، شما را در نعمت می

 ترسم. عذاب روز فراگیر بر شما می

َ َما   َخاُهۡم ُشَعۡيٗباْۚ قَاَل َيََٰقوِۡم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
۞َوِإلَيَٰ َمۡدَيَن أ

ۖۥۡ َولَا تَنُقُصواْ ٱلِۡمۡكَياَل َوٱلِۡميَزاَنۖۡ إِن ِٓي   ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل لَُكم م 
رَ 

َ
حِيٖط أ َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٖم مُّ

َ
َُٰكم ِبخَيٖۡر َوِإن ِٓي أ  ٨٤ ى

. و ای قوم من، پیمانه و میزان را با عدالت، تمام ]و  85

کامل[ بپردازید و کاالهای مردم را کم ندهید و در زمین به  

 فساد ]و گناه[ نکوشید. 

ۡوفُواْ ٱلِۡمۡكَياَل 
َ
َوٱلِۡميَزاَن بِٱلۡقِۡسِطِۖ َولَا َتۡبَخُسواْ  َوَيََٰقۡوِم أ

ۡرِض ُمۡفِسِدينَ 
َ
ۡشَيآَءُهۡم َولَا َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ

َ
اَس أ  ٨٥ ٱلنه

[ هللا  . اگر ایمان داشته باشید، آنچه ]از كسب حالل که86

گذارد ]پس از تحویل کامل پیمانه و ترازو[، برایتان باقى می

 نیستم«.  بهتر است؛ و من بر شما نگهبان

نَا۠ َعلَۡيُكم  
َ
ۡؤِمنِيَنْۚ َوَمآ أ ِ َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتم مُّ بَقِيهُت ٱَّلله

 ٨٦ ِبحَفِيٖظ 
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دارد . آنان گفتند: »ای شعیب، آیا نمازت تو را بر آن می87

[ دست از آنچه پدرانمان عبادت که ]به ما امر کنی تا

خواهیم  کردند برداریم یا در اموالمان هر کاری که میمی

نکنیم؟ تو که بردبار ]و[ خردمندی ]پس چرا چنین  

 گویی؟[«. می

ن نهتُۡرَك َما َيۡعُبُد َءابَآُؤنَآ 
َ
ُمُرَك أ

ۡ
تَُك تَأ َصلَوَٰ

َ
قَالُواْ َيَُٰشَعۡيُب أ

نَت ٱلۡحَلِيُم  
َ
ْۖۡ إِنهَك لَأ ُؤا َٰلَِنا َما نََشَٰٓ ۡمَو

َ
ۡفَعَل فِٓي أ ن نه

َ
ۡو أ

َ
أ

 ٨٧ ٱلرهِشيدُ 

گفت: »ای قوم من، به من بگویید ]که[ اگر   . ]شعیب[88

از سوی پروردگارم دلیل ]و معجزۀ[ آشکاری داشته باشم 

و از جانب خویش روزِی نیکویی به من عطا کرده باشد، 

خواهم در آنچه شما را از  کنید؟[ و من نمی]آنگاه چه می

دارم با شما مخالفت کنم ]و خودم انجامش  آن بازمی

خواهم؛ و  در توان دارم، جز اصالح نمی [. تا آنجا کهدهم

توفیق من، جز به ]لطف و خواستِ[ هللا نیست؛ بر او توکل  

 گردم.ام و به سوی او بازمیکرده

ب ِي َوَرَزقَنِي ِمۡنُه   ِن ره َرَءۡيُتۡم إِن ُكنُت عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
َ
قَاَل َيََٰقۡوِم أ

َخالِفَ 
ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
َُٰكۡم َعۡنُهْۚ  رِۡزًقا َحَسٗناْۚ َوَمآ أ ۡنَهى

َ
ُكۡم إِلَيَٰ َمآ أ

  ِْۚ ها بِٱَّلله ها ٱلۡإِۡصَلََٰح َما ٱۡسَتَطۡعُتْۚ َوَما تَۡوفِيِقٓى إِل رِيُد إِل
ُ
إِۡن أ

نِيُب 
ُ
 ٨٨ َعلَۡيهِ تَوَكهلُۡت َوِإلَۡيهِ أ

. و ای قوم من، دشمنی ]و مخالفت[ با من سبب 89

هود یا قوم  نشود که همانند آنچه که به قوم نوح یا قوم 

صالح رسید، به شما ]نیز[ برسد؛ و ]به خصوص عذاب[ 

قوم لوط ]که از لحاظ زمان و مکان[ چندان از شما دور 

 نیست.

َصاَب  
َ
ِۡثُل َمآ أ ن يُِصيَبُكم م 

َ
َوَيََٰقۡوِم لَا َيجۡرَِمنهُكۡم ِشَقاقِٓي أ

ۡو قَۡوَم َصَٰلِٖحِۚ َوَما قَۡومُ 
َ
ۡو قَوَۡم ُهوٍد أ

َ
ِنُكم   قَۡوَم نُوٍح أ لُوٖط م 

 ٨٩ بَِبعِيدٖ 

. و از پروردگارتان آمرزش بخواهید؛ سپس به سوی او  90

تردید، پروردگارم مهربان ]و[  بازگردید ]و توبه کنید که[ بی

 [ است«.کنندگاندوستدار ]توبه

 ٩٠ َوٱۡسَتۡغفُِرواْ َربهُكۡم ُثمه تُوبُٓواْ إِلَۡيهِِۚ إِنه َرب ِي رَِحيم  َوُدود  

آنان گفتند: »ای شعیب، بسیاری از آنچه را که  . 91

فهمیم و یقیناً تو را در میان خود ناتوان  گویی نمی می

ات نبود، مسلماً سنگسارت بینیم؛ و اگر ]احترام[ قبیلهمی

 کردیم و تو نزد ما توانمند ]و گرانقدر[ نیستی«.می

ا  ِمه ََٰك فِيَنا  قَالُواْ َيَُٰشَعۡيُب َما َنۡفَقُه َكثِيٗرا م  َتُقوُل َوِإنها لَنََرى
نَت َعلَۡيَنا بَِعزِيزٖ 

َ
 ٩١ َضعِيٗفاۖۡ َولَۡولَا رَۡهُطَك لََرَجمَۡنََٰكۖۡ َوَمآ أ

ام نزد شما . ]شعیب[ گفت: »ای قوم من، آیا قبیله92

تر از هللا است که ]فرمان[ او را ]فراموش کردید و[ گرامی

روردگارم به آنچه  تردید، پاید. بیپشت سر خویش انداخته

 دهید احاطه دارد.انجام می

خَۡذُتُموهُ   ِ َوٱته َِن ٱَّلله َعزُّ َعلَۡيُكم م 
َ
رَۡهِطٓى أ

َ
قَاَل َيََٰقۡوِم أ

 ٩٢ َوَرآَءُكۡم ِظۡهرِيًّاۖۡ إِنه َرب ِي بَِما َتۡعَملُوَن ُمحِيط  

. و ای قوم من، شما به روش خود عمل کنید، من نیز  93

کنم. به زودى خواهید دانست كه  ]به روش خود[ عمل می

آید و دروغگو  عذاب رسواكننده بر چه كسى فرود مى 

 كیست. شما منتظر باشید و من ]نیز[ با شما در انتظارم«. 

ۖۡ َسوَۡف َتۡعلَُموَن   َِٰمل  َوَيََٰقۡوِم ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَانَتُِكۡم إِن ِي َع
تِيهِ َعَذاب  ُيخۡزِيهِ َوَمۡن ُهَو َكَٰذِ 

ۡ
ۖۡ َوٱۡرتَقُِبٓواْ إِن ِي  َمن يَأ ب 

 ٩٣ َمَعُكۡم َرقِيب  

. و چون فرمان ما فرارسید، شعیب و کسانی را که  94

همراهش ایمان آورده بودند، به رحمتی از ]جانب[ خویش  

نجات دادیم و کسانی را که ستم کردند، بانگی ]مرگبار[ 

 فروگرفت، که در جای خود به روی افتادند و هالک شدند؛

ا  هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ بَِرۡحمَةٖ   َولَمه ۡمُرنَا َنجهۡيَنا ُشَعۡيٗبا َوٱل
َ
َجآَء أ

ۡصَبُحواْ فِي دَِيَٰرِهِۡم  
َ
ۡيَحُة فَأ هِذيَن َظلَُمواْ ٱلصه َخَذِت ٱل

َ
ِنها َوأ م 

 ٩٤ َجَٰثِِمينَ 
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. چنان ]هالک شدند[ که گویی هرگز در آن ]دیار[  95

مت الهی[ دور باد! چنان نبودند. هان! ]قوم[ َمدیَن ]از رح

 که ]قوم[ ثمود دور شدند.

لَا ُبۡعٗدا ل َِمۡدَيَن َكَما بَعَِدۡت َثُمودُ 
َ
ُۗ أ هۡم َيۡغَنۡواْ فِيَهآ ن ل

َ
 ٩٥ َكأ

. و به راستی موسی را با آیات خود و دلیلی آشکار 96

 فرستادیم. 
بِينٍ  ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنا وَُسلَۡطَٰٖن مُّ

َ
 ٩٦ َولََقۡد أ

. به سوی فرعون و بزرگان ]و اشراِف قوِم[ او؛ اما آنان از  97

فرمان فرعون پیروی کردند و فرمان فرعون درست ]و 

 بخردانه[ نبود. 

ۡمُر فِرَۡعۡوَن  
َ
ۡمَر فِرَۡعۡوَنۖۡ َوَمآ أ

َ
إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ فَٱتهَبُعٓواْ أ

 ٩٧ بِرَِشيدٖ 

رود و آنان را  پیشاپیش قومش مى. ]فرعون[ روز قیامت 98

كند؛ و چه بد جایگاهی است که  به آتش ]دوزخ[ وارد مى

 شوند! به آن وارد می

ۖۡ َوبِۡئَس ٱلۡوِۡرُد   اَر ۡوَرَدُهُم ٱلنه
َ
َيۡقُدُم قَۡوَمُهۥ يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ فَأ

 ٩٨ ٱلَۡمۡوُرودُ 

چه  . و در این ]دنیا[ و روز قیامت، نفرین به دنبال دارند و 99

 بخشند!بد ارمغانی به آنان مى
ِۡفُد   تۡبُِعواْ فِي َهَِٰذهِۦ لَۡعَنٗة َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ بِۡئَس ٱلر 

ُ
َوأ

 ٩٩ ٱلَۡمۡرفُودُ 

ها . ]ای پیامبر،[ این ]برخی[ از خبرهای آن ]سرزمین100

کنیم؛ برخی از  و[ شهرهاست که آنها را برایت بازگو می

ی دیگر[ ویران ]گشته  آنها ]هنوز[ پابرجاست و ]برخ

 است[.

ُهۥ َعلَۡيَكۖۡ ِمۡنَها قَآئِم    ۢنَبآِء ٱلُۡقَرىَٰ َنُقصُّ
َ
َٰلَِك ِمۡن أ َذ

 ١٠٠ وََحِصيد  

. و ما به آنان ستم نکردیم؛ بلکه آنان ]خود[ به  101

که فرمان پروردگارت خویشتن ستم کردند؛ و هنگامی 

به   ]برای عذابشان[ فرارسید، معبودانشان که ]آنها را[ 

خواندند، سودی برایشان نرساندند ]و جای هللا می

 شان ندادند[ و بر آنان جز هالکت ]و تباهی[ نیفزودند.یاری

ۡغَنۡت َعۡنُهۡم  
َ
نُفَسُهۡمۖۡ َفَمآ أ

َ
َوَما َظلَۡمَنَُٰهۡم َوَلَِٰكن َظلَُمٓواْ أ

ا َجآ  همه ِ ِمن َشۡيٖء ل ۡمُر  َءالَِهُتُهُم ٱلهتِي يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
َء أ

 ١٠١ َرب َِكۖۡ َوَما َزاُدوُهۡم َغيَۡر تَتۡبِيبٖ 

. و چنین است بازخواستِ پروردگارت که اهالی 102

گرفت. [ بودند فرومیشهرهایی را که ستمکار ]و مشرک

 .گمان، بازخواستِ او دردناک و سخت استبی

َخَذ ٱلُۡقَرىَٰ َوِهَي َظَٰلِ 
َ
ۡخُذ َرب َِك إَِذآ أ

َ
ۥٓ  َوَكَذَٰلَِك أ ۡخَذهُ

َ
ْۚ إِنه أ َمٌة

لِيم  َشِديدٌ 
َ
 ١٠٢ أ

ای است برای ها، پند و[ نشانه. یقیناً در این ]داستان103

ترسد. آن ]روز،[ روزی است که از عذاب آخرت می کسی

کنند و آن که مردم را برای ]حسابرسی در[ آن جمع می

 بینند.]روز،[ روزی است که ]تمام اهل محشر[ آن را می

َٰلَِك يَۡوم    َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِمۡن َخاَف َعَذاَب ٱٓأۡلِخَرةِِۚ َذ إِنه فِي َذ
ۡشُهود   َٰلَِك يَۡوم  مه اُس َوَذ هُه ٱلنه جُۡموع  ل  ١٠٣ مه

. و ما آن ]روز[ را جز تا مدتی معی ن به تأخیر  104

 اندازیم.نمی 
ۡعُدودٖ  َجٖل مه

َ
ها لِأ ۥٓ إِل ُرُه ِ  ١٠٤ َوَما نَُؤخ 

. وقتی این روز فرا رسد هیچ کس جز به اجازۀ او ]=  105

گوید؛ ]در آن روز[ برخی از آنان بدبختند و هللا[ سخن نمی

 ]برخی دیگر[ نیکبخت. 

ها بِإِۡذنِهۚۦِْ فَِمۡنُهۡم َشِقى   وََسعِيد   ِت لَا تَكَلهُم َنۡفٌس إِل
ۡ
 ١٠٥ يَۡوَم يَأ
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و[ در آتش   اندکه بدبخت شدند، ]دوزخی  . اما کسانی106

 ای برایشان است.]با هر دم و بازدمی[ ضج ه و ناله
ارِ لَُهۡم فِيَها َزفِير  وََشِهيقٌ  هِذيَن َشُقواْ فَِفى ٱلنه ا ٱل مه

َ
 ١٠٦ فَأ

ها و زمین ]باقی[ است، در آن ]عذاب[ . تا آسمان107

جاودانند؛ مگر آنکه پروردگارت بخواهد ]که موحدان گناهکار 

تردید، پروردگارت آنچه را که  ج سازد[. بیرا از دوزخ خار

 دهد.بخواهد انجام می

ها َما َشآَء   ۡرُض إِل
َ
َُٰت َوٱلۡأ َمََٰو َخَٰلِِديَن فِيَها َما َداَمِت ٱلسه

ال  ل َِما يُرِيدُ   ١٠٧ َربَُّكْۚ إِنه َربهَك َفعه

که نیکبخت ]و سعادتمند[ شدند، تا . و اما کسانی 108

قی[ است، جاودانه در بهشتند؛ مگر ها و زمین ]باآسمان

آنکه پروردگارت بخواهد ]موحدان گناهکار را پیش از ورود به  

بهشت، در دوزخ مجازات کند. این نعمت،[ بخششی 

 پایان است. بی

هِذيَن ُسعُِدواْ فَِفى ٱلۡجَنهةِ َخَٰلِِديَن فِيَها َما َداَمِت   ا ٱل مه
َ
۞َوأ

ها مَ  ۡرُض إِل
َ
َُٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ١٠٨ ا َشآَء َربَُّكۖۡ َعَطآًء َغيَۡر َمجُۡذوذٖ ٱلسه

. پس، از ]باطل بودِن[ آنچه اینان ]= مشرکان[ عبادت 109

کنند در تردید نباش. آنان این معبودان را عبادت می

شکلی که پدرانشان  کنند مگر به ]تقلید و[ هماننمی 

کردند؛ و ما سهمشان را ]از عذاب[  ]نیز[ پیشتر عبادت می

 وکاست به آنان خواهیم داد.کم بی

ها َكَما   ِۚ َما َيۡعُبُدوَن إِل ا َيۡعُبُد َهَُٰٓؤلَآِء ِمه فَلَا تَُك فِي ِمۡريَةٖ م 
ْۚ َوِإنها لَُمَوفُّوُهۡم نَِصيَبُهۡم َغيَۡر   ِن َقۡبُل َيۡعُبُد َءابَآؤُُهم م 

 ١٠٩ َمنُقوٖص 

. و به راستی ]ما[ به موسی کتاب دادیم؛ سپس در  110

آن اختالف شد؛ و اگر پیشتر ]در مورد مهلت به گناهکاران 

و حسابرسی در قیامت[ سخنی از جانب پروردگارت بیان 

نشده بود، یقیناً ]در همین دنیا[ در میانشان داورى 

گشت[؛ و به راستی که آنان ]=  شد ]و عذاب نازل میمى

یهود و مشرکان[ دربارۀ ]حقانیتِ[ این ]قرآن[ سخت در 

 د. تردیدن

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب فَٱۡخُتلَِف فِيهِِۚ َولَۡولَا َكلَِمة   
ِۡنُه   ٖ م  ب َِك لَُقِضَي بَيَۡنُهۡمْۚ َوِإنهُهۡم لَِفى َشك  َسَبَقۡت ِمن ره

 ١١٠ ُمرِيبٖ 

. و پروردگارت ]پاداش[ اعمال همگان را قطعاً 111

کنند می تردید، او به آنچهوکاست خواهد داد. بیکم بی

 آگاه است.

ۡعَمَٰلَُهۡمْۚ إِنهُهۥ بَِما َيۡعَملُوَن  
َ
َِينهُهۡم َربَُّك أ ا لَُيَوف  همه ا ل

َوِإنه ُكل ٗ
 ١١١ َخبِير  

ای، ]در برابر . پس ]ای پیامبر،[ چنان که فرمان یافته112

که همراه تو ]به پیشگاه  مشرکان[ استقامت کن و کسی

د در دینداری استقامت کند[ الهی[ روی آورده است ]نیز بای

تردید، او به آنچه  و ]از حدود الهی[ تجازو نکنید. بی

 کنید بیناست.می

ْْۚ إِنهُهۥ بَِما   ِمۡرَت َوَمن تَاَب َمَعَك َولَا َتۡطَغۡوا
ُ
فَٱۡسَتقِۡم َكَمآ أ

 ١١٢ َتۡعَملُوَن بَِصير  

[ گرایش نیابید که ستم کردند ]= کافران  . به کسانی113

گر چنین کنید،[ آتش ]دوزخ[ به شما نیز خواهد رسید که ]ا

و در برابر هللا ]هیچ[ دوستی ندارید و آنگاه یاری 

 شوید. نمی 

اُر َوَما لَُكم   ُكُم ٱلنه هِذيَن َظلَُمواْ َفَتَمسه َولَا تَۡرَكُنٓواْ إِلَي ٱل
ۡولَِيآَء ُثمه لَا تُنَصُرونَ 

َ
ِ ِمۡن أ ِن ُدوِن ٱَّلله  ١١٣ م 

در دو طرف روز ]= آغاز و پایان روز[ و ساعاتی از . و 114

ها را از بین  ها بدیتردید، نیکیشب، نماز بگزار. بی

 برد. این ]سخن،[ پندی است برای پندپذیران.می

هۡيِلِۚ إِنه ٱلۡحََسَنَِٰت   َِن ٱل َهارِ َوُزلَٗفا م  َة َطَرفَيِ ٱلنه لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
َوأ

 َٰ ي ِـ َاِتِۚ َذ َٰكِرِينَ يُۡذهِبَۡن ٱلسه  ١١٤ لَِك ذِۡكَرىَٰ لِلذه
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تردید، هللا پاداش نیکوکاران  . و شکیبایی کن ]که[ بی115

 کند.را تباه نمی
ۡجَر ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

َ
َ لَا يُِضيُع أ  ١١٥ َوٱۡصبِۡر فَإِنه ٱَّلله

های پیش از شما ـ جز اندکی . پس چرا در میان امت116

نجات دادیم ـ ]مؤمنان و[ از کسانی که آنان را ]از عذاب[ 

خردمندانی نبودند که ]مردم را[ از فساد در زمین بازدارند؟  

و كسانى كه ستم كردند، به دنبال ناز و نعمتی که یافته  

 بودند رفتند و گناهکار بودند.

ْولُواْ بَقِيهةٖ َيۡنَهۡوَن َعِن  
ُ
فَلَۡولَا َكاَن ِمَن ٱلُۡقُروِن ِمن َقۡبلُِكۡم أ

 ِ نجَۡيَنا ِمۡنُهۡمُۗ َوٱتهَبَع  ٱلَۡفَسادِ ف
َ
ۡن أ ِمه ها قَلِيلٗا م  ۡرِض إِل

َ
ي ٱلۡأ

تۡرِفُواْ فِيهِ وََكانُواْ ُمجۡرِِمينَ 
ُ
هِذيَن َظلَُمواْ َمآ أ  ١١٦ ٱل

. و ]سنتِ[ پروردگارت ]هرگز[ چنین نبوده است که  117

که ساکنانش ]افرادی[ نیکوکار بودند ـ  شهرها را ـ در حالی

 ود کند. به ستم ناب

ۡهلَُها ُمۡصلُِحونَ 
َ
 ١١٧ َوَما َكاَن َربَُّك لُِيۡهلَِك ٱلُۡقَرىَٰ بُِظلٖۡم َوأ

خواست، ]همۀ[ مردم را یک . و اگر پروردگارت می118

داد؛ ولی ]آنان[ همواره  امت ]موحد و درستکار[ قرار می

 مختلفند. 

ۖۡ وَ  ٗة َوَِٰحَدٗة مه
ُ
اَس أ لَا يََزالُوَن  َولَۡو َشآَء َربَُّك لَجََعَل ٱلنه

 ١١٨ ُمخَۡتلِفِينَ 

. مگر كسانى كه پروردگارت به آنان رحم کرده باشد و  119

به همین هدف ]آزمودن به وسیله اختالف[ آنان را آفریده 

[ تحقق پذیرفته است است؛ و وعدۀ پروردگارت ]چنین

]كه:[ »قطعاً دوزخ را از جن و انسان ]گناهکار[ انباشته  

 خواهم ساخت«.

ه  ۡت َكلَِمُة َرب َِك  إِل َٰلَِك َخلََقُهۡمُۗ َوَتمه ا َمن رهِحَم َربَُّكْۚ َولَِذ
ۡجمَعِينَ 

َ
اِس أ ۡملََأنه َجَهنهَم ِمَن ٱلِۡجنهةِ َوٱلنه

َ
 ١١٩ لَأ

. و ]ای محمد،[ از اخبار پیامبران این همه را بر تو  120

كنیم تا دلت را با ]بیان[ آنها ثبات ]و آرامش[  حكایت مى 

ها[ حقیقت برایت آمده ؛ و در این ]سرگذشتبخشیم

ها[ پندی است ]برای کافران[ و است و ]این داستان

 تذکری است براى مؤمنان.

ۢنَبآِء ٱلرُُّسِل َما نُثَب ُِت بِهِۦ فَُؤاَدَكْۚ  
َ
ا نهُقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

وَُكل ٗ
 ١٢٠ َوذِۡكَرىَٰ لِلُۡمۡؤِمنِينَ وََجآَءَك فِي َهَِٰذهِ ٱلۡحَقُّ َوَموِۡعَظة  

آورند بگو: »شما به روش  . و به کسانی که ایمان نمی 121

 کنیم.خود عمل کنید، ما ]نیز به شیوۀ خود[ عمل می
هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَانَتُِكۡم إِنها   َوقُل ل ِل

َِٰملُونَ   ١٢١ َع

 ١٢٢ َوٱنَتِظُرٓواْ إِنها ُمنَتِظُرونَ  تردید، ما ]نیز[ منتظریم«.بی. و منتظر باشید ]كه[ 122

ها و زمین، از آِن هللا است  . و ]آگاهی از[ غیبِ آسمان123

شود؛ پس او را  و همۀ کارها به سوی او بازگردانده می 

کنید عبادت کن و بر او توکل نما؛ و پروردگارت از آنچه می

 ]هرگز[ غافل نیست. 

 ِ ۡمُر ُكلُُّهۥ  َوَّلِله
َ
ۡرِض َوِإلَۡيهِ يُرَۡجُع ٱلۡأ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  َغۡيُب ٱلسه

ا َتۡعَملُونَ   ١٢٣ فَٱۡعُبۡدهُ َوتَوَكهۡل َعلَۡيهِِۚ َوَما َربَُّك بَِغَٰفٍِل َعمه
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 سوره  یوسف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ الٓرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِينِ  . الر ]= الف. الم. را[. این آیاتِ کتاب روشنگر است.1

. ما آن را قرآنی ]به زبان[ عربی نازل کردیم؛ باشد که ]در  2

 مفاهیمش[ بیندیشید. 
نَزلَۡنَُٰه قُۡرَٰءنًا 

َ
ا لهَعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ إِنهآ أ  ٢ َعَربِي ٗ

ها را با وحی کردِن این  . ]ای پیامبر،[ ما بهترین داستان3

کنیم؛ و مسل ماً پیشتر تو ]از این  قرآن بر تو حکایت می

 خبر بودی.ها[ بیداستان

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك  
َ
ۡحَسَن ٱلَۡقَصِص بَِمآ أ

َ
َنحُۡن َنُقصُّ َعلَۡيَك أ

 ٣ ٱلُۡقۡرَءاَن َوِإن ُكنَت ِمن َقۡبلِهِۦ لَِمَن ٱلَۡغَٰفِلِينَ َهََٰذا 

. ]یاد کن از[ هنگامی که یوسف به پدرش ]یعقوب[ گفت:  4

»پدر جان، من ]در خواب[ یازده ستاره و خورشید و ماه 

 کردند«. دیدم. آنها را دیدم که برایم سجده می

بَِت إِن ِي رَ 
َ
أ بِيهِ َيَٰٓ

َ
َحَد َعَشَر َكۡوَكٗبا  إِۡذ قَاَل يُوُسُف لِأ

َ
يُۡت أ

َ
أ

ۡيُتُهۡم لِي َسَِٰجِدينَ 
َ
ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َرأ  ٤ َوٱلشه

گو  . ]یعقوب[ گفت: »پسرم، خوابت را به برادران خویش باز5

تردید، اندیشند؛ ]چرا که[ بینکن كه نیرنگى برایت مى

 شیطان دشمِن آشكاری برای انسان است. 

 ُرۡءيَاَك عَلَىَٰٓ إِۡخَوتَِك َفَيِكيُدواْ لََك  قَاَل َيَُٰبَنيه لَا َتۡقُصۡص 
بِين   ۡيَطََٰن لِلِۡإنَسَِٰن َعُدو   مُّ  ٥ َكۡيًداۖۡ إِنه ٱلشه

گزیند و ]علِم[ تعبیر . پروردگارت تو را این گونه برمی6

آموزد و نعمتش را بر تو و بر خاندان ها را به تو میخواب

این ]نیز[ بر  گردانَد؛ چنان که پیش ازیعقوب تمام می

تردید، پروردگارت  اجدادت ـ ابراهیم و اسحاق ـ تمام کرد. بی 

 دانای حکیم است«. 

َحادِيِث  
َ
وِيِل ٱلۡأ

ۡ
َوَكَذَٰلَِك َيجَۡتبِيَك َربَُّك َويَُعل ُِمَك ِمن تَأ

َها عَلَىَٰٓ   َتمه
َ
َويُتِمُّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيَك وَعَلَىَٰٓ َءاِل َيۡعُقوَب َكَمآ أ

بََوۡيَك 
َ
ْۚ إِنه َربهَك َعلِيٌم  أ ِمن َقۡبُل إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَحََٰق

 ٦ َحِكيم  

. به راستی که در ]داستان[ یوسف و برادرانش، برای 7

 هاست.ها و[ نشانهُپرسشگران ]دربارۀ یوسف، عبرت
آئِلِينَ  ۦٓ َءاَيَٰت  ل ِلسه  ٧ ۞لهَقۡد َكاَن فِي يُوُسَف َوِإۡخَوتِهِ

]برادرانش به یکدیگر[ گفتند: »یوسف و برادرش که . آنگاه 8

که ما یک  ترند؛ در حالیمان از ما محبوب]بنیامین[ نزد پدر

گروه ]نیرومند[ هستیم. حقا که پدرمان ]با این مهرورزِی 

 دلیل[ در گمراهِی آشکاری است. بی

بِيَنا ِمنها َونَ 
َ
َحبُّ إِلَيَٰٓ أ

َ
ُخوهُ أ

َ
حُۡن ُعۡصَبٌة  إِۡذ قَالُواْ لَُيوُسُف َوأ

بِينٍ  بَانَا لَِفى َضَلَٰٖل مُّ
َ
 ٨ إِنه أ

. ]یکی از برادران گفت:[ یوسف را بُکشید یا او را به  9

تان فقط به  سرزمینی ]دوردست[ بیفکنید تا توجه پدر

]سوی[ شما باشد و پس از آن ]توبه کنید و[ افرادی 

 شایسته باشید«.

ۡر
َ
وِ ٱۡطرَُحوهُ أ

َ
بِيُكۡم  ٱۡقُتلُواْ يُوُسَف أ

َ
ٗضا َيخُۡل لَُكۡم وَۡجُه أ

 ٩ َوتَُكونُواْ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ قَۡوٗما َصَٰلِِحينَ 

. یکی ]دیگر[ از آنان گفت: »یوسف را نکشید و اگر 10

خواهید[ کاری انجام دهید، او را در قعر چاه بیندازید تا ]می

برخی از مسافران ]کاروان[ او را برگیرند ]و با خود به جایی 

 ند[«.دور ببر

لُۡقوُه فِي َغَيََٰبِت  
َ
ِۡنُهۡم لَا َتۡقُتلُواْ يُوُسَف َوأ قَاَل قَآئِل  م 

َٰعِلِينَ  يهاَرةِ إِن ُكنُتۡم َف ِ يَلَۡتقِۡطُه َبۡعُض ٱلسه  ١٠ ٱلۡجُب 
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. ]سپس نزد یعقوب رفتند[ و گفتند: »پدر جان، چرا ما را 11

آنکه ما خیرخواهش   شماری؛ حالبر یوسف امین نمی

 م؟ هستی

َ۬منها عَلَىَٰ يُوُسَف َوِإنها لَُهۥ  
ۡ
بَانَا َما لََك لَا تَأ

َ
أ قَالُواْ َيَٰٓ

 ١١ لََنَِٰصُحونَ 

. فردا او را با ما ]به دشت[ بفرست تا ]در چمنزارها و 12

گلزارها[ بگردد و بازی کند؛ و ما به خوبی مراقب او  

 هستیم«. 

ۡرِسلُۡه َمَعَنا َغٗدا يَۡرَتۡع َويَلَۡعۡب َوِإ
َ
 ١٢ نها لَُهۥ لََحَٰفُِظونَ أ

کند . ]یعقوب[ گفت: »اینکه او را ببرید، مرا اندوهگین می13

ترسم كه گرگ او را بخورد و شما از او غافل  و از این می

 باشید«.

ُكلَُه  
ۡ
ن يَأ

َ
َخاُف أ

َ
ن تَۡذَهُبواْ بِهِۦ َوأ

َ
قَاَل إِن ِي لََيۡحُزنُنِٓي أ

نُتۡم َعۡنُه 
َ
ِئُۡب َوأ  ١٣ َغَٰفِلُونَ ٱلذ 

. آنان گفتند: »با وجود اینکه ما یک گروه ]نیرومند[ 14

هستیم، اگر ]اجازه دهیم که[ گرگ او را بخورد، قطعاً زیانکار 

 خواهیم بود«. 

ِئُۡب َوَنحُۡن ُعۡصَبٌة إِنهآ إِٗذا   َكلَُه ٱلذ 
َ
قَالُواْ لَئِۡن أ
 ١٤ لهَخَِٰسُرونَ 

بردند و همدست شدند  [ . هنگامی که او را ]همراه خود15

که او را در قعر چاه بیندازند، به او وحی کردیم که:  

ات[ [ قطعاً آنان را در حالی که هیچ ]درباره»]سرانجام

دانند، از ]چند و چون[ این کارشان آگاه خواهی نمی 

 .ساخت«

 ْۚ ِ ن َيجَۡعلُوُه فِي َغَيََٰبِت ٱلۡجُب 
َ
ۡجمَُعٓواْ أ

َ
ا َذَهُبواْ بِهِۦ َوأ   فَلَمه

ۡمرِهِۡم َهََٰذا وَُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 
َ
وَۡحۡيَنآ إِلَۡيهِ لَُتنَب ِئَنهُهم بِأ

َ
 ١٥ َوأ

بَاُهۡم ِعَشاٗٓء َيۡبُكونَ  شان آمدند.کنان نزد پدر . و شبانگاه، گریه16
َ
 ١٦ وََجآُءٓو أ

. گفتند: »پدرجان، ما ]دورتر[ رفتیم که مسابقه دهیم و 17

اشتیم و گرگ او را خورد؛ و هر یوسف را نزد اثاث خود گذ

چند که راستگو باشیم، تو ]هرگز سخن[ ما را باور نخواهی  

 کرد«.

بَانَآ إِنها َذَهۡبَنا نَۡستَبُِق َوتََرۡكَنا يُوُسَف ِعنَد َمَتَٰعَِنا 
َ
أ قَالُواْ َيَٰٓ

هَنا َولَۡو ُكنها َصَِٰدقِينَ  نَت بُِمۡؤِمٖن ل
َ
ِئُۡبۖۡ َوَمآ أ َكلَُه ٱلذ 

َ
 ١٧ فَأ

. و پیراهن او را ]آغشته[ با خونی دروغین ]برای یعقوب[  18

آوردند. ]او[ گفت: »]چنین نیست؛[ بلکه ]هوای[ نفس  

شما کاری ]ناشایست[ را برایتان آراسته است؛ پس صبرى  

گویید یاریگرِ [ و هللا در ]مورد[ آنچه مینیكو ]برایم بهتر است

 [ است«. ]من

لَۡت لَُكۡم   وََجآُءو عَلَىَٰ قَِميِصهِۦ بَِدٖم َكِذٖبِۚ قَاَل بَۡل َسوه
ُ ٱلُۡمۡسَتَعاُن عَلَىَٰ َما   ۖۡ َوٱَّلله ۡمٗراۖۡ فََصبۡر  َجمِيل 

َ
نُفُسُكۡم أ

َ
أ

 ١٨ تَِصُفونَ 

آورِ خود را فرستادند؛ او َدلوش . و کاروانی آمد و آنان آب19

[ انداخت ]و چون یوسف را باال کشید[ گفت:  را ]در چاه

دهید! این یک نوجوان است«؛ و ]پس از نجاتش[ او  »مژده 

را همچون یک کاال]ی ارزشمند از دیگران[ پنهان داشتند؛ 

 کردند آگاه بود.و]لی[ هللا به آنچه می

ۖۥۡ قَاَل َيَٰبُۡشَرىَٰ   ۡدلَيَٰ َدلَۡوُه
َ
ۡرَسلُواْ َوارَِدُهۡم فَأ

َ
وََجآَءۡت َسيهاَرة  فَأ

ُۢ بَِما َيۡعَملُونَ َهََٰذا ُغَلَٰم ْۚ  ُ َعلِيُم ْۚ َوٱَّلله وهُ بَِضََٰعٗة َسرُّ
َ
 ١٩ َوأ

. و ]سرانجام[ او را به بهایی اندک ـ چند درهم ـ فروختند 20

 میل بودند.و در]بارۀ نگه داشتِن[ او بی
َوَشَرۡوُه بَِثَمِۭن َبخٖۡس َدَرَٰهَِم َمۡعُدوَدةٖ وََكانُواْ فِيهِ ِمَن  

َٰهِِدينَ   ٢٠ ٱلزه
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آن شخص از ]مردم[ مصر ]= عزیز[ که او را خریده  . و21

بود، به همسرش گفت: »مقامش را گرامی بدار. امید 

است که برایمان سودمند باشد یا او را به فرزندی بگیریم«.  

و اینچنین بود که یوسف را در ]آن[ سرزمین، ارجمند ]و 

ر  مقتدر[ گرداندیم تا تعبیر خواب به او بیاموزیم؛ و هللا بر کا

 دانند.خویش ]توانا و[ چیره است؛ ولی بیشتر مردم نمی

َُٰه   ۡكرِمِي َمۡثَوى
َ
ۦٓ أ تِهِ

َ
ِۡصَر لِٱۡمَرأ َُٰه ِمن م  هِذي ٱۡشتََرى َوَقاَل ٱل

نها لُِيوُسَف   ۡو َنتهِخَذهُۥ َولَٗداْۚ َوَكَذَٰلَِك َمكه
َ
ن يَنَفَعَنآ أ

َ
َعَسيَٰٓ أ

وِيلِ 
ۡ
ۡرِض َولُِنَعل َِمُهۥ ِمن تَأ

َ
ُ غَالٌِب  فِي ٱلۡأ َحادِيِثِۚ َوٱَّلله

َ
 ٱلۡأ

اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه
َ
ۡمرِهِۦ َوَلَِٰكنه أ

َ
 ٢١ عَلَىَٰٓ أ

. و چون ]یوسف به اوج[ نیروی جوانی رسید، حکمت و 22

کاران را اینچنین پاداش دانش به او عطا کردیم؛ و نیکو

 دهیم.می

ۥٓ َءاَتۡيَنَُٰه ُحكۡ  هُ ُشده
َ
ا بَلََغ أ زِي  َولَمه

ٗما وَِعلۡٗماْۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡ
 ٢٢ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

اش بود، از وی . و آن زنی که او ]= یوسف[ در خانه23

ها را بست و گفت: »بیا ]که[ در  تقاضای کامجویی کرد و در

اختیارِ تو ]هستم[«. ]یوسف[ گفت: »پناه بر هللا! آن مرد،  

رامی داشته  ]شوهرِ تو و[ سرورِ من است ]و[ جایگاهم را گ

است ]پس چگونه به او خیانت کنم؟[ یقیناً ستمکاران 

 شوند«. رستگار نمی

ََٰب   بَۡو
َ
َوَرََٰوَدتُۡه ٱلهتِي ُهَو فِي بَيۡتَِها َعن نهۡفِسهِۦ وََغلهَقِت ٱلۡأ

ۡحَسَن َمۡثَواَيۖۡ  
َ
ِۖۡ إِنهُهۥ َرب ِٓي أ َوَقالَۡت َهۡيَت لََكْۚ قَاَل َمَعاَذ ٱَّلله

َٰلُِمونَ إِنهُهۥ لَا يُ   ٢٣ ۡفلُِح ٱلظه

. و در حقیقت، ]آن زن[ قصد او کرد و او ]= یوسف نیز[ ـ 24

کرد. ما اگر ُبرهان پروردگارش را ندیده بودـ قصد آن زن می

اینچنین ]کردیم[ تا بدی و زشتکاری را از او دور سازیم. به  

 راستی که او از بندگان مخلصِ ما بود. 

ۡت  ن رهَءا بُۡرَهََٰن َرب ِهۚۦِْ َكَذَٰلَِك  َولََقۡد َهمه
َ
بِهِۖۦۡ وََهمه بَِها لَۡولَٓا أ

ْۚ إِنهُهۥ ِمۡن ِعَبادِنَا   وَٓء َوٱلَۡفۡحَشآَء لَِنۡصرَِف َعۡنُه ٱلسُّ
 ٢٤ ٱلُۡمۡخلَِصينَ 

دو به طرف در شتافتند و ]همسرِ عزیزِ مصر[  . و هر25

ن هنگام[  پیراهن او]= یوسف[ را از پشت پاره کرد و ]در ای

شوهرش را در آستانۀ در یافتند. ]آن[ زن گفت: »کیفر 

که قصد بدی به خانوادۀ تو داشته باشد چیست؛ جز کسی 

 اینکه زندانی شود یا عذابی دردناک ]ببیند[؟« 

لَۡفَيا َسي َِدَها  
َ
ۡت قَِميَصُهۥ ِمن ُدبُرٖ َوأ َوٱۡستََبَقا ٱلَۡباَب َوَقده

ن  لََدا ٱلَۡباِبِۚ قَالَۡت َما  
َ
هٓا أ ۡهلَِك ُسوًٓءا إِل

َ
َراَد بِأ

َ
َجَزآُء َمۡن أ

لِيم  
َ
ۡو َعَذاٌب أ

َ
 ٢٥ يُۡسَجَن أ

. ]یوسف[ گفت: »او از من کامجویی کرد؛« و ]در آن  26

هنگام[ شاهدی از بستگان آن زن، ]چنین[ شهادت داد: 

»اگر پیراهنش از جلو پاره شده باشد، این زن راست 

 دروغگوست؛  گوید و آن مرد ]= یوسف[می

ۡهلَِهآ إِن  
َ
ِۡن أ قَاَل ِهَي َرََٰوَدتۡنِي َعن نهۡفِسيِۚ وََشِهَد َشاهِد  م 

َكاَن قَِميُصُهۥ قُده ِمن ُقُبٖل فََصَدقَۡت وَُهَو ِمَن  
َِٰذبِينَ   ٢٦ ٱلَۡك

. و]لی[ اگر پیراهنش از پشت پاره شده باشد، این زن  27

 گوید و آن مرد راستگوست«. دروغ می 
 قَِميُصُهۥ قُده ِمن ُدبُرٖ فََكَذبَۡت وَُهَو ِمَن  َوِإن َكانَ 

َِٰدقِينَ   ٢٧ ٱلصه

. چون ]عزیز مصر[ دید که پیراهن او از پشت پاره شده 28

است، ]به حقیقت پی ُبرد و[ گفت: »این از نیرنگِ شما 

 ]زنان[ است. به راستی که نیرنگ شما بزرگ است.

ا َرَءا قَِميَصُهۥ قُده ِمن ُدبُ  ۖۡ إِنه  فَلَمه رٖ قَاَل إِنهُهۥ ِمن َكۡيِدُكنه
 ٢٨ َكۡيَدُكنه َعِظيم  
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. ای یوسف، از این ]ماجرا[ درگذر و ]تو ای زن،[ برای 29

 ای«. کار بودهتردید خطا گناهت آمرزش بخواه که بی
ۡعرِۡض َعۡن َهََٰذاْۚ َوٱۡستَۡغفِرِي لَِذۢنبِِكِۖ إِنهِك ُكنِت  

َ
يُوُسُف أ

 ٢٩ ِمَن ٱلۡخَاِطـ ِينَ 

. ]هنگامی که این خبر منتشر شد[ برخی از زنان در  30

شهر گفتند: »همسر عزیز ]مصر[، از غالم ]جوان[ خویش  

اش گشته  کند ]و[ سخت شیفتهتقاضای کامجویی می 

 بینیم«. است. ما او را واقعاً در گمراهی آشکاری می

ُت 
َ
ََٰها َعن  ۞َوَقاَل نِۡسَوة  فِي ٱلَۡمِديَنةِ ٱۡمَرأ َٰوُِد َفَتى ٱلَۡعزِيزِ تَُر

بِينٖ  ََٰها فِي َضَلَٰٖل مُّ  ٣٠ نهۡفِسهِۖۦۡ قَۡد َشَغَفَها ُحبًّاۖۡ إِنها لَنََرى

. وقتی ]همسرِ عزیز[ نیرنگ ]و بدگویِی[ آنان را شنید، 31

]شخصی را برای دعوت[ به سراغشان فرستاد و مجلسی 

بریدن غذا[   برایشان ترتیب داد و به هر یک از آنان ]برای

چاقویی داد و به یوسف گفت: »بر ]جمعِ[ آنان وارد شو«.  

]زنان[ چون او را دیدند، ]او را[ بسیار بزرگ]وار و زیبا[ 

هایشان را زخمی شمردند و ]از شدت شگفتی[ دست

کردند و گفتند: »پناه بر هللا! این بشر نیست؛ این جز 

 ای بزرگوار نیست«. فرشته

 ِ ا َسِمَعۡت ب ۡعَتَدۡت لَُهنه  فَلَمه
َ
ۡرَسلَۡت إِلَۡيِهنه َوأ

َ
َمۡكرِهِنه أ

ِيٗنا َوَقالَِت ٱۡخُرۡج   ِۡنُهنه ِسك  ا َوَءاتَۡت ُكله َوَِٰحَدةٖ م  ُمتهَكـ ٗ
يِۡدَيُهنه َوقُلَۡن  

َ
ۡعَن أ ۡكبَۡرنَُهۥ َوَقطه

َ
ۥٓ أ ۡيَنُه

َ
ا َرأ ۖۡ فَلَمه َعلَۡيِهنه

ِ َما َهََٰذا بََشًرا إِۡن  ها َملَك  َكرِيم  َحََٰش َّلِله  ٣١ َهََٰذآ إِل

. ]همسر عزیز[ گفت: »این ]جواِن زیباروی،[ همان است 32

کردید. ]آری،[ در حقیقت، من  که مرا دربارۀ او سرزنش می

از او تقاضای کامجویی نمودم و]لی[ او خویشتنداری کرد؛ و  

دهم انجام ندهد، قطعاً  ]اینک[ اگر آنچه را به او دستور می

 شود و مسلماً از خوارشدگان خواهد بود«.میزندانی 

هِذي لُۡمُتنهنِي فِيهِِۖ َولََقۡد َرََٰودتُُّهۥ َعن   قَالَۡت فََذَٰلُِكنه ٱل
هۡم َيۡفَعۡل َمآ َءاُمُرُهۥ لَيُۡسَجنَنه   نهۡفِسهِۦ فَٱۡسَتۡعَصَمۖۡ َولَئِن ل

َٰغِرِينَ  َِن ٱلصه  ٣٢ َولََيُكوٗنا م 

را، زندان برای من از آنچه  . ]یوسف[ گفت: »پروردگا33

تر است؛ و اگر خوانند محبوب]اینها[ مرا به سویش می

یابم و ]اگر نیرنگشان را از من نگردانی، به آنان گرایش می

 چنین کنم،[ نادان خواهم بود«. 

ها   ا يَۡدُعونَنِٓي إِلَۡيهِِۖ َوِإل َحبُّ إِلَيه ِممه
َ
ۡجُن أ ِ ِ ٱلس  قَاَل َرب 

َِن  تَۡصرِۡف َعن ِي كَ  ُكن م 
َ
ۡصُب إِلَۡيِهنه َوأ

َ
ۡيَدُهنه أ

 ٣٣ ٱلَۡجَِٰهلِينَ 

. پروردگارش ]دعای[ او را اجابت کرد و نیرنگشان را از او  34

 تردید، او شنوای داناست.بازگرداْند. بی 
ْۚ إِنهُهۥ ُهَو   فَٱۡسَتَجاَب لَُهۥ َربُُّهۥ فََصَرَف َعۡنُه َكۡيَدُهنه

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٣٤ ٱلسه

ها]ی  . آنگاه پس از آنکه ]عزیز مصر و اطرافیانش[ نشانه35

پاکدامنِی یوسف[ را دیدند، تصمیم گرفتند ]برای سرپوش 

 آبرویی،[ او را تا مدتی زندانی کنند.گذاشتن بر این بی

ُواْ ٱٓأۡلَيَِٰت لَيَۡسُجُننهُهۥ َحتهيَٰ  
َ
ِنُۢ َبۡعِد َما َرأ ُثمه بََدا لَُهم م 

 ٣٥ ِحينٖ 

[ یکی از  دو جوان همراه او وارد زندان شدند. ]روزى. و 36

آن دو گفت: »من ]در خواب،[ خود را دیدم که ]انگور برای[  

ام که بر  فشارم« و دیگری گفت: »من خواب دیدهشراب می 

برم ]و[ پرندگان از آن  سر خویش ]ظرف[ نانی می

خورند. ما را از تعبیر آن آگاه کن ]که[ قطعاً تو را از  می

 بینیم«. کاران میکونی

ۡعِصُر  
َ
َٰنِٓي أ َرى

َ
َحُدُهَمآ إِن ِٓي أ

َ
ۡجَن َفَتَياِنِۖ قَاَل أ ِ َوَدَخَل َمَعُه ٱلس 

ِسي ُخبٗۡزا  
ۡ
ۡحمُِل فَۡوَق َرأ

َ
َٰنِٓي أ َرى

َ
َخمۡٗراۖۡ َوَقاَل ٱٓأۡلَخُر إِن ِٓي أ

ََٰك ِمنَ  ۦٓۖۡ إِنها نََرى وِيلِهِ
ۡ
يُۡر ِمۡنُهۖۡ نَب ِۡئَنا بَِتأ ُكُل ٱلطه

ۡ
  تَأ

 ٣٦ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
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. ]یوسف[ گفت: »هیچ غذایی برای خوردن نزدتان 37

رسد، مگر آنکه پیش از رسیدنش، شما را از ]کیفیت  نمی 

ها[ آگاه خواهم ساخت. این ]اخبار  و[ حقیقت آن ]= خواب

غیبی و تعبیر خواب،[ از چیزهایی است که پروردگارم به  

ی را که به هللا  من آموخته است. در حقیقت، من آییِن قوم

ورزند،  آورند و به ]سرای[ آخرت ]نیز[ کفر میایمان نمی 

 ام.ترک کرده

وِيلِهِۦ  
ۡ
تُُكَما بَِتأ

ۡ
ها َنبهأ ۦٓ إِل تِيُكَما َطَعام  تُۡرَزَقانِهِ

ۡ
قَاَل لَا يَأ

ِۚ إِن ِي تََرۡكُت ِملهَة   ا َعلهَمنِي َرب ِٓي َٰلُِكَما ِممه تَِيُكَماْۚ َذ
ۡ
ن يَأ

َ
َقۡبَل أ

ِ وَُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم َكَٰفُِرونَ قَ  ها يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله  ٣٧ ۡوٖم ل

. و از آیین پدرانم ـ ابراهیم و اسحاق و یعقوب ـ پیروی 38

ام. برای ما سزاوار نیست که چیزی را شریک هللا قرار  نموده

دهیم. این ]عبادت هللا به یگانگی،[ از فضل هللا بر ما و بر 

 گزارند.ولی بیشتر مردم سپاس نمی ]همۀ[ مردم است؛ 

َوٱتهَبۡعُت ِملهَة َءابَآِءٓي إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَبْۚ َما َكاَن  
ِ َعلَۡيَنا  َٰلَِك ِمن فَۡضِل ٱَّلله ِۚ َذ ِ ِمن َشۡيٖء ُّۡشرَِك بِٱَّلله ن ن

َ
لََنآ أ

اِس لَا يَۡشُكُرونَ  ۡكثََر ٱلنه
َ
اِس َوَلَِٰكنه أ  ٣٨ وَعَلَى ٱلنه

. ای رفقای زندانی من، آیا معبودان پراکنده ]و متعدد[ 39

 بهترند، یا هللا یگانۀ پیروزمند؟
َِٰحُد   ُ ٱلَۡو ِم ٱَّلله

َ
ِقُوَن َخيٌۡر أ َتَفر  ۡربَاب  مُّ

َ
ۡجِن َءأ ِ َيََٰصَِٰحَبِي ٱلس 

ارُ   ٣٩ ٱلَۡقهه

کنید، مگر . شما به جای او ]معبودی را[ عبادت نمی40

اید. هللا  که خود و پدرانتان بر آنها نهادهمعنی[ هایی ]بی نام

هیچ دلیلی بر ]حقانیت[ آنها نازل نکرده است. فرمانروایی، 

تنها از آن هللا است ]و[ فرمان داده است که جز او را عبادت 

نکنید. این همان دین راست و استوار است؛ ولی بیشتر 

 دانند.مردم نمی 

هآ  ۦٓ إِل نُتۡم   َما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدونِهِ
َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَماٗٓء َسمه

َ
أ

ها   ُ بَِها ِمن ُسلَۡطٍَٰنِۚ إِِن ٱلۡحُۡكُم إِل نَزَل ٱَّلله
َ
آ أ َوَءابَآؤُُكم مه

يُن ٱلَۡقي ُِم َوَلَِٰكنه   ِ َٰلَِك ٱلد  هٓا إِيهاهُْۚ َذ ها َتۡعُبُدٓواْ إِل ل
َ
َمَر أ

َ
ِ أ َّلِله

اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه
َ
 ٤٠ أ

شود[ و به  قای زندانی من، یکی از شما ]آزاد می. ای رف41

َسرَور خویش شراب خواهد نوشاند؛ و اما دیگری به دار  

شود و پرندگان از ]مغز[ سرش خواهند خورد.  آویخته می

امری که در ]مورد[ آن از من نظر خواستید، ]چنین[ مقدر  

 شده است«.

آ  مه
َ
ۡجِن أ ِ ا  َيََٰصَِٰحَبِي ٱلس  مه

َ
َحُدُكَما فَيَۡسِقى َربهُهۥ َخمۡٗراۖۡ َوأ

َ
أ

ۡمُر  
َ
ِسهۚۦِْ قُِضَي ٱلۡأ

ۡ
أ يُۡر ِمن ره ُكُل ٱلطه

ۡ
ٱٓأۡلَخُر َفُيۡصلَُب َفَتأ

هِذي فِيهِ تَۡسَتۡفتَِيانِ   ٤١ ٱل

. و ]یوسف[ به یکی از آن دو ]جوان[ که دانست رها 42

  شود، گفت: »نزد سرورت ]= پادشاه[ از من یاد کن«؛می

و]لی[ شیطان یاد کردن ]از یوسف نزد[ َسرورش را از خاطرِ  

وی ]= ساقی پادشاه[ ُبرد و او ]= یوسف[ چندین سال 

 ]دیگر نیز[ در زندان باقی ماند. 

ِۡنُهَما ٱۡذُكۡرنِي ِعنَد َرب َِك   نهُهۥ نَاٖج م 
َ
هِذي َظنه أ َوَقاَل لِل

ۡيَطَُٰن ذِۡكَر َرب ِهِۦ فَلَبَِث  َُٰه ٱلشه نَسى
َ
ۡجِن بِۡضَع  فَأ ِ  فِي ٱلس 

 ٤٢ ِسنِينَ 

. و ]روزی[ پادشاه گفت: »من ]در خواب[ دیدم که هفت 43

خورند؛ و هفت خوشۀ سبز  گاو چاق را هفت ]گاو[ الغر می

و ]هفت خوشۀ[ دیگر را خشک ]دیدم[. ای بزرگان، اگر  

 کنید، در]بارۀ[ خوابم نظر دهید«. تعبیر خواب می

ُكلُُهنه َسۡبٌع   َوَقاَل ٱلَۡملُِك إِن ِيٓ 
ۡ
َرىَٰ َسۡبَع َبَقَرَٰٖت ِسَماٖن يَأ

َ
أ

َها   يُّ
َ
أ َخَر يَابَِسَٰٖتِۖ َيَٰٓ

ُ
ِعَجاف  وََسۡبَع ُسۢنُبَلٍَٰت ُخۡضٖر َوأ

ۡفُتونِي فِي ُرۡءَيََٰي إِن ُكنُتۡم لِلرُّۡءيَا َتۡعبُُرونَ 
َ
 ٤٣ ٱلَۡملَُأ أ

هایی پریشان است و ما به  . آنان گفتند: »]اینها[ خواب44

 ها دانا نیستیم«.یر این ]گونه[ خوابتعب
ۡحَلَِٰم بَِعَٰلِِمينَ 

َ
وِيِل ٱلۡأ

ۡ
ۡحَلَٰمِٖۖ َوَما َنحُۡن بَِتأ

َ
ۡضَغَُٰث أ

َ
 ٤٤ قَالُٓواْ أ
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. و یکی از آن دو ]زندانی[ که نجات یافته بود، پس از  45

[ ها ]یوسف[ را به یاد آورد ]و[ گفت: »مرا به ]زندانمدت 

 ]خواب[ به شما خبر دهم«.  بفرستید تا دربارۀ تعبیر آن

نَب ِئُُكم  
ُ
نَا۠ أ

َ
ٍة أ مه

ُ
َكَر َبۡعَد أ هِذي َنجَا ِمۡنُهَما َوٱده َوَقاَل ٱل

ۡرِسلُونِ 
َ
وِيلِهِۦ فَأ

ۡ
 ٤٥ بَِتأ

. ]او به زندان رفت و گفت:[ »یوسف، ای ]مرد[ راستگو،  46

در]بارۀ این خواب که[ هفت گاو چاق را هفت گاو ]الغر[ 

[ خشکیدۀ وشۀ سبز و ]هفت خوشۀخورند و هفت خمی

دیگر، برایمان نظر بده ]و آن را تعبیر كن[ تا نزد مردم برگردم؛ 

 [ بدانند.های تو راشاید آنها ]تعبیر این خواب و توانایی

فۡتَِنا فِي َسۡبِع َبَقَرَٰٖت ِسَماٖن  
َ
يُق أ ِ د  ِ َها ٱلص  يُّ

َ
يُوُسُف أ

ُكلُُهنه َسۡبٌع ِعَجاف  وََسۡبِع ُسۢن
ۡ
َخَر  يَأ

ُ
ُبَلٍَٰت ُخۡضٖر َوأ

اِس لََعلهُهۡم َيۡعلَُمونَ  رِۡجُع إِلَي ٱلنه
َ
 ٤٦ يَابَِسَٰٖت لهَعل ِٓى أ

. ]یوسف[ گفت: »هفت سال پیاپی ]با جدی ت[ 47

کنید ـ جز اندکی که  کشاورزی کنید و آنچه را که درو می

 اش ]کنار[ بگذارید. خورید ـ با خوشهمی

ٗبا َفَما َحَصدتُّۡم فََذُروُه فِي  قَاَل 
َ
تَۡزرَُعوَن َسۡبَع ِسنِيَن َدأ

ُكلُونَ 
ۡ
ا تَأ ِمه ها قَلِيلٗا م  ۦٓ إِل  ٤٧ ُسۢنُبلِهِ

. سپس بعد از آن ]دوراِن رونق[، هفت ]سال قحطِی[  48

اید  ها ]کنار[ گذاشتهآید که آنچه را برای آن سالسخت می

 کنید.بذر[ ذخیره می خورید، جز اندکی که آن را ]برای می

ۡمُتۡم   ُكلَۡن َما قَده
ۡ
َٰلَِك َسۡبع  ِشَداد  يَأ تِي ِمنُۢ َبۡعِد َذ

ۡ
ُثمه يَأ

ا ُتحِۡصُنونَ  ِمه ها قَلِيلٗا م   ٤٨ لَُهنه إِل

رسد كه  . سپس بعد از آن هفت ]سال،[ سالی فرامی49

شود و در آن سال، ]بر اثر باران فراوانی نصیب مردم مى

 گیرند«.های روغنی[ عصاره مىها و دانهمیوهفراوانى، از 

اُس َوفِيهِ   َٰلَِك عَام  فِيهِ ُيَغاُث ٱلنه تِي ِمنُۢ َبۡعِد َذ
ۡ
ُثمه يَأ

 ٤٩ َيۡعِصُرونَ 

. پادشاه ]چون این تعبیر را شنید[ گفت: »او را نزد من 50

بیاورید«. اما وقتی فرستادۀ ]پادشاه[ نزد او آمد، ]یوسف[  

ازگرد و از او بپرس که ماجرای زنانی گفت: »نزد سرورت ب

های خود را بریدند چه بود؟ قطعاً پروردگارم به  که دست

 نیرنگِ آنان آگاه است«. 

ا َجآَءهُ ٱلرهُسوُل قَاَل ٱرِۡجۡع إِلَيَٰ   َوَقاَل ٱلَۡملُِك ٱۡئُتونِي بِهِۖۦۡ فَلَمه
ۡعَن   َٰتِي َقطه ْۚ إِنه َرب ِي  َرب َِك فَۡسـ َلُۡه َما بَاُل ٱلن ِۡسَوةِ ٱله يِۡدَيُهنه

َ
أ

 ٥٠ بَِكۡيِدهِنه َعلِيم  

که   . ]پادشاه آن زنان را خواست و[ گفت: »هنگامی51

یوسف را به سوی خویش دعوت کردید، جریان کارتان چه 

بود؟« گفتند: »پناه بر هللا! ما هیچ گناهی در او سراغ 

نداریم«. ]در این هنگام[ همسر عزیز گفت: »اکنون حق  

آشکار شد: من ]بودم که[ از وی تقاضای کامجویی کردم ]و 

 او پاکدامنی ورزید[ و یقیناً راستگوست. 

قَاَل َما َخۡطُبُكنه إِۡذ َرََٰودتُّنه يُوُسَف َعن نهۡفِسهۚۦِْ قُلَۡن  
ُت ٱلَۡعزِيزِ  

َ
ِۚ قَالَِت ٱۡمَرأ ِ َما َعلِۡمَنا َعلَۡيهِ ِمن ُسوٖٓء َحََٰش َّلِله

نَا۠ َرََٰودتُُّهۥ َعن نهۡفِسهِۦ َوِإنهُهۥ لَِمَن  ٱلَٰٔۡـَن َحۡصَحَص 
َ
 ٱلۡحَقُّ أ

َِٰدقِينَ   ٥١ ٱلصه

. این ]اعتراف[ برای آن است که ]عزیز مصر[ بداند من در  52

ام و اینکه هللا نیرنگِ خائنان را به  پنهان به او خیانت نکرده

 رسانَد. جایى نمى 

 ِ ُخۡنُه ب
َ
ن ِي لَۡم أ

َ
َٰلَِك لَِيۡعلََم أ َ لَا َيۡهِدي َكۡيَد  َذ نه ٱَّلله

َ
ٱلَۡغۡيِب َوأ

 ٥٢ ٱلۡخَآئِنِينَ 

شک، نفس  شمارم. بی. من هرگز خود را بیگناه نمی 53

دهد گرِ انسان، او را[ پیوسته به بدی فرمان می]وسوسه

تردید،  مگر نفس ]کسی[ که پروردگارم به او رحم كند. بی

 پروردگارم آمرزندۀ مهربان است«.

ها َما رَِحَم   وِٓء إِل ُۢ بِٱلسُّ اَرُة مه
َ
ۡفَس لَأ ُِئ َنۡفِسٓيِۚ إِنه ٱلنه بَر 

ُ
۞َوَمآ أ

ِۚ إِنه َرب ِي َغُفور  رهِحيم    ٥٣ َرب ِٓي
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. و پادشاه گفت: »او ]= یوسف[ را نزدم بیاورید ]تا 54

مشاورِ[ ویژۀ خود گردانم«. پس چون ]یوسف نزدش آمد و[ 

[ گفت: »تو امروز نزد ما ارجمند با وی صحبت کرد، ]پادشاه

 ]و[ امین هستی«. 

ا َكلهَمُهۥ   ۡسَتۡخلِۡصُه لَِنۡفِسيِۖ فَلَمه
َ
ۦٓ أ َوَقاَل ٱلَۡملُِك ٱۡئُتونِي بِهِ

ِمين  
َ
 ٥٤ قَاَل إِنهَك ٱلَۡيوَۡم لََدۡيَنا َمِكيٌن أ

هاى ]مالی [ گفت: »مرا بر ]سرپرستِى[ خزانه. ]یوسف55

تردید، من نگهبانى بگمار ]كه[ بی[ سرزمین و غذایِی این

 دانا هستم«.

ۡرِضِۖ إِن ِي َحفِيٌظ َعلِيم  
َ
 ٥٥ قَاَل ٱۡجَعلۡنِي عَلَىَٰ َخَزآئِِن ٱلۡأ

. و این گونه به یوسف در سرزمین ]مصر[ منزلت ]و 56

توانست به هر جا برود و[ در قدرت[ دادیم ]آنچنان[ كه ]می

گزید. ما رحمت خواست، اقامت مىهر جایی از آن که مى

رسانیم و پاداش خود را به هر کس که بخواهیم می

 کنیم.نیکوکاران را تباه نمی

  ْۚ  ِمۡنَها َحۡيُث يََشآُء
ُ
أ ۡرِض يَتََبوه

َ
نها لُِيوُسَف فِي ٱلۡأ َوَكَذَٰلَِك َمكه

ۡجَر ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
َ
ۖۡ َولَا نُِضيُع أ هَشآُء  ٥٦ نُِصيُب بَِرۡحمَتَِنا َمن ن

اند و که ایمان آوردهناً پاداش آخرت برای کسانی . و یقی57

 اند، بهتر است.کردهپرهیزگاری 
هِذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ َيتهُقونَ  ۡجُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخيۡر  ل ِل

َ
 ٥٧ َولَأ

. و ]چون سرزمین کنعان را خشکسالی فراگرفت[ 58

رد گندم به مصر[ آمدند و بر او وا برادران یوسف ]برای تهیۀ

که آنان وی را  شدند. ]او[ آنها را شناخت در حالی 

 نشناختند.

وََجآَء إِۡخَوةُ يُوُسَف فََدَخلُواْ َعلَۡيهِ َفَعَرَفُهۡم وَُهۡم لَُهۥ  
 ٥٨ ُمنِكُرونَ 

هایشان را آماده کرد، ]به آنان[ گفت:  . هنگامی که بار59

بیاورید. »]نوبت آینده،[ برادری را که از پدرتان دارید، نزد من 

دهم و بهترین  بینید که من پیمانه را تمام میآیا نمی 

 میزبانم؟ 

بِيُكۡمْۚ  
َ
ِۡن أ ٖخ لهُكم م 

َ
زَُهم ِبجََهازِهِۡم قَاَل ٱۡئُتونِي بِأ ا َجهه َولَمه

نَا۠ َخيُۡر ٱلُۡمنِزلِينَ 
َ
وفِي ٱلَۡكۡيَل َوأ

ُ
ن ِٓي أ

َ
لَا تََرۡوَن أ

َ
 ٥٩ أ

ای نزد من نخواهید یمانه. و اگر او را نزدم نیاوردید، پ60

 داشت و به من نزدیک نشوید«. 
تُونِي بِهِۦ فَلَا َكۡيَل لَُكۡم ِعنِدي َولَا  

ۡ
هۡم تَأ فَإِن ل

 ٦٠ َتۡقَربُونِ 

. ]برادران[ گفتند: »او را از پدرش خواهیم خواست و 61

 کنیم«.حتماً این کار را می
بَاهُ َوِإنها لََفَٰ 

َ
 ٦١ عِلُونَ قَالُواْ َسُنَرَٰوُِد َعۡنُه أ

یشان را ]که  ها. و ]یوسف[ به غالمانش گفت: »سرمایه62

هایشان بگذارید؛ اند، مخفیانه[ در باربرای خرید غله آورده

که به سوی خانوادۀ خود بازگشتند، آن را  شاید هنگامی  

 ]ببینند و[ بشناسند. امید است که بازآیند«. 

ُهۡم فِي رَِحالِِهۡم لََعلهُهۡم  َوَقاَل لِفِۡتَيَٰنِهِ ٱۡجَعلُواْ بَِضََٰعتَ 
ۡهلِِهۡم لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 

َ
 ٦٢ َيۡعرِفُوَنَهآ إَِذا ٱنَقلَُبٓواْ إِلَيَٰٓ أ

شان بازگشتند، گفتند: »پدر  . هنگامی که به سوی پدر63

جان، پیمانه ]و سهِم غل ۀ نوبت آینده[ را از ما بازداشتند؛ 

فرست تا سهمی ]از غل ه[  پس برادرمان ]بنیامین[ را با ما ب

 بگیریم و ما حتماً مراقبش خواهیم بود«. 

بَانَا ُمنَِع ِمنها ٱلَۡكۡيُل  
َ
أ بِيِهۡم قَالُواْ َيَٰٓ

َ
ا رََجُعٓواْ إِلَيَٰٓ أ فَلَمه

َخانَا نَۡكَتۡل َوِإنها لَُهۥ لََحَٰفُِظونَ 
َ
ۡرِسۡل َمَعَنآ أ

َ
 ٦٣ فَأ



 

یوسٔف سوره ٔ  

 

221 

 

 يوسف 

پیشتر شما را گونه که  . ]یعقوب[ گفت: »آیا همان64

نسبت به برادرش ]یوسف[ امین داشتم، ]این بار هم[ بر او  

تریِن امین بدانم؟ هللا بهترین نگهبان است و او مهربان

 مهربانان است«.

ِخيهِ ِمن  
َ
ِمنُتُكۡم عَلَىَٰٓ أ

َ
ها َكَمآ أ قَاَل َهۡل َءاَمُنُكۡم َعلَۡيهِ إِل

رۡ 
َ
ُ َخيٌۡر َحَٰفِٗظاۖۡ وَُهَو أ َِٰحمِينَ َقۡبُل فَٱَّلله  ٦٤ َحُم ٱلره

شان را یافتند که به  . و چون بار خود را گشودند، سرمایه65

آنان بازگردانده شده بود. گفتند: »پدر جان، ]دیگر[ چه  

خواهیم؟ این سرمایۀ ماست که به ما بازگردانده شده می

است؛ ]به این وسیله[ براى خانوادۀ خود آذوقه ]فراوانی[ 

كنیم و ]با بردِن ان ]نیز[ محافظت مىآوریم و از برادرممى

گیریم. این پیمانه ]برای بنیامین[ یک بارِ شتر اضافه می

 عزیز مصر، کار[ آسانی است«.

ۡت إِلَۡيِهۡمۖۡ قَالُواْ   ا َفَتُحواْ َمَتََٰعُهۡم وََجُدواْ بَِضََٰعَتُهۡم ُرده َولَمه
ۡت  بَانَا َما َنۡبِغىِۖ َهَِٰذهِۦ بَِضََٰعُتَنا ُرده

َ
أ ۡهلََنا   َيَٰٓ

َ
إِلَۡيَناۖۡ َونَِميُر أ

َٰلَِك َكۡيل  يَِسير   َخانَا َونَۡزَداُد َكۡيَل بَعِيٖرِۖ َذ
َ
 ٦٥ َوَنحَۡفُظ أ

. ]یعقوب[ گفت: »هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا با  66

من به نام هللا پیمان استوارى ببندید كه قطعاً او را نزد من  

یک  ای[ شوید ]و هیچآورید، مگر آنكه گرفتار ]حادثهبازمی 

نجات نیابید[«. وقتی ]عهد و[ پیمان استوار خویش را به او  

گوییم ]گواه و[  دادند، ]یعقوب[ گفت: »هللا بر آنچه می

 نگهبان است«. 

  ِ َِن ٱَّلله ۡرِسلَُهۥ َمَعُكۡم َحتهيَٰ تُۡؤتُوِن َمۡوثِٗقا م 
ُ
قَاَل لَۡن أ

ن 
َ
هٓا أ ۦٓ إِل تُنهنِي بِهِ

ۡ
آ َءاتَۡوُه َمۡوثَِقُهۡم قَاَل  لََتأ ُيحَاَط بُِكۡمۖۡ فَلَمه

ُ عَلَىَٰ َما َنُقوُل َوكِيل    ٦٦ ٱَّلله

توجه  . و ]همچنین[ گفت: »ای پسرانم، ]برای آنکه جلب67

نکنید، همگی[ از یک دروازه وارد ]شهر[ نشوید؛ بلکه از  

های مختلف وارد شوید و ]البته من با این سفارش[  دروازه

وانم چیزی از ]قضا و قَدرِ[ هللا را از شما دور کنم. تنمی 

ام و  ُحکم، جز برای هللا نیست؛ بر او توکل کرده

 کنند. کنندگان باید بر او توکل توکل

َٰٖب   بَۡو
َ
َوَقاَل َيََٰبنِيه لَا تَۡدُخلُواْ ِمنُۢ بَاٖب َوَِٰحٖد َوٱۡدُخلُواْ ِمۡن أ

ۡغنِي َعنُكم م ِ 
ُ
ِقَةِٖۖ َوَمآ أ َتَفر  ِ ِمن َشۡيٍءِۖ إِِن ٱلۡحُۡكُم  مُّ َن ٱَّلله

ِۖۡ َعلَۡيهِ تَوَكهلُۡتۖۡ وََعلَۡيهِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمَتوَك ِلُونَ  ها َّلِله  ٦٧ إِل

. و وقتی همان گونه که پدرشان به آنان دستور داده بود 68

وارد شدند، ]این شیوۀ ورود،[ آنان را از ]قضای[ هللا 

خواسته قلبی یعقوب را   بازنداشت؛ ولی ]هر چه بود،[

[ آنچه به او آموخته بودیم، داراى  برآورده کرد. او از ]بركتِ 

 دانند.[ بود؛ ولى بیشتر مردم نمى دانشى ]فراوان

ا َكاَن ُيۡغنِي َعۡنُهم   بُوُهم مه
َ
َمرَُهۡم أ

َ
ا َدَخلُواْ ِمۡن َحۡيُث أ َولَمه

ها َحاَجٗة فِي َنۡفِس  ِ ِمن َشۡيٍء إِل َِن ٱَّلله ََٰهاْۚ  م  َيۡعُقوَب قََضى
اِس لَا   ۡكثََر ٱلنه

َ
َوِإنهُهۥ لَُذو ِعلٖۡم ل َِما َعلهۡمَنَُٰه َوَلَِٰكنه أ

 ٦٨ َيۡعلَُمونَ 

. و چون ]برادران[ بر یوسف وارد شدند، برادرش 69

]بنیامین[ را نزد خود جای داد ]و به آهستگی به او[ گفت:  

کردند  مان[ می»من برادرت هستم؛ و از کارهایی که ]برادران

 اندوهگین نباش«. 

نَا۠  
َ
ۖۡ قَاَل إِن ِٓي أ َخاهُ

َ
ا َدَخلُواْ عَلَىَٰ يُوُسَف َءاَوىَٰٓ إِلَۡيهِ أ َولَمه
ُخوَك فَلَا تَبَۡتئِۡس بَِما كَانُواْ َيۡعَملُونَ 

َ
 ٦٩ أ

که بارهایشان را آماده کرد، جام ]پادشاه[ را   . هنگامی70

ای بانگ گذاشت؛ آنگاه ندادهندهدر بارِ برادرش ]بنیامین[ 

 برآورد ]که[: »ای کاروانیان، قطعاً شما دزد هستید«.

ِخيهِ ُثمه  
َ
َقايََة فِي رَۡحِل أ ِ زَُهم ِبجََهازِهِۡم َجَعَل ٱلس  ا َجهه فَلَمه

ُتَها ٱلۡعِيُر إِنهُكۡم لََسَٰرِقُونَ  يه
َ
ذهَن ُمَؤذ ٌِن أ

َ
 ٧٠ أ

کردند و گفتند: »چه گم  . ]برادراِن یوسف[ رو به آنان 71

 اید؟«کرده
اَذا َتۡفقُِدونَ  ۡقَبلُواْ َعلَۡيِهم مه

َ
 ٧١ قَالُواْ َوأ
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ایم و ]آن  . ]کارگزاران[ گفتند: »پیمانۀ پادشاه را گم کرده72

که بانگ برآورده بود گفت:[ هر کس آن را بیاورد، یک بار 

 شتر ]جایزه[ دارد و من ضامن این ]پاداش[ هستم«. 

 ْ نَا۠   قَالُوا
َ
َنۡفقُِد ُصَواَع ٱلَۡملِِك َولَِمن َجآَء بِهِۦ ِحمُۡل بَعِيٖر َوأ

 ٧٢ بِهِۦ زَِعيم  

دانید . ]برادران یوسف[ گفتند: »به هللا سوگند، شما می73

ایم تا در این سرزمین فساد کنیم و ما ]هرگز[  که ما نیامده

 ایم«. دزد نبوده

ِ لََقۡد َعلِۡمُتم مه  ۡرِض َوَما  قَالُواْ تَٱَّلله
َ
ا ِجۡئَنا لُِنۡفِسَد فِي ٱلۡأ

 ٧٣ ُكنها َسَٰرِقِينَ 

ۥٓ إِن ُكنُتۡم َكَِٰذبِينَ  . ]آنان[ گفتند: »اگر دروغگو باشید، کیفرش چیست؟« 74 ُؤُه  ٧٤ قَالُواْ َفَما َجَزَٰٓ

که ]آن پیمانه[ در بارش پیدا شود،  . گفتند: »کیفر کسی 75

و به بردگِی شما ]این است که[ خودش کیفر آن باشد ]

 کنیم«. درآید[. ما ستمکاران را این گونه مجازات می

ۚۥْ َكَذَٰلَِك   ُؤُه ُؤُهۥ َمن وُِجَد فِي رَۡحلِهِۦ َفُهَو َجَزَٰٓ قَالُواْ َجَزَٰٓ
َٰلِِمينَ  زِي ٱلظه

 ٧٥ َنجۡ

. آنگاه ]یوسف[ پیش از بار برادرش، شروع به  76

]پیمانه[ را از بار  های آنان کرد؛ سپس آن وجوی[ بار]جست

اندیشی برادرش بیرون کشید. این گونه برای یوسف چاره

کردیم؛ ]تا بتواند بنیامین را نزد خود نگه دارد؛ زیرا او[ طبق  

توانست برادرش را بازداشت كند، آیین پادشاه ]مصر[ نمى

مگر اینكه هللا بخواهد. ما هر که را بخواهیم ]به[ درجاتی  

دانشى، نید که[ فراتر از هر صاحببریم؛ و ]بداباال مى 

 دانشورى است. 

ِخيهِ ُثمه ٱۡسَتۡخرََجَها ِمن وِعَآِء  
َ
وِۡعَيتِِهۡم َقۡبَل وِعَآِء أ

َ
 بِأ

َ
َفَبَدأ

َخاهُ فِي دِيِن  
َ
ُخَذ أ

ۡ
ِخيهِِۚ َكَذَٰلَِك كِۡدنَا لُِيوُسَفۖۡ َما َكاَن لَِيأ

َ
أ

ْۚ نَۡرَفُع دَ  ُ ن يََشآَء ٱَّلله
َ
هٓا أ ُۗ َوفَۡوَق  ٱلَۡملِِك إِل هَشآُء ن ن َرَجَٰٖت مه

ِ ذِي ِعلٍۡم َعلِيم  
 ٧٦ ُكل 

. ]برادران[ گفتند: »اگر او دزدی کرده است ]شگفت  77

نیست؛ چرا که[ برادرش ]نیز[ پیش از این دزدی کرده بود.  

را[ بر   یوسف آن را در دل خویش پنهان داشت و ]ناراحتی

نظر جایگاه، ]از   آنان آشکار نکرد ]و با خود[ گفت: »شما از

کنید، ترید و هللا به آنچه بیان میكنید[ بدآنچه وانمود مى

 داناتر است«.

َها  َسره
َ
ْۚ فَأ هُهۥ ِمن َقۡبُل خ  ل

َ
۞قَالُٓواْ إِن يَۡسِرۡق َفَقۡد َسَرَق أ

كَاٗناۖۡ   نُتۡم َشر   مه
َ
يُوُسُف فِي َنۡفِسهِۦ َولَۡم ُيۡبِدَها لَُهۡمْۚ قَاَل أ

ۡعلَ 
َ
ُ أ  ٧٧ ُم بَِما تَِصُفونَ َوٱَّلله

 . گفتند: »ای عزیز، او پدر پیری دارد ]که طاقت دوری78

فرزندش را ندارد[؛ پس یکی از ما را به جای او بگیر. به  

 بینیم«. راستی که ما تو را از نیکوکاران می

َحَدنَ 
َ
ٗبا َشۡيٗخا َكبِيٗرا فَُخۡذ أ

َ
ۥٓ أ َها ٱلَۡعزِيُز إِنه لَُه يُّ

َ
أ ا  قَالُواْ َيَٰٓ

ََٰك ِمَن ٱلُۡمۡحِسنِينَ  ۥٓۖۡ إِنها نََرى  ٧٨ َمكَانَُه

. ]یوسف[ گفت: »پناه بر هللا از اینکه جز آن كسی را كه  79

ایم بازداشت كنیم! در این صورت كاالیمان را نزدش یافته

]اگر کس دیگری را به جای او بازداشت کنیم،[ قطعاً 

 ستمكار خواهیم بود«. 

ن
َ
ِ أ ۥٓ إِنهآ   قَاَل َمَعاَذ ٱَّلله ها َمن وََجۡدنَا َمَتََٰعَنا ِعنَدهُ ُخَذ إِل

ۡ
نهأ

 ٧٩ إِٗذا لهَظَٰلُِمونَ 

. هنگامی که ]برادران[ از او ناامید شدند، نجواکنان 80

ای رفتند. ]برادر[ بزرگشان گفت:  ]برای مشورت[ به گوشه

دانید كه پدرتان با نام هللا پیمانى استوار از شما »مگر نمى

ای [ در مورد یوسف چه کوتاهیو پیشتر ]نیز گرفته است

روم تا پدرم به من  كردید؟ من هرگز از این سرزمین نمى

ام داورى كند ]که[  اجازه ]بازگشت[ دهد یا ]آنکه[ هللا درباره

 تردید، او بهترین داور است.بی

 َ ل
َ
اۖۡ قَاَل َكبِيرُُهۡم أ ا ٱۡستَۡيـ َُسواْ ِمۡنُه َخلَُصواْ َنجِي ٗ ۡم َتۡعلَُمٓواْ  فَلَمه

ِ َوِمن َقۡبُل  َِن ٱَّلله ۡوثِٗقا م  َخَذ َعلَۡيُكم مه
َ
بَاُكۡم قَۡد أ

َ
نه أ

َ
أ

بِٓي  
َ
َذَن لِٓي أ

ۡ
ۡرَض َحتهيَٰ يَأ

َ
بَۡرَح ٱلۡأ

َ
َما فَرهطُتۡم فِي يُوُسَفۖۡ فَلَۡن أ

ُ لِيِۖ وَُهَو َخيُۡر ٱلَۡحَِٰكِمينَ  ۡو َيحُۡكَم ٱَّلله
َ
 ٨٠ أ
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تان بازگردید و بگویید: ای پدر، پسرت پدر. ]شما[ نزد 81

دانستیم گواهی ندادیم و از دزدی کرد و ما جز به آنچه می

 کند[.غیب آگاه نبودیم ]که بدانیم دزدی می

بَانَآ إِنه ٱۡبَنَك َسَرَق َوَما  
َ
أ بِيُكۡم َفُقولُواْ َيَٰٓ

َ
ٱرِۡجُعٓواْ إِلَيَٰٓ أ

ها بَِما َعلِۡمَنا َوَما   ٨١ ُكنها لِلَۡغۡيِب َحَٰفِِظينَ  َشِهۡدنَآ إِل

. و از ]مردم[ شهری که در آن بودیم و از کاروانی که با 82

 آن آمدیم بپرس؛ و ما قطعاً راستگوییم«. 
ۡقَبلَۡنا فِيَهاۖۡ َوِإنها 

َ
وَۡسـ َِل ٱلَۡقۡريََة ٱلهتِي ُكنها فِيَها َوٱلۡعِيَر ٱلهتِٓي أ

 ٨٢ لََصَِٰدقُونَ 

گفت: »]چنین نیست؛[ بلکه ]هوای[ نفس  . ]یعقوب[ 83

شما کاری ]ناشایست[ را برایتان آراسته است؛ پس ]چارۀ  

[ صبرى نیكوست. امید است که هللا همۀ آنان را به من  کار،

 تردید، او دانای حکیم است«. برساند. بی 

ۖۡ َعَسي   ۡمٗراۖۡ فََصبۡر  َجمِيٌل
َ
نُفُسُكۡم أ

َ
لَۡت لَُكۡم أ قَاَل بَۡل َسوه

 ُ تِيَنِي بِِهۡم َجمِيًعاْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيمُ ٱَّلله
ۡ
ن يَأ

َ
 ٨٣  أ

. و از آنان روی برگرداند و گفت: »دریغ از یوسف!« و 84

چشمانش از شدت اندوه ]و گریستن برای فرزندش[ سفید  

 خورد.شد و همچنان اندوه خود را فرومى

َسَفىَٰ  
َ
أ هيَٰ َعۡنُهۡم َوَقاَل َيَٰٓ ۡت َعۡيَناهُ  َوتََول عَلَىَٰ يُوُسَف َوٱۡبَيضه
 ٨٤ ِمَن ٱلۡحُۡزِن َفُهَو َكِظيم  

. ]پسرانش[ گفتند: »به هللا سوگند، تو ]آنقدر[ پیوسته  85

کنی تا ]عاقبت،[ به سختی بیمار شوی یا  از یوسف یاد می

 بمیری«.

ِ َتۡفَتُؤاْ تَۡذُكُر يُوُسَف َحتهيَٰ تَُكوَن َحرًَضا  ۡو   قَالُواْ تَٱَّلله
َ
أ

 ٨٥ تَُكوَن ِمَن ٱلَۡهَٰلِِكينَ 

. ]یعقوب[ گفت: »من از درد و اندوه خویش به ]درگاه[ 86

دانم که  نالم و از ]لطف و بزرگِی[ هللا چیزهایی میهللا می

 دانید؛شما نمی 

ِ َما لَا   ۡعلَُم ِمَن ٱَّلله
َ
ِ َوأ ۡشُكواْ َبث ِي وَُحۡزنِٓي إِلَي ٱَّلله

َ
قَاَل إِنهَمآ أ

 ٨٦ ُمونَ َتۡعلَ 

. ای پسرانم، بروید و دربارۀ یوسف و برادرش جستجو  87

کنید ]و خبر بگیرید[ و از رحمتِ هللا مأیوس نشوید؛ ]چرا که[  

 گردد«.جز گروه کافران، کسی از رحمت هللا مأیوس نمی

ِخيهِ َولَا 
َ
ُسواْ ِمن يُوُسَف َوأ تَاْيۡـ َُسواْ  َيََٰبنِيه ٱۡذَهُبواْ َفَتَحسه

ها ٱلَۡقۡوُم   ِ إِل ۡوِح ٱَّلله ِۖۡ إِنهُهۥ لَا يَاْيۡـ َُس ِمن ره ۡوِح ٱَّلله ِمن ره
َٰفُِرونَ   ٨٧ ٱلَۡك

. وقتی ]پسران یعقوب به مصر رفتند و[ بر او ]= یوسف[  88

وارد شدند، گفتند: »ای عزیز، به ما و خاندانمان ]در اثر فقر  

است و ]اینک[  و خشکسالی[ سختی فراوانی رسیده

کاالی ناچیز ]و مال اندکی برای خرید آذوقه[ با خود 

ایم؛ پس پیمانه را برایمان کامل کن و بر ما صدقه ]و  آورده

 دهد«.تردید، هللا بخشندگان را پاداش میبخشش[ کن. بی

ۡهلََنا ٱلضُّ 
َ
َنا َوأ َها ٱلَۡعزِيُز َمسه يُّ

َ
أ ا َدَخلُواْ َعلَۡيهِ قَالُواْ َيَٰٓ رُّ  فَلَمه

 ۡۖ ۡق َعلَۡيَنآ ۡوِف لََنا ٱلَۡكۡيَل َوتََصده
َ
َٰةٖ فَأ زَۡجى وَِجۡئَنا بِبَِضََٰعةٖ مُّ

قِينَ  ِ َ َيجۡزِي ٱلُۡمَتَصد   ٨٨ إِنه ٱَّلله

[ گفت: »آیا دانستید که وقتی ]از عاقبتِ . ]یوسف89

 خبر بودید، در حق یوسف و برادرش چه کردید؟«کارتان[ بی
نُتۡم  قَاَل َهۡل َعلِۡمُتم 

َ
ِخيهِ إِۡذ أ

َ
ا َفَعلُۡتم بُِيوُسَف َوأ مه

 ٨٩ َجَِٰهلُونَ 



 

یوسٔف سوره ٔ  

 

224 

 

 يوسف 

. ]آنان[ گفتند: »آیا به راستی تو ]همان[ یوسفی؟« او  90

گفت: »]آری،[ من یوسفم و این برادر من است. یقیناً هللا  

بر ما من ت نهاد. به راستی، هر کس پرهیزگاری و شکیبایی 

کاران را تباه داش نیکوتردید، هللا پاکند، ]بداند که[ بی

 کند«. نمی 

ِخيِۖ قَۡد  
َ
نَا۠ يُوُسُف َوَهََٰذآ أ

َ
نَت يُوُسُفۖۡ قَاَل أ

َ
ِءنهَك لَأ

َ
قَالُٓواْ أ

َ لَا يُِضيُع   ۖۡ إِنهُهۥ َمن َيتهِق َويَۡصبِۡر فَإِنه ٱَّلله ُ َعلَۡيَنآ َمنه ٱَّلله
ۡجَر ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

َ
 ٩٠ أ

سوگند ]که[ یقیناً هللا تو را  . ]برادرانش[ گفتند: »به هللا 91

 بر ما برتری داده است و ما قطعاً خطاکار بودیم«. 
ُ َعلَۡيَنا َوِإن ُكنها لََخَِٰطـ ِينَ  ِ لََقۡد َءاثََرَك ٱَّلله  ٩١ قَالُواْ تَٱَّلله

. ]یوسف[ گفت: »امروز هیچ سرزنشی بر شما نیست.  92

 است.تریِن مهربانان آمرزد و او مهربان هللا شما را می
ُ لَُكۡمۖۡ وَُهَو   ۖۡ َيۡغفُِر ٱَّلله قَاَل لَا َتثِۡريَب َعلَۡيُكُم ٱلَۡيۡوَم

َِٰحمِينَ  رَۡحُم ٱلره
َ
 ٩٢ أ

. ]اکنون[ این پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیندازید تا 93

 خود را نزد من بیاورید«. بینا گردد و ]سپس[ همۀ خانواده
ِت بَِصيٗرا  ٱۡذَهُبواْ بَِقِميِصي َهََٰذا 

ۡ
بِي يَأ

َ
لُۡقوُه عَلَىَٰ وَۡجهِ أ

َ
فَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
ۡهلُِكۡم أ

َ
تُونِي بِأ

ۡ
 ٩٣ َوأ

. و چون کاروان ]از مصر به سوی کنعان[ به راه افتاد، 94

خرد نشمارید، شان ]به اطرافیانش[ گفت: »اگر مرا کمپدر

 کنم«.گویم که[ یقیناً بوی یوسف را احساس می]می

ا فََصلَ  ِجُد رِيَح يُوُسَفۖۡ لَۡولَٓا  َولَمه
َ
بُوُهۡم إِن ِي لَأ

َ
ِت ٱلۡعِيُر قَاَل أ

ن ُتَفن ُِدونِ 
َ
 ٩٤ أ

. ]آنان[ گفتند: »به هللا سوگند که حتماً ]باز هم[ در  95

 ات هستی«. اشتباه دیرینه
ِ إِنهَك لَفِى َضَلَٰلَِك ٱلَۡقِديمِ   ٩٥ قَالُواْ تَٱَّلله

او  ن ]پیراهن[ را بر چهرۀرسان آمد و آ. هنگامی که مژده96

افکند، ناگهان بینا شد ]و[ گفت: »آیا به شما نگفتم که من  

دانم که شما از ]لطف و بزرگی[ هللا چیزهایی می 

 دانید؟« نمی 

َُٰه عَلَىَٰ وَۡجِههِۦ فَٱۡرتَده بَِصيٗراۖۡ قَاَل   لَۡقى
َ
ن َجآَء ٱلۡبَِشيُر أ

َ
آ أ فَلَمه

 
َ
قُل لهُكۡم إِن ِٓي أ

َ
لَۡم أ

َ
ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ أ  ٩٦ ۡعلَُم ِمَن ٱَّلله

. گفتند: »ای پدر، برای ما ]به خاطرِ[ گناهانمان آمرزش  97

 بخواه ]چرا که[ یقیناً ما گناهکار بودیم«. 
بَانَا ٱۡسَتۡغفِۡر لََنا ُذنُوبََنآ إِنها ُكنها َخَِٰطـ ِينَ 

َ
أ  ٩٧ قَالُواْ َيَٰٓ

پروردگارم برایتان آمرزش . ]یعقوب[ گفت: »به زودی از 98

 تردید، او آمرزندۀ مهربان است«.طلبم. بیمی
ۡسَتۡغفُِر لَُكۡم َرب ِٓيِۖ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ 

َ
 ٩٨ قَاَل َسۡوَف أ

. ]همگی به مصر رفتند و[ چون بر یوسف وارد شدند، او 99

پدر و مادرش را ]در آغوش گرفت و[ نزد خود جای داد و 

»]همگی[ به مصر درآیید که ان شاء هللا ]از هر گونه  گفت: 

 آزاری[ ایمن خواهید بود«.

بََوۡيهِ َوَقاَل ٱۡدُخلُواْ  
َ
ا َدَخلُواْ عَلَىَٰ يُوُسَف َءاَوىَٰٓ إِلَۡيهِ أ فَلَمه

ُ َءاِمنِينَ   ٩٩ ِمۡصَر إِن َشآَء ٱَّلله
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. و پدر و مادرش را بر تخت نشاند و ]همگی[ در 100

ده افتادند و ]یوسف[ گفت: »پدر جان، این  برابرش به سج

تعبیر ]همان[ خوابم است که پیشتر دیده بودم. پروردگارم  

آن را راست گرداْند ]و تحقق بخشید[. یقیناً او به من نیکی  

که مرا از زندان بیرون آورد و ـ پس از آنکه شیطان میان کرد 

عان به  من و برادرانم فتنه برپا کرد ـ شما را از بیابان ]کن

خواهد، تردید، پروردگارم در آنچه میمصر[ آورد. بی

 بین است. به راستی که او دانای حکیم است.باریک

بَِت  
َ
أ ٗداۖۡ َوَقاَل َيَٰٓ واْ لَُهۥ ُسجه بََوۡيهِ عَلَى ٱلَۡعۡرِش وََخرُّ

َ
َوَرَفَع أ

اۖۡ َوَق  وِيُل ُرۡءَيََٰي ِمن َقۡبُل قَۡد َجَعلََها َرب ِي َحق ٗ
ۡ
ۡد  َهََٰذا تَأ

َِن   ۡجِن وََجآَء بُِكم م  ِ ۡخرََجنِي ِمَن ٱلس 
َ
ۡحَسَن بِٓي إِۡذ أ

َ
أ

ِۚ إِنه   ۡيَطَُٰن بَيۡنِي َوبَيَۡن إِۡخَوتِٓي ن نهَزَغ ٱلشه
َ
ٱلَۡبۡدوِ ِمنُۢ َبۡعِد أ

ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيمُ   ١٠٠ َرب ِي لَِطيف  ل َِما يََشآُء

ای[ عطا کردی و از  یی ]بهره . پروردگارا، مرا از فرمانروا101

ها ها به من آموختی. ای پدیدآورندۀ آسمانعلم تعبیر خواب

و زمین، تویی که در دنیا و آخرت ]دوست و[ کارسازِ منی.  

مرا مسلمان ]= فرمانبردار[ بمیران و به شایستگان ملحق  

 فرما«.

 
ۡ
ِ قَۡد َءاتَيَۡتنِي ِمَن ٱلُۡملِۡك وََعلهۡمَتنِي ِمن تَأ وِيِل  ۞َرب 

ۡنَيا   ِۦ فِي ٱلدُّ نَت َولِي 
َ
ۡرِض أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َحادِيِثِۚ فَاِطَر ٱلسه

َ
ٱلۡأ

َٰلِِحينَ  لۡحِۡقنِي بِٱلصه
َ
 ١٠١ َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ تََوفهنِي ُمۡسلِٗما َوأ

. ]ای پیامبر،[ این ]داستان،[ از خبرهای غیب است که  102

علیه  که ]برادران یوسف کنیم؛ و هنگامی به تو وحی می

زدند، تو نزدشان کردند و نیرنگ میوی[ بداندیشی می 

 نبودی. 

ۢنَبآِء ٱلَۡغۡيِب نُوِحيهِ إِلَۡيَكۖۡ َوَما ُكنَت لََديِۡهۡم إِۡذ  
َ
َٰلَِك ِمۡن أ َذ

ۡمرَُهۡم وَُهۡم َيۡمُكُرونَ 
َ
ۡجمَُعٓواْ أ

َ
 ١٠٢ أ

. و بیشتر مردم مؤمن نخواهند شد؛ حتی اگر ]برای  103

 . رص بورزیایمان آوردنشان[ ح
اِس َولَۡو َحرَۡصَت بُِمۡؤِمنِينَ  ۡكثَُر ٱلنه

َ
 ١٠٣ َوَمآ أ

خواهی.  [ پاداشی نمی . تو از آنان برای این ]رسالت104

 این ]قرآن، چیزی[ نیست، مگر پندی برای جهانیان.
ها ذِۡكر    ۡجٍرِۚ إِۡن ُهَو إِل

َ
 ١٠٤ ل ِلَۡعَٰلَِمينَ َوَما تَۡسـ َلُُهۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

ها و زمین وجود دارد ها در آسمان. و چه بسیار نشانه105

گردانند ]و توجه  گذرند و]لی[ از آنها روى برمىكه بر آنها مى

 كنند[. نمى 

وَن َعلَۡيَها وَُهۡم   ۡرِض َيُمرُّ
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِۡن َءايَةٖ فِي ٱلسه ي ِن م 

َ
َوَكأ

 ١٠٥ َعۡنَها ُمۡعرُِضونَ 

آورند، مگر . و بیشتر آنان ]در ظاهر[ به هللا ایمان نمی106

 [ مشرکند.آنکه ]در عمل، به نوعی
ۡشِرُكونَ  ها وَُهم مُّ ِ إِل ۡكثَرُُهم بِٱَّلله

َ
 ١٠٦ َوَما يُۡؤِمُن أ

. آیا ]مشرکان[ ایمن هستند از اینکه عذابی فراگیر از 107

ناگهان  جانب هللا بر آنان فرود آید یا در حالی که غافلند،

 قیامت آنان را فرا گیرد؟

تَِيُهُم  
ۡ
ۡو تَأ

َ
ِ أ ِۡن َعَذاِب ٱَّلله تَِيُهۡم َغَِٰشَية  م 

ۡ
ن تَأ

َ
ِمُنٓواْ أ

َ
فَأ

َ
أ

اَعُة َبۡغَتٗة وَُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ   ١٠٧ ٱلسه

. ]ای پیامبر، به مردم[ بگو: »این راه من است. من با  108

که از   انیکنم و کسدلیلی آشکار به سوی هللا دعوت می

کنند[؛ و هللا پاک و منز ه من پیروی کردند ]نیز چنین می

 است و من از مشرکان نیستم«. 

نَا۠ َوَمِن  
َ
ِْۚ عَلَىَٰ بَِصيَرٍة أ ۡدُعٓواْ إِلَي ٱَّلله

َ
قُۡل َهَِٰذهِۦ َسبِيلِٓى أ

نَا۠ ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 
َ
ِ َوَمآ أ  ١٠٨ ٱتهَبَعنِيِۖ وَُسۡبَحََٰن ٱَّلله
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[ شهرها ]را  یش از تو جز مردانی از اهل ]همین. و ما پ109

کردیم. آیا در ایم که به آنان وحی میبه پیامبری[ نفرستاده

اند تا ببینند سرانجاِم کسانی که پیش از آنان  زمین نگشته

بودند چگونه بوده است؟ و یقیناً سرای آخرت برای  

 اندیشید؟پرهیزگاران بهتر است. آیا نمی

ۡهِل  َوَمآ 
َ
ِۡن أ ها رَِجالٗا نُّوِحٓي إِلَۡيِهم م  ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك إِل

َ
أ

َٰقَِبُة   ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع
َ
فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
ُۗ أ ٱلُۡقَرىَٰٓ

فَلَا  
َ
ْْۚ أ َقۡوا هِذيَن ٱته هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمُۗ َولََداُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخيۡر  ل ِل ٱل

 ١٠٩ َتۡعقِلُونَ 

دادیم[ تا آنگاه که  . ]ما همچنان به کافران مهلت می110

شان[ مأیوس شدند و ]مردم[  آوردن اقوامپیامبران ]از ایمان

اند،[ به آنان  پنداشتند ]در آنچه رسوالن از جانب هللا آورده

دروغ گفته شده است. ]در این هنگام[ یارِی ما به 

ت یافت؛ سراغشان آمد. پس هر کس را که خواستیم، نجا 

[ عذاب سختِ ما از گروه مجرمان بازگردانده و]لى

 شود. نمی 

نهُهۡم قَۡد ُكِذبُواْ َجآَءُهۡم  
َ
َحتهيَٰٓ إَِذا ٱۡستَۡيـ ََس ٱلرُُّسُل َوَظنُّٓواْ أ

ُسَنا َعِن ٱلَۡقۡوِم  
ۡ
ۖۡ َولَا يَُردُّ بَأ هَشآُء َي َمن ن نَۡصُرنَا َفُنج ِ

 ١١٠ ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

ر داستان آنان برای خردمندان عبرتی است. . یقیناً د111

این ]قرآن[ سخنى نیست كه به دروغ ساخته شده باشد؛ 

هایی[ است كه پیش از آن  کنندۀ آنچه ]از کتاببلکه تصدیق

]آمده[ است و روشنگرِ همه چیز است و رهنمود و رحمتی 

 آورند.است برای گروهی که ایمان می 

لَۡبَِٰبِۗ َما َكاَن َحِديٗثا  لََقۡد َكاَن فِي قََصِصِهۡم ِعبۡ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
َرة  ل ِأ

  ِ
هِذي َبيَۡن يََديۡهِ َوَتۡفِصيَل ُكل  ُيۡفتََرىَٰ َوَلَِٰكن تَۡصِديَق ٱل

 ١١١ َشۡيٖء وَُهٗدى َوَرۡحمَٗة ل َِقۡوٖم يُۡؤِمنُونَ 
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رعٔد سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

. المر ]= الف. الم. میم. را[. این آیاتِ کتاب ]آسمانی[ و 1

آنچه از ]سوی[ پروردگارت بر تو نازل شده است، حق 

 آورند.است؛ ولی بیشتر مردم ایمان نمی 

ب َِك  نزَِل إِلَۡيَك ِمن ره
ُ
هِذٓي أ   الٓٓمرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰبِۗ َوٱل

اِس لَا يُۡؤِمُنونَ  ۡكثََر ٱلنه
َ
 ١ ٱلۡحَقُّ َوَلَِٰكنه أ

هایی که آنها را ها را بدون ستون. هللا است که آسمان2

ببینید برافراشت، آنگاه ]آن گونه كه شايسته جالل و مقام 

اوست[ بر عرش قرار گرفت؛ و خورشید و ماه را به خدمت 

زمانی معی ن در ]مدار  ]انسان[ گماشته است که هر یک تا 

کند و [ را تدبیر میخود[ در حرکت باشند. ]هللا[ کار ]جهان

دارد؛ باشد که به دیدارِ  [ را به روشنی بیان میآیات ]خویش 

 پروردگارتان یقین پیدا کنید.

َِٰت بَِغيِۡر َعَمٖد تََرۡوَنَهاۖۡ ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ   َمََٰو هِذي َرَفَع ٱلسه ُ ٱل ٱَّلله
َجٖل  عَلَى ٱلۡعَ 

َ
رِي لِأ

ۖۡ ُكل   َيجۡ ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َر ٱلشه ۡرِشِۖ وََسخه
ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكم بِلَِقآِء َرب ُِكۡم   ِ ۡمَر ُيَفص 

َ
يِۚ يَُدب ُِر ٱلۡأ َسم ٗ مُّ

 ٢ تُوقُِنونَ 

. و او همان ذاتی است كه زمین را بگسترد و در آن،  3

هر گونه  های استوار و جویبارها پدید آورد و در آن از کوه

[ اى دو گونه آفرید؛ شب را به روز ]و روز را به شبمیوه

پوشانَد. قطعاً در این ]امور[ براى مردمى كه  می

 هایی ]از قدرت پروردگار[ است.اندیشند نشانهمی

  ِ
نَۡهَٰٗراۖۡ َوِمن ُكل 

َ
ۡرَض وََجَعَل فِيَها َرَوَِٰسَي َوأ

َ
هِذي َمده ٱلۡأ وَُهَو ٱل

َمَرَِٰت َجَعَل  ْۚ إِنه   ٱلثه َهاَر هۡيَل ٱلنه فِيَها َزوَۡجيِۡن ٱثۡنَيِۡنِۖ ُيۡغِشي ٱل
ُرونَ  َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيَتَفكه  ٣ فِي َذ

. و در زمین، قطعاتی است در کنار هم ]که با یکدیگر 4

هایی از انگور و کشتزارها و درختان متفاوتند[؛ و ]نیز[ باغ

رویند و گاه از  ک ریشه میاند و[ گاه از یخرما که ]نر و ماده

های متفاوتند و ]همۀ آنها[ با یک آب سیراب ریشه

شوند. و ]با این حال،[ بعضی از آنها را در ]طعم و می

تردید، در این  دهیم. بیخواص[ میوه بر دیگری برتری می

های ورزند، نشانه]امر نیز[ برای مردمی که خرد می

 [ است. ]روشنى

ۡرِض قِطَ 
َ
ۡعَنَٰٖب َوَزۡرع   َوفِي ٱلۡأ

َ
ِۡن أ َٰت  م  َتَجَٰوَِرَٰت  وََجنه ع  مُّ

ُل   َوَنخِيل  ِصۡنَوان  وََغيُۡر ِصۡنَواٖن يُۡسَقىَٰ بَِمآٖء َوَِٰحٖد َوُنَفض ِ
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم   ُكِلِۚ إِنه فِي َذ

ُ
َبۡعَضَها عَلَىَٰ َبۡعٖض فِي ٱلۡأ

 ٤ َيۡعقِلُونَ 

کنی، انِی کافران[ تعجب میایم. و ]ای پیامبر،[ اگر ]از بی5

گویند:[ »آیا  عجیب]تر[ گفتار آنان است كه ]دربارۀ معاد می

شویم و[ در آفرینش  وقتى خاک شدیم، واقعاً ]زنده می

جدیدی خواهیم بود؟« اینانند كه به پروردگارشان كفر 

هایشان ]از آتش،[ زنجیرهاست و آنان اند و در گردنورزیده

 اودانند.اهل آتشند ]و[ در آن ج

ِءنها لَِفى َخلٖۡق  
َ
َٰبًا أ ِءَذا ُكنها تَُر

َ
۞َوِإن َتۡعَجۡب َفَعَجب  قَۡولُُهۡم أ

ۡغَلَُٰل فِٓي  
َ
ْوَلَٰٓئَِك ٱلۡأ

ُ
هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِِهۡمۖۡ َوأ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
َجِديٍدِۗ أ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ۡعَناقِِهۡمۖۡ َوأ

َ
 ٥ أ

. و ]ای پیامبر، مشرکان[ پیش از نیکی ]= رحمت[ به  6

کنند و حال شتاب از تو بدی ]= عذاب[ را درخواست می

آموز  های عبرت[ عقوبتآنكه پیش از اینان ]نیز بر كافران

رفته است؛ و به راستى، پروردگارت نسبت به مردم ـ با 

  تردید، پروردگارتـ آمرزنده است؛ و بیشان وجود ستمکاری

 كیفر است.سخت

ي ِئَةِ َقۡبَل ٱلۡحََسَنةِ َوَقۡد َخلَۡت ِمن   َويَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلسه
َقۡبلِِهُم ٱلَۡمُثَلَُٰتُۗ َوِإنه َربهَك لَُذو َمۡغفَِرةٖ ل ِلنهاِس عَلَىَٰ ُظلِۡمِهۡمۖۡ  

 ٦ َوِإنه َربهَك لََشِديُد ٱلۡعَِقابِ 
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ها ]و  گویند: »چرا نشانهمی که کفر ورزیدند  . و کسانی7

معجزاتی همانند موسی و عیسی[ از پروردگارش بر او نازل 

ای؛  دهندهتردید، تو فقط بیمنشده است؟« ]ای پیامبر،[ بی

 و هر قومی، ]پیامبرِ[ هدایتگری دارد. 

ِن  نزَِل َعلَۡيهِ َءايَة  م 
ُ
هِذيَن َكَفُرواْ لَۡولَٓا أ ۦُٓۗ إِنهَمآ  َويَُقوُل ٱل ب ِهِ ره

ِ قَۡوٍم َهادٍ 
ۖۡ َولِكُل  نَت ُمنِذر 

َ
 ٧ أ

گیرد [ بار مىاى ]در رِحمداند آنچه را كه هر ماده. هللا مى8

افزایند؛ و كاهند و آنچه را مىها مىو ]نیز[ آنچه را كه رِحم

 هر چیزى نزد او به اندازه ]و دقیق[ است. 

ُ َيۡعلَُم َما َتحِۡمُل ُكلُّ  رَۡحاُم َوَما تَۡزَداُدْۚ  ٱَّلله
َ
نَثيَٰ َوَما تَغِيُض ٱلۡأ

ُ
 أ

 ٨ وَُكلُّ َشۡيٍء ِعنَدهُۥ بِِمۡقَدارٍ 

َهََٰدةِ ٱلَۡكبِيُر ٱلُۡمَتَعالِ  . ]او[ دانای نهان و آشکار ]و[ بزرگِ بلندمرتبه است.9 َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه  ٩ َع

. ]ای مردم،[ هر یک از شما که سخن ]خود[ را پنهان 10

کند یا آن را آشكارا بیان سازد و هر کس در ]تاریکِی[ شب 

پنهان گردد یا در روز ]به دنبال انجام کارهایش[ برود، ]در  

 داند[.علم الهی[ یکسان است ]و او همه را می

َسره ٱلَۡقۡوَل َوَمن َجَهَر بِهِۦ َوَمۡن ُهَو  
َ
ۡن أ ِنُكم مه َسَوآء  م 

هۡيِل وََسارُِبُۢ  َهارِ ُمۡسَتۡخفِۭ بِٱل  ١٠  بِٱلنه

. برای او ]= انسان[ فرشتگانی است که همواره از  11

پیش رو و از پشت سرش، او را به فرمان هللا حفاظت 

گمان، هللا حال ]و سرنوشت نیکوی[ هیچ  کنند. بیمی

دهد، مگر آنکه آنان آنچه را که در قومی را تغییر نمی

شوند[؛ و  هایشان دارند دگرگون سازند ]و مرتکب گناهدل 

که هللا برای قومی ]گرفتاری و[ بدی بخواهد، هیچ  هنگامی 

چیز مانع آن نخواهد شد و آنان جز ]ذات پاِک[ او هیچ 

 کارسازی ندارند.

ِنُۢ َبيِۡن يََديۡهِ َوِمۡن َخلۡفِهِۦ َيحَۡفُظونَُهۥ ِمۡن   َِبَٰت  م  لَُهۥ ُمَعق 
َ لَا ُيَغي ُِر َما  ُِۗ إِنه ٱَّلله ۡمرِ ٱَّلله

َ
نُفِسِهۡمُۗ  أ

َ
بَِقۡوٍم َحتهيَٰ ُيَغي ُِرواْ َما بِأ

ِن ُدونِهِۦ   ۚۥْ َوَما لَُهم م  ُ بَِقۡوٖم ُسوٗٓءا فَلَا َمَرده لَُه َراَد ٱَّلله
َ
َوِإَذآ أ

 ١١ ِمن َوالٍ 

[ و امید ]به  . اوست که برق را برای بیم]از صاعقه و آتش 12

 آوَرد.دید مینمایانَد و ابرهای گرانبار را پ[ به شما میباران
َحاَب   هِذي يُرِيُكُم ٱلۡبَۡرَق َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َويُنِشُئ ٱلسه ُهَو ٱل

َِقاَل   ١٢ ٱلث 

. رعد به ستایش او و ]تمام[ فرشتگان از خوف و 13

ها را  [ صاعقهگویند؛ و ]اوست کهخشیت، او را تسبیح می

بخواهد  فرستد؛ و آن ]صاعقۀ مرگبار[ به هر کس که او می

کند؛ و آنان ]= کافران[ دربارۀ ]یگانگِی[ هللا  برخورد می

 کیفر[ است.کنند و او تعالی سختگیر ]و سختمجادله می

َويَُسب ُِح ٱلرهۡعُد ِبحَۡمِدهِۦ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ِمۡن ِخيَفتِهِۦ َويُۡرِسُل  
 ِ َِٰعَق َفُيِصيُب بَِها َمن يََشآُء وَُهۡم يَُجَِٰدلُوَن ف َو ِ  ٱلصه ي ٱَّلله

 ١٣ وَُهَو َشِديُد ٱلِۡمَحالِ 

. دعای حقیقی ]و عبادت به یگانگی[ فقط از آِن او ]=  14

هللا[ است؛ و کسانی را که ]مشرکان[ به جای او ]به دعا و  

خوانند، به هیچ وجه دعایشان را اجابت  یاری[ می

کنند؛ مگر مانند كسى كه دو دستش را به سوى آب  نمی 

[  به دهانش برساند، در حالى كه ]هیچ آبی[ بگشاید تا ]آب

رسد؛ و دعای کافران ]در برابر  [ او نمیبه ]دهان

 معبودهایشان[ جز در گمراهی نیست.

هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ لَا يَۡسَتِجيُبوَن   ِۚ َوٱل ِ لَُهۥ َدۡعَوُة ٱلۡحَق 
 ِ ۡيهِ إِلَي ٱلَۡمآِء ل ها َكَبَِٰسِط َكفه َيۡبلَُغ فَاهُ َوَما ُهَو  لَُهم بَِشۡيٍء إِل

ها فِي َضَلَٰلٖ  َٰفِرِيَن إِل  ١٤ بَِبَٰلِغِهۚۦِْ َوَما ُدعَآُء ٱلَۡك

ها و زمین است ـ خواه  . و هر کس ]و هر چه[ در آسمان15

هایشان، بامداد و شامگاه براى  و ناخواه ـ و ]حتی[ سایه

 كنند.هللا سجده ]و فروتنی[ مى

ۡرِض َطوٗۡعا َوَكۡرٗها   َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َمن فِي
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ٱلسه

ِ َوٱٓأۡلَصاِل۩  ١٥ َوِظَلَٰلُُهم بِٱلُۡغُدو 
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ها و . ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »پروردگار آسمان16

زمین کیست؟« بگو: »هللا«. ]سپس[ بگو: »آیا به جای او 

اید که ]حتی[ مالک سود و ]دوستان و[ کارسازانی برگزیده 

یستند؟«. بگو: »آیا نابینا و بینا برابرند؟ یا زیان خود ن

ها و نور یکسانند؟ یا آنان شریکانی برای هللا قرار  تاریکی

اند و ]در نتیجه، امرِ[  اند که همچون آفرینش او آفریدهداده

آفرینش بر آنان ُمشتبه شده است؟« بگو: »هللا آفرینندۀ 

 همه چیز است و او یگانۀ پیروزمند است.

ِن   قُۡل َمن خَۡذتُم م  فَٱته
َ
ْۚ قُۡل أ ُ ۡرِض قُِل ٱَّلله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو رهبُّ ٱلسه

اْۚ قُۡل َهۡل   نُفِسِهۡم َنۡفٗعا َولَا َضر ٗ
َ
ۡولَِيآَء لَا َيۡملُِكوَن لِأ

َ
ۦٓ أ ُدونِهِ

  ُۗ وُر لَُمَُٰت َوٱلنُّ ۡم َهۡل تَۡسَتوِي ٱلظُّ
َ
ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيُر أ

َ
يَۡسَتوِي ٱلۡأ

 ِ ۡم َجَعلُواْ َّلِله
َ
 ُشَرَكآَء َخلَُقواْ َكَخلۡقِهِۦ فَتََشََٰبَه ٱلۡخَلُۡق  أ

َٰرُ  َِٰحُد ٱلَۡقهه ِ َشۡيٖء وَُهَو ٱلَۡو
ُ َخَٰلُِق ُكل   ١٦ َعلَۡيِهۡمْۚ قُِل ٱَّلله

. ]هللا[ از آسمان آبی فرو بارید؛ آنگاه رودها هر یک به  17

اندازۀ ]گنجایش[ خود جاری شدند و سیالب، کف روی خود  

گدازند[ تا زیور  افروزند ]و می؛ و از آنچه بر آتش میرا برآورد

 یا کاالیی به دست آورند ]نیز[ کفی همانند آن ]آب

زند. و اما آید[. هللا حق و باطل را اینچنین مثال میبرمی 

گردد؛ ولی آنچه به  رود و نیست میکف، به کناری می

ها  لمانَد. هللا َمثَ رسانَد بر زمین ]باقی[ میمردم سود می

 کند.را اینچنین بیان می

ۡوِديَُۢة بَِقَدرَِها فَٱۡحَتَمَل  
َ
َمآِء َماٗٓء فََسالَۡت أ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
أ

ارِ ٱبۡتَِغآَء   ا يُوقُِدوَن َعلَۡيهِ فِي ٱلنه ابِٗياۖۡ َوِممه ۡيُل َزبَٗدا ره ٱلسه
 ُ ۚۥْ َكَذَٰلَِك يَۡضرُِب ٱَّلله ِۡثلُُه ۡو َمَتَٰٖع َزبَد  م 

َ
 ٱلۡحَقه  ِحلَۡيٍة أ

اَس   ا َما يَنَفُع ٱلنه مه
َ
ۖۡ َوأ بَُد َفَيۡذَهُب ُجَفاٗٓء ا ٱلزه مه

َ
ْۚ فَأ َوٱلَۡبَِٰطَل

ۡمَثاَل 
َ
ُ ٱلۡأ ۡرِضِۚ َكَذَٰلَِك يَۡضرُِب ٱَّلله

َ
 ١٧ َفَيۡمُكُث فِي ٱلۡأ

که ]دعوت[ پروردگارشان را اجابت کردند،  . برای کسانی18

که   نیپاداش نیک ]= بهشت در پیش[ است؛ و کسا

]دعوت[ او را اجابت نکردند، اگر تمام آنچه در زمین است و 

]نیز[ همانندش را با آن داشتند، یقیناً ]حاضر بودند که همه  

را[ برای رهایِی خویش ]از عذاب[ بپردازند، ]ولی از آنان 

پذیرفته نخواهد شد[. آنان حسابی بد ]و بازخواستی بسیار 

ت و چه بد جایگاهی سخت[ دارند و جایگاهشان دوزخ اس

 است!

هِذيَن لَۡم يَۡسَتِجيُبواْ لَُهۥ   ِۚ َوٱل هِذيَن ٱۡسَتَجابُواْ لَِرب ِِهُم ٱلۡحُۡسَنيَٰ لِل
ۦْٓۚ   ۡرِض َجمِيٗعا َوِمۡثلَُهۥ َمَعُهۥ لَٱۡفَتَدۡواْ بِهِ

َ
ا فِي ٱلۡأ نه لَُهم مه

َ
لَۡو أ

َُٰهۡم َجَهنه  َوى
ۡ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم ُسوُٓء ٱلۡحَِساِب َوَمأ

ُ
ُمۖۡ َوبِۡئَس  أ

 ١٨ ٱلِۡمَهادُ 

داند آنچه از ]طرف[ پروردگارت بر تو  که می. آیا کسی 19

نازل شده حق است، مانند کسی است که ]نسبت به  

 گیرند.حق[ نابیناست؟ تنها خردمندان پند می

ب َِك ٱلۡحَقُّ َكَمۡن ُهَو   نزَِل إِلَۡيَك ِمن ره
ُ
نهَمآ أ

َ
َفَمن َيۡعلَُم أ

َ
۞أ

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
ُر أ ْۚ إِنهَما َيَتَذكه ۡعَميَٰٓ

َ
 ١٩ أ

کنند و عهد که به پیمان هللا وفا می . ]همان[ کسانی20

 شکنند. نمی 
ِ َولَا يَنُقُضوَن ٱلِۡميَثَٰقَ  هِذيَن يُوفُوَن بَِعۡهِد ٱَّلله  ٢٠ ٱل

. و كسانى كه هر آنچه را هللا به پیوند کردِن آن فرمان 21

کنند[ و از  پیوندند ]= صلۀ رِحم برقرار میمىداده است 

 هراسند.ترسند و از سختِی حساب میپروردگارشان مى 

ن يُوَصَل َويَۡخَشۡوَن َربهُهۡم  
َ
ۦٓ أ ُ بِهِ َمَر ٱَّلله

َ
هِذيَن يَِصلُوَن َمآ أ َوٱل

 ٢١ َويََخافُوَن ُسوَٓء ٱلۡحَِسابِ 

شان که برای کسب خشنودی پروردگار . و کسانی22

اند و از آنچه به آنان اند و نماز بر پا داشتهشکیبایی کرده

اند و بدی را با  ایم، پنهان و آشکارا انفاق کردهروزی داده

 خواهند داشت. زدایند. آنانند که َفرجامی نیک نیکی می

ةَ  لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
هِذيَن َصبَُرواْ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َرب ِِهۡم َوأ نَفُقواْ  َوٱل

َ
َوأ

ي ِئََة   ا وََعلَانَِيٗة َويَۡدَرُءوَن بِٱلۡحََسَنةِ ٱلسه ا َرَزقَۡنَُٰهۡم ِسر ٗ ِممه
ارِ  ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم ُعۡقَبي ٱلده

ُ
 ٢٢ أ
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های جاودان ]بهشت است[ که آنان و  . ]پاداششان[ باغ23

هر یک از پدران و همسران و فرزندانشان که نیکوکار 

شوند و فرشتگان از هر دری بر آنان  می اند، به آن واردبوده

 آیند.درمی

ۡزَوَِٰجِهۡم  
َ
َُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَنَها َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَآئِِهۡم َوأ َجنه
ِ بَابٖ 

ِن ُكل  َٰتِِهۡمۖۡ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَۡدُخلُوَن َعلَۡيِهم م  ِيه  ٢٣ َوُذر 

[ آنچه  گویند:[ »سالم بر شما به ]پاداشِ . ]و به آنان می24

اید. پس چه نیکوست فرجاِم آن ]بر ایمانتان[ شکیبایی کرده

 سرای!« 

ارِ   ٢٤ َسَلٌَٰم َعلَۡيُكم بَِما َصبَۡرُتۡمْۚ فَنِۡعَم ُعۡقَبي ٱلده

که پیمان هللا را پس از استوارکردنش   . و کسانی25

شکنند و آنچه را که هللا به پیوستنش فرمان داده است می

گسلند و در زمین ]فتنه و[ فساد می]= صلۀ رِحم[ 

 کنند، اینانند که ]در آخرت[ لعنت و َفرجامی بد دارند.می

ِ ِمنُۢ َبۡعِد ِميَثَٰقِهِۦ َويَۡقَطُعوَن َمآ   هِذيَن يَنُقُضوَن َعۡهَد ٱَّلله َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم  

ُ
ۡرِض أ

َ
ن يُوَصَل َويُۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ

َ
ۦٓ أ ُ بِهِ َمَر ٱَّلله

َ
أ

ارِ ٱلله   ٢٥ ۡعَنُة َولَُهۡم ُسوُٓء ٱلده

. هللا ]نعمت و[ روزی را بر هر کس که بخواهد گسترده 26

کند؛ و ]کافران[ به زندگی دنیا شاد دارد و یا تنگ می می

ای شدند و]لی[ زندگی دنیا در ]برابر[ آخرت، جز بهره

 ]ناچیز[ نیست.

ِۡزَق لَِمن يََشآُء َويَۡقدِ  ُ يَبُۡسُط ٱلر  ۡنَيا  ٱَّلله ةِ ٱلدُّ ْۚ َوَفرُِحواْ بِٱلۡحََيوَٰ ُر
ها َمَتَٰع   ۡنَيا فِي ٱٓأۡلِخَرةِ إِل ُة ٱلدُّ  ٢٦ َوَما ٱلۡحََيوَٰ

ای از  گویند: »چرا نشانهکه کفر ورزیدند می . و کسانی 27

]سوی[ پروردگارش بر او نازل نشده است؟« بگو:  

 کند؛ و هرتردید، هللا هر کس را که بخواهد گمراه می»بی

 کند«.کس را که توبه نماید به سوی خویش هدایت می

ب ِهۚۦِْ قُۡل   ِن ره نزَِل َعلَۡيهِ َءايَة  م 
ُ
هِذيَن َكَفُرواْ لَۡولَٓا أ َويَُقوُل ٱل

نَاَب 
َ
َ يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَۡهِدٓي إِلَۡيهِ َمۡن أ  ٢٧ إِنه ٱَّلله

یاد   هایشان بهاند و دل [ کسانی که ایمان آورده. ]همان28

ها آرام  گیرد. آگاه باشید که تنها با یاد هللا دلهللا آرام می

 گیرد.می

  ِ لَا بِِذۡكرِ ٱَّلله
َ
ُِۗ أ هِذيَن َءاَمُنواْ َوَتۡطَمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذۡكرِ ٱَّلله ٱل

 ٢٨ َتۡطَمئِنُّ ٱلُۡقلُوُب 

اند، اند و کارهای شایسته کرده. کسانی که ایمان آورده29

 ! و سرانجامی نیک دارند.خوشا بر آنان
َٰلَِحَِٰت ُطوبَيَٰ لَُهۡم وَُحۡسُن   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ٱل

 ٢٩ َمـ َابٖ 

گونه، تو را بین امتی فرستادیم که  . ]ای پیامبر،[ این30

[ بودند تا آنچه بر  هایی ]دیگر[ آمده ]و رفتهپیش از آنها امت

بخوانی و حال آنکه آنان به ایم بر آنان تو وحی کرده

ورزند. بگو: »او پروردگار من است  ]پروردگار[ رحمان کفر می

ام و حق[ جز او نیست؛ بر او توکل کرده]و[ معبودی ]به

 بازگشتم به سوی اوست«.

َمم  ل َِتۡتلَُواْ  
ُ
ةٖ قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلَِهآ أ مه

ُ
ۡرَسلَۡنََٰك فِٓي أ

َ
َكَذَٰلَِك أ

ه  ِنَٰمۡحْۚ قُۡل ُهَو  َعلَۡيِهُم ٱل وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك وَُهۡم يَۡكُفُروَن بِٱلره
َ
ِذٓي أ

ها ُهَو َعلَۡيهِ تَوَكهلُۡت َوِإلَۡيهِ َمَتابِ  ََٰه إِل  ٣٠ َرب ِي لَٓا إَِل
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[ آن به  ها از ]هیبت. و ]حتی[ اگر قرآنی بود که کوه31

شکافت یا مردگان از  پاره میآمد و زمین پارهحرکت درمی 

آمدند ]باز هم کافران ایمان تالوتِ[ آن به سخن درمی]

آوردند[. امر ]تدبیر جهان و نزول معجزات،[ از آِن هللا  نمی 

دانند که اگر هللا  اند نمیاست. آیا کسانی که ایمان آورده

کرد؟ و كسانى خواست قطعاً همۀ مردم را هدایت میمی

اند گرفتار [ آنچه كردهكه كفر ورزیدند، پیوسته به ]سزاى

شوند یا ]عذاب الهی[ نزدیک اى مىمصیبت كوبنده

آید تا ]سرانجام[ وعدۀ هللا فرارسد. هایشان فرود مى خانه

 كند.تردید، هللا ُخلف وعده نمى بی

ۡو  
َ
ۡرُض أ

َ
َعۡت بِهِ ٱلۡأ ِ ۡو ُقط 

َ
نه قُۡرَءاٗنا ُسي َِرۡت بِهِ ٱلِۡجَباُل أ

َ
َولَۡو أ

 ِۗ هِذيَن  ُكل َِم بِهِ ٱلَۡمۡوتَيَٰ فَلَۡم يَاْيۡـ َِس ٱل
َ
ُۗ أ ۡمُر َجمِيًعا

َ
ِ ٱلۡأ ه ِ بَل َّلل 

ُۗ َولَا يََزاُل   اَس َجمِيٗعا ُ لََهَدى ٱلنه هۡو يََشآُء ٱَّلله ن ل
َ
َءاَمُنٓواْ أ

ۡو َتحُلُّ قَرِيٗبا  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ تُِصيُبُهم بَِما َصَنُعواْ قَارَِعٌة أ ٱل

تَِي وَ 
ۡ
ِن َدارِهِۡم َحتهيَٰ يَأ َ لَا ُيخۡلُِف  م  ِْۚ إِنه ٱَّلله ۡعُد ٱَّلله

 ٣١ ٱلِۡميَعادَ 

. ]ای پیامبر،[ یقیناً پیامبرانی که پیش از تو بودند ]نیز[ 32

مورد تمسخر واقع شدند، آنگاه به کسانی که کفر ورزیدند  

مهلت دادم، سپس آنان را ]به عذاب[ فروگرفتم. پس ]بنگر  

 [ کیفرِ من چگونه بود.که

هِذيَن َكَفُرواْ  َولََقِد  ۡملَۡيُت لِل
َ
ِن َقۡبلَِك فَأ ٱۡسُتۡهزَِئ بِرُُسٖل م 

َخۡذُتُهۡمۖۡ فََكۡيَف َكاَن ِعَقابِ 
َ
 ٣٢ ُثمه أ

. آیا آن ]پروردگاری[ که حاکم بر هر کس و ]ناظر بر[ رفتار  33

و کردارِ اوست ]به عبادت سزاوارتر است یا معبودهای باطل  

ی براى هللا قرار دادند. بگو:  خبر[؟ و ]کافران[ شریکانو بی

خواهید به[ او تعالی دربارۀ آنچه  »آنان را نام ببرید«. آیا ]می

دهید، یا فقط سخنى داند خبر در زمین است و او نمى

؛[ بلكه  گویید؟ ]چنین نیست[ مىاساسسطحى ]و بی

اند، نیرنگشان آراسته شده براى كسانى كه كفر ورزیده

اند؛ و هر کس که هللا او  ازداشته شده[ باست و از راه ]حق

 را گمراه گذارد، هدایتگری نخواهد داشت. 

  ِ ِ َنۡفِۭس بَِما َكَسَبۡتُۗ وََجَعلُواْ َّلِله
َفَمۡن ُهَو قَآئٌِم عَلَىَٰ ُكل 

َ
أ

م  
َ
ۡرِض أ

َ
ۡم تُنَب ِـ ُونَُهۥ بَِما لَا َيۡعلَُم فِي ٱلۡأ

َ
وُهۡمْۚ أ ُشَرَكآَء قُۡل َسمُّ

ِنَ  واْ   بَِظَِٰهرٖ م  هِذيَن َكَفُرواْ َمۡكرُُهۡم وَُصدُّ ٱلَۡقۡوِلِۗ بَۡل ُزي َِن لِل
ُ َفَما لَُهۥ ِمۡن َهادٖ  بِيِلِۗ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله  ٣٣ َعِن ٱلسه

ناکی[ دارند و قطعاً عذاب  . آنان در زندگی دنیا عذاب ]درد34

تر است؛ و در برابر ]عذابِ[ هللا، هیچ ]یار و[ آخرت سخت 

 ارند.محافظی ند

ۖۡ َوَما لَُهم   َشقُّ
َ
ۡنَياۖۡ َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ ةِ ٱلدُّ هُهۡم َعَذاب  فِي ٱلۡحََيوَٰ ل

ِ ِمن َواقٖ  َِن ٱَّلله  ٣٤ م 

. ویژگی بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده 35

]چنین است که:[ جویبارها از زیر ]درختان[ آن جاری است،  

ائمی است[. این،  اش ]نیز دهایش همیشگی و سایهمیوه

اند؛ و سرانجاِم که پرهیزگاری کردهسرانجاِم کسانی است 

 کافران، آتش ]دوزخ[ است.

  ۡۖ نَۡهَُٰر
َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َثُل ٱلۡجَنهةِ ٱلهتِي وُِعَد ٱلُۡمتهُقوَنۖۡ َتجۡ ۞مه
ْْۚ وهُعۡقبَ  هِذيَن ٱتهَقوا ُكلَُها َدآئِم  َوِظلَُّهاْۚ تِلَۡك ُعۡقَبي ٱل

ُ
ي  أ

ارُ  َٰفِرِيَن ٱلنه  ٣٥ ٱلَۡك

ایم، از آنچه بر  . و كسانى كه به آنان كتاب آسمانى داده 36

ها]ی شوند و برخى از گروهتو نازل شده است شادمان مى

كنند. ]ای پیامبر، به  اهل کتاب[، بخشى از آن را انكار مى

ام هللا را  آنان[ بگو: »جز این نیست كه من دستور یافته

دهم به او شرک نورزم؛ به سوى او دعوت مى عبادت کنم و

 و بازگشتم به سوى اوست«.

نزَِل إِلَۡيَكۖۡ َوِمَن  
ُ
هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡفرَُحوَن بَِمآ أ َوٱل

  َ ۡعُبَد ٱَّلله
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ۚۥْ قُۡل إِنهَمآ أ ۡحَزاِب َمن يُنِكُر َبۡعَضُه

َ
ٱلۡأ

 َ ۦْٓۚ إِل ۡشرَِك بِهِ
ُ
ۡدُعواْ َوِإلَۡيهِ َمـ َابِ َولَٓا أ

َ
 ٣٦ ۡيهِ أ

گونه، این ]قرآن[ را فرمانى به زبان عربى ]فصیح[  . و این37

نازل كردیم؛ و اگر پس از دانشى كه ]از جانب پروردگار[ 

های آنان ]= مشرکان[ پیروى برایت آمده است، از هوس

ای كنى، در برابر ]عذابِ[ هللا هیچ کارساز و نگهدارنده

 داشت.  نخواهى

ۡهَوآَءُهم َبۡعَد  
َ
اْۚ َولَئِِن ٱتهَبۡعَت أ نَزلَۡنَُٰه ُحۡكًما َعَربِي ٗ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

ٖ َولَا َواقٖ  ِ ِمن َولِي   ٣٧ َما َجآَءَك ِمَن ٱلۡعِلِۡم َما لََك ِمَن ٱَّلله
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تردید، پیش از تو ]نیز[ پیامبرانی فرستادیم و برای . و بی38

ها[ همسران و فرزندانی قرار دادیم؛  انسانآنان ]مانند دیگر 

و برای هیچ پیامبری سزاوار نیست که جز به فرمان هللا  

ای  ای بیاورد. هر امری، ]تقدیر و[ نوشته]معجزه و[ آیه

 ]معلوم[ دارد. 

  ْۚ ِيهٗة ۡزَوَٰٗجا َوُذر 
َ
ِن َقۡبلَِك وََجَعلَۡنا لَُهۡم أ ۡرَسلَۡنا رُُسلٗا م 

َ
َولََقۡد أ

َجٖل   َوَما َكانَ 
َ
ِ أ

ُِۗ لِكُل  ها بِإِۡذِن ٱَّلله تَِي أَـِبيٍَة إِل
ۡ
ن يَأ

َ
لِرَُسوٍل أ

 ٣٨ كَِتاب  

برد و ]آنچه را  . هللا هر چه را که بخواهد از میان می39

دارد؛ و اُم  الکتاب ]= لوح محفوظ[ نزد  بخواهد[ استوار می

 اوست.

ۥٓ  ُ َما يََشآُء َويُۡثبُِتۖۡ وَِعنَدهُ مُّ ٱلِۡكَتَٰبِ َيۡمُحواْ ٱَّلله
ُ
 ٣٩  أ

. و ]ای پیامبر،[ اگر برخی از آنچه را که به آنان وعده 40

دهیم به تو نشان دهیم یا ]پیش از فرارسیدِن عذاب،[  می

تو را بمیرانیم، ]در هر حال[ فقط تبلیغ ]رسالت[ بر ]عهدۀ[  

 توست و حساب ]و مجازاتشان[ بر ماست.

هذِ  ا نُرِيَنهَك َبۡعَض ٱل َينهَك فَإِنهَما َوِإن مه ۡو َنَتَوفه
َ
ي نَعُِدُهۡم أ

 ٤٠ َعلَۡيَك ٱلَۡبَلَُٰغ وََعلَۡيَنا ٱلۡحَِساُب 

اند که ما ]با فتوحات لشکرِ اسالم،[ از  . آیا ]کافران[ ندیده41

کاهیم ]و بر قلمروی اسالم های سرزمین ]کفر[ میدامنه

ای برای  کند و ]هیچ[ بازدارنده[؟ و هللا حکم میافزاییم می

 .ُحکمش نیست و او در حسابرسی سریع است 

  ُ ۡطَرافَِهاْۚ َوٱَّلله
َ
ۡرَض نَنُقُصَها ِمۡن أ

َ
تِي ٱلۡأ

ۡ
نها نَأ

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

َِب ِلحُۡكِمهۚۦِْ وَُهَو َسِريُع ٱلۡحَِسابِ   ٤١ َيحُۡكُم لَا ُمَعق 

که پیش از آنان بودند ]برای  . و به راستی، کسانی 42

مقابله با پیامبرانشان[ مکر ورزیدند؛ ولی تمام مکرها ]و 

کسی چه  داند که هر تدبیرها[ از آِن هللا است. او تعالی می

دهد؛ و به زودی کافران خواهند دانست که  کاری انجام می

 فرجاِم ]نیکوی[ سرای ]آخرت[ از آِن کیست. 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم ِهَّلِلَف ٱلۡمَ  ۡكُر َجمِيٗعاۖۡ َيۡعلَُم َما َوَقۡد َمَكَر ٱل
ارِ  َُٰر لَِمۡن ُعۡقَبي ٱلده  ٤٢ تَۡكِسُب ُكلُّ َنۡفٖسِۗ وََسَيۡعلَُم ٱلُۡكفه

گویند: »]ای محمد،[ تو  که کفر ورزیدند می  . و کسانی43

 رسول ]هللا[ نیستی«. بگو: »کافی است که هللا و کسانی

یان  های آسمانِی پیشین[ نزدشان است، مکه دانش ]کتاب

 من و شما گواه باشند«. 

ِ َشِهيَدُۢا   هِذيَن َكَفُرواْ لَۡسَت ُمۡرَسلٗاْۚ قُۡل َكَفىَٰ بِٱَّلله َويَُقوُل ٱل
 ٤٣ بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡم َوَمۡن ِعنَدهُۥ ِعلُۡم ٱلِۡكَتَٰبِ 



 

ابراهیم سوره ٔ  

 

233 

 

 ابراهيم 

 سوره  ابراهیم  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

. الر ]= الف. الم. را[. این ]قرآن[ کتابی است که بر تو  1

نازل کردیم تا مردم را به فرمان پروردگارشان، از  

ها]ی شرک و جهل[ به روشنایی ]ایمان و دانش[  تاریکی

 ناپذیرِ ستوده.بیرون آوری؛ به راه ]پروردگارِ[ شکست

لَُمَِٰت إِلَي  الٓرِۚ  اَس ِمَن ٱلظُّ نَزلَۡنَُٰه إِلَۡيَك لُِتۡخرَِج ٱلنه
َ
كَِتٌَٰب أ

 ١ ٱلنُّورِ بِإِۡذِن َرب ِِهۡم إِلَيَٰ ِصَرَِٰط ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِميدِ 

ها و زمین است از آِن  . ]همان[ هللا که آنچه در آسمان2

 اوست؛ و وای بر کافران از عذاب سخت!
هِذي لَُهۥ  ِ ٱل ۡرِضِۗ َوَوۡيل   ٱَّلله

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو َما فِي ٱلسه

َٰفِرِيَن ِمۡن َعَذاٖب َشِديدٍ   ٢ ل ِلَۡك

دهند و که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می . کسانی3

دارند و آن راه را منحرف ]و ]مردم را[ از راه هللا بازمی

خواهند، اینان در گمراهی شان[ میسازگار با هوای نفس 

 رازی هستند. دور و د

وَن َعن   ۡنَيا عَلَى ٱٓأۡلِخَرةِ َويَُصدُّ َة ٱلدُّ هِذيَن يَۡسَتِحبُّوَن ٱلۡحََيوَٰ ٱل
ْوَلَٰٓئَِك فِي َضَلَِٰۭل بَعِيدٖ 

ُ
ِ َويَۡبُغوَنَها ِعوًَجاْۚ أ  ٣ َسبِيِل ٱَّلله

. ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا 4

کس را که  کند. هللا هر  ]بتواند پیام الهی را[ برایشان بیان

سازد و ]به فضل  بخواهد ]به عدالتِ خویش[ گمراه می

کند و او کس را که بخواهد هدایت میخویش[ هر 

 ناپذیرِ حکیم است.شکست

ها بِلَِساِن قَۡوِمهِۦ لُِيبَي َِن لَُهۡمۖۡ َفُيِضلُّ   ۡرَسلَۡنا ِمن رهُسوٍل إِل
َ
َوَمآ أ

ُ َمن يََشآُء َويَۡهدِ  ْۚ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ ٱَّلله  ٤ ي َمن يََشآُء

های روشِن خود  . و به راستی، ما موسی را با نشانه5

فرستادیم ]و به او دستور دادیم[ که: »قومت را از  

ها]ی کفر[ به روشنایی ]توحید[ بیرون آور و روزهای  تاریکی

برای  تردید، در این ]یادآوری[، هللا را به آنان یادآوری کن. بی

هایی ]از یگانگی و بزرگِی هر شکیبای شکرگزار، نشانه

 هللا[ است. 

ۡخرِۡج قَۡوَمَك ِمَن  
َ
ۡن أ

َ
ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنآ أ

َ
َولََقۡد أ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت   ِْۚ إِنه فِي َذ َِٰم ٱَّلله يهى
َ
ِۡرُهم بِأ لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِ َوَذك  ٱلظُّ

ِ َصبهارٖ َشُكورٖ 
 ٥ ل ِكُل 

که موسی به قومش   . و ]ای پیامبر، یاد کن از[ هنگامی6

گفت: »نعمت هللا را بر خود به یاد آورید، آنگاه که شما را از  

]چنگال[ فرعونیان نجات داد، ]همان کسانی[ که بدترین ]و 

آوردند: پسرانتان را  بارترین[ عذاب را بر سرتان می خفت

گذاشتند؛ و ده میکشتند و زنانتان را ]برای کنیزی[ زنمی

در این ]امر[، آزمایشی بزرگ از جانب پروردگارتان برای 

 تان را بیازماید[«. شما بود ]تا شکیبایی

ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ   َوِإۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِ ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة ٱَّلله
ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب   َُٰكم م  نجَى

َ
أ

َٰلُِكم  َويُذَ  ۡبَنآَءُكۡم َويَۡسَتۡحُيوَن نَِسآَءُكۡمْۚ َوفِي َذ
َ
حُوَن أ ب ِ

ب ُِكۡم َعِظيم   ِن ره  ٦ بَلَآء  م 

. و ]یاد کنید از[ هنگامی که پروردگارتان اعالم کرد: »اگر  7

افزایم و اگر شکر گزارید، یقیناً ]نعمتم را[ بر شما می

 ناسپاسی کنید، یقیناً عذاب من سخت است«. 

زِيَدنهُكۡمۖۡ َولَئِن َكَفۡرُتۡم  وَ 
َ
ذهَن َربُُّكۡم لَئِن َشَكۡرُتۡم لَأ

َ
ِإۡذ تَأ

 ٧ إِنه َعَذابِي لََشِديد  
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. و موسی به ]آنان[ گفت: »اگر شما و همۀ مردم روی  8

رسد؛ چرا که[  زمین کافر شوید، ]هیچ زیانی به هللا نمی

 نیازِ ستوده است«. تردید، هللا بیبی

ۡرِض َجمِيٗعا فَإِنه 
َ
نُتۡم َوَمن فِي ٱلۡأ

َ
َوَقاَل ُموَسيَٰٓ إِن تَۡكُفُرٓواْ أ

َ لََغنِيٌّ َحمِيدٌ   ٨ ٱَّلله

که پیش از شما . ]ای کافران،[ آیا خبر ]هالکتِ[ کسانی 9

بودند، ـ ]مانند[ قوم نوح و عاد و ثمود ـ و ]نیز[ کسانی كه  

آنان خبر ندارد، به  بعد از آنان بودند ]و[ جز هللا كسى از 

شما نرسیده است؟ پیامبرانشان با دالیل ]و معجزات[ 

روشن به سویشان آمدند؛ ولى آنان ]به نشانۀ مخالفت[ 

هایشان نهادند و ]انگشت به  های خود را بر دهاندست 

دندان گزیدند و[ گفتند: »ما آنچه را که شما برای ]ابالغِ[ 

دربارۀ آنچه ما را به  کنیم و اید انکار میآن فرستاده شده

 خوانید، سخت در تردید هستیم«.سویش مى

هِذيَن ِمن َقبۡلُِكۡم قَوِۡم نُوٖح وَعَادٖ َوَثُموَد   تُِكۡم َنَبُؤاْ ٱل
ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

ْۚ َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم   ُ ها ٱَّلله هِذيَن ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم لَا َيۡعلَُمُهۡم إِل َوٱل
يۡ 
َ
ٓواْ أ َٰهِِهۡم َوَقالُٓواْ إِنها َكَفۡرنَا بَِمآ  بِٱلَۡبي َِنَِٰت فََردُّ فَۡو

َ
ِدَيُهۡم فِٓي أ

ا تَۡدُعوَنَنآ إِلَۡيهِ ُمرِيبٖ  ِمه ٖ م  ۡرِسلُۡتم بِهِۦ َوِإنها لَِفى َشك 
ُ
 ٩ أ

. پیامبرانشان گفتند: »آیا در ]یگانگِی[ هللا ـ آفرینندۀ 10

ها و زمین ـ تردیدی هست؟ او شما را ]به ایمان[ آسمان

خوانَد تا گناهانتان را ببخشاید و تا مدتی معی ن به  امیفر

شما مهلت دهد«. آنان گفتند: »شما جز بشری همانند ما  

خواهید ما را از آنچه که پدرانمان عبادت  نیستید ]و[ می

کردند بازدارید. پس دلیلی آشکار ]در مورد  می

 تان[ برایمان بیاورید«.راستگویی

 ِ ف
َ
ۡرِضِۖ  ۞قَالَۡت رُُسلُُهۡم أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ َشك   فَاِطرِ ٱلسه ي ٱَّلله

َجٖل  
َ
َرُكۡم إِلَيَٰٓ أ ِ ِن ُذنُوبُِكۡم َويَُؤخ  يَۡدُعوُكۡم لَِيۡغفَِر لَُكم م 

ونَا   ن تَُصدُّ
َ
ِۡثلَُنا تُرِيُدوَن أ ها بََشر  م  نُتۡم إِل

َ
يِۚ قَالُٓواْ إِۡن أ َسم ٗ مُّ

تُو
ۡ
ا َكاَن َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا فَأ بِينٖ َعمه  ١٠ نَا بُِسلَۡطَٰٖن مُّ

هایی [ ما جز انسان. پیامبرانشان به آنان گفتند: »]آری،11

مانند شما نیستیم؛ ولی هللا بر هر یک از بندگانش که  

نهد؛ و سزاوار نیست که  بخواهد ]با نعمتِ نبوت[ منت می

ما جز به اجازۀ هللا دلیلی برای شما بیاوریم؛ پس مؤمنان  

 وکل کنند. باید بر هللا ت

  َ ِۡثلُُكۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله ها بََشر  م  حُۡن إِل قَالَۡت لَُهۡم رُُسلُُهۡم إِن نه
تَِيُكم  

ۡ
ن نهأ

َ
َيُمنُّ عَلَىَٰ َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهۖۦِۡ َوَما َكاَن لََنآ أ

ِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ِْۚ وَعَلَى ٱَّلله ها بِإِۡذِن ٱَّلله  ١١ بُِسلَۡطٍَٰن إِل

های  . و چرا بر هللا توكل نكنیم، و حال آنكه او ما را به راه12

]سعادت[مان هدایت نمود؟ و ما بر آزارى كه شما ]در راه  

کنیم؛ و رسانید، قطعاً شکیبایی میرسالت[ به ما می

 کنندگان باید فقط بر هللا توكل كنند«. توكل

 ِ ها َنَتوَكهَل عَلَى ٱَّلله ل
َ
ََٰنا ُسُبلََناْۚ َولََنۡصبَِرنه  َوَما لََنآ أ َوَقۡد َهَدى

ِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمَتوَك ِلُونَ  ْۚ وَعَلَى ٱَّلله  ١٢ عَلَىَٰ َمآ َءاَذۡيُتُمونَا

که کفر ورزیدند به پیامبرانشان گفتند: »یا . و کسانی 13

کنیم یا به آیین ما  شما را از سرزمینمان بیرون می

نان وحی کرد که: »یقیناً بازگردید«. پروردگارشان به آ

 کنیم.ستمکاران را نابود می

ۡو  
َ
ۡرِضَنآ أ

َ
ِۡن أ هِذيَن َكَفُرواْ لِرُُسلِِهۡم لَُنۡخرَِجنهُكم م  َوَقاَل ٱل
ۡوَحيَٰٓ إِلَۡيِهۡم َربُُّهۡم لَُنۡهلَِكنه  

َ
لََتُعوُدنه فِي ِملهتَِناۖۡ فَأ

َٰلِِمينَ   ١٣ ٱلظه

آنان در زمین جای خواهیم داد. . و قطعاً شما را پس از 14

این ]عذاب و پاداش[ برای کسی است که از ایستادن ]به  

[ در پیشگاِه من بترسد و از تهدیدم هنگام حسابرسی 

 بهراسد«.

َٰلَِك لَِمۡن َخاَف   ۡرَض ِمنُۢ َبۡعِدهِۡمْۚ َذ
َ
َولَنُۡسِكَننهُكُم ٱلۡأ

 ١٤ َمَقامِي وََخاَف وَِعيدِ 

[ درخواست پیروزی ]بر کافران را[  . و ]پیامبران از هللا15

جویی، ناکام ]و  کردند و ]سرانجام[ هر گردنکشِ ستیزه

 نابود[ شد.

 ١٥ َوٱۡسَتۡفَتُحواْ وََخاَب ُكلُّ َجبهاٍر َعنِيدٖ 
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[ دوزخ پیش روى اوست و آبى از  . ]همان کسی كه16

 نوشانند.آلود ]دوزخیان[ به وی میچرک خون
ِن َوَرآئِهِۦ َجَهنه  آٖء َصِديدٖ م   ١٦ ُم َويُۡسَقىَٰ ِمن مه

آشامد و ]از فرِط تعفن  جرعه می. ]آبی[ که آن را جرعه17

و تلخی،[ فروبردنش آسان و گوارا نیست و مرگ از هر 

میرد و عذابی سخت آوَرد ولی نمی طرف به سویش رو می

 ]و سهمگین[ پیش روِی اوست.

ِ َمكَاٖن  َيَتَجرهُعُهۥ َولَا يَكَاُد 
تِيهِ ٱلَۡمۡوُت ِمن ُكل 

ۡ
يُِسيُغُهۥ َويَأ

 ١٧ َوَما ُهَو بَِمي ِٖتِۖ َوِمن َوَرآئِهِۦ َعَذاٌب َغلِيظ  

اند، ]این  . َمثل کسانی که به پروردگارشان کفر ورزیده 18

است که[ اعمالشان همچون خاکستری است که در روز  

اند، وزد ]و[ از آنچه کردهطوفانی باد شدیدی بر آن می

چیزی در دست ندارند. این، همان گمراهِی دور و دراز  

 .است

ۡت بِهِ   ۡعَمَٰلُُهۡم َكَرَماٍد ٱۡشَتده
َ
هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِِهۡمۖۡ أ َثُل ٱل مه

  ِۚ ا َكَسُبواْ عَلَىَٰ َشۡيٖء ها َيۡقِدُروَن ِممه ِيُح فِي يَۡوٍم عَاِصٖفِۖ ل ٱلر 
َلَُٰل ٱلَۡبعِيدُ  َٰلَِك ُهَو ٱلضه  ١٨ َذ

ها و زمین را  . ]ای انسان،[ آیا ندیدی که هللا آسمان19

بَرد  حق آفریده است؟ اگر بخواهد، شما را ]از میان[ میبه

 آورد.و خلق جدیدی ]به جای شما پدید[ می 

  
ۡ
ِۚ إِن يََشأ ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َ َخلََق ٱلسه نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ِت بِ 
ۡ
 ١٩ خَلٖۡق َجِديدٖ يُۡذهِۡبُكۡم َويَأ

ِ بَِعزِيزٖ  . و این ]کار[ بر هللا دشوار نیست. 20 َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ٢٠ َوَما َذ

. و ]روز قیامت[ همگی در پیشگاه هللا حاضر ]و آشکار[  21

شوند؛ ]در این هنگام[ ستمدیدگان به کسانی که  می

گویند: »ما ]در دنیا[ پیرو شما کردند می گردنکشی می 

توانید چیزى از عذاب هللا را از ما بودیم؛ آیا ]امروز[ مى

گویند: »اگر هللا ما را ]در دنیا به سوی  بازدارید؟« آنان می

رستگاری[ راهنمایی کرده بود، ما نیز راه را به شما نشان 

تابی کنیم چه شکیبایی نماییم، برایمان دادیم. چه بیمی

 یکسان است؛ ]هیچ[ گریزگاهی نداریم«.

هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرٓواْ إِنها ُكنها   ُؤاْ لِل َعَفَٰٓ ِ َجمِيٗعا َفَقاَل ٱلضُّ َوبََرُزواْ َّلِله
ِ ِمن   ۡغُنوَن َعنها ِمۡن َعَذاِب ٱَّلله نُتم مُّ

َ
لَُكۡم َتَبٗعا َفَهۡل أ

َجزِۡعَنآ 
َ
ُ لََهَديَۡنَُٰكۡمۖۡ َسَوآٌء َعلَۡيَنآ أ ََٰنا ٱَّلله ِۚ قَالُواْ لَۡو َهَدى َشۡيٖء

حِيٖص  ۡم َصبَۡرنَا َما لََنا ِمن مه
َ
 ٢١ أ

گوید: . و چون كار ]داورى[ انجام شد، شیطان مى22

ای راست و تردید، هللا به شما وعده داد؛ وعده»بی

درست؛ و من به شما وعده ]دروغین[ دادم و با شما ُخلِف  

وعده کردم؛ و من هیچ تسلطى بر شما نداشتم جز اینكه  

شما ]نیز دعوت[ مرا اجابت کردید؛  شما را دعوت دادم و

پس مرا سرزنش نكنید و خودتان را سرزنش كنید. ]امروز[  

نه من فریادرسِ شما هستم و نه شما فریادرسِ من  

هستید. من بیزارم از اینكه پیش از این مرا ]با هللا[ شریک 

گرفتید. ستمكاران ]مشرک[ عذابى پردرد خواهند می

 داشت.

ۡيَطَٰنُ  َ وََعَدُكۡم وَۡعَد  َوَقاَل ٱلشه ۡمُر إِنه ٱَّلله
َ
ا قُِضَي ٱلۡأ  لَمه

ِن   ۡخلَۡفُتُكۡمۖۡ َوَما َكاَن لَِي َعلَۡيُكم م 
َ
ِ َووََعدتُُّكۡم فَأ ٱلۡحَق 

ن َدَعۡوتُُكۡم فَٱۡسَتَجۡبُتۡم لِيِۖ فَلَا تَلُوُمونِي  
َ
هٓا أ ُسلَۡطٍَٰن إِل

نَا۠ بُِمۡصرِِخُكمۡ 
َ
آ أ نُفَسُكمِۖ مه

َ
نُتم بُِمۡصِرِخيه  َولُوُمٓواْ أ

َ
 َوَمآ أ

َٰلِِميَن لَُهۡم   ُۗ إِنه ٱلظه ۡشَرۡكُتُموِن ِمن َقۡبُل
َ
إِن ِي َكَفۡرُت بَِمآ أ

لِيم  
َ
 ٢٢ َعَذاٌب أ

که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام . و کسانی 23

شوند که جویبارها های ]بهشتی[ درآورده میدادند، به باغ

است؛ به فرمان پروردگارشان در  از زیر ]درختان[ آن جاری

 . آن جاودانند و درودشان در آنجا »سالم« است

رِي  
َٰٖت َتجۡ َٰلَِحَِٰت َجنه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ۡدِخَل ٱل

ُ
َوأ

نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها بِإِۡذِن َرب ِِهۡمۖۡ َتحِيهُتُهۡم فِيَها  
َ
ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ٢٣ َسَلَٰمٌ 
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امبر،[ آیا ندیدی که هللا چگونه َمثل زده است؟  . ]ای پی24

کلمۀ پاک ]ال اله اال هللا[ همچون درخت ]نخل تنومند و[ 

[ استوار است و اش ]در اعماق زمینپاکی است که ریشه

 اش بر آسمان ]سر برآورده[ است.شاخه

ُ َمَثلٗا َكلَِمٗة َطي َِبٗة َكَشَجَرةٖ طَ  لَۡم تََر َكۡيَف َضَرَب ٱَّلله
َ
ي َِبٍة  أ

َمآءِ  ۡصلَُها ثَابِت  َوَفرُۡعَها فِي ٱلسه
َ
 ٢٤ أ

دهد؛ و اش را هر لحظه به فرمان پروردگارش مى. میوه25

زند؛ باشد که پند ها مىهللا برای ]هدایت مردم[ َمثل

 گیرند.

ۡمَثاَل 
َ
ُ ٱلۡأ ُۗ َويَۡضرُِب ٱَّلله ُكلََها ُكله ِحيِۭن بِإِۡذِن َرب َِها

ُ
تُۡؤتِٓي أ

ُرونَ لِلنه   ٢٥ اِس لََعلهُهۡم َيَتَذكه

. و َمثل کلمۀ پلید ]شرک[، همچون درخت پلیدی است  26

 که از زمین برکنده شده ]و هیچ[ قرار و ثباتی ندارد.
َوَمَثُل َكلَِمٍة َخبِيَثةٖ َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة ٱۡجُتثهۡت ِمن فَۡوِق  

ۡرِض َما لََها ِمن قََرارٖ 
َ
 ٢٦ ٱلۡأ

اند در زندگى دنیا و در كسانى را كه ایمان آورده. هللا 27

گردانَد و  آخرت، با سخن استوار ]توحید[ ثابت مى

كند؛ و هللا هر کاری ستمگران ]مشرک[ را گمراه مى

 دهد.بخواهد انجام می

ۡنَيا   ةِ ٱلدُّ ابِِت فِي ٱلۡحََيوَٰ هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱلَۡقۡوِل ٱلثه ُ ٱل يُثَب ُِت ٱَّلله
ُ َما يََشآءُ َوفِي  َٰلِِميَنْۚ َويَۡفَعُل ٱَّلله ُ ٱلظه  ٢٧ ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َويُِضلُّ ٱَّلله

[ نعمتِ . آیا ندیدی آن کسانی ]از قریش[ را که ]سپاس28

هللا ]= حرم امن و وجود پیامبر[ را به ]ناسپاسی و[ کفر  

 تبدیل کردند و قومشان را به سرای هالکت درآوردند؟

لَۡم تََر إِلَي ٱ
َ
َحلُّواْ قَۡوَمُهۡم  ۞أ

َ
ِ ُكۡفٗرا َوأ لُواْ نِۡعَمَت ٱَّلله هِذيَن بَده ل

 ٢٨ َداَر ٱلَۡبَوارِ 

[ دوزخ است ]که[ در آن وارد . ]آن سراى هالکت،29

 شوند و چه بد جایگاهی است!مى
 ٢٩ َجَهنهَم يَۡصلَۡوَنَهاۖۡ َوبِۡئَس ٱلَۡقَرارُ 

د تا ]مردم را[  . ]مشرکان[ همتایانی برای هللا قرار دادن30

های دنیا[ از راه او گمراه کنند. بگو: »]چند روزی از نعمت

بهره گیرید؛ که یقیناً بازگشتتان به سوی آتش ]دوزخ[  

 است«.

نَداٗدا ل ُِيِضلُّواْ َعن َسبِيلِهِۗۦُ قُۡل َتَمتهُعواْ فَإِنه  
َ
ِ أ وََجَعلُواْ َّلِله

ارِ   ٣٠ َمِصيَرُكۡم إِلَي ٱلنه

اند بگو نماز  بر،[ به بندگان من که ایمان آورده. ]ای پیام31

ایم پنهانی و آشکارا  شان کردهرا برپا دارند و از آنچه روزی

انفاق کنند؛ پیش از آنکه روزی فرارسد که در آن نه خرید و 

 ای.فروشی هست و نه دوستی

 ْ ةَ َويُنفُِقوا لَوَٰ هِذيَن َءاَمُنواْ يُقِيُمواْ ٱلصه ا  قُل ل ِعَِبادَِي ٱل  ِممه
ها َبۡيع  فِيهِ   تَِي يَوۡم  ل

ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقۡبِل أ ا وََعلَانَِيٗة م  َرَزقَۡنَُٰهۡم ِسر ٗ

 ٣١ َولَا ِخَلٌَٰل 

ها و زمین را آفرید و آبی از . هللا است که آسمان32

ها را برای روزِی آسمان فروفرستاد و با آن، ]انواع[ میوه

خدمتتان گماشت تا به ها را به شما پدید آورد؛ و کشتی 

فرمانش در دریا در حرکت باشند و جویبارها را ]نیز[ در 

 خدمت شما نهاد؛

َمآِء َماٗٓء   نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
ۡرَض َوأ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل ٱَّلله

َر لَُكُم ٱلُۡفلَۡك   َمَرَِٰت رِۡزٗقا لهُكۡمۖۡ وََسخه ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱلثه
َ
فَأ

نَۡهَٰرَ لَِتۡجرِ 
َ
َر لَُكُم ٱلۡأ ۡمرِهۖۦِۡ وََسخه

َ
 ٣٢ َي فِي ٱلَۡبۡحرِ بِأ

. و خورشید و ماه را که پیوسته ]در مدارِ خود[ در 33

 حرکتند و ]همچنین[ شب و روز را به خدمتتان گماشت. 
هۡيَل   َر لَُكُم ٱل ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َدآئَِبيِۡنِۖ وََسخه َر لَُكُم ٱلشه وََسخه

َهارَ   ٣٣ َوٱلنه
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. و از هر آنچه از او خواستید به شما بخشید؛ و اگر 34

توانید نعمت هللا را بشمارید، ]چنان فراوان است که[ نمی

آن را شمارش کنید. به راستی که انسان، ]در حق 

 .خویش،[ ستمکار ]و نسبت به هللا،[ ناسپاس است

لُۡتُموُهْۚ وَ 
َ
ِ َما َسأ

ِن ُكل  َُٰكم م  ِ لَا  َوَءاتَى واْ نِۡعَمَت ٱَّلله ِإن َتُعدُّ
ار   ُۗ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لََظلُوم  َكفه  ٣٤ ُتحُۡصوَهآ

. و ]یاد کن از[ ابراهیم هنگامی که گفت: »پروردگارا، 35

این شهر ]= مکه[ را امن بگردان و من و فرزندانم را از  

 ها دور بدار. عبادت ُبت 

ِ ٱۡجَعۡل   َهََٰذا ٱلَۡبلََد َءاِمٗنا َوٱۡجُنبۡنِي  َوِإۡذ قَاَل إِبَۡرَٰهِيُم َرب 
ۡصَنامَ 

َ
ن نهۡعُبَد ٱلۡأ

َ
 ٣٥ َوبَنِيه أ

ها[ بسیاری از  . پروردگارا، به راستی که آنها ]=معبود36

اند؛ پس هر کس  مردم را ]با تصور شفاعت[ گمراه ساخته

]در عبادت هللا به یگانگی[ از من پیروی کند، یقیناً از من  

تردید، تو آمرزندۀ ز من نافرمانی کند، بی کس ا است و هر

 مهربانی. 

اِسِۖ َفَمن تَبَِعنِي فَإِنهُهۥ ِمن ِيِۖ   َِن ٱلنه ۡضلَلَۡن َكثِيٗرا م 
َ
ِ إِنهُهنه أ َرب 

 ٣٦ َوَمۡن َعَصانِي فَإِنهَك َغُفور  رهِحيم  

آب و ای بى. پروردگارا، من ]یکی[ از فرزندانم را در تنگه37

ۀ محترم ]و شکوهمنِد[ تو جای دادم.  كِشت، نزد خان

های پروردگارا، ]چنین کردم[ تا نماز را برپا دارند؛ پس دل

برخى از مردم را چنان كن که به سوی آنان ]و این  

[ به  سرزمین[ متمایل گردد و از محصوالت ]مورد نیازشان

 ببخش؛ باشد كه سپاس گزارند.  آنان روزى

ۡسَكنُت مِ 
َ
بهَنآ إِن ِٓي أ ِيهتِي بَِواٍد َغيِۡر ذِي َزۡرٍع ِعنَد  ره ن ُذر 

َِن   فۡـ َِدٗة م 
َ
َة فَٱۡجَعۡل أ لَوَٰ ِم َربهَنا لُِيقِيُمواْ ٱلصه بَيۡتَِك ٱلُۡمَحره

َمَرَِٰت لََعلهُهۡم   َِن ٱلثه اِس َتۡهوِٓي إِلَۡيِهۡم َوٱۡرزُۡقُهم م  ٱلنه
 ٣٧ يَۡشُكُرونَ 

کنیم و آشکار پنهان می. پروردگارا، تو آنچه را که 38

دانی؛ و چیزی در زمین و آسمان سازیم، ]همه را[ میمی

 از هللا پوشیده نیست. 

ِ ِمن   َربهَنآ إِنهَك َتۡعلَُم َما ُنخِۡفى َوَما ُنۡعلُِنُۗ َوَما َيخَۡفىَٰ عَلَى ٱَّلله
َمآِء  ۡرِض َولَا فِي ٱلسه

َ
 ٣٨ َشۡيٖء فِي ٱلۡأ

در کهنسالی، اسماعیل و  . ستایش از آن هللا است که39

تردید، پروردگارم شنوندۀ اسحاق را به من عطا فرمود. بی

 دعاست.

  ْۚ هِذي وََهَب لِي عَلَى ٱلِۡكبَِر إِۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
عَآِء   ٣٩ إِنه َرب ِي لََسِميُع ٱلدُّ

نم ]نیز . پروردگارا، مرا برپادارندۀ نماز قرار بده و از فرزندا40

 چنین کن[. پروردگارا، دعایم را بپذیر.
ِيهتِيِۚ َربهَنا َوَتَقبهۡل   لَوَٰةِ َوِمن ُذر  ِ ٱۡجَعلۡنِي ُمقِيَم ٱلصه َرب 

 ٤٠ ُدعَآءِ 

. پروردگارا، من و پدر و مادرم و ]همۀ[ مؤمنان را در 41

 شود بیامرز«. که حساب برپا می روزی
َٰلَِديه   ٤١  َولِلُۡمۡؤمِنِيَن يَۡوَم َيُقوُم ٱلۡحَِساُب َربهَنا ٱۡغفِۡر لِي َولَِو

. و ]ای پیامبر، هرگز[ مپندار که هللا از آنچه ستمکاران 42

به   کنند غافل است؛ ]نه، بلکه کیفر[ آنان را برای روزیمی

ها در آن ]از وحشت[ خیره افکَند که چشمتأخیر می 

 شوند،.می

َ َغَٰفِلًا عَ  ِرُُهۡم  َولَا َتحَۡسبَنه ٱَّلله َٰلُِموَنْۚ إِنهَما يَُؤخ  ا َيۡعَمُل ٱلظه مه
بَۡصَٰرُ 

َ
 ٤٢ لَِيۡوٖم تَۡشَخُص فِيهِ ٱلۡأ
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. در حالى كه ]به سوى منادى محشر[ شتابانند و 43

نگرند[ قراری به آسمان میاند ]و با بیسرها را باال گرفته

[ تهى هایشان ]از وحشتزنند و دل و چشم بر هم نمى 

 گشته است. 

فۡـ َِدُتُهۡم  مُ 
َ
ۡهِطعِيَن ُمۡقنِِعى ُرُءوِسِهۡم لَا يَۡرتَدُّ إِلَۡيِهۡم َطۡرُفُهۡمۖۡ َوأ

 ٤٣ َهَوآء  

. و ]ای پیامبر،[ مردم را از روزى بترسان كه عذاب الهى 44

آید؛ و کسانی كه ]با کفر و شرک به  به سراغشان مى

ما گویند: »پروردگارا، اندکی به اند مىخویش[ ستم كرده

مهلت بده تا ]به دنیا بازگردیم و[ دعوتت را پاسخ گوییم و 

شود: »مگر شما از پیامبران پیروى كنیم. ]به آنان گفته می

خوردید شما را فنایى نبودید كه پیشتر سوگند مى

 نیست؟« 

هِذيَن َظلَُمواْ   تِيِهُم ٱلَۡعَذاُب َفَيُقوُل ٱل
ۡ
اَس يَۡوَم يَأ نِذرِ ٱلنه

َ
َوأ

 
َ
ُۗ  َربهَنآ أ جِۡب َدۡعَوتََك َونَتهبِِع ٱلرُُّسَل َجٖل قَرِيٖب نُّ

َ
ۡرنَآ إِلَيَٰٓ أ ِ خ 

ِن َزَوالٖ  ِن َقۡبُل َما لَُكم م  قَۡسۡمُتم م 
َ
َولَۡم تَُكونُٓواْ أ

َ
 ٤٤ أ

که ]با  های کسانی . و ]مگر نه این است كه[ در خانه45

شرک و ناسپاسی[ به خویشتن ستم کرده بودند ]= قوم  

[ ساکن شدید و برایتان روشن شد که ]چون  هود و صالح

کفر ورزیدند[ با آنان چگونه رفتار کردیم و ]از سرگذشت 

 ها زدیم ]ولی باز هم پند نگرفتید[.پشینیان[ برایتان َمَثل

نُفَسُهۡم َوتَبَيهَن لَُكۡم  
َ
هِذيَن َظلَُمٓواْ أ وََسَكنُتۡم فِي َمَسَِٰكِن ٱل

ۡمَثاَل َكۡيَف َفَعلَۡنا بِِهۡم َوَضَربۡ 
َ
 ٤٥ َنا لَُكُم ٱلۡأ

. و آنان نهایت نیرنگ خود را ]برای مخالفت با پیامبر و 46

[ است؛  کشتِن او[ به كار بردند، و مكرشان نزد هللا ]آشکار

ها  هر چند نیرنگشان ]در حدی نیست که[ به سبب آن کوه

 از جایش کنده شود. 

ِ َمكۡ  رُُهۡم َوِإن َكاَن َمۡكرُُهۡم  َوَقۡد َمَكُرواْ َمۡكرَُهۡم وَِعنَد ٱَّلله
 ٤٦ لِتَُزوَل ِمۡنُه ٱلِۡجَباُل 

. پس هرگز مپندار كه هللا وعدۀ خویش را ]دربارۀ پیروزی  47

تردید، هللا كند. بیحق[ با پیامبرانش خالف مى

 گیرنده است.ناپذیرِ انتقام شكست

ۥْٓۚ إِنه  َ ُمخۡلَِف وَۡعِدهِۦ رُُسلَُه َ َعزِيز  ُذو   فَلَا َتحَۡسبَنه ٱَّلله ٱَّلله
 ٤٧ ٱنتَِقامٖ 

ها ]به  . در آن روز، ]این[ زمین، به زمینی دیگر و آسمان48

[ در مقابل هللا  شوند و ]مردمهای دیگر[ تبدیل میآسمان

 گردند. یگانۀ پیروزمند ظاهر می

َُٰتۖۡ  َمََٰو ۡرِض َوٱلسه
َ
ۡرُض َغيَۡر ٱلۡأ

َ
ُل ٱلۡأ ِ  يَۡوَم ُتَبده َوبََرُزواْ َّلِله

ارِ  َِٰحِد ٱلَۡقهه  ٤٨ ٱلَۡو

بینى كه در زنجیرها بسته  . و در آن روز گناهكاران را مى49

 اند.شده
ۡصَفادِ

َ
نِيَن فِي ٱلۡأ َقره  ٤٩ َوتََرى ٱلُۡمۡجرِِميَن يَۡوَمئِٖذ مُّ

هایشان از قیرِ گداخته است و آتش  . لباس50

 پوشانَد. مىهایشان را صورت
ارُ  ِن قَِطَراٖن َوَتۡغَشيَٰ وُُجوَهُهُم ٱلنه  ٥٠ َسَرابِيلُُهم م 

کس را به ]سزای[ آنچه کرده است کیفر  . تا هللا هر51

 دهد. به راستی که هللا در حسابرسی سریع است.
َ َسِريُع   ا َكَسَبۡتْۚ إِنه ٱَّلله ُ ُكله َنۡفٖس مه لَِيۡجزَِي ٱَّلله

 ٥١ ٱلۡحَِسابِ 

[ پیامی رسا براى مردم است ]تا به وسیلۀ  . این ]قرآن52

آن هدایت شوند[ و با آن هشدار یابند و بدانند كه او تعالی 

 معبودى یکتاست؛ و تا خردمندان پند گیرند.

نهَما ُهَو إَِلَٰه   
َ
َٰغ  ل ِلنهاِس َولُِينَذُرواْ بِهِۦ َولَِيۡعلَُمٓواْ أ َهََٰذا بََل

رَ  كه لَۡبَٰبِ  َوَِٰحد  َولَِيذه
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
 ٥٢ أ
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حجٔر سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

. الر ]= الف. الم. را[. این آیات كتاب ]الهى[ و قرآِن 1

 روشنگر است.
بِينٖ الٓرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب   ١ َوُقۡرَءاٖن مُّ

. چه بسا کافران ]هنگام مواجهه با عذاب قیامت[ آرزو  2

 کنند که کاش مسلمان بودند.
هِذيَن َكَفُرواْ لَۡو َكانُواْ ُمۡسلِِمينَ  بََما يََودُّ ٱل  ٢ رُّ

مند شوند و های دنیا[ بهره. بگذار بخورند و ]از لذت3

به زودی خواهند  آرزوها]ی ماد ی،[ سرگرمشان سازد؛ پس 

 دانست.

ۖۡ فََسۡوَف   َمُل
َ
ُكلُواْ َويََتَمتهُعواْ َويُلِۡهِهُم ٱلۡأ

ۡ
َذۡرُهۡم يَأ
 ٣ َيۡعلَُمونَ 

. ما ]ساکنان[ هیچ ]شهر و[ دیاری را هالک نکردیم؛ مگر  4

 اینکه ]مهلت و[ اَجلی معی ن داشتند. 
عۡ  ها َولََها كَِتاب  مه ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡريٍَة إِل

َ
 ٤ لُوم  َوَمآ أ

گیرد و نه ]از  . هیچ امتى از اَجِل ]مقررِ[ خود نه پیشى می5

 مانَد.آن[ عقب می
َجلََها َوَما يَۡسَتـ ِۡخُرونَ 

َ
ٍة أ مه

ُ
ا تَۡسبُِق ِمۡن أ  ٥ مه

کنی[ قرآن بر که ]ادعا می . ]کافران[ گفتند: »ای کسی6

 ای. تو نازل شده است، یقیناً تو دیوانه
 
َ
أ ِۡكُر إِنهَك لََمۡجُنون  َوَقالُواْ َيَٰٓ َِل َعلَۡيهِ ٱلذ  هِذي نُز  َها ٱل  ٦ يُّ

آوری  گویی، چرا فرشتگان را نزدمان نمی . اگر راست می7

 ات گواهی دهند[؟« ]تا دربارۀ پیامبری
َِٰدقِينَ  تِيَنا بِٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه

ۡ
هۡوَما تَأ  ٧ ل

حق ]و فقط در هنگام  فرشتگان را به[ ما . ]باید بدانند که8

کنیم؛ و ]اگر برای عذابشان نازل عذاب کافران[ نازل می

 یابند.شوند[ دیگر مهلتی نمی

نَظرِينَ  ِ َوَما َكانُٓواْ إِٗذا مُّ ها بِٱلۡحَق  ُِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة إِل  ٨ َما ُننَز 

. به راستی که ما خود، قرآن را نازل کردیم و قطعاً خودمان 9

 یز نگهبان آن ]از هر گونه تبدیل و تحریفی[ هستیم.ن
ِۡكَر َوِإنها لَُهۥ لََحَٰفُِظونَ  لَۡنا ٱلذ   ٩ إِنها َنحُۡن نَزه

. ]ای پیامبر،[ پیش از تو نیز ]رسوالن خود را[ میان 10

 های پیشین فرستادیم.گروه
لِينَ  وه

َ
ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك فِي ِشَيِع ٱلۡأ

َ
 ١٠ َولََقۡد أ

اش آمد، مگر آنکه مسخره. هیچ پیامبری نزدشان نمی11

 کردند. می
ها َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ  ِن رهُسوٍل إِل تِيِهم م 

ۡ
 ١١ َوَما يَأ

های گناهکاران . اینچنین آن ]تکذیب و تمسخر[ را در دل12

 دهیم. ]= کافران[ راه می
 ١٢ َكَذَٰلَِك نَۡسلُُكُهۥ فِي قُلُوِب ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

آورند؛ و شیوۀ ]هللا در  . آنان به آن ]قرآن[ ایمان نمی13

مجازات[ پیشینیان ]نیز چنین[ رفته است ]كه آنان را با 

 عذابی دردناک هالک نماید[.

لِينَ  وه
َ
 ١٣ لَا يُۡؤِمُنوَن بِهِۦ َوَقۡد َخلَۡت ُسنهُة ٱلۡأ
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گشودیم تا می. و ]حتی[ اگر دری از آسمان به روی آنان 14

 های ملکوت را ببینند[، پیوسته در آن باال روند ]و شگفتی
َمآِء َفَظلُّواْ فِيهِ   َِن ٱلسه َولَۡو َفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَاٗبا م 

 ١٤ َيۡعرُُجونَ 

بندی تردید، ما را چشمگفتند: »بی. یقیناً باز هم می15

 ایم«.شدهاند؛ بلکه ما گروهی جادو کرده
 ْ ۡسُحوُرونَ  لََقالُٓوا بَۡصَُٰرنَا بَۡل َنحُۡن قَۡوم  مه

َ
َِرۡت أ  ١٥ إِنهَما ُسك 

ایم و آن  . و به راستی، ما برجهایی در آسمان قرار داده16

 ایم. را برای تماشاگران آراسته
َِٰظرِينَ  ََٰها لِلنه َمآِء بُُروٗجا َوَزيهنه  ١٦ َولََقۡد َجَعلَۡنا فِي ٱلسه

ز ]ورود و دستبرِد[ هر شیطاِن . و آن ]= آسمان[ را ا17

 ای حفظ کردیم. شدهرانده
ِ َشۡيَطَٰٖن رهِجيمٍ 

 ١٧ وََحفِۡظَنََٰها ِمن ُكل 

. مگر آن کس که دزدانه سخنی ]از ملکوتیان[ بشنود که  18

کند ]و ]در آن صورت،[ شهابی روشن او را دنبال می

 سوزاند[. می

ۡمَع  ها َمِن ٱۡستََرَق ٱلسه بِين  إِل ۡتَبَعُهۥ ِشَهاب  مُّ
َ
 ١٨ فَأ

های استواری در آن افکندیم . و زمین را گستردیم و کوه19

 و از هر گیاه سنجیده ]و مناسبی[ در آن رویاندیم.
ۢنَبتَۡنا فِيَها ِمن  

َ
لَۡقۡيَنا فِيَها َرَوَِٰسَي َوأ

َ
ۡرَض َمَدۡدَنََٰها َوأ

َ
َوٱلۡأ

ۡوُزونٖ  ِ َشۡيٖء مه
 ١٩ ُكل 

دهنده آنان نیستید براى شما و کسانی كه روزى. و 20

 اسباب زندگی در آن قرار دادیم.
هۡسُتۡم لَُهۥ بَِرَٰزِقِينَ   ٢٠ وََجَعلَۡنا لَُكۡم فِيَها َمَعَٰيَِش َوَمن ل

هایش نزد ماست . و هیچ چیز نیست، مگر آنکه گنجینه21

 فرستیم.ای معی ن فرو نمیاندازهو ما آن را جز به 
ها بَِقَدرٖ  َوِإن م ِ  ۥٓ إِل ِلُُه ها ِعنَدنَا َخَزآئُِنُهۥ َوَما ُننَز  ن َشۡيٍء إِل

ۡعلُومٖ   ٢١ مه

. و بادها را بارورکننده]ی ابرها[ فرستادیم، سپس آبی از  22

ها نازل کردیم و شما را با آن سیراب ساختیم؛ در  آسمان

 اش نیستید. كنندهحالى كه شما ذخیره 

 َٰ َِي ۡرَسلَۡنا ٱلر 
َ
َمآِء َماٗٓء  َوأ نَزلَۡنا ِمَن ٱلسه

َ
َٰقَِح فَأ َح لََو

نُتۡم لَُهۥ بَِخَٰزِنِينَ 
َ
ۡسَقۡيَنَُٰكُموهُ َوَمآ أ

َ
 ٢٢ فَأ

میرانیم، و ما کنیم و می. و یقیناً ماییم که زنده می23

 ]بازماندۀ جاوید و[ وارث ]همۀ جهانیان[ هستیم. 
َٰرِثُونَ َوِإنها لََنۡحُن نُۡحِيۦ َونُِميُت َوَنحُۡن ٱلۡ   ٢٣ َو

ایم  تردید، ]تولد و مرگ[ گذشتگان شما را دانسته. و بی24

 دانیم.و یقیناً ]تولد و مرگ[ آیندگان را ]نیز به خوبی[ می
َولََقۡد َعلِۡمَنا ٱلُۡمۡسَتۡقِدِميَن ِمنُكۡم َولََقۡد َعلِۡمَنا 

 ٢٤ ٱلُۡمۡسَتـ ِۡخرِينَ 

پروردگارت ]همۀ[ آنان را ]در  گمان، . و ]ای پیامبر،[ بی25

 کند. به راستی که او حکیم داناست.قیامت[ محشور می
 ٢٥ َوِإنه َربهَك ُهَو َيحُۡشُرُهۡمْۚ إِنهُهۥ َحِكيٌم َعلِيم  

. و در حقیقت، ما ]نخستین[ انسان ]= آدم[ را از گِِل  26

 . خشک ]بازمانده[ از لجنی بدبو آفریدیم 
ۡسُنونٖ َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِ  ِۡن َحمَإٖ مه  ٢٦ نَسََٰن ِمن َصلَۡصَٰٖل م 

ُمومِ  دود آفریدیم.. و پیش از آن، جن را از آتشی سوزان و بى27  ٢٧ َوٱلۡجَآنه َخلَۡقَنَُٰه ِمن َقۡبُل ِمن نهارِ ٱلسه
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. و ]یاد کن[ از هنگامی که پروردگارت به فرشتگان 28

مانده[ از  فرمود: »همانا من بشری را از گِِل خشک ]باز

 لجنی بدبو خواهم آفرید. 

ِۡن   ِن َصلَۡصَٰٖل م  َوِإۡذ قَاَل َربَُّك لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ِي َخَٰلُِقُۢ بََشٗرا م 
ۡسُنونٖ   ٢٨ َحمَإٖ مه

. پس چون ]او را آفریدم و[ به او سامان دادم و از روح  29

خویش در وی دمیدم، ]به نشانۀ اطاعت از فرمان من،  

 کنید«. همگی[ بر او سجده 

وِحي َفَقُعواْ لَُهۥ   ۡيُتُهۥ َوَنَفۡخُت فِيهِ ِمن رُّ فَإَِذا َسوه
 ٢٩ َسَِٰجِدينَ 

ۡجمَُعونَ  . فرشتگان همگی سجده کردند، 30
َ
 ٣٠ فََسَجَد ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ُكلُُّهۡم أ

کنندگان . مگر ابلیس که سرپیچی کرد از اینکه با سجده31

 باشد. 
هٓا إِبۡلِيَس  َِٰجِدينَ إِل ن يَُكوَن َمَع ٱلسه

َ
بَيَٰٓ أ

َ
 ٣١ أ

کنندگان . ]هللا[ فرمود: »ای ابلیس، چرا تو با سجده32

 ]همراه[ نیستی؟« 
َِٰجِدينَ  ها تَُكوَن َمَع ٱلسه ل

َ
إِبۡلِيُس َما لََك أ  ٣٢ قَاَل َيَٰٓ

. ]ابلیس[ گفت: »من آن نیستم که برای بشری که او را  33

ای سجده ]بازمانده[ از لجنی بدبو آفریدهاز گِِل خشک 

 کنم«.

ِۡن   ۡسُجَد لِبََشٍر َخلَۡقَتُهۥ ِمن َصلَۡصَٰٖل م 
َ
ُكن ل ِأ

َ
قَاَل لَۡم أ

ۡسُنونٖ   ٣٣ َحمَإٖ مه

. ]هللا[ فرمود: »از آنجا ]= بهشت[ بیرون شو ]که[  34

 ای. شدهتردید، تو ]از بارگاِه ما[ راندهبی
 ٣٤ إِنهَك رَِجيم  قَاَل فَٱۡخُرۡج ِمۡنَها فَ 

ِينِ  . و یقیناً تا روز قیامت بر تو لعنت خواهد بود«. 35  ٣٥ َوِإنه َعلَۡيَك ٱللهۡعَنَة إِلَيَٰ يَوِۡم ٱلد 

که ]مردم[  . ]ابلیس[ گفت: »پروردگارا، تا روزی 36

 شوند به من مهلت بده ]و مرا نمیران[«. برانگیخته می
 ِ نِظۡرنِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ قَاَل َرب 

َ
 ٣٦ فَأ

 ٣٧ قَاَل فَإِنهَك ِمَن ٱلُۡمنَظرِينَ  یافتگانی،. ]هللا[ فرمود: »]برو که[ یقیناً تو از مهلت37

. تا روزِ آن وقتِ معلوم ]که تمام مخلوقات با نفخۀ  38

 میرند[«.نخست می
 ٣٨ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلَۡوقِۡت ٱلَۡمۡعلُومِ 

گفت: »پروردگارا، به سببِ آنکه مرا گمراه  . ]او[ 39

ها را[ در نظرشان نیک ساختی، ]من نیز[ در زمین ]بدی

 کشانم؛دهم و همۀ آنان را به گمراهی میجلوه می

ۡغوِيَنهُهۡم  
ُ
ۡرِض َولَأ

َ
َزي ِنَنه لَُهۡم فِي ٱلۡأ

ُ
ۡغَوۡيَتنِي لَأ

َ
ِ بَِمآ أ قَاَل َرب 

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٣٩ أ

خالصِ تو از ]میان[ آنان، ]که هدایتشان  . مگر بندگان40

 ای[«. کرده
ها ِعَباَدَك ِمۡنُهُم ٱلُۡمۡخلَِصينَ   ٤٠ إِل

. ]هللا[ فرمود: »این ]اخالص،[ راه مستقیمی است ]که  41

 رسد[. به من می
 ٤١ قَاَل َهََٰذا ِصَرٌَٰط عَلَىه ُمۡسَتقِيمٌ 
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آن مشرکان . یقیناً تو بر بندگانم تسلطی نداری، مگر ]بر 42

 کنند.و[ گمراهانی که از تو پیروی می
ها َمِن ٱتهَبَعَك ِمَن   إِنه ِعَبادِي لَيَۡس لََك َعلَۡيِهۡم ُسلَۡطٌَٰن إِل

 ٤٢ ٱلَۡغاوِينَ 

ۡجمَعِينَ  گاه همۀ آنان است. تردید، دوزخ وعده. و بی43
َ
 ٤٣ َوِإنه َجَهنهَم لََموِۡعُدُهۡم أ

[ برای هر دری، گروهی از آنان  . ]دوزخ[ هفت در دارد ]و44

 اند«.تقسیم ]و مشخص[ شده
ۡقُسومٌ  ِۡنُهۡم ُجۡزء  مه ِ بَاٖب م 

َٰٖب ل ِكُل  بَۡو
َ
 ٤٤ لََها َسۡبَعُة أ

ها]ی بهشت[ و در ]کنار[  . یقیناً پرهیزگاران در باغ45

 ها هستند. چشمه
َٰٖت وَُعُيونٍ   ٤٥ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه

شود:[ »به سالمت و به آنان گفته می. ]هنگام ورود 46

 ها[ وارد شوید«. ایمنی به آن ]باغ
 ٤٦ ٱۡدُخلُوَها بَِسَلٍَٰم َءاِمنِينَ 

هایشان است . آنچه از کینه ]و حسد که[ در دل47

 ها مقابل یکدیگرند.کنیم؛ برادرانه بر تختبرمی 
 ٍ

ِۡن ِغل  َٰنًا عَلَىَٰ ُسُررٖ  َونَزَۡعَنا َما فِي ُصُدورِهِم م  إِۡخَو
َتَقَٰبِلِينَ   ٤٧ مُّ

رسد و نه از آنجا بیرون . در آنجا نه رنجى به آنان مى48

 شوند.رانده مى
ِۡنَها بُِمۡخرَِجينَ  ُهۡم فِيَها نََصب  َوَما ُهم م   ٤٨ لَا َيَمسُّ

. ]ای پیامبر،[ به بندگانم خبر بده که من آمرزندۀ 49

 مهربانم. 
نَا ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ ۞َنب ِۡئ  

َ
ن ِٓي أ

َ
 ٤٩ ِعَبادِٓي أ

لِيمُ  . و اینکه عذاب من، عذابی دردناک است.50
َ
نه َعَذابِي ُهَو ٱلَۡعَذاُب ٱلۡأ

َ
 ٥٠ َوأ

 ٥١ َونَب ِۡئُهۡم َعن َضۡيِف إِبَۡرَٰهِيمَ  . و از مهمانان ابراهیم ]نیز[ به آنان خبر بده. 51

، سالم گفتند؛ ]اما چون  . هنگامی که بر او وارد شدند52

[ گفت: »ما از شما  دست به غذا نبردند، ابراهیم

 هراسانیم«.

 ٥٢ إِۡذ َدَخلُواْ َعلَۡيهِ َفَقالُواْ َسَلَٰٗما قَاَل إِنها ِمنُكۡم وَِجلُونَ 

. آنان گفتند: »نترس؛ ما تو را به پسری دانا مژده 53

 دهیم«.می
ُرَك بُِغَلٍَٰم َعلِيمٖ قَالُواْ لَا تَوَۡجۡل إِنها  ِ  ٥٣ نُبَش 

ام مژده]ی  . ]ابراهیم[ گفت: »آیا با اینكه سالخورده شده54

دهید؟ به چه ]دلیل اینچنین[ بشارت تولد فرزند[ به من مى

 دهید؟«مى

ُرونَ  ِ نَِي ٱلِۡكبَُر فَبَِم تُبَش  سه ن مه
َ
ۡرُتُمونِي عَلَىَٰٓ أ بَشه

َ
 ٥٤ قَاَل أ

و را به درستی بشارت دادیم؛ پس  . آنان گفتند: »ما ت55

 ناامید نباش«.
َِن ٱلَۡقَٰنِِطينَ  ِ فَلَا تَُكن م  ۡرَنََٰك بِٱلۡحَق   ٥٥ قَالُواْ بَشه

. ]ابراهیم[ گفت: »و جز گمراهان، چه کسی از رحمتِ 56

 گردد؟« پروردگارش ناامید می 
ُّونَ  آل ها ٱلضه ۦٓ إِل ۡحمَةِ َرب ِهِ  ٥٦ قَاَل َوَمن َيۡقَنُط ِمن ره
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. ]آنگاه به فرشتگان[ گفت: »اى فرستادگان، كار ]و 57

 مأموریت دیگر[ شما چیست؟« 
َها ٱلُۡمۡرَسلُونَ  يُّ

َ
 ٥٧ قَاَل َفَما َخۡطُبُكۡم أ

. آنان گفتند: »در حقیقت، ما به سوی قوم گنهکار ]لوط[  58

 ایم ]تا هالکشان کنیم[. فرستاده شده 
جۡرِِمينَ قَالُٓواْ إِنهآ  ۡرِسلَۡنآ إِلَيَٰ قَۡوٖم مُّ

ُ
 ٥٨ أ

. مگر خانوادۀ لوط که ما یقیناً همۀ آنان را نجات خواهیم  59

 داد.
ۡجمَعِينَ 

َ
وُهۡم أ هٓا َءاَل لُوٍط إِنها لَُمَنجُّ  ٥٩ إِل

ایم از بازماندگان ]در عذاب[ . جز همسرش که مقدر کرده60

 باشد«.
ۡرنَآ  تَُهۥ قَده

َ
ها ٱۡمَرأ  ٦٠ إِنهَها لَِمَن ٱلَۡغَٰبِِرينَ  إِل

که فرستادگان ]هللا به شکل انسان[ نزد  . هنگامی61

 خاندان لوط آمدند،
ا َجآَء َءاَل لُوٍط ٱلُۡمۡرَسلُونَ   ٦١ فَلَمه

نَكُرونَ  . ]لوط[ گفت: »شما گروهی ناشناس هستید«.62  ٦٢ قَاَل إِنهُكۡم قَوۡم  مُّ

ما همان چیزی را برایت . ]فرشتگان[ گفتند: »بلکه 63

كردند  اش تردید مىایم كه ]این مردم گناهکار[ دربارهآورده

 ]= نزول عذاب[.

 ٦٣ قَالُواْ بَۡل ِجۡئَنََٰك بَِما َكانُواْ فِيهِ َيۡمتَُرونَ 

ایم و قطعاً ما . و ما برایت ]خبرِ حقیقی و[ راست آورده64

 راستگوییم. 
 ِ َتۡيَنََٰك بِٱلۡحَق 

َ
 ٦٤ َوِإنها لََصَِٰدقُونَ َوأ

ات را ]از این  . پس پاسی از شب ]که گذشت[ خانواده65

یک از شما ]نباید[ جا[ ببر و ]خودت[ به دنبالشان برو؛ و هیچ

پشت سرش را نگاه نکند و به جایی که به شما فرمان 

 دهند بروید«. می

دۡ 
َ
هۡيِل َوٱتهبِۡع أ َِن ٱل ۡهلَِك بِقِۡطٖع م 

َ
ۡسِر بِأ

َ
َبَٰرَُهۡم َولَا يَلَۡتفِۡت  فَأ

َحد  َوٱۡمُضواْ َحۡيُث تُۡؤَمُرونَ 
َ
 ٦٥ ِمنُكۡم أ

. و ما او ]= لوط[ را از این امر آگاه كردیم که صبحگاهان 66

 ریشۀ آنان برکنده خواهد شد.
ُؤلَآِء َمۡقُطوع    نه َدابَِر َهَٰٓ

َ
ۡمَر أ

َ
َٰلَِك ٱلۡأ َوَقَضۡيَنآ إِلَۡيهِ َذ

ۡصبِِحينَ   ٦٦ مُّ

. و اهالی شهر، در حالی که ]دربارۀ آمدن افراد جدید[ با 67

دادند ]به سوی خانۀ لوط[  ]به یکدیگر[ خبر می شادی

 آمدند.

ۡهُل ٱلَۡمِديَنةِ يَۡسَتبِۡشُرونَ 
َ
 ٦٧ وََجآَء أ

. ]لوط[ گفت: »اینها مهمانان من هستند؛ پس مرا رسوا  68

 ]و شرمندۀ مهمانانم[ نکنید،
 ٦٨ لَآِء َضۡيِفى فَلَا َتۡفَضُحونِ قَاَل إِنه َهَٰٓؤُ 

َ َولَا ُتخُۡزونِ  ام نسازید«. . و از هللا بترسید و سرشکسته69  ٦٩ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

. ]آنان[ گفتند: »مگر ما تو را از ]میزبانِی[ افراد ]بیگانه[  70

 نهی نکردیم؟«
َولَۡم َنۡنَهَك َعِن 

َ
 ٧٠ ٱلَۡعَٰلَِمينَ قَالُٓواْ أ

[ انجام دهید، خواهید ]كارى حالل. ]لوط[ گفت: »اگر مى71

 اینها دختران ]قوم[ من هستند؛ ]با آنها ازدواج كنید[«.
َٰعِلِينَ  ُؤلَآِء َبَناتِٓي إِن ُكنُتۡم َف  ٧١ قَاَل َهَٰٓ
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. سوگند به جان تو ]ای پیامبر[ که آنان در مستِی 72

 خویش سرگشته بودند. 
 ٧٢ ُرَك إِنهُهۡم لَِفى َسۡكَرتِِهۡم َيۡعَمُهونَ لََعمۡ 

. پس هنگام برآمدِن آفتاب، بانگ ]مرگبار[ آنان را 73

 فراگرفت.
ۡيَحُة ُمۡشرِقِينَ  َخَذۡتُهُم ٱلصه

َ
 ٧٣ فَأ

هایی گل. آنگاه آن ]سرزمین[ را زیر و رو کردیم و سنگ74

 پیاپی بر آنان باریدیم. 
َٰلَِيَها َسافِ  ِن  فََجَعلَۡنا َع ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهۡم ِحَجاَرٗة م 

َ
لََها َوأ

يلٍ  ِ  ٧٤ ِسج 

ِمينَ  هاست.. به یقین، در این ]كیفر،[ براى هوشیاران عبرت75 ِ َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِلُۡمَتوَس   ٧٥ إِنه فِي َذ

. و ]آثار[ آن ]شهرهای ویرانه، هنوز[ بر سر راه  76

 ]مسافران[ پابرجاست. 
قِيمٍ َوِإنهَها   ٧٦ لَبَِسبِيٖل مُّ

ای برای ]عبرت گرفتِن[  . یقیناً در این ]عذاب،[ نشانه77

 مؤمنان است. 
َٰلَِك ٓأَليَٗة ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ   ٧٧ إِنه فِي َذ

يَۡكةِ لََظَٰلِِمينَ  . و اصحاب اَیکه ]= قوم شعیب[ قطعاً ستمکار بودند.78
َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
 ٧٨ َوِإن َكاَن أ

شدۀ[ این  ن انتقام گرفتیم و ]شهرهای ویران. ]ما[ از آنا79

 دو ]قوم،[ بر سر راه آشکار است. 
بِينٖ   ٧٩ فَٱنَتَقۡمَنا ِمۡنُهۡم َوِإنهُهَما لَبِإَِماٖم مُّ

تردید، اهل ِحجر ]= قوم ثمود[ پیامبران را دروغگو  . و بی80

 انگاشتند.
ۡصَحَُٰب ٱلۡحِۡجرِ 

َ
َب أ  ٨٠ ٱلُۡمۡرَسلِينَ َولََقۡد َكذه

های خود را به آنان دادیم، . و ]ما معجزات و[ نشانه81

 و]لی[ از آنها رویگردان شدند. 
 ٨١ َوَءاَتۡيَنَُٰهۡم َءاَيَٰتَِنا فَكَانُواْ َعۡنَها ُمۡعرِِضينَ 

تراشیدند که در  هایی ]برای خود[ میها خانه. و از کوه82

 امان بمانند. 
 ٨٢ َيۡنِحُتوَن ِمَن ٱلِۡجَباِل ُبُيوتًا َءاِمنِينَ وََكانُواْ  

ۡيَحُة ُمۡصبِِحينَ  . پس صبحگاهان بانگ ]مرگبار[ آنان را فراگرفت. 83 َخَذۡتُهُم ٱلصه
َ
 ٨٣ فَأ

های محکم[ به دست آورده . و آنچه ]از اموال و خانه84

بودند، سودی به حالشان نداشت ]و عذاب الهی را دفع 

 نکرد[.

 
َ
ا َكانُواْ يَۡكِسُبونَ َفَمآ أ  ٨٤ ۡغَنيَٰ َعۡنُهم مه

ها و زمین و آنچه را که میان آنهاست جز . و ما آسمان85

ایم؛ و قیامت قطعاً آمدنی است؛ پس ]ای  حق نیافریدهبه

 [ به نیکویی گذشت کن.پیامبر، از کافران

ه  ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَمآ إِل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِۗ َوِإنه  َوَما َخلَۡقَنا ٱلسه ِ ا بِٱلۡحَق 

ۡفَح ٱلۡجَِميَل  ۖۡ فَٱۡصَفِح ٱلصه اَعَة ٓأَلتَِية   ٨٥ ٱلسه

َُٰق ٱلَۡعلِيمُ  تردید، پروردگارت همان آفریدگارِ داناست.  . بی86  ٨٦ إِنه َربهَك ُهَو ٱلۡخَله
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. و به راستی، ما به تو »سبُع المثانی« ]= سورۀ  87

 دادیم.فاتحه[ و قرآن بزرگ را 
َِن ٱلَۡمَثانِي َوٱلُۡقۡرَءاَن ٱلَۡعِظيمَ   ٨٧ َولََقۡد َءاَتۡيَنََٰك َسۡبٗعا م 

های دنیوی[ که  . ]بنابراین،[ هرگز به آنچه ]از نعمت88

ایم چشم ندوز مند کردههایی از آنان ]= کافران[ را بهرهگروه

و به خاطر ]ناسپاسی و شرِک[ آنان اندوهگین نباش و با 

 وتنی کن. مؤمنان فر

ِۡنُهۡم َولَا   ۡزَوَٰٗجا م 
َ
ۦٓ أ نه َعۡينَۡيَك إِلَيَٰ َما َمتهۡعَنا بِهِ لَا َتُمده

 ٨٨ َتحَۡزۡن َعلَۡيِهۡم َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك لِلُۡمۡؤِمنِينَ 

ِذيُر ٱلُۡمبِينُ  دهندۀ آشکارم«. . و بگو: »به راستی که من همان بیم89 نَا ٱلنه
َ
 ٨٩ َوقُۡل إِن ِٓي أ

آنان را از عذاب بترسان[ همان گونه که ]آن را[ بر  . ]و 90

 کنندگان ]آیات الهی[ فرستادیم؛تقسیم
نَزلَۡنا عَلَى ٱلُۡمۡقتَِسِمينَ 

َ
 ٩٠ َكَمآ أ

. همان کسانی كه قرآن را بخش بخش کردند ]و آن را  91

 نامیدند[.شعر، سحر، کذب، و اساطیر 
هِذيَن َجَعلُواْ ٱلُۡقۡرَءاَن ِعِضينَ   ٩١ ٱل

. سوگند به پروردگارت، قطعاً ]در قیامت[ از همۀ آنان  92

 سؤال خواهیم کرد، 
ۡجمَعِينَ 

َ
 ٩٢ فََوَرب َِك لَنَۡسـ َلَنهُهۡم أ

ا َكانُواْ َيۡعَملُونَ  کردند.. از آنچه می93  ٩٣ َعمه

. پس ]ای پیامبر،[ آنچه ]را که از سوی هللا[ دستور  94

 . مشرکان روی بگردانای، آشکار کن و از یافته
ۡعرِۡض َعِن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

َ
 ٩٤ فَٱۡصَدۡع بَِما تُۡؤَمُر َوأ

کنندگان را از تو دور تردید، ما ]شر [ مسخره. بی95

 کنیم.می
 ٩٥ إِنها َكَفۡيَنََٰك ٱلُۡمۡسَتۡهزِِءينَ 

. همان کسانی که ]برای خود،[ با هللا، معبود دیگری 96

زودی ]نتیجۀ شرِک خویش را[  دهند؛ پس به قرار می

 خواهند دانست. 

ْۚ فََسۡوَف َيۡعلَُمونَ  ًَٰها َءاَخَر ِ إَِل هِذيَن َيجَۡعلُوَن َمَع ٱَّلله  ٩٦ ٱل

دانیم که تو از آنچه آنان ]= . و ]ای پیامبر،[ یقیناً ما می97

 گردی.خاطر میگویند آزردهکافران[ می
نهَك يَِضيُق َصۡدُركَ 

َ
 ٩٧  بَِما َيُقولُونَ َولََقۡد َنۡعلَُم أ

. پس به ستایش پروردگارت تسبیح بگو و از  98

 کنندگان باش. سجده
َِٰجِدينَ  َِن ٱلسه  ٩٨ فََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك َوُكن م 

رسد پروردگارت را عبادت که مرگت فرامی . و تا هنگامی99

 کن. 
تَِيَك 

ۡ
 ٩٩ ٱلَۡيقِينُ َوٱۡعُبۡد َربهَك َحتهيَٰ يَأ
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نحل سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

. ]ای کافران، لحظۀ وقوع قیامت و[ فرماِن هللا ]برای  1

عذابتان[ نزدیک شده است؛ پس برای ]رسیدِن[ آن شتاب 

چیزهایی که با وی شریک نکنید. او منز ه است و از  

 سازند برتر است. می

ا   ِ فَلَا تَۡسَتۡعِجلُوُهْۚ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه ۡمُر ٱَّلله
َ
تَيَٰٓ أ

َ
أ

 ١ يُۡشِرُكونَ 

یک از  . ]هللا[ به فرمان خویش فرشتگان را با وحی بر هر 2

کند ]با این پیام[ که: »]ای  بندگانش که بخواهد نازل می

پیامبران، مردم را از شرک به هللا[ بیم دهید ]و به آنان 

حق[ جز من نیست؛ پس ]ای  بگویید که[ معبودی ]به

 مردم،[ از من پروا کنید«. 

ۡمرِهِۦ عَلَىَٰ َمن يََشآُء ِمۡن  
َ
وِح ِمۡن أ ُِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة بِٱلرُّ ُينَز 

ه  ََٰه إِل نهُهۥ لَٓا إَِل
َ
نِذُرٓواْ أ

َ
ۡن أ

َ
ۦٓ أ ِ نَا۠ فَٱتهُقونِ ِعَبادِه

َ
 ٢ ٓا أ

حق ]و هدفمند[ آفرید ها و زمین را به. او تعالی آسمان3

 سازند برتر است.[ شریک مى]و[ از چیزهایی که ]با وى
ا يُۡشِرُكونَ  ِۚ تََعَٰلَىَٰ َعمه ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٣ َخلََق ٱلسه

گری ستیزهای آفرید و ناگهان او . ]هللا[ انسان را از نطفه4

 سرسخت و آشکار شد.
بِين    ٤ َخلََق ٱلۡإِنَسََٰن ِمن نُّۡطَفةٖ فَإَِذا ُهَو َخِصيم  مُّ

. و چهارپایان را برایتان آفرید که در آنها پوشش ]گرم[ و 5

 خورید.منافع ]دیگری[ است و از ]گوشت برخی از[ آنها می
نَۡعََٰم َخلََقَهاۖۡ لَُكۡم فِيَها دِۡفء  َوَمَنَٰ 

َ
فُِع َوِمۡنَها  َوٱلۡأ

ُكلُونَ 
ۡ
 ٥ تَأ

[ برایتان است، آنگاه كه ]آنها را  . و در آنها زیبایى ]و شكوه6

آورید و ]بامدادان[ برای َچرا ]به  شامگاهان[ از َچرا بازمى

 فرستید.صحرا[ مى

 ٦ َولَُكۡم فِيَها َجمَاٌل ِحيَن تُرِيُحوَن وَِحيَن تَۡسَرُحونَ 

را ]از شهری[ به شهرى  . ]آنها[ بارهاى سنگین شما7

کردند،[ جز با زحمتی بَرند كه ]اگر چنین نمی]دیگر[ مى

توانستید به آنجا برسید. به راستی که جانکاه نمى 

 پروردگارتان دلسوز و مهربان است.

  ِ ها بِِشق  هۡم تَُكونُواْ َبَٰلِغِيهِ إِل ۡثَقالَُكۡم إِلَيَٰ بَلَٖد ل
َ
َوَتحِۡمُل أ

نُفِسِۚ إِنه َربهُكۡم لََرُءوف  رهِحيم  
َ
 ٧ ٱلۡأ

. و اسبان و قاِطران و خران را ]نیز آفرید[ تا بر آنها سوار  8

شوید و ]نیز برایتان مایۀ[ تجمل ]است[ و چیزهایی 

 دانید. آفریند که نمیمی

ْۚ َويَۡخلُُق مَ  ا لَا  َوٱلۡخَۡيَل َوٱلۡبَِغاَل َوٱلۡحَِميَر لِتَۡرَكبُوَها َوزِيَنٗة
 ٨ َتۡعلَُمونَ 

گانش . بر هللا است که راِه راست ]= اسالم[ را ]به بند9

ها[ بیراهه است؛ و اگر ]هللا[  بنمایاند[ و برخی از آن ]راه

 کرد.خواست، همۀ شما را هدایت میمی

َُٰكۡم   ْۚ َولَۡو َشآَء لََهَدى بِيِل َوِمۡنَها َجآئِر  ِ قَۡصُد ٱلسه وَعَلَى ٱَّلله
ۡجمَعِ 

َ
 ٩ ينَ أ

. او همان ذاتی است که آبی از آسمان فروفرستاد که 10

آشامیدنِی شما از آن است و ]گیاه و[ درختی كه  

 چرانید ]نیز[ از آن ]آب[ است. ]چهارپایان خود را[ در آن مى

ِۡنُه َشَراب  َوِمۡنُه   ۖۡ لهُكم م  َمآِء َماٗٓء نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

 ١٠ ُمونَ َشَجر  فِيهِ تُِسي



 

نحٔل سوره ٔ  

 

247 

 

 النحل 

. ]هللا[ به وسیله آن، كِشت و زیتون و درختان خرما و  11

های دیگر[ برایتان انگور و همه نوع محصوالت ]و میوه

رویانَد. به راستی که در اینها براى مردمی که  مى

 اى ]از قدرت پروردگار[ است.اندیشند نشانهمی

ۡيُتوَن َوٱلنه  ۡرَع َوٱلزه ۡعَنََٰب  يُۢنبُِت لَُكم بِهِ ٱلزه
َ
ِخيَل َوٱلۡأ

ُرونَ  َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم َيَتَفكه َمَرَِٰتِۚ إِنه فِي َذ ِ ٱلثه
 ١١ َوِمن ُكل 

. و شب و روز و خورشید و ماه را به خدمتتان گماشت؛ و 12

ستارگان ]نیز[ به فرمانش در خدمت ]انسان[ هستند. 

تردید، در این ]آفرینش،[ برای مردم كه خردورزی بی

 ای ]از قدرت پروردگار[ است.ند نشانهکنمی

ُجوُم   ۖۡ َوٱلنُّ ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َهاَر َوٱلشه هۡيَل َوٱلنه َر لَُكُم ٱل وََسخه
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ  ۦْٓۚ إِنه فِي َذ ِ ۡمرِه

َ
َرَُٰتُۢ بِأ  ١٢ ُمَسخه

آفرید های گوناگون برایتان . و آنچه را که در زمین به رنگ13

تردید، در این ]امور،[  [. بى]نیز به خدمت شما گماشت

اى ]از قدرت پروردگار[ گیرند، نشانهبراى مردمى كه پند مى

 است.

َٰلَِك ٓأَليَٗة   ۥْٓۚ إِنه فِي َذ َٰنُُه لَۡو
َ
ۡرِض ُمخَۡتلًِفا أ

َ
 لَُكۡم فِي ٱلۡأ

َ
َوَما َذَرأ

ُرونَ  كه  ١٣ ل َِقۡوٖم يَذه

خدمتتان گماشت تا از ]صیِد[ آن،    . اوست كه دریا را به14

گوشت تازه بخورید و زیورى ]همچون مروارید و مرجان[ از آن  

ها را در آن ]دریا[  پوشید؛ و کشتیآورید که میبیرون مى

شكافند تا شما از فضل ]و  بینى كه ]امواج را[ مىمى

 مند گردید و باشد كه سپاس گزارید.بخشش[ هللا بهره

هِذي سَ  ا  وَُهَو ٱل ُكلُواْ ِمۡنُه لَحۡٗما َطرِي ٗ
ۡ
َر ٱلَۡبۡحَر لَِتأ خه

َوتَۡسَتۡخرُِجواْ ِمۡنُه ِحلَۡيٗة تَلۡبَُسوَنَهاۖۡ َوتََرى ٱلُۡفلَۡك َمَواِخَر  
 ١٤ فِيهِ َولَِتبَۡتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

های استوار ]و محکمی[ در زمین درافکند که  . و کوه15

ها]یی پدید آورد[ تا ا را بلرزاند و جویبارها و راهمبادا شم

 شدن،[ راه خود را بیابید.]بدون گم

نَۡهَٰٗرا وَُسُبلٗا 
َ
ن تَِميَد بُِكۡم َوأ

َ
ۡرِض َرَوَِٰسَي أ

َ
لَۡقىَٰ فِي ٱلۡأ

َ
َوأ

 ١٥ لهَعلهُكۡم َتۡهَتُدونَ 

هایى ]برای یافتن مسیرها در طول روز آفرید[ و . و نشانه16

 كنند.یابی مى]ها نیز در شب[ راهتوسط ستاره
ۡجِم ُهۡم َيۡهَتُدونَ   ١٦ وََعَلََٰمَٰٖتِۚ َوبِٱلنه

آفریند همچون کسی است که  . آیا آن ذاتی که می17

 گیرید؟ آفریند؟ آیا پند نمی]هیچ[ نمی
ُرونَ  فَلَا تََذكه

َ
ْۚ أ ها َيخۡلُُق َفَمن َيخۡلُُق َكَمن ل

َ
 ١٧ أ

توانید نعمت]های[ هللا را بشمارید، نمی. اگر ]بخواهید[ 18

تردید، هللا آمرزندۀ مهربان آنها را به شمارش درآورید. بی

 است.

َ لََغُفور    ُۗ إِنه ٱَّلله ِ لَا ُتحُۡصوَهآ واْ نِۡعَمَة ٱَّلله َوِإن َتُعدُّ
 ١٨ رهِحيم  

سازید، ]همه را[  کنید و آشکار می. و هللا آنچه پنهان می19

 داند. می
وَن َوَما ُتۡعلُِنونَ  ُ َيۡعلَُم َما تُِسرُّ  ١٩ َوٱَّلله

. و آنهایی را که ]مشرکان[ به جای هللا ]به یاری و دعا[  20

 شوند.آفرینند و خود آفریده میخوانند، چیزی را نمیمی
ا وَُهۡم   ِ لَا َيخۡلُُقوَن َشۡيـ ٗ هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َوٱل

 ٢٠ ُيخۡلَُقونَ 

اند نه زنده؛ و خود ها در حقیقت،[ ُمرده. ]این معبود21

 شوند. دانند که چه هنگام برانگیخته مینمی 
يهاَن ُيۡبَعُثونَ 

َ
ۡحَيآٖءِۖ َوَما يَۡشُعُروَن أ

َ
ٌَٰت َغيُۡر أ ۡمَو

َ
 ٢١ أ
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که به   . معبود شما، معبودی یگانه است؛ و کسانی22

ننده]ی حق[ است و هایشان انکارکآخرت ایمان ندارند، دل 

 خود متکبرند.

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ قُلُوبُُهم   ْۚ فَٱل إَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد 
ۡسَتۡكبُِرونَ  نِكَرة  وَُهم مُّ  ٢٢ مُّ

سازند کنند و آشکار می. قطعاً هللا آنچه را پنهان می23

 .تردید، او متکبران را دوست نداردداند. بی]همه را[ می
وَن َوَما ُيۡعلُِنوَنْۚ إِنهُهۥ لَا   َ َيۡعلَُم َما يُِسرُّ نه ٱَّلله

َ
لَا َجَرَم أ

 ٢٣ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡسَتۡكبِِرينَ 

شود: »پروردگارتان چه  . هنگامی که به آنان گفته می24

های ]خیالی[ گویند: »افسانهچیزی نازل کرده است؟« می

 پیشینیان«. 

لِينَ َوِإَذا قِيَل لَُهم  وه
َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
نَزَل َربُُّكۡم قَالُٓواْ أ

َ
اَذآ أ  ٢٤ مه

مانند[ تا روز قیامت، ]هم[ بارِ  . ]همچنان در کفر می25

گناهان خود را به تمامی بر دوش کشند و ]هم بخشی[ از  

بارِ گناهان کسانی را که از روی نادانی ]و تقلید[  

بر دوش اند. هان! چه بد است آنچه گمراهشان کرده 

 کشند!می

هِذيَن   ۡوَزارِ ٱل
َ
ۡوَزارَُهۡم َكاِملَٗة يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َوِمۡن أ

َ
لَِيۡحِملُٓواْ أ

لَا َسآَء َما يَزُِرونَ 
َ
 ٢٥ يُِضلُّوَنُهم بَِغيِۡر ِعلٍۡمِۗ أ

. در حقیقت، کسانی که پیش از آنان بودند ]نیز[ نیرنگ 26

ید که بنیادشان را ]و بداندیشی[ کردند؛ اما فرمان هللا دررس

از اساس برانداخت و سقف بر سرشان فرو ریخت و از  

 کردند عذاب دامنگیرشان شد.]همان[ جایی که گمان نمی 

َِن ٱلَۡقَواِعِد   ُ ُبۡنَيََٰنُهم م  تَي ٱَّلله
َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فَأ قَۡد َمَكَر ٱل

َُٰهُم  تَى
َ
ۡقُف ِمن فَۡوقِِهۡم َوأ ٱلَۡعَذاُب ِمۡن  فََخره َعلَۡيِهُم ٱلسه

 ٢٦ َحۡيُث لَا يَۡشُعُرونَ 

. سپس روز قیامت، ]هللا با عذابی دردناک،[ آنان را خوار  27

فرماید: »کجا هستند شریکان من که دربارۀ  سازد و می می

کردید؟« کسانی که به  آنان ]با پیامبران و مؤمنان[ ستیز می

گویند: آنان علم داده شده است ]= علمای ربانی[ می

 امروز خواری و عذاب، نصیب کافران است«.»

هِذيَن ُكنُتۡم   ۡيَن ُشَرَكآِءَي ٱل
َ
زِيِهۡم َويَُقوُل أ

ُثمه يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ ُيخۡ
وتُواْ ٱلۡعِلَۡم إِنه ٱلۡخِۡزَي ٱلَۡيۡوَم  

ُ
هِذيَن أ وَن فِيِهۡمْۚ قَاَل ٱل قُّ تَُشَٰٓ

َٰفِرِينَ  وَٓء عَلَى ٱلَۡك  ٢٧ َوٱلسُّ

 که فرشتگان ]عذاب،[ در حالیانی . ]همان[ کس28

گیرند که ]به سبب شرک در دنیا[ به خود  جانشان را می

ستم کرده بودند. ]آنان در هنگام مرگ[ سرِ تسلیم فرود 

کردیم. گویند:[ »ما هیچ ]کارِ[ بدی نمیآورند ]و می می

 کردید داناست. آری، مسلماً هللا به آنچه می

َُٰهُم ٱ هِذيَن َتَتَوفهى لََم َما  ٱل لَۡقُواْ ٱلسه
َ
نُفِسِهۡمۖۡ فَأ

َ
لَۡمَلَٰٓئَِكُة َظالِِمٓي أ

ُۢ بَِما ُكنُتۡم   َ َعلِيُم ْۚ إِنه ٱَّلله ِِۭۚ بَلَىَٰٓ ُكنها َنۡعَمُل ِمن ُسوٓء
 ٢٨ َتۡعَملُونَ 

های دوزخ وارد شوید ]که[ جاودانه در آن  . پس، از دروازه29

 !د استخواهید بود؛ و به راستی، جایگاه گردنکشان چه ب 
ََٰب َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهاۖۡ فَلَبِۡئَس َمۡثَوى   بَۡو

َ
فَٱۡدُخلُٓواْ أ

 ٢٩ ٱلُۡمَتَكب ِِرينَ 

شود:  که پرهیزگاری کردند گفته می . و به کسانی30

»پروردگارتان ]بر پیامبر[ چه چیز نازل کرده است؟« آنان 

گویند: »خیر ]و نیکویِی بسیار[«. براى كسانى كه در  می

[ نیكویى است و قطعاً  اند، ]پاداشاین دنیا نیكى كرده

سراى آخرت بهتر است؛ و به راستی، چه نیكوست سراى 

 پرهیزگاران!

هِذيَن   نَزَل َربُُّكۡمْۚ قَالُواْ َخيٗۡراُۗ ل ِل
َ
َقۡواْ َماَذآ أ هِذيَن ٱته ۞َوقِيَل لِل

ْۚ َولََداُر ٱٓأۡل ۡنَيا َحَسَنة  ۡحَسُنواْ فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ
َ
ِخَرةِ َخيۡر ْۚ َولَنِۡعَم  أ

 ٣٠ َداُر ٱلُۡمتهقِينَ 
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هایی ]از بهشت[ جاودان است که  . ]جایگاهشان،[ باغ31

شوند. از زیر ]درختان[ آن جویبارها جاری به آن وارد می

است ]و[ در آنجا هر چه بخواهند برایشان ]فراهم[ است.  

 دهد.هللا پرهیزگاران را اینچنین پاداش می 

َُٰت  ۖۡ لَُهۡم   َجنه نَۡهَُٰر
َ
َعۡدٖن يَۡدُخلُوَنَها َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ
ُ ٱلُۡمتهقِينَ   ٣١ فِيَها َما يََشآُءوَنْۚ َكَذَٰلَِك َيجۡزِي ٱَّلله

. ]همان[ كسانى كه فرشتگان در حالى جانشان را  32

[ ستانند كه ]از آلودگِی کفر و گناه[ پاكند ]و به آنانمى

کردید ]اینک[  [ آنچه میما. به ]پاداشگویند: »درود بر شمى

 به بهشت درآیید«. 

َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َطي ِبِيَن َيُقولُوَن َسَلٌَٰم َعلَۡيُكُم   هِذيَن َتَتَوفهى ٱل
 ٣٢ ٱۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

. آیا ]کافران[ جز این انتظار دارند که فرشتگان ]برای 33

راغشان بیایند یا فرمان پروردگارت ]برای  قبض روح[ به س

که پیش از آنان بودند ]نیز[ چنین  عذابشان[ بیاید؟ کسانی 

کردند و هللا به آنان ستم نکرد؛ بلکه آنان خود به  می

 کردند.خویشتن ستم می

ۡمُر َرب َِكْۚ  
َ
تَِي أ

ۡ
ۡو يَأ

َ
تَِيُهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ

ۡ
ن تَأ

َ
هٓا أ َهۡل يَنُظُروَن إِل

ُ َوَلَِٰكن  َكَذَٰ  هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َوَما َظلََمُهُم ٱَّلله لَِك َفَعَل ٱل
نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 

َ
 ٣٣ َكانُٓواْ أ

هایی كه مرتکب شده بودند . پس ]كیفر[ بدی34

كردند آنان را  گریبانگیرشان شد و آنچه که آن را مسخره مى

 فروگرفت. 

َصاَبُهۡم َسي ِـ َاُت َما 
َ
ا َكانُواْ بِهِۦ  فَأ َعِملُواْ وََحاَق بِِهم مه

 ٣٤ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

که شرک ورزیدند گفتند: »اگر هللا   . و کسانی35

خواست، نه ما و نه پدرانمان چیزى را غیر از او عبادت مى

کردیم و چیزى را جز به ]خواست و فرمان[ او حرام نمی 

چنین کردند؛ كردیم«. كسانى كه پیش از آنان بودند نیز نمى 

 ای جز رساندن آشكار ]وحی[ دارند؟پس آیا پیامبران وظیفه

ُ َما َعَبۡدنَا ِمن ُدونِهِۦ ِمن   ۡشَرُكواْ لَۡو َشآَء ٱَّلله
َ
هِذيَن أ َوَقاَل ٱل

  ِۚ حُۡن َولَٓا َءابَآُؤنَا َولَا َحرهۡمَنا ِمن ُدونِهِۦ ِمن َشۡيٖء َشۡيٖء نه
هِذيَن ِمن قَ  ها ٱلَۡبَلَُٰغ  َكَذَٰلَِك َفَعَل ٱل ۡبلِِهۡمْۚ َفَهۡل عَلَى ٱلرُُّسِل إِل

 ٣٥ ٱلُۡمبِينُ 

. یقیناً ما در هر امتی، پیامبری را ]با این پیام[  36

برانگیختیم که: »هللا یکتا را عبادت کنید و از طاغوت ]= 

معبودان غیر هللا[ دوری کنید«. هللا برخی از آنان را هدایت 

نیز سزاوار گمراهى شدند. پس كرده است و برخی از آنان 

كنندگان ]آیات در زمین بگردید و بنگرید که سرانجاِم تكذیب

 الهی[ چگونه بوده است. 

َ َوٱۡجَتنُِبواْ   ِن ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
ةٖ رهُسولًا أ مه

ُ
ِ أ

َولََقۡد َبَعۡثَنا فِي ُكل 
ۡت  ۡن َحقه ُ َوِمۡنُهم مه ۡن َهَدى ٱَّلله َُٰغوَتۖۡ فَِمۡنُهم مه  َعلَۡيهِ ٱلطه

َٰقَِبُة   ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع
َ
ْۚ فَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ َلَٰلَُة ٱلضه

بِينَ  ِ  ٣٦ ٱلُۡمَكذ 

. ]ای پیامبر،[ هر اندازه بر هدایت آنان مشتاق باشی 37

]سودی ندارد؛ زیرا[ هللا کسی را که گمراه نماید، هدایت 

 نخواهد کرد و آنان ]هیچ[ یاوری ندارند.

ۖۡ َوَما  إِن َتحۡ  َ لَا َيۡهِدي َمن يُِضلُّ َُٰهۡم فَإِنه ٱَّلله رِۡص عَلَىَٰ ُهَدى
َِٰصِرينَ  ِن نه  ٣٧ لَُهم م 

ترین سوگندهایشان به هللا سوگند  . ]مشرکان[ با سخت38

انگیزد«. آری،  میرد برنمیخوردند که: »هللا کسی را که می

 حق بر عهدۀای است که بهاین ]برانگیختِن مردگان[، وعده

 دانند.اوست؛ ولی بیشتر مردم نمی

ُ َمن َيُموُتْۚ بَلَىَٰ   يَۡمَٰنِِهۡم لَا َيۡبَعُث ٱَّلله
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
َوأ

اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه
َ
ا َوَلَِٰكنه أ  ٣٨ وَۡعًدا َعلَۡيهِ َحق ٗ

کند[ تا سرانجام ]حقیقتِ[ آنچه  . ]او مردگان را زنده می39

کنند برایشان روشن سازد و تا آن اختالف می  را که در

 اند.که کفر ورزیدند بدانند که دروغگو بودهکسانی 

هِذيَن َكَفُرٓواْ   هِذي َيخَۡتلُِفوَن فِيهِ َولَِيۡعلََم ٱل لُِيبَي َِن لَُهُم ٱل
نهُهۡم َكانُواْ َكَِٰذبِينَ 

َ
 ٣٩ أ
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این   ایم فقط. سخن ما دربارۀ چیزی که آن را اراده کرده40

درنگ گوییم: »موجود شو«، پس بیاست که به آن می

 شود. موجود می

ن نهُقوَل لَُهۥ ُكن  
َ
َرۡدَنَُٰه أ

َ
إِنهَما قَۡولَُنا لَِشۡيٍء إَِذآ أ

 ٤٠ َفَيُكونُ 

. و کسانی که در ]راه[ هللا ـ پس از آنكه مورد ستم واقع 41

ی و[ مکان شدندـ هجرت کردند، قطعاً در دنیا ]در سرزمین

تر  دهیم؛ و یقیناً پاداش آخرت بزرگنیکو آنان را جای می

. اگر ]کسانی که از هجرت امتناع کردند، پاداش این  است

 ماندند[.دانستند، ]هرگز از هجرت بازنمیکار را[ می

َِئنهُهۡم فِي   ِ ِمنُۢ َبۡعِد َما ُظلُِمواْ لَُنَبو  هِذيَن َهاَجُرواْ فِي ٱَّلله َوٱل
ۡكبَُرْۚ لَۡو َكانُواْ َيۡعلَُمونَ 

َ
ۡجُر ٱٓأۡلِخَرةِ أ

َ
ۖۡ َولَأ ۡنَيا َحَسَنٗة  ٤١ ٱلدُّ

]هستند[ که شکیبایی  . ]مهاجران در راه هللا،[ کسانی42

 کنند. شان توکل مینمودند و بر پروردگار 
هِذيَن َصبَُرواْ وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم َيَتوَكهلُونَ   ٤٢ ٱل

پیش از تو جز مردانی که به آنان  . و ]ای پیامبر،[ ما 43

کردیم ]کسی را به رسالت[ نفرستادیم؛ پس ]ای  وحی می 

دانید، از اهل ذکر ]= دانشمندان اهل  مشرکان،[ اگر نمی

 کتاب[ بپرسید.

ۡهَل  
َ
ها رَِجالٗا نُّوِحٓي إِلَۡيِهۡمۖۡ فَۡسـ َلُٓواْ أ ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك إِل

َ
َوَمآ أ

ِۡكرِ إِن ُكنُتمۡ   ٤٣  لَا َتۡعلَُمونَ ٱلذ 

ها]ی آسمانی  . ]آن پیامبران را[ با دالیل روشن و کتاب44

فرستادیم[؛ و ]ما این[ قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم 

آنچه را که برایشان نازل شده است روشن سازی؛ باشد 

 که ]در مفاهیمش[ بیندیشند.

 َ نَزلَۡنآ إِل
َ
بُرِِۗ َوأ ۡكَر لُِتبَي َِن لِلنهاِس َما بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱلزُّ ِ ۡيَك ٱلذ 

ُرونَ  َِل إِلَۡيِهۡم َولََعلهُهۡم َيَتَفكه  ٤٤ نُز 

که بداندیشی ]و توطئه[ کردند، ایمن  . آیا کسانی45

هستند ]از این[ که هللا ]همۀ[ آنان را در زمین فروبَرد یا 

 دانند ]به سراغشان[ بیاید؟عذاب ]الهی[ از جایی که نمی

فَ 
َ
ُ بِِهُم  أ ن َيخِۡسَف ٱَّلله

َ
ي ِـ َاِت أ هِذيَن َمَكُرواْ ٱلسه ِمَن ٱل

َ
أ

تَِيُهُم ٱلَۡعَذاُب ِمۡن َحۡيُث لَا يَۡشُعُرونَ 
ۡ
ۡو يَأ

َ
ۡرَض أ

َ
 ٤٥ ٱلۡأ

. یا ]آنکه[ به هنگام رفت و آمدشان ]گریبان[ آنان را  46

 بگیرد؟ پس آنان مانع ]رسیدن عذاب[ نیستند. 
ُخَذُهۡم فِي

ۡ
ۡو يَأ

َ
 ٤٦ َتَقلُّبِِهۡم َفَما ُهم بُِمۡعِجزِينَ   أ

ترسند . یا ]آنکه عذاب الهی[ در حالی که ]از آن[ می47

تردید، پروردگارتان دلسوزِ  گریبانگیرشان شود؟ پس بی

 کند[. مهربان است ]که در مجازات شما شتاب نمی 

ُخَذُهۡم عَلَىَٰ َتخَوُّٖف فَإِنه َربهُكۡم 
ۡ
ۡو يَأ

َ
 ٤٧ لََرُءوف  رهِحيمٌ أ

ها[ که هللا  . آیا آنان به چیزهایی ]همچون درختان و کوه48

نگرند که ]چگونه با حرکت خورشید و ماه[ آفریده است نمی 

گسترد و در حالی برای هایشان از راست و چپ میسایه

 کنند که ]در برابر عظمتش[ خاکسارند؟هللا سجده می

َولَۡم يََرۡواْ إِلَيَٰ مَ 
َ
ُ ِمن َشۡيٖء َيَتَفيهُؤاْ ِظَلَٰلُُهۥ َعِن  أ ا َخلََق ٱَّلله

ِ وَُهۡم َدَِٰخُرونَ  ه ِ ٗدا َّلل  َمآئِِل ُسجه  ٤٨ ٱلَۡيِميِن َوٱلشه

ها و زمین است ـ از جنبندگان و . و هر چه در آسمان49

آورند و گردنکشی ـ ]همگی[ برای هللا سجده میفرشتگان

 کنند.نمی 

ۡرِض ِمن َدآبهةٖ  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َما فِي ٱلسه

 ٤٩ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة وَُهۡم لَا يَۡسَتۡكبُِرونَ 

. ]فرشتگان[ از پروردگار خویش كه ]به ذات و غلبه و  50

ترسند و آنچه را فرمان داده  قدرتش[ باالی آنان است مى

 دهند.شوند انجام میمى

ِن فَۡوقِِهۡم َويَۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن۩َيخَ   ٥٠ افُوَن َربهُهم م 
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. و هللا فرمود: »دو معبود ]را براى خود به عبادت[ نگیرید.  51

جز این نیست كه ]معبود شما[ همان هللا یکتاست؛ پس  

 تنها از من پروا کنید«. 

ََٰهيِۡن ٱثۡنَيِۡنِۖ إِ  ُ لَا َتتهِخُذٓواْ إَِل نهَما ُهَو إَِلَٰه  َوَِٰحد   ۞َوَقاَل ٱَّلله
ََٰي فَٱۡرَهُبونِ   ٥١ فَإِيه

ها و زمین است، از آِن اوست و . و آنچه در آسمان52

عبادت و فرمانبردارى ]نیز[ همیشه و پیوسته براى اوست. 

 کنید؟آیا از غیر هللا پروا می

يُن َواِصًباْۚ  ِ ۡرِض َولَُه ٱلد 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َفَغيَۡر  َولَُهۥ َما فِي ٱلسه

َ
أ

ِ َتتهُقونَ   ٥٢ ٱَّلله

. و ]ای مردم،[ هر نعمتی که دارید، از سوی هللا است؛  53

رسد، به پیشگاه او ناله  به عالوه، وقتی گزندی به شما می

 کنید. و زاری می

رُّ   ُكُم ٱلضُّ ِۖۡ ُثمه إَِذا َمسه ِن ن ِۡعَمةٖ فَِمَن ٱَّلله َوَما بُِكم م 
 ٥٣ َتجۡـ َُرونَ فَإِلَۡيهِ 

. سپس وقتی آن گزند را از شما برطرف ساخت،  54

 ورزند.گروهی از شما به پروردگارشان شرک می
ِنُكم بَِرب ِِهۡم   ره َعنُكۡم إَِذا فَرِيق  م  ُثمه إَِذا َكَشَف ٱلضُّ

 ٥٤ يُۡشِرُكونَ 

ایم ناسپاسی کنند.  . تا سرانجام به آنچه به آنان داده55

های دنیا[ برخوردار شوید که به  ز نعمتپس ]چند روزی ا

 زودی ]نتایج کردارتان را[ خواهید دانست. 

 ٥٥ لَِيۡكُفُرواْ بَِمآ َءاَتۡيَنَُٰهۡمْۚ َفَتَمتهُعواْ فََسوَۡف َتۡعلَُمونَ 

ایم، برای  شان کرده[ از آنچه روزی. و ]مشرکان56

دهند. به  دانند سهمی قرار می معبودانی که ]چیزی[ نمی

بستید، قطعاً بازخواست سوگند که دربارۀ آنچه افترا می هللا

 خواهید شد.

  ِ ا َرَزقَۡنَُٰهۡمُۗ تَٱَّلله ِمه َويَۡجَعلُوَن لَِما لَا َيۡعلَُموَن نَِصيٗبا م 
ا ُكنُتۡم َتۡفتَُرونَ   ٥٦ لَتُۡسـ َلُنه َعمه

دهند ـ  . و ]آنان فرشتگان را[ دخترانی برای هللا قرار می57

ـ و آنچه را میل دارند ]= پسران[ برای   ز ه استاو تعالی من

 دهند[. خودشان ]قرار می

ا يَۡشَتُهونَ  ِ ٱلَۡبَنَِٰت ُسۡبَحََٰنُهۥ َولَُهم مه  ٥٧ َويَۡجَعلُوَن َّلِله

. و هر گاه یکی از آنان را به ]تولد[ دختری بشارت دهند، 58

اش ]از اندوه[ خورد، چهرهکه خشمش را فرومی در حالی 

 شود.میتیره 

ا وَُهَو   نَثيَٰ َظله وَۡجُهُهۥ ُمۡسَود ٗ
ُ
َحُدُهم بِٱلۡأ

َ
َر أ ِ َوِإَذا بُش 

 ٥٨ َكِظيم  

اند، از قوم  . از بدی ]و ناراحتِی[ آنچه به او مژده داده59

اندیشد که[ آیا او را  شود ]و با خود می]خویش[ پنهان می

چه  با سرافکندگی نگه دارد یا در خاک پنهانش کند. هان! 

 كنند!بد داورى مى

ُيۡمِسُكُهۥ عَلَىَٰ  
َ
ۦْٓۚ أ َر بِهِ ِ ََٰرىَٰ ِمَن ٱلَۡقۡوِم ِمن ُسوِٓء َما بُش  َيَتَو

لَا َسآَء َما َيحُۡكُمونَ 
َ
ُهۥ فِي ٱلتَُّراِبِۗ أ ۡم يَُدسُّ

َ
 ٥٩ ُهوٍن أ

. صفت زشت ]جهل و کفر[ براى كسانى است كه به  60

 است و او آخرت ایمان ندارند و صفتِ برتر، از آِن هللا 

 ناپذیرِ حكیم است.شکست

  ِۚ عۡلَىَٰ
َ
ِ ٱلَۡمَثُل ٱلۡأ وِۡءِۖ َوَّلِله هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َمَثُل ٱلسه لِل

 ٦٠ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 
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. و اگر هللا مردم را به خاطر ظلمشان بازخواست 61

گذاشت؛ ولی اى روى زمین باقى نمىكرد، جنبندهمى

اندازد؛ و چون  یفرِ[ آنان را تا زمانی معی ن به تأخیر مى]ك

كنند و نه [ تأخیر میاََجلشان به سر آید، نه ساعتى ]از آن

 گیرند.پیشى می

ا تََرَك َعلَۡيَها ِمن َدآبهةٖ   اَس بُِظلِۡمِهم مه ُ ٱلنه َولَۡو يَُؤاِخُذ ٱَّلله
يِۖ  َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
رُُهۡم إِلَيَٰٓ أ ِ َجلُُهۡم لَا  َوَلَِٰكن يَُؤخ 

َ
 فَإَِذا َجآَء أ

 ٦١ يَۡسَتـ ِۡخُروَن َساَعٗة َولَا يَۡسَتۡقِدُمونَ 

پسندند برای هللا قرار . و ]مشرکان[ آنچه را نمی 62

سازد كه ]رستگاری  دهند و زبانشان ]چنین[ دروغ مىمی

و[ نیكویی از آِن آنان است. حقا که آتش نصیبشان است و  

 شوند. ها ]و فراموش[ میآنان قطعاً در ]دوزخ[ ر

لِۡسنَُتُهُم ٱلَۡكِذَب  
َ
ِ َما يَۡكرَُهوَنْۚ َوتَِصُف أ َويَۡجَعلُوَن َّلِله

ۡفَرُطونَ  نهُهم مُّ
َ
اَر َوأ نه لَُهُم ٱلنه

َ
ِۚ لَا َجَرَم أ نه لَُهُم ٱلۡحُۡسَنيَٰ

َ
 ٦٢ أ

هایی که  . ]ای پیامبر،[ سوگند به هللا كه به سوى امت63

[ فرستادیم؛ اما شیطان پیامبرانی پیش از تو بودند ]نیز

دوست  کارهایشان را برایشان آراست؛ از این رو، امروز ]نیز

و[ کارسازشان همو]= شیطان[ است و برایشان عذابى 

 دردناک ]در پیش[ است. 

ۡيَطَُٰن   ِن َقۡبلَِك فََزيهَن لَُهُم ٱلشه َمٖم م 
ُ
ۡرَسلَۡنآ إِلَيَٰٓ أ

َ
ِ لََقۡد أ تَٱَّلله

ۡعَمَٰلَهُ 
َ
لِيم  أ

َ
 ٦٣ ۡم َفُهَو َولِيُُّهُم ٱلَۡيۡوَم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

. و ]ای پیامبر،[ این كتاب را بر تو نازل نكردیم مگر برای 64

اینكه ]حقیقتِ[ آنچه را که ]مردم[ در آن اختالف دارند 

برایشان بیان كنى و هدایت و رحمتى باشد براى گروهی 

 آورند.كه ایمان مى

هِذي ٱۡخَتلَُفواْ  َوَمآ  ها لُِتبَي َِن لَُهُم ٱل نَزلَۡنا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب إِل
َ
أ

 ٦٤ فِيهِ وَُهٗدى َوَرۡحمَٗة ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 

. و هللا آبی از آسمان فرو فرستاد و با آن، زمین را پس از  65

اش زنده كرد. قطعاً در این ]امر[ براى خزان و خشکی

ای ]از قدرت شنوند، نشانهرا[ میمردمى كه ]سخن حق 

 پروردگار[ است.

  ْۚ ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهآ
َ
ۡحَيا بِهِ ٱلۡأ

َ
َمآِء َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
ُ أ َوٱَّلله

َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم يَۡسَمُعونَ   ٦٥ إِنه فِي َذ

. و ]ای مردم،[ قطعاً در ]آفرینش[ چهارپایان عبرتى برای 66

در شكِم آنهاست، از میان غذاهای  شماست: از آنچه

نوشانیم كه  شده و خون، شیرِ خالصی به شما مى هضم

 براى نوشندگان گواراست.

ا فِي ُبُطونِهِۦ   ِمه ُّۡسقِيُكم م  ۖۡ ن نَۡعَِٰم لَعِبَۡرٗة
َ
َوِإنه لَُكۡم فِي ٱلۡأ

َٰرِبِينَ  هَبًنا َخالِٗصا َسآئِٗغا ل ِلشه  ٦٦ ِمنُۢ َبيِۡن فَۡرٖث َوَدٖم ل

های درختان خرما و انگور، هم شراب . و ]نیز[ از میوه67

آورید. آور[ و هم روزِی نیکو ]و پاکیزه[ به دست می]مستی

ورزند،  گمان، در این ]امر[، برای کسانی که خرد میبی

 ای ]از لطف و قدرتِ پروردگار[ است.نشانه

ۡعَنَِٰب َتتهِخُذوَن ِمنۡ 
َ
ِخيِل َوٱلۡأ ُه َسَكٗرا  َوِمن َثَمَرَِٰت ٱلنه

َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ   ٦٧ َورِۡزًقا َحَسًناْۚ إِنه فِي َذ

ها و . پروردگارت به زنبور عسل الهام كرد كه: »از کوه68

هایی کنند ]برای خود[ خانه[ بنا میدرختان و از آنچه ]مردم

 برگیر.

خِِذي ِمنَ  ِن ٱته
َ
ۡوَحيَٰ َربَُّك إِلَي ٱلنهۡحِل أ

َ
 ٱلِۡجَباِل ُبُيوٗتا َوِمَن  َوأ

ا َيۡعرُِشونَ  َجرِ َوِممه  ٦٨ ٱلشه

های ها[ بخور و راهها ]و گل. آنگاه از ]شیرۀ[ تمام میوه69

پروردگارت را فروتنانه طی کن«. از شكم آنها شهدی 

آید كه شفاى مردم در آن است. به  رنگارنگ بیرون مى

براى مردمى كه راستى، در این ]ویژگی و کار زنبور عسل،[ 

 ای ]از علم و قدرتِ پروردگار[ است.اندیشند، نشانهمی

َمَرَِٰت فَٱۡسلُكِي ُسُبَل َرب ِِك ُذلُلٗاْۚ َيخُۡرُج   ِ ٱلثه
ُثمه كُلِي ِمن ُكل 

َٰنُُهۥ فِيهِ ِشَفآء  ل ِلنهاِسِۚ إِنه   لَۡو
َ
خَۡتلٌِف أ ِمنُۢ ُبُطونَِها َشَراب  مُّ

َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡومٖ  ُرونَ فِي َذ  ٦٩  َيَتَفكه
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گیرد؛ و . و هللا شما را آفریده است سپس جانتان را می70

برخی از شما به فروترین ]دوران[ عمر ]= ُکهنسالی[ 

رسد چنان که پس از دانستن ]بسیاری چیزها، دیگر[ می

تردید، هللا  کند[. بیداند ]و همه را فراموش میچیزی نمی

 .دانای تواناست

ۡرَذِل  
َ
ن يَُردُّ إِلَيَٰٓ أ َُٰكۡمْۚ َوِمنُكم مه ُ َخلََقُكۡم ُثمه َيَتَوفهى َوٱَّلله

َ َعلِيم    ٱلُۡعُمرِ لِكَۡي لَا َيۡعلََم َبۡعَد ِعلٖۡم َشۡيـ ًاْۚ إِنه ٱَّلله
 ٧٠ قَِدير  

. و هللا برخی از شما را بر برخی ]دیگر[ در ]نعمت و[ 71

که برتری داده روزی برتری داده است؛ ولی کسانی 

اند، حاضر نیستند از روزی خود به بردگانشان بدهند، شده

تا همگی در آن ]نعمت و دارایی[ برابر شوند. ]اگر خود از  

دهند؟[ پس آیا  شریک بیزارند، چرا برای هللا شریک قرار می

 كنند؟ ورزی،[ نعمت هللا را انكار مى]با این شرک

 َ َل َبۡعَضُكۡم عَل ُ فَضه هِذيَن  َوٱَّلله ِۡزِقِۚ َفَما ٱل ىَٰ َبۡعٖض فِي ٱلر 
يَۡمَُٰنُهۡم َفُهۡم فِيهِ  

َ
لُواْ بَِرآد ِي رِۡزقِِهۡم عَلَىَٰ َما َملََكۡت أ فُض ِ

ِ َيجَۡحُدونَ  فَبِنِۡعَمةِ ٱَّلله
َ
ْۚ أ  ٧١ َسَوآٌء

. و هللا از ]جنس[ خودتان همسرانی برای شما قرار داد 72

برای شما آفرید و از  و از همسرانتان فرزندان و نوادگانی

[ به  چیزهای پاكیزه به شما روزى بخشید. پس آیا ]باز هم

 کنند؟آورند و نعمت هللا را ناسپاسی میباطل ایمان می

ۡزَوَٰٗجا وََجَعَل لَُكم  
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ِۡن أ ُ َجَعَل لَُكم م  َوٱَّلله

 ِ ي  َِن ٱلطه ۡزَوَِٰجُكم بَنِيَن وََحَفَدٗة َوَرَزَقُكم م 
َ
ِۡن أ َبَِٰتِۚ  م 

ِ ُهۡم يَۡكُفُرونَ  فَبِٱلَۡبَِٰطِل يُۡؤِمُنوَن َوبِنِۡعَمِت ٱَّلله
َ
 ٧٢ أ

کنند . و ]مشرکان[ به جاى هللا چیزهایى را عبادت می73

ها و زمین برایشان ای در آسمانكه مالک هیچ روزى

 نیستند و توانایی ]هیچ کاری[ ندارند.

ِ َما لَا يَ  َِن  َويَۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ۡملُِك لَُهۡم رِۡزٗقا م 
ا َولَا يَۡسَتِطيُعونَ  ۡرِض َشۡيـ ٗ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٧٣ ٱلسه

ها[ قائل نشوید. . پس براى هللا امثال ]و شریک 74

 دانید.داند و شما نمى تردید، هللا مىبی
نُتۡم لَا  

َ
َ َيۡعلَُم َوأ ْۚ إِنه ٱَّلله ۡمَثاَل

َ
ِ ٱلۡأ فَلَا تَۡضِربُواْ َّلِله

 ٧٤ لَُمونَ َتعۡ 

. هللا مثالی زده است: بردۀ مملوکی که قادر به هیچ  75

کاری نیست و ]در مقابل،[ کسی که از جانب خویش به او 

های الهی[  ایم و او از همان ]نعمتروزِی نیکویی بخشیده

کند. آیا این دو برابرند؟ ]پس شما پنهان و آشکار انفاق می

های ناتوان یکسان  مشرکان چگونه مالک مطلق را با معبود

دانید؟[ ستایش مخصوص هللا است؛ اما بیشتر آنان می

 دانند.اش را[ نمی]حقِ یگانگی

ها َيۡقِدُر عَلَىَٰ َشۡيٖء َوَمن   ۡملُوٗكا ل ُ َمَثلًا َعۡبٗدا مه ۞َضَرَب ٱَّلله
ا  َزقَۡنَُٰه ِمنها رِۡزًقا َحَسٗنا َفُهَو يُنفُِق ِمۡنُه ِسر ٗ وََجۡهًراۖۡ َهۡل  ره
ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 

َ
ِْۚ بَۡل أ  ٧٥ يَۡسَتوُۥَنْۚ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

. و هللا َمثل ]دیگری[ زده است: دو مرد را ]فرض کنید[  76

آید و که یکی از آنها گنگ است و هیچ کاری از وی برنمی 

فرستد، هیچ  باشد، هر کجا او را میسربارِ سرور خود می

آورد ]و وظایفش را به درستی انجام ه نمیخیری به همرا

دهد و که به عدالت فرمان میدهد[؛ آیا او با کسی نمی 

خود بر راهی مستقیم قرار دارد برابر است؟ ]پس شما 

های مشرکان چگونه قادر مطلق را با مردگان و ُبت

 دانید؟[احساسِ ناتوان یکسان میبی

ُ َمَثلٗا رهُجلَيِۡن  بَۡكُم لَا َيۡقِدُر عَلَىَٰ  َوَضَرَب ٱَّلله
َ
َحُدُهَمآ أ

َ
أ

ِت ِبخَيٍۡر َهۡل  
ۡ
ههُّ لَا يَأ ِ ۡيَنَما يُوَج 

َ
َُٰه أ َشۡيٖء وَُهَو َكلٌّ عَلَىَٰ َمۡولَى

ُمُر بِٱلَۡعۡدِل وَُهَو عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط  
ۡ
يَۡسَتوِي ُهَو َوَمن يَأ

ۡسَتقِيمٖ   ٧٦ مُّ

است و ها و زمین، تنها از آِن هللا . ]علم[ غیب آسمان77

[ یک چشم بر هم زدن  امرِ ]برپایِی[ قیامت، جز ]به سرعت

تردید، هللا بر هر چیزی تر. بینیست؛ یا ]حتی[ سریع

 تواناست.

ها َكلَۡمِح   اَعةِ إِل ۡمُر ٱلسه
َ
ۡرِضِۚ َوَمآ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ َغۡيُب ٱلسه َوَّلِله

َ عَلَىَٰ كُ  قَۡرُبْۚ إِنه ٱَّلله
َ
ۡو ُهَو أ

َ
ِ َشۡيٖء قَِدير  ٱلَۡبَصِر أ

 ٧٧ ل 
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. ]ای مردم،[ هللا شما را از شکِم مادرانتان خارج نمود در 78

دانستید؛ و گوش و چشم و دل ]= که هیچ چیز نمیحالی 

های الهی را درک کنید[؛  عقل[ برایتان پدید آورد ]تا قدرت

 باشد که سپاس گزارید.

َهَٰتُِكمۡ  مه
ُ
ِنُۢ ُبُطوِن أ ۡخرََجُكم م 

َ
ُ أ ا َوٱَّلله  لَا َتۡعلَُموَن َشۡيـ ٗ

فۡـ َِدةَ لََعلهُكۡم  
َ
بَۡصََٰر َوٱلۡأ

َ
ۡمَع َوٱلۡأ وََجَعَل لَُكُم ٱلسه

 ٧٨ تَۡشُكُرونَ 

اند که در فضای آسمان . آیا ]مشرکان[ پرندگان را ندیده79

[ نگه  اند ]و[ کسی جز هللا آنها را ]در آن حالرام شده

براى مردمى كه ایمان  [، دارد؟ به راستی، در این ]امرنمی 

 هایى ]از قدرت پروردگار[ است.دارند، نشانه

َمآِء َما   ِ ٱلسه َرَٰٖت فِي َجو  يِۡر ُمَسخه لَۡم يََرۡواْ إِلَي ٱلطه
َ
أ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ  ْۚ إِنه فِي َذ ُ ها ٱَّلله  ٧٩ ُيۡمِسُكُهنه إِل

رامش[ برای شما هایتان محِل سکونت ]و آ . هللا از خانه80

هایی ]= قرار داد و از پوست چهارپایان ]نیز[ خانه

سبکبار باشید  هایی[ برایتان قرار داد تا روز کوچ کردنخیمه

اش آسان باشد[؛ و از پشم و و روز اقامتتان ]نیز برپایی

هایشان تا مدتی معی ن اثاث ]خانه[ و اسباب ]و ُکرک و مو

 کرد.وسایل زندگی، برایتان[ فراهم 

ِن   ِنُۢ ُبُيوتُِكۡم َسَكٗنا وََجَعَل لَُكم م  ُ َجَعَل لَُكم م  َوٱَّلله
وَنَها يَۡوَم َظۡعنُِكۡم َويَوَۡم   نَۡعَِٰم ُبُيوٗتا تَۡسَتِخفُّ

َ
ُجلُوِد ٱلۡأ

َثَٰٗثا َوَمَتًَٰعا 
َ
ۡشَعارَِهآ أ

َ
ۡوبَارَِها َوأ

َ
ۡصَوافَِها َوأ

َ
إِقَاَمتُِكۡم َوِمۡن أ

 ٨٠ إِلَيَٰ ِحينٖ 

هایی برایتان . هللا از آنچه ]مانند درختان[ آفرید، سایه81

هایی ها و[ پناهگاهها ]نیز راهفراهم آورده است و از کوه

هایى برایتان پدید آورده است برایتان قرار داده است و جامه

ها و[ دارد و ]زِرهكه شما را از ]سرما[ و گرما نگاه می 

شما محافظت پوشهایی كه در جنگ]های[تان از تن

گردانَد؛ کند. او اینچنین نعمتش را بر شما تمام مىمى

 باشد که ]در برابرِ توحید[ تسلیم شوید ]و شرک نورزید[. 

َِن   ا َخلََق ِظَلَٰلٗا وََجَعَل لَُكم م  ِمه ُ َجَعَل لَُكم م  َوٱَّلله
ۡكَنَٰٗنا وََجَعَل لَُكۡم َسَرَٰبِيَل تَقِيُكُم ٱلۡحَره  

َ
ٱلِۡجَباِل أ

َسُكۡمْۚ َكَذَٰلَِك يُتِمُّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُكۡم  وَسَ 
ۡ
َرَٰبِيَل تَقِيُكم بَأ

 ٨١ لََعلهُكۡم تُۡسلُِمونَ 

. پس ]ای پیامبر،[ اگر ]مشرکان[ روی گرداندند، جز این  82

 رسانِی آشکار است.نیست که وظیفۀ تو ]فقط[ پیام
هۡواْ فَإِنهَما َعلَۡيَك ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِي   ٨٢ نُ فَإِن تََول

شناسند؛ اما ]باز هم[ آن را  . ]آنان[ نعمت هللا را می83

 کنند و بیشتر آنان ناسپاس و کافرند. انکار می
ۡكثَرُُهُم  

َ
ِ ُثمه يُنِكُروَنَها َوأ َيۡعرِفُوَن نِۡعَمَت ٱَّلله

َٰفُِرونَ   ٨٣ ٱلَۡك

که از هر امتی، گواهی ]بر آنان[   . و ]یاد کن از[ روزی84

که کفر ورزیدند نه اجازۀ  آنگاه به کسانی انگیزیم؛ برمی 

شود شود و نه از آنان خواسته می]سخن گفتن[ داده می

 که پوزش بخواهند. 

هِذيَن   ةٖ َشِهيٗدا ُثمه لَا يُۡؤَذُن لِل مه
ُ
ِ أ

َويَۡوَم َنۡبَعُث ِمن ُكل 
 ٨٤ َكَفُرواْ َولَا ُهۡم يُۡسَتۡعَتُبونَ 

که عذاب ]آخرت[ را   که ستم کردند، هنگامی . و کسانی85

شود و نه مهلت داده بینند؛ نه عذابشان سبک میمی

 شوند.می

ُف َعۡنُهۡم َولَا ُهۡم   هِذيَن َظلَُمواْ ٱلَۡعَذاَب فَلَا ُيخَفه َوِإَذا َرَءا ٱل
 ٨٥ يُنَظُرونَ 

. کسانی كه شرک ورزیدند، وقتی شریكان خود را  86

دند آن شریكانى كه گویند: »پروردگارا، اینها بوبینند مىمی

،[ سخِن آنان را  خواندیم« و]لى شریكانما به جاى تو مى

 كنند كه: »یقیناً شما دروغگویید«. ]اینگونه[ رد مى

ُؤلَآِء   ۡشَرُكواْ ُشَرَكآَءُهۡم قَالُواْ َربهَنا َهَٰٓ
َ
هِذيَن أ َوِإَذا َرَءا ٱل

هِذيَن ُكنها نَۡدُعواْ ِمن ُدونَِكۖۡ  لَۡقۡواْ إِلَۡيِهُم ٱلَۡقۡوَل  ُشَرَكآُؤنَا ٱل
َ
فَأ

َِٰذبُونَ   ٨٦ إِنهُكۡم لََك
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افكنند و . در آن روز، در برابرِ هللا، سرِ تسلیم می87

بافتند همه محو  هایی که ]دربارۀ شفاعتِ غیر هللا[ میدروغ 

 گردد. و نابود می

لََمۖۡ وََضله  ِ يَۡوَمئٍِذ ٱلسه لَۡقۡواْ إِلَي ٱَّلله
َ
ا َكانُواْ  َوأ َعۡنُهم مه

 ٨٧ َيۡفتَُرونَ 

که کفر ورزیدند و ]مردم را[ از راِه هللا   . کسانی88

کردند، عذابی بر بازداشتند، به ]کیفر[ آنکه فساد می

 افزاییم.عذابشان می

ِ زِۡدَنَُٰهۡم َعَذاٗبا فَۡوَق   واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن َكَفُرواْ وََصدُّ ٱل
 ٨٨ انُواْ ُيۡفِسُدونَ ٱلَۡعَذاِب بَِما كَ 

. و روزی ]را یاد کن[ که از هر امتی، گواهی از خودشان 89

گماریم ]تا به کفر و ایمانشان گواهی دهد[ و تو  بر آنان می

گیریم؛ و ما این کتاب ]=  را ]نیز ای محمد،[ بر اینان گواه می

[ را بر تو نازل کردیم که روشنگرِ همه چیز است و برای قرآن

 ان، رهنمود و رحمت و بشارت است.مسلمان

نُفِسِهۡمۖۡ وَِجۡئَنا  
َ
ِۡن أ ةٖ َشِهيًدا َعلَۡيِهم م  مه

ُ
ِ أ

َويَۡوَم َنۡبَعُث فِي ُكل 
لَۡنا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب تِۡبَيَٰٗنا   ِۚ َونَزه ُؤلَآِء بَِك َشِهيًدا عَلَىَٰ َهَٰٓ

ِ َشۡيٖء وَُهٗدى َوَرۡحمَٗة َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡسلِِمينَ 
 ٨٩ ل ِكُل 

. در حقیقت، هللا ]شما را[ به عدالت و نیکوکاری و 90

دهد و از فحشا و بخشش به خویشاوندان فرمان مى 

كند. او شما را پند کاری و سرکشی نهى مىزشت

 دهد؛ باشد كه پند گیرید.مى

ُمُر بِٱلَۡعۡدِل َوٱلۡإِۡحَسَِٰن َوِإيَتآيِٕ ذِي ٱلُۡقۡربَيَٰ  
ۡ
َ يَأ ۞إِنه ٱَّلله

يَٰ َعِن ٱلَۡفۡحَشآِء َوٱلُۡمنَكرِ َوٱلَۡبۡغِىِۚ يَعُِظُكۡم لََعلهُكۡم  َويَۡنهَ 
ُرونَ   ٩٠ تََذكه

. و چون با هللا ]یا با مردم[ پیمان بستید، به آن وفا كنید؛ 91

و سوگندها]ى خود[ را پس از محكم ساختنشان نشكنید،  

اید. در حالى كه هللا را بر ]وفادارِی[ خویش گواه قرار داده

 كنید.داند که چه مىتردید، هللا میىب

يَۡمََٰن َبۡعَد  
َ
ََٰهدتُّۡم َولَا تَنُقُضواْ ٱلۡأ ِ إَِذا َع ۡوفُواْ بَِعۡهِد ٱَّلله

َ
َوأ

َ َيۡعلَُم   َ َعلَۡيُكۡم َكفِيلًاْۚ إِنه ٱَّلله تَۡوكِيِدَها َوقَۡد َجَعلُۡتُم ٱَّلله
 ٩١ َما َتۡفَعلُونَ 

د که رشتۀ ]پشمی . و مانند آن زن ]نادانی[ نباشی92

گشود ]و بودن از هم بازتابیدۀ[ خویش را پس از محکم

گسست؛ پس مبادا[ سوگندهاى خود را وسیلۀ فریب 

یکدیگر قرار دهید ]آن هم تنها[ به سبب این كه ]ثروت و[ 

تر از دیگرى است. جز این نیست که  جمعیت گروهی افزون 

روز قیامت، آنچه را  آزماید و یقیناً هللا شما را با این ]کار[ می

 سازد.کردید، برایتان روشن میکه در آن اختالف می

َٰٗثا   نَك
َ
ٍة أ َولَا تَُكونُواْ َكٱلهتِي َنَقَضۡت َغۡزلََها ِمنُۢ َبۡعِد قُوه

ٌة ِهَي   مه
ُ
ن تَُكوَن أ

َ
ُۢا بَيَۡنُكۡم أ َ يَۡمََٰنُكۡم َدَخل

َ
َتتهِخُذوَن أ

ٍةِۚ إِنهَما  مه
ُ
ۡربَيَٰ ِمۡن أ

َ
ُ بِهۚۦِْ َولَُيبَي ِنَنه لَُكۡم يَوَۡم  أ َيۡبلُوُكُم ٱَّلله

 ٩٢ ٱلۡقَِيََٰمةِ َما ُكنُتۡم فِيهِ َتخَۡتلُِفونَ 

خواست، همۀ شما را یک امت قرار . و اگر هللا می93

داد؛ ولی ]با عدالت خویش[ هر کس را که بخواهد می

کند و ]با فضل خویش[ هر کس را که بخواهد  گمراه می

نماید؛ و شما ]روز قیامت[ قطعاً از آنچه میهدایت 

 کردید، بازخواست خواهید شد.می

ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن يُِضلُّ َمن   مه
ُ
ُ لَجََعلَُكۡم أ َولَۡو َشآَء ٱَّلله

ا ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ  ْۚ َولَتُۡسـ َلُنه َعمه  ٩٣ يََشآُء َويَۡهِدي َمن يََشآُء

رنگ ]و فریبکاری[ میان . و سوگندهایتان را وسیلۀ نی94

خویش قرار ندهید، تا مبادا ]ایمانتان به خطر بیفتد و[ گامى 

اش بلغزد و به سزاى آنكه ]مردم را[ از راه  پس از استواری

اید، ]کیفرِ[ ناگواری بچشید و عذابی بزرگ  هللا بازداشته

 .[ باشدبرایتان ]در پیش 

ُۢا  َ يَۡمََٰنُكۡم َدَخل
َ
ُۢ َبۡعَد  َولَا َتتهِخُذٓواْ أ بَيَۡنُكۡم َفتَِزله قََدُم

  ِ وَٓء بَِما َصَددتُّۡم َعن َسبِيِل ٱَّلله ُثُبوتَِها َوتَُذوقُواْ ٱلسُّ
 ٩٤ َولَُكۡم َعَذاٌب َعِظيم  
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. و پیمان هللا را به بهای اندک نفروشید. اگر بدانید، یقیناً  95

 آنچه نزد هللا است، برایتان بهتر است. 
ِ ُهَو َخيۡر   َولَا تَۡشتَُرواْ بِعَ  ِ َثَمٗنا قَلِيلًاْۚ إِنهَما ِعنَد ٱَّلله ۡهِد ٱَّلله

 ٩٥ لهُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

پذیرد و]لی[ آنچه نزد هللا  . آنچه نزد شماست، پایان می 96

است، باقی ]و جاوید[ است؛ و قطعاً به كسانى كه  

اند، اجرشان را بر اساس نیکوترین ]طاعت  شكیبایى كرده

 كردند خواهیم داد.كارى كه مىو[ 

هِذيَن   ِ بَاٖقِۗ َولََنۡجزِيَنه ٱل َما ِعنَدُكۡم يَنَفُد َوَما ِعنَد ٱَّلله
ۡحَسِن َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
 ٩٦ َصبَُرٓواْ أ

. هر کس ـ مرد یا زن ـ که کار نیک کند و مؤمن باشد، 97

ای زنده پسندیده  قطعاً او را ]در دنیا[ به زندگانی پاک و

داریم و ]در آخرت نیز[ بر اساس نیکوترین ]طاعت و[ می

 دهیم.كردند، به آنان پاداش میكارى كه مى

نَثيَٰ وَُهَو ُمۡؤِمن  فَلَُنۡحيِيَنهُهۥ  
ُ
ۡو أ

َ
ِن َذَكٍر أ َمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا م 

ۡحَسِن َما كَ 
َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
ۖۡ َولََنۡجزِيَنهُهۡم أ ٗة َطي َِبٗة انُواْ  َحَيوَٰ

 ٩٧ َيۡعَملُونَ 

خوانی، از ]شر [  که قرآن می. پس ]ای مؤمن،[ هنگامی 98

 شده ]از رحمت الهی[، به هللا پناه ببر.شیطاِن رانده
ۡيَطَِٰن   ِ ِمَن ٱلشه َت ٱلُۡقۡرَءاَن فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّلله

ۡ
فَإَِذا قََرأ
 ٩٨ ٱلرهِجيمِ 

اند و بر آوردهکه ایمان تردید، او بر کسانی . بی99

 کنند ]هیچ[ تسلطی ندارد. شان توکل میپروردگار 
هِذيَن َءاَمُنواْ وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم   إِنهُهۥ لَيَۡس لَُهۥ ُسلَۡطٌَٰن عَلَى ٱل

 ٩٩ َيَتوَكهلُونَ 

. تسلط او تنها بر کسانی است که او را ]دوست و[ 100

ب  که به سباند و ]همچنین بر[ کسانی کارساز خود گرفته

 ورزند. ]اغوای[ شیطان، ]به هللا[ شرک می

هِذيَن ُهم بِهِۦ   هۡونَُهۥ َوٱل هِذيَن َيَتَول إِنهَما ُسلَۡطَُٰنُهۥ عَلَى ٱل
 ١٠٠ ُمۡشِرُكونَ 

ای ]دیگر[  اى را جایگزین آیه. و هنگامی که ]حكِم[ آیه101

كند داناتر است ـ کنیم ـ حال آنكه هللا به آنچه نازل مىمی

گویند: »]ای محمد،[ جز این نیست كه تو  مى ]کافران[

بافی«. ]چنین نیست؛[ بلکه بیشتر آنان ]از احکام دروغ 

 دانند.شرع و حمکت الهی چیزی[ نمى

ُِل قَالُٓواْ إِنهَمآ   ۡعلَُم بَِما ُينَز 
َ
ُ أ كَاَن َءايَةٖ َوٱَّلله لَۡنآ َءايَٗة مه َوِإَذا بَده

ۡكثَرُهُ 
َ
نَت ُمۡفَتِۭرْۚ بَۡل أ

َ
 ١٠١ ۡم لَا َيۡعلَُمونَ أ

. بگو: »روح الُقُدس ]= جبرئیل[ آن را از جانب  102

حق نازل کرده است تا کسانی را که ایمان پروردگارت به

قدم گرداند و هدایت و بشارتی برای اند ثابت آورده

 مسلمانان باشد«. 

ِ لُِيثَب َِت  ب َِك بِٱلۡحَق  لَُهۥ ُروُح ٱلُۡقُدِس ِمن ره هِذيَن  قُۡل نَزه ٱل
 ١٠٢ َءاَمُنواْ وَُهٗدى َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡسلِِمينَ 

گویند: »حتماً بشری دانیم که آنان می. و یقیناً می103

دهد«. ]نه، چنین نیست؛ ]این آیات را[ به او آموزش می

دهند [ نسبت را به او مىزیرا[ زبان كسى كه ]این

ربِى روشن ،[ به زبان عغیرعربى است؛ حال آنکه این ]قرآن

 ]و با بالغت و فصاحت عالی نازل شده[ است.

هِذي   ُۗ ل َِساُن ٱل نهُهۡم َيُقولُوَن إِنهَما ُيَعل ُِمُهۥ بََشر 
َ
َولََقۡد َنۡعلَُم أ

بِينٌ  ۡعَجِمي   َوَهََٰذا لَِساٌن َعَربِي   مُّ
َ
 ١٠٣ يُلِۡحُدوَن إِلَۡيهِ أ

آورند، هللا آنان  نمیکه به آیات هللا ایمان . یقیناً کسانی 104

کند و عذاب دردناکی برای آنان ]در پیش[  را هدایت نمی

 است.

ُ َولَُهۡم   ِ لَا َيۡهِديِهُم ٱَّلله هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله إِنه ٱل
لِيمٌ 

َ
 ١٠٤ َعَذاٌب أ
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. ]محمد صلی هللا علیه وسلم دروغگو نیست؛ بلکه[  105

ه آیات هللا ایمان ندارند و اینان بافند که بکسانی دروغ می 

 دروغگویان ]واقعی[ هستند.

  ِۡۖ هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله إِنهَما َيۡفتَِري ٱلَۡكِذَب ٱل
َِٰذبُونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡك

ُ
 ١٠٥ َوأ

. هر کس بعد از ایمانش به هللا کفر بورزد، ]گرفتار 106

]به این کار،[ وادار   عذاب الهی خواهد شد[؛ مگر کسی که

شده باشد و]لی[ دلش به ایمان، آرام ]و استوار[ باشد؛ اما 

اش را به کفر بگشاید، خشم هللا بر آنان هر کس سینه

 [ دارند. است و عذابی سهمگین ]در پیش 

ۡكرِهَ َوقَلُۡبُهۥ  
ُ
ها َمۡن أ ۦٓ إِل ِ ِمنُۢ َبۡعِد إِيَمَٰنِهِ َمن َكَفَر بِٱَّلله

ُۢ بِٱ ن َشَرَح بِٱلُۡكۡفرِ َصۡدٗرا  ُمۡطَمئِنُّ لِۡإيَمَِٰن َوَلَِٰكن مه
ِ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيم   َِن ٱَّلله  ١٠٦ َفَعلَۡيِهۡم َغَضب  م 

. این ]مجازات،[ از آن روست که زندگی دنیا را بر آخرت 107

ترجیح دادند؛ و ]نیز[ اینکه هللا گروه کافران را هدایت 

 کند.نمی 

نهُهُم ٱسۡ 
َ
َٰلَِك بِأ َ  َذ نه ٱَّلله

َ
ۡنَيا عَلَى ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ َة ٱلدُّ َتَحبُّواْ ٱلۡحََيوَٰ

َٰفِرِينَ   ١٠٧ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم ٱلَۡك

. اینان کسانی هستند که ]بر اثر گناهانشان[ هللا بر  108

ها و چشمانشان ُمهر نهاده است؛ و اینان ها و گوشدل 

 غافالن ]واقعی[ هستند.

هِذينَ  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
بَۡصَٰرِهِۡمۖۡ   أ

َ
ُ عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم وََسۡمعِِهۡم َوأ َطَبَع ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡغَٰفِلُونَ 
ُ
 ١٠٨ َوأ

نهُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ  . یقیناً آنان در آخرت زیانکارند. 109
َ
 ١٠٩ لَا َجَرَم أ

. سپس پروردگارت نسبت به كسانى كه پس از زجر  110

کشیدن ]از آزار مشرکان[ هجرت كردند سپس به جهاد 

[ هابرخاستند و شکیبایی نمودند، پس از آن ]همه سختی

 قطعاً آمرزندۀ مهربان است.

هِذيَن َهاَجُرواْ ِمنُۢ َبۡعِد َما فُتُِنواْ ُثمه َجََٰهُدواْ   ُثمه إِنه َربهَك لِل
 ١١٠ ور  رهِحيم  وََصبَُرٓواْ إِنه َربهَك ِمنُۢ َبۡعِدَها لََغفُ 

. ]ای پیامبر، یاد کن از[ روزى كه هر كس در حالی ]به  111

كند؛ آید که ]تنها[ از خود دفاع مىپیشگاه عدل الهی[ مى

وكاست پاداش كمو هر كس در برابر آنچه كرده است، بى

 رود.گیرد و بر آنان ستم نمى مى

تِي ُكلُّ َنۡفٖس تَُجَِٰدُل َعن نهۡفسِ 
ۡ
هيَٰ ُكلُّ َنۡفٖس  ۞يَوَۡم تَأ َها َوتَُوف

ا َعِملَۡت وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ   ١١١ مه

زند که امن و  . و هللا شهری ]همچون مکه[ را مثال می112

اش از هر سو به آسانی و فراوانی آرام بود ]و[ روزی

های الهی  رسید؛ ولی ]مردمانش[ نسبت به نعمتمی

]نیز[ به سزاى آنچه مرتکب ناسپاسی نمودند و آنگاه هللا 

[ آن شدند، طعم گرسنگى و ترس را به ]اهالیمی

 چشانید.

تِيَها  
ۡ
ۡطَمئِنهٗة يَأ ُ َمَثلٗا قَۡريَٗة َكانَۡت َءاِمَنٗة مُّ َوَضَرَب ٱَّلله

ََٰقَها  َذ
َ
ِ فَأ ۡنُعِم ٱَّلله

َ
ِ َمكَاٖن فََكَفَرۡت بِأ

ِن ُكل  رِزُۡقَها رََغٗدا م 
ُ لَِباَس ٱلۡجُ   ١١٢ وِع َوٱلۡخَۡوِف بَِما َكانُواْ يَۡصَنُعونَ ٱَّلله

. و پیامبری از خودشان به سوی آنان آمد، اما او را  113

که ستمکار ]و مشرک[ بودند،  دروغگو انگاشتند؛ و در حالی 

 عذاب ]الهی[ آنان را فروگرفت.

َخَذُهُم ٱلَۡعَذاُب 
َ
بُوُه فَأ ِۡنُهۡم فََكذه   َولََقۡد َجآَءُهۡم رَُسول  م 

 ١١٣ وَُهۡم َظَٰلُِمونَ 

تان کرده است حالل ]و[ پاکیزه . پس، از آنچه هللا روزی114

ورزید[، کنید ]و شرک نمیبخورید و اگر فقط او را عبادت می 

 بر نعمت الهی شکر گزارید.

  ِ ُ َحَلَٰلٗا َطي ِٗبا َوٱۡشُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله ا َرَزَقُكُم ٱَّلله فَكُلُواْ ِممه
 ١١٤  إِيهاهُ َتۡعُبُدونَ إِن ُكنُتمۡ 
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. جز این نیست که ]هللا[ فقط ُمردار و خون و گوشت 115

خوک و آنچه را که ]هنگام ذبح،[ ناِم غیر هللا بر آن برده 

شده است بر شما حرام کرده است؛ اما هر کس ]برای 

حفظ جانش به خوردن آنها[ ناچار شود ]و[ سركش و 

تردید،  گناهی نیست؛ چرا که[ بیخواه نباشد، ]بر او زیاده

 هللا آمرزندۀ مهربان است.

هِله  
ُ
َم َولَحَۡم ٱلۡخِنِزيرِ َوَمآ أ إِنهَما َحرهَم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتَة َوٱلده

  َ ِ بِهِۖۦۡ َفَمِن ٱۡضُطره َغيَۡر بَاٖغ َولَا عَادٖ فَإِنه ٱَّلله لَِغيِۡر ٱَّلله
 ١١٥ َغُفور  رهِحيم  

شرکان،[ با دروغی که بر زبانتان جاری . و ]ای م116

شود نگویید: »این حالل است و آن حرام« تا بر هللا دروغ می

بندند، هرگز رستگار بندید. كسانى كه بر هللا دروغ مى 

 شوند. نمى 

لِۡسنَُتُكُم ٱلَۡكِذَب َهََٰذا َحَلَٰل   
َ
َولَا َتُقولُواْ لَِما تَِصُف أ

هِذيَن َيۡفتَُروَن  َوَهََٰذا َحَرام  ل َِتۡفتَُرواْ عَ  ِ ٱلَۡكِذَبْۚ إِنه ٱل لَى ٱَّلله
ِ ٱلَۡكِذَب لَا ُيۡفلُِحونَ   ١١٦ عَلَى ٱَّلله

ای اندک است و ]در شان[ بهره. ]نتیجۀ دنیادوستی117

 آخرت[ عذابى دردناک ]در پیش[ دارند. 
لِيم  

َ
 ١١٧ َمَتَٰع  قَلِيل  َولَُهۡم َعَذاٌب أ

ر بر تو حكایت کردیم حرام ت. و بر یهود آنچه را پیش 118

نمودیم و ما به آنان ستم نكردیم؛ بلكه آنها خود ]بودند که 

 كردند.در نتیجۀ نافرمانی،[ به خویشتن ستم مى

ۖۡ َوَما   ۡمَنا َما قََصۡصَنا َعلَۡيَك ِمن َقۡبُل هِذيَن َهاُدواْ َحره وَعَلَى ٱل
نُفَسُهۡم َيۡظلِمُ 

َ
 ١١٨ ونَ َظلَۡمَنَُٰهۡم َوَلَِٰكن َكانُٓواْ أ

. با وجود این، پروردگارت نسبت به كسانى كه از روى  119

نادانی گناه كردند و سپس از آن ]اشتباهات[ توبه نمودند و 

 درستكارى كردند، قطعاً پس از آن، آمرزندۀ مهربان است.

وَٓء ِبجََهَٰلَةٖ ُثمه تَابُواْ ِمنُۢ َبعۡ  هِذيَن َعِملُواْ ٱلسُّ ِد  ُثمه إِنه َربهَك لِل
ۡصلَُحٓواْ إِنه َربهَك ِمنُۢ َبۡعِدَها لََغُفور  رهِحيمٌ 

َ
َٰلَِك َوأ  ١١٩ َذ

گمان، ابراهیم پیشوایی فروتن در برابر هللا ]و[  . بی120

 حقگرا بود و ]هرگز[ در زمرۀ مشرکان نبود.
ِ َحنِيٗفا َولَۡم يَُك ِمَن   ه ِ ٗة قَانِٗتا َّلل  مه

ُ
إِنه إِبَۡرَٰهِيَم َكاَن أ

 ١٢٠ ِركِينَ ٱلُۡمشۡ 

های هللا بود. ]هللا[ وی را برگزید و  . ]او[ شکرگزارِ نعمت121

 به راه راست هدایت نمود.
ۡسَتقِيمٖ  َُٰه إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ َُٰه وََهَدى ۡنُعِمهِِۚ ٱۡجَتبَى

َ
 ١٢١ َشاكِٗرا ل ِأ

. ]ما[ در دنیا به او نیکی عطا کردیم و قطعاً او در آخرت 122

 شایستگان است.]نیز[ از 
ۖۡ َوِإنهُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن   ۡنَيا َحَسَنٗة َوَءاَتۡيَنَُٰه فِي ٱلدُّ

َٰلِِحينَ   ١٢٢ ٱلصه

. سپس ]ای پیامبر،[ به تو وحی کردیم که از آیین  123

ابراهیم پیروی کن که حقگرا بود و ]هرگز[ در زمرۀ مشرکان 

 نبود. 

ِن ٱتهبِعۡ 
َ
وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك أ

َ
 ِملهَة إِبَۡرَٰهِيَم َحنِيٗفاۖۡ َوَما َكاَن ِمَن  ُثمه أ

 ١٢٣ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

  . ]وجوبِ بزرگداشتِ روزهای[ شنبه، تنها بر کسانی 124

قرار داده شد که در آن اختالف کردند؛ و قطعاً پروردگارت روز 

کردند، میان آنان داوری قیامت، در مورد آنچه اختالف می

 خواهد کرد.

هِذيَن ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِِۚ َوِإنه َربهَك  إِنهَما ُجعِ  ۡبُت عَلَى ٱل َل ٱلسه
 ١٢٤ لََيۡحُكُم بَيَۡنُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ فِيهِ َيخَۡتلُِفونَ 
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. ]ای پیامبر، مردم را[ با حکمت و پند نیکو به راه  125

تر است با آنان پروردگارت دعوت نما و با روشی که نیکو

 تردید، پروردگارت به ]حال[ کسیو[ مناظره کن. بی ]بحث

تر است و او به ]حال[ شود داناکه از راه او گمراه می

 تر است.یافتگان ]نیز[ داناهدایت

ٱۡدُع إِلَيَٰ َسبِيِل َرب َِك بِٱلۡحِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱلۡحََسَنةِِۖ  
ۡحَسُنْۚ إِنه َربهَك 

َ
ۡعلَُم بَِمن َضله  َوَجَِٰدلُۡهم بِٱلهتِي ِهَي أ

َ
 ُهَو أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 
َ
 ١٢٥ َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو أ

. و اگر ]شما مؤمنان[ خواستید ]دشمنانتان را[ مجازات 126

اند؛ کنید، چنان مجازات کنید که ]آنان[ شما را مجازات کرده

[ شکیبایی کنید، ]بدانید که[ قطعاً این  و اگر ]خویشتنداری و

 .برای شکیبایان بهتر است]کار[ 

َوِإۡن عَاَقۡبُتۡم َفَعاقُِبواْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهِۖۦۡ َولَئِن َصبَۡرُتۡم  
َٰبِِرينَ   ١٢٦ لَُهَو َخيۡر  ل ِلصه

. و ]ای پیامبر،[ صبر پیشه کن و صبر تو جز به ]یاری و[  127

توفیق هللا نیست؛ و بر آنان ]= کافران[ اندوه مخور و از  

 .ورزند دلتنگ مباشنیرنگی که می

ِْۚ َولَا َتحَۡزۡن َعلَۡيِهۡم َولَا تَُك فِي   ها بِٱَّلله َوٱۡصبِۡر َوَما َصبُۡرَك إِل
ا َيۡمُكُرونَ  ِمه  ١٢٧ َضۡيٖق م 

تردید، هللا با كسانى است كه پرهیزگاری کردند و  . بی128

 كسانى كه نیكوكارند. 
َ َمَع  حِۡسُنونَ إِنه ٱَّلله هِذيَن ُهم مُّ هِذيَن ٱتهَقواْ وهٱل  ١٢٨ ٱل
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اسرأء سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

اش ]محمد[ را [ كه بنده. پاک و منز ه است آن ]پروردگاری 1

مسجد االقصى ـ كه  شبانگاه از مسجد الحرام به سوى 

هاى ایم ـ ِسیر داد تا برخی از نشانهپیرامونش را بركت داده

تردید، او همان شنواى  ]قدرت[ خویش را به او بنمایانیم. بی 

 بیناست.

َِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم   ۡسَرىَٰ بَِعۡبِدهِۦ لَۡيلٗا م 
َ
هِذٓي أ ُسۡبَحََٰن ٱل

هِذي َبَٰ  قَۡصا ٱل
َ
َرۡكَنا َحۡولَُهۥ لِنُِريَُهۥ ِمۡن  إِلَي ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡأ

ِميُع ٱلَۡبِصيرُ  ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه  ١ َءاَيَٰتَِنآ

. و ما به موسی کتاب ]تورات[ دادیم و آن را ]مایۀ[ هدایتِ 2

اسرائیل ساختیم ]و فرمودیم[ که: »کارگزاری جز من بنی

 ]برای خود[ برنگزینید«. 

ها  َوَءاتَيَۡنا ُموَسي  ل
َ
َِٰٓءيَل أ ٱلِۡكَتََٰب وََجَعلَۡنَُٰه ُهٗدى ل َِبنِٓي إِۡسَر

 ٢ َتتهِخُذواْ ِمن ُدونِي َوكِيلٗا

که آنان را با نوح ]در کشتی[ سوار   . ای فرزنداِن کسانی3

 ای شکرگزار بود. کردیم، به راستی او ]= نوح[ بنده
ِيهَة َمۡن َحمَلَۡنا َمَع نُوٍحِۚ إِنهُهۥ كَاَن عَ   ٣ ۡبٗدا َشُكوٗراُذر 

اسرائیل وحی کردیم که قطعاً  . و در کتاب ]تورات[ به بنی4

دو بار در زمین فساد خواهید کرد و قطعاً سرکشی ]و 

 طغیاِن[ بزرگی خواهید نمود.

ۡرِض  
َ
َِٰٓءيَل فِي ٱلِۡكَتَِٰب لَُتۡفِسُدنه فِي ٱلۡأ َوَقَضۡيَنآ إِلَيَٰ بَنِٓي إِۡسَر

َتيِۡن َولََتۡعلُنه  ا َكبِيٗراَمره  ٤  ُعلُو ٗ

. پس هر گاه وعدۀ نخستین از آن دو ]بار[ فرارسید، 5

گروهی از بندگاِن بسیار نیرومند ]و پیکارجوِی[ خود را بر  

ها]یتان براى قتل و غارتِ انگیزیم تا میان خانهشما برمی 

شدنی ]و ای انجامشما[ به جستجو درآیند؛ و این وعده

 قطعی[ بود. 

ْولِي  
ُ
هَنآ أ َُٰهَما َبَعۡثَنا َعلَۡيُكۡم ِعَباٗدا ل ولَى

ُ
فَإَِذا َجآَء وَۡعُد أ

ۡفُعولٗا ِۚ وََكاَن وَۡعٗدا مه يَارِ ِ ٖس َشِديٖد فََجاُسواْ ِخَلََٰل ٱلد 
ۡ
 ٥ بَأ

گردانیم و  . آنگاه ]پس از مدتی[ شما را بر آنان مسلط می6

اد[ نفرات شما کنیم، و ]تعدتان میبا اموال و فرزندان یاری

 گردانیم.را بیشتر ]از دشمن[ می

َٰٖل َوبَنِيَن   ۡمَو
َ
ۡمَدۡدَنَُٰكم بِأ

َ
ةَ َعلَۡيِهۡم َوأ ُثمه َرَدۡدنَا لَُكُم ٱلَۡكره

ۡكثََر نَفِيًرا 
َ
 ٦ وََجَعلَۡنَُٰكۡم أ

اید؛ . اگر ]در گفتار و رفتار[ نیکی کنید، به خود نیکی کرده7

که   اید. پس هنگامی کرده و اگر بدی کنید، ]باز هم به[ خود

سازد[ وعدۀ دیگر فرارسید، ]دشمن آنچنان شما را خوار می

شود و همان هایتان ظاهر میکه آثار غم و اندوه در چهره

آورند[ گونه که بارِ نخست وارد شدند، ]این بار نیز حمله می

شوند و تا بر هر چه دست تا به مسجد]االقصی[ داخل 

 نابود کنند.یابند ]آن را[ یکسره 

ُتۡم فَلََهاْۚ فَإَِذا  
ۡ
َسأ

َ
نُفِسُكۡمۖۡ َوِإۡن أ

َ
ۡحَسنُتۡم لِأ

َ
ۡحَسنُتۡم أ

َ
إِۡن أ

َجآَء وَۡعُد ٱٓأۡلِخَرةِ ؤُـُسَيِلاْ وُُجوَهُكۡم َولَِيۡدُخلُواْ ٱلَۡمۡسِجَد  
ةٖ َولُِيتَب ُِرواْ َما َعلَۡواْ تَتۡبِيًرا  َل َمره وه

َ
 ٧ َكَما َدَخلُوُه أ

اسرائیل، اگر توبه كنید[ امید است كه  بنی. ]ای 8

پروردگارتان بر شما رحمت آورد و اگر ]به تباهی[ بازگشتید، 

گردیم و دوزخ را زندان کردن شما[ بازمىما نیز ]به عذاب

 ایم.]ابدِی[ كافران کرده

ْۚ وََجَعلَۡنا  ن يَۡرَحمَُكۡمْۚ َوِإۡن ُعدتُّۡم ُعۡدنَا
َ
َعَسيَٰ َربُُّكۡم أ

َٰفِرِيَن َحِصيًرا  َجَهنهمَ   ٨ لِلَۡك
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کند . به راستی که این قرآن به استوارترین راه هدایت مى9

دهد كنند مژده مىو به مؤمنانى كه كارهاى شایسته مى

 كه پاداشى بزرگ برایشان ]در پیش[ است. 

ُر ٱلُۡمۡؤِمنِيَن   ِ قَۡوُم َويُبَش 
َ
إِنه َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َيۡهِدي لِلهتِي ِهَي أ

ه  ۡجٗرا َكبِيٗراٱل
َ
نه لَُهۡم أ

َ
َٰلَِحَِٰت أ  ٩ ِذيَن َيۡعَملُوَن ٱلصه

آورند، عذابى . و براى كسانى كه به آخرت ایمان نمى10

 ایم. دردناک مهی ا كرده 
ۡعَتۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا  

َ
هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ أ نه ٱل

َ
َوأ

لِيٗما 
َ
 ١٠ أ

ز روی نادانی و شتاب، نفرین  . انسان ]در هنگام خشم، ا11

طلبد، همان گونه كه نیکی را کند و[ بدى را مىمی

 .کند؛ و انسان همواره شتابزده استدرخواست می

ِ ُدعَآَءهُۥ بِٱلۡخَيِۡرِۖ وََكاَن ٱلۡإِنَسَُٰن   ر  َويَۡدُع ٱلۡإِنَسَُٰن بِٱلشه
 ١١ َعُجولٗا 

قرار  . شب و روز را دو نشانه]ی قدرت و یگانگی خویش[ 12

[ كردیم و نشانۀ روز را  دادیم؛ و نشانۀ شب را محو ]و تیره

بخش قرار دادیم تا از پروردگارتان روزى بجویید و روشنى

ها و حساب ]وقایع[ را بدانید؛ و هر چیزى را به  شمار سال 

 تفصیل بیان كردیم.

ه  َهاَر َءايَتَيِۡنِۖ َفَمَحۡونَآ َءايََة ٱل هۡيَل َوٱلنه ۡيِل وََجَعلَۡنآ وََجَعلَۡنا ٱل
ب ُِكۡم َولَِتۡعلَُمواْ   ِن ره َهارِ ُمۡبِصَرٗة ل َِتبَۡتُغواْ فَۡضلٗا م  َءايََة ٱلنه

لَۡنَُٰه َتۡفِصيلٗا نِيَن َوٱلۡحَِساَبْۚ وَُكله َشۡيٖء فَصه ِ  ١٢ َعَدَد ٱلس 

[ رفتار هر انسانى را ]تا لحظۀ  . و ]سرنوشتِ 13

اى  ایم و روز قیامت نوشتهبستهحسابرسی[ در گردنش 

 بیند. آوریم كه آن را گشوده میبرایش بیرون می

لَۡزۡمَنَُٰه َطَٰٓئَِرهُۥ فِي ُعُنقِهِۖۦۡ َوُنخۡرُِج لَُهۥ يَوَۡم  
َ
وَُكله إِنَسٍَٰن أ

َُٰه َمنُشوًرا   ١٣ ٱلۡقَِيََٰمةِ كَِتَٰٗبا يَلَۡقى

  ات را بخوان. کافی است کهگوییم:[ »نامه. ]به او می14

 امروز خود حسابگرِ خویش باشی«. 
 كَِتََٰبَك َكَفىَٰ بَِنۡفِسَك ٱلَۡيوَۡم َعلَۡيَك َحِسيٗبا 

ۡ
 ١٤ ٱقَۡرأ

[ یافت، جز این نیست كه به سود  . هر کس راه ]راست15

خویش راه یافته است و هر کس گمراه شد، یقیناً به زیان  

خود گمراه شده است؛ و هیچ گناهکاری، بارِ گناه دیگری را  

دارد؛ و ما هرگز ]قومی را[ مجازات نخواهیم کرد، مگر رنمی ب

آنکه ]میانشان[ پیامبری مبعوث کرده باشیم ]تا وظایفشان  

 را بیان کند[. 

ِن ٱۡهَتَدىَٰ فَإِنهَما َيۡهَتِدي لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َضله فَإِنهَما يَِضلُّ   مه
ۡخَرىَِٰۗ وَ 

ُ
بِيَن َحتهيَٰ  َعلَۡيَهاْۚ َولَا تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر أ ِ َما ُكنها ُمَعذ 

 ١٥ َنۡبَعَث رَُسولٗا

. و هر گاه بخواهیم ]مردم[ شهری را نابود کنیم،  16

]نخست[ به ثروتمنداِن سرکشِ آنجا فرمان ]اطاعت از هللا و  

دهیم، سپس وقتی در آنجا به  پیروی از پیامبران را[ می

نجا فساد ]و مخالفت[ برخاستند، وعده]ی عذاب الهی بر[ آ

کوبیم ]و گردد؛ آنگاه آنجا را به شدت در هم میمحقق می

 بریم[.ساکنانش را از بین می

َمۡرنَا ُمتَۡرفِيَها َفَفَسُقواْ فِيَها  
َ
ن نُّۡهلَِك قَۡريًَة أ

َ
َرۡدنَآ أ

َ
َوِإَذآ أ

ۡرَنََٰها تَۡدِميٗرا  ١٦ فََحقه َعلَۡيَها ٱلَۡقۡوُل فََدمه

که پس از نوح ]زندگی هایی را . و چه بسیار نسل17

کردند[ هالک کردیم و ]همین[ کافی است که  می

پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه ]و نسبت به آنان[  

 بیناست.

ۡهلَۡكَنا ِمَن ٱلُۡقُروِن ِمنُۢ َبۡعِد نُوٖحِۗ َوَكَفىَٰ بَِرب َِك  
َ
َوَكۡم أ

ُۢا بَِصيٗرا  ١٧ بُِذنُوِب ِعَبادِهِۦ َخبِيَر
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[ زودگذر است، هر چه  نیاى. هر کس خواهان ]د18

دهیم؛ ای[ از آن مىبخواهیم ]و[ به هر كه بخواهیم ]بهره

شده کنیم كه در آنجا خوار و راندهآنگاه دوزخ را نصیبش می

 گردد.]از رحمت هللا،[ وارد می

لَۡنا لَُهۥ فِيَها َما نََشآُء لَِمن   ن َكاَن يُرِيُد ٱلَۡعاِجلََة َعجه مه
ۡدُحوٗرانُّرِيُد ُثمه جَ  ََٰها َمۡذُموٗما مه  ١٨ َعلَۡنا لَُهۥ َجَهنهَم يَۡصلَى

. و هر کس ]زندگی[ آخرت را بخواهد و برای ]رسیدن 19

به[ آن با جدی ت بکوشد و مؤمن باشد، اینان کسانی 

 هستند که از تالششان قدردانی خواهد شد.

َراَد ٱٓأۡلِخَرَة وََسَعىَٰ لََها 
َ
ْوَلَٰٓئَِك  َوَمۡن أ

ُ
َسۡعَيَها وَُهَو ُمۡؤِمن  فَأ

ۡشُكوٗرا  ١٩ َكاَن َسۡعُيُهم مه

. همه را ـ ]خواه[ این گروه ]بدکار[ و ]یا[ آن گروه 20

های دنیوِی[ پروردگارت ]نیکوکار[ـ از بخشش ]و نعمت

سازیم و بخششِ پروردگارت ]از کسی[ منع مند می بهره

 نشده است.

 َ ُؤل ا نُِّمدُّ َهَٰٓ
ُؤلَآِء ِمۡن َعَطآِء َرب َِكْۚ َوَما َكاَن  ُكل ٗ آِء َوَهَٰٓ

 ٢٠ َعَطآُء َرب َِك َمحُۡظوًرا 

. بنگر که چگونه برخی از آنان را ]از لحاظ مال و مقام[ بر  21

ایم؛ و قطعاً آخرت ]در مقایسه با  برخی دیگر برترى داده 

تر و از لحاظ فضیلت، برتر است دنیا[ از نظرِ درجات، بزرگ

 ]پس مومن باید به آن اشتیاق ورزد[.

ۡكبَُر  
َ
لَۡنا َبۡعَضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضِۚ َولٓأَۡلِخَرُة أ ٱنُظۡر َكۡيَف فَضه

ۡكبَُر َتۡفِضيلٗا
َ
 ٢١ َدَرَجَٰٖت َوأ

. ]ای انسان، هرگز هیچ[ معبود دیگری را با هللا ]شریک[ 22

 یاور خواهی ماند. قرار نده که نکوهیده و بی
ها َتجَۡعۡل  خُۡذولٗال ًَٰها َءاَخَر َفَتۡقُعَد َمۡذُموٗما مه ِ إَِل  ٢٢ َمَع ٱَّلله

. و پروردگارت چنین فرمان داده است که: »جز او را  23

عبادت نکنید و به پدر و مادر ]تان[ نیکی کنید. هر گاه یکی 

از آن دو یا هر دوی آنها در کنارِ تو به سن پیری رسیدند، 

نکن و بر سرشان فریاد نزن  حتی کمترین اهانتی به ایشان 

 و به نیکی ]و مهربانی[ با آنان سخن بگو. 

ا   َٰلَِديِۡن إِۡحَسًَٰناْۚ إِمه هٓا إِيهاهُ َوبِٱلَۡو ها َتۡعُبُدٓواْ إِل ل
َ
۞َوَقَضيَٰ َربَُّك أ

هُهَمآ   ۡو كِلَاُهَما فَلَا َتُقل ل
َ
َحُدُهَمآ أ

َ
َيۡبلَُغنه ِعنَدَك ٱلِۡكبََر أ

ٖ َولَا َتۡنهَ  ف 
ُ
هُهَما قَۡولٗا َكرِيٗما أ  ٢٣ ۡرُهَما َوقُل ل

. و از روی مهربانی، در برابرشان فروتن باش و بگو:  24

گونه که ]بر من رحمت آوردند و[ مرا در   »پروردگارا، همان

 کودکی پرورش دادند، ]تو نیز[ به آنان رحمت آور«. 

ِ ِمَن   ل  ِ ٱۡرَحمُۡهَما  َوٱۡخفِۡض لَُهَما َجَناَح ٱلذُّ ۡحمَةِ َوقُل رهب  ٱلره
 ٢٤ َكَما َربهَيانِي َصغِيٗرا

تر است. هایتان است آگاه. پروردگارِ شما، به آنچه در دل25

کاران آمرزنده اگر شایسته باشید، یقیناً او در حقِ توبه

 است.

ۡعلَُم بَِما فِي ُنُفوِسُكۡمْۚ إِن تَُكونُواْ َصَٰلِِحيَن  
َ
بُُّكۡم أ ره

َٰبِيَن َغُفوٗرافَ   ٢٥ إِنهُهۥ َكاَن لِلَۡأوه

. و حق خویشاوند را به او بده ]= صلۀ رِحم به جای آور[  26

[ و ولخرجى و اسراف مانده ]را یاری كنو نیازمند و درراه

 نكن. 

بِيِل َولَا   ُهۥ َوٱلِۡمۡسِكيَن َوٱۡبَن ٱلسه َوَءاِت َذا ٱلُۡقۡربَيَٰ َحقه
ۡر َتۡبِذيًرا  ِ  ٢٦ ُتَبذ 

. در حقیقت، اسرافكاران برادراِن شیاطین هستند و 27

 شیطان نسبت به پروردگارش همواره ناسپاس بوده است.
ۡيَطَُٰن   َيَِٰطيِنِۖ وََكاَن ٱلشه ََٰن ٱلشه رِيَن َكانُٓواْ إِۡخَو ِ إِنه ٱلُۡمَبذ 

 ٢٧ لَِرب ِهِۦ َكُفوٗرا



 

اسرأء سوره ٔ  

 

263 

 

 اإلسراء 

. و اگر به امید رحمت و ]گشایش روزی[ از جانب 28

گردانی، سخنی نرم ]به ناچار[ از آنان روی میپروردگارت 

 به آنان بگو. 

ب َِك تَرُۡجوَها َفُقل   ِن ره ا ُتۡعرَِضنه َعۡنُهُم ٱبۡتَِغآَء َرۡحمَةٖ م  َوِإمه
يُۡسوٗرا هُهۡم قَۡولٗا مه  ٢٨ ل

دستِی . و ]هرگز[ دست از انفاق نبند و ]نیز[ گشاده29

 گردی.یزده مشده و حسرتبسیار نکن که مالمت
َولَا َتجَۡعۡل يََدَك َمۡغلُولًَة إِلَيَٰ ُعُنقَِك َولَا تَبُۡسۡطَها ُكله  

حُۡسوًرا   ٢٩ ٱلۡبَۡسِط َفَتۡقُعَد َملُوٗما مه

گمان، پروردگارت، ]نعمت و[ روزی را بر هر کس که  . بی30

تردید، او گرداند. بی دارد و یا تنگ میبخواهد گسترده می

 . ]احواِل[ بندگانش آگاه و بیناستهمواره به 

ْۚ إِنهُهۥ َكاَن   ِۡزَق لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر إِنه َربهَك يَبُۡسُط ٱلر 
ُۢا بَِصيٗرا  ٣٠ بِعَِبادِهِۦ َخبِيَر

. و فرزندانتان را از بیم تنگدستى نكشید. ما به آنان و 31

بخشیم. یقیناً كشتِن آنها همواره خطایى شما روزى مى

 ت. بزرگ اس

حُۡن نَۡرزُُقُهۡم   ۡوَلََٰدُكۡم َخۡشَيَة إِۡمَلَٰٖقِۖ نه
َ
َولَا َتۡقُتلُٓواْ أ

ا َكبِيٗرا  ٣١ َوِإيهاُكۡمْۚ إِنه َقۡتلَُهۡم َكاَن ِخۡطـ ٗ

تردید، آن ]کار،[ بسیار زشت و . و نزدیک زنا نشوید. بی32

 راهی ناپسند است.
 َٰ ۖۡ إِنهُهۥ َكاَن َف ِنَيَٰٓ  ٣٢ ِحَشٗة وََسآَء َسبِيلٗاَولَا َتۡقَربُواْ ٱلز 

. و كسى را كه هللا ]كشتنش را[ حرام كرده است جز 33

حق نكشید؛ و هر کس به ستم كشته شود، به قی ِم او به

[ قتل  ایم؛ او نیز نباید در ]کیفرِ قدرت ]و حق قصاص[ داده

تردید، او ]= ولی  َدم[ تحت حمایت ]هللا و  روى كند. بیزیاده

 ی[ قرار دارد.شریعت او تعال

ِۗ َوَمن قُتَِل   ِ ها بِٱلۡحَق  ُ إِل َولَا َتۡقُتلُواْ ٱلنهۡفَس ٱلهتِي َحرهَم ٱَّلله
َمۡظلُوٗما َفَقۡد َجَعلَۡنا لَِولِي ِهِۦ ُسلَۡطَٰٗنا فَلَا يُۡسرِف ف ِي ٱلَۡقۡتِلِۖ  

 ٣٣ إِنهُهۥ َكاَن َمنُصوٗرا

ـ نزدیک  ای که نیکوتر است. و به مال یتیم ـ جز به شیوه34

نشوید تا آنگاه که به حِد ]رشد و[ بلوغش برسد و به پیمان  

]خویش[ وفا کنید؛ چرا که ]از شما[ دربارۀ پیمان پرسیده 

 خواهد شد.

ۡحَسُن َحتهيَٰ َيۡبلَُغ  
َ
ها بِٱلهتِي ِهَي أ َولَا َتۡقَربُواْ َماَل ٱلَۡيتِيِم إِل

ۡوفُواْ بِٱلَۡعۡهدِِۖ إِنه ٱلۡ 
َ
ۚۥْ َوأ هُ ُشده

َ
 ٣٤ َعۡهَد َكاَن َمۡسـ ُولٗاأ

که ]در خرید و فروش، اجناس را[ پیمانه . و هنگامی 35

کنید، پیمانه را کامل ]و تمام[ بدهید و ]آنها را[ با ترازوی می

درست وزن کنید. این ]کار[ برای شما بهتر است و 

 تری دارد. سرانجام نیکو

ۡوفُواْ ٱلَۡكۡيَل إَِذا كِلُۡتۡم َوزِنُواْ 
َ
َٰلَِك  َوأ بِٱلۡقِۡسَطاِس ٱلُۡمۡسَتقِيِمِۚ َذ

وِيلٗا
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
 ٣٥ َخيۡر  َوأ

تردید  . و از آنچه دانشی دربارۀ آن نداری پیروی نکن. بی36

]در قیامت،[ گوش و چشم و دل، از همۀ اینها بازخواست 

 خواهد شد.

ۡمَع  َوٱلَۡبَصَر  َولَا َتۡقُف َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلٌۡمْۚ إِنه ٱلسه
ْوَلَٰٓئَِك َكاَن َعۡنُه َمۡسـ ُولٗا

ُ
 ٣٦ َوٱلُۡفَؤاَد ُكلُّ أ

توانی ]با راه  . و در زمین با تکبر راه نرو. تو هرگز نمی37

رفتِن غرورآمیزت[ زمین را بشکافی و در بلندی ]و  

 رسی. ها نمی فرازی نیز[ به کوهگردن

ۡرِض َمرًَحاۖۡ 
َ
ۡرَض َولَن  َولَا َتۡمِش فِي ٱلۡأ

َ
إِنهَك لَن َتخۡرَِق ٱلۡأ

 ٣٧ َتۡبلَُغ ٱلِۡجَباَل ُطولٗا

َٰلَِك َكاَن َسي ِئُُهۥ ِعنَد َرب َِك َمۡكُروٗها  . همۀ این ]کارها[، گناهش نزد پروردگارت ناپسند است.38  ٣٨ ُكلُّ َذ
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ها[ از آن حکمت]هایی[ است که از  . این ]سفارش39

است؛ و معبوِد دیگری با جانب پروردگارت به تو وحی شده 

شده ]از رحمت هللا[ به  هللا قرار نده که نکوهیده و رانده

 دوزخ خواهی افتاد.

ۡوَحيَٰٓ إِلَۡيَك َربَُّك ِمَن ٱلۡحِۡكَمةِِۗ َولَا َتجَۡعۡل َمَع  
َ
آ أ َٰلَِك ِممه َذ

ۡدُحوًرا  ًَٰها َءاَخَر َفُتلَۡقىَٰ فِي َجَهنهَم َملُوٗما مه ِ إَِل  ٣٩ ٱَّلله

[ پروردگارتان کنید كهآیا ]شما مشرکان گمان می . 40

[ پسران را به شما اختصاص داده است و خود از  ]داشتن

]میاِن[ فرشتگان، دخترانى برگرفته است؟ به راستی که  

 گویید. سخنى بسیار بزرگ ]و ناروا[ مى

خََذ ِمَن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إَِنَٰ  َُٰكۡم َربُُّكم بِٱلَۡبنِيَن َوٱته ۡصَفى
َ
فَأ

َ
ًثاْۚ أ

 ٤٠ إِنهُكۡم لََتُقولُوَن قَۡولًا َعِظيٗما 

تردید، ما در این قرآن ]احکام و اندرزها را با . و بی41

گون بیان كردیم تا ]مردم[ پند های روشن و[ گوناشیوه

این سخنان،[ جز دوری ]از حق[ بر آنان  بگیرند؛ و]لى

 افزاید.نمى 

ۡفَنا فِي َهََٰذا  ها  َولََقۡد َصره ُرواْ َوَما يَزِيُدُهۡم إِل كه ٱلُۡقۡرَءاِن لَِيذه
 ٤١ ُنُفوٗرا

. ]ای پیامبر،[ بگو: »اگر ]بر فرضِ محال،[ چنان که  42

گویند، با او ]= هللا[ معبودانی ]دیگر[ بود، در  ]مشرکان[ می

این صورت، آنان ]برای تقر ب و کسبِ خشنودی پروردگار[ به  

 جستند«. میعرش راهی سوی ]هللِا[ صاحب

هٱۡبَتَغۡواْ إِلَيَٰ ذِي   ۥٓ َءالَِهة  َكَما َيُقولُوَن إِٗذا ل هۡو َكاَن َمَعُه قُل ل
 ٤٢ ٱلَۡعۡرِش َسبِيلٗا

گویند، . او تعالی پاک و منز ه است و از آنچه آنان می43

 بسی برتر است.
ا َكبِيٗرا ا َيُقولُوَن ُعلُو ٗ  ٤٣ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه

کس در آنهاست او را  های هفتگانه و زمین و هر سمان. آ44

ستایند؛ و هیچ چیز نیست مگر آنکه او را به  به پاکی می

یابید. آنان را درنمی کند؛ ولی شما تسبیحپاکی یاد می 

 تردید، او همواره بردبار ]و[ آمرزنده است. بی

ۡرُض َوَمن فِ 
َ
ۡبُع َوٱلۡأ َُٰت ٱلسه َمََٰو ِن  تَُسب ُِح لَُه ٱلسه ْۚ َوِإن م  يِهنه

ها َتۡفَقُهوَن تَۡسبِيَحُهۡمْۚ   ها يَُسب ُِح ِبحَۡمِدهِۦ َوَلَِٰكن ل َشۡيٍء إِل
 ٤٤ إِنهُهۥ َكاَن َحلِيًما َغُفوٗرا

خوانی، میان تو و  که قرآن می . و ]ای پیامبر،[ هنگامی45

ای پوشیده قرار  که به آخرت ایمان ندارند، پردهکسانی 

 دهیم.می

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن  َوِإذَ  َت ٱلُۡقۡرَءاَن َجَعلَۡنا بَيَۡنَك َوبَيَۡن ٱل
ۡ
ا قََرأ

ۡسُتوٗرا  ٤٥ بِٱٓأۡلِخَرةِ ِحَجاٗبا مه

هایشان قرار دادیم تا ]پیام[ آن را  . و پوششی بر دل46

هایشان سنگینى ]نهادیم تا حق را  درنیابند و در گوش

ه یگانگى یاد [؛ و چون پروردگارت را در قرآن بنشنوند

 گریزند[. كنند ]و میكنى، با نفرت پشت مىمی

ن َيۡفَقُهوُه َوفِٓي َءاَذانِِهۡم َوۡقٗراْۚ  
َ
ِكنهًة أ

َ
وََجَعلَۡنا عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم أ

ۡدَبَٰرِهِۡم  
َ
هۡواْ عَلَىَٰٓ أ َوِإَذا َذَكۡرَت َربهَك فِي ٱلُۡقۡرَءاِن وَۡحَدهُۥ َول

 ٤٦ ُنُفوٗرا

سپارند، ما بهتر ]کافران[ به تو گوش می. و آنگاه كه 47

دهند و ]نیز[  دانیم که به چه ]منظور و چگونه[ گوش مىمى

کنند ]ما از سخنانشان آگاهیم[؛ آنگاه که  آنگاه كه نجوا مى

گویند: »شما جز از مردى ستمکاران ]مشرک به مردم[ می

 كنید«.جادوشده پیروى نمى 

ۡعلَُم بَِما يَۡسَتِمعُ 
َ
حُۡن أ ۦٓ إِۡذ يَۡسَتِمُعوَن إِلَۡيَك َوِإۡذ ُهۡم  نه وَن بِهِ

ها رَُجلٗا   َٰلُِموَن إِن تَتهبُِعوَن إِل َنجَۡوىَٰٓ إِۡذ َيُقوُل ٱلظه
ۡسُحوًرا   ٤٧ مه

ها زدند، پس گمراه شدند و  . بنگر که چگونه برایت مثال48

 توانند راهی ]به سوی حق[ بیابند. در نتیجه، نمی
ۡمَثاَل فََضلُّواْ فَلَا يَۡسَتِطيُعوَن  ٱنُظۡر َكۡيَف َضَربُ 

َ
واْ لََك ٱلۡأ

 ٤٨ َسبِيلٗا
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هایی که استخوان . و ]مشرکان[ گفتند: »آیا هنگامی49

]پوسیده و[ پراکنده شدیم، دوباره با آفرینشی جدید 

 شویم؟« برانگیخته می

ِءنها لََمۡبُعوثُونَ 
َ
ًَٰتا أ ِءَذا ُكنها ِعَظَٰٗما َوُرَف

َ
َخلۡٗقا    َوَقالُٓواْ أ
 ٤٩ َجِديٗدا 

ۡو َحِديًدا  . بگو: »]حتی اگر[ سنگ باشید یا آهن50
َ
 ٥٠ ۞قُۡل ُكونُواْ ِحَجاَرًة أ

نماید، ]باز  ای که در خاطرتان بزرگ می. یا ]هر[ آفریده51

تواند شما را زنده کند[. پس خواهند گفت: »چه  هم هللا می

که  اری[ گردانَد؟« بگو: »]همان پروردگکسی ما را بازمی

نخستین بار شما را آفرید«. آنگاه سرهایشان را ]به نشانۀ  

گویند:  دهند و مىناباوری و تمسخر[ در برابر تو تکان می

 »آن ]حادثه[ كى خواهد بود؟« بگو: »چه بسا نزدیک باشد. 

 ۡۖ ا يَۡكبُُر فِي ُصُدورُِكۡمْۚ فََسَيُقولُوَن َمن يُعِيُدنَا ِمه ۡو َخلۡٗقا م 
َ
أ

ه  ِۚ فََسيُۡنغُِضوَن إِلَۡيَك ُرُءوَسُهۡم  قُِل ٱل ةٖ َل َمره وه
َ
ِذي َفَطَرُكۡم أ

ن يَُكوَن قَرِيٗبا 
َ
 ٥١ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ ُهَوۖۡ قُۡل َعَسيَٰٓ أ

خوانَد . روزى كه ]هللا[ شما را ]به صحرای محشر[ فرامى52

پندارید کنید و مىو شما با سپاس و ستایش اجابتش مى

 اید«.یا[ به سر نبردهكه جز اندكى ]در دن

ها   بِثُۡتۡم إِل
ه يَۡوَم يَۡدُعوُكۡم فَتَۡسَتِجيُبوَن ِبحَۡمِدهِۦ َوَتُظنُّوَن إِن ل

 ٥٢ قَلِيلٗا

. و ]ای پیامبر،[ به بندگانم بگو با بهترین ]الفاظ با 53

یكدیگر[ صحبت كنند ]و از بددهانی بپرهیزند؛ چرا که[  

افکَند. به راستی دشمنی میتردید، شیطان میان آنان بی

 .که شیطان برای انسان، دشمنی آشکار است

ۡيَطََٰن يَنَزُغ   ۡحَسُنْۚ إِنه ٱلشه
َ
َوقُل ل ِعَِبادِي َيُقولُواْ ٱلهتِي ِهَي أ

بِيٗنا  ا مُّ ۡيَطََٰن َكاَن لِلِۡإنَسَِٰن َعُدو ٗ  ٥٣ بَيَۡنُهۡمْۚ إِنه ٱلشه

شما داناتر است؛  [ . ]ای مردم،[ پروردگارتان به ]احوال54

آورد یا اگر بخواهد، عذابتان اگر بخواهد، بر شما رحمت می

کند؛ و ]ای پیامبر،[ ما تو را ]برای آنان، نگهبان و[ کارگزار می

 . ایم نفرستاده

  
ۡ
ۡو إِن يََشأ

َ
 يَۡرَحمُۡكۡم أ

ۡ
ۡعلَُم بُِكۡمۖۡ إِن يََشأ

َ
بُُّكۡم أ ره

ۡرَسلَۡنََٰك َعلَ 
َ
بُۡكۡمْۚ َوَمآ أ ِ  ٥٤ ۡيِهۡم َوكِيلٗاُيَعذ 

ها و زمین  کس در آسمان. پروردگارت به ]هر چه و[ هر 55

است داناتر است؛ و به راستی ]ما[ برخی پیامبران را ]با  

افزونِی پیروان و اعطای کتاب،[ بر برخی ]دیگر[ برتری 

 بخشیدیم و به داوود َزبور دادیم.

 ۡ َِٰت َوٱل َمََٰو ۡعلَُم بَِمن فِي ٱلسه
َ
لَۡنا َوَربَُّك أ ۡرِضِۗ َولََقۡد فَضه

َ
أ

بِي ِـَۧن عَلَىَٰ َبۡعٖضِۖ َوَءاتَيَۡنا َداوُۥَد َزبُوٗرا  ٥٥ َبۡعَض ٱلنه

. ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »كسانى را كه به جاى  56

اید فرابخوانید؛ ]خواهید  او ]معبود و کارسازِ خویش[ پنداشته

کنند و نه   توانند گزندی را از شما دوردید که آنها[ نه مى

 قادرند آن را ]به سوی دیگری[ بگردانند«. 

ِن ُدونِهِۦ فَلَا َيۡملُِكوَن َكۡشَف   هِذيَن زََعۡمُتم م  قُِل ٱۡدُعواْ ٱل
ِ َعنُكۡم َولَا َتحۡوِيلًا ر   ٥٦ ٱلضُّ

خوانند، خود ]با  . کسانی را که آنان ]به یاری و دعا[ می57

به   ای ]برای تقر ب[عبادت و عمل صالح[ وسیله

یک از  جویند ]و در رقابتند تا بدانند[ كدامپروردگارشان می 

ترند و به رحمتش امیدوارند و از آنان ]به عبادت هللا[ نزدیک

تردید، عذاب پروردگارت ترسند؛ ]چرا که[ بیعذابش می

 همواره شایستۀ پرهیز است.

هِذيَن يَۡدُعوَن يَبَۡتُغوَن إِلَيَٰ َرب ِِهُم  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ُهۡم  أ يُّ

َ
ٱلۡوَِسيلََة أ

ۥْٓۚ إِنه َعَذاَب   قَۡرُب َويَرُۡجوَن َرۡحمََتُهۥ َويََخافُوَن َعَذابَُه
َ
أ

 ٥٧ َرب َِك َكاَن َمحُۡذوٗرا
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. و هیچ شهرى نیست مگر اینكه ]به سبب کفر و 58

کنیم یا نافرمانى، مردِم[ آن را پیش از روز قیامت نابود می

این ]کیفر[ در کتاب سازیم. به عذابى سخت گرفتار مى

 الهی ]= لوح محفوظ[ ثبت است.

ۡو  
َ
ها َنحُۡن ُمۡهلُِكوَها َقۡبَل يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ أ ِن قَۡريٍَة إِل َوِإن م 

َٰلَِك فِي ٱلِۡكَتَِٰب   بُوَها َعَذاٗبا َشِديٗداْۚ َكاَن َذ ِ ُمَعذ 
 ٥٨ َمۡسُطوٗرا

]درخواستى [ ما را از فرستادن معجزات . ]چیزى59

[ بازنداشت، مگر اینكه پیشینیان آن را دروغ مشركان

شتر را به عنوان  پنداشتند؛ و ما به ثمود ]قوم صالح[ آن ماده

ها ای روشن دادیم؛ اما به آن ستم كردند و ما نشانهنشانه

 فرستیم.دادن ]مردم[ نمى]و معجزات[ را جز براى بیم

ن نُّۡرِسَل بِٱ
َ
لُوَنْۚ َوَما َمَنَعَنآ أ وه

َ
َب بَِها ٱلۡأ ن َكذه

َ
هٓا أ ٓأۡلَيَِٰت إِل

اقََة ُمۡبِصَرٗة َفَظلَُمواْ بَِهاْۚ َوَما نُۡرِسُل   َوَءاتَيَۡنا َثُموَد ٱلنه
ها َتخۡوِيٗفا   ٥٩ بِٱٓأۡلَيَِٰت إِل

[ هنگامى كه به تو گفتیم: »یقیناً . و ]به یاد آور60

رت او پروردگارت بر مردم احاطه دارد ]و در قبضه قد

هستند[«؛ و آن رؤیایى را كه ]در شب معراج[ به تو  

شده ]َزق وم[ در قرآن  نمایاندیم؛ و ]همچنین[ آن درختِ لعنت

را جز براى آزمایش مردم قرار ندادیم؛ و ما آنان را بیم 

 افزاید.دهیم، ولى جز بر سرکشِی بیشتر آنان نمىمى

 ِ َحاَط ب
َ
اِسِۚ َوَما َجَعلَۡنا ٱلرُّۡءيَا َوِإۡذ قُلَۡنا لََك إِنه َربهَك أ ٱلنه

َجَرةَ ٱلَۡملُۡعونََة فِي   ها فِۡتَنٗة ل ِلنهاِس َوٱلشه َرۡيَنََٰك إِل
َ
ٱلهتِٓي أ

ها ُطۡغَيَٰٗنا َكبِيٗرا  ٦٠ ٱلُۡقۡرَءاِنِۚ َوُنخَو ُِفُهۡم َفَما يَزِيُدُهۡم إِل

. و ]یاد کن از[ هنگامی که به فرشتگان گفتیم: »برای  61

ه کنید«؛ پس ]همگی[ سجده کردند، جز ابلیس  آدم سجد

که ]از روی تکبر سر باز زد و[ گفت: »آیا برای کسی سجده 

 ای؟« کنم که ]او را[ از گِل آفریده

هٓا إِبۡلِيَس   َوِإۡذ قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إِل
ۡسُجُد لَِمۡن َخلَۡقَت ِطيٗنا 

َ
 ٦١ قَاَل َءأ

. ]و[ گفت: »به من خبر بده آیا این همان کسی است 62

که او را بر من ]برتری دادی و[ گرامی داشتی؟ اگر تا روز 

قیامت به من مهلت دهی، فرزندانش را ـ جز عدۀ کمی ـ 

 کن خواهم کرد«.]مهار زده و[ ریشه

ۡرتَِن إِ  خه
َ
هِذي َكرهۡمَت عَلَىه لَئِۡن أ َرَءۡيَتَك َهََٰذا ٱل

َ
لَيَٰ يَوِۡم  قَاَل أ

ها قَلِيلٗا ۥٓ إِل ِيهَتُه ۡحَتنَِكنه ُذر 
َ
 ٦٢ ٱلۡقَِيََٰمةِ لَأ

. ]هللا[ فرمود: »برو که هر یک از آنان که از تو پیروی کند، 63

 یقیناً دوزخ پاداشتان خواهد بود كه پاداشی کامل است.
َجَزاٗٓء  قَاَل ٱۡذَهۡب َفَمن تَبَِعَك ِمۡنُهۡم فَإِنه َجَهنهَم َجَزآؤُُكۡم 

ۡوفُوٗرا  ٦٣ مه

. و هر کس از آنان را توانستى به آواى خود برانگیز ]و به  64

سوی گناه بکشان[ و با سواران و پیادگانت بر آنان بانگ بزن 

]تا آلودۀ گناه گردند[ و در اموال و فرزندان، شریکشان شو و  

به آنان وعده]های واهی[ بده؛ و]لى[ شیطان به آنان وعده 

 دهد مگر به فریب. نمى 

ۡجلِۡب َعلَۡيِهم  
َ
َوٱۡسَتۡفزِۡز َمِن ٱۡسَتَطۡعَت ِمۡنُهم بَِصۡوتَِك َوأ

ۡوَلَِٰد وَِعۡدُهۡمْۚ  
َ
َِٰل َوٱلۡأ ۡمَو

َ
ِبخَۡيلَِك َورَِجلَِك وََشارِۡكُهۡم فِي ٱلۡأ

ها ُغُروًرا  ۡيَطَُٰن إِل  ٦٤ َوَما يَعُِدُهُم ٱلشه

ندگان من نخواهی  . ]ای شیطان،[ تو هرگز تسلطی بر ب65

داشت«؛ و ]ای پیامبر،[ همین بس که پروردگارت ]کارگزار 

 و[ نگهباِن آنان ]= مؤمنان[ باشد.

ْۚ َوَكَفىَٰ بَِرب َِك   إِنه ِعَبادِي لَيَۡس لََك َعلَۡيِهۡم ُسلَۡطَٰن 
 ٦٥ َوكِيلٗا

. ]ای مردم،[ پروردگار شما کسی است که کشتی را در  66

مند گردید. آورد تا از فضلش بهرهیدریا برایتان به حرکت درم

 تردید، او همواره نسبت به شما مهربان است.بی

هِذي يُۡزِجي لَُكُم ٱلُۡفلَۡك فِي ٱلَۡبۡحرِ لَِتبَۡتُغواْ ِمن   بُُّكُم ٱل ره
ۦْٓۚ إِنهُهۥ َكاَن بُِكۡم رَِحيٗما   ٦٦ فَۡضلِهِ
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رسد، هر کس را  . و آنگاه که در دریا گزندی به شما می67

گردد  [ مىخوانید، ناپدید ]و فراموشخواهی[ مىه حاجت]ب

مگر ]ذات پاِک[ او؛ اما وقتی شما را ]از خطر مرگ[ رهاند و 

رساند، ]از عبادت هللا به یگانگی[ رویگردان به خشکی 

 شوید؛ و انسان همواره ناسپاس است.مى

رُّ فِي ٱلَۡبۡحرِ َضله َمن تَۡدُعوَن  ُكُم ٱلضُّ ۖۡ  َوِإَذا َمسه هٓا إِيهاهُ إِل
ۡعرَۡضُتۡمْۚ وََكاَن ٱلۡإِنَسَُٰن َكُفوًرا 

َ
ِ أ َُٰكۡم إِلَي ٱلۡبَر  ا َنجهى  ٦٧ فَلَمه

پندارید[ از اینکه ]هللا[ شما را در کنارۀ خشکی . آیا ]می68

]در زمین[ فرو بَرد یا طوفان شن به سوی شما بفرستد ]و 

خود هیچ  اید؟ آنگاه برای سنگبارانتان کند[ ایمن شده

 یابید.]کارگزار و[ نگهبانی نمی

ۡو يُۡرِسَل َعلَۡيُكۡم  
َ
ِ أ ن َيخِۡسَف بُِكۡم َجانَِب ٱلۡبَر 

َ
ِمنُتۡم أ

َ
فَأ

َ
أ

 ٦٨ َحاِصٗبا ُثمه لَا َتِجُدواْ لَُكۡم َوكِيلًا

اید از اینكه بار دیگر شما را به دریا . یا ایمن شده69

بفرستد و به سزاى  بازگردانَد و تُندبادى کوبنده به سویتان 

كفرتان شما را غرق كند؟ آنگاه در برابر ما هیچ بازپرسی 

 یابید ]که دلیل کارمان را جویا شود[. برای خود نمی

ۡخَرىَٰ َفيُرِۡسَل َعلَۡيُكۡم  
ُ
ن يُعِيَدُكۡم فِيهِ تَاَرًة أ

َ
ِمنُتۡم أ

َ
ۡم أ

َ
أ

ِيِح َفُيۡغرَِقُكم بَِما َكَفۡرُتۡم ُثمه  َِن ٱلر  لَا َتِجُدواْ  قَاِصٗفا م 
 ٦٩ لَُكۡم َعلَۡيَنا بِهِۦ تَبِيٗعا 

. و به راستی، ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را  70

در خشکی و دریا ]بر وسایل سفر[ سوار کردیم و از انواع  

های[ پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنان را بر بسیاری ]نعمت

 بسیار بخشیدیم. ایم، برتری از موجوداتی که آفریده

ِ َوٱلَۡبۡحرِ   ۡمَنا بَنِٓي َءاَدَم َوَحمَلَۡنَُٰهۡم فِي ٱلۡبَر  ۞َولََقۡد َكره
ۡن   ِمه لَۡنَُٰهۡم عَلَىَٰ َكثِيٖر م  ي َِبَِٰت َوَفضه َِن ٱلطه َوَرَزقَۡنَُٰهم م 

 ٧٠ َخلَۡقَنا َتۡفِضيلٗا

. ]یاد کن از[ روزی که هر گروهی را با پیشوایشان 71

آنگاه کسانی که نامه]ی اعمال[شان به  خوانیم؛ فرامی

شود، اینان نامۀ خود را ]با ]دست[ راستشان داده می

خوانند و ]کوچکترین[ ستمی]حتی[ به  شادمانی[ می 

 بینند.اندازۀ رشتۀ میان هستۀ خرما نمی 

وتَِي كَِتََٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ 
ُ
نَاِۭس بِإَِمَِٰمِهۡمۖۡ َفَمۡن أ

ُ
يَۡوَم نَۡدُعواْ ُكله أ

 
ُ
 ٧١ ْوَلَٰٓئَِك َيۡقَرُءوَن كَِتََٰبُهۡم َولَا ُيۡظلَُموَن فَتِيلٗافَأ

که در این ]دنیا از دیدن حق[ نابینا بوده  . و]لی[ کسی72

 تر است.است، در آخرت ]نیز[ نابینا و گمراه 
َضلُّ  

َ
ۡعَميَٰ َوأ

َ
ۡعَميَٰ َفُهَو فِي ٱٓأۡلِخَرةِ أ

َ
ۦٓ أ ِ َوَمن َكاَن فِي َهَِٰذه

 ٧٢ َسبِيلٗا

های خود[  . ]ای پیامبر،[ نزدیک بود آنها تو را ]با وسوسه73

ایم بفریبند تا ]الفاظی[ غیر از آن را  از آنچه بر تو وحی کرده

ایم[ به دروغ به ما نسبت دهی و آنگاه تو را  ]که وحی کرده

 به دوستی بگیرند.

 ِ وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك ل
َ
هِذٓي أ َتۡفتَِرَي  َوِإن َكاُدواْ لََيۡفتُِنونََك َعِن ٱل

خَُذوَك َخلِيلٗا هٱته ۖۥۡ َوِإٗذا ل  ٧٣ َعلَۡيَنا َغيَۡرُه

کردیم، به راستی نزدیک  قدم نمی . و اگر ]ما[ تو را ثابت74

چه که بر تو  بود اندکی به آنان متمایل شوی ]و در آن

اند و بخاطر اشتیاق زیاد بر ایمان آوردنشان با پیشنهاد داده

 ها موافقت کنی[. آن

ا قَلِيلًاَولَوۡ  ن ثَبهۡتَنََٰك لََقۡد كِدته تَۡرَكُن إِلَۡيِهۡم َشۡيـ ٗ
َ
 ٧٤ لَٓا أ

. در آن صورت، قطعاً چند برابر عذاب زندگی در دنیا و چند 75

چشاندیم و آنگاه در برابر برابر عذاب مرگ در آخرت به تو می

 یافتى. ما یاورى برای خویش نمى

ةِ وَِضۡعَف ٱلَۡمَماِت ُثمه لَا َتِجُد  إِٗذا  َذقَۡنََٰك ِضۡعَف ٱلۡحََيوَٰ
َ
هأ ل

 ٧٥ لََك َعلَۡيَنا نَِصيٗرا
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. و نزدیک بود ]که کافران با نیرنگ و دشمنی،[ تو را از  76

سرزمین ]مکه[ برَکنند تا از آنجا بیرونت کنند و ]اگر چنین  

[ ]زمان[ پس از تو جز کردند[ در آن صورت، آنان ]نیزمی

 شدند[.ماندند ]و گرفتار عذاب میاندكى نمى 

ۡرِض لُِيۡخرُِجوَك ِمۡنَهاۖۡ َوِإٗذا  
َ
ونََك ِمَن ٱلۡأ َوِإن َكاُدواْ لَيَۡسَتفِزُّ

ها قَلِيلٗا ها يَلَۡبُثوَن ِخَلََٰفَك إِل  ٧٦ ل

های ناسپاس،[ سنتِ ]ما . این ]شیوۀ برخورد با ملت77

از تو فرستادیم؛ و ]هرگز[  دربارۀ[ پیامبرانی است که پیش 

 یابی.در سنت ما ]دگرگونی و[ تغییری نمی

ۡرَسلَۡنا َقۡبلََك ِمن رُُّسلَِناۖۡ َولَا َتِجُد لُِسنهتَِنا  
َ
ُسنهَة َمن قَۡد أ

 ٧٧ َتحۡوِيلًا

. نماز را از زوال خورشید ]= هنگام ظهر[ تا نهایت 78

 ز صبح[ برپا دار و ]به ویژه[ نماتاریکی شب ]= نیمه شب

را. به راستی که نماز صبح ]و تالوت قرآن در این وقت،[  

 [ است.مورد مشاهده ]و در حضورِ فرشتگاِن روز و شب

هۡيِل َوُقۡرَءاَن   ۡمِس إِلَيَٰ َغَسِق ٱل ةَ لُِدلُوِك ٱلشه لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
أ

 ٧٨ ٱلَۡفۡجرِِۖ إِنه قُۡرَءاَن ٱلَۡفۡجرِ َكاَن َمۡشُهوٗدا

،[ پاسی از شب را ]از خواب[ برخیز و نماز . و ]ای پیامبر79

[ برای افزونی مقام و مرتبۀ بگزار. قطعاً ]این نماز شب،

توست ]تا درجاتت را برتری بخشد[. امید است پروردگارت  

تو را به مقامی در خور ستایشِ ]همگان[ برانگیزد! ]= مقام  

 شفاعت کبری را به تو عطا فرماید[.

هۡيِل َفَتَهجه  ن َيۡبَعَثَك َربَُّك  َوِمَن ٱل
َ
هَك َعَسيَٰٓ أ ۡد بِهِۦ نَافِلَٗة ل

حُۡموٗدا  ٧٩ َمَقاٗما مه

[ به درستی داخل . و بگو: »پروردگارا، مرا ]در هر كارى80

نما و به درستی خارج ساز ]چنان که مورِد رضای توست[؛  

کننده برای من ]در برابر و از جانب خویش حجتی یاری

 «. [ قرار بدهدشمنانم 

ۡخرِۡجنِي ُمخَۡرَج ِصۡدٖق  
َ
ۡدِخلۡنِي ُمۡدَخَل ِصۡدٖق َوأ

َ
ِ أ َوقُل رهب 

هُدنَك ُسلَۡطَٰٗنا نهِصيٗرا  ٨٠ َوٱۡجَعل ل ِي ِمن ل

. و بگو: »حق ]= اسالم[ آمد و باطل ]= شرک[ نابود 81

 شد. به راستی که باطل نابودشدنی است«.
ْۚ إِنه ٱلَۡبَِٰطَل َكاَن زَُهوٗقا َوقُۡل َجآَء ٱلۡحَقُّ َوزََهَق   ٨١ ٱلَۡبَِٰطُل

. و از قرآن، آنچه درمان ]شرک و کفر[ و رحمتی برای 82

[ بر ستمکاران کنیم و ]این کتاب،مؤمنان است نازل می

 افزاید.[ جز زیان نمی]مشرک

ُِل ِمَن ٱلُۡقۡرَءاِن َما ُهَو ِشَفآء  َوَرۡحمَة  ل ِلُۡمۡؤِمنِيَن وَ  لَا  َوُننَز 
ها َخَساٗرا َٰلِِميَن إِل  ٨٢ يَزِيُد ٱلظه

دهیم، . و چون به انسان نعمت ]ثروت و سالمتی[ می83

کند و گردانَد و ]از شکرگزاری و عبادت[ دورى مىروى مى

رسد، ]از رحمت الهی[ چون بدی ]و گزندی[ به او می

 گردد.ناامید مى 

ۡعرَ 
َ
ۡنَعۡمَنا عَلَى ٱلۡإِنَسَِٰن أ

َ
ُه  َوِإَذآ أ َض َونَـ َا ِبجَانِبِهِۦ َوِإَذا َمسه

رُّ َكاَن يَـ ُوٗسا   ٨٣ ٱلشه

. ]ای پیامبر،[ بگو: »هر کس طبق روش خویش ]و 84

کند؛ و اش[ رفتار میمتناسب با هدایت یا گمراهی

تر یافتههدایت  داند که چه کسیپروردگارتان بهتر مى 

 است«.

ۡهَدىَٰ  قُۡل ُكل   َيۡعَمُل عَلَىَٰ  
َ
ۡعلَُم بَِمۡن ُهَو أ

َ
َشاكِلَتِهِۦ فََربُُّكۡم أ

 ٨٤ َسبِيلٗا

پرسند؛ بگو:  . و ]ای پیامبر، کافران[ از تو دربارۀ روح می85

»روح از ]جمله امور غیبی و ناشی از[ فرماِن پروردگارِ من  

 اند«. است و جز اندکی از دانش به شما نداده

وِحِۖ قُ  ۡمرِ َرب ِي َوَمآ  َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلرُّ
َ
وُح ِمۡن أ ِل ٱلرُّ

ها قَلِيلٗا َِن ٱلۡعِلِۡم إِل وتِيُتم م 
ُ
 ٨٥ أ
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ایم خواستیم، قطعاً آنچه را به تو وحى كرده. و اگر مى86

بردیم؛ آنگاه هیچ ]کارگزار و[ نگهبانی در برابر ]از یادت[ مى

 ات گردد[.یافتی ]که مانع فراموشیما برای خود نمی

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك ُثمه لَا َتِجُد لََك  َولَئِن  
َ
هِذٓي أ ِشۡئَنا لََنۡذَهبَنه بِٱل

 ٨٦ بِهِۦ َعلَۡيَنا َوكِيلًا

. ولی ]چنین نکردیم و این لطف، به خاطرِ[ رحمتی از  87

تردید، همواره بخشش او بر تو  جانب پروردگارِ توست. بی

 بسیار است.

ِن  ها َرۡحمَٗة م  ب َِكْۚ إِنه فَۡضلَُهۥ َكاَن َعلَۡيَك َكبِيٗراإِل  ٨٧ ره

. ]ای پیامبر،[ بگو: »اگر انس و جن ]همگی[ جمع شوند 88

تا همانند این قرآن را بیاورند، ]هرگز[ همانندش را نخواهند  

 آورد؛ هر چند آنان پشتیبان یکدیگر باشند«.

تُواْ بِِمۡثِل َهََٰذا  قُل لهئِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱلۡإِنُس َوٱلِۡجنُّ عَلَىَٰٓ 
ۡ
ن يَأ

َ
أ

تُوَن بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو كَاَن َبۡعُضُهۡم لَِبۡعٖض  
ۡ
ٱلُۡقۡرَءاِن لَا يَأ

 ٨٨ َظِهيٗرا

. و به راستى ما در این قرآن از هر گونه مثال ]و اندرز و 89

داستان[ برای مردم آوردیم؛ ولى بیشتر مردم ]از پذیرشِ 

 ار نداشتند.آن[ خودداری کردند ]و[ جز سرِ انك

بَيَٰٓ  
َ
ِ َمَثٖل فَأ

ۡفَنا لِلنهاِس فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن ِمن ُكل  َولََقۡد َصره
ها ُكُفوٗرا اِس إِل ۡكثَُر ٱلنه

َ
 ٨٩ أ

آوریم، مگر اینکه از  . و گفتند: »ما هرگز به تو ایمان نمی90

 هایی برایمان جاری کنیزمین ]مکه[ چشمه
ۡرِض   َوَقالُواْ لَن نُّۡؤِمَن لََك 

َ
َحتهيَٰ َتۡفُجَر لََنا ِمَن ٱلۡأ

 ٩٠ يَۢنُبوعًا

[ . یا باغی از نخل و انگور داشته باشی و میان ]درختان91

 . ها روان گردانیآن، جوی
نَۡهََٰر  

َ
َر ٱلۡأ ِ خِيٖل وَِعَنٖب َفُتَفج  ِن نه ۡو تَُكوَن لََك َجنهة  م 

َ
أ

 ٩١ ِخَلَٰلََها َتۡفِجيًرا 

دی، یا آسمان را پاره پاره بر ]سر[ ما . یا چنان كه ادعا کر92

بیفکنی یا هللا و فرشتگان را در برابرمان حاضر کنی ]تا به  

 ات گواهی دهند[راستگویی

  ِ تَِي بِٱَّلله
ۡ
ۡو تَأ

َ
َمآَء َكَما زََعۡمَت َعلَۡيَنا كَِسًفا أ ۡو تُۡسقَِط ٱلسه

َ
أ

 ٩٢ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ قَبِيلًا

]آراسته[ از طال داشته باشی یا در آسمان ای  . یا خانه93

کنیم مگر باال روی؛ و ]البته[ هرگز باال رفتنت را باور نمی

ای بر ما فرود آوری که آن را بخوانیم«. بگو:  آنکه نوشته

شده »پروردگارم منز ه است. آیا من جز بشری فرستاده

 هستم؟« 

 َ ۡو تَۡرق
َ
ِن زُۡخُرٍف أ ۡو يَُكوَن لََك َبۡيت  م 

َ
َمآِء َولَن  أ يَٰ فِي ٱلسه

ۗۥُ قُۡل ُسۡبَحاَن   ۡقَرُؤُه َِل َعلَۡيَنا كَِتَٰٗبا نه نُّۡؤِمَن لُِرقِي َِك َحتهيَٰ ُتنَز 
ها بََشٗرا رهُسولٗا   ٩٣ َرب ِي َهۡل ُكنُت إِل

آوردِن مردم نشد ـ آنگاه كه هدایت  [ مانع ایمان. و ]چیزى94

 یک انسان را به  برایشان آمد ـ جز اینكه گفتند: »آیا هللا 

 پیامبری برانگیخته است؟«

ن قَالُٓواْ  
َ
هٓا أ ن يُۡؤِمُنٓواْ إِۡذ َجآَءُهُم ٱلُۡهَدىَٰٓ إِل

َ
اَس أ َوَما َمَنَع ٱلنه

ُ بََشٗرا رهُسولٗا َبَعَث ٱَّلله
َ
 ٩٤ أ

. ]ای پیامبر،[ بگو: »اگر در زمین ]به جای انسان،[  95

رفتند، ش راه میفرشتگانی بودند که ]همچون شما[ با آرام

ای را ]از جنس خودشان به عنوان[  قطعاً از آسمان فرشته

 کردیم«.پیامبر بر آنان نازل می 

لَۡنا   ۡرِض َمَلَٰٓئَِكة  َيۡمُشوَن ُمۡطَمئِن ِيَن لَنَزه
َ
هۡو َكاَن فِي ٱلۡأ قُل ل

َمآِء َملَٗكا رهُسولٗا َِن ٱلسه  ٩٥ َعلَۡيِهم م 
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میان من و شما گواه باشد.  . بگو: »کافی است که هللا96

 تردید، او همواره ]نسبت[ به بندگانش آگاه ]و[ بیناست.بی
ِ َشِهيَدُۢا بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡمْۚ إِنهُهۥ َكاَن بِعَِبادِهِۦ  قُۡل َكَفىَٰ بِٱَّلله

ُۢا بَِصيٗرا   ٩٦ َخبِيَر

یافته]ی  . و هر کس که هللا او را هدایت کند، هدایت97

را که گمراه سازد، هرگز جز او ]= واقعی[ است و هر کس  

هللا[ دوستانی برایشان نخواهی یافت؛ و آنان را در قیامت، 

گردانیم ]در حالی که[ بر  نابینا و گنگ و ناشنوا محشور می

شوند[؛ جایگاهشان دوزخ است هایشان ]کشیده میصورت

ای ]تازه[ بر آنان اش فرونشیند، شراره]که[ هر گاه شعله

 . افزاییم مى

ُ َفُهَو ٱلُۡمۡهَتدِِۖ َوَمن يُۡضلِۡل فَلَن َتِجَد لَُهۡم   َوَمن َيۡهِد ٱَّلله
ۡولَِيآَء ِمن ُدونِهِۖۦۡ َوَنحُۡشُرُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ عَلَىَٰ وُُجوهِِهۡم  

َ
أ

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ ُكلهَما َخَبۡت زِۡدَنَُٰهۡم   َوى
ۡ
أ اۖۡ مه ُعۡمٗيا َوبُۡكٗما وَُصم ٗ

 ٩٧ َسعِيٗرا

. این جزای آنان است؛ چرا كه آیات ما را انكار كردند و 98

هایی ]پوسیده و[ پراکنده که استخوان گفتند: »آیا هنگامی

 شویم؟« برانگیخته می شدیم، دوباره با آفرینشی جدید 

ِءَذا ُكنها 
َ
نهُهۡم َكَفُرواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوَقالُٓواْ أ

َ
َٰلَِك َجَزآؤُُهم بِأ َذ

ِءنها لََمۡبُعوثُوَن َخلۡٗقا َجِديًدا ِعَظَٰٗما َورُ 
َ
ًَٰتا أ  ٩٨ َف

ها و زمین را آفریده است،  . آیا ندانستند هللا كه آسمان99

تواند همانند آنان را بیافریند و اََجلی برایشان تعیین  می

[ ستمکاران کرده است كه هیچ تردیدی در آن نیست؟ و]لى

 جز انكار ]چیزى را[ نپذیرفتند.

ۡرَض قَادٌِر  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه َ ٱل نه ٱَّلله

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
۞أ

بَي  
َ
ها َرۡيَب فِيهِ فَأ َجلٗا ل

َ
ن َيخۡلَُق ِمۡثلَُهۡم وََجَعَل لَُهۡم أ

َ
عَلَىَٰٓ أ

ها ُكُفوٗرا َٰلُِموَن إِل  ٩٩ ٱلظه

. ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »اگر شما مالک 100

]بخشش و[ رحمتِ پروردگارم بودید، ]باز هم[ های گنجینه

کردید؛  از بیم خرج کردن ]و تنگدستی[ از انفاق خوداری می

 نظر[ است«. و انسان همواره بخیل ]و تنگ

ۡمَسۡكُتۡم  
َ
هأ نُتۡم َتۡملُِكوَن َخَزآئَِن َرۡحمَةِ َرب ِٓي إِٗذا ل

َ
هۡو أ قُل ل

 ١٠٠ ُتوٗراَخۡشَيَة ٱلِۡإنَفاِقِۚ وََكاَن ٱلۡإِنَسَُٰن قَ 

. و به راستی، ما نُه معجزۀ روشن ]را به عنوان 101

اسرائیل های پیامبری[ به موسی دادیم؛ پس از بنینشانه

[ نزدشان آمد و فرعون به او گفت:  بپرس آنگاه که ]موسی

 پندارم«. شده می»ای موسی، یقیناً تو را افسون

ي َِنَٰٖتِۖ فَۡسـ َۡل بَنِٓي  َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسيَٰ تِۡسَع َءاَيَٰتِۭ بَ 
ُظنَُّك َيَُٰموَسيَٰ  

َ
َِٰٓءيَل إِۡذ َجآَءُهۡم َفَقاَل لَُهۥ فِرَۡعۡوُن إِن ِي لَأ إِۡسَر

 ١٠١ َمۡسُحوٗرا

دانى كه اینها ]= . ]موسی[ گفت: »تو قطعاً مى102

ها و زمین  معجزات[ را ]کسی[ جز پروردگار آسمان 

روشن ]دربارۀ نفرستاده است. ]این معجزات،[ دالیلی 

قدرت و یگانگی هللا و راستگویِی پیامبرش هستند[؛ و اى  

دیده[  شده ]و زیانفرعون، به راستى که تو را هالک

 پندارم«.مى

َِٰت   َمََٰو ها َربُّ ٱلسه نَزَل َهَُٰٓؤلَآِء إِل
َ
قَاَل لََقۡد َعلِۡمَت َمآ أ

ُظنَُّك َيَٰفِرَۡعۡونُ 
َ
ۡرِض بََصآئَِر َوِإن ِي لَأ

َ
 ١٠٢  َمۡثُبوٗراَوٱلۡأ

اسرائیل[ را از آن  . ]فرعون[ خواست که آنان ]= بنی103

سرزمین ]مصر[ بیرون کند؛ و]لی ما[ او و تمام کسانی را 

 که همراهش بودند غرق کردیم. 

َعُهۥ   ۡغَرقَۡنَُٰه َوَمن مه
َ
ۡرِض فَأ

َ
َِن ٱلۡأ ن يَۡسَتفِزهُهم م 

َ
َراَد أ

َ
فَأ

 ١٠٣ َجمِيٗعا 
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اسرائیل گفتیم: »در  ]نابودِی[ او به بنی. و پس از  104

که وعدۀ آخرت  سرزمین ]شام[ ساکن شوید و هنگامی

فرارسید، همۀ شما را با هم ]به صحرای محشر[  

 آوریم«.می

ۡرَض فَإَِذا َجآَء  
َ
َِٰٓءيَل ٱۡسُكُنواْ ٱلۡأ َوقُلَۡنا ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ لَِبنِٓي إِۡسَر

 ١٠٤ لَفِيٗفا وَۡعُد ٱٓأۡلِخَرةِ ِجۡئَنا بُِكۡم  

حق ]و بدون حق نازل کردیم و به. و این ]قرآن[ را به105

هیچ تحریف و تغییری[ نازل شد؛ و ]ای محمد،[ تو را جز 

 دهنده نفرستادیم. بشارتگر و بیم

ٗرا   ِ ها ُمبَش  ۡرَسلَۡنََٰك إِل
َ
ُۗ َوَمآ أ ِ نََزَل نَزلَۡنَُٰه َوبِٱلۡحَق 

َ
ِ أ َوبِٱلۡحَق 

 ١٠٥ َونَِذيٗرا 

و قرآنى ]گرانقدر[ را با بیان استوار ]و به مرور زمان[   .106

نازل كردیم تا آن را با درنگ ]و آهستگی[ برای مردم 

بخوانى؛ و آن را به تدریج ]و بر حسب رویدادهای مختلف[ 

 نازل كردیم. 

لَۡنَُٰه   اِس عَلَىَٰ ُمۡكٖث َونَزه هُۥ عَلَى ٱلنه
َ
َوُقۡرَءاٗنا فََرقَۡنَُٰه لَِتۡقَرأ

 ١٠٦ لٗا تَنِزي

[ به آن ایمان بیاورید . ]ای پیامبر، به کافران[ بگو: »]چه107

تردید، كسانى یا ایمان نیاورید ]فرقی به حالتان ندارد[. بی

های آسمانِی پیشین را[  [ آن، دانش ]کتابكه قبل از ]نزول

كنان [ بر آنان خوانده شود، سجدهاند، چون ]آیات قرآنیافته

 د«. افتنبر ]زمین[ مى

وتُواْ ٱلۡعِلَۡم ِمن  
ُ
هِذيَن أ ْْۚ إِنه ٱل ۡو لَا تُۡؤِمُنٓوا

َ
ۦٓ أ قُۡل َءاِمُنواْ بِهِ

ۦٓ إَِذا ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َۤنوُّرِخَي ِۤناَقۡذَأۡلِل اٗدَّجُس   ١٠٧ َقۡبلِهِ

گویند: »پروردگارمان پاک و منز ه است. یقیناً  . و می108

 شدنی است«.وعدۀ پروردگارمان انجام 
 ١٠٨ َويَُقولُوَن ُسۡبَحََٰن َرب َِنآ إِن َكاَن وَۡعُد َرب َِنا لََمۡفُعولٗا

افتند و ]تالوتِ قرآن و کنان بر ]زمین[ مى. و ]آنگاه[ گریه109

 افزاید.شان میتدبر در آیاتش[ بر فروتنی
وَن لِلَۡأۡذقَاِن َيۡبُكوَن َويَزِيُدُهۡم ُخُشوٗعا۩  ١٠٩ َويَِخرُّ

بگو: »هللا« را بخوانید یا »رحمان« را بخوانید؛ هر كدام . 110

ها براى اوست«. و ]ای پیامبر،[  را که بخوانید، نیكوترین نام

نمازت را ]آنچنان[ به صدای بلند نخوان ]که مشرکان 

بشنوند[ و آن را ]آنقدر نیز[ آهسته نخوان ]که حتی 

[  اصحابت نشوند[؛ و میان این ]دو حالت،[ راهى ]میانه

 بجوى. 

ا تَۡدُعواْ فَلَُه   ي ٗا مه
َ
وِ ٱۡدُعواْ ٱلرهۡحَمََٰنۖۡ أ

َ
َ أ قُِل ٱۡدُعواْ ٱَّلله

ِۚ َولَا َتجَۡهۡر بَِصلَاتَِك َولَا ُتخَافِۡت بَِها  ۡسَمآُء ٱلۡحُۡسَنيَٰ
َ
ٱلۡأ

َٰلَِك َسبِيلٗا  ١١٠ َوٱۡبَتِغ َبيَۡن َذ

. و بگو: »ستایش مخصوص هللا است که فرزندی ]برای  111

ش[ برنگزیده است و در فرمانروایی، هیچ شریکی ندارد خوی

گردد که ]نیاز به دوست و[  و هرگز خوار و ناتوان نمی

کارساز داشته باشد« و او را بزرگ بدار؛ بزرگداشتی 

 شایسته. 

هُهۥ   هِذي لَۡم َيتهِخۡذ َولَٗدا َولَۡم يَُكن ل ِ ٱل َوقُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
 َ ۖۡ َوَكب ِۡرهُ  َشِريك  فِي ٱلُۡملِۡك َول ِ ل  َِن ٱلذُّ هُهۥ َولِي   م  ۡم يَُكن ل

ُۢا  ١١١ تَۡكبِيَر
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

اش  . حمد و سپاس مخصوص هللا است که اين کتاب ]= قرآن[ را بر بنده1

 نازل کرد و هيچ گونه انحرافی در آن قرار نداد. ]محمد[ 
هُهۥ   نَزَل عَلَىَٰ َعۡبِدهِ ٱلِۡكَتََٰب َولَۡم َيجَۡعل ل

َ
هِذٓي أ ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله

 ١ ِعوََجا  

. ]کتابی[ استوار تا ]هللا، کافران را[ از عذابی سخت از جانِب خود بيم 2

کنند مژده دهد که پاداش نيکويی میدهد و به مؤمنانی که کارهای شايسته 

 برايشان ]در پيش[ است. 

هِذيَن   َر ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٱل ِ هُدنُۡه َويُبَش  ِن ل ٗسا َشِديٗدا م 
ۡ
َقي ِٗما ل ُِينِذَر بَأ

ۡجًرا َحَسٗنا 
َ
نه لَُهۡم أ

َ
َٰلَِحَِٰت أ  ٢ َيۡعَملُوَن ٱلصه

َِٰكثِ  . ]همان بهشتی[ که جاودانه در آن خواهند ماند. 3 بَٗدامه
َ
 ٣ يَن فِيهِ أ

را که گفتند: »هللا فرزندی ]برای خود[ برگزيده است«   . و ]نيز[ کسانی4

 بيم دهد.
ُ َولَٗدا خََذ ٱَّلله هِذيَن قَالُواْ ٱته  ٤ َويُنِذَر ٱل

[ دارند نه پدرانشان. . نه خودشان به اين ]ادعای باطل،[ علم ]و يقين5

آيد ]و[ جز دروغ ن بيرون میسخن بسيار ناپسندی است که از دهانشا

 گويند. نمی

ا لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعلٖۡم َولَا ٓأِلبَآئِِهۡمْۚ َكبَُرۡت َكلَِمٗة َتخُۡرُج ِمۡن   مه
ها َكِذٗبا  َٰهِِهۡمْۚ إِن َيُقولُوَن إِل فَۡو

َ
 ٥ أ

. پس ]ای پيامبر،[ نزديک است اگر ]قومت[ به اين سخن ]= قرآن[ ايمان  6

 مانِی[ آنان، خود را ]از تأسف و اندوه[ هالک کنی.اينياورند، در پی ]بی
هۡم يُۡؤِمُنواْ بَِهََٰذا   فَلََعلهَك َبَِٰخع  نهۡفَسَك عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِۡم إِن ل

َسًفا 
َ
 ٦ ٱلۡحَِديِث أ

. در حقيقت، ما آنچه را که روی زمين است، زيوری برای آن قرار  7

 وکارترند. ايم تا آنان را بيازماييم که کدامشان نيک داده 
ۡحَسُن  

َ
ُهۡم أ يُّ

َ
هَها لَِنۡبلُوَُهۡم أ ۡرِض زِيَنٗة ل

َ
إِنها َجَعلَۡنا َما عَلَى ٱلۡأ

 ٧ َعَملٗا

. و ما ]پس از پايان حيات،[ آنچه را که روی زمين است، به بيابانی  8

 گياه تبديل خواهيم کرد. خشک و بی
 ٨ ُجُرًزا َوِإنها لََجَٰعِلُوَن َما َعلَۡيَها َصعِيٗدا  

نوشته ]که نامشان ای که ]ماجرای[ اصحاب کهف و آن سنگ. آيا پنداشته 9

انگيز ]و غيرممکِن[ ما های شگفتبر آن حک شده بود[، از جمله نشانه

 است؟بوده 

ۡصَحََٰب ٱلَۡكۡهِف َوٱلرهقِيِم َكانُواْ ِمۡن  
َ
نه أ

َ
ۡم َحِسۡبَت أ

َ
أ

 ٩ َءاَيَٰتَِنا َعَجًبا 

آن جوانمردان به غار پناه بردند و گفتند: »پروردگارا،  . هنگامی که 10

رحمتی از جانب خويش بر ما ارزانی دار و در كارمان برای ما هدايت و 

 تعالى فراهم ساز«. 

هُدنَك   َوى ٱلۡفِۡتَيُة إِلَي ٱلَۡكۡهِف َفَقالُواْ َربهَنآ َءاتَِنا ِمن ل
َ
إِۡذ أ

ۡمرِنَا 
َ
 ١٠ رََشٗدا َرۡحمَٗة وََهي ِۡئ لََنا ِمۡن أ

ای از سکوت و آرامش[ بر . در آن غار، تا ساليان دراز ]پرده11

 .هايشان زديم ]تا به خواب روند[گوش
 ١١ فََضَرۡبَنا عَلَىَٰٓ َءاَذانِِهۡم فِي ٱلَۡكۡهِف ِسنِيَن َعَدٗدا 

. سپس بيدارشان کرديم تا معلوم بداريم کدام يک از آن دو گروه مدتی 12

 تر حساب کرده است. اند درستماندهرا که ]در خواب[ 
َمٗدا

َ
ۡحَصيَٰ لَِما لَبُِثٓواْ أ

َ
يُّ ٱلۡحِۡزبَيِۡن أ

َ
 ١٢ ُثمه َبَعۡثَنَُٰهۡم لَِنۡعلََم أ
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کنيم. آنان . ]ای پيامبر،[ ما داستان آنان را به درستی برايت بازگو می13

ما ]نيز[ جوانانی ]شايسته[ بودند که به پروردگارشان ايمان آورده بودند و 

 بر هدايتشان افزوديم. 

ِۚ إِنهُهۡم فِۡتَيٌة َءاَمُنواْ بَِرب ِِهۡم   ِ ُهم بِٱلۡحَق 
َ
حُۡن َنُقصُّ َعلَۡيَك َنَبأ نه

 ١٣ َوزِۡدَنَُٰهۡم ُهٗدى

که ]در برابر پادشاه هايشان را ]بر ايمان[ استوار ساختيم، آنگاه . و دل 14

ها و زمين »پروردگاِر ما، پروردگار آسمانکافر[ قيام کردند و گفتند: 

کنيم که آنگاه ]اگر چنين است؛ و ما هرگز جز او معبودی را عبادت نمی 

 ايم«. کنيم،[ سخنی گزاف و ناروا گفته

َِٰت   َمََٰو َوَربَۡطَنا عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم إِۡذ قَاُمواْ َفَقالُواْ َربَُّنا َربُّ ٱلسه
ۡرِض لَن نهۡدُعَواْ مِ 

َ
َٰٗهاۖۡ لهَقۡد قُلَۡنآ إِٗذا  َوٱلۡأ ۦٓ إَِل ن ُدونِهِ

 ١٤ َشَطًطا 

. ]سپس به همفکرانشان گفتند:[ »اين قوم ما ]که[ به جای او ]= هللا[ 15

، چرا دليل آشکاری بر ]حقانيِت[ آنان  اندمعبودانی ]ديگر[ برگزيده

تر از آن کس که بر هللا دروغ بندد ]و برايش آورند؟ پس کيست ستمکارنمی

 شريک قائل شود[؟ 

تُوَن َعلَۡيِهم  
ۡ
هۡولَا يَأ ۖۡ ل ۦٓ َءالَِهٗة خَُذواْ ِمن ُدونِهِ ُؤلَآِء قَۡوُمَنا ٱته َهَٰٓ

ِ َكِذٗبا  ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
 ١٥ بُِسلَۡطَِٰۭن َبي ِٖنِۖ َفَمۡن أ

گيری کنند کناره. و چون از آنان و از آنچه به جای هللا عبادت می 16

د، به غار پناه ببريد تا پروردگارتان از ]سايۀ[ رحمت خويش بر شما کردي

 بگسترانَد و در کارتان ]آسايش و[ گشايشی پديد آوَرد.

اْ إِلَي ٱلَۡكۡهِف   ۥٓ ُو
ۡ
َ فَأ ها ٱَّلله َوِإذِ ٱۡعتََزلُۡتُموُهۡم َوَما َيۡعُبُدوَن إِل

ۡحمَتِهِۦ َويَُهي ِۡئ لَ  ِن ره ۡمرُِكم  يَنُشۡر لَُكۡم َربُُّكم م 
َ
ِۡن أ ُكم م 

ِۡرَفٗقا   ١٦ م 

ديدی که وقتی طلوع . و ]ای محمد، اگر آنجا بودی،[ خورشيد را می 17

کند، از  گردد و وقتی غروب می[ متمايل میکند به سمت راست ]غارمی

داد[؛ و آنان در محلی  شد ]و گرما آزارشان نمی سمت چپ آنان دور می

های ]قدرِت[ هللا است. دند. اين، از نشانهگسترده ]و گشاده[ از آن ]غار[ بو

کس يافته]ی واقعی[ است و هر هر کس که هللا او را هدايت کند، او هدايت

 يابی.را که گمراه کند، هرگز دوست ]و[ راهنمايی برايش نمی

ۡمَس إَِذا َطلََعت تهَزََٰوُر َعن َكۡهفِِهۡم َذاَت   ۞َوتََرى ٱلشه
َماِل وَُهۡم فِي فَۡجَوةٖ   ٱلَۡيِميِن َوِإَذا َغَربَت ِ تهۡقرُِضُهۡم َذاَت ٱلش 

ُ َفُهَو ٱلُۡمۡهَتدِِۖ َوَمن   ُِۗ َمن َيۡهِد ٱَّلله َٰلَِك ِمۡن َءاَيَِٰت ٱَّلله ِۡنُهْۚ َذ م 
ۡرِشٗدا ا مُّ  ١٧ يُۡضلِۡل فَلَن َتِجَد لَُهۥ َولِي ٗ

با  که ] پنداشتی بيدارند؛ در حالیکردی،[ می. و ]اگر به آنها نگاه می18

گردانديم چشماِن باز[ خفته بودند؛ و ما آنان را به پهلوی راست و چپ می

]تا بدنشان آسيب نبيند[؛ و سگشان بر آستانۀ غار ]نشسته و به حالت 

کردی و[ از  هايش را گشوده بود. اگر ]به آنان نگاه میپاسبانی[ دست

ترس کردی و دلت از شدی، قطعاً ]از وحشت[ فرار می حالشان آگاه می 

 شد.آنان آکنده می

ْۚ َوُنَقل ُِبُهۡم َذاَت ٱلَۡيِميِن َوَذاَت   ۡيَقاٗظا وَُهۡم ُرقُود 
َ
َوَتحَۡسُبُهۡم أ

لَۡعَت   َماِلِۖ وََكلُۡبُهم َبَِٰسط  ذَِراَعۡيهِ بِٱلۡوَِصيِدِۚ لَوِ ٱطه ِ ٱلش 
هۡيَت ِمۡنُهۡم فَِراٗرا َولَُملِۡئَت ِمۡنُهۡم رُۡعٗبا   ١٨ َعلَۡيِهۡم لََول

. و همان گونه ]كه آنان را در خواب فرو برديم[ آنان را ]از خواب[ 19

بيدار نموديم تا بين خود از يکديگر سوال کنند. يکی از آنان گفت: »چه  

مدت ]در خواب[ مانديد؟« ]بقيه[ گفتند: »يک روز يا بخشی از يک روز«.  

ت[ ]سرانجام[ گفتند: »پروردگارتان داناتر است که چقدر ]در اين حال

های[تان به شهر ايد. ]اکنون[ يک نفر از خودتان را با اين سکه] مانده

تر  يش پاکيزهيک از ]فروشندگاِن آنجا، کاسبی و[ غذا  بفرستيد تا ببيند کدام

وآمد و خريد، است و از ]نزد[ او غذايی برايتان بياورد؛ و بايد ]در رفت 

 [ شما آگاه نسازد. کاری و[ زيرکی نمايد و هيچ کس را از ]حالِ پنهان

ِۡنُهۡم َكۡم   َوَكَذَٰلَِك َبَعۡثَنَُٰهۡم لَِيتََسآَءلُواْ بَيۡنَُهۡمْۚ قَاَل قَآئِل  م 
ۡعلَُم  

َ
ۡو َبۡعَض يَۡوٖمِۚ قَالُواْ َربُُّكۡم أ

َ
لَبِثُۡتۡمۖۡ قَالُواْ لَبِثَۡنا يَۡوًما أ

ۦٓ إِ  ِ َحَدُكم بَِورِقُِكۡم َهَِٰذه
َ
لَي ٱلَۡمِديَنةِ  بَِما لَبِثُۡتۡم فَٱۡبَعُثٓواْ أ

ۡف   ِۡنُه َولَۡيَتلَطه تُِكم بِرِۡزٖق م 
ۡ
ۡزكَيَٰ َطَعاٗما فَلَۡيأ

َ
َهآ أ يُّ

َ
فَلَۡينُظۡر أ

َحًدا 
َ
 ١٩ َولَا يُۡشعَِرنه بُِكۡم أ

ترديد، اگر آنان ]از مکان شما آگاه شوند و[ بر شما دست يابند،  . بی 20

گردانند و در آن  کنند يا شما را به آيين خويش بازمیتان میسنگسار

 صورت، هرگز رستگار نخواهيد شد«. 

ۡو يُعِيُدوُكۡم فِي  
َ
إِنهُهۡم إِن َيۡظَهُرواْ َعلَۡيُكۡم يَۡرُجمُوُكۡم أ

بَٗدا 
َ
 ٢٠ ِملهتِِهۡم َولَن ُتۡفلُِحٓواْ إًِذا أ
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گونه، ]مردم آن سرزمين[ را از حال آنان آگاه کرديم تا بدانند . و اين 21

يارِی مؤمنان و برانگيختِن مردگان[ راست و درست است  وعدۀ هللا ]دربارۀ

که ]مردم شهر[ بين و اينکه در ]فرارسيدِن[ قيامت ترديدی نيست. هنگامی 

خود ]دربارۀ آن جوانمردان متوفی[ دچار اختالف شدند، گروهی گفتند:  

تر »ديواری بر ]ورودِی[ آن ]غار[ بسازيد. پروردگارشان به حال آنان آگاه

برخی ديگر که ]ناآگاه بودند و نفوذ و[ قدرت داشتند گفتند: »]به   است«.

 سازيم«. نشانۀ بزرگداشت،[ بر ]غاِر[ آنان عبادتگاهی می

نه  
َ
ِ َحق   َوأ نه وَۡعَد ٱَّلله

َ
ۡعثَۡرنَا َعلَۡيِهۡم لَِيۡعلَُمٓواْ أ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

اَعَة لَا َرۡيَب فِيَهآ إِۡذ َيَتَنَٰزَُعوَن بَيۡنَ  ۡمرَُهۡمۖۡ َفَقالُواْ  ٱلسه
َ
ُهۡم أ

هِذيَن َغلَُبواْ عَلَىَٰٓ   ۡعلَُم بِِهۡمْۚ قَاَل ٱل
َ
بُُّهۡم أ ٱۡبُنواْ َعلَۡيِهم ُبۡنَيَٰٗناۖۡ ره

ۡسِجٗدا ۡمرِهِۡم لََنتهِخَذنه َعلَۡيِهم مه
َ
 ٢١ أ

. ]دربارۀ تعدادشان[ خواهند گفت: »سه نفر بودند ]و[ چهارميِن آنان  22

گويند: »پنج نفر بودند ]و[ ششميِن آنان  ی[ میسگشان بود« و ]گروه

سگشان بود« ـ ]که البته[ همه از روی حدس و گمان است ـ و ]گروهی[ 

گويند: »هفت نفر بودند و هشتميِن آنان سگشان بود«. بگو: می

تر است ]و[ جز گروهی اندک، کسی از  »پروردگارم از ]تعداد[ آنان آگاه

ۀ آنان گفتگويی مختصر ]و بحثی آرام و  تعدادشان آگاه نيست. پس دربار

 گذرا[ داشته باش و دربارۀ آنان از هيچ کس سؤال نکن. 

ابُِعُهۡم َكلُۡبُهۡم َويَُقولُوَن َخمَۡسة  َسادُِسُهۡم   ََٰثة  ره َسَيُقولُوَن ثََل
ُۢا بِٱلَۡغۡيِبِۖ َويَُقولُوَن َسۡبَعة  َوثَاِمُنُهۡم َكلُۡبُهۡمْۚ قُل   َكلُۡبُهۡم َرۡجمَ

 ِ
ب  ُۗ فَلَا ُتَمارِ فِيِهۡم  ره ها قَلِيل  ا َيۡعلَُمُهۡم إِل تِِهم مه ۡعلَُم بِعِده

َ
ٓي أ

َحٗدا 
َ
ِۡنُهۡم أ ها ِمَراٗٓء َظَِٰهٗرا َولَا تَۡسَتۡفِت فِيِهم م   ٢٢ إِل

َٰ  دهم«،. و هرگز در مورد کاری نگو: »فردا آن را انجام می 23  ٢٣ لَِك َغًداَولَا َتُقولَنه لَِشاْۡيٍء إِن ِي فَاِعل  َذ

. مگر اينکه ]بگويی:[ »ان شاء هللا«؛ و هر گاه فراموش کردی، ]با  24

گفتن اين لفظ[ پروردگارت را ياد کن و بگو: »اميدوارم پروردگارم مرا به  

تر راهی رهنمون گردد که از اين ]راه[، به هدايت ]و صالح[ نزديک

 باشد«.

 ْۚ ُ ن يََشآَء ٱَّلله
َ
هٓا أ ن  إِل

َ
بهَك إَِذا نَِسيَت َوقُۡل َعَسيَٰٓ أ َوٱۡذُكر ره

ۡقَرَب ِمۡن َهََٰذا رََشٗدا
َ
 ٢٤ َيۡهِديَِن َرب ِي لِأ

شان ]در حالت خواب[ . و آنان ]= اصحاب کهف[ سيصد سال در غار 25

 ماندند و نُه سال ]نيز[ بر آن افزودند.
 ٢٥ ٱۡزَداُدواْ تِۡسٗعا َولَبُِثواْ فِي َكۡهفِِهۡم ثََلََٰث ِماْئَةٖ ِسنِيَن وَ 

تر است؛  . ]ای پيامبر،[ بگو: »هللا از ]مدت[ ماندنشان ]در غار[ آگاه26

ها و زمين از آِن اوست. ]به راستی که[ او تعالی چه بينا و چه غيب آسمان

شنواست! آنان ]= جهانيان[ هيچ ]دوست و[ کارسازی جز او ندارند و او 

 سازد«.شريک نمی هيچ کس را در حکم ]و فرمان[ خويش

ۡرِضِۖ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ْۖۡ لَُهۥ َغۡيُب ٱلسه ۡعلَُم بَِما لَبُِثوا

َ
ُ أ قُِل ٱَّلله

ٖ َولَا يُۡشرُِك   ِن ُدونِهِۦ ِمن َولِي  ۡسِمۡعْۚ َما لَُهم م 
َ
بِۡصۡر بِهِۦ َوأ

َ
أ

َحٗدا
َ
ۦٓ أ  ٢٦ فِي ُحۡكِمهِ

شده است . و ]ای پيامبر،[ از کتاب پروردگارت آنچه را به تو وحی 27

تالوت کن. هيچ کس تغييردهندۀ سخنان او ]= هللا[ نيست و هرگز پناهگاهی  

 يابی.جز او نمی

َل لِكَلَِمَٰتِهِۦ  ِ وِحَي إِلَۡيَك ِمن كَِتاِب َرب َِكۖۡ لَا ُمَبد 
ُ
َوٱتُۡل َمآ أ

 ٢٧ َولَن َتِجَد ِمن ُدونِهِۦ ُملَۡتَحٗدا 

شکيبا[ گردان که بامداد و   . و خود را ]بر همنشينی[ با کسانی همراه ]و28

خوانند ]و با آنکه فقيرند، تنها[ رضايِت او را شامگاه پروردگارشان را می

خواهند؛ و مبادا چشمانت از آنان ]به سوی ثروتمندان[ برگردد تا می

زيورهای دنيا ]و همنشينی با اشراف و قدرتمندان[ را بخواهی و ]همچنين[ 

ايم و از هوای  ياد خويش غافل ساخته  که دلش را ازاز کسی پيروی نکن 

 نفس خود پيروی کرده و کارش تباه است. 

هِذيَن يَۡدُعوَن َربهُهم بِٱلَۡغَدوَٰةِ َوٱلَۡعِشي ِ   َوٱۡصبِۡر َنۡفَسَك َمَع ٱل
ةِ   ۖۥۡ َولَا َتۡعُد َعۡيَناَك َعۡنُهۡم تُرِيُد زِيَنَة ٱلۡحََيوَٰ يُرِيُدوَن وَۡجَهُه

ۡنَياۖۡ َولَا تُِطعۡ  َُٰه  ٱلدُّ ۡغَفلَۡنا قَلَۡبُهۥ َعن ذِۡكرِنَا َوٱتهَبَع َهَوى
َ
 َمۡن أ

ۡمُرهُۥ فُُرٗطا 
َ
 ٢٨ وََكاَن أ
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. ]ای پيامبر، به مشرکان[ بگو: »]اين قرآن، سخِن[ حق از جانب 29

خواهد، ايمان بياورد و هر کس کس می پروردگارتان است؛ پس هر

ايم که  ماده کردهخواهد، کافر شود«. ما برای ستمکاران آتشی آمی

گيرد؛ و اگر ]در طلِب آب،[ يش آنان را از هر سو فرامی هاسراپرده

رسند؛ ]آبی  فريادرسى بجويند، با آبی همچون مِس گداخته به فريادشان می 

کند. چه بد نوشيدنی و چه بد جايگاهی ها را بريان میکه حرارتش[ چهره

 است!

ب ُِكۡمۖۡ َفَمن   َشآَء فَلُۡيۡؤِمن َوَمن َشآَء  َوقُِل ٱلۡحَقُّ ِمن ره
َحاَط بِِهۡم ُسَرادُِقَهاْۚ 

َ
َٰلِِميَن نَاًرا أ ۡعَتۡدنَا لِلظه

َ
ْۚ إِنهآ أ فَلَۡيۡكُفۡر

َوِإن يَۡسَتغِيُثواْ ُيَغاثُواْ بَِمآٖء َكٱلُۡمۡهِل يَۡشوِي ٱلۡوُُجوَهْۚ بِۡئَس  
َراُب وََسآَءۡت ُمۡرَتَفًقا   ٢٩ ٱلشه

اند، ]به يقين اند و کارهای شايسته انجام داده ايمان آوردهکه  . کسانی 30

 کنيم. بدانند که[ ما پاداش کسی را که کار نيکو کرده باشد هرگز تباه نمی
ۡجَر  

َ
َٰلَِحَِٰت إِنها لَا نُِضيُع أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل

ۡحَسَن َعَملًا 
َ
 ٣٠ َمۡن أ

های جاودانی ]در بهشت[ دارند که از زير  اغ. آنان کسانی هستند که ب31

]قصرها[ شان جويبارها جاری است. در آنجا با دستبندهای زرين آراسته  

های ]فاخر[ سبزرنگ از حرير نازک و حرير ضخيم بر شوند و جامهمی

اند. چه پاداش شايسته و چه  ها تکيه زدهکنند، در حالی که بر تختتن می

 نيکو جايگاهی است! 

وْ 
ُ
نَۡهَُٰر  أ

َ
َُٰت َعۡدٖن َتجۡرِي ِمن َتحۡتِِهُم ٱلۡأ َلَٰٓئَِك لَُهۡم َجنه

َساوَِر ِمن َذَهٖب َويَلۡبَُسوَن ثَِيابًا ُخۡضٗرا  
َ
ُيحَلهۡوَن فِيَها ِمۡن أ

َرآئِِكِۚ نِۡعَم  
َ
تهِكـ ِيَن فِيَها عَلَى ٱلۡأ ِن ُسنُدٖس َوِإۡستَبَۡرٖق مُّ م 

َواُب وََحُسَنۡت ُمۡرَتَفٗقا   ٣١ ٱلثه

. و ]ای پيامبر،[ مثالی برای آنان بزن: دو مرد ]کافر و مؤمن[ که برای  32

يکی از آنان ]که کافر است[ دو باغ انگور قرار داديم و پيراموِن آن دو  

 ]باغ[ را با درختان نخل پوشانديم و ميان آن، کشتزاری ]پُربار[ نهاديم. 

َثلٗا رهُجلَيِۡن َجَعلَۡنا  َحِدهَِما َجنهتَيِۡن ِمۡن  ۞َوٱۡضرِۡب لَُهم مه
َ
لِأ

ۡعَنَٰٖب وََحَفۡفَنَُٰهَما بَِنۡخٖل وََجَعلَۡنا بَيَۡنُهَما َزۡرٗعا
َ
 ٣٢ أ

کاست؛ و داد و چيزی از آن نمی. هر دو باغ، ميوه خود را ]فراوان[ می 33

 ميان آن دو ]باغ[ نهری بزرگ جاری کرديم. 
ُكلََها َولَمۡ 

ُ
ۡرنَا  كِلَۡتا ٱلۡجَنهتَيِۡن َءاتَۡت أ اْۚ َوَفجه ِۡنُه َشۡيـ ٗ  َتۡظلِم م 

 ٣٣ ِخَلَٰلَُهَما َنَهٗرا

هايی ]بسيار و درآمدی فراوان[ داشت؛ پس به . او ]= صاحب باغ[ ميوه34

کرد گفت: »ثروِت من از تو بيشتر است و که با او گفتگو می دوست خود

 از لحاظ خانواده ]و نفرات[ از تو توانمندترم«.

ۡكثَُر  وََكاَن لَُهۥ 
َ
نَا۠ أ

َ
ۥٓ أ َثَمر  َفَقاَل لَِصَِٰحبِهِۦ وَُهَو ُيحَاوُِرُه

َعزُّ َنَفٗرا 
َ
 ٣٤ ِمنَك َمالٗا َوأ

که ]به خاطر کفر و غرور،[ در  . و او در حالی به باغ خويش داخل شد  35

کنم که اين حق خويش ستمکار بود؛ ]پس رو به دوستش[ گفت: »گمان نمی

 ]باغ[ هرگز نابود گردد.

ن تَبِيَد  َودَ 
َ
ُظنُّ أ

َ
َخَل َجنهَتُهۥ وَُهَو َظالِم  ل َِنۡفِسهِۦ قَاَل َمآ أ

بَٗدا 
َ
ۦٓ أ ِ  ٣٥ َهَِٰذه

کنم که قيامت بر پا گردد؛ و اگر ]قيامتی در کار باشد و[  . و گمان نمی36

 يابم«.به سوی پروردگارم بازگردانده شوم، قطعاً جايگاهی بهتر از اين می
ُظنُّ 

َ
ِجَدنه  َوَمآ أ

َ
اَعَة قَآئَِمٗة َولَئِن رُّدِدتُّ إِلَيَٰ َرب ِي لَأ ٱلسه

ِۡنَها ُمنَقلَٗبا   ٣٦ َخيٗۡرا م 

که تو را   کرد به او گفت: »آيا به آن ذاتی. دوستش که با وی گفتگو می37

از خاک ]و[ سپس از نطفه آفريد و سپس تو را مردی ]کامل[ سامان داد  

 ای؟ کافر شده

هِذي َخلََقَك  قَاَل لَُهۥ َص  َكَفۡرَت بِٱل
َ
ۥٓ أ اِحُبُهۥ وَُهَو ُيحَاوُِرُه

ََٰك رَُجلٗا  ى  ٣٧ ِمن تَُراٖب ُثمه ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمه َسوه

گويم:[ او هللا پروردگاِر من است و هيچ کس را با . اما من ]می 38

 دانم.پروردگارم شريک نمی
ۡشرُِك 

ُ
ُ َرب ِي َولَٓا أ َِٰكنها۠ ُهَو ٱَّلله َحٗداله

َ
 ٣٨ بَِرب ِٓي أ
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شود[  . وقتی وارد باغت شدی، چرا نگفتی هر چه هللا بخواهد ]همان می39

بينی من از نظر مال و و هيچ نيرويى جز به ]تأييد[ هللا نيست؟ اگر می

 فرزند از تو کمترم، ]مهم نيست[.

ُ لَا قُوهَة  ها  َولَۡولَٓا إِۡذ َدَخلَۡت َجنهَتَك قُلَۡت َما َشآَء ٱَّلله  إِل
قَله ِمنَك َمالٗا َوَولَٗدا

َ
نَا۠ أ

َ
ِْۚ إِن تََرِن أ  ٣٩ بِٱَّلله

. چه بسا پروردگارم ]چيزی[ بهتر از باغ تو به من بدهد و از آسمان  40

گياِه  چنان عذابی ]آتشبار[ بر باغت فروبارد که به زمين صاف و بی 

 ای تبديل شود.لغزنده

ن يُۡؤتِيَِن َخيۡ 
َ
ِن َجنهتَِك َويُۡرِسَل َعلَۡيَها َفَعَسيَٰ َرب ِٓي أ ٗرا م 

َمآِء َفُتۡصبَِح َصعِيٗدا َزلًَقا  َِن ٱلسه  ٤٠ ُحۡسَباٗنا م 

. يا آبش در ]اعماق زمين چنان[ فرو رود که هرگز نتوانی به آن دست  41

 بيابی«.
ۡو يُۡصبَِح َمآؤَُها َغۡوٗرا فَلَن تَۡسَتِطيَع لَُهۥ َطلَٗبا 

َ
 ٤١ أ

هايش را در بر گرفت ]و ]سرانجام، عذاب الهی فرارسيد[ و تمام ميوه. 42

هايی که صرف آنجا کرده بود، پيوسته نابود شد[. و او به خاطر هزينه 

که  زد و در حالی هايش را ]از پشيمانی و اندوه[ بر هم میدست

گفت: »ای کاش ]در عبادت،[ کسی را  داربستهايش فروريخته بود می

 ارم قرار نداده بودم«. شريک پروردگ

نَفَق فِيَها  
َ
ۡيهِ عَلَىَٰ َمآ أ ۡصَبَح ُيَقل ُِب َكفه

َ
ِحيَط بَِثَمرِهِۦ فَأ

ُ
َوأ

ۡشرِۡك بَِرب ِٓي  
ُ
َوِهَي َخاوِيٌَة عَلَىَٰ ُعُروِشَها َويَُقوُل َيَٰلَۡيتَنِي لَۡم أ

َحٗدا
َ
 ٤٢ أ

برابِر   باليد، اينک[ گروهی نداشت که در. و او ]که به خاندان خود می43

 کنندۀ خويش نبود.اش کنند و خود ]نيز[ ياری]عذاِب[ هللا ياری 
ِ َوَما َكاَن   هُهۥ فِئَة  يَنُصُرونَُهۥ ِمن ُدوِن ٱَّلله َولَۡم تَُكن ل

 ٤٣ ُمنَتِصًرا 

. آنجا ]ثابت شد که ياری و[ کارسازی از آِن ]پروردگاِر[ حق است. او  44

 بندگان مؤمنش[ نيکوتر.پاداش ]عبادتش[ بهتر است و سرانجام ]
ِۚ ُهَو َخيۡر  ثََواٗبا وََخيٌۡر ُعۡقٗبا  ِ ِ ٱلۡحَق   ٤٤ ُهَنالَِك ٱلَۡوَلََٰيُة َّلِله

. و ]ای پيامبر، فناپذيرِی[ زندگی دنيا را به آبی َمثل بزن که از آسمان  45

آميخت؛  فروفرستاديم و به وسيلۀ آن، گياه زمين ]سرسبز شد و[ در هم  

اش و شكسته شد كه بادها ]به هر سو[ پراكنده[ خشک سپس ]چنان

 گرداند؛ و هللا بر هر چيزی تواناست.مى

َمآِء   نَزلَۡنَُٰه ِمَن ٱلسه
َ
ۡنَيا َكَمآٍء أ ةِ ٱلدُّ َثَل ٱلۡحََيوَٰ َوٱۡضرِۡب لَُهم مه

َُٰحُۗ   َِي ۡصَبَح َهِشيٗما تَۡذُروهُ ٱلر 
َ
ۡرِض فَأ

َ
فَٱۡخَتلََط بِهِۦ َنَباُت ٱلۡأ

 ُ ۡقَتِدًرا وََكاَن ٱَّلله ِ َشۡيٖء مُّ
 ٤٥  عَلَىَٰ ُكل 

های پايدار ]= رفتار و . مال و فرزندان، زينت زندگی دنياست و نيکی46

گفتار شايسته[ نزد پروردگارت، پاداشش بهتر است و اميدداشتن ]به ثوابش[ 

 نيکوتر. 

 َٰ ۡنَياۖۡ َوٱلَۡبَٰقَِيَُٰت ٱلصه ةِ ٱلدُّ لَِحَُٰت  ٱلَۡماُل َوٱلَۡبُنوَن زِيَنُة ٱلۡحََيوَٰ
َملٗا

َ
 ٤٦ َخيٌۡر ِعنَد َرب َِك ثََواٗبا وََخيٌۡر أ

آوريم و زمين را  ها را به حرکت درمی. و ]ياد کن از[ روزی که کوه47

يک از کنيم و هيچبينی و همه ]مخلوقات[ را جمع میآشکار ]و هموار[ می

 کنيم.آنان را ]به حال خود[ رها نمی 

ۡرَض بَارَِزٗة وََحَشۡرَنَُٰهۡم فَلَۡم  َويَۡوَم نَُسي ُِر 
َ
ٱلِۡجَباَل َوتََرى ٱلۡأ

َحٗدا
َ
 ٤٧ ُنَغادِۡر ِمۡنُهۡم أ

شوند ]و به آنان  کشيده بر پروردگارت عرضه می. و ]همگی[ صف 48

ترديد، چنان که نخستين بار شما را آفريديم، ]امروز نيز تنها گويد:[ »بیمی

گاهی برايتان پنداشتيد که ما هرگز وعدهو پابرهنه[ نزد ما آمديد؛ بلکه می

 دهيم«. قرار نمی

ا لهَقۡد ِجۡئُتُمونَا َكَما َخلَۡقَنَُٰكۡم   وَُعرُِضواْ عَلَىَٰ َرب َِك َصف ٗ
وِۡعٗدا  جَۡعَل لَُكم مه لهن نه

َ
ِِۭۚ بَۡل زََعۡمُتۡم أ ة َل َمره وه

َ
 ٤٨ أ
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بينی  ران را میشود؛ آنگاه گناهکا. و نامه]ی اعمال در ميان[ نهاده می49

گويند: »ای وای بر  که از آنچه در آن ]نامه[ است ترسان و نگرانند و می

ای است که هيچ ]گفتار و رفتاِر[ کوچک و بزرگی را رها  ما! اين چه نامه 

اند نکرده است، مگر اينکه آن را در شمار آورده است؟« و هر چه کرده

 کند.یيابند و پروردگارت به هيچ کسی ستم نمحاضر می 

ا فِيهِ   َووُِضَع ٱلِۡكَتَُٰب َفتََرى ٱلُۡمۡجرِِميَن ُمۡشفِقِيَن ِممه
َويَُقولُوَن َيََٰوۡيلََتَنا َماِل َهََٰذا ٱلِۡكَتَِٰب لَا ُيَغادُِر َصغِيَرٗة  

ََٰهاْۚ َووََجُدواْ َما َعِملُواْ َحاِضٗراُۗ َولَا   ۡحَصى
َ
هٓا أ َولَا َكبِيَرةً إِل

َحٗدا
َ
 ٤٩ َيۡظلُِم َربَُّك أ

. و ]ياد کن از[ هنگامی که به فرشتگان گفتيم: »برای آدم سجده کنيد«؛ 50

که از جن بود و از فرمان آنگاه ]همه[ سجده کردند، مگر ابليس 

پروردگارش سرپيچيد. پس ]ای مردم،[ آيا به جای من، او و فرزندانش را  

ابليس  گيريد، حال آنکه آنان دشمنتان هستند؟ ]اطاعت ازدوستان ]خود[ می 

 و نسلش به جای اطاعت هللا[ چه جايگزينی بدی است برای ستمکاران! 

هٓا إِبۡلِيَس   َوِإۡذ قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إِل
َفَتتهِخُذونَُهۥ  

َ
ۦُٓۗ أ ۡمرِ َرب ِهِ

َ
ِ َفَفَسَق َعۡن أ َكاَن ِمَن ٱلِۡجن 

ۡولَِيآَء ِمن 
َ
ۥٓ أ ِيهَتُه ْۚ بِۡئَس   َوُذر  ُۢ ُدونِي وَُهۡم لَُكۡم َعُدوُّ

َٰلِِميَن بََدلٗا  ٥٠ لِلظه

گيريد[ نه هنگام آفرينش آسمان . من آنان را ]که مشرکانه به عبادت می51

و زمين به گواهی گرفتم و نه هنگام آفرينش خودشان؛ و من هرگز 

 ام.کنندگان را يار و مددکار ]خويش[ نگرفتهگمراه

ۡشَهدتُّ 
َ
آ أ ۡرِض َولَا َخلَۡق  ۞مه

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ُهۡم َخلَۡق ٱلسه

نُفِسِهۡم َوَما ُكنُت ُمتهِخَذ ٱلُۡمِضل ِيَن َعُضٗدا
َ
 ٥١ أ

فرمايد: »شريکانی را که . و ]ياد کن از[ روزی که هللا ]به مشرکان[ می52

پنداشتيد، فرابخوانيد ]تا شما را از عذاب برهانند[؛ آنها را برای من می

دهند؛ و ما در ميان اين دو گروه، نند، ولی پاسخشان را نمیخوامی

 ايم.ای ]از آتِش دوزخ[ قرار داده مهلکه

هِذيَن زََعۡمُتۡم فََدَعوُۡهۡم فَلَۡم   َويَۡوَم َيُقوُل نَاُدواْ ُشَرَكآِءَي ٱل
ۡوبِٗقا   ٥٢ يَۡسَتِجيُبواْ لَُهۡم وََجَعلَۡنا بَيَۡنُهم مه

يابند که در آن  بينند و به يقين درمیگناهکاران آتش ]دوزخ[ را می. و 53

 خواهند افتاد و هيچ راه بازگشتی از آنجا ندارند. 
َواقُِعوَها َولَۡم َيِجُدواْ   نهُهم مُّ

َ
اَر َفَظنُّٓواْ أ َوَرَءا ٱلُۡمۡجرُِموَن ٱلنه

 ٥٣ َعۡنَها َمۡصِرٗفا 

ز هر گونه مثلی آورديم؛ و]لی[  . و به راستی در اين قرآن، برای مردم ا54

 پردازد. وچرا[ میانسان بيش از هر چيزی به ستيز ]و چون 
ِ َمَثٖلِۚ وََكاَن  

ۡفَنا فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن لِلنهاِس ِمن ُكل  َولََقۡد َصره
ۡكثََر َشۡيٖء َجَدلٗا

َ
 ٥٤ ٱلۡإِنَسَُٰن أ

قرآن[ به  . و چيزی مردم را بازنداشت که وقتی هدايت ]= پيامبر و  55

سويشان آمد ايمان بياورند و از پروردگارشان آمرزش بخواهند، مگر اينکه  

خواستند[ سنت ]هللا در مورد عذاِب[ پيشينيان، بر ]سِر[  ]از روی لجاجت می

 آنان ]نيز[ بيايد يا عذاب رو در رو به آنان برسد. 

ن يُۡؤِمُنٓواْ إِۡذ َجآَءُهُم ٱلُۡهدَ 
َ
اَس أ ىَٰ َويَۡسَتۡغفُِرواْ  َوَما َمَنَع ٱلنه

تَِيُهُم ٱلَۡعَذاُب  
ۡ
ۡو يَأ

َ
لِيَن أ وه

َ
تَِيُهۡم ُسنهُة ٱلۡأ

ۡ
ن تَأ

َ
هٓا أ َربهُهۡم إِل

 ٥٥ ُقُبلٗا

که کفر فرستيم و کسانی دهنده نمی. و ما پيامبران را جز بشارتگر و بيم56

]=  کنند تا به وسيلۀ آن، حق ورزيدند، به ]سخنان بيهوده و[ باطل ستيز می

قرآن[ را پايمال کنند و ]معجزات و[ آيات من و آنچه را که به آن بيم داده  

 اند، به تمسخر گرفتند.شده

ِريَن َوُمنِذرِيَنْۚ َويَُجَِٰدُل   ِ ها ُمبَش  َوَما نُۡرِسُل ٱلُۡمۡرَسلِيَن إِل
خَُذٓواْ   ۖۡ َوٱته هِذيَن َكَفُرواْ بِٱلَۡبَِٰطِل لُِيۡدِحُضواْ بِهِ ٱلۡحَقه ٱل

نِذُرواْ ُهُزٗوا َءاَيَٰ 
ُ
 ٥٦ تِي َوَمآ أ
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تر از آن کس که به آيات پروردگارش پند داده شود  . کيست ستمکار57

اش را فراموش کند؟ ما ولی از آن روی بگردانَد و کارهای ]زشت[ گذشته 

هايشان ايم تا ]پياِم حق[ را درنيابند و در گوشهايی افکندههايشان پردهبر دل 

تا سخن حق را نشنوند[؛ و اگر آنان را به سوی هدايت  ايمسنگينی ]نهاده

 شوند.بخوانی، هرگز هدايت نمی

ۡعرََض َعۡنَها َونَِسَي  
َ
َِر أَـِبَيَِٰت َرب ِهِۦ فَأ ن ُذك  ۡظلَُم ِممه

َ
َوَمۡن أ

ن َيۡفَقُهوُه  
َ
ِكنهًة أ

َ
َمۡت يََداهُْۚ إِنها َجَعلَۡنا عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم أ َما قَده

انِِهۡم َوۡقٗراۖۡ َوِإن تَۡدُعُهۡم إِلَي ٱلُۡهَدىَٰ فَلَن َيۡهَتُدٓواْ إًِذا  َوفِٓي َءاذَ 
بَٗدا 

َ
 ٥٧ أ

. ]ای پيامبر،[ پروردگارت آمرزنده و دارای رحمت ]فراوان[ است.  58

كرد، قطعاً اند بازخواست میاگر آنان ]= کافران[ را به ]سزاى[ آنچه کرده 

کند؛[ بلکه آنان موعدی دارند که  ینمود؛ ]اما چنين نمدر عذابشان شتاب می

 هرگز از آن گريزی نخواهند داشت.

َل   ۡحمَةِِۖ لَۡو يَُؤاِخُذُهم بَِما َكَسُبواْ لََعجه َوَربَُّك ٱلَۡغُفوُر ُذو ٱلره
وِۡعد  لهن َيِجُدواْ ِمن ُدونِهِۦ   هُهم مه لَُهُم ٱلَۡعَذاَبْۚ بَل ل

 ٥٨ َمۡوئِلٗا

هالک نموديم که ]به خاطر کفر و  ها را هنگامیشهر . ما ]ساکناِن[ آن 59

 گناه، به خود[ ستم کردند و برای هالکتشان موعدی تعيين کرديم.
ا َظلَُمواْ وََجَعلَۡنا لَِمۡهلِِكِهم   ۡهلَۡكَنَُٰهۡم لَمه

َ
َوتِلَۡك ٱلُۡقَرىَٰٓ أ

وِۡعٗدا  ٥٩ مه

يوَشع بن . ]ياد کن از[ هنگامی که موسی به ]خدمتکاِر[ جوان خود ]60

خورد دو دريا برسم يا نون[ گفت: »همچنان خواهم رفت تا به محل بر

هايم را از  برای مدت طوالنی راه بپيمايم ]تا بندۀ درستکاری بيابم و نادانسته

 او بياموزم[«.

بۡلَُغ َمجَۡمَع ٱلَۡبۡحَرۡيِن  
َ
بَۡرُح َحتهيَٰٓ أ

َ
َُٰه لَٓا أ َوِإۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لَِفَتى

ۡمِض 
َ
ۡو أ

َ
 ٦٠ َي ُحُقٗبا أ

. وقتی به محل برخورد دو دريا رسيدند، ماهِی خود را ]که برای  61

خوردن همراه داشتند[ فراموش کردند ]و هللا آن را زنده کرد و به آب  

انداخت[ و ماهی، راِه خود را در دريا ]مانند تونلی[ در پيش گرفت ]و 

 رفت[.

ا بَلََغا َمجَۡمَع بَيۡنِِهَما نَِسيَ  خََذ َسبِيلَُهۥ فِي  فَلَمه ا ُحوَتُهَما فَٱته
 ٦١ ٱلَۡبۡحرِ َسَرٗبا 

که ]به راه افتادند و از آنجا[ گذشتند، ]موسی[ به ]خدمتکار[  . هنگامی62

 ايم«. جوان خود گفت: »غذايمان را بياور که از اين سفر بسيار خسته شده
َُٰه َءاتَِنا َغَدآَءنَا لَ  ا َجاَوَزا قَاَل لَِفَتى َقۡد لَقِيَنا ِمن َسَفرِنَا  فَلَمه

 ٦٢ َهََٰذا نََصٗبا 

که ]برای استراحت[ به کنار آن  . ]يوشع[ گفت: »به ياد داری هنگامی 63

سنگ جای گرفتيم، من ]در آنجا داستان زنده شدن[ ماهی را فراموش تخته

کردم ]که به تو بگويم[ و جز شيطان، ]کسی[ مرا از يادآورِى آن ]داستان[  

آور راهش را در دريا پيش نينداخت و ماهی به طرزی شگفت به فراموشى

 گرفت«.

ۡخَرةِ فَإِن ِي نَِسيُت ٱلۡحُوَت َوَمآ   َوۡيَنآ إِلَي ٱلصه
َ
َرَءيَۡت إِۡذ أ

َ
قَاَل أ

خََذ َسبِيلَُهۥ فِي ٱلَۡبۡحرِ   ۚۥْ َوٱته ۡذُكَرُه
َ
ۡن أ

َ
ۡيَطَُٰن أ ها ٱلشه َٰنِيُه إِل نَسى

َ
أ

 ٦٣ َعَجٗبا 

خواستيم ]و جايگاِه آن ]موسی[ گفت: »آن همان چيزی است که می. 64

جاست[«. پس جستجوکنان رّد پای خود را گرفتند ]و از بندۀ نيکوکار، همان

 همان راه[ بازگشتند.

ا عَلَىَٰٓ َءاثَارِهَِما قََصٗصا  َٰلَِك َما ُكنها َنۡبِغِۚ فَٱۡرتَده  ٦٤ قَاَل َذ

ما ]= َخِضر[ را يافتند که از جانب خويش    ای از بندگان. ]در آنجا[ بنده 65

به او رحمتی داده بوديم و از نزد خود به وی دانشی ]که اين قصه آن را  

 در بر دارد[ آموخته بوديم.

ِۡن ِعنِدنَا   ِۡن ِعَبادِنَآ َءاَتۡيَنَُٰه َرۡحمَٗة م  فَوََجَدا َعۡبٗدا م 
هُدنها ِعلۡٗما   ٦٥ وََعلهۡمَنَُٰه ِمن ل
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دهی[ همراهت بيايم تا از آنچه به تو  ه او گفت: »آيا ]اجازه می. موسی ب66

 آموخته شده و مايۀ هدايت و ارشاد است به من بياموزی؟« 
ا ُعل ِۡمَت   ن ُتَعل َِمِن ِممه

َ
تهبُِعَك عَلَىَٰٓ أ

َ
قَاَل لَُهۥ ُموَسيَٰ َهۡل أ

 ٦٦ رُۡشٗدا

[ با من توانی ]در اطاعت و همراهی . ]َخِضر[ گفت: »تو هرگز نمی67

 شکيبايی کنی. 
 ٦٧ قَاَل إِنهَك لَن تَۡسَتِطيَع َمعَِى َصبٗۡرا

. و چگونه بر ]انجام[ کاری که به ]راز[ آن آگاه نيستی شکيبايی 68

 کنی؟«می
 ٦٨ َوَكۡيَف تَۡصبُِر عَلَىَٰ َما لَۡم ُتحِۡط بِهِۦ ُخبٗۡرا

ری از تو  . ]موسی[ گفت: »ان شاء هللا شکيبا خواهم بود و در هيچ کا69

 کنم«.نافرمانی نمی
ۡمٗرا

َ
ۡعِصي لََك أ

َ
ُ َصابِٗرا َولَٓا أ  ٦٩ قَاَل َسَتِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱَّلله

. ]َخِضر[ گفت: »پس اگر با من همراه شدی، دربارۀ هيچ چيز از من  70

 سؤال نکن تا خود دربارۀ آن سخنی با تو بگويم«.
ۡحِدَث لََك  قَاَل فَإِِن ٱتهَبۡعَتنِي فَلَا 

ُ
تَۡسـ َلۡنِي َعن َشۡيٍء َحتهيَٰٓ أ

 ٧٠ ِمۡنُه ذِۡكٗرا

. آن دو به راه افتادند تا آنکه سوار کشتی شدند. ]َخِضر[ کشتی را  71

سوراخ کرد. ]موسی[ گفت: »آن را سوراخ کردی تا سرنشينانش را غرق  

 کنی؟ راستی چه کار ناروايی کردی!« 

َخَرۡقَتَها فَٱنَطلََقا َحتهيَٰٓ إَِذا َركِ 
َ
فِيَنةِ َخَرَقَهاۖۡ قَاَل أ َبا فِي ٱلسه

ۡهلََها لََقۡد ِجۡئَت َشۡيـ ًا إِۡمٗرا
َ
 ٧١ لُِتۡغرَِق أ

قُۡل إِنهَك لَن تَۡسَتِطيَع َمِعَى َصبٗۡرا توانی با من شکيبايی کنی؟«. ]َخِضر[ گفت: »آيا نگفتم تو هرگز نمی72
َ
لَۡم أ

َ
 ٧٢ قَاَل أ

خاطر آنچه فراموش کردم سرزنشم نکن و در   . ]موسی[ گفت: »به73

 کارم بر من سخت نگير«.
ۡمرِي  

َ
قَاَل لَا تَُؤاِخۡذنِي بَِما نَِسيُت َولَا تُرۡهِۡقنِي ِمۡن أ

 ٧٣ ُعۡسٗرا

که به نوجوانی رسيدند و ]َخِضر[ او را  . پس به راه افتادند تا هنگامی 74

تی ]آن هم[ بدون  گناه و[ پاکی را ُکشکشت. ]موسی[ گفت: »شخص ]بی

 اينکه کسی را کشته باشد؟ واقعاً کار ناپسندی کردی!«

َقَتلَۡت َنۡفٗسا  
َ
فَٱنَطلََقا َحتهيَٰٓ إَِذا لَقَِيا ُغَلَٰٗما َفَقَتلَُهۥ قَاَل أ
ا نُّۡكٗرا  ٧٤ َزكِيهَۢة بَِغيِۡر َنۡفٖس لهَقۡد ِجۡئَت َشۡيـ ٗ

نی با من شکيبايی توا. ]َخِضر[ گفت: »به تو نگفتم که هرگز نمی75

 کنی؟«
هَك إِنهَك لَن تَۡسَتِطيَع َمِعَى َصبٗۡرا قُل ل

َ
لَۡم أ

َ
 ٧٥ ۞قَاَل أ

. ]موسی[ گفت: »اگر از اين پس چيزى از تو پرسيدم، ديگر با من 76

 همراهى نكن ]و[ از جانب من قطعاً معذور خواهى بود«.
لُۡتَك َعن َشۡيءِۭ َبۡعَدَها فَلَا 

َ
تَُصَِٰحۡبنِيِۖ قَۡد  قَاَل إِن َسأ

هُدن ِي ُعۡذٗرا  ٧٦ بَلَۡغَت ِمن ل

. پس به راه افتادند تا به اهالی شهری رسيدند ]و[ از آنان غذا خواستند؛  77

کردنشان خودداری کردند. سپس در آنجا ديواری يافتند ]اما آنان[ از مهمان

خواست فرو بريزد و ]خضر[ آن را راست و استوار کرد. ]موسی[  که می

توانستی[ برای آن ]کار، از آنان[ مزدی  خواستی، ]میگفت: »اگر می

 بگيری«.

ن  
َ
بَۡواْ أ

َ
ۡهلََها فَأ

َ
ۡهَل قَۡريٍَة ٱۡسَتۡطَعَمآ أ

َ
َتَيآ أ

َ
فَٱنَطلََقا َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

ۖۥۡ   قَاَمُه
َ
ن يَنَقضه فَأ

َ
يَُضي ُِفوُهَما فَوََجَدا فِيَها ِجَداٗرا يُرِيُد أ

ۡجٗرا  قَاَل لَۡو ِشۡئَت 
َ
َخۡذَت َعلَۡيهِ أ  ٧٧ لَته
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. ]َخِضر[ گفت: »اينک زمان جدايی من و تو فرارسيده است. به زودی  78

تو را از توضيح ]و دليل[ آنچه که نتوانستی در برابرش شکيبايی کنی آگاه 

 خواهم ساخت.

وِيِل َما لَۡم  
ۡ
نَب ِئَُك بَِتأ

ُ
قَاَل َهََٰذا فَِراُق بَيۡنِي َوبَۡينَِكْۚ َسأ

 َ لَۡيهِ َصبًۡرا ت  ٧٨ ۡسَتِطع عه

کردند؛ خواستم . اما آن کشتی، از آِن بينوايانی بود که در دريا کار می 79

معيوبش کنم؛ ]زيرا[ پيش راهشان ]در دريا[ پادشاهی ]ستمکار[ بود که هر 

 گرفت.کشتی ]سالمی[ را به زور می 

 ِ فِيَنُة فَكَانَۡت لَِمَسَِٰكيَن َيۡعَملُوَن ف ا ٱلسه مه
َ
َردتُّ  أ

َ
ي ٱلَۡبۡحرِ فَأ

ُخُذ ُكله َسفِيَنٍة  
ۡ
لِك  يَأ ِعيَبَها وََكاَن َوَرآَءُهم مه

َ
ۡن أ

َ
أ

 ٧٩ َغۡصٗبا 

. و اما آن نوجوان، پدر و مادرش مؤمن بودند؛ پس ترسيديم که آن دو  80

 را به سرکشی و کفر وادارد. 
بََواهُ 

َ
ا ٱلُۡغَلَُٰم فَكَاَن أ مه

َ
ن يُۡرهَِقُهَما  َوأ

َ
ُمۡؤِمَنيِۡن فََخِشيَنآ أ

 ٨٠ ُطۡغَيَٰٗنا َوُكۡفٗرا

تر و  . از اين رو، خواستيم که پروردگارشان به جای او ]فرزند[ پاک81

 تری به آنها عطا فرمايد.مهربان
قَۡرَب 

َ
ٗة َوأ ِۡنُه َزَكوَٰ ن ُيۡبِدلَُهَما َربُُّهَما َخيٗۡرا م 

َ
َرۡدنَآ أ

َ
 ٨١ ُرۡحٗما فَأ

. و اما آن ديوار، از دو پسربچۀ يتيم در آن شهر بود و گنجی زير آن  82

بود که به آن دو تعلق داشت و پدرشان ]نيز[ مردی درستکار بود؛ پس 

پروردگارت خواست که ]آن دو يتيم[ به حد بلوغ برسند و گنج خويش را 

دگار تو بود و ]از زير آن ديوار[ بيرون آورند. اين رحمتی از جانب پرور

ها[ را خودسرانه نکردم. اين بود توضيح ]و دليل[ کارهايی که من اين ]کار 

 نتوانستی در برابرش شکيبايی کنی«.

ا ٱلِۡجَداُر فَكَاَن لُِغَلََٰميِۡن يَتِيَميِۡن فِي ٱلَۡمِديَنةِ وَكَاَن   مه
َ
َوأ

َرادَ 
َ
بُوُهَما َصَٰلِٗحا فَأ

َ
هُهَما وََكاَن أ ن َيۡبلَُغآ َتحَۡتُهۥ َكنز  ل

َ
 َربَُّك أ

ب َِكْۚ َوَما َفَعلُۡتُهۥ  ِن ره ُهَما َويَۡسَتۡخرَِجا َكنزَُهَما َرۡحمَٗة م  ُشده
َ
أ

لَۡيهِ َصبٗۡرا وِيُل َما لَۡم تَۡسِطع عه
ۡ
َٰلَِك تَأ ۡمرِيِۚ َذ

َ
 ٨٢ َعۡن أ

پرسند؛ . و ]ای پيامبر، مشرکان و يهود[ دربارۀ »ذوالقَرنين« از تو می83

 زودی چيزی از سرگذشت او برايتان خواهم خواند«. بگو: »به 
ِۡنُه   تۡلُواْ َعلَۡيُكم م 

َ
َويَۡسـ َلُونََك َعن ذِي ٱلَۡقۡرَنيِۡنِۖ قُۡل َسأ

 ٨٣ ذِۡكًرا 

. ما در زمين به او قدرت و حکومت داديم و وسيلۀ ]رسيدن به[ هر  84

 چيزی را در اختيارش نهاديم.
ۡرِض 

َ
نها لَُهۥ فِي ٱلۡأ ِ َشۡيٖء َسبَٗبا إِنها َمكه

 ٨٤  َوَءاَتۡيَنَُٰه ِمن ُكل 

ۡتَبَع َسبًَبا  . او ]از اين[ وسايل ]برای رسيدن به اهدافش[ استفاده کرد. 85
َ
 ٨٥ فَأ

. ]روزی در زمين به راه افتاد[ تا به محل غروب خورشيد رسيد. 86

آلود غروب ای گرم و ِگل]چنين به نظرش رسيد[ که خورشيد در چشمه 

در ]نزديکِی[ آنجا قومی ]کافر[ يافت. ]به او[ گفتيم: »ای   کند ومی

کنی يا در ميانشان ]رفتار[ نيکويی پيش ذوالقرنين، يا ]آنان را[ مجازات می

 گيری«.می

ۡمِس وََجَدَها َتۡغُرُب فِي َعيٍۡن  َحتهيَٰٓ إَِذا بَلََغ َمۡغرَِب ٱلشه
ن  َحمِئَةٖ َووََجَد ِعنَدَها قَوٗۡماۖۡ قُلَۡنا َيَٰذَ 

َ
آ أ ا ٱلَۡقۡرَنيِۡن إِمه

ن َتتهِخَذ فِيِهۡم ُحۡسٗنا 
َ
آ أ َب َوِإمه ِ  ٨٦ ُتَعذ 

را که ستم کرده ]و شرک ورزيده[ است  . ]ذوالقرنين[ گفت: »اما کسی87

شود، مجازات خواهيم کرد، سپس به سوی پروردگارش بازگردانده می

 کرد. آنگاه او را به عذابی بسيار سخت مجازات خواهد 

بُُهۥ ُثمه يَُردُّ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ   ِ ا َمن َظلََم فََسوَۡف ُنَعذ  مه
َ
قَاَل أ

بُُهۥ َعَذاٗبا نُّۡكٗرا ِ  ٨٧ َفُيَعذ 
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. و اما کسی که ايمان آورد و کار شايسته انجام دهد، ]در آخرت،[ 88

نيکوترين پاداش ]= بهشت[ را خواهد داشت و با ماليمت ]و مهربانی[ با 

 هيم گفت«.وی سخن خوا

  ِۖ ا َمۡن َءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَُهۥ َجَزآًء ٱلۡحُۡسَنيَٰ مه
َ
َوأ

ۡمرِنَا يُۡسٗرا
َ
 ٨٨ وََسَنُقوُل لَُهۥ ِمۡن أ

. سپس ]ذوالقرنين[ از وسايل ]خود[ استفاده کرد ]و به سوی مشرق 89

 رفت[.
ۡتَبَع َسبًَبا 

َ
 ٨٩ ُثمه أ

رسيد. ]در آنجا خورشيد را[ ديد که  . تا آنکه به جايگاه برآمدن خورشيد 90

کند که در برابر ]نور و گرمای آفتاب[ پوششی بر مردمانی طلوع می

 برايشان قرار نداده بوديم ]نه سرپناهی، نه سايۀ درختی[. 

هۡم   ۡمِس وََجَدَها َتۡطلُُع عَلَىَٰ قَۡوٖم ل َحتهيَٰٓ إَِذا بَلََغ َمۡطلَِع ٱلشه
ِن ُدونَِها  هُهم م   ٩٠ ِستٗۡرا َنجَۡعل ل

. ]کار ذوالقرنين[ اينچنين بود و ما به آنچه او در اختيار داشت ]و انجام 91

 داد[ کامالً آگاه بوديم.می
َحۡطَنا بَِما لََديۡهِ ُخبٗۡرا

َ
 ٩١ َكَذَٰلَِكۖۡ َوقَۡد أ

. سپس ]ذوالقرنين[ از امکانات ]خود[ استفاده کرد ]و به جايی بين شرق 92

 و غرب رفت[. 
ۡتَبَع َسبًَبا 

َ
 ٩٢ ُثمه أ

ای[ ميان دو کوه رسيد و در کنار آن دو  . ]او همچنان رفت[ تا به ]دره93

 فهميدند.]کوه،[ مردمی را يافت که سخنی ]جز زبان خود را[ نمی 
ها   يِۡن وََجَد ِمن ُدونِِهَما قَۡوٗما ل ده َحتهيَٰٓ إَِذا بَلََغ َبيَۡن ٱلسه

 ٩٣ ۡولٗايَكَاُدوَن َيۡفَقُهوَن قَ 

. ]آنان[ گفتند: »ای ذوالقرنين، يأجوج و مأجوج در اين سرزمين 94

ای در اختيارت قرار  کنند. آيا ]ممکن است[ هزينه]تبهکاری و[ فساد می

 دهيم تا ميان ما و آنان سدی بسازی؟« 

ُجوَج ُمۡفِسُدوَن فِي  
ۡ
ُجوَج َوَمأ

ۡ
قَالُواْ َيََٰذا ٱلَۡقۡرَنيِۡن إِنه يَأ

ۡرِض 
َ
ن َتجَۡعَل بَيَۡنَنا َوبَۡيَنُهۡم  ٱلۡأ

َ
َفَهۡل َنجَۡعُل لََك َخرًۡجا عَلَىَٰٓ أ

ا   ٩٤ َسد ٗ

. او گفت: »آنچه ]از قدرت و ثروت[ که پروردگارم در آن به من  95

توانايی داده است ]از پيشنهاد مالی شما[ بهتر است؛ پس مرا با نيرويى 

 محکم استوار سازم.[ يارى كنيد ]تا[ ميان شما و آنان سّدى ]انسانى

ۡجَعۡل  
َ
ٍة أ ِعيُنونِي بُِقوه

َ
ن ِي فِيهِ َرب ِي َخيۡر  فَأ قَاَل َما َمكه

 ٩٥ بَيَۡنُكۡم َوبَۡيَنُهۡم َرۡدًما 

کامالً ميان دو . قطعات آهن برايم بياوريد ]و روی هم بچينيد[« تا وقتی 96

هنين کوه را برابر ساخت ]و پوشاند. سپس[ گفت: »]در اطراف ديوارۀ آ

آتش بيفروزيد و[ در آن بدميد«. ]آنان چنين کردند[ تا وقتی آن ]قطعات 

آهن[ را گداخته کرد؛ ]سپس[ گفت: »]اکنون[ مِس ُمذاب برايم بياوريد تا 

 روی آن ]ديوار[ بريزم«. 

َدَفيِۡن قَاَل  َءاتُونِي ُزبََر ٱلۡحَِديدِِۖ َحتهيَٰٓ إَِذا َساَوىَٰ َبيَۡن ٱلصه
ْۖۡ َحته  فۡرِۡغ َعلَۡيهِ  ٱنُفُخوا

ُ
يَٰٓ إَِذا َجَعلَُهۥ نَاٗرا قَاَل َءاتُونِٓي أ

 ٩٦ قِۡطٗرا

. ]يأجوج و مأجوج[ ديگر نتوانستند از آن ]سد[ باال روند و ]حتی[ 97

 نتوانستند سوراخی در آن ايجاد کنند. 
ن َيۡظَهُروُه َوَما ٱۡسَتَطَُٰعواْ لَُهۥ َنۡقٗبا 

َ
 ٩٧ َفَما ٱۡسَطَُٰعٓواْ أ

]آنگاه ذوالقرنين[ گفت: »اين ]سد،[ از رحمت پروردگار من است ]و  . 98

مانَد[؛ اما هنگامی که وعدۀ پروردگارم فرارسد، آن  تا هللا بخواهد باقی می

 کوبد و وعدۀ پروردگارم حق است«. را در هم می

 ٓ ب ِيِۖ فَإَِذا َجآَء وَۡعُد َرب ِي َجَعلَُهۥ َدكها ِن ره ۖۡ  قَاَل َهََٰذا َرۡحمَة  م  َء
ا   ٩٨ وََكاَن وَۡعُد َرب ِي َحق ٗ

کنيم  پذيرد[ آنان را ]چنان[ رها می. و در آن روز ]که جهان پايان می99

آميزند و ]همين که[ در صور دميده که ]از فراوانِی جمعيت،[ در هم می

 کنيم. شد، همه را ]در يک جا[ جمع می

ورِ  ۞َوتََرۡكَنا َبۡعَضُهۡم يَۡوَمئِٖذ َيُموُج فِي بَ  ۡعٖضِۖ َونُفَِخ فِي ٱلصُّ
 ٩٩ فََجَمۡعَنَُٰهۡم َجمٗۡعا 
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َٰفِرِيَن َعۡرًضا  داريم. . و آن روز، دوزخ را آشکارا بر کافران عرضه می 100  ١٠٠ وََعرَۡضَنا َجَهنهَم يَۡوَمئِٖذ ل ِلَۡك

]ی غفلت[ بود و که چشمانشان از ياد من در پرده  . ]همان[ کسانی 101

 هی را[ نداشتند.توان شنيدن ]آيات ال
ۡعُيُنُهۡم فِي ِغَطآٍء َعن ذِۡكرِي وََكانُواْ لَا  

َ
هِذيَن َكانَۡت أ ٱل

 ١٠١ يَۡسَتِطيُعوَن َسۡمًعا 

توانند[ به جاى من،  اند كه ]مى که کفر ورزيدند، پنداشته . آيا کسانی102

ترديد، ما دوزخ را برای  بندگانم را کارساز ]و دوسِت خود[ بگيرند؟ بی

 ايم.يی كافران آماده كرده پذيرا

ن َيتهِخُذواْ ِعَبادِي ِمن ُدونِٓي  
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ فََحِسَب ٱل

َ
أ

َٰفِرِيَن نُُزلٗا ۡعَتۡدنَا َجَهنهَم لِلَۡك
َ
ْۚ إِنهآ أ ۡولَِيآَء

َ
 ١٠٢ أ

خواهيد[ شما را از زيانکارترين ]مردم[ در  . ]ای پيامبر،[ بگو: »]می103

 سازم؟ کارها آگاه 
ۡعَمَٰلًا

َ
ۡخَسِريَن أ

َ
 ١٠٣ قُۡل َهۡل نُنَب ِئُُكم بِٱلۡأ

که تالششان در زندگی دنيا تباه گشته است و   . ]آنان[ کسانی هستند104

 کنند«.پندارند که کار نيکو میخود می
نهُهۡم  

َ
ۡنَيا وَُهۡم َيحَۡسُبوَن أ ةِ ٱلدُّ هِذيَن َضله َسۡعُيُهۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ ٱل

 ١٠٤ ُيحِۡسُنوَن ُصۡنًعا 

. آنان کسانی هستند که به آيات پروردگارشان و ديداِر او ]در آخرت[  105

کافر شدند؛ پس کارهايشان تباه گشت و روز قيامت ]هيچ قدر و[ ارزشى  

 شويم.برايشان قائل نمی

هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم َولَِقآئِهِۦ فََحبَِطۡت  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
  أ

ۡعَمَٰلُُهۡم فَلَا نُقِيُم لَُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ َوۡزٗنا 
َ
 ١٠٥ أ

اند و آيات و پيامبراِن . اينچنين است که به خاطر کفری که ورزيده106

 .شان دوزخ است اند مجازاتمرا به تمسخر گرفته
خَُذٓواْ َءاَيَٰتِي َورُ  َٰلَِك َجَزآؤُُهۡم َجَهنهُم بَِما َكَفُرواْ َوٱته ُسلِى  َذ

 ١٠٦ ُهُزًوا 

اند، های شايسته انجام داده و کار که ايمان آورده ترديد، کسانی. بی107

 های ]بهشت[ برين، محّل پذيرايی آنها خواهد بود.باغ
َُٰت   َٰلَِحَِٰت َكانَۡت لَُهۡم َجنه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل

 ١٠٧ ٱلۡفِۡرَدوِۡس نُُزلًا

ه در آن خواهند ماند و هرگز از آنجا به جای ديگری گرايش . جاودان108

 ندارند.
 ١٠٨ َخَٰلِِديَن فِيَها لَا َيۡبُغوَن َعۡنَها ِحَولٗا

. ]ای پيامبر،[ بگو: »اگر دريا برای ]نگارش[ کلمات پروردگارم  109

جوهر شود، پيش از آنکه کلمات پروردگارم پايان يابد، قطعاً دريا به پايان 

ر چند ]درياهايی ديگر[ همانند آن ]دريا را نيز[ به کمک ]آن[  رسد؛ همی

 بياوريم«.

ن  
َ
هۡو َكاَن ٱلَۡبۡحُر ِمَداٗدا ل ِكَلَِمَِٰت َرب ِي لََنفَِد ٱلَۡبۡحُر َقۡبَل أ قُل ل

 ١٠٩ تَنَفَد َكلَِمَُٰت َرب ِي َولَۡو ِجۡئَنا بِِمۡثلِهِۦ َمَدٗدا

بشری ]عادی[ همچون شما هستم. به . ]ای پيامبر،[ بگو: »من فقط 110

کس به ديداِر   شود که تنها معبودتان، هللاِ يکتاست؛ پس هرمن وحی می

پروردگارش ]در آخرت[ اميد دارد، بايد کار شايسته انجام دهد و هيچ کس 

 را در عبادِت پروردگارش شريک نسازد«.

ِۡثلُُكۡم يُوَحيَٰٓ إِلَيه  نَا۠ بََشر  م 
َ
نهَمآ إَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه    قُۡل إِنهَمآ أ

َ
أ

ۖۡ َفَمن َكاَن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرب ِهِۦ فَلَۡيۡعَمۡل َعَملٗا َصَٰلِٗحا   َوَِٰحد 
َحَدُۢا

َ
ۦٓ أ  ١١٠ َولَا يُۡشرِۡك بِعَِباَدةِ َرب ِهِ
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 سوره  مریم  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ ٓكهيٓعٓص  . کهیعص ]= کاف. ها. یا. عین. صاد[. 1

اش . ]این[ بیان رحمت پروردگارت ]نسبت[ به بنده2

 زکریاست. 
 ٢ ذِۡكُر َرۡحمَِت َرب َِك َعۡبَدهُۥ َزَكرِيهآ 

ا  . آنگاه که پروردگارش را به ندایی پنهان ]به دعا[ خواند.3  ٣ إِۡذ نَاَدىَٰ َربهُهۥ نَِدآًء َخفِي ٗ

. گفت: »پروردگارا، به راستی که استخوانم سست شده 4

و ]موی[ سرم از پیری سپید گشته و ای پروردگارم، ]هرگز[  

 ام. بهره نبودهدر دعای تو ]از اجابت[ بی

ُس َشيۡبٗ 
ۡ
أ ِ إِن ِي وََهَن ٱلَۡعۡظُم ِمن ِي َوٱۡشَتَعَل ٱلره ا َولَۡم  قَاَل َرب 

ا  ِ َشقِي ٗ ُكنُۢ بُِدعَآئَِك َرب 
َ
 ٤ أ

. و من پس از ]مرگ[ خود از خویشاوندانم ]نسبت به  5

حفِظ دین تو[ بیمناکم و همسرم ]نیز[ نازاست؛ پس به  

لطف خویش ]فرزندی به عنوان وارث و[ یاور به من عطا  

 فرما.

َٰلَِي ِمن َوَرآِءي وََكانَِت ٱۡمرَ  تِي عَاقِٗرا َفَهۡب  َوِإن ِي ِخۡفُت ٱلَۡمَو
َ
أ

ا  هُدنَك َولِي ٗ  ٥ لِي ِمن ل

. ]پسری که[ وارث من و وارث خانداِن یعقوب باشد؛ و 6

 پروردگارا، او را ]در علم و دین، انسانی[ پسندیده گردان«.
ا  ِ رَِضي ٗ  ٦ يَرِثُنِي َويَرُِث ِمۡن َءاِل َيۡعُقوَبۖۡ َوٱۡجَعلُۡه َرب 

و فرمود:[ »ای زکریا، ما تو را   . ]هللا دعایش را اجابت کرد7

دهیم که نامش یحیی است به ]تولِد[ پسری بشارت می

 ایم«. ]و[ پیش از این، همنامی برایش قرار نداده

هُهۥ ِمن   ُرَك بُِغَلٍَٰم ٱۡسُمُهۥ َيحَۡييَٰ لَۡم َنجَۡعل ل ِ َيََٰزَكرِيهآ إِنها نُبَش 
ا   ٧ َقۡبُل َسِمي ٗ

»پروردگارا، چگونه پسری خواهم داشت در . ]زکریا[ گفت: 8

که همسرم نازاست و من ]نیز[ از شدت پیری، به  حالی 

 ام؟« ناتوانی رسیده

تِي عَاقِٗرا َوَقۡد  
َ
هيَٰ يَُكوُن لِي ُغَلَٰم  وََكانَِت ٱۡمَرأ ن

َ
ِ أ قَاَل َرب 

ا   ٨ بَلَۡغُت ِمَن ٱلِۡكبَِر ِعتِي ٗ

گویی؛ ولی[ ی. ]فرشته[ گفت: »این گونه است ]که تو م9

پروردگارت فرموده است: "این ]امر،[ برای من آسان است و  

که چیزی  به راستی پیش از این ]نیز[ تو را آفریدم، در حالی 

 نبودی"«. 

قَاَل َكَذَٰلَِك قَاَل َربَُّك ُهَو عَلَىه َهي ِن  َوَقۡد َخلَۡقُتَك ِمن َقۡبُل 
ا   ٩ َولَۡم تَُك َشۡيـ ٗ

ای ]بر تحققِ این  وردگارا، نشانه. ]زکریا[ گفت: »پر10

بشارت[ برایم قرار بده«. ]هللا[ فرمود: »نشانۀ تو این است  

که سالم ]و تندرست[  که سه شبانه ]روز[ در حالی 

 گویی«. هستی، با مردم سخن نمی 

اَس ثََلََٰث   ها تُكَل َِم ٱلنه ل
َ
ۖۡ قَاَل َءاَيُتَك أ ِ ٱۡجَعل ل ِٓي َءايَٗة قَاَل َرب 

ا لََياٖل سَ   ١٠ وِي ٗ

. او از محراب ]= جایگاه عبادتش[ به سوی قومش رفت  11

و به آنان اشاره کرد که: »بامداد و شامگاه، ]پروردگار را[ به  

 پاکی یاد کنید«.

ن َسب ُِحواْ  
َ
ۡوَحيَٰٓ إِلَۡيِهۡم أ

َ
فََخَرَج عَلَىَٰ قَۡوِمهِۦ ِمَن ٱلِۡمۡحَراِب فَأ

ا   ١١ بُۡكَرٗة وََعِشي ٗ
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ود:[ »ای یحیی، کتاب ]تورات[ را با قو ت ]و . ]هللا فرم12

 جدیت[ بگیر« و در کودکی به او دانش ]و حکمت[ دادیم.
ا  ةِٖۖ َوَءاَتۡيَنَُٰه ٱلۡحُۡكَم َصبِي ٗ  ١٢ َيََٰيۡحَييَٰ ُخِذ ٱلِۡكَتََٰب بُِقوه

. و از جانب خویش ]به او[ محبت و پاکی ]از گناهان عطا  13

 کردیم[ و او پرهیزگار بود.
ا  ۖۡ وََكاَن تَقِي ٗ ٗة هُدنها َوَزَكوَٰ ِن ل  ١٣ وََحَناٗنا م 

. و نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و سرکش ]و[  14

 نافرمان نبود.
ا  َٰلَِديۡهِ َولَۡم يَُكن َجبهاًرا َعِصي ٗ ُۢا بَِو  ١٤ َوبَره

که متولد شد و  . و سالم ]و امنیتِ هللا[ بر او باد، روزی15

 شود.که زنده برانگیخته میو روزی  میردکه میروزی 
ا   ١٥ وََسَلٌَٰم َعلَۡيهِ يَۡوَم ُولَِد َويَوَۡم َيُموُت َويَوَۡم ُيۡبَعُث َحي ٗ

که از  . و در ]این[ کتاب ]= قرآن[ از مریم یاد کن، آنگاه 16

اش کناره گرفت ]و در[ ناحیۀ شرقی ]از آنان[  خانواده

 مستقر شد.

ۡهلَِها َمكَاٗنا  َوٱۡذُكۡر فِي 
َ
ٱلِۡكَتَِٰب َمۡريََم إِذِ ٱنتََبَذۡت ِمۡن أ

ا   ١٦ َشۡرقِي ٗ

اى افكند ]تا خلوتگاِه عبادتش  . و میان خود و آنها پرده17

باشد[. آنگاه ]ما[ روحِ خود ]= جبرئیل[ را به سویش  

اندام بر وی نمایان  فرستادیم و به ]شكل[ انسانی خوش

 گشت.

 ِ خََذۡت ِمن ُدون ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيَها ُروَحَنا َفَتَمثهَل فَٱته
َ
ِهۡم ِحَجاٗبا فَأ

ا   ١٧ لََها بََشٗرا َسوِي ٗ

. ]مریم[ گفت: »من از ]شر [ تو، به ]هللا[ رحمان پناه 18

 برم. اگر پرهیزگاری ]به من آسیب نرسان[«. می
ا  ِنَٰمۡح ِمنَك إِن ُكنَت تَقِي ٗ ُعوُذ بِٱلره

َ
 ١٨ قَالَۡت إِن ِٓي أ

. ]جبرئیل[ گفت: »یقیناً من فرستادۀ پروردگارت هستم  19

 ای به تو بخشم«.تا پسرِ پاکیزه 
ا  َهَب لَِك ُغَلَٰٗما َزكِي ٗ

َ
نَا۠ رَُسوُل َرب ِِك لِأ

َ
 ١٩ قَاَل إِنهَمآ أ

. ]مریم[ گفت: »چگونه ممکن است پسری داشته  20

باشم؛ حال آنكه دست هیچ انسانی به من نرسیده است 

 ام؟« ]نیز[ نبودهو بدكار 

ُك  
َ
هيَٰ يَُكوُن لِي ُغَلَٰم  َولَۡم َيۡمَسۡسنِي بََشر  َولَۡم أ ن

َ
قَالَۡت أ

ا   ٢٠ بَغِي ٗ

[ چنین است. پروردگارت . ]جبرئیل[ گفت: »]دستور21

فرمود: "این ]کار[ بر من آسان است و او را برای مردم 

ز  دهیم و ]نیز[ رحمتی اای ]از قدرتِ خویش[ قرار مینشانه

یافته ]و سوی ماست؛ و این ]شیوۀ تولد،[ امری انجام

 حتمی[ است"«. 

ۥٓ َءايَٗة ل ِلنهاِس   ۖۡ َولَِنۡجَعلَُه قَاَل َكَذَٰلِِك قَاَل َربُِّك ُهَو عَلَىه َهي ِن 
ا  ۡقِضي ٗ ۡمٗرا مه

َ
ِنهاْۚ وََكاَن أ  ٢١ َوَرۡحمَٗة م 

. پس ]مریم[ او ]= عیسی[ را باردار شد. و با او به  22

 ایی دوردست ]رفت و از مردم[ کناره گرفت.ج
ا   ٢٢ ۞فََحَملَۡتُه فَٱنتََبَذۡت بِهِۦ َمكَاٗنا قَِصي ٗ

نخل کشاند ]و او در   . درد زایمان او را به سمت یک تنۀ23

کشید[ گفت: »ای کاش پیش از این  حالی که درد می

ام رفتم ]تا کسی دربارهُمردم و به کلی از یادها میمی

 نکند[«.  خیال باطل

ۡخلَةِ قَالَۡت َيَٰلَۡيتَنِي ِمتُّ   َجآَءَها ٱلَۡمَخاُض إِلَيَٰ ِجۡذِع ٱلنه
َ
فَأ

ا  نِسي ٗ  ٢٣ َقۡبَل َهََٰذا َوُكنُت نَۡسٗيا مه
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. ناگهان از زیر ]پای[ او، ]جبرئیل[ ندایش داد که:  24

[ تو چشمۀ آبى روان »غمگین مباش. پروردگارت زیر ]پاى

 ساخته است.

ها َتحَۡزنِي قَۡد َجَعَل َربُِّك َتحَۡتِك   ل
َ
ََٰها ِمن َتحۡتَِهآ أ َفَناَدى

ا   ٢٤ َسِري ٗ

. و تنۀ نخل را به طرف خود تکان بده ]تا[ خرمای تازه بر  25

 ریزد.تو فرو
ا  ۡخلَةِ تَُسَٰقِۡط َعلَۡيِك ُرَطٗبا َجنِي ٗ ِٓي إِلَۡيِك ِبِجۡذِع ٱلنه  ٢٥ وَُهز 

ا[ بخور و ]از آب نهر[ بنوش و دیدگان را . آنگاه ]از آن خرم26

این فرزند[ روشن دار ]و شاد باش[؛ و اگر هر یک از  ]به 

مردم را دیدی ]با اشاره[ بگو: "من برای ]هللا[ رحمان 

ام و امروز با هیچ انسانی سخن  روزه]ی سکوت[ نذر کرده

 نخواهم گفت"«. 

ا تَ  ِي َعۡيٗناۖۡ فَإِمه َحٗدا  فَكُلِي َوٱۡشَربِي َوَقر 
َ
َريِنه ِمَن ٱلۡبََشِر أ

َكل َِم ٱلَۡيۡوَم  
ُ
ِنَٰمۡح َصۡوٗما فَلَۡن أ َفُقولِٓي إِن ِي نََذۡرُت لِلره

ا   ٢٦ إِنِسي ٗ

که او ]= عیسی[ را برداشته بود نزد  . ]مریم[ در حالی27

قومش آمد. آنان گفتند: »ای مریم، به راستی دروغ بزرگی 

 متولد شده است[. گویی ]که این نوزاد بدون پدرمی

ا   ۖۥۡ قَالُواْ َيََٰمۡريَُم لََقۡد ِجۡئِت َشۡيـ ٗ تَۡت بِهِۦ قَۡوَمَها َتحِۡملُُه
َ
فَأ

ا   ٢٧ فَرِي ٗ

. ای خواهر هارون، نه پدرت مرد بدکاری بود و نه مادرت 28

 ای«. ]زن[ بدکاره
كِ  مُّ

ُ
 َسوٖۡء َوَما َكانَۡت أ

َ
بُوِك ٱۡمَرأ

َ
ۡخَت َهَُٰروَن َما َكاَن أ

ُ
أ   َيَٰٓ

ا   ٢٨ بَغِي ٗ

. آنگاه مریم به او ]= عیسی[ اشاره کرد. آنان گفتند:  29

 کودکی در گهواره سخن بگوییم؟« »چگونه با 
ا  َشاَرۡت إِلَۡيهِِۖ قَالُواْ َكۡيَف نُكَل ُِم َمن َكاَن فِي ٱلَۡمۡهِد َصبِي ٗ

َ
 ٢٩ فَأ

. ]عیسی به سخن آمد و[ گفت: »من بندۀ هللا هستم.  30

 کتاب داده و مرا پیامبر ساخته است.او به من 
ا  َٰنَِي ٱلِۡكَتََٰب وََجَعلَنِي نَبِي ٗ ِ َءاتَى  ٣٠ قَاَل إِن ِي َعۡبُد ٱَّلله

هستم   . و مرا ـ هر جا که باشم ـ پربرکت نموده و تا زنده31

 مرا به نماز و زکات سفارش کرده است.
 ِ ۡوَصَٰنِي ب

َ
ۡيَن َما ُكنُت َوأ

َ
َكوَٰةِ َما  وََجَعلَنِي ُمَبارًَكا أ ةِ َوٱلزه لَوَٰ ٱلصه

ا   ٣١ ُدۡمُت َحي ٗ

. و نسبت به مادرم نیکوکار ]گردانده[ و مرا ]در برابر 32

 پروردگارم[ سرکش ]و[ نافرمان قرار نداده است.
ا  َٰلَِدتِي َولَۡم َيجَۡعلۡنِي َجبهاٗرا َشقِي ٗ ُۢا بَِو  ٣٢ َوبَره

که   روزیکه متولد شدم و  . و سالم بر من، روزی33

 شوم«. که زنده برانگیخته می میرم و روزیمی
ا  ۡبَعُث َحي ٗ

ُ
ُموُت َويَوَۡم أ

َ
َلَُٰم عَلَىه يَۡوَم ُولِدتُّ َويَوَۡم أ  ٣٣ َوٱلسه

. این است ]حکایت[ عیسی پسر مریم؛ ]همان[ گفتار  34

 کنند.اش تردید ]و اختالف[ میراستی که ]گمراهان[ درباره
َٰلَِك ِعيَسي ٱبۡ  هِذي فِيهِ َيۡمتَُرونَ َذ ِ ٱل  ٣٤ ُن َمۡريََمۖۡ قَۡوَل ٱلۡحَق 

. ]هرگز[ سزاوار نیست که هللا ]برای خویش[ فرزندی 35

بگیرد. او ]پاک و[ منز ه است. ]هللا[ هر گاه کاری را اراده  

درنگ[ گوید: »موجود شو«؛ آنگاه ]بیکند، فقط به آن می

 شود. موجود می

ن يَ 
َ
ِ أ ۡمٗرا  َما َكاَن َّلِله

َ
ۥْٓۚ إَِذا قََضيَٰٓ أ تهِخَذ ِمن َولَٖدِۖ ُسۡبَحََٰنُه

 ٣٥ فَإِنهَما َيُقوُل لَُهۥ ُكن َفَيُكونُ 
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تردید، هللا پروردگار . و ]عیسی به قومش گفت:[ »بی36

من و شماست؛ پس او را عبادت کنید ]که[ راِه راست 

 همین است«. 

َ َرب ِي َوَربُُّكۡم  ۡسَتقِيم  َوِإنه ٱَّلله  ٣٦ فَٱۡعُبُدوُهْۚ َهََٰذا ِصَرَٰط  مُّ

ها]ی مختلِف قومش[ در میان خود دچار . آنگاه گروه37

اختالف شدند؛ پس وای بر کسانی که کفر ورزیدند از  

 مشاهدۀ روز بزرگ ]قیامت[!

هِذيَن َكَفُرواْ ِمن   ۡحَزاُب ِمنُۢ بَيۡنِِهۡمۖۡ فََوۡيل  ل ِل
َ
فَٱۡخَتلََف ٱلۡأ

ۡشَهِد يَ   ٣٧ ۡوٍم َعِظيمٍ مه

آیند، چه ]خوب[ شنوا و بینا که نزد ما می. آن روز 38

هستند! اما امروز ]در زندگی دنیا[ ستمکاران در گمراهِی 

 آشکارند.

َٰلُِموَن ٱلَۡيوَۡم فِي   تُوَنَنا َلَِٰكِن ٱلظه
ۡ
بِۡصۡر يَوَۡم يَأ

َ
ۡسِمۡع بِِهۡم َوأ

َ
أ

بِينٖ   ٣٨ َضَلَٰٖل مُّ

ه آنان دربارۀ روز ]پشیمانی و[ حسرت . و ]ای پیامبر،[ ب 39

[  گیرد؛ و ]امروزهشدار بده؛ آنگاه كه کار ]داورى[ انجام می

 آورند.آنان در غفلتند و ایمان نمی

ۡمُر وَُهۡم فِي َغۡفلَةٖ وَُهۡم لَا  
َ
نِذۡرُهۡم يَۡوَم ٱلۡحَۡسَرةِ إِۡذ قُِضَي ٱلۡأ

َ
َوأ

 ٣٩ يُۡؤِمُنونَ 

بریم  را بر آن است به ارث می کس . یقیناً ما زمین و هر 40

 شوند.و ]همه[ به سوی ما بازگردانده می 
ۡرَض َوَمۡن َعلَۡيَها َوِإلَۡيَنا يُرَۡجُعونَ 

َ
 ٤٠ إِنها َنحُۡن نَرُِث ٱلۡأ

تردید،  . و ]ای پیامبر،[ در این کتاب از ابراهیم یاد کن. بی41

 او پیامبری بسیار راستگو بود. 
يٗقا نهبِيًّا َوٱۡذُكۡر فِي  ِ  ٤١ ٱلِۡكَتَِٰب إِبَۡرَٰهِيَمْۚ إِنهُهۥ َكاَن ِصد 

که به پدرش ]آزر[ گفت: »پدر جان، چرا چیزی  . هنگامی42

شنود و نه ]عبادتت کنی که نه ]دعایت را[ میرا عبادت می

 سازد؟ بیند و نه گزندی را از تو دور میرا[ می

بَِت لَِم َتعۡ 
َ
أ بِيهِ َيَٰٓ

َ
ُبُد َما لَا يَۡسَمُع َولَا ُيۡبِصُر َولَا  إِۡذ قَاَل لِأ

ا   ٤٢ ُيۡغنِي َعنَك َشۡيـ ٗ

. پدر جان، یقیناً از دانش ]وحی[ چیزی به من رسیده 43

است که ]هرگز[ به تو نرسیده است؛ پس از من پیروی کن  

 تا تو را به راهی راست هدایت کنم.

بَِت إِن ِي قَۡد َجآَءنِي ِمَن ٱلۡعِلِۡم َما 
َ
أ تَِك فَٱتهبِۡعنِٓي   َيَٰٓ

ۡ
لَۡم يَأ

ا  ۡهِدَك ِصَرَٰٗطا َسوِي ٗ
َ
 ٤٣ أ

تردید، . پدر جان، از شیطان پیروی نکن ]چرا که[ بی44

 شیطان نسبت به ]هللا[ رحمان نافرمان بود. 
ِنَٰمۡح   ۡيَطََٰن َكاَن لِلره ۡيَطََٰنۖۡ إِنه ٱلشه بَِت لَا َتۡعُبِد ٱلشه

َ
أ َيَٰٓ

ا   ٤٤ َعِصي ٗ

ترسم که از ]جانب هللا[ رحمان ن می. پدر جان، م 45

عذابی به تو رسد و ]در دوزخ[ از دوستان ]و همنشیناِن[  

 شیطان باشی«.

ِنَٰمۡح َفَتُكوَن   َِن ٱلره َك َعَذاب  م  ن َيَمسه
َ
َخاُف أ

َ
بَِت إِن ِٓي أ

َ
أ َيَٰٓ

ا  ۡيَطَِٰن َولِي ٗ  ٤٥ لِلشه

های من . ]آزر[ گفت: »ای ابراهیم، آیا از معبود46

ات[ دست برنداری، قطعاً ردانی؟ اگر ]از عقیدهرویگ

 کنم؛ ]برو[ و مدت زیادى از من دور شو«. سنگسارت می

هۡم تَنَتهِ   إِبَۡرَٰهِيُمۖۡ لَئِن ل نَت َعۡن َءالَِهتِي َيَٰٓ
َ
َراِغٌب أ

َ
قَاَل أ

ا  ۡرُجمَنهَكۖۡ َوٱۡهُجۡرنِي َملِي ٗ
َ
 ٤٦ لَأ

جانب من[ بر تو.  . ]ابراهیم[ گفت: »سالم ]و امنیت از 47

به زودی از پروردگارم برایت آمرزش خواهم خواست. 

 تردید، او نسبت به من بسیار مهربان است. بی

ا  ۡسَتۡغفُِر لََك َرب ِٓيِۖ إِنهُهۥ َكاَن بِي َحفِي ٗ
َ
 ٤٧ قَاَل َسَلٌَٰم َعلَۡيَكۖۡ َسأ
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خوانید . و از شما ]کافران[ و آنچه به جای هللا می48

خوانم. امید است كه  کنم و پروردگارم را میگیری میکناره

 بهره نباشم«.در خواندِن پروردگارم ]از اجابت[ بى 

ۡدُعواْ َرب ِي َعَسيَٰٓ  
َ
ِ َوأ ۡعتَِزلُُكۡم َوَما تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله

َ
َوأ

ا  ُكوَن بُِدعَآِء َرب ِي َشقِي ٗ
َ
هٓا أ ل

َ
 ٤٨ أ

کردند  به جای هللا عبادت می . هنگامی که از آنان و آنچه49

اش[ یعقوب را به  گیری کرد، ]پسرش[ اسحاق و ]نوهکناره

 او بخشیدیم و همه ]آنان[ را پیامبر نمودیم. 

ۥٓ   ِ وََهۡبَنا لَُه ا ٱۡعتََزلَُهۡم َوَما َيۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله فَلَمه
ا  ا َجَعلَۡنا نَبِي ٗ

 ٤٩ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَبۖۡ وَُكل ٗ

مند ساختیم و ]در و ایشان را از رحمت خویش بهره .50

 میان مردم آوازۀ بلند و[ نام نیکو برایشان نهادیم. 
ا  ۡحمَتَِنا وََجَعلَۡنا لَُهۡم لَِساَن ِصۡدٍق َعلِي ٗ ِن ره  ٥٠ َووََهۡبَنا لَُهم م 

تردید، او . و در این کتاب، از موسی یاد کن. بی51

 ی پیامبر بود.اای[ مخلص و فرستاده]برگزیده 
ْۚ إِنهُهۥ َكاَن ُمخۡلَٗصا وََكاَن رَُسولٗا   َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب ُموَسيَٰٓ

ا   ٥١ نهبِي ٗ

. و ]ما[ او ]=موسى[ را از كناره ]كوه[ طور و سمت 52

کنان ]به خویش[  راست ]خودش[ ندا دادیم و او را مناجات

 نزدیک ساختیم. 

ورِ  ا  َوَنََٰديَۡنَُٰه ِمن َجانِِب ٱلطُّ ۡبَنَُٰه َنِجي ٗ ۡيَمِن َوَقره
َ
 ٥٢ ٱلۡأ

. و از رحمت خود، برادرش هارون را به عنوان پیامبر به  53

 وی عطا کردیم.
ا  َخاهُ َهَُٰروَن نَبِي ٗ

َ
ۡحمَتَِنآ أ  ٥٣ َووََهۡبَنا لَُهۥ ِمن ره

تردید، او . و در این کتاب، از اسماعیل یاد کن. بی54

 ای پیامبر بود.فرستاده وعده و راست
ْۚ إِنهُهۥ َكاَن َصادَِق ٱلۡوَۡعِد وََكاَن   َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب إِۡسَمَٰعِيَل

ا   ٥٤ رَُسولٗا نهبِي ٗ

داد اش را به نماز و زکات فرمان می. و ]همواره[ خانواده55

 و نزد پروردگارش پسندیده بود. 
ةِ َوٱ  لَوَٰ ۡهلَُهۥ بِٱلصه

َ
ُمُر أ

ۡ
ةِ وََكاَن ِعنَد َرب ِهِۦ  وََكاَن يَأ َكوَٰ لزه
ا   ٥٥ َمۡرِضي ٗ

تردید، او  . و در این کتاب، از ادریس یاد کن. بی56

 گفتار پیامبری بود. راست
ا  يٗقا نهبِي ٗ ِ  ٥٦ َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب إِۡدرِيَسْۚ إِنهُهۥ َكاَن ِصد 

 ٥٧ انًا َعلِيًّا َوَرَفۡعَنَُٰه َمكَ  . و ]ما[ او را به مقامی بلند برکشیدیم. 57

. اینان کسانی از پیامبران هستند که هللا نعمت 58

]هدایت[ به آنان داد؛ ]افرادی[ از فرزندان آدم و از كسانى 

[ سوار كردیم و از فرزندان ابراهیم  كه همراه نوح ]بر كشتى

و یعقوب و از ]جمله[ افرادی كه هدایت کردیم و برگزیدیم  

شد، رحمان بر آنان خوانده مى []و[ هر گاه آیات ]پرودگار

 افتادند.كنان و گریان به خاک مىسجده

ِيهةِ   بِي ِـَۧن ِمن ُذر  َِن ٱلنه ُ َعلَۡيِهم م  ۡنَعَم ٱَّلله
َ
هِذيَن أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

َِٰٓءيَل   ِيهةِ إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَر ۡن َحمَلَۡنا َمَع نُوٖح َوِمن ُذر  َءاَدَم َوِممه
ۡن  ِنَٰمۡح  َوِممه ْۚ إَِذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰت ٱلره َهَدۡيَنا َوٱۡجَتبَۡيَنآ

 ٥٨ ْۤاوُّرَخ اٗدَّجُس َوبُِكي ٗا۩
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. پس از آنان، جانشینانى گمراه و ناشایست آمدند كه 59

انگارى نمودند[ و از  نماز را تباه ساختند ]و در آن سهل

کیفرِ[ ها ]و شهوات[ پیروى كردند؛ و به زودى ]هوس

 گمراهى ]خویش[ را خواهند دید.

َة َوٱتهَبُعواْ   لَوَٰ َضاُعواْ ٱلصه
َ
۞فََخلََف ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم َخلٌۡف أ

َِٰتِۖ فََسۡوَف يَلَۡقۡوَن َغيًّا  َهَو  ٥٩ ٱلشه

. مگر کسی که توبه نمود و ایمان آورد و کاری شایسته 60

شوند و هیچ ستمی بر آنان کرد، اینان به بهشت داخل می

 رود.ی نم

ْوَلَٰٓئَِك يَۡدُخلُوَن  
ُ
ها َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَأ إِل

ا   ٦٠ ٱلۡجَنهَة َولَا ُيۡظلَُموَن َشۡيـ ٗ

هایی جاودان که ]هللا[ رحمان از ]عالم[ غیب ]و . باغ61

نادیده[ به بندگانش وعده داده است. یقیناً وعدۀ او آمدنی 

 است.

تِ 
َِٰت َعۡدٍن ٱله ي وََعَد ٱلرهۡحَمَُٰن ِعَباَدهُۥ بِٱلَۡغۡيِبِۚ إِنهُهۥ َكاَن  َجنه

ا  تِي ٗ
ۡ
 ٦١ وَۡعُدهُۥ َمأ

شنوند ]و گفتارشان[ جز ای نمی. در آنجا سخن بیهوده62

سالم ]و تحیت نیست[؛ و در آنجا برایشان ]هر[ صبح و 

 حساب فراهم[ است. ]بی شام روزی

ها  ها يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغًوا إِل َسَلَٰٗماۖۡ َولَُهۡم رِزُۡقُهۡم فِيَها بُۡكَرٗة   ل
ا   ٦٢ وََعِشي ٗ

. این همان بهشتی است که به هر كس از بندگانمان 63

 دهیم.که ]در دنیا[ پرهیزگار باشد به میراث می
ا   ٦٣ تِلَۡك ٱلۡجَنهُة ٱلهتِي نُورُِث ِمۡن ِعَبادِنَا َمن َكاَن تَقِي ٗ

[ »]ما فرشتگان[ جز به  محمد بگو:. و ]ای جبرئیل، به 64

آییم. او حاکم بر آینده و گذشته  فرمان پروردگارت فرود نمی

 . و حاِل ماست؛ و پروردگارت فراموشکار نیست

يِۡديَنا َوَما َخلَۡفَنا َوَما 
َ
ۡمرِ َرب َِكۖۡ لَُهۥ َما َبيَۡن أ

َ
ها بِأ ُل إِل َوَما نَتَنَزه

َٰلَِكْۚ َوَما َكاَن َربُّ  ا َبيَۡن َذ  ٦٤ َك نَِسي ٗ

ها و زمین و آنچه میان . ]همان[ پروردگار آسمان65

آنهاست؛ پس او را عبادت کن و بر عبادتش شکیبا ]و پایدار[ 

 شناسی؟«باش. آیا ]همانند و[ همنامی برایش می

ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَما فَٱۡعُبۡدهُ َوٱۡصَطبِۡر  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو رهبُّ ٱلسه

ا لِعَِبََٰدتِهۚۦِْ هَ   ٦٥ ۡل َتۡعلَُم لَُهۥ َسِمي ٗ

گوید: »آیا هنگامی که بمیرم، به  . و انسان ]کافر[ می66

 آورد؟« راستی مرا زنده ]از گور[ بیرون خواهند 
ۡخَرُج َحيًّا 

ُ
ِءَذا َما ِمتُّ لََسۡوَف أ

َ
 ٦٦ َويَُقوُل ٱلۡإِنَسَُٰن أ

آورد که ما پیش از این او را  . آیا انسان به یاد نمی67

 که هیچ نبود؟ یم، در حالی آفرید
ا  نها َخلَۡقَنَُٰه ِمن َقۡبُل َولَۡم يَُك َشۡيـ ٗ

َ
َولَا يَۡذُكُر ٱلۡإِنَسَُٰن أ

َ
 ٦٧ أ

. پس سوگند به پروردگارت که یقیناً آنان ]= منکران  68

قیامت[ را با شیاطین محشور خواهیم کرد؛ سپس همه را  

 کنیم.زانودرآمده گرداگرد دوزخ حاضر می به

َيَِٰطيَن ُثمه لَُنۡحِضَرنهُهۡم َحۡوَل  فََورَ  ب َِك لََنۡحُشَرنهُهۡم َوٱلشه
ا   ٦٨ َجَهنهَم ِجثِي ٗ

. سپس از هر گروهی، کسانی را که در برابر ]فرمان 69

 کشیم.اند بیرون میتر بودههللا[ رحمان سرکش 
ِنَٰمۡح َشدُّ عَلَى ٱلره

َ
ُهۡم أ يُّ

َ
ِ ِشيَعٍة أ

ا ُثمه لََننزَِعنه ِمن ُكل   ٦٩  ِعتِي ٗ

که برای ]درافتادن به[  . آنگاه یقیناً ما به ]حال[ کسانی 70

 آن ]آتش مهیب[ سزاوارترند، داناتریم. 
ا  ۡولَيَٰ بَِها ِصلِي ٗ

َ
هِذيَن ُهۡم أ ۡعلَُم بِٱل

َ
 ٧٠ ُثمه لََنۡحُن أ
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. و هیچ یک از شما ]مردم[ نیست، مگر آنکه وارد آن  71

برای عبور و دیدن، کافران برای ورود و گردد؛ ]مؤمنان می

ماندن[. این ]امر،[ همواره بر پروردگارت حکمی حتمی 

 است.

ا  ۡقِضي ٗ ها َوارُِدَهاْۚ َكاَن عَلَىَٰ َرب َِك َحۡتٗما مه ِنُكۡم إِل  ٧١ َوِإن م 

اند ]از آتش[  . سپس كسانى را كه پرهیزگاری كرده72

در آن رها   زانودرآمدهدهیم و ظالمان را بهنجات مى 

 كنیم.مى

ا  َٰلِِميَن فِيَها ِجثِي ٗ نََذُر ٱلظه هِذيَن ٱتهَقواْ وه ي ٱل  ٧٢ ُثمه ُنَنج ِ

شود،  که آیات روشن ما بر آنان تالوت می . و هنگامی73

اند که ایمان آورده اند به افرادیکه کفر ورزیدهکسانی 

 گویند: »كدام یک از ]ما[ دو گروه، جایگاهی بهتر ومی

 مجلسی نیکوتر دارد؟« 

هِذيَن   هِذيَن َكَفُرواْ لِل َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت قَاَل ٱل
ۡحَسُن نَِدي ٗا 

َ
َقاٗما َوأ يُّ ٱلَۡفرِيَقيِۡن َخيۡر  مه

َ
 ٧٣ َءاَمُنٓواْ أ

ها را پیش از آنان نابود کردیم که ثروتی . چه بسیار نسل74

 تر داشتند.ستهبیشتر و ظاهری آرا
َثَٰٗثا َورِۡءٗيا 

َ
ۡحَسُن أ

َ
ِن قَۡرٍن ُهۡم أ ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 

َ
 ٧٤ َوَكۡم أ

[  . ]ای پیامبر،[ بگو: »هر کس که در گمراهى است، ]هللا75

اش بیشتر شود[ تا دهد ]تا گمراهیرحمان به او مهلت مى

زمانی که وعدۀ الهی را ]به چشم خود[ ببینند: یا عذاب 

[ یا ]کیفرِ[ قیامت. پس به زودى خواهند دانست که  ]دنیا

 تر است«.چه کسی جایگاهش بدتر و سپاهش ناتوان

اْۚ َحتهيَٰٓ إَِذا   َلَٰلَةِ فَلَۡيۡمُدۡد لَُه ٱلرهۡحَمَُٰن َمدًّ قُۡل َمن َكاَن فِي ٱلضه
اَعَة  ا ٱلسه ا ٱلَۡعَذاَب َوِإمه ۡواْ َما يُوَعُدوَن إِمه

َ
فََسَيۡعلَُموَن َمۡن  َرأ

ۡضَعُف ُجنٗدا
َ
كَاٗنا َوأ  ٧٥ ُهَو َشر   مه

اند، هللا بر هدایتشان یافتهکه راه. و ]اما[ کسانی 76

های پایدار ]= رفتار و گفتار شایسته[ در  افزاید؛ و نیکیمی

 پیشگاه پروردگارت، پاداشی بهتر و سرانجامی نیکوتر دارد.

هِذينَ  ُ ٱل َٰلَِحَُٰت   َويَزِيُد ٱَّلله ٱۡهَتَدۡواْ ُهٗدىِۗ َوٱلَۡبَٰقَِيَُٰت ٱلصه
ا َردًّ  ٧٦ َخيٌۡر ِعنَد َرب َِك ثََواٗبا وََخيۡر  مه

. آیا دیدی آن کسی را که به آیات ما کافر شد و گفت:  77

»قطعاً مال و فرزند ]فراوانی در آخرت[ به من داده خواهد 

 شد«؟

هِذي َكَفَر أَـِبَيَٰتَِنا  فََرَءيَۡت ٱل
َ
وَتيَنه َمالٗا َوَولًَدا أ

ُ
 ٧٧ َوَقاَل لَأ

. آیا او بر غیب آگاهی یافته یا از ]هللا[ رحمان پیمانی  78

 گرفته است؟ 
ِنَٰمۡح َعۡهٗدا  خََذ ِعنَد ٱلره ِم ٱته

َ
لََع ٱلَۡغۡيَب أ طه

َ
 ٧٨ أ

نویسیم و بر اش را می. ]هرگز[ چنین نیست؛ گفته79

 .افزاییمعذابش می
هاْۚ  اَكل  ٧٩ َسَنۡكُتُب َما َيُقوُل َوَنُمدُّ لَُهۥ ِمَن ٱلَۡعَذاِب َمد ٗ

گوید از او به ارث  . و آنچه ]از اموال و فرزندان[ که می80

 آید.بریم و ]روز قیامت، نیازمند و[ تنها نزد ما میمی
تِيَنا فَۡرٗدا

ۡ
 ٨٠ َونَرِثُُهۥ َما َيُقوُل َويَأ

اند تا ]یاور معبودانی برگزیده. و ]مشرکان[ به جای هللا 81

 و[ پشتیبانشان باشند.
ا  ِ َءالَِهٗة ل َِيُكونُواْ لَُهۡم ِعز ٗ خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله  ٨١ َوٱته

. چنین نیست؛ ]بلکه آن معبودها در قیامت[ عبادت آنان 82

 را انکار خواهند کرد و دشمنشان خواهند بود. 
هاْۚ َسَيۡكُفُروَن بِعَِباَدتِِهمۡ  ا َكل  ٨٢  َويَُكونُوَن َعلَۡيِهۡم ِضدًّ
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. ]ای پیامبر،[ آیا ندیدی كه ما شیاطین را بر كافران 83

های خود[ تحریک كنند ]و از  فرستادیم تا آنان را ]با وسوسه

 راِه هللا بازدارند[؟ 

ا  ز ٗ
َ
َٰفِرِيَن تَُؤزُُّهۡم أ َيَِٰطيَن عَلَى ٱلَۡك ۡرَسلَۡنا ٱلشه

َ
نهآ أ

َ
لَۡم تََر أ

َ
 ٨٣ أ

. پس دربارۀ ]نابودِی[ آنان شتاب نکن. جز این نیست که  84

ما ]روزهای مرگ و فرارسیدِن عذاب را[ به دقت برایشان 

 شماریم. می

ا  ٨٤ فَلَا َتۡعَجۡل َعلَۡيِهۡمۖۡ إِنهَما َنُعدُّ لَُهۡم َعد ٗ

[ روزى كه پرهیزگاران را ]با عزت و احترام[ به  . ]یاد كن از85

 آوریم.ن گِرد میمهمانی ]هللا[ رحما
ِنَٰمۡح َوۡفٗدا  ٨٥ يَۡوَم َنحُۡشُر ٱلُۡمتهقِيَن إِلَي ٱلره

 ٨٦ َونَُسوُق ٱلُۡمۡجرِِميَن إِلَيَٰ َجَهنهَم وِۡرٗدا رانیم.کام به سوی جهنم می. و مجرمان را تشنه86

که ]با  . آنان هرگز ]توان[ شفاعت ندارند؛ مگر کسی 87

اش،[ از ]هللا[ رحمان پیمانی گرفته شایستهایمان و عمل 

 باشد. 

ِنَٰمۡح َعۡهٗدا خََذ ِعنَد ٱلره ها َمِن ٱته َفََٰعَة إِل ها َيۡملُِكوَن ٱلشه  ٨٧ ل

. و ]مشرکان[ گفتند: »]هللا[ رحمان، فرزندی ]برای 88

 خویش[ برگزیده است«. 
خََذ ٱلرهۡحَمَُٰن َولَٗدا  ٨٨ َوَقالُواْ ٱته

]با این ادعا[ چیزی بسیار زشت ]به میان[   . به راستی89

 آوردید!
ا   ٨٩ لهَقۡد ِجۡئُتۡم َشۡيـ ًا إِد ٗ

ها از هم  . از این ]سخن کفرآمیز،[ نزدیک است آسمان90

 ها در هم بشکنند و فروریزند. بپاشد و زمین بشکافد و کوه
ۡرُض وَ 

َ
ۡرَن ِمۡنُه َوتَنَشقُّ ٱلۡأ َُٰت َيَتَفطه َمََٰو َتخِرُّ ٱلِۡجَباُل  تَكَاُد ٱلسه

ا   ٩٠ َهدًّ

ِنَٰمۡح َولَٗدا  اند.. ]چرا[ که برای ]هللا[ رحمان فرزندی ادعا کرده 91 ن َدَعۡواْ لِلره
َ
 ٩١ أ

ن َيتهِخَذ َولًَدا . و هرگز سزاوار ]هللا[ رحمان نیست که فرزندی برگزیند.92
َ
ِنَٰمۡح أ  ٩٢ َوَما يَۢنَبِغى لِلره

زمین هیچ كسى نیست، مگر آنكه ]در  ها و . در آسمان93

 آید.وار نزد هللا رحمان مىروز قیامت، خاکسار و[ بنده
ِنَٰمۡح َعۡبٗدا  هٓا َءاتِي ٱلره ۡرِض إِل

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٩٣ إِن ُكلُّ َمن فِي ٱلسه

. یقیناً ]هللا همۀ[ آنان را در شمار آورده و درست 94

 برشمرده است. 
َُٰهۡم وَ  ۡحَصى

َ
الهَقۡد أ ُهۡم َعد ٗ  ٩٤ َعده

شان روز قیامت، تنها ]و تهیدست[ نزد او . و همگی95

 شوند.حاضر می 
 ٩٥ وَُكلُُّهۡم َءاتِيهِ يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ فَۡرًدا

اند اند و کارهای شایسته کردهکه ایمان آورده . کسانی96

های بندگانش[ محبتی برایشان یقیناً ]هللا[ رحمان ]در دل

 نهاد.خواهد 

َٰلَِحَِٰت َسَيۡجَعُل لَُهُم ٱلرهۡحَمَُٰن   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
ا  ٩٦ ُود ٗ
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تردید، ما این ]قرآن[ را بر زبان تو آسان  . ]ای پیامبر،[ بی97

گران نمودیم تا پرهیزگاران را با آن بشارت دهی و ستیزه

 ]سرسخت[ را بیم دهی. 

ۡرَنَٰهُ  َر بِهِ ٱلُۡمتهقِيَن َوتُنِذَر بِهِۦ قَۡوٗما  فَإِنهَما يَسه ِ  بِلَِسانَِك لُِتبَش 
ا ُّد ٗ  ٩٧ ل

های گذشته را پیش از آنان نابود . و چه بسیار نسل98

کنی یا یک از آنان را احساس میکردیم. آیا ]وجود[ هیچ

 شنوی؟ کمترین صدایی از آنان می

ِن   ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 
َ
ۡو  َوَكۡم أ

َ
َحٍد أ

َ
ِۡن أ قَۡرٍن َهۡل ُتحِسُّ ِمۡنُهم م 

 ٩٨ تَۡسَمُع لَُهۡم رِۡكَزُۢا
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طه سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ طه . طه ]= طا. ها[. 1

نَزلَۡنا َعلَۡيَك ٱلُۡقۡرَءاَن لِتَۡشَقىَٰٓ  رنج بیفتی. . ]ای پیامبر، ما[ قرآن را بر تو نازل نکردیم تا در 2
َ
 ٢ َمآ أ

. ]آن را نفرستادیم[ مگر آنکه پندی باشد برای هر کس که  3

 ترسد.]از عذاب الهی[ می
ها تَۡذكَِرٗة ل َِمن َيخَۡشيَٰ   ٣ إِل

ای است از جانب آن ذاتی که  . ]این قرآن،[ فروفرستاده4

 را آفریده است.های بلند زمین و آسمان
َِٰت ٱلُۡعلَى  َمََٰو ۡرَض َوٱلسه

َ
ۡن َخلََق ٱلۡأ ِمه  ٤ تَنِزيلٗا م 

. ]پروردگار[ رحمان ]آن گونه كه شايسته جالل و مقام  5

 اوست[ بر عرش قرار گرفت.
 ٥ ٱلرهۡحَمَُٰن عَلَى ٱلَۡعۡرِش ٱۡسَتَوىَٰ 

ها و زمین و آنچه میان آنهاست و آنچه  . آنچه در آسمان6

 ]پنهان[ است ]همگی[ از آِن اوست. زیر خاک
ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَما َوَما َتحَۡت  

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو لَُهۥ َما فِي ٱلسه

 ٦ ٱلثهَرىَٰ 

. و اگر سخن آشکار بگویی ]یا آن را پنهان داری،[ یقیناً او  7

 داند. تر ]از آن[ را نیز می]راز[ نهان و ]حتی[ نهان
ۡخَفىَوِإن َتجَۡهۡر بِٱلۡقَ 

َ
ره َوأ ِ  ٧ ۡوِل فَإِنهُهۥ َيۡعلَُم ٱلس 

حق[ جز او نیست ]و[ . هللا است که هیچ معبودی ]به8

 ها از آِن اوست.نیکوترین نام
ۡسَمآُء ٱلۡحُۡسَنيَٰ 

َ
ها ُهَوۖۡ لَُه ٱلۡأ ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل  ٨ ٱَّلله

ََٰك َحِديُث ُموَسيَٰٓ وََهۡل  . ]ای پیامبر،[ آیا خبر موسی به تو رسیده است؟ 9 تَى
َ
 ٩ أ

ش گفت:  اکه آتشی را ]از دور[ دید و به خانواده . آنگاه10

ام. شاید  ای[ درنگ کنید ]که[ من آتشی دیده»]لحظه

ای از آن برایتان بیاورم یا کنار آن آتش راهنمایی شعله

 بیابم«.

 َ ۡهلِهِ ٱۡمُكُثٓواْ إِن ِٓي َءان
َ
ۡسُت نَاٗرا لهَعل ِٓى  إِۡذ َرَءا نَاٗرا َفَقاَل لِأ

ارِ ُهٗدى  ِجُد عَلَى ٱلنه
َ
ۡو أ

َ
ِۡنَها بَِقبٍَس أ  ١٠ َءاتِيُكم م 

. وقتی نزد آن ]آتش[ آمد، نِدا داده شد که: »ای 11

 موسی،
ََٰها نُوِدَي َيَُٰموَسيَٰٓ  تَى

َ
آ أ  ١١ فَلَمه

. به راستی، من پروردگارت هستم؛ پس ]برای مناجات  12

ت را درآور ]که[ در حقیقت، تو در هایبا پروردگار[ کفش 

 سرزمین مقدس »طُوی« هستی.

ِس ُطٗوى نَا۠ َربَُّك فَٱۡخلَۡع َنۡعلَۡيَك إِنهَك بِٱلَۡوادِ ٱلُۡمَقده
َ
 ١٢ إِن ِٓي أ

. و من تو را ]به پیامبری[ برگزیدم؛ پس به آنچه وحی 13

 شود گوش فرا دار: می
نَا ٱۡختَۡرتَُك فَٱۡسَتِمۡع لَِما يُو 

َ
 ١٣ َحيَٰٓ َوأ
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حق[ جز من  تردید، منم »هللا« که هیچ معبودی ]به. بی14

 نیست؛ پس مرا عبادت کن و برای یاد من نماز برپا دار. 
َة   لَوَٰ قِِم ٱلصه

َ
نَا۠ فَٱۡعُبۡدنِي َوأ

َ
هٓا أ ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل نَا ٱَّلله

َ
إِنهنِٓي أ

 ١٤ لِِذۡكرِيٓ 

خواهم ]وقت[ آن  می. یقیناً قیامت آمدنی است؛ ]ولی[ 15

را پنهان دارم تا به هر کسی در برابر ]کار و[ تالشی که  

 کند پاداش داده شود.می

ۡخفِيَها لُِتۡجَزىَٰ ُكلُّ َنۡفِۭس بَِما  
ُ
َكاُد أ

َ
اَعَة َءاتَِيٌة أ إِنه ٱلسه

 ١٥ تَۡسَعىَٰ 

هایش  که به آن ایمان ندارد و از هوس. پس مبادا کسی 16

از ]نیکوکاری و آمادگی برای[ آن بازدارد  کند، تو راپیروی می

 شوی. که هالک می

َُٰه   ها يُۡؤِمُن بَِها َوٱتهَبَع َهَوى نهَك َعۡنَها َمن ل فَلَا يَُصده
 ١٦ َفتَۡرَدىَٰ 

 ١٧ َوَما تِلَۡك بَِيِمينَِك َيَُٰموَسيَٰ  . و ای موسی، آن چیست به ]دست[ راستت؟« 17

کنم و با آن تکیه می. او گفت: »این عصای من است؛ بر 18

ریزم و کارهای آن برای گوسفندانم ]برگ درختان را[ فرومی

 کنم[. دیگری ]نیز[ با آن دارم ]که برآورده می

ُهشُّ بَِها عَلَىَٰ َغَنِمي َولَِي  
َ
ُؤاْ َعلَۡيَها َوأ تََوكه

َ
قَاَل ِهَي َعَصاَي أ

ۡخَرىَٰ 
ُ
 ١٨ فِيَها َمـ َارُِب أ

لۡقَِها َيَُٰموَسيَٰ  ، آن را بیفکن«. . ]هللا[ فرمود: »ای موسی19
َ
 ١٩ قَاَل أ

. ]موسی[ آن را ]بر زمین[ افکند و ناگهان ]تبدیل به[  20

 خزید. ماری شد که به سرعت می
ََٰها فَإَِذا ِهَي َحيهة  تَۡسَعىَٰ  لَۡقى

َ
 ٢٠ فَأ

. ]هللا[ فرمود: »آن را بگیر و نترس. به زودی آن را به  21

 گردانیم.بازمیشکل اولش 
ولَيَٰ 

ُ
 ٢١ قَاَل ُخۡذَها َولَا َتخَۡفۖۡ َسُنعِيُدَها ِسيَرَتَها ٱلۡأ

[  هیچ گزندى ]به عنوان. و دستت را در بغل كن تا بدون 22

 [ بیرون آید.اى دیگر، سفید ]و درخشانمعجزه
َوٱۡضُمۡم يََدَك إِلَيَٰ َجَناِحَك َتخُۡرۡج َبۡيَضآَء ِمۡن َغيِۡر ُسوٍٓء  

ۡخَرىَٰ َءا 
ُ
 ٢٢ يًَة أ

. ]هدف از ارایه این دو معجزه، این بود[ که برخی از  23

 های بزرگ خویش را به تو نشان دهیم. نشانه
 ٢٣ لِنُِريََك ِمۡن َءاَيَٰتَِنا ٱلُۡكبَۡرى 

تردید، ]کفر ورزیده . ]اینک[ به سوی فرعون برو ]که[ بی24

 و[ سرکشی کرده است«. 
 ٢٤ نهُهۥ َطَغىَٰ ٱۡذَهۡب إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن إِ 

ام . ]موسی[ گفت: »پروردگارا، بر ]حوصله و[ شکیبایی25

 بیفزای 
ِ ٱۡشَرۡح لِي َصۡدرِي   ٢٥ قَاَل َرب 

ۡمرِي  . و کارم را برایم آسان گردان26
َ
ۡر لِٓي أ ِ  ٢٦ َويَس 

ِن ل َِسانِي . و گره از زبانم باز کن27  ٢٧ َوٱۡحلُۡل ُعۡقَدٗة م 
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 ٢٨ َيۡفَقُهواْ قَۡولِي  دریابند. . تا سخنم را 28

ۡهلِى  . و یاوری از ]افراد[ خاندانم برای من قرار بده؛ 29
َ
ِۡن أ  ٢٩ َوٱۡجَعل ل ِي َوزِيٗرا م 

ِخي . هارون، برادرم را. 30
َ
 ٣٠ َهَُٰروَن أ

ۡزرِي  . پشتم را با او محکم کن؛ 31
َ
ۦٓ أ  ٣١ ٱۡشُدۡد بِهِ

ۡمرِي کن . و او را در کار ]رسالت[ من شریک 32
َ
ۡشِرۡكُه فِٓي أ

َ
 ٣٢ َوأ

 ٣٣ كَۡي نَُسب َِحَك َكثِيٗرا . تا تو را بسیار به پاكى بستاییم33

 ٣٤ َونَۡذُكَرَك َكثِيًرا  . و بسیار یادت کنیم. 34

 ٣٥ إِنهَك ُكنَت بَِنا بَِصيٗرا تردید، تو به ]حال[ ما بینایی«.. بی35

وتِيَت ُسۡؤلََك َيَُٰموَسيَٰ  ات به تو داده شد.خواسته. ]هللا[ فرمود: »ای موسی، 36
ُ
 ٣٦ قَاَل قَۡد أ

. در حقیقت، ما ]پیشتر[ یک بار دیگر ]نیز[ بر تو منت 37

 نهاده بودیم.
ۡخَرىَٰٓ 

ُ
ًة أ  ٣٧ َولََقۡد َمَننها َعلَۡيَك َمره

. آنگاه كه آنچه را كه ]باید دربارۀ حفاظت از تو[ الهام 38

 مادرت الهام كردیم:شد به مى
َِك َما يُوَحيَٰٓ  م 

ُ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰٓ أ

َ
 ٣٨ إِۡذ أ

. که: »او را در صندوقی بگذار و آن ]صندوق[ را به دریا  39

[ بینداز تا دریا او را به ساحل بیفکَند ]و[ دشمن ]= رود نیل

من و دشمن او، آن را ]از آب[ بگیرد«؛ و از جانب خویش  

افكندم و ]تو را حمایت کردم[ تا تحت  ها[ بر تومهرى ]در دل

 نظرم پرورش یابى.

ابُوِت فَٱقِۡذفِيهِ فِي ٱلَۡيم ِ فَلُۡيلۡقِهِ ٱلَۡيمُّ   ِن ٱقِۡذفِيهِ فِي ٱلته
َ
أ

لَۡقۡيُت َعلَۡيَك َمحَبهٗة  
َ
ۚۥْ َوأ هُه ُخۡذهُ َعُدو   ل ِي وََعُدو   ل

ۡ
اِحِل يَأ بِٱلسه

ِن ِي َولُِتۡصَنَع عَلَىَٰ َعۡينِيٓ   ٣٩ م 

رفت و ]به  . آنگاه که خواهرت ]در پی صندوقِ تو[ راه می40

خواهید شخصی گفت: »میکسانی که تو را از آب گرفتند[ 

او را به عهده بگیرد؟«   را به شما نشان دهم که سرپرستی 

پس تو را به مادرت بازگرداندیم تا چشمش ]به دیدارت[  

خصی روشن گردد و اندوهگین نباشد؛ و ]بعدها[ تو ش

]قِبطی[ را ُکشتی و ما از اندوه ]و مجازاتِ قتل[ نجاتت 

ها آزمودیم. پس ]از آن،[ چند سال بین  دادیم و تو را بار

مردم َمدیَن به سر بردی؛ آنگاه ای موسی، بر ]طبق[ تقدیر 

 ]الهی و در زمان مقرر به اینجا[ آمدی. 

 َ ُدلُُّكۡم عَل
َ
ۡخُتَك َفَتُقوُل َهۡل أ

ُ
ۖۥۡ  إِۡذ َتۡمِشٓي أ ىَٰ َمن يَۡكُفلُُه

َِك كَۡي َتَقره َعيُۡنَها َولَا َتحَۡزَنْۚ َوَقَتلَۡت َنۡفٗسا   م 
ُ
فَرََجۡعَنََٰك إِلَيَٰٓ أ

ۡهِل  
َ
ََٰك ُفتُوٗناْۚ فَلَبِۡثَت ِسنِيَن فِٓي أ ۡيَنََٰك ِمَن ٱلَۡغم ِ َوَفَتنه َفَنجه

 ٤٠ َمۡدَيَن ُثمه ِجۡئَت عَلَىَٰ قََدرٖ َيَُٰموَسيَٰ 

ای خودم برگزیدم ]تا پیامم را به مردم . و تو را بر41

 برسانی[.
 ٤١ َوٱۡصَطَنۡعُتَك لَِنۡفِسي
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های ]قدرت و یگانگِی[ من  . ]اینک[ تو و برادرت با نشانه42

روانه شوید و در ]دعوت حق و[ یاد کردِن من سستی 

 نورزید. 

ُخوَك أَـِبَيَٰتِي َولَا تَنَِيا فِي 
َ
نَت َوأ

َ
 ٤٢ ذِۡكرِيٱۡذَهۡب أ

. به سوی فرعون بروید که او ]کفر ورزیده و[ سرکشی 43

 کرده است.
 ٤٣ ٱۡذَهَبآ إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن إِنهُهۥ َطَغىَٰ 

. پس به نرمی با او سخن بگویید؛ باشد که پند گیرد یا 44

 ]از عذاب الهی[ بترسد ]و توبه کند[. 
هُهۥ َيتَ  هي ِٗنا لهَعل ۡو َيخَۡشيَٰ َفُقولَا لَُهۥ قَۡولٗا ل

َ
ُر أ  ٤٤ َذكه

. ]موسی و هارون[ گفتند: »پروردگارا، ما بیمناکیم که بر  45

ما پیشدستی نماید ]و پیش از پایان دعوت، مجازاتمان کند[ 

 یا ]در برابر سخن حق[ سرکشی کند«.

ن َيۡطَغىَٰ 
َ
ۡو أ

َ
ن َيۡفُرَط َعلَۡيَنآ أ

َ
 ٤٥ قَالَا َربهَنآ إِنهَنا َنخَاُف أ

[ فرمود: »نترسید ]که[ یقیناً من همراهتان هستم  . ]هللا46

 بینم.شنوم و می]و همه چیز را[ می
َرىَٰ 

َ
ۡسَمُع َوأ

َ
ۖۡ إِنهنِي َمَعُكَمآ أ  ٤٦ قَاَل لَا َتخَافَآ

. پس به سوی او بروید و بگویید: »ما رسوالن پروردگارت  47

اسرائیل را همراه ما بفرست و آنان را ]تحقیر  هستیم. بنی

های روشنی از جانب آزار نکن. به راستی که ما نشانه و[

ایم؛ و سالمتی ]از عذاب الهی[ بر پروردگارت برای تو آورده

 کسی است که از هدایت پیروی کند.

َِٰٓءيَل   ۡرِسۡل َمَعَنا بَنِٓي إِۡسَر
َ
تَِياهُ َفُقولَٓا إِنها رَُسولَا َرب َِك فَأ

ۡ
فَأ

ۡبُهۡمۖۡ قَۡد ِجۡئَنَٰ  ِ َلَُٰم عَلَىَٰ َمِن  َولَا ُتَعذ  ب َِكۖۡ َوٱلسه ِن ره َك أَـِبيَةٖ م 
 ٤٧ ٱتهَبَع ٱلُۡهَدىَٰٓ 

. در حقیقت، به ما وحی شده است که عذاب ]دوزخ[ بر 48

کسی است که ]آیات و معجزات را[ تکذیب کند و ]از دعوت  

 پیامبرش[ روی گرداند«.

نه 
َ
وِحَي إِلَۡيَنآ أ

ُ
هيَٰ إِنها قَۡد أ َب َوتََول  ٤٨ ٱلَۡعَذاَب عَلَىَٰ َمن َكذه

بُُّكَما َيَُٰموَسيَٰ  . ]فرعون[ گفت: »ای موسی، پروردگار شما کیست؟« 49  ٤٩ قَاَل َفَمن ره

. ]موسی[ گفت: »پروردگار ما ]همان[ ذاتی است که به  50

های مناسب[ او را  هر چیزی آفرینشِ ]= ظاهر و ویژگی 

 هدایت نموده است«. بخشیده و سپس ]آن را[ 

ۡعَطىَٰ ُكله َشۡيٍء َخلَۡقُهۥ ُثمه َهَدىَٰ 
َ
هِذٓي أ  ٥٠ قَاَل َربَُّنا ٱل

های . ]فرعون[ گفت: »پس حال ]و سرنوشت[ نسل51

 اند[ چیست؟« گذشته ]که کافر بوده
ولَيَٰ 

ُ
 ٥١ قَاَل َفَما بَاُل ٱلُۡقُروِن ٱلۡأ

وظ[  . ]موسی[ گفت: »دانشِ آن در کتابی ]= لوح محف52

کند و نزد پروردگار من ]ثبت[ است. پروردگارم نه اشتباه می

 نماید.نه فراموش می

ها يَِضلُّ َرب ِي َولَا يَنَسي  ٥٢ قَاَل ِعلُۡمَها ِعنَد َرب ِي فِي كَِتَٰٖبِۖ ل

ای  . آن ]معبودی[ که زمین را برایتان ]همچون[ گهواره53

کرد و از  هایی در آن ایجاد ]محل آسایش[ قرار داد و راه

آسمان آبی فروفرستاد و به وسیلۀ آن، انواع گوناگون  

 گیاهان را ]از زمین[ بیرون آوردیم.

ۡرَض َمۡهٗدا وََسلََك لَُكۡم فِيَها ُسُبلٗا  
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ٱل

ِن نهَباٖت   ۡزَوَٰٗجا م 
َ
ۦٓ أ ۡخرَۡجَنا بِهِ

َ
َمآِء َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
َوأ

 ٥٣ َشتهيَٰ 
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. ]هم خود از آن[ بخورید و ]هم[ چهارپایانتان را ]در آن[  54

هایی ]از قدرت تردید، در این ]امور،[ نشانهبچرانید. بی

 الهی[ برای خردمندان است.

َهيَٰ  ْولِي ٱلنُّ
ُ
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِأ نَۡعََٰمُكۡمْۚ إِنه فِي َذ

َ
 ٥٤ ُكلُواْ َوٱرَۡعۡواْ أ

گردانیم و بار ک[ آفریدیم و به آن بازمی. شما را از آن ]خا55

 آوریم.دیگر ]در قیامت[ از آن بیرون می
۞ِمۡنَها َخلَۡقَنَُٰكۡم َوفِيَها نُعِيُدُكۡم َوِمۡنَها ُنخۡرُِجُكۡم تَاَرةً  

ۡخَرىَٰ 
ُ
 ٥٥ أ

های ]قدرت[ خود ]و . و به راستی ]ما[ همۀ نشانه56

]همه  صداقت رسالت موسی[ را به او نشان دادیم؛ ولی 

 را[ دروغ پنداشت و ]دعوت حق را[ نپذیرفت.

بَيَٰ 
َ
َب َوأ َرۡيَنَُٰه َءاَيَٰتَِنا ُكلهَها فََكذه

َ
 ٥٦ َولََقۡد أ

ای که با  . ]آنگاه[ گفت: »ای موسی، آیا نزد ما آمده57

 جادویَت ما را از سرزمینمان بیرون کنی؟ 
ۡرِضَنا بِِسۡحرِكَ 

َ
ِجۡئتََنا لُِتۡخرَِجَنا ِمۡن أ

َ
 ٥٧  َيَُٰموَسيَٰ قَاَل أ

آوریم؛ پس در  . یقیناً ما نیز جادویی مانند آن برایت می58

اش از هر دو طرف[ یکسان باشد، مکانی که ]فاصله

گاهی میان ما و خود تعیین کن که نه ما از آن خالف  وعده

 کنیم و نه تو. 

ِۡثلِهِۦ فَٱۡجَعۡل بَيَۡنَنا َوبَۡيَنَك مَ  تِيَنهَك بِِسۡحرٖ م 
ۡ
ها  فَلََنأ وِۡعٗدا ل

نَت َمكَاٗنا ُسٗوى
َ
 ٥٨ ُنخۡلُِفُهۥ َنحُۡن َولَٓا أ

گاه شما روز عید باشد که  . ]موسی[ گفت: »وعده59

 شوند«. ]همۀ[ مردم پیش از ظهر جمع می 
اُس ُضٗحي ن ُيحَۡشَر ٱلنه

َ
ِيَنةِ َوأ  ٥٩ قَاَل َموِۡعُدُكۡم يَوُۡم ٱلز 

نیرنگ و حیلۀ خویش را  . آنگاه فرعون بازگشت و ]تمام[ 60

 جمع کرد و ]همراه جادوگرانش به محل مورد نظر[ آمد.
تَيَٰ 

َ
هيَٰ فِرَۡعۡوُن فََجَمَع َكۡيَدهُۥ ُثمه أ  ٦٠ َفَتَول

. موسی به آنان گفت: »وای بر شما! بر هللا دروغ نبندید  61

کس ]با  سازد؛ و یقیناً هر که با عذابی ]سخت[ نابودتان می

 بر هللا[ دروغ بست، زیانکار گشت«.دادِن مردم فریب 

ِ َكِذٗبا   وَسيَٰ َوۡيلَُكۡم لَا َتۡفتَُرواْ عَلَى ٱَّلله قَاَل لَُهم مُّ
 ٦١ فَيُۡسِحَتُكم بَِعَذاٖبِۖ َوقَۡد َخاَب َمِن ٱۡفتََرىَٰ 

شان میان  [ در کار. ]جادوگران پس از هشدار موسی62

 خود اختالف ورزیدند و پنهانی گفتگو کردند.
ۡجَوىَٰ َفَتَنَٰ  واْ ٱلنه َسرُّ

َ
ۡمرَُهم بَيَۡنُهۡم َوأ

َ
 ٦٢ زَُعٓواْ أ

. ]برخی از آنان[ گفتند: »این دو ]نفر[ قطعاً جادوگرند ]و[ 63

خواهند شما را از سرزمینتان بیرون با جادوی خویش می

 کنند و آیین ]و راه و رسِم[ برتر شما را از میان بردارند.

ِۡن  قَالُٓواْ إِۡن َهََٰذَِٰن لََسَٰحِ  ن ُيخۡرَِجاُكم م 
َ
َرَِٰن يُرِيَداِن أ

ۡرِضُكم بِِسۡحرِهَِما َويَۡذَهَبا بَِطرِيَقتُِكُم ٱلُۡمۡثلَىَٰ 
َ
 ٦٣ أ

. پس ]همۀ[ نیرنگ خویش را فراهم کنید ]و به کار 64

بندید[؛ سپس در یک صف ]برای مبارزه[ به پیش آیید. 

تردید، هرکس امروز ]بر دشمن[ چیره شود، پیروز ]و بی

 میاب[ گشته است. کا

فۡلََح ٱلَۡيوَۡم َمِن  
َ
اْۚ َوَقۡد أ ۡجمُِعواْ َكۡيَدُكۡم ُثمه ٱۡئُتواْ َصف ٗ

َ
فَأ

 ٦٤ ٱۡسَتۡعلَىَٰ 

. ]جادوگران[ گفتند: »اى موسى، آیا تو ]آنچه را با خود 65

افكنى یا ]ما[ نخستین كسی باشیم كه  داری[ مى

 افکَند؟« مى

ن  
َ
آ أ َل َمۡن  قَالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِمه وه

َ
ن نهُكوَن أ

َ
آ أ تُلِۡقَى َوِإمه

لَۡقىَٰ 
َ
 ٦٥ أ
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. ]موسی[ گفت: »]نه،[ بلکه، شما بیفکنید«. ناگاه 66

های آنان از جادویشان چنان به  ها و چوبدستی ریسمان

 خزند. نظرش رسید كه گویی به شتاب مى

ْۖۡ فَإَِذا ِحَبالُُهۡم وَِعِصيُُّهۡم ُيخَيهُل  لُۡقوا
َ
إِلَۡيهِ ِمن   قَاَل بَۡل أ

نهَها تَۡسَعىَٰ 
َ
 ٦٦ ِسۡحرِهِۡم أ

وَسيَٰ  . پس موسى در دلش ترسی احساس كرد.67 وَۡجَس فِي َنۡفِسهِۦ ِخيَفٗة مُّ
َ
 ٦٧ فَأ

عۡلَىَٰ  . گفتیم: »نترس ]که[ تو قطعاً ]پیروز و[ برتری. 68
َ
نَت ٱلۡأ

َ
 ٦٨ قُلَۡنا لَا َتخَۡف إِنهَك أ

د داری بیفکن تا ]تمام[  . و آنچه را که در دست راست خو69

اند، تردید، آنچه آنان ساختهاند ببلعد. بیآنچه را که ساخته

فقط نیرنگِ جادوگر است و جادوگر هر جا که باشد ]و هر 

 گردد«. چه کند[، پیروز نمی

ْۖۡ إِنهَما َصَنُعواْ َكۡيُد   لِۡق َما فِي يَِمينَِك تَلَۡقۡف َما َصَنُعٓوا
َ
َوأ

تَيَٰ َسَِٰحرِٖۖ َولَا ُيفۡ 
َ
اِحُر َحيُۡث أ  ٦٩ لُِح ٱلسه

که موسی عصایش را بر زمین انداخت، به مار  . ]هنگامی70

های آنان را بلعید[ آنگاه بزرگی تبدیل شد و ساخته

جادوگران به سجده افتادند ]و[ گفتند: »به پروردگار هارون و 

 موسی ایمان آوردیم«.

ٗدا  َحَرُة ُسجه لِۡقَى ٱلسه
ُ
ِ َهَُٰروَن َوُموَسيَٰ فَأ  ٧٠ قَالُٓواْ َءاَمنها بَِرب 

. ]فرعون[ گفت: »آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم به  71

او ایمان آوردید؟ قطعاً او بزرگِ شماست كه به شما 

جادوگری آموخته است. پس قطعاً دست و پاى شما را بر 

تان را  كنم و همگیعكس یكدیگر ]از چپ و راست[ قطع مى

آویزم و آنگاه خوب خواهید هاى نخل به دار مىتنهاز 

تر و یک از ما سختدانست که عذاب ]و شکنجۀ[ کدام 

 تر است؛ ]من یا پروردگارِ موسی[«. پاینده 

هِذي   ۡن َءاَذَن لَُكۡمۖۡ إِنهُهۥ لََكبِيُرُكُم ٱل
َ
قَاَل َءاَمنُتۡم لَُهۥ َقۡبَل أ

َعنه  ِ ۖۡ فَلَُأَقط  ۡحَر ِ ِۡن   َعلهَمُكُم ٱلس  رُۡجلَُكم م 
َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
أ

َنآ  يُّ
َ
َصل َِبنهُكۡم فِي ُجُذوِع ٱلنهۡخِل َولََتۡعلَُمنه أ

ُ
ِخَلَٰٖف َولَأ

ۡبَقىَٰ 
َ
َشدُّ َعَذاٗبا َوأ

َ
 ٧١ أ

. ]جادوگران[ گفتند: »هرگز ]پیروی از[ تو را بر این دالیل  72

روشنی که برایمان آمده است و ]همچنین[ بر آن که ما را  

دهیم؛ پس به هر حکمی که  یده است ترجیح نمی آفر

توانی در زندگِی این دنیا  خواهی، حکم کن. تو فقط میمی

 حکم کنی.

 ۡۖ هِذي َفَطَرنَا قَالُواْ لَن نُّۡؤثَِرَك عَلَىَٰ َما َجآَءنَا ِمَن ٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱل
َة ٱلدُّ  نَت قَاٍضِۖ إِنهَما َتۡقِضي َهَِٰذهِ ٱلۡحََيوَٰ

َ
 ٧٢ ۡنَيآ فَٱقِۡض َمآ أ

تردید، ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهانمان و  . بی73

آنچه را از جادوگری بر ما تحمیل کردی ببخشاید؛ و هللا بهتر  

 تر است«. و پاینده 

ۡكرَۡهَتَنا َعلَۡيهِ ِمَن  
َ
إِنهآ َءاَمنها بَِرب َِنا لَِيۡغفَِر لََنا َخَطََٰيََٰنا َوَمآ أ

 ُ ۡحرِِۗ َوٱَّلله ِ ۡبَقىَٰٓ ٱلس 
َ
 ٧٣  َخيۡر  َوأ

. هرکس در پیشگاِه پروردگارش، گناهکار حاضر شود،  74

میرد ]که رهایی  یقیناً آتش دوزخ برای اوست؛ در آنجا نه می

 [ زندگى كند.یابد[ و نه ]به خوشى

ِت َربهُهۥ ُمجۡرِٗما فَإِنه لَُهۥ َجَهنهَم لَا َيُموُت فِيَها  
ۡ
إِنهُهۥ َمن يَأ

 ٧٤ حَۡييَٰ َولَا يَ 

. و هرکس مؤمن نزد او تعالی بیاید در حالی که کارهای 75

 شایسته انجام داده باشد، اینان درجات عالی دارند.
ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم  

ُ
َٰلَِحَِٰت فَأ تِهِۦ ُمۡؤِمٗنا قَۡد َعِمَل ٱلصه

ۡ
َوَمن يَأ

َرَجَُٰت ٱلُۡعلَىَٰ   ٧٥ ٱلده
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جویبارها زیر ]درختان[ آن  های جاودان ]بهشت[ که . باغ76

جاری است. همیشه در آن خواهند بود؛ و این است پاداش 

های شرک و گناه[ پاک کرده  که خود را ]از آلودگیکسی 

 است.

َٰلَِك   نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َوَذ
َ
َُٰت َعۡدٖن َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ َجنه

هيَٰ   ٧٦ َجَزآُء َمن تََزك

[ به موسی وحی کردیم که: »بندگانم . و به راستی ]ما77

را شبانه ]از مصر بیرون[ ببر، سپس در دریا راهی خشک 

برایشان بگشا، که نه از تعقیب ]دشمنان[ خواهی ترسید و 

 نه ]از غرق شدن در دریا[ بیم داری. 

ۡسِر بِعَِبادِي فَٱۡضرِۡب لَُهۡم  
َ
ۡن أ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
َولََقۡد أ
ها تََخَُٰف َدرَٗكا َولَا َتخَۡشيَٰ َطرِيٗقا   ٧٧ فِي ٱلَۡبۡحرِ يَبَٗسا ل

. آنگاه فرعون با سپاهیانش آنان را دنبال کرد و آب دریا 78

آنان را فروپوشاند؛ چنان پوشاندنی ]که حقیقتش را کسی 

 داند[.جز هللا نمی

َِن ٱلَۡيم ِ مَ  ۡتَبَعُهۡم فِرَۡعۡوُن ِبجُُنودِهِۦ َفَغِشَيُهم م 
َ
 ٧٨ ا َغِشَيُهمۡ فَأ

[ فرعون قوم خود را گمراه نمود و هدایت سان. و ]بدین79

 نکرد.
َضله فِرَۡعۡوُن قَۡوَمُهۥ َوَما َهَدىَٰ 

َ
 ٧٩ َوأ

اسرائیل، به راستی ]ما[ شما را از ]چنگ[ . ای بنی80

دشمنانتان نجات دادیم و در سمت راست ]کوه[ طور با  

ل کنیم[ و بر شما شما وعده گذاشتیم ]تا تورات را ناز

 تََرنَجبین و بلدرچین فروفرستادیم. 

ِۡن َعُدو ُِكۡم َوَوََٰعۡدَنَُٰكۡم   نجَۡيَنَُٰكم م 
َ
َِٰٓءيَل قَۡد أ َيََٰبنِٓي إِۡسَر

لَۡوىَٰ  لَۡنا َعلَۡيُكُم ٱلَۡمنه َوٱلسه ۡيَمَن َونَزه
َ
ورِ ٱلۡأ  ٨٠ َجانَِب ٱلطُّ

ایم بخورید دادهای که به شما روزی های پاکیزه. از نعمت81

آید؛ روی نکنید که خشم من بر شما فرود میو در آن زیاده

 گردد. آید، قطعاً هالک میو هرکس که خشم من بر او فرود  

ُكلُواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما َرَزقَۡنَُٰكۡم َولَا َتۡطَغۡواْ فِيهِ َفَيِحله  
 ٨١ َهَوىَٰ   َعلَۡيُكۡم َغَضِبيِۖ َوَمن َيحۡلِۡل َعلَۡيهِ َغَضِبي َفَقدۡ 

. و یقیناً من آمرزندۀ كسى هستم كه توبه كند و ایمان 82

آورد و كاری شایسته کند و آنگاه بر هدایت ]خود باقى[ 

 بماند. 

ار  ل َِمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا ُثمه ٱۡهَتَدىَٰ   ٨٢ َوِإن ِي لََغفه

. ای موسی، چه چیز موجب شد که جلوتر از قومت ]به  83

 [ بشتابى؟گاِه طورسوی وعده
ۡعَجلََك َعن قَۡوِمَك َيَُٰموَسيَٰ 

َ
 ٨٣ ۞َوَمآ أ

آیند و من  . ]موسی[ گفت: »پروردگارا، آنان به دنبالم می84

 به سویت شتافتم تا ]از من[ راضی گردی«. 
ِ لِتَۡرَضيَٰ  ثَرِي وََعِجلُۡت إِلَۡيَك َرب 

َ
ْولَآِء عَلَىَٰٓ أ

ُ
 ٨٤ قَاَل ُهۡم أ

[ فرمود: »پس ]بدان که[ ما قومت را پس از ]رفتِن[  . ]هللا85

 تو آزمودیم و سامری گمراهشان کرد«.
اِمرِيُّ  َضلهُهُم ٱلسه

َ
 ٨٥ قَاَل فَإِنها قَۡد َفَتنها قَۡوَمَك ِمنُۢ َبۡعِدَك َوأ

. آنگاه موسی خشمگین ]و[ اندوهناک به سوی قومش  86

ن ]دربارۀ بازگشت ]و[ گفت: »ای قوم من، مگر پروردگارتا

نزول تورات[ وعدۀ نیکو به شما نداده بود؟ آیا بر پیمان شما 

]با هللا[ زمانی طوالنی گذشت ]و همه را از یاد بردید[ یا 

خواستید خشمی از ]سوی[ پروردگارتان بر شما فرود آید  

 که وعدۀ مرا خالف کردید؟« 

ِسٗفاْۚ قَاَل 
َ
لَۡم   فَرََجَع ُموَسيَٰٓ إِلَيَٰ قَۡوِمهِۦ َغۡضَبََٰن أ

َ
َيََٰقوِۡم أ

ۡم  
َ
َفَطاَل َعلَۡيُكُم ٱلَۡعۡهُد أ

َ
يَعِۡدُكۡم َربُُّكۡم وَۡعًدا َحَسًناْۚ أ

ۡخلَۡفُتم  
َ
ب ُِكۡم فَأ ِن ره ن َيحِله َعلَۡيُكۡم َغَضب  م 

َ
َردتُّۡم أ

َ
أ

وِۡعِدي  ٨٦ مه
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. آنان گفتند: »]ما[ به اختیار خود پیمان تو را نشکستیم؛  87

زر و زیورهای قوم ]فرعون[ را که بر  ولی بارهای سنگینی از  

ما نهاده بودند ]در آتش[ انداختیم و سامری نیز ]آنچه را که  

کرد خاِک ُسِم اسب جبرئیل است، در آتش[  ادعا می

 انداخت«.

ِن  ۡوَزاٗرا م 
َ
ۡخلَۡفَنا َموِۡعَدَك بَِملِۡكَنا َوَلَِٰكنها ُحم ِلَۡنآ أ

َ
قَالُواْ َمآ أ

اِمرِيُّ زِيَنةِ  لَۡقى ٱلسه
َ
 ٨٧ ٱلَۡقۡوِم َفَقَذفَۡنََٰها فََكَذَٰلَِك أ

ای برایشان ساخت که  . سپس مجسمۀ گوساله88

صدایی ]همچون صدای گوساله[ داشت. ]سامری و 

پیروانش به مردم[ گفتند: »این معبود شما و معبود موسی  

 است که آن را فراموش ]و اینجا رها[ کرده است«. 

ۡخَرَج لَهُ 
َ
هُهۥ ُخَوار  َفَقالُواْ َهََٰذآ إَِلَُٰهُكۡم  فَأ ۡم ِعۡجلٗا َجَسٗدا ل

 ٨٨ َوِإَلَُٰه ُموَسيَٰ فَنَِسيَ 

دیدند که ]این گوساله[ هیچ پاسخی به آنها  . آیا نمی89

 دهد و هیچ زیان و سودی برایشان ندارد؟ نمی 
ها يَرِۡجُع إِلَۡيِهۡم قَۡولٗا َولَا َيۡملُِك  ل

َ
فَلَا يََرۡوَن أ

َ
ا َولَا  أ لَُهۡم َضر ٗ

 ٨٩ َنۡفٗعا 

. و در حقیقت، پیش از آن ]که موسی بازگردد،[ هارون 90

نیز به آنها گفته بود: »اى قوم من، جز این نیست كه شما 

تردید، پروردگار اید و بى با این ]گوساله[ امتحان شده

]حقیقِى[ شما ]هللا[ رحمان است؛ پس پیرو من باشید و از 

 ید«.فرمانم اطاعت كن

َولََقۡد قَاَل لَُهۡم َهَُٰروُن ِمن َقۡبُل َيََٰقوِۡم إِنهَما فُتِنُتم بِهِۖۦۡ َوِإنه  
ۡمرِي

َ
ِطيُعٓواْ أ

َ
 ٩٠ َربهُكُم ٱلرهۡحَمَُٰن فَٱتهبُِعونِي َوأ

. ]آنان[ گفتند: »ما پیوسته بر این ]عبادت گوساله[  91

 مانیم تا موسى نزدمان بازگردد«.مى
َِٰكفِيَن َحتهيَٰ يَرِۡجَع إِلَۡيَنا ُموَسيَٰ قَالُواْ لَن نهبۡ   ٩١ َرَح َعلَۡيهِ َع

که  . ]وقتی موسی بازآمد[ گفت: »ای هارون، هنگامی 92

 اند، چه چیزی تو را بازداشت دیدی آنان گمراه شده
 ْ ۡيتَُهۡم َضلُّٓوا

َ
 ٩٢ قَاَل َيََٰهَُٰروُن َما َمَنَعَك إِۡذ َرأ

آنان را ترک نکردی[؟ آیا از فرمانم  . از پیروِی من ]و چرا 93

 سرپیچی کردی؟«
ۡمرِي 

َ
َفَعَصۡيَت أ

َ
ها تَتهبَِعِنِۖ أ ل

َ
 ٩٣ أ

. ]هارون[ گفت: »ای پسر مادرم، ریش و ]موی[ سرم را  94

اسرائیل  نگیر. در حقیقت، ترسیدم که بگویی میان بنی

 انداختی و سخن ]و سفارش[ مرا به کار نبستی«. تفرقه 

ن  قَاَل يَبَۡنؤُ 
َ
ِسٓيِۖ إِن ِي َخِشيُت أ

ۡ
ُخۡذ بِلِۡحَيتِي َولَا بَِرأ

ۡ
مه لَا تَأ

َِٰٓءيَل َولَۡم تَۡرقُۡب قَۡولِي قَۡت َبيَۡن بَنِٓي إِۡسَر  ٩٤ َتُقوَل فَره

. ]موسی[ گفت: »ای سامری، این چه کاری است که  95

 کردی؟«
 ٩٥ قَاَل َفَما َخۡطُبَك َيََٰسَِٰمرِيُّ 

چیزی را دیدم که آنان ندیدند و ُمشتی از  . او گفت: »من 96

[ را برداشتم و ]در  خاک پای ]اسبِ[ فرستاده ]= جبرئیل

[ انداختم و ]هوای[ نفسم ]این کار را[ اینچنین  پیكر گوساله

 برایم آراست«.

ثَرِ  
َ
ِۡن أ قَاَل بَُصۡرُت بَِما لَۡم َيۡبُصُرواْ بِهِۦ َفَقَبۡضُت َقۡبَضٗة م 

لَۡت لِي َنۡفِسي ٱلرهُسوِل َفَنبَ   ٩٦ ۡذُتَها َوَكَذَٰلَِك َسوه
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تردید، بهرۀ تو در زندگى . ]موسی[ گفت: »پس برو. بی97

این است كه ]چنان مطرود شوی که به مردم[ بگویى: "]به  

گاهی ]برای عذاب[ خواهی [ دست نزنید"؛ و وعدهمن

[ به آن  داشت كه هرگز از آن تخلف نخواهد شد؛ و ]اکنون

ه پیوسته در عبادتش بودی بنگر؛ آن را  معبودی ك

سوزانیم، آنگاه ]که کامالً خاكستر شد،[ در دریا مى

 سازیم«.اش میپراکنده

ن َتُقوَل لَا ِمَساَسۖۡ َوِإنه  
َ
ةِ أ قَاَل فَٱۡذَهۡب فَإِنه لََك فِي ٱلۡحََيوَٰ

هِذي َظلۡ  ۖۥۡ َوٱنُظۡر إِلَيَٰٓ إَِلَِٰهَك ٱل َت َعلَۡيهِ  لََك َموِۡعٗدا لهن ُتخۡلََفُه
هُنَحر َِقنهُهۥ ُثمه لََننِسَفنهُهۥ فِي ٱلَۡيم ِ نَۡسًفا  ۖۡ ل  ٩٧ عَاكِٗفا

. ]ای مردم،[ معبود شما هللا است که هیچ معبودی  98

 حق[ جز او نیست و علمش همه چیز را فراگرفته است. ]به
ها ُهَوْۚ وَسِ  ََٰه إِل هِذي لَٓا إَِل ُ ٱل َع ُكله َشۡيٍء  إِنهَمآ إَِلَُٰهُكُم ٱَّلله

 ٩٨ ِعلۡٗما 

های پیامبران[ . ]ای پیامبر،[ این گونه از اخبار ]و داستان99

کنیم؛ و به راستی که ]ما[ از جانب  گذشته بر تو حکایت می

 ایم. خویش به تو قرآنی ]پندآموز[ داده

ْۚ َوَقۡد  ۢنَبآِء َما قَۡد َسَبَق
َ
َءاَتۡيَنََٰك  َكَذَٰلَِك َنُقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

هُدنها ذِۡكٗرا   ٩٩ ِمن ل

کس از آن رویگردان شود، یقیناً روز قیامت بارِ . هر100

 سنگینی ]از گناه[ بر دوش خواهد کشید. 
ۡعرََض َعۡنُه فَإِنهُهۥ َيحِۡمُل يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ وِۡزًرا 

َ
ۡن أ  ١٠٠ مه

. جاودانه در آن ]عذاب[ خواهند ماند؛ و چه بد است 101

 ری که ]کافران[ در قیامت خواهند کشید! با
 ١٠١ َخَٰلِِديَن فِيهِِۖ وََسآَء لَُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ ِحمۡلٗا

شود و در آن روز،  که در »صور« دمیده می. روزی 102

اند، با چشم و بدِن[ کبود  مجرمان را ]که بسیار ترسیده

 کنیم.جمع می 

ِۚ َوَنحُۡشرُ  ورِ  ١٠٢  ٱلُۡمۡجرِِميَن يَۡوَمئِٖذ ُزۡرٗقا يَۡوَم يُنَفُخ فِي ٱلصُّ

گویند: »]شما[ بیش از ده  . بین خود آهسته سخن می103

 اید«.روز ]در دنیا[ به سر نبرده
ها َعۡشٗرا بِثُۡتۡم إِل

ه  ١٠٣ َيَتَخََٰفُتوَن بَيَۡنُهۡم إِن ل

گویند داناتریم؛ آنگاه که  . ما به آنچه آنان می104

»]شما[ تنها یک روز به سر  گوید:خردمندترینشان می 

 اید«.برده

بِثُۡتۡم  
ه ۡمَثلُُهۡم َطرِيَقًة إِن ل

َ
ۡعلَُم بَِما َيُقولُوَن إِۡذ َيُقوُل أ

َ
حُۡن أ نه

ها يَۡوٗما   ١٠٤ إِل

ها ]در قیامت[  . و ]ای پیامبر،[ از تو دربارۀ کوه105

پرسند؛ بگو: »پروردگارم آنان را سخت متالشی ]و می

 کند؛پراکنده[ می

 ١٠٥ َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلِۡجَباِل َفُقۡل يَنِسُفَها َرب ِي نَۡسٗفا 

 ١٠٦ َفَيَذرَُها قَاٗعا َصۡفَصٗفا  نمود؛ . و آنها را صاف و هموار خواهد 106

ای . ]همچون زمینی[ که در آن هیچ پستی و بلندی107

 بینی«. نمی 
 
َ
ها تََرىَٰ فِيَها ِعوَٗجا َولَٓا أ  ١٠٧ ۡمٗتا ل

[ بدون هیچ مخالفتی از . در آن روز، ]همۀ مردم108

کنند و صداها در مقابل ]هللا[  [ پیروی میکنندۀ ]الهىدعوت

گراید و جز صدایی آهسته ]و زیر  رحمان به خاموشی می

 شنوى. چیزى[ نمى لب،

 
َ
ۖۥۡ وََخَشَعِت ٱلۡأ اِعَي لَا ِعَوَج لَُه ۡصَواُت  يَۡوَمئِٖذ يَتهبُِعوَن ٱلده

ها َهۡمٗسا  ِنَٰمۡح فَلَا تَۡسَمُع إِل  ١٠٨ لِلره
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. در آن روز، شفاعت ]هیچ کس[ سودی ندارد، مگر 109

که ]هللا[ رحمان به او اجازه دهد و سخنش را  کسی 

 بپسندد.

ذَِن لَُه ٱلرهۡحَمَُٰن َوَرِضَي لَُهۥ  
َ
ها َمۡن أ َفََٰعُة إِل ها تَنَفُع ٱلشه يَۡوَمئِٖذ ل

 ١٠٩ قَۡولٗا

ها ]در آخرت[ در پیش دارند و  . ]هللا[ آنچه را که انسان110

اند ]همه را[  آنچه را که ]در دنیا[ پشت سر گذاشته

 گیرد.داند؛ ولی دانش آنان او را فرانمیمى

يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡم َولَا ُيحِيُطوَن بِهِۦ  
َ
َيۡعلَُم َما َبيَۡن أ

 ١١٠ ِعلۡٗما 

گردد  ها در برابر ]پروردگارِ[ زندۀ پایدار، خوار میچهره. و 111

 و هرکس ]بارِ[ ستم برداشت، زیان دید.
۞وََعَنِت ٱلۡوُُجوُه لِلَۡحي ِ ٱلَۡقيُّوِمِۖ َوَقۡد َخاَب َمۡن َحمََل 

 ١١١ ُظلۡٗما 

. و کسی که از كارهاى شایسته انجام دهد، و مؤمن  112

هراسد و نه از كاستن ]پاداش  مىباشد، نه از هیچ ستمى 

 [. اعمال نیکش 

َٰلَِحَِٰت وَُهَو ُمۡؤِمن  فَلَا َيخَاُف ُظلۡٗما   َوَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصه
 ١١٢ َولَا َهۡضٗما 

. و اینچنین آن را قرآنی ]به زبان[ عربی نازل کردیم و  113

هشدارهای گوناگون در آن بیان نمودیم؛ باشد که ]از عذاب  

 د یا ]این کتاب[ برایشان پندی پدید آوَرد.الهی[ بپرهیزن

ۡفَنا فِيهِ ِمَن ٱلۡوَِعيِد   ا َوَصره نَزلَۡنَُٰه قُۡرَءانًا َعَربِي ٗ
َ
َوَكَذَٰلَِك أ

ۡو ُيحِۡدُث لَُهۡم ذِۡكٗرا
َ
 ١١٣ لََعلهُهۡم َيتهُقوَن أ

مرتبه است هللا که فرمانروای حق است. و . پس بلند114

از آنكه وحِى آن بر تو پایان یابد ـ  [ قرآن ـ پیش در ]خواندنِ 

 شتاب مكن؛ و بگو: »پروردگارا، بر دانشم بیفزاى«. 

ن  
َ
ُۗ َولَا َتۡعَجۡل بِٱلُۡقۡرَءاِن ِمن َقۡبِل أ ُ ٱلَۡملُِك ٱلۡحَقُّ َفَتَعَٰلَى ٱَّلله

ِ زِۡدنِي ِعلۡٗما  ۖۥۡ َوقُل رهب   ١١٤ ُيۡقَضيَٰٓ إِلَۡيَك وَۡحُيُه

با آدم پیمان بستیم ]که از  . به راستی، پیش از این 115

میوۀ درخت ممنوعه نخوَرد[؛ ولی ]پیمانش را[ فراموش کرد 

 و عزمی ]استوار[ در او نیافتیم.

َولََقۡد َعِهۡدنَآ إِلَيَٰٓ َءاَدَم ِمن َقۡبُل فَنَِسَي َولَۡم َنِجۡد لَُهۥ  
 ١١٥ َعۡزٗما 

. و ]یاد کن از[ هنگامی که به فرشتگان گفتیم: »برای  116

آدم سجده کنید«؛ پس ]همگی[ سجده کردند، مگر ابلیس  

 که سرپیچی نمود. 

هٓا إِبۡلِيَس   َوِإۡذ قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إِل
بَيَٰ 

َ
 ١١٦ أ

. گفتیم: »ای آدم، این ]ابلیس[ دشمنی برای تو و  117

همسرت است؛ مبادا شما را از بهشت بیرون کند که به  

 افتی.سختی می

هَك َولَِزوِۡجَك فَلَا ُيخۡرَِجنهُكَما   ـ َاَدُم إِنه َهََٰذا َعُدو   ل َفُقلَۡنا َيَٰٓ
 ١١٧ ِمَن ٱلۡجَنهةِ فَتَۡشَقىَٰٓ 

. در حقیقت، تو این ]نعمت را در بهشت[ داری که نه  118

 مانی.شوی و نه برهنه میگرسنه می
ها َتجُوَع فِيَها َولَا  ل

َ
 ١١٨ َتۡعَرىَٰ إِنه لََك أ

نهَك لَا َتۡظَمُؤاْ فِيَها َولَا تَۡضَحيَٰ  زده.شوى و نه آفتاب. و اینكه در آنجا نه تشنه مى119
َ
 ١١٩ َوأ

. اما شیطان او را وسوسه کرد ]و[ گفت: »ای آدم، آیا  120

خواهی[ درخت جاودانگی و فرمانروایِی فناناپذیر را به  ]می

 تو نشان دهم؟« 

َُّك عَلَىَٰ َشَجَرةِ  فَوَۡسوََس إِلَيۡ  ُدل
َ
ـ َاَدُم َهۡل أ ۡيَطَُٰن قَاَل َيَٰٓ هِ ٱلشه

ها َيۡبلَىَٰ   ١٢٠ ٱلۡخُلِۡد َوُملٖۡك ل
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. آنگاه از آن ]درخت ممنوعه[ خوردند و شرمگاهشان بر 121

دادن برگ ]درختان[ بهشت بر خود آنان نمایان شد و به قرار

چنین بود که[  شروع کردند ]تا عورتشان را بپوشانند[؛ و ]این

 آدم از پروردگارش سرپیچی كرد و به بیراهه رفت. 

َكلَا ِمۡنَها َفَبَدۡت لَُهَما َسۡوَٰءُتُهَما َوَطفَِقا َيخِۡصَفاِن 
َ
فَأ

 ١٢١ َعلَۡيِهَما ِمن َوَرِق ٱلۡجَنهةِِۚ وََعَصيَٰٓ َءاَدُم َربهُهۥ َفَغَوىَٰ 

پذیرفت و اش را . سپس پروردگارش او را برگزید و توبه122

 هدایتش کرد. 
 ١٢٢ ُثمه ٱۡجَتَبَُٰه َربُُّهۥ َفَتاَب َعلَۡيهِ وََهَدىَٰ 

. فرمود: »]شما دو تن همراه ابلیس[ همگی از بهشت  123

که دشمن یکدیگرید. اگر از ]جانب[ من  فرود آیید، در حالی 

رهنمودی برایتان رسید، ]بدانید[ هرکس از هدایتم پیروی 

و نه ]از عذابِ دوزخ[ به رنج شود کند، نه گمراه می

 افتد.می

ا  ۖۡ فَإِمه ُۢاۖۡ َبۡعُضُكۡم لَِبۡعٍض َعُدو   قَاَل ٱۡهبَِطا ِمۡنَها َجمِيَع
ِن ِي ُهٗدى َفَمِن ٱتهَبَع ُهَداَي فَلَا يَِضلُّ َولَا   تِيَنهُكم م 

ۡ
يَأ

 ١٢٣ يَۡشَقىَٰ 

که از یاد من رویگردان شود، یقیناً زندگی  . و کسی124

 انگیزیم.هد داشت و روز قیامت او را نابینا برمی سختی خوا
ۡعرََض َعن ذِۡكرِي فَإِنه لَُهۥ َمعِيَشٗة َضنٗكا َوَنحُۡشُرُهۥ  

َ
َوَمۡن أ

ۡعَميَٰ 
َ
 ١٢٤ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ أ

گوید: »پروردگارا، چرا مرا نابینا برانگیختی؛  . وی می125

 حال آنکه ]در دنیا[ بینا بودم؟« 
ِ لِمَ  ۡعَميَٰ َوَقۡد ُكنُت بَِصيٗرا  قَاَل َرب 

َ
 ١٢٥ َحَشۡرتَنِٓي أ

فرماید: »همان طور كه آیات ما بر تو آمد و  . ]هللا[ می126

آنها را به فراموشى سپردى، امروز تو ]نیز[ به همان صورت  

 شوى«. فراموش مى

َتۡتَك َءاَيَُٰتَنا فَنَِسيَتَهاۖۡ َوَكَذَٰلَِك ٱلَۡيوَۡم تُنَسيَٰ 
َ
 ١٢٦ قَاَل َكَذَٰلَِك أ

روی کند و به  . و کسی را که ]در گمراهی و گناه[ زیاده127

دهیم؛ و  آیات پروردگارش ایمان نیاورد، این گونه کیفر می

 قطعاً عذاب آخرت شدیدتر و پایدارتر است.

ۡسَرَف َولَۡم يُۡؤِمنُۢ أَـِبَيَِٰت َرب ِهۚۦِْ  
َ
زِي َمۡن أ

َوَكَذَٰلَِك َنجۡ
ۡبَقىَٰٓ َولََعَذاُب 

َ
َشدُّ َوأ

َ
 ١٢٧ ٱٓأۡلِخَرةِ أ

. آیا براى هدایتشان كافى نیست كه ]بدانند[ چه  128

هایی را پیش از آنان نابود كردیم كه ]اکنون این  نسل

های گذشته[ راه  های آنان ]= نسلمشرکان[ در خانه

هایى روند؟ به راستى در این ]نکته،[ نشانهمى

 . انگیز[ برای خردمندان است]عبرت

َِن ٱلُۡقُروِن َيۡمُشوَن فِي   ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 
َ
فَلَۡم َيۡهِد لَُهۡم َكۡم أ

َ
أ

َهيَٰ  ْولِي ٱلنُّ
ُ
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِأ  ١٢٨ َمَسَِٰكنِِهۡمْۚ إِنه فِي َذ

. و اگر از سوی پروردگارت سخنى ]دربارۀ اتمام حجت 129

  با مردم[ نگذشته بود و سررسیدى معین در كار نبود، قطعاً 

 شد.]عذاب الهی در همین دنیا بر آنان[ الزم مى

ي  َسم ٗ َجل  مُّ
َ
ب َِك لَكَاَن لَِزاٗما َوأ  ١٢٩ َولَۡولَا َكلَِمة  َسَبَقۡت ِمن ره

گویند شکیبا باش و . پس ]ای پیامبر،[ بر آنچه می130

پروردگارت را پیش از طلوع آفتاب ]در نماز صبح[ و پیش از  

کی ستایش کن و ساعاتی از  غروب ]در نماز عصر[ به پا

های روز ]در نماز ظهر و مغرب شب ]در نماز عشاء[ و کناره

نیز به نیایش بپرداز[؛ باشد که ]از پاداش الهی[ راضی 

 شوی. 

فَٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن وََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك َقۡبَل ُطلُوِع  
ۡمِس َوَقۡبَل ُغُروبَِهاۖۡ َوِمۡن َءانَآيِٕ  ۡطَراَف   ٱلشه

َ
هۡيِل فََسب ِۡح َوأ ٱل

َهارِ لََعلهَك تَۡرَضيَٰ   ١٣٠ ٱلنه
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هایی از های دنیوی و[ آنچه که گروه. و هرگز به ]نعمت131

ایم چشم ندوز. مند ساختهآنان ]= مشرکان[ را از آنها بهره

اینها ]فقط[ زینتِ زندگی دنیاست تا آنان را به آن بیازماییم؛ 

 هتر و پایدارتر است.و روزِی پروردگارت ب

ِۡنُهۡم زَۡهَرةَ   ۡزَوَٰٗجا م 
َ
ۦٓ أ نه َعۡينَۡيَك إِلَيَٰ َما َمتهۡعَنا بِهِ َولَا َتُمده

ۡبَقىَٰ 
َ
ۡنَيا لَِنۡفتَِنُهۡم فِيهِِۚ َورِۡزُق َرب َِك َخيۡر  َوأ ةِ ٱلدُّ  ١٣١ ٱلۡحََيوَٰ

ات را به نماز فرمان بده و ]خود[ بر ]انجام[  . و خانواده132

خواهیم، ]بلکه[ خود به  با باش. ]ما[ از تو روزی نمیآن شکی

دهیم؛ و سرانجاِم نیک، برای ]اهل[ پرهیز تو روزی می

 است.

حُۡن   ةِ َوٱۡصَطبِۡر َعلَۡيَهاۖۡ لَا نَۡسـ َلَُك رِۡزٗقاۖۡ نه لَوَٰ ۡهلََك بِٱلصه
َ
ُمۡر أ

ۡ
َوأ

 ١٣٢ نَۡرُزُقَكُۗ َوٱلَۡعَٰقَِبُة لِلتهۡقَوىَٰ 

ای از جانب ]مشرکان[ گفتند: »چرا ]محمد[ معجزه. 133

آورد؟« بگو: »آیا ]قرآن به عنوان[  پروردگارش برای ما نمی 

های پیشین  کننده[ آنچه در کتابدلیل روشن ]و تصدیق

 است برایشان نیامده است؟«

 ِ تِِهم بَي 
ۡ
َولَۡم تَأ

َ
ۦْٓۚ أ ب ِهِ ِن ره تِيَنا أَـِبيَةٖ م 

ۡ
َنُة َما فِي  َوَقالُواْ لَۡولَا يَأ

ولَيَٰ 
ُ
ُحِف ٱلۡأ  ١٣٣ ٱلصُّ

. اگر ما آنان را پیش از آن ]که پیامبر و کتاب آسمانی  134

کردیم، قطعاً ]روز قیامت بیاید[ با عذابی هالک می

گفتند: »پروردگارا، چرا پیامبری به سویمان مشرکان[ می

نفرستادی تا پیش از آنکه خوار و رسوا شویم از آیات تو  

 ؟« پیروی کنیم

ِن َقۡبلِهِۦ لََقالُواْ َربهَنا لَۡولَٓا   ۡهلَۡكَنَُٰهم بَِعَذاٖب م 
َ
نهآ أ

َ
َولَۡو أ

ن نهِذله  
َ
ۡرَسلَۡت إِلَۡيَنا رَُسولٗا َفَنتهبَِع َءاَيَٰتَِك ِمن َقۡبِل أ

َ
أ

 ١٣٤ َوَنخَۡزىَٰ 

. ]ای پیامبر، به آنان[ بگو: »همه منتظرند؛ پس شما 135

دی خواهید دانست که رهرواِن راه  ]نیز[ منتظر باشید. به زو 

 یافته کیست«. راست چه کسانی هستند و هدایت

ۡصَحَُٰب  
َ
ْۖۡ فََستَۡعلَُموَن َمۡن أ تََرب ِص  َفتََربهُصوا قُۡل ُكل   مُّ

وِي ِ َوَمِن ٱۡهَتَدىَٰ  َرَِٰط ٱلسه ِ  ١٣٥ ٱلص 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

. ]زمان[ حساب مردم نزدیک شده است و آنان در 1

 ناآگاهی ]از بازخواستِ آخرت[ رویگردانند.
ۡعرُِضونَ   ١ ٱۡقتََرَب لِلنهاِس ِحَساُبُهۡم وَُهۡم فِي َغۡفلَةٖ مُّ

آید، نمیای از جانب پروردگارشان برای آنان . هیچ پند تازه2

 دهند.کنان به آن گوش میمگر آنکه بازی
ها ٱۡسَتَمُعوهُ وَُهۡم   حَۡدٍث إِل ب ِِهم مُّ ِن ره ِن ذِۡكرٖ م  تِيِهم م 

ۡ
َما يَأ

 ٢ يَلَۡعُبونَ 

هایشان غافل  شنوند که[ دل. ]پیام الهی را در حالی می3

که ]کافر و[ ستمکار بودند، نجواهایشان را است؛ و کسانی 

دند ]و گفتند:[ »آیا این ]مدعى پیامبرى،[ جز پنهان کر

که ]حقیقت را[  بشرى همچون شماست؟ آیا در حالی 

 آورید؟«بینید، به جادو روی میمی

ها   هِذيَن َظلَُمواْ َهۡل َهََٰذآ إِل واْ ٱلنهۡجَوى ٱل َسرُّ
َ
لَاهَِيٗة قُلُوبُُهۡمُۗ َوأ

 
َ
ۡحَر َوأ ِ تُوَن ٱلس 

ۡ
َفَتأ

َ
ِۡثلُُكۡمۖۡ أ  ٣ نُتۡم ُتۡبِصُرونَ بََشر  م 

. ]پیامبر[ گفت: »پروردگارم هر سخنی را که در آسمان و 4

 داند و او شنوای داناست«. زمین باشد می
ِميُع   ۡرِضِۖ وَُهَو ٱلسه

َ
َمآِء َوٱلۡأ قَاَل َرب ِي َيۡعلَُم ٱلَۡقۡوَل فِي ٱلسه

 ٤ ٱلَۡعلِيمُ 

 . بلکه ]کافران در ستیز با قرآن[ گفتند: »]آنچه محمد5

هایی آشفته است؛ بلکه آن را به دروغ ]به گوید[ خوابمی

دهد؛ ]نه،[ بلکه او شاعر است. پس ]اگر  هللا[ نسبت می

ای برایمان بیاورد، چنان که پیامبران  گوید،[ معجزهراست می

 پیشین ]نیز با معجزات[ فرستاده شدند«. 

َُٰه بَۡل  ۡحَلَِٰۭم بَِل ٱۡفتََرى
َ
ۡضَغَُٰث أ

َ
تَِنا  بَۡل قَالُٓواْ أ

ۡ
ُهَو َشاِعر  فَلَۡيأ

لُونَ  وه
َ
ۡرِسَل ٱلۡأ

ُ
 ٥ أَـِبيَةٖ َكَمآ أ

. پیش از آنان ]نیز ساکنان هر[ شهری که نابودش 6

کردیم ]به آیات و معجزاتِ ما[ ایمان نیاورده بودند. پس  می

 آورند؟آیا ]اینها[ ایمان می

 ۡۖ ۡهلَۡكَنََٰهآ
َ
ِن قَۡريٍَة أ َفُهۡم يُۡؤِمُنونَ َمآ َءاَمَنۡت َقۡبلَُهم م 

َ
 ٦  أ

. و ]ای پیامبر،[ پیش از تو جز مردانی که به آنان وحی 7

کردیم ]برای هدایت مردم[ نفرستادیم؛ پس ]ای می

 دانید، از اهل کتاب بپرسید. کافران،[ اگر نمی

ها رَِجالٗا نُّوِحٓي إِلَۡيِهۡمۖۡ   ۡرَسلَۡنا َقۡبلََك إِل
َ
ۡهَل  َوَمآ أ

َ
فَۡسـ َلُٓواْ أ

ِۡكرِ إِن ُكنُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ   ٧ ٱلذ 

. و ]ما[ آنان را پیکرهایی ]مخالف سرشت و طبیعت 8

بشری[ که غذا نخورند قرار ندادیم و ]در دنیا نیز[ جاودان 

 نبودند.

َعاَم َوَما َكانُواْ   ُكلُوَن ٱلطه
ۡ
ها يَأ َوَما َجَعلَۡنَُٰهۡم َجَسٗدا ل

 ٨ َخَٰلِِدينَ 

ای را که ]دربارۀ پیروزی و نجات[ به آنان  . سپس وعده9

داده بودیم تحقق بخشیدیم و آنان را به همراه هرکس که  

 خواستیم نجات دادیم و اسرافکاران ]کافر[ را نابود کردیم. 

ۡهلَۡكَنا  
َ
هَشآُء َوأ نجَۡيَنَُٰهۡم َوَمن ن

َ
ُثمه َصَدقَۡنَُٰهُم ٱلۡوَۡعَد فَأ

 ٩ ٱلُۡمۡسرِفِينَ 

تردید، کتابی به سویتان نازل کردیم که عزت ]و . بی10

 اندیشید؟شرف دنیا و آخرتِ[ شما در آن است. آیا نمی
فَلَا َتۡعقِلُونَ 

َ
نَزلَۡنآ إِلَۡيُكۡم كَِتَٰٗبا فِيهِ ذِۡكُرُكۡمْۚ أ

َ
 ١٠ لََقۡد أ



 

انبیاء سوره ٔ  

 

305 

 

 األنبياء 

. چه بسیار شهرهایی را که ]ساکنانش[ ستمکار بودند 11

 گروهی دیگر پدید آوردیم.در هم شکستیم و پس از آنان 
نَا َبۡعَدَها قَۡوًما  

ۡ
نَشأ

َ
َوَكۡم قََصۡمَنا ِمن قَۡريَةٖ َكانَۡت َظالَِمٗة َوأ

 ١١ َءاَخرِينَ 

کردند ]و به چشم  که عذاب ما را احساس می. هنگامی12

 گریختند.دیدند،[ ناگاه از آنجا میمی
ِۡنَها  َسَنآ إَِذا ُهم م 

ۡ
واْ بَأ َحسُّ

َ
آ أ  ١٢ يَۡرُكُضونَ فَلَمه

هایتان . ]به تمسخر گفتیم:[ »فرار نکنید. به سوی خانه13

هایی که در آن آسوده بودید بازگردید؛ باشد که  و نعمت

 ]فقط دربارۀ امور دنیوی[ بازخواست شوید«. 

تۡرِۡفُتۡم فِيهِ َوَمَسَِٰكنُِكۡم  
ُ
لَا تَۡرُكُضواْ َوٱرِۡجُعٓواْ إِلَيَٰ َمآ أ

 ١٣ لََعلهُكۡم تُۡسـ َلُونَ 

 ١٤ قَالُواْ َيََٰوۡيلََنآ إِنها ُكنها َظَٰلِِمينَ  ایم!«. گفتند: »وای بر ما ]که[ قطعاً ستمکار بوده14

. پس گفتارشان پیوسته همین بود تا آنکه آنان را ]چون  15

 جان ساختیم.گیاهی[ درو شده ]و[ بی
َُٰهۡم َحتهيَٰ َجَعلَۡنَُٰهۡم َحِصيًدا  َفَما َزالَت ت ِلَۡك  َدۡعَوى

 ١٥ َخَِٰمِدينَ 

. و ما آسمان و زمین و آنچه را که میان آنهاست به  16

 ایم.بازیچه نیافریده
ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَما َلَٰعِبِينَ 

َ
َمآَء َوٱلۡأ  ١٦ َوَما َخلَۡقَنا ٱلسه

ای ]مانند خواستیم که سرگرمی. اگر ]به فرض[ می17

صحبت برای خود[ برگزینیم، آن را ]نه از یا هم  فرزند

 گزیدیم. های شما بلکه[ از نزد خویش برمیمعبود

هُدنهآ إِن ُكنها   خَۡذَنَُٰه ِمن ل هٱته ن نهتهِخَذ لَۡهٗوا ل
َ
َرۡدنَآ أ

َ
لَۡو أ

َٰعِلِينَ   ١٧ َف

افکنیم؛ که آن را در هم . بلکه ما حق را بر باطل می18

شود؛ و ]ای کافران،[  ن ]باطل[ نابود میشکند و ناگاه آمی

 کنید!وای بر شما از آنچه توصیف می

  ْۚ ِ عَلَى ٱلَۡبَِٰطِل َفَيۡدَمُغُهۥ فَإَِذا ُهَو َزاهِق  بَۡل َنۡقِذُف بِٱلۡحَق 
ا تَِصُفونَ   ١٨ َولَُكُم ٱلَۡوۡيُل ِممه

ها و زمین است از آِن  . هر کس ]و هر چه[ در آسمان19

کسانی که نزد او هستند ]= فرشتگان[ از اوست و 

 شوند.کنند و خسته نمیعبادتش سرکشی نمی

ۡرِضِۚ َوَمۡن ِعنَدهُۥ لَا يَۡسَتۡكبُِروَن  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َولَُهۥ َمن فِي ٱلسه

 ١٩ َعۡن ِعَباَدتِهِۦ َولَا يَۡسَتۡحِسُرونَ 

ستایند و سستی . آنان شب و روز ]هللا را[ به پاکی می20

 ورزند.نمی 
َهاَر لَا َيۡفتُُرونَ  هۡيَل َوٱلنه  ٢٠ يَُسب ُِحوَن ٱل

اند که  . آیا ]این مشرکان[ معبودانی از زمین برگزیده21

 کنند؟]مردگان را[ زنده می
ۡرِض ُهۡم يُنِشُرونَ 

َ
َِن ٱلۡأ خَُذٓواْ َءالَِهٗة م  ِم ٱته

َ
 ٢١ أ

جود  . اگر در آنها ]= آسمان و زمین[ معبودانی جز هللا و22

شدند؛ داشت، ]در اثر ناسازگارِی آنها[ قطعاً هر دو تباه مى

پس هللا ـ پروردگار عرش ـ از توصیفی که ]مشرکان[  

 کنند پاک و منزه است.می

  ِ ِ َرب  ْۚ فَُسۡبَحََٰن ٱَّلله ُ لََفَسَدتَا ها ٱَّلله لَۡو َكاَن فِيِهَمآ َءالَِهٌة إِل
ا يَِصُفونَ   ٢٢ ٱلَۡعۡرِش َعمه

شود؛  کند بازخواست نمی [ به خاطر آنچه می. ]هللا23

 ]ولی[ آنان ]در برابر رفتارشان[ مسئولند. 
ا َيۡفَعُل وَُهۡم يُۡسـ َلُونَ   ٢٣ لَا يُۡسـ َُل َعمه
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اند؟ ]به آنان[ . آیا ]مشرکان[ معبودانی جز او برگزیده 24

بگو: »دلیلتان را بیاورید. این ]قرآن[ کتابی است که همراه 

هایی است ]متعلق به اینها نیز[ کتابمن است و ]

پیامبرانی[ که پیش از من بودند؛ ]و در هیچ کدام دلیلی بر 

حقانیتِ شما وجود ندارد[«؛ بلکه بیشتر آنان ]به جهل و  

دانند و ]از آن[ کنند و[ حق را نمیتقلید استناد می

 رویگردانند.

ۖۡ قُۡل   ۦٓ َءالَِهٗة خَُذواْ ِمن ُدونِهِ ِم ٱته
َ
َهاتُواْ بُۡرَهََٰنُكۡمۖۡ َهََٰذا ذِۡكُر  أ

  ۡۖ ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُموَن ٱلۡحَقه
َ
ِۚ بَۡل أ ِعَى َوذِۡكُر َمن َقۡبلِى َمن مه

ۡعرُِضونَ   ٢٤ َفُهم مُّ

. و ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر آنکه به  25

حق[ جز او وحی کردیم که ]به مردم بگوید[: »معبودی ]به

 [ نیست؛ پس تنها مرا عبادت کنید«.من ]= هللا

نهُهۥ لَٓا  
َ
ها نُوِحٓي إِلَۡيهِ أ ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رهُسوٍل إِل

َ
َوَمآ أ

نَا۠ فَٱۡعُبُدونِ 
َ
هٓا أ ََٰه إِل  ٢٥ إَِل

. ]مشرکان با این تصور که فرشتگان دختراِن هللا هستند[  26

زیده گفتند: »]هللا[ رحمان فرزندی ]برای خویش[ برگ

پندارند؛[ بلکه  است«. او منز ه است؛ ]چنین نیست که می

 ]اش[ هستند. ]فرشتگان[ بندگان گرامی

ۡكَرُمونَ  ۚۥْ بَۡل ِعَباد  مُّ خََذ ٱلرهۡحَمَُٰن َولَٗداُۗ ُسۡبَحََٰنُه  ٢٦ َوَقالُواْ ٱته

گیرند و ]پیوسته[  . آنان هرگز در سخن بر او پیشی نمی27

 کنند.به فرمانش عمل می
 َ ۡمرِهِۦ َيۡعَملُونَ ل

َ
 ٢٧ ا يَۡسبُِقونَُهۥ بِٱلَۡقۡوِل وَُهم بِأ

داند و آنان جز براى . ]هللا[ گذشته و آیندۀ آنان را مى28

كسى كه ]هللا[ بپسندد ]و از او راضی باشد[ شفاعت 

 كنند و خود از بیم او هراسانند.نمى 

يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡم َولَا  
َ
ها لَِمِن  َيۡعلَُم َما َبيَۡن أ يَۡشَفُعوَن إِل

ِۡن َخۡشيَتِهِۦ ُمۡشفُِقونَ   ٢٨ ٱۡرتََضيَٰ وَُهم م 

. و هر یک از آنان بگوید: »جز او، من ]نیز[ معبود 29

،[ ستمكاران دهیم. ]آرىهستم«، وی را به دوزخ كیفر مى

 دهیم.را اینچنین کیفر مى

ِن ُدونِهِۦ  فََذَٰلَِك َنجۡزِيهِ َجَهنهَمْۚ  ۞َوَمن َيُقۡل ِمۡنُهۡم إِن ِٓي إَِلَٰه  م 
َٰلِِمينَ  زِي ٱلظه

 ٢٩ َكَذَٰلَِك َنجۡ

ها و  اند که آسمان. آیا کسانی که کفر ورزیدند، ندانسته30

بارید و نه  زمین به هم چسبیده بودند؛ ]نه بارانی می

رویید؛[ سپس ]ما[ آن دو را ]به قدرت خویش[ از  گیاهی می

ای را از آب پدید آوردیم؟ پس  زندههم جدا کردیم و هر چیز 

 آورند؟آیا ]باز هم[ ایمان نمی

ۡرَض َكاَنَتا َرتٗۡقا  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو نه ٱلسه

َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َولَۡم يََر ٱل

َ
أ

فَلَا  
َ
ْۚ أ َفَفَتۡقَنَُٰهَماۖۡ وََجَعلَۡنا ِمَن ٱلَۡمآِء كُله َشۡيٍء َحي ٍ

 ٣٠ يُۡؤِمُنونَ 

ر در زمین نهادیم تا مبادا آنان را  هایی استوا. و کوه31

هایی ]وسیع[ در آن پدید آوردیم؛ باشد كه ]در  بلرزانَد و راه

 سفرهایشان، به مقصد[ راه یابند.

ن تَِميَد بِِهۡم وََجَعلَۡنا فِيَها  
َ
ۡرِض َرَوَِٰسَي أ

َ
وََجَعلَۡنا فِي ٱلۡأ

 ٣١ فَِجاٗجا ُسُبلٗا لهَعلهُهۡم َيۡهَتُدونَ 

ا سقفی محفوظ قرار دادیم و]لی[ آنان ]= . و آسمان ر32

 هایش رویگردانند.مشرکان[ از ]تفکر در[ نشانه
حُۡفوٗظاۖۡ وَُهۡم َعۡن َءاَيَٰتَِها   َمآَء َسۡقٗفا مه وََجَعلَۡنا ٱلسه

 ٣٢ ُمۡعرُِضونَ 

. اوست که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید ]و چنان 33

اری ]معی ن[  منظم ساخت که[ هر یک ]از اینها[ در مد

 شناورند. 

ۖۡ ُكل   فِي   ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َهاَر َوٱلشه هۡيَل َوٱلنه هِذي َخلََق ٱل وَُهَو ٱل
 ٣٣ فَلَٖك يَۡسَبُحونَ 
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. ]ای پیامبر،[ ما پیش از تو برای هیچ بشری جاودانگی 34

 ]در دنیا[ قرار ندادیم. آیا اگر تو بمیری، آنان جاودانند؟
ِته َفُهُم   َوَما َجَعلَۡنا لِبََشرٖ  فَإِيْن م 

َ
ۖۡ أ ِن َقۡبلَِك ٱلۡخُلَۡد م 

 ٣٤ ٱلَۡخَٰلُِدونَ 

[ مرگ است؛ و ]ای مردم،[ . هر کسی چشندۀ ]طعم35

آزماییم و ]سرانجام[ به سوی ما  شما را با بدی و نیکی می

 شوید.بازگردانده می 

ِ َوٱلۡخَيۡ  ر  ۖۡ َوِإلَۡيَنا  ُكلُّ َنۡفٖس َذآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتِۗ َوَنۡبلُوُكم بِٱلشه ِر فِۡتَنٗة
 ٣٥ تُرَۡجُعونَ 

بینند، فقط  . کسانی که کفر ورزیدند، هر گاه که تو را می36

گیرند ]و می گویند:[ »آیا این همان ات میبه مسخره

کند؟« و  کسی است که از معبودانتان ]به بدی[ یاد می

 کنند.حال آنکه آنان خود یاد ]هللا[ رحمان را انکار می

َهََٰذا  
َ
ها ُهُزًوا أ هِذيَن َكَفُرٓواْ إِن َيتهِخُذونََك إِل َوِإَذا َرَءاَك ٱل

ِنَٰمۡح ُهۡم   هِذي يَۡذُكُر َءالَِهَتُكۡم وَُهم بِِذۡكرِ ٱلره ٱل
 ٣٦ َكَٰفُِرونَ 

. انسان ]ذاتاً[ عجول آفریده شده است ]و همه چیز را  37

ی هاخواهد[. به زودی نشانهپیش از زمان مقررش می

]عذابِ[ خویش را به شما نشان خواهیم داد؛ پس ]نزوِل 

 عذاب را[ به شتاب نخواهید.

ْورِيُكۡم َءاَيَٰتِي فَلَا  
ُ
ُخلَِق ٱلۡإِنَسَُٰن ِمۡن َعَجٖلِۚ َسأ

 ٣٧ تَۡسَتۡعِجلُونِ 

]ی گویند: »اگر راستگویید، این وعده. ]کافران[ می38

 قیامت[ کی خواهد بود؟« 
 ٣٨ َذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهَٰ 

دانستند زمانی که ]به  که کفر ورزیدند اگر می . کسانی39

ها و های[ آتش را از چهرهتوانند ]شعلهافتند[ نمی دوزخ می

هایشان بازدارند و ]از سوی هیچ کس[ یاری  پشت

شوند، ]هرگز این گونه شتابان عذاب را  نمی 

 خواستند[. نمی 

وَن َعن وُُجوهِِهُم  لَۡو يَ  هِذيَن َكَفُرواْ ِحيَن لَا يَُكفُّ ۡعلَُم ٱل
اَر َولَا َعن ُظُهورِهِۡم َولَا ُهۡم يُنَصُرونَ   ٣٩ ٱلنه

رسد و آنان را  [ ناگهانى به آنان مى. بلكه ]آتش، چنان40

توانند آن را  كند كه نه مىزده مى]چنان سرگشته و[ بهت

 شود.]توبه[ به آنان داده مى ]از خود[ دفع کنند و نه مهلت

َها َولَا ُهۡم   تِيِهم َبۡغَتٗة َفَتۡبَهُتُهۡم فَلَا يَۡسَتِطيُعوَن َرده
ۡ
بَۡل تَأ

 ٤٠ يُنَظُرونَ 

. یقیناً پیامبران پیش از تو ]نیز[ مورد تمسخر قرار گرفتند؛  41

های الهی[ را به  آنگاه بر سرِ کسانی که آنها ]= عذاب

ان چیزی آمد که آن را مسخره گرفتند، همریشخند می

 کردند. می

هِذيَن َسِخُرواْ   ِن َقۡبلَِك فََحاَق بِٱل َولََقِد ٱۡسُتۡهزَِئ بِرُُسٖل م 
ا َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ   ٤١ ِمۡنُهم مه

. ]ای پیامبر، به کافران[ بگو: »چه کسی شما را در  42

کند؟ بلکه  میشب و روز از ]عذاب هللا[ رحمان محافظت 

 ]حق این است که[ آنان از یاد پروردگارشان رویگردانند.

ِنَٰمۡحْۚ بَۡل ُهۡم َعن ذِۡكرِ   َهارِ ِمَن ٱلره هۡيِل َوٱلنه قُۡل َمن يَكۡلَُؤُكم بِٱل
ۡعرُِضونَ   ٤٢ َرب ِِهم مُّ

توانند[ در برابر ما از آنان  . آیا آنان معبودانی دارند که ]می43

توانند خود را یاری دهند و نه  [ آنان نه میدفاع کنند؟ ]هرگز!

 از ]عذاب[ ما در امانند. 

ِن ُدونَِناْۚ لَا يَۡسَتِطيُعوَن نَۡصَر   ۡم لَُهۡم َءالَِهة  َتۡمَنُعُهم م 
َ
أ

ِنها يُۡصَحُبونَ  نُفِسِهۡم َولَا ُهم م 
َ
 ٤٣ أ
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های دنیوی[  . بلکه ]ما[ آنان و پدرانشان را ]از نعمت44

تا عمرشان به درازا کشید ]و مغرور مند ساختیم بهره

بینند كه ما ]همواره[ به سراغ زمین  شدند[. آیا نمى 

كاهیم ]و مردمش را نابود  آییم و آن را از هر طرف مىمى

 کنیم[؟ پس آیا آنان ]بر قدرتِ هللا[ پیروزند؟می

ُؤلَآِء َوَءابَآَءُهۡم َحتهيَٰ َطاَل َعلَۡيِهُم ٱلۡعُ  فَلَا  بَۡل َمتهۡعَنا َهَٰٓ
َ
ُۗ أ ُمُر

َفُهُم  
َ
ْۚ أ ۡطَرافَِهآ

َ
ۡرَض نَنُقُصَها ِمۡن أ

َ
تِي ٱلۡأ

ۡ
نها نَأ

َ
يََرۡوَن أ

 ٤٤ ٱلَۡغَٰلُِبونَ 

. بگو: »من فقط شما را به وسیلۀ وحی ]از عذاب الهی[ 45

شود، دعوت  دهم« و]لى[ چون به كران بیم داده بیم می

 شنوند. ]حق[ را نمى

 ِ نِذُرُكم ب
ُ
عَآَء إَِذا َما  قُۡل إِنهَمآ أ مُّ ٱلدُّ ٱلَۡوۡحِيِۚ َولَا يَۡسَمُع ٱلصُّ

 ٤٥ يُنَذُرونَ 

. اگر اندکی از عذاب پروردگارت به آنان برسد، قطعاً  46

 ایم!«. گویند: »ای وای بر ما ]که[ یقیناً ستمکار بودهمی
ِۡن َعَذاِب َرب َِك لََيُقولُنه  ۡتُهۡم َنۡفَحة  م  سه َيََٰوۡيلََنآ إِنها َولَئِن مه

 ٤٦ ُكنها َظَٰلِِمينَ 

. روز قیامت، ما ترازوهای عدل را ]برای حسابرسی در 47

نهیم؛ آنگاه به هیچ کس ]کمترین[ ستمی میان[ می

شود؛ و اگر ]کردارشان[ همسنگِ دانۀ َخرَدلی باشد، نمی 

آوریم؛ و کافی است که ما حسابرس آن را ]به حساب[ می

 باشیم.

َٰزِيَن ٱلۡقِۡسَط لَِيوِۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ فَلَا ُتۡظلَُم َنۡفس    َونََضُع ٱلَۡمَو
ُۗ َوَكَفىَٰ بَِنا   تَيَۡنا بَِها

َ
ِۡن َخۡرَدٍل أ اۖۡ َوِإن َكاَن ِمۡثَقاَل َحبهةٖ م  َشۡيـ ٗ

 ٤٧ َحَِٰسبِينَ 

. به راستی، ما به موسی و هارون ُفرقان ]= تورات[  48

یزگاران، روشنایی و اندرزی دادیم و ]این کتاب[ برای پره

 است.

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسيَٰ َوَهَُٰروَن ٱلُۡفۡرَقاَن وَِضَياٗٓء َوذِۡكٗرا  
 ٤٨ ل ِلُۡمتهقِينَ 

ترسند  که در نهان از پروردگارشان می. ]همان[ کسانی 49

 و از قیامت بیمناکند.
َِن ٱلسه  هِذيَن َيخَۡشۡوَن َربهُهم بِٱلَۡغۡيِب وَُهم م  اَعةِ  ٱل

 ٤٩ ُمۡشفُِقونَ 

. و این ]قرآن،[ پند مبارکی است که آن را نازل کردیم. آیا 50

 کنید؟]باز هم[ انکارش می
نُتۡم لَُهۥ ُمنِكُرونَ 

َ
فَأ

َ
نَزلَۡنَُٰهْۚ أ

َ
َباَرٌك أ  ٥٠ َوَهََٰذا ذِۡكر  مُّ

تردید، پیش از آن، ما به ابراهیم ]رشد فکری و[  . و بی51

 های[ او دانا بودیم؛به ]شایستگیهدایتش را عطا کردیم و 
۞َولََقۡد َءاتَيَۡنآ إِبَۡرَٰهِيَم رُۡشَدهُۥ ِمن َقۡبُل َوُكنها بِهِۦ 

َٰلِِمينَ   ٥١ َع

ها . آنگاه که به پدر خود و قومش گفت: »این مجسمه52

 اید؟« چیست که به عبادت آنها ایستاده
مَ  بِيهِ َوقَۡوِمهِۦ َما َهَِٰذهِ ٱلته

َ
نُتۡم لََها  إِۡذ قَاَل لِأ

َ
اثِيُل ٱلهتِٓي أ

َِٰكُفونَ   ٥٢ َع

. آنان گفتند: »ما پدرانمان را دیدیم که آنها را عبادت  53

 کردند«. می
َٰبِِدينَ   ٥٣ قَالُواْ وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا لََها َع

. ]ابراهیم[ گفت: »قطعاً شما و پدرانتان در گمراهِی 54

 اید«. آشکار بوده
بِينٖ قَاَل لََقۡد  نُتۡم َوَءابَآؤُُكۡم فِي َضَلَٰٖل مُّ

َ
 ٥٤ ُكنُتۡم أ
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ای یا . آنان گفتند: »آیا ]سخن[ حق برایمان آورده55

 کنی؟« شوخی می
َٰعِبِينَ  نَت ِمَن ٱلله

َ
ۡم أ

َ
ِ أ ِجۡئتََنا بِٱلۡحَق 

َ
 ٥٥ قَالُٓواْ أ

. ]ابراهیم[ گفت: »]نه،[ بلکه ]سخنم حق است:[  56

ها و زمین است؛ همان ذاتی آسمانپروردگارتان، پروردگار 

 که آنها را پدید آورده است و من بر این ]سخن[ گواهم«. 

نَا۠  
َ
هِذي َفَطرَُهنه َوأ ۡرِض ٱل

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو بُُّكۡم َربُّ ٱلسه قَاَل بَل ره

َِٰهِدينَ  َِن ٱلشه َٰلُِكم م   ٥٦ عَلَىَٰ َذ

. و ]با خود گفت:[ »به هللا سوگند، پس از آنکه پشت 57

هایتان تدبیری کردید و ]به جشن[ رفتید، برای ]نابودی[ ُبت

 اندیشم«.می

ُّواْ ُمۡدبِرِينَ  ن تَُول
َ
ۡصَنََٰمُكم َبۡعَد أ

َ
ِكيَدنه أ

َ
ِ لَأ  ٥٧ َوتَٱَّلله

پرستان،[ همۀ آنها جز ]ُبت[ بزرگشان را  . و ]در غیابِ بت58

ُخرد کرد؛ شاید به سراغ آن بروند ]تا حقایق را برایشان 

 زگو کند[. با

هُهۡم لََعلهُهۡم إِلَۡيهِ يَرِۡجُعونَ  ها َكبِيٗرا ل  ٥٨ فََجَعلَُهۡم ُجَذًَٰذا إِل

. ]وقتی آنان معبودان خویش را چنین دیدند[ گفتند: »چه  59

کسی با معبودان ما چنین کرده است؟ قطعاً او ستمکار 

 است«.

َٰلِِمينَ قَالُواْ َمن َفَعَل َهََٰذا   ٥٩ أَـِبلَِهتَِنآ إِنهُهۥ لَِمَن ٱلظه

. ]برخی[ گفتند: »ما شنیدیم جوانی که او را ابراهیم 60

 کند«.نامند از آنها ]به بدی[ یاد میمی
ۥٓ إِبَۡرَٰهِيمُ   ٦٠ قَالُواْ َسِمۡعَنا فَٗتي يَۡذُكرُُهۡم ُيَقاُل لَُه

اورید؛ باشد . گفتند: »پس او را در برابر دیدگان مردم بی61

 که ]بر اعترافش به گناه[ گواه باشند«. 
اِس لََعلهُهۡم يَۡشَهُدونَ  ۡعيُِن ٱلنه

َ
تُواْ بِهِۦ عَلَىَٰٓ أ

ۡ
 ٦١ قَالُواْ فَأ

. ]وقتی ابراهیم را آوردند[ گفتند: »ای ابراهیم، آیا تو این  62

 ای؟« ]کار[ را با معبودان ما کرده
نَت َفَعلَۡت 

َ
إِبَۡرَٰهِيمُ قَالُٓواْ َءأ  ٦٢ َهََٰذا أَـِبلَِهتَِنا َيَٰٓ

. ]او[ گفت: »بلکه بزرگشان چنین کرده است. اگر سخن  63

 گویند، از آنها بپرسید«. می
قَاَل بَۡل َفَعلَُهۥ َكبِيرُُهۡم َهََٰذا فَۡسـ َلُوُهۡم إِن َكانُواْ  

 ٦٣ يَنِطُقونَ 

گفتند: »واقعاً  . آنگاه ]آنان[ به خود آمدند و ]به یکدیگر[ 64

 شما ]مشرک و[ ستمکارید«.
َٰلُِمونَ  نُتُم ٱلظه

َ
نُفِسِهۡم َفَقالُٓواْ إِنهُكۡم أ

َ
 ٦٤ فَرََجُعٓواْ إِلَيَٰٓ أ

. سپس ]باز هم[ سر به دشمنی و انکار برداشتند ]و 65

 گویند«. دانی که اینها سخن نمیگفتند:[ »تو خوب می
ُؤلَآِء  ُثمه نُِكُسواْ عَلَىَٰ ُرُءوِسِهۡم لَقَ  ۡد َعلِۡمَت َما َهَٰٓ

 ٦٥ يَنِطُقونَ 

. ]ابراهیم[ گفت: »آیا به جای هللا چیزهایی را عبادت 66

کنید که نه سودی برایتان دارد و نه زیانی به شما می

 رساند؟ می

ا َولَا   ِ َما لَا يَنَفُعُكۡم َشۡيـ ٗ َفَتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
قَاَل أ

ُكمۡ   ٦٦ يَُضرُّ

کنید! آیا بر شما و بر آنچه به جای هللا عبادت می . اُف67

 اندیشید؟« نمی 
فَلَا َتۡعقِلُونَ 

َ
ِْۚ أ ٖ لهُكۡم َولَِما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ف 

ُ
 ٦٧ أ
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خواهید ]برای مجازاتش[ كارى . آنان گفتند: »اگر مى68

 كنید، او را بسوزانید و معبودانتان را یاری دهید«. 
ُِق  َٰعِلِينَ قَالُواْ َحر   ٦٨ وهُ َوٱنُصُرٓواْ َءالَِهَتُكۡم إِن ُكنُتۡم َف

. ]سرانجام او را در آتش انداختند؛ ولی ما[ گفتیم: »ای  69

 آتش، بر ابراهیم سرد و سالمت باش«.
 ٦٩ قُلَۡنا َيََٰناُر ُكونِي بَۡرٗدا وََسَلًَٰما عَلَىَٰٓ إِبَۡرَٰهِيمَ 

نیرنگی به کار برند؛ ولی . و خواستند برای ]نابودی[ او 70

 ما آنان را زیانکارترین ]مردم[ ساختیم؛
ۡخَسِرينَ 

َ
َراُدواْ بِهِۦ َكۡيٗدا فََجَعلَۡنَُٰهُم ٱلۡأ

َ
 ٧٠ َوأ

[ به سرزمینی که برای جهانیان . و او و لوط را ]با هجرت71

 ایم ]= شام[ نجات دادیم؛در آن برکت نهاده
 
َ
 ٧١ ۡرِض ٱلهتِي َبََٰرۡكَنا فِيَها لِلَۡعَٰلَِمينَ َوَنجهۡيَنَُٰه َولُوًطا إِلَي ٱلۡأ

اش[ یعقوب را ]نیز به عنوان بخشش[  . و اسحاق و ]نوه72

شان را ]افرادی[ شایسته افزونی به او بخشیدیم و همگی

 گرداندیم؛ 

ا َجَعلَۡنا 
ۖۡ وَُكل ٗ ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب نَافِلَٗة َووََهۡبَنا لَُه

 ٧٢ َصَٰلِِحينَ 

نان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما ]مردم . و آ73

کردند و انجام کارهای نیک و برپاداشتن نماز را[ هدایت می

و ادای زکات را به آنان وحی کردیم؛ و آنان ]همه[  

 کننده ما بودند. عبادت 

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيِهۡم فِۡعَل  
َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
ٗة َيۡهُدوَن بِأ ئِمه

َ
وََجَعلَۡنَُٰهۡم أ

َٰبِِدينَ ٱلۡ  ةِِۖ وََكانُواْ لََنا َع َكوَٰ ةِ َوِإيَتآَء ٱلزه لَوَٰ  ٧٣ خَۡيَرَِٰت َوِإقَاَم ٱلصه

. ما به لوط، ]اجازۀ[ قضاوت و علم ]دین[ دادیم و او را از  74

شهری که ]ساکنانش[ اعمال زشت ]و پلید[ مرتکب 

شدند نجات بخشیدیم. به راستی که آنان گروهی پلید می

 . و نافرمان بودند

َولُوًطا َءاَتۡيَنَُٰه ُحۡكٗما وَِعلۡٗما َوَنجهۡيَنَُٰه ِمَن ٱلَۡقۡريَةِ ٱلهتِي  
َِٰسقِينَ  ئَِثْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ قَوَۡم َسوٖۡء َف  ٧٤ َكانَت تهۡعَمُل ٱلۡخََبَٰٓ

گمان، او از  . و او را در رحمت خود وارد کردیم. بی75

 شایستگان بود. 
َٰلِِحينَ  ۖۡ إِنهُهۥ ِمَن ٱلصه ۡدَخلَۡنَُٰه فِي َرۡحمَتَِنآ

َ
 ٧٥ َوأ

که پیشتر ]از سایر پیامبران،  . و نوح را ]یاد کن[ هنگامی 76

ما را[ ندا داد؛ ما ]نیز دعای[ وی را اجابت کردیم آنگاه او و 

 خاندانش را از اندوِه بزرگ نجات دادیم. 

ۡهلَُهۥ  َونُوًحا إِۡذ نَاَدىَٰ ِمن َقۡبُل فَ 
َ
ۡيَنَُٰه َوأ ٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ َفَنجه

 ٧٦ ِمَن ٱلَۡكۡرِب ٱلَۡعِظيمِ 

که آیات ما را تکذیب کرده بودند . و در برابر قومی 77

تردید، آنان گروه بدکاری بودند؛ پس  اش کردیم. بییاری

 شان را غرق کردیم.همگی

بُواْ أَـِب هِذيَن َكذه ْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ قَوَۡم  َونََصۡرَنَُٰه ِمَن ٱلَۡقوِۡم ٱل َيَٰتَِنآ
ۡجمَعِينَ 

َ
ۡغَرقَۡنَُٰهۡم أ

َ
 ٧٧ َسوٖۡء فَأ

که دربارۀ کشتزاری  . و ]یاد کن از[ داود و سلیمان، آنگاه 78

کردند که گوسفندان قوم، شبانه در آن چریده داوری می

 بودند و ما بر داوری آنان گواه بودیم. 

وَُسلَۡيَمََٰن إِۡذ َيحُۡكَماِن فِي ٱلۡحَۡرِث إِۡذ َنَفَشۡت فِيهِ  َوَداوُۥَد 
 ٧٨ َغَنُم ٱلَۡقوِۡم َوُكنها ِلحُۡكِمِهۡم َشَِٰهِدينَ 

. آن ]حقیقت[ را به سلیمان فهماندیم و به هر یک از  79

آنان پیامبری و دانش ]عمل به احکام دین[ عطا کردیم؛ و 

ماشتیم که ]همراه با ها و پرندگان را در خدمت داود گکوه

گفتند و ما بودیم که این ]همه[  او، پروردگار را[ تسبیح می

 را انجام دادیم.

ۡرنَا َمَع   ۡمَنََٰها ُسلَۡيَمََٰنْۚ وَُكلًّا َءاتَيَۡنا ُحۡكٗما وَِعلۡٗماْۚ وََسخه َفَفهه
َٰعِلِينَ  يَۡرْۚ َوُكنها َف  ٧٩ َداوُۥَد ٱلِۡجَباَل يَُسب ِۡحَن َوٱلطه
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تن زره را به او ]= داود[ آموختیم تا شما را از  . و ساخ80

 گزارید؟هایتان حفظ کند؛ پس آیا شکر می]آسیب[ جنگ
ِسُكۡمۖۡ  

ۡ
ِنُۢ بَأ وََعلهۡمَنَُٰه َصۡنَعَة لَُبوٖس لهُكۡم لُِتۡحِصَنُكم م 

نُتۡم َشَِٰكُرونَ 
َ
 ٨٠ َفَهۡل أ

. و تندباد را برای سلیمان ]به خدمت گماشتیم[ که به  81

ایم ]= فرماِن او به سوی سرزمینی که در آن برکت نهاده

 دانستیم. شام[ روان بود؛ و ما همه چیز را می

ۡرِض ٱلهتِي  
َ
ۦٓ إِلَي ٱلۡأ ِ ۡمرِه

َ
ِيَح عَاِصَفٗة َتجۡرِي بِأ َولُِسلَۡيَمََٰن ٱلر 

َٰلِِمينَ  ِ َشۡيٍء َع
 ٨١ َبََٰرۡكَنا فِيَهاْۚ َوُكنها بِكُل 

سانی را ]گماشتیم[ که برایش  . و ]نیز[ از شیاطین ک 82

نمودند[ و کردند ]و جواهر استخراج میغواصی می

دادند؛ و ما مراقب ]رفتار  کارهایی غیر از این ]نیز[ انجام می

 و تعداد[ آنان بودیم. 

َيَِٰطيِن َمن َيُغوُصوَن لَُهۥ َويَۡعَملُوَن َعَملٗا ُدوَن   َوِمَن ٱلشه
َٰلَِكۖۡ َوُكنها لَُهۡم َحَٰفِِظينَ   ٨٢ َذ

که پروردگارش را ]چنین[ ندا   . و ایوب را ]یاد کن[ آنگاه83

تریِن  داد: »رنج ]و بیماری[ به من رسیده است و تو مهربان 

 مهربانانی«. 

رَۡحُم  
َ
نَت أ

َ
رُّ َوأ نَِي ٱلضُّ ن ِي َمسه

َ
ۥٓ أ يُّوَب إِۡذ نَاَدىَٰ َربهُه

َ
۞َوأ

َِٰحمِينَ   ٨٣ ٱلره

م و رنجی را که به او  . ما ]دعای[ او را اجابت کردی84

اش و ]نیز تعدادی[  رسیده بود برطرف ساختیم و خانواده

همانندشان را به همراه آنان به وی بازگرداندیم ]تا[ رحمتی 

 کنندگان باشد.از جانب ما و پندی برای عبادت 

ۡهلَُهۥ  
َ
ۖۡ َوَءاَتۡيَنَُٰه أ ٖ فَٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ فََكَشۡفَنا َما بِهِۦ ِمن ُضر 

ِۡن ِعنِدنَا َوذِۡكَرىَٰ لِلَۡعَٰبِِدينَ َوِمثۡ  َعُهۡم َرۡحمَٗة م   ٨٤ لَُهم مه

. و ]یاد کن از[ اسماعیل و ادریس و ذوالکِفل که همگی 85

 از شکیبایان بودند. 
َٰبِِرينَ  َِن ٱلصه  ٨٥ َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡدرِيَس َوَذا ٱلِۡكۡفِلِۖ ُكل   م 

تردید،  یم. بی. و ]ما[ آنان را در رحمت خویش وارد کرد86

 آنان از شایستگان بودند. 
َٰلِِحينَ  َِن ٱلصه ۖۡ إِنهُهم م  ۡدَخلَۡنَُٰهۡم فِي َرۡحمَتَِنآ

َ
 ٨٦ َوأ

. و ]یاد کن از[ ذوالنون ]= یونس[ آنگاه که خشمگین ]از  87

میان قومش[ رفت و چنین پنداشت که ما هرگز بر او سخت 

کنیم[؛ ]وقتی  نمیگیریم ]و به خاطر این کار مجازاتش نمی 

ها ندا داد که: »]پروردگارا،[  ماهی او را بلعید[ در تاریکی

تردید،  حق[ جز تو نیست. تو منز هی. بیهیچ معبودی ]به

 ام«. من از ستمکاران بوده

ن لهن نهۡقِدَر َعلَۡيهِ  
َ
َوَذا ٱلنُّوِن إِذ ذهَهَب ُمَغَِٰضٗبا َفَظنه أ

ن 
َ
لَُمَِٰت أ نَت ُسۡبَحََٰنَك إِن ِي  َفَناَدىَٰ فِي ٱلظُّ

َ
هٓا أ ََٰه إِل هٓا إَِل ل

َٰلِِمينَ   ٨٧ ُكنُت ِمَن ٱلظه

. دعایش را اجابت کردیم و او را از اندوه نجات دادیم و 88

 دهیم.مؤمنان را ]نیز[ اینچنین نجات می 
ْۚ َوَكَذَٰلَِك نُـِۨجي   فَٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ َوَنجهۡيَنَُٰه ِمَن ٱلَۡغم ِ

 ٨٨ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

که پروردگارش را ]این گونه[  . و ]یاد کن از[ زکریا، آنگاه 89

فرزند[ مگذار و تو بهترین  ندا داد: »پروردگارا، مرا تنها ]و بی

 وارثانی«.

نَت َخيُۡر  
َ
ِ لَا تََذۡرنِي فَۡرٗدا َوأ َوَزَكرِيهآ إِۡذ نَاَدىَٰ َربهُهۥ َرب 

َٰرِثِينَ   ٨٩ ٱلَۡو
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یحیی را به او بخشیدیم و   . دعایش را اجابت کردیم و90

همسرش را ]که نازا بود[ برایش شایسته ]و آمادۀ بارداری[  

شتافتند و در حال نمودیم. آنان همواره در کارهای خیر می

خواندند و پیوسته برای ما ]فرمانبردار و[ بیم و امید ما را می

 فروتن بودند.

ۥْٓۚ إِنهُهۡم  فَٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ َووََهۡبَنا لَُهۥ َيحَۡييَٰ وَ  ۡصلَۡحَنا لَُهۥ َزوَۡجُه
َ
أ

َكانُواْ يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلۡخَۡيَرَِٰت َويَۡدُعوَنَنا رََغٗبا َورََهٗباۖۡ وََكانُواْ  
 ٩٠ لََنا َخَِٰشعِينَ 

. و ]یاد کن از مریم،[ زنی که داماِن خود را پاک نگاه 91

داشت و ]ما[ از روح]ی از جانب[ خویش در ]وجوِد[ او 

ای ]از قدرت او و پسرش را برای جهانیان نشانه دمیدیم و

 الهی[ قرار دادیم.

وِحَنا وََجَعلَۡنََٰها  ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها َفَنَفۡخَنا فِيَها ِمن رُّ
َ
َوٱلهتِٓي أ

 ٩١ َوٱۡبَنَهآ َءايَٗة ل ِلَۡعَٰلَِمينَ 

. ]ای مردم،[ به راستی، این آیین شما، آیینی یگانه ]و  92

است و من پروردگارتان هستم؛ پس   مبتنی بر یکتاپرستی[

 مرا عبادت کنید.

نَا۠ َربُُّكۡم فَٱۡعُبُدونِ 
َ
ٗة َوَِٰحَدٗة َوأ مه

ُ
ُتُكۡم أ مه

ُ
ۦٓ أ ِ  ٩٢ إِنه َهَِٰذه

فرقه . و]لی مردم[ میان خود در امر ]دین[شان فرقه93

 گردند. شدند؛ ]ولی سرانجام،[ همگی به سوی ما بازمی
ۡمرَُهم بَيَۡنُهۡمۖۡ ُكلٌّ إِلَۡيَنا َرَِٰجُعونَ 

َ
ُعٓواْ أ  ٩٣ َوَتَقطه

. هر کس کارهای شایسته انجام دهد و مؤمن باشد، در 94

برابر کوشش او ناسپاسی نخواهد شد و ما کارهایش را  

 .نویسیممی

َٰلَِحَِٰت وَُهَو ُمۡؤِمن  فَلَا ُكۡفَراَن   َفَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصه
 ٩٤ لَِسۡعيِهِۦ َوِإنها لَُهۥ َكَٰتُِبونَ 

. و ]مردم[ هر شهری را که ]بر اثر کفر و گناه[ نابودش 95

کردیم، محال است که ]بتوانند به قصِد توبه به دنیا[  

 بازگردند. 

نهُهۡم لَا يَرِۡجُعونَ 
َ
ۡهلَۡكَنََٰهآ أ

َ
 ٩٥ وََحَرٌَٰم عَلَىَٰ قَۡريٍَة أ

و مأجوج گشوده شود و آنان   که ]سد [ یأجوج . تا زمانی96

 ای[ شتابان سرازیر گردند. از هر بلندی ]و تپه
ِ َحَدٖب  

ِن ُكل  ُجوُج وَُهم م 
ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
َحتهيَٰٓ إَِذا فُتَِحۡت يَأ

 ٩٦ يَنِسلُونَ 

. و وعدۀ حق ]= قیامت[ نزدیک گردد؛ در آن هنگام،  97

که کفر ورزیدند ]از شدت وحشت[ خیره های کسانی چشم

گویند:[ »ای وای بر ما! قطعاً ما از این  مانَد ]و می می

 ]حادثه[ در غفلت بودیم! بلکه ]کافر و[ ستمکار بودیم«.

هِذيَن   بَۡصَُٰر ٱل
َ
َوٱۡقتََرَب ٱلۡوَۡعُد ٱلۡحَقُّ فَإَِذا ِهَي َشَِٰخَصٌة أ

ِۡن َهََٰذا بَۡل ُكنها   َكَفُرواْ َيََٰوۡيلََنا قَۡد ُكنها فِي َغۡفلَةٖ م 
 ٩٧ ينَ َظَٰلِمِ 

شود:[ »قطعاً شما و آنچه که به  . ]به آنان گفته می98

کنید، هیزِم دوزخید ]و همگی[ در آن  جای هللا عبادت می

 وارد خواهید شد«. 

نُتۡم لََها  
َ
ِ َحَصُب َجَهنهَم أ إِنهُكۡم َوَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله

 ٩٨ َوَٰرُِدونَ 

حق[ بودند، هرگز وارد آن ]به. اگر اینها معبودانی 99

شدند؛ و حال آنكه همگی در آن ]عذاب سوزان[  نمی 

 جاودانند. 

ا َوَرُدوَهاۖۡ وَُكل   فِيَها َخَٰلُِدونَ  ُؤلَآِء َءالَِهٗة مه  ٩٩ لَۡو َكاَن َهَٰٓ

[ دارند و ]از شدت درد و هایى ]دردناک. در آنجا ناله100

 شنوند.ترس[ چیزى نمى
 ١٠٠ فِير  وَُهۡم فِيَها لَا يَۡسَمُعونَ لَُهۡم فِيَها زَ 
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که پیشتر، وعدۀ نیکو ]= بهشت[ از  . ]ام ا[ کسانی 101

جانب ما به آنان داده شده است، یقیناً از آن ]آتش جهنم[  

 شوند.دور نگه داشته می

ْوَلَٰٓئَِك َعۡنَها  
ُ
ِنها ٱلۡحُۡسَنيَٰٓ أ هِذيَن َسَبَقۡت لَُهم م  إِنه ٱل

 ١٠١ ُمۡبَعُدونَ 

. آنان صدای آن ]آتش هولناک و فریادهای دوزخیان[ را  102

شنوند و در آنچه میل داشته باشند، جاودانه ]در  نمی 

 آسایش[ هستند. 

نُفُسُهۡم  
َ
لَا يَۡسَمُعوَن َحِسيَسَهاۖۡ وَُهۡم فِي َما ٱۡشَتَهۡت أ

 ١٠٢ َخَٰلُِدونَ 

سازد و  . وحشت بزرگ ]قیامت[ آنان را اندوهگین نمی103

گویند:[  آیند ]و به آنان میان به استقبالشان میفرشتگ

 شد«.»این همان روزی است که به شما وعده داده می

َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َهََٰذا   ى ۡكبَُر َوَتتَلَقه
َ
لَا َيحُۡزُنُهُم ٱلَۡفَزُع ٱلۡأ

هِذي ُكنُتۡم تُوَعُدونَ   ١٠٣ يَۡوُمُكُم ٱل

پیچیم همانگونه که  می. روزی که آسمان را در هم 104

گونه که  پیچد، ]و[ همان ها را درهم میطومار نوشته

نخستین ]بار[ آفرینش را آغاز کردیم، ]بار دیگر[ آن را  

ای است بر عهدۀ ما که قطعاً  گردانیم. ]این[ وعدهبازمی 

 انجامش خواهیم داد. 

ِ لِلُۡكُتِبِۚ َكمَ 
ِجل  ِ ِ ٱلس  َمآَء َكَطى  َل  يَۡوَم َنۡطوِي ٱلسه وه

َ
نَآ أ

ۡ
ا بََدأ

َٰعِلِينَ  ْۚ إِنها ُكنها َف ۚۥْ وَۡعًدا َعلَۡيَنآ  ١٠٤ َخلٖۡق نُّعِيُدهُ

. و به راستی پس ]از اینکه در[ لوح محفوظ ]ثبت شده 105

های ]آسمانی[ نوشتیم که: »زمین را  بود[، در ]تمام[ کتاب

 برند«.ام به ارث میبندگان شایسته

ۡرَض يَرُِثَها  َولََقۡد َكَتبَۡنا فِي ٱ
َ
نه ٱلۡأ

َ
ِۡكرِ أ بُورِ ِمنُۢ َبۡعِد ٱلذ  لزه

َٰلُِحونَ   ١٠٥ ِعَبادَِي ٱلصه

گمان، در این ]سخن، عبرت و[ پیام روشنی برای . بی106

 کنندگان است.عبادت 
َٰبِِدينَ   ١٠٦ إِنه فِي َهََٰذا لََبَلَٰٗغا ل َِقۡوٍم َع

 . و ]ای محمد،[ تو را جز رحمتی برای جهانیان107

 نفرستادیم.
ها َرۡحمَٗة ل ِلَۡعَٰلَِمينَ  ۡرَسلَۡنََٰك إِل

َ
 ١٠٧ َوَمآ أ

تردید،  شود که: "بی. بگو: »در حقیقت به من وحی می108

معبود شما معبودی یگانه است؛ پس آیا تسلیم ]دعوتِ  

 شوید؟"« حق[ می

ۖۡ فَ  نهَمآ إَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد 
َ
نُتم  قُۡل إِنهَما يُوَحيَٰٓ إِلَيه أ

َ
َهۡل أ

ۡسلُِمونَ   ١٠٨ مُّ

. اگر رویگردان شدند، بگو: »من ]همۀ[ شما را به طور  109

یکسان آگاه کردم ]و دربارۀ عذاب الهی هشدار دادم[ و  

شود نزدیک است دانم آنچه که به شما وعده داده مینمی 

 یا دور.

هۡواْ َفُقۡل َءاَذنُتُكۡم عَلَىَٰ َسَوآٖءِۖ  م  فَإِن تََول
َ
قَرِيٌب أ

َ
ۡدرِٓي أ

َ
َوِإۡن أ

ا تُوَعُدونَ   ١٠٩ بَعِيد  مه

داند و ]نیز[ آنچه را  . یقیناً او تعالی سخن آشکار را می110

 داند.کنید می ]در دل خویش[ پنهان می
 ١١٠ إِنهُهۥ َيۡعلَُم ٱلۡجَۡهَر ِمَن ٱلَۡقۡوِل َويَۡعلَُم َما تَۡكُتُمونَ 

]تأخیر عذاب، مایۀ[ آزمایش و دانم؛ شاید این . و نمی111

 مندِی شما تا مدتی ]معی ن[ باشد«.بهره
ۡدرِي لََعلهُهۥ فِۡتَنة  لهُكۡم َوَمَتٌَٰع إِلَيَٰ ِحينٖ 

َ
 ١١١ َوِإۡن أ

. ]پیامبر[ گفت: »پروردگارا، ]بین ما و کافران[ به حق  112

داوری کن؛ و پروردگار ما، ]هللا[ رحمان است که در برابر 

 خواهیم«. گویید از او یاری میفر و شرک[ میآنچه ]از ک

ِۗ َوَربَُّنا ٱلرهۡحَمَُٰن ٱلُۡمۡسَتَعاُن عَلَىَٰ َما   ِ ِ ٱۡحُكم بِٱلۡحَق  ََٰل َرب  َق
 ١١٢ تَِصُفونَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

تردید، زلزلۀ قیامت . ای مردم، از پروردگارتان پروا کنید. بی1

 امر بزرگی است.
اَعةِ َشۡيٌء   اُس ٱتهُقواْ َربهُكۡمْۚ إِنه َزلَۡزلََة ٱلسه َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ١ َعِظيم  

که[  بینید، ]آنچنان وحشتناک است می. روزی که آن را 2

کند و ای ]فرزنِد[ شیرخوارش را فراموش میهر مادرِ شیرده

نهد و مردم هر ]موجوِد[ بارداری جنین خود را ]بر زمین[ می

بینی، در حالی که مست نیستند؛ بلکه عذاب  را مست می

 هللا شدید است.

ۡرَضَعۡت َوتََضُع ُكلُّ 
َ
آ أ   يَۡوَم تََرۡوَنَها تَۡذَهُل ُكلُّ ُمۡرِضَعٍة َعمه

ََٰرىَٰ   ََٰرىَٰ َوَما ُهم بُِسَك اَس ُسَك َذاِت َحمٍۡل َحمۡلََها َوتََرى ٱلنه
ِ َشِديد    ٢ َوَلَِٰكنه َعَذاَب ٱَّلله

. و از ]میان[ مردم کسی هست که بدون ]هیچ[ دانشی،  3

کند و از هر شیطان سرکشی پیروی دربارۀ هللا مجادله می

 نماید. می

اِس َمن  ِ بَِغيِۡر ِعلٖۡم َويَتهبُِع ُكله  َوِمَن ٱلنه يَُجَِٰدُل فِي ٱَّلله
رِيدٖ   ٣ َشۡيَطَٰٖن مه

[ مقرر شده است که هر  . ]در قضای الهی بر شیطان4

سازد و به کس او را به دوستى بگیرد، قطعاً گمراهش مى

 كشاند.عذاب آتش مى

ۥ  ُُّه نهُهۥ يُِضل
َ
هاهُ فَأ نهُهۥ َمن تََول

َ
َويَۡهِديهِ إِلَيَٰ   ُكتَِب َعلَۡيهِ أ

عِيرِ   ٤ َعَذاِب ٱلسه

. ای مردم، اگر دربارۀ برانگیخته شدن ]در قیامت[ تردید 5

تردید، ما شما را از خاک آفریدیم، دارید، ]بدانید که[ بی

شده، سپس از سپس از نطفه و آنگاه از خون بسته

گوشتی دارای خلقت کامل و ]بعضاً[ خلقت ناقص؛  پاره

تا ]قدرت خویش را[ برایتان آشکار سازیم؛ و ]چنین کردیم[ 

هر چه را که بخواهیم، تا مدتی معی ن در َرِحم ]مادران[ نگه  

آوریم، داریم، آنگاه شما را به صورت نوزادی بیرون میمی

یابید[ تا به حد رشد ]و بلوغ[ خود سپس ]پرورش می

برسید؛ و از شما کسی هست که ]در دوران جوانی[ 

کند تا[ به  نیز هست ]که آنقدر عمر می میرد و کسیمی

رسد، چنان که پس از ]آن  نهایت فرتوتی ]و کهنسالی[ می

داند؛  کند و[ چیزی نمی همه[ دانش، ]همه را فراموش می

بینی؛ ولی چون  و ]اما مثالی دیگر:[ زمین را خشکیده می

آید و فرستیم، به جنبش درمیآب ]باران[ بر آن فرو می

 رویاند. ز هر نوع ]گیاه[ زیبایی میکند و ارشد می

َِن ٱلَۡبۡعِث فَإِنها  اُس إِن ُكنُتۡم فِي َريٖۡب م  َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِن تَُراٖب ُثمه ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمه ِمۡن َعلََقةٖ ُثمه ِمن   َخلَۡقَنَُٰكم م 
 ِ خَلهَقةٖ وََغيِۡر ُمخَلهَقةٖ ل ُِنبَي َِن لَُكۡمْۚ َونُقِرُّ ف ۡضَغةٖ مُّ رَۡحاِم مُّ

َ
ي ٱلۡأ

ي ُثمه ُنخۡرُِجُكۡم ِطۡفلٗا ُثمه لَِتۡبلُُغٓواْ   َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
َما نََشآُء إِلَيَٰٓ أ

ۡرَذِل  
َ
ن يَُردُّ إِلَيَٰٓ أ هيَٰ َوِمنُكم مه ن ُيَتَوف ُكۡمۖۡ َوِمنُكم مه ُشده

َ
أ

ۡرَض  
َ
اْۚ َوتََرى ٱلۡأ ٱلُۡعُمرِ لَِكۡيلَا َيۡعلََم ِمنُۢ َبۡعِد ِعلٖۡم َشۡيـ ٗ

ۢنَبَتۡت ِمن  
َ
نَزلَۡنا َعلَۡيَها ٱلَۡمآَء ٱۡهتَزهۡت َوَربَۡت َوأ

َ
َهاِمَدٗة فَإَِذآ أ

ِ َزۡوِۭج بَِهيجٖ 
 ٥ ُكل 

های خلقت،[ از آن روست که ]بدانید[ هللا  . این ]شگفتی6

کند و او بر هر حق است و اوست که مردگان را زنده می

 کاری تواناست.

َ ُهوَ  نه ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ ِ  َذ

نهُهۥ عَلَىَٰ ُكل 
َ
نهُهۥ يُۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ َوأ

َ
 ٱلۡحَقُّ َوأ

 ٦ َشۡيٖء قَِدير  

. و اینکه قیامت آمدنی است ]و[ تردیدی در آن نیست و 7

ها هستند،  را که در گوراینکه هللا ]همۀ[ کسانی 

 انگیزد. برمی 

نه 
َ
ها َرۡيَب فِيَها َوأ اَعَة َءاتَِية  ل نه ٱلسه

َ
َ َيۡبَعُث َمن فِي  َوأ ٱَّلله

 ٧ ٱلُۡقُبورِ 
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. و از مردم کسی هست که بدون هیچ دانش و هدایت و 8

 کند. بخشی، دربارۀ هللا مجادله میکتاب روشنی 
ِ بَِغيِۡر ِعلٖۡم َولَا ُهٗدى َولَا   اِس َمن يَُجَِٰدُل فِي ٱَّلله َوِمَن ٱلنه

نِيرٖ   ٨ كَِتَٰٖب مُّ

گرداند تا ]مردم را[ از  رمی. ]از روی تکبر[ سر خویش را ب9

راه هللا گمراه سازد. براى او در این دنیا رسوایی و خوارى  

است و روز قیامت ]نیز[ عذاب آتش سوزان را به او  

 چشانیم. مى

  ۡۖ ۡنَيا ِخۡزي  ِۖۡ لَُهۥ فِي ٱلدُّ ثَانَِي ِعۡطفِهِۦ لُِيِضله َعن َسبِيِل ٱَّلله
 ٩ َب ٱلۡحَرِيقِ َونُِذيُقُهۥ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َعَذا

. این ]کیفر،[ به سزای کارهایی است که از پیش  10

فرستاده است و هللا هرگز نسبت به بندگان ]خود[ ستمکار 

 نیست.

َٰٖم ل ِلَۡعبِيدِ  َ لَيَۡس بَِظله نه ٱَّلله
َ
َمۡت يََداَك َوأ َٰلَِك بَِما قَده  ١٠ َذ

. و از ]میان[ مردم کسی هست که هللا را با تردید 11

کند ]و ایمانش ضعیف است[؛ پس اگر خیری به  دت می عبا

گیرد ]و بر ایمانش باقی او برسد، ]دلش[ به آن آرام می

ماند[ و اگر بالیی ]برای آزمایش[ به او برسد، روی می

گردد[. او در دنیا و آخرت زیان گرداند ]و به کفر بازمیمی

 کرده است. این همان زیان آشکار است. 

اِس  َصابَُهۥ َخيٌۡر  َوِمَن ٱلنه
َ
َ عَلَىَٰ َحۡرٖفِۖ فَإِۡن أ َمن َيۡعُبُد ٱَّلله

َصاَبۡتُه فِۡتَنٌة ٱنَقلََب عَلَىَٰ وَۡجِههِۦ َخِسَر  
َ
نه بِهِۖۦۡ َوِإۡن أ

َ
ٱۡطَمأ

َٰلَِك ُهَو ٱلۡخُۡسَراُن ٱلُۡمبِينُ  ْۚ َذ ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرَة  ١١ ٱلدُّ

ه نه به  خوانَد ک. ]انسان کافر،[ به جای هللا چیزی را می12

بخشد. این همان رساند و نه سودی میاو زیانی می 

 گمراهی دور و دراز است.

َٰلَِك ُهَو   ۚۥْ َذ ُهۥ َوَما لَا يَنَفُعُه ِ َما لَا يَُضرُّ يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله
َلَُٰل ٱلَۡبعِيدُ   ١٢ ٱلضه

تر از  خوانَد که قطعاً زیانش نزدیک. او کسی را می13

 باشد؛ و چه بد دوست و چه بد همدمی است!میسودش 
قَۡرُب ِمن نهۡفعِهۚۦِْ لَبِۡئَس ٱلَۡمۡولَيَٰ َولَبِۡئَس  

َ
ۥٓ أ ُه يَۡدُعواْ لََمن َضرُّ

 ١٣ ٱلَۡعِشيرُ 

اند و کارهای تردید، هللا کسانی را که ایمان آورده. بی14

هایی ]از بهشت[ وارد اند، به باغهشایسته انجام داد

جویبارها از زیر ]درختان[ آن جاری است. به  کند که می

 دهد.خواهد، انجام میراستی، هللا آنچه را که می

َٰٖت   َٰلَِحَِٰت َجنه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َ يُۡدِخُل ٱل إِنه ٱَّلله
َ َيۡفَعُل َما يُرِيدُ  ْۚ إِنه ٱَّلله نَۡهَُٰر

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ١٤ َتجۡ

کند هللا او ]= پیامبر[ را در دنیا و ان میکه گم . کسی15

آخرت هرگز یاری نخواهد کرد ]و اکنون حمایت هللا را  

بیند و خشمگین است[، باید ریسمانی به سقف می

اش[ بیاویزد و ]خود را دار بزند تا راه نَفس[ را قطع کند ]خانه

]و تا سر حد مرگ پیش رود[؛ آنگاه بنگرد که آیا ]این ترفند 

 بَرد.رنگ او، خشمش را از میان میو[ نی

ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ   ُ فِي ٱلدُّ ن لهن يَنُصَرهُ ٱَّلله
َ
َمن َكاَن َيُظنُّ أ

َمآِء ُثمه لَۡيۡقَطۡع فَلَۡينُظۡر َهۡل يُۡذهِبَنه  فَلَۡيۡمُدۡد بَِسَبٍب إِلَي ٱلسه
 ١٥ َكۡيُدهُۥ َما يَغِيُظ 

صورت[ آیاتی روشن گونه، ما این ]قرآن[ را ]به . و این16

 کند.نازل کردیم و هللا هر کس را بخواهد، هدایت می
َ َيۡهِدي َمن   نه ٱَّلله

َ
نَزلَۡنَُٰه َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖت َوأ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

 ١٦ يُرِيدُ 
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اند و کسانی که یهودی شدند و که ایمان آورده. کسانی 17

و  صابئان ]= پیروان برخی پیامبران[ و نصاری و زرتشتیان

که شرک ورزیدند، یقیناً روز قیامت هللا میانشان کسانی 

 گمان، هللا بر هر چیزی گواه است.کند. بیداوری می

َٰبِـ ِيَن َوٱلنهَصََٰرىَٰ   هِذيَن َهاُدواْ َوٱلصه هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱل إِنه ٱل
َ َيۡفِصُل بَيَۡنُهمۡ  ۡشَرُكٓواْ إِنه ٱَّلله

َ
هِذيَن أ يَۡوَم   َوٱلَۡمُجوَس َوٱل

ِ َشۡيٖء َشِهيدٌ 
َ عَلَىَٰ ُكل   ١٧ ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ إِنه ٱَّلله

کس در زمین  ها و هر کس در آسمان. آیا ندیدی که هر 18

ها و درختان و است و خورشید و ماه و ستارگان و کوه

کنند؟ و جنبندگان و بسیاری از مردم برای هللا سجده می

چی از عبادت، بسیاری نیز هستند که ]در نتیجۀ سرپی

فرماِن[ عذاب بر آنان تحقق یافته است؛ و هر کس که هللا او  

تردید، هللا هر  دارد. بیاش نمی را خوار سازد، کسی گرامی

 دهد.چه بخواهد انجام می

ۡرِض  
َ
َِٰت َوَمن فِي ٱلۡأ َمََٰو َ ُۤدُجۡسَي ۤۥُهَل َمن فِي ٱلسه نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۡمُس َوٱلَۡقَمرُ  َوآبُّ   َوٱلشه َجُر َوٱلده َوٱلنُُّجوُم َوٱلِۡجَباُل َوٱلشه
  ُ اِسِۖ َوَكثِيٌر َحقه َعلَۡيهِ ٱلَۡعَذاُبُۗ َوَمن يُِهِن ٱَّلله َِن ٱلنه َوَكثِير  م 

َ َيۡفَعُل َما يََشآُء۩  ۡكرٍِمِۚ إِنه ٱَّلله  ١٨ َفَما لَُهۥ ِمن مُّ

یکدیگرند و دربارۀ . این دو ]گروه مؤمن و کافر،[ دشمنان 19

که کفر ورزیدند، کنند. پس کسانی پروردگارشان ستیز می 

اند ]و[ از باالی سرشان هایی از آتش بریدهبرایشان جامه

 ریزند.]بر آنان[ آب جوشان می

هِذيَن َكَفُرواْ   ۞َهََٰذاِن َخۡصَماِن ٱۡخَتَصُمواْ فِي َرب ِِهۡمۖۡ فَٱل
ِن  َعۡت لَُهۡم ثَِياب  م  ِ نهارٖ يَُصبُّ ِمن فَۡوِق ُرُءوِسِهُم ُقط 

 ١٩ ٱلۡحَِميمُ 

هایشان با آن . آنچه در درونشان هست و ]نیز[ پوست20

 شود. گداخته می
 ٢٠ يُۡصَهُر بِهِۦ َما فِي ُبُطونِِهۡم َوٱلۡجُلُودُ 

َقَِٰمُع ِمۡن َحِديدٖ  های آهنین برایشان ]مهی ا[ است. . و گرز21  ٢١ َولَُهم مه

بخواهند از ]شدت[ اندوه از آنجا ]= دوزخ[ خارج  . هرگاه22

شوند و ]به آنان گفته  شوند، به آن بازگردانده می

 شود:[ »عذاب سوزان را بچشید«. می

ِعيُدواْ فِيَها َوُذوقُواْ  
ُ
ن َيخۡرُُجواْ ِمۡنَها ِمۡن َغم ٍ أ

َ
َراُدٓواْ أ

َ
ُكلهَمآ أ

 ٢٢ َعَذاَب ٱلۡحَرِيقِ 

اند و کارهای نی را که ایمان آوردهتردید، هللا کسا. بی23

هایی ]از بهشت[ وارد اند، به باغشایسته انجام داده

کند که از زیر ]درختان[ آن جویبارها جاری است. در آنجا می

شوند و هایی از طال و مروارید آراسته میبه دستبند

 لباسشان در آنجا ابریشم است.

هِذيَن َءاَمنُ  َ يُۡدِخُل ٱل َٰٖت  إِنه ٱَّلله َٰلَِحَِٰت َجنه واْ وََعِملُواْ ٱلصه
َساوَِر ِمن َذَهٖب  

َ
نَۡهَُٰر ُيحَلهۡوَن فِيَها ِمۡن أ

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َتجۡ
 ٢٣ َولُۡؤلُٗؤاۖۡ َولَِباُسُهۡم فِيَها َحرِير  

. و ]در دنیا[ به سوی گفتار پاک ]توحید و تکبیر و تحمید[ 24

الم[ راهنمایی شوند و به راِه ستوده ]اسهدایت می

 گردند. می

ي ِِب ِمَن ٱلَۡقۡوِل وَُهُدٓواْ إِلَيَٰ ِصَرَِٰط ٱلۡحَِميدِ   ٢٤ وَُهُدٓواْ إِلَي ٱلطه

گمان، كسانى كه كفر ورزیدند و ]مانند ماجرای . بی25

دارند ]عذابی دردناک در حدیبیه، مردم را[ از راه هللا بازمى

براى مردم ]قبله و  پیش دارند[؛ و مسجد الحرام كه آن را 

عبادتگاه[ قرار دادیم، مقیم و مسافر در آن یكسانند؛ و هر 

کس در آنجا با ستمکاری ]و گناه،[ انحراف بخواهد، از  

 چشانیم.عذابى دردناک به او می

ِ َوٱلَۡمۡسِجِد   وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن َكَفُرواْ َويَُصدُّ إِنه ٱل
هِذي َجَعلَۡنَٰهُ  ِۚ   ٱلۡحََراِم ٱل لِلنهاِس َسَوآًء ٱلَۡعَِٰكُف فِيهِ َوٱلَۡبادِ

لِيمٖ 
َ
ِۭ بُِظلٖۡم نُِّذقُۡه ِمۡن َعَذاٍب أ  ٢٥ َوَمن يُرِۡد فِيهِ بِإِلۡحَاد
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. و ]یاد کن از[ آنگاه که محِل خانه ]کعبه[ را برای ابراهیم  26

تعیین کردیم ]و به او گفتیم[ که: »چیزی را شریک من قرار  

کنندگان و کنندگان و قیامبرای طوافام را نده و خانه

 کنندگان پاک گردان.کنندگان ]و[ سجدهرکوع

ا   ها تُۡشرِۡك بِي َشۡيـ ٗ ن ل
َ
نَا لِِإبَۡرَٰهِيَم َمكَاَن ٱلَۡبۡيِت أ

ۡ
َوِإۡذ بَوهأ

ُجوِد ِع ٱلسُّ كه آئِفِيَن َوٱلَۡقآئِِميَن َوٱلرُّ ِۡر بَيۡتَِي لِلطه  ٢٦ َوَطه 

ی ]ادای[ حج ندا بده تا پیاده و ]سوار[ بر . و بین مردم برا27

هر ]وسیلۀ سفر یا[ شتر الغری، از هر راه دوری به سویت  

 بیایند.

تِيَن 
ۡ
ِ َضاِمرٖ يَأ

تُوَك رَِجالٗا وَعَلَىَٰ ُكل 
ۡ
اِس بِٱلۡحَج ِ يَأ ذ ِن فِي ٱلنه

َ
َوأ

ِ فَج ٍ َعِميقٖ 
 ٢٧ ِمن ُكل 

ر روزهایی . تا شاهد منافع ]گوناگون[ خویش باشند و د28

معی ن، ]به هنگام قربانی[ نام هللا را بر چهارپایانی که به  

ایم، یاد کنند؛ پس ]خودتان[ از ]گوشتِ[ آن  آنان روزی داده

 بخورید و به درماندۀ فقیر ]نیز[ غذا بدهید. 

ۡعلُوَمٍَٰت  يهاٖم مه
َ
ِ فِٓي أ ل ِيَۡشَهُدواْ َمَنَٰفَِع لَُهۡم َويَۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱَّلله

 َ ۡطعُِمواْ  عَل
َ
نَۡعَِٰمِۖ فَكُلُواْ ِمۡنَها َوأ

َ
ِنُۢ بَِهيَمةِ ٱلۡأ ىَٰ َما َرزََقُهم م 

 ٢٨ ٱلَۡبآئَِس ٱلَۡفقِيرَ 

هایشان را برطرف سازند و به  . سپس باید آلودگی29

نذرهای خویش وفا کنند و ]گرداگرِد[ این خانۀ کهن ]= 

 کعبه[ طواف کنند«. 

فُواْ بِٱلَۡبۡيِت  ُثمه لَۡيۡقُضواْ َتَفَثُهۡم َولۡيُ  وه وفُواْ نُُذورَُهۡم َولَۡيطه
 ٢٩ ٱلَۡعتِيقِ 

کس ]ُمحر مات و[ مقررات . این است ]حکِم هللا[؛ و هر 30

الهی را بزرگ بدارد، این ]کار[ نزد پروردگارش برای او بهتر 

است؛ و ]ای مردم،[ چهارپایانی برای ]مصرف[ شما حالل  

شود؛  ]ُحکمش[ بر شما خوانده میشده است، مگر آنچه  

ها ]و معبودان باطل[ دوری کنید و از گفتار  پس از پلیدِی ُبت

 باطل ]و دروغ[ اجتناب نمایید.

هُهۥ ِعنَد َرب ِهِۗۦُ   ِ َفُهَو َخيۡر  ل ۡم ُحُرَمَِٰت ٱَّلله ِ َٰلَِكۖۡ َوَمن ُيَعظ  َذ
ها َما ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيكُ  نَۡعَُٰم إِل

َ
ِحلهۡت لَُكُم ٱلۡأ

ُ
ۡمۖۡ فَٱۡجَتنُِبواْ  َوأ

ورِ  ۡوَثَِٰن َوٱۡجَتنُِبواْ قَۡوَل ٱلزُّ
َ
 ٣٠ ٱلر ِۡجَس ِمَن ٱلۡأ

که ]بندۀ مخلصِ هللا و[ حقگرا باشید و به او  . در حالی 31

شرک نورزید؛ و هر کس به هللا شرک ورزد، چنان است که  

[ وی را بربایند یا  گویى از آسمان افتاده و مرغان ]شكارى

 جایى دورافتاده بیندازد.  باد او را به

نهَما  
َ
ِ فََكأ ِ َغيَۡر ُمۡشِركِيَن بِهۚۦِْ َوَمن يُۡشرِۡك بِٱَّلله ُحَنَفآَء َّلِله

ِيُح فِي   ۡو َتۡهوِي بِهِ ٱلر 
َ
يُۡر أ َمآِء َفَتۡخَطُفُه ٱلطه َخره ِمَن ٱلسه

 ٣١ َمكَاٖن َسِحيقٖ 

. این است ]فرمان هللا[، و هر کس دستورهای دینی و 32

ای[ از  لهی را بزرگ بشمارد، یقیناً این ]بزرگداشت، نشانها

 هاست.پرهیزگاری دل 

ِ فَإِنهَها ِمن َتۡقَوى ٱلُۡقلُوبِ  ۡم َشَعَٰٓئَِر ٱَّلله ِ َٰلَِكۖۡ َوَمن ُيَعظ   ٣٢ َذ

. در آن ]چهارپایاِن ویژۀ قربانی،[ تا زمان معی ن ]= هنگام 33

س قربانگاه هایی[ است. سپذبح[ برای شما منافع ]و بهره

 آنها خانۀ قدیمی و گرامی ]کعبه[ است. 

ي ُثمه َمحِلَُّهآ إِلَي ٱلَۡبۡيِت   َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
لَُكۡم فِيَها َمَنَٰفُِع إِلَيَٰٓ أ

 ٣٣ ٱلَۡعتِيقِ 

. و برای هر امتی آیینی ]در قربانی کردن[ قرار دادیم تا 34

شان کرده نام هللا را ]وقت ذبح[ بر چهارپایانی که روزی

ت ذکر کنند. معبود شما، معبود یگانه است. ]همه[ در  اس

برابر او تسلیم باشید؛ و ]ای پیامبر، خیر دنیا و آخرت را[ به  

 فروتنان بشارت بده. 

ِ عَلَىَٰ َما َرزََقُهم   ةٖ َجَعلَۡنا َمنَسٗكا ل َِيۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱَّلله مه
ُ
ِ أ

َولِكُل 
نَۡعَِٰمِۗ فَإَِلَُٰهُكمۡ 

َ
ِنُۢ بَِهيَمةِ ٱلۡأ ِر  م  ِ ُْۗ َوبَش  ۡسلُِموا

َ
ۥٓ أ  إَِلَٰه  َوَِٰحد  فَلَُه

 ٣٤ ٱلُۡمۡخبِتِينَ 
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هایشان که چون نام هللا برده شود، دل. ]همان[ کسانی 35

هایی که به آنان  ترسد و ]کسانی که[ در برابر مصیبتمی

رسد شکیبا هستند و کسانی که نمازگزارند و از آنچه  می

 د.کننایم انفاق میشان کردهروزی

َٰبِِريَن عَلَىَٰ َمآ   ُ وَِجلَۡت قُلُوبُُهۡم َوٱلصه هِذيَن إَِذا ُذكَِر ٱَّلله ٱل
ا َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ  ةِ َوِممه لَوَٰ َصاَبُهۡم َوٱلُۡمقِيِمي ٱلصه

َ
 ٣٥ أ

. ]قربانی کردِن[ شتر ]و گاو در موسِم حج[ را برای شما 36

قرار دادیم. در این  های عبادت هللا[ از شعایر دین ]و نشانه

]کار،[ خیر ]و برکت[ برایتان است. ]هنگام قربانی،[ در  

اند، نام هللا را بر آنها ببرید  که ]شتران[ بر پا ایستاده حالی 

]و نحرشان کنید[. آنگاه چون بر خاک افتادند، از ]گوشت[  

آنها بخورید و نیازمندان آبرومند و گدایان را نیز اطعام کنید.  

رپایان[ را اینچنین به خدمت شما گماشتیم؛  آنها ]=چها

 باشد که شکر به جای آورید.

ِ لَُكۡم فِيَها َخيۡر ۖۡ   ِن َشَعَٰٓئِرِ ٱَّلله َوٱلُۡبۡدَن َجَعلَۡنََٰها لَُكم م 
ۖۡ فَإَِذا وََجَبۡت ُجُنوبَُها   ِ َعلَۡيَها َصَوآفه فَٱۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱَّلله

ۡطعُِمواْ ٱلۡقَ 
َ
ۡرَنََٰها  فَكُلُواْ ِمۡنَها َوأ ْۚ َكَذَٰلَِك َسخه انَِع َوٱلُۡمۡعتَره

 ٣٦ لَُكۡم لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

رسد؛ ها[ هرگز به هللا نمی. گوشت و خون این ]قربانی 37

رسد. او تعالی آنها بلکه پرهیزگاری شماست که به او می

را اینچنین به خدمت شما گماشت تا هللا را به ]شکرانۀ[  

کرده است، به بزرگی یاد کنید؛ و  آنکه شما را هدایت 

 نیکوکاران را ]به خیر و رستگاری[ بشارت بده. 

ۡقَوىَٰ   َ لُحُوُمَها َولَا دَِمآؤَُها َوَلَِٰكن َيَنالُُه ٱلته لَن َيَناَل ٱَّلله
َ عَلَىَٰ َما   رََها لَُكۡم لُِتَكب ُِرواْ ٱَّلله ِمنُكۡمْۚ َكَذَٰلَِك َسخه

ِر ٱلُۡمۡحسِ  ِ َُٰكۡمُۗ َوبَش   ٣٧ نِينَ َهَدى

اند قطعاً ]در برابر که ایمان آورده. هللا از کسانی 38

تردید، هللا هیچ خیانتکارِ کند. بیدشمنانشان[ دفاع می 

 ناسپاسی را دوست ندارد.

َ لَا ُيحِبُّ ُكله   ُْۗ إِنه ٱَّلله هِذيَن َءاَمُنٓوا َٰفُِع َعِن ٱل َ يَُد ۞إِنه ٱَّلله
 ٣٨ َخوهاٖن َكُفورٍ 

اند اجازۀ که ]مشرکان[ با آنان جنگیده نی. به کسا39

اند؛ و یقیناً هللا  ]جهاد[ داده شده است؛ چرا که ستم دیده

 شان تواناست.بر یاری

َ عَلَىَٰ نَۡصرِهِۡم   ْْۚ َوِإنه ٱَّلله نهُهۡم ُظلُِموا
َ
هِذيَن يَُقََٰتلُوَن بِأ ذَِن لِل

ُ
أ

 ٣٩ لََقِديرٌ 

شان رانده شدند ]و . ]همان[ کسانی که به ناحق از دیار40

گفتند: »پروردگارِ ما هللا  گناهی نداشتند[ جز اینکه می

است«. و اگر هللا ]ظلم و کفرِ[ برخی از مردم را به وسیلۀ  

ها]ی راهبان[ و  کرد، صومعهبرخی دیگر دفع نمی 

ها]ی یهود[ و مساجدی که  کلیساهای ]نصاری[ و عبادتگاه 

گردید؛ و حتماً ویران میشود نام هللا در آنان بسیار برده می

کند. که ]دین[ او را یاری دهد، یقیناً یاری میهللا کسی را 

 ناپذیر است. تردید، هللا قدرتمنِد شکستبی

ن َيُقولُواْ َربَُّنا  
َ
هٓا أ ۡخرُِجواْ ِمن دَِيَٰرِهِم بَِغيِۡر َحق ٍ إِل

ُ
هِذيَن أ ٱل

اَس َبۡعضَ  ِ ٱلنه ُۗ َولَۡولَا َدۡفُع ٱَّلله ُ َمۡت  ٱَّلله ِ هُهد  ُهم بَِبۡعٖض ل
  ِ َِٰمُع َوبَِيع  وََصلََوَٰت  َوَمَسَِٰجُد يُۡذَكُر فِيَها ٱۡسُم ٱَّلله َصَو
َ لََقوِيٌّ َعزِيزٌ  ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله ُ َمن يَنُصُرُه  ٤٠ َكثِيٗراُۗ َولََينُصَرنه ٱَّلله

که هر گاه در زمین به آنان قدرت ]و . ]همان[ کسانی 41

پردازند و دارند و زکات میبرپا می  حکومت[ ببخشیم، نماز

دهند و از کارهای ناپسند ]مردم را[ به نیکی فرمان می

 دارند؛ و سرانجاِم کارها از آِن هللا است. بازمی 

ةَ   َكوَٰ َة َوَءاتَُواْ ٱلزه لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
ۡرِض أ

َ
َُٰهۡم فِي ٱلۡأ نه كه هِذيَن إِن مه ٱل

َمُرواْ 
َ
َٰقَِبُة  َوأ ِ َع بِٱلَۡمۡعُروِف َوَنَهۡواْ َعِن ٱلُۡمنَكرِِۗ َوَّلِله

ُمورِ 
ُ
 ٤١ ٱلۡأ

انگارند، . ]ای پیامبر،[ اگر ]کافران،[ تو را دروغگو می42

]شکیبا باش.[ قطعاً پیش از آنان، قوم نوح و عاد و ثمود ]نیز 

 انگاشتند.پیامبرانشان را[ دروغگو می

بُوَك َفَقۡد كَ  ِ بَۡت َقبۡلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح وَعَاد   َوِإن يَُكذ  ذه
 ٤٢ َوَثُمودُ 
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 ٤٣ َوقَۡوُم إِبَۡرَٰهِيَم َوقَۡوُم لُوطٖ  . و ]همچنین[ قوم ابراهیم و قوم لوط. 43

دانستند[ و . و ]نیز[ اهل َمدیَن ]شعیب را دروغگو می44

موسی ]نیز توسط فرعونیان[ دروغگو خوانده شد. به کافران  

آنان را ]به عذاب[ فروگرفتم. پس ]بنگر که  مهلت دادم؛ آنگاه 

 نتیجۀ[ انکار ]آیات و مجازات[ من چگونه بود. 

َٰفِرِيَن ُثمه   ۡملَۡيُت لِلَۡك
َ
ِۖ فَأ َب ُموَسيَٰ ِ ۡصَحَُٰب َمۡدَيَنۖۡ َوُكذ 

َ
َوأ

َخۡذُتُهۡمۖۡ فََكۡيَف َكاَن نَِكيرِ 
َ
 ٤٤ أ

[ . چه بسیار شهرهایی را که ]چون مردمش کافر و45

هایش  ند نابودشان کردیم و ]اینک[ سقفستمکار بود

فروریخته است؛ و چه بسیار چاه]های[ متروک و قصر]های[  

استوار ]و باشکوه که ساکنانش را از عذاب الهی نجات 

 نداد[.

ۡهلَۡكَنََٰها َوِهَي َظالَِمة  فَِهَي َخاوِيٌَة عَلَىَٰ  
َ
ِن قَۡريٍَة أ ي ِن م 

َ
فََكأ

لَةٖ  َعطه ِشيدٍ ُعُروِشَها َوبِئٖۡر مُّ  ٤٥  َوَقۡصٖر مه

هایی داشته  اند، تا دل. آیا آنان در زمین گردش نکرده46

هایی که ]اخبار  باشند که ]حقیقت را[ با آن دریابند یا گوش

ها گذشتگان را[ با آن بشنوند؟ به راستی، تنها چشم

هایی که در  گردد؛ بلکه دلنیست که نابینا می

دیدِن حق،[ نابینا  بصیرت گشته و برایهاست ]بیسینه

 شود.می

ۡو  
َ
ۡرِض َفَتُكوَن لَُهۡم قُلُوب  َيۡعقِلُوَن بَِهآ أ

َ
فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

بَۡصَُٰر َوَلَِٰكن َتۡعَمي  
َ
َءاَذان  يَۡسَمُعوَن بَِهاۖۡ فَإِنهَها لَا َتۡعَمي ٱلۡأ

ُدورِ   ٤٦ ٱلُۡقلُوُب ٱلهتِي فِي ٱلصُّ

کافران[ به شتاب از تو درخواستِ عذاب . ]ای پیامبر، 47

کند؛ و در واقع، اش را خالف نمیکنند و هللا هرگز وعدهمی

یک روز ]از عذاب آخرت[ نزد پروردگارت، با هزار سال كه  

 شمارید یكسان است.شما مى 

ۚۥْ َوِإنه يَۡوًما   ُ وَۡعَدهُ َويَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلَۡعَذاِب َولَن ُيخۡلَِف ٱَّلله
ونَ ِعندَ  ا َتُعدُّ ِمه لِۡف َسَنةٖ م 

َ
 ٤٧  َرب َِك َكأ

. و چه بسیار ]اهالی[ شهرهایی که به آنان مهلت 48

که ستمکار بودند ]اما باز هم سرپیچی دادم، در حالی 

کردند[؛ پس آنان را ]به عذاب[ فروگرفتم و بازگشت ]همه[  

 به سوی من است. 

ۡملَۡيُت لََها 
َ
ِن قَۡريٍَة أ ي ِن م 

َ
َخۡذُتَها َوِإلَيه  َوَكأ

َ
َوِهَي َظالَِمة  ُثمه أ

 ٤٨ ٱلَۡمِصيرُ 

. بگو: »ای مردم، جز این نیست که من برای شما 49

 ای آشکارم«. دهندهبیم
بِين   نَا۠ لَُكۡم نَِذير  مُّ

َ
اُس إِنهَمآ أ َها ٱلنه يُّ

َ
أ  ٤٩ قُۡل َيَٰٓ

اند و کارهای شایسته انجام که ایمان آورده. کسانی 50

 اند، آمرزش و روزِی نیک ]در پیش[ دارند. داده
ۡغفَِرة  َورِۡزق    َٰلَِحَِٰت لَُهم مه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه فَٱل

 ٥٠ َكرِيم  

كوشند [ آیات ما می. و كسانى كه در ]راِه انكار و تکذیب51

 [ ما را درمانده کنند، آنان اهل دوزخند.تا ]به پندار خویش 
ۡصَحَُٰب  

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
هِذيَن َسَعۡواْ فِٓي َءاَيَٰتَِنا ُمَعَِٰجزِيَن أ َوٱل

 ٥١ ٱلۡجَِحيمِ 

. و ]ما[ هیچ رسول و پیامبری را پیش از تو نفرستادیم، 52

کرد، شیطان در  مگر اینکه چون ]آیات الهی را[ تالوت می

کرد؛ آنگاه هللا آنچه را که  تالوتش ]کلمات اشتباه[ القا می

ُبرد و سپس آیات خویش  ن القا نموده بود از میان میشیطا

 ساخت؛ و هللا دانای حکیم است. را استوار می

هٓا إَِذا َتَمنهيَٰٓ   ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رهُسوٖل َولَا نَِبي ٍ إِل
َ
َوَمآ أ

ۡيَطَٰ  ُ َما يُلِۡقى ٱلشه ۡمنِيهتِهِۦ َفَينَسُخ ٱَّلله
ُ
ۡيَطَُٰن فِٓي أ لَۡقى ٱلشه

َ
ُن  أ

ُ َعلِيٌم َحِكيم   ُ َءاَيَٰتِهِۗۦُ َوٱَّلله  ٥٢ ُثمه ُيحِۡكُم ٱَّلله
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کند، . تا ]بدین وسیله، هللا[ آنچه را که شیطان القا می53

هایشان بیماری ]شک و نفاق[  برای کسانی که در دل

است و ]همچنین برای[ سنگدالن، وسیلۀ آزمایش قرار  

دشمنِی دور و درازی  دهد؛ و یقیناً ستمکاران ]مشرک[ در 

 ]با هللا و پیامبرش[ هستند.

رَض    هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه ۡيَطَُٰن فِۡتَنٗة ل ِل ل َِيۡجَعَل َما يُلِۡقى ٱلشه
َٰلِِميَن لَِفى ِشَقاقِۭ بَعِيدٖ   ٥٣ َوٱلَۡقاِسَيةِ قُلُوبُُهۡمُۗ َوِإنه ٱلظه

[  ناند، بدانند كه این ]قرآ. و تا کسانی كه دانش یافته54

حق است ]و[ از جانب پروردگار توست و به آن ایمان بیاورند 

تردید، هللا  هایشان برایش ]نرم و[ فروتن گردد؛ و بیو دل 

اند، به راهى راست هدایت كسانى را كه ایمان آورده

 کند.می

ب َِك َفُيۡؤِمُنواْ  نهُه ٱلۡحَقُّ ِمن ره
َ
وتُواْ ٱلۡعِلَۡم أ

ُ
هِذيَن أ بِهِۦ َولَِيۡعلََم ٱل

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط   َ لََهادِ ٱل َفُتۡخبَِت لَُهۥ قُلُوبُُهۡمُۗ َوِإنه ٱَّلله
ۡسَتقِيمٖ   ٥٤ مُّ

. کسانی که کفر ورزیدند همواره در مورد آن]چه در قرآن  55

ایم[ تردید دارند تا آنگاه که ناگهان قیامت فرارسد نازل کرده 

 آنان ]فرود[ آید. خیر و رحمت بریا عذاب روزی بی

اَعُة   تَِيُهُم ٱلسه
ۡ
ِۡنُه َحتهيَٰ تَأ هِذيَن َكَفُرواْ فِي ِمۡريَةٖ م  َولَا يََزاُل ٱل

تَِيُهۡم َعَذاُب يَۡوٍم َعقِيمٍ 
ۡ
ۡو يَأ

َ
 ٥٥ َبۡغَتًة أ

. در آن روز، فرمانروایی از آِن هللا است ]و[ میان آنان 56

کارهای  اند وکه ایمان آورده کند. کسانیداوری می

های پرنعمت ]بهشت[ اند، در باغشایسته انجام داده

 هستند.

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ِ َيحُۡكُم بَيَۡنُهۡمْۚ فَٱل ه ِ ٱلُۡملُۡك يَۡوَمئِٖذ َّلل 
َِٰت ٱلنهعِيمِ  َٰلَِحَِٰت فِي َجنه  ٥٦ ٱلصه

که کفر ورزیدند و آیات ما را تکذیب کردند،  . و کسانی57

 ای ]در پیش[ دارند. ندهعذاب خوارکن
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاب   

ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا فَأ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

ِهين    ٥٧ مُّ

که در راه هللا هجرت کردند، سپس کشته   . و کسانی58

شدند یا وفات کردند، یقیناً هللا به آنان روزِی نیکویی 

 هنده است.ددهد. به راستی که هللا بهترین روزیمی

ۡو َماتُواْ لَيَۡرزَُقنهُهُم  
َ
ِ ُثمه قُتِلُٓواْ أ هِذيَن َهاَجُرواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َوٱل

َٰزِقِينَ  َ لَُهَو َخيُۡر ٱلره ُ رِۡزًقا َحَسٗناْۚ َوِإنه ٱَّلله  ٥٨ ٱَّلله

کند که از آن  تردید، آنان را به جایگاهی وارد می . بی59

 هللا دانای بردبار است.راضی باشند؛ و به راستی که 
َ لََعلِيٌم َحلِيم   ۚۥْ َوِإنه ٱَّلله ۡدَخلٗا يَۡرَضۡونَُه  ٥٩ لَُيۡدِخلَنهُهم مُّ

[؛ و هر کس  . این است ]حكم الهی دربارۀ كافر و مؤمن60

به همان مقدار که به او ستم شده است مجازات کند،  

 اش خواهد کرد.سپس ]باز[ مورد ستم قرار گیرد، هللا یاری

 تردید، هللا بخشندۀ آمرزنده است.بی

َٰلَِكۖۡ َوَمۡن عَاقََب بِِمۡثِل َما ُعوقَِب بِهِۦ ُثمه بُِغَى َعلَۡيهِ   ۞َذ
َ لََعُفوٌّ َغُفور   ْۚ إِنه ٱَّلله ُ  ٦٠ لََينُصَرنهُه ٱَّلله

[ از آن روست که هللا ]بر هر کاری . این ]یارِی مظلومان61

، و روز را در شب داخل تواناست؛ چنان که[ شب را در روز 

افزاید[؛ و  کاهد و بر دیگری میکند؛ ]و از یکی میمی

 تردید، هللا شنوای بیناست.بی

هۡيِل   َهاَر فِي ٱل َهارِ َويُولُِج ٱلنه هۡيَل فِي ٱلنه َ يُولُِج ٱل نه ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َذ

َ َسِميُعُۢ بَِصير   نه ٱَّلله
َ
 ٦١ َوأ

 حق است و آنچه را که  . این به سبب آن است که هللا62

خوانند ]همه[ باطل است و هللا  ]مشرکان[ جز او می

 بلندمرتبۀ بزرگ است. 

نه َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ُهَو  
َ
َ ُهَو ٱلۡحَقُّ َوأ نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َ ُهَو ٱلَۡعلِىُّ ٱلَۡكبِيرُ  نه ٱَّلله
َ
 ٦٢ ٱلَۡبَِٰطُل َوأ
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سمان فروفرستاد و زمین ]بر  . آیا ندیدی که هللا آبی از آ63

بیِن تردید، هللا باریکگردد؟ بی اثر آن، خرم و[ سرسبز می

 آگاه است.

ۡرُض  
َ
َمآِء َماٗٓء َفُتۡصبُِح ٱلۡأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

َ لَِطيٌف َخبِير   ْۚ إِنه ٱَّلله ًة  ٦٣ ُمخَۡضره

آِن اوست؛ و ها و زمین است از . آنچه در آسمان64

 نیازِ ستوده است.تردید، هللا بیبی
َ لَُهَو ٱلَۡغنِيُّ   ۡرِضِۚ َوِإنه ٱَّلله

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو هُهۥ َما فِي ٱلسه ل

 ٦٤ ٱلۡحَِميدُ 

. آیا ندیدی که هللا آنچه را در زمین است به خدمت شما  65

ها به فرمانش در دریا در حرکتند و گماشته است و کشتی

دارد که جز به اجازۀ او بر زمین نیفتد؟  را نگه می آسمان

 تردید، هللا ]نسبت[ به مردم، دلسوزِ مهربان است.بی

ۡرِض َوٱلُۡفلَۡك َتجۡرِي  
َ
ا فِي ٱلۡأ َر لَُكم مه َ َسخه نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۡرِض إِ 
َ
ن َتَقَع عَلَى ٱلۡأ

َ
َمآَء أ ۡمرِهِۦ َويُۡمِسُك ٱلسه

َ
ها  فِي ٱلَۡبۡحرِ بِأ ل

اِس لََرُءوف  رهِحيم   َ بِٱلنه ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله  ٦٥ بِإِۡذنِهِ

. و او تعالی ذاتی است که شما را زنده کرد، سپس  66

کند. به راستی که  میرانَد، و آنگاه ]بارِ دیگر[ زنده میمی

 های الهی[ بسیار ناسپاس است.انسان ]نسبت به نعمت

ۡحَياُكۡم ُثمه يُ 
َ
هِذٓي أ ِميُتُكۡم ُثمه ُيحۡيِيُكۡمُۗ إِنه  وَُهَو ٱل

 ٦٦ ٱلۡإِنَسََٰن لََكُفور  

كنند؛  ایم كه به آن عمل . برای هر امتی آیینی مقرر کرده67

پس ]ای پیامبر، پیروان سایر ادیان[ نباید با تو در این امر  

ستیز کنند. به راه پروردگارت دعوت كن؛ ]چرا که[ تو یقیناً بر  

 ست قرار دارى. ]آیینی درست و[ راهی را

ةٖ َجَعلَۡنا َمنَسكًا ُهۡم نَاِسُكوُهۖۡ فَلَا يَُنَٰزُِعنهَك فِي   مه
ُ
ِ أ

ل ِكُل 
ۡسَتقِيمٖ  ۡمرِِۚ َوٱۡدُع إِلَيَٰ َرب َِكۖۡ إِنهَك لََعلَىَٰ ُهٗدى مُّ

َ
 ٦٧ ٱلۡأ

. و اگر ]دربارۀ حقانیت دین[ با تو مجادله کردند، بگو:  68

 داناتر است.دهید »هللا به آنچه انجام می
ۡعلَُم بَِما َتۡعَملُونَ 

َ
ُ أ  ٦٨ َوِإن َجََٰدلُوَك َفُقِل ٱَّلله

اش اختالف  . هللا روز قیامت در مورد آنچه درباره69

 کند«.کردید، میان شما داوری میمی
ُ َيحُۡكُم بَيَۡنُكۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما ُكنُتۡم فِيهِ   ٱَّلله

 ٦٩ َتخَۡتلُِفونَ 

ای که هللا آنچه را در آسمان و زمین است  ندانسته. آیا 70

گمان ]همۀ[ اینها در کتابی= ]لوح محفوظ،  داند؟ بیمی

 ثبت[ است. مسلماً این ]کار،[ بر هللا آسان است. 

َٰلَِك فِي   ۡرِضِۚ إِنه َذ
َ
َمآِء َوٱلۡأ َ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه نه ٱَّلله

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

َٰلَِك  ِ يَِسير   كَِتٍَٰبِۚ إِنه َذ  ٧٠ عَلَى ٱَّلله

کنند که  . و ]مشرکان[ به جای هللا چیزی را عبادت می71

هیچ دلیلی بر ]حقانیت[ آن نازل نکرده است و به آن آگاهی 

]و شناختی نیز[ ندارند؛ و ستمکاران ]در برابر عذاب الهی[ 

 هیچ یاریگری ندارند.

ِ َما لَۡم ُينَز ِ  ۡل بِهِۦ ُسلَۡطَٰٗنا َوَما لَيَۡس  َويَۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
َٰلِِميَن ِمن نهِصيٖر   ٧١ لَُهم بِهِۦ ِعلۡم ُۗ َوَما لِلظه

شود،  که آیات روشن ما بر آنان خوانده می . و هنگامی72

اند ]آثار کراهت و[ که کفر ورزیدهدر چهرۀ کسانی 

که آیات ما  بینی. نزدیک است به کسانیناخوشایندی می 

ور شوند. ]ای پیامبر، به کافران[  خوانند حملهرا برایشان می

بگو: »آیا شما را به بدتر از این ]که در انتظارتان است[ خبر 

که کفر  دهم؟ آتش ]دوزخ[ است که هللا آن را به کسانی 

 ورزیدند وعده داده است؛ و چه بد سرانجامی است!«

هِذيَن  َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت َتۡعرِ  ُف فِي وُُجوهِ ٱل
هِذيَن َيۡتلُوَن َعلَۡيِهۡم   ۖۡ يَكَاُدوَن يَۡسُطوَن بِٱل َكَفُرواْ ٱلُۡمنَكَر

  ُ اُر وََعَدَها ٱَّلله َٰلُِكُمْۚ ٱلنه ِن َذ ٖ م  نَب ِئُُكم بَِشر 
ُ
فَأ

َ
ُۗ قُۡل أ َءاَيَٰتَِنا

ْۖۡ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ  هِذيَن َكَفُروا  ٧٢ ٱل
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توانِی معبودان باطل[ َمَثلی زده  . ای مردم، ]دربارۀ نا73

شده است؛ پس به آن گوش دهید: کسانی را که به جای  

توانند ]حتی[ خوانید، هرگز نمیهللا ]به عبادت و یاری[ می

مگسی را بیافرینند، حتی اگر ]همگی[ برای این ]کار[ جمع 

توانند آن را  شوند؛ و اگر آن مگس چیزی از آنان بُرباید، نمی

د. ]آری،[ طالب و مطلوب ]= معبود باطل و  بازپس گیرن

 مگس یا عابد و معبود باطل[ هر دو ناتوانند. 

هِذيَن تَۡدُعوَن   ۥْٓۚ إِنه ٱل اُس ُضرَِب َمَثل  فَٱۡسَتِمُعواْ لَُه َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۖۥۡ َوِإن   ِ لَن َيخۡلُُقواْ ُذبَاٗبا َولَوِ ٱۡجَتَمُعواْ لَُه ِمن ُدوِن ٱَّلله
الُِب  يَۡسلُۡبُهُم ٱ ها يَۡستَنقُِذوُه ِمۡنُهْۚ َضُعَف ٱلطه ا ل بَاُب َشۡيـ ٗ لذُّ

 ٧٣ َوٱلَۡمۡطلُوُب 

. ]آنان[ هللا را چنان که سزاوارِ ]بزرگداشتِ[ اوست 74

 ناپذیر است.تردید، هللا نیرومنِد شکستاند. بینشناخته
َ لََقوِيٌّ عَ  ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله ِ َ َحقه قَۡدرِه  ٧٤ زِيزٌ َما قََدُرواْ ٱَّلله

. هللا از میان فرشتگان، فرستادگانی ]برای ابالغ وحی به 75

ها نیز ]پیامبرانی برای گزیند و از میان انسانپیامبران[ برمی

تردید، هللا  کند[. بیرساندِن پیام الهی به مردم انتخاب می

 شنوای بیناست. 

ُ يَۡصَطِفى ِمَن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ رُُسلٗا َوِمَن  َ  ٱَّلله اِسِۚ إِنه ٱَّلله ٱلنه
 ٧٥ َسِميُعُۢ بَِصير  

داند و ]همۀ[ کارها . او تعالی آینده و گذشتۀ آنان را می76

 شود.به هللا بازگردانده می
ِ تُرَۡجُع   يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡمْۚ َوِإلَي ٱَّلله

َ
َيۡعلَُم َما َبيَۡن أ

ُمورُ 
ُ
 ٧٦ ٱلۡأ

ع کنید و سجده اید، رکوکه ایمان آورده. ای کسانی 77

گزارید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید؛ 

 باشد که رستگار شوید. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡرَكُعواْ َوْۤاوُدُجۡسٱ َوٱۡعُبُدواْ َربهُكۡم   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ٧٧ َوٱۡفَعلُواْ ٱلۡخَيَۡر لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحوَن۩

اوارِ جهاد ]در راه[ اوست ـ . و در راه هللا ـ چنان که سز78

جهاد کنید. او شما را برگزید و هیچ سختی ]و تنگنایی[ در 

دین برایتان قرار نداد. ]این آیین سهل و آسان،[ آیین پدرتان 

های ابراهیم ]است[. او ]= هللا[ پیش از این ]در کتاب

آسمانِی گذشته[ و در این ]قرآن[ شما را مسلمان نامید تا 

بالغِ پیامش به[ شما گواه باشد و شما ]نیز[ بر  پیامبر بر ]ا

مردم گواه باشید ]که همۀ پیامبران، پیام الهی را به قوِم  

اند[. پس نماز برپا دارید و زکات بپردازید و به هللا  خود رسانده

پناه ببرید ]و بر او توکل کنید[ که او ]دوست و[ کارسازِ 

 ست!شماست؛ و چه نیکو کارساز و چه نیک یاوری ا

َُٰكۡم َوَما َجَعَل   ِۚۦْ ُهَو ٱۡجَتبَى ِ َحقه ِجَهادِه َوَجَِٰهُدواْ فِي ٱَّلله
بِيُكۡم إِبَۡرَٰهِيَمْۚ ُهَو  

َ
ِلهَة أ يِن ِمۡن َحَرٖجِۚ م  ِ َعلَۡيُكۡم فِي ٱلد 

َُٰكُم ٱلُۡمۡسلِِميَن ِمن َقۡبُل َوفِي َهََٰذا لَِيُكوَن ٱلرهُسوُل   ى َسمه
قِيُمواْ  َشِهيًدا َعلَۡيُكۡم َوتَُكونُو

َ
اِسِۚ فَأ اْ ُشَهَدآَء عَلَى ٱلنه

َُٰكۡمۖۡ فَنِۡعَم   ِ ُهَو َمۡولَى َة َوٱۡعَتِصُمواْ بِٱَّلله َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ ٱلصه
 ٧٨ ٱلَۡمۡولَيَٰ َونِۡعَم ٱلنهِصيرُ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

فۡلََح ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  . به راستی که مؤمنان رستگار شدند؛1
َ
 ١ قَۡد أ

هِذيَن ُهۡم فِي َصلَاتِِهۡم َخَِٰشُعونَ  که در نمازشان فروتن هستند؛. همان کسانی 2  ٢ ٱل

هِذيَن ُهۡم َعِن ٱللهۡغوِ ُمۡعرُِضونَ  که از ]گفتار و رفتار[ بیهوده رویگردانند؛ . و آنان 3  ٣ َوٱل

َٰعِلُونَ  پردازند؛که زکات می. و آنان 4 ةِ َف َكوَٰ هِذيَن ُهۡم لِلزه  ٤ َوٱل

هِذيَن ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َحَٰفُِظونَ  کنند؛ . و آنان که شرمگاهشان را حفظ می5  ٥ َوٱل

ری گییا کنیزانشان که ]در بهره  . مگر در مورد همسران6

 جنسی از آنها[ نکوهشی بر آنان نیست.
يَۡمَُٰنُهۡم فَإِنهُهۡم َغيُۡر  

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡزَوَِٰجِهۡم أ

َ
ها عَلَىَٰٓ أ إِل
 ٦ َملُوِمينَ 

. اما کسانی که فراتر از این بخواهند، آنان کسانی 7

 اند. هستند که از حد درگذشته
َٰلَِك  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡعاُدونَ َفَمِن ٱۡبَتَغىَٰ َوَرآَء َذ

ُ
 ٧ فَأ

ها و عهد خود را  که امانت . و ]در زمرۀ مؤمنانند[ کسانی 8

 کنند،رعایت می
َمََٰنَٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َرَُٰعونَ 

َ
هِذيَن ُهۡم لِأ  ٨ َوٱل

َٰتِِهۡم يُ  کنند.که بر ]ادای[ نمازهایشان مراقبت می . و کسانی9 هِذيَن ُهۡم عَلَىَٰ َصلََو  ٩ حَافُِظونَ َوٱل

َٰرِثُونَ  . اینانند که وارثان هستند.10 ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡو
ُ
 ١٠ أ

برند ]و[ که بهشت برین را به ارث می . ]همان[ کسانی11

 در آن جاودانند.
هِذيَن يَرِثُوَن ٱلۡفِۡرَدوَۡس ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ   ١١ ٱل

ِن ِطينٖ  آفریدیم.ای از گِل . و در حقیقت، انسان را از چکیده12  ١٢ َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمن ُسَلَٰلَةٖ م 

ای در قرارگاهی استوار  . سپس او را ]به شکل[ نطفه13

 ]= رِحم[ نهادیم.
ِكينٖ   ١٣ ُثمه َجَعلَۡنَُٰه ُنۡطَفٗة فِي قََرارٖ مه

. سپس نطفه را ]به شکل[ خوِن بسته ساختیم و آنگاه 14

گوشتی ساختیم؛ سپس  ]به صورت[ پارهخوِن بسته را  

گوشت را ]به شکل[ استخوان درآوردیم و آنگاه بر پاره

ها گوشت پوشاندیم؛ سپس آن ]جنین[ را استخوان

آفرینشی دیگر بخشیدیم. ]پربرکت و[ بزرگوار است هللا که  

 نیکوترین آفریننده است. 

ۡطَفَة َعلََقٗة فََخلَۡقَنا ٱلۡعَ  لََقَة ُمۡضَغٗة فََخلَۡقَنا  ُثمه َخلَۡقَنا ٱلنُّ
َنَُٰه َخلًۡقا  

ۡ
نَشأ

َ
ٱلُۡمۡضَغَة ِعَظَٰٗما فََكَسۡونَا ٱلۡعَِظََٰم لَحۡٗما ُثمه أ

ۡحَسُن ٱلَۡخَٰلِقِينَ 
َ
ُ أ ْۚ َفَتَباَرَك ٱَّلله  ١٤ َءاَخَر
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. سپس شما ]پس از طی مراحل زندگی[ قطعاً خواهید  15

 ُمرد.
َٰلَِك لََمي ِتُ   ١٥ ونَ ُثمه إِنهُكم َبۡعَد َذ

 ١٦ ُثمه إِنهُكۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ ُتۡبَعُثونَ  شوید.تردید، در روز قیامت برانگیخته می. آنگاه بی16

. و به یقین، ما بر فرازتان هفت آسمان آفریدیم و 17

 ایم.]هرگز[ از آفرینش غافل نبوده
ِن ٱلۡخَلِۡق  َولََقۡد َخلَۡقَنا فَۡوَقُكۡم َسۡبَع َطَرآئَِق َوَما ُكنها عَ 

 ١٧ َغَٰفِلِينَ 

ای معی ن ]برای نیاز مخلوقات[ اندازه. و از آسمان به 18

آبی فرستادیم و آن را در زمین جای دادیم؛ و قطعاً برای از  

 بین بردنش ]نیز[ کامالً تواناییم.

ۡرِضِۖ َوِإنه 
َ
َُٰه فِي ٱلۡأ ۡسَكنه

َ
ُۢ بَِقَدرٖ فَأ َمآِء َمآَء نَزلَۡنا ِمَن ٱلسه

َ
ا عَلَىَٰ  َوأ

 ١٨ َذَهابِۭ بِهِۦ لََقَِٰدُرونَ 

هایی از درختان خرما و انگور  . سپس توسط آن ]آب[ باغ19

های بسیاری ها،[ میوهبرایتان پدید آوردیم که در آن ]باغ

 خورید.برای شماست و از آن ]محصوالت[ می

خِيٖل  ِن نه َٰٖت م  نَا لَُكم بِهِۦ َجنه
ۡ
نَشأ

َ
ۡعَنَٰٖب لهُكۡم فِيَها  فَأ

َ
َوأ

ُكلُونَ 
ۡ
َٰكُِه َكثِيَرة  َوِمۡنَها تَأ  ١٩ فََو

آید و روغن  . و درختى ]آفریدیم[ كه از طور سینا برمى20

 دهد و خورشى براى خورندگان است.[ مى]زیتون
ۡهِن وَِصۡبٖغ   وََشَجَرٗة َتخُۡرُج ِمن ُطورِ َسيَۡنآَء تَۢنُبُت بِٱلدُّ

 ٢٠ ل ٓأِۡلكِلِينَ 

تردید، در ]وجود[ چهارپایان عبرتى ]از قدرت هللا[  . و بی21

برایتان است: از آنچه در شكم آنهاست به شما ]شیر[ 

نوشانیم و در ]وجود[ آنها سودهای بسیاری برایتان مى

 خورید.وجود دارد و از ]گوشت[ آنها مى

ِمه  ُّۡسقِيُكم م  ۖۡ ن نَۡعَِٰم لَعِبَۡرٗة
َ
ا فِي ُبُطونَِها  َوِإنه لَُكۡم فِي ٱلۡأ

ُكلُونَ 
ۡ
 ٢١ َولَُكۡم فِيَها َمَنَٰفُِع َكثِيَرة  َوِمنَۡها تَأ

ها سوار  . ]در خشكى[ بر آنها و ]در آب[ بر کشتی22

 شوید.می
 ٢٢ وََعلَۡيَها وَعَلَى ٱلُۡفلِۡك ُتحَۡملُونَ 

تردید، ما نوح را به سوی قومش فرستادیم؛ ]به  . و بی23

، هللا را عبادت کنید ]که[ جز او آنان[ گفت: »ای قوم من 

 کنید؟« حق[ ندارید. آیا پروا نمی معبودی ]به

َ َما   ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ قَۡوِمهِۦ َفَقاَل َيََٰقوِۡم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
َولََقۡد أ

فَلَا َتتهُقونَ 
َ
ۥْٓۚ أ ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل  ٢٣ لَُكم م 

ده بودند گفتند:  که کفر ورزی. اما اشراف و بزرگان قومش 24

»این ]مرد کسی[ نیست مگر بشری همچون شما ]که[  

خواست خواهد بر شما برتری جوید. اگر هللا میمی

کرد. ]رسولی بفرستد[، فرشتگانی ]به سویتان[ نازل می

گوید[ در میان نیاکان خود ما این ]سخن[ را ]که نوح می

 ایم.نشنیده

ها بََشر   َفَقاَل ٱلَۡملَُؤاْ  هِذيَن َكَفُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ َما َهََٰذآ إِل ٱل
نَزَل  

َ
ُ لَأ َل َعلَۡيُكۡم َولَۡو َشآَء ٱَّلله ن َيَتَفضه

َ
ِۡثلُُكۡم يُرِيُد أ م 

لِينَ  وه
َ
ا َسِمۡعَنا بَِهََٰذا فِٓي َءابَآئَِنا ٱلۡأ  ٢٤ َمَلَٰٓئَِكٗة مه

تظر ای بیش نیست؛ پس تا مدتی من. او مرد دیوانه25

باشید ]که یا دروغش آشکار گردد و دست از دعوتش  

 بردارد یا مرگش فرارسد[«. 

ها رَُجُلُۢ بِهِۦ ِجنهة  َفتََربهُصواْ بِهِۦ َحتهيَٰ ِحينٖ   ٢٥ إِۡن ُهَو إِل

. ]نوح[ گفت: »پروردگارا، مرا در برابر تکذیب آنان یاری 26

 کن«. 
ِ ٱنُصۡرنِي بَِما  بُونِ قَاَل َرب   ٢٦ َكذه
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. به او وحی کردیدم: »کشتی را تحت نظرِ ما و به وحی  27

که فرمان ]عذاب[ ما فرارسید و ]به   ما بساز و هنگامی

نشانۀ رسیدِن طوفان، آب از[ تنور جوشید، از هر نوع 

]حیوان،[ یک جفت ]نر و ماده[ در کشتی سوار کن و  

که پیشتر  ات را ]نیز همراه خود ببر[ مگر کسانیخانواده

وعده]ی هالکت[ بر آنان مقرر شده است و دربارۀ ]نجاتِ[ 

اند با من سخن نگو؛ ]چرا که[ آنان  که ستم کردهکسانی 

 حتماً غرق خواهند شد.

ۡعُينَِنا َووَۡحيَِنا فَإَِذا َجآَء  
َ
ِن ٱۡصَنِع ٱلُۡفلَۡك بِأ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَۡيهِ أ

َ
فَأ

نُّوُر فَٱ ۡمُرنَا َوَفاَر ٱلته
َ
ٖ َزوَۡجيِۡن ٱثۡنَيِۡن أ

ۡسلُۡك فِيَها ِمن ُكل 
ها َمن َسَبَق َعلَۡيهِ ٱلَۡقۡوُل ِمۡنُهۡمۖۡ َولَا تَُخَِٰطۡبنِي فِي   ۡهلََك إِل

َ
َوأ

ۡغَرقُونَ  هِذيَن َظلَُمٓواْ إِنهُهم مُّ  ٢٧ ٱل

که تو و همراهانت بر کشتی سوار شدید  . هنگامی 28

ز ]چنگ[ گروه بگو: "سپاس مخصوص هللا است که ما را ا

 ستمکار نجات داد"«.

  ِ َعَك عَلَى ٱلُۡفلِۡك َفُقِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله نَت َوَمن مه
َ
فَإَِذا ٱۡسَتَوۡيَت أ

َٰلِِمينَ  ََٰنا ِمَن ٱلَۡقۡوِم ٱلظه هِذي َنجهى  ٢٨ ٱل

گاهی پربرکت . و ]نیز[ بگو: »پروردگارا، ما را در منزل29

 . ای«فرود آور که تو بهترین فرودآورنده 
نَت َخيُۡر ٱلُۡمنِزلِينَ 

َ
َبارَٗكا َوأ نزِلۡنِي ُمنَزلٗا مُّ

َ
ِ أ  ٢٩ َوقُل رهب 

هایی ]از قدرت هللا در  تردید در این ]ماجرا[ نشانه. بی30

نجات مؤمنان و عذاب کافران[ است و یقیناً ما آزمایشگر 

 ایم؛]ایمان و کفرِ مردم[ بوده

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت َوِإن   ٣٠ ُكنها لَُمۡبَتلِينَ إِنه فِي َذ

نَا ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم قَۡرنًا َءاَخرِينَ  . آنگاه گروه دیگری را پس از آنان پدید آوردیم؛ 31
ۡ
نَشأ

َ
 ٣١ ُثمه أ

. و پیامبری از خودشان در ]میان[ آنان فرستادیم ]تا 32

حق[ بگوید[: »هللا را عبادت کنید ]که[ جز او معبودی ]به

 کنید؟«ندارید. آیا پروا نمی 

ِۡن   َ َما لَُكم م  ِن ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
ِۡنُهۡم أ ۡرَسلَۡنا فِيِهۡم رَُسولٗا م 

َ
فَأ

فَلَا َتتهُقونَ 
َ
ۥْٓۚ أ ٍَٰه َغيُۡرُه  ٣٢ إَِل

. گروهی از اشراف و بزرگان قومش که کفر ورزیده بودند 33

انگاشتند و در زندگی دنیا نعمت و و دیدار آخرت را دروغ می 

ده بودیم، گفتند: »این ]مرد کسی[ آسایش به آنان دا

خورید نیست مگر بشری همچون شما؛ از آنچه ]شما[ می

نوشید ]او نیز[ خورد و از آنچه که شما می]او نیز[ می

 نوشد ]پس مزی تی ندارد که پیامبر باشد[.می

بُواْ بِلَِقآِء ٱٓأۡلخِ  هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َرةِ  َوَقاَل ٱلَۡملَُأ ِمن قَوِۡمهِ ٱل
ِۡثلُُكۡم   ها بََشر  م  ۡنَيا َما َهََٰذآ إِل ةِ ٱلدُّ تَۡرفَۡنَُٰهۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ

َ
َوأ

ا تَۡشَربُونَ  ُكلُوَن ِمۡنُه َويَۡشَرُب ِممه
ۡ
ا تَأ ُكُل ِممه

ۡ
 ٣٣ يَأ

. و اگر از بشری همچون خود اطاعت کنید، در آن 34

 صورت، یقیناً زیانکارید. 
َطۡعُتم بََشٗرا م ِ 

َ
 ٣٤ ۡثلَُكۡم إِنهُكۡم إِٗذا لهَخَِٰسُرونَ َولَئِۡن أ

دهد که وقتی مردید و خاک و . آیا او به شما وعده می35

 شوید؟استخوان شدید، ]در قیامت از گور[ بیرون آورده می
نهُكم  

َ
نهُكۡم إَِذا ِمتُّۡم َوُكنُتۡم تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

َ
يَعُِدُكۡم أ

َ
أ

خۡرَُجونَ   ٣٥ مُّ

 ٣٦ ۞َهۡيَهاَت َهۡيَهاَت لَِما تُوَعُدونَ  دهد، چه دور است، چه دور! شما وعده می. آنچه به 36

. ]زندگانی[ جز همین زندگی دنیای ما نیست؛ و 37

میریم و ]و گروهى به جاى آنها[ زنده [ مى]گروهى

 شویم و هرگز ]پس از مرگ[ برانگیخته نخواهیم شد.مى

ۡنيَ  ها َحَياُتَنا ٱلدُّ ا َنُموُت َوَنحَۡيا َوَما َنحُۡن  إِۡن ِهَي إِل
 ٣٧ بَِمۡبُعوثِينَ 
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بندد  . او ]کسی[ نیست مگر مردی که بر هللا دروغ می38

 آوریم«.و ما به او ایمان نمی
ِ َكِذٗبا َوَما َنحُۡن لَُهۥ   ها رَُجٌل ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله إِۡن ُهَو إِل

 ٣٨ بُِمۡؤِمنِينَ 

ا، مرا در برابر تکذیب آنان . ]پیامبرشان[ گفت: »پروردگار39

 یاری کن«. 
بُونِ  ِ ٱنُصۡرنِي بَِما َكذه  ٣٩ قَاَل َرب 

. ]هللا[ فرمود: »پس از اندک زمانی، ]از کار خود[ سخت  40

 شوند«.پشیمان می
هُيۡصبُِحنه َنَِٰدِمينَ  ا قَلِيٖل ل  ٤٠ قَاَل َعمه

را  حق فروگرفت و آنان . پس بانگی ]مرگبار[ آنان را به41

]همچون[ خس و خاشاک ]روی سیل[ نمودیم؛ پس قوم  

 ستمکار ]از رحمت هللا[ دور باد!

ْۚ َفُبۡعٗدا ل ِلَۡقوِۡم   ِ فََجَعلَۡنَُٰهۡم ُغَثاٗٓء ۡيَحُة بِٱلۡحَق  َخَذۡتُهُم ٱلصه
َ
فَأ

َٰلِِمينَ   ٤١ ٱلظه

نَا ِمنُۢ  هایی دیگر پدید آوردیم.. سپس بعد از آنان نسل42
ۡ
نَشأ

َ
 ٤٢ َبۡعِدهِۡم قُُرونًا َءاَخرِينَ ُثمه أ

گیرد و نه . هیچ امتی نه از اجل ]معیِن[ خود پیشی می43

 کند.تأخیر می 
َجلََها َوَما يَۡسَتـ ِۡخُرونَ 

َ
ٍة أ مه

ُ
 ٤٣ َما تَۡسبُِق ِمۡن أ

. سپس پیامبران خود را پیاپی فرستادیم. هر گاه 44

گو  آمد، او را دروغپیامبری برای ]هدایت[ امتی می

انگاشتند؛ ]ما نیز[ آنان را یکی پس از دیگری هالک  می

آموزی برای آیندگان[ ها]ی عبرتکردیم و آنان را داستان

 آورند!قرار دادیم. پس نابود باد قومی که ایمان نمی

بُوُهۖۡ   ٗة رهُسولَُها َكذه مه
ُ
ۡرَسلَۡنا رُُسلََنا َتتَۡراۖۡ ُكله َما َجآَء أ

َ
ُثمه أ

ۡتَبۡعَنا 
َ
ها   فَأ َحادِيَثْۚ َفُبۡعٗدا ل َِقۡوٖم ل

َ
َبۡعَضُهم َبۡعٗضا وََجَعلَۡنَُٰهۡم أ

 ٤٤ يُۡؤِمُنونَ 

گانۀ[  . سپس موسی و برادرش هارون را با آیات ]نُه45

 خویش و دالیل آشکار فرستادیم 
بِينٍ  َخاهُ َهَُٰروَن أَـِبَيَٰتَِنا وَُسلَۡطَٰٖن مُّ

َ
ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ َوأ

َ
 ٤٥ ُثمه أ

ه سوی فرعون و اشراف ]قوم[ او؛ و]لی[ آنان . ب46

 خواه بودند.گردنکشی کردند و گروهی برتری
 ٤٦ إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ فَٱۡسَتۡكبَُرواْ وََكانُواْ قَۡوًما عَالِينَ 

. و گفتند: »آیا به دو انسان مانند خود ایمان بیاوریم، 47

 هستند؟« آنکه قومشان بردگان ما  حال 
َٰبُِدونَ  نُۡؤِمُن لِبََشَرۡيِن ِمۡثلَِنا َوقَۡوُمُهَما لََنا َع

َ
 ٤٧ َفَقالُٓواْ أ

. پس آن دو را دروغگو انگاشتند ]و[ سرانجام هالک  48

 شدند. 
بُوُهَما فَكَانُواْ ِمَن ٱلُۡمۡهلَِكينَ   ٤٨ فََكذه

تردید، به موسی کتاب ]تورات[ دادیم؛ باشد که  . و بی49

 ئیل[ هدایت شوند.اسرا]بنی
 ٤٩ َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب لََعلهُهۡم َيۡهَتُدونَ 

ای ]از قدرت الهی[ قرار  . و پسر مریم و مادرش را نشانه50

دادیم و آنان را در مکان بلند و همواری که دارای امنیت و 

 آبی ]زالل و[ جاری بود جای دادیم.

 
ُ
ۥٓ َءايَٗة َوَءاَوۡيَنَُٰهَمآ إِلَيَٰ َرۡبَوةٖ َذاِت  وََجَعلَۡنا ٱۡبَن َمۡريََم َوأ ُه مه

 ٥٠ قََرارٖ َوَمعِينٖ 
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. ای پیامبران، از ]غذاهای[ پاکیزه بخورید و کار شایسته 51

 دهید آگاهم.انجام دهید. یقیناً من از آنچه انجام می
ي َِبَِٰت َوٱۡعَملُواْ َصَٰلِحً  َها ٱلرُُّسُل ُكلُواْ ِمَن ٱلطه يُّ

َ
أ اۖۡ إِن ِي بَِما  َيَٰٓ

 ٥١ َتۡعَملُوَن َعلِيم  

. و در حقیقت، این دین شما، دینی واحد ]به نام 52

اسالم[ است و من پروردگارتان هستم؛ پس از من پروا 

 کنید.

نَا۠ َربُُّكۡم فَٱتهُقونِ 
َ
ٗة َوَِٰحَدٗة َوأ مه

ُ
ُتُكۡم أ مه

ُ
ۦٓ أ ِ  ٥٢ َوِإنه َهَِٰذه

کردند و[ در امر ]دین[شان . اما ]پیروانشان اختالف 53

گروه شدند ]و[ هر گروهی به  میان خود پراکنده و گروه

آنچه نزدشان است دلخوشند ]چرا که خود را بر حق و 

 دانند[.دیگران را بر باطل می

ۡمرَُهم بَيَۡنُهۡم ُزبُٗراۖۡ كُلُّ ِحۡزبِۭ بَِما لََديِۡهۡم  
َ
ُعٓواْ أ َفَتَقطه

 ٥٣ فَرُِحونَ 

رسد[ در ،[ آنان را تا وقتی ]که عذاب فرامی. ]ای پیامبر54

 شان رها کن. جهل و نادانی
 ٥٤ فََذۡرُهۡم فِي َغۡمَرتِِهۡم َحتهيَٰ ِحينٍ 

کنند اموال و فرزندانی که به آنان  . آیا گمان می55

 دهیم ]به این هدف است که،[ می
اٖل َوبَنِينَ  ُهم بِهِۦ ِمن مه نهَما نُِمدُّ

َ
َيحَۡسُبوَن أ

َ
 ٥٥ أ

ها را به آنان برسانیم؟ ]نه، هرگز چنین  . شتابان نیکی56

فهمند ]که این وسیله امتحانشان نیست؛[ بلکه آنان نمی

 است[.

ها يَۡشُعُرونَ   ٥٦ نَُسارُِع لَُهۡم فِي ٱلۡخَۡيَرَِٰتِۚ بَل ل

ِۡن َخۡشَيةِ  که از بیم پروردگارشان ترسانند . کسانی 57 هِذيَن ُهم م  ۡشفُِقونَ إِنه ٱل  ٥٧ َرب ِِهم مُّ

هِذيَن ُهم أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم يُۡؤِمُنونَ  آورندکه به آیات پروردگارشان ایمان می  . و کسانی58  ٥٨ َوٱل

هِذيَن ُهم بَِرب ِِهۡم لَا يُۡشِرُكونَ  ورزندکه به پروردگارشان شرک نمی  . و کسانی59  ٥٩ َوٱل

کوشند و از کارهای خیر میکه در انجام . و کسانی 60

هایشان گردند دل خویش بازمی اینکه به سوی پروردگار

هراسان است ]از اینکه مبادا کارهای نیکشان قبول 

 نشود[. 

نهُهۡم إِلَيَٰ َرب ِِهۡم  
َ
قُلُوبُُهۡم وَِجلٌَة أ هِذيَن يُۡؤتُوَن َمآ َءاتَواْ وه َوٱل

 ٦٠ َرَِٰجُعونَ 

کنند و در انجام آن ]از  میها شتاب . اینان در نیکی61

 گیرند.یکدیگر[ پیشی می
ْوَلَٰٓئَِك يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلۡخَۡيَرَِٰت وَُهۡم لََها َسَٰبُِقونَ 

ُ
 ٦١ أ

اندازۀ توانش تکلیف . و ]ما[ به هیچ کس جز به 62

کنیم و نزد ما کتابی است که ]دربارۀ اعمال بندگان[ نمی 

 شود. گوید و به آنان ستم نمیحق سخن میبه

  ِ ها وُۡسَعَهاْۚ َولََدۡيَنا كَِتَٰب  يَنِطُق بِٱلۡحَق  َولَا نُكَل ُِف َنۡفًسا إِل
 ٦٢ وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ 

[ در غفلت است و هایشان از این ]کتاب. ]نه،[ بلكه دل63

آنان جز این ]گناه کفر،[ کارهایی ]دیگر نیز[ انجام 

 دهند.مى

َٰلَِك  بَۡل قُلُوبُُهۡم فِي َغۡمَرةٖ م ِ  ِن ُدوِن َذ ۡعَمَٰل  م 
َ
ۡن َهََٰذا َولَُهۡم أ

َِٰملُونَ   ٦٣ ُهۡم لََها َع
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که ثروتمندانشان را به عذاب گرفتار کنیم،  . تا هنگامی 64

 دهند.ناگهان فریاِد زاری سر می
َخۡذنَا ُمتَۡرفِيِهم بِٱلَۡعَذاِب إَِذا ُهۡم َيجۡـ َُرونَ 

َ
 ٦٤ َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

شود:[ »امروز ناله و زاری نکنید ]که[  آنان گفته می. ]به 65

 هرگز از سوی ما یاری نخواهید شد. 
ِنها لَا تُنَصُرونَ  ۖۡ إِنهُكم م   ٦٥ لَا َتجۡـ َُرواْ ٱلَۡيوَۡم

شد؛ تردید، آیات من پیوسته بر شما خوانده می. بی66

 گرداندید. ولی ]از حق[ روی می
ۡعَقَٰبُِكۡم  قَۡد َكانَۡت َءاَيَٰتِي ُتۡتلَىَٰ 

َ
َعلَۡيُكۡم فَُكنُتۡم عَلَىَٰٓ أ

 ٦٦ تَنِكُصونَ 

کردید ]و در مجالس که در برابرش تکبر می . در حالی67

 پرداختید. شبانۀ خود[ به بدگویی می
 ٦٧ ُمۡسَتۡكبِِريَن بِهِۦ َسَِٰمٗرا َتۡهُجُرونَ 

اند یا ]مگر[  . آیا آنان در این گفتار ]= قرآن[ نیندیشیده68

 ایشان آمده که برای نیاکانشان نیامده است؟چیزی بر
ِت َءابَآَءُهُم  

ۡ
ا لَۡم يَأ ۡم َجآَءُهم مه

َ
بهُرواْ ٱلَۡقۡوَل أ فَلَۡم يَده

َ
أ

لِينَ  وه
َ
 ٦٨ ٱلۡأ

اند و ]از این  . یا پیامبرشان را ]به خوبی[ نشناخته69

 کنند؟روست که[ او را انکار می
ۡم لَۡم َيۡعرِفُواْ رَُسولَُهۡم فَ 

َ
 ٦٩ ُهۡم لَُهۥ ُمنِكُرونَ أ

گویند او جنون دارد؟ ]نه، چنین نیست؛[ بلکه ]او  . یا می70

دیِن[ حق را برایشان آورده است؛ ]ولی[ بیشتر آنان ]از  

روی حسادت و تعصبی که به باطل خویش دارند[ حق را  

 آیند[.پسندند ]و از آن به خشم مینمی 

ۡم َيُقولُوَن بِهِۦ 
َ
ِ  أ ۡكثَرُُهۡم لِلَۡحق 

َ
ِ َوأ ْۚ بَۡل َجآَءُهم بِٱلۡحَق  ِجنهُۢة

 ٧٠ َكَٰرُِهونَ 

های آنان پیروی کند ]و امورِ هستی . اگر هللا از هوس71

کس ]و  ها و زمین و هر به میِل کافران اداره شود[، آسمان

گردد؛ بلکه پندشان ]= قرآن[  هر چه[ در آنهاست تباه می

یم ]که مایۀ عزت و شرفشان است[؛  ارا برای آنان آورده

 ولی آنان از پندشان رویگردانند.

ۡرُض َوَمن  
َ
َُٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت ٱلسه

َ
َولَوِ ٱتهَبَع ٱلۡحَقُّ أ

ۡعرُِضونَ  َتۡيَنَُٰهم بِِذۡكرِهِۡم َفُهۡم َعن ذِۡكرِهِم مُّ
َ
ْۚ بَۡل أ  ٧١ فِيِهنه

]برای تبلیغ دین[ پاداشی . ]ای پیامبر،[ آیا تو از آنان 72

طلبی؟ و حال آنکه پاداش پروردگارت ]بسی[ بهتر می

 دهنده است.است و او بهترین روزی

ۡم تَۡسـ َلُُهۡم َخرٗۡجا فََخَراُج َرب َِك َخيۡر ۖۡ وَُهَو َخيُۡر  
َ
أ

َٰزِقِينَ   ٧٢ ٱلره

ۡسَتقِيمٖ  کنی.تردید، تو آنان را به راهی راست دعوت می. و بی73  ٧٣ َوِإنهَك لََتۡدُعوُهۡم إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

که به آخرت ایمان ندارند قطعاً از این راه . کسانی 74

 اند.]راست،[ منحرف شده
َرَِٰط لََنَِٰكُبونَ  ِ هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َعِن ٱلص   ٧٤ َوِإنه ٱل

]از قحطی و . اگر به آنان رحم کنیم و بال و رنجی را که 75

طرف سازیم، بر سرکشی ]و اند از آنان برگرسنگی[ دیده

کنند ]و همچنان[ به بیراهه  گمراهِی[ خویش پافشاری می

 روند. می

واْ فِي ُطۡغَيَٰنِِهۡم   هلَجُّ ٖ ل ِن ُضر  ۞َولَۡو َرِحمَۡنَُٰهۡم َوَكَشۡفَنا َما بِِهم م 
 ٧٥ َيۡعَمُهونَ 
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عذاب ]و بال[ گرفتار  . در حقیقت، ]ما[ آنان را به  76

ساختیم ]تا بیدار شوند[؛ اما در برابر پروردگارشان فروتنی  

 ننمودند و ]به درگاهش تضرع و[ زاری نکردند.

َخۡذَنَُٰهم بِٱلَۡعَذاِب َفَما ٱۡسَتكَانُواْ لَِرب ِِهۡم َوَما  
َ
َولََقۡد أ

 ٧٦ َيَتَضرهُعونَ 

از عذابِ  که دری   . ]آنان پیوسته چنین هستند[ تا آنگاه77

شوند[ که ]از  گشاییم ]و چنان گرفتار سخت بر آنان می

 همه جا[ مأیوس گردند.

َحتهيَٰٓ إَِذا َفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَاٗبا َذا َعَذاٖب َشِديٍد إَِذا ُهۡم فِيهِ  
 ٧٧ ُمۡبلُِسونَ 

. ]ای منکراِن قیامت،[ هللا ذاتی است که گوش و چشم 78

 گزارید!دک سپاس میو دل برایتان پدید آورد. چه ان
ا   ْۚ قَلِيلٗا مه فۡـ َِدةَ

َ
بَۡصََٰر َوٱلۡأ

َ
ۡمَع َوٱلۡأ  لَُكُم ٱلسه

َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ وَُهَو ٱل

 ٧٨ تَۡشُكُرونَ 

. و او تعالی است که شما را در زمین ]آفرید و[ پراکنده 79

 شوید.کرد و ]روز قیامت[ به سوی او جمع می
ۡر 
َ
ُكۡم فِي ٱلۡأ

َ
هِذي َذَرأ  ٧٩ ِض َوِإلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ وَُهَو ٱل

میراند و گردشِ شب و کند و می. و اوست که زنده می80

 اندیشید؟روز از ]تدبیرِ[ اوست. آیا نمی 
فَلَا  

َ
ِۚ أ َهارِ هۡيِل َوٱلنه هِذي يُۡحِيۦ َويُِميُت َولَُه ٱۡختَِلَُٰف ٱل وَُهَو ٱل

 ٨٠ َتۡعقِلُونَ 

همان ]سخنانی را[  . ]چنین نکردند؛[ بلكه آنان نیز 81

 گفتند.گفتند كه پیشینیان مى
لُونَ  وه

َ
 ٨١ بَۡل قَالُواْ ِمۡثَل َما قَاَل ٱلۡأ

. گفتند: »آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان  82

 شدیم، برانگیخته خواهیم شد؟
ِءنها لََمۡبُعوثُونَ 

َ
ِءَذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

َ
 ٨٢ قَالُٓواْ أ

تردید، این وعده را پیش از این نیز به ما و نیاکانمان بی. 83

ها و[  اند. این ]سخن، چیزی[ نیست مگر ]دروغداده

 های ]خیالی[ پیشینیان«. افسانه

َسَِٰطيُر  
َ
هٓا أ لََقۡد وُِعۡدنَا َنحُۡن َوَءابَآُؤنَا َهََٰذا ِمن َقۡبُل إِۡن َهََٰذآ إِل

لِينَ  وه
َ
 ٨٣ ٱلۡأ

دانید، ه منکراِن معاد[ بگو: »اگر می. ]ای پیامبر، ب84

 کس در آن است از آِن کیست؟« ]بگویید[ زمین و هر 
ۡرُض َوَمن فِيَهآ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

َ
 ٨٤ قُل ل َِمِن ٱلۡأ

. خواهند گفت: »]همه[ از آِن هللا است«. بگو: »پس آیا  85

 گیرید؟«پند نمی 
فَلَا تَذَ 

َ
ِْۚ قُۡل أ ُرونَ َسَيُقولُوَن َّلِله  ٨٥ كه

آسمان و پروردگار عرش بزرگ  . بگو: »پروردگارِ هفت 86

 کیست؟« 
ۡبِع َوَربُّ ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡعِظيمِ  َِٰت ٱلسه َمََٰو  ٨٦ قُۡل َمن رهبُّ ٱلسه

. خواهند گفت: »]همه[ از آِن هللا است«. بگو: »پس آیا  87

 کنید؟«]از هللا[ پروا نمی
ِْۚ قُۡل  فَلَا َتتهُقونَ َسَيُقولُوَن َّلِله

َ
 ٨٧ أ

دانید، ]بگویید[ فرمانروایِی همه چیز به  . بگو: »اگر می88

دهد و کسی در دست کیست؟ و ]کیست که[ پناه می

 شود؟ داده نمی برابر ]عذابِ[ او پناه

ِ َشۡيٖء وَُهَو ُيِجيُر َولَا ُيجَاُر َعلَۡيهِ 
قُۡل َمنُۢ بَِيِدهِۦ َملَُكوُت ُكل 

 ٨٨ ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ إِن 



 

مؤمنؤن سوره ٔ  

 

330 

 

 المؤمنون

. خواهند گفت: »]فرمانروایِی همه چیز،[ از آِن هللا  89

شوید ]و  است«. بگو: »پس چگونه افسون می

 اندیشید[؟« نمی 

هيَٰ تُۡسَحُرونَ  ن
َ
ِْۚ قُۡل فَأ  ٨٩ َسَيُقولُوَن َّلِله

کنند[ بلکه ما حق . ]چنین نیست که کافران گمان می90

 اً آنان دروغگو هستند.را برایشان آوردیم و یقین
َِٰذبُونَ  ِ َوِإنهُهۡم لََك َتۡيَنَُٰهم بِٱلۡحَق 

َ
 ٩٠ بَۡل أ

. هللا هرگز فرزندی برنگزیده است و هیچ معبودی با او 91

نیست. ]اگر چنین بود،[ آنگاه هر معبودی آنچه را آفریده 

ُبرد و مسلماً برخی بر برخی دیگر برتری بود ]با خود[ می

گشت[. هللا از آنچه   هستی تباه میجستند ]و نظامِ می

 کنند، منز ه است. ]مشرکان[ توصیف می

هَذَهَب ُكلُّ   ٍَٰهِۚ إِٗذا ل ُ ِمن َولَٖد َوَما َكاَن َمَعُهۥ ِمۡن إَِل خََذ ٱَّلله َما ٱته
ا   ِ َعمه ِۭ بَِما َخلََق َولََعلَا َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضِۚ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله إَِلَٰه

 ٩١ يَِصُفونَ 

. او دانای نهان و آشکار است و از چیزهایی که با ]وی[  92

 سازند برتر است.شریک می 
ا يُۡشِرُكونَ  َهََٰدةِ َفَتَعَٰلَىَٰ َعمه َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه  ٩٢ َع

. بگو: »پروردگارا، اگر آن ]عذابی[ را که به آنان وعده 93

دهی ]که شاهدش شود به من نشان میداده می

 باشم[،

ا تُرِيَن ِي َما يُوَعُدونَ قُل  ِ إِمه  ٩٣ رهب 

ها، در کنارِ این[ گروه ستمکار قرار  . مرا در این ]عذاب94

 نده«.
َٰلِِمينَ  ِ فَلَا َتجَۡعلۡنِي فِي ٱلَۡقوِۡم ٱلظه  ٩٤ َرب 

دهیم، . و قطعاً ما تواناییم که آنچه را به آنان وعده می95

 به تو نشان دهیم. 
ن

َ
 ٩٥ نُّرِيََك َما نَعُِدُهۡم لََقَِٰدُرونَ   َوِإنها عَلَىَٰٓ أ

ای که بهتر است، دفع . ]ای پیامبر،[ بدی را به شیوه96

کن ]و ببخش و شکیبا باش[. ما به آنچه ]مشرکان دربارۀ  

 کنند، داناتریم.تو[ توصیف می

ۡعلَُم بَِما يَِصُفونَ 
َ
ْۚ َنحُۡن أ ي ِئََة ۡحَسُن ٱلسه

َ
 ٩٦ ٱۡدَفۡع بِٱلهتِي ِهَي أ

های شیاطین به تو  . و بگو: »پروردگارا، من از وسوسه97

 برم.پناه می
َيَِٰطينِ  ُعوُذ بَِك ِمۡن َهَمَزَِٰت ٱلشه

َ
ِ أ  ٩٧ َوقُل رهب 

. و پروردگارا، از اینکه آنها نزد من حاضر شوند ]نیز[ به تو  98

 برم«.پناه می
ن َيحُۡضُرونِ 

َ
ِ أ ُعوُذ بَِك َرب 

َ
 ٩٨ َوأ

]کافران پیوسته بر عقیدۀ باطلشان هستند[ تا . 99

که مرگ یکی از آنان فرارسد ]آنگاه در حالی که[  هنگامی 

کند، به فرشتگان[  نزد پروردگار ]خود ناله و زاری می

 گوید: »مرا ]به دنیا[ بازگردانید.می

ِ ٱرِۡجُعونِ  َحَدُهُم ٱلَۡمۡوُت قَاَل َرب 
َ
 ٩٩ َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَء أ

ام، کار  شاید در آنچه ]کوتاهی نموده و[ ترک کرده. 100

تردید، ای انجام دهم«. هرگز چنین نیست. بیشایسته

گوید ]و هرگز این فقط سخنی است که او به زبان می

که برانگیخته شوند،  کند[؛ و تا روزی رفتارش تغییر نمی

 پشت سرشان برزخی است.

ۡعَمُل َصَٰلِٗحا فِيَما تََركۡ 
َ
ْۚ إِنهَها َكلَِمٌة ُهَو قَآئِلَُهاۖۡ  لََعل ِٓى أ هآ ُتْۚ َكل

 ١٠٠ َوِمن َوَرآئِِهم بَۡرَزٌخ إِلَيَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ 
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یک از شود، هیچ . روزی که در صور دمیده می101

]افتخارات خانوادگی و[ پیوندهای خویشاوندی میانشان 

]برقرار[ نخواهد بود و ]از وحشتِ عذاب[ از ]حال[ یکدیگر 

 پرسند.نمی 

نَساَب بَيَۡنُهۡم يَۡوَمئِٖذ َولَا  
َ
ورِ فَلَآ أ فَإَِذا نُفَِخ فِي ٱلصُّ

 ١٠١ يَتََسآَءلُونَ 

[ وی سنگین باشد، . و هر کس كفه میزان ]اعمال102

 آنان رستگارانند. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

ُ
َٰزِيُنُهۥ فَأ  ١٠٢ َفَمن َثُقلَۡت َمَو

[ وی سبک باشد، آنانند یزان ]اعمالکس كفه م. و هر 103

 اند ]و[ در دوزخ جاودانند.که به خویش زیان زده
نُفَسُهۡم فِي  

َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
َٰزِيُنُهۥ فَأ ۡت َمَو َوَمۡن َخفه

 ١٠٣ َجَهنهَم َخَٰلُِدونَ 

سوزانَد و در آنجا عبوس و  هایشان را می. آتش چهره104

 منظرند.زشت
اُر وَُهۡم فِيَها َكَٰلُِحونَ   ١٠٤ تَلَۡفُح وُُجوَهُهُم ٱلنه

شود:[ »مگر نه این بود كه آیاتم بر . ]به آنان گفته می105

 انگاشتید؟«شد و آنها را دروغ میشما خوانده مى
بُونَ  ِ لَۡم تَُكۡن َءاَيَٰتِي ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم فَُكنُتم بَِها تَُكذ 

َ
 ١٠٥ أ

گویند: »پروردگارا، بدبختی بر ما چیره ]در پاسخ[ می. 106

 شد و گروهی گمراه بودیم.
 ١٠٦ قَالُواْ َربهَنا َغلََبۡت َعلَۡيَنا ِشۡقَوُتَنا َوُكنها قَۡوٗما َضٓال ِينَ 

. پروردگارا، ما را از این ]دوزخ[ بیرون آور. اگر ]به کفر و  107

 نافرمانی[ بازگشتیم، قطعاً ستمکاریم«.
ۡخرِۡجَنا ِمۡنَها فَإِۡن ُعۡدنَا فَإِنها َظَٰلُِمونَ رَ 

َ
 ١٠٧ بهَنآ أ

فرماید: »در آن ]آتش[ گم شوید و با من . ]هللا[ می108

 سخن نگویید. 
 ١٠٨ قَاَل ٱۡخَسـ ُواْ فِيَها َولَا تُكَل ُِمونِ 

گفتند: "پروردگارا، ایمان . گروهی از بندگانم می109

تردید،  بر ما رحم کن ]که[ بی آوردیم؛ پس ما را ببخشای و

 ای"؛ تو بهترین بخشاینده

ِۡن ِعَبادِي َيُقولُوَن َربهَنآ َءاَمنها فَٱۡغفِۡر لََنا   إِنهُهۥ َكاَن فَرِيق  م 
َِٰحمِينَ  نَت َخيُۡر ٱلره

َ
 ١٠٩ َوٱۡرَحمَۡنا َوأ

کردید تا جایی که  . ولی شما آنان را مسخره می110

تمسخرِ آنان[ ذکر ]و عبادتِ[ مرا از یادتان شدن به ]سرگرم

 خندیدید.برد و همچنان به آنان می

ِۡنُهۡم   نَسۡوُكۡم ذِۡكرِي َوُكنُتم م 
َ
خَۡذُتُموُهۡم ِسۡخرِيًّا َحتهيَٰٓ أ فَٱته

 ١١٠ تَۡضَحُكونَ 

. امروز من آنان را از آن رو كه شكیبایى كردند پاداش 111

 نند«. دهم. آرى، ایشانند كه رستگارامى
نهُهۡم ُهُم ٱلَۡفآئُِزونَ 

َ
 ١١١ إِن ِي َجَزۡيُتُهُم ٱلَۡيۡوَم بَِما َصبَُرٓواْ أ

فرماید: »چند سال در زمین به  . ]هللا به دوزخیان[ می112

 سر بردید؟«
ۡرِض َعَدَد ِسنِينَ 

َ
ََٰل َكۡم لَبِثُۡتۡم فِي ٱلۡأ  ١١٢ َق

سر  گویند: »یک روز، یا بخشی از یک روز را به . می113

بردیم. از حسابگران ]که حساب روز و سال را نگه  

 دارند[ بپرس«.می

ِينَ  ۡو َبۡعَض يَۡوٖم فَۡسـ َِل ٱلَۡعآد 
َ
 ١١٣ قَالُواْ لَبِثَۡنا يَۡوًما أ

دانستید، جز فرماید: »]آری،[ اگر می. ]هللا[ می114

 اندکی ]در دنیا[ به سر نبردید«.
ها قَلِي بِثُۡتۡم إِل

ه ََٰل إِن ل نهُكۡم ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ َق
َ
هۡو أ  ١١٤ لٗاۖۡ ل
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ایم و به  اید که شما را بیهوده آفریده. آیا پنداشته115

 شوید؟سوی ما بازگردانده نمی 
نهُكۡم إِلَۡيَنا لَا  

َ
نهَما َخلَۡقَنَُٰكۡم َعَبٗثا َوأ

َ
فََحِسبُۡتۡم أ

َ
أ

 ١١٥ تُرَۡجُعونَ 

]که[ فرمانروای حق . بلندمرتبه ]و بزرگ[ است هللا 116

حق[ جز او نیست ]و[ پروردگارِ است. هیچ معبودی ]به

 عرشِ گرانقدر است. 

ها ُهَو َربُّ ٱلَۡعۡرِش   ََٰه إِل ۖۡ لَٓا إَِل ُ ٱلَۡملُِك ٱلۡحَقُّ َفَتَعَٰلَى ٱَّلله
 ١١٦ ٱلَۡكرِيمِ 

. و هرکس معبود دیگری با هللا بخواند، یقیناً هیچ 117

واهد داشت؛ و حسابِ او با دلیلی بر ]حقانیتِ[ آن نخ 

تردید، کافران رستگار پروردگارش خواهد بود. بی

 شوند. نمی 

ًَٰها َءاَخَر لَا بُۡرَهََٰن لَُهۥ بِهِۦ فَإِنهَما   ِ إَِل َوَمن يَۡدُع َمَع ٱَّلله
َٰفُِرونَ  ۦْٓۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح ٱلَۡك  ١١٧ ِحَسابُُهۥ ِعنَد َرب ِهِ

روردگارا، ]گناهانم را[ ببخشای . و ]ای پیامبر،[ بگو: »پ118

 ای«. و رحم کن و تو بهترین بخشنده
َِٰحمِينَ  نَت َخيُۡر ٱلره

َ
ِ ٱۡغفِۡر َوٱرَۡحۡم َوأ  ١١٨ َوقُل رهب 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ایم و ]عمل به  ای است که آن را نازل کرده. ]این[ سوره1

ایم و آیات روشنی در آن نازل احکام[ آن را واجب نموده

 ایم؛ باشد که پند گیرید.کرده

نَزلَۡنا فِيَهآ َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖت 
َ
نَزلَۡنََٰها َوَفرَۡضَنََٰها َوأ

َ
ُسوَرٌة أ

ُرونَ له   ١ َعلهُكۡم تََذكه

. هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر به هللا  2

و روز آخرت ایمان دارید، نباید در ]اجرای احکام[ دین هللا  

دلیل[  نسبت به آن دو ]نفر[ دلسوزی ]و مهربانِی بی

داشته باشید؛ و باید گروهی از مؤمنان بر مجازاتشان گواه  

 باشند.

ِۡنُهَما ِماْئََة َجلَۡدةِٖۖ َولَا   انِي فَٱۡجلُِدواْ ُكله َوَِٰحٖد م  انَِيُة َوٱلزه ٱلزه
  ِ ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله فَة  فِي دِيِن ٱَّلله

ۡ
ُخۡذُكم بِِهَما َرأ

ۡ
تَأ

َِن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ   ٢ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۖ َولۡيَۡشَهۡد َعَذاَبُهَما َطآئَِفة  م 

کند و زن  . مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی3

زناکار را ]نیز[ جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود 

 آورد؛ و این ]ازدواج[ بر مؤمنان حرام است. درنمی 

انَِيُة لَا يَنِكُحَهآ   ۡو ُمۡشِرَكٗة َوٱلزه
َ
ها َزانَِيًة أ انِي لَا يَنِكُح إِل ٱلزه

ها زَ  َٰلَِك عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِينَ إِل َِم َذ ْۚ وَُحر  ۡو ُمۡشرِك 
َ
 ٣ اٍن أ

که ]مردان و[ زنان پاکدامن را ]به زنا[ متهم . و کسانی 4

آورند، آنان را  کنند و چهار شاهد ]بر ادعای خود[ نمیمی

هشتاد تازیانه بزنید و هرگز شهادتشان را ]در هیچ 

 موردی[ نپذیرید؛ و اینانند که نافرمانند.

ۡربََعةِ ُشَهَدآَء  
َ
تُواْ بِأ

ۡ
هِذيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت ُثمه لَۡم يَأ َوٱل

بَٗداْۚ  
َ
فَٱۡجلُِدوُهۡم ثََمَٰنِيَن َجلَۡدٗة َولَا َتۡقَبلُواْ لَُهۡم َشَهََٰدةً أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 
ُ
 ٤ َوأ

که بعد از آن ]تهمت،[ توبه کنند و ]رفتار  . مگر کسانی 5

تردید، هللا  تۀ خود را[ اصالح ]و جبران[ نمایند؛ بیگذش

 آمرزندۀ مهربان است.

َ َغُفور    ۡصلَُحواْ فَإِنه ٱَّلله
َ
َٰلَِك َوأ هِذيَن تَابُواْ ِمنُۢ َبۡعِد َذ ها ٱل إِل

 ٥ رهِحيم  

کنند و که همسران خود را ]به زنا[ متهم می . و کسانی6

هر یک از آنان    شاهدی جز خویشتن ]بر این ادعا[ ندارند،

باید چهار بار به هللا سوگند یاد کند که قطعاً راست 

 گوید.می

هٓا   هُهۡم ُشَهَدآُء إِل ۡزَوََٰجُهۡم َولَۡم يَُكن ل
َ
هِذيَن يَۡرُموَن أ َوٱل

ِ إِنهُهۥ لَِمَن   ۡربَُع َشَهََٰدَٰتِۭ بِٱَّلله
َ
َحِدهِۡم أ

َ
نُفُسُهۡم فََشَهََٰدةُ أ

َ
أ

َِٰدقِينَ   ٦ ٱلصه

. و پنجمین بار ]شوهر بگوید[ که لعنت هللا بر او باد اگر 7

 دروغگو باشد.
َِٰذبِينَ  ِ َعلَيۡهِ إِن َكاَن ِمَن ٱلَۡك نه لَۡعَنَت ٱَّلله

َ
 ٧ َوٱلَۡخَِٰمَسُة أ

شود که چهار بار به  . و کیفرِ زن در صورتی برداشته می8

 قطعاً دروغگوست. هللا سوگند یاد کند که آن مرد 
ِ إِنهُهۥ   ۡربََع َشَهََٰدَٰتِۭ بِٱَّلله

َ
ن تَۡشَهَد أ

َ
َويَۡدَرُؤاْ َعۡنَها ٱلَۡعَذاَب أ

َِٰذبِينَ   ٨ لَِمَن ٱلَۡك

. و پنجمین بار ]بگوید[ که خشم هللا بر او باد اگر  9

 ]شوهرش[ راست گفته باشد. 
ِ َعلَۡيَهآ إِن َكاَن  نه َغَضَب ٱَّلله

َ
ِمَن  َوٱلَۡخَِٰمَسَة أ

َِٰدقِينَ   ٩ ٱلصه
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. و ]ای مردم،[ اگر بخشش و رحمت هللا بر شما نبود و 10

پذیرِ حکیم است، ]قطعاً گرفتار عذاب اینکه هللا توبه

 شدید[. می

َ تَوهاٌب   نه ٱَّلله
َ
ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحمَُتُهۥ َوأ َولَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله

 ١٠ َحِكيمٌ 

ه آن تهمت بزرگ را  کتردید کسانی . ]ای مؤمنان،[ بی11

]دربارۀ مادر مؤمنان، عایشه[ مطرح کردند، گروهی از خود  

شما هستند. گمان نکنید که این ]ماجرا[ برای شما شر  

است؛ بلکه خیری برایتان در آن ]نهفته[ است. برای هر  

پراکنی نقش داشته[ کیفر یک از آنان ]که در این شایعه

آن کسی از   گناهی است که مرتکب شده است؛ و برای

آنان که بخش بزرگ آن ]تهمت[ را به عهده دارد ]= عبدهللا  

 بن اُبَی  بن سلول[، عذاب بزرگی ]در پیش[ است. 

ا   ِنُكۡمْۚ لَا َتحَۡسُبوهُ َشر ٗ هِذيَن َجآُءو بِٱلِۡإۡفِك ُعۡصبَة  م  إِنه ٱل
ا ٱكۡ  ِۡنُهم مه ِ ٱۡمرِيٖٕ م 

تََسَب  لهُكمِۖ بَۡل ُهَو َخيۡر  لهُكۡمْۚ لِكُل 
هيَٰ كِبَۡرهُۥ مِۡنُهۡم لَُهۥ َعَذاٌب َعِظيم   هِذي تََول  ١١ ِمَن ٱلِۡإثِۡمِۚ َوٱل

که این ]بهتان[ را شنیدید، مردان و زنان  . چرا هنگامی12

مؤمن گمان نیک به خود نبردند و نگفتند: »این تهمتی 

 ]بزرگ و[ آشکار ]به همسرِ پیامبر[ است«؟ 

هۡولَٓا إِۡذ َسِمۡعُتمُ  نُفِسِهۡم  ل
َ
وهُ َظنه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت بِأ

بِين    ١٢ َخيٗۡرا َوَقالُواْ َهََٰذآ إِفۡك  مُّ

. چرا چهار شاهد بر آن نیاوردند؟ پس چون شاهدان را  13

 نیاوردند، آنانند که نزد هللا دروغگو هستند.
ۡربََعةِ  

َ
هۡولَا َجآُءو َعلَۡيهِ بِأ َهَدآِء  ل تُواْ بِٱلشُّ

ۡ
ْۚ فَإِۡذ لَۡم يَأ ُشَهَدآَء

َِٰذبُونَ  ِ ُهُم ٱلَۡك ْوَلَٰٓئَِك ِعنَد ٱَّلله
ُ
 ١٣ فَأ

. و اگر بخشش و رحمت هللا در دنیا و آخرت نبود، قطعاً  14

به کیفرِ آنچه به آن پرداختید، به عذابی ]سخت و[ بزرگ  

 شدید. گرفتار می

ِ َعلَۡيكُ  ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ  َولَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله ۡم َوَرۡحمَُتُهۥ فِي ٱلدُّ
فَۡضُتۡم فِيهِ َعَذاٌب َعِظيمٌ 

َ
ُكۡم فِي َمآ أ  ١٤ لََمسه

شنیدید و  که آن ]شایعه[ را از زبان یکدیگر می. آنگاه 15

کردید که هیچ آگاهی ]و دهان نقل میبهدهانسخنی را 

[  یقینی[ دربارۀ آن نداشتید و آن را ساده ]و کوچک 

که آن ]تهمت،[ نزد هللا بسیار  پنداشتید؛ در حالیمی

 بزرگ است. 

ا لَيَۡس   فَۡواهُِكم مه
َ
لِۡسنَتُِكۡم َوَتُقولُوَن بِأ

َ
ۡونَُهۥ بِأ إِۡذ تَلَقه

ِ َعِظيم    ١٥ لَُكم بِهِۦ ِعلۡم  َوَتحَۡسُبونَُهۥ َهي ِٗنا وَُهَو ِعنَد ٱَّلله

: »سزاوار نیست  که آن را شنیدید نگفتید . چرا هنگامی16

که این ]سخن وقیح[ را بر زبان آوریم. ]پروردگارا،[ تو  

 منز هی؛ این دروغ بزرگی است؟« 

ن نهَتكَلهَم بَِهََٰذا  
َ
ا يَُكوُن لََنآ أ َولَۡولَٓا إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ قُلُۡتم مه

 ١٦ ُسۡبَحََٰنَك َهََٰذا ُبۡهَتٌَٰن َعِظيم  

ؤمن هستید، هرگز دهد که اگر م. هللا شما را پند می17

 این ]کار[ را تکرار نکنید. 
ۡؤِمنِينَ  بًَدا إِن ُكنُتم مُّ

َ
ۦٓ أ ن َتُعوُدواْ لِِمۡثلِهِ

َ
ُ أ  ١٧ يَعُِظُكُم ٱَّلله

کند و هللا دانای  . و هللا آیات ]خود[ را برای شما بیان می18

 حکیم است.
ُ َعلِيٌم َحِكي ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰتِۚ َوٱَّلله  ١٨ مٌ َويَُبي ُِن ٱَّلله

که دوست دارند زشتکاری در میان مؤمنان . کسانی 19

رایج گردد، قطعاً در دنیا و آخرت عذابی دردناک ]در پیش[  

 دانید.داند و شما نمیدارند؛ و هللا ]حقایق و مصالح را[ می

هِذيَن َءاَمُنواْ لَُهۡم   ن تَِشيَع ٱلَۡفَِٰحَشُة فِي ٱل
َ
هِذيَن ُيحِبُّوَن أ إِنه ٱل

نُتۡم لَا  
َ
ُ َيۡعلَُم َوأ ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۚ َوٱَّلله لِيم  فِي ٱلدُّ

َ
َعَذاٌب أ
 ١٩ َتۡعلَُمونَ 
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. و اگر بخشش و رحمت هللا بر شما نبود و اینکه هللا  20

دلسوز مهربان است، ]قطعاً مجازات سختی در انتظارتان 

 بود[. 

 
َ
ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحمَُتُهۥ َوأ َ َرُءوف   َولَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله نه ٱَّلله

 ٢٠ رهِحيم  

های شیطان گام اید، در راهکه ایمان آورده . ای کسانی21

پوید، ]بداند که[  های شیطان را مینگذارید؛ و هرکس راه

دهد؛ و اگر  او تنها به زشتکاری و اعمال ناپسند فرمان می

بخشش و رحمت هللا بر شما نبود، هرگز هیچ یک از شما 

شد؛ ولی هللا هر کس را که بخواهد  پاک نمی ]از گناهان[

 کند؛ و هللا شنوای داناست.پاک می

ۡيَطَِٰنِۚ َوَمن   َِٰت ٱلشه هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَتهبُِعواْ ُخُطَو َها ٱل يُّ
َ
أ ۞َيَٰٓ

ُمُر بِٱلَۡفۡحَشآِء َوٱلُۡمنَكرِِۚ  
ۡ
ۡيَطَِٰن فَإِنهُهۥ يَأ َِٰت ٱلشه يَتهبِۡع ُخُطَو

ِۡن  َولَۡولَا فَۡضُل  ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحمَُتُهۥ َما َزكَيَٰ ِمنُكم م  ٱَّلله
ُ َسِميٌع   ُۗ َوٱَّلله َ يَُزك ِي َمن يََشآُء بَٗدا َوَلَِٰكنه ٱَّلله

َ
َحٍد أ

َ
أ

 ٢١ َعلِيم  

. افرادی از شما که برتری ]ایمانی[ و وسعت ]مالی[ 22

نیازمندان دارند، نباید سوگند یاد کنند که به خویشاوندان و 

اند[ چیزی و مهاجران در راه هللا ]که مرتکب گناه شده

ندهند. آنان باید عفو کنند و ]از گناه دیگران[ چشم 

بپوشند. آیا دوست ندارید که هللا ]نیز[ شما را ببخشد؟ و 

 هللا آمرزندۀ مهربان است.

ن يُۡؤتُوٓ 
َ
َعةِ أ ْولُواْ ٱلَۡفۡضِل ِمنُكۡم َوٱلسه

ُ
تَِل أ

ۡ
ْولِي  َولَا يَأ

ُ
اْ أ

ِۖۡ َولَۡيۡعُفواْ   ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيَن َوٱلُۡمَهَِٰجرِيَن فِي َسبِيِل ٱَّلله
ُ َغُفور    ُ لَُكۡمْۚ َوٱَّلله ن َيۡغفَِر ٱَّلله

َ
لَا ُتحِبُّوَن أ

َ
ُْۗ أ َولَۡيۡصَفُحٓوا

 ٢٢ رهِحيمٌ 

خبر ]از فحشا و[ مؤمن را  که زنان پاکدامن بی. کسانی 23

کنند، در دنیا و آخرت از رحمت هللا دور  ی]به زنا[ متهم م

 اند؛ و ]در آخرت[ عذابی بزرگ ]در پیش[ دارند.گشته

هِذيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت ٱلَۡغَٰفَِلَِٰت ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت لُعُِنواْ   إِنه ٱل
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيم    ٢٣ فِي ٱلدُّ

و پاهایشان دربارۀ آنچه   هاها و دستکه زبان . روزی24

 دهند.گفتند[ علیه آنان گواهی میکردند ]و می می
رُۡجلُُهم بَِما كَانُواْ  

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
لِۡسنَُتُهۡم َوأ

َ
يَۡوَم تَۡشَهُد َعلَۡيِهۡم أ

 ٢٤ َيۡعَملُونَ 

دهد کاست میوکم. آن روز، هللا جزای واقعی آنان را بی25

 همان حق آشکار است. و خواهند دانست که هللا  
َ ُهَو   نه ٱَّلله

َ
ُ دِيَنُهُم ٱلۡحَقه َويَۡعلَُموَن أ يَۡوَمئِٖذ يَُوف ِيِهُم ٱَّلله

 ٢٥ ٱلۡحَقُّ ٱلُۡمبِينُ 

. زنان پلید برای مرداِن پلیدند و مردان پلید ]نیز[ برای  26

زناِن پلیدند؛ و زنان پاک از آِن مردان پاکند و مردان پاک ]نیز[  

شان[ ن پاکند. اینان از آنچه ]ناپاکان دربارهاز آِن زنا

گویند، مبر ا هستند ]و[ آمرزش ]الهی[ و روزِی  می

 ارزشمندی ]در پیش[ دارند.

ي َِبَُٰت  ٱلۡخَبِيَثَُٰت لِلَۡخبِيثِيَن َوٱلۡخَبِيُثوَن لِلَۡخبِيَثَِٰتِۖ َوٱلطه
ْوَلَٰٓئَِك ُمبَ 

ُ
ي َِبَِٰتِۚ أ ي ُِبوَن لِلطه ي ِبِيَن َوٱلطه ا  لِلطه رهُءوَن ِممه

ۡغفَِرة  َورِۡزق  َكرِيم    ٢٦ َيُقولُوَنۖۡ لَُهم مه

هایی جز اید، به خانهکه ایمان آورده. ای کسانی 27

های خود وارد نشوید؛ مگر اینکه اجازه بگیرید و بر اهل  خانه

آن ]خانه[ سالم کنید. این ]کار،[ برای شما بهتر است؛ 

 باشد که پند گیرید.

هَ  يُّ
َ
أ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَۡدُخلُواْ ُبُيوتًا َغيَۡر ُبُيوتُِكۡم َحتهيَٰ  َيَٰٓ ا ٱل

َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم لََعلهُكۡم   ۡهلَِهاْۚ َذ
َ
نُِسواْ َوتَُسل ُِمواْ عَلَىَٰٓ أ

ۡ
تَۡسَتأ

ُرونَ   ٢٧ تََذكه
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. اگر کسی را در آن ]خانه[ نیافتید، وارد نشوید تا به  28

گر به شما گفته شد: »برگردید«، شما اجازه داده شود؛ و ا 

پس برگردید؛ ]چرا که[ این ]کسب اجازه،[ برای شما 

 کنید داناست. تر است؛ و هللا به آنچه میشایسته

َحٗدا فَلَا تَۡدُخلُوَها َحتهيَٰ يُۡؤَذَن لَُكۡمۖۡ  
َ
هۡم َتِجُدواْ فِيَهآ أ فَإِن ل

 
َ
ْۖۡ ُهَو أ ُ بَِما  َوِإن قِيَل لَُكُم ٱرِۡجُعواْ فَٱرِۡجُعوا ۡزكَيَٰ لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

 ٢٨ َتۡعَملُوَن َعلِيم  

های غیرمسکونی  . بر شما گناهی نیست که به خانه29

ای دارید های عمومی[ که در آنجا ]احتیاج یا[ بهره]و مکان

سازید و آنچه پنهان وارد شوید؛ و هللا آنچه آشکار می

 داند.دارید ]همه را[ میمی

ن تَۡدُخلُواْ ُبُيوتًا َغيَۡر َمۡسُكونَةٖ  لهيَۡس َعلَۡيُكۡم جُ 
َ
َناٌح أ

ُ َيۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن َوَما تَۡكُتُمونَ   ٢٩ فِيَها َمَتَٰع  لهُكۡمْۚ َوٱَّلله

. ]ای پیامبر،[ به مردان مؤمن بگو چشمان خود را ]از  30

نگاه به نامحرم[ فروگیرند و پاکدامنی پیشه کنند. این ]کار[  

تردید، هللا به آنچه انجام تر است. بیهپاکیزبرای آنان 

 دهند آگاه است.می

بَۡصَٰرِهِۡم َويَۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡمْۚ  
َ
واْ ِمۡن أ قُل ل ِلُۡمۡؤِمنِيَن َيُغضُّ

ُۢ بَِما يَۡصَنُعونَ  َ َخبِيُر ۡزكَيَٰ لَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
َٰلَِك أ  ٣٠ َذ

نگاه به   . و به زنان مؤمن ]نیز[ بگو چشمان خود را ]از31

نامحرم[ فروگیرند و پاکدامنی ورزند و زیور ]و آرایِش[ خود را  

آشکار نکنند؛ مگر آنچه ]به صورت طبیعی[ نمایان است؛ و 

ها و باید روسری خود را بر سینه بیفکنند ]تا موها و چهره

هایشان پوشیده گردد[ و زینت خود را آشکار نسازند، سینه

وهر یا پسرِ خود یا پسر مگر برای شوهر یا پدر یا پدرش

شوهرشان یا برادر یا پسر برادر یا پسر خواهر یا زنان 

]همکیش[ خود یا کنیزان و بردگانشان یا خویشاوندانی که  

که از   ]دیگر،[ نیاز و تمایلی به زنان ندارند یا کودکانی 

اند؛ همچنین ]هنگام راه  مسایل جنسِی زنان آگاهی نیافته

نان بر زمین[ نکوبند که ]صدای[ ی خود را ]چرفتن[ پاها

اند ]= خلخال[ آشکار  هایی که ]زیر لباس[ پنهان کردهزینت

شود؛ و ای مؤمنان، همگی به سوی هللا توبه کنید؛ باشد 

 که رستگار گردید. 

بَۡصَٰرِهِنه َويَۡحَفۡظَن  
َ
َوقُل ل ِلُۡمۡؤِمَنَِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن أ

ها َما َظَهَر ِمۡنَهاۖۡ َولَۡيۡضِرۡبَن  فُُروَجُهنه َولَا ُيۡبِديَن زِيَنتَ  ُهنه إِل
ۡو  

َ
ها لُِبُعولَتِِهنه أ ۖۡ َولَا ُيۡبِديَن زِيَنَتُهنه إِل ِبخُُمرِهِنه عَلَىَٰ ُجُيوبِِهنه

ۡو  
َ
ۡبَنآِء ُبُعولَتِِهنه أ

َ
ۡو أ

َ
ۡبَنآئِِهنه أ

َ
ۡو أ

َ
ۡو َءابَآِء ُبُعولَتِِهنه أ

َ
َءابَآئِِهنه أ
َٰنِِهنه  ۡو َما  إِۡخَو

َ
ۡو نَِسآئِِهنه أ

َ
َٰتِِهنه أ َخَو

َ
ۡو بَنِٓي أ

َ
َٰنِِهنه أ ۡو بَنِٓي إِۡخَو

َ
 أ

ْولِي ٱلِۡإۡربَةِ ِمَن ٱلر َِجاِل  
ُ
َٰبِعِيَن َغيِۡر أ وِ ٱلته

َ
يَۡمَُٰنُهنه أ

َ
َملََكۡت أ

هِذيَن لَۡم َيۡظَهُرواْ عَلَىَٰ َعۡوَرَِٰت ٱلن َِسآِءِۖ َولَا   ۡفِل ٱل ِ وِ ٱلط 
َ
أ

ْۚ َوتُوبُٓواْ إِلَي  يَۡضِرۡب  رُۡجلِِهنه لُِيۡعلََم َما ُيخۡفِيَن ِمن زِيَنتِِهنه
َ
َن بِأ

يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 
َ
ِ َجمِيًعا أ  ٣١ ٱَّلله

. ]ای مؤمنان،[ مردان و زنان مجرِد خود را همسر دهید 32

و غالمان و کنیزانتان را که شایستگی دارند ]نیز همسر 

[. اگر آنان فقیر ]و تنگدست[ باشند، هللا از بخشش  دهید

سازد؛ و هللا گشایشگرِ نیازشان می]و لطِف[ خویش بی

 آگاه است.

َٰلِِحيَن ِمۡن ِعَبادُِكۡم   َيََٰميَٰ ِمنُكۡم َوٱلصه
َ
نِكُحواْ ٱلۡأ

َ
َوأ

 ُ ُ ِمن فَۡضلِهِۗۦُ َوٱَّلله   َوِإَمآئُِكۡمْۚ إِن يَُكونُواْ ُفَقَرآَء ُيۡغنِِهُم ٱَّلله
 ٣٢ َوَِٰسٌع َعلِيم  
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که ]شرایط و امکانات[ ازدواج ندارند، باید  . کسانی 33

پاکدامنی پیشه کنند تا هللا آنان را از بخشِش خویش  

نیاز نماید؛ و بردگانی که خواستار بازخرید ]و آزادی بی

[ شایستگی خویش[ هستند، اگر ]توانایى پرداخت مال و 

ن را[ بپذیرید و از ثروتی که بینید، ]درخواستشادر آنان مى

هللا به شما عطا کرده است، ]مقداری[ به آنان ببخشید ]تا 

شان کمک کنید[. همچنین کنیزانتان را که به آزادى

خواهند پاکدامن باشند، به زنا وادار نکنید تا بهرۀ می

آنان را  ]ناچیز[ زندگی دنیا را به دست آورید؛ و اگر کسی 

ماید، هللا پس از مجبورشدنشان قطعاً  ]به این کار[ وادار ن

 ]نسبت به آنان[ آمرزنده ]و[ مهربان است.

ُ ِمن   هِذيَن لَا َيِجُدوَن نِكَاًحا َحتهيَٰ ُيۡغنَِيُهُم ٱَّلله َولۡيَۡسَتۡعفِِف ٱل
يَۡمَُٰنُكۡم  

َ
ا َملََكۡت أ هِذيَن يَبَۡتُغوَن ٱلِۡكَتََٰب ِممه فَۡضلِهِۗۦُ َوٱل

ِ  فَكَاتُِبوُهۡم إِۡن َعلِ  اِل ٱَّلله ِن مه ۡمُتۡم فِيِهۡم َخيٗۡراۖۡ َوَءاتُوُهم م 
َُٰكۡمْۚ َولَا تُۡكرُِهواْ َفَتَيَٰتُِكۡم عَلَى ٱلۡبَِغآِء إِۡن   هِذٓي َءاتَى ٱل

نه   ۡنَياْۚ َوَمن يُۡكرِههُّ ةِ ٱلدُّ ٗنا ل َِتبَۡتُغواْ َعرََض ٱلۡحََيوَٰ َرۡدَن َتحَصُّ
َ
أ

َ ِمنُۢ َبۡعِد إِۡكَرَٰهِ   ٣٣ ِهنه َغُفور  رهِحيم  فَإِنه ٱَّلله

. و به راستی، آیاتی روشنگر و داستانی از زندگِی 34

پیشینیانتان و پندی برای پرهیزگاران به سوی شما نازل 

 ایم.کرده

هِذيَن   َِن ٱل بَي َِنَٰٖت َوَمَثلٗا م  نَزلَۡنآ إِلَۡيُكۡم َءاَيَٰٖت مُّ
َ
َولََقۡد أ

 ٣٤ ل ِلُۡمتهقِينَ َخلَۡواْ ِمن َقۡبلُِكۡم َوَموِۡعَظٗة  

ها و زمین است. َمثِل نور او همانند  . هللا نور آسمان35

چراغدانی است که درونش چراغی ]افروخته[ است ]و[ 

ای قرار دارد ]و[ آن شیشه گویی آن چراغ در شیشه

بخش[ است. این چراغ، با ای درخشان ]و روشنایی ستاره

که نه  شود ]روغن[ درخت پربرکت زیتون افروخته می

شرقی است و نه غربی ]و خورشید همواره بر آن  

تابد[. روغنش ]چنان زالل است که[ نزدیک است بدون می

ور گردد. نوری است افزون بر نور.  تماس با آتش شعله

شود[ و  گونه روشن می]قلب مؤمن نیز با نور هدایت این

کند؛ و هللا  کس را بخواهد به نور خویش هدایت میهللا هر 

 زند؛ و هللا به همه چیز داناست.ها میی مردم َمثلبرا

ةٖ فِيَها  ۡرِضِۚ َمَثُل نُورِهِۦ َكِمۡشَكوَٰ
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ُ نُوُر ٱلسه ۞ٱَّلله

نهَها َكۡوَكب   
َ
ۖۡ ٱلِۡمۡصَباُح فِي زَُجاَجٍةِۖ ٱلزَُّجاَجُة َكأ ِمۡصَباٌح

ه  َبََٰرَكةٖ َزۡيُتونَةٖ ل ِي   يُوقَُد ِمن َشَجَرةٖ مُّ ا َشۡرقِيهةٖ َولَا  ُدر 
  ِۚ ْۚ نُّوٌر عَلَىَٰ نُورٖ َغۡربِيهةٖ يَكَاُد َزۡيُتَها يُِضٓيُء َولَۡو لَۡم َتۡمَسۡسُه نَار 
ۡمَثََٰل لِلنهاِسِۗ  

َ
ُ ٱلۡأ ْۚ َويَۡضرُِب ٱَّلله ُ لُِنورِهِۦ َمن يََشآُء َيۡهِدي ٱَّلله

ِ َشۡيٍء َعلِيم  
ُ بِكُل   ٣٥ َوٱَّلله

هدایت،[ در مساجدی است که هللا امر . ]این چراغ 36

کرده است تا ]قدر و منزلتشان[ گرامی داشته شود و 

نامش در آنها برده شود ]و[ در آنجا بامدادان و شامگاهان 

 او را به پاکی بستایند. 

ن تُۡرَفَع َويُۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمُهۥ يَُسب ُِح لَُهۥ  
َ
ُ أ ذَِن ٱَّلله

َ
فِي ُبُيوٍت أ

ِ َوٱٓأۡلَصالِ فِيَها بِٱلُۡغدُ   ٣٦ و 

که هیچ تجارت و خرید و فروشی آنان را از یاد   . مردانی37

کند ]و[ از  هللا و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات غافل نمی 

شود بیم ها در آن دگرگون میها و چشمروزی که دل

 دارند.

ِ وَ  ها تُلِۡهيِهۡم تَِجََٰرة  َولَا َبۡيٌع َعن ذِۡكرِ ٱَّلله ِإقَاِم  رَِجال  ل
ةِ َيخَافُوَن يَۡوٗما َتَتَقلهُب فِيهِ ٱلُۡقلُوُب   َكوَٰ ةِ َوِإيَتآِء ٱلزه لَوَٰ ٱلصه

بَۡصَٰرُ 
َ
 ٣٧ َوٱلۡأ

. تا هللا بر اساس نیکوترین کردارشان به آنان پاداش 38

دهد و از فضل خود ]نیز[ بر پاداششان بیفزاید و هللا به هر  

 دهد.میحساب روزی کس که بخواهد، بی

ِن فَۡضلِهِۗۦُ   ۡحَسَن َما َعِملُواْ َويَزِيَدُهم م 
َ
ُ أ لَِيۡجزِيَُهُم ٱَّلله

ُ يَۡرُزُق َمن يََشآُء بَِغيِۡر ِحَسابٖ   ٣٨ َوٱَّلله
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که کفر ورزیدند، اعمالشان همچون سرابی . و کسانی 39

در بیابانی هموار است که ]از دور، انساِن[ تشنه آن را آب  

یابد و  شود ]و[ چیزی نمیکه نزدیکش میپندارد تا آنمی

]اعمال کافر نیز سرابی است که سودی برایش ندارد و در 

یابد که حسابش را به طور  عوض،[ هللا را نزد خویش می

 دهد؛ و هللا در حسابرسی سریع است. کامل می

ۡمـ َ  ۡعَمَٰلُُهۡم َكَسَرابِۭ بِقِيَعةٖ َيحَۡسُبُه ٱلظه
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ اُن َوٱل

َ ِعنَدهُۥ   ا َووََجَد ٱَّلله َمآًء َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَءهُۥ لَۡم َيِجۡدهُ َشۡيـ ٗ
ُ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ  ۗۥُ َوٱَّلله َُٰه ِحَسابَُه  ٣٩ فََوفهى

هایی در دریای ژرف . یا ]اعمالش[ همچون تاریکی40

پوشانَد و بر فرازِ آن، موجی دیگر است که موجی آن را می

هایی فرازش ابری ]تاریک[ قرار دارد. تاریکیاست ]و[ بر 

است یکی بر فراز دیگری؛ ]چنان که[ اگر ]شخصِ  

گشته[ دست خود را بیرون آورد، ممکن نیست آن را  گم

ببیند. و کسی که هللا نوری ]از هدایت[ برایش قرار نداده 

 باشد، ]هیچ هدایت و[ نوری برایش نیست. 

ۡو َكُظلَُمَٰٖت فِي َبحۡرٖ لُّج ِ 
َ
ِن  أ ِن فَۡوقِهِۦ َمۡوج  م  َُٰه َمۡوج  م  ي ٖ َيۡغَشى

ۡخَرَج يََدهُۥ  
َ
ْۚ ُظلَُمَُٰتُۢ َبۡعُضَها فَۡوَق َبۡعٍض إَِذآ أ فَۡوقِهِۦ َسَحاب 

ُ لَُهۥ نُوٗرا َفَما لَُهۥ ِمن   هۡم َيجَۡعِل ٱَّلله ُۗ َوَمن ل ََٰها لَۡم يََكۡد يََرى
 ٤٠ نُّورٍ 

ها و زمین است  سمان[ در آ. آیا ندیدی هر كه ]و هر چه41

و ]حتی[ پرندگاِن پرگشوده ]در آسمان، همگی[ هللا را به  

ستایند. هر یک از آنان نیایش و ستایش خویش  پاکی می 

 کنند آگاه است.داند و هللا به آنچه میرا می

ۡرِض 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َ يَُسب ُِح لَُهۥ َمن فِي ٱلسه نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
يُۡر  أ َوٱلطه

ُۢ بَِما   ُ َعلِيُم ۗۥُ َوٱَّلله َٰٖتِۖ ُكل   قَۡد َعلَِم َصلَاتَُهۥ َوتَۡسبِيَحُه فه َصَٰٓ
 ٤١ َيۡفَعلُونَ 

ها و زمین از آِن هللا است و . و فرمانروایِی آسمان 42

 بازگشت ]همه[ به سوی هللا است. 
ِ ٱلۡمَ  ۡرِضِۖ َوِإلَي ٱَّلله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه  ٤٢ ِصيرُ َوَّلِله

رانَد، سپس  . آیا ندیدی که هللا ابرهایی را به آرامی می43

دهد، آنگاه تودۀ انبوهى پدید  بین ]اجزای[ آن پیوند می

بینی که از میانش  های باران را میآوَرد، پس قطرهمى

هایی ]از انبوه ابرها[ كه در آسمان کند؛ و از کوهتراوش می 

آنگاه آن را به هر کس که   بارد؛های تگرگ فرومیاست دانه

دارد. که بخواهد بازمیریزد و از هر کس بخواهد فرومی

 ها را ]از بین[ ببرد. نزدیک است درخشندگِی برقش چشم

َ يُۡزِجي َسَحاٗبا ُثمه يَُؤل ُِف بَيَۡنُهۥ ُثمه َيجَۡعلُُهۥ   نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

َمآِء  رَُكاٗما َفتََرى ٱلَۡوۡدَق َيخُۡرُج ِمۡن خِ  ُِل ِمَن ٱلسه َلَٰلِهِۦ َويُنَز 
ِمن ِجَباٖل فِيَها ِمنُۢ بََرٖد َفُيِصيُب بِهِۦ َمن يََشآُء َويَۡصِرفُُهۥ  

بَۡصَٰرِ 
َ
ۖۡ يَكَاُد َسَنا بَۡرقِهِۦ يَۡذَهُب بِٱلۡأ ن يََشآُء  ٤٣ َعن مه

آورد[. یقیناً در  گردانَد ]و پیاپی می . هللا شب و روز را می44

 عبرتی برای اهل بصیرت است.   این ]گردش،[
ْولِي  

ُ
َٰلَِك لَعِبَۡرٗة ل ِأ ْۚ إِنه فِي َذ َهاَر هۡيَل َوٱلنه ُ ٱل ُيَقل ُِب ٱَّلله

بَۡصَٰرِ 
َ
 ٤٤ ٱلۡأ

ای را ]ابتدا[ از آب آفرید؛ برخی از . و هللا هر موجود زنده45

روند و  روند و برخی بر دو پا راه میآنها بر شکم خود می

روند. هللا هر چه بخواهد  هار ]پا[ راه میبرخی از آنها بر چ

 تردید، هللا بر همه چیز تواناست. آفریند. بی می

ن َيۡمِشي عَلَىَٰ َبۡطنِهِۦ  آٖءِۖ فَِمۡنُهم مه ِن مه ُ َخلََق ُكله َدآبهةٖ م  َوٱَّلله
ۡربَٖعِۚ  

َ
ن َيۡمِشي عَلَىَٰٓ أ ن َيۡمِشي عَلَىَٰ رِۡجلَيِۡن َوِمۡنُهم مه َوِمۡنُهم مه

ِ َشۡيٖء قَِدير  يَ 
َ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ إِنه ٱَّلله ُ َما يََشآُء  ٤٥ خۡلُُق ٱَّلله

. به راستی که ]ما[ آیات روشنگری نازل کردیم و هللا  46

 کند.کس را بخواهد به راه راست هدایت میهر 
ُ َيۡهِدي َمن يََشآُء إِلَيَٰ   َبي َِنَٰٖتِۚ َوٱَّلله نَزلَۡنآ َءاَيَٰٖت مُّ

َ
لهَقۡد أ

ۡسَتقِيمٖ ِصَرَٰ   ٤٦ ٖط مُّ
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گویند: »به هللا و پیامبر ]او[ ایمان . و ]منافقان[ می47

آوردیم و ]از فرمانشان[ اطاعت کردیم«؛ اما پس از این  

شوند و اینان ]در ]ادعا[، گروهی از آنان رویگردان می

 حقیقت[ مؤمن نیستند. 

 ِ هيَٰ فَرِيق   َويَُقولُوَن َءاَمنها بِٱَّلله َطۡعَنا ُثمه َيَتَول
َ
َوبِٱلرهُسوِل َوأ

ْوَلَٰٓئَِك بِٱلُۡمۡؤِمنِينَ 
ُ
َٰلَِكْۚ َوَمآ أ ِنُۢ َبۡعِد َذ ِۡنُهم م   ٤٧ م 

خوانده که به سوی هللا و پیامبرش فرا. و هنگامی 48

شوند تا در میانشان داوری کند، ناگاه گروهی از آنان  می

 شوند.رویگردان می

ِ َورَُسولِهِۦ لَِيۡحُكَم بَيَۡنُهۡم إَِذا فَرِيق   َوِإَذا دُ  ُعٓواْ إِلَي ٱَّلله
ۡعرُِضونَ  ِۡنُهم مُّ  ٤٨ م 

. و اگر حق با آنان باشد، مطیعانه ]و فروتنانه[ به سوی  49

 آیند.او می
تُٓواْ إِلَۡيهِ ُمۡذِعنِينَ 

ۡ
هُهُم ٱلۡحَقُّ يَأ  ٤٩ َوِإن يَُكن ل

]نفاق[ است یا ]دربارۀ  هایشان بیماری . آیا در دل50

ترسند که هللا و پیامبرش بر رسالتش[ تردید دارند؟ یا می

 آنان ستم کنند؟ ]نه،[ بلکه آنان خود ستمکارند. 

  ُ ن َيحِيَف ٱَّلله
َ
ۡم َيخَافُوَن أ

َ
ِم ٱۡرتَابُٓواْ أ

َ
رٌَض أ فِي قُلُوبِِهم مه

َ
أ

َٰلِ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه
ُ
ۚۥْ بَۡل أ  ٥٠ ُمونَ َعلَۡيِهۡم َورَُسولُُه

که به سوی هللا و پیامبرش . سخن مؤمنان ـ هنگامی 51

شوند تا میانشان داوری کند ـ فقط این است  فراخوانده می

گویند: »شنیدیم و اطاعت کردیم«؛ و اینان همان که می

 رستگارانند.

ِ َورَُسولِهِۦ   إِنهَما َكاَن قَۡوَل ٱلُۡمۡؤِمنِيَن إَِذا ُدُعٓواْ إِلَي ٱَّلله
 ِ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  ل

ُ
َطۡعَناْۚ َوأ

َ
ن َيُقولُواْ َسِمۡعَنا َوأ

َ
َيۡحُكَم بَيَۡنُهۡم أ

 ٥١ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

کس از هللا و پیامبرش اطاعت کند و از هللا بترسد . و هر 52

 و از ]نافرمانِی[ او بپرهیزد، اینان کامیابند.
َ َويَته  َ َورَُسولَُهۥ َويَۡخَش ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  َوَمن يُِطِع ٱَّلله

ُ
ۡقهِ فَأ

 ٥٢ ٱلَۡفآئُِزونَ 

ترین سوگندهایشان به هللا سوگند  . ]منافقان[ با سخت53

یاد کردند که اگر به آنان فرمان دهی، ]برای جهاد[ رهسپار  

شوند. بگو: »سوگند یاد نکنید. اطاعت ]و سخنان می

تردید، هللا از آنچه  شده است. بیدروغتان[ شناخته

 کنید آگاه است«.می

ۖۡ قُل   َمۡرَتُهۡم لََيۡخرُُجنه
َ
يَۡمَٰنِِهۡم لَئِۡن أ

َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
۞َوأ

ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ  َ َخبِيُر ْۚ إِنه ٱَّلله ۡعُروفٌَة ْۖۡ َطاَعة  مه ها ُتۡقِسُموا  ٥٣ ل

. بگو: »از هللا و پیامبر اطاعت کنید؛ اگر سرپیچی کردید، 54

پیامبر مسئول چیزى است كه بر او تكلیف شده ]= ابالغِ 

وحی[ و شما نیز مسئول چیزى هستید كه به آن تكلیف 

شوید؛ و اید؛ اما اگر از او اطاعت كنید، هدایت میشده

 ای جز رساندن آشكار ]وحی[ ندارد«. پیامبر وظیفه

ه  ۖۡ فَإِن تََول ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
ۡواْ فَإِنهَما َعلَۡيهِ َما  قُۡل أ

ْْۚ َوَما عَلَى   ا ُحم ِلُۡتۡمۖۡ َوِإن تُِطيُعوُه َتۡهَتُدوا ُحم َِل وََعلَۡيُكم مه
ها ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ   ٥٤ ٱلرهُسوِل إِل
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اند و کارهای . هللا به افرادی از شما که ایمان آورده55

نان را  اند، وعده داده است که قطعاً آ شایسته انجام داده

گونه که  سازد؛ همان در زمین جانشین ]مشرکان[ می

کسانی را که پیش از آنان بودند ]نیز[ جانشین ]کافران و 

ستمگران[ نمود؛ و ]فرموده است[ دینشان را که برای آنان 

پسندیده است، حتما برایشان استوار ]و پیروزمند[ 

سازد و یقینا ترسشان را به آرامش و امنیت تبدیل می

کنند و چیزی را با من  کند؛ ]چرا که[ تنها مرا عبادت مییم

سازند؛ و هر کس از این پس کفر بورزد، اینانند شریک نمی 

 که نافرمانند.

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم وََعِملُواْ ٱلصه ُ ٱل وََعَد ٱَّلله
هِذيَن  ۡرِض َكَما ٱۡسَتۡخلََف ٱل

َ
ِمن َقۡبلِِهۡم  لَيَۡسَتۡخلَِفنهُهۡم فِي ٱلۡأ

ِنُۢ   ُهم م  لَنه ِ هِذي ٱۡرتََضيَٰ لَُهۡم َولَُيَبد  ِنَنه لَُهۡم دِيَنُهُم ٱل َولَُيَمك 
اْۚ َوَمن   ۡمٗناْۚ َيۡعُبُدونَنِي لَا يُۡشِرُكوَن بِي َشۡيـ ٗ

َ
َبۡعِد َخۡوفِِهۡم أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 
ُ
َٰلَِك فَأ  ٥٥ َكَفَر َبۡعَد َذ

رید و زکات بپردازید و از پیامبر اطاعت . و نماز برپا دا56

 کنید؛ باشد که مورد رحمت قرار گیرید.
ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل لََعلهُكۡم  

َ
ةَ َوأ َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه

َ
َوأ

 ٥٦ تُۡرَحمُونَ 

. ]ای پیامبر،[ هرگز مپندار کسانی که کفر ورزیدند، 57

توانند از مجازات الهی ]و میکننده]ی هللا[ در زمینند ناتوان

بگریزند[. جایگاه اینان آتش است و چه بد بازگشتگاهی 

 است!

َُٰهُم   َوى
ۡ
ۡرِضِۚ َوَمأ

َ
هِذيَن َكَفُرواْ ُمۡعِجزِيَن فِي ٱلۡأ لَا َتحَۡسبَنه ٱل

ۖۡ َولَبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ  اُر  ٥٧ ٱلنه

اید، بردگانتان و کسانی از که ایمان آورده. ای کسانی 58

اند، باید در سه  کان[ شما که به ]سن[ بلوغ نرسیده]کود

وقت از شما اجازه ]ورود[ بگیرند: پیش از نماز صبح و 

آورید ـ و پس هایتان را بیرون مینیمروز ـ هنگامی که لباس

از نماز عشاء. ]این[ سه ]وقت،[ هنگام خلوتِ شماست. 

جز این ]سه وقت،[ بر شما و بر آنان هیچ گناهی نیست 

بدون اجازه وارد شوند؛ چرا که[ آنان پیرامونتان در رفت  ]که 

کنید[. هللا اینچنین آیات و آمدند ]و[ با یکدیگر ]معاشرت می 

 کند؛ و هللا دانای حکیم است.]خود[ را برایتان بیان می

هِذيَن َملََكۡت   هِذيَن َءاَمُنواْ لِيَۡسَتـ ِۡذنُكُم ٱل َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِن   َٰٖتِۚ م  هِذيَن لَۡم َيۡبلُُغواْ ٱلۡحُلَُم ِمنُكۡم ثََلََٰث َمره يَۡمَُٰنُكۡم َوٱل
َ
أ

ِهيَرةِ   َِن ٱلظه ةِ ٱلَۡفۡجرِ وَِحيَن تََضُعوَن ثَِيابَُكم م  َقۡبِل َصلَوَٰ
ِۚ ثََلَُٰث َعۡوَرَٰٖت لهُكۡمْۚ لَيَۡس   ةِ ٱلۡعَِشآِء َوِمنُۢ َبۡعِد َصلَوَٰ

َٰفُوَن َعلَۡيُكم  َعلَۡيُكۡم َولَا َعلَۡيِهۡم  ْۚ َطوه ُجَناُحُۢ َبۡعَدُهنه
ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰتِۗ   َبۡعُضُكۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضِۚ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله

ُ َعلِيٌم َحِكيم    ٥٨ َوٱَّلله

که کودکانتان به ]سن[ بلوغ رسیدند، باید . و هنگامی 59

  های دیگران[ اجازه بگیرند؛ همانگونه که]برای ورود به خانه

اشخاصی که پیش از آنان ]به سن  بلوغ رسیده بودند[،  

کند؛ گرفتند. هللا اینچنین آیاتش را برایتان بیان میاجازه می

 و هللا دانای حکیم است. 

ۡطَفَُٰل ِمنُكُم ٱلۡحُلَُم فَلۡيَۡسَتـ ِۡذنُواْ َكَما ٱۡسَتـ َۡذَن  
َ
َوِإَذا بَلََغ ٱلۡأ

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكَذَٰلَِك يُ  ُ  ٱل ُ لَُكۡم َءاَيَٰتِهِۗۦُ َوٱَّلله بَي ُِن ٱَّلله
 ٥٩ َعلِيٌم َحِكيم  

ای که ]دیگر میل و[  . و بر زنان ]یائسه و[ از کار افتاده60

امید زناشویی ندارند، گناهی نیست که پوشش ]سر و 

صورتِ[ خویش را کنار گذارند، ]به شرط آنکه آرایش و[ 

ند ]و خود را  زینتی را آشکار نکنند؛ و اگر عفت بورز

 بپوشانند[ برایشان بهتر است؛ و هللا شنوای داناست.

َٰتِي لَا يَرُۡجوَن نِكَاٗحا فَلَيَۡس   َِٰعُد ِمَن ٱلن َِسآِء ٱله َوٱلَۡقَو
َِجَٰتِۭ بِزِيَنةِٖۖ   ن يََضۡعَن ثَِياَبُهنه َغيَۡر ُمَتبَر 

َ
َعلَۡيِهنه ُجَناٌح أ

ُۗ َوٱ  هُهنه ن يَۡسَتۡعفِۡفَن َخيۡر  ل
َ
ُ َسِميٌع َعلِيم  َوأ  ٦٠ َّلله
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. بر ]افراد[ نابینا و لنگ و بیمار ]که از تکالیف اجتماعی ـ  61

اند[ گناهی نیست و ]همچنین[  همچون جهاد ـ معاف شده

های خود ]یا فرزندان بر خود شما گناهی نیست که از خانه

های پدرانتان یا و همسرانتان، غذایی[ بخورید یا از خانه

های های برادرانتان یا خانهانتان یا خانههای مادرخانه

هایتان های عمههایتان یا خانههای عموخواهرانتان یا خانه

ای  هایتان یا خانههای خالههایتان یا خانههای دایییا خانه

های[ دوستانتان. که کلیدش در اختیار شماست یا ]از خانه

ه جمعی یا جداگان]نیز[ بر شما گناهی نیست که دسته

شوید، به  ها وارد میکه به خانه  ]غذا[ بخورید؛ و هنگامی

یکدیگر سالم کنید که درودی مبارک ]و[ پسندیده از سوی  

هللا است. هللا این گونه آیات ]خویش[ را برایتان به روشنی 

 کند؛ باشد که بیندیشید.بیان می

ۡعَرِج َحرَ 
َ
ۡعَميَٰ َحَرج  َولَا عَلَى ٱلۡأ

َ
ج  َولَا عَلَى  لهيَۡس عَلَى ٱلۡأ

ُكلُواْ ِمنُۢ  
ۡ
ن تَأ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ٱلَۡمرِيِض َحَرج  َولَا عَلَىَٰٓ أ

ۡو ُبُيوِت  
َ
َهَٰتُِكۡم أ مه

ُ
ۡو ُبُيوِت أ

َ
ۡو ُبُيوِت َءابَآئُِكۡم أ

َ
ُبُيوتُِكۡم أ

ۡو  
َ
ۡعَمَِٰمُكۡم أ

َ
ۡو ُبُيوِت أ

َ
َٰتُِكۡم أ َخَو

َ
ۡو ُبُيوِت أ

َ
َٰنُِكۡم أ إِۡخَو

 
َ
َٰتُِكۡم أ ۡو ُبُيوِت َخََٰلَٰتُِكۡم  ُبُيوِت َعمه

َ
َٰلُِكۡم أ ۡخَو

َ
ۡو ُبُيوِت أ

ۡو َصِديقُِكۡمْۚ لَيَۡس َعلَۡيُكۡم  
َ
ۥٓ أ َفاِتحَُه ۡو َما َملَۡكُتم مه

َ
أ

ۡشَتاٗتاْۚ فَإَِذا َدَخلُۡتم ُبُيوٗتا  
َ
ۡو أ

َ
ُكلُواْ َجمِيًعا أ

ۡ
ن تَأ

َ
ُجَناٌح أ

 ِ ِۡن ِعنِد ٱَّلله نُفِسُكۡم َتحِيهٗة م 
َ
ْۚ  فََسل ُِمواْ عَلَىَٰٓ أ  ُمَبََٰرَكٗة َطي َِبٗة

ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ   ٦١ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله

. مؤمنان ]واقعی[ کسانی هستند که به هللا و پیامبرش 62

که برای ]اجرای یک[ امر    اند و هنگامی ایمان آورده

اجتماعی با او ]= پیامبر[ همراه هستند، تا از وی اجازه 

تردید، کسانی شوند. بیاند، ]از جمع[ خارج نمینگرفته

گیرند، آنان کسانی هستند که به هللا و  که از تو اجازه می

اند. پس اگر برای انجام برخی کارهای پیامبرش ایمان آورده

یک از آنان که  خواهند، به هر ]مهم[ خود از تو اجازه می

رزش بخواه. به  خواهی اجازه بده و از هللا برایشان آممی

 راستی که هللا آمرزندۀ مهربان است.

ِ َورَُسولِهِۦ َوِإَذا َكانُواْ   هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله إِنهَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱل
هِذيَن   هۡم يَۡذَهُبواْ َحتهيَٰ يَۡسَتـ ِۡذنُوُهْۚ إِنه ٱل ۡمرٖ َجاِمٖع ل

َ
َمَعُهۥ عَلَىَٰٓ أ

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ِ َورَُسولِهۚۦِْ فَإَِذا  يَۡسَتـ ِۡذنُونََك أ هِذيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله ٱل

ذَن ل َِمن ِشۡئَت ِمۡنُهۡم َوٱۡسَتۡغفِۡر  
ۡ
نِِهۡم فَأ

ۡ
ٱۡسَتـ َۡذنُوَك لَِبۡعِض َشأ

َ َغُفور  رهِحيم   ْۚ إِنه ٱَّلله َ  ٦٢ لَُهُم ٱَّلله

. ]ای مؤمنان[ آنگونه که یکدیگر را ]با نام خودتان یا با 63

زنید، پیامبر را ]با نام خودش یا با نام صدا می نام پدرانتان[

پدرش[ صدا نزنید ]نگویید: ای محمد، ای پسر عبدهللا،  

بلکه بگویید: ای رسول هللا، ای نبی هللا[. یقیناً هللا افرادی  

شوند و مخفیانه ]از  از شما را که پشت دیگران پنهان می

شناسد. پس گریزند ]به خوبی[ مینزد پیامبر[ می 

کنند، باید بترسند از  که از فرمانش سرپیچی می انی کس

اینکه اندوه و بالیی بر سرشان بیاید یا به عذابی دردناک 

 گرفتار شوند.

ها َتجَۡعلُواْ ُدعَآَء ٱلرهُسوِل بَيَۡنُكۡم َكُدعَآِء َبۡعِضُكم َبۡعٗضاْۚ   ل
هِذيَن يَتََسلهلُوَن ِمنُكۡم لَِواذٗ  ُ ٱل اْۚ فَلَۡيۡحَذرِ  قَۡد َيۡعلَُم ٱَّلله

ۡو يُِصيَبُهۡم  
َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
ۦٓ أ ِ ۡمرِه

َ
هِذيَن ُيخَالُِفوَن َعۡن أ ٱل

لِيمٌ 
َ
 ٦٣ َعَذاٌب أ

ها و زمین است  تردید، آنچه در آسمان. آگاه باشید! بی64

داند که شما ]بر چه کار و[ در از آِن هللا است و یقیناً او می

که ]بندگان[ به سویش   روزیچه حالى هستید؛ و 

اند آگاه شوند، آنان را از آنچه ]در دنیا[ کردهمیبازگردانده  

 سازد؛ و هللا به همه چیز داناست. می

نُتۡم َعلَۡيهِ  
َ
ۡرِضِۖ قَۡد َيۡعلَُم َمآ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه لَٓا إِنه َّلِله

َ
أ

ِ َشۡيٍء  َويَۡوَم يُرَۡجُعوَن إِلَۡيهِ َفُينَب ِئُهُ 
ُ بِكُل  ُْۗ َوٱَّلله م بَِما َعِملُوا

 ُۢ  ٦٤ َعلِيُم
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

که قرآن را ]که جداکنندۀ  . پربرکت ]و بزرگوار[ است ذاتی1

دهندۀ کرد تا بیماش نازل حق و باطل است[ بر بنده

 جهانیان باشد. 

َل ٱلُۡفۡرَقاَن عَلَىَٰ َعۡبِدهِۦ لَِيُكوَن لِلَۡعَٰلَِميَن  هِذي نَزه َتَباَرَك ٱل
 ١ نَِذيًرا 

ها و زمین از آِن اوست . همان ذاتی که فرمانروایی آسمان2

و فرزندی ]برای خویش[ برنگزیده است و در فرمانروایی، 

را آفریده است و اندازۀ هر هیچ شریکی ندارد و همه چیز 

 باشدـ تدبیر نموده است.چیز را ـ چنان که مناسبش می

ۡرِض َولَۡم َيتهِخۡذ َولَٗدا َولَۡم  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه ٱل

َرهُۥ   هُهۥ َشِريك  فِي ٱلُۡملِۡك وََخلََق ُكله َشۡيٖء َفَقده يَُكن ل
 ٢ َتۡقِديٗرا

اند که ]مشرکان[ به جای او ]= هللا[ معبودانی برگزیده. و 3

شوند و مالک هیچ زیان  آفریده می  آفرینند و خودچیزی نمی

و سودی برای خود نیستند و ]نیز[ مالک مرگ و زندگی و 

 ]قادر به[ برانگیختن ]مردگان[ نیستند. 

ها َيخۡلُُقوَن َشۡيـ ٗ  ۦٓ َءالَِهٗة ل خَُذواْ ِمن ُدونِهِ ا وَُهۡم ُيخۡلَُقوَن  َوٱته
ا َولَا َنۡفٗعا َولَا َيۡملُِكوَن َمۡوٗتا   نُفِسِهۡم َضر ٗ

َ
َولَا َيۡملُِكوَن لِأ

ٗة َولَا نُُشوٗرا  ٣ َولَا َحَيوَٰ

. و کسانی که کفر ورزیدند گفتند: »این ]قرآن[ جز دروغی 4

نیست که ]محمد خودش[ بافته است و گروهی دیگر او را  

،[ به  اند«. حقا که آنان ]با این سخندهبر این ]کار[ یاری دا

 اند.ستم و دروغ بزرگی روی آورده

عَانَُهۥ  
َ
َُٰه َوأ هٓا إِفٌۡك ٱۡفتََرى هِذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل َوَقاَل ٱل

 ٤ َعلَۡيهِ قَۡوٌم َءاَخُروَنۖۡ َفَقۡد َجآُءو ُظلۡٗما َوُزوٗرا

های فسانه. و ]کافران[ گفتند: »]این قرآن، همان[ ا5

نویسی کرده ]خیالی[ پیشینیان است که ]محمد[ آن را رو

 شود«. است و هر بامداد و شامگاه بر او امال می

لِيَن ٱۡكَتتَبََها فَِهَي ُتۡملَىَٰ َعلَۡيهِ بُۡكَرٗة   وه
َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
َوَقالُٓواْ أ

ِصيلٗا
َ
 ٥ َوأ

ها و . بگو: »ذاتی آن را نازل کرده است که راز آسمان6

تردید، او همواره آمرزنده ]و[ مهربان داند. بیزمین را می

 است.

ۡرِضِۚ إِنهُهۥ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ره فِي ٱلسه ِ هِذي َيۡعلَُم ٱلس  نَزلَُه ٱل

َ
قُۡل أ

 ٦ َكاَن َغُفوٗرا رهِحيٗما 

. و ]مشرکان[ گفتند: »این چگونه پیامبری است که  7

رود؟ ها راه میرخورد و در بازا]همچون مردم عادی[ غذا می

اش کند و[ ای بر او نازل نشده است تا ]یاریچرا فرشته

 دهنده باشد؟همراه او هشدار

َعاَم َويَۡمِشي فِي   ُكُل ٱلطه
ۡ
َوَقالُواْ َماِل َهََٰذا ٱلرهُسوِل يَأ

نزَِل إِلَۡيهِ َملَك  َفَيُكوَن َمَعُهۥ نَِذيًرا 
ُ
ۡسَواِق لَۡولَٓا أ

َ
 ٧ ٱلۡأ

آید و یا چرا گنجی ]از آسمان[ بر او فرود نمی. یا چرا 8

های[ آن بخورد؟« ستمکاران باغی ندارد که از ]میوه

]مشرک[ گفتند: »شما جز از مردى جادوشده پیروى 

 كنید«. نمى 

ُكُل ِمۡنَهاْۚ َوَقاَل 
ۡ
ۡو تَُكوُن لَُهۥ َجنهة  يَأ

َ
ۡو يُلَۡقىَٰٓ إِلَۡيهِ َكنٌز أ

َ
أ

َٰلُِموَن إِن تَتهبِعُ  ۡسُحوًرا ٱلظه ها رَُجلٗا مه  ٨ وَن إِل

ها زدند و گمراه شدند! چنان  . بنگر که چگونه برایت َمثل9

 توانند راهی ]به سوی حقیقت[ بیابند. که نمی
ۡمَثََٰل فََضلُّواْ فَلَا يَۡسَتِطيُعوَن  

َ
ٱنُظۡر َكۡيَف َضَربُواْ لََك ٱلۡأ

 ٩ َسبِيلٗا
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اگر بخواهد، برایت . پربرکت ]و بزرگوار[ است ذاتی که 10

هایی که جویبارها از زیر دهد: باغ بهتر از این قرار می

هایی ]باشکوه[  ]درختان[ آن جاری است و ]حتی[ کاخ

 آورد.برایت پدید می 

َٰٖت   َٰلَِك َجنه ِن َذ هِذٓي إِن َشآَء َجَعَل لََك َخيٗۡرا م  َتَباَرَك ٱل
ه  نَۡهَُٰر َويَۡجَعل ل

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ١٠ َك قُُصوَرُۢاَتجۡ

. ]مشرکان با این سخنان در پِی حق نرفتند؛[ بلکه  11

قیامت را تکذیب کردند و ]ما[ برای هر کس که قیامت را  

 ایم. دروغ انگارد، آتش سوزان ]دوزخ را[ مهی ا کرده

اَعةِ   َب بِٱلسه ۡعَتۡدنَا لَِمن َكذه
َ
اَعةِِۖ َوأ بُواْ بِٱلسه بَۡل َكذه

 ١١ َسعِيًرا 

بیند آوای هنگامی که ]دوزخ[ آنان را از دوردست می. 12

 شنوند. خشم و خروشی ]وحشتناک[ از آن می
كَانِۭ بَعِيٖد َسِمُعواْ لََها َتَغيُّٗظا َوَزفِيٗرا ِن مه ۡتُهم م 

َ
 ١٢ إَِذا َرأ

وپابسته ]با ُغل و زنجیر[ در جاى تنگى از  . و چون دست13

كه مرگ ]خود[ را  شوند، آنجاست آن ]= دوزخ[، انداخته 

 خواهند.مى

نِيَن َدَعۡواْ ُهَنالَِك   َقره لُۡقواْ ِمۡنَها َمكَاٗنا َضي ِٗقا مُّ
ُ
َوِإَذآ أ
 ١٣ ُثُبوٗرا

شود:[ »امروز نه یک بار، بلكه بارها  . ]به آنان گفته می14

 درخواست مرگ كنید«. 
ها تَۡدُعواْ ٱلَۡيوَۡم ُثُبوٗرا َوَِٰحٗدا َوٱۡدُعواْ   ١٤ ُثُبوٗرا َكثِيٗرا ل

. ]ای پیامبر، به کافران[ بگو: »این ]عذاب دردناک[ بهتر  15

است یا بهشت جاودانى كه به پرهیزکاران وعده داده شده 

 و پاداش و سرانجام آنان است؟«

ۡم َجنهُة ٱلۡخُلِۡد ٱلهتِي وُِعَد ٱلُۡمتهُقوَنْۚ َكانَۡت  
َ
َٰلَِك َخيٌۡر أ َذ

َ
قُۡل أ

 ١٥ َوَمِصيٗرا لَُهۡم َجَزآءٗ 

. در آنجا هر چه بخواهند، برایشان ]فراهم[ است ]و[ در  16

ای است بر ]عهدۀ[ پروردگارت که  آن جاودانند. این وعده

 اند. ]بندگان پرهیزگار، انجامش را[ از او خواسته

هُهۡم فِيَها َما يََشآُءوَن َخَٰلِِديَنْۚ َكاَن عَلَىَٰ َرب َِك وَۡعٗدا   ل
ۡسـ ُولٗا  ١٦ مه

. و روزی که ]همۀ[ آنان و آنچه را که به جای هللا عبادت 17

فرماید: »آیا کند و ]به معبودان باطل[ میکردند جمع می می

 شما این بندگانم را گمراه کردید یا خود، راه را گم کردند؟«

نُتۡم  
َ
ِ َفَيُقوُل َءأ َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َوَما َيۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله

ۡضلَلۡ 
َ
بِيَل أ ۡم ُهۡم َضلُّواْ ٱلسه

َ
ُؤلَآِء أ  ١٧ ُتۡم ِعَبادِي َهَٰٓ

گویند: »تو منز هی؛ شایستۀ ما نبود که به  . آنان می18

جای تو ]دوستان و[ کارسازانی برگزینیم؛ ولی تو آنان و 

مند ساختی تا اینکه یاد ]تو[  ها[ بهرهپدرانشان را ]از نعمت

شده گروهی هالک را فراموش کردند و ]به این خاطر،[

 گشتند«. 

ن نهتهِخَذ ِمن ُدونَِك  
َ
قَالُواْ ُسۡبَحََٰنَك َما َكاَن يَۢنَبِغى لََنآ أ

ِۡكَر   تهۡعَتُهۡم َوَءابَآَءُهۡم َحتهيَٰ نَُسواْ ٱلذ  ۡولَِيآَء َوَلَِٰكن مه
َ
ِمۡن أ

 ١٨ وََكانُواْ قَۡوَمُۢا بُوٗرا

]معبودانتان[  تردید،فرماید:[ »بی. ]هللا به مشرکان می19

توانید ]عذاب  ادعای شما را دروغ شمردند. ]اکنون[ نه می

یک از  را از خود[ دور کنید و نه ]از کسی[ یاری بجویید؛ و هر 

شما که ]شرک بورزد و به خود[ ستم كند، عذابی بزرگ به  

 چشانیم«.وی می

بُوُكم بَِما َتُقولُوَن َفَما   تَۡسَتِطيُعوَن َصۡرٗفا َولَا  َفَقۡد َكذه
ِنُكۡم نُِذقُۡه َعَذاٗبا َكبِيٗرا  ١٩ نَۡصٗراْۚ َوَمن َيۡظلِم م 
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. ]ای پیامبر،[ پیش از تو پیامبران را نفرستادیم، مگر 20

ها[ خوردند و ]همچون سایر انساناینکه آنان ]نیز[ غذا می

رفتند؛ و ما برخی از شما را وسیلۀ  در بازارها راه می

یش برخی دیگر ساختیم ]تا روشن شود[ آیا شکیبایی آزما

 کنید؛ و پروردگارت همواره بیناست. می

ُكلُوَن  
ۡ
هٓا إِنهُهۡم لََيأ ۡرَسلَۡنا َقۡبلََك ِمَن ٱلُۡمۡرَسلِيَن إِل

َ
َوَمآ أ

ۡسَواِقِۗ وََجَعلَۡنا َبۡعَضُكۡم لَِبۡعٖض  
َ
َعاَم َويَۡمُشوَن فِي ٱلۡأ ٱلطه

تَۡصبُِروَنُۗ 
َ
 ٢٠  وََكاَن َربَُّك بَِصيٗرافِۡتَنًة أ

که به دیدار ما ]در آخرت[ امید ندارند گفتند:  . کسانی 21

مان را اند یا ]چرا[ پروردگار»چرا فرشتگانی بر ما نازل نشده

تردید، آنان خود را بزرگ پنداشتند و بینیم؟« بینمی 

 سرکشِی بزرگی کردند. 

هِذيَن لَا يَرُۡجوَن لَِقآءَ  نزَِل َعلَۡيَنا ۞َوَقاَل ٱل
ُ
نَا لَۡولَٓا أ

نُفِسِهۡم وََعَتۡو  
َ
ُۗ لََقِد ٱۡسَتۡكبَُرواْ فِٓي أ ۡو نََرىَٰ َربهَنا

َ
ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ

ا َكبِيٗرا  ٢١ ُعُتو ٗ

بینند، هیچ بشارتی که ]کافران[ فرشتگان را می. روزی 22

برای مجرمان نخواهد بود ]بلکه روز کیفر و عذاب است[؛ و  

گویند: »]بهشت[ بر شما ممنوع ]و حرام[ می ]فرشتگان[

 است«.

يَۡوَم يََرۡوَن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة لَا بُۡشَرىَٰ يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمۡجرِِميَن  
حُۡجوٗرا  ٢٢ َويَُقولُوَن ِحۡجٗرا مه

پردازیم و همه را . و به ]بررسى[ کارهایشان مى23

 سازیم. ]همچون[ غبارى پراكنده مى
نُثوًرا َوَقِدۡمَنآ إِلَيَٰ   ٢٣ َما َعِملُواْ ِمۡن َعَمٖل فََجَعلَۡنَُٰه َهَباٗٓء مه

. در آن روز، بهشتیان بهترین جایگاه و نیكوترین  24

 استراحتگاه را دارند. 
ۡحَسُن َمقِيلٗا

َ
ا َوأ ۡسَتَقر ٗ ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ يَۡوَمئٍِذ َخيۡر  مُّ

َ
 ٢٤ أ

ابرهای سپید شکافته  . و ]یاد کن از[ روزی که آسمان با 25

شود و فرشتگان ]پیاپی به سرزمین محشر[  می

 شوند.فروفرستاده می 

َِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة تَنِزيلًا  َمآُء بِٱلَۡغَمَِٰم َونُز  ُق ٱلسه  ٢٥ َويَۡوَم تََشقه

. در آن روز، فرمانروایی ]راستین[ از آِن ]هللا[ رحمان 26

 است و برای کافران روزی دشوار است. 
َٰفِرِيَن   ِنَٰمۡحْۚ وَكَاَن يَۡوًما عَلَى ٱلَۡك ٱلُۡملُۡك يَۡوَمئٍِذ ٱلۡحَقُّ لِلره

 ٢٦ َعِسيٗرا

. و ]یاد کن از[ روزی که ستمکار، دستانش را ]از 27

گوید: »ای کاش من راهی  گزد و می حسرت[ می

 ]هماهنگ[ با پیامبر برگزیده بودم!

الُِم عَلَىَٰ يََديۡ  خَۡذُت َمَع  َويَۡوَم َيَعضُّ ٱلظه هِ َيُقوُل َيَٰلَۡيتَنِي ٱته
 ٢٧ ٱلرهُسوِل َسبِيلٗا

. ای وای بر من! ای کاش فالن ]کافر[ را به دوستی 28

 گرفتم!نمی 
خِۡذ فُلَانًا َخلِيلٗا ته

َ
 ٢٨ َيََٰوۡيلََتيَٰ لَۡيتَنِي لَۡم أ

تردید، پس از آنکه قرآن ]و دعوت پیامبر[ به من  . بی29

را به گمراهی کشاند و شیطان همواره  رسید، او ]بود که[ م

 گذارد«.انسان را تنها ]و خوار[ وامی

ۡيَطَُٰن   ِۡكرِ َبۡعَد إِۡذ َجآَءنِيِۗ وََكاَن ٱلشه َضلهنِي َعِن ٱلذ 
َ
لهَقۡد أ

 ٢٩ لِلِۡإنَسَِٰن َخُذولٗا 

. و پیامبر گفت: »پروردگارا، قوم من این قرآن را رها 30

 اند«.کرده
خَُذواْ َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن   َوَقاَل ٱلرهُسوُل  ِ إِنه قَۡومِي ٱته َيََٰرب 

 ٣٠ َمۡهُجوٗرا
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. و اینچنین برای هر پیامبری دشمنی از بدکاران 31

]قومش[ قرار دادیم؛ و کافی است که پروردگارت راهنما و 

 یاورت باشد. 

َِن  ا م  ِ نَِبي ٍ َعُدو ٗ
ٱلُۡمۡجرِِميَنُۗ َوَكَفىَٰ  َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنا لِكُل 

 ٣١ بَِرب َِك َهادِٗيا َونَِصيٗرا 

که کفر ورزیدند گفتند: »چرا قرآن یکباره بر او . و کسانی 32

گونه ]کالم الهی را به مرور نازل[ نازل نشده است؟« ما این

ایم تا دلت را با آن ]آرام و[ استوار گردانیم و آن را به  کرده

 یم ]تا درک و حفظش آسان باشد[.اتدریج ]بر تو[ خوانده

  ْۚ َِل َعلَۡيهِ ٱلُۡقۡرَءاُن ُجمۡلَٗة َوَِٰحَدٗة هِذيَن َكَفُرواْ لَۡولَا نُز  َوَقاَل ٱل
 ٣٢ َكَذَٰلَِك لُِنثَب َِت بِهِۦ فَُؤاَدَكۖۡ َوَرتهلَۡنَُٰه تَۡرتِيلٗا

آورند، مگر . و ]کافران[ هیچ ]اعتراض و[ َمثلی برایت نمی33

 آوریم.میتر برایت بیان[ برحق و خوشاسخیآنکه ما ]نیز پ
ۡحَسَن  

َ
ِ َوأ ها ِجۡئَنََٰك بِٱلۡحَق  تُونََك بَِمَثٍل إِل

ۡ
َولَا يَأ

 ٣٣ َتۡفِسيًرا 

شوند،  رودرافتاده به دوزخ کشانده می. کسانی که به34

 ترند.تر و گمراهاینان بدجایگاه 
هِذيَن ُيحَۡشُروَن عَلَىَٰ وُُجوهِِهۡم إِلَيَٰ جَ  ْوَلَٰٓئَِك َشر    ٱل

ُ
َهنهَم أ

َضلُّ َسبِيلٗا
َ
كَاٗنا َوأ  ٣٤ مه

. و در حقیقت، ما به موسی کتاب ]تورات[ دادیم و 35

 برادرش هارون را همراهش دستیار ساختیم. 
َخاهُ َهَُٰروَن  

َ
ۥٓ أ َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب وََجَعلَۡنا َمَعُه

 ٣٥ َوزِيٗرا

نفر به سوی قومی بروید که آیات ما  . و گفتیم: »شما دو36

را تکذیب کردند«؛ پس ]چون فرعونیان سرپیچی نمودند[ 

 آنان را به شدت نابود ساختیم.

ۡرَنَُٰهۡم   بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا فََدمه هِذيَن َكذه َفُقلَۡنا ٱۡذَهَبآ إِلَي ٱلَۡقوِۡم ٱل
 ٣٦ تَۡدِميٗرا 

پیامبران را دروغگو انگاشتند ـ . و قوم نوح را ـ آنگاه که 37

غرق کردیم و آنان را ]نشانه و[ عبرتی برای مردم قرار 

 ایم.دادیم؛ و عذابی دردناک برای ستمکاران مهی ا کرده

ۡغَرقَۡنَُٰهۡم وََجَعلَۡنَُٰهۡم لِلنهاِس  
َ
بُواْ ٱلرُُّسَل أ ا َكذه همه َوقَۡوَم نُوٖح ل

َٰلِِمينَ  ۡعَتۡدنَا لِلظه
َ
ۖۡ َوأ لِيٗما  َءايَٗة

َ
 ٣٧ َعَذابًا أ

« ]= چاه[ و 38 . و ]همچنین[ قوم عاد و ثمود و اهالی »َرس 

 های بسیاری را که بین آنان بودند ]نابود ساختیم[.نسل
َٰلَِك   ُۢا َبيَۡن َذ ۡصَحََٰب ٱلرهس ِ َوُقُرونَ

َ
وَعَاٗدا َوَثُموَداْ َوأ

 ٣٨ َكثِيٗرا

پند نگرفتند،[  . و برای هر یک از آنها َمَثلها زدیم و ]چون39

 همه را به شدت از میان بردیم. 
ا َتبهۡرنَا تَتۡبِيٗرا

ۖۡ وَُكل ٗ ۡمَثََٰل
َ
ا َضَرۡبَنا لَُه ٱلۡأ

 ٣٩ وَُكل ٗ

. و ]مشرکان[ قطعاً از ]سرزمین قوم لوط، همان[ شهری  40

های اند. آیا آن ]ویرانهکه باران بال بر آن باریده بود گذر کرده

اند؟ ]چنین نیست؛[ بلکه به  دیدهمانده از عذاب[ را نباقی 

 شدن ]پس از مرگ[ امیدی ندارند.زنده 

فَلَۡم  
َ
ِۚ أ وِۡء ۡمِطَرۡت َمَطَر ٱلسه

ُ
تَۡواْ عَلَى ٱلَۡقۡريَةِ ٱلهتِٓي أ

َ
َولََقۡد أ

 ٤٠ يَُكونُواْ يََرۡوَنَهاْۚ بَۡل َكانُواْ لَا يَرُۡجوَن نُُشوٗرا

گیرند  مسخر میبینند، فقط به تکه تو را می . و هنگامی41

گویند:[ »آیا این همان کسی است که هللا او را به  ]و می

 پیامبری فرستاده است؟

  ُ هِذي َبَعَث ٱَّلله َهََٰذا ٱل
َ
ها ُهُزًوا أ ۡوَك إِن َيتهِخُذونََك إِل

َ
َوِإَذا َرأ
 ٤١ رَُسولًا
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. اگر بر ]عبادتِ[ معبودانمان ]شکیبایی و[ پایداری 42

بود ]محمد[ ما را از ]راِه[ آنها گمراه كند؛ كردیم، نزدیک نمى 

و]لی[ آنگاه که عذاب ]الهی[ را ببینند، خواهند دانست چه  

 تر ]بوده[ است.کسی گمراه

ن َصبَۡرنَا َعلَۡيَهاْۚ وََسۡوَف 
َ
إِن َكاَد لَُيِضلَُّنا َعۡن َءالَِهتَِنا لَۡولَٓا أ

َضلُّ 
َ
 ٤٢ َسبِيلًا َيۡعلَُموَن ِحيَن يََرۡوَن ٱلَۡعَذاَب َمۡن أ

. آیا کسی را که هوای نفسش را معبود خود کرده است 43

 توانی[ نگهباِن ]ایماِن[ او باشی؟ای؟ آیا تو ]میدیده 
نَت تَُكوُن َعلَۡيهِ  

َ
فَأ

َ
َُٰه أ ََٰهُهۥ َهَوى خََذ إَِل َرَءيَۡت َمِن ٱته

َ
أ

 ٤٣ َوكِيلًا

ن  فهمند؟ آناشنوند یا میپنداری بیشتر آنان می. آیا می44

 ترند. جز همانند چهارپایان نیستند؛ بلکه گمراه
ها   ۡو َيۡعقِلُوَنْۚ إِۡن ُهۡم إِل

َ
ۡكثَرَُهۡم يَۡسَمُعوَن أ

َ
نه أ

َ
ۡم َتحَۡسُب أ

َ
أ

َضلُّ َسبِيلًا
َ
نَۡعَِٰم بَۡل ُهۡم أ

َ
 ٤٤ َكٱلۡأ

ای که چگونه سایه را  . آیا ]آفرینش[ پروردگارت را ندیده45

نمود؟ ، آن را ثابت میخواستگسترانده است و اگر می

آنگاه ]تغییر جایگاه[ خورشید ]نسبت به زمین[ را دلیل  

 ]گسترش و حركت[ آن ]سایه[ قرار دادیم.

له َولَۡو َشآَء لَجََعلَُهۥ َساكِٗنا  ِ لَۡم تََر إِلَيَٰ َرب َِك َكۡيَف َمده ٱلظ 
َ
أ

ۡمَس َعلَۡيهِ َدلِيلٗا  ٤٥ ُثمه َجَعلَۡنا ٱلشه

کنیم ییر ارتفاع خورشید، سایه را کوتاه می. سپس ]با تغ46

 گیریم.اندک به سوی خویش بازمیو[ آن را اندک
 ٤٦ ُثمه َقَبۡضَنَُٰه إِلَۡيَنا َقۡبٗضا يَِسيٗرا

. و او تعالی است که شب را ]با تاریکِی فراگیرش[  47

پوششی برای شما قرار داد و خواب را مایۀ آسایش و روز  

 ر و تالش[ ساخت.را هنگام برخاستن ]و کا

ۡوَم ُسَباٗتا وََجَعَل   هۡيَل لَِباٗسا َوٱلنه هِذي َجَعَل لَُكُم ٱل وَُهَو ٱل
َهاَر نُُشوٗرا  ٤٧ ٱلنه

. و اوست كه پیش از ]باران[ رحمتش بادها را  48

کننده[ بخش فرستاد و از آسمان آبی پاک ]و پاکبشارت

 فروفرستادیم.

ۡرَسَل 
َ
هِذٓي أ نَزلَۡنا  وَُهَو ٱل

َ
ََٰح بُۡشَرُۢا َبيَۡن يََدۡي َرۡحمَتِهۚۦِْ َوأ َِي ٱلر 

َمآِء َماٗٓء َطُهوٗرا  ٤٨ ِمَن ٱلسه

. تا با آن ]آب[، سرزمین ]خشک و[ ُمرده را زنده گردانیم 49

ایم سیراب های بسیاری را که آفریدهو چهارپایان و انسان 

 سازیم.

ۡيٗتا َونُسۡ  نَۡعَٰٗما  ل ُِنۡحـَِۧي بِهِۦ بَلَۡدٗة مه
َ
ا َخلَۡقَنآ أ قَِيُهۥ ِممه

نَاِسيه َكثِيٗرا
َ
 ٤٩ َوأ

های قدرت الهی[ را به  . و به راستی، آن ]دالیل و نشانه50

های گوناگون بیان کردیم تا پند گیرند؛ ولی بیشتر صورت

 مردم جز ]انکار و[ ناسپاسی نکردند.

ُرواْ فَ  كه فَۡنَُٰه بَيَۡنُهۡم لَِيذه ها  َولََقۡد َصره اِس إِل ۡكثَُر ٱلنه
َ
بَيَٰٓ أ

َ
أ

 ٥٠ ُكُفوٗرا

ای دهندهخواستیم، در هر دیاری بیم. و اگر می51

 انگیختیم. برمى 
ِ قَۡريَةٖ نهِذيٗرا

 ٥١ َولَۡو ِشۡئَنا لََبَعۡثَنا فِي ُكل 

. پس ]ای پیامبر،[ از کافران اطاعت نکن و به وسیلۀ  52

ر این راه شکیبا قرآن به جهادی بزرگ با آنان برخیز ]و د

 باش[.

َٰفِرِيَن َوَجَِٰهۡدُهم بِهِۦ ِجَهاٗدا َكبِيٗرا  ٥٢ فَلَا تُِطِع ٱلَۡك
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. و او همان ذاتی است که دو دریا را به هم آمیخت: این  53

یکی خوشگوار و شیرین است و آن یکی بسیار شور و تلخ؛  

و در میان آن دو مانعی نفوذناپذیر قرار داد ]تا با هم 

 نیامیزند[.

هِذي َمَرَج ٱلَۡبۡحَرۡيِن َهََٰذا َعۡذب  فَُرات  َوَهََٰذا   ۞وَُهَو ٱل
حُۡجوٗرا َجاج  وََجَعَل بَيَۡنُهَما بَۡرزَٗخا وَِحۡجٗرا مه

ُ
 ٥٣ ِملٌۡح أ

. و اوست که انسان را از آب ]منی[ آفرید و او را دارای  54

]پیوند[ نسبی و سببی گردانید؛ و پروردگارت همواره 

 تواناست.

هِذي َخلََق ِمَن ٱلَۡمآِء بََشٗرا فََجَعلَُهۥ نََسٗبا وَِصۡهٗراُۗ  وَُهَو ٱل
 ٥٤ وََكاَن َربَُّك قَِديٗرا

کنند که  . و ]مشرکان[ به جای هللا چیزی را عبادت می55

رساند؛ و کافر بخشد و نه زیانی مینه به آنان سودی می

 طان[ است.در برابر پروردگارش، پیوسته پشتیبان ]شی

ُهۡمُۗ وََكاَن   ِ َما لَا يَنَفُعُهۡم َولَا يَُضرُّ َويَۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
 ٥٥ ٱلۡكَافُِر عَلَىَٰ َرب ِهِۦ َظِهيٗرا

دهنده بخش و بیم. و ]ای پیامبر،[ ما تو را جز بشارت56

 نفرستادیم.
ٗرا َونَِذيٗرا ِ ها ُمبَش  ۡرَسلَۡنََٰك إِل

َ
 ٥٦ َوَمآ أ

پاداشی از شما  »من ]در برابر رسالتم[ هیچ. بگو: 57

که بخواهد راهی به سوی خواهم؛ مگر کسی نمی 

 پروردگارش برگزیند ]و همین برایم کافی است[«. 

ن َيتهِخَذ  
َ
ها َمن َشآَء أ ۡجٍر إِل

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
قُۡل َمآ أ

 ٥٧ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ َسبِيلٗا

میرد توکل کن و او  ی که هرگز نمیا]پروردگارِ[ زنده. و بر 58

را با ستایش به پاکی یاد کن؛ و همین بس که او به گناهان  

 بندگانش آگاه است.

ِۚۦْ َوَكَفىَٰ بِهِۦ   هِذي لَا َيُموُت وََسب ِۡح ِبحَۡمِده َوتَوَكهۡل عَلَى ٱلَۡحي ِ ٱل
 ٥٨ بُِذنُوِب ِعَبادِهِۦ َخبِيًرا 

ها و زمین و آنچه را میان که آسمان]همان[ ذاتی . 59

آنهاست در شش روز آفرید، سپس ]آن گونه كه شايسته 

جالل و مقام اوست[ بر عرش قرار گرفت. ]او هللا[ رحمان 

است؛ پس در مورد او از کسی كه آگاه است بپرس ]و او  

 نیز کسی جز هللا نیست[.

ۡر 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه يهاٖم  ٱل

َ
َض َوَما بَيَۡنُهَما فِي ِستهةِ أ

 ٥٩ ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ ٱلرهۡحَمَُٰن فَۡسـ َۡل بِهِۦ َخبِيٗرا

که به آنان گفته شود: »برای ]هللا[ رحمان  . و هنگامی60

گویند: »رحمان کیست؟ آیا ]قرار است[  سجده کنید«، می

و ]این دعوتِ تو،  كنى سجده بریم؟« بر هر چه تو امر می

 افزاید.دوری از حق و[ نفرتشان را می

نَۡسُجُد  
َ
ِنَٰمۡح قَالُواْ َوَما ٱلرهۡحَمَُٰن أ َوِإَذا قِيَل لَُهُم ْۤاوُدُجۡسٱ لِلره

ُمُرنَا َوَزاَدُهۡم ُنُفوٗرا۩
ۡ
 ٦٠ لَِما تَأ

. پربرکت ]و بزرگوار[ است آن ذاتی که در آسمان، 61

ن[ قرار داد و در ]میان[ آنها هایی ]برای ستارگامنزلگاه

بخش[ و ماهی تابان پدید  خورشیدی ]درخشان و روشنایی 

 آورد.

َمآِء بُُروٗجا وََجَعَل فِيَها ِسَرَٰٗجا   هِذي َجَعَل فِي ٱلسه َتَباَرَك ٱل
نِيٗرا  ٦١ َوَقَمٗرا مُّ

. و او تعالی است که شب و روز را در پی یکدیگر قرار 62

خواهد ]از تدبیر الهی[ پند گیرد یا کس که بداد، برای هر 

 سپاسگزار باشد.

َر   كه ن يَذه
َ
َراَد أ

َ
َهاَر ِخلَۡفٗة ل َِمۡن أ هۡيَل َوٱلنه هِذي َجَعَل ٱل وَُهَو ٱل

َراَد ُشُكوٗرا
َ
ۡو أ

َ
 ٦٢ أ
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. و بندگان ]مؤمن و شایستۀ[ رحمان، کسانی هستند 63

که می روند و هنگاکه با فروتنی ]و متانت[ بر زمین راه می

دهند،  جاهالن ]با سخنان ناپسند[ آنان را مورد خطاب قرار 

]به جای تالفی، به نیکی پاسخ دهند و[ گویند: سالم ]و با 

 اعتنایی درگذرند[.بی

ۡرِض َهۡوٗنا َوِإَذا  
َ
هِذيَن َيۡمُشوَن عَلَى ٱلۡأ ِنَٰمۡح ٱل وَِعَباُد ٱلره

 ٦٣ َخاَطَبُهُم ٱلَۡجَِٰهلُوَن قَالُواْ َسَلَٰٗما 

و  . و کسانی که برای پروردگارشان، در حال سجده64

 کنند.داری میزندهقیام، شب
ٗدا َوقَِيَٰٗما  هِذيَن يَبِيُتوَن لَِرب ِِهۡم ُسجه  ٦٤ َوٱل

گویند: »پروردگارا، عذاب دوزخ را از ما  که می. و کسانی 65

 تردید، عذابش ]سخت و[ پایدار است.بازگردان ]که[ بی
هِذيَن َيُقولُوَن َربهَنا ٱۡصرِۡف َعنها َعَذاَب َجَهنهَمۖۡ إِنه   َوٱل

 ٦٥ َعَذاَبَها َكاَن َغَراًما 

ا َوُمَقاٗما  . حقا که دوزخ جایگاه و اقامتگاه بدی است«.66  ٦٦ إِنهَها َسآَءۡت ُمۡسَتَقر ٗ

نمایند،  که چون انفاق می. و ]مؤمنان[ کسانی هستند 67

کنند و نه سختگیری؛ و بین این دو ]حالت، می روینه زیاده

 گیرند.راِه[ اعتدال پیش می

َٰلَِك   نَفُقواْ لَۡم يُۡسِرفُواْ َولَۡم َيۡقتُُرواْ وََكاَن َبيَۡن َذ
َ
هِذيَن إَِذآ أ َوٱل

 ٦٧ قََواٗما 

خوانند و کسی . و کسانی که معبودی دیگر با هللا نمی68

حق  ، جز بهکه هللا ]کشتنش را[ حرام کرده است

کنند؛ و هر کس این ]گناهان[ را  کشند و زنا نمینمی 

 بیند. مرتکب شود، کیفرِ گناه ]خویش[ را می

ًَٰها َءاَخَر َولَا َيۡقُتلُوَن   ِ إَِل هِذيَن لَا يَۡدُعوَن َمَع ٱَّلله َوٱل
ِ َولَا يَۡزنُوَنْۚ َوَمن َيۡفعَ  ها بِٱلۡحَق  ُ إِل ۡفَس ٱلهتِي َحرهَم ٱَّلله ۡل  ٱلنه

ثَاٗما 
َ
َٰلَِك يَلَۡق أ  ٦٨ َذ

گردد و با خواری در  . روز قیامت، عذابش چندین برابر می69

 ماند.آن ]عذاب[ جاودان می
 ٦٩ يَُضََٰعۡف لَُه ٱلَۡعَذاُب يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ َويَۡخلُۡد فِيهِۦ ُمَهانًا 

که توبه کند و ایمان آورد و کاری شایسته  . مگر کسی70

ها تبدیل هایشان را به نیکینند که هللا بدیانجام دهد؛ اینا

 کند و هللا همواره آمرزگاری مهربان است.می

ُل   ِ ْوَلَٰٓئَِك ُيَبد 
ُ
ها َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َعَملٗا َصَٰلِٗحا فَأ إِل

ُ َغُفوٗرا رهِحيٗما  ُ َسي ِـ َاتِِهۡم َحَسَنَٰٖتِۗ وََكاَن ٱَّلله  ٧٠ ٱَّلله

توبه کند و کاری شایسته انجام دهد، یقیناً  که . و کسی 71

 .به درگاه هللا ـ چنان که باید و شاید ـ توبه کرده است
ِ َمَتاٗبا   ٧١ َوَمن تَاَب وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَإِنهُهۥ َيُتوُب إِلَي ٱَّلله

دهند ]مؤمن هستند[ که گواهِی دروغ نمی . و کسانی 72

چون به ]کار ناپسند یابند[ و ]و در مجالس باطل حضور نمی

کنند، بزرگوارانه ]از کنارش[  ای برخورد مییا[ بیهوده

 سازند[.گذرند ]و خود را آلوده نمى می

واْ   واْ بِٱللهۡغوِ َمرُّ وَر َوِإَذا َمرُّ هِذيَن لَا يَۡشَهُدوَن ٱلزُّ َوٱل
 ٧٢ كَِراٗما 

که چون به آیات پروردگارشان پند داده  . و کسانی73

کنند و در برابر قرآن،[ چون  ز آن غفلت نمی شوند، ]امی

 کران و کوران نیستند. 

ا   واْ َعلَۡيَها ُصم ٗ ُِرواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم لَۡم َيخِرُّ هِذيَن إَِذا ُذك  َوٱل
 ٧٣ وَُعۡمَياٗنا 
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گویند: »پروردگارا، از همسران و . و کسانی که می74

]مایۀ شادِی فرزندانمان ]کسانی را[ به ما عطا فرما که  

ها باشند و ما را پیشوای  ها و[ روشنِی چشمدل 

 پرهیزگاران قرار بده«. 

َة   َٰتَِنا قُره ِيه ۡزَوَِٰجَنا َوُذر 
َ
هِذيَن َيُقولُوَن َربهَنا َهۡب لََنا ِمۡن أ َوٱل

ۡعيُٖن َوٱۡجَعلَۡنا لِلُۡمتهقِيَن إَِماًما 
َ
 ٧٤ أ

اند، منازل . ]آری،[ اینان به پاس آنکه شکیبایی کرده75

گیرند و در آنجا با درود و سالم  ]عالی بهشت[ را پاداش می

 گردند.]فرشتگان[ روبرو می

ۡوَن فِيَها َتحِيهٗة   ْوَلَٰٓئَِك ُيجَۡزۡوَن ٱلُۡغۡرفََة بَِما َصبَُرواْ َويُلَقه
ُ
أ

 ٧٥ وََسَلًَٰما 

. در آنجا جاودانند. چه نیکو جایگاه و ]چه نیک[  76

 اقامتگاهی است!
ا َوُمَقاٗما   ٧٦ َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َحُسَنۡت ُمۡسَتَقر ٗ

. ]به کافران[ بگو: »اگر عبادت و دعایتان نباشد، 77

پروردگارم اعتنایی به شما ندارد ]و ارزشی برایتان قائل 

نیست[. به راستی، شما ]دعوت حق را[ تکذیب کردید؛ به 

 گیرتان خواهد شد«.زودی ]کیفرِ این کار،[ گریبان

ۡبُتۡم  قُ  ۡل َما َيۡعَبُؤاْ بُِكۡم َرب ِي لَۡولَا ُدعَآؤُُكۡمۖۡ َفَقۡد َكذه
 ٧٧ فََسۡوَف يَُكوُن لَِزاَمُۢا
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شعرأء سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ طٓسمٓ  . طسم ]= طا. سین. میم[.1

 ٢ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِينِ  این آیاتِ کتابِ روشنگر است.. 2

خواهی از ]اندوِه[ اینکه ]مشرکان[ ایمان . گویی می3

 آورند، خود را هالک کنی.نمی 
ها يَُكونُواْ ُمۡؤِمنِينَ  ل

َ
 ٣ لََعلهَك َبَِٰخع  نهۡفَسَك أ

كنیم ىاى بر آنان نازل م . اگر بخواهیم، از آسمان نشانه4

 كه در برابرش با فروتنى سر فرود آورند. 
ۡعَنَُٰقُهۡم لََها  

َ
َمآِء َءايَٗة َفَظلهۡت أ َِن ٱلسه ِۡل َعلَۡيِهم م   ُننَز 

ۡ
هَشأ إِن ن

 ٤ َخَِٰضعِينَ 

ای از سوی ]هللا[ رحمان برایشان . و هیچ پند تازه5

 آید، مگر اینکه از آن رویگردانند. نمی 
ِن ذِ  تِيِهم م 

ۡ
ها َكانُواْ َعۡنُه  َوَما يَأ ِنَٰمۡح ُمحَۡدٍث إِل َِن ٱلره ۡكرٖ م 

 ٥ ُمۡعرِِضينَ 

. به راستی آنان ]دعوت پیامبران و عذاب قیامت را[  6

کردند به تکذیب کردند؛ به زودی اخبار آنچه مسخره می

 آنان خواهد رسید. 

 َ ُؤاْ َما َكانُواْ بِهِۦ ي ۢنَبَٰٓ
َ
تِيِهۡم أ

ۡ
بُواْ فََسَيأ  ٦ ۡسَتۡهزُِءونَ َفَقۡد َكذه

نگرند كه چه بسیار از هر گونه ]گیاه[  . آیا به زمین نمى7

 ایم؟زیبا ]و سودمندى[ در آن رویانده 
ِ َزۡوٖج  

ۢنَبتَۡنا فِيَها ِمن ُكل 
َ
ۡرِض َكۡم أ

َ
َولَۡم يََرۡواْ إِلَي ٱلۡأ

َ
أ

 ٧ َكرِيمٍ 

ای ]از قدرت هللا بر  تردید، در این ]آفرینش،[ نشانه. بی8

 آورند.معاد[ است؛ و]لی[ بیشتر آنان ایمان نمی 
ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ

َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  ٨ إِنه فِي َذ

 ٩ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ  ناپذیرِ مهربان است.تردید، پروردگارت شکست. و بی9

ندا داد  . و ]یاد کن از[ هنگامی که پروردگارت موسی را10

 که: »به سوی قوم ستمکار برو
َٰلِِمينَ  ِن ٱئِۡت ٱلَۡقۡوَم ٱلظه

َ
 ١٠ َوِإۡذ نَاَدىَٰ َربَُّك ُموَسيَٰٓ أ

. ـ قوم فرعون ـ ]و به آنان بگو[ آیا ]از کفر و سرکشی[ 11

 پرهیزند؟«نمی 
لَا َيتهُقونَ 

َ
 ١١ قَۡوَم فِرَۡعۡوَنْۚ أ

ترسم که  راستی می. ]موسی[ گفت: »پروردگارا، به12

 مرا تکذیب کنند،
بُونِ  ِ ن يَُكذ 

َ
َخاُف أ

َ
ِ إِن ِٓي أ  ١٢ قَاَل َرب 

گردد و زبانم ]به . و دلم ]از تکذیب و کفرشان[ تنگ می13

قدر کافی گویا و[ روان نیست؛ پس ]جبرئیل را[ به سوی  

 هارون بفرست ]تا مرا یاری کند[. 

ۡرِسۡل إِلَيَٰ َهَُٰرونَ َويَِضيُق َصۡدرِي َولَا يَنَطلُِق 
َ
 ١٣ لَِسانِي فَأ
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. و آنان ]به گمان خویش، قصاصِ[ گناهی بر ]گردن[ من  14

 ترسم که مرا بکشند«. دارند؛ می
ن َيۡقُتلُونِ 

َ
َخاُف أ

َ
 ١٤ َولَُهۡم عَلَىه َذۢنب  فَأ

. ]هللا[ فرمود: »هرگز! ]چنین نیست که بتوانند تو را به  15

ون[ با آیات ]و معجزات[ ما بروید.  قتل برسانند. پس تو و هار

یقیناً ]با یاری و تایید[ با شماییم و ]گفتگویتان را[  

 شنویم.مى

ۡسَتِمُعونَ  ۖۡ إِنها َمَعُكم مُّ ۖۡ فَٱۡذَهَبا أَـِبَيَٰتَِنآ ها  ١٥ قَاَل َكل

. پس نزد فرعون بروید و بگویید: "ما فرستادۀ پروردگار 16

 جهانیان هستیم؛
تَِيا فِرۡعَ 

ۡ
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ فَأ  ١٦ ۡوَن َفُقولَٓا إِنها رَُسوُل َرب 

َِٰٓءيَل  اسرائیل را همراه ما بفرست"«.. که بنی17 ۡرِسۡل َمَعَنا بَنِٓي إِۡسَر
َ
ۡن أ

َ
 ١٧ أ

. ]فرعون[ گفت: »آیا تو را در كودكى میان خویش  18

 هایی از عمرت را بین ما نبودی؟ پرورش ندادیم و سال 
لَۡم 

َ
نَُرب َِك فِيَنا َولِيٗدا َولَبِثَۡت فِيَنا ِمۡن ُعُمرَِك  قَاَل أ
 ١٨ ِسنِينَ 

ـ كردى ]و برای یاری  . و كار خود را ـ چنان که خواستی19

مردی از قومت آن مرد قِبطی را کشتی[؛ و تو ]نسبت به  

 های من[ ناسپاسی«.نعمت

نَت ِمَن 
َ
َٰفِرِينَ َوَفَعلَۡت َفۡعلََتَك ٱلهتِي َفَعلَۡت َوأ  ١٩ ٱلَۡك

. ]موسی[ گفت: »من آن ]کار[ را زمانی انجام دادم که  20

دانستم مشتى سبب قتل  خبران بودم ]نمىاز بی

 گردد[.می

ٓال ِينَ  نَا۠ ِمَن ٱلضه
َ
 ٢٠ قَاَل َفَعلُۡتَهآ إِٗذا َوأ

. آنگاه چون از شما ترسیدم، فرار کردم. آنگاه پروردگارم  21

 ا از پیامبران قرار داد. به من دانش بخشید و مر 
ا ِخۡفُتُكۡم فَوََهَب لِي َرب ِي ُحۡكٗما   َفَفَرۡرُت ِمنُكۡم لَمه

 ٢١ وََجَعلَنِي ِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

گذاری . و این ]چه[ نعمتی است که تو بر من منت می22

 ای؟« اسرائیل را بردۀ خود ساختهکه بنی
ۡن عَ 

َ
َِٰٓءيَل َوتِلَۡك نِۡعَمة  َتُمنَُّها عَلَىه أ  ٢٢ بهدته بَنِٓي إِۡسَر

 ٢٣ قَاَل فِرَۡعۡوُن َوَما َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  . فرعون گفت: »پروردگار جهانیان کیست؟«23

ها و زمین و آنچه  . ]موسی[ گفت: »پروردگار آسمان24

میان آنهاست. اگر اهل یقین هستید ]تنها او را عبادت 

 کنید[«. 

ۖۡ إِن ُكنُتم  قَاَل َربُّ  ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَمآ
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ٱلسه

وقِنِينَ   ٢٤ مُّ

. ]فرعون[ به کسانی که در اطرافش بودند ]با تمسخر[ 25

 گوید[؟« شنوید ]چه میگفت: »آیا می
لَا تَۡسَتِمُعونَ 

َ
ۥٓ أ  ٢٥ قَاَل لَِمۡن َحۡولَُه

یاکان . ]موسی[ گفت: »]هللا[ پروردگار شما و پروردگارِ ن26

 شماست«.
لِينَ  وه

َ
 ٢٦ قَاَل َربُُّكۡم َوَربُّ َءابَآئُِكُم ٱلۡأ

. ]فرعون[ گفت: »این پیامبرتان که به سوی شما 27

 فرستاده شده، یقیناً دیوانه است«. 
ۡرِسَل إِلَۡيُكۡم لََمۡجُنون  

ُ
هِذٓي أ  ٢٧ قَاَل إِنه رَُسولَُكُم ٱل
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دانست که   . ]موسی[ گفت: »اگر بیندیشید، ]خواهید28

او[ پروردگار مشرق و مغرب و همۀ چیزهایی است که  

 میان آن دو قرار دارد«. 

ۖۡ إِن ُكنُتۡم   قَاَل َربُّ ٱلَۡمۡشِرِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَما بَيَۡنُهَمآ
 ٢٨ َتۡعقِلُونَ 

. ]فرعون پس از ناتوانی از استدالل با موسی[ گفت:  29

 کنم«.دانی می»اگر معبودی جز من برگزینی، قطعاً تو را زن
ۡجَعلَنهَك ِمَن  

َ
ًَٰها َغيِۡري لَأ خَۡذَت إَِل قَاَل لَئِِن ٱته

 ٢٩ ٱلَۡمۡسُجونِينَ 

. ]موسی[ گفت: »حتی اگر نشانۀ آشکاری ]در مورد  30

 رسالتم[ برایت آورده باشم؟«
بِينٖ  َولَۡو ِجۡئُتَك بَِشۡيٖء مُّ

َ
 ٣٠ قَاَل أ

َِٰدقِينَ  گویی، آن را بیاور«.می. ]فرعون[ گفت: »اگر راست 31 ۦٓ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه ِت بِهِ
ۡ
 ٣١ قَاَل فَأ

. آنگاه ]موسی[ عصایش را افکند که ناگهان ]به[  32

 هایی آشکار ]تبدیل[ شد.اژد
بِين   لَۡقىَٰ َعَصاهُ فَإَِذا ِهَي ُثۡعَبان  مُّ

َ
 ٣٢ فَأ

نظرِ . و دستش را ]از گریبان[ بیرون آورد و ناگاه در 33

 بینندگان سپید ]و روشن[ بود. 
َِٰظرِينَ   ٣٣ َونََزَع يََدهُۥ فَإَِذا ِهَي َبۡيَضآُء لِلنه

. ]فرعون[ به بزرگان پیرامونش گفت: »حقا که این  34

 ]مرد،[ جادوگری داناست.
ۥٓ إِنه َهََٰذا لََسَِٰحٌر َعلِيم    ٣٤ قَاَل لِلَۡملَِإ َحۡولَُه

ادویش از سرزمینتان بیرون خواهد شما را با ج. ]او[ می35

 کند؛ نظرتان چیست؟« 
ۡرِضُكم بِِسۡحرِهِۦ َفَماَذا  

َ
ِۡن أ ن ُيخۡرَِجُكم م 

َ
يُرِيُد أ

ُمُرونَ 
ۡ
 ٣٥ تَأ

. آنان گفتند: »]تصمیم دربارۀ مجازاتِ[ او و برادرش را به  36

ها آوری را به ]همۀ[ شهرتأخیر انداز و مأموراِن جمع

 بفرست

َخاهُ َوٱۡبَعۡث فِي ٱلَۡمَدآئِِن َحَِٰشِرينَ قَالُٓواْ 
َ
رِۡجۡه َوأ

َ
 ٣٦ أ

اٍر َعلِيمٖ  . تا هر جادوگر ماهر ]و[ دانایی را نزدت بیاورند«.37 ِ َسحه
تُوَك بِكُل 

ۡ
 ٣٧ يَأ

گاِه روز انجام[ جادوگران برای وعده. ]چنین کردند، و سر38

 معی ن گرد آورده شدند.
َحَرةُ لِمِ  ۡعلُومٖ فَُجِمَع ٱلسه  ٣٨ يَقَِٰت يَۡوٖم مه

شوید تا . و به مردم گفته شد: »آیا شما ]نیز[ جمع می39

 ]ببینیم برنده کیست[؟ 
جَۡتِمُعونَ  نُتم مُّ

َ
 ٣٩ َوقِيَل لِلنهاِس َهۡل أ

. امید که اگر جادوگران پیروز شدند، ]همگی[ از آنان 40

 پیروی کنیم«.
َحَرةَ إِن كَ   ٤٠ انُواْ ُهُم ٱلَۡغَٰلِبِينَ لََعلهَنا نَتهبُِع ٱلسه

. وقتی جادوگران آمدند، به فرعون گفتند: »اگر ما پیروز 41

 شویم، آیا پاداشی خواهیم داشت؟«
ۡجًرا إِن ُكنها  

َ
ئِنه لََنا لَأ

َ
َحَرةُ قَالُواْ لِفِرَۡعۡوَن أ ا َجآَء ٱلسه فَلَمه

 ٤١ َنحُۡن ٱلَۡغَٰلِبِينَ 
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صورت، قطعاً از نزدیکانم خواهید  . او گفت: »آری؛ در آن 42

 بود«. 
بِينَ  هِمَن ٱلُۡمَقره  ٤٢ قَاَل َنَعۡم َوِإنهُكۡم إِٗذا ل

خواهید[ بیفکنید،  . موسی به آنان گفت: »هر چه ]می43

 ]اکنون[ بیفکنید«. 
لُۡقونَ  نُتم مُّ

َ
لُۡقواْ َمآ أ

َ
وَسيَٰٓ أ  ٤٣ قَاَل لَُهم مُّ

ا افکندند و گفتند: »به  هایشان رها و عصا. آنان ریسمان44

 عزت فرعون سوگند که ما حتماً پیروزیم«. 
ةِ فِرَۡعۡوَن إِنها لََنۡحُن   لَۡقۡواْ ِحَبالَُهۡم وَِعِصيهُهۡم َوَقالُواْ بِعِزه

َ
فَأ

 ٤٤ ٱلَۡغَٰلُِبونَ 

. سپس موسی عصایش را افکند؛ ناگهان ]به اژدهایی 45

 عید.تبدیل شد و[ آنچه را به دروغ ساخته بودند بل
فُِكونَ 

ۡ
لَۡقىَٰ ُموَسيَٰ َعَصاهُ فَإَِذا ِهَي تَلَۡقُف َما يَأ

َ
 ٤٥ فَأ

َحَرُة َسَِٰجِدينَ  . آنگاه جادوگران به سجده درافتادند. 46 لِۡقَى ٱلسه
ُ
 ٤٦ فَأ

ِ  . ]و[ گفتند: »ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم؛47  ٤٧ ٱلَۡعَٰلَِمينَ قَالُٓواْ َءاَمنها بَِرب 

ِ ُموَسيَٰ َوَهَُٰرونَ  . پروردگار موسی و هارون«. 48  ٤٨ َرب 

. ]فرعون[ گفت: »آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم به  49

تردید، او همان بزرگِ شماست که به  او ایمان آوردید؟ بی

شما جادو آموخته است. به زودی خواهید دانست ]که  

ها و پاهایتان را برعكس  یقیناً دست مجازاتتان چیست[. 

تان را به  كنم و همگی]یكدیگر از چپ و راست[ قطع مى

 آویزم«.دار مى

هِذي   ۡن َءاَذَن لَُكۡمۖۡ إِنهُهۥ لََكبِيُرُكُم ٱل
َ
قَاَل َءاَمنُتۡم لَُهۥ َقۡبَل أ

يِۡديَُكۡم  
َ
َعنه أ ِ َقط 

ُ
ۡحَر فَلََسوَۡف َتۡعلَُموَنْۚ لَأ ِ َعلهَمُكُم ٱلس 

ۡجمَعِينَ وَ 
َ
َصل َِبنهُكۡم أ

ُ
ِۡن ِخَلَٰٖف َولَأ رُۡجلَُكم م 

َ
 ٤٩ أ

. آنان گفتند: »]در این شکنجه و عذاب[ هیچ زیانی 50

 گردیم. تردید، ما به سوی پروردگارمان بازمی نیست. بی
 ٥٠ قَالُواْ لَا َضيَۡرۖۡ إِنهآ إِلَيَٰ َرب َِنا ُمنَقلُِبونَ 

ناهان ما را ببخشد که ما  . امیدواریم که پروردگارمان گ51

نخستین كسانى هستیم كه ]از این قوم، به پروردگارِ 

 ایم«. موسی[ ایمان آورده

َل  وه
َ
ن ُكنهآ أ

َ
ن َيۡغفَِر لََنا َربَُّنا َخَطََٰيََٰنآ أ

َ
إِنها َنۡطَمُع أ

 ٥١ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

. و به موسی وحی کردیم که: »بندگانم را شبانه ]از  52

؛ ]زیرا سپاه فرعون[ قطعاً در پِی شما مصر[ بیرون ببر

 خواهد آمد«. 

تهَبُعونَ  ۡسِر بِعَِبادِٓي إِنهُكم مُّ
َ
ۡن أ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
 ٥٢ ۞َوأ

آوری . فرعون ]چون از ماجرا آگاه گردید[ مأموراِن جمع53

 ]نیرو[ را به شهرها فرستاد.
ۡرَسَل فِرَۡعۡوُن فِي 

َ
 ٥٣ ٱلَۡمَدآئِِن َحَِٰشِرينَ فَأ

ُؤلَآِء لَِشۡرذَِمة  قَلِيلُونَ  ای ناچیزند اسرائیل[ عده. ]و اعالم کرد:[ اینها ]= بنی54  ٥٤ إِنه َهَٰٓ

 ٥٥ َوِإنهُهۡم لََنا لََغآئُِظونَ  اند. و جداً ما را به خشم آورده55
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 ٥٦ ا لَجَِميٌع َحَِٰذُرونَ َوِإنه  . و ما همگی کامالً ]هوشیار و[ آمادۀ پیکاریم«. 56

ها]ی سرزمین  ها و چشمه. ]سرانجام[ آنان را از باغ 57

 مصر[ بیرون آوردیم 
َٰٖت وَُعُيونٖ  ِن َجنه ۡخرَۡجَنَُٰهم م 

َ
 ٥٧ فَأ

 ٥٨ َوُكُنوزٖ َوَمَقاٖم َكرِيمٖ  های مجل ل ]دور ساختیم[. ها و خانه. و از گنج58

اسرائیل را وارث آن ]ثروت و بنی. اینچنین ]کردیم[ و 59

 دارایِی[ نمودیم.
َِٰٓءيَل  ۡوَرثَۡنََٰها بَنِٓي إِۡسَر

َ
 ٥٩ َكَذَٰلَِكۖۡ َوأ

. ]سپاه فرعون[ هنگام طلوع آفتاب به تعقیب آنان 60

 پرداختند.
ۡشرِقِينَ  ۡتَبُعوُهم مُّ

َ
 ٦٠ فَأ

. و چون دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند:  61

 نگال فرعونیان[ گرفتاریم«. »قطعاً ]در چ
ۡصَحَُٰب ُموَسيَٰٓ إِنها لَُمۡدَرُكونَ 

َ
ََٰٓءا ٱلۡجَۡمَعاِن قَاَل أ ا تََر  ٦١ فَلَمه

تردید، پروردگارم با من  . ]موسی[ گفت: »هرگز! بی62

 است و مرا ]به راه نجات[ هدایت خواهد کرد«. 
ۖۡ إِنه َمِعَى َرب ِي َسَيۡهِدينِ  هآ  ٦٢ قَاَل َكل

موسی وحی کردیم: »عصایت را به دریا بزن«؛   . به 63

]هنگامی که عصایش را زد، نیل[ شکافته شد و هر 

 بخشی ]از آن،[ همچون کوهی بزرگ گشت. 

ۖۡ فَٱنَفلََق   ِن ٱۡضرِب ب َِعَصاَك ٱلَۡبۡحَر
َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
فَأ

ۡودِ ٱلَۡعِظيمِ   ٦٣ فَكَاَن ُكلُّ فِۡرٖق َكٱلطه

گروه دیگر ]= فرعون و سپاهش[ را به آنجا . و آن 64

 كشاندیم. 
ۡزلَۡفَنا َثمه ٱٓأۡلَخرِينَ 

َ
 ٦٤ َوأ

. و موسی و همۀ کسانی را که همراهش بودند نجات  65

 دادیم.
ۡجمَعِينَ 

َ
ۥٓ أ َعُه نجَۡيَنا ُموَسيَٰ َوَمن مه

َ
 ٦٥ َوأ

ۡغَرۡقَنا ٱٓأۡلَخرِينَ  . و دیگران را غرق نمودیم.66
َ
 ٦٦ ُثمه أ

ای ]برای عبرت گرفتن[  . قطعاً در این ]ماجرا[ نشانه67

 است؛ و]لی[ بیشتر آنان مؤمن نبودند. 
ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ

َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  ٦٧ إِنه فِي َذ

ناپذیرِ مهربان تردید، پرورگارت همان شکست. و بی68

 است.
 ٦٨ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

 إِبَۡرَٰهِيمَ  . ]ای پیامبر،[ داستان ابراهیم را بر آنان بازگو. 69
َ
 ٦٩ َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

. هنگامى كه به پدر و قومش گفت: »چه چیز را عبادت 70

 کنید؟«می
بِيهِ َوقَۡوِمهِۦ َما َتۡعُبُدونَ 

َ
 ٧٠ إِۡذ قَاَل لِأ

کنیم و پیوسته  میهایی را عبادت . آنان گفتند: »ُبت71

 سر بر آستانشان داریم«.
َِٰكفِينَ  ۡصَناٗما َفَنَظلُّ لََها َع

َ
 ٧١ قَالُواْ َنۡعُبُد أ
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خوانید، ]صدای[ . ]ابراهیم[ گفت: »آیا وقتی آنها را می72

 شنوند؟شما را می
 ٧٢ قَاَل َهۡل يَۡسَمُعونَُكۡم إِۡذ تَۡدُعونَ 

  رسانند؟«. یا به شما سود و زیان می73
َ
ونَ أ ۡو يَُضرُّ

َ
 ٧٣ ۡو يَنَفُعونَُكۡم أ

. آنان گفتند: »]نه،[ ولی پدرانمان را یافتیم که چنین  74

 کنیم[«.ها تقلید میکردند ]و از آنمی
 ٧٤ قَالُواْ بَۡل وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َكَذَٰلَِك َيۡفَعلُونَ 

. ]ابراهیم[ گفت: »آیا دیدید ]و دانستید[ چیزهایی را  75

 کردیده عبادت میکه هموار
ا ُكنُتۡم َتۡعُبُدونَ  فََرَءۡيُتم مه

َ
 ٧٥ قَاَل أ

قَۡدُمونَ  ـ . ـ ]هم[ شما و ]هم[ پدرانتان76
َ
نُتۡم َوَءابَآؤُُكُم ٱلۡأ

َ
 ٧٦ أ

. یقیناً ]همۀ[ آنها ]= معبودان باطل[ دشمِن ]عقیدۀ  77

 توحیدِی[ من هستند؟ مگر پروردگار جهانیان. 
ها َربه ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٧٧ فَإِنهُهۡم َعُدو   ل ِٓي إِل

هِذي َخلََقنِي َفُهَو َيۡهِدينِ  کندکه مرا آفریده و هدایتم می . آن ]معبودی[ 78  ٧٨ ٱل

دهد و سیرابم که به من غذا می. و همان ذاتی 79

 سازد می
هِذي ُهَو ُيۡطعُِمنِي َويَۡسقِينِ   ٧٩ َوٱل

شوم، اوست که شفایم هنگامی که بیمار می. و 80

 دهد می
 ٨٠ َوِإَذا َمرِۡضُت َفُهَو يَۡشفِينِ 

هِذي يُِميتُنِي ُثمه ُيحۡيِينِ  کندام میمیرانَد و ]دوباره[ زندهکه مرا می. و ذاتی 81  ٨١ َوٱل

هِذٓي  که امیدوارم روز جزا گناهانم را ببخشد.. و ذاتی 82 ِينِ َوٱل ن َيۡغفَِر لِي َخِطيٓـ َتِي يَوَۡم ٱلد 
َ
ۡطَمُع أ

َ
 ٨٢ أ

. پروردگارا، به من دانشی ]در دین[ ببخش و مرا به  83

 شایستگان ملحق کن. 
َٰلِِحينَ  لۡحِۡقنِي بِٱلصه

َ
ِ َهۡب لِي ُحۡكٗما َوأ  ٨٣ َرب 

 ٨٤ ٖق فِي ٱٓأۡلِخرِينَ َوٱۡجَعل ل ِي لَِساَن ِصدۡ  ای نیک برایم قرار بده.. و در آیندگان آوازه84

 ٨٥ َوٱۡجَعلۡنِي ِمن َوَرثَةِ َجنهةِ ٱلنهعِيمِ  . و مرا از وارثان بهشتِ پرنعمت بگردان.85

ٓال ِينَ  تردید در زمرۀ گمراهان بود. . و پدرم را بیامرز ]که[ بی86 بِٓي إِنهُهۥ َكاَن ِمَن ٱلضه
َ
 ٨٦ َوٱۡغفِۡر لِأ

شوند، مرا رسوا ]و  برانگیخته میکه ]مردم[ . و روزی 87

 شرمنده[ نساز.
 ٨٧ َولَا ُتخۡزِنِي يَوَۡم ُيۡبَعُثونَ 

 ٨٨ يَۡوَم لَا يَنَفُع َمال  َولَا َبُنونَ  بخشد؛که مال و فرزندان سودی نمی. همان روزی 88
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که قلبی پاک ]و خالی از شرک و نفاق و . مگر کسی89

 .کینه و ریا[ به پیشگاه هللا بیاورد«
َ بَِقلٖۡب َسلِيمٖ  تَي ٱَّلله

َ
ها َمۡن أ  ٨٩ إِل

ۡزلَِفِت ٱلۡجَنهُة لِلُۡمتهقِينَ  گردد . و ]آن روز،[ بهشت برای پرهیزگاران نزدیک می90
ُ
 ٩٠ َوأ

َِزِت ٱلۡجَِحيُم لِلَۡغاوِينَ  شود. . و دوزخ برای گمراهان آشکار می91  ٩١ َوبُر 

کجا هستندآنچه   شود: »]اکنون[. و به آنان گفته می92

 کردید عبادت می 
ۡيَن َما ُكنُتۡم َتۡعُبُدونَ 

َ
 ٩٢ َوقِيَل لَُهۡم أ

. به جای هللا؟ آیا ]آنها در برابر عذاب الهی[ شما را 93

 دهند؟« کنند یا ]حتی خود[ را یاری مییاری می
ۡو يَنَتِصُرونَ 

َ
ِ َهۡل يَنُصُرونَُكۡم أ  ٩٣ ِمن ُدوِن ٱَّلله

معبودان باطل[ همراه گمراهان در آن  . پس، آنها ]= 94

 شوند.]آتش مهیب[ افکنده می
 ٩٤ فَُكۡبِكُبواْ فِيَها ُهۡم َوٱلَۡغاوُۥنَ 

ۡجمَُعونَ  . و ]همراه[ تمام لشکریان ابلیس. 95
َ
 ٩٥ وَُجُنوُد إِبۡلِيَس أ

. در آنجا ]مشرکان[ در حال ستیز ]با معبودان باطل[  96

 گویند:می
 ٩٦ وَُهۡم فِيَها َيخَۡتِصُمونَ قَالُواْ 

بِينٍ  . »به هللا سوگند که ما در گمراهی آشکاری بودیم.97 ِ إِن ُكنها لَِفى َضَلَٰٖل مُّ  ٩٧ تَٱَّلله

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  دانستیم.. آنگاه که شما را با پروردگار جهانیان برابر می 98 ِيُكم بَِرب   ٩٨ إِۡذ نَُسو 

ها ٱلُۡمۡجرُِمونَ  مجرمان گمراه نکرد.. و ما را کسی جز 99 َضلهَنآ إِل
َ
 ٩٩ َوَمآ أ

 ١٠٠ َفَما لََنا ِمن َشَٰفِعِينَ  . ]اکنون[ نه هیچ شفاعتگری داریم 100

 ١٠١ َولَا َصِديٍق َحمِيمٖ  . و نه هیچ دوست مهربانی. 101

. كاش بازگشتی ]به دنیا[ داشتیم و در زمرۀ مؤمنان  102

 گرفتیم«.قرار مى
ٗة َفَنُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ فَ  نه لََنا َكره

َ
 ١٠٢ لَۡو أ

ای ]برای عبرت گرفتن[  . قطعاً در این ]ماجرا[ نشانه103

 است؛ ولی بیشتر آنان مؤمن نبودند. 
ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ

َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  ١٠٣ إِنه فِي َذ

ناپذیرِ مهربان شکستتردید، پروردگارت همان . و بی104

 است.
 ١٠٤ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

بَۡت قَوُۡم نُوٍح ٱلُۡمۡرَسلِينَ  . قوم نوح، پیامبران را دروغگو انگاشتند. 105  ١٠٥ َكذه
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[ پروا  که برادرشان نوح به آنان گفت: »آیا ]از هللا . آنگاه106

 کنید؟ نمی 
ُخو 

َ
لَا َتتهُقونَ إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

َ
 ١٠٦ ُهۡم نُوٌح أ

ِمين   . به راستی، من پیامبری امین برایتان هستم؛ 107
َ
 ١٠٧ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ

. پس، از هللا پروا کنید و مطیع ]دستورهای[ من  108

 باشید.
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٠٨ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

. و من ]در برابر رسالتم[ هیچ پاداشی از شما 109

خواهم. پاداش من، تنها بر ]عهدۀ[ پروردگار جهانیان نمی 

 است؛

  ِ ها عَلَىَٰ َرب  ۡجرَِي إِل
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ

 ١٠٩ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

. پس، از هللا پروا کنید و مطیع ]دستورهای[ من  110

 باشید«.
 َ ِطيُعونِ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

َ
 ١١٠ َوأ

. آنان گفتند: »آیا به تو ایمان بیاوریم در حالی كه  111

 اند؟«]فقط[ فرومایگان از تو پیروى كرده
ۡرَذلُونَ 

َ
نُۡؤِمُن لََك َوٱتهَبَعَك ٱلۡأ

َ
 ١١١ ۞قَالُٓواْ أ

كردند  . ]نوح[ گفت: »من به آنچه آنان ]در گذشته[ مى112

 چه دانشی دارم؟ 
 ١١٢ ِعلِۡمي بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ قَاَل َوَما 

فهمید  . حساب آنان تنها با پروردگار من است. اگر می113

 ]چنین سخن گزافی نگویید[.
ها عَلَىَٰ َرب ِيِۖ لَۡو تَۡشُعُرونَ   ١١٣ إِۡن ِحَساُبُهۡم إِل

نَا۠ بَِطارِِد ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  کنم. . و من ]هرگز[ مؤمنان را طرد نمی114
َ
 ١١٤ َوَمآ أ

بِين   ای آشکار نیستم«. دهنده. من جز بیم115 ها نَِذير  مُّ نَا۠ إِل
َ
 ١١٥ إِۡن أ

. آنان گفتند: »ای نوح، اگر ]از دعوتت[ دست برنداری، 116

 شوی«. قطعاً سنگسار می
هۡم تَنَتهِ َيَُٰنوُح لََتُكوَننه ِمَن ٱلَۡمرُۡجوِمينَ   ١١٦ قَالُواْ لَئِن ل

بُونِ  »پروردگارا، قومم مرا دروغگو انگاشتند؛. او گفت: 117 ِ إِنه قَۡومِي َكذه  ١١٧ قَاَل َرب 

. پس میان من و آنان داوری کن و من و مؤمنانی را که  118

 همراهم هستند نجات بده«. 
ِعَى ِمَن   فَٱۡفَتۡح بَيۡنِي َوبَۡيَنُهۡم َفۡتٗحا َوَنج ِنِي َوَمن مه

 ١١٨ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

افرادی را که همراهش بودند، در ]آن[ کشتِی . او و 119

 آکنده ]از انسان و حیوان و کاال[ نجات دادیم 
َعُهۥ فِي ٱلُۡفلِۡك ٱلَۡمۡشُحونِ  نجَۡيَنَُٰه َوَمن مه

َ
 ١١٩ فَأ

ۡغَرۡقَنا َبۡعُد ٱلَۡباقِينَ  ماندگان را غرق کردیم. . و باقی120
َ
 ١٢٠ ُثمه أ

ای ]برای عبرت گرفتن[  نشانه. قطعاً در این ]ماجرا[ 121

 است؛ و]لی[ بیشتر آنان مؤمن نبودند. 
ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ

َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  ١٢١ إِنه فِي َذ
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ناپذیر مهربان تردید، پروردگارت همان شکست. و بی122

 است.
 ١٢٢ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

بَۡت عَاٌد ٱلُۡمۡرَسلِينَ  ز[ پیامبران را دروغگو انگاشتند. . ]قوم[ عاد ]نی123  ١٢٣ َكذه

شان هود به آنان گفت: »آیا ]از هللا[  که برادر . آنگاه124

 کنید؟« پروا نمی 
لَا َتتهُقونَ 

َ
ُخوُهۡم ُهوٌد أ

َ
 ١٢٤ إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

ِمين   إِن ِي لَُكمۡ  . به راستی، من پیامبری امین برای شما هستم.125
َ
 ١٢٥ رَُسوٌل أ

. پس، از هللا پروا کنید و مطیع ]دستورهای[ من  126

 باشید.
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٢٦ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

. و من ]در برابر رسالتم[ هیچ پاداشی از شما 127

خواهم. پاداش من، تنها بر ]عهدۀ[ پروردگار جهانیان نمی 

 است.

ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ 
َ
ِ  َوَمآ أ ها عَلَىَٰ َرب  ۡجرَِي إِل

َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ِمۡن أ

 ١٢٧ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

سازید ]و . آیا بر هر مکان بلندی، بنایی برافراشته می128

 کنید؟!كارى میدر آن[ بیهوده
ِ رِيٍع َءايَٗة َتۡعَبُثونَ 

تَبُۡنوَن بِكُل 
َ
 ١٢٨ أ

کنید؛ هایی محکم و استوار بنا میها و قلعه. و قصر129

 یی ]در دنیا[ جاودانید.گو
 ١٢٩ َوَتتهِخُذوَن َمَصانَِع لََعلهُكۡم َتخۡلُُدونَ 

رحم و[ شوید، ]بیور می. و چون ]به کسی[ حمله130

 کنید.ظالمانه حمله می
 ١٣٠ َوِإَذا َبَطۡشُتم َبَطۡشُتۡم َجبهارِينَ 

ِطيُعونِ فَٱتهُقواْ  . از هللا پروا کنید و مطیع ]دستورهای[ من باشید.131
َ
َ َوأ  ١٣١ ٱَّلله

هایی چنان فراوان[ به  . و از ذاتی پروا کنید كه ]نعمت132

 دانید.شما عطا کرده است كه خود، ]آنها را بهتر[ مى
ُكم بَِما َتۡعلَُمونَ  َمده

َ
هِذٓي أ  ١٣٢ َوٱتهُقواْ ٱل

. او به شما چهارپایان و فرزندان ]بسیار[ عطا کرده 133

 است
نَۡعَٰٖم َوبَنِينَ 

َ
ُكم بِأ َمده

َ
 ١٣٣ أ

َٰٖت وَُعُيونٍ  ها.سارها و چشمه. و باغ134  ١٣٤ وََجنه

. به راستی که من از عذاب روزی بزرگ بر شما 135

 ترسم«.می
َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٖ 

َ
 ١٣٥ إِن ِٓي أ

. آنان گفتند: »چه ما را پند بدهی یا ندهی، برایمان 136

 کنیم[.یکسان است ]و از تو اطاعت نمی
َِٰعِظينَ  َِن ٱلَۡو ۡم لَۡم تَُكن م 

َ
وََعۡظَت أ

َ
 ١٣٦ قَالُواْ َسَوآٌء َعلَۡيَنآ أ

لِينَ  . این ]آییِن ما، همان[ روش پیشینیان است 137 وه
َ
ها ُخلُُق ٱلۡأ  ١٣٧ إِۡن َهََٰذآ إِل
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بِينَ َوَما  . و ما ]هرگز[ عذاب نخواهیم شد«. 138  ١٣٨ َنحُۡن بُِمَعذه

. آنان هود را دروغگو انگاشتند؛ ما ]نیز[ هالکشان 139

ای ]برای عبرت گرفتن[  کردیم. قطعاً در این ]ماجرا[ نشانه

 است؛ و بیشتر آنان مؤمن نبودند. 

ۡكثَرُُهم  
َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة ۡهلَۡكَنَُٰهۡمْۚ إِنه فِي َذ

َ
بُوُه فَأ فََكذه

ۡؤِمنِ   ١٣٩ ينَ مُّ

ناپذیرِ مهربان تردید، پروردگارت همان شکست. و بی140

 است.
 ١٤٠ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

بَۡت َثُموُد ٱلُۡمۡرَسلِينَ  . ]قوم[ ثمود پیامبران را دروغگو انگاشتند. 141  ١٤١ َكذه

[  شان صالح به آنان گفت: »آیا ]از هللاکه برادر. آنگاه 142

 کنید؟پروا نمی 
لَا َتتهُقونَ 

َ
ُخوُهۡم َصَٰلٌِح أ

َ
 ١٤٢ إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

ِمين   . به راستی، من پیامبری امین برایتان هستم. 143
َ
 ١٤٣ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ

. پس، از هللا پروا کنید و مطیع ]دستورهای[ من  144

 باشید.
 َ ِطيُعونِ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

َ
 ١٤٤ َوأ

. و من ]در برابر رسالتم[ هیچ پاداشی از شما 145

خواهم. پاداش من، تنها بر ]عهدۀ[ پروردگار جهانیان نمی 

 است.

  ِ ها عَلَىَٰ َرب  ۡجرَِي إِل
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ

 ١٤٥ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

هایی كه  ن نعمت[ شما را در ایپندارید كه. آیا ]مى146

 كنند؟اینجاست آسوده رها مى
ُتتَۡرُكوَن فِي َما َهَُٰهَنآ َءاِمنِينَ 

َ
 ١٤٦ أ

َٰٖت وَُعُيونٖ  سارهاها و چشمه. در ]این[ باغ147  ١٤٧ فِي َجنه

هایش  هایی که میوه. و ]در کنار این[ کشتزارها و نخل148

 نرم و رسیده است؟
 ١٤٨ يم  َوُزُروٖع َوَنخٖۡل َطلُۡعَها َهضِ 

ها ]برای خود[  . و ]سرمست و[ ماهرانه از کوه149

 تراشید.هایی می خانه
َٰرِهِينَ   ١٤٩ َوَتۡنِحُتوَن ِمَن ٱلِۡجَباِل ُبُيوٗتا َف

ِطيُعونِ  . از هللا پروا کنید و مطیع ]دستورهای[ من باشید.150
َ
َ َوأ  ١٥٠ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

ۡمَر ٱلُۡمۡسرِفِينَ  ]گناهکار[ پیروی نکنید. . و از اسرافکاران 151
َ
 ١٥١ َولَا تُِطيُعٓواْ أ

پردازند و . ]همان[ کسانی که در زمین به فساد می152

 کنند«.]خویشتن را[ اصالح نمی
ۡرِض َولَا يُۡصلُِحونَ 

َ
هِذيَن ُيۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ  ١٥٢ ٱل

. آنان گفتند: »]ای صالح،[ جز این نیست که تو  153

 ای.وشده جاد
رِينَ  نَت ِمَن ٱلُۡمَسحه

َ
 ١٥٣ قَالُٓواْ إِنهَمآ أ
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. تو جز بشری همانند ما نیستی؛ پس اگر راست 154

 ات[ بیاور«.ای ]بر پیامبریگویی، نشانهمی
ِت أَـِبيٍَة إِن ُكنَت ِمَن  

ۡ
ِۡثلَُنا فَأ ها بََشر  م  نَت إِل

َ
َمآ أ

َِٰدقِينَ   ١٥٤ ٱلصه

»این ماده شتری است كه سهمى از . ]صالح[ گفت: 155

آب ]چشمه[ دارد و ]روزهای معی نى نیز[ شما سهمی از 

 آب دارید.

ۡعلُومٖ  هَها ِشۡرب  َولَُكۡم ِشۡرُب يَۡوٖم مه  ١٥٥ قَاَل َهَِٰذهِۦ نَاقَة  ل

. پس ]کمترین[ آزاری به آن نرسانید که عذابِ روزی  156

 گیرد«. بزرگ شما را فرامی
وهَ  ُخَذُكۡم َعَذاُب يَۡوٍم َعِظيمٖ َولَا َتَمسُّ

ۡ
 ١٥٦ ا بُِسوٖٓء َفَيأ

ۡصَبُحواْ َنَِٰدِمينَ  . اما آن را پَى كردند و ]از کردۀ خود[ پشیمان شدند. 157
َ
 ١٥٧ َفَعَقُروَها فَأ

گمان، در این  . پس عذاب ]الهی[ آنان را فروگرفت. بی158

بیشتر آنان ای ]برای عبرت گرفتن[ است؛ و ]ماجرا[ نشانه

 مؤمن نبودند. 

ۡكثَرُُهم  
َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة َخَذُهُم ٱلَۡعَذاُبْۚ إِنه فِي َذ

َ
فَأ

ۡؤِمنِينَ   ١٥٨ مُّ

ناپذیرِ مهربان تردید، پروردگارت همان شکست. و بی159

 است.
 ١٥٩ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

بَۡت قَوُۡم لُوٍط ٱلُۡمۡرَسلِينَ  دروغگو انگاشتند.  . قوم لوط ]نیز[ پیامبران را160  ١٦٠ َكذه

شان لوط به آنان گفت: »آیا ]از هللا[ پروا  که برادر. آنگاه 161

 کنید؟ نمی 
لَا َتتهُقونَ 

َ
ُخوُهۡم لُوٌط أ

َ
 ١٦١ إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

ِمين  إِن ِي لَُكۡم  . به راستی، من پیامبری امین برای شما هستم.162
َ
 ١٦٢ رَُسوٌل أ

. پس، از هللا پروا کنید و مطیع ]دستورهای[ من  163

 باشید.
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٦٣ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

. و من ]در برابر رسالتم[ هیچ پاداشی از شما 164

خواهم. پاداش من، تنها بر ]عهدۀ[ پروردگار جهانیان نمی 

 است.

جۡ 
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
ِ  َوَمآ أ ها عَلَىَٰ َرب  ۡجرَِي إِل

َ
ٍرِۖ إِۡن أ

 ١٦٤ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

ۡكَراَن ِمَن ٱلَۡعَٰلَِمينَ  آمیزید،. آیا از میان جهانیان، با مردان می165 تُوَن ٱلذُّ
ۡ
تَأ

َ
 ١٦٥ أ

. و همسرانی را که هللا برایتان آفریده است رها 166

 کنید؟! بلکه شما گروهی متجاوزید.می
نُتۡم  

َ
ۡزَوَِٰجُكمِۚ بَۡل أ

َ
ِۡن أ َوتََذُروَن َما َخلََق لَُكۡم َربُُّكم م 

 ١٦٦ قَۡوٌم عَاُدونَ 

. آنان گفتند: »ای لوط، اگر ]از این امر و نهی[ دست 167

 شوی«. بر نداری، قطعاً ]از شهر[ اخراج می
هۡم تَنَتهِ َيَٰلُوُط لََتُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡخرَِجينَ   ١٦٧ قَالُواْ لَئِن ل
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. ]لوط[ گفت: »من دشمن ]سرسخت[ این کارتان 168

 هستم.
َِن ٱلَۡقالِينَ   ١٦٨ قَاَل إِن ِي لَِعَملُِكم م 

ام را از ]عاقبت[ آنچه ]اینها[  . پروردگارا، من و خانواده169

 دهند نجات ده«.انجام می
ا َيۡعَملُونَ  ۡهلِى ِممه

َ
ِ َنج ِنِي َوأ  ١٦٩ َرب 

ۡجمَعِينَ  اش را نجات دادیمواده. ما او و همۀ خان170
َ
ۥٓ أ ۡهلَُه

َ
ۡيَنَُٰه َوأ  ١٧٠ َفَنجه

ها َعُجوٗزا فِي ٱلَۡغَٰبِِرينَ  . مگر پیرزنی که در میان بازماندگان ]در عذاب[ بود. 171  ١٧١ إِل

ۡرنَا ٱٓأۡلَخرِينَ  . سپس دیگران را نابود کردیم172  ١٧٢ ُثمه َدمه

آنان باراندیم؛ و باراِن . و بارانی ]از سنگ[ بر 173

 شدگان چه بد بود!دادهبیم
َطٗراۖۡ فََسآَء َمَطُر ٱلُۡمنَذرِينَ  ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مه

َ
 ١٧٣ َوأ

ای ]برای عبرت گمان، در این ]ماجرا[ نشانه. بی174

 گرفتن[ است؛ و بیشتر آنان مؤمن نبودند. 
ۖۡ َوَما َكاَن  َٰلَِك ٓأَليَٗة ۡؤِمنِينَ إِنه فِي َذ ۡكثَرُُهم مُّ

َ
 ١٧٤ أ

ناپذیرِ مهربان تردید، پروردگارت همان شکست. و بی175

 است.
 ١٧٥ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

ۡصَحَُٰب لۡـ َۡيَكةِ ٱلُۡمۡرَسلِينَ  . اصحاب اَیکه ]نیز[ پیامبران را دروغگو انگاشتند.176
َ
َب أ  ١٧٦ َكذه

ب به آنان گفت: »آیا ]از هللا[ پروا . آنگاه که شعی177

 کنید؟ نمی 
لَا َتتهُقونَ 

َ
 ١٧٧ إِۡذ قَاَل لَُهۡم ُشَعۡيٌب أ

ِمين   راستی، من پیامبری امین برای شما هستم.. به178
َ
 ١٧٨ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ

َ  . پس از هللا پروا کنید و مطیع ]دستورهای[ من باشید.179 ِطيُعونِ فَٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
 ١٧٩ َوأ

. و من ]در برابر رسالتم[ هیچ پاداشی از شما 180

خواهم. پاداش من، تنها بر ]عهدۀ[ پروردگار جهانیان نمی 

 است.

  ِ ها عَلَىَٰ َرب  ۡجرَِي إِل
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ

 ١٨٠ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

ۡوفُواْ ٱلَۡكۡيَل َولَا تَُكونُواْ ِمَن ٱلُۡمۡخِسِرينَ  کنید. فروشی ن. پیمانه را تمام بدهید و کم181
َ
 ١٨١ ۞أ

 ١٨٢ َوزِنُواْ بِٱلۡقِۡسَطاِس ٱلُۡمۡسَتقِيمِ  . و با ترازوی درست وزن کنید.182

. و کاالی مردم را کم ندهید ]و حقشان را ضایع نکنید[ 183

 و در زمین به فساد ]و تباهی[ نکوشید. 
ۡرِض  َولَا 

َ
ۡشَيآَءُهۡم َولَا َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ

َ
اَس أ َتۡبَخُسواْ ٱلنه

 ١٨٣ ُمۡفِسِدينَ 
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های پیشین را آفرید پروا که شما و امت . و از ذاتی184

 کنید«.
لِينَ  وه

َ
هِذي َخلََقُكۡم َوٱلِۡجبِلهَة ٱلۡأ  ١٨٤ َوٱتهُقواْ ٱل

. آنان گفتند: »]ای شعیب،[ جز این نیست که تو  185

 ای.جادوشده 
رِينَ  نَت ِمَن ٱلُۡمَسحه

َ
 ١٨٥ قَالُٓواْ إِنهَمآ أ

. تو جز بشری همانند ما نیستی و ما تو را دروغگو  186

 پنداریم.می
َِٰذبِينَ  ِۡثلَُنا َوِإن نهُظنَُّك لَِمَن ٱلَۡك ها بََشر  م  نَت إِل

َ
 ١٨٦ َوَمآ أ

ر[ های از آسمان را بر ]سگویی، پاره. اگر راست می187

 ما بینداز«. 
َمآِء إِن ُكنَت ِمَن   َِن ٱلسه ۡسقِۡط َعلَۡيَنا كَِسٗفا م 

َ
فَأ

َِٰدقِينَ   ١٨٧ ٱلصه

کنید داناتر  . ]شعیب[ گفت: »پروردگارم به آنچه می188

 است«.
ۡعلَُم بَِما َتۡعَملُونَ 

َ
 ١٨٨ قَاَل َرب ِٓي أ

]آتشبار[ آنان را  . او را دروغگو انگاشتند و عذابِ روزِ ابر 189

فراگرفت. به راستى که آن ]باراِن آتش،[ عذاب روزى 

 هولناک بود. 

لهةِِۚ إِنهُهۥ َكاَن َعَذاَب يَۡوٍم   َخَذُهۡم َعَذاُب يَوِۡم ٱلظُّ
َ
بُوُه فَأ فََكذه

 ١٨٩ َعِظيمٍ 

ای ]برای عبرت گمان، در این ]ماجرا[ نشانه. بی190

 نبودند. گرفتن[ است؛ و بیشتر آنان مؤمن 
ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ

َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  ١٩٠ إِنه فِي َذ

ناپذیرِ مهربان تردید، پروردگارت همان شکست. و بی191

 است.
 ١٩١ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

. و به راستی ]این[ قرآن فروفرستادۀ پروردگار جهانیان 192

 است.
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ َوِإنهُهۥ   ١٩٢ لََتنِزيُل َرب 

ِمينُ  االمین ]= جبرئیل[ آن را فرود آورده است. . روح193
َ
وُح ٱلۡأ  ١٩٣ نََزَل بِهِ ٱلرُّ

 ١٩٤ عَلَىَٰ قَلۡبَِك لَِتُكوَن ِمَن ٱلُۡمنِذرِينَ  دهنده باشی.. بر قلب تو ]نازل کرده است[ تا بیم194

بِينٖ  روشن ]نازل نمود[. . ]قرآن را[ به زبان عربی 195 ٖ مُّ  ١٩٥ بِلَِساٍن َعَربِي 

های پیشینیان  تردید، ]بشارت نزوِل[ آن، در کتاب. و بی196

 ]نیز آمده[ است. 
لِينَ  وه

َ
 ١٩٦ َوِإنهُهۥ لَِفى ُزبُرِ ٱلۡأ

. آیا همین نشانه برایشان کافی نیست که علمای 197

 اسرائیل از ]حقیقتِ[ قرآن آگاهند؟بنی
 َ َول

َ
َِٰٓءيَل أ ُؤاْ بَنِٓي إِۡسَر ن َيۡعلََمُهۥ ُعلََمَٰٓ

َ
هُهۡم َءايًَة أ  ١٩٧ ۡم يَُكن ل

ۡعَجِمينَ  کردیم ها نازل می. و اگر آن را بر بعضی از غیر عرب198
َ
لَۡنَُٰه عَلَىَٰ َبۡعِض ٱلۡأ  ١٩٨ َولَۡو نَزه

خواند، به آن ایمان . و ]پیامبر،[ آن را برایشان می199

 آوردند.نمی 
ا َكانُواْ بِهِۦ ُمۡؤِمنِينَ َفقَ  هُۥ َعلَۡيِهم مه

َ
 ١٩٩ َرأ
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های . ]آری،[ این گونه آن ]کفر و تکذیب[ را در دل200

 گناهکاران جای دادیم.
 ٢٠٠ َكَذَٰلَِك َسلَۡكَنَُٰه فِي قُلُوِب ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

آورند تا آنگاه که عذاب دردناک را  . اما به آن ایمان نمی201

 ببینند.
لِيمَ لَا 

َ
 ٢٠١ يُۡؤِمُنوَن بِهِۦ َحتهيَٰ يََرُواْ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ

تَِيُهم َبۡغَتٗة وَُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ  آید.خبرند، به سراغشان میکه بی. ناگهان در حالی 202
ۡ
 ٢٠٢ َفَيأ

گویند: »آیا مهلتی ]برای توبه[  . ]در آن حال[ می203

 خواهیم داشت؟« 
 ٢٠٣ نَظُرونَ َفَيُقولُواْ َهۡل َنحُۡن مُ 

فَبَِعَذابَِنا يَۡسَتۡعِجلُونَ  . آیا آنان عذاب ما را به شتاب خواستارند؟ 204
َ
 ٢٠٤ أ

ها ]از زندگی دنیا[ . آیا دانستی که اگر آنان را سال205

 مند سازیم بهره
تهۡعَنَُٰهۡم ِسنِينَ  فََرَءيَۡت إِن مه

َ
 ٢٠٥ أ

است به  . سپس آنچه که به آنان وعده داده شده 206

 سراغشان بیاید
ا َكانُواْ يُوَعُدونَ   ٢٠٦ ُثمه َجآَءُهم مه

شان ]از دنیا، در هنگام عذاب[ سودی  مندی. این بهره207

 برایشان نخواهد داشت؟ 
ا َكانُواْ ُيَمتهُعونَ  ۡغَنيَٰ َعۡنُهم مه

َ
 ٢٠٧ َمآ أ

. و ما ]ساکنان[ هیچ شهری را هالک نکردیم مگر 208

 دگانی ]از پیامبران[ داشتند. اینکه هشداردهن
ها لََها ُمنِذُرونَ  ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡريٍَة إِل

َ
 ٢٠٨ َوَمآ أ

ایم ]که  . تا آنان را پند دهند؛ و ما هرگز ستمکار نبوده209

 اتمام حجت نکنیم[.
 ٢٠٩ ذِۡكَرىَٰ َوَما ُكنها َظَٰلِِمينَ 

َيَِٰطينُ َوَما َتنَزه  اند.. و این قرآن را شیاطین نازل نکرده210  ٢١٠ لَۡت بِهِ ٱلشه

 ٢١١ َوَما يَۢنَبِغى لَُهۡم َوَما يَۡسَتِطيُعونَ  . آنان نه درخورِ این كارند و نه توانش را دارند. 211

ۡمِع لََمۡعُزولُونَ  اند.[ منع شدهتردید، آنان از شنیدن ]وحى. بى212  ٢١٢ إِنهُهۡم َعِن ٱلسه

معبودی را با هللا مخوان، که  . پس ]ای پیامبر،[ هیچ 213

 عذاب خواهی شد.
بِينَ  ًَٰها َءاَخَر َفَتُكوَن ِمَن ٱلُۡمَعذه ِ إَِل  ٢١٣ فَلَا تَۡدُع َمَع ٱَّلله

ۡقَربِينَ  . و خویشاوندان نزدیکت را ]از عذاب الهی[ بیم ده.214
َ
نِذۡر َعِشيَرتََك ٱلۡأ

َ
 ٢١٤ َوأ

د، مهربان ]و انکه از تو پیروی کرده. و با مؤمنانی 215

 فروتن[ باش.
 ٢١٥ َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك لَِمِن ٱتهَبَعَك ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

. اگر از ]فرمان[ تو سرپیچی کردند، بگو: »به راستی، 216

 کنید بیزارم«. من از آنچه می
ا َتۡعَملُونَ  ِمه  ٢١٦ فَإِۡن َعَصۡوَك َفُقۡل إِن ِي بَرِٓيء  م 
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 ٢١٧ َوتَوَكهۡل عَلَى ٱلَۡعزِيزِ ٱلرهِحيمِ  ناپذیرِ مهربان توکل کن. شکست. و بر ]هللا[ 217

خیزی، تو را  که چون ]برای عبادت[ برمی. همان ذاتی 218

 بیند.می
ََٰك ِحيَن َتُقومُ  هِذي يََرى  ٢١٨ ٱل

. و حرکت ]و نشست و برخاستِ[ تو را میان 219

 نگرد[.کنندگان ]میسجده
َِٰجِدينَ َوَتَقلَُّبَك فِي   ٢١٩ ٱلسه

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ  تردید، او همان شنوای داناست. . بی220  ٢٢٠ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه

. آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل 221

 شوند؟می
َيَِٰطينُ  ُل ٱلشه نَب ِئُُكۡم عَلَىَٰ َمن َتنَزه

ُ
 ٢٢١ َهۡل أ

ثِيمٖ  شوند. مینازل  پیشهپرداز گنه. بر هر دروغ222
َ
فهاٍك أ

َ
ِ أ

ُل عَلَىَٰ ُكل   ٢٢٢ َتنَزه

ها]یی را که دزدانه از ملکوت گوش . آنان شنیده223

كنند و بیشتر گیران[ القا مىاند، به جادوگران و فالداده

 آنان دروغگو هستند.

ۡكثَرُُهۡم َكَِٰذبُونَ 
َ
ۡمَع َوأ  ٢٢٣ يُلُۡقوَن ٱلسه

[ شاعران را گمراهان زیرا. و ]محمد شاعر نیست؛ 224

 کنند.پیروی می
َعَرآُء يَتهبُِعُهُم ٱلَۡغاوُۥنَ   ٢٢٤ َوٱلشُّ

ای ]حیران و[  . آیا ندیدی که آنان در هر لغو و بیهوده225

 اند؟سرگشته
ِ َوادٖ يَِهيُمونَ 

نهُهۡم فِي ُكل 
َ
لَۡم تََر أ

َ
 ٢٢٥ أ

رند و[ گویند که ]خود به آن اعتقاد ندا. و چیزی را می226

 کنند؟عمل نمی
نهُهۡم َيُقولُوَن َما لَا َيۡفَعلُونَ 

َ
 ٢٢٦ َوأ

اند و کارهای شایسته  که ایمان آورده. مگر کسانی 227

اند و پس از آنکه ستم  اند و هللا را بسیار یاد کرده انجام داده

دیدند، انتقام گرفتند ]و با شعر خود از اسالم و رسول هللا و  

که ستم کردند، به  دند[؛ و کسانی مسلمانان دفاع نمو

 گردند. زودی خواهند دانست به چه بازگشتگاهی بازمی

َ َكثِيٗرا   َٰلَِحَِٰت َوَذَكُرواْ ٱَّلله هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ها ٱل إِل
يه  

َ
هِذيَن َظلَُمٓواْ أ ُْۗ وََسَيۡعلَُم ٱل َوٱنَتَصُرواْ ِمنُۢ َبۡعِد َما ُظلُِموا

 ٢٢٧ نَقلُِبونَ ُمنَقلَٖب يَ 
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نمٔل سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

. طس ]= طا. سین[. این، آیات قرآن و کتابی روشنگر 1

 است.
بِينٍ   ١ طٓسْۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلُۡقۡرَءاِن َوكَِتاٖب مُّ

 ٢ ُهٗدى َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡؤِمنِينَ  بشارت برای مؤمنان است. . ]که[ هدایت و 2

پردازند  دارند و زکات میکه نماز برپا می  . ]همان[ کسانی3

 و به آخرت یقین دارند. 
َة وَُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم   َكوَٰ ةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزه لَوَٰ هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه ٱل

 ٣ يُوقُِنونَ 

آورند، اعمال به آخرت ایمان نمی که. در حقیقت، کسانی 4

 اند.ایم؛ پس ]کوردل و[ سرگشتهآنان را برایشان آراسته
ۡعَمَٰلَُهۡم َفُهۡم  

َ
هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َزيهنها لَُهۡم أ إِنه ٱل

 ٤ َيۡعَمُهونَ 

. آنان کسانی هستند که عذاب دردناک ]در پیش[ دارند و 5

 ]مردم[ هستند. در آخرت زیانکارترین 
هِذيَن لَُهۡم ُسوُٓء ٱلَۡعَذاِب وَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم   ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

ۡخَسُرونَ 
َ
 ٥ ٱلۡأ

. و ]ای پیامبر،[ یقیناً تو قرآن را از پیشگاِه ]پروردگار[ حکیم  6

 کنی.دانا دریافت می 
هُدۡن َحِكيٍم َعلِيمٍ  ى ٱلُۡقۡرَءاَن ِمن ل  ٦ َوِإنهَك لَُتلَقه

اش گفت:  . ]یاد کن از[ هنگامی که موسی به خانواده7

»]بایستید؛[ من آتشی ]از دور[ دیدم. به زودی خبری از آن  

 آورم تا گرم شوید«.آتشی می آورم یا شعلهبرایتان می

ِۡنَها   ۦٓ إِن ِٓي َءانَۡسُت نَاٗرا َسـ َاتِيُكم م  ۡهلِهِ
َ
إِۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لِأ
ۡو َءاتِيكُ 

َ
 ٧ م بِِشَهاٖب قَبَٖس لهَعلهُكۡم تَۡصَطلُونَ ِبخَبٍَر أ

. چون به آن ]آتش[ رسید، ندا داده شد که: »مبارک ]و  8

که  ای[ که در آتش است و هر ]فرشتهخجسته[ باد آن 

پیرامون آن است؛ و پاک و منز ه است هللا ـ پروردگار 

 جهانیان.

نُۢ بُورَِك َمن فِي ٱل
َ
ا َجآَءَها نُوِدَي أ ارِ َوَمۡن َحۡولََها فَلَمه نه

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ٨ وَُسۡبَحََٰن ٱَّلله

ُ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ  ناپذیرِ حکیم.. ای موسی، به راستی که منم هللا شکست9 نَا ٱَّلله
َ
ۥٓ أ  ٩ َيَُٰموَسيَٰٓ إِنهُه

. و عصایت را بیفکن«. چون ]موسی[ آن را دید که  10

]از ترس[ پشت کرد و خزد، همچون ماری ]با سرعت[ می

گریخت و بازنگشت. ]ندا آمد که:[ »ای موسی، نترس.  

 پیامبران در پیشگاِه من هیچ ترسی ندارند.

هيَٰ ُمۡدبِٗرا   نهَها َجآن   َول
َ
ا َرَءاَها َتۡهتَزُّ َكأ لِۡق َعَصاَكْۚ فَلَمه

َ
َوأ

ِۡبْۚ َيَُٰموَسيَٰ لَا َتخَۡف إِن ِي لَا َيخَاُف لََديه   َولَۡم ُيَعق 
 ١٠ ٱلُۡمۡرَسلُونَ 

که ستم کند، آنگاه ]پس از توبه،[ بدی را به  . اما کسی 11

 تردید، من آمرزندۀ مهربانم. نیکی تبدیل نماید ]بداند که[ بی
ُۢا َبۡعَد ُسوٖٓء فَإِن ِي َغُفور    َل ُحۡسَن ها َمن َظلََم ُثمه بَده إِل

 ١١ رهِحيم  
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ید و بدون عیب ]و  . و دستت را در گریبانت فرو بر ]تا[ سپ12

ای است[ در شود. ]این معجزهبدون بیماری پیسی[ خارج 

گانه ]که باید[ به سوی فرعون و قومش  زمرۀ معجزات نُه

 تردید، آنان گروهی نافرمانند«. ]ببری؛ چرا که[ بی

ۡدِخۡل يََدَك فِي َجۡيبَِك َتخُۡرۡج َبۡيَضآَء ِمۡن َغيِۡر ُسوٖٓءِۖ فِي  
َ
َوأ

ۦْٓۚ إِنهُهۡم َكانُواْ قَۡوٗما  تِۡسِع َءاَيٍَٰت   إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوقَۡوِمهِ
َِٰسقِينَ   ١٢ َف

. اما وقتی آیات ]و معجزات[ ما روشن ]و واضح[ به  13

 سویشان آمد، گفتند: »این، جادویی آشکار است«. 
ا َجآَءۡتُهۡم َءاَيَُٰتَنا ُمۡبِصَرٗة قَالُواْ َهََٰذا ِسۡحر    بِين  فَلَمه  ١٣ مُّ

. و آنها را از روی ستم و سرکشی انکار کردند در حالی 14

هایشان به آنها یقین داشتند؛ پس بنگر که سرانجام که دل

 مفسدان چگونه بود. 

اْۚ فَٱنُظۡر   نُفُسُهۡم ُظلۡٗما وَُعلُو ٗ
َ
وََجَحُدواْ بَِها َوٱۡستَۡيَقَنۡتَهآ أ

َٰقَِبُة ٱلُۡمۡفِسِدينَ   ١٤ َكۡيَف َكاَن َع

. و به راستی، به داود و سلیمان دانشی ]عظیم[ دادیم 15

و آنان گفتند: »ستایش از آِن هللا است که ما را بر بسیاری 

 از بندگان مؤمن خود برتری بخشید«. 

هِذي   ِ ٱل َولََقۡد َءاتَيَۡنا َداوُۥَد وَُسلَۡيَمََٰن ِعلۡٗماۖۡ َوَقالَا ٱلۡحَۡمُد َّلِله
لََنا عَلَىَٰ  ِۡن ِعَبادِهِ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ فَضه  ١٥ َكثِيٖر م 

. و سلیمان از داود ]علم و نبوت و پادشاهی را[ میراث 16

برد و گفت: »ای مردم، ]فهِم[ زبان پرندگان به ما آموخته  

تردید، این  اند. بیای[ دادهشده و از هر چیز به ما ]بهره

 فضلی آشکار ]از جانب پروردگار[ است«.

اُس ُعل ِۡمَنا َمنِطَق  َوَورَِث ُسلَيۡ  َها ٱلنه يُّ
َ
أ ۖۡ َوَقاَل َيَٰٓ َمَُٰن َداوُۥَد

ِ َشۡيٍءِۖ إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡفۡضُل  
وتِيَنا ِمن ُكل 

ُ
يِۡر َوأ ٱلطه

 ١٦ ٱلُۡمبِينُ 

. و سپاهیان سلیمان ـ از جن و انس و پرندگان ـ نزدش 17

 فتند.رگِرد آمدند؛ آنگاه منظم ]و پیوسته در کنار یکدیگر[ می
يِۡر َفُهۡم   ِ َوٱلۡإِنِس َوٱلطه وَُحِشَر لُِسلَۡيَمََٰن ُجُنوُدهُۥ ِمَن ٱلِۡجن 

 ١٧ يُوزَُعونَ 

. ]آنان به راه خود ادامه دادند[ تا وقتی به سرزمین  18

ای گفت: »ای  مورچگان ]در شام[ رسیدند. مورچه

های خود بروید تا سلیمان و لشکریانش مورچگان، به النه

 یده و[ ندانسته پایمال نکنند«.شما را ]ند

ۡمُل   َها ٱلنه يُّ
َ
أ ۡمِل قَالَۡت َنۡملَة  َيَٰٓ تَۡواْ عَلَىَٰ َوادِ ٱلنه

َ
َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

ٱۡدُخلُواْ َمَسَِٰكَنُكۡم لَا َيحِۡطَمنهُكۡم ُسلَۡيَمَُٰن وَُجُنوُدهُۥ  
 ١٨ وَُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 

گفت:  . ]سلیمان[ از سخن آن ]مورچه[ خندید و 19

»پروردگارا، به من توفیق بده تا شکر نعمتی را که بر من و 

ام کن  ای به جای آورم و ]یاریبر پدر و مادرم ارزانی داشته

انجام دهم که مایۀ رضایتت گردد و به   تا[ کاری شایسته

 ات وارد کن«. رحمت خویش مرا در جمعِ بندگان شایسته

ِن قَۡولَِها وَ  َم َضاِحٗكا م  ۡشُكَر  َفَتبَسه
َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعنِٓي أ

َ
ِ أ َقاَل َرب 

ۡعَمَل َصَٰلِٗحا 
َ
ۡن أ

َ
ۡنَعۡمَت عَلَىه وَعَلَىَٰ َوَٰلَِديه َوأ

َ
نِۡعَمَتَك ٱلهتِٓي أ

َٰلِِحينَ  ۡدِخلۡنِي بَِرۡحمَتَِك فِي ِعَبادَِك ٱلصه
َ
َُٰه َوأ  ١٩ تَۡرَضى

. و ]سلیمان، حاِل[ پرندگان را جویا شد و گفت: »چه  20

بینم؟ ]آیا جایی پنهان شده[  دهد را نمی شده است که ه

 یا غایب است؟

ۡم َكاَن ِمَن  
َ
َرى ٱلُۡهۡدُهَد أ

َ
يَۡر َفَقاَل َمالَِي لَٓا أ َد ٱلطه َوَتَفقه

 ٢٠ ٱلَۡغآئِبِينَ 

. ]چون او را نیافت گفت:[ قطعاً او را به سختی مجازات 21

ُبرم، مگر اینکه دلیل روشنی ]برای  کنم یا سرش را میمی

 بتش[ بیاورد«. غی

تِيَن ِي بُِسلَۡطَٰٖن  
ۡ
ۡو لََيأ

َ
ۥٓ أ اْۡذَبحَنهُه

َ
ۡو لَأ

َ
َبنهُهۥ َعَذاٗبا َشِديًدا أ ِ َعذ 

ُ
لَأ

بِينٖ   ٢١ مُّ
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. دیری نپایید ]که هدهد آمد[ و گفت: »از چیزی آگاهی 22

ای و از ]سرزمین[ سبأ  ام که تو به آن آگاهی نیافتهیافته

 ام.خبری موثق برایت آورده

َحطُت بَِما لَۡم ُتحِۡط بِهِۦ  َفمَ 
َ
َكَث َغيَۡر بَعِيٖد َفَقاَل أ

ِۭ بِنََبإٖ يَقِينٍ   ٢٢ وَِجۡئُتَك ِمن َسَبإ

کند ام که بر آنان فرمانروایی می. من ]آنجا[ زنی را یافته23

 اند و تخت بزرگی دارد.و ]به او[ از هر گونه نعمتی داده
ٗة َتۡملُِكُهمۡ 

َ
ِ َشۡيٖء َولََها   إِن ِي وََجدتُّ ٱۡمَرأ

وتَِيۡت ِمن ُكل 
ُ
َوأ

 ٢٣ َعۡرٌش َعِظيم  

. او و قومش را دیدم که به جای هللا، برای خورشید 24

کنند، و شیطان کارهای ]باطل و شرِک[ آنان را  سجده می

برایشان آراسته و آنان را از راه ]راست[ بازداشته است؛ از  

 شوند«. این رو هدایت نمی

ِ َوَزيهَن   ۡمِس ِمن ُدوِن ٱَّلله وََجدتَُّها َوقَۡوَمَها يَۡسُجُدوَن لِلشه
بِيِل َفُهۡم لَا   ُهۡم َعِن ٱلسه ۡعَمَٰلَُهۡم فََصده

َ
ۡيَطَُٰن أ لَُهُم ٱلشه

 ٢٤ َيۡهَتُدونَ 

. ]شیطان فریبشان داده است[ تا براى هللا سجده 25

را آشکار  ها و زمین  نكنند؛ ]همان معبودی[ كه نهان آسمان

سازید، کنید و آشكار مىکند و آنچه را که پنهان میمی

 داند.]همه را[ مى

َِٰت   َمََٰو رُِج ٱلۡخَۡبَء فِي ٱلسه
هِذي ُيخۡ ِ ٱل ۤاَّلَأ ْۤاوُدُجۡسَي َّلِله

ۡرِض َويَۡعلَُم َما ُتخُۡفوَن َوَما ُتۡعلُِنونَ 
َ
 ٢٥ َوٱلۡأ

پروردگار حق[ جز او نیست، . هللا، که هیچ معبودی ]به26

 عرش بزرگ است. 
ها ُهَو َربُّ ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡعِظيِم۩ ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل  ٢٦ ٱَّلله

ای یا . ]سلیمان[ گفت: »خواهیم دید که آیا راست گفته27

 دروغگویی. 
َِٰذبِينَ  ۡم ُكنَت ِمَن ٱلَۡك

َ
َصَدقَۡت أ

َ
 ٢٧ ۞قَاَل َسنَنُظُر أ

نگاه دور شو و  . این نامۀ مرا ببر و به سوی آنان بیفکن؛ آ28

 گویند«.ای بایست و[ بنگر که ]دربارۀ آن[ چه می]در گوشه
لۡقِۡه إِلَۡيِهۡم ُثمه تََوله َعۡنُهۡم فَٱنُظۡر  

َ
ٱۡذَهب ب ِِكَتَِٰبي َهََٰذا فَأ

 ٢٨ َماَذا يَرِۡجُعونَ 

. ]ملکۀ سبا[ گفت: »ای بزرگان، نامۀ ارجمندی به  29

 سوی من افکنده شده است.
 
َ
أ لِۡقَى إِلَيه كَِتَٰب  َكرِيمٌ قَالَۡت َيَٰٓ

ُ
َها ٱلَۡملَُؤاْ إِن ِٓي أ  ٢٩ يُّ

. این ]نامه[ از جانب سلیمان است و چنین است: "به  30

 نام هللا بخشندۀ مهربان.
ِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ  ِ ٱلره  ٣٠ إِنهُهۥ ِمن ُسلَۡيَمََٰن َوِإنهُهۥ ِمۡسِب ٱَّلله

]از شرک دست . بر من برتری مجویید و در حالی که 31

اید، نزد من برداشته و[ تسلیم ]حق و توحید[ شده

 بیایید"«.

تُونِي ُمۡسلِِمينَ 
ۡ
ها َتۡعلُواْ عَلَىه َوأ ل

َ
 ٣١ أ

. ]ملکه[ گفت: »ای بزرگان، نظرتان را در این مورد 32

بگویید؛ ]چرا که[ من هرگز بدون حضور ]و مشورتِ[ شما 

 ام«. دربارۀ کاری تصمیم نگرفته

ۡمرِي َما ُكنُت قَاِطَعًة  قَالَۡت 
َ
ۡفُتونِي فِٓي أ

َ
َها ٱلَۡملَُؤاْ أ يُّ

َ
أ  َيَٰٓ

ۡمًرا َحتهيَٰ تَۡشَهُدونِ 
َ
 ٣٢ أ

. آنان گفتند: »ما نیروی بسیار و جنگجویاِن قدرتمندی 33

داریم؛ ولی اختیار ]و تصمیم نهایی[ با توست؛ پس بررسی 

 کن که چه دستوری بدهی«.

 ْ ْولُوا
ُ
ۡمُر إِلَۡيِك   قَالُواْ َنحُۡن أ

َ
ٖس َشِديٖد َوٱلۡأ

ۡ
ْولُواْ بَأ

ُ
ةٖ َوأ قُوه
ُمرِينَ 

ۡ
 ٣٣ فَٱنُظرِي َماَذا تَأ
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تردید، وقتی پادشاهان ]به عنوان  . ]ملکه[ گفت: »بی34

سازند  شوند، آن را ویران ]و تباه[ میفاتح[ وارد شهری می

کنند و رفتارشان همواره چنین  و بزرگانش را خوار و ذلیل می

 است.  بوده

ةَ   ِعزه
َ
فَۡسُدوَها وََجَعلُٓواْ أ

َ
قَالَۡت إِنه ٱلُۡملُوَك إَِذا َدَخلُواْ قَۡريًَة أ

ْۚ َوَكَذَٰلَِك َيۡفَعلُونَ  ذِلهٗة
َ
ۡهلَِهآ أ

َ
 ٣٤ أ

مانم تا  فرستم و منتظر میای برایشان می. و من هدیه35

 آورند«.ببینم فرستادگان چه پاسخی ]برایم[ می
ُۢ بَِم يَرِۡجُع ٱلُۡمۡرَسلُونَ َوِإن ِي   ٣٥ ُمۡرِسلٌَة إِلَۡيِهم بَِهِديهةٖ َفَناِظَرُة

. هنگامی که ]فرستادۀ ملکه[ نزد سلیمان آمد، 36

خواهید[ با مال ]و ثروت[ به من  ]سلیمان[ گفت: »آیا ]می

کمک کنید؟ آنچه هللا ]از پیامبری و دانش و فرمانروایی[ به  

ه به شما عطا کرده بهتر است؛  من بخشیده، از آن چیزی ک

های دنیا[ شادمان بلکه شمایید که به هدیۀ خویش ]و ثروت

 شوید.می

  ُ ۦَ ٱَّلله َِٰن ونَِن بَِماٖل َفَمآ َءاتَى تُِمدُّ
َ
ا َجآَء ُسلَۡيَمََٰن قَاَل أ فَلَمه

نُتم بَِهِديهتُِكۡم َتۡفرَُحونَ 
َ
َُٰكمِۚ بَۡل أ آ َءاتَى ِمه  ٣٦ َخيۡر  م 

ان بازگرد ]و بگو که[ قطعاً با لشکریانی به  . نزد آن37

سویشان خواهیم آمد که توان مقابله با آن را نداشته  

تردید، آنان را از آن ]سرزمین[ با خفت و خواری  باشند و بی 

 کنیم«.بیرون می

ها قَِبَل لَُهم بَِها   تِيَنهُهم ِبجُُنوٖد ل
ۡ
ٱرِۡجۡع إِلَۡيِهۡم فَلََنأ

ذِلهٗة وَُهۡم َصَٰغُِرونَ َولَُنۡخرَِجنهُهم م ِ 
َ
 ٣٧ ۡنَهآ أ

یک از شما ـ پیش از  . ]آنگاه[ گفت: »ای بزرگان، کدام38

شده نزد من بیایند ـ تخت او را برایم آنکه آنان تسلیم

 آورد؟«می

تُونِي  
ۡ
ن يَأ

َ
تِينِي بَِعۡرِشَها َقۡبَل أ

ۡ
يُُّكۡم يَأ

َ
َها ٱلَۡملَُؤاْ أ يُّ

َ
أ قَاَل َيَٰٓ

 ٣٨ ُمۡسلِِمينَ 

. یكى از جن یاِن تنومند گفت: »پیش از آنکه از جایت 39

آورم و قطعاً بر انجام این کار،  برخیزی، من آن را نزدت می

 نیرومند و امینم«.

ن َتُقوَم ِمن  
َ
نَا۠ َءاتِيَك بِهِۦ َقۡبَل أ

َ
ِ أ َِن ٱلِۡجن  قَاَل ِعۡفرِيت  م 

ِمين  
َ
َقاِمَكۖۡ َوِإن ِي َعلَۡيهِ لََقوِيٌّ أ  ٣٩ مه

که دانشی از کتاب ]الهی[ داشت گفت: »پیش   . کسی40

آورم«. وقتی از آنکه چشم بر هم بزنی، آن را برایت می

]سلیمان[ آن ]تخت[ را نزد خود مستقر دید، گفت: »این از  

فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سپاس 

کنم؛ پس هر کس سپاس گزارم یا ناسپاسی میمی

گزارد و هر کس  سود خویش سپاس میگزارد، تنها به 

ناسپاسی کند، ]به زیاِن خود ناسپاسی کرده است؛ چرا 

 نیاز کریم است.تردید، پروردگارم بیکه[ بی

نَا۠ َءاتِيَك بِهِۦ َقۡبَل 
َ
َِن ٱلِۡكَتَِٰب أ هِذي ِعنَدهُۥ ِعلۡم  م  قَاَل ٱل

ا َرَءاهُ ُمۡسَتقِ  ن يَۡرتَده إِلَۡيَك َطۡرُفَكْۚ فَلَمه
َ
ا ِعنَدهُۥ قَاَل َهََٰذا  أ رًّ

ۖۡ َوَمن َشَكَر   ۡكُفُر
َ
ۡم أ

َ
ۡشُكُر أ

َ
ِمن فَۡضِل َرب ِي لَِيۡبلَُونِٓي َءأ

 ٤٠ فَإِنهَما يَۡشُكُر لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َكَفَر فَإِنه َرب ِي َغنِي   َكرِيم  

. ]سلیمان[ گفت: »تختش را ]تغییر شكل دهید و[ 41

دهد ببینیم آیا ]آن را[ تشخیص میبرایش ناشناس کنید تا 

 شناسند.یا از کسانی است که ]اشیا و اموال خود را[ نمی

ۡم تَُكوُن ِمَن  
َ
َتۡهَتِدٓي أ

َ
ُرواْ لََها َعۡرَشَها نَنُظۡر أ ِ قَاَل نَك 

هِذيَن لَا َيۡهَتُدونَ   ٤١ ٱل

. هنگامی که ]ملکۀ سبأ[ آمد، ]به او[ گفته شد: »آیا 42

ست؟« ]ملکه[ گفت: »گویی همان تخت تو این گونه ا

است« و ]سلیمان گفت:[ »این دانش ]و توانایی[ پیش از  

 ایم«.این به ما داده شده است و همواره فرمانبردار بوده

نهُهۥ ُهَوْۚ  
َ
َهََٰكَذا َعۡرُشِكِۖ قَالَۡت َكأ

َ
ا َجآَءۡت قِيَل أ فَلَمه

وتِيَنا ٱلۡعِلَۡم ِمن َقۡبلَِها َوُكنها ُمۡسلِِمي 
ُ
 ٤٢ نَ َوأ
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کرد، . و آنچه ]به تقلید از قومش[ به جای هللا عبادت می43

تردید، او ]= ملکه[  او را ]از ایمان و توحید[ بازداشته بود. بی

 از جملۀ کافران بود. 

ِۖۡ إِنهَها َكانَۡت ِمن قَۡوٖم   َها َما َكانَت تهۡعُبُد ِمن ُدوِن ٱَّلله وََصده
 ٤٣ َكَٰفِرِينَ 

»به صحن ]قصر[ وارد شو«. هنگامی  . به وی گفته شد:44

که آن را دید، پنداشت که حوضی است و دو ساق ]پای[  

خویش را برهنه کرد ]تا از آب بگذرد. سلیمان[ گفت: »این  

]آب نیست؛ بلکه[ کاخی است که با ]قطعات[ بلور فرش 

شده است«. ]آنگاه او را به توحید دعوت داد. ملکه سبأ[ 

ام و ]اینک[ همراه  خود ستم کرده  گفت: »پروردگارا، من به

 سلیمان، تسلیم هللا ـ پروردگار جهانیان ـ شدم«.

تُۡه َحِسبَۡتُه لُجهٗة َوَكَشَفۡت  
َ
ا َرأ ۖۡ فَلَمه ۡرَح قِيَل لََها ٱۡدُخلِى ٱلصه

  ِ ُۗ قَالَۡت َرب  ِن قََوارِيَر د  م  َمره َعن َساَقۡيَهاْۚ قَاَل إِنهُهۥ َصۡرح  مُّ
ِ  إِن ِي َظلَۡمُت نَ  ِ َرب  ۡسلَۡمُت َمَع ُسلَۡيَمََٰن َّلِله

َ
ۡفِسي َوأ

 ٤٤ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

شان صالح را فرستادیم که . و به سوی قوم ثمود، برادر45

]بگوید:[ »هللا یگانه را عبادت کنید«؛ ولی آنان به دو گروه 

 ]مؤمن و کافر[ تقسیم شدند و به ستیز پرداختند.

ۡرَسلَۡنآ إِلَيَٰ َثمُ 
َ
َ  َولََقۡد أ ِن ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله

َ
َخاُهۡم َصَٰلًِحا أ

َ
وَد أ

 ٤٥ فَإَِذا ُهۡم فَرِيَقاِن َيخَۡتِصُمونَ 

. ]صالح[ گفت: »ای قوم من، چرا به جای رحمت، 46

شتابزده خواهان عذاب الهی هستید؟ چرا از هللا آمرزش 

 خواهید؟ باشد که مورد رحمت قرار گیرید«نمی 

ي ِئَةِ َقۡبَل ٱلۡحََسَنةِِۖ لَۡولَا  قَاَل َيََٰقۡوِم لَِم تَۡسَتعۡ  ِجلُوَن بِٱلسه
َ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ   ٤٦ تَۡسَتۡغفُِروَن ٱَّلله

که همراهت هستند به  . آنان گفتند: »ما تو و کسانی را 47

ایم«. ]صالح[ گفت: »فاِل بد شما ]و دانشِ آن[  فال بد گرفته

آزمایش  نزد هللا است؛ بلکه شما گروهی هستید که 

 شوید«.می

ِۖۡ بَۡل   َعَكْۚ قَاَل َطَٰٓئُِرُكۡم ِعنَد ٱَّلله يهۡرنَا بَِك َوبَِمن مه قَالُواْ ٱطه
نُتۡم قَۡوم  ُتۡفَتُنونَ 

َ
 ٤٧ أ

. و در شهر ]ِحجر[ نُه نفر ]سردستۀ گروه[ بودند که در  48

ای  کارِ شایسته پرداختند و ]هیچ[آن سرزمین به فساد می

 کردند.نمی 

ۡرِض َولَا  وََكانَ 
َ
 فِي ٱلَۡمِديَنةِ تِۡسَعُة رَۡهٖط ُيۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ

 ٤٨ يُۡصلُِحونَ 

. ]آنان به یکدیگر[ گفتند: »برای همدیگر به هللا سوگند 49

اش شبیخون بزنیم ]و یاد کنید که بر او ]= صالح[ و خانواده

آنان را بکشیم[؛ آنگاه به خونخواهش بگوییم: "ما هنگام 

 گوییم"«. اش حاضر نبودیم و قطعاً راست میوادهکشتارِ خان

ۡهلَُهۥ ُثمه لََنُقولَنه لَِولِي ِهِۦ َما  
َ
ِ لَُنبَي ِتَنهُهۥ َوأ قَالُواْ َتَقاَسُمواْ بِٱَّلله

ۡهلِهِۦ َوِإنها لََصَِٰدقُونَ 
َ
 ٤٩ َشِهۡدنَا َمۡهلَِك أ

. آنان ]برای قتل صالح و پیروانش[ نیرنگی به کار بردند و  50

 ا ]نیز برای نابودی کافران[ نیرنگی اندیشیدیم؛ در حالیم

 دانستند.که آنان نمی

 ٥٠ َوَمَكُرواْ َمۡكٗرا َوَمَكۡرنَا َمۡكٗرا وَُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 

. بنگر عاقبت نیرنگشان چه شد: ما همۀ آن افراد و 51

 قومشان را نابود کردیم. 
َٰقَِبُة َمۡكرِهِمۡ  ۡرَنَُٰهۡم َوقَۡوَمُهۡم    فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َع نها َدمه

َ
أ

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٥١ أ

هایشان به سزای ستمی که کردند ]ویران  . اینک خانه52

گمان، در این ]کیفر،[ برای کسانی و[ تهی مانده است. بی

ای ]برای عبرت گرفتن[  دانند ]و ایمان دارند[ نشانهکه می

 است.

َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم  فَتِلَۡك ُبُيوُتُهۡم َخاوِيََۢة  ْْۚ إِنه فِي َذ بَِما َظلَُمٓوا
 ٥٢ َيۡعلَُمونَ 



 

نمٔل سوره ٔ  

 

370 

 

 النمل

. و کسانی را که ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ]همراه  53

 صالح[ نجات دادیم. 
هِذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ َيتهُقونَ  نجَۡيَنا ٱل

َ
 ٥٣ َوأ

ه  که به قومش گفت: »با آنك. و ]یاد کن از[ لوط آنگاه 54

دانید، آیا ]باز هم[ مرتکب این  ]زشتى و گناِه لواط را[ می

 شوید؟شرمانه مىعمل بی

نُتۡم  
َ
تُوَن ٱلَۡفَِٰحَشَة َوأ

ۡ
تَأ

َ
ۦٓ أ َولُوًطا إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ

 ٥٤ ُتۡبِصُرونَ 

آمیزید؟ . آیا از روى شهوت، به جاى زنان، با مردان درمى55

 بلکه شما گروهى نادانید«. 
ئِنهُكمۡ 

َ
نُتۡم  أ

َ
ِۚ بَۡل أ ِن ُدوِن ٱلن َِسآِء تُوَن ٱلر َِجاَل َشۡهَوٗة م 

ۡ
 لََتأ

 ٥٥ قَۡوم  َتجَۡهلُونَ 

. ام ا پاسخ قومش جز این نبود که ]به یکدیگر[ گفتند:  56

تردید،  »خانوادۀ لوط را از شهر خود بیرون کنید ]چرا که[ بی

 َمآب[ هستند«. اینها افرادی پاکدامن ]و مقدس

ۡخرُِجٓواْ َءاَل لُوٖط  ۞َفَما كَ 
َ
ن قَالُٓواْ أ

َ
هٓا أ ۦٓ إِل اَن َجَواَب قَۡوِمهِ

ُرونَ  نَاس  َيَتَطهه
ُ
ِن قَۡريَتُِكۡمۖۡ إِنهُهۡم أ  ٥٦ م 

اش را نجات دادیم؛ مگر همسرش را  . آنگاه او و خانوده57

 که مقدر کردیم از بازماندگان ]در عذاب[ باشد.
ه  ۥٓ إِل ۡهلَُه

َ
نجَۡيَنَُٰه َوأ

َ
ۡرَنََٰها ِمَن ٱلَۡغَٰبِِرينَ فَأ تَُهۥ قَده

َ
 ٥٧ ا ٱۡمَرأ

. و بارانی ]از سنگ[ بر آنان باراندیم؛ و باراِن 58

 شدگان چه بد بود!دادهبیم
َطٗراۖۡ فََسآَء َمَطُر ٱلُۡمنَذرِينَ  ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مه

َ
 ٥٨ َوأ

. بگو: »ستایش و سپاس از آِن هللا است و سالم بر 59

که ]آنان را[ برگزیده است«. آیا هللا بهتر است یا  بندگانش 

 سازند؟آنچه ]با او[ شریک مى

  ُ ُۗ َءاَّلٓله هِذيَن ٱۡصَطَفىَٰٓ ِ وََسَلٌَٰم عَلَىَٰ ِعَبادِهِ ٱل قُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ا يُۡشِرُكونَ  مه

َ
 ٥٩ َخيٌۡر أ

ها و زمین  . ]آیا معبودان شما بهترند[ یا ذاتی که آسمان60

آفرید و آبی از آسمان برایتان نازل کرد و با آن باران،   را

هایی خرم ]و زیبا[ رویاندیم که هرگز توان رویاندن  بوستان

درختانش را نداشتید؟ آیا معبود دیگری با هللا است؟  

]هرگز؛[ بلکه آنان مردم منحرف هستند ]که مخلوقات را 

 دهند[. طرازِ هللا قرار میهم

ۡن َخلََق ٱلسه  مه
َ
َمآِء  أ َِن ٱلسه نَزَل لَُكم م 

َ
ۡرَض َوأ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو

ن  
َ
ا َكاَن لَُكۡم أ ۢنَبتَۡنا بِهِۦ َحَدآئَِق َذاَت َبۡهَجةٖ مه

َ
َماٗٓء فَأ

ِْۚ بَۡل ُهۡم قَوۡم  َيۡعِدلُونَ  َع ٱَّلله ِءَلَٰه  مه
َ
ُۗ أ  ٦٠ تُۢنبُِتواْ َشَجرََهآ

ین را قرارگاه که زم. ]آیا معبودان شما بهترند[ یا ذاتی  61

]امنی[ ساخت و جویبارهایی میان آن جاری ساخت و 

هایی ]استوار[ برایش پدید آورد و میان دو دریا مانعی کوه

قرار داد ]تا آب شور و شیرین با هم نیامیزند[؟ آیا معبود  

 دانند.دیگری با هللا وجود دارد؟ ]هرگز؛[ اما بیشتر آنان نمی

ۡرَض قَرَ 
َ
ن َجَعَل ٱلۡأ مه

َ
نَۡهَٰٗرا وََجَعَل لََها  أ

َ
اٗرا وََجَعَل ِخَلَٰلََهآ أ

ِْۚ بَۡل   َع ٱَّلله ِءَلَٰه  مه
َ
َرَوَِٰسَي وََجَعَل َبيَۡن ٱلَۡبۡحَرۡيِن َحاِجًزاُۗ أ

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٦١ أ

که ]دعای[ درمانده را . ]آیا معبودان شما بهترند[ یا ذاتی  62

د و گرفتاری را برطرف کناجابت می -ـ وقتی او را بخواند

سازد و شما را جانشینان ]پیشینیان در[ زمین قرار می

دهد؟ آیا معبود دیگری با هللا وجود دارد؟ چه اندک پند می

 گیرید! می

وَٓء   ن ُيِجيُب ٱلُۡمۡضَطره إَِذا َدعَاهُ َويَۡكِشُف ٱلسُّ مه
َ
أ

 ِْۚ َع ٱَّلله ءَِلَٰه  مه
َ
ۡرِضِۗ أ

َ
ا  َويَۡجَعلُُكۡم ُخلََفآَء ٱلۡأ  قَلِيلٗا مه

ُرونَ   ٦٢ تََذكه
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که شما را در . ]آیا معبودان شما بهترند[ یا ذاتی  63

های بیابان و دریا ]به وسیلۀ ماه و ستارگان[ هدایت تاریکی

ها را به  ذاتی که پیش از ]باران[ رحمتش، بادکند و آن می

هللا از  فرستد؟ آیا معبود دیگری با هللا وجود دارد؟ مژده می

 دهند برتر است.چیزهایی که ]برایش[ شریک قرار می

ََٰح   َِي ِ َوٱلَۡبۡحرِ َوَمن يُۡرِسُل ٱلر  ن َيۡهِديُكۡم فِي ُظلَُمَِٰت ٱلۡبَر  مه
َ
أ

ا   ُ َعمه ِْۚ تََعَٰلَى ٱَّلله َع ٱَّلله ِءَلَٰه  مه
َ
ۦُٓۗ أ بُۡشَرُۢا َبيَۡن يََدۡي َرۡحمَتِهِ

 ٦٣ يُۡشِرُكونَ 

که آفرینش را آغاز   معبودان شما بهترند[ یا ذاتی . ]آیا 64

که از آسمان گردانَد و ]یا[ آن ذاتی کرد و سپس آن را بازمی

دهد؟ آیا معبود دیگری با هللا وجود  و زمین به شما روزی می

 دارد؟ بگو: »اگر راستگویید، دلیلتان را بیاورید«. 

ن َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُۥ وَ  مه
َ
َمآِء  أ َِن ٱلسه َمن يَۡرُزقُُكم م 

ِْۚ قُۡل َهاتُواْ بُۡرَهََٰنُكۡم إِن ُكنُتۡم   َع ٱَّلله ِءَلَٰه  مه
َ
ۡرِضِۗ أ

َ
َوٱلۡأ

 ٦٤ َصَِٰدقِينَ 

ها و زمین هستند از غیب  . بگو: »کسانی که در آسمان65

دانند چه زمانی برانگیخته  آگاه نیستند، مگر هللا؛ و نمی 

 شوند.می

ها َيۡعلَ  ْۚ  قُل ل ُ ها ٱَّلله ۡرِض ٱلَۡغۡيَب إِل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ُم َمن فِي ٱلسه

يهاَن ُيۡبَعُثونَ 
َ
 ٦٥ َوَما يَۡشُعُروَن أ

. آیا علمشان دربارۀ آخرت به کمال رسیده است ]و 66

درباره آن یقین دارند؟ هرگز؛[ بلکه آنان در این مورد، در شک  

ن  ]و حیرانی[ هستند؛ بلکه آنان نسبت به ]فهِم[ آ

 بصیرت و[ کوردلند.]بی

ِۡنَهاۖۡ بَۡل ُهم   ٖ م  ََٰرَك ِعلُۡمُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِِۚ بَۡل ُهۡم فِي َشك  بَِل ٱده
ِۡنَها َعُمونَ   ٦٦ م 

که ما و  که کفر ورزیدند گفتند: »آیا هنگامی . و کسانی 67

کنند و از گور[ بیرون پدرانمان خاک شدیم، ما را ]زنده می

 آورند؟می

ئِنها َوَقاَل 
َ
َٰٗبا َوَءابَآُؤنَآ أ ِءَذا ُكنها تَُر

َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ ٱل

 ٦٧ لَُمۡخرَُجونَ 

. در حقیقت، این را به ما و پیش از این به پدرانمان ]نیز[  68

های اند. این ]سخن، چیزی[ نیست، مگر افسانهوعده داده

 ]خیالی[ پیشینیان«. 

هٓا  لََقۡد وُِعۡدنَا َهََٰذا َنحُۡن َوَءابَآ  ُؤنَا ِمن َقۡبُل إِۡن َهََٰذآ إِل
لِينَ  وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
 ٦٨ أ

. ]ای پیامبر، به کافران[ بگو: »در زمین بگردید و بنگرید 69

 که سرانجاِم گناهکاران چگونه بوده است«. 
َٰقَِبُة   ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع

َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

 ٦٩ ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

هایی که . و از ]رویگردانِی[ آنان غمگین نباش و از نیرنگ70

 ورزند، دلتنگ نشو. می
ا َيۡمُكُرونَ  ِمه  ٧٠ َولَا َتحَۡزۡن َعلَۡيِهۡم َولَا تَُكن فِي َضۡيٖق م 

گویند: »اگر راستگویید، این وعده . و ]کافران[ می71

 ]عذاب[ کی خواهد بود؟« 
 ٧١ َتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ َويَُقولُوَن مَ 

خواهید، به  . بگو: »چه بسا برخى از آنچه به شتاب مى72

 باشد«.شما نزدیک  
هِذي   ن يَُكوَن َرِدَف لَُكم َبۡعُض ٱل

َ
قُۡل َعَسيَٰٓ أ

 ٧٢ تَۡسَتۡعِجلُونَ 

گمان، پروردگارت نسبت به مردم بخشش ]و  . و بی73

 گزارند.یشتر آنان سپاس نمیرحمت[ دارد؛ ولی ب
ۡكثَرَُهۡم لَا  

َ
اِس َوَلَِٰكنه أ َوِإنه َربهَك لَُذو فَۡضٍل عَلَى ٱلنه

 ٧٣ يَۡشُكُرونَ 
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هایشان پنهان  تردید، پروردگارت آنچه را در سینه. و بی74

 داند.سازند، به خوبی میکنند و آنچه را آشکار میمی
 ٧٤ نُّ ُصُدورُُهۡم َوَما ُيۡعلُِنونَ َوِإنه َربهَك لََيۡعلَُم َما تُكِ 

. و هیچ پنهانی در آسمان و زمین نیست، مگر آنکه در  75

 کتابی روشن ]= لوح محفوظ[ ثبت است. 
بِينٍ  ها فِي كَِتَٰٖب مُّ ۡرِض إِل

َ
َمآِء َوٱلۡأ  ٧٥ َوَما ِمۡن غَآئَِبةٖ فِي ٱلسه

اسرائیل بنیگمان، این قرآن بیشتر آنچه را . بی76

 کند.اش اختالف دارند، برایشان بیان میدرباره
هِذي   ۡكثََر ٱل

َ
َِٰٓءيَل أ إِنه َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َيُقصُّ عَلَىَٰ بَنِٓي إِۡسَر

 ٧٦ ُهۡم فِيهِ َيخَۡتلُِفونَ 

 ٧٧ َوِإنهُهۥ لَُهٗدى َوَرۡحمَة  ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ  . و حقا که رهنمود و رحمتی برای مؤمنان است.77

. مسلماً پروردگارت ]در قیامت[ به حکم خویش در میان 78

 ناپذیرِ داناست.کند و او شکستآنان داوری می
 ٧٨ إِنه َربهَك َيۡقِضي بَيَۡنُهم ِبحُۡكِمهِۚۦْ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡعلِيمُ 

. پس بر هللا توکل کن. به راستی که تو بر حقیقتی 79

 آشکار هستی. 
ِ ٱلُۡمبِينِ  ِۖۡ إِنهَك عَلَى ٱلۡحَق   ٧٩ َفَتوَكهۡل عَلَى ٱَّلله

دالن را شنوا سازی و ]ندای[  توانی مرده. و تو هرگز نمی80

دعوت ]حق را[ را به گوش كران برسانى؛ آنگاه که آنان  

 گردانند. کنند و روی میپشت می

مه  هۡواْ  إِنهَك لَا تُۡسِمُع ٱلَۡمۡوتَيَٰ َولَا تُۡسِمُع ٱلصُّ عَآَء إَِذا َول  ٱلدُّ
 ٨٠ ُمۡدبِرِينَ 

شان ]بازگردانی توانی کوردالن را از گمراهی. و تو نمی81

توانی پیام حق را تنها[ به گوش  و[ هدایت کنی. تو ]می

کسانی برسانی که به آیات ما ایمان دارند و ]در برابر حق،[  

 تسلیمند.

نَت بَِهَِٰدي 
َ
ها َمن  َوَمآ أ ٱلُۡعۡمِي َعن َضَلَٰلَتِِهۡمۖۡ إِن تُۡسِمُع إِل

ۡسلُِمونَ   ٨١ يُۡؤِمُن أَـِبَيَٰتَِنا َفُهم مُّ

. و آنگاه که ]در آستانۀ قیامت،[ فرمان ]عذاب[ بر آنان 82

آوریم ای را برایشان از زمین بیرون میواجب گردد، جنبنده

آیات ما  که با آنان ]در این مورد[ سخن بگوید که مردم به 

 یقین نداشتند. 

ۡرِض  
َ
َِن ٱلۡأ ۡخرَۡجَنا لَُهۡم َدآبهٗة م 

َ
۞َوِإَذا َوَقَع ٱلَۡقۡوُل َعلَۡيِهۡم أ

اَس َكانُواْ أَـِبَيَٰتَِنا لَا يُوقُِنونَ  نه ٱلنه
َ
 ٨٢ تُكَل ُِمُهۡم أ

. و ]یاد کن از[ روزی که از هر امتی، گروهی از آنان که  83

کنیم؛ آنگاه ]برای  ند جمع می انگاشتآیات ما را دروغ می 

 شوند. حسابرسی، به صف[ نگاه داشته می

ُب أَـِبَيَٰتَِنا َفُهۡم   ِ ن يَُكذ  ِمه ةٖ فَوٗۡجا م  مه
ُ
ِ أ

َويَۡوَم َنحُۡشُر ِمن ُكل 
 ٨٣ يُوزَُعونَ 

که ]به جایگاه حسابرسی[ برسند؛ ]در آنجا   . تا هنگامی84

ه ]حقیقتِ[ آیاتم فرماید: »آیا در حالی که نسبت بهللا[ می

انگاشتید؟ این چه کاری  دانشی نداشتید، آنها را دروغ می 

 کردید؟« بود که می

ۡبُتم أَـِبَيَٰتِي َولَۡم ُتحِيُطواْ بَِها  َكذه
َ
َحتهيَٰٓ إَِذا َجآُءو قَاَل أ

اَذا ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ  مه
َ
 ٨٤ ِعلًۡما أ

بر . و به خاطر ستمی که مرتکب شدند، فرمان ]عذاب[ 85

گردد و هیچ سخنی ]در دفاع از خود[  آنان واقع می

 گویند. نمی 

 ٨٥ َوَوَقَع ٱلَۡقۡوُل َعلَۡيِهم بَِما َظلَُمواْ َفُهۡم لَا يَنِطُقونَ 
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ایم تا در آن آرامش یابند . آیا ندیدند که شب را پدید آورده 86

ایم تا به کار و تالش  بخش ]ساختهو روز را روشنی

د، در این ]آفرینش،[ برای کسانی که  تردیبپردازند[؟ بی

 هایی ]روشن از قدرتِ هللا[ است.آورند، نشانهایمان می

َهاَر ُمۡبِصًراْۚ إِنه   هۡيَل لِيَۡسُكُنواْ فِيهِ َوٱلنه نها َجَعلَۡنا ٱل
َ
لَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ   ٨٦ فِي َذ

شود و هر در صور دمیده می. و ]یاد کن از[ روزی که 87

کند، مگر آن  ها و زمین است وحشت میکس در آسمان

کس که هللا بخواهد؛ و همگی با خواری ]و ذلت[ به پیشگاه  

 آیند.هللا می

َِٰت َوَمن فِي   َمََٰو ورِ َفَفزَِع َمن فِي ٱلسه َويَۡوَم يُنَفُخ فِي ٱلصُّ
 
َ
ْۚ وَُكلٌّ أ ُ ها َمن َشآَء ٱَّلله ۡرِض إِل

َ
 ٨٧ تَۡوُه َدَِٰخرِينَ ٱلۡأ

پنداری؛  حرکت میبینی ]و[ آنها را بیها را می. و کوه88

ها در حرکتند. این، آفرینشِ الهی حال آنکه مانند گذرِ ابر

است که هر چیزی را محکم ]و استوار[ پدید آورده است. 

 کنید آگاه است.تردید، او به آنچه میبی

َحاِبِۚ  َوتََرى ٱلِۡجَباَل َتحَۡسُبَها َجا  ِمَدٗة َوِهَي َتُمرُّ َمره ٱلسه
ُۢ بَِما   ِۚ إِنهُهۥ َخبِيُر ۡتَقَن ُكله َشۡيٍء

َ
هِذٓي أ ِ ٱل ُصۡنَع ٱَّلله

 ٨٨ َتۡفَعلُونَ 

. هر کس ]در روز قیامت[ نیکی بیاورد، ]پاداشی[ بهتر از  89

 آن خواهد داشت و از وحشت آن روز در امانند. 
ۥ  ِن فََزٖع يَۡوَمئٍِذ   َمن َجآَء بِٱلۡحََسَنةِ فَلَُه ِۡنَها وَُهم م  َخيۡر  م 

 ٨٩ َءاِمُنونَ 

. و هر کس بدی بیاورد، با صورت در آتش ]دوزخ[ 90

شود:[ »آیا جز در شوند ]و به آنان گفته مینگونسار می

 شوید؟« اید مجازات مىبرابر آنچه كرده

ا  ي ِئَةِ فَُكبهۡت وُُجوُهُهۡم فِي ٱلنه رِ َهۡل ُتجَۡزۡوَن  َوَمن َجآَء بِٱلسه
ها َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ   ٩٠ إِل

. ]ای پیامبر، به کافران بگو:[ »من فقط مأمورم که  91

که  پروردگار این شهر ]= مکه[ را عبادت کنم؛ همان ذاتی 

به اینجا حرمت بخشیده و همه چیز از آِن اوست؛ و مأمورم 

 که تسلیم ]فرمانش[ باشم.

نۡ 
َ
ِمۡرُت أ

ُ
َمَها َولَُهۥ  إِنهَمآ أ هِذي َحره ۡعُبَد َربه َهَِٰذهِ ٱلَۡبلَۡدةِ ٱل

َ
 أ

ُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمينَ 
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
 ٩١ ُكلُّ َشۡيٖءِۖ َوأ

کس هدایت شود،   . و اینکه قرآن را تالوت کنم؛ پس هر92

کس که  به سود خویش هدایت یافته است، و ]به[ هر 

 ام«. دهندهبیمگردد بگو: »من فقط گمراه می

تۡلَُواْ ٱلُۡقۡرَءاَنۖۡ َفَمِن ٱۡهَتَدىَٰ فَإِنهَما َيۡهَتِدي لَِنۡفِسهِۖۦۡ  
َ
ۡن أ

َ
َوأ

نَا۠ ِمَن ٱلُۡمنِذرِينَ 
َ
 ٩٢ َوَمن َضله َفُقۡل إِنهَمآ أ

های . و بگو: »ستایش از آِن هللا است. به زودى نشانه93

ا خواهید  ]قدرتِ[ خویش را به شما نشان خواهد داد و آنها ر 

 کنید غافل نیست.شناخت«؛ و پروردگارت از آنچه می

ِ َسيُِريُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ َفَتۡعرِفُوَنَهاْۚ َوَما َربَُّك   َوقُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ا َتۡعَملُونَ   ٩٣ بَِغَٰفٍِل َعمه
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ طٓسمٓ  . طسم ]= طا. سین. میم[.1

 ٢ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِينِ  . این آیاتِ کتابِ روشنگر است.2

هایی[ از داستان موسى و فرعون را براى . ]بخش 3

 كنیم.اند، به درستى بر تو تالوت مىکسانی که ایمان آورده
ِ لَِقۡوٖم   َنۡتلُواْ َعلَۡيَك ِمن نهَبإِ ُموَسيَٰ َوفِرَۡعۡوَن بِٱلۡحَق 

 ٣ يُۡؤِمُنونَ 

خواهی کرد و تردید، فرعون در سرزمین ]مصر[ برتری. بی4

هایی تقسیم نمود؛ گروهی از آنان را به  مردمش را به گروه

کشاند ]چنان که[ پسرانشان را  ناتوانی ]و خواری[ می

داشت. شان را ]برای کنیزی[ زنده نگه میکشت و زنانمی

 به راستی که او از تبهکاران بود. 

ۡهلََها ِشَيٗعا يَۡسَتۡضعُِف  
َ
ۡرِض وََجَعَل أ

َ
إِنه فِرَۡعۡوَن َعلَا فِي ٱلۡأ

ۡبَنآَءُهۡم َويَۡسَتۡحِيۦ نَِسآَءُهۡمْۚ إِنهُهۥ كَاَن  
َ
ِۡنُهۡم يَُذب ُِح أ َطآئَِفٗة م 

 ٤ ِمَن ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

که در آن سرزمین به  اسرائیل، خواستیم بر بنی. و می5

ناتوانی کشیده شده بودند، ]با نابود کردِن دشمنشان[ 

منت بگذاریم و آنان را پیشوایان ]مردم[ قرار دهیم و ]پس از  

 نابودی فرعون[ وارثان ]سرزمین شام[ نماییم.

 ْ هِذيَن ٱۡسُتۡضعُِفوا ن نهُمنه عَلَى ٱل
َ
ۡرِض َوَنجَۡعلَُهۡم  َونُرِيُد أ

َ
 فِي ٱلۡأ

َٰرِثِينَ  ٗة َوَنجَۡعلَُهُم ٱلَۡو ئِمه
َ
 ٥ أ

. و در آن سرزمین به آنان قدرت و تمکین بخشیم و ]از  6

طرفی[ به فرعون و ]وزیرش[ هامان و سپاهیانشان، آنچه  

]= سقوط حکومتشان[ را که همواره از جانب آنان  

 ترسیدند، نشان دهیم.اسرائیل[ مى]=بنی

ۡرِض َونُرَِي فِرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰن  
َ
َن لَُهۡم فِي ٱلۡأ ِ َوُنَمك 

ا َكانُواْ َيحَۡذُرونَ   ٦ وَُجُنوَدُهَما ِمۡنُهم مه

. و به مادر موسی الهام کردیم که: »او را شیر بده و 7

که ]از آسیب فرعونیان[ بر او ترسیدى، او را ]در   هنگامی

بینداز و نترس و اندوهگین  ای بگذار و[ به رود ]نیل[ جعبه

گردانیم و از پیامبران قرار  نشو ]زیرا[ قطعاً او را به تو بازمی

 دهیم«.می

ۡرِضعِيهِِۖ فَإَِذا ِخۡفِت َعلَۡيهِ  
َ
ۡن أ

َ
م ِ ُموَسيَٰٓ أ

ُ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰٓ أ

َ
َوأ

لۡقِيهِ فِي ٱلَۡيم ِ َولَا َتخَافِي َولَا َتحَۡزنِٓيِۖ إِنها 
َ
وُه إِلَۡيِك  فَأ َرآدُّ

 ٧ وََجاِعلُوُه ِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

. ]پس از اینکه مادر موسی چنین کرد،[ خاندان فرعون او  8

ها بعد، این فرزند را ]از آب[ گرفتند، تا سرانجام ]سال

اسرائیل[ دشمن و ]مایۀ[ اندوهشان گردد. به راستی  بنی

 .که فرعون و هامان و سپاهیانشان گناهکار بودند

ُۗ إِنه   ا وََحَزنًا ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن لَِيُكوَن لَُهۡم َعُدو ٗ فَٱلَۡتَقَطُه
 ٨ فِرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰن وَُجُنوَدُهَما َكانُواْ َخَِٰطـ ِينَ 

. و ]چون فرعون دستور قتل موسی را داد، آسیه[ همسر 9

فرعون گفت: »]این پسر[ نور چشم ]و مایه خوشحالی[ 

ید؛ چه بسا سودی به ما ببخشد یا من و توست. او را نکش

او را به فرزندی بگیریم«؛ حال آنکه ]عاقبتِ کار را[  

 دانستند.نمی 

ُت فِرَۡعۡوَن قُرهُت َعيٖۡن ل ِي َولََكۖۡ لَا َتۡقُتلُوهُ  
َ
َوَقالَِت ٱۡمَرأ

ۡو َنتهِخَذهُۥ َولَٗدا وَُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 
َ
ن يَنَفَعَنآ أ

َ
 ٩ َعَسيَٰٓ أ
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در موسی ]از همه چیز جز یاد پسرش[ تهی . و دل ما10

گشت و اگر قلبش را مطمئن نكرده بودیم که ]به وعدۀ ما[ 

ایمان داشته باشد، نزدیک بود آن ]راز[ را فاش كند ]و 

 آشکارا بگوید که آن نوزاد، پسر اوست[.

ۖۡ إِن َكاَدۡت لَُتۡبِدي بِهِۦ لَۡولَآ  َٰرِغًا م ِ ُموَسيَٰ َف
ُ
ۡصَبَح فَُؤاُد أ

َ
  َوأ

بَۡطَنا عَلَىَٰ قَلۡبَِها لَِتُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ن ره
َ
 ١٠ أ

. و ]مادر موسی پس از آنکه او را در نیل رها کرد[ به  11

خواهر او گفت: »به دنبالش برو«؛ ]خواهرش[ از دور به او  

دانستند ]که آن دختر،  نمیکه آنان نگریست، در حالی می

 خواهرِ این کودک است[. 

يهِِۖ َفَبُصَرۡت بِهِۦ َعن ُجُنٖب وَُهۡم لَا  َوَقالَ  ِ ۡختِهِۦ قُص 
ُ
ۡت لِأ

 ١١ يَۡشُعُرونَ 

. و ما ]شیرِ[ همۀ زنان شیرده را از قبل بر او حرام كردیم 12

]چنان كه سینۀ هیچ یک را نپذیرفت[. آنگاه ]خواهرش[  

ای را به شما نشان دهم که او  خواهید خانوادهگفت: »می

 ی کنند و خیرخواهش باشند؟« را برایتان سرپرست

ُدلُُّكۡم  
َ
ۡمَنا َعلَۡيهِ ٱلَۡمَراِضَع ِمن َقۡبُل َفَقالَۡت َهۡل أ ۞وََحره

ۡهِل َبۡيٖت يَۡكُفلُونَُهۥ لَُكۡم وَُهۡم لَُهۥ َنَِٰصُحونَ 
َ
 ١٢ عَلَىَٰٓ أ

. ]آنان پذیرفتند و به این صورت،[ او را به مادرش 13

روشن گردد و غمگین نباشد بازگرداندیم تا چشمش ]به او[ 

 دانند.و بداند که وعدۀ هللا حق است؛ ولی بیشتر آنان نمی 

نه  
َ
ِهِۦ كَۡي َتَقره َعۡيُنَها َولَا َتحَۡزَن َولَِتۡعلََم أ م 

ُ
فََرَدۡدَنَُٰه إِلَيَٰٓ أ

ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
ِ َحق   َوَلَِٰكنه أ  ١٣ وَۡعَد ٱَّلله

كمال خویش رسید و برومند . و چون موسی به رشد و 14

اسرائیل را[ عطا كردیم شد، به او حکمت و دانش ]آیین بنی

 دهیم.و نیكوكاران را اینچنین پاداش مى

هُۥ َوٱۡسَتَوىَٰٓ َءاَتۡيَنَُٰه ُحۡكٗما وَِعلۡٗماْۚ َوَكَذَٰلَِك   ُشده
َ
ا بَلََغ أ َولَمه

زِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
 ١٤ َنجۡ

خبر بودند، راحت و[ بی. هنگامی که مردم ]مشغول است15

موسی ]مخفیانه[ وارد شهر شد و دو مرد را دید که با  

اسرائیل و[ از  اند. یکی از آنان ]از قوم بنییکدیگر درگیر شده

دوستان موسی بود و دیگری ]قِبطی بود و[ از دشمنانش. 

کسی که از دوستان او بود، علیه دشمنش از موسی یاری 

به وی زد و او را از  خواست؛ ]موسی[ مشت ]محکمی[ 

پای درآورد ]آنگاه[ گفت: »این کار شیطان بود. حقا که او  

 کنندۀ آشکاری است«. دشمن ]انسان و[ گمراه

ۡهلَِها فَوََجَد فِيَها  
َ
ِۡن أ َوَدَخَل ٱلَۡمِديَنَة عَلَىَٰ ِحيِن َغۡفلَةٖ م 

 ِ هۖۦِۡ  رَُجلَيِۡن َيۡقَتتِلَاِن َهََٰذا ِمن ِشيَعتِهِۦ َوَهََٰذا ِمۡن َعُدو 
ِهِۦ   هِذي ِمۡن َعُدو  هِذي ِمن ِشيَعتِهِۦ عَلَى ٱل فَٱۡسَتَغََٰثُه ٱل

ۡيَطَِٰنِۖ   فََوَكَزُهۥ ُموَسيَٰ َفَقَضيَٰ َعلَۡيهِِۖ قَاَل َهََٰذا ِمۡن َعَمِل ٱلشه
بِين   ِضل   مُّ  ١٥ إِنهُهۥ َعُدو   مُّ

ام؛ . ]سپس[ گفت: »پروردگارا، من به خود ستم کرده16

تردید، او تعالی آمرزندۀ [ او را بخشید. بیمرا ببخش« و ]هللا

 مهربان است.

ۥْٓۚ إِنهُهۥ ُهَو   ِ إِن ِي َظلَۡمُت َنۡفِسي فَٱۡغفِۡر لِي َفَغَفَر لَُه قَاَل َرب 
 ١٦ ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ 

. ]آنگاه[ گفت: »پروردگارا، به شکرانۀ آنکه بر من نعمت 17

شتیبان مجرمان ای، هرگز پ]قدرت و دانش[ ارزانی داشته

 نخواهم بود«. 

ُكوَن َظِهيٗرا  
َ
ۡنَعۡمَت عَلَىه فَلَۡن أ

َ
ِ بَِمآ أ قَاَل َرب 

 ١٧ ل ِلُۡمۡجرِِمينَ 

. ]موسی[ شب را با ترس و نگرانى در شهر به صبح 18

رساند كه ناگاه مردى كه دیروز از او یارى خواسته بود، ]بار  

و گفت:  دیگر[ به فریاد از او یاری خواست. موسی به ا

 »واقعاً آشکار است که تو ]ماجراجو و[ گمراهی«. 

هِذي ٱۡستَنَصَرهُۥ   ۡصَبَح فِي ٱلَۡمِديَنةِ َخآئِٗفا َيتََرقهُب فَإَِذا ٱل
َ
فَأ

بِين   ۚۥْ قَاَل لَُهۥ ُموَسيَٰٓ إِنهَك لََغوِي   مُّ ۡمِس يَۡسَتۡصرُِخُه
َ
 ١٨ بِٱلۡأ



 

قصٔص سوره ٔ  

 

376 

 

 القصص 

دشمن که که ]موسی[ خواست به کسی . هنگامی 19

هر دوی آنان بود حمله کند، ]آن مرد فرياد خواه به تصور  

آنکه موسی قصد وی را دارد[ گفت: »ای موسی، آیا 

خواهی همان گونه که دیروز کسی را کشتی، ]امروز می

نیز[ مرا بکشی؟ قصِد تو فقط زورگویی در این سرزمین  

 گران ]بین افراد[ باشی«.خواهی از اصالحاست و نمی 

هُهَما قَاَل  فَلَمه  هِذي ُهَو َعُدو   ل ن َيۡبِطَش بِٱل
َ
َراَد أ

َ
ۡن أ

َ
آ أ

ۡمِسِۖ إِن  
َ
ا بِٱلۡأ ن َتۡقُتلَنِي َكَما َقَتلَۡت َنۡفَسُۢ

َ
تُرِيُد أ

َ
َيَُٰموَسيَٰٓ أ

ن  
َ
ۡرِض َوَما تُرِيُد أ

َ
ن تَُكوَن َجبهاٗرا فِي ٱلۡأ

َ
هٓا أ تُرِيُد إِل

 ١٩ تَُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡصلِِحينَ 

ر این هنگام[ مردی ]که از دوستان موسی بود[ از  . و ]د20

دورترین نقطۀ شهر شتابان آمد ]و[ گفت: »ای موسی، 

اند؛  بزرگان ]قوم فرعون[ دربارۀ کشتنت به مشورت نشسته

درنگ ]از شهر[ خارج شو ]که[ من قطعاً خیرخواهت پس بی

 هستم«. 

قَۡصا ٱلَۡمِديَنةِ يَۡسَعىَٰ قَ 
َ
ِۡن أ اَل َيَُٰموَسيَٰٓ إِنه  وََجآَء رَُجل  م 

تَِمُروَن بَِك لَِيۡقُتلُوَك فَٱۡخُرۡج إِن ِي لََك ِمَن  
ۡ
ٱلَۡملََأ يَأ

َِٰصِحينَ   ٢٠ ٱلنه

. موسی با ترس و نگرانی از شهر خارج شد ]و[ گفت:  21

 »پروردگارا، مرا از ]آسیبِ[ ستمکاران نجات بده«. 
 ِ  َنج ِنِي ِمَن ٱلَۡقوِۡم  فََخَرَج ِمۡنَها َخآئِٗفا َيتََرقهُبۖۡ قَاَل َرب 

َٰلِِمينَ   ٢١ ٱلظه

. و چون به سوی ]شهر[ َمدیَن روی آورد گفت: »امید  22

 است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند«. 
ن َيۡهِديَنِي َسَوآَء  

َ
َه تِلَۡقآَء َمۡدَيَن قَاَل َعَسيَٰ َرب ِٓي أ ا تَوَجه َولَمه

بِيلِ   ٢٢ ٱلسه

]چاه[ آب مدین رسید، بر سرِ چاه، . و هنگامی که به  23

دهند و گروهی از مردم را دید که ]چهارپایان خود را[ آب می

نزدیک آنان دو زن را دید که ]گوسفندانشان را[ کنار 

گرفتند. ]موسی[ گفت:  کشیدند ]و از دیگران فاصله میمی

ان خود را آب  کنید؟ ]چرا گوسفند»شما چه می

دهیم ما ]به گلۀ خود[ آب نمیدهید؟[« آنان گفتند: »نمی 

ها ]گوسفندانشان را از آب[ برگردانند ]و چاه تا این چوپان

شود[. و پدرمان پیرمردی کهنسال است ]و آب خلوت 

 توانایی این کار را ندارد[«.

اِس يَۡسُقوَن   َِن ٱلنه ٗة م  مه
ُ
ا َوَرَد َمآَء َمۡدَيَن وََجَد َعلَۡيهِ أ َولَمه

 ِ َتيِۡن تَُذوَداِنِۖ قَاَل َما َخۡطُبُكَماۖۡ قَالََتا  َووََجَد ِمن ُدون
َ
ِهُم ٱۡمَرأ

بُونَا َشۡيخ  َكبِير  
َ
ۖۡ َوأ  ٢٣ لَا نَۡسِقى َحتهيَٰ يُۡصِدَر ٱلر ِعَآُء

. موسی به ]گوسفندان[ آن دو زن آب داد؛ آنگاه به  24

سوی سایه بازگشت و گفت: »پروردگارا، به هر خیری که  

 مندم«.برایم بفرستی، سخت نیاز

نَزلَۡت  
َ
ِ إِن ِي لَِمآ أ ِ َفَقاَل َرب 

ل  ِ هيَٰٓ إِلَي ٱلظ  فََسَقىَٰ لَُهَما ُثمه تََول
 ٢٤ إِلَيه ِمۡن َخيٖۡر فَقِير  

که با شرم و حیا در حالی  . آنگاه یکی از آن دو ]زن[ ـ25

ـ نزدش آمد و گفت: »پدرم تو را دعوت  داشتگام برمی 

بروی[ تا مزد آنکه ]گوسفندان[ را  کند ]که نزدش می

برایمان آب دادی به تو بپردازد«. چون ]موسی[ نزد او رفت و 

سرگذشت خویش را برایش حکایت کرد، وی گفت: »نترس  

 ای«. که از گروه ستمکار نجات یافته

بِي  
َ
َُٰهَما َتۡمِشي عَلَى ٱۡستِۡحَيآٖء قَالَۡت إِنه أ فََجآَءتُۡه إِۡحَدى

ا َجآَءهُۥ َوَقصه  يَۡدُعوَك لِيَ  ۡجَر َما َسَقيَۡت لََناْۚ فَلَمه
َ
ۡجزِيََك أ

َعلَۡيهِ ٱلَۡقَصَص قَاَل لَا َتخَۡفۖۡ َنجَۡوَت ِمَن ٱلَۡقوِۡم  
َٰلِِمينَ   ٢٥ ٱلظه

. یکی از آن دو ]دختر[ گفت: »پدر جان، او را استخدام 26

توانی به کار تردید، بهترین کسی که میکن ]زیرا[ بی

است که نیرومند و امانتدار باشد ]و او چنین  بگیری، آن  

 است[«. 

بَِت ٱۡسَتـ ِۡجۡرُهۖۡ إِنه َخيَۡر َمِن ٱۡسَتـ َۡجۡرَت  
َ
أ َُٰهَما َيَٰٓ قَالَۡت إِۡحَدى

ِمينُ 
َ
 ٢٦ ٱلَۡقوِيُّ ٱلۡأ
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خواهم یکی از دو . ]پیرمرد به موسی[ گفت: »می27

که هشت  ات درآورم؛ به این ]شرط[ دخترم را به همسری

برایم کار کنی؛ و اگر ]این کار را[ تا ده سال ادامه   سال

خواهم بر  دهی، لطف و محبتی از سوی توست و من نمی

تو سخت بگیرم. ان شاء هللا مرا شایسته ]و نیکوکار[ 

 خواهی یافت«.

ن  
َ
نِكَحَك إِۡحَدى ٱبۡنََتيه َهََٰتيِۡن عَلَىَٰٓ أ

ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
قَاَل إِن ِٓي أ

ُجَرنِي ثََمَٰنِ 
ۡ
ۡتَمۡمَت َعۡشٗرا فَِمۡن ِعنِدَكۖۡ َوَمآ  تَأ

َ
َي ِحَجٖجِۖ فَإِۡن أ

ُ ِمَن   ُشقه َعلَۡيَكْۚ َسَتِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱَّلله
َ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
أ

َٰلِِحينَ   ٢٧ ٱلصه

. ]موسی[ گفت: »این ]قرارداد[ میان من و تو باشد که  28

هر کدام از این دو مدت ]هشت یا ده سال[ را که انجام 

ام[؛ پس ستمی بر من نباشد ه عهِد خود وفا کردهدادم ]ب

گوییم گواه  ]و نخواهی که بیشتر بمانم[؛ و هللا بر آنچه می

 است«.

َجلَيِۡن قََضۡيُت فَلَا ُعۡدَوََٰن  
َ
َما ٱلۡأ يه

َ
َٰلَِك بَيۡنِي َوبَۡيَنَكۖۡ أ قَاَل َذ

ُ عَلَىَٰ َما َنُقوُل َوكِيل   ۖۡ َوٱَّلله  ٢٨ عَلَىه

سی ]آن[ مدت ]معی ن[ را به پایان که مو. هنگامی 29

اش ]از مدین به سوی مصر[ حرکت رساند و همراه خانواده

کرد، ]ناگهان در تاریکِی شب،[ از سوی ]کوه[ طور آتشی  

اش گفت: »]اینجا[ بایستید كه من آتشى دید؛ به خانواده

]از دور[ دیدم. شاید خبری از آن برایتان بیاورم یا شعلۀ  

 گرم شوید«.  آتشی ]بیاورم[ تا

ۦٓ َءانََس ِمن   ۡهلِهِ
َ
َجَل وََساَر بِأ

َ
ا قََضيَٰ ُموَسي ٱلۡأ ۞فَلَمه

ۡهلِهِ ٱۡمُكُثٓواْ إِن ِٓي َءانَۡسُت نَاٗرا 
َ
ورِ نَاٗراۖۡ قَاَل لِأ َجانِِب ٱلطُّ

ارِ لََعلهُكۡم   َِن ٱلنه ۡو َجۡذَوةٖ م 
َ
ِۡنَها ِبخَبٍَر أ لهَعل ِٓى َءاتِيُكم م 

 ٢٩ تَۡصَطلُونَ 

. وقتی به آن آتش نزدیک شد، در کنارۀ راست آن 30

سرزمین، در منطقۀ پربرکت ]طور[، از ]میان[ یک درخت ندا 

تردید من هللا، پروردگار داده شد که: »ای موسی، بی

 جهانیانم. 

ۡيَمِن فِي ٱلُۡبۡقَعةِ  
َ
ََٰها نُوِدَي ِمن َشَِٰٕيِط ٱلَۡوادِ ٱلۡأ تَى

َ
آ أ فَلَمه

ُ َربُّ  ٱلُۡمَبََٰرَكةِ ِمَن  نَا ٱَّلله
َ
ن َيَُٰموَسيَٰٓ إِن ِٓي أ

َ
َجَرةِ أ ٱلشه

 ٣٠ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

. و عصایت را بیفکن«. وقتی ]موسی عصایش را افکند  31

جنبد، ]از ترس[ پشت و[ آن را دید که همچون ماری مى

کرد و گریخت و بازنگشت. ]ندا آمد:[ »ای موسی، پیش آی  

 ای.ایمن شدهو نترس. قطعاً تو از ]آسیب خطرات[ 

هيَٰ ُمۡدبِٗرا   نهَها َجآن   َول
َ
ا َرَءاَها َتۡهتَزُّ َكأ لِۡق َعَصاَكْۚ فَلَمه

َ
ۡن أ

َ
َوأ

قۡبِۡل َولَا َتخَۡفۖۡ إِنهَك ِمَن ٱٓأۡلِمنِينَ 
َ
ِۡبْۚ َيَُٰموَسيَٰٓ أ  ٣١ َولَۡم ُيَعق 

. و دستت را در گریبانت فرو بر ]تا[ سپید و بدون عیب ]و  32

شود؛ و ]براى رهایى[ از این  [ خارج بدون بیماری پیسی

ات  ترس، دستانت را به سمت خود جمع كن ]و به سینه

بچسبان[. این دو ]معجزۀ عصا و ید بَیضا[ دو دلیل ]روشن[  

از سوی پروردگارت برای فرعون و بزرگاِن ]قوِم[ اوست. به  

 راستی که آنان گروهی نافرمانند«. 

ۡج َبۡيَضآَء ِمۡن َغيِۡر ُسوٖٓء  ٱۡسلُۡك يََدَك فِي َجۡيبَِك َتخۡرُ 
َوٱۡضُمۡم إِلَۡيَك َجَناَحَك ِمَن ٱلرهۡهِبِۖ فََذَٰنَِك بُۡرَهََٰناِن ِمن  

َِٰسقِينَ  ۦْٓۚ إِنهُهۡم َكانُواْ قَۡوٗما َف ب َِك إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِ  ٣٢ ره

. ]موسی[ گفت: »پروردگارا، من یکی از آنان را ]بدون 33

ترسم که ]به قصاص آن قتل،[ مرا  میام؛ عمد[ کشته

 بکشند.

ن َيۡقُتلُونِ 
َ
َخاُف أ

َ
ِ إِن ِي َقَتلُۡت ِمۡنُهۡم َنۡفٗسا فَأ  ٣٣ قَاَل َرب 

ـ زبانش از من شیواتر است؛ پس او را  . و برادرم ـ هارون34

ام را تأیید کند؛ همراهم بفرست تا یاورم باشد و راستگویی

 ترسم مرا تكذیب کنند«.زیرا می

ۡرِسلُۡه َمعَِى رِۡدٗءا  
َ
فَۡصُح ِمن ِي لَِساٗنا فَأ

َ
ِخي َهَُٰروُن ُهَو أ

َ
َوأ

بُونِ  ِ ن يَُكذ 
َ
َخاُف أ

َ
قُنِٓيِۖ إِن ِٓي أ ِ  ٣٤ يَُصد 
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. ]هللا[ فرمود: »تو را با ]پیوستِن[ برادرت تقویت خواهیم  35

دهیم که ]فرعونیان  نمود و سلطه و برتری برایتان قرار می

نیابند؛ و به ]برکتِ[ معجزاتمان ]که در  هرگز[ به شما دست 

که از شما پیروی کند،  اختیار دارید[ شما و هر کس 

 پیروزید«.

ِخيَك َوَنجَۡعُل لَُكَما ُسلَۡطَٰٗنا فَلَا  
َ
قَاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأ

نُتَما َوَمِن ٱتهَبَعُكَما ٱلَۡغَٰلُِبونَ 
َ
ْۚ أ  ٣٥ يَِصلُوَن إِلَۡيُكَما أَـِبَيَٰتَِنآ

. هنگامی که موسی با معجزات روشن ما به سویشان  36

آمد، گفتند: »این ]چیزی[ نیست مگر جادویی ساختگی؛ و  

ما هرگز این ]ادعای عبادت هللا به یگانگی[ را از پدرانمان 

 ایم«.نشنیده

ها ِسۡحر    وَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنا َبي َِنَٰٖت قَالُواْ َما َهََٰذآ إِل ا َجآَءُهم مُّ فَلَمه
لِينَ مُّ  وه

َ
 ٣٦ ۡفتَٗرى َوَما َسِمۡعَنا بَِهََٰذا فِٓي َءابَآئَِنا ٱلۡأ

داند چه كسى . و موسی گفت: »پروردگارم بهتر مى37

تر است که[ عاقبت هدایت را از نزد او آورده است و ]آگاه

تردید، ستمکاران رستگار نیِک آن سرا براى کیست. بی

 شوند«. نمی 

ۡعلَُم بَِمن َجآَء بِٱلُۡهَدىَٰ ِمۡن ِعنِدهِۦ  َوَقاَل ُموَسيَٰ َرب ِٓي 
َ
أ

َٰلُِمونَ  ِۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح ٱلظه ارِ َٰقَِبُة ٱلده  ٣٧ َوَمن تَُكوُن لَُهۥ َع

. فرعون گفت: »ای بزرگان، معبودی جز خود برایتان 38

شناسم؛ پس ای هامان، برایم آتشی بر گِل برافروز ]و نمی 

ساز؛ باشد که از معبوِد موسی آجر بپز[ آنگاه برج بلندی ب 

 پندارم«. باخبر شوم؛ هر چند که قطعاً او را دروغگو می

ٍَٰه   ِۡن إَِل َها ٱلَۡملَُأ َما َعلِۡمُت لَُكم م  يُّ
َ
أ َوَقاَل فِرَۡعۡوُن َيَٰٓ

يِن فَٱۡجَعل ل ِي َصۡرٗحا   ِ ۡوقِۡد لِي َيََٰهََٰمَُٰن عَلَى ٱلط 
َ
َغيِۡري فَأ

لُِع  طه
َ
َِٰذبِينَ لهَعل ِٓى أ ُظنُُّهۥ ِمَن ٱلَۡك

َ
 ٣٨ إِلَيَٰٓ إَِلَٰهِ ُموَسيَٰ َوِإن ِي لَأ

. و او ]= فرعون[ و لشکریانش به ناحق در سرزمین  39

کشی کردند و پنداشتند که به سوی ما ]مصر[ سر

 شوند.بازگردانده نمی 

 ْ ِ َوَظنُّٓوا ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق 
َ
نهُهۡم    َوٱۡسَتۡكبََر ُهَو وَُجُنوُدهُۥ فِي ٱلۡأ

َ
أ

 ٣٩ إِلَۡيَنا لَا يُرَۡجُعونَ 

. ]ما[ او و لشکریانش را ]به عذاب[ فروگرفتیم و آنان را  40

 به دریا انداختیم؛ پس بنگر که عاقبت ستمکاران چگونه بود. 
ۖۡ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن   َخۡذَنَُٰه وَُجُنوَدهُۥ َفَنَبۡذَنَُٰهۡم فِي ٱلَۡيم ِ

َ
فَأ

َٰلِِمينَ  َٰقَِبُة ٱلظه  ٤٠ َع

. و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که ]پیروانشان را[ به  41

 شوند.کردند؛ و روز قیامت یاری نمیآتش ]دوزخ[ دعوت می
ارِِۖ َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا   ٗة يَۡدُعوَن إِلَي ٱلنه ئِمه

َ
وََجَعلَۡنَُٰهۡم أ

 ٤١ يُنَصُرونَ 

روز قیامت . در این دنیا، به دنبالشان لعنت روانه کردیم و 42

 منظرند. ]نیز[ زشت
َِن   ۖۡ َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ ُهم م  ۡنَيا لَۡعَنٗة ۡتَبۡعَنَُٰهۡم فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ

َ
َوأ

 ٤٢ ٱلَۡمۡقُبوِحينَ 

های پیشین را نابود . و به راستی، پس از آنکه امت43

نمودیم، به موسی کتاب ]تورات[ دادیم که ]دارای[ 

ای مردم بود؛ باشد که  ها و هدایت و رحمتی برروشنگری

 پند پذیرند. 

ۡهلَۡكَنا ٱلُۡقُروَن  
َ
َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب ِمنُۢ َبۡعِد َمآ أ

ُرونَ  ولَيَٰ بََصآئَِر لِلنهاِس وَُهٗدى َوَرۡحمَٗة لهَعلهُهۡم َيَتَذكه
ُ
 ٤٣ ٱلۡأ

. و تو ]ای پیامبر،[ آنگاه که فرمان ]نبوت[ را به موسی 44

م در دامنۀ غربی ]کوه طور[ حضور نداشتی و از  دادیمی

 گواهان ]نیز[ نبودی. 

ۡمَر َوَما  
َ
ِ إِۡذ قََضۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسي ٱلۡأ َوَما ُكنَت ِبجَانِِب ٱلَۡغۡربِي 

َِٰهِدينَ   ٤٤ ُكنَت ِمَن ٱلشه
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های هایی آفریدیم و سال. و ]ما پس از موسی[ نسل45

را فراموش کردند[؛ و طوالنی بر آنان گذشت ]و پیمان الهی 

تو در میان اهل َمدیَن اقامت نداشتی ]كه از داستان 

موسی باخبر باشی و[ آیات ما را بر آنان ]= مردم مکه[  

بخوانى؛ بلکه ما بودیم که ]این آیات را به سویت[  

 فرستادیم. می

ْۚ َوَما ُكن نَا قُُروٗنا َفَتَطاَوَل َعلَۡيِهُم ٱلُۡعُمُر
ۡ
نَشأ

َ
َت  َوَلَِٰكنهآ أ

ۡهِل َمۡدَيَن َتۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتَِنا َوَلَِٰكنها ُكنها 
َ
ثَاوِٗيا فِٓي أ

 ٤٥ ُمۡرِسلِينَ 

. و آنگاه كه ]به موسى[ ندا دادیم، تو در كنار كوه طور  46

نبودى؛ ولى به عنوان رحمتى از سوی پروردگارت ]به تو  

به  اى دهندهوحى نمودیم[ تا گروهى را كه پیش از تو بیم

سراغشان نیامده است ]با این آیات[ بیم دهى؛ باشد که  

 پند پذیرند. 

ِن   ۡحمَٗة م  ورِ إِۡذ نَاَدۡيَنا َوَلَِٰكن ره َوَما ُكنَت ِبجَانِِب ٱلطُّ
ِن َقۡبلَِك لََعلهُهۡم   ِن نهِذيرٖ م  َُٰهم م  تَى

َ
آ أ ب َِك لُِتنِذَر قَۡوٗما مه ره

ُرونَ   ٤٦ َيَتَذكه

کافران اتمام حجت کردیم[ تا وقتی به کیفر کارهایی  . ]با 47

رسد اند مصیبتى به آنها میكه در گذشته مرتكب شده

نگویند: »پروردگارا، چرا پیامبری بر ما نفرستادی تا از آیاتت 

 پیروی کنیم و از مؤمنان باشیم؟« 

يِۡديِهۡم َفَي 
َ
َمۡت أ ِصيَبُۢة بَِما قَده ن تُِصيَبُهم مُّ

َ
ُقولُواْ  َولَۡولَٓا أ

ۡرَسلَۡت إِلَۡيَنا رَُسولٗا َفَنتهبَِع َءاَيَٰتَِك َونَُكوَن  
َ
َربهَنا لَۡولَٓا أ

 ٤٧ ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

. ولى هنگامى كه ]پیامبرِ[ حق، از جانب ما به  48

سراغشان آمد، ]یهود از سرِ لجاجت[ گفتند: »چرا 

معجزاتی همانند موسى به او داده نشده است؟« ]در  

ان بگو:[ »مگر ]یهود[ در گذشته معجزات موسى را  پاسخش

انكار نكردند؟« آنان گفتند: »]قرآن و تورات[ دو جادو هستند 

کنند« و گفتند: »ما تمام ]مطالب[ که یکدیگر را تأیید می

 كنیم«. آنها را انكار مى

وتَِي ِمۡثَل 
ُ
ا َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ ِمۡن ِعنِدنَا قَالُواْ لَۡولَٓا أ َمآ  فَلَمه

ۖۡ قَالُواْ   وتَِي ُموَسيَٰ ِمن َقۡبُل
ُ
َولَۡم يَۡكُفُرواْ بَِمآ أ

َ
ْۚ أ وتَِي ُموَسيَٰٓ

ُ
أ

ٖ َكَٰفُِرونَ 
 ٤٨ ِسۡحَراِن تََظََٰهَرا َوَقالُٓواْ إِنها بِكُل 

. بگو: »اگر راستگویید، از جانب هللا، كتابى  49

تر از این دو ]کتاب[ بیاورید تا من نیز از آن پیروى  بخش هدایت

 كنم«.

تهبِۡعُه  
َ
ۡهَدىَٰ ِمۡنُهَمآ أ

َ
ِ ُهَو أ ِۡن ِعنِد ٱَّلله تُواْ بِِكَتَٰٖب م 

ۡ
قُۡل فَأ

 ٤٩ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

. اگر ]قریش[ به درخواستت پاسخی ندادند، بدان که  50

کنند؛ و کیست آنان فقط از هوای نفسشان پیروی می

از هوای   تر از آن کس که بدون رهنمودی از سوی هللا، گمراه

تردید، هللا گروه ستمکار را  کند؟ بینفسش پیروی می

 کند.هدایت نمی 

ۡهَوآَءُهۡمْۚ َوَمۡن  
َ
نهَما يَتهبُِعوَن أ

َ
هۡم يَۡسَتِجيُبواْ لََك فَٱۡعلَۡم أ فَإِن ل

َ لَا   ِْۚ إِنه ٱَّلله َِن ٱَّلله َُٰه بَِغيِۡر ُهٗدى م  ِن ٱتهَبَع َهَوى َضلُّ ِممه
َ
أ

َٰلِِمينَ َيۡهِدي ٱلَۡقوۡ   ٥٠ َم ٱلظه

. و به راستی، ما این آیات ]و حکایات[ را یکی پس از  51

دیگری برای آنان ]= مشرکان و یهود[ نازل کردیم؛ باشد که 

 پند گیرند.

ُرونَ  لَۡنا لَُهُم ٱلَۡقۡوَل لََعلهُهۡم َيَتَذكه  ٥١ ۞َولََقۡد وَصه

[ به  که پیش از این ]آیات الهی[ کتاب ]تورات. کسانی 52

 آورندایم، به این ]قرآن[ نیز ایمان میآنان داده
هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلِهِۦ ُهم بِهِۦ يُۡؤِمُنونَ   ٥٢ ٱل

گویند: »به  شود، می. و چون ]آیاتش[ بر آنان خوانده می53

آن ایمان آوردیم. یقیناً سخن حقی از جانب پروردگارمان 

ما پیش از ]نزول[ آن نیز تسلیم است. به راستی که 

 ایم«.]فرمان پروردگار[ بوده

ب َِنآ إِنها  ۦٓ إِنهُه ٱلۡحَقُّ ِمن ره َوِإَذا ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم قَالُٓواْ َءاَمنها بِهِ
 ٥٣ ُكنها ِمن َقۡبلِهِۦ ُمۡسلِِمينَ 
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. اینانند که به پاسِ آنکه شکیبایی ورزیدند، پاداششان را  54

ها را دفع گیرند و با کارهای نیک، ]گناهان و[ بدیمی دو بار 

 نمایند. ایم انفاق میکنند و از آنچه به آنان روزی دادهمی

َتيِۡن بَِما َصبَُرواْ َويَۡدَرُءوَن   ره ۡجرَُهم مه
َ
ْوَلَٰٓئَِك يُۡؤتَۡوَن أ

ُ
أ

ا َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ  ي ِئََة َوِممه  ٥٤ بِٱلۡحََسَنةِ ٱلسه

هر گاه سخنی بیهوده ]و ناشایست از اهل کتاب[ . و 55

گردانند و میتوجهی[ از آن روی شنوند، ]با بیمی

گویند: »]پاداش[ کارهای ما برای ماست و ]کیفرِ[ می

کارهای شما از آِن شماست؛ ]شما از آزار و ناسزاِی ما[ در  

 صحبتی با[ جاهالن نیستیم«.امانید. ما به دنباِل ]هم

ۡعَمَٰلَُنا َولَُكۡم  َوِإَذا سَ 
َ
ۡعرَُضواْ َعۡنُه َوَقالُواْ لََنآ أ

َ
ِمُعواْ ٱللهۡغَو أ

ۡعَمَٰلُُكۡم َسَلٌَٰم َعلَۡيُكۡم لَا نَبَۡتِغى ٱلَۡجَِٰهلِينَ 
َ
 ٥٥ أ

توانی هر کس را دوست تردید، تو نمی. ]ای پیامبر،[ بی56

کنی؛ بلکه  داشته باشی ]به اجبار به راه راست[ هدایت 

کند و او به  که هر کس را بخواهد هدایت میهللا است 

 .یافتگان داناتر است]حال[ راه

  ْۚ َ َيۡهِدي َمن يََشآُء ۡحَبۡبَت َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ
إِنهَك لَا َتۡهِدي َمۡن أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 
َ
 ٥٦ وَُهَو أ

. و ]مشرکان[ گفتند: »اگر همراه تو از هدایت پیروی 57

ربایند«. آیا ما آنان را در حرم نمان میکنیم، ما را از سرزمی

ای از  امنی جای ندادیم که انواع محصوالت ـ به عنوان روزی

گردد؟ ولی بیشتر آنان جانب ما ـ به سویشان سرازیر می

 دانند.های الهی را[ نمی ]قدر نعمت

وَ 
َ
ْۚ أ ۡرِضَنآ

َ
ۡف ِمۡن أ لَۡم  َوَقالُٓواْ إِن نهتهبِِع ٱلُۡهَدىَٰ َمَعَك ُنَتَخطه

ِۡزٗقا   ِ َشۡيٖء ر 
هُهۡم َحَرًما َءاِمٗنا ُيجَۡبيَٰٓ إِلَۡيهِ َثَمَرَُٰت ُكل  ن ل ِ ُنَمك 

ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
هُدنها َوَلَِٰكنه أ ِن ل  ٥٧ م 

. و چه بسیار ]مردم[ شهرهایی را نابود ساختیم که ]از  58

[ در زندگی خویش، طغیان و سرکشی کرده شد ت رفاه 

  شدۀ[ آنان است که پس از آنان ـهای ]ویرانین خانهبودند. ا

ـ ]کسی[ در آنها سکونت نکرده است و ما وارث جز اندکی 

 آنان بودیم.

ِۭ بَِطَرۡت َمعِيَشَتَهاۖۡ فَتِلَۡك َمَسَِٰكُنُهۡم   ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡريَة
َ
َوَكۡم أ

ها قَلِيلٗاۖۡ َوُكنها  ِنُۢ َبۡعِدهِۡم إِل َٰرِثِينَ لَۡم تُۡسَكن م   ٥٨ َنحُۡن ٱلَۡو

کند، مگر . و پروردگارت هرگز ]مردم[ شهرها را نابود نمی59

آنکه در شهر بزرگی از آنها ]همچون مکه[ پیامبری بفرستد 

که آیات ما را بر آنان بخواند؛ و ما هرگز شهرها را نابود 

 اند.نکردیم، مگر آنکه ساکنانش ]کافر و[ ستمکار بوده

َِها رَُسولٗا  َوَما َكاَن َربُّ  م 
ُ
َك ُمۡهلَِك ٱلُۡقَرىَٰ َحتهيَٰ َيۡبَعَث فِٓي أ

ۡهلَُها  
َ
ها َوأ َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتَِناْۚ َوَما ُكنها ُمۡهلِكِي ٱلُۡقَرىَٰٓ إِل

 ٥٩ َظَٰلُِمونَ 

. و آنچه به شما داده شده است، بهره]ی گذرا[ و زینتِ  60

تر است. ر و پایدارزندگی دنیاست؛ و آنچه نزد هللا است، بهت

 اندیشید؟آیا نمی 

ۡنَيا َوزِيَنُتَهاْۚ َوَما  ةِ ٱلدُّ ِن َشۡيٖء َفَمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ وتِيُتم م 
ُ
َوَمآ أ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
ْۚ أ ۡبَقىَٰٓ

َ
ِ َخيۡر  َوأ  ٦٠ ِعنَد ٱَّلله

ایم و به آن خواهد . آیا کسی که به او وعدۀ نیکو داده61

را از بهرۀ زندگی دنیا رسید، همچون کسی است که او 

ایم و روز قیامت از ]جمله[ احضارشدگان برخوردار ساخته

 ]در آتش دوزخ[ است؟ 

تهۡعَنَُٰه َمَتََٰع   َفَمن وََعۡدَنَُٰه وَۡعًدا َحَسٗنا َفُهَو َلَٰقِيهِ َكَمن مه
َ
أ

ۡنَيا ُثمه ُهَو يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ ِمَن ٱلُۡمۡحَضِرينَ  ةِ ٱلدُّ  ٦١ ٱلۡحََيوَٰ

دهد و ]یاد کن از[ روزى كه هللا به آنان ندا مى . و62

: افرادى كه شریکاِن من ]در عبادت[  فرماید مى

 پنداشتید كجا هستند؟« می

هِذيَن ُكنُتۡم   ۡيَن ُشَركَآِءَي ٱل
َ
َويَۡوَم ُيَنادِيِهۡم َفَيُقوُل أ

 ٦٢ تَزُۡعُمونَ 
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. کسانی ]از سران کفار[ که عذاب برایشان حتمی 63

یند: »پروردگارا، اینها کسانی هستند که ما  گواست می

گمراهشان کردیم. ]آری،[ آنان را گمراه کردیم، چنان که  

]خود نیز[ گمراه شدیم. از ]شرک و توسل[ آنان به سویت  

کردند جوییم. ]در حقیقت،[ آنان ما را عبادت نمی بیزاری می

 کردند[«.]بلکه شیطان را عبادت می

هِذيَن َحقه عَ  ۡغَوۡيَنآ  قَاَل ٱل
َ
هِذيَن أ ُؤلَآِء ٱل لَۡيِهُم ٱلَۡقۡوُل َربهَنا َهَٰٓ

نَآ إِلَۡيَكۖۡ َما َكانُٓواْ إِيهانَا  
ۡ
ۡغَوۡيَنَُٰهۡم َكَما َغَوۡيَناۖۡ َتبَرهأ

َ
أ

 ٦٣ َيۡعُبُدونَ 

شود: »شریکانتان را ]که به  . و ]به مشرکان[ گفته می64

تان کنند[«؛  فرابخوانید ]تا یاریکردید[ جای هللا عبادت می

دهند و خوانند، ولی پاسخی به اینان نمیآنگاه آنان را می

یافته  کنند[ کاش هدایت بینند ]و آرزو میعذاب ]دوزخ[ را می

 بودند.

َوقِيَل ٱۡدُعواْ ُشَرَكآَءُكۡم فََدَعوُۡهۡم فَلَۡم يَۡسَتِجيُبواْ لَُهۡم  
نه 

َ
ُواْ ٱلَۡعَذاَبْۚ لَۡو أ

َ
 ٦٤ ُهۡم َكانُواْ َيۡهَتُدونَ َوَرأ

فرماید: »به  دهد و می که ]هللا[ به آنان ندا می . و روزی65

 ]دعوتِ[ پیامبران چه پاسخی دادید؟«
َجبُۡتُم ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

َ
 ٦٥ َويَۡوَم ُيَنادِيِهۡم َفَيُقوُل َماَذآ أ

هایی که برای توجیه  . در آن روز، همۀ دالیل ]و بهانه66

گردد و از ]شدت عذاب، از حاِل[ آنان پنهان می دارند[ از

 پرسند.یکدیگر نمی 

ۢنَبآُء يَۡوَمئِٖذ َفُهۡم لَا يَتََسآَءلُونَ 
َ
 ٦٦ َفَعِمَيۡت َعلَۡيِهُم ٱلۡأ

که توبه کند و ایمان آوَرد و کار شایسته  . اما کسی 67

 انجام دهد، امید است که از رستگاران باشد. 
ا َمن تَاَب َوءَ  مه

َ
ن يَُكوَن  فَأ

َ
اَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا َفَعَسيَٰٓ أ

 ٦٧ ِمَن ٱلُۡمۡفلِِحينَ 

آفریند و ]هر کس را  . و پروردگارت هر چه بخواهد می68

گزیند. مشرکان اختیاری  بخواهد به عبادت و پیامبری[ برمی

ندارند ]که در این مورد اعتراض کنند[. هللا از چیزهایی که با 

 و برتر است. دانند منزهاو شریک می 

ْۚ ُسۡبَحََٰن   ُۗ َما َكاَن لَُهُم ٱلۡخِيََرُة َوَربَُّك َيخۡلُُق َما يََشآُء َويَۡخَتاُر
ا يُۡشِرُكونَ  ِ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه  ٦٨ ٱَّلله

کنند و هایشان پنهان می. و پروردگارت آنچه در سینه69

 داند. سازند، ]همه را[ میآنچه آشکار می
 ٦٩ ِكنُّ ُصُدورُُهۡم َوَما ُيۡعلُِنونَ َوَربَُّك َيۡعلَُم َما تُ 

حق[ جز او نیست.  . و او هللا است که هیچ معبودی ]به70

ستایش در دنیا و آخرت برای اوست و ُحکم ]و فرمانروایی  

نیز[ از آِن اوست و ]همگی[ به سوی او بازگردانده 

 شوید.می

ها ُهَوۖۡ لَُه  ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل ولَيَٰ َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَُه  وَُهَو ٱَّلله
ُ
ٱلۡحَۡمُد فِي ٱلۡأ

 ٧٠ ٱلۡحُۡكُم َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

. ]به مشرکان[ بگو: »به من بگویید اگر هللا ]تاریکِی[ 71

شب را تا روز قیامت بر شما پاینده گردانَد، كدام معبود به  

آوَرد؟ آیا ]سخن حق را[  جز هللا برایتان روشنى مى

 شنوید؟« نمی 

هۡيَل َسۡرَمًدا إِلَيَٰ يَۡوِم  قُ  ُ َعلَۡيُكُم ٱل َرَءۡيُتۡم إِن َجَعَل ٱَّلله
َ
ۡل أ

فَلَا  
َ
ِۚ أ تِيُكم بِِضَيآٍء

ۡ
ِ يَأ ٌَٰه َغيُۡر ٱَّلله ٱلۡقَِيََٰمةِ َمۡن إَِل

 ٧١ تَۡسَمُعونَ 

. بگو: »به من بگویید اگر هللا ]روشنایِی[ روز را تا روز 72

م معبود جز هللا شبی قیامت بر شما پاینده گردانَد، كدا

های  آورد که در آن آرام بگیرید؟ آیا ]این نشانهبرایتان می

 بینید؟قدرت الهی را[ نمی

َهاَر َسۡرَمًدا إِلَيَٰ يَوِۡم   ُ َعلَۡيُكُم ٱلنه َرَءۡيُتۡم إِن َجَعَل ٱَّلله
َ
قُۡل أ

تِيُكم بِلَۡيٖل تَۡسُكُنونَ 
ۡ
ِ يَأ ٌَٰه َغيُۡر ٱَّلله  فِيهِِۚ  ٱلۡقَِيََٰمةِ َمۡن إَِل

فَلَا ُتۡبِصُرونَ 
َ
 ٧٢ أ
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. و هللا از رحمت خویش شب و روز را برایتان قرار داد تا 73

در شب آرام گیرید و در روز ]تالش کنید و[ از بخشش او  

 ]روزی[ بجویید و باشد که سپاس گزارید.

َهاَر لِتَۡسُكُنواْ فِيهِ   هۡيَل َوٱلنه ۡحمَتِهِۦ َجَعَل لَُكُم ٱل َوِمن ره
 ِ  ٧٣ َتبَۡتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ َول

دهد و که هللا به آنان ندا می . و ]یاد کن از[ روزی74

فرماید: »کجا هستند شریکانی که برای من  می

 پنداشتید؟«می

هِذيَن ُكنُتۡم   ۡيَن ُشَركَآِءَي ٱل
َ
َويَۡوَم ُيَنادِيِهۡم َفَيُقوُل أ

 ٧٤ تَزُۡعُمونَ 

گزینیم ]که پیامبر آنان از هر امتی، گواهی برمی . و 75

دهد[؛ سپس به آنان  است و در مورد کفرشان گواهی می

گوییم: »دلیل ]کفر و شرِک[ خویش را بیاورید«؛ پس  می

بافتند هایی که میدانند که حق از آِن هللا است و دروغمی

کردند[ محو و نابود گشته  ]و آنچه مشرکانه عبادت می

 است.

ةٖ َشِهيٗدا َفُقلَۡنا َهاتُواْ بُۡرَهََٰنُكۡم َفَعلُِمٓواْ   مه
ُ
ِ أ

َونَزَۡعَنا ِمن ُكل 
ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ  ِ وََضله َعۡنُهم مه نه ٱلۡحَقه َّلِله

َ
 ٧٥ أ

. قارون از قوم موسی بود؛ اما بر آنان فخرفروشی نمود؛ 76

حمل ها، آنقدر به وی داده بودیم که ]حتی[  و از گنجینه

که  هایش برای گروهی نیرومند مشکل بود. هنگامی کلید

]مردم[ قومش به او گفتند: »]به خاطر ثروتت، چنین مغرور  

تردید، هللا سرمستان را دوست و[ سرمست نباش. بی

 ندارد.

َُٰروَن َكاَن ِمن قَوِۡم ُموَسيَٰ َفَبَغىَٰ َعلَۡيِهۡمۖۡ َوَءاَتۡيَنَُٰه   ۞إِنه َق
ْولِي ٱلُۡقوهةِ إِۡذ  ِمَن ٱلُۡكُنوزِ َمآ 

ُ
 بِٱلُۡعۡصَبةِ أ

ُ
 إِنه َمَفاِتحَُهۥ لََتُنٓوأ

َ لَا ُيحِبُّ ٱلَۡفرِِحينَ  ۖۡ إِنه ٱَّلله  ٧٦ قَاَل لَُهۥ قَوُۡمُهۥ لَا َتۡفَرۡح

. و با آنچه هللا به تو بخشیده است، ]ثوابِ[ سرای آخرت 77

یز ات را از ]زندگی[ دنیا نرا بجوی و ]در عین حال،[ بهره

فراموش نکن؛ و چنان که هللا به تو نیکی کرده است، تو نیز  

]به بندگانش[ نیکی کن و هرگز در پِی تبهکاری ]و فساد[ 

 تردید، هللا مفسدان را دوست ندارد«. در زمین نباش. بی

ۖۡ َولَا تَنَس نَِصيَبَك   اَر ٱٓأۡلِخَرَة ُ ٱلده ََٰك ٱَّلله َوٱۡبَتِغ فِيَمآ َءاتَى
ۡنيَ  ُ إِلَۡيَكۖۡ َولَا َتۡبِغ  ِمَن ٱلدُّ ۡحَسَن ٱَّلله

َ
ۡحِسن َكَمآ أ

َ
اۖۡ َوأ

َ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡفِسِدينَ  ۡرِضِۖ إِنه ٱَّلله
َ
 ٧٧ ٱلَۡفَساَد فِي ٱلۡأ

. ]قارون[ گفت: »آنچه به من داده شده، در نتیجۀ ]قدرت  78

دانست که هللا  و[ دانشی است که نزد من است«. آیا نمی

ی نابود کرده بود که از او نیرومندتر و  هایی را پیش از ونسل

ثروتمندتر بودند؟ و ]روز قیامت، اینگونه[ مجرمان از  

حساب دوزخ شوند ]و بىگناهانشان پرسیده نمى 

 روند[.مى

َ قَۡد   نه ٱَّلله
َ
َولَۡم َيۡعلَۡم أ

َ
وتِيُتُهۥ عَلَىَٰ ِعلٍۡم ِعنِدٓيِۚ أ

ُ
قَاَل إِنهَمآ أ

ۡهلََك ِمن َقۡبلِهِۦ ِمَن 
َ
َشدُّ ِمۡنُه قُوهٗة  أ

َ
ٱلُۡقُروِن َمۡن ُهَو أ

ۡكثَُر َجمٗۡعاْۚ َولَا يُۡسـ َُل َعن ُذنُوبِِهُم ٱلُۡمۡجرُِمونَ 
َ
 ٧٨ َوأ

هایش در برابر قوم خویش  . قارون با ]تجمالت و[ زینت79

]از اطرافیان او[ که خواستار زندگی دنیا ظاهر شد. افرادی 

به قارون داده شده  بودند، گفتند: »ای کاش همانند آنچه

است ما ]نیز[ داشتیم. واقعاً او بهرۀ بزرگی ]از مال دنیا[ 

 دارد«.

َة   هِذيَن يُرِيُدوَن ٱلۡحََيوَٰ فََخَرَج عَلَىَٰ قَۡوِمهِۦ فِي زِيَنتِهِۖۦۡ قَاَل ٱل
  ٍ َُٰروُن إِنهُهۥ لَُذو َحظ  وتَِي َق

ُ
ۡنَيا َيَٰلَۡيَت لََنا ِمۡثَل َمآ أ ٱلدُّ

 ٧٩ َعِظيمٖ 

اما کسانی که دانش ]حقیقی[ یافته بودند، گفتند:  . 80

که ایمان آورده است و کارهای »وای بر شما! برای کسی 

کند، ثواب الهی بهتر است؛ و این ]سخن[ را  شایسته می

 پذیرند«. کسانی جز شکیبایان نمی

ِ َخيۡر  ل َِمنۡ  وتُواْ ٱلۡعِلَۡم َوۡيلَُكۡم ثََواُب ٱَّلله
ُ
هِذيَن أ   َوَقاَل ٱل

َٰبُِرونَ  ها ٱلصه ََٰهآ إِل ى  ٨٠ َءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحاْۚ َولَا يُلَقه
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اش در زمین فروبردیم؛ آنگاه  را همراه خانه . سپس قارون81

[ هللا یاری كنند هیچ گروهى نداشت كه او را در برابر ]عذاب

 و ]خود نیز[ نتوانست به خویشتن یاری رساند. 

ۡرَض َفَما َكاَن لَُهۥ ِمن فِئَةٖ  فََخَسۡفَنا بِهِۦ 
َ
َوبَِدارِهِ ٱلۡأ

ِ َوَما كَاَن ِمَن ٱلُۡمنَتِصِرينَ   ٨١ يَنُصُرونَُهۥ ِمن ُدوِن ٱَّلله

کردند به جای او باشند، که دیروز آرزو می. و کسانی 82

گفتند: »وای بر ما! گویی هللا است که  بامداد ]روز بعد[ می

دارد و ه بخواهد گسترده می]نعمت و[ روزی را بر هر کس ک

گرداند. اگر هللا بر ما من ت ننهاده بود، قطعاً ما  ]یا[ تنگ می

ُبرد، ای  را ]نیز به سزای سخنانمان به ژرفای زمین[ فرومی

 شوند.وای! گویی کافران هرگز رستگار نمی

 
َ
ۡمِس َيُقولُوَن َوۡيَكأ

َ
هِذيَن َتَمنهۡواْ َمكَانَُهۥ بِٱلۡأ ۡصَبَح ٱل

َ
نه  َوأ

ن  
َ
ۖۡ لَۡولَٓا أ ِۡزَق لَِمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦ َويَۡقِدُر َ يَبُۡسُط ٱلر  ٱَّلله

نهُهۥ لَا ُيۡفلُِح  
َ
ُ َعلَۡيَنا لَخََسَف بَِناۖۡ َوۡيَكأ نه ٱَّلله مه

َٰفُِرونَ   ٨٢ ٱلَۡك

دهیم . این سرای آخرت را ]فقط[ برای کسانی قرار می83

ن نیستند؛ و سرانجاِم که خواهان گردنکشی و فساد در زمی

 ]نیک[، از آِن پرهیزگاران است.

ا فِي   هِذيَن لَا يُرِيُدوَن ُعلُو ٗ اُر ٱٓأۡلِخَرةُ َنجَۡعلَُها لِل تِلَۡك ٱلده
ۡرِض َولَا فََساٗداْۚ َوٱلَۡعَٰقَِبُة لِلُۡمتهقِينَ 

َ
 ٨٣ ٱلۡأ

کس نیکی بیاورد، ]پاداشی[ بهتر از  . ]روز قیامت،[ هر 84

که کس بدی بیاورد، ]بداند[ کسانی ت و هر آن خواهد داش

کردند  اند، جز ]در برابر[ آنچه میکارهای ناشایست کرده 

 بینند.کیفر نمی

ي ِئَةِ فَلَا   ِۡنَهاۖۡ َوَمن َجآَء بِٱلسه َمن َجآَء بِٱلۡحََسَنةِ فَلَُهۥ َخيۡر  م 
 ْ ها َما َكانُوا ي ِـ َاِت إِل هِذيَن َعِملُواْ ٱلسه  ٨٤ َيۡعَملُونَ  ُيجَۡزى ٱل

که قرآن را ]نازل نمود و تبلیغ آن را[  . همان ]پروردگاری[ 85

بر تو واجب کرد، قطعاً تو را به جایگاهت ]در مکه[  

داند چه کسی گردانَد. بگو: »پروردگارم بهتر میبازمی 

 هدایت آورده است و چه کسی در گمراهِی آشکار است«. 

هِذي فَرََض  ب ِٓي  إِنه ٱل ِۚ قُل ره َك إِلَيَٰ َمَعادٖ َعلَۡيَك ٱلُۡقۡرَءاَن لََرآدُّ
بِينٖ  ۡعلَُم َمن َجآَء بِٱلُۡهَدىَٰ َوَمۡن ُهَو فِي َضَلَٰٖل مُّ

َ
 ٨٥ أ

. و ]پیش از بعثت،[ تو انتظار نداشتی که این کتاب 86

]آسمانی[ بر تو نازل شود. ]این نبود،[ مگر رحمتى از جانب 

 پشتیبان کافران نباش.پروردگارت. پس هرگز 

ِن   ها َرۡحمَٗة م  ن يُلَۡقىَٰٓ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتَُٰب إِل
َ
َوَما ُكنَت تَرُۡجٓواْ أ

َٰفِرِينَ  ب َِكۖۡ فَلَا تَُكوَننه َظِهيٗرا ل ِلَۡك  ٨٦ ره

[ آیات الهی ـ پس از آنكه  . و مبادا ]کافران[ تو را از ]تبلیغ87

را[ به سوی پروردگارت بر تو نازل شد ـ بازدارند! و ]مردم 

 دعوت کن و هرگز از مشرکان نباش.

نزِلَۡت إِلَۡيَكۖۡ َوٱۡدُع  
ُ
ِ َبۡعَد إِۡذ أ نهَك َعۡن َءاَيَِٰت ٱَّلله َولَا يَُصدُّ
 ٨٧ إِلَيَٰ َرب َِكۖۡ َولَا تَُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

. و معبود دیگری با هللا ]به نیایش[ نخوان. هیچ معبودی  88

او نیست. همه چیز فناپذیر است؛ مگر ]ذات حق[ جز ]به

جاوید و[ روی او. فرمانروایی ]تنها[ از آِن اوست و ]روز 

 شوید.قیامت، همگی[ به پیشگاه او تعالی بازگردانده می

ها ُهَوْۚ ُكلُّ َشۡيٍء   ََٰه إِل ًَٰها َءاَخَرۘ لَٓا إَِل ِ إَِل َولَا تَۡدُع َمَع ٱَّلله
 َ ۚۥْ ل ها وَۡجَهُه  ٨٨ ُه ٱلۡحُۡكُم َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ َهالٌِك إِل
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ الٓمٓ  . الم ]= الف. الم. میم[. 1

اند همین که ]به زبان[ بگویند: »ایمان . آیا مردم پنداشته2

گذارند و آزموده آوردیم«، آنان را ]به حال خود[ وامی

 شوند؟ نمی 

ن َيُقولُٓواْ َءاَمنها وَُهۡم لَا  
َ
ن ُيتَۡرُكٓواْ أ

َ
اُس أ َحِسَب ٱلنه

َ
أ

 ٢ ُيۡفَتُنونَ 

. و به راستی کسانی را که پیش از آنان بودند نیز آزمودیم 3

د جدا انو تا هللا کسانی را که ]دربارۀ ایمانشان[ راست گفته

 سازد و دروغگویان را ]نیز[ معلوم گردانَد.

هِذيَن َصَدقُواْ   ُ ٱل هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۖۡ فَلََيۡعلََمنه ٱَّلله َولََقۡد َفَتنها ٱل
َِٰذبِينَ   ٣ َولََيۡعلََمنه ٱلَۡك

اند کنند، پنداشته. آیا کسانی که کارهای ناشایسته می4

از عذابمان بگریزند[؟ چه  توانند ما را مغلوب نمایند ]و که می

 کنند!بد داوری می

ْۚ َسآَء َما   ن يَۡسبُِقونَا
َ
ي ِـ َاِت أ هِذيَن َيۡعَملُوَن ٱلسه ۡم َحِسَب ٱل

َ
أ

 ٤ َيحُۡكُمونَ 

. هر کس به دیدار هللا امید دارد، ]بداند که[ وعدۀ هللا قطعاً  5

 خواهد آمد و او تعالی شنوای داناست.
ِميُع  َمن َكاَن يَرُۡجواْ لَِقآ  ِ ٓأَلٖتِۚ وَُهَو ٱلسه َجَل ٱَّلله

َ
ِ فَإِنه أ َء ٱَّلله

 ٥ ٱلَۡعلِيمُ 

[ بکوشد، به سود خویش کوشیده  . و هر کس ]در راه حق6

 . نیاز استتردید، هللا از جهانیان بی است. بی
َ لََغنِيٌّ َعِن   ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله َوَمن َجََٰهَد فَإِنهَما يَُجَِٰهُد لَِنۡفِسهِ

 ٦ ِمينَ ٱلَۡعَٰلَ 

اند و کارهای شایسته انجام که ایمان آورده. و کسانی 7

زداییم و آنان را بر اساس اند، یقیناً گناهانشان را میداده

اند پاداش نیکوترین ]طاعت و[ کاری که انجام داده

 . دهیم می

َِرنه  َٰلَِحَِٰت لَُنَكف  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َعۡنُهۡم  َوٱل
هِذي َكانُواْ َيۡعَملُونَ  ۡحَسَن ٱل

َ
 ٧ َسي ِـ َاتِِهۡم َولََنۡجزِيَنهُهۡم أ

. و به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادرش نیکی 8

نماید؛ و ]گفتیم:[ »اگر آن دو کوشیدند تا چیزی را که تو به  

آن دانشی نداری شریک من سازی، از آنان اطاعت نکن.  

من است، آنگاه شما را از ]حقیقت[   بازگشتتان به سوی 

 کردید، آگاه خواهم کرد.آنچه می

َٰلَِديۡهِ ُحۡسٗناۖۡ َوِإن َجََٰهَداَك لِتُۡشرَِك بِي َما   ۡيَنا ٱلۡإِنَسََٰن بَِو َووَصه
نَب ِئُُكم  

ُ
ْۚ إِلَيه َمرِۡجُعُكۡم فَأ لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلۡم  فَلَا تُِطۡعُهَمآ

 ٨ بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

اند و کارهای شایسته انجام که ایمان آورده. و کسانی 9

 آوریم.اند، البته آنان را در ]زمرۀ[ شایستگان درمیداده
َٰلَِحَِٰت لَُنۡدِخلَنهُهۡم فِي   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل

َٰلِِحينَ   ٩ ٱلصه
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گویند: »به هللا ایمان . و برخی از مردم هستند که می10

بینند، آزار  ایم«؛ اما هنگامی که در ]راه[ هللا آزار میآورده

دانند ]و از مردم را همچون عذاب هللا ]سخت و جانکاه[ می

کشند[؛ و اگر از سوی پروردگارت ایمانشان دست می 

گویند:  پیروزی ]و گشایشی برایتان[ پیش آید، می

ه در  تردید، ما ]نیز[ با شما همراه بودیم«. آیا هللا به آنچ»بی

 های جهانیان است داناتر نیست؟دل 

ِ َجَعَل   وذَِي فِي ٱَّلله
ُ
ِ فَإَِذآ أ اِس َمن َيُقوُل َءاَمنها بِٱَّلله َوِمَن ٱلنه

ب َِك   ِن ره ِۖۡ َولَئِن َجآَء نَۡصر  م  اِس َكَعَذاِب ٱَّلله فِۡتَنَة ٱلنه
عۡ 

َ
ُ بِأ َولَيَۡس ٱَّلله

َ
لََم بَِما فِي ُصُدورِ  لََيُقولُنه إِنها ُكنها َمَعُكۡمْۚ أ

 ١٠ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

اند به خوبی  . و به راستی، هللا کسانی را که ایمان آورده11

 شناسد.شناسد و یقیناً منافقان را ]نیز[ میمی
هِذيَن َءاَمُنواْ َولََيۡعلََمنه ٱلُۡمَنَٰفِقِينَ  ُ ٱل  ١١ َولََيۡعلََمنه ٱَّلله

که ایمان آوردند سانی که کفر ورزیدند به ک. و کسانی 12

گفتند: »از راه ما پیروی کنید، و قطعاً بار گناهانتان را به  می

گیریم«؛ و]لی[ آنان هرگز چیزی از گناهانشان را  عهده می

بر عهده نخواهند گرفت. به راستی که آنان دروغگو 

 هستند.

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهبُِعواْ َسبِي هِذيَن َكَفُرواْ لِل لََنا َولَۡنۡحِمۡل  َوَقاَل ٱل
ِن َشۡيٍءِۖ إِنهُهۡم   َخَطََٰيَُٰكۡم َوَما ُهم بَِحَِٰملِيَن ِمۡن َخَطََٰيَُٰهم م 

َِٰذبُونَ   ١٢ لََك

. و قطعاً بارِ سنگین ]گناه[ خود و بارهای سنگین ]گناه  13

پیروانشان[ را همراه بارِ سنگین خود به دوش خواهند 

بافتند  هایی كه مىدروغکشید؛ و یقیناً روز قیامت، در مورد 

 بازخواست خواهند شد. 

ۡثَقالِِهۡمۖۡ َولَيُۡسـ َلُنه يَوَۡم  
َ
َع أ ۡثَقالٗا مه

َ
ۡثَقالَُهۡم َوأ

َ
َولََيۡحِملُنه أ

ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ   ١٣ ٱلۡقَِيََٰمةِ َعمه

. و ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و او نهصد و 14

که ستمکار ]و اه در حالی پنجاه سال در میان آنان بود. آنگ

 کافر[ بودند طوفان ]سهمگین[ آنان را فراگرفت.

ها   لَۡف َسَنٍة إِل
َ
ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ قَۡوِمهِۦ فَلَبَِث فِيِهۡم أ

َ
َولََقۡد أ

وَفاُن وَُهۡم َظَٰلُِمونَ  َخَذُهُم ٱلطُّ
َ
 ١٤ َخمِۡسيَن عَاٗما فَأ

ادیم و آن  . او ]= نوح[ و سرنشینان کشتی را نجات د15

ای برای ]عبرت گرفتِن[ جهانیان قرار  ]کشتی[ را نشانه

 دادیم.

فِيَنةِ وََجَعلَۡنََٰهآ َءايَٗة ل ِلَۡعَٰلَِمينَ  ۡصَحََٰب ٱلسه
َ
نجَۡيَنَُٰه َوأ

َ
 ١٥ فَأ

که به قومش گفت: »هللا را  . و ]یاد کن از[ ابراهیم آنگاه 16

این کار برایتان عبادت کنید و از او پروا کنید ]که[ اگر بدانید، 

 بهتر است.

َٰلُِكۡم َخيۡر    َ َوٱتهُقوُهۖۡ َذ َوِإبَۡرَٰهِيَم إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
 ١٦ لهُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

هایی را عبادت . جز این نیست که به جای هللا، فقط ُبت17

بندید. در حقیقت،  میکنید و ]با این کار، به هللا[ دروغ می

کنید، اختیار کسانی را که شما به جای هللا عبادت می

تان را ندارند؛ پس ]نعمت و[ روزی را تنها از پیشگاِه روزی

هللا طلب کنید و او را عبادت کنید و شکر او را به جای آورید 

 شوید.]که[ به سوی او بازگردانده می

 ِ هِذيَن  إِنهَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ۡوَثَٰٗنا َوَتخۡلُُقوَن إِفۡكًاْۚ إِنه ٱل
َ
 أ

ِ لَا َيۡملُِكوَن لَُكۡم رِۡزٗقا فَٱۡبَتُغواْ   َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
ۥٓۖۡ إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ  ِۡزَق َوٱۡعُبُدوهُ َوٱۡشُكُرواْ لَُه ِ ٱلر   ١٧ ِعنَد ٱَّلله

نید، . و ]ای مشرکان،[ اگر شما ]محمد را[ دروغگو بدا18

های پیش از  ]عجیب نیست.[ به راستی که برخی از امت

شما ]نیز، پیامبران الهی را[ تکذیب کردند؛ و پیامبر 

 ای جز رساندن آشكار ]وحی[ ندارد«. وظیفه

ِن َقۡبلُِكۡمۖۡ َوَما عَلَى   َمم  م 
ُ
َب أ بُواْ َفَقۡد َكذه ِ َوِإن تَُكذ 

ها ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ   ١٨ ٱلرهُسوِل إِل
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کند سپس  . آیا ندیدند که هللا چگونه آفرینش را آغاز می19

گرداند؟ قطعاً این کار برای هللا  آن را ]پس از مرگش[ بازمی

 آسان است.

َٰلَِك   ۥْٓۚ إِنه َذ ُ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُ َولَۡم يََرۡواْ َكۡيَف ُيۡبِدُئ ٱَّلله
َ
أ

ِ يَِسير    ١٩ عَلَى ٱَّلله

ران[ بگو: »در زمین بگردید و بنگرید . ]ای پیامبر، به کاف20

که هللا چگونه آفرینش را آغاز کرد؛ ]به همین صورت نیز[  

تردید، هللا بر هر کاری  آوَرد. بیزندگی دیگر را پدید می 

 تواناست.

  ُ ْۚ ُثمه ٱَّلله  ٱلۡخَلَۡق
َ
ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف بََدأ

َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

ةَ ٱٓأۡل
َ
ِ َشۡيٖء قَِدير  يُنِشُئ ٱلنهۡشأ

َ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ إِنه ٱَّلله  ٢٠ ِخَرَة

کند و بر هر کس را بخواهد، عذاب می. او تعالی هر 21

آورد؛ و ]همگی[ به سویش  کس که بخواهد، رحمت می

 شوید.بازگردانده می 

ۖۡ َوِإلَۡيهِ ُتۡقلَُبونَ  ُب َمن يََشآُء َويَرَۡحُم َمن يََشآُء ِ  ٢١ ُيَعذ 

کنندۀ  ]نه[ در زمین و نه در آسمان ـ هرگز ناتوان. شما ـ 22

 او تعالی نیستید و جز هللا هیچ کارساز و یاوری ندارید«.
َمآِءِۖ َوَما لَُكم   ۡرِض َولَا فِي ٱلسه

َ
نُتم بُِمۡعِجزِيَن فِي ٱلۡأ

َ
َوَمآ أ

ٖ َولَا نَِصيرٖ  ِ ِمن َولِي  ِن ُدوِن ٱَّلله  ٢٢ م 

و دیدار او کفر ورزیدند، آنانند . و کسانی که به آیاتِ هللا 23

که از رحمت من مأیوسند و عذاب دردناکی برایشان ]در  

 پیش[ است. 

ْوَلَٰٓئَِك يَئُِسواْ ِمن  
ُ
ۦٓ أ ِ َولَِقآئِهِ هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َوٱل

لِيم  
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاٌب أ

ُ
ۡحمَتِي َوأ  ٢٣ ره

م[ جز این نبود که گفتند: »او  . اما پاسخ قوم او ]= ابراهی24

را بکشید یا بسوزانید«؛ پس هللا او را از آتش نجات داد. 

که ایمان تردید، در این ]رهایی از آتش،[ برای گروهی بی

 هایی ]برای عبرت گرفتن[ است. آورند نشانهمی

ۡو 
َ
ن قَالُواْ ٱۡقُتلُوُه أ

َ
هٓا أ ۦٓ إِل ِقُوُه  َفَما َكاَن َجَواَب قَۡوِمهِ َحر 

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ  ِۚ إِنه فِي َذ ارِ ُ ِمَن ٱلنه َُٰه ٱَّلله نجَى
َ
 ٢٤ فَأ

هایی برای . و ]ابراهیم[ گفت: »شما به جای هللا بت25

اید که ]مایۀ دوستی و[ محبت میان شما در خود برگزیده 

زندگی دنیا باشد. آنگاه روز قیامت، از یکدیگر بیزاری 

کنید و جایگاهتان آتش  جویید و همدیگر را لعنت میمی

 است و هیچ یاریگری نخواهید داشت«.

ةَ بَيۡنُِكۡم فِي   َوده ۡوَثَٰٗنا مه
َ
ِ أ ِن ُدوِن ٱَّلله خَۡذتُم م  َوَقاَل إِنهَما ٱته

ۡنَياۖۡ ُثمه يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ يَۡكُفُر َبۡعُضُكم بَِبۡعٖض   ةِ ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ
ِن  َويَلَۡعُن بَ  اُر َوَما لَُكم م  َُٰكُم ٱلنه َوى

ۡ
ۡعُضُكم َبۡعٗضا َوَمأ

َِٰصِرينَ   ٢٥ نه

. لوط به او ایمان آورد و ]ابراهیم[ گفت: »من به سوی  26

تردید، او کنم. بیپروردگارم ]به سرزمین شام[ هجرت می

 ناپذیرِ حکیم است«.شکست

 َ ۘ َوَقاَل إِن ِي ُمَهاِجٌر إِل يَٰ َرب ِٓيِۖ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡعزِيُز  ۞فَـ َاَمَن لَُهۥ لُوط 
 ٢٦ ٱلۡحَِكيمُ 

. و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و میان فرزندانش،  27

نبوت و کتاب ]آسمانی[ قرار دادیم و پاداشش را در این دنیا  

 دادیم؛ و یقیناً او در آخرت ]نیز[ از شایستگان خواهد بود.

ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقو ُبوهةَ  َووََهۡبَنا لَُه ِيهتِهِ ٱلنُّ َب وََجَعلَۡنا فِي ُذر 
ۡنَياۖۡ َوِإنهُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن   ۡجَرُهۥ فِي ٱلدُّ

َ
َوٱلِۡكَتََٰب َوَءاَتۡيَنَُٰه أ

َٰلِِحينَ   ٢٧ ٱلصه

. و ]یاد کن از[ لوط هنگامی که به قومش گفت: »واقعاً  28

یک از  کنید که پیش از شما هیچکار بسیار زشتی می

 [ جهان، آن را انجام نداده است.]مردم

تُوَن ٱلَۡفَِٰحَشَة َما  
ۡ
ۦٓ إِنهُكۡم لََتأ َولُوًطا إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ

َِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ  َحٖد م 
َ
 ٢٨ َسَبَقُكم بَِها ِمۡن أ
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آمیزید و ]به قصد تجاوز به مسافران،[  . آیا با مردان می29

رهای بندید و در محافل عمومی خود مرتکب کا راه را می

شوید؟« پاسخ قومش جز این نبود که گفتند:  ناپسند می 

 »اگر راستگویی، عذاب الهی را پیش آور«. 

تُوَن فِي  
ۡ
بِيَل َوتَأ تُوَن ٱلر َِجاَل َوَتۡقَطُعوَن ٱلسه

ۡ
ئِنهُكۡم لََتأ

َ
أ

ن قَالُواْ ٱئۡتَِنا 
َ
هٓا أ ۦٓ إِل ۖۡ َفَما كَاَن َجَواَب قَۡوِمهِ نَادِيُكُم ٱلُۡمنَكَر

َِٰدقِينَ بِعَ  ِ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه  ٢٩ َذاِب ٱَّلله

. ]لوط[ گفت: »پروردگارا، مرا در برابر مفسدان یاری 30

 کن«. 
ِ ٱنُصۡرنِي عَلَى ٱلَۡقۡوِم ٱلُۡمۡفِسِدينَ   ٣٠ قَاَل َرب 

که فرستادگان ما به ابراهیم بشارت ]تولد  . و هنگامی 31

ساکنان شهر پسرش اسحاق را[ دادند، به او گفتند: »ما 

تردید، ]َسدوم[ را قطعاً نابود خواهیم کرد؛ ]چرا که[ بی

 مردم آنجا ستمکارند«.

ۡهِل  
َ
ا َجآَءۡت رُُسلَُنآ إِبَۡرَٰهِيَم بِٱلۡبُۡشَرىَٰ قَالُٓواْ إِنها ُمۡهلُِكٓواْ أ َولَمه

ۡهلََها َكانُواْ َظَٰلِِمينَ 
َ
 ٣١ َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريَةِِۖ إِنه أ

ت: »لوط ]نیز[ در آنجاست«. فرشتگان . ]ابراهیم[ گف32

دانیم چه كسانى در آنجا هستند. او و گفتند: »ما بهتر مى

اش را حتماً نجات خواهیم داد؛ مگر همسرش، که از  خانواده

 بازماندگان ]در عذاب[ خواهد بود«. 

َينههُ  ِ ۡعلَُم بَِمن فِيَهاۖۡ لَُنَنج 
َ
ۥ  قَاَل إِنه فِيَها لُوٗطاْۚ قَالُواْ َنحُۡن أ

تَُهۥ َكانَۡت ِمَن ٱلَۡغَٰبِِرينَ 
َ
ها ٱۡمَرأ ۥٓ إِل ۡهلَُه

َ
 ٣٢ َوأ

. و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از ]تصور  33

شرمِی قومش نسبت به[ آنان نگران و دلتنگ شد؛ و بی

]فرشتگان[ گفتند: »نترس و اندوهگین نباش. ما تو و  

که از  همسرت را دهیم؛ مگر ات را حتماً نجات میخانواده

 بازماندگان ]در عذاب[ است.

  ۡۖ ن َجآَءۡت رُُسلَُنا لُوٗطا ِسٓيَء بِِهۡم وََضاَق بِِهۡم َذۡرٗعا
َ
آ أ َولَمه

تََك  
َ
ها ٱۡمَرأ ۡهلََك إِل

َ
وَك َوأ َوَقالُواْ لَا َتخَۡف َولَا َتحَۡزۡن إِنها ُمَنجُّ

 ٣٣ َكانَۡت ِمَن ٱلَۡغَٰبِِرينَ 

شهر ـ به کیفر آنکه نافرمانی ]و گناه[   . ما بر ساکنان این34

 آوریم«. اندـ عذابی از آسمان فرود می کرده
َمآِء بَِما   َِن ٱلسه ۡهِل َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريَةِ رِۡجٗزا م 

َ
إِنها ُمنِزلُوَن عَلَىَٰٓ أ

 ٣٤ َكانُواْ َيۡفُسُقونَ 

شده[، نشانه ]و  . و در حقیقت، ما از آن شهر ]ویران35

اندیشند باقی رای کسانی که میعبرت[ آشکاری، ب

 گذاشتیم.

 ٣٥ َولََقد تهَرۡكَنا ِمۡنَهآ َءايََۢة بَي َِنٗة ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ 

. و به سوی ]ساکنان[ َمدیَن، برادرشان شعیب ]را  36

فرستادیم[. او گفت: »ای قوم من، هللا را عبادت کنید و به  

فساد ]و تباهی[ روز بازپسین امیدوار باشید و در زمین به 

 نکوشید«. 

َ َوٱرُۡجواْ   َخاُهۡم ُشَعۡيٗبا َفَقاَل َيََٰقوِۡم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
َوِإلَيَٰ َمۡدَيَن أ

ۡرِض ُمۡفِسِدينَ 
َ
 ٣٦ ٱلَۡيۡوَم ٱٓأۡلِخَر َولَا َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ

. ولی او را دروغگو انگاشتند و زلزله سختی آنان را  37

ود به روی افتادند و هالک  های خفراگرفت؛ آنگاه در خانه

 شدند. 

ۡصَبُحواْ فِي َدارِهِۡم َجَٰثِِمينَ 
َ
َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة فَأ

َ
بُوُه فَأ  ٣٧ فََكذه

. و ]قوم[ عاد و ثمود را ]نیز هالک کردیم[ و یقیناً برخی 38

شدۀ[ آنان برایتان نمایان است؛ و های ]ویراناز خانه

ست و آنان را از راه  شیطان کارهایشان را در نظرشان بیارا

که ]نسبت به حق و باطل[ بینا  ]حق[ بازداشت؛ در حالی 

 بودند.

َسَِٰكنِِهۡمۖۡ َوَزيهَن لَُهُم   ِن مه وَعَاٗدا َوَثُموَداْ َوَقد تهبَيهَن لَُكم م 
بِيِل وََكانُواْ   ُهۡم َعِن ٱلسه ۡعَمَٰلَُهۡم فََصده

َ
ۡيَطَُٰن أ ٱلشه

 ٣٨ ُمۡستَۡبِصِرينَ 
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ن و فرعون و هامان را ]نیز نابود کردیم[؛ و به  . و قارو39

راستی، موسی دالیل روشن برایشان آورد؛ اما آنان در  

سرزمین ]مصر[ سرکشی کردند؛ ولی ]از عذاب الهی[ 

 پیشی نگرفتند ]و راه فرار نداشتند[.

وَسيَٰ بِٱلَۡبي َِنَِٰت   َُٰروَن َوفِرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰنۖۡ َولََقۡد َجآَءُهم مُّ َوَق
ۡرِض َوَما َكانُواْ َسَٰبِقِينَ فَ 

َ
 ٣٩ ٱۡسَتۡكبَُرواْ فِي ٱلۡأ

. هر یک از آنان را به ]کیفر[ گناهشان عذاب کردیم؛ بر 40

برخی از آنان باران سنگ فرستادیم و برخی دیگر را بانگ 

مرگبار فروگرفت و برخی را در زمین فروبردیم و برخی را  

بلکه آنان ]خود[  غرق کردیم. هللا هرگز به آنان ستم نکرد؛ 

 کردند.میبه خویشتن ستم 

ۡرَسلَۡنا َعلَۡيهِ َحاِصٗبا  
َ
ۡن أ َخۡذنَا بَِذۢنبِهِۖۦۡ فَِمۡنُهم مه

َ
فَكُلًّا أ

ۡرَض  
َ
ۡن َخَسۡفَنا بِهِ ٱلۡأ ۡيَحُة َومِۡنُهم مه َخَذتُۡه ٱلصه

َ
ۡن أ َوِمۡنُهم مه

ُ لَِيۡظلِ  ۡغَرۡقَناْۚ َوَما َكاَن ٱَّلله
َ
ۡن أ َمُهۡم َوَلَِٰكن َكانُٓواْ  َوِمۡنُهم مه

نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 
َ
 ٤٠ أ

که به جای هللا دوستانی ]از سنگ و . َمَثل کسانی 41

اند،  چوب و مردگان را به عنوان شفاعتگر[ برای خود برگزیده 

دوام را به عنوان  ای ]بیهمچون َمثل عنکبوت است که خانه

ترین تردید، سستپناهگاه خویش[ برگزیده است؛ و بی

ها، خانۀ عنکبوت است. اگر ]مشرکان این حقیقت را[  خانه

 گرفتند[.دانستند، ]معبودان باطل را به عبادت نمی می

ۡولَِيآَء َكَمَثِل ٱلَۡعنَكُبوِت  
َ
ِ أ خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله هِذيَن ٱته َمَثُل ٱل

ۡوَهَن ٱلُۡبُيوِت لََبۡيُت 
َ
خََذۡت بَيٗۡتاۖۡ َوِإنه أ ٱلَۡعنَكُبوِتِۚ لَۡو َكانُواْ  ٱته

 ٤١ َيۡعلَُمونَ 

خوانند . یقیناً هللا هر آنچه را به جای او ]به عبادت[ می42

 ناپذیرِ حکیم است. داند؛ و او تعالی شکستمی
ِۚ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز   َ َيۡعلَُم َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ِمن َشۡيٖء إِنه ٱَّلله

 ٤٢ ٱلۡحَِكيمُ 

زنیم و جز دانایان کسی را برای مردم می ها. این َمثل43

 یابد. آنها را درنمی
ها   ۡمَثَُٰل نَۡضِربَُها لِلنهاِسِۖ َوَما َيۡعقِلَُهآ إِل

َ
َوتِلَۡك ٱلۡأ
 ٤٣ ٱلَۡعَٰلُِمونَ 

تردید، در این  حق آفرید. بیها و زمین را به. هللا آسمان44

 ای ]از قدرت الهی[ برای مومنان است.]آفرینش،[ نشانه
َٰلَِك ٓأَليَٗة   ِۚ إِنه فِي َذ ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ُ ٱلسه َخلََق ٱَّلله

 ٤٤ ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ 

. ]ای پیامبر،[ آنچه را از این کتاب بر تو وحی شده است 45

تالوت کن و نماز برپا دار. به راستی که نماز، انسان را از  

]از هر کاری[   دارد؛ و البته یاد هللا گناه و زشتکاری بازمی

 کنید. داند که چه میتر است؛ و هللا میباال 

َة   لَوَٰ ۖۡ إِنه ٱلصه َة لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
وِحَي إِلَۡيَك ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب َوأ

ُ
ٱتُۡل َمآ أ

  ُ ُۗ َوٱَّلله ۡكبَُر
َ
ِ أ َتۡنَهيَٰ َعِن ٱلَۡفۡحَشآِء َوٱلُۡمنَكرِِۗ َولَِذۡكُر ٱَّلله

 ٤٥ َيۡعلَُم َما تَۡصَنُعونَ 

ای مؤمنان،[ با اهل کتاب جز به بهترین شیوه بحث و . ]46

مناظره نكنید ـ مگر با کسانی از آنان که ستم کردند ]و با 

شما به جنگ برخاستند[ ـ و بگویید: »ما به تمام آنچه ]از  

ایم و سوی هللا[ بر ما و شما نازل شده است ایمان آورده

 معبود ما و شما یکی است و ما تسلیِم ]فرماِن[ او

 هستیم«. 

ها   ۡحَسُن إِل
َ
ها بِٱلهتِي ِهَي أ ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب إِل

َ
۞َولَا تَُجَِٰدلُٓواْ أ

نزَِل  
ُ
نزَِل إِلَۡيَنا َوأ

ُ
هِذٓي أ هِذيَن َظلَُمواْ ِمۡنُهۡمۖۡ َوقُولُٓواْ َءاَمنها بِٱل ٱل

 ٤٦ إِلَۡيُكۡم َوِإَلَُٰهَنا َوِإَلَُٰهُكۡم َوَِٰحد  َوَنحُۡن لَُهۥ ُمۡسلُِمونَ 
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. و همان گونه ]كه به پیامبران پیشین كتاب آسمانی فرو  47

که [ اين كتاب را ]نیز[ بر تو نازل کردیم؛ کسانی فرستاديم 

]پیش از تو[ به آنان کتاب ]آسمانی[ دادیم به این ]قرآن نیز[  

آورند و از اینان ]= مشرکان قریش[ کسانی ایمان می

ران ]کسی[ آیات آورند؛ و جز کافهستند که به آن ایمان می

 کند.ما را انکار نمی

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب   نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰبْۚ فَٱل
َ
َوَكَذَٰلَِك أ

ُؤلَآِء َمن يُۡؤِمُن بِهۚۦِْ َوَما َيجَۡحُد أَـِبَيَٰتَِنآ  يُۡؤِمُنوَن بِهِۖۦۡ َوِمۡن َهَٰٓ
َٰفُِرونَ  ها ٱلَۡك  ٤٧ إِل

آن، تو ]هرگز[ هیچ کتابی  . و پیش از ]نزول[ قر48

نوشتی؛ وگرنه،  خواندی و با دست خود چیزی نمینمی 

ات[ تردید اندیشان ]دربارۀ صحتِ پیامبریقطعاً باطل

 کردند. می

ُهۥ بَِيِمينَِكۖۡ   َوَما ُكنَت َتۡتلُواْ ِمن َقۡبلِهِۦ ِمن كَِتَٰٖب َولَا َتخُطُّ
هٱۡرتَاَب ٱلُۡمۡبِطلُونَ   ٤٨ إِٗذا ل

بلکه آن ]کتاب، شامل[ آیات روشنی است که در سینۀ  . 49

دانشوران ]مؤمن[ جای دارد؛ و جز ستمکاران ]مشرک،  

 کند.کسی[ آیات ما را انکار نمی

وتُواْ ٱلۡعِلَۡمْۚ َوَما  
ُ
هِذيَن أ بَۡل ُهَو َءاَيَُٰتُۢ َبي َِنَٰت  فِي ُصُدورِ ٱل

َٰلُِمونَ  ها ٱلظه  ٤٩ َيجَۡحُد أَـِبَيَٰتَِنآ إِل

. و ]مشرکان[ گفتند: »چرا معجزاتی از سوی  50

پروردگارش بر او نازل نشده است؟« بگو: »معجزات نزد هللا 

ای  دهندهشود[ و من فقط بیماست ]و به فرمان او نازل می

 آشکارم«. 

ب ِهۚۦِْ قُۡل إِنهَما ٱٓأۡلَيَُٰت   ِن ره نزَِل َعلَۡيهِ َءاَيَٰت  م 
ُ
َوَقالُواْ لَۡولَٓا أ

 ِ بِينٌ ِعنَد ٱَّلله نَا۠ نَِذير  مُّ
َ
 ٥٠  َوِإنهَمآ أ

. آیا برایشان کافی نیست که ما قرآن را بر تو نازل کردیم  51

گمان، در این  شود؟ بیکه ]پیوسته[ بر آنان خوانده می

 آورند، رحمت و پند است.]قرآن[ برای مردمی که ایمان می 

نَزلَۡنا َعلَۡيَك ٱلۡكِ 
َ
نهآ أ

َ
َولَۡم يَۡكفِِهۡم أ

َ
َتََٰب ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡمْۚ إِنه  أ

َٰلَِك لََرۡحمَٗة َوذِۡكَرىَٰ لَِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ   ٥١ فِي َذ

. بگو: »همین بس که هللا میان من و شما گواه است. او 52

داند؛ و ها و زمین است میتعالی آنچه را که در آسمان

اند، اند و به هللا کفر ورزیدهکه به باطل گرویدهکسانی 

 ارانند«.زیانک

َِٰت   َمََٰو ِ بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡم َشِهيٗداۖۡ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه قُۡل َكَفىَٰ بِٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ِ أ هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱلَۡبَِٰطِل َوَكَفُرواْ بِٱَّلله ۡرِضِۗ َوٱل

َ
َوٱلۡأ

 ٥٢ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

کنند؛ می. و ]مشرکان[ به شتاب از تو درخواستِ عذاب 53

و اگر موعد مقرری ]برای عذابشان[ نبود، یقیناً عذاب 

که  آمد و ]سرانجام[ در حالی ]الهی[ به ]سراغ[ آنان می

 غافلند، ناگهان به سراغشان خواهد آمد. 

ي لهجَآَءُهُم   َسم ٗ َجل  مُّ
َ
َويَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلَۡعَذاِب َولَۡولَٓا أ

تِيَنهُهم بَ 
ۡ
 ٥٣ ۡغَتٗة وَُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ ٱلَۡعَذاُبْۚ َولََيأ

کنند، . و ]مشرکان[ به شتاب از تو درخواستِ عذاب می54

 و یقیناً دوزخ بر کافران احاطه دارد. 
يَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلَۡعَذاِب َوِإنه َجَهنهَم لَُمِحيَطُۢة  

َٰفِرِينَ   ٥٤ بِٱلَۡك

  که عذاب، از باالی سر و زیر پایشان آنان را. روزی 55

فرماید: »]کیفر[ آنچه را انجام  گیرد و ]هللا به آنان[ میفرامی

 دادید بچشید«.می

رُۡجلِِهۡم  
َ
َُٰهُم ٱلَۡعَذاُب ِمن فَۡوقِِهۡم َوِمن َتحِۡت أ يَۡوَم َيۡغَشى

 ٥٥ َويَُقوُل ُذوقُواْ َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

گمان، زمین من  اید، بی. »ای بندگان من که ایمان آورده56

رده است؛ ]پس برای رهایی از فشار مشرکان، هجرت  گست

 کنید[ و تنها مرا عبادت کنید«.

ََٰي  ۡرِضي َوَِٰسَعة  فَإِيه
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنه أ َيَٰعَِبادَِي ٱل

 ٥٦ فَٱۡعُبُدونِ 
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[ مرگ است؛ آنگاه به سوی  . هر کسی چشندۀ ]طعم57

 شوید.ما بازگردانده می 
 ٥٧ لَۡمۡوِتِۖ ُثمه إِلَۡيَنا تُرَۡجُعونَ ُكلُّ َنۡفٖس َذآئَِقُة ٱ

های شایسته انجام  اند و کار . و کسانی که ایمان آورده58

هایی از بهشت جای اند، قطعاً آنان را در غرفهداده

دهیم که جویبارها از زیر آن جاری است. جاودانه در آن  می

 کنندگان!خواهند ماند. چه نیکوست پاداش عمل

َِن ٱلۡجَنهةِ   َِئنهُهم م  َٰلَِحَِٰت لَُنَبو  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
ۡجُر  

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ نِۡعَم أ

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

ُغَرٗفا َتجۡ
 ٥٨ ٱلَۡعَِٰملِينَ 

که شکیبایی ورزیدند و تنها بر  . ]همان[ کسانی59

 کنند.پروردگارشان توکل می
هذِ   ٥٩ يَن َصبَُرواْ وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم َيَتوَكهلُونَ ٱل

توانند[ روزى خود را  . و چه بسیار جاندارانى كه ]نمى60

دهد و او [ كنند. هللا به آنها و شما روزی میحمل ]یا ذخیره

 شنوای داناست. 

ُ يَۡرزُُقَها َوِإيها  ها َتحِۡمُل رِزَۡقَها ٱَّلله ِن َدآبهةٖ ل ي ِن م 
َ
ُكۡمْۚ وَُهَو  َوَكأ

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٦٠ ٱلسه

. و اگر از آنان ]= مشرکان[ بپرسی: »چه کسی 61

ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را به خدمت آسمان

گویند: »هللا«؛ پس  ]انسان[ گماشته است؟« مسل ماً می

 شوند؟چگونه ]از حق[ رویگردان می

َمَٰ  ۡن َخلََق ٱلسه لَۡتُهم مه
َ
َر  َولَئِن َسأ ۡرَض وََسخه

َ
َِٰت َوٱلۡأ َو

هيَٰ يُۡؤفَُكونَ  ن
َ
ۖۡ فَأ ُ ۡمَس َوٱلَۡقَمَر لََيُقولُنه ٱَّلله  ٦١ ٱلشه

. هللا ]نعمت و[ روزی را برای هر کس که بخواهد 62

تردید، هللا به هر چیزی  گرداند. بی گشاید و ]یا[ تنگ میمی

 داناست. 

ِۡزَق لَِمن يََشآُء ِم ُ يَبُۡسُط ٱلر  ۥْٓۚ إِنه  ٱَّلله ۡن ِعَبادِهِۦ َويَۡقِدُر لَُه
ِ َشۡيٍء َعلِيم  

َ بِكُل   ٦٢ ٱَّلله

. و اگر از آنان بپرسی: »چه کسی از آسمان باران  63

فرستاد و به وسیلۀ آن، زمین را ـ پس از خشکی و خزانش  

گویند: »هللا«. بگو: »حمد و  ـ زنده کرد؟«، مسل ماً می

تر آنان ]در این  ستایش مخصوص هللا است«؛ بلکه بیش

 اندیشند.ها[ نمینشانه

ۡرَض  
َ
ۡحَيا بِهِ ٱلۡأ

َ
َمآِء َماٗٓء فَأ َل ِمَن ٱلسه ن نهزه لَۡتُهم مه

َ
َولَئِن َسأ

ۡكثَرُُهۡم لَا  
َ
ِْۚ بَۡل أ ْۚ قُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله ُ ِمنُۢ َبۡعِد َمۡوتَِها لََيُقولُنه ٱَّلله

 ٦٣ َيۡعقِلُونَ 

]چیزی[ جز سرگرمی و بازیچه  . و این زندگی دنیا 64

تردید، سرای آخرت زندگانی ]راستین و  نیست؛ و بی

دانستند همیشگی[ است. اگر ]کافران این حقیقت را[ می

 ]دل به دنیا نبسته بودند[.

اَر ٱٓأۡلِخَرةَ   ْۚ َوِإنه ٱلده ها لَۡهو  َولَعِب  ۡنَيآ إِل ُة ٱلدُّ َوَما َهَِٰذهِ ٱلۡحََيوَٰ
 ٦٤ ُنْۚ لَۡو َكانُواْ َيۡعلَُمونَ لَِهَي ٱلۡحََيَوا 

شوند، هللا را با  . وقتی ]مشرکان[ در کشتی سوار می65

رسانَد و  خوانند؛ اما چون آنان را به خشکی میاخالص می

رهانَد، آنگاه ]باز هم[ شرک  شدن[ می]از خطرِ غرق

 ورزند.می

 َ ا  فَإَِذا َركُِبواْ فِي ٱلُۡفلِۡك َدَعُواْ ٱَّلله يَن فَلَمه ِ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد 
ِ إَِذا ُهۡم يُۡشِرُكونَ  َُٰهۡم إِلَي ٱلۡبَر   ٦٥ َنجهى

هایی که به آنان  کنند[ تا نسبت به نعمت. ]چنین می66

مند های زندگی دنیا[ بهرهایم ناسپاسی کنند و ]از لذتداده

 باشند. به زودی ]سرانجاِم دردناکشان را[ خواهند دانست.

ْْۚ فََسوَۡف َيۡعلَُمونَ لَِيكۡ   ٦٦ ُفُرواْ بَِمآ َءاَتۡيَنَُٰهۡم َولَِيَتَمتهُعوا
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اند در حالی که مردم پیرامونشان ]گرفتارِ قتل و  . آیا ندیده67

گیرند، ما حرم امنی غارت هستند و[ مورد دستبرد قرار می

ایم؟ آیا ]باز هم[ به  ]برای مردم مکه[ پدید آورده

آورند و نسبت به نعمت هللا  ن می]معبودهای[ باطل ایما

 کنند؟ناسپاسی می 

اُس ِمۡن   ُف ٱلنه نها َجَعلَۡنا َحَرًما َءاِمٗنا َويَُتَخطه
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

ِ يَۡكُفُرونَ  فَبِٱلَۡبَِٰطِل يُۡؤِمُنوَن َوبِنِۡعَمةِ ٱَّلله
َ
 ٦٧ َحۡولِِهۡمْۚ أ

د یا  بندکه بر هللا دروغ میتر از آن . و کیست ستمکار68

انگارد؟ آیا در دوزخ رسدـ دروغ می حق را ـ آنگاه که به او می

 جایگاهی برای کافران نیست؟

ا   ِ لَمه َب بِٱلۡحَق  ۡو َكذه
َ
ِ َكِذبًا أ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه

َ
َوَمۡن أ

َٰفِرِينَ  لَيَۡس فِي َجَهنهَم َمۡثٗوى ل ِلَۡك
َ
ۥْٓۚ أ  ٦٨ َجآَءهُ

کوشند، قطعاً آنان  راه ]خشنودِی[ ما می  که در. کسانی 69

تردید، هللا با کنیم و بی های خویش هدایت میرا به راه

 نیکوکاران است. 

َ لََمَع   هِذيَن َجََٰهُدواْ فِيَنا لََنۡهِدَينهُهۡم ُسُبلََناْۚ َوِإنه ٱَّلله َوٱل
 ٦٩ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
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رؤم سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ الٓمٓ  . الم ]= الف. الم. میم[. 1

ومُ  . رومیان ]در جنگ با فارس[ شكست خوردند. 2  ٢ ُغلَِبِت ٱلرُّ

ترین سرزمین ]مرزی شام با فارس[؛ و آنان . در نزدیک3

 پیروز خواهند شد؛پس از شکستشان، ]در نبردی دیگر[ 
ِنُۢ َبۡعِد َغلَبِِهۡم َسَيۡغلُِبونَ  ۡرِض وَُهم م 

َ
ۡدنَي ٱلۡأ

َ
 ٣ فِٓي أ

. در چند سال ]آینده[. چه قبل و چه بعد از این ]پیروزی،  4

سررشتۀ[ کار در اختیار هللا است؛ و در آن روز، مؤمنان 

 گردند. شادمان می 

ۡمُر ِمن َقبۡ 
َ
ِ ٱلۡأ ُل َوِمنُۢ َبۡعُدْۚ َويَۡوَمئِٖذ َيۡفَرُح  فِي بِۡضِع ِسنِيَنُۗ َّلِله

 ٤ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

. ]این شادی،[ به خاطرِ یاری رساندِن هللا ]به اهل کتاب[  5

کند و او است؛ و او تعالی هر کس را که بخواهد یاری می

 ناپذیرِ مهربان است.شکست

ۖۡ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهحِ  ِْۚ يَنُصُر َمن يََشآُء  ٥ يمُ بَِنۡصِر ٱَّلله

. ]این پیروزی[ وعدۀ هللا است ]و[ هللا هرگز از وعدۀ خود 6

 دانند.کند؛ ولی بیشتر مردم نمی تخلف نمی 
اِس لَا   ۡكثََر ٱلنه

َ
ُ وَۡعَدهُۥ َوَلَِٰكنه أ ِۖۡ لَا ُيخۡلُِف ٱَّلله وَۡعَد ٱَّلله

 ٦ َيۡعلَُمونَ 

دانند و از آخرت . آنان فقط ظاهری از زندگی دنیا را می7

 لند.غاف
ۡنَيا وَُهۡم َعِن ٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم   ةِ ٱلدُّ َِن ٱلۡحََيوَٰ َيۡعلَُموَن َظَِٰهٗرا م 

 ٧ َغَٰفِلُونَ 

ها و زمین و آنچه  اندیشند که هللا آسمان. آیا با خود نمی8

حق و برای مدت معی نی را که میان آنهاست، جز به

تردید، بسیاری از مردم به دیدار نیافریده است؟ بی

 پروردگارشان ]در قیامت[ باور ندارند. 

ۡرَض  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ُ ٱلسه ا َخلََق ٱَّلله نُفِسِهمِۗ مه

َ
ُرواْ فِٓي أ َولَۡم َيَتَفكه

َ
أ

اِس   َِن ٱلنه يِۗ َوِإنه َكثِيٗرا م  َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
ِ َوأ ها بِٱلۡحَق  َوَما بَيَۡنُهَمآ إِل

َٰفُِرونَ   ٨ بِلَِقآيِٕ َرب ِِهۡم لََك

اند تا ببینند ]مشرکان[ در زمین گشت و گذار نکرده . آیا9

سرانجاِم کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بوده است؟  

آنها بسیار نیرومندتر از اینان بودند و زمین را ]برای  

کشاورزی و عمران،[ بیش از اینان دگرگون ساختند و آباد 

 کردند؛ و پیامبرانشان با دالیل روشن به سراغشان آمدند

]اما آنان انکار کردند و نابود شدند[. هللا هرگز بر آن نبود که  

به آنان ستم کند؛ بلکه آنان خود به خویشتن ستم  

 کردند. می

هِذيَن   َٰقَِبُة ٱل ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع
َ
َولَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

ثَارُ 
َ
َشده ِمۡنُهۡم قُوهٗة َوأ

َ
ۡرَض وََعَمُروَهآ  ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكانُٓواْ أ

َ
واْ ٱلۡأ

ا َعَمُروَها وََجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰتِۖ َفَما َكاَن   ۡكثََر ِممه
َ
أ

نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 
َ
ُ لَِيۡظلَِمُهۡم َوَلَِٰكن َكانُٓواْ أ  ٩ ٱَّلله

که بدی کرده بودند، بسیار  . آنگاه سرانجاِم کسانی10

انگاشتند و آنها را به  را دروغ میبدتر شد؛ چرا که آیات هللا 

 گرفتند.تمسخر می 

  ِ بُواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ن َكذه
َ
ىَٰٓ أ

َ
ٓوأ ـ ُواْ ٱلسُّ َسَٰٓ

َ
هِذيَن أ َٰقَِبَة ٱل ُثمه َكاَن َع
 ١٠ وََكانُواْ بَِها يَۡسَتۡهزُِءونَ 
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کند؛ سپس آنان را  . هللا آفرینش مخلوقات را آغاز می11

انَد؛ آنگاه ]در قیامت، همگی[ گرد]پس از مرگشان[ بازمی

 شوید.به سویش بازگردانده می

ُ َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُۥ ُثمه إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ   ١١ ٱَّلله

. روزی که قیامت بر پا گردد، گناهکاران ]از رحمت 12

 شوند.الهی[ ناامید می
اَعُة ُيۡبلُِس ٱلُۡمۡجرُِمونَ   ١٢ َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه

. ]در آن روز،[ مشرکان از بین معبودان خود ]که عبادت 13

کردند[ هیچ شفاعتگری نخواهند داشت و نسبت به  می

معبودانشان ]که آنها را همتای هللا قرار داده بودند[ کفر  

 ورزند.می

ِن ُشَرَكآئِِهۡم ُشَفَعَُٰٓؤاْ وََكانُواْ بُِشَرَكآئِِهۡم   هُهم م  َولَۡم يَُكن ل
 ١٣ ينَ َكَٰفِرِ 

. روزی که قیامت برپا گردد، ]مردم بر اساس 14

 شوند.کارهایشان[ از یکدیگر جدا می
قُونَ  اَعُة يَۡوَمئِٖذ َيَتَفره  ١٤ َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه

های شایسته  اند و کار. اما کسانی که ایمان آورده15

 گردند. اند، در بوستانی ]از بهشت[ شادمان میانجام داده
َٰلَِحَِٰت َفُهۡم فِي َرۡوَضةٖ   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه

َ
فَأ

 ١٥ ُيحۡبَُرونَ 

که کفر ورزیدند و آیات ما و دیدارمان در . و اما کسانی 16

 شوند.آخرت را تکذیب کردند، در عذاب ]دوزخ[ احضار می
بُواْ  هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه ا ٱل مه

َ
ْوَلَٰٓئَِك  َوأ

ُ
أَـِبَيَٰتَِنا َولَِقآيِٕ ٱٓأۡلِخَرةِ فَأ

 ١٦ فِي ٱلَۡعَذاِب ُمحَۡضُرونَ 

. پس هللا را به پاکی ستایش کنید، آنگاه که به شب  17

 رسیدآیید و آن َدم که به صبح میدرمی
ِ ِحيَن ُتۡمُسوَن وَِحيَن تُۡصبُِحونَ   ١٧ فَُسۡبَحََٰن ٱَّلله

رسید؛ و که به نیمروز می. و عصرگاهان و هنگامی 18

 ها و زمین از آِن اوست. حمد و ستایش در آسمان
ا وَِحيَن   ۡرِض وََعِشي ٗ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َولَُه ٱلۡحَۡمُد فِي ٱلسه

 ١٨ ُتۡظِهُرونَ 

جان ]= نطفه[  . او تعالی ]موجود[ زنده را از ]ماد ۀ[ بی19

خارج جان را از ]موجود[ زنده آورد و ]ماد ۀ[ بیپدید می 

سازد؛ و زمین را ـ پس از خشکی و خزانش ـ زنده می

سازد؛ و ]شما نیز روز قیامت،[ اینچنین برانگیخته  می

 شوید.می

رُِج ٱلَۡحيه ِمَن ٱلَۡمي ِِت َويُۡخرُِج ٱلَۡمي َِت ِمَن ٱلَۡحي ِ َويُۡحِي  
ُيخۡ

ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهاْۚ َوَكَذَٰلَِك 
َ
 ١٩ ُتخۡرَُجونَ ٱلۡأ

های او تعالی ]این[ است که  . و ]یکی دیگر[ از نشانه20

هایی شدید ]که تولید  شما را از خاک آفرید، سپس انسان

 مثل کردید و در زمین[ پراکنده گشتید.

نُتم بََشر   
َ
ِن تَُراٖب ُثمه إَِذآ أ ۡن َخلََقُكم م 

َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

 ٢٠ تَنتَِشُرونَ 

های او ]این[ است که از جنس خود  ]دیگر[ نشانه. و از  21

شما همسرانی برایتان آفرید تا در کنارشان آرام گیرید و در 

گمان، در این میانتان محبت و مهربانی قرار داد. بی

هایی است ]از قدرت پروردگار[ برای ]نعمت،[ نشانه

 کنند.مردمی که تفکر می

ۡن َخلََق لَُكم
َ
ۦٓ أ ۡزَوَٰٗجا   َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ِۡن أ م 

َٰلَِك   ْۚ إِنه فِي َذ ٗة َوَرۡحمًَة َوده ل ِتَۡسُكُنٓواْ إِلَۡيَها وََجَعَل بَيَۡنُكم مه
ُرونَ   ٢١ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيَتَفكه
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ها و  های او تعالی، آفرینش آسمان. و از ]دیگر[ نشانه22

، در تردیدهای شماست. بی ها و رنگزمین و اختالف زبان

هایی ]از قدرت پروردگار[ برای دانشوران  این ]امور،[ نشانه

 است.

لِۡسنَتُِكۡم  
َ
ۡرِض َوٱۡختَِلَُٰف أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ َخلُۡق ٱلسه

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِلَۡعَٰلِِمينَ  َٰنُِكۡمْۚ إِنه فِي َذ لَۡو
َ
 ٢٢ َوأ

شب و  های او، خواب شما در. و ]یکی دیگر[ از نشانه23

گیری از بخشش پروردگار ]و تأمین روز و تالشتان برای بهره

گمان، در این امور، برای مردمی که  معاش[ است. بی

 هایی ]از قدرتِ پروردگار[ است.گوش شنوا دارند، نشانه

ِن   َهارِ َوٱبۡتَِغآؤُُكم م  هۡيِل َوٱلنه َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ َمَناُمُكم بِٱل
 ِ ۦْٓۚ إِنه ف َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يَۡسَمُعونَ فَۡضلِهِ  ٢٣ ي َذ

های او ]این[ است که برق را برای  . و از ]دیگر[ نشانه24

دهد ترس ]از صاعقه[ و امید ]به باران[، به شما نشان می

فرستد و زمین را ـ پس از خشکی و و آبی از آسمان می

  گمان، در این امور، برای سازد. بیخزانش ـ با آن زنده می

هایی ]از قدرتِ پروردگار[ اندیشند، نشانهمردمی که می

 است.

ُِل ِمَن   َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ يُرِيُكُم ٱلۡبَۡرَق َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َويُنَز 
َٰلَِك   ْۚ إِنه فِي َذ ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهآ

َ
َمآِء َماٗٓء َفُيۡحِيۦ بِهِ ٱلۡأ ٱلسه

 ٢٤ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ 

ها و زمین به  های او ]این[ است که آسماناز نشانه. و 25

فرمانش برپاست و ]روز قیامت[ هنگامی که با ندایی شما 

خوانَد، ناگهان ]همگی از گورها[ بیرون را از زمین فرامی

 آیید.می

ِۚۦْ ُثمه إَِذا   ۡمرِه
َ
ۡرُض بِأ

َ
َمآُء َوٱلۡأ ن َتُقوَم ٱلسه

َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

نُتۡم َتخۡرُُجونَ َدعَاُكۡم َدعۡ 
َ
ۡرِض إَِذآ أ

َ
َِن ٱلۡأ  ٢٥ َوٗة م 

ها و زمین است از آِن  . هر کس ]و هر چه[ در آسمان26

 هللا است و همگی ]تسلیم و[ فرمانبردارِ او هستند.
َٰنُِتونَ  هُهۥ َق ۡرِضِۖ ُكل   ل

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٢٦ َولَُهۥ َمن فِي ٱلسه

وقات را آغاز . او همان ذاتی است که آفرینش مخل 27

گردانَد و کند، سپس آنان را ]پس از مرگشان[ بازمیمی

تر ]از آفرینش نخستین[ است؛ و  این کار برایش آسان

ها و زمین برای اوست و او تعالی برترین صفت در آسمان

 ناپذیرِ حکیم است.شکست

ۡهَوُن عَ 
َ
هِذي َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُۥ وَُهَو أ لَۡيهِِۚ َولَُه  وَُهَو ٱل

ۡرِضِۚ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو عۡلَىَٰ فِي ٱلسه

َ
 ٢٧ ٱلَۡمَثُل ٱلۡأ

. ]ای مشرکان،[ هللا برای شما از خودتان مثالی 28

آورد: آیا از بردگانتان کسی هست که در اموالی که به  می

باشد؛ چنان که هر دو ]در  ایم شریکتان شما داده 

ی از آن اموال،[ یکسان باشید و همان طور که ]به  برخوردار

خاطر تصرف مال[ از یکدیگر بیم دارید، از آنان نیز بیم 

داشته باشید؟ ]حال که چنین نیست، پس چرا بندگان و 

دانید؟[ ما آیات خویش را  مخلوقات هللا را با او شریک می

اندیشند، اینچنین به روشنی بیان برای کسانی که می

 کنیم.می

ا َملََكۡت  ِن مه نُفِسُكۡمۖۡ َهل لهُكم م 
َ
ِۡن أ َثلٗا م  َضَرَب لَُكم مه

نُتۡم فِيهِ َسَوآء   
َ
ِن ُشَرَكآَء فِي َما َرَزقَۡنَُٰكۡم فَأ يَۡمَُٰنُكم م 

َ
أ

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت   ِ نُفَسُكۡمْۚ َكَذَٰلَِك ُنَفص 
َ
َتخَافُوَنُهۡم َكِخيَفتُِكۡم أ

 ٢٨ لَِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ 

شرک، کمبود دالیل توحیدی نیست؛[ بلکه  . ]دلیل 29

خود پیروی  ستمکاران بدون علم و آگاهی، از هوی و هوس

کنند؛ پس کسی را که هللا گمراه کرده است چه  می

کند؟ و آنان ]در برابر عذاب الهی[ هیچ  کسی هدایت می

 یاوری نخواهند داشت.

ۡهَوآَءُهم بَِغيۡ 
َ
هِذيَن َظلَُمٓواْ أ ِر ِعلۡمِٖۖ َفَمن َيۡهِدي َمۡن  بَِل ٱتهَبَع ٱل

َِٰصِرينَ  ِن نه ۖۡ َوَما لَُهم م  ُ َضله ٱَّلله
َ
 ٢٩ أ
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. ]ای پیامبر،[ حقگرایانه و خالصانه به این دین روی آور.  30

]این آیین پاک،[ اسالم است که هللا فطرت مردم را بر 

اساس آن سرشته است. هیچ تغییری در آفرینِش هللا  

ت و[ دین استوار؛ ولی بیشتر  نیست. این است ]راه راس

 دانند.مردم ]حقیقت را[ نمی

اَس   ِ ٱلهتِي َفَطَر ٱلنه يِن َحنِيٗفاْۚ فِۡطَرَت ٱَّلله ِ قِۡم وَۡجَهَك لِلد 
َ
فَأ

يُن ٱلَۡقي ُِم َوَلَِٰكنه   ِ َٰلَِك ٱلد  ِْۚ َذ َعلَۡيَهاْۚ لَا َتۡبِديَل ِلخَلِۡق ٱَّلله
اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه

َ
 ٣٠ أ

. ]ای مؤمنان، به درگاه پروردگار توبه کنید و[ به سوی او  31

بازگردید و از او پروا کنید و نماز برپا دارید و از مشرکان 

 نباشید.

َة َولَا تَُكونُواْ ِمَن   لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
۞ُمنِيبِيَن إِلَۡيهِ َوٱتهُقوُه َوأ

 ٣١ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

تفرقه ایجاد کردند  . از کسانی ]نباشید[ که در دینشان 32

دسته شدند و هر گروهی به آنچه نزد خویش  و دسته

 دارند خشنودند.

قُواْ دِيَنُهۡم وََكانُواْ ِشَيٗعاۖۡ ُكلُّ ِحۡزبِۭ بَِما لََديِۡهۡم   هِذيَن فَره ِمَن ٱل
 ٣٢ فَرُِحونَ 

کنان . هنگامی که به مردم ]رنج و[ زیانی برسد، زاری33

خوانند؛ سپس چون ]هللا[ رحمتی از  میشان را پروردگار 

جانب خویش به آنان بچشاند ]و گره از کارشان بگشاید[، 

 آورندآنگاه گروهی از آنان به پروردگارشان شرک می

َذاَقُهم  
َ
نِيبِيَن إِلَۡيهِ ُثمه إَِذآ أ اَس ُضر   َدَعۡواْ َربهُهم مُّ َوِإَذا َمسه ٱلنه

ِۡنُه َرۡحمًَة إَِذا فَرِيق   ِۡنُهم بَِرب ِِهۡم يُۡشِرُكونَ  م   ٣٣ م 

ایم ناسپاسی کنند. ]از  . تا به آنچه که به آنان داده34

های دنیوی[ بهره بگیرید که به زودی ]نتیجۀ کردارتان لذت 

 را[ خواهید دانست.

 ٣٤ لَِيۡكُفُرواْ بَِمآ َءاَتۡيَنَُٰهۡمْۚ َفَتَمتهُعواْ فََسوَۡف َتۡعلَُمونَ 

های آسمانی[ دلیل محکمی بر آنان نازل . آیا ]در کتاب35

ایم که از ]درستِی[ آنچه به او ]= هللا[ شرک  کرده

 کند[؟ گوید ]و این کار را تأیید میاند سخن میورزیده

نَزلَۡنا َعلَۡيِهۡم ُسلَۡطَٰٗنا َفُهَو َيَتكَلهُم بَِما َكانُواْ بِهِۦ 
َ
ۡم أ

َ
أ

 ٣٥ يُۡشِرُكونَ 

چشانیم، از آن ]بیش از حد[ . وقتی رحمتی به مردم ب36

ورزند[ و اگر به سزای کارهایی گردند ]و تکبر میشاد می 

کردند رنج و مصیبتی به آنان برسد، ]از رحمت که می

 شوند.الهی و دفع بال[ ناامید می

اَس َرۡحمَٗة فَرُِحواْ بَِهاۖۡ َوِإن تُِصۡبُهۡم َسي ِئَُۢة بَِما   َذۡقَنا ٱلنه
َ
َوِإَذآ أ

يِۡديِهۡم إَِذا ُهۡم َيۡقَنُطونَ 
َ
َمۡت أ  ٣٦ قَده

. آیا ندیدند که هللا ]نعمت و[ روزی را بر هر کس که  37

گمان، در این  گرداند؟ بی گشاید و ]یا[ تنگ میبخواهد می

هایی ]از لطف و رحمت ]گشایش و سختی،[ نشانه

 پروردگار،[ برای مؤمنان است.

 َ نه ٱَّلله
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
ْۚ إِنه فِي   أ ِۡزَق لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر يَبُۡسُط ٱلر 

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ   ٣٧ َذ

. حقِ ]صلۀ َرِحم[ خویشاوند و ]صدقه و زکاتِ[ مستمند 38

که   مانده را ادا کن. این ]کار[ برای کسانیو درراه

طلبند بهتر است و آنان همان ]خشنودی[ هللا را می

 رانند.رستگا

َٰلَِك َخيۡر    بِيِلِۚ َذ ُهۥ َوٱلِۡمۡسِكيَن َوٱۡبَن ٱلسه فَـ َاِت َذا ٱلُۡقۡربَيَٰ َحقه
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

ُ
ِۖۡ َوأ هِذيَن يُرِيُدوَن وَۡجَه ٱَّلله  ٣٨ ل ِل
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دهید . آنچه از اموال ]خود، که به قصد[ ربا به مردم می39

تری بر اموالتان[ افزوده تا ]با پس گرفتِن آن به میزان بیش

یابد و]لی[ آنچه برای خشنودی  گردد، نزد هللا افزایش نمی

یابد[  پردازید، ]برکت و افزایش میهللا ]به عنوان[ زکات می

کنند[ اینانند که پاداششان ]نزد و ]کسانی که چنین می

 گردد.هللا[ چند برابر می

 ِ ِٗبا ل ِيَۡربَُواْ ف ِن ر  اِس فَلَا يَۡربُواْ ِعنَد  َوَمآ َءاتَيُۡتم م  َِٰل ٱلنه ۡمَو
َ
ٓي أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ِ فَأ ةٖ تُرِيُدوَن وَۡجَه ٱَّلله ِن َزَكوَٰ ِۖۡ َوَمآ َءاتَيُۡتم م  ٱَّلله

 ٣٩ ٱلُۡمۡضعُِفونَ 

داد؛ آنگاه شما را آفرید و روزی . هللا است که شما را 40

ان کند. آيا در میمیراند و باز ]در قیامت[ زنده میمی

ها[ را انجام  شريكانتان كسى هست که چیزی از این ]کار

دهد؟ او تعالی منز ه است و از چیزهایی که ]با وی[  

 سازند برتر است.شریک می 

هِذي َخلََقُكۡم ُثمه َرَزَقُكۡم ُثمه يُِميُتُكۡم ُثمه ُيحۡيِيُكۡمۖۡ   ُ ٱل ٱَّلله
َٰلُِكم ن َيۡفَعُل ِمن َذ ِۚ   َهۡل ِمن ُشَرَكآئُِكم مه ِن َشۡيٖء م 

ا يُۡشِرُكونَ   ٤٠ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه

اند، فساد ]و . به سبب گناهانی که مردم مرتکب شده41

تباهی[ در خشکی و دریا آشکار گشته است تا ]هللا[  

جزای برخی از اعمالشان را به آنان بچشاند؛ باشد که ]به  

 سوی حق[ بازگردند.

اِس  َظَهَر ٱلَۡفَساُد فِي ٱلۡبَ  يِۡدي ٱلنه
َ
ِ َوٱلَۡبۡحرِ بَِما َكَسَبۡت أ ر 

هِذي َعِملُواْ لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ   ٤١ لُِيِذيَقُهم َبۡعَض ٱل

. ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »در زمین بگردید تا 42

ببینید سرانجاِم کسانی که پیش از شما بودند چگونه بوده  

همین سبب هالک  است؛ بیشتر آنان مشرک بودند ]و به 

 شدند[«.

هِذيَن ِمن   َٰقَِبُة ٱل ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع
َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

ۡشِركِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ
َ
ْۚ َكاَن أ  ٤٢ َقۡبُل

. به سوى دین مستقیم ]و پایدار[ روی آور پیش از آنكه  43

ناپذير است ]و قطعاً  روزى از جانب هللا فرارسد كه برگشت

شوند گردد[. در آن روز، ]مردم[ پراکنده میواقع می 

 روند و گروهی به دوزخ[.]سپس گروهی به بهشت می

ها َمَرده لَُهۥ   تَِي يَۡوم  ل
ۡ
ن يَأ

َ
يِن ٱلَۡقي ِِم ِمن َقۡبِل أ ِ قِۡم وَۡجَهَك لِلد 

َ
فَأ

ُعونَ  ده ِۖۡ يَۡوَمئِٖذ يَصه  ٤٣ ِمَن ٱَّلله

ِد[ اوست و هر . هر کس کفر بورزد، کفرش به زیان ]خو44

کس کاری شایسته انجام دهد، ]بهشت را[ برای خود 

 سازند. آماده می

ۖۥۡ َوَمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَِأنُفِسِهۡم   َمن َكَفَر َفَعلَۡيهِ ُكۡفُرُه
 ٤٤ َيۡمَهُدونَ 

اند و کارهای . تا ]هللا[ کسانی را که ایمان آورده45

تردید،  د. بیاند، از فضل خود پاداش دهشایسته انجام داده

 او تعالی کافران را دوست ندارد.

ۦْٓۚ إِنهُهۥ   َٰلَِحَِٰت ِمن فَۡضلِهِ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه لَِيۡجزَِي ٱل
َٰفِرِينَ   ٤٥ لَا ُيحِبُّ ٱلَۡك

های های ]قدرتِ[ او این است که باد. از نشانه46

فرستد تا از رحمت بخش را ]با مژدۀ باران[ میبشارت

ها به فرمانش حرکت ش به شما بچشاند و کشتیخوی

کنند تا از بخشش او ]روزی[ بجویید؛ باشد که شکر به  

 جای آورید.

ِن   َرَٰٖت َولُِيِذيَقُكم م  ِ ِيَاَح ُمبَش  ن يُۡرِسَل ٱلر 
َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

ۡمرِهِۦ َولَِتبَۡتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ  
َ
ۡحمَتِهِۦ َولَِتۡجرَِي ٱلُۡفلُۡك بِأ ره

 ٤٦ َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

. و در حقیقت، پیش از تو ]نیز[ پیامبرانی را به سوی  47

شان آمدند  قومشان فرستادیم و آنان با دالیل روشن نزد

]ولی آن دالیل را تکذیب کردند[؛ سپس از کسانی که  

مرتکب گناه شده بودند انتقام گرفتیم ]و مؤمنان را نجات 

 ان ]حقی[ بر عهدۀ ما است.دادن مؤمندادیم[ و یاری

ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك رُُسلًا إِلَيَٰ قَۡوِمِهۡم فََجآُءوُهم  
َ
َولََقۡد أ

ا َعلَۡيَنا نَۡصُر  ْۖۡ وََكاَن َحقًّ ۡجَرُموا
َ
هِذيَن أ بِٱلَۡبي َِنَِٰت فَٱنَتَقۡمَنا ِمَن ٱل

 ٤٧ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 
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]آنها نیز تودۀ[  کند و ها را روانه می. هللا است که باد48

آورند و ]هللا[ آنها را چنان که  ابری را به حرکت درمی

گسترانَد و به صورت خواهد در ]پهنۀ[ آسمان میمی

بینی که از میان آن  آوَرد و باران را میهایی درمی پاره

آید؛ و چون ]پروردگار مهربان[ این ]باراِن  ]ابرها[ بیرون می

باَرد، انش که بخواهد فروبخش[ را به هر یک از بندگحیات 

 شوند.آنگاه است که شادمان می

َمآِء   ََٰح َفُتثِيُر َسَحاٗبا َفَيبُۡسُطُهۥ فِي ٱلسه َِي هِذي يُۡرِسُل ٱلر  ُ ٱل ٱَّلله
َكۡيَف يََشآُء َويَۡجَعلُُهۥ كَِسٗفا َفتََرى ٱلَۡوۡدَق َيخُۡرُج ِمۡن  

َصاَب بِهِۦ َمن يََشآءُ 
َ
ۦٓ إَِذا ُهۡم   ِخَلَٰلِهِۖۦۡ فَإَِذآ أ ِ ِمۡن ِعَبادِه

 ٤٨ يَۡسَتبِۡشُرونَ 

. و قطعاً پیش از آنکه بر آنان ببارد، ]آری[ پیش از آن،  49

 ناامید بودند.
ِن َقۡبلِهِۦ لَُمۡبلِِسينَ  َل َعلَۡيِهم م  ن ُينَزه

َ
 ٤٩ َوِإن َكانُواْ ِمن َقۡبِل أ

. پس به آثار رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را پس از  50

کند. به راستی، اوست که  شکی و خزانش زنده میخ

بخشِ مردگان است و او تعالی بر هر چیزی یقیناً زندگی

 تواناست.

  ْۚ ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهآ
َ
ِ َكيَۡف يُۡحِي ٱلۡأ فَٱنُظۡر إِلَيَٰٓ َءاَثَٰرِ َرۡحمَِت ٱَّلله

ِ َشۡيٖء قَدِ 
ِۖ وَُهَو عَلَىَٰ ُكل  َٰلَِك لَُمۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ  ٥٠ ير  إِنه َذ

. اگر بادی ]سوزان[ بفرستیم و آن ]کشتزارهایشان[ را  51

 کنند.زرد ]و پژمرده[ ببینند، قطعاً پس از آن، ناسپاسی می
ا لهَظلُّواْ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ   ۡوُه ُمۡصَفر ٗ

َ
ۡرَسلَۡنا رِيٗحا فََرأ

َ
َولَئِۡن أ

 ٥١ يَۡكُفُرونَ 

وا  توانی مردگان را شن . ]ای پیامبر،[ تو هرگز نمی 52

سازی و آواى دعوت ]حق را[ را به گوش كران برسانى؛ 

 گردانند.کنند و روی میآنگاه که آنان پشت می

هۡواْ   عَآَء إَِذا َول مه ٱلدُّ فَإِنهَك لَا تُۡسِمُع ٱلَۡمۡوتَيَٰ َولَا تُۡسِمُع ٱلصُّ
 ٥٢ ُمۡدبِرِينَ 

شان نیستی. تو تنها  . و تو راهنمای کوردالن از گمراهی53

رسانی که به آیات ما حق را[ به گوش کسانی می  ]سخن

 ایمان دارند و ]در برابر فرمان هللا[ تسلیمند. 

ها َمن يُۡؤِمُن   نَت بَِهَِٰد ٱلُۡعۡمِي َعن َضَلَٰلَتِِهۡمۖۡ إِن تُۡسِمُع إِل
َ
َوَمآ أ

ۡسلُِمونَ   ٥٣ أَـِبَيَٰتَِنا َفُهم مُّ

ارزشی آفرید؛ سپس  بی. هللا است که شما را از ]آب[ 54

بعد از ناتوانى ]دوران خردسالی،[ نیرومندى بخشید؛ آنگاه  

پس از نیرومندى، ضعف و کهنسالی پدید آورد. او هر چه  

 آفریند و او دانای تواناست. بخواهد می

ِن َضۡعٖف ُثمه َجَعَل ِمنُۢ َبۡعِد   هِذي َخلََقُكم م  ُ ٱل ۞ٱَّلله
ْۚ َيخۡلُُق َما  َضۡعٖف قُوهٗة ُثمه َجَعَل ِمنُۢ  ةٖ َضۡعٗفا وََشيَۡبٗة  َبۡعِد قُوه
ْۚ وَُهَو ٱلَۡعلِيُم ٱلَۡقِديرُ   ٥٤ يََشآُء

. و روزی که قیامت برپا گردد، گناهکاران سوگند یاد 55

اند. آنان ]در  کنند که جز ساعتی ]در گور[ درنگ نکردهمی

 شدند.دنیا نیز[ این گونه به انحراف كشیده مى

اَعُة ُيۡقِسُم ٱلُۡمۡجرُِموَن َما لَبُِثواْ َغيَۡر َساَعةِٖۚ  َويَۡوَم َتُقو  ُم ٱلسه
 ٥٥ َكَذَٰلَِك َكانُواْ يُۡؤَفُكونَ 

. و کسانی که به آنان دانش و ایمان داده شده است 56

تردید، شما ]بر اساس گویند: »بی]به گناهکاران[ می

آنچه[ در كتاب هللا ]مقدر بوده است[ تا روز رستاخیز درنگ 

اید. پس این روز رستاخیز است؛ اما شما کرده

 کردید[«.دانستید ]و آن را انکار مینمی 

  ِ وتُواْ ٱلۡعِلَۡم َوٱلِۡإيَمََٰن لََقۡد لَبِثُۡتۡم فِي كَِتَِٰب ٱَّلله
ُ
هِذيَن أ َوَقاَل ٱل

إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلَۡبۡعِثِۖ فََهََٰذا يَۡوُم ٱلَۡبۡعِث َوَلَِٰكنهُكۡم ُكنُتۡم لَا  
 ٥٦ ونَ َتۡعلَمُ 

اند . در آن روز، عذرخواهِی کسانی که ستم کرده57

شود که ]برای به  سودی ندارد و از آنان خواسته نمی

 دست آوردن خشنودی هللا[ عذرخواهی کنند. 

هِذيَن َظلَُمواْ َمۡعِذَرُتُهۡم َولَا ُهۡم   ها يَنَفُع ٱل َفَيۡوَمئِٖذ ل
 ٥٧ يُۡسَتۡعَتُبونَ 
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قرآن،از هر گونه َمَثلی برای مردم . به راستی که در این 58

ات[ برایشان ای ]در مورد راستگوییآوردیم؛ و اگر نشانه

گویند: »شما  بیاوری، کسانی که کفر ورزیدند می 

 اندیشانی بیش نیستید«.باطل

ِ َمَثٖلِۚ َولَئِن  
َولََقۡد َضَرۡبَنا لِلنهاِس فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن ِمن ُكل 

ها   ِجۡئَتُهم أَـِبيَةٖ  نُتۡم إِل
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن أ هَيُقولَنه ٱل ل

 ٥٨ ُمۡبِطلُونَ 

فهمند، های کسانی که ]سخن حق را[ نمی. هللا بر دل59

 نهد.این گونه ُمهر ]غفلت[ می
هِذيَن لَا َيۡعلَُمونَ  ُ عَلَىَٰ قُلُوِب ٱل  ٥٩ َكَذَٰلَِك َيۡطَبُع ٱَّلله

تکذیبِ مشرکان[ شکیبا باش ]که[  . ]ای پیامبر، بر آزار و 60

قطعاً وعدۀ ]یارِی[ هللا، حق است؛ و مبادا کسانی که ]به  

صبری و[ سبكسرى رستاخیز[ باور ندارند، تو را به ]بی

 وادار کنند.

هِذيَن لَا   نهَك ٱل ۖۡ َولَا يَۡسَتِخفه ِ َحق   فَٱۡصبِۡر إِنه وَۡعَد ٱَّلله
 ٦٠ يُوقُِنونَ 
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لقمأن سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ الٓمٓ  . الم ]= الف. الم. میم[. 1

 ٢ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلۡحَِكيمِ  . این آیات کتاب حکیم است.2

 ٣ َوَرۡحمَٗة ل ِلُۡمۡحِسنِينَ ُهٗدى  . ]که[ هدایت و رحمتی برای نیکوکاران است. 3

پردازند و دارند و زکات میکه نماز برپا می . همان کسانی 4

 به آخرت یقین دارند.
َة وَُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم   َكوَٰ ةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزه لَوَٰ هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه ٱل

 ٤ يُوقُِنونَ 

نان . آنان از جانب پروردگارشان از هدایتی برخوردارند و آ5

 قطعاً رستگارند. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

ُ
ب ِِهۡمۖۡ َوأ ِن ره ْوَلَٰٓئَِك عَلَىَٰ ُهٗدى م 

ُ
 ٥ أ

. و در میان مردم کسی هست که در پِی سخن یاوه 6

است تا ]دیگران را[ از راِه هللا گمراه سازد و آن ]آیات 

گیرد. آنان ]که رفتارشان چنین  روشنگر[ را به تمسخر می

 بار ]در پیش[ دارند. عذابی خفت است[

اِس َمن يَۡشتَِري لَۡهَو ٱلۡحَِديِث لُِيِضله َعن َسبِيِل   َوِمَن ٱلنه
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاب   

ُ
ِ بَِغيِۡر ِعلٖۡم َويَتهِخَذَها ُهُزًواْۚ أ ٱَّلله

ِهين    ٦ مُّ

شود، متکبرانه  . و هنگامی که آیات ما بر او خوانده می7

؛ گویی آن را نشنیده ]و[ گویی در  گردانَدروی می

ناک بشارت هایش سنگینی است؛ او را به عذابی دردگوش

 ده.

هۡم يَۡسَمۡعَها   ن ل
َ
هيَٰ ُمۡسَتۡكبِٗرا َكأ َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيهِ َءاَيَُٰتَنا َول

لِيمٍ 
َ
ۡرهُ بَِعَذاٍب أ ِ ُذَنۡيهِ َوۡقٗراۖۡ فَبَش 

ُ
نه فِٓي أ

َ
 ٧ َكأ

های شایسته اند و کار که ایمان آوردهتردید، کسانی بی. 8

 های پرنعمت ]بهشت[ برایشان است.اند، باغ انجام داده
َُٰت   َٰلَِحَِٰت لَُهۡم َجنه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل

 ٨ ٱلنهعِيمِ 

. در آنجا جاودانند. وعدۀ هللا راست است و او تعالی 9

 ناپذیرِ حکیم است.شکست
اْۚ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ  ِ َحق ٗ  ٩ َخَٰلِِديَن فِيَهاۖۡ وَۡعَد ٱَّلله

ها را بدون ستون آفرید  بینید، ]هللا[ آسمان. چنان که می10

های استوار ]و محکمی[ در زمین پِی افکند تا ]زمین[  و کوه

اکنده ساخت ای در آن پرشما را نلرزانَد و از هر گونه جنبنده

و آبی از آسمان فرستادیم و از هر گونه ]گیاه زیبا و[ 

 سودمندى در آن رویاندیم.

ۡرِض  
َ
لَۡقىَٰ فِي ٱلۡأ

َ
َِٰت بَِغيِۡر َعَمٖد تََرۡوَنَهاۖۡ َوأ َمََٰو َخلََق ٱلسه

نَزلَۡنا  
َ
ِ َدآبهةِٖۚ َوأ

ن تَِميَد بُِكۡم َوبَثه فِيَها ِمن ُكل 
َ
َرَوَِٰسَي أ

َمآِء  ِ َزۡوٖج َكرِيمٍ ِمَن ٱلسه
ۢنَبتَۡنا فِيَها ِمن ُكل 

َ
 ١٠ َماٗٓء فَأ

. این آفرینشِ هللا است؛ اینک ]ای مشرکان،[ به من  11

که غیر از او هستند ]و شما آنها را نشان دهید کسانی 

اند؟ بلکه ستمکاران ]مشرک[ در  کنید[ چه آفریدهعبادت می 

 گمراهی آشکارند.

رُ 
َ
ِ فَأ هِذيَن ِمن ُدونِهۚۦِْ بَِل  َهََٰذا َخلُۡق ٱَّلله ونِي َماَذا َخلََق ٱل

بِينٖ  َٰلُِموَن فِي َضَلَٰٖل مُّ  ١١ ٱلظه
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. به راستی، ما دانش ]فهم دین و تدبیر زندگی[ به  12

لقمان بخشیدیم ]و به او گفتیم[: »شکر هللا را به جای آور؛  

کس شکر گزارد، تنها به سود خویش شکر گزارده و هر 

تردید، هللا  سپاسی کند، ]بداند که[ بیکس نا است؛ و هر

 نیازِ ستوده است. بی

ِْۚ َوَمن يَۡشُكۡر   ِن ٱۡشُكۡر َّلِله
َ
َولََقۡد َءاتَيَۡنا لُۡقَمََٰن ٱلۡحِۡكَمَة أ

َ َغنِيٌّ َحمِيد    ١٢ فَإِنهَما يَۡشُكُر لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َكَفَر فَإِنه ٱَّلله

پسرش ]چنین[ پند  . و ]یاد کن از[ آنگاه که لقمان به 13

داد: »پسرم، به هللا شرک نیاور ]و کسی یا چیزی را  می

همتایش قرار نده؛ چرا که[ یقیناً شرک، ستم بزرگی 

 است«.

  ِۡۖ َوِإۡذ قَاَل لُۡقَمَُٰن لِٱبۡنِهِۦ وَُهَو يَعُِظُهۥ َيَُٰبَنيه لَا تُۡشرِۡك بِٱَّلله
ۡرَك لَُظلٌۡم َعِظيم   ِ  ١٣ إِنه ٱلش 

را ]دربارۀ نیکویی[ به پدر و مادرش سفارش . ما انسان 14

کردیم ]از آن رو که[ مادرش او را با سستی ]و ضعِف[ 

روزافزون باردار شد و ]دوران شیرخوارگی و[ بازگرفتنش از  

انجامد. ]به او گفتیم[ که: »ُشکرِ  میشیر دو سال به طول 

گشت ]همه[ به  من و پدر و مادرت را به جای آور ]که[ باز

 ن است. سوی م

ُهۥ وَۡهًنا عَلَىَٰ وَۡهٖن   مُّ
ُ
َٰلَِديۡهِ َحمَلَۡتُه أ ۡيَنا ٱلۡإِنَسََٰن بَِو َووَصه

َٰلَِديَۡك إِلَيه   ِن ٱۡشُكۡر لِي َولَِو
َ
َوفَِصَٰلُُهۥ فِي عَاَميِۡن أ

 ١٤ ٱلَۡمِصيرُ 

. و اگر آن دو ]مشرک باشند و[ تالش کنند تو چیزی را  15

نشی نداری، ]در  شریک من قرار دهی که نسبت به آن دا

ها اطاعت نکن و]لی[ در دنیا با آنان به  این صورت[ از آن

شایستگی ]و نیکویی[ رفتار کن و از راه کسی پیروی کن  

که ]موحدانه[ به سوی من بازآمده است؛ آنگاه بازگشتتان 

دادید آگاه به سوی من است و شما را از آنچه انجام می

 کنم«.می

ن تُۡشرَِك بِي َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلۡم  فَلَا  َوِإن َجََٰهَداَك عَلَىَٰٓ 
َ
أ

ۡنَيا َمۡعُروٗفاۖۡ َوٱتهبِۡع َسبِيَل َمۡن   تُِطۡعُهَماۖۡ وََصاِحۡبُهَما فِي ٱلدُّ
نَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم  

ُ
ْۚ ُثمه إِلَيه َمرِۡجُعُكۡم فَأ نَاَب إِلَيه

َ
أ

 ١٥ َتۡعَملُونَ 

یا بد[ همسنگِ  . ]لقمان گفت:[ »پسرم، اگر ]عمل نیک16

ای از[  سنگی یا در ]گوشهدانۀ خردل باشد و درون تخته

ها یا در زمین ]نهفته[ باشد، هللا آن را ]روز قیامت به آسمان

 بیِن آگاه است.تردید، هللا باریکآورد. بیحساب[ می

ِۡن َخۡرَدٖل َفَتُكن فِي   َيَُٰبَنيه إِنهَهآ إِن تَُك ِمۡثَقاَل َحبهةٖ م 
ْۚ إِنه  َصۡخرَ  ُ ِت بَِها ٱَّلله

ۡ
ۡرِض يَأ

َ
ۡو فِي ٱلۡأ

َ
َِٰت أ َمََٰو ۡو فِي ٱلسه

َ
ٍة أ

َ لَِطيٌف َخبِير    ١٦ ٱَّلله

. پسرم، نماز برپا دار و ]مردم را[ به نیکی فرمان بده و از  17

های این کار[ به  کار ناپسند بازدار و بر آنچه ]که از سختی

]جمله کارهایی تردید، این از رسد، شکیبا باش. بیتو می

 است که نیازمند ارادۀ قوی و[ عزم استوار است. 

ُمۡر بِٱلَۡمۡعُروِف َوٱنَۡه َعِن ٱلُۡمنَكرِ  
ۡ
َة َوأ لَوَٰ قِِم ٱلصه

َ
َيَُٰبَنيه أ

ُمورِ 
ُ
َٰلَِك ِمۡن َعۡزِم ٱلۡأ َصابََكۖۡ إِنه َذ

َ
 ١٧ َوٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َمآ أ

و مغرورانه  . و ]از روی غرور و تکبر[ از مردم روی نگردان 18

در زمین راه نرو. به راستی که هللا هیچ متکبر فخرفروشی  

 را دوست ندارد.

ۡرِض َمرًَحاۖۡ إِنه  
َ
َك لِلنهاِس َولَا َتۡمِش فِي ٱلۡأ ِۡر َخده َولَا تَُصع 

َ لَا ُيحِبُّ ُكله ُمخَۡتاٖل فَُخورٖ   ١٨ ٱَّلله

سخن  رو باش و به آرامی  . و ]در منش و رفتارت[ میانه19

ترین صدا، صدای  بگو ]نه با صدای بلند؛ چرا که[ قطعاً زشت

 خران است.

نَكَر  
َ
َوٱقِۡصۡد فِي َمۡشيَِك َوٱۡغُضۡض ِمن َصۡوتَِكْۚ إِنه أ

َِٰت لََصوُۡت ٱلۡحَِميرِ  ۡصَو
َ
 ١٩ ٱلۡأ
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ها و اید که هللا آنچه را در آسمان. ]ای مردم،[ آیا ندیده20

های ]بخششِ[ نعمتزمین است، به خدمتتان گماشته و 

آشکار و پنهان خویش را بر شما تمام کرد؟ ]با این حال،[ از  

مردم کسی هست که بدون هیچ دانش و هدایت و کتابِ 

 کند.روشنگری، در ]مورد[ هللا مجادله می

َِٰت َوَما فِي   َمََٰو ا فِي ٱلسه َر لَُكم مه َ َسخه نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََرۡواْ أ

َ
أ

ۡسَبَغ  
َ
ۡرِض َوأ

َ
ُۗ َوِمَن  ٱلۡأ َعلَۡيُكۡم نَِعَمُهۥ َظَِٰهَرٗة َوبَاِطَنٗة

ِ بَِغيِۡر ِعلٖۡم َولَا ُهٗدى َولَا   اِس َمن يَُجَِٰدُل فِي ٱَّلله ٱلنه
نِيرٖ   ٢٠ كَِتَٰٖب مُّ

شود: »از آنچه هللا نازل . و هنگامی که به آنان گفته می21

گویند: »]نه،[ بلکه از چیزی کرده است پیروی کنید« می

کنیم که پدرانمان را بر آن یافتیم«. آیا اگر شیطان  پیروی می

آنان را به سوی عذاب ]آتش[ سوزان دعوت کند ]باز هم از  

 کنند؟[ پدرانشان پیروی می

ُ قَالُواْ بَۡل نَتهبُِع َما وََجۡدنَا   نَزَل ٱَّلله
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهُم ٱتهبُِعواْ َمآ أ

َولَۡو كَانَ 
َ
ْۚ أ ٓ ۡيَطَُٰن يَۡدُعوُهۡم إِلَيَٰ َعَذاِب  َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا  ٱلشه

عِيرِ   ٢١ ٱلسه

. هر کس ]خالصانه[ به هللا رو کند و نیکوکار باشد، به  22

ترين دستاويز چنگ زده است؛ و راستی که به محكم

 ها به سوی هللا است. سرانجاِم کار

ِ وَُهَو ُمحِۡسن  َفَقِد ٱسۡ  ۥٓ إِلَي ٱَّلله َتۡمَسَك  ۞َوَمن يُۡسلِۡم وَۡجَهُه
ُمورِ 

ُ
َٰقَِبُة ٱلۡأ ِ َع ِۗ َوِإلَي ٱَّلله  ٢٢ بِٱلُۡعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثَقىَٰ

کس کفر ورزید، کفرش تو را غمگین نسازد.  . هر 23

اند بازگشت آنان به سوی ماست؛ آنگاه آنان را از آنچه کرده

 ها آگاه است.تردید، هللا از ]رازِ[ دلسازیم. بی آگاه می

ۥْٓۚ إِلَۡيَنا َمرِۡجُعُهۡم َفُننَب ِئُُهم  َوَمن َكَفَر فَلَا يَ  حُۡزنَك ُكۡفُرُه
ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ َ َعلِيُم ْْۚ إِنه ٱَّلله  ٢٣ بَِما َعِملُٓوا

مند های دنیا[ بهره. آنان ]= کافران[ را اندکی ]از نعمت24

سازیم؛ آنگاه آنان را به ]تحمل[ عذابی سخت دچار می

 کنیم.می

 ٢٤ ُنَمت ُِعُهۡم قَلِيلٗا ُثمه نَۡضَطرُُّهۡم إِلَيَٰ َعَذاٍب َغلِيٖظ 

ها و . و اگر از مشرکان بپرسی: »چه کسی آسمان25

گویند: »هللا«. بگو:  زمین را آفریده است؟« قطعاً می

»سپاس ]و ستایش[ مخصوصِ هللا است ]که شما را از این  

 دانند.حقیقت، آگاه نمود[«؛ بلکه بیشتر آنان نمی

  ْۚ ُ ۡرَض لََيُقولُنه ٱَّلله
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡن َخلََق ٱلسه لَۡتُهم مه

َ
َولَئِن َسأ

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
ِْۚ بَۡل أ  ٢٥ قُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله

ها و زمین است، از آِن هللا است. . آنچه در آسمان26

 نیازِ ستوده است.تردید، هللا بیبی
ِ َما فِي ٱلسه  َ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ  َّلِله ۡرِضِۚ إِنه ٱَّلله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو

 ٢٦ ٱلۡحَِميدُ 

. اگر ]همۀ[ درختان روی زمین قلم شود و دریا ]مرکب 27

اش بیاید ]تا دانش الهی  گردد[ و هفت دریای دیگر به یاری

تردید، هللا  یابد. بی را بنویسند[، سخنان هللا پایان نمی 

 ناپذیرِ حکیم است.شکست

هُۥ ِمنُۢ   َولَوۡ  قَۡلَٰم  َوٱلَۡبۡحُر َيُمدُّ
َ
ۡرِض ِمن َشَجَرٍة أ

َ
نهَما فِي ٱلۡأ

َ
أ

َ َعزِيٌز   ِْۚ إِنه ٱَّلله ا نَفَِدۡت َكلَِمَُٰت ٱَّلله ۡبحُرٖ مه
َ
َبۡعِدهِۦ َسۡبَعُة أ

 ٢٧ َحِكيم  

. ]ای مردم،[ آفرینش و برانگیختن شما ]در قیامت[ 28

دید، هللا  ترهمچون ]آفرینش[ یک نفر بیش نیست. بی

 شنوای بیناست. 

  َ ِۚ إِنه ٱَّلله ها َكَنۡفٖس َوَِٰحَدةٍ ا َخلُۡقُكۡم َولَا َبۡعُثُكۡم إِل مه
 ٢٨ َسِميُعُۢ بَِصيرٌ 
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افزاید و  کاهد و بر روز می. آیا ندیدی که هللا از شب می29

افزاید؛ و خورشید و ماه را به  کاهد و بر شب میاز روز می

که هر یک تا زمانی معی ن  خدمت ]انسان[ گماشته است 

تردید، هللا از آنچه  در ]مدار خود[ در حرکت باشد؟ بی

 کنید آگاه است.می

هۡيِل   َهاَر فِي ٱل َهارِ َويُولُِج ٱلنه هۡيَل فِي ٱلنه َ يُولُِج ٱل نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

َسم ٗ  َجٖل مُّ
َ
ۖۡ ُكل   َيجۡرِٓي إِلَيَٰٓ أ ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َر ٱلشه نه  وََسخه

َ
ي َوأ

َ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير    ٢٩ ٱَّلله

. این ]تقدیر و تدبیر،[ از آن روست که هللا حق است و 30

خوانند ]همه[ باطل است و آنچه جز او ]به یاری و دعا[ می

 هللا است که بلندمرتبه ]و[ بزرگ است. 

نه َما 
َ
َ ُهَو ٱلۡحَقُّ َوأ نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ ٱلَۡبَِٰطُل  َذ

َ ُهَو ٱلَۡعلِىُّ ٱلَۡكبِيرُ  نه ٱَّلله
َ
 ٣٠ َوأ

ها به ]فرمان و[ نعمت هللا در دریا  . آیا ندیدی که کشتی31

های خویش را به شما در حرکتند تا برخی از نشانه

تردید، در این امر، برای هر شکیبای  بنمایاند؟ بی 

 رت و لطف پروردگار[ است.هایی ]از قدسپاسگزار، نشانه

ِ لِيُِريَُكم   رِي فِي ٱلَۡبۡحرِ بِنِۡعَمِت ٱَّلله
نه ٱلُۡفلَۡك َتجۡ

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ِ َصبهارٖ َشُكورٖ 
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل  ۦْٓۚ إِنه فِي َذ ِۡن َءاَيَٰتِهِ  ٣١ م 

کند، هللا را  پیکر آنان را احاطه میکه موجی کوه . و آنگاه32

خوانند که دین ]و عبادت[ را تنها ویژۀ نه می در حالی خالصا

رهاند و به خشکی دانند؛ اما چون آنان را ]از مرگ[ او می

شوند، چنان که باید، رو ]میرساند، برخی از آنان میانه

که برخی دیگر ناسپاسند[؛ و  گزارند؛ در حالی سپاس نمی 

 کند.شکناِن ناسپاس انکار نمی آیات ما را کسی جز پیمان

ِيَن   َ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  لَِل َدَعُواْ ٱَّلله ۡوج  َكٱلظُّ َوِإَذا َغِشَيُهم مه
ها   ْۚ َوَما َيجَۡحُد أَـِبَيَٰتَِنآ إِل ۡقَتِصد  ِ فَِمۡنُهم مُّ َُٰهۡم إِلَي ٱلۡبَر  ا َنجهى فَلَمه

 ٣٢ ُكلُّ َختهارٖ َكُفورٖ 

ترسید که  تان پروا کنید و از روزی ب. ای مردم، از پروردگار33

نه هیچ پدری برای فرزندش سودی دارد و نه هیچ فرزندی 

سودرساِن پدر است. یقیناً وعدۀ هللا ]در مورد قیامت[ 

های[ زندگی حقیقت دارد؛ پس ]هوشیار باشید که لذت

دنیا شما را نفریبد و شیطان شما را نسبت به ]تأخیر عذاب 

 و شکیبایِی[ هللا فریب ندهد.

َها ٱلنه  يُّ
َ
أ زِي َوالٌِد  َيَٰٓ

ها َيجۡ اُس ٱتهُقواْ َربهُكۡم َوٱۡخَشۡواْ يَوٗۡما ل
َعن َولَِدهِۦ َولَا َمۡولُوٌد ُهَو َجاٍز َعن َوالِِدهِۦ َشۡيـ ًاْۚ إِنه وَۡعَد  

  ِ نهُكم بِٱَّلله ۡنَيا َولَا َيُغره ةُ ٱلدُّ نهُكُم ٱلۡحََيوَٰ ۖۡ فَلَا َتُغره ِ َحق   ٱَّلله
 ٣٣ ٱلَۡغُرورُ 

تردید، آگاهی ]از زمان وقوع[ قیامت، ]تنها[ نزد هللا  . بی34

کند و آنچه را که در است و ]اوست که[ باران نازل می

داند فردا چه به دست کسی نمی داند؛ و هاست می َرِحم

کس آگاه نیست که در کدام سرزمین   آورد و هیچمی

 میرد. به راستی که هللا دانای آگاه است. می

َ عِ  ُِل ٱلَۡغۡيَث َويَۡعلَُم َما فِي  إِنه ٱَّلله اَعةِ َويُنَز  نَدهُۥ ِعلُۡم ٱلسه
اَذا تَۡكِسُب َغٗداۖۡ َوَما تَۡدرِي   رَۡحاِمِۖ َوَما تَۡدرِي َنۡفس  مه

َ
ٱلۡأ

 ُۢ َ َعلِيٌم َخبِيُر ۡرٖض َتُموُتْۚ إِنه ٱَّلله
َ
ي ِ أ

َ
 ٣٤ َنۡفُسُۢ بِأ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ الٓمٓ  . الم ]= الف. الم. میم[. 1

. نزول این کتاب که در ]حقانیت[ آن هیچ شکی نیست،  2

 از جانب پروردگار جهانیان است.
 ِ  ٢ ٱلَۡعَٰلَِمينَ تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َرۡيَب فِيهِ ِمن رهب 

گویند: »]محمد[ آن را به دروغ ]به  . ]کافران[ می3

دهد«. ]هرگز چنین نیست؛[ بلکه  پروردگارش[ نسبت می

آن ]آیات، سخِن[ حقی از جانب پروردگار توست تا به  

ای برایشان نیامده دهندهقومی که پیش از تو ]هیچ[ بیم

 است، هشدار دهی؛ باشد که هدایت شوند. 

ۡم يَ 
َ
آ  أ ب َِك لُِتنِذَر قَۡوٗما مه َُٰهْۚ بَۡل ُهَو ٱلۡحَقُّ ِمن ره ُقولُوَن ٱۡفتََرى

ِن َقۡبلَِك لََعلهُهۡم َيۡهَتُدونَ  ِن نهِذيرٖ م  َُٰهم م  تَى
َ
 ٣ أ

ها و زمین و آنچه را که  . هللا همان ذاتی است که آسمان4

میان آنهاست در شش روز آفرید؛ آنگاه ]آن گونه كه  

و مقام اوست[ بر عرش قرار گرفت. شما شايسته جالل 

 گیرید؟هیچ کارساز و شفاعتگری جز او ندارید. آیا پند نمی

ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَما فِي ِستهةِ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل ٱَّلله

ِن ُدونِهِۦ ِمن َولِي ٖ   يهاٖم ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ َما لَُكم م 
َ
أ

ُرونَ َولَا َشفِ  فَلَا َتَتَذكه
َ
 ٤ يٍعِۚ أ

کند. . کار ]جهان هستی[ را از آسمان تا زمین تدبیر می5

ها[ اش، به حساب شما ]انسانآنگاه در روزی که بلندی

 رود.هزار سال است، ]این کارها[ به سوی او باال می

 َ ۡرِض ُثمه َيۡعُرُج إِل
َ
َمآِء إِلَي ٱلۡأ ۡمَر ِمَن ٱلسه

َ
ۡيهِ فِي يَۡوٖم  يَُدب ُِر ٱلۡأ

ونَ  ا َتُعدُّ ِمه لَۡف َسَنةٖ م 
َ
ۥٓ أ  ٥ َكاَن ِمۡقَداُرُه

. این ]پروردگار شماست:[ دانای پنهان و آشکار،  6

 ناپذیرِ مهربان.شکست
َهََٰدةِ ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ  َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه َٰلَِك َع  ٦ َذ

ترین ]شکل[  نیکوکه هر چه آفرید، به . ]همان[ ذاتی 7

 آفرید و آفرینش ]نخستین[ انسان را از گِل آغاز کرد.
 َخلَۡق ٱلۡإِنَسَِٰن ِمن  

َ
ۖۥۡ َوبََدأ ۡحَسَن ُكله َشۡيٍء َخلََقُه

َ
هِذٓي أ ٱل

 ٧ ِطينٖ 

[ نسل او را از چکیدۀ آبی پست ]و . سپس ]تداوم8

 قدر[ مقر ر کرد.بی
ِن  ِهينٖ ُثمه َجَعَل نَۡسلَُهۥ ِمن ُسَلَٰلَةٖ م  آٖء مه  ٨ مه

. آنگاه ]اندام[ او را سامان داد و از روح خویش ]= روحی 9

و دل  که خود آفرید[ در وی دمید؛ و ]نعمتِ[ گوش و چشم

 گزارید! برایتان قرار داد. چه اندک سپاس می

ۡمَع   وِحهۖۦِۡ وََجَعَل لَُكُم ٱلسه َُٰه َوَنَفَخ فِيهِ ِمن رُّ ى ُثمه َسوه
بَۡصََٰر 

َ
ا تَۡشُكُرونَ َوٱلۡأ ْۚ قَلِيلٗا مه فۡـ َِدةَ

َ
 ٩ َوٱلۡأ

گویند: »آیا وقتی ]ُمردیم و[ در زمین  . ]مشرکان[ می10

]تبدیل به خاک و[ ناپدید شدیم، آفرینش جدیدی خواهیم  

 یافت؟« بلکه آنان دیدار پروردگارشان را منکرند.

ِءنها 
َ
ۡرِض أ

َ
ِءَذا َضلَلَۡنا فِي ٱلۡأ

َ
لَِفى َخلٖۡق َجِديدِِۭۚ بَۡل ُهم  َوَقالُٓواْ أ

 ١٠ بِلَِقآِء َرب ِِهۡم َكَٰفُِرونَ 
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. ]ای پیامبر،[ بگو: »فرشتۀ مرگ که بر شما گماشته 11

گیرد؛ آنگاه به سوی پروردگارتان  شده است، جانتان را می

 شوید«. بازگردانده می 

هِذي وُك َِل بُِكۡم ثُ  لَُك ٱلَۡموِۡت ٱل َُٰكم مه مه إِلَيَٰ  ۞قُۡل َيَتَوفهى
 ١١ َرب ُِكۡم تُرَۡجُعونَ 

. و چون ]در قیامت[ گناهکاران را در پیشگاه  12

گویند:[  اند ]و میپروردگارشان ببینی سر به زیر افکنده

»پروردگارا، ]اکنون حقیقت را[ دیدیم و شنیدیم؛ پس ما را  

تردید، ما ]به  بازگردان تا کاری شایسته انجام دهیم. بی

 یم«. قیامت[ یقین دار

َولَۡو تََرىَٰٓ إِذِ ٱلُۡمۡجرُِموَن نَاكُِسواْ ُرُءوِسِهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َربهَنآ  
بَۡصۡرنَا وََسِمۡعَنا فَٱرِۡجۡعَنا َنۡعَمۡل َصَٰلًِحا إِنها ُموقُِنونَ 

َ
 ١٢ أ

کسی ]توفیق و[ هدایتش را   خواستیم، به هر. اگر می13

جانب من حتمى داشتیم؛ لیكن اين سخن از ارزانی می

شده است كه: »دوزخ را از همۀ جنیان و آدمیان ]کافر[ پر 

 خواهم کرد«. 

ََٰها َوَلَِٰكۡن َحقه ٱلَۡقۡوُل ِمن ِي   َولَۡو ِشۡئَنا ٓأَلتَيَۡنا ُكله َنۡفٍس ُهَدى
ۡجمَعِينَ 

َ
اِس أ ۡملََأنه َجَهنهَم ِمَن ٱلِۡجنهةِ َوٱلنه

َ
 ١٣ لَأ

به سزای آنکه دیدار شود:[ ». ]به آنان گفته می14

کردید، ]عذاب سوزان را[ بچشید. یقیناً  امروزتان را فراموش 

ایم و ]اکنون[ به سزای  ما ]نیز[ شما را ]در آتش[ رها کرده

 کردید، عذاب جاودان را بچشید. آنچه می

فَُذوقُواْ بَِما نَِسيُتۡم لَِقآَء يَوِۡمُكۡم َهََٰذآ إِنها نَِسيَنَُٰكۡمۖۡ  
 ١٤ َعَذاَب ٱلۡخُلِۡد بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ َوُذوقُواْ 

آورند که چون به آنها  . فقط کسانی به آیات ما ایمان می 15

افتند و پروردگارشان را به  پند داده شوند، به سجده می

 ورزند.ستایند و تکبر نمی پاکی می 

ُِرواْ بَِها ْۤاوُّرَخ هِذيَن إَِذا ذُك   اٗدَّجُس  إِنهَما يُۡؤِمُن أَـِبَيَٰتَِنا ٱل
 ١٥ وََسبهُحواْ ِبحَۡمِد َرب ِِهۡم وَُهۡم لَا يَۡسَتۡكبُِروَن۩

شان را خیزند و پروردگار. ]در دل شب،[ از بسترها برمی 16

خوانند و از آنچه به آنان روزی  با بیم و امید ]به نیایش[ می

 کنند.ایم انفاق میداده

ِجِع يَۡدُعوَن َربهُهۡم َخۡوٗفا  َتَتَجافَيَٰ ُجُنوبُُهۡم َعِن ٱلَۡمَضا 
ا َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ   ١٦ َوَطَمٗعا َوِممه

داند به ]پاس[ آنچه ]این مؤمنان در  . هیچ کس نمی17

ها که مایۀ دهند، چه ]بسیار پاداشدنیا[ انجام می

 هاست، برایشان نهفته است. شادمانی و[ روشنی چشم

خۡ 
ُ
آ أ ُۢ بَِما  فَلَا َتۡعلَُم َنۡفس  مه ۡعيُٖن َجَزآَء

َ
ةِ أ ِن قُره ِفَى لَُهم م 

 ١٧ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

. آیا ]پاداش[ کسی که مؤمن است همچون کسی 18

 است که نافرمان است؟ هرگز برابر نیستند.
ها يَۡسَتوُۥنَ  َفَمن َكاَن ُمۡؤِمٗنا َكَمن َكاَن فَاِسٗقاْۚ ل

َ
 ١٨ أ

اند و کارهای شایسته  آورده. اما کسانی که ایمان 19

ها]ی بهشتی[ است؛ ]این به  اند، برایشان باغانجام داده

عنوان[ محل  پذیرایی از ]آنها[ است به ]پاس[ آنچه 

 کردند. می

َوىَٰ  
ۡ
َُٰت ٱلَۡمأ َٰلَِحَِٰت فَلَُهۡم َجنه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه

َ
أ

ُۢا بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ  َ  ١٩ نُُزل

. و اما کسانی که نافرمانی کردند، جایگاهشان آتش  20

]دوزخ[ است. هر گاه بخواهند از آن خارج شوند، به آن  

شود: »بچشید شوند و به آنان گفته میبازگردانده می 

 کردید«. عذاب آتشی که همواره آن را انکار می

ۖۡ ُكلهمَ  اُر َُٰهُم ٱلنه َوى
ۡ
هِذيَن فََسُقواْ َفَمأ ا ٱل مه

َ
ن َيخۡرُُجواْ  َوأ

َ
َراُدٓواْ أ

َ
آ أ

هِذي   ارِ ٱل ِعيُدواْ فِيَها َوقِيَل لَُهۡم ذُوقُواْ َعَذاَب ٱلنه
ُ
ِمۡنَهآ أ

بُونَ  ِ  ٢٠ ُكنُتم بِهِۦ تَُكذ 
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]و  . یقیناً پیش از عذاب بزرگ ]آخرت[، از عذاب نزدیک21

چشانیم؛ باشد که ]به  های این دنیا[ به آنان میسختی

 زگردند. درگاه الهی[ با

ۡكبَِر  
َ
ۡدنَيَٰ ُدوَن ٱلَۡعَذاِب ٱلۡأ

َ
َِن ٱلَۡعَذاِب ٱلۡأ َولَُنِذيَقنهُهم م 

 ٢١ لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 

کس که به آیات پروردگارش تر از آن . کیست ستمکار22

تردید،  گرداند؟ بیشود، سپس از آن روی میپند داده می

 گیریم. ما از گناهکاران انتقام می

 
َ
ْۚ إِنها ِمَن  َوَمۡن أ ۡعرََض َعۡنَهآ

َ
َِر أَـِبَيَِٰت َرب ِهِۦ ُثمه أ ن ُذك  ۡظلَُم ِممه

 ٢٢ ٱلُۡمۡجرِِميَن ُمنَتقُِمونَ 

. ما به موسی کتاب ]تورات[ دادیم ـ پس ]ای پیامبر،[  23

در مورد دیدار ]خودت با[ او ]در شب اسراء و معراج[ در  

اسرائیل  یـ و آن ]= تورات[ را رهنمود بنتردید نباش 

 گرداندیم 

ِن   َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب فَلَا تَُكن فِي ِمۡريَةٖ م 
َِٰٓءيَل   ٢٣ ل َِقآئِهِۖۦۡ وََجَعلَۡنَُٰه ُهٗدى ل َِبنِٓي إِۡسَر

. و چون آنان ]بر عبادت و دوری از گناه[ شکیبایی 24

کردند و به آیات ما یقین داشتند، پیشوایانی از میان می

آنان برگماشتیم که به فرمان ما ]مردم را[ هدایت  

 کردند. می

ْۖۡ وََكانُواْ أَـِبَيَٰتَِنا  ا َصبَُروا ۡمرِنَا لَمه
َ
ٗة َيۡهُدوَن بِأ ئِمه

َ
وََجَعلَۡنا ِمۡنُهۡم أ

 ٢٤ يُوقُِنونَ 

. مسلماً پروردگار توست که روز قیامت در مورد آنچه  25

 .کنداختالف داشتند، میان آنان داوری می
إِنه َربهَك ُهَو َيۡفِصُل بَيَۡنُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ فِيهِ  

 ٢٥ َيخَۡتلُِفونَ 

. آیا برایشان روشن نشده است كه چه بسیار 26

هایی را پیش از آنان نابود كردیم كه ]اکنون این  نسل

روند؟ به راستی که در  های آنها راه مىکافران[ در خانه

هاست. آیا ]باز هم سخن حق  ]عذاب و نابودی[ عبرتاین 

 شنوند؟ را[ نمی

َِن ٱلُۡقُروِن   ۡهلَۡكَنا ِمن َقۡبلِِهم م 
َ
َولَۡم َيۡهِد لَُهۡم َكۡم أ

َ
أ

فَلَا  
َ
َٰلَِك ٓأَلَيٍَٰتِۚ أ َيۡمُشوَن فِي َمَسَِٰكنِِهۡمْۚ إِنه فِي َذ

 ٢٦ يَۡسَمُعونَ 

خشک ]و . آیا ندیدند که ما باران را به سوی زمین 27

فرستیم و به وسیلۀ آن، کشتزاری پدید گیاه[ میبی

خورند؟ آیا آوریم که خود و چهارپایانشان از آن میمی

 بینند؟های قدرتِ هللا بر رستاخیز را[ نمی]نشانه

ۡرِض ٱلۡجُُرزِ َفُنۡخرُِج بِهِۦ  
َ
نها نَُسوُق ٱلَۡمآَء إِلَي ٱلۡأ

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

ُكُل  
ۡ
فَلَا ُيۡبِصُرونَ َزۡرٗعا تَأ

َ
نُفُسُهۡمْۚ أ

َ
نَۡعَُٰمُهۡم َوأ

َ
 ٢٧ ِمۡنُه أ

گویند: »اگر راستگویید، این داوری . و ]کافران[ می28

 رسد؟«]میان ما و شما[ کی فرامی
 ٢٨ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلَۡفۡتُح إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

. بگو: »در روز داوری ]که جدایی حق و باطل است[،  29

یمان آوردِن کسانی که کفر ورزیدند سودی ندارد و به آنان  ا

 شود«. مهلت ]توبه[ داده نمی

هِذيَن َكَفُرٓواْ إِيَمَُٰنُهۡم َولَا ُهۡم   قُۡل يَوَۡم ٱلَۡفۡتِح لَا يَنَفُع ٱل
 ٢٩ يُنَظُرونَ 

کنند[ . پس ]ای پیامبر، اکنون که بر شرک پافشاری می30

منتظر ]عذابشان[ باش ]که[  از آنان روی بگردان و 

تردید، آنان ]نیز[ منتظر ]وقوع حوادث ناگوار بر شما[ بی

 هستند.

نَتِظُرونَ  ۡعرِۡض َعۡنُهۡم َوٱنَتِظۡر إِنهُهم مُّ
َ
 ٣٠ فَأ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

. ای پیامبر، تقوای الهی پیشه کن و از کافران و منافقان 1

 تردید، هللا همواره دانای حکیم است.اطاعت نکن. بی
َٰفِرِيَن َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَنْۚ إِنه   َ َولَا تُِطِع ٱلَۡك ِبيُّ ٱتهِق ٱَّلله َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َ َكاَن    ١ َعلِيًما َحِكيٗما ٱَّلله

شود پیروی . و از آنچه از جانب پروردگارت بر تو وحی می 2

 کنید آگاه است.تردید، هللا همواره به آنچه میکن. بی
َ َكاَن بَِما َتۡعَملُوَن   ب َِكْۚ إِنه ٱَّلله َوٱتهبِۡع َما يُوَحيَٰٓ إِلَۡيَك ِمن ره

 ٢ َخبِيٗرا

كه هللا کارسازِ ]تو[  . و بر هللا توکل كن و همین بس 3

 باشد. 
ِ َوكِيلٗا ِْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله  ٣ َوتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله

مردی دو قلب برایش ننهاده است و ]به  . هللا درون هیچ 4

همین صورت،[ هرگز همسرانتان را که مورد ِظهار ]و تحریم 

دهید، ]همچون[ مادرانتان نگردانده جنسی[ قرار می

هایتان را پسران ]حقیقی[  رخواندهاست؛ و ]همچنین[ پس

شما قرار نداده است. این سخنی ]نادرست[ است که بر  

گوید و اوست که به راه  آورید و هللا حق را میزبان می

 کند.راست هدایت می

ِن قَلَۡبيِۡن فِي َجۡوفِهۚۦِْ َوَما َجَعَل   ُ لِرَُجٖل م  ا َجَعَل ٱَّلله مه
َٰٓـ ِي تَُظَٰهِ  ۡزَوََٰجُكُم ٱله

َ
َهَٰتُِكۡمْۚ َوَما َجَعَل  أ مه

ُ
ُروَن ِمنُۡهنه أ

  ُ َٰهُِكۡمۖۡ َوٱَّلله فَۡو
َ
َٰلُِكۡم قَۡولُُكم بِأ ۡبَنآَءُكۡمْۚ َذ

َ
ۡدِعَيآَءُكۡم أ

َ
أ

بِيَل   ٤ َيُقوُل ٱلۡحَقه وَُهَو َيۡهِدي ٱلسه

ها[ را به پدرانشان نسبت دهید . آنان ]= پسرخوانده5

درانشان را  تر است. اگر پ]که[ نزد هللا عادالنه

شناسید، برادران دینی و بردگان آزادشده ]و در حکِم  نمی 

دوستان[ شما هستند. در مورد آنچه ]قبالً[ اشتباه 

اید، گناهی بر شما نیست؛ ولی ]در مورد[ آنچه  کرده

آورید، مسؤول هایتان قصد آن را دارد ]و عمداً بر زبان میدل 

ید،[ همواره  شوید؛ پس اگر توبه کنهستید و گناهکار می

 هللا آمرزندۀ مهربان است.

هۡم َتۡعلَُمٓواْ   ِْۚ فَإِن ل قَۡسُط ِعنَد ٱَّلله
َ
ٱۡدُعوُهۡم ٓأِلبَآئِِهۡم ُهَو أ

َٰلِيُكۡمْۚ َولَيَۡس َعلَۡيُكۡم   ِيِن َوَمَو َٰنُُكۡم فِي ٱلد  َءابَآَءُهۡم فَإِۡخَو
َدۡت  ا َتَعمه تُم بِهِۦ َوَلَِٰكن مه

ۡ
ۡخَطأ

َ
قُلُوبُُكۡمْۚ  ُجَناح  فِيَمآ أ

ُ َغُفوٗرا رهِحيًما   ٥ وََكاَن ٱَّلله

. پیامبر ]در تمام امور[ نسبت به مؤمنان، از خودشان 6

تر است ]و نظر و خواستش اولویت دارد[ و  سزاوار

همسران او ]از لحاظ حرمت ازدواج و رعایت احترام، در  

حکِم[ مادرانشان هستند؛ و در کتاب هللا، خویشاوندان ]در  

ردن از یكدیگر،[ نسبت به مؤمنان و مهاجران اولویت ارث ب

دارند ]و ِمالک ارث، خویشاوندی است نه ایمان و هجرت[؛  

مگر اینکه ]بخواهید[ به دوستانتان نیکی کنید ]و بخشی 

از اموالتان را به آنان بدهید[. این ]حکم،[ در آن کتاب ]= 

 لوح محفوظ[ نوشته شده است.

ۡولَيَٰ بِٱ
َ
ِبيُّ أ َهَُٰتُهۡمُۗ  ٱلنه مه

ُ
ۥٓ أ ۡزَوَُٰجُه

َ
نُفِسِهۡمۖۡ َوأ

َ
لُۡمۡؤِمنِيَن ِمۡن أ

ِ ِمَن   ۡولَيَٰ بِبَۡعٖض فِي كَِتَِٰب ٱَّلله
َ
رَۡحاِم َبۡعُضُهۡم أ

َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
َوأ

ۡولَِيآئُِكم  
َ
ن َتۡفَعلُٓواْ إِلَيَٰٓ أ

َ
هٓا أ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمَهَِٰجرِيَن إِل

َٰلَِك فِي  ۡعُروٗفاْۚ َكاَن َذ  ٦ ٱلِۡكَتَِٰب َمۡسُطوٗرامه

. و ]ای پیامبر، یاد کن از[ هنگامی که از پیامبران پیمان 7

]عبادت هللا به یگانگی و نبوت[ گرفتیم و ]به ویژه[ از تو و  

نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ـ پسر مریم؛ و از ]همۀ[  

 آنان پیمان محکمی ]دربارۀ تبلیغ دین[ گرفتیم. 

بِي ِـَۧن ِميَثََٰقُهۡم َوِمنَك َوِمن نُّوٖح  َوِإۡذ  َخۡذنَا ِمَن ٱلنه
َ
أ

ِيَثًَٰقا   َخۡذنَا ِمۡنُهم م 
َ
َوِإبَۡرَٰهِيَم َوُموَسيَٰ وَِعيَسي ٱبِۡن َمۡريََمۖۡ َوأ

 ٧ َغلِيٗظا 
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. ]هللا این پیمان را از رسوالن گرفت[ تا ]با کافران اتمام 8

[ دربارۀ حجت کرده باشد و[ از راستگویان ]= پیامبران

شان بپرسد و برای کافران عذابی دردناک مهی ا راستی

 کرده است.

َٰفِرِيَن َعَذابًا  َعده لِلَۡك
َ
َِٰدقِيَن َعن ِصۡدقِِهۡمْۚ َوأ ل ِيَۡسـ ََل ٱلصه

لِيٗما 
َ
 ٨ أ

اید، نعمت هللا را بر خود به  . ای کسانی که ایمان آورده9

به سویتان  یاد آورید؛ آنگاه که سپاهیانی ]از قبایل عرب[ 

آمدند. آنگاه ما تندبادی ]سخت[ و لشکری ]از فرشتگان[  

دیدید، بر آنان فرستادیم ]و به سختی که آنها را نمی

کنید شکستشان دادیم[؛ و همواره هللا به آنچه می

 بیناست.

ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

هۡم تََروَۡهاْۚ َجآَءتُۡكۡم  ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم رِيٗحا وَُجُنوٗدا ل
َ
ُجُنود  فَأ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيًرا   ٩ وََكاَن ٱَّلله

. وقتی ]در غزوۀ خندق[ دشمنان از باال و پایین ]و از  10

شرق و غربِ شهر[ به سویتان آمدند ]و مدینه را محاصره  

شمن[ خیره ها ]به فراوانِی دکردند[؛ آنگاه که چشم

ها ]از شدت وحشت[ به گلوگاه رسیده بود و گشته و جان

 بردید.هایی ]نابجا[ به هللا میشما گمان 

ۡسَفَل ِمنُكۡم َوِإۡذ َزاَغِت  
َ
ِن فَۡوقُِكۡم َوِمۡن أ إِۡذ َجآُءوُكم م 

  ِ بَۡصَُٰر َوبَلََغِت ٱلُۡقلُوُب ٱلۡحََناِجَر َوَتُظنُّوَن بِٱَّلله
َ
ٱلۡأ

 ۠ ُنونَا  ١٠ ٱلظُّ

. آنجا بود که مؤمنان آزمایش شدند و شدیداً به وحشت 11

 و اضطراب افتادند.
 ١١ ُهَنالَِك ٱۡبُتلَِى ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوُزلۡزِلُواْ زِلَۡزالٗا َشِديٗدا 

. و ]نیز به یاد آورید[ هنگامی که منافقان و کسانی که 12

گفتند:  هایشان بیماری ]شک و دورویی[ بود میدر دل

 و پیامبرش ]دربارۀ پیروزى بر کافران[ وعده »آنچه هللا 

 اند، جز فریبى بیش نیست«. داده

ا وََعَدنَا   رَض  مه هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه َوِإۡذ َيُقوُل ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱل
ها ُغُروٗرا ۥٓ إِل ُ َورَُسولُُه  ١٢ ٱَّلله

. و ]نیز[ هنگامی که گروهی از آنان گفتند: »ای اهل  13

هایتان[  یثرب، اینجا جای ماندن شما نیست؛ پس ]به خانه

بازگردید«؛ و برخی از آنان از پیامبر اجازۀ ]بازگشت[  

حفاظ است«؛  های ما بیگفتند: »خانهخواستند و میمی

حفاظ نبود. آنان چیزی جز فرار ]از جهاد[ در حالی که بی

 خواستند. نمی 

ِۡنُهۡم َيَٰٓ  آئَِفة  م  ۡهَل َيثۡرَِب لَا ُمَقاَم لَُكۡم  َوِإۡذ قَالَت طه
َ
أ

ِبيه َيُقولُوَن إِنه ُبُيوَتَنا   ِۡنُهُم ٱلنه ْْۚ َويَۡسَتـ ِۡذُن فَرِيق  م  فَٱرِۡجُعوا
ها فَِراٗرا   ١٣ َعۡوَرة  َوَما ِهَي بَِعۡوَرٍةِۖ إِن يُرِيُدوَن إِل

. اگر ]لشکر دشمنان[ از اطراف آن ]= مدینه[ بر آنان 14

کردند[ و از  هایشان را محاصره می]و خانه  شدندوارد می

شد به کفر و شرک بازگردند، قطعاً چنین  آنان خواسته می

دادند و جز تعدادی اندک ]در برابر ]تعهدی به دشمن[ می

 کردند.این درخواست[ مقاومت نمی 

ۡقَطارَِها ُثمه ُسئِلُواْ ٱلۡفِۡتَنَة ٓأَلتَوۡ 
َ
ِۡن أ َها  َولَۡو ُدِخلَۡت َعلَۡيِهم م 
ها يَِسيٗرا  ١٤ َوَما تَلَبهُثواْ بَِهآ إِل

. و پیش از این ]وقتی همین منافقان در جنگ احد از 15

مقابل کافران گریختند[ با هللا پیمان بستند که ]هرگز به  

دشمن[ پشت نکنند ]و از میدان نگریزند[؛ و همواره پیمان 

 الهی بازخواست دارد.

 ْ ََٰهُدوا ْۚ وََكاَن   َولََقۡد َكانُواْ َع ۡدَبََٰر
َ
ُّوَن ٱلۡأ َ ِمن َقۡبُل لَا يَُول ٱَّلله

ِ َمۡسـ ُولٗا  ١٥ َعۡهُد ٱَّلله

. ]ای پیامبر، به منافقان[ بگو: »اگر از مرگ یا کشته  16

شدن فرار کنید، هرگز سودی به حالتان ندارد؛ و در آن  

 شوید«. مند نمی صورت نیز ]از زندگی دنیا[ جز اندکی بهره

وِ ٱلَۡقۡتِل  قُل لهن يَ 
َ
َِن ٱلَۡمۡوِت أ نَفَعُكُم ٱلۡفَِراُر إِن فََرۡرتُم م 

ها قَلِيلٗا ها ُتَمتهُعوَن إِل  ١٦ َوِإٗذا ل
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. بگو: »اگر هللا مصیبت یا رحمتی برایتان خواسته  17

باشد، کیست که شما را در برابرِ ]اجرای فرمان[ او حفظ  

خویش جز هللا  کند؟« و آنان هیچ کارساز و یاریگری برای 

 یابند.نمی 

َراَد بُِكۡم ُسوًٓءا  
َ
ِ إِۡن أ َِن ٱَّلله هِذي َيۡعِصُمُكم م  قُۡل َمن َذا ٱل

ا َولَا   ِ َولِي ٗ ِن ُدوِن ٱَّلله ْۚ َولَا َيِجُدوَن لَُهم م  َراَد بُِكۡم َرۡحمَٗة
َ
ۡو أ

َ
أ

 ١٧ نَِصيٗرا

. هللا کسانی از شما را که بازدارنده]ی مردم از جهاد[ 18

گویند: »به ما بپیوندید« به  د و به برادرانشان میهستن

باورند[ و جز اندکی به  شناسد. ]آنان سستخوبی می

 آیند.میدان جنگ نمی

َٰنِِهۡم َهلُمه   ُ ٱلُۡمَعو ِقِيَن ِمنُكۡم َوٱلَۡقآئِلِيَن لِإِۡخَو ۞قَۡد َيۡعلَُم ٱَّلله
ها قَلِيلًا َس إِل

ۡ
تُوَن ٱلَۡبأ

ۡ
 ١٨ إِلَۡيَناۖۡ َولَا يَأ

ورزند؛ و . ]منافقان در همه چیز[ بر شما بخل می19

آید، در حالی که هنگامی که بیم ]جنگ پیش[ می

چرخد، همچون  هایشان ]از وحشت در حدقه[ میچشم

کسی که از ]سختِی[ مرگ بیهوش شده باشد تو را نگاه  

کنند؛ و چون ]بحران و[ ترس برطرف شد، به خاطر می

های تند و غنایم دارند، با زبانحرص و طمعی که به 

اند؛ رنجانند. آنان ]هرگز[ ایمان نیاوردهنیشدار شما را می

گردانَد و این ]کار[ همواره بر  پس هللا اعمالشان را تباه می

 هللا آسان است. 

ۡيَتُهۡم يَنُظُروَن إِلَۡيَك  
َ
ًة َعلَۡيُكۡمۖۡ فَإَِذا َجآَء ٱلۡخَوُۡف َرأ ِشحه

َ
أ

ۡعُينُ 
َ
هِذي ُيۡغَشيَٰ َعلَۡيهِ ِمَن ٱلَۡمۡوِتِۖ فَإَِذا َذَهَب  تَُدوُر أ ُهۡم َكٱل

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ِۚ أ ًة عَلَى ٱلۡخَيِۡر ِشحه

َ
لِۡسَنٍة ِحَداٍد أ

َ
ٱلۡخَۡوُف َسلَُقوُكم بِأ

  ِ َٰلَِك عَلَى ٱَّلله ۡعَمَٰلَُهۡمْۚ وََكاَن َذ
َ
ُ أ ۡحَبَط ٱَّلله

َ
لَۡم يُۡؤِمُنواْ فَأ

 ١٩ يَِسيٗرا

پندارند ]که لشکریان[ احزاب ]هنوز از  ى. ]منافقان[ م20

اند؛ و اگر احزاب بازگردند، ]این اطراف مدینه[ نرفته

نشینان ]پنهان[  کنند که میان بادیهباوران[ آرزو میسست

باشند ]و از همانجا[ اخبارِ ]درگیرِى[ شما را جویا شوند؛ و  

]حتی[ اگر بین ]سپاه[ شما بودند، جز اندکی  

 جنگیدند.نمی 

واْ لَۡو  يَ  ۡحَزاُب يََودُّ
َ
ِت ٱلۡأ

ۡ
ْۖۡ َوِإن يَأ ۡحَزاَب لَۡم يَۡذَهُبوا

َ
حَۡسُبوَن ٱلۡأ

ۢنَبآئُِكۡمۖۡ َولَۡو َكانُواْ  
َ
ۡعَراِب يَۡسـ َلُوَن َعۡن أ

َ
نهُهم بَاُدوَن فِي ٱلۡأ

َ
أ

ها قَلِيلٗا ََٰتلُٓواْ إِل ا َق  ٢٠ فِيُكم مه

سرمشق تردید، در ]رفتار و گفتار[ رسول هللا، . بی21

نیکویی برایتان است؛ برای هر کس که به هللا و روز آخرت 

 کند.امید دارد و هللا را بسیار یاد می

ۡسَوٌة َحَسَنة  ل َِمن َكاَن يَرُۡجواْ  
ُ
ِ أ لهَقۡد َكاَن لَُكۡم فِي رَُسوِل ٱَّلله

َ َكثِيٗرا َ َوٱلَۡيوَۡم ٱٓأۡلِخَر َوَذَكَر ٱَّلله  ٢١ ٱَّلله

]لشکر[ احزاب را دیدند، گفتند: »این  . و چون مؤمنان 22

اش[ همان چیزی است که  ]امتحان الهی و پیروزی نهایی 

اند و ]حقا که[ هللا و هللا و پیامبرش به ما وعده داده

پیامبرش راست گفتند« و ]مشاهدۀ انبوه دشمن[ جز بر 

 ایمان و تسلیمشان ]در مقابل پروردگار[ نیفزود.

ا َرَءا ٱلُۡمۡؤِمنُ  ُ  َولَمه ۡحَزاَب قَالُواْ َهََٰذا َما وََعَدنَا ٱَّلله
َ
وَن ٱلۡأ

هٓا إِيَمَٰٗنا   ۚۥْ َوَما َزاَدُهۡم إِل ُ َورَُسولُُه َورَُسولُُهۥ وََصَدَق ٱَّلله
 ٢٢ َوتَۡسلِيٗما 

. در میان مؤمنان، مردانی هستند که به عهد و پیمانی  23

ن تا که با هللا بسته بودند ]صادقانه[ وفا کردند؛ برخی از آنا

آخر بر عهد و پیمان خود ایستادند ]و در این راه درگذشتند 

انتظار ]شهادت[ یا شهید شدند[ و برخی دیگر هنوز چشم

 اند.هستند و هرگز ]پیمان خود را[ دگرگون نساخته

َ َعلَۡيهِِۖ فَِمۡنُهم   ََٰهُدواْ ٱَّلله َِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن رَِجال  َصَدقُواْ َما َع م 
ن قََضيَٰ َنحۡبَ  لُواْ َتۡبِديلٗامه ۖۡ َوَما بَده ن يَنتَِظُر  ٢٣ ُهۥ َوِمۡنُهم مه

آید[ تا هللا راستگویان را به  . ]این رویدادها پیش می24

شان پاداش دهد و منافقان را  ]پاسِ پایمردی و[ راستگویی

تردید، شان را بپذیرد. بیـ اگر بخواهد ـ عذاب کند یا توبه

 هللا آمرزندۀ مهربان است.

َب ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن إِن   ِ َِٰدقِيَن بِِصۡدقِِهۡم َويَُعذ  ُ ٱلصه ل َِيۡجزَِي ٱَّلله
َ كَاَن َغُفوٗرا رهِحيٗما  ۡو َيُتوَب َعلَۡيِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

َ
 ٢٤ َشآَء أ
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آنكه به  اند، بى. و هللا ]سپاه[ کسانی را که کفر ورزیده25

غنیمی دست یابند، با ]تمام حسرت و[ خشمشان ]از  

نیاز اطراف مدینه[ برگرداند و هللا مؤمنان را از جنگ بی

 ناپذیر است. ساخت؛ و هللا همواره توانای شکست

  ُ هِذيَن َكَفُرواْ بَِغۡيِظِهۡم لَۡم َيَنالُواْ َخيٗۡراْۚ َوَكَفى ٱَّلله ُ ٱل َوَرده ٱَّلله
ُ قَوِيًّا َعزِيٗزا ْۚ وََكاَن ٱَّلله  ٢٥ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٱلۡقَِتاَل

ُقریظه[ را که  ]هللا[ گروهی از اهل کتاب ]= یهود بنی .26

هایشان از آنان ]= مشرکان[ پشتیبانی کرده بودند، از قلعه

هایشان وحشت انداخت؛ ]چنان که  پایین کشید و در دل

کشتید و گروهی را به  شما[ گروهی ]از آنان[ را می

 گرفتید. اسارت می

ِنۡ  هِذيَن َظََٰهُروُهم م  نَزَل ٱل
َ
ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب ِمن َصَياِصيِهۡم  َوأ

َ
أ

ِسُروَن  
ۡ
َوَقَذَف فِي قُلُوبِِهُم ٱلرُّۡعَب فَرِيٗقا َتۡقُتلُوَن َوتَأ

 ٢٦ فَرِيٗقا 

ها و اموالشان و های کشاورزی و خانه. و زمین27

]همچنین[ سرزمینی را که هرگز به آنجا پا نگذاشته بودید  

 هر چیزی تواناست. ]= خیبر[ در اختیار شما نهاد؛ و هللا بر

هۡم َتَطـ ُوَهاْۚ   ۡرٗضا ل
َ
َٰلَُهۡم َوأ ۡمَو

َ
ۡرَضُهۡم َودَِيَٰرَُهۡم َوأ

َ
ۡوَرثَُكۡم أ

َ
َوأ

ِ َشۡيٖء قَِديٗرا 
ُ عَلَىَٰ ُكل   ٢٧ وََكاَن ٱَّلله

. ای پیامبر، به همسرانت ]که نفقۀ بیشتری  28

هایش را خواهند[ بگو: »اگر زندگی دنیا و زینت می

مند ای مناسب[ بهرهید تا شما را ]با هدیهخواهید، بیایمی

 سازم و ]بدون هیچ آزاری[ به نیکویی رهایتان کنم. 

ۡنَيا  َة ٱلدُّ ۡزَوَِٰجَك إِن ُكنتُنه تُرِۡدَن ٱلۡحََيوَٰ
َ
ِبيُّ قُل ل ِأ َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ِۡحُكنه َسَراٗحا َجمِيلٗا َسر 
ُ
َمت ِۡعُكنه َوأ

ُ
 ٢٨ َوزِيَنَتَها َفَتَعالَيَۡن أ

. و اگر مشتاق هللا و پیامبرش و سرای آخرت هستید،  29

تردید، هللا پاداش بزرگی برای نیکوکارانتان ]بدانید که[ بی

 فراهم کرده است«.

  َ اَر ٱٓأۡلِخَرَة فَإِنه ٱَّلله َ َورَُسولَُهۥ َوٱلده َوِإن ُكنتُنه تُرِۡدَن ٱَّلله
ۡجًرا َعِظيمٗ 

َ
َعده لِلُۡمۡحِسَنَِٰت ِمنُكنه أ

َ
 ٢٩ ا أ

. ای زنان پیامبر، هر یک از شما که ]گناه[ ناشایستِ 30

گردد؛ و این  آشکاری مرتکب شود، عذابش دو چندان می

 ]کار[ همواره برای هللا آسان است.

َبي َِنةٖ يَُضََٰعۡف   ِت ِمنُكنه بَِفَِٰحَشةٖ مُّ
ۡ
ِبي ِ َمن يَأ َيَٰنَِسآَء ٱلنه

ِ يَِسيٗرالََها ٱلَۡعَذاُب  َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ٣٠ ِضۡعَفيِۡنِۚ وََكاَن َذ

یک از شما که پیوسته فرمانبردارِ هللا و پیامبرش . و هر31

دهیم باشد و کاری شایسته کند، پاداش او را دو برابر می

 ایم.و ]در بهشت[ روزی ارزشمندی برایش فراهم آورده

ِ َورَُسولِهِ  ۦ َوَتۡعَمۡل َصَٰلِٗحا نُّۡؤتَِهآ  ۞َوَمن َيۡقُنۡت ِمنُكنه َّلِله
ۡعَتۡدنَا لََها رِۡزٗقا َكرِيٗما 

َ
َتيِۡن َوأ ۡجرََها َمره

َ
 ٣١ أ

. ای زنان پیامبر، اگر پرهیزگاری کنید، ]در برتری و 32

شرافت[ مانند هیچ یک از زنان ]دیگر[ نخواهید بود؛ پس در  

ا  هنگام سخن گفتن ]با مردان[، ناز و نرمش به کار نبرید ت

]مبادا[ کسی که در دلش بیماری است ]در شما[ طمع 

 ای شایسته سخن بگویید. كند و به شیوه

ْۚ فَلَا   َقۡيتُنه َِن ٱلن َِسآِء إِِن ٱته َحٖد م 
َ
ِبي ِ لَۡستُنه َكأ َيَٰنَِسآَء ٱلنه

هِذي فِي قَلۡبِهِۦ َمرَض  َوقُلَۡن قَۡولٗا   َتخَۡضۡعَن بِٱلَۡقۡوِل َفَيۡطَمَع ٱل
ۡعرُ   ٣٢ وٗفا مه

گری ]زنان در هایتان بمانید و همچون جلوه. و در خانه33

گری ]و خودنمایی[ نکنید و دوران[ جاهلیت پیشین، جلوه

نماز برپا دارید و زکات بپردازید و از هللا و پیامبرش اطاعت 

کنید. ای اهل خانه]ی پیامبر[، جز این نیست هللا  

بیگانگان[ را از شما دور نماید و  خواهد پلیدی ]و آزارِ می

 شما را کامالً پاک گردانَد.

  ِۖ ولَيَٰ
ُ
َج ٱلَۡجَِٰهلِيهةِ ٱلۡأ َوَقۡرَن فِي ُبُيوتُِكنه َولَا َتبَرهۡجَن َتبَرُّ

ۥْٓۚ إِنهَما   َ َورَُسولَُه ِطۡعَن ٱَّلله
َ
ةَ َوأ َكوَٰ َة َوَءاتِيَن ٱلزه لَوَٰ قِۡمَن ٱلصه

َ
َوأ

ُ لُِيۡذهَِب  َِرُكۡم    يُرِيُد ٱَّلله ۡهَل ٱلَۡبۡيِت َويَُطه 
َ
َعنُكُم ٱلر ِۡجَس أ

 ٣٣ َتۡطِهيٗرا
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. و هر آنچه را که از آیات الهی و سنت پیامبر در 34

شود، به یاد داشته باشید.  هایتان خوانده میخانه

 بین آگاه است. تردید، هللا همواره باریکبی

ِ َوٱلۡحِۡكَمةِِۚ  َوٱۡذُكۡرَن َما ُيۡتلَىَٰ فِي ُبُيوتُِكنه ِمۡن َءاَيَٰ  ِت ٱَّلله
َ َكاَن لَِطيًفا َخبِيًرا   ٣٤ إِنه ٱَّلله

. هللا براى مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان 35

مؤمن و زنان مؤمن و مردان فرمانبردار و زنان فرمانبردار و 

مردان راستگو و زنان راستگو و مردان شکیبا و زنان شکیبا  

و مردان انفاقگر و زنان انفاقگر و مردان فروتن و زنان فروتن 

دار و مردان پاکدامن و زنان دار و زنان روزهو مردان روزه

کنند، پاکدامن و مردان و زنانی که هللا را بسیار یاد می

برای ]همگی[ آنان آمرزش و پاداشی بزرگ فراهم نموده 

 است.

ۡؤِمَنَِٰت إِنه ٱلُۡمۡسلِِميَن َوٱلُۡمۡسلَِمَِٰت َوٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلۡمُ 
َٰبِِريَن   َِٰت َوٱلصه َِٰدَق َِٰدقِيَن َوٱلصه َوٱلَۡقَٰنِتِيَن َوٱلَۡقَٰنَِتَِٰت َوٱلصه

قِيَن  ِ َٰبَِرَِٰت َوٱلَۡخَِٰشعِيَن َوٱلَۡخَِٰشَعَِٰت َوٱلُۡمَتَصد  َوٱلصه
ئَِمَِٰت َوٱلَۡحَٰفِِظيَن  َٰٓ ئِِميَن َوٱلصه َٰٓ َِٰت َوٱلصه َق ِ َوٱلُۡمَتَصد 

َٰكَِرَِٰت   فُُروَجُهۡم َوٱلَۡحَٰفَِظَٰتِ  َ َكثِيٗرا َوٱلذه َٰكِرِيَن ٱَّلله َوٱلذه
ۡجًرا َعِظيٗما 

َ
ۡغفَِرٗة َوأ ُ لَُهم مه َعده ٱَّلله

َ
 ٣٥ أ

. براى هیچ مرد و زن مؤمنى شایسته نیست كه وقتى 36

دهند، ]در اجرای آن  هللا و رسولش به كارى فرمان می

رسولش  فرمان،[ اختیارى داشته باشد؛ و هر کس از هللا و 

نافرمانى كند، حقا که در گمراهِى آشكارى گرفتار شده 

 است.

ن  
َ
ۡمًرا أ

َ
ۥٓ أ ُ َورَُسولُُه َوَما َكاَن لُِمۡؤِمٖن َولَا ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََضي ٱَّلله

َ َورَُسولَُهۥ   ۡمرِهِۡمُۗ َوَمن َيۡعِص ٱَّلله
َ
يَُكوَن لَُهُم ٱلۡخِيََرُة ِمۡن أ

بِيٗنا   ٣٦ َفَقۡد َضله َضَلَٰلٗا مُّ

حارثه[ ـ كسى كه هللا به  . ]به یاد آور[ وقتی به ]زید بن37

او نعمت ]اسالم[ داده بود و تو نعمت ]آزادى[ به او 

گفتى: »همسرت را نزد ـ ]به نصیحت[ مىبخشیده بودى

خویش نگه دار و از هللا پروا کن« و در دل خویش چیزی را  

داشتی ی]در مورد ازدواج با زینب پس از طالقش[ پنهان م 

های که هللا آشکارکنندۀ آن بود و ]چون این ازدواج، با سنت

ترسیدی؛ حال جاهلى مغایر بود[ از ]سرزنشِ[ مردم می

آنکه هللا سزاوارتر است که از او بترسی. پس هنگامی که  

زید نیازش را از وی به پایان ُبرد ]و طالقش داد[، او را به  

در مورد ازدواج با ازدواج تو درآوردیم تا براى مؤمنان 

اند ]و  هایشان كه از آنان كام گرفتههمسراِن پسرخوانده

اند[، هیچ گناهى نباشد؛ و فرمان هللا  طالقشان داده

 پذیر است.همواره انجام

ۡمِسۡك  
َ
ۡنَعۡمَت َعلَۡيهِ أ

َ
ُ َعلَيۡهِ َوأ ۡنَعَم ٱَّلله

َ
هِذٓي أ َوِإۡذ َتُقوُل لِل

 َ ُ ُمۡبِديهِ  َعلَۡيَك َزوَۡجَك َوٱتهِق ٱَّلله  َوُتخۡفِى فِي َنۡفِسَك َما ٱَّلله
ِۡنَها  ا قََضيَٰ َزۡيد  م  َُٰهۖۡ فَلَمه ن َتخَۡشى

َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ اَس َوٱَّلله َوَتخَۡشي ٱلنه

َوَطٗرا َزوهۡجَنََٰكَها لِكَۡي لَا يَُكوَن عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َحَرج  فِٓي  
ۡدِعَيآئِِهۡم إَِذا قََضۡواْ ِمنۡ 

َ
ۡزَوَِٰج أ

َ
ِ  أ ۡمُر ٱَّلله

َ
ُهنه َوَطٗراْۚ وََكاَن أ

 ٣٧ َمۡفُعولٗا

. بر پیامبر، در مورد آنچه هللا برایش مقرر ]و حالل[ 38

داشته است، هیچ گونه گناهی وجود ندارد. ]این کار،[  

]= پیامبرانی[ که  سنت الهی است ]و[ دربارۀ کسانی 

کند[؛ و فرمان هللا  اند ]نیز صدق می پیش از این بوده

 شده است.واره دقیق و حسابهم

  ِ ۖۥۡ ُسنهَة ٱَّلله ُ لَُه ِبي ِ ِمۡن َحَرٖج فِيَما فَرََض ٱَّلله ا َكاَن عَلَى ٱلنه مه
ۡقُدوًرا  ِ قََدٗرا مه ۡمُر ٱَّلله

َ
ْۚ وََكاَن أ هِذيَن َخلَۡواْ ِمن َقۡبُل  ٣٨ فِي ٱل

های هللا را ]به مردم[  . ]همان[ کسانی که پیام39

ترسند و از هیچ کس جز هللا از او می رسانند و تنهامی

ترسی ندارند؛ و هللا برای حسابرسی ]کارهای بندگانش[  

 کافی است.

َحًدا  
َ
ِ َويَۡخَشۡونَُهۥ َولَا َيخَۡشۡوَن أ هِذيَن ُيَبل ُِغوَن رَِسََٰلَِٰت ٱَّلله ٱل

ِ َحِسيٗبا  ُۗ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله َ ها ٱَّلله  ٣٩ إِل
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ردان شما ]از جمله زید[  یک از م. محمد هرگز پدر هیچ40

نیست؛ بلکه رسول هللا و خاتم پیامبران است؛ و هللا  

 همواره به همه چیز داناست.

  ِ ِن ر َِجالُِكۡم َوَلَِٰكن رهُسوَل ٱَّلله َحٖد م 
َ
بَآ أ

َ
ٌد أ ا َكاَن ُمحَمه مه

ِ َشۡيٍء َعلِيٗما 
ُ بِكُل  بِي ِـَۧنُۗ وََكاَن ٱَّلله  ٤٠ وََخاَتَم ٱلنه

َ ذِۡكٗرا َكثِيٗرا اید، هللا را بسیار یاد کنیدانی که ایمان آورده. ای کس41 هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡذُكُرواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ  ٤١ َيَٰٓ

ِصيلًا . و بامداد و شامگاه او را به پاکی بستایید. 42
َ
 ٤٢ وََسب ُِحوُه بُۡكَرٗة َوأ

فرستد و . اوست که بر شما درود ]و رحمت[ می43

ها کنند[ تا شما را از تاریکیفرشتگانش ]نیز دعایتان می

به سوی نور بیرون آورد و ]هللا[ همواره نسبت به مؤمنان  

 مهربان است.

َِن   هِذي يَُصل ِى َعلَۡيُكۡم َوَمَلَٰٓئَِكُتُهۥ لُِيۡخرَِجُكم م  ُهَو ٱل
ِۚ وََكاَن بِٱلُۡمۡؤِمنِيَن رَِحيٗما  لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِ  ٤٣ ٱلظُّ

کنند، درودشان »سالم« است  که با او دیدار می. روزی 44

 و ]هللا[ پاداشی ارجمند برایشان فراهم ساخته است.
ۡجٗرا َكرِيٗما 

َ
َعده لَُهۡم أ

َ
 ٤٤ َتحِيهُتُهۡم يَوَۡم يَلَۡقۡونَُهۥ َسَلَٰم ْۚ َوأ

دهنده بخش و بیم. ای پیامبر، ما تو را گواه و بشارت45

 ایمفرستاده 
يُّ 

َ
أ ٗرا َونَِذيٗراَيَٰٓ ِ ۡرَسلَۡنََٰك َشَِٰهٗدا َوُمبَش 

َ
ِبيُّ إِنهآ أ  ٤٥ َها ٱلنه

. و ]تو را[ دعوتگری به سوی هللا به فرمان او و چراغی 46

 بخش ]قرار دادیم[. روشنی
نِيٗرا ِ بِإِۡذنِهِۦ َوِسَراٗجا مُّ  ٤٦ َوَداِعًيا إِلَي ٱَّلله

هللا بخششی . و به مؤمنان بشارت بده که از جانب 47

 بزرگی برایشان ]در پیش[ است.
ِ فَۡضلٗا َكبِيٗرا َِن ٱَّلله نه لَُهم م 

َ
ِر ٱلُۡمۡؤِمنِيَن بِأ ِ  ٤٧ َوبَش 

شان . و از کافران و منافقان اطاعت نکن و به آزار48

توجه باش و بر هللا توکل کن؛ و همین بس که هللا ]یاور  بی

 و[ کارگزار تو باشد.

 َٰ َُٰهۡم َوتَوَكهۡل عَلَى  َولَا تُِطِع ٱلَۡك َذى
َ
فِرِيَن َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوَدۡع أ

ِ َوكِيلٗا ِْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله  ٤٨ ٱَّلله

اید، هرگاه با زنان مؤمن  . ای کسانی که ایمان آورده49

ازدواج کردید، سپس پیش از اینکه با آنان همبستر شوید 

عهدۀ آنان  اى بر عد ه طالقشان دادید، از جانب شما هیچ

ای نیست که حسابش را نگاه دارید؛ آنان را ]با هدیه

مند سازید و به نیکوترین وجه رهایشان مناسب[ بهره

 سازید.

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا نََكۡحُتُم ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت ُثمه   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

وُهنه َفَما لَُكۡم َعلَۡيِهنه  ن َتَمسُّ
َ
 ِمۡن  َطلهۡقُتُموُهنه ِمن َقۡبِل أ

ُِحوُهنه َسَراٗحا َجمِيلٗا وَنَهاۖۡ َفَمت ُِعوُهنه َوَسر  ةٖ َتۡعَتدُّ  ٤٩ ِعده
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ای و  شان را پرداخته. ای پیامبر، ما همسرانت که مهر50

]نیز[ کنیزانی را که هللا ]از بهرۀ جنگ[ به تو ارزانی داشته  

ایم و ]نیز ازدواج با[ دخترعموهایت است برایت حالل کرده 

هایت که با هایت و دخترخالههایت و دخترداییترعمهو دخ

اند و ]همچنین[ اگر زن مؤمنی خود را ]بدون  تو هجرت کرده

تواند[ مهریه[ به پیامبر ببخشد، چنانچه پیامبر بخواهد ]می

با وی ازدواج کند. ]این حکم،[ ویژۀ توست، نه دیگر 

دانیم در مورد همسران و تردید، ما میمؤمنان. بی

ایم. ]این حکِم  یزانشان چه حکمی برای آنان تعیین کردهکن

ویژه را برقرار کردیم[ تا هیچ تنگنایی ]در راه انجام وظیفه[  

 بر تو نباشد؛ و هللا همواره آمرزندۀ مهربان است.

َٰتِٓي َءاَتۡيَت   ۡزَوََٰجَك ٱله
َ
ۡحلَلَۡنا لََك أ

َ
ِبيُّ إِنهآ أ َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ُجورَُهنه َوَما 
ُ
ُ َعلَۡيَك َوبََناِت   أ فَآَء ٱَّلله

َ
آ أ َملََكۡت يَِميُنَك ِممه

َٰتِي   َٰتَِك َوبََناِت َخالَِك َوبََناِت َخََٰلَٰتَِك ٱله َِك َوبََناِت َعمه َعم 
ۡؤِمَنًة إِن وََهَبۡت َنۡفَسَها لِلنهِبي ِ إِۡن   ٗة مُّ

َ
َهاَجۡرَن َمَعَك َوٱۡمَرأ

ن يَۡستَنِكحَ 
َ
ِبيُّ أ َراَد ٱلنه

َ
هَك ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَنُۗ أ َها َخالَِصٗة ل

ۡزَوَِٰجِهۡم َوَما َملََكۡت  
َ
قَۡد َعلِۡمَنا َما فَرَۡضَنا َعلَۡيِهۡم فِٓي أ

ُ َغُفوٗرا   ُۗ وََكاَن ٱَّلله يَۡمَُٰنُهۡم لَِكۡيلَا يَُكوَن َعلَۡيَك َحَرج 
َ
أ

 ٥٠ رهِحيٗما 

ی  . ]نوبت[ هر یک از آنان ]= همسرانت[ را که بخواه51

توانی[ به تأخیر اندازی و هر کدام را بخواهی، ]می

توانی[ نزد خویش جای دهی؛ و اگر هر یک از آنان را  ]می

ای ]و نوبتش به تأخیر افتاده است، که از او کناره گرفته

دوباره[ طلب کنی، ]در هر حال[ هیچ گناهی بر تو نیست. 

شان تر است به اینكه چشماین ]اختیار در انتخاب،[ نزدیک

شان از آنچه به  اندوهگین نباشند و همگی روشن شود و 

داند که شما ای راضی گردند؛ و هللا میآنان بخشیده

]مردان دربارۀ محبتِ بیشتر به برخی زنانتان[ چه در دل 

 دارید؛ و هللا همواره دانای بردبار است.

ۖۡ َوَمِن  ۞تُۡرِجي َمن تََشآُء ِمۡنُهنه َوتُـ ۡوِٓي إِلَۡيَك َمن تََشآ  ُء
ن َتَقره  

َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َٰلَِك أ ۡن َعَزلَۡت فَلَا ُجَناَح َعلَۡيَكْۚ َذ ٱۡبَتَغۡيَت ِممه

ُ َيۡعلَُم   ْۚ َوٱَّلله ۡعُيُنُهنه َولَا َيحَۡزنه َويَۡرَضيَۡن بَِمآ َءاتَيَۡتُهنه ُكلُُّهنه
َ
أ

ُ َعلِيًما َحلِيٗما   ٥١ َما فِي قُلُوبُِكۡمْۚ وَكَاَن ٱَّلله

این پس، ]دیگر ازدواج با[ هیچ زنی برایت حالل   . از52

نیست و نباید ]برخی از همسرانت را طالق دهی تا[ 

همسرانی را جانشین آنان کنی؛ حتی اگر زیبایِی آنان ]= 

زنان جدید[ تو را به شگفت آوَرد؛ مگر آن که ]به صورت  

کنیز[ در اختیارت باشد؛ و هللا همواره بر هر چیزى نگهبان 

 است.

ه  ۡزَوَٰٖج  ل
َ
َل بِِهنه ِمۡن أ ن َتَبده

َ
ا َيحِلُّ لََك ٱلن َِسآُء ِمنُۢ َبۡعُد َولَٓا أ

  ُ ها َما َملََكۡت يَِميُنَكُۗ وََكاَن ٱَّلله ۡعَجَبَك ُحۡسُنُهنه إِل
َ
َولَۡو أ

ِ َشۡيٖء رهقِيٗبا 
 ٥٢ عَلَىَٰ ُكل 

های پیامبر اید، به خانه. ای کسانی که ایمان آورده53

نشوید؛ مگر آنکه برای ]صرف[ غذایی به شما اجازه داخل 

آنكه ]زودتر از وقت غذا بروید و[ داده شود؛ ]آن هم[ بى

منتظر آماده شدنش باشید؛ ولی هنگامى كه شما را 

فراخواندند وارد شوید و چون غذا خوردید پراكنده گردید و 

سرگرم ]بحث و[ گفتگو نشوید. این ]رفتارتان[ پیامبر را  

رد و او از ]ابراز این موضوع در برابر[ شما شرم دارد؛  آزامى

و]لى[ هللا از ]بیان[ حق شرم ندارد. و هنگامى كه از آنان  

]= همسران پیامبر[ چیزی از وسایل زندگی را ]به عاریت[  

از آنان بخواهید ]چرا   خواستید، ]نیازتان را[ از پشت پرده

تر است؛ و های شما و آنان پاککه[ این ]کار[ برای دل

]همچنین[ برایتان سزاوار نیست که رسول هللا را بیازارید و 

هرگز شایستۀ شما نیست که پس از ]وفات[ او با 

همسرانش ازدواج کنید. به راستی که این ]کار[ نزد هللا  

 ]گناهی[ بزرگ است. 

هٓا  ِبي ِ إِل هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَۡدُخلُواْ ُبُيوَت ٱلنه َها ٱل يُّ
َ
أ ن يُۡؤَذَن  َيَٰٓ

َ
أ

َُٰه َوَلَِٰكۡن إَِذا ُدِعيُتۡم   لَُكۡم إِلَيَٰ َطَعاٍم َغيَۡر َنَِٰظرِيَن إِنَى
فَٱۡدُخلُواْ فَإَِذا َطعِۡمُتۡم فَٱنتَِشُرواْ َولَا ُمۡسَتـ ۡنِِسيَن ِلحَِديٍثِۚ  
ُ لَا   ِبيه فَيَۡسَتۡحِيۦ ِمنُكۡمۖۡ َوٱَّلله َٰلُِكۡم َكاَن يُۡؤذِي ٱلنه إِنه َذ

لُۡتُموُهنه َمَتَٰٗعا فَۡسـ َلُوُهنه ِمن  يَۡسَتۡحيِ 
َ
ِۚ َوِإَذا َسأ ِ ۦ ِمَن ٱلۡحَق 

ْۚ َوَما َكاَن   ۡطَهُر لُِقلُوبُِكۡم َوقُلُوبِِهنه
َ
َٰلُِكۡم أ َوَرآِء ِحَجاٖبِۚ َذ

ۡزَوََٰجُهۥ ِمنُۢ  
َ
ن تَنِكُحٓواْ أ

َ
ِ َولَٓا أ ن تُۡؤُذواْ رَُسوَل ٱَّلله

َ
لَُكۡم أ

 َٰ بًَداْۚ إِنه َذ
َ
ۦٓ أ ِ ِ َعِظيًما َبۡعِده  ٥٣ لُِكۡم َكاَن ِعنَد ٱَّلله
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. اگر چیزی را آشکار کنید یا پنهان دارید، ]بدانید که[  54

 تردید، هللا از همه چیز آگاه است.بی
ِ َشۡيٍء  

َ َكاَن بِكُل  ۡو ُتخُۡفوهُ فَإِنه ٱَّلله
َ
إِن ُتۡبُدواْ َشۡيـ ًا أ

 ٥٤ َعلِيٗما 

ست ]در نداشتن . بر آنان ]= زنان مسلمان[ گناهی نی55

حجاب[ نزد پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان و پسران  

دین[شان و برادرانشان و پسران خواهرانشان و زنان ]هم

بردگانشان؛ و ]ای زنان مسلمان،[ از هللا پروا کنید. 

 تردید، هللا بر همه چیز گواه است. بی

 
َ
ها ُجَناَح َعلَۡيِهنه فِٓي َءابَآئِِهنه َولَٓا أ َٰنِِهنه  ل ۡبَنآئِِهنه َولَٓا إِۡخَو

َٰتِِهنه َولَا نَِسآئِِهنه َولَا َما   َخَو
َ
ۡبَنآِء أ

َ
َٰنِِهنه َولَٓا أ ۡبَنآِء إِۡخَو

َ
َولَٓا أ

ِ َشۡيٖء  
َ َكاَن عَلَىَٰ ُكل  ْۚ إِنه ٱَّلله َ ُۗ َوٱتهقِيَن ٱَّلله يَۡمَُٰنُهنه

َ
َملََكۡت أ

 ٥٥ َشِهيًدا

گانش بر پیامبر درود . به راستی، هللا و فرشت56

اید، ]شما فرستند؛ ]پس[ ای کسانی که ایمان آوردهمی

 نیز[ بر او درود فرستید و به شایستگی سالم گویید.

هِذيَن َءاَمُنواْ   َها ٱل يُّ
َ
أ ْۚ َيَٰٓ ِ ِبي  َ َوَمَلَٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن عَلَى ٱلنه إِنه ٱَّلله

 ٥٦ َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسل ُِمواْ تَۡسلِيًما 

آزارند، هللا در دنیا و . کسانی که هللا و پیامبرش را می57

کند و عذاب آخرت آنان را از رحمت خویش دور می

 باری برایشان آماده کرده است.خفت

ۡنَيا  ُ فِي ٱلدُّ َ َورَُسولَُهۥ لََعَنُهُم ٱَّلله هِذيَن يُۡؤُذوَن ٱَّلله إِنه ٱل
َعده لَُهۡم َعَذابٗ 

َ
ِهيٗنا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوأ  ٥٧ ا مُّ

. و کسانی که مردان و زنان مؤمن را بدون اینکه مرتكب  58

آزارند، بارِ [ شده باشند ]با اتهامات ناروا[ می ]عمل زشتى

 کشند.دروغ و گناهی آشکار را به دوش می

هِذيَن يُۡؤُذوَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت بَِغيِۡر َما ٱۡكتََسُبواْ   َوٱل
بِيٗنا َفَقِد   ٥٨ ٱۡحَتَملُواْ ُبۡهَتَٰٗنا َوِإثٗۡما مُّ

. ای پیامبر، به همسران و دخترانت و سایر زنان مؤمن  59

هایشان را به شایستگی بر ]سر و صورت و بگو که چادر

تر سینۀ[ خویش بیفکنند. این ]گونه پوشش[ مناسب

شوند  است به اینكه ]در جامعه به متانت و وقار[ شناخته 

جه،[ مورد آزار ]افراد هرزه[ قرار نگیرند؛ و هللا  و ]در نتی

 آمرزندۀ مهربان است.

ۡزَوَِٰجَك َوبََناتَِك َونَِسآِء ٱلُۡمۡؤِمنِيَن 
َ
ِبيُّ قُل ل ِأ َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ن ُيۡعَرۡفَن فَلَا  
َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َٰلَِك أ ْۚ َذ يُۡدنِيَن َعلَۡيِهنه ِمن َجَلَٰبِيبِِهنه

 ُ  ٥٩  َغُفوٗرا رهِحيٗما يُۡؤَذۡيَنُۗ وََكاَن ٱَّلله

. اگر منافقان و کسانی که بیماری ]نفاق[ در  60

پراکنان در مدینه، ]از دروغگویی  هایشان است و شایعهدل 

سازی[ دست برندارند، یقیناً تو را بر آنان مسلط  و شایعه

توانند در  گردانیم. در این صورت، جز مدت کوتاهی نمیمی

 د.این شهر و در کنار تو بمانن

رَض    هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه هۡم يَنَتهِ ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱل ۞لهئِن ل
َوٱلُۡمرِۡجُفوَن فِي ٱلَۡمِديَنةِ لَُنۡغرِيَنهَك بِِهۡم ُثمه لَا ُيجَاوُِرونََك  

ها قَلِيلٗا  ٦٠ فِيَهآ إِل

محابا  شدگانند و هر جا که یافت شوند، باید بی. لعنت61

 د. دستگیر و کشته شون
ِخُذواْ َوُقت ِلُواْ َتۡقتِيلٗا

ُ
ۡيَنَما ثُقُِفٓواْ أ

َ
لُۡعونِيَنۖۡ أ  ٦١ مه

. ]این[ سنت هللا، در مورد افرادی ]از منافقان[ که  62

اند نیز جاری گشته است؛ و هرگز در سنت هللا  پیشتر بوده

 یابی. دگرگونی ]و تغییری[ نمی

هِذيَن َخلَۡواْ ِمن َقبۡ  ِ فِي ٱل ِ  ُسنهَة ٱَّلله ۖۡ َولَن َتِجَد لُِسنهةِ ٱَّلله ُل
 ٦٢ َتۡبِديلٗا



 

احزأب سوره ٔ  

 

414 

 

 األحزاب 

. ]ای پیامبر،[ مردم دربارۀ ]زمان وقوعِ[ قیامت از تو  63

پرسند؛ بگو: »دانش آن تنها نزد هللا است«؛ و تو چه  می

 قیامت نزدیک باشد.  دانی؟ شاید می

اَعةِِۖ قُۡل إِنهَما ِعلُۡمَها ِعندَ  اُس َعِن ٱلسه ِْۚ َوَما  يَۡسـ َلَُك ٱلنه  ٱَّلله
اَعَة تَُكوُن قَرِيًبا   ٦٣ يُۡدرِيَك لََعله ٱلسه

تردید، هللا کافران را از رحمت خویش دور کرده و . بی64

 آتشی افروخته و سوزان برایشان مهی ا نموده است.
َعده لَُهۡم َسعِيًرا 

َ
َٰفِرِيَن َوأ َ لََعَن ٱلَۡك  ٦٤ إِنه ٱَّلله

جاودانه در آن خواهند ماند ]و برای دفاع . ]آتشی[ که 65

 یابند. از خود،[ هیچ کارساز و یاریگری نمی
ا َولَا نَِصيٗرا ها َيِجُدوَن َولِي ٗ بَٗداۖۡ ل

َ
 ٦٥ َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

هایشان در آتش دوزخ دگرگون  . روزى كه چهره66

گویند: »ای کاش از هللا و  شود، ]با پشیمانی[ میمى

 کرده بودیم!«پیامبر اطاعت 

  َ َطۡعَنا ٱَّلله
َ
ارِ َيُقولُوَن َيَٰلَۡيتََنآ أ يَۡوَم ُتَقلهُب وُُجوُهُهۡم فِي ٱلنه

َطۡعَنا ٱلرهُسولَا۠ 
َ
 ٦٦ َوأ

گویند: »پروردگارا، ما از آورند و[ می. ]آنان بهانه می67

رهبران و بزرگان خود اطاعت ]و تقلید[ کردیم و آنان ]بودند  

 ردند. که[ ما را گمراه ک

َضلُّونَا 
َ
َطۡعَنا َساَدَتَنا َوُكبََرآَءنَا فَأ

َ
َوَقالُواْ َربهَنآ إِنهآ أ

بِيلَا۠   ٦٧ ٱلسه

. پروردگارا، عذابشان را دو چندان کن و به لعنتی بزرگ 68

 ]و سخت[ لعنت فرما«. 
 ٦٨ َربهَنآ َءاتِِهۡم ِضۡعَفيِۡن ِمَن ٱلَۡعَذاِب َوٱلَۡعۡنُهۡم لَۡعٗنا َكبِيٗرا

اید، ]پیامبر را نیازارید و[ . ای کسانی که ایمان آورده69

های ناروا[ مانند کسانی نباشید که موسی را ]با تهمت

گفتند[ تبرئه  آزردند، سپس هللا او را ]از آنچه در حقش می

 نمود؛ و ]موسی[ همواره نزد هللا آبرومند است.

 ْ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَُكونُوا َها ٱل يُّ
َ
أ هِذيَن َءاَذۡواْ ُموَسيَٰ   َيَٰٓ َكٱل

ِ وَِجيٗها  ْْۚ وََكاَن ِعنَد ٱَّلله ا قَالُوا ُ ِممه هُ ٱَّلله
َ
أ  ٦٩ َفبَره

اید، از هللا پروا کنید و . ای کسانی که ایمان آورده70

 سخنی راست و درست بگویید. 
َ َوقُولُواْ  هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ

َ
أ  ٧٠ قَۡولٗا َسِديٗداَيَٰٓ

ن را اصالح . ]پرهیزگار و راستگو باشید[ تا هللا کارهایتا71

کند و گناهانتان را بیامرزد و ]بدانید[ هر کس از هللا و 

پیامبرش اطاعت کند، یقیناً به کامیابی بزرگی دست یافته 

 است.

ۡعَمَٰلَُكۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوبَُكۡمُۗ َومَ 
َ
ن يُِطِع  يُۡصلِۡح لَُكۡم أ

َ َورَُسولَُهۥ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما   ٧١ ٱَّلله

ها و . ما امانت ]انجام تکالیف شرعی[ را بر آسمان72

زمین و کوهساران عرضه داشتیم و آنها از تحمل آن سر باز 

زدند و از ]احتمال خیانت در[ آن ترسیدند و]لی[ انسان آن  

مواره ستمکار و را پذیرفت. حقا که او ]در حق خویش[ ه

 نادان است.

َبيَۡن  
َ
ۡرِض َوٱلِۡجَباِل فَأ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َمانََة عَلَى ٱلسه

َ
إِنها َعرَۡضَنا ٱلۡأ

ۡشَفۡقَن ِمۡنَها َوَحمَلََها ٱلۡإِنَسَُٰنۖۡ إِنهُهۥ َكاَن َظلُوٗما  
َ
ن َيحِۡملَۡنَها َوأ

َ
أ

 ٧٢ َجُهولٗا

نافق و مردان . ]انسان چنین کرد[ تا هللا مردان و زنان م73

و زنان مشرک را عذاب کند و توبۀ مردان و زنان مؤمن را  

اند[ بپذیرد؛ و هللا همواره  ای بوده]که امانتداراِن شایسته

 آمرزندۀ مهربان است.

ُ ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰت َوٱلُۡمۡشِركِيَن  َب ٱَّلله ِ ل ُِيَعذ 
ُ عَلَى   ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتِۗ وََكاَن  َوٱلُۡمۡشرَِكَِٰت َويَُتوَب ٱَّلله

ُ َغُفوٗرا رهِحيَمُۢا   ٧٣ ٱَّلله
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سبٔأ سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ها و . ستایش مخصوص هللا است که آنچه در آسمان1

آخرت ]نیز[ ستایش از آِن  زمین است از آِن اوست و در 

 اوست و او تعالی حکیم و آگاه است.

ۡرِض َولَُه  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو هِذي لَُهۥ َما فِي ٱلسه ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله

 ١ ٱلۡحَۡمُد فِي ٱٓأۡلِخَرةِِۚ وَُهَو ٱلۡحَِكيُم ٱلۡخَبِيرُ 

آید و رود و هر چه از آن برمی. هر چه در زمین فرو می2

رود آید و آنچه به سوی آن باال میآنچه از آسمان فرود می

 داند و او مهرباِن آمرزنده است.]همه را هللا[ می

ۡرِض َوَما َيخُۡرُج ِمۡنَها َوَما يَنِزُل ِمَن  
َ
َيۡعلَُم َما يَلُِج فِي ٱلۡأ

َمآِء َوَما َيۡعُرُج فِيَهاْۚ وَُهَو ٱلرهِحيُم ٱلَۡغُفورُ   ٢ ٱلسه

گویند: »قیامت هرگز به  ه کفر ورزیدند می. کسانی ک3

سراغ ما نخواهد آمد«. بگو: »آری، سوگند به پروردگارم كه  

آید. همسنگِ دانای غیب است، قطعاً به سراغتان مى

تر ها و زمین از او پوشیده نیست و كوچکاى در آسمانذره

تر از آن ذره چیزى نیست، مگر آنكه در كتابی آشکار و بزرگ

 محفوظ[ ثبت است.]= لوح 

ۖۡ قُۡل بَلَىَٰ َوَرب ِي   اَعُة تِيَنا ٱلسه
ۡ
هِذيَن َكَفُرواْ لَا تَأ َوَقاَل ٱل

ةٖ فِي   َٰلِِم ٱلَۡغۡيِبِۖ لَا َيۡعُزُب َعۡنُه ِمۡثَقاُل َذره تِيَنهُكۡم َع
ۡ
لََتأ

ۡكبَُر  
َ
َٰلَِك َولَٓا أ ۡصَغُر ِمن َذ

َ
ۡرِض َولَٓا أ

َ
َِٰت َولَا فِي ٱلۡأ َمََٰو ٱلسه

ها  بِينٖ إِل  ٣ فِي كَِتَٰٖب مُّ

های شایسته  اند و کار. تا کسانی را که ایمان آورده4

اند پاداش دهد. اینانند که بخشایش و روزِی  انجام داده

 ارزشمندی ]در پیش[ دارند«.

ْوَلَٰٓئَِك لَُهم  
ُ
َٰلَِحَِٰتِۚ أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ل َِيۡجزَِي ٱل

ۡغفَِرة  َورِۡزق  َكرِ   ٤ يم  مه

[ آیات ما کوشیدند تا  . و كسانى كه در ]راِه انكار و تکذیب5

[ ما را درمانده کنند، عذابی سخت و ]به پندار خویش 

 دردناک ]در پیش[ دارند. 

ِن   ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاب  م 
ُ
هِذيَن َسَعۡو فِٓي َءاَيَٰتَِنا ُمَعَِٰجزِيَن أ َوٱل

لِيم  
َ
 ٥ ر ِۡجٍز أ

نشمندان صحابه و علمای مؤمن اهل  . اهل دانش ]= دا6

دانند آنچه که از سوی پروردگارت بر تو نازل کتاب[ می

ناپذیرِ ستوده  شده، حق است و به راه ]هللا[ شکست

 کند.هدایت می

ب َِك ُهَو   نزَِل إِلَۡيَك ِمن ره
ُ
هِذٓي أ وتُواْ ٱلۡعِلَۡم ٱل

ُ
هِذيَن أ َويََرى ٱل

 ٦ ِط ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِميدِ ٱلۡحَقه َويَۡهِدٓي إِلَيَٰ ِصَرَٰ 

. کسانی که کفر ورزیدند ]با تمسخر به یکدیگر[  7

خواهید مردی را به شما نشان دهیم که  گویند: »میمی

کند وقتی ]پس از مرگ[ کامالً متالشی شدید، ادعا می

 ]بارِ دیگر[ در آفرینشی نو درخواهید آمد؟ 

هِذيَن َكَفُرواْ َهۡل  نَُدلُُّكۡم عَلَىَٰ رَُجٖل يُنَب ِئُُكۡم إَِذا  َوَقاَل ٱل
ٍق إِنهُكۡم لَِفى َخلٖۡق َجِديدٍ   ٧ ُمز ِۡقُتۡم ُكله ُمَمزه

بندد یا دیوانه است؟«  . آیا ]این مرد[ بر هللا دروغ می8

]هرگز چنین نیست؛[ بلکه کسانی که به آخرت ایمان 

]دنیا[  ندارند، در عذاب ]شدید آخرت[ و گمراهی دور و دراز 

 گرفتارند. 

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن   ُۗ بَِل ٱل م بِهِۦ ِجنهُۢة
َ
ِ َكِذبًا أ ۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله

َ
أ

َلَِٰل ٱلَۡبعِيدِ   ٨ بِٱٓأۡلِخَرةِ فِي ٱلَۡعَذاِب َوٱلضه
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. آیا ]کافران[ به آسمان و زمینی که پیش رو و پشت 9

د اند؟ اگر بخواهیم، آنان را ]ماننسرشان است ننگریسته

بریم یا ]همچون قوم شعیب[  قارون[ در زمین فرومی

گمان، در افکنیم. بیهای از آسمان را بر سرشان می پاره

ای ]از قدرتِ کاری، نشانهاین ]هشدار،[ برای هر بندۀ توبه

 هللا[ است. 

َمآِء   َِن ٱلسه يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهم م 
َ
فَلَۡم يََرۡواْ إِلَيَٰ َما َبيَۡن أ

َ
أ

 
َ
ۡو نُۡسقِۡط َعلَۡيِهۡم  َوٱلۡأ

َ
ۡرَض أ

َ
 َنخِۡسۡف بِِهُم ٱلۡأ

ۡ
هَشأ ۡرِضِۚ إِن ن

نِيبٖ  ِ َعۡبٖد مُّ
َٰلَِك ٓأَليَٗة ل ِكُل  ِۚ إِنه فِي َذ َمآِء َِن ٱلسه  ٩ كَِسٗفا م 

. ما از جانب خویش فضیلتی ]= ُحکمرانی و نبوت[ به  10

داود بخشیدیم ]و گفتیم:[ »ای کوهساران و ای پرندگان، 

آواز شوید«. و آهن را  تسبیح و نیایشِ هللا[ با او هم ]در

 خواهد بسازد[. برایش نرم کردیم ]تا هر چه می

يَۡرۖۡ   ِبِي َمَعُهۥ َوٱلطه و 
َ
۞َولََقۡد َءاتَيَۡنا َداوُۥَد ِمنها فَۡضلٗاۖۡ َيَِٰجَباُل أ

ا لَُه ٱلۡحَِديدَ  لَنه
َ
 ١٠ َوأ

و فراخ[ بساز  های بلند ]. ]به او دستور دادیم[ که: »زره11

های زره[ سنجیده و دقیق کار بافتن ]و پیوستِن حلقهو در 

تردید، من  کن و ]شما ای مردم،[ نیکوکاری کنید ]که[ بی

 کنید بینا هستم«.به آنچه می

ۡردِِۖ َوٱۡعَملُواْ َصَٰلًِحاۖۡ إِن ِي بَِما   ۡر فِي ٱلسه ِ ِن ٱۡعَمۡل َسَٰبَِغَٰٖت َوقَد 
َ
أ

 ١١ َتۡعَملُوَن بَِصير  

. و برای سلیمان، باد را ]به خدمت گماشتیم[ که ]در  12

کرد و وزشِ[ صبحگاهان، مسیر یک ماهه را طی می

پیمود؛ و چشمۀ شامگاهان ]نیز[ مسیر یک ماهه را می

مس ]گداخته[ را برایش روان ساختیم و گروهی از جنیان،  

کردند و هر یک از آنان  به فرمان پروردگارش، نزد او کار می

کرد، از عذاب سوزان به او  فرمان ما سرپیچی می که از

 چشاندیم. می

َسلَۡنا لَُهۥ  
َ
ۖۡ َوأ ِيَح ُغُدوَُّها َشۡهر  َوَرَواُحَها َشۡهر  َولُِسلَۡيَمََٰن ٱلر 

َعيَۡن ٱلۡقِۡطرِِۖ َوِمَن ٱلِۡجن ِ َمن َيۡعَمُل َبيَۡن يََديۡهِ بِإِۡذِن َرب ِهِۖۦۡ  
ۡمرِنَ 

َ
عِيرِ َوَمن يَزِۡغ ِمۡنُهۡم َعۡن أ  ١٢ ا نُِذقُۡه ِمۡن َعَذاِب ٱلسه

ساختند: از ]کاخ و[  خواست برایش می. آنها هر چه می13

هایی ]که از بزرگی[ همچون  عبادتگاه و مجسمه و کاسه

هایی بسیار بزرگ و ثابت. ]به آنان  حوض ]بودند[ و دیگ

های مرا[ به جای گفتیم:[ »ای آل داود، سپاس ]نعمت

 و]لی[ اندکی از بندگانم سپاسگزارند. آوردید« 

َحَٰرِيَب َوتََمَٰثِيَل وَِجَفاٖن   َيۡعَملُوَن لَُهۥ َما يََشآُء ِمن مه
اِسَيٍَٰتِۚ ٱۡعَملُٓواْ َءاَل َداوُۥَد ُشۡكٗراْۚ   َكٱلۡجََواِب َوُقُدورٖ ره

ُكورُ  ِۡن ِعَبادَِي ٱلشه  ١٣ َوقَلِيل  م 

شتیم، ]هیچ  . هنگامی که مرگ را بر سلیمان مقرر دا14

ای که  کس[ آنان را از مرگش آگاه نساخت، مگر موریانه

خورد. وقتی ]پیکر سلیمان[  عصایش را ]به تدریج[ 

فروافتاد، جنیان دریافتند که اگر از غیب آگاه بودند، هرگز در 

 ماندند. فرسا[ باقی نمی بار ]و کارِ طاقتآن عذاب خفت

ا قََضۡيَنا َعلَۡيهِ ٱلَۡمۡوَت  ها َدآبهُة  فَلَمه ۦٓ إِل هُهۡم عَلَىَٰ َمۡوتِهِ َما َدل
هۡو   ن ل

َ
ا َخره تَبَيهَنِت ٱلِۡجنُّ أ ۖۥۡ فَلَمه تَُه

َ
ُكُل ِمنَسأ

ۡ
ۡرِض تَأ

َ
ٱلۡأ

 ١٤ َكانُواْ َيۡعلَُموَن ٱلَۡغۡيَب َما لَبُِثواْ فِي ٱلَۡعَذاِب ٱلُۡمِهينِ 

. در محل سكونتِ ]قوم[ »سبأ« دو باغ ]بزرگ[ از راست  15

اى ]از قدرت و بخشش  چپ ]قرار داشت[ كه نشانه و

تان بخورید و الهى[ بود. ]به آنان گفتیم:[ »از روزی پروردگار

ُشکرگزارش باشید ]که[ سرزمینی پاک و پروردگاری 

 آمرزنده ]دارید[«. 

ۖۡ َجنهَتاِن َعن يَِميٖن وَِشَماٖلِۖ   لََقۡد َكاَن لَِسَبإٖ فِي َمۡسَكنِِهۡم َءايَة 
ۚۥْ بَلَۡدة  َطي َِبة  َوَربٌّ  ُكلُواْ  ِۡزِق َرب ُِكۡم َوٱۡشُكُرواْ لَُه ِمن ر 

 ١٥ َغُفور  

. اما آنان ]از ُشکر و ایمان[ روی گرداندند؛ پس ما 16

سیلی ویرانگر به سویشان روانه کردیم و دو باغ 

ارزش[ تبدیل نمودیم ]که  ]پرمحصول[ آنان را به دو باغ ]بی 

 گز و اندکی ِسدر داشت.های تلخ و شورهتنها[ میوه

لَۡنَُٰهم ِبجَنهتَۡيِهۡم   ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم َسۡيَل ٱلَۡعرِِم َوبَده
َ
ۡعرَُضواْ فَأ

َ
فَأ

ِن ِسۡدرٖ قَلِيلٖ  ثٖۡل َوَشۡيٖء م 
َ
ُكٍل َخمٖۡط َوأ

ُ
 ١٦ َجنهتَيِۡن َذَواتَۡي أ
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شان اینچنین کیفر . ما آنان را به سزای ناسپاسی 17

 دهیم؟ اس را کیفر میدادیم و آیا جز ناسپ
ها ٱلَۡكُفورَ  ْۖۡ وََهۡل نَُجَٰزِٓي إِل َٰلَِك َجَزۡيَنَُٰهم بَِما َكَفُروا  ١٧ َذ

. و ]همچنین[ میان آنها ]= قوم سبأ در یمن[ و  18

هایی که به آنها برکت داده بودیم ]= شام[  سرزمین

پیوسته قرار دادیم و سیر و همشهرهایی ]خر م و[ به

مقرر نمودیم ]و به آنان گفتیم:[   سفری ]آسان[ در آن

 »شب و روز بین این ]راه[ها ایمن ]و آسوده[ سفر کنید«.

وََجَعلَۡنا بَيَۡنُهۡم َوبَيَۡن ٱلُۡقَرى ٱلهتِي َبََٰرۡكَنا فِيَها قُٗرى َظَِٰهَرٗة  
يهاًما َءاِمنِينَ 

َ
يَۡرۖۡ ِسيُرواْ فِيَها لََيالَِي َوأ ۡرنَا فِيَها ٱلسه  ١٨ َوَقده

. اما آنان ]با ناسپاسی[ گفتند: »پروردگارا، میان 19

ها و سفرهای ما فاصلۀ بیشتری ایجاد کن ]تا ارزش اسب

شترهایمان نمایان گردد و بینوایان نتوانند همچون  

ثروتمندان به راحتى سفر كنند[«. آنان به خویشتن ستم 

کردند؛ ما نیز سخت آنها را متفرق و پراکنده ساختیم و 

آموز[ برای دیگران قرار  آنان را داستانی ]عبرت ]سرگذشت[

دادیم. به راستی که در این ]ماجرا[ برای هر شکیبای 

 هایی ]از قدرت الهی[ است.سپاسگزاری، نشانه

نُفَسُهۡم فََجَعلَۡنَُٰهۡم  
َ
ۡسَفارِنَا َوَظلَُمٓواْ أ

َ
َفَقالُواْ َربهَنا َبَٰعِۡد َبيَۡن أ

قَۡنَُٰهۡم كُ  َحادِيَث َوَمزه
َ
ِ  أ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل  ٍقِۚ إِنه فِي َذ له ُمَمزه
 ١٩ َصبهارٖ َشُكورٖ 

. و یقیناً ابلیس گمان خود را در مورد آنان به تحقق  20

رساند؛ پس جز گروهی ]اندک[ از مؤمنان، ]همگی[ از او  

 پیروی کردند. 

ها  َق َعلَۡيِهۡم إِبۡلِيُس َظنهُهۥ فَٱتهَبُعوهُ إِل َِن  َولََقۡد َصده فَرِيٗقا م 
 ٢٠ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

. ]شیطان[ بر آنان هیچ تسلطی نداشت؛ بلکه ]ما 21

خواستیم[ کسی را که به آخرت ایمان دارد، از کسی می

که دربارۀ آن تردید دارد مشخص کنیم؛ و پروردگارت بر هر 

 چیزی نگهبان است. 

ها لَِنۡعلَ  ِن ُسلَۡطٍَٰن إِل َم َمن يُۡؤِمُن  َوَما َكاَن لَُهۥ َعلَۡيِهم م 
ِ َشۡيٍء  

ُۗ َوَربَُّك عَلَىَٰ ُكل  ٖ ۡن ُهَو ِمۡنَها فِي َشك  بِٱٓأۡلِخَرةِ ِممه
 ٢١ َحفِيظ  

. ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »کسانی را که به جای  22

پندارید، ]به فریاد[ بخوانید.  هللا ]یاور و شفاعتگرِ خود[ می

ن مالک ها و زمیای در آسمانآنان حتی همسنگِ ذره

چیزی نیستند و نه در ]آفرینش و تدبیر[ آن دو ]= زمین و  

آسمان[ شرکتی دارند و نه او ]= هللا[ از جانب آنان هیچ  

 پشتیبانی دارد.

ِ لَا َيۡملُِكوَن ِمۡثَقاَل   ِن ُدوِن ٱَّلله هِذيَن زََعۡمُتم م  قُِل ٱۡدُعواْ ٱل
ۡرِض َومَ 

َ
َِٰت َولَا فِي ٱلۡأ َمََٰو ةٖ فِي ٱلسه ا لَُهۡم فِيِهَما ِمن ِشۡرٖك  َذره

ِن َظِهيرٖ   ٢٢ َوَما لَُهۥ ِمۡنُهم م 

. شفاعت ]هیچ کس[ نزد او ]= هللا[ سودی ندارد؛ مگر  23

برای آن کس که ]هللا[ به او اجازه داده باشد. ]در آن روز  

فرشتگان از خوف و هیبت الهی ترسانند[ تا آنگاه که  

گردد، می  هایشان برطرفاضطراب ]و تشویش[ از دل

تان چه  گویند: »پروردگار]گروهی از آنان به گروه دیگر[ می

گویند: »حق را ]فرمود[ و او گفت؟« ]آنان در پاسخ[ می

 بلندمرتبۀ بزرگ است« 

َِع   ۚۥْ َحتهيَٰٓ إَِذا فُز  ذَِن لَُه
َ
ها لَِمۡن أ ۥٓ إِل َفََٰعُة ِعنَدهُ َولَا تَنَفُع ٱلشه

ۖۡ وَُهَو ٱلَۡعلِىُّ   َعن قُلُوبِِهۡم قَالُواْ َماَذا قَاَل َربُُّكۡمۖۡ قَالُواْ ٱلۡحَقه
 ٢٣ ٱلَۡكبِيرُ 

ها . ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »چه کسی از آسمان24

دهد؟« ]در پاسخ[ بگو: »هللا؛ و  و زمین به شما روزی می

یقیناً ]یک گروه از بین[ ما و شما یا بر ]راِه[ هدایت است یا 

 در گمراهى آشكار«. 

ۡو  
َ
ۖۡ َوِإنهآ أ ُ ۡرِضِۖ قُِل ٱَّلله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َِن ٱلسه ۞قُۡل َمن يَۡرُزُقُكم م 

بِينٖ  ۡو فِي َضَلَٰٖل مُّ
َ
 ٢٤ إِيهاُكۡم لََعلَىَٰ ُهًدى أ
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. بگو: »]روز قیامت[ شما از گناهی که ما مرتکب 25

شوید و ما را ]نیز[ به خاطر آنچه  ایم بازخواست نمی شده

 کنند«.د بازخواست نمیدهیشما انجام می 

ا َتۡعَملُونَ  ۡجَرۡمَنا َولَا نُۡسـ َُل َعمه
َ
آ أ ها تُۡسـ َلُوَن َعمه  ٢٥ قُل ل

آورد؛ . بگو: »]آن روز[ پروردگارمان ]همۀ[ ما را گرد می26

کند و او داورِ حق ]و عدالت[ داوری میسپس میان ما به

 داناست«.

ِ وَُهَو ٱلَۡفتهاُح قُۡل َيجَۡمُع بَيَۡنَنا َربَُّنا ُثمه   َيۡفَتُح بَيَۡنَنا بِٱلۡحَق 
 ٢٦ ٱلَۡعلِيمُ 

. بگو: »کسانی را که ]در قدرت و تدبیر[ شریک او ]= 27

اید به من نشان دهید. هرگز ]چنین نیست که  هللا[ ساخته

 ناپذیرِ حکیم است.پندارید[؛ بلکه او هللا شکستمی

لۡحَۡقُتم 
َ
هِذيَن أ ُرونَِي ٱل

َ
ُ ٱلَۡعزِيُز  قُۡل أ هاْۚ بَۡل ُهَو ٱَّلله ۖۡ َكل بِهِۦ ُشَرَكآَء

 ٢٧ ٱلۡحَِكيمُ 

ای دهندهبخش و بیم. ]ای پیامبر،[ ما تو را جز بشارت 28

برای همۀ مردم نفرستادیم؛ اما بیشتر مردم ]این حقیقت  

 دانند.را[ نمی

ها َكآفهٗة ل ِلنهاِس بَِشيٗرا  ۡرَسلَۡنََٰك إِل
َ
َونَِذيٗرا َوَلَِٰكنه  َوَمآ أ

اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه
َ
 ٢٨ أ

گویند: »اگر راستگویید، این وعدۀ . و ]کافران[ می29

 ]قیامت[ کی خواهد بود؟«
 ٢٩ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

گاهتان روزی است که نه ساعتی از آن  . بگو: »وعده30

 گیرید«.کنید و نه ]بر آن[ پیشی میمی تأخیر 
ها تَۡسَتـ ِۡخُروَن َعۡنُه َساَعٗة َولَا   ِيَعاُد يَۡوٖم ل قُل لهُكم م 

 ٣٠ تَۡسَتۡقِدُمونَ 

گویند: »ما هرگز به این  . و کسانی که کفر ورزیدند می 31

هایی[ که پیش از آن بوده است ایمان قرآن و به آن ]کتاب

ى زمانی را كه این ستمکاران در  دیدآوریم«. كاش مىنمی 

پیشگاه پروردگارشان ]برای حسابرسی[ نگاه داشته  

كنند ]و هر یک گناه را  شوند ]و[ سخن یكدیگر را رد مىمى

اندازد[. کسانی که ]در دنیا[ به ناتوانی  به گردن دیگری می

کردند  کشیده شده بودند به کسانی که گردنکشی می

 آوردیم«.ما قطعاً ایمان مى گویند: »اگر شما نبودید،می

هِذي   هِذيَن َكَفُرواْ لَن نُّۡؤِمَن بَِهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن َولَا بِٱل َوَقاَل ٱل
َٰلُِموَن َمۡوقُوفُوَن ِعنَد َرب ِِهۡم   َبيَۡن يََديۡهِِۗ َولَۡو تََرىَٰٓ إِذِ ٱلظه

هِذيَن ٱۡسُتۡض  عُِفواْ  يَرِۡجُع َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ َبۡعٍض ٱلَۡقۡوَل َيُقوُل ٱل
نُتۡم لَُكنها ُمۡؤِمنِينَ 

َ
هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ لَۡولَٓا أ  ٣١ لِل

کردند ]در پاسخ به[  . کسانی که گردنکشی می32

گویند: »آیا  کسانی که به ناتوانی کشیده شده بودند می

ما ]بودیم که[ شما را از هدایت ـ پس از آنکه به سویتان  

خود گناهکار ]و اهل   آمدـ بازداشتیم؟ ]هرگز؛[ بلکه شما

 فساد[ بودید«.

َنحُۡن َصَدۡدَنَُٰكۡم  
َ
هِذيَن ٱۡسُتۡضعُِفٓواْ أ هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ لِل قَاَل ٱل

جۡرِِمينَ   ٣٢ َعِن ٱلُۡهَدىَٰ َبۡعَد إِۡذ َجآَءُكمِۖ بَۡل ُكنُتم مُّ

. کسانی که به ناتوانی کشیده شده بودند به کسانی 33

یند: »]چنین نیست؛[ بلکه  گوکردند میکه گردنکشی می

روز ]شما سبب شد که از هدایت بازمانیم[؛ نیرنگ شب و 

دادید به هللا کافر شویم و ]در  که به ما دستور میآنگاه 

قدرت و عبادت[ همتایانی برایش قرار دهیم«. آنان  

بینند، پشیمانی خود را  هنگامی که عذاب ]الهی[ را می

 و زنجیرها را در گردن کنند و ما ُغل]در دل[ پنهان می

اندازیم. آیا جز ]به کیفرِ[ آنچه  اند میکسانی که کفر ورزیده

 شوند؟کردند مجازات می می

هۡيِل   هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ بَۡل َمۡكُر ٱل هِذيَن ٱۡسُتۡضعُِفواْ لِل َوَقاَل ٱل
ِ َوَنجَۡعَل  ن نهۡكُفَر بِٱَّلله

َ
ُمُروَنَنآ أ

ۡ
َهارِ إِۡذ تَأ نَداٗداْۚ  َوٱلنه

َ
ۥٓ أ لَُه

ۡغَلََٰل فِٓي  
َ
ُواْ ٱلَۡعَذاَبْۚ وََجَعلَۡنا ٱلۡأ

َ
ا َرأ َداَمَة لَمه واْ ٱلنه َسرُّ

َ
َوأ

ها َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ  ْۖۡ َهۡل ُيجَۡزۡوَن إِل هِذيَن َكَفُروا ۡعَناِق ٱل
َ
 ٣٣ أ
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ای نفرستادیم، مگر اینکه  دهند. و در هیچ شهری بیم34

ا گفتند: »پیامى را كه مأمور به  ثروتمنداِن سرکشِ آنج

 كنیم«. اید، قطعاً انكار مى]ابالغ[ آن شده

ها قَاَل ُمتَۡرفُوَهآ إِنها بَِمآ   ِن نهِذيٍر إِل ۡرَسلَۡنا فِي قَۡريَةٖ م 
َ
َوَمآ أ

ۡرِسلُۡتم بِهِۦ َكَٰفُِرونَ 
ُ
 ٣٤ أ

گفتند: »اموال و فرزندان ما ]از شما[ بیشتر . آنان می35

 ز مجازات نخواهیم شد«. است و هرگ
بِينَ  ۡوَلَٰٗدا َوَما َنحُۡن بُِمَعذه

َ
َٰلٗا َوأ ۡمَو

َ
ۡكثَُر أ

َ
 ٣٥ َوَقالُواْ َنحُۡن أ

تردید، پروردگارم ]برای آزمایش  . ]ای پیامبر،[ بگو: »بی36

گشاید  مردم، نعمت و[ روزی را بر هر کس که بخواهد، می

 دانند«. نمی گرداند؛ ولی بیشتر مردم و ]یا[ تنگ می

ِۡزَق لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر َوَلَِٰكنه   قُۡل إِنه َرب ِي يَبُۡسُط ٱلر 
اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه

َ
 ٣٦ أ

و فرزندانتان ]فضیلتی[ نیست که شما را به   . و اموال37

و کاری   که ایمان آوردهپیشگاِه ما نزدیک سازد، مگر کسی 

اند، که آنان در برابر آنچه کردهاست؛  شایسته انجام داده

های بلند بهشت، در امن و  پاداش چند برابر دارند و در خانه

 آسایشند«.

ِبُُكۡم ِعنَدنَا ُزلَۡفىَٰٓ   ۡوَلَُٰدُكم بِٱلهتِي ُتَقر 
َ
َٰلُُكۡم َولَٓا أ ۡمَو

َ
َوَمآ أ

ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َجَزآُء ٱلض ِ 
ُ
ها َمۡن َءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَأ ۡعِف  إِل

َِٰت َءاِمُنونَ   ٣٧ بَِما َعِملُواْ وَُهۡم فِي ٱلُۡغُرَف

. و كسانى كه در ]دور کردِن مردم از[ آیات ما 38

[ ما را درمانده کنند، آنان كوشند تا ]به پندار خویش می

 شوند. قطعاً در عذاب ]دوزخ[ احضار می 

ْوَلَٰٓ 
ُ
هِذيَن يَۡسَعۡوَن فِٓي َءاَيَٰتَِنا ُمَعَِٰجزِيَن أ ئَِك فِي ٱلَۡعَذاِب  َوٱل

 ٣٨ ُمحَۡضُرونَ 

تردید، پروردگارم ]نعمت و[ روزی  . ]ای پیامبر،[ بگو: »بی39

گرداند؛ گشاید و ]یا[ تنگ میرا بر هر کس که بخواهد، می

و هر چیزی را ]که در راه هللا[ انفاق کنید، او به جای آن  

ی دهد؛ و او تعال]مال ـ و بهتر از آن ـ به شما[ بازپس می

 دهنده است«. بهترین روزی

ۚۥْ   ِۡزَق لَِمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦ َويَۡقِدُر لَُه قُۡل إِنه َرب ِي يَبُۡسُط ٱلر 
َٰزِقِينَ  ۖۥۡ وَُهَو َخيُۡر ٱلره ِن َشۡيٖء َفُهَو ُيخۡلُِفُه نَفۡقُتم م 

َ
 ٣٩ َوَمآ أ

انگیزد، . و ]یاد کن از[ روزی که هللا همۀ آنان را برمی40

گوید: »آیا اینها شما را عبادت به فرشتگان میآنگاه 

 کردند؟« می

ُؤلَآِء إِيهاُكۡم   َهَٰٓ
َ
َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا ُثمه َيُقوُل لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ أ

 ٤٠ َكانُواْ َيۡعُبُدونَ 

گویند: »تو منز هی؛ ]دوست و[ کارسازِ . ]فرشتگان[ می41

ان[ شیاطین را  ما تو هستی، نه آنان؛ بلکه ]این مشرک

 کردند و بیشتر آنان به آنها ایمان داشتند«.عبادت می 

نَت َولِيَُّنا ِمن ُدونِِهمِۖ بَۡل َكانُواْ َيۡعُبُدوَن  
َ
قَالُواْ ُسۡبَحََٰنَك أ

ۡؤِمُنونَ  ۡكثَرُُهم بِِهم مُّ
َ
ۖۡ أ  ٤١ ٱلِۡجنه

. امروز هیچ یک از شما سود و زیانی برای دیگری ندارد؛  42

کردند  کسانی که ]با شرک ورزیدن[ به خود ستم میو به 

گوییم: »عذاب آتشی را بچشید که آن را تکذیب می

 کردید«. می

ا َوَنُقوُل   ۡفٗعا َولَا َضر ٗ فَٱلَۡيۡوَم لَا َيۡملُِك َبۡعُضُكۡم لَِبۡعٖض نه
ارِ ٱلهتِي ُكنُتم بَِها   هِذيَن َظلَُمواْ ُذوقُواْ َعَذاَب ٱلنه لِل

بُو ِ  ٤٢ نَ تَُكذ 
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. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان ]= کافران[  43

گویند: »این جز مردی نیست که  شود، میخوانده می

کردند خواهد شما را از آنچه پدرانتان عبادت میمی

گویند: »این ]قرآن[ جز دروغی بربافته بازدارد«؛ و ]نیز[ می

  نیست«؛ و کسانی که کفر ورزیدند، دربارۀ حق ـ وقتی به

سویشان آمد ـ گفتند: »این ]قرآن، چیزی[ نیست، مگر 

 جادویی آشکار«.

ها رَُجل    َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت قَالُواْ َما َهََٰذآ إِل
ا َكاَن َيۡعُبُد َءابَآؤُُكۡم َوَقالُواْ َما   ُكۡم َعمه ن يَُصده

َ
يُرِيُد أ

ۡفتَرٗ  هٓا إِفۡك  مُّ ا  َهََٰذآ إِل ِ لَمه هِذيَن َكَفُرواْ لِلَۡحق  ىِۚ َوَقاَل ٱل
بِين   ها ِسۡحر  مُّ  ٤٣ َجآَءُهۡم إِۡن َهََٰذآ إِل

. ما ]پیش از این قرآن[ هیچ کتابی به آنان ]= مشرکان[ 44

ایم که آن را بخوانند ]و با استناد به مطالبش تو را  نداده

ای به سویشان  دهندهبیمدروغگو بدانند[ و پیش از تو هیچ 

 ایم.نفرستاده

ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيِهۡم َقۡبلََك 
َ
ِن ُكُتٖب يَۡدرُُسوَنَهاۖۡ َوَمآ أ َوَمآ َءاَتۡيَنَُٰهم م 

 ٤٤ ِمن نهِذيرٖ 

. کسانی که پیش از آنان بودند ]نیز پیامبران الهی را[  45

دروغگو انگاشتند و ]این در حالی است که مشرکاِن قوم  

دهِم آنچه ]از قدرت و ثروت[ به آنان داده  به یکتو، حتی[ 

اند ولی ]آن کافران[ پیامبرانم را دروغگو  بودیم نرسیده

 انگاشتند؛ ]بنگر که[ کیفر من چگونه بود. 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َوَما بَلَُغواْ ِمۡعَشاَر َمآ َءاَتۡيَنَُٰهۡم   َب ٱل َوَكذه
بُواْ رُُسلِىِۖ فََكۡيَف َكاَن   ٤٥ نَِكيرِ فََكذه

. ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »من شما را فقط به یک  46

دهم و ]آن[ اینکه: دو نفر دو نفر یا یک نفر  ]سخن[ پند می

یک نفر ]= گروهی یا انفرادی[ برای هللا برخیزید، سپس  

]در احوال و زندگی پیامبر[ بیندیشید ]تا بدانید که[ این  

او فقط  همنشین شما ]محمد[ دیوانه نیست؛ 

ای است که پیش از ]فرارسیدن[ عذابی سخت،  دهندهبیم

 برای ]هدایت[ شما آمده است«.

ََٰدىَٰ   ِ َمۡثَنيَٰ َوفَُر ن َتُقوُمواْ َّلِله
َ
َِٰحَدةٍِۖ أ ِعُظُكم بَِو

َ
۞قُۡل إِنهَمآ أ

ها نَِذير    ِن ِجنهٍةِۚ إِۡن ُهَو إِل ْْۚ َما بَِصاِحبُِكم م  ُروا ُثمه َتَتَفكه
 ٤٦ َن يََدۡي َعَذاٖب َشِديدٖ لهُكم َبيۡ 

. بگو: »هر پاداشی که ]برای رسالتم[ از شما  47

ام، برای خودتان باشد. پاداش من جز بر ]عهدۀ[  خواسته

 هللا نیست و او تعالی بر هر چیزی گواه است«. 

ها عَلَى   ۡجرَِي إِل
َ
ۡجرٖ َفُهَو لَُكۡمۖۡ إِۡن أ

َ
ِۡن أ لُۡتُكم م 

َ
قُۡل َما َسأ

ِ َشۡيٖء َشِهيد  
ِۖۡ وَُهَو عَلَىَٰ ُكل   ٤٧ ٱَّلله

. بگو: »یقیناً پروردگارم، که دانای رازهای نهان است، 48

 سازد[«. افکَند ]و آن را نابود میحق را بر باطل فرومی
َُٰم ٱلُۡغُيوبِ  ِ َعله  ٤٨ قُۡل إِنه َرب ِي َيۡقِذُف بِٱلۡحَق 

دیگر[  . بگو: »حق ]= اسالم[ فرارسید و باطل ]49

تواند ]تأثیر و قدرت جدیدى[ آغاز كند و نه ]نفوذ نمی 

 اش را[ بازگردانَد«.گذشته

 ٤٩ قُۡل َجآَء ٱلۡحَقُّ َوَما ُيۡبِدُئ ٱلَۡبَِٰطُل َوَما يُعِيدُ 

. بگو: »اگر ]من با رساندن این پیام[ گمراه شده باشم، 50

ام و اگر شدهجز این نیست که به زیان خویش گمراه 

یافته باشم، به سببِ آن ]سخنی[ است که  هدایت 

تردید، او شنوا ]و[  کند. بیپروردگارم بر من وحی می

 نزدیک است«.

ِضلُّ عَلَىَٰ َنۡفِسيِۖ َوِإِن ٱۡهَتَديُۡت فَبَِما  
َ
قُۡل إِن َضلَلُۡت فَإِنهَمآ أ

ِۚ إِنهُهۥ َسِميع  قَرِيب    ٥٠ يُوِحٓي إِلَيه َرب ِٓي

بینی هنگامی را که ]کافران از  . ]ای پیامبر![ اگر ب51

شوند و ]هیچ راِه[ گریزی زده میمشاهدۀ عذاب[ وحشت

نیست و آنان را از جای نزدیکی ]که انتظارش را ندارند[ 

 کنند.دستگیر می

كَاٖن قَرِيبٖ  ِخُذواْ ِمن مه
ُ
 ٥١ َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ فَزُِعواْ فَلَا فَوَۡت َوأ
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به این ]قیامت[ ایمان گویند: ». و ]در این حال[ می52

اند[ چگونه از جایی ]چنین[ دور،  آوردیم«؛ و ]اکنون که مرده

 دسترسی ]به ایمان[ برایشان ممکن است؟ 

كَانِۭ بَعِيدٖ  َناُوُش ِمن مه هيَٰ لَُهُم ٱلته ن
َ
 ٥٢ َوَقالُٓواْ َءاَمنها بِهِۦ َوأ

کردند و  می. حال آنکه آنان در دنیا این ]قیامت[ را انکار 53

های ناروا ]به  از دور ]و بدون دانش و آگاهی،[ نسبت

 دادند. پیامبر[ می

كَانِۭ   ۖۡ َويَۡقِذفُوَن بِٱلَۡغۡيِب ِمن مه َوَقۡد َكَفُرواْ بِهِۦ ِمن َقۡبُل
 ٥٣ بَعِيدٖ 

های دنیوی[ که  . و ]سرانجام،[ میان آنان و آنچه ]از لذت54

از این ]نیز[ با امثال میل دارند جدایى افتاد؛ چنان كه پیش 

]و همفكراِن[ اینان نیز چنین رفتاری شد ]چرا که[ یقیناً 

 آنان ]نیز نسبت به قیامت[ سخت در تردید بودند.

ِن   ۡشَياِعِهم م 
َ
وَِحيَل بَيَۡنُهۡم َوبَيَۡن َما يَۡشَتُهوَن َكَما فُعَِل بِأ

رِيبِۭ  ْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ فِي َشك ٖ مُّ  ٥٤ َقۡبُل
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فاطر سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ها و آفرینندۀ آسمان -. سپاس ]و ستایش[ از آِن هللا  1

های است؛ ]پروردگاری که[ فرشتگان را با بال -زمین

گانه و چهارگانه، فرستادگان ]خویش به سوی  دوگانه و سه

افزاید. مردم[ قرار داد ]و[ هر چه بخواهد در آفرینش می

 تردید، هللا بر هر چیزی تواناست.بی

ۡرِض َجاِعِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ فَاِطرِ ٱلسه ٱلۡحَۡمُد َّلِله

ۡثَنيَٰ َوثَُلََٰث َوُرَبََٰعْۚ يَزِيُد فِي ٱلۡخَلِۡق َما   ۡجنَِحةٖ مه
َ
ْولِٓي أ

ُ
رُُسلًا أ

 ْۚ ِ َشۡيٖء قَِدير  يََشآُء
َ عَلَىَٰ ُكل   ١  إِنه ٱَّلله

. هر ]بخشایش و[ رحمتی که هللا برای مردمان بگشاید، 2

ای برایش نیست و هر چه را بازگیرد،  هیچ بازدارنده

ای پس از او وجود ندارد؛ و او تعالی  فرستنده

 ناپذیرِ حکیم است.شکست

ُ لِلنهاِس ِمن  ا َيۡفَتِح ٱَّلله ۡحمَةٖ فَلَا ُمۡمِسَك لََهاۖۡ َوَما  مه ره
ِۚۦْ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ   ٢ ُيۡمِسۡك فَلَا ُمۡرِسَل لَُهۥ ِمنُۢ َبۡعِده

. ای مردم، نعمت هللا را بر خود به یاد آورید. آیا  3

ای جز هللا هست که شما را از آسمان و زمین  آفریننده

ه ]از  روزی دهد؟ هیچ معبودی جز او نیست؛ پس چگون 

 شوید؟ حق[ منحرف می

ِ َعلَۡيُكۡمْۚ َهۡل ِمۡن َخَٰلٍِق   اُس ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ها ُهَوۖۡ   ََٰه إِل ۡرِضِۚ لَٓا إَِل
َ
َمآِء َوٱلۡأ َِن ٱلسه ِ يَۡرُزُقُكم م  َغيُۡر ٱَّلله

هيَٰ تُۡؤفَُكونَ  ن
َ
 ٣ فَأ

انگارند . ]ای پیامبر،[ اگر مشرکان تو را دروغگو می4

]غمگین نباش؛ زیرا[ پیامبران پیش از تو را ]نیز[ دروغگو  

ها به هللا بازگردانده انگاشتند و ]سرانجام، همۀ[ کار

 شود.می

  ِ ِن َقۡبلَِكْۚ َوِإلَي ٱَّلله بَۡت رُُسل  م  ِ بُوَك َفَقۡد ُكذ  ِ َوِإن يَُكذ 
ُمورُ 

ُ
 ٤ تُرَۡجُع ٱلۡأ

د قیامت[ حق است؛ . ای مردم، یقیناً وعدۀ هللا ]در مور5

های[ زندگی دنیا شما را پس ]هوشیار باشید که لذت 

[ فريبنده شما را نسبت به ]تأخیر در نفریبد و ]شیطانِ 

 عذاب و شکیبایِی[ هللا فریب ندهد.

ُة   نهُكُم ٱلۡحََيوَٰ ۖۡ فَلَا َتُغره ِ َحق   اُس إِنه وَۡعَد ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡنَيا َولَا َيُغره  ِ ٱلَۡغُرورُ ٱلدُّ  ٥ نهُكم بِٱَّلله

تردید، شیطان دشمن شماست؛ شما نیز او را  . بی6

دشمن ]خود[ گیرید. جز این نیست که او پیروانش را ]به  

 خواند تا از اهل آتش باشند.کفر[ می

اْۚ إِنهَما يَۡدُعواْ   خُِذوُه َعُدوًّ ۡيَطََٰن لَُكۡم َعُدو   فَٱته إِنه ٱلشه
عِيرِ ِحۡزبَُهۥ لَِيُكو ۡصَحَِٰب ٱلسه

َ
 ٦ نُواْ ِمۡن أ

اند عذابی سخت ]در پیش[ دارند  . کسانی که کفر ورزیده7

های شایسته انجام اند و کارو کسانی که ایمان آورده

 اند آمرزش و پاداشی بزرگ ]در انتظار[ دارند. داده

هِذيَن  ۖۡ َوٱل هِذيَن َكَفُرواْ لَُهۡم َعَذاب  َشِديد  َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱل
ۡجر  َكبِيرٌ 

َ
ۡغفَِرة  َوأ َٰلَِحَِٰت لَُهم مه  ٧ ٱلصه

. آیا کسی که کردار زشتش در نظرش آراسته گشته  8

بین  بیند ]همچون مؤمن حقیقتاست و آن را نیکو می

تردید، هللا هر کس را که بخواهد گمراه است[؟ بی

پس  کند؛  سازد و هر کس را که بخواهد هدایت میمی

هایی که بر ]گمراهِی[ ]ای پیامبر،[ جانت به خاطر حسرت

تردید، هللا به آنچه انجام خوری، از بین نرود. بیآنان می

 دهند آگاه است.می

َ يُِضلُّ   َفَمن ُزي َِن لَُهۥ ُسوُٓء َعَملِهِۦ فََرَءاهُ َحَسٗناۖۡ فَإِنه ٱَّلله
َ
أ

ۖۡ فَلَا تَ  ۡذَهۡب َنۡفُسَك َعلَۡيِهۡم  َمن يََشآُء َويَۡهِدي َمن يََشآُء
ُۢ بَِما يَۡصَنُعونَ  َ َعلِيُم  ٨ َحَسَرٍَٰتِۚ إِنه ٱَّلله
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کند و ]آنها نیز[ ابری را  ها را روانه می. هللا است که باد9

را به سوی سرزمینی  انگیزند؛ سپس ما آن ]ابر[برمی 

فرستیم و به ]وسیلۀ[ آن، زمین را ـ  ]خشک و[ مرده می

کنیم. برانگیختن  ـ زنده می نش پس از خشکی و خزا

 ]مردگان از قبرها نیز[ چنین است. 

ََٰح َفُتثِيُر َسَحاٗبا فَُسۡقَنَُٰه إِلَيَٰ بَلَٖد   َِي ۡرَسَل ٱلر 
َ
هِذٓي أ ُ ٱل َوٱَّلله

ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهاْۚ َكَذَٰلَِك ٱلنُُّشورُ 
َ
ۡحَييَۡنا بِهِ ٱلۡأ

َ
ي ِٖت فَأ  ٩ مه

خواهد، ]بداند را[ می . هر کس سربلندی ]دنیا و آخرت10

که[ سربلندی همه از آِن هللا است. گفتار پاک ]و ذکر 

گیرد و کردار شایسته، آن  الهی[ به سویش اوج می

ها ]و گناهان[ برد؛ و کسانی که زشتی]گفتار[ را باال می

کنند، عذاب سختی ]در پیش[ دارند  چینی میرا دسیسه

 گردد.و ]نقشه و[ نیرنگشان نابود می

ةُ َجمِيًعاْۚ إِلَۡيهِ يَۡصَعُد ٱلۡكَلُِم   َمن َكاَن يُرِيُد ٱلۡعِزهَة ِهَّلِلَف ٱلۡعِزه
هِذيَن َيۡمُكُروَن   ۚۥْ َوٱل َٰلُِح يَۡرَفُعُه ي ُِب َوٱلَۡعَمُل ٱلصه ٱلطه

ْوَلَٰٓئَِك ُهَو َيُبورُ 
ُ
ۖۡ َوَمۡكُر أ ي ِـ َاِت لَُهۡم َعَذاب  َشِديد   ١٠ ٱلسه

ای؛  ز خاکی آفرید، سپس از نطفه. و هللا شما را ا11

ها]ی یکدیگر[ قرار داد. هیچ ]جاندارِ[ سپس شما را جفت

کند، مگر با دانش ]و  شود و زایمان نمیای باردار نمیماده 

آگاهِی[ او تعالی؛ و هیچ ]جاندارِ[ کهنسالی عمر طوالنی  

گردد، مگر آنکه در کتابی کند و از عمرش کاسته نمینمی 

برای هللا   ثبت است. به راستی که این کار ]= لوح محفوظ[ 

 آسان است.

ِن تَُراٖب ُثمه ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمه َجَعلَُكۡم   ُ َخلََقُكم م  َوٱَّلله
ُر   ها بِعِلِۡمهۚۦِْ َوَما ُيَعمه نَثيَٰ َولَا تََضُع إِل

ُ
ۡزَوَٰٗجاْۚ َوَما َتحِۡمُل ِمۡن أ

َ
أ

ۦٓ إِ  ِ رٖ َولَا يُنَقُص ِمۡن ُعُمرِه َعمه َٰلَِك  ِمن مُّ ها فِي كَِتٍَٰبِۚ إِنه َذ ل
ِ يَِسير    ١١ عَلَى ٱَّلله

. و آن دو دریا یکسان نیستند: این یکی شیرین و 12

خوشگوار است و نوشیدنش گواراست و آن یکی شور و  

خورید و تلخ است؛ و از ]صیِد[ هر یک گوشتی تازه می

زیورى ]همچون مروارید و مرجان از اعماقش[ بیرون 

ها را در آن  کنید؛ و کشتیه آنها را بر تن میآورید کمى

شكافند تا از  بینى كه ]سینه امواج را[ مىدریا مى 

بخشایش او ]روزی خود را[ بجویید؛ باشد كه شکر به جای  

 آورید.

َوَما يَۡسَتوِي ٱلَۡبۡحَراِن َهََٰذا َعۡذب  فَُرات  َسآئِغ  َشَرابُُهۥ  
ۖۡ َوِمن ُكل ٖ  َجاج 

ُ
ا  َوَهََٰذا ِملٌۡح أ ُكلُوَن لَحۡٗما َطرِي ٗ

ۡ
 تَأ

َوتَۡسَتۡخرُِجوَن ِحلَۡيٗة تَلۡبَُسوَنَهاۖۡ َوتََرى ٱلُۡفلَۡك فِيهِ َمَواِخَر  
 ١٢ لَِتبَۡتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

آورد و روز را در شب . ]هللا[ شب را در روز درمی13

افزاید[ و خورشید میآورد ]و اینچنین بر طول هر یک درمی

و ماه را به خدمت ]انسان[ گماشت که هر یک تا زمانی 

معی ن ]در مدار خود[ در حرکت باشند. این است هللا ـ 

پروردگار شما؛ فرمانروایی از آِن اوست و کسانی را که به  

خوانید، ]در برابر او تعالی چنان جای او ]به یاری و دعا[ می

]نازک روی[ هستۀ خرمایی   فقیرند که حتی[ مالِک پوست

 نیستند.

ۡمَس   َر ٱلشه هۡيِل وََسخه َهاَر فِي ٱل َهارِ َويُولُِج ٱلنه هۡيَل فِي ٱلنه يُولُِج ٱل
ُ َربُُّكۡم لَُه   َٰلُِكُم ٱَّلله يِۚ َذ َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
رِي لِأ

ۖۡ ُكل   َيجۡ َوٱلَۡقَمَر
هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َما َيۡملِكُ  وَن ِمن  ٱلُۡملُۡكْۚ َوٱل

 ١٣ قِۡطِميرٍ 

. اگر آنان را ]به یاری و دعا[ بخوانید، صدایتان را  14

شنوند و ]به فرض محال[ اگر بشنوند، پاسختان را  نمی 

جویند؛ و  دهند و روز قیامت از شرک شما بیزاری مینمی 

]ای پیامبر،[ هیچ کس همچون ]پروردگارِ[ آگاه، تو را ]از  

 سازد.حقایق[ خبردار نمی

تَۡدُعوُهۡم لَا يَۡسَمُعواْ ُدعَآَءُكۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما ٱۡسَتَجابُواْ  إِن 
لَُكۡمۖۡ َويَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ يَۡكُفُروَن بِِشۡركُِكۡمْۚ َولَا يُنَب ِئَُك  

 ١٤ ِمۡثُل َخبِيرٖ 

. ای مردم، ]همۀ[ شما به هللا نیازمندید و ]تنها[ هللا  15

 نیازِ ستوده است.است که بی
ُ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ  ۞َيَٰٓ  ِۖۡ َوٱَّلله نُتُم ٱلُۡفَقَرآُء إِلَي ٱَّلله

َ
اُس أ َها ٱلنه يُّ

َ
أ

 ١٥ ٱلۡحَِميدُ 
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بَرد و آفرینشی . اگر بخواهد، شما را ]از میان[ می16

 آورد.جدید ]به جایتان پدید[ می
ِت ِبخَلٖۡق َجِديدٖ 

ۡ
 يُۡذهِۡبُكۡم َويَأ

ۡ
 ١٦ إِن يََشأ

ِ بَِعزِيزٖ  ای هللا دشوار نیست. . و ]انجام[ این کار بر17 َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ١٧ َوَما َذ

گیرد . و هیچ گناهکاری بارِ گناه دیگری را به دوش نمی18

و اگر ]شخص[ گرانباری، ]دیگری را[ برای حمل بار 

]گناهان[ خویش فرا بخواند، ]چیزی از آن بار[ برداشته  

د. ]ای  شود؛ هر چند که او خویشاوند ]نزدیکش[ باشنمی 

پیامبر،[ جز این نیست که تو فقط به کسانی هشدار  

ترسند  دهی که در نهان از ]مجازات[ پروردگارشان میمی

کس ]از گناهان[ پاک شود، یقیناً  دارند. هر و نماز برپا می 

تنها به سود خویش پاک گشته است و بازگشت ]همه[ به  

 سوی هللا است. 

خۡ 
ُ
ِۚ َوِإن تَۡدُع ُمۡثَقلٌَة إِلَيَٰ ِحمۡلَِها لَا  َولَا تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر أ َرىَٰ

هِذيَن َيخَۡشۡوَن   ُۗ إِنهَما تُنِذُر ٱل ُيحَۡمۡل ِمۡنُه َشۡيء  َولَۡو َكاَن َذا قُۡربَيَٰٓ
هيَٰ   هيَٰ فَإِنهَما َيتََزك ْۚ َوَمن تََزك َة لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه

َ
َربهُهم بِٱلَۡغۡيِب َوأ

 ِ  ١٨ ٱلَۡمِصيرُ لَِنۡفِسهۚۦِْ َوِإلَي ٱَّلله

. و ]کافر و مؤمن برابر نیستند؛ چنان که[ نابینا و بینا 19

 یکسان نیستند؛ 
ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيرُ 

َ
 ١٩ َوَما يَۡسَتوِي ٱلۡأ

لَُمَُٰت َولَا ٱلنُّورُ  و نور؛  ها . و نه تاریکی20  ٢٠ َولَا ٱلظُّ

لُّ َولَا  . و نه سایه و باد سوزان؛ 21 ِ  ٢١ ٱلۡحَُرورُ َولَا ٱلظ 

تردید، هللا  . و زندگان و مردگان یکسان نیستند. بی22

رساند و تو  ]ندای حق را[ به گوش هر کس بخواهد می

توانی کسانی را که در گورها هستند ]ای پیامبر،[ نمی

 شنوا سازی. 

َ يُۡسِمُع َمن يََشآ  َُٰتْۚ إِنه ٱَّلله ۡمَو
َ
ۡحَيآُء َولَا ٱلۡأ

َ
ۖۡ  َوَما يَۡسَتوِي ٱلۡأ ُء

ن فِي ٱلُۡقُبورِ  نَت بُِمۡسِمٖع مه
َ
 ٢٢ َوَمآ أ

ها نَِذيرٌ  ای ]بیش[ نیستی. دهنده. تو جز بیم23 نَت إِل
َ
 ٢٣ إِۡن أ

دهنده بخش و بیمحق بشارت. به راستی، ما تو را به24

های گذشته نیز[ هیچ امتی نبود،  فرستادیم و ]در نسل

 ست. ای گذشته ادهندهمگر آنکه میانشان بیم

ها َخلَا   ٍة إِل مه
ُ
ِۡن أ ِ بَِشيٗرا َونَِذيٗراْۚ َوِإن م  ۡرَسلَۡنََٰك بِٱلۡحَق 

َ
إِنهآ أ

 ٢٤ فِيَها نَِذير  

انگارند، ]عجیب . و اگر ]مشرکان[ تو را دروغگو می25

که پیش از آنان بودند تردید، کسانی نیست؛ چرا که[ بی

های کتاب]نیز[ پیامبرانشان را که با دالیل روشن و 

آسمانی و کتاب روشنگر به سراغشان آمدند دروغگو  

 انگاشتند.

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َجآَءۡتُهۡم   َب ٱل بُوَك َفَقۡد َكذه ِ َوِإن يَُكذ 
بُرِ َوبِٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمنِيرِ   ٢٥ رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوبِٱلزُّ

بودند نابود . آنگاه ]من نیز[ کسانی را که کفر ورزیده 26

 ساختم؛ پس ]بنگر که[ کیفر من چگونه بود. 
ْۖۡ فََكيَۡف َكاَن نَِكيِر  هِذيَن َكَفُروا َخۡذُت ٱل

َ
 ٢٦ ُثمه أ
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ای که هللا آبی از آسمان نازل کرد و به  . آیا ندیده27

آوردیم که هایی پدید ]وسیلۀ[ آن، ]از درختان مختلف[ میوه

هایی ها و[ راهیز رگهها ]نرنگهایش گوناگون است و از کوه

سفید و قرمز و كامالً سیاه ]آفریدیم[ که رنگهایش گوناگون  

 است؟

ۡخرَۡجَنا بِهِۦ َثَمَرَٰٖت  
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

خَۡتلٌِف   ُۢ بِيض  َوُحمۡر  مُّ َُٰنَهاْۚ َوِمَن ٱلِۡجَباِل ُجَدُد لَۡو
َ
خَۡتلًِفا أ مُّ

 َٰ لَۡو
َ
 ٢٧ ُنَها وََغَرابِيُب ُسود  أ

ها و جنبندگان و چهارپایان ]نیز  . و همچنین از انسان28

مخلوقاتی آفریدیم که[ رنگهایش گوناگون است. به  

راستی، از ]میاِن[ بندگان هللا، تنها دانایان ]هستند که به  

ترسند. صفات و احکام الهی آگاهی دارند و[ از او می

 پذیرِ آمرزنده است.ناتردید، هللا شکستبی

َٰنُُهۥ َكَذَٰلَِكُۗ إِنهَما   لَۡو
َ
نَۡعَِٰم ُمخَۡتلٌِف أ

َ
ِ َوٱلۡأ َوآب  اِس َوٱلده َوِمَن ٱلنه

َ َعزِيٌز َغُفورٌ  ُْۗ إِنه ٱَّلله ُؤا َ ِمۡن ِعَبادِهِ ٱلُۡعلََمَٰٓ  ٢٨ َيخَۡشي ٱَّلله

خوانند و نماز . در حقیقت، کسانی که کتاب هللا را می29

ایم، پنهان و آشکار د و از آنچه به آنان روزی دادهدارنبرپا می 

کنند، به تجارتی ]پرسود[ امید دارند که هرگز انفاق می

 زیان ]و کسادی[ ندارد. 

ا   نَفُقواْ ِممه
َ
َة َوأ لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه

َ
ِ َوأ هِذيَن َيۡتلُوَن كَِتََٰب ٱَّلله إِنه ٱل

 ِ ا وََعلَانَِيٗة يَرُۡجوَن ت  ٢٩ َجََٰرٗة لهن َتُبورَ َرَزقَۡنَُٰهۡم ِسر ٗ

. تا ]هللا[ پاداششان را به صورت کامل بدهد و از فضل  30

تردید، او تعالی آمرزندۀ خویش، بر ]ثواب[ آنان بیفزاید. بی

 سپاسگزار است.

ۦْٓۚ إِنهُهۥ َغُفور    ِن فَۡضلِهِ ُجورَُهۡم َويَزِيَدُهم م 
ُ
َِيُهۡم أ لُِيَوف 

 ٣٠ َشُكور  

پیامبر،[ آنچه از این کتاب به تو وحی کردیم حق . ]ای 31

های آسمانی[ را که پیشتر بوده است است و آن ]کتاب

تردید، هللا به ]حال[ بندگانش آگاه و کند. بیتصدیق می 

 بیناست.

ٗقا ل َِما   ِ وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب ُهَو ٱلۡحَقُّ ُمَصد 
َ
هِذٓي أ َوٱل

ُۢ بَِصير  َبيَۡن يََديۡهِِۗ إِنه  َ بِعَِبادِهِۦ لَخَبِيُر  ٣١  ٱَّلله

. آنگاه این کتاب ]= قرآن[ را به آن بندگانمان که ]آنان 32

را[ برگزیدیم ]= امت محمد[ به میراث دادیم؛ ]برخی[ از  

آنان در حق خویش ستمکارند و ]برخی دیگر[ از آنان 

ا هرو هستند و ]برخی[ از آنان به فرمان هللا در نیکیمیانه

مندی از قرآن، فضیلت و[ پیشتازند. این ]مسلمانی و بهره

 بخشایش بزرگ است. 

ۖۡ فَِمۡنُهۡم   هِذيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَا ۡوَرۡثَنا ٱلِۡكَتََٰب ٱل
َ
ُثمه أ

ۡقَتِصد  َوِمۡنُهۡم َسابُِقُۢ بِٱلۡخَۡيَرَِٰت   َظالِم  ل َِنۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ
َٰلَِك  ِْۚ َذ  ٣٢ ُهَو ٱلَۡفۡضُل ٱلَۡكبِيرُ بِإِۡذِن ٱَّلله

های جاودان ]بهشتی[ است که به  . ]پاداششان[ باغ33

هایی از طال و مروارید شوند. در آنجا به دستبندآن وارد می

 گردند و لباسشان از حریر است.آراسته می

َساوَِر ِمن َذَهٖب  
َ
َُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَنَها ُيحَلهۡوَن فِيَها ِمۡن أ َجنه

 ٣٣ لُٗؤاۖۡ َولَِباُسُهۡم فِيَها َحرِير  َولُؤۡ 

گویند: »سپاس ]و . ]آنان پس از ورود به بهشت[ می34

ستایش[ از آِن هللا است که اندوه را از ما دور کرد. به  

 راستی که پروردگارمان آمرزندۀ سپاسگزار است.

ۡذَهَب َعنها ٱلۡحََزَنۖۡ إِنه 
َ
هِذٓي أ ِ ٱل َربهَنا لََغُفور   َوَقالُواْ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

 ٣٤ َشُكورٌ 

. آن ]معبودی[ که از فضل خویش ما را در این سرای 35

رسد و دچار جاوید جای داد؛ در آنجا رنجی به ما نمی

 شویم. خستگی ]و کسالت نیز[ نمی 

َنا فِيَها نََصب    َحلهَنا َداَر ٱلُۡمَقاَمةِ ِمن فَۡضلِهِۦ لَا َيَمسُّ
َ
هِذٓي أ ٱل

نَ   ٣٥ ا فِيَها لُُغوب  َولَا َيَمسُّ
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. و برای کسانی که کفر ورزیدند آتش دوزخ ]در پیش[  36

شود تا بمیرند و است؛ نه فرمان ]مرگ[ بر آنان جارى مى

گردد. ما هر نه ]چیزی[ از عذابش از آنان کاسته مى

 دهیم.ناسپاسى را اینچنین جزا مى

هِذيَن َكَفُرواْ لَُهۡم نَاُر َجَهنهَم لَا  ُيۡقَضيَٰ َعلَۡيِهۡم َفَيُموتُواْ  َوٱل
زِي ُكله َكُفورٖ 

ِۡن َعَذابَِهاْۚ َكَذَٰلَِك َنجۡ ُف َعۡنُهم م   ٣٦ َولَا ُيخَفه

زنند: »پروردگارا، ما . ]دوزخیان[ در آن ]آتش[ فریاد می37

را ]از این عذاب[ بیرون آور تا غیر از آنچه ]پیشتر[  

ه آنان گفته  ای انجام دهیم«. ]ب کردیم، کار شایستهمی

شود:[ »آیا به شما ]آنقدر فرصت و[ عمر ندادیم تا هر می

کس که پندپذیر است در آن ]مدت[ پند گیرد؟ و ]پیامبر نیز 

دهنده نزدتان آمد؛ پس ]حال که اطاعت به عنوان[ بیم

نکردید، طعم عذاب را[ بچشید که ستمکاران هیچ یاریگری 

 ندارند.

ۡخرِۡجَنا َنۡعَمۡل َصَٰلًِحا َغيَۡر  وَُهۡم يَۡصَطرُِخوَن فِيَها رَ 
َ
بهَنآ أ

َر   ُر فِيهِ َمن تََذكه ا َيَتَذكه ِۡرُكم مه َولَۡم ُنَعم 
َ
ْۚ أ هِذي ُكنها َنۡعَمُل ٱل

َٰلِِميَن ِمن نهِصيرٍ  ۖۡ فَُذوقُواْ َفَما لِلظه ِذيُر  ٣٧ وََجآَءُكُم ٱلنه

و[ ها و زمین است ]تردید، هللا دانای نهاِن آسمان. بی38

 ها داناست.اوست که به رازِ دل
ُۢ بَِذاِت   ۡرِضِۚ إِنهُهۥ َعلِيُم

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َٰلُِم َغۡيِب ٱلسه َ َع إِنه ٱَّلله

ُدورِ   ٣٨ ٱلصُّ

. او همان ذاتی است که شما را در زمین جانشین  39

]پیشینیان[ قرار داد؛ هر کس کفر بورزد کفرش به زیان خوِد  

نزد پروردگارشان جز خشم ]و اوست؛ و کافران را کفرشان 

افزاید؛ و کافران را کفرشان جز زیان ]و گناه، بیزاری[ نمی

 افزاید.چیزی[ نمی

ۡرِضِۚ َفَمن َكَفَر َفَعلَۡيهِ  
َ
هِذي َجَعلَُكۡم َخَلَٰٓئَِف فِي ٱلۡأ ُهَو ٱل

ها َمۡقٗتاۖۡ  َٰفِرِيَن ُكۡفرُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم إِل ۖۥۡ َولَا يَزِيُد ٱلَۡك ُكۡفُرُه
ها َخَساٗرا َٰفِرِيَن ُكۡفرُُهۡم إِل  ٣٩ َولَا يَزِيُد ٱلَۡك

. ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »آن معبودانی که به  40

خوانید، به من نشان دهید جای هللا ]به یاری و دعا[ می

اند؟ یا ]مگر همراه هللا[ در  که چه چیزی از زمین را آفریده 

آنان ]=   اند؟ یا به ها شرکت داشتهآفرینش آسمان

ایم و از ]مطالبِ[ آن، نشانۀ روشنی مشرکان[ کتابی داده

]بر حقانیت خود[ دارند؟« ]چنین نیست؛[ بلکه ستمکاران 

 دهند.ای نمی]مشرک[ جز فریب، به یکدیگر وعده 

ُرونِي  
َ
ِ أ هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َرَءۡيُتۡم ُشَرَكآَءُكُم ٱل

َ
قُۡل أ

ۡم  َماَذا َخلَُقواْ ِم
َ
َِٰت أ َمََٰو ۡم لَُهۡم ِشۡرك  فِي ٱلسه

َ
ۡرِض أ

َ
َن ٱلۡأ

َٰلُِموَن   ِۡنُهْۚ بَۡل إِن يَعُِد ٱلظه َءاَتۡيَنَُٰهۡم كَِتَٰٗبا َفُهۡم عَلَىَٰ بَي َِنٖت م 
ها ُغُروًرا   ٤٠ َبۡعُضُهم َبۡعًضا إِل

ها و زمین را نگه  . به راستی، هللا است که آسمان41

خود[ منحرف نشوند؛ و اگر  دارد تا ]از مسیر و مدارِ مى

دارد.  انحراف یابند، پس از او كسی آنها را نگه نمی

 تردید، هللا همواره بردبارِ آمرزنده است.بی

ن تَُزولَاْۚ َولَئِن َزالََتآ  
َ
ۡرَض أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َ ُيۡمِسُك ٱلسه ۞إِنه ٱَّلله

ِنُۢ  َحٖد م 
َ
ۡمَسَكُهَما ِمۡن أ

َ
ۦْٓۚ إِنهُهۥ كَاَن َحلِيًما  إِۡن أ ِ َبۡعِده

 ٤١ َغُفوٗرا

ترین سوگندهایشان به هللا سوگند . ]کافران[ با سخت42

ای برایشان بیاید، از هر  دهندهیاد کردند که اگر ]پیامبرِ[ بیم

ترند؛ اما چون ]محمد به عنوان[  یافته امتی راه

چیزی[  ای نزدشان آمد، جز دوری ]و نفرت از حق دهندهبیم

 بر آنان نیفزود.

هَيُكوُننه   يَۡمَٰنِِهۡم لَئِن َجآَءُهۡم نَِذير  ل
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
َوأ

ها   ا َزاَدُهۡم إِل ا َجآَءُهۡم نَِذير  مه َمِمِۖ فَلَمه
ُ
ۡهَدىَٰ ِمۡن إِۡحَدى ٱلۡأ

َ
أ

 ٤٢ ُنُفوًرا 
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. ]سوگندهایشان صادقانه نبود؛ بلکه[ از روی  43

زشت،  زمین و نیرنگ زشت ]بود[؛ و نیرنگ گردنكشى در

گردد. آیا ]کافران، چیزی[ جز جز دامنگیر صاحبش نمی

سنت ]الهی و کیفرِ[ پیشینیان را انتظار دارند؟ هرگز در 

یابی و هرگز در سنت هللا تغییری  سنت هللا تبدیلی نمی

 یابی.نمی 

 َ يِّيْۚ َول ۡرِض َوَمۡكَر ٱلسه
َ
ا َيحِيُق ٱلَۡمۡكُر  ٱۡستِۡكَباٗرا فِي ٱلۡأ

لِيَنْۚ فَلَن   وه
َ
ها ُسنهَت ٱلۡأ ۡهلِهۚۦِْ َفَهۡل يَنُظُروَن إِل

َ
ها بِأ ي ُِئ إِل ٱلسه

ِ َتحۡوِيلًا ِ َتۡبِديلٗاۖۡ َولَن َتِجَد لُِسنهِت ٱَّلله  ٤٣ َتِجَد لُِسنهِت ٱَّلله

اند تا ببینند سرانجاِم . آیا ]کافران[ در زمین نگشته44

ز آنان ـ و ]حتی[ نیرومندتر از آنان بودند ـ کسانی که پیش ا

ها و زمین نیست که  چگونه شد؟ هیچ چیزی در آسمان

تردید،  هللا را ناتوان سازد ]و از حوزۀ قدرتش بیرون رود[. بی

 او تعالی همواره دانای تواناست.

هِذي َٰقَِبُة ٱل ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع
َ
َولَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
َن  أ

ُ لُِيۡعِجَزهُۥ ِمن   ْۚ َوَما َكاَن ٱَّلله َشده ِمۡنُهۡم قُوهٗة
َ
ِمن َقۡبلِِهۡم وََكانُٓواْ أ

ۡرِضِۚ إِنهُهۥ َكاَن َعلِيٗما  
َ
َِٰت َولَا فِي ٱلۡأ َمََٰو َشۡيٖء فِي ٱلسه

 ٤٤ قَِديٗرا 

اند مجازات . و اگر هللا مردم را به سبب آنچه کرده45

پشت زمین باقی  ای را بر کرد، هیچ جنبندهمی

دهد و کیفرِ[ آنان را تا گذاشت؛ اما ]مهلت مینمی 

اندازد. هنگامی که اجلشان سرآمدی معی ن به تأخیر می

 ]در قیامت[ فرارسد، یقیناً هللا به حال بندگانش بیناست.

اَس بَِما َكَسُبواْ َما تََرَك عَلَىَٰ َظۡهرَِها ِمن   ُ ٱلنه َولَۡو يَُؤاِخُذ ٱَّلله
َجلُُهۡم  َدآبهةٖ 

َ
يِۖ فَإَِذا َجآَء أ َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
رُُهۡم إِلَيَٰٓ أ ِ  َوَلَِٰكن يَُؤخ 

ُۢا  َ َكاَن بِعَِبادِهِۦ بَِصيَر  ٤٥ فَإِنه ٱَّلله
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ يٓس  . یس ]= یا. سین[ 1

 ٢ َوٱلُۡقۡرَءاِن ٱلۡحَِكيمِ  . سوگند به قرآن حکیم! 2

 ٣ إِنهَك لَِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ  . ]که[ قطعاً تو از پیامبران ]ما[ هستی 3

ۡسَتقِيمٖ عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط  . ]و[ بر راه راست ]اسالم قرار داری[ 4  ٤ مُّ

ناپذیر مهربان . ]این قرآن[ فروفرستادۀ ]پروردگار[ شکست5

 است
 ٥ تَنِزيَل ٱلَۡعزِيزِ ٱلرهِحيمِ 

. تا مردمی را ]دربارۀ عذاب قیامت[ بیم دهى كه  6

 اند و ]به این سبب[ آنها نیز غافلند.پدرانشان هشدار نیافته
نِذَر َءابَآؤُهُ 

ُ
آ أ  ٦ ۡم َفُهۡم َغَٰفِلُونَ لُِتنِذَر قَۡوٗما مه

. یقیناً فرمان ]عذاب الهی[ بر بیشتر آنان تحقق یافته 7

 آورند. کنند و[ ایمان نمیاست؛ پس ]لجاجت می
ۡكثَرِهِۡم َفُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 

َ
 ٧ لََقۡد َحقه ٱلَۡقۡوُل عَلَىَٰٓ أ

کافران، چنان است که گویی[ ما  . ]مثال گمراهیِ 8

هایشان ایم که تا زیر چانههایشان نهادهگردن زنجیرهایی بر 

]پیچیده شده[ است، چنان كه سرهایشان باال مانده است 

 یابند[.]و از انجام هر خیری عاجزند و راه هدایت را نمی

ۡذقَاِن َفُهم  
َ
ۡغَلَٰلٗا فَِهَي إِلَي ٱلۡأ

َ
ۡعَنَٰقِِهۡم أ

َ
إِنها َجَعلَۡنا فِٓي أ

ۡقَمُحونَ   ٨ مُّ

شان نیز دیواری  ویشان دیواری و از پشت سر. و از پیش ر9

ایم؛ از این  ای پوشاندهایم و چشمانشان را با پردهنهاده 

 بینند.روست که ]حقیقت را[ نمی

ا   ا َوِمۡن َخلۡفِِهۡم َسد ٗ يِۡديِهۡم َسد ٗ
َ
وََجَعلَۡنا ِمنُۢ َبيِۡن أ

ۡغَشۡيَنَُٰهۡم َفُهۡم لَا ُيۡبِصُرونَ 
َ
 ٩ فَأ

ایشان یکسان است که آنان را بیم دهی . ]ای پیامبر،[ بر10

 آورند.یا بیم ندهی؛ ]در هر حال،[ ایمان نمی
ۡم لَۡم تُنِذۡرُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 

َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
 ١٠ وََسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأ

دهى ]و این کار  . جز این نیست که تو به كسى بیم می11

از  برای کسی سود دارد[ كه پیرو قرآن باشد و در نهان 

]پروردگار[ رحمان بترسد؛ پس او را ]که چنین است[ به  

 آمرزش و پاداشى ارجمند بشارت بده.

ۡرُه   ِ ِۡكَر وََخِشَي ٱلرهۡحَمََٰن بِٱلَۡغۡيِبِۖ فَبَش  إِنهَما تُنِذُر َمِن ٱتهَبَع ٱلذ 
ۡجرٖ َكرِيمٍ 

َ
 ١١ بَِمۡغفَِرةٖ َوأ

ه ]از  کنیم و آنچ . یقیناً ماییم که مردگان را زنده می12

اند و آثار ]به  اعمال خیر و شر[ را که از پیش فرستاده

نویسیم؛ و همه چیز را در کتابی مانده از[ آنان را میجای

 ایم.روشن ]= لوح محفوظ[ به شمار آورده

ُمواْ َوَءاَثَٰرَُهۡمْۚ وَُكله   إِنها َنحُۡن نُۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ َونَۡكُتُب َما قَده
 ِ ۡحَصۡيَنَُٰه ف

َ
بِينٖ َشۡيٍء أ  ١٢ ٓي إَِماٖم مُّ
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. ]ای پیامبر، ماجرای[ مردم آن شهر را برایشان مثال 13

 بزن، آنگاه که پیامبران نزدشان رفتند.
ۡصَحََٰب ٱلَۡقۡريَةِ إِۡذ َجآَءَها  

َ
َثلًا أ َوٱۡضرِۡب لَُهم مه

 ١٣ ٱلُۡمۡرَسلُونَ 

. وقتی دو نفر از پیامبران را به سویشان فرستادیم؛ اما 14

]مردم[ آنان را تکذیب کردند؛ سپس آن دو را با فرستادن 

پیامبر سوم، ]تأیید و[ تقویت کردیم. آنان ]به اهالی شهر[ 

 گفتند: »ما رسوالن ]الهی[ به سوی شما هستیم«. می

ۡزنَا بَِثالِٖث َفَقالُٓواْ إِنهآ   بُوُهَما َفَعزه ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيِهُم ٱثۡنَيِۡن فََكذه
َ
إِۡذ أ

 َ ۡرَسلُونَ إِل  ١٤ ۡيُكم مُّ

. ]اهالی شهر در پاسخ[ گفتند: »شما جز بشری 15

همانند ما نیستید و ]پروردگار[ رحمان، چیزی ]از وحی[ 

 گویید«. نازل نکرده است. شما جز دروغ نمی 

نَزَل ٱلرهۡحَمَُٰن ِمن َشۡيٍء  
َ
ِۡثلَُنا َوَمآ أ ها بََشر  م  نُتۡم إِل

َ
قَالُواْ َمآ أ

نُتمۡ 
َ
ها تَۡكِذبُونَ  إِۡن أ  ١٥ إِل

داند که قطعاً به  . ]پیامبران[ گفتند: »پروردگارمان می 16

 ایم.سوی شما فرستاده شده
 ١٦ قَالُواْ َربَُّنا َيۡعلَُم إِنهآ إِلَۡيُكۡم لَُمرَۡسلُونَ 

ها ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلۡمُ  ای جز رساندن آشکار ]وحی[ نداریم«.. و ما وظیفه17  ١٧ بِينُ َوَما َعلَۡيَنآ إِل

ايم. اگر  . ]مردم[ گفتند: »ما شما را به شگون بد گرفته18

كنیم و ]از تبلیغ[ دست برندارید، حتماً سنگسارتان مى

تردید، عذابی دردناک از ]جانب[ ما به شما خواهد بی

 رسید«.

هۡم تَنَتُهواْ  لَنَۡرُجمَنهُكۡم  قَالُٓواْ إِنها َتَطيهۡرنَا بُِكۡمۖۡ لَئِن ل
لِيم  

َ
ِنها َعَذاٌب أ نهُكم م   ١٨ َولََيَمسه

. ]پیامبران[ گفتند: »شومِی شما با خودتان ]و ناشی از 19

کفر و گناه[ است. آیا اگر پندتان دهند ]آن را شوم  

پندارید؟[ بلکه ]حقیقت این است که شما در ارتکاب می

 گناه،[ مردمی اسرافکارید«. 

نُتۡم قَوۡم   
َ
ِۡرتُمِۚ بَۡل أ ئِن ُذك 

َ
َعُكۡم أ قَالُواْ َطَٰٓئُِرُكم مه

ۡسِرفُونَ   ١٩ مُّ

ترین نقطۀ شهر شتابان آمد ]و[ گفت:  . و مردی از دور20

 »ای قوم من، از این پیامبران پیروی کنید.
 ْ قَۡصا ٱلَۡمِديَنةِ رَُجل  يَۡسَعىَٰ قَاَل َيََٰقوِۡم ٱتهبُِعوا

َ
  وََجآَء ِمۡن أ

 ٢٠ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

خواهند و  . پیرو کسانی باشید که از شما پاداشی نمی21

 اند.یافتهخود هدایت
ۡهَتُدونَ  ۡجٗرا وَُهم مُّ

َ
ها يَۡسـ َلُُكۡم أ  ٢١ ٱتهبُِعواْ َمن ل

. و چرا معبودی را عبادت نکنم که مرا آفریده است و 22

 شوید؟ ]شما نیز[ به سویش بازگردانده می 
هِذي َفَطَرنِي َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ  َوَمالِيَ  ۡعُبُد ٱل

َ
 ٢٢ لَٓا أ

. آیا به جاى او معبودانى برگزینم كه اگر ]پروردگار[ 23

رحمان بخواهد گزندی به من برساند، نه شفاعتشان برایم 

 توانند مرا ]از عذاب الهی[ نجات دهند؟سودی دارد و نه مى

ۦٓ َءالَِهًة إِ  خُِذ ِمن ُدونِهِ ته
َ
ها ُتۡغِن  َءأ ٖ ل ن يُرِۡدِن ٱلرهۡحَمَُٰن بُِضر 

ا َولَا يُنقُِذونِ   ٢٣ َعن ِي َشَفََٰعُتُهۡم َشۡيـ ٗ

بِينٍ  . در آن صورت، یقیناً در گمراهی آشکاری خواهم بود.24  ٢٤ إِن ِٓي إِٗذا لهِفى َضَلَٰٖل مُّ

ام ]و از مرگ هراسی . من به پروردگارتان ایمان آورده25

 سخنانم را بشنوید.ندارم؛[ پس 
 ٢٥ إِن ِٓي َءاَمنُت بَِرب ُِكۡم فَٱۡسَمُعونِ 
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. ]پس از اینکه آن مرد به دست قومش به شهادت 26

رسید،[ به وی گفته شد: »وارد بهشت شو«. او گفت:  

 دانستند»ای کاش قوم من می

ۖۡ قَاَل َيَٰلَۡيَت قَۡومِي َيۡعلَُمونَ   ٢٦ قِيَل ٱۡدُخِل ٱلۡجَنهَة

 ٢٧ بَِما َغَفَر لِي َرب ِي وََجَعلَنِي ِمَن ٱلُۡمۡكَرِمينَ  وردگارم مرا آمرزیده و گرامی داشته است«.. که پر27

. پس از ]شهادت[ او، هیچ سپاهى از آسمان بر قومش  28

 نفرستادیم و ]پیش از این نیز[ فروفرستنده نبودیم.
نَزلَۡنا عَلَىَٰ قَۡوِمهِۦ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ ِمن ُجندٖ 

َ
َمآِء  ۞َوَمآ أ َِن ٱلسه  م 

 ٢٨ َوَما ُكنها ُمنِزلِينَ 

ناگاه همگی . ]کیفرشان[ جز یک بانگ مرگبار نبود؛ به29

 ]مرده و[ خاموش گشتند. 
ها َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة فَإَِذا ُهۡم َخَِٰمُدونَ   ٢٩ إِن َكانَۡت إِل

. ای افسوس بر این بندگان! هیچ پیامبری به سویشان  30

 کردند. آنکه او را مسخره مینیامد، مگر 
ها َكانُواْ بِهِۦ   ِن رهُسوٍل إِل تِيِهم م 

ۡ
ِۚ َما يَأ َيََٰحۡسَرةً عَلَى ٱلۡعَِبادِ

 ٣٠ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

دانند[ كه قبل از آنان چه بسیار اند ]و نمى. آیا ندیده31

ایم كه دیگر نزد اینها ]به دنیا[  ها را هالک كردهنسل

 گردند؟بازنمى 

لَمۡ 
َ
نهُهۡم إِلَۡيِهۡم لَا    أ

َ
َِن ٱلُۡقُروِن أ ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 

َ
يََرۡواْ َكۡم أ

 ٣١ يَرِۡجُعونَ 

. و ]روز قیامت[ هیچ کس نیست، مگر آنکه همگی 32

 شوند.]برای حسابرسی و جزادهی[ نزد ما احضار می 
هَدۡيَنا ُمحَۡضُرونَ  ا َجمِيع  ل همه  ٣٢ َوِإن ُكل   ل

که قیامت را باور ندارند،[ زمین خشک . برای آنان ]33

آموز[ است: ما آن ]زمین[ را زنده کردیم و از ای ]عبرتنشانه

رویاندیم که ]مخلوقات الهی[ از آن  هایی ]خاک[ آن دانه

 خورند.می

ا  ۡخرَۡجَنا ِمۡنَها َحب ٗ
َ
ۡحَييَۡنََٰها َوأ

َ
ۡرُض ٱلَۡمۡيَتُة أ

َ
هُهُم ٱلۡأ َوَءايَة  ل

ُكلُ 
ۡ
 ٣٣ ونَ فَِمۡنُه يَأ

آوردیم و هایی از نخل و انگور پدید . و در آن ]زمین[ باغ34

 ها در آن جاری ساختیم.چشمه
ۡرنَا فِيَها ِمَن   ۡعَنَٰٖب َوَفجه

َ
خِيٖل َوأ ِن نه َٰٖت م  وََجَعلَۡنا فِيَها َجنه

 ٣٤ ٱلُۡعُيونِ 

اش بخورند در حالی که این  . تا ]مردم[ از میوه35

تالش آنها نیست و آنها[ را با دستان ]محصوالت، حاصل 

اند ]بلکه به رحمتی از جانب هللا از آنها  خود به عمل نیاورده

 آورند؟اند[. پس آیا شکر به جای نمیبرخوردار شده

فَلَا يَۡشُكُرونَ 
َ
يِۡديِهۡمْۚ أ

َ
ُكلُواْ ِمن َثَمرِهِۦ َوَما َعِملَتُۡه أ

ۡ
 ٣٥ لَِيأ

ها را  ]پروردگاری[ که همۀ گونه. پاک و منزه است آن  36

رویانَد ]= گیاهان و درختان[  آفریده است؛ از آنچه زمین می

 دانند.ها[ و از آنچه نمیو از خودشان ]=انسان

ۡرُض َوِمۡن  
َ
ا تُۢنبُِت ٱلۡأ ۡزَوََٰج ُكلهَها ِممه

َ
هِذي َخلََق ٱلۡأ ُسۡبَحََٰن ٱل

ا لَا َيۡعلَُمونَ  نُفِسِهۡم َوِممه
َ
 ٣٦ أ

ای ]دیگر از قدرت الهی[ برایشان است  و شب نشانه. 37

كنیم و ناگهان ]همه[ در تاریكى ]كه[ روز را از آن بركنار مى

 روند.فرومى 

ۡظلُِمونَ  َهاَر فَإَِذا ُهم مُّ هۡيُل نَۡسلَُخ ِمۡنُه ٱلنه هُهُم ٱل  ٣٧ َوَءايَة  ل
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گاهش در حرکت . و خورشید ]نیز پیوسته[ به سوی قرار38

 ناپذیرِ داناست. ین تقدیرِ ]پروردگارِ[ شکستاست. ا
َٰلَِك َتۡقِديُر ٱلَۡعزِيزِ   هَهاْۚ َذ ٖ ل رِي لُِمۡسَتَقر 

ۡمُس َتجۡ َوٱلشه
 ٣٨ ٱلَۡعلِيمِ 

ایم تا هایی مقرر نموده. و براى ماه ]نیز[ منزلگاه39

]سرانجام از قرص كامل به هالل و[ به شکل شاخۀ خشک  

 خرما بازگردد.

ۡرَنَُٰه َمَنازَِل َحتهيَٰ عَاَد َكٱلُۡعرُۡجوِن ٱلَۡقِديمِ َوٱلَۡقَمَر قَ   ٣٩ ده

. نه خورشید را سزاوار است که ]در سیر خود[ به ماه  40

گیرد؛ و هر یک از ]ُکرات و برسد و نه شب بر روز پیشی می

 سیارات[ در مداری شناورند.

ن تُۡدرَِك ٱلَۡقَمَر َولَا
َ
ۡمُس يَۢنَبِغى لََهآ أ هۡيُل َسابُِق   لَا ٱلشه ٱل

ِۚ وَُكل   فِي فَلَٖك يَۡسَبُحونَ  َهارِ  ٤٠ ٱلنه

اى ]دیگر از قدرت پروردگار[ برای آنان، این است  . نشانه41

كه پدرانشان را در كشتی انباشته ]از سرنشین و بار[ 

 حمل کردیم.

ِيهَتُهۡم فِي ٱلُۡفلِۡك  نها َحمَلَۡنا ُذر 
َ
هُهۡم أ  ٤١ ٱلَۡمۡشُحونِ َوَءايَة  ل

ایم . همچنین، چیزی همانند آن ]كشتى[ برایشان آفریده42

 که بر آن سوار شوند.
ِۡثلِهِۦ َما يَۡرَكبُونَ  ِن م   ٤٢ وََخلَۡقَنا لَُهم م 

کنیم؛ در این صورت، نه  . اگر بخواهیم، غرقشان می43

 یابند؛فریادرسی دارند و نه ]از تقدیر الهی[ رهایی می
هشَ   ُنۡغرِۡقُهۡم فَلَا َصِريَخ لَُهۡم َولَا ُهۡم يُنَقُذونَ َوِإن ن

ۡ
 ٤٣ أ

مندی ]از  . مگر اینکه رحمتی از جانب ما ]بینند[ و بهره44

 های دنیا[ تا زمانی ]معی ن شامل حالشان شود[. نعمت
ِنها َوَمَتًَٰعا إِلَيَٰ ِحينٖ  ها َرۡحمَٗة م   ٤٤ إِل

شود: »از آنچه  . و چون به آنان ]= مشرکان[ گفته می45

و سختی دنیا و آخرت[ پیش رو و پشت سر دارید،  ]عذاب

پروا كنید؛ باشد که مورد رحمت قرار گیرید«، ]هیچ اعتنا  

 کنند[. نمی 

يِۡديُكۡم َوَما َخلَۡفُكۡم  
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهُم ٱتهُقواْ َما َبيَۡن أ

 ٤٥ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ 

بر  و بزرگی[ پروردگارشان های ]قدرت. هیچ یک از نشانه46

 گردانند.گردد، مگر اینکه از آن روی میآنان عرضه نمی
ها َكانُواْ َعۡنَها   ِۡن َءاَيَِٰت َرب ِِهۡم إِل ِۡن َءايَةٖ م  تِيِهم م 

ۡ
َوَما تَأ

 ٤٦ ُمۡعرِِضينَ 

تان شود: »از آنچه هللا روزی. و چون به آنان گفته می47

اند به  کسانی که کفر ورزیدهکرده است انفاق کنید«،  

گویند: »آیا به کسی غذا  اند میکسانی که ایمان آورده

داد؟ خواست، ]خود[ به او غذا میبدهیم که اگر هللا می

 شما جز در گمراهی آشکار نیستید«. 

هِذيَن َكَفُرواْ   ُ قَاَل ٱل ا َرَزَقُكُم ٱَّلله نفُِقواْ ِممه
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهۡم أ

هِذينَ  ها    لِل نُتۡم إِل
َ
ۥٓ إِۡن أ ۡطَعَمُه

َ
ُ أ هۡو يََشآُء ٱَّلله ُنۡطعُِم َمن ل

َ
َءاَمُنٓواْ أ
بِينٖ   ٤٧ فِي َضَلَٰٖل مُّ

گویند: »اگر راستگویید،  . و ]با تمسخر به مؤمنان[ می48

 این وعده ]قیامت[ کی خواهد بود؟« 
 ٤٨ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

. ]این منکران قیامت[ جز در انتظار یک بانگ مرگبار 49

نیستند كه ناگهان، در حالی که سرگرم جدال ]در امور دنیا[  

 هستند، آنان را فراگیرد.

ُمونَ  ِ ُخُذُهۡم وَُهۡم َيخِص 
ۡ
ها َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة تَأ  ٤٩ َما يَنُظُروَن إِل



 

یٔس سوره ٔ  

 

432 

 

 يس

وصیت کنند و توانند ]به کسی[ . ]در آن هنگام[ نه می50

 نه به سوی خانوادۀ خود بازگردند. 
ۡهلِِهۡم يَرِۡجُعونَ 

َ
 ٥٠ فَلَا يَۡسَتِطيُعوَن تَوِۡصَيٗة َولَٓا إِلَيَٰٓ أ

. و ]هنگامی که برای دومین بار[ در صور دمیده شود و 51

آیند و[ به سوی  ناگهان از قبرهایشان ]بیرون می

 شتابند.پروردگارشان می 

ۡجَداِث إِلَيَٰ َرب ِِهۡم  َونُفَِخ فِي ٱلصُّ 
َ
َِن ٱلۡأ ورِ فَإَِذا ُهم م 

 ٥١ يَنِسلُونَ 

گویند: »وای بر ما! چه کسی ما را از  . ]و با ناباوری[ می52

شود:[ »این همان قبرهایمان برانگیخت؟« ]به آنان گفته می

]روزی[ است که ]پروردگار[ رحمان وعده داده بود؛ و 

 گفتند.پیامبران ]در این باره[ راست می

ُۗ َهََٰذا َما وََعَد ٱلرهۡحَمَُٰن   ۡرقَِدنَا  قَالُواْ َيََٰوۡيلََنا َمنُۢ َبَعَثَنا ِمن مه
 ٥٢ وََصَدَق ٱلُۡمۡرَسلُونَ 

. ]برانگیختن مردگان از گور،[ جز یک بانگ هولناک ]=  53

دومین دمیدِن صور[ نیست و ناگهان همه را نزد ما حاضر 

 کنند.می

هَدۡيَنا  إِن َكانَۡت  ها َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة فَإَِذا ُهۡم َجمِيع  ل إِل
 ٥٣ ُمحَۡضُرونَ 

شود و جز . ]بدانید که[ امروز، به هیچ کس ستمی نمی54

 بینید.اید، جزا نمیکردهدر برابرِ آنچه ]در دنیا[ 
ها َما ُكنُتۡم   ا َولَا ُتجَۡزۡوَن إِل فَٱلَۡيۡوَم لَا ُتۡظلَُم َنۡفس  َشۡيـ ٗ

 ٥٤ َملُونَ َتعۡ 

تردید، اهل بهشت امروز با شادمانی سرگرم . بی55

 های الهی[ هستند.]نعمت
َِٰكُهونَ  ۡصَحََٰب ٱلۡجَنهةِ ٱلَۡيۡوَم فِي ُشُغٖل َف

َ
 ٥٥ إِنه أ

ها]ی گستردۀ بهشتی[ . آنان و همسرانشان در سایه56

 اند. ها تکیه زدهبر تخت
ۡزَوَُٰجُهۡم فِي ِظَلٍَٰل عَلَى 

َ
َرآئِِك ُمتهِكـ ُونَ ُهۡم َوأ

َ
 ٥٦ ٱلۡأ

. در آنجا ]هر گونه[ میوه و هر چه بخواهند برایشان 57

 ]فراهم[ است. 
ُعونَ  ا يَده َِٰكَهة  َولَُهم مه  ٥٧ لَُهۡم فِيَها َف

ها[ سالمی است که سخن پروردگار . ]برتر از این نعمت58

 مهربان است.
 ٖ ِن رهب   ٥٨ رهِحيمٖ َسَلَٰم  قَۡولٗا م 

شود:[ »ای گناهکاران،  . ]آنگاه به مشرکان خطاب می59

 امروز ]از مؤمنان[ جدا شوید.
َها ٱلُۡمۡجرُِمونَ  يُّ

َ
 ٥٩ َوٱۡمَتَُٰزواْ ٱلَۡيۡوَم أ

. ای فرزندان آدم، آیا با شما پیمان نبستم ]و فرمان 60

ندادم[ که شیطان را عبادت نکنید ]که[ قطعاً او دشمن 

 ت؟آشکارِ شماس

ۡيَطََٰنۖۡ   ها َتۡعُبُدواْ ٱلشه ن ل
َ
ۡعَهۡد إِلَۡيُكۡم َيََٰبنِٓي َءاَدَم أ

َ
لَۡم أ

َ
۞أ

بِين    ٦٠ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو   مُّ

. و اینكه ]تنها[ مرا عبادت کنید ]كه[ راه راست همین  61

 است؟
ۡسَتقِيم   ِۚ َهََٰذا ِصَرَٰط  مُّ ِن ٱۡعُبُدونِي

َ
 ٦١ َوأ

اری از شما را گمراه ساخت. تردید، شیطان بسی. و بی62

 کردید؟ آیا اندیشه نمی
فَلَۡم تَُكونُواْ َتۡعقِلُونَ 

َ
ا َكثِيًراۖۡ أ

َضله ِمنُكۡم ِجبِل ٗ
َ
 ٦٢ َولََقۡد أ

. این ]همان[ دوزخی است که به شما وعده داده 63

 شد.می
 ٦٣ َهَِٰذهِۦ َجَهنهُم ٱلهتِي ُكنُتۡم تُوَعُدونَ 



 

یٔس سوره ٔ  

 

433 

 

 يس

ورزیدید به آن ]آتش[ وارد  کفر می. امروز به سزای آنکه  64

 شوید«. 
 ٦٤ ٱۡصلَوَۡها ٱلَۡيۡوَم بَِما ُكنُتۡم تَۡكُفُرونَ 

هایشان با نهیم و دستهایشان ُمهر می. امروز بر دهان65

کردند گواهی  هایشان به آنچه میگویند و پاما سخن می

 دهند.می

َٰهِِهۡم َوتُكَل ِمُ  فَۡو
َ
رُۡجلُُهم  ٱلَۡيۡوَم َنخۡتُِم عَلَىَٰٓ أ

َ
يِۡديِهۡم َوتَۡشَهُد أ

َ
َنآ أ

 ٦٥ بَِما َكانُواْ يَۡكِسُبونَ 

كنیم، تردید چشمانشان را محو مى. و اگر بخواهیم، بى66

[ به سوی ]پل[ صراط ]از یکدیگر[ آنگاه ]با چشم بسته

گیرند ]تا به بهشت راه یابند[؛ اما مگر كجا را پیشی مى

 بینند؟مى

هيَٰ  َولَۡو  ن
َ
َرََٰط فَأ ِ ۡعُينِِهۡم فَٱۡستََبُقواْ ٱلص 

َ
نََشآُء لََطَمۡسَنا عَلَىَٰٓ أ

 ٦٦ ُيۡبِصُرونَ 

دهیم و چنان[  . و اگر بخواهیم، ]ظاهرشان را تغییر می67

کنیم که نه  آنان را در جای خود مسخ ]و زمینگیر[ می

 بتوانند پیش بروند و نه به عقب بازگردند.

ا َولَۡو نََشآُء لَمَ  َسۡخَنَُٰهۡم عَلَىَٰ َمكَانَتِِهۡم َفَما ٱۡسَتَطَُٰعواْ ُمِضي ٗ
 ٦٧ َولَا يَرِۡجُعونَ 

. و ما به هر کس که عمر طوالنی بدهیم، در آفرینش  68

کنیم ]و او را به ناتوانی ذهنی و بدنِی دوران دگرگونش می

گردانیم[. پس آیا ]دربارۀ قدرت پروردگار[ کودکی برمی

 اندیشند؟نمی 

فَلَا َيۡعقِلُونَ َومَ 
َ
ِۡسُه فِي ٱلۡخَلِۡقِۚ أ ِۡرُه ُنَنك   ٦٨ ن نَُّعم 

ایم و ]شاعری،[  . و ما به او ]= محمد[ شعر نیاموخته69

ایم، چیزی[ نیست مگر شایستۀ او نیست. این ]که آموخته

 اندرز و قرآنی روشن. 

ۥْٓۚ إِۡن ُهَو  ۡعَر َوَما يَۢنَبِغى لَُه ِ ها ذِۡكر  َوُقۡرَءان   َوَما َعلهۡمَنَُٰه ٱلش  إِل
بِين    ٦٩ مُّ

دل[ باشد، بیم دهد و فرمان . تا هر کس را که زنده]70

 ]عذاب الهی[ بر کافران محقَّق گردد.
َٰفِرِينَ  ا َويَِحقه ٱلَۡقۡوُل عَلَى ٱلَۡك  ٧٠ ل ُِينِذَر َمن َكاَن َحي ٗ

هایمان ساخته است،  اند که ما از آنچه دست. آیا ندیده71

 ایم که مالک آنها هستند؟ایانی برایشان آفریدهچهارپ
نَۡعَٰٗما َفُهۡم لََها 

َ
يِۡديَنآ أ

َ
ا َعِملَۡت أ ِمه نها َخلَۡقَنا لَُهم م 

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

 ٧١ َمَٰلُِكونَ 

شوند و از  . و آنها را برایشان رام کردیم تا بر برخی سوار 72

 ]گوشت[ برخی تغدیه کنند.
هلَۡنََٰها لَهُ  ُكلُونَ َوَذل

ۡ
 ٧٢ ۡم فَِمۡنَها َرُكوبُُهۡم َومِۡنَها يَأ

هایی ]= های دیگر و نوشیدنی. و از آن ]حیوانات،[ بهره73

 آورند؟شیر[ دارند. پس آیا شکر به جای نمی
فَلَا يَۡشُكُرونَ 

َ
 ٧٣ َولَُهۡم فِيَها َمَنَٰفُِع َوَمَشارُِبْۚ أ

ودانی . ]با این همه نعمت، مشرکان[ به جای هللا معب74

 اند؛ به این امید که ]از سوی آنها[ یاری شوند.برگزیده 
ِ َءالَِهٗة لهَعلهُهۡم يُنَصُرونَ  خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله  ٧٤ َوٱته

شان نیستند و این . آن ]معبودهای باطل[ قادر به یاری75

]مشرکان نیز در قیامت[ لشکری برای آنها ]= معبودهای 

]همگی به آتش دوزخ[ فراخوانده باطل[ خواهند بود که  

 شوند.می

حَۡضُرونَ   ٧٥ لَا يَۡسَتِطيُعوَن نَۡصَرُهۡم وَُهۡم لَُهۡم ُجند  مُّ
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تردید،  . ]ای پیامبر،[ سخن آنان تو را غمگین نسازد. بی76

سازند، ]به  کنند و آنچه را آشکار میما آنچه را پنهان می

 دانیم.خوبی[ می

وَن َوَما ُيۡعلُِنونَ فَلَا َيحُۡزنَك قَۡولُُهۡمۘ   ٧٦  إِنها َنۡعلَُم َما يُِسرُّ

ایم؛ ای آفریده. آیا انسان ندیده است که ما او را از نطفه77

]آنگاه مراحل رشد را طی کرد و[ سپس دشمنی آشکار 

 شد؟

نها َخلَۡقَنَُٰه ِمن نُّۡطَفةٖ فَإَِذا ُهَو َخِصيم   
َ
َولَۡم يََر ٱلۡإِنَسَُٰن أ

َ
أ

بِين    ٧٧ مُّ

. و برای ما مثالی زد و آفرینش خویش را فراموش کرد 78

ها را ]دوباره[ زنده ]و[ گفت: »چه کسی این استخوان

 کند در حالی که پوسیده است؟« می

ۖۥۡ قَاَل َمن يُۡحِي ٱلۡعَِظََٰم َوِهَي   َوَضَرَب لََنا َمَثلٗا َونَِسَي َخلَۡقُه
 ٧٨ َرِميم  

د که نخستین بار آن  کناش می. بگو: »همان ذاتی زنده79

 ست.را پدید آورد و او به هر آفرینشی دانا
ِ َخلٍۡق َعلِيمٌ 

ةِٖۖ وَُهَو بِكُل  َل َمره وه
َ
َهآ أ

َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ  ٧٩ قُۡل ُيحۡيِيَها ٱل

. همان ذاتی که از درخت سبز، آتشی برایتان پدید آورد  80

و شما ]در صورت نیاز،[ خود از آن ]درخت[ آتش  

 افروزید«.می

ِۡنُه   نُتم م 
َ
ۡخَضِر نَاٗرا فَإَِذآ أ

َ
َجرِ ٱلۡأ َِن ٱلشه هِذي َجَعَل لَُكم م  ٱل

 ٨٠ تُوقُِدونَ 

تواند  ها و زمین را آفریده است، نمی . آیا ذاتی که آسمان81

همانند اینها را ]پس از مرگشان دوباره[ بیافریند؟ آری 

 تواند[ و او آفرینندۀ داناست.]می

ن َيخۡلَُق  
َ
ۡرَض بَِقَِٰدٍر عَلَىَٰٓ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه َولَيَۡس ٱل

َ
أ

َُٰق ٱلَۡعلِيمُ   ٨١ ِمۡثلَُهمِۚ بَلَىَٰ وَُهَو ٱلۡخَله

. فرمان او چون چیزی را اراده کند تنها این است که به  82

درنگ[ موجود گوید: »موجود شو«؛ پس ]بیآن می

 شود.می

ۡمرُ 
َ
ن َيُقوَل لَُهۥ ُكن َفَيُكونُ إِنهَمآ أ

َ
َراَد َشۡيـ ًا أ

َ
ۥٓ إَِذآ أ  ٨٢ ُه

. پس پاک و منزه است پروردگاری که ]حاکمیت و[ اختیارِ 83

همه چیز به دست اوست و ]همگی[ به سوی او 

 شوید.بازگردانده می 

ِ َشۡيٖء َوِإلَۡيهِ  
هِذي بَِيِدهِۦ َملَُكوُت ُكل  فَُسۡبَحََٰن ٱل

 ٨٣ تُرَۡجُعونَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

صف ]که برای عبادت به. سوگند به فرشتگان صف1

 اند[پروردگار ایستاده 
ا  َِٰت َصف ٗ فه َٰٓ  ١ َوٱلصه

َِٰجَرَِٰت زَۡجٗرا رانند . و سوگند به فرشتگانی که ابرها را می2  ٢ فَٱلزه

َٰلَِيَِٰت ذِۡكًرا  کنند. و سوگند به فرشتگانی که قرآن تالوت می3  ٣ فَٱلته

َِٰحد   تردید، معبود شما یکتاست. . ]که[ بی4  ٤ إِنه إَِلََٰهُكۡم لََو

ها و زمین و آنچه میان آنهاست . ]همان[ پروردگار آسمان5

 ها.گاهطلوع ها و[گاهو پروردگار ]خورشید در غروب 
ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَما َوَربُّ ٱلَۡمَشَٰرِقِ 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٥ رهبُّ ٱلسه

ۡنَيا بِزِيَنٍة ٱلَۡكَواكِبِ  . به راستی که ما آسمان دنیا را با زیورِ ستارگان آراستیم6 َمآَء ٱلدُّ  ٦ إِنها َزيهنها ٱلسه

. و ]آن را[ از ]دسترس[ هر شیطان سرکشی حفظ  7

 ردیم. ک
ارِدٖ  ِ َشۡيَطَٰٖن مه

ِن ُكل   ٧ وَِحۡفٗظا م 

توانند ]سخنان فرشتگان[  . ]آن شیاطین، هرگز[ نمی 8

های آتشین[  عالم باال را بشنوند و از هر سو ]با شهاب

 شوند.تیرباران می

ِ َجانِبٖ 
عۡلَىَٰ َويُۡقَذفُوَن ِمن ُكل 

َ
ُعوَن إِلَي ٱلَۡملَِإ ٱلۡأ مه ها يَسه  ٨ ل

شود و ]از ورود آنان، به عالم فرشتگان جلوگیری می. 9

شوند و عذابی جاودان ]در  همواره به[ عقب رانده می

 پیش[ دارند؛ 

 ٩ ُدُحوٗراۖۡ َولَُهۡم َعَذاب  َواِصٌب 

. مگر کسی ]از شیاطین[ که ناگهان چیزی ]از گفتگوی  10

فرشتگان را[ برباید که ]در این صورت،[ شهابی درخشان 

 کند.ل میاو را دنبا

ۡتَبَعُهۥ ِشَهاب  ثَاقِب  
َ
ها َمۡن َخِطَف ٱلۡخَۡطَفَة فَأ  ١٠ إِل

. پس از آنان ]= کافران[ بپرس که آیا آفرینش  11

تر است یا آنچه که ما ]از زمین و  ]پیکرهای[ آنان سخت

ایم؛ ]در حالی که[ ما آنها ها و جهان بیکران[ آفریدهآسمان

 دید آوردیم. ارزش و[ چسبنده پاز گِلى ]بی

ِن   ْۚ إِنها َخلَۡقَنَُٰهم م  ۡن َخلَۡقَنآ م مه
َ
َشدُّ َخلًۡقا أ

َ
ُهۡم أ

َ
فَٱۡسَتۡفتِِهۡم أ
هازِبِۭ   ١١ ِطيٖن ل

. تو ]از انکار آنان[ در شگفتی و آنها ]نیز سخنانت را  12

 کنند.دربارۀ قیامت[ مسخره می
 ١٢ بَۡل َعِجۡبَت َويَۡسَخُرونَ 

ُِرواْ لَا يَۡذُكُرونَ  پذیرند.شوند، نمی. و چون پند داده 13  ١٣ َوِإَذا ُذك 
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بینند، ای ]در مورد راستگویی پیامبر[ می. و چون نشانه14

 گیرند]آن را[ به تمسخر می
ۡواْ َءايَٗة يَۡستَۡسِخُرونَ 

َ
 ١٤ َوِإَذا َرأ

گویند: »این ]قرآن، چیزی[ نیست، مگر جادویی  . و می15

 آشکار.
بِينٌ َوَقالُٓواْ إِ  ها ِسۡحر  مُّ  ١٥ ۡن َهََٰذآ إِل

. آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان شدیم، 16

 برانگیخته خواهیم شد؟ 
ِءنها لََمۡبُعوثُونَ 

َ
ِءَذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

َ
 ١٦ أ

َوَءابَآُؤنَا  شوند[؟« . آیا پدران ما ]نیز برانگیخته می17
َ
لُونَ أ وه

َ
 ١٧ ٱلۡأ

. بگو: »آری؛ شما در حالی که خوار هستید ]زنده 18

 شوید[«. می
نُتۡم َدَِٰخُرونَ 

َ
 ١٨ قُۡل َنَعۡم َوأ

. ]وقوع قیامت،[ تنها با یک بانگ ]سهمناک[ است و 19

آیند و در انتظار دستور  ناگهان ]همه از قبرها بیرون می

 کنند. میپروردگار، وحشت قیامت را[ نظاره 

 ١٩ فَإِنهَما ِهَي زَۡجَرة  َوَِٰحَدة  فَإَِذا ُهۡم يَنُظُرونَ 

ِينِ  گویند: »وای بر ما! این ]همان[ روز جزاست«.. و می20  ٢٠ َوَقالُواْ َيََٰوۡيلََنا َهََٰذا يَوُۡم ٱلد 

شود: »آری،[ این همان روز داوری است که  . ]گفته می21

 کردید«.آن را انکار می
بُونَ َهََٰذا يَ  ِ هِذي ُكنُتم بِهِۦ تَُكذ   ٢١ وُۡم ٱلَۡفۡصِل ٱل

شود:[ »گرد آورید کسانی را  . ]به فرشتگان گفته می22

اند با ]همفکران و[  که ]با شرک به خویش[ ستم کرده

 کردند همانندهایشان و آنچه عبادت می 

ۡزَوََٰجُهۡم َوَما َكانُواْ َيۡعبُ 
َ
هِذيَن َظلَُمواْ َوأ  ٢٢ ُدونَ ۞ٱۡحُشُرواْ ٱل

ِ فَٱۡهُدوُهۡم إِلَيَٰ ِصَرَِٰط ٱلۡجَِحيمِ  . به جاى هللا؛ و آنان را به راه دوزخ هدایت کنید.23  ٢٣ ِمن ُدوِن ٱَّلله

. و آنان را نگه دارید که قطعاً ]پیش از رفتن به دوزخ[ 24

 بازخواست خواهند شد«. 
ۡسـ ُولُونَ   ٢٤ َوقُِفوُهۡمۖۡ إِنهُهم مه

پرسند:[ »چرا ]مانند دنیا[ از یكدیگر دوزخیان می. ]از 25

 كنید؟«حمایت نمى 
 ٢٥ َما لَُكۡم لَا َتَناَصُرونَ 

 ٢٦ بَۡل ُهُم ٱلَۡيوَۡم ُمۡستَۡسلُِمونَ  . بلکه امروز ]همگی[ تسلیم ]امرِ پروردگار[ هستند.26

ۡقَبَل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ بَ  کنند کنان به یکدیگر رو می. و سرزنش 27
َ
 ٢٧ ۡعٖض يَتََسآَءلُونَ َوأ

گویند: »شما ]برای به  . ]و به رهبران و بزرگان خود[ می28

کفر کشاندِن ما، با ادعای دین راستین و[ از موضع حق به  

 آمدید«. سراغمان می

تُوَنَنا َعِن ٱلَۡيِمينِ 
ۡ
 ٢٨ قَالُٓواْ إِنهُكۡم ُكنُتۡم تَأ

[ بلکه  گویند: »]ما مقصر نیستیم؛ . ]رهبرانشان[ می29

 شما خود ایمان نداشتید؛
هۡم تَُكونُواْ ُمۡؤِمنِينَ   ٢٩ قَالُواْ بَل ل
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. و ما هیچ تسلطى بر شما نداشتیم؛ بلکه شما خود 30

 گروهى سرکش بودید.
ِن ُسلَۡطَِٰۭنۖۡ بَۡل ُكنُتۡم قَۡوٗما   َوَما َكاَن لََنا َعلَۡيُكم م 

 ٣٠ َطَٰغِينَ 

پروردگارمان بر ما محقق شده و . ]اکنون[ فرمان مجازاتِ 31

 به راستی، ما ]همگی عذاب دوزخ را[ خواهیم چشید.
ۖۡ إِنها لََذآئُِقونَ   ٣١ فََحقه َعلَۡيَنا قَۡوُل َرب َِنآ

. شما را گمراه نمودیم ]چرا که[ در حقیقت، خود نیز 32

 گمراه بودیم«.
ۡغَوۡيَنَُٰكۡم إِنها ُكنها َغَٰوِينَ 

َ
 ٣٢ فَأ

 ٣٣ فَإِنهُهۡم يَۡوَمئِٖذ فِي ٱلَۡعَذاِب ُمۡشتَِرُكونَ  یقیناً آن روز ]همۀ آنان[ در عذاب شریکند. . 33

 ٣٤ إِنها َكَذَٰلَِك َنۡفَعُل بِٱلُۡمۡجرِِمينَ  کنیم.تردید، ما با گناهکاران اینچنین ]رفتار[ می. بی34

شد: »معبودی  . آنان بودند كه وقتی به آنان گفته مى35

 کردند.[ جز هللا نیست« سرکشی ]و تکبر[ میحق]به
ُ يَۡسَتۡكبُِرونَ  ها ٱَّلله ََٰه إِل  ٣٥ إِنهُهۡم َكانُٓواْ إَِذا قِيَل لَُهۡم لَٓا إَِل

گفتند: »آیا ما معبودانمان را به خاطر ]سخن[  . و می36

 شاعری دیوانه رها کنیم؟«
ئِنها لََتارُِكٓواْ  

َ
جُۡنونِۭ َويَُقولُوَن أ  ٣٦ َءالَِهتَِنا لَِشاِعرٖ مه

. ]چنین نیست[ بلکه او حق ]= توحید[ را آورده و 37

 پیامبران ]پیشین[ را تصدیق کرده است.
َق ٱلُۡمۡرَسلِينَ  ِ وََصده  ٣٧ بَۡل َجآَء بِٱلۡحَق 

. شما ]کافران[ قطعاً عذاب دردناک ]دوزخ[ را  38

 چشید.می
لِيمِ إِنهُكۡم لََذآئُِقواْ ٱلۡ 

َ
 ٣٨ َعَذاِب ٱلۡأ

ها َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ  شوید.کردید مجازات نمی . و جز ]در برابر[ آنچه می39  ٣٩ َوَما ُتجَۡزۡوَن إِل

ِ ٱلُۡمۡخلَِصينَ  بینند؛[ مگر بندگان مخلص هللا.. ]همه عذاب می40 ها ِعَباَد ٱَّلله  ٤٠ إِل

ۡعلُوم   صی دارند:. آنان ]در پیشگاِه پروردگار،[ روزِی مشخ41 ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم رِۡزق  مه
ُ
 ٤١ أ

ها ]را در اختیار خواهند داشت[ و گرامی . ]انواع[ میوه42

 شوند. داشته می
ۡكَرُمونَ  َٰكُِه وَُهم مُّ  ٤٢ فََو

َِٰت ٱلنهعِيمِ  های پرنعمت ]بهشت[؛. در باغ43  ٤٣ فِي َجنه

َتَقَٰبِلِينَ  اند[؛ ]تکیه زدهها . در حالی که مقابل یکدیگر بر تخت44  ٤٤ عَلَىَٰ ُسُررٖ مُّ

عِيِۭن گردانند؛. جامی از شراب ناب ]و زالل[ پیرامونشان می45 ِن مه ٖس م 
ۡ
 ٤٥ ُيَطاُف َعلَۡيِهم بَِكأ

. ]شرابی روشن و[ سپید که برای نوشندگانش  46

 بخش است؛ لذت 
َٰرِبِينَ  ةٖ ل ِلشه  ٤٦ َبۡيَضآَء لَذه
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]شرابی كه خماری و[ سردردى در نوشیدنش نیست  . 47

 گردند.و از آن مست نمی
 ٤٧ لَا فِيَها َغۡول  َولَا ُهۡم َعۡنَها يُنَزفُونَ 

. و نزدشان زنانی زیباچشم است که تنها ]به شوهران  48

 ورزند[. خود[ نظر دارند ]و تنها به آنها عشق می
ۡرِف ِعين   َِٰصَرَُٰت ٱلطه  ٤٨ وَِعنَدُهۡم َق

. ]زنانی که[ گویی پردۀ سفید داخلی تخم ]پرندگان[ 49

 اند.هستند که ]از دسترس همگان[ پنهان مانده
ۡكُنون   نهُهنه َبۡيض  مه

َ
 ٤٩ َكأ

کنند و[ . ]بهشتیان دربارۀ رخدادهای دنیا صحبت می 50

 کنند.کنان رو به برخی دیگر میبرخی از آنان پرسش 
ۡقَبَل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ بَ 

َ
 ٥٠ ۡعٖض يَتََسآَءلُونَ فَأ

گوید: »من ]در دنیا[ همنشینی . یکی از آنان می51

 داشتم.
ِۡنُهۡم إِن ِي َكاَن لِي قَرِين    ٥١ قَاَل قَآئِل  م 

گفت: آیا تو واقعاً ]به قیامت[ . ]که پیوسته به من[ می52

 باور داری؟
قِينَ  ِ ِءنهَك لَِمَن ٱلُۡمَصد 

َ
 ٥٢ َيُقوُل أ

هنگامی که ُمردیم و خاک و استخوان شدیم، آیا . آیا 53

شویم و در قبال کارهایمان مورد محاسبه حقیقتاً ]زنده می

 دهند؟!« گیریم و[ به ما کیفر میقرار می

ِءنها لََمِديُنونَ 
َ
ِءَذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

َ
 ٥٣ أ

گوید: »آیا ]شما اش[ می. ]سپس به دوستان بهشتی54

 کشید ]تا بدانیم او کجاست[؟« یز همراه من[ سر مین
لُِعونَ  طه نُتم مُّ

َ
 ٥٤ قَاَل َهۡل أ

لََع فََرَءاهُ فِي َسَوآِء ٱلۡجَِحيمِ  بیند.کشد و او را در میان دوزخ مى. آنگاه خود سر می55  ٥٥ فَٱطه

گوید: »به هللا سوگند که نزدیک بود مرا ]با . به وی می56

 یزت[ نابود سازی.های کفرآموسوسه
ِ إِن كِدته لَتُۡردِينِ   ٥٦ قَاَل تَٱَّلله

. اگر نعمتِ ]هدایتِ[ پروردگارم نبود، من نیز از  57

 حاضرشدگان ]در دوزخ[ بودم«.
 ٥٧ َولَۡولَا نِۡعَمُة َرب ِي لَُكنُت ِمَن ٱلُۡمۡحَضِرينَ 

گوید:[ »آیا ما مرگ دیگری . ]آنگاه به بهشتیان می58

 نخواهیم داشت
َفَما َنحُۡن بَِمي ِتِينَ 

َ
 ٥٨ أ

بِينَ  شویم؟ . جز مرگ نخستین، و عذاب نمی 59 ولَيَٰ َوَما َنحُۡن بُِمَعذه
ُ
ها َمۡوتَتََنا ٱلۡأ  ٥٩ إِل

 ٦٠ إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ  . به راستی که این همان کامیابی بزرگ است«. 60

 ٦١ لِِمۡثِل َهََٰذا فَلَۡيۡعَمِل ٱلَۡعَِٰملُونَ  ]پاداشی[ بکوشند. . اهل عمل، باید براى چنین 61

تر و[ براى پذیرایى بهتر . آیا این ]نعمت بهشت، کریمانه62

 است یا درختِ َزق وم ]در دوزخ[؟
قُّومِ  ۡم َشَجَرُة ٱلزه

َ
َٰلَِك َخيۡر  نُُّزلًا أ َذ

َ
 ٦٢ أ
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تردید، ما آن درخت را مایۀ آزمایش ستمکاران  . بی63

گویند: »هیچ درختی در ایم ]چرا که می]مشرک[ قرار داده

 روید«[. آتش نمی

َٰلِِمينَ   ٦٣ إِنها َجَعلَۡنََٰها فِۡتَنٗة ل ِلظه

. در حقیقت، آن ]مایۀ عذاب،[ درختی است که از  64

 روید.ژرفای دوزخ می
ۡصِل ٱلۡجَِحيمِ 

َ
 ٦٤ إِنهَها َشَجَرة  َتخُۡرُج فِٓي أ

]چنان بدمنظر است که[ گویى سرهاى اش . میوه65

 شیاطین است. 
َيَِٰطينِ  نهُهۥ ُرُءوُس ٱلشه

َ
 ٦٥ َطلُۡعَها َكأ

خورند و های تلخ[ آن مى. آنان ]= دوزخیان[ از ]میوه66

 كنند.ها را از آنها انباشته مىشکم
 ٦٦ فَإِنهُهۡم ٓأَلكِلُوَن ِمۡنَها َفَمالِـ ُوَن مِۡنَها ٱلُۡبُطونَ 

ه بر روی این ]غذای ناپاک، به جای نوشیدنی[ . آنگا67

 ای از آب جوشان دارند.آمیزه
ِۡن َحمِيمٖ   ٦٧ ُثمه إِنه لَُهۡم َعلَۡيَها لََشۡوٗبا م 

 ٦٨ ُثمه إِنه َمرِۡجَعُهۡم لَِإلَي ٱلۡجَِحيمِ  گشتشان به دوزخ است. . سپس یقیناً باز68

لَۡفۡواْ َءابَآَءُهۡم َضٓال ِينَ إِنههُ  . آنان پدران خود را گمراه یافتند؛69
َ
 ٦٩ ۡم أ

 ٧٠ َفُهۡم عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِۡم ُيۡهرَُعونَ  شتافتند.. و ]همچنان[ در پِی آنان می70

لِينَ  . و قطعاً قبل از آنان نیز بیشتر پیشینیان گمراه شدند. 71 وه
َ
ۡكثَُر ٱلۡأ

َ
 ٧١ َولََقۡد َضله َقۡبلَُهۡم أ

دهندگان ]بسیاری[ میان آنان  تردید، ما هشداربی. و 72

 فرستادیم. 
نِذرِينَ  ۡرَسلَۡنا فِيِهم مُّ

َ
 ٧٢ َولََقۡد أ

َٰقَِبُة ٱلُۡمنَذرِينَ  . پس بنگر که سرانجاِم هشداریافتگان چگونه بود.73  ٧٣ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َع

ها عِ  . ]همه گرفتار عذاب شدند[ مگر بندگان مخلص هللا. 74 ِ ٱلُۡمۡخلَِصينَ إِل  ٧٤ َباَد ٱَّلله

کننده . نوح به درگاه ما دعا کرد و ]ما[ چه نیکو اجابت75

 بودیم!
ََٰنا نُوح  فَلَنِۡعَم ٱلُۡمِجيُبونَ   ٧٥ َولََقۡد نَاَدى

اش را ]به همراه مؤمنان[ از بالی بزرگ  . و او و خانواده76

 ]طوفان[ نجات دادیم
ۡهلَُهۥ ِمَن ٱلَۡكۡرِب ٱلَۡعِظيمِ َوَنجهۡيَنَُٰه 

َ
 ٧٦ َوأ

. و ]پس از طوفان، فقط پیروان مؤمن و[ خانوادۀ او را ]در  77

 زمین[ باقی گذاشتیم
ِيهَتُهۥ ُهُم ٱلَۡباقِينَ   ٧٧ وََجَعلَۡنا ُذر 

 ٧٨ َوتََرۡكَنا َعلَۡيهِ فِي ٱٓأۡلِخرِينَ  . و در میان آیندگان ]نام نیک[ برایش به جا نهادیم.78

 ٧٩ َسَلٌَٰم عَلَىَٰ نُوٖح فِي ٱلَۡعَٰلَِمينَ  . سالم ]و ستایش[ جهانیان بر نوح باد.79
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 ٨٠ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ  دهیم.. به راستی، ما نیکوکاران را اینچنین پاداش می80

 ٨١ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ إِنهُهۥ ِمۡن ِعَبادِنَا  تردید، او از بندگان مؤمن ما بود. . بی81

ۡغَرۡقَنا ٱٓأۡلَخرِينَ  . آنگاه دیگران را ]که در طوفان مانده بودند[ غرق کردیم.82
َ
 ٨٢ ُثمه أ

 ٨٣ ۞َوِإنه ِمن ِشيَعتِهِۦ لَِإبَۡرَٰهِيمَ  . و قطعاً ابراهیم از پیروان او ]= نوح[ بود. 83

. ]یاد کن از[ هنگامی که وی با دلی پاک ]و خالی از  84

 به ]درگاه[ پروردگارش آمد.شرک[ 
 ٨٤ إِۡذ َجآَء َربهُهۥ بَِقلٖۡب َسلِيمٍ 

. آنگاه که به پدر و قومش گفت: »چه چیزی عبادت 85

 کنید؟می
بِيهِ َوقَۡوِمهِۦ َماَذا َتۡعُبُدونَ 

َ
 ٨٥ إِۡذ قَاَل لِأ

ئِۡفكًا َءالَِهٗة دُ  خواهید؟. آیا به جای هللا، این معبودان دروغین را می86
َ
ِ تُرِيُدونَ أ  ٨٦ وَن ٱَّلله

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  . گمانتان دربارۀ پروردگار جهانیان چیست؟«87  ٨٧ َفَما َظنُُّكم بَِرب 

 ٨٨ َفَنَظَر َنۡظَرٗة فِي ٱلنُُّجومِ  . سپس نگاهی به ستارگان افکند ]و اندیشید[.88

 ٨٩ إِن ِي َسقِيم  َفَقاَل  کنم[«. . و گفت: »من بیمارم ]و در جشن شرکت نمی89

هۡواْ َعۡنُه ُمۡدبِرِينَ  . پس ]مردم[ او را ترک کردند و رفتند.90  ٩٠ َفَتَول

. آنگاه پنهانی نزد معبودهایشان رفت و ]با تمسخر[ 91

 خورید؟گفت: »چیزی نمی
ُكلُونَ 

ۡ
لَا تَأ

َ
 ٩١ فََراَغ إِلَيَٰٓ َءالَِهتِِهۡم َفَقاَل أ

 ٩٢ َما لَُكۡم لَا تَنِطُقونَ  گویید؟«نمی. شما را چه شده است که سخن 92

ای ]محکم[ بر آنها . سپس با دست راست خود ضربه93

 بزرگ، همه را شکست[.  وارد آورد ]و جز ُبت
ُۢا بِٱلَۡيِمينِ   ٩٣ فََراَغ َعلَۡيِهۡم َضۡربَ

ۡقَبلُٓواْ إِلَۡيهِ  . قومش شتابان به سوی او آمدند.94
َ
 ٩٤ يَزِفُّونَ فَأ

تراشید . ]ابراهیم[ گفت: »آیا چیزی را که خود می95

 کنید؟ عبادت می 
َتۡعُبُدوَن َما َتۡنِحُتونَ 

َ
 ٩٥ قَاَل أ

. و حال آنکه هللا، ]هم[ شما و ]هم[ آنچه را انجام 96

 دهید آفریده است«.می
ُ َخلََقُكۡم َوَما َتۡعَملُونَ   ٩٦ َوٱَّلله
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پرستان از پاسخ درماندند،[ گفتند: »بنایی ُبت. ]وقتی 97

 ]بلند[ برایش بسازید و او را در آتش بیفکنید«. 
لُۡقوُه فِي ٱلۡجَِحيمِ 

َ
 ٩٧ قَالُواْ ٱۡبُنواْ لَُهۥ ُبۡنَيَٰٗنا فَأ

[ او نیرنگی خواستند و]لى[ ما آنان را  . براى ]نابودى98

اثر بی[ ساختیم ]و آتش بر ابراهیم سرد و پست و ]مغلوب

 شد[.

ۡسَفلِينَ 
َ
َراُدواْ بِهِۦ َكۡيٗدا فََجَعلَۡنَُٰهُم ٱلۡأ

َ
 ٩٨ فَأ

. و گفت: »من به سوى ]سرزمین دیگرى براى عبادتِ[ 99

کنم[ و او مرا هدایت روم ]و هجرت میپروردگارم می 

 خواهد كرد.

 ٩٩ َوَقاَل إِن ِي َذاهٌِب إِلَيَٰ َرب ِي َسَيۡهِدينِ 

َٰلِِحينَ  دی[ از شایستگان به من عطا کن«. . پروردگارا، ]فرزن100 ِ َهۡب لِي ِمَن ٱلصه  ١٠٠ َرب 

. ما ]دعایش را مستجاب کردیم و[ او را به تولد پسری 101

 بردبار بشارت دادیم. 
ۡرَنَُٰه بُِغَلٍَٰم َحلِيمٖ   ١٠١ فَبَشه

. و چون ]اسماعیل[ به ]سن نوجوانى و[ حد تالش ]و 102

رسید، به وی گفت: پسرم، در   همكارى[ با او ]= ابراهیم[

بینم كه تو را ذبح شود و[ مىخواب ]به من وحی می

كنم. نظرت در این باره چیست؟« ]اسماعیل[ گفت:  مى

»پدرجان، آنچه را به تو امر شده است انجام بده. ان شاء  

 هللا مرا ]در برابر اجرای این فرمان،[ شكیبا خواهی یافت«.

ا بَلََغ َمَعُه ٱلسه  ن ِٓي  فَلَمه
َ
َرىَٰ فِي ٱلَۡمَناِم أ

َ
ۡعَى قَاَل َيَُٰبَنيه إِن ِٓي أ

  ۡۖ بَِت ٱۡفَعۡل َما تُۡؤَمُر
َ
أ ِۚ قَاَل َيَٰٓ ۡذَبحَُك فَٱنُظۡر َماَذا تََرىَٰ

َ
أ

َٰبِِرينَ  ُ ِمَن ٱلصه  ١٠٢ َسَتِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱَّلله

. هنگامی که هر دو تسلیم ]فرمان پروردگار[ شدند و  103

 را به پیشانی ]بر خاک[ نهاد.]ابراهیم[ او 
هُهۥ لِلَۡجبِينِ  ۡسلََما َوتَل

َ
آ أ  ١٠٣ فَلَمه

إِبَۡرَٰهِيمُ  . به او ندا دادیم که: »ای ابراهیم، 104 ن َيَٰٓ
َ
 ١٠٤ َوَنََٰديَۡنَُٰه أ

. یقیناً که خوابت را تحقق بخشیدی«. ما نیکوکاران را  105

 دهیم. اینچنین پاداش می
قَۡت  زِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ قَۡد َصده

ْۚ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡ ٓ  ١٠٥ ٱلرُّۡءيَا

تردید، این ]خواب،[ آزمایشی آشکار بود ]و . بی106

 ابراهیم از آن سربلند بیرون آمد[. 
 ١٠٦ إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡبَلَُٰٓؤاْ ٱلُۡمبِينُ 

 ١٠٧ بٍۡح َعِظيمٖ َوَفَديَۡنَُٰه بِذِ  . و ]جان[ او را در ازای قربانی بزرگی بازخریدیم107

 ١٠٨ َوتََرۡكَنا َعلَۡيهِ فِي ٱٓأۡلِخرِينَ  . و در میان آیندگان، ]نام نیک[ برایش بر جای نهادیم. 108

 ١٠٩ َسَلٌَٰم عَلَىَٰٓ إِبَۡرَٰهِيمَ  . سالم بر ابراهیم. 109

زِي  دهیم.. ما نیکوکاران را اینچنین پاداش می110
 ١١٠ ٱلُۡمۡحِسنِينَ َكَذَٰلَِك َنجۡ

 ١١١ إِنهُهۥ ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  تردید، او از بندگان مؤمن ما بود. . بی111
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. و او را به ]تولد[ اسحاق که پیامبری از شایستگان  112

 بود بشارت دادیم.
َٰلِِحينَ  َِن ٱلصه ا م  ۡرَنَُٰه بِإِۡسَحََٰق نَبِي ٗ  ١١٢ َوبَشه

اسحاق برکت دادیم؛ و ]برخى[ از افراِد . ]ما[ به او و 113

دودمانشان نیكوكار بودند و ]برخى دیگر[ آشكارا نسبت به  

 خویشتن ستمکار بودند.

ِيهتِِهَما ُمحِۡسن  َوَظالِم    ْۚ َوِمن ُذر  َوَبََٰرۡكَنا َعلَۡيهِ وَعَلَىَٰٓ إِۡسَحََٰق
 ١١٣ ل َِنۡفِسهِۦ ُمبِين  

 ١١٤ َولََقۡد َمَننها عَلَىَٰ ُموَسيَٰ َوَهَُٰرونَ  ت نهادیم. و به راستی، بر موسی و هارون من114

. و آن دو را همراه قومشان از اندوه بزرگ ]= ستم 115

 فرعون و خطر غرق شدن در نیل[ نجات دادیم
 ١١٥ َوَنجهۡيَنَُٰهَما َوقَۡوَمُهَما ِمَن ٱلَۡكۡرِب ٱلَۡعِظيمِ 

 ١١٦ َونََصۡرَنَُٰهۡم فَكَانُواْ ُهُم ٱلَۡغَٰلِبِينَ  شان کردیم تا پیروز شدند . و یاری116

 ١١٧ َوَءاَتۡيَنَُٰهَما ٱلِۡكَتََٰب ٱلُۡمۡستَبِينَ  . و به آن دو، کتاب روشنگر ]= تورات[ دادیم117

َرََٰط ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  . و آن دو را به راه راست هدایت کردیم 118 ِ  ١١٨ وََهَديَۡنَُٰهَما ٱلص 

 ١١٩ َوتََرۡكَنا َعلَۡيِهَما فِي ٱٓأۡلِخرِينَ  ]نام نیک[ برایشان بر جای نهادیم. . و در میان آیندگان 119

 ١٢٠ َسَلٌَٰم عَلَىَٰ ُموَسيَٰ َوَهَُٰرونَ  . سالم بر موسی و هارون.120

 ١٢١ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ  دهیم.. ما نیکوکاران را اینچنین پاداش می121

 ١٢٢ إِنهُهَما ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  تردید، آن دو از بندگان مؤمن ما بودند.بی. 122

 ١٢٣ َوِإنه إِلَۡياَس لَِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ  . و قطعاً الیاس ]نیز[ یکی از پیامبران ]ما[ بود. 123

. ]یاد کن از[ هنگامی که او به قومش گفت: »آیا ]از  124

 کنید؟هللا[ پروا نمی
لَا َتتهُقونَ 

َ
ۦٓ أ  ١٢٤ إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ

. آیا ]نماد یا همان بتِ[ »بَعل« را ]به عبادت[ 125

 کنید؟ خوانید و بهترین آفریننده را رها میمی
ۡحَسَن ٱلَۡخَٰلِقِينَ 

َ
تَۡدُعوَن َبۡعلٗا َوتََذُروَن أ

َ
 ١٢٥ أ

کنید[ که پروردگار شما و پروردگار . هللا ]را ترک می126

 رانتان است«.پد
لِينَ  وه

َ
َ َربهُكۡم َوَربه َءابَآئُِكُم ٱلۡأ  ١٢٦ ٱَّلله

. اما او را دروغگو انگاشتند و مسل ماً ]برای عذاب[ 127

 شوند. احضار می 
بُوُه فَإِنهُهۡم لَُمۡحَضُرونَ   ١٢٧ فََكذه

ِ  . مگر بندگان مخلص هللا. 128 ها ِعَباَد ٱَّلله  ١٢٨ ٱلُۡمۡخلَِصينَ إِل
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 ١٢٩ َوتََرۡكَنا َعلَۡيهِ فِي ٱٓأۡلِخرِينَ  . ما در میان آیندگان ]نام نیک[ برایش بر جای نهادیم. 129

 ١٣٠ َسَلٌَٰم عَلَىَٰٓ إِۡل يَاِسينَ  . سالم بر الیاس. 130

 ١٣١ َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ إِنها َكَذَٰلَِك  دهیم.. به راستی، ما نیکوکاران را اینچنین پاداش می131

 ١٣٢ إِنهُهۥ ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  تردید، او از بندگان مؤمن ما بود. . بی132

هِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ  . و قطعاً لوط ]نیز[ یکی از پیامبران ]ما[ بود. 133  ١٣٣ َوِإنه لُوٗطا ل

اش را نجات خانواده. ]یاد کن از[ هنگامی که او و همۀ 134

 دادیم.
ۡجمَعِينَ 

َ
ۥٓ أ ۡهلَُه

َ
 ١٣٤ إِۡذ َنجهۡيَنَُٰه َوأ

ها َعُجوٗزا فِي ٱلَۡغَٰبِِرينَ  ماندگان ]در عذاب[ بود.. مگر پیرزنی که از باقی135  ١٣٥ إِل

ۡرنَا ٱٓأۡلَخرِينَ  . سپس دیگران را هالک کردیم.136  ١٣٦ ُثمه َدمه

ن شام[ صبحگاهان بر . و شما ]در سفر به سرزمی137

 گذرید.های شهرهای[ آنان می]ویرانه
ۡصبِِحينَ  وَن َعلَۡيِهم مُّ  ١٣٧ َوِإنهُكۡم لََتُمرُّ

فَلَا َتۡعقِلُونَ  گیرید[؟ اندیشید ]و عبرت نمی . آیا نمی138
َ
هۡيِلِۚ أ  ١٣٨ َوبِٱل

 ١٣٩ يُونَُس لَِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ َوِإنه  . و قطعاً یونس ]نیز[ یکی از پیامبران ]ما[ بود. 139

. ]یاد کن از[ هنگامی که ]خشمگین از کفر قومش،  140

بدون اجازۀ پروردگار[ به کشتِی انباشته ]از مسافر و بار[  

 گریخت.

َبَق إِلَي ٱلُۡفلِۡك ٱلَۡمۡشُحونِ 
َ
 ١٤٠ إِۡذ أ

. ]چون کشتی در حال غرق شدن بود، یونس با 141

ون انداختِن برخی افراد[ قرعه  سرنشینان کشتی برای بیر

 انداخت و خود از باختگان شد ]و او را به دریا انداختند[.

 ١٤١ فََساَهَم فَكَاَن ِمَن ٱلُۡمۡدَحِضينَ 

. سپس ماهی ]بزرگی[ او را بلعید؛ در حالى كه ]خود  142

 كرد.[ سرزنش مىرا به خاطر ترک وظیفه
 ١٤٢ فَٱلَۡتَقَمُه ٱلۡحُوُت وَُهَو ُملِيم  

نهُهۥ َكاَن ِمَن ٱلُۡمَسب ِِحينَ  گویان ]پروردگار[ نبود، . اگر در زمرۀ تسبیح143
َ
 ١٤٣ فَلَۡولَٓا أ

شوند، در  . یقیناً تا روزی که ]مردم[ برانگیخته می144

 ماند. شکم آن ]ماهی[ باقی می
ۦٓ إِلَيَٰ يَوِۡم ُيۡبَعُثونَ   ١٤٤ لَلَبَِث فِي َبۡطنِهِ

حالی که ]ضعیف و[ بیمار بود به  . آنگاه او را در 145

 گیاه[ افکندیمبیسرزمینی خشک ]و 
 ١٤٥ ۞َفَنَبۡذَنَُٰه بِٱلَۡعَرآِء وَُهَو َسقِيم  
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اش  . و بوتۀ کدو بر ]سرِ[ او رویاندیم ]تا از سایه و میوه146

 بهره گیرد[؛
ِن َيۡقِطينٖ  ۢنَبتَۡنا َعلَۡيهِ َشَجَرٗة م 

َ
 ١٤٦ َوأ

به سوی صد هزار نفر یا بیشتر ]به   . و ]دوباره[ او را147

 رسالت[ فرستادیم. 
ۡو يَزِيُدونَ 

َ
لٍۡف أ

َ
ۡرَسلَۡنَُٰه إِلَيَٰ ِماْئَةِ أ

َ
 ١٤٧ َوأ

. آنان ایمان آوردند و ما نیز آنان را تا مدتی ]از  148

 مند ساختیم.های زندگی[ بهرهنعمت
 ١٤٨ فَـ َاَمُنواْ َفَمتهۡعَنَُٰهۡم إِلَيَٰ ِحينٖ 

آنان ]= مشرکان[ بپرس آیا دخترها برای پروردگارِ  . از 149

 تو و پسرها برای آنهاست؟
لَِرب َِك ٱلَۡبَناُت َولَُهُم ٱلَۡبُنونَ 

َ
 ١٤٩ فَٱۡسَتۡفتِِهۡم أ

ۡم َخلَۡقَنا ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة إَِنَٰٗثا وَُهۡم َشَِٰهُدونَ  . آیا ما فرشتگان را دختر آفریدیم و آنان حضور داشتند؟150
َ
 ١٥٠ أ

  . آگاه باش! آنان از ]روی تهمت و[ دروغگویی151

 گویند:می
ِۡن إِفِۡكِهۡم لََيُقولُونَ  لَٓا إِنهُهم م 

َ
 ١٥١ أ

َِٰذبُونَ  گویند.. »هللا فرزند دارد« و یقیناً دروغ می152 ُ َوِإنهُهۡم لََك  ١٥٢ َولََد ٱَّلله

ۡصَطفَ  . آیا ]هللا[ دختران را بر پسران ترجیح داده است؟153
َ
 ١٥٣ ى ٱلَۡبَناِت عَلَى ٱلَۡبنِينَ أ

 ١٥٤ َما لَُكۡم َكۡيَف َتحُۡكُمونَ  کنید؟. شما را چه شده است؟ چگونه حکم می154

ُرونَ  گیرید؟ اندیشید و[ پند نمی. آیا ]نمی155 فَلَا تََذكه
َ
 ١٥٥ أ

ۡم لَُكۡم  . آیا ]بر ادعای باطل خویش[ دلیل روشنی دارید؟156
َ
بِين  أ  ١٥٦ ُسلَۡطَٰن  مُّ

تُواْ بِِكَتَٰبُِكۡم إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ  . اگر راستگویید، کتابتان را بیاورید.157
ۡ
 ١٥٧ فَأ

. ]مشرکان[ بین او ]= هللا[ و فرشتگان، خویشاوندى  158

دانند كه  اند؛ در حالى كه فرشتگان به یقین میقائل شده

 شوند.ار می]مشرکان روز قیامت، براى حسابرسی[ احض

وََجَعلُواْ بَيَۡنُهۥ َوبَيَۡن ٱلِۡجنهةِ نََسٗباْۚ َولََقۡد َعلَِمِت ٱلِۡجنهُة إِنهُهۡم  
 ١٥٨ لَُمۡحَضُرونَ 

ا يَِصُفونَ  کنند منز ه است.. هللا از آنچه ]مشرکان[ توصیف می159 ِ َعمه  ١٥٩ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله

ویند؛[  گ. ]مردم در توصیف پروردگار، سخن گزاف مى160

 مگر بندگان مخلص هللا. 
ِ ٱلُۡمۡخلَِصينَ  ها ِعَباَد ٱَّلله  ١٦٠ إِل

 ١٦١ فَإِنهُكۡم َوَما َتۡعُبُدونَ  کنید. شما ]مشرکان[ و آنچه عبادت می161

نُتۡم َعلَۡيهِ بَِفَٰتِنِينَ  . ]هرگز[ گمراهگر ]کسی از دین حق[ نیستید؛162
َ
 ١٦٢ َمآ أ
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ها َمۡن ُهَو َصاِل ٱلۡجَِحيمِ  تقدیرِ الهی،[ اهل دوزخ باشد.. مگر کسی که ]به 163  ١٦٣ إِل

یک از ما نیست، مگر  گویند:[ »هیچ. و ]فرشتگان می164

 آنکه مقام مشخصی ]در پیشگاه الهی[ دارد. 
ۡعلُوم   ها لَُهۥ َمَقام  مه  ١٦٤ َوَماِمنهآ إِل

گار[ به  . ماییم که ]برای عبادت و نیایش به درگاه پرورد165

 ایمصف ایستاده 
آفُّونَ   ١٦٥ َوِإنها لََنۡحُن ٱلصه

 ١٦٦ َوِإنها لََنۡحُن ٱلُۡمَسب ُِحونَ  گوی ]او[ هستیم«.تردید، ماییم که تسبیح. و بی166

 ١٦٧ َوِإن َكانُواْ لََيُقولُونَ  گفتند: . و ]کافران، پیش از بعثت[ همواره می167

های آسمانِی[ پیشینیان نزدمان ]کتاب. »اگر کتابی از 168

 بود، 
لِينَ  وه

َ
َِن ٱلۡأ نه ِعنَدنَا ذِۡكٗرا م 

َ
 ١٦٨ لَۡو أ

ِ ٱلُۡمۡخلَِصينَ  شدیم«. . یقیناً از بندگان مخلصِ هللا می169  ١٦٩ لَُكنها ِعَباَد ٱَّلله

. اما ]هنگامی که پیامبر با قرآن به سویشان آمد، 170

د؛ به زودی ]نتیجۀ انکارشان را[  حقانیتِ[ آن را انکار کردن

 خواهند دانست. 

 ١٧٠ فََكَفُرواْ بِهِۖۦۡ فََسوَۡف َيۡعلَُمونَ 

مان از  شده. و قطعاً سخن ما دربارۀ بندگان فرستاده 171

 پیش صادر شده است ]که[: 
 ١٧١ َولََقۡد َسَبَقۡت َكلَِمُتَنا لِعَِبادِنَا ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

 ١٧٢ إِنهُهۡم لَُهُم ٱلَۡمنُصوُرونَ  اند.شدهجانب ما[ یاری. آنان قطعاً ]از 172

 ١٧٣ َوِإنه ُجنَدنَا لَُهُم ٱلَۡغَٰلُِبونَ  تردید، لشکر ما پیروزند. . و بی173

. پس ]ای پیامبر،[ تا مدتی از آنان ]= مشرکان[ روی  174

 بگردان.
 ١٧٤ َفَتَوله َعۡنُهۡم َحتهيَٰ ِحينٖ 

گام نزول عذاب[ بنگر؛ به زودی خود  . و آنان را ]در هن175

 ]نیز نتیجۀ کفرشان را[ خواهند دید.
بِۡصۡرُهۡم فََسۡوَف ُيۡبِصُرونَ 

َ
 ١٧٥ َوأ

فَبَِعَذابَِنا يَۡسَتۡعِجلُونَ  . آیا عذاب ما را به شتاب خواستارند؟176
َ
 ١٧٦ أ

هایشان فرود آید، چه  . آنگاه كه ]عذاب الهی[ بر خانه177

 بامداد هشداریافتگان!بد است 
 ١٧٧ فَإَِذا نََزَل بَِساَحتِِهۡم فََسآَء َصَباُح ٱلُۡمنَذرِينَ 

 ١٧٨ َوتََوله َعۡنُهۡم َحتهيَٰ ِحينٖ  . و تا مدتی از آنان روی بگردان، 178

. و آنان را ]در هنگام نزول عذاب[ بنگر؛ به زودی خود  179

 ]نیز نتیجۀ کفرشان را[ خواهند دید.
بِۡصۡر فََسوَۡف ُيۡبِصُرونَ 

َ
 ١٧٩ َوأ
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. پروردگارت ـ پروردگار عزت و قدرت ـ از آنچه ]مشرکان 180

 کنند پاک و منزه است. به دروغ[ توصیف می
ا يَِصُفونَ  ةِ َعمه ِ ٱلۡعِزه  ١٨٠ ُسۡبَحََٰن َرب َِك َرب 
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 است.
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ٔص سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

. ص ]= صاد[. سوگند به قرآن پندآموز ]که هللا هیچ 1

 شریکی ندارد[
ِۡكرِ   ١ ٓصْۚ َوٱلُۡقۡرَءاِن ذِي ٱلذ 

ةٖ وَِشَقاقٖ  . بلکه کسانی که کفر ورزیدند در سرکشی و ستیزند.2 هِذيَن َكَفُرواْ فِي ِعزه  ٢ بَِل ٱل

ها پیش از آنان نابود کردیم که ]در  . چه بسیار نسل3

آوردند؛ و]لی آن  هنگام نزول عذاب[ فریاد ]توبه[ برمی

 گر[ وقت ]توبه و[ رهایی نبود. زمان، دی

لَاَت ِحيَن   ِن قَۡرٖن َفَناَدواْ وه ۡهلَۡكَنا ِمن َقۡبلِِهم م 
َ
َكۡم أ
 ٣ َمَناٖص 

اى از میان خودشان به  دهنده. و ]مشرکان[ از اینکه بیم4

سراغشان آمده است تعجب کردند و گفتند: »این مرد، 

 جادوگرى دروغگوست.

ن َجآَءُهم مُّ 
َ
َٰفُِروَن َهََٰذا  وََعِجُبٓواْ أ ِۡنُهۡمۖۡ َوَقاَل ٱلَۡك نِذر  م 

اٌب   ٤ َسَِٰحر  َكذه

. آیا معبودان ]مختلف و متعدد[ را ]تبدیل به[ معبودی 5

 یگانه کرده است؟ این واقعاً چیز عجیبی است«. 
َٰٗها َوَِٰحًداۖۡ إِنه َهََٰذا لََشۡيٌء ُعَجاب   َجَعَل ٱٓأۡللَِهَة إَِل

َ
 ٥ أ

قریش[ به پا خاستند ]و به پیروان  . بزرگانشان ]= سران6

خود گفتند[: »بروید و بر ]عبادت و حفظ[ معبودانتان شکیبا  

]و پایدار[ باشید؛ زیرا این ]دعوت به عبادت معبودی یگانه[  

ریزی و[ خواسته شده است ]تا چیزی است که ]برنامه

 محمد بر شما برتری یابد[.

ِن ٱۡمشُ 
َ
واْ َوٱۡصبُِرواْ عَلَىَٰٓ َءالَِهتُِكۡمۖۡ إِنه  َوٱنَطلََق ٱلَۡملَُأ ِمۡنُهۡم أ

 ٦ َهََٰذا لََشۡيء  يَُرادُ 

. ما در آیین اخیر ]= نصرانیت[ نیز چنین ]ادعایی دربارۀ 7

 ایم. این جز دروغ ]چیزی[ نیست.توحید[ نشنیده
ها   ٧ ٱۡختَِلَٰقٌ َما َسِمۡعَنا بَِهََٰذا فِي ٱلِۡملهةِ ٱٓأۡلِخَرةِ إِۡن َهََٰذآ إِل

. آیا از میان ]همۀ[ ما، قرآن بر او نازل شده است؟«  8

گویند؛[ بلکه آنان دربارۀ وحی من ]بر  ]چنین نیست که می

اند ]که  تو[ تردید دارند؛ بلکه هنوز عذاب ]الهی[ را نچشیده

 چنین گستاخند[. 

ٖ م ِ  ِۡكُر ِمنُۢ بَيۡنَِناْۚ بَۡل ُهۡم فِي َشك  ُءنزَِل َعلَۡيهِ ٱلذ 
َ
ن ذِۡكرِيِۚ  أ

ا يَُذوقُواْ َعَذابِ  همه  ٨ بَل ل

ناپذیر های رحمت پروردگار شکست . آیا گنجینه9

 ات نزدشان است؟بخشنده
ابِ  ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآئُِن َرۡحمَةِ َرب َِك ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡوَهه

َ
 ٩ أ

ها و زمین و آنچه بین آنهاست از  . یا فرمانروایی آسمان 10

چنین است،[ باید با وسایل ]و امكانات  آِن آنان است؟ ]اگر 

ها خود به آسمان[ اوج بگیرند ]و مانع یا باعث نزول نعمت 

 گردند[.

ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَماۖۡ فَلۡيَۡرَتُقواْ فِي  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو لُۡك ٱلسه ۡم لَُهم مُّ

َ
أ

ۡسَبَٰبِ 
َ
 ١٠ ٱلۡأ

خورده از جمله  . ]این کافران[ لشکری شکست11

 های مخالف پیامبران[ هستند. ها]و فرقهگروه
ۡحَزابِ 

َ
َِن ٱلۡأ ا ُهَنالَِك َمۡهُزوم  م   ١١ ُجند  مه
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سپاه . ]پیش از آنان نیز[ قوم نوح و عاد و فرعوِن صاحب12

 ]نیز پیامبران ما را[ دروغگو انگاشتند. 
بَۡت َقۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح وَعَاد  َوفِرَۡعۡوُن ُذو  ۡوتَادَِكذه

َ
 ١٢ ٱلۡأ

. و قوم ثمود و قوم لوط و اصحاب اَیکه ]= قوم شعیب[  13

 ها بودند ]که به تکذیب پیامبران پرداختند[.نیز ]از[ آن گروه
ۡحَزاُب 

َ
ْوَلَٰٓئَِك ٱلۡأ

ُ
ۡصَحَُٰب لۡـ َۡيَكةِِۚ أ

َ
 ١٣ َوَثُموُد َوقَوُۡم لُوٖط َوأ

اشتند و . هر یک ]از این کافران[ پیامبران را دروغگو انگ14

 كیفر من ]در موردشان[ تحقق یافت.
َب ٱلرُُّسَل فََحقه ِعَقابِ  ها َكذه  ١٤ إِن ُكلٌّ إِل

. اینان ]= مشرکان[ جز یک بانگ ]سهمگین[ را انتظار  15

 کشند؛ ]بانگی[ که هیچ بازگشتی ندارد.نمی 
ا لََها ِمن  ها َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة مه ُؤلَآِء إِل  ١٥ فََواقٖ َوَما يَنُظُر َهَٰٓ

گفتند: »پروردگارا، پیش از فرارسیدن . و ]با تمسخر[ 16

 روز حساب، بهرۀ ما را ]از عذاب[ به شتاب بده«. 
َنا َقۡبَل يَۡوِم ٱلۡحَِسابِ  هَنا قِطه ل ل ِ  ١٦ َوَقالُواْ َربهَنا َعج 

. ]ای پیامبر،[ در برابر گفتارشان شكیبا باش و از بندۀ 17

 کار بود. تردید، بسیار توبهیاد کن ]که[ بی ما ـ داود توانمند ـ
ۥٓ   يۡدِِۖ إِنهُه

َ
ٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن َوٱۡذُكۡر َعۡبَدنَا َداوُۥَد َذا ٱلۡأ

اٌب  وه
َ
 ١٧ أ

ها را همراهش به خدمت گماشتیم  . به راستی، ما کوه18

نوا با او[ شامگاهان و بامدادان ]پروردگار را[ به  که ]هم

 ستودند.می پاکی 

ۡرنَا ٱلِۡجَباَل َمَعُهۥ يَُسب ِۡحَن بِٱلَۡعِشي ِ َوٱلِۡإۡشَراقِ   ١٨ إِنها َسخه

. و پرندگان را نیز گِردآمده ]در آسمان، به خدمت 19

 گوی بودند.گماشتیم و[ همگی به پیروی از وی تسبیح
اب   وه

َ
ۥٓ أ هُه ۖۡ ُكل   ل يَۡر َمحُۡشوَرٗة  ١٩ َوٱلطه

اش را استوار نمودیم و پیامبری و کالمی ی . و فرمانروای20

 بخش به او عطا کردیم.فیصله
 ٢٠ وََشَدۡدنَا ُملَۡكُهۥ َوَءاَتۡيَنَُٰه ٱلۡحِۡكَمَة َوَفۡصَل ٱلۡخَِطابِ 

. و آیا خبر آن شاکیان به تو رسیده است، آنگاه که  21

 ]برای دادخواهی نزد داود[ از دیوار عبادتگاه ]او[ باال رفتند؟ 
ُرواْ ٱلِۡمۡحَراَب ۞وََهۡل  ََٰك َنَبُؤاْ ٱلۡخَۡصِم إِۡذ تََسوه تَى

َ
 ٢١  أ

. چون ]بدون اطالع[ بر داود وارد شده بودند، از آنان 22

ترسید؛ گفتند: »نترس؛ ما دو نفر شاکی هستیم که یکی  

بر دیگری ستم کرده است؛ به عدالت در میان ما داوری 

 ایت کن«. کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست هد

إِۡذ َدَخلُواْ عَلَىَٰ َداوُۥَد َفَفزَِع ِمۡنُهۡمۖۡ قَالُواْ لَا َتخَۡفۖۡ َخۡصَماِن  
ِ َولَا تُۡشِطۡط   َبَغىَٰ َبۡعُضَنا عَلَىَٰ َبۡعٖض فَٱۡحُكم بَيَۡنَنا بِٱلۡحَق 

َرَٰطِ  ِ  ٢٢ َوٱۡهِدنَآ إِلَيَٰ َسَوآِء ٱلص 

او نود   . ]یکی از آن دو گفت:[ »این ]مرد،[ برادرم است.23

گوید: و نُه میش دارد و من یک میش دارم و ]به اصرار[ می

"آن ]یک میش[ را هم به من واگذار"؛ و در بحث بر من  

 پیروز شده است«.

ِخي لَُهۥ تِۡسع  َوتِۡسُعوَن َنۡعَجٗة َولَِي َنۡعَجة  َوَِٰحَدة   
َ
إِنه َهََٰذآ أ

نِي فِي ٱلۡخَِطابِ  ۡكفِلۡنِيَها وََعزه
َ
 ٢٣ َفَقاَل أ
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تردید، او با خواستِن میش تو ]براى  . ]داود[ گفت: »بی24

های خودش، بر تو ستم كرده است؛ و افزودن[ به میش 

البته بسیاری از شریکان ]و همكاران[ در حق یكدیگر ستم 

اند و کارهای كنند، مگر کسانی که ایمان آوردهمى

اندکند«؛ و داود  اند كه آنها ]نیز بسیار[  شایسته انجام داده

]كه بدون توضیح خواستن از طرف دیگر، حكم صادر كرده 

ایم؛ بنابر این، از  بود[ دریافت كه قطعاً او را امتحان كرده

کنان بر زمین  پروردگار خویش آمرزش خواست و سجده

 افتاد و ]به درگاه الهی[ توبه کرد. 

اِجهِۖۦۡ َوِإنه َكثِيٗرا  قَاَل لََقۡد َظلََمَك بُِسَؤاِل َنۡعَجتَِك إِلَيَٰ نِعَ 
هِذيَن َءاَمُنواْ   ها ٱل َِن ٱلۡخُلََطآِء لََيۡبِغى َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٍض إِل م 

َُٰه  نهَما َفَتنه
َ
ا ُهۡمُۗ َوَظنه َداوُۥُد أ َٰلَِحَِٰت َوقَلِيل  مه وََعِملُواْ ٱلصه

نَاَب۩
َ
 ٢٤ فَٱۡسَتۡغَفَر َربهُهۥ َوَّۤرَخ ۤاٗعِكاَر َوأ

]اشتباه[ را بر او بخشیدیم؛ و به راستی، او نزد ما    . آن25

 مقامی واال و ]در آخرت[ بازگشتی نیکو دارد. 
َٰلَِكۖۡ َوِإنه لَُهۥ ِعنَدنَا لَُزلَۡفىَٰ وَُحۡسَن َمـ َابٖ   ٢٥ َفَغَفۡرنَا لَُهۥ َذ

. ای داود، ما تو را جانشین ]خود[ در زمین قرار دادیم؛ 26

ن و پیرو هوای ]نفس[  پس به حق میان مردم داوری ک

تردید، کسانی کند. بینباش که تو را از راه هللا گمراه می

شوند، به سزای آنکه روز حساب را که از راه هللا گمراه می

 اند، عذاب شدیدی ]در پیش[ دارند. فراموش کرده

ۡرِض فَٱۡحُكم َبيَۡن 
َ
َيََٰداوُۥُد إِنها َجَعلَۡنََٰك َخلِيَفٗة فِي ٱلۡأ

 ِ اِس ب ِْۚ إِنه  ٱلنه ِ َولَا تَتهبِِع ٱلَۡهَوىَٰ َفُيِضلهَك َعن َسبِيِل ٱَّلله ٱلۡحَق 
ِ لَُهۡم َعَذاب  َشِديُدُۢ بَِما نَُسواْ   هِذيَن يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل ٱَّلله ٱل

 ٢٦ يَۡوَم ٱلۡحَِسابِ 

. ما آسمان و زمین و آنچه را که میان آنهاست، بیهوده  27

اند. نی است که کفر ورزیدهایم. این، گمان کسانیافریده 

 پس وای بر کسانی که کفر ورزیدند از آتش ]دوزخ[!

َٰلَِك َظنُّ   ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَما َبَِٰطلٗاْۚ َذ
َ
َمآَء َوٱلۡأ َوَما َخلَۡقَنا ٱلسه

ارِ  هِذيَن َكَفُرواْ ِمَن ٱلنه ْْۚ فََوۡيل  ل ِل هِذيَن َكَفُروا  ٢٧ ٱل

اند و کارهای شایسته  . آیا کسانی را که ایمان آورده28

آوریم؟ اند مانند مفسدان در زمین به حساب میانجام داده

 آوریم؟آیا پرهیزگاران را مانند بدکاران به حساب می

َٰلَِحَِٰت َكٱلُۡمۡفِسِديَن فِي   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ۡم َنجَۡعُل ٱل
َ
أ

ارِ  ۡم َنجَۡعُل ٱلُۡمتهقِيَن َكٱلُۡفجه
َ
ۡرِض أ

َ
 ٢٨ ٱلۡأ

. ]ای محمد، این قرآن[ کتابی است پربرکت که بر تو  29

نازل کردیم تا ]مردم[ در آیاتش به دقت بیندیشند و 

 خردمندان پند گیرند. 

ْولُواْ  
ُ
َر أ بهُرٓواْ َءاَيَٰتِهِۦ َولَِيَتَذكه نَزلَۡنَُٰه إِلَۡيَك ُمَبََٰرك  ل َِيده

َ
كَِتٌَٰب أ
لَۡبَٰبِ 

َ
 ٢٩ ٱلۡأ

ای بود ]و[  به داود عطا کردیم؛ نیکو بنده. و سلیمان را 30

 کار بود.تردید، بسیار توبهبی
اٌب  وه

َ
ۥٓ أ  ٣٠ َووََهۡبَنا لَِداوُۥَد ُسلَۡيَمََٰنْۚ نِۡعَم ٱلَۡعۡبُد إِنهُه

های ]اصیل  . ]یاد کن از[ هنگامی که عصرگاهان، اسب31

ها پیوسته تا  و[ تیزرو را بر او عرضه کردند ]و این اسب

 شد[. غروب خورشید بر او عرضه می

َٰفَِنَُٰت ٱلِۡجَيادُ   ٣١ إِۡذ ُعرَِض َعلَۡيهِ بِٱلَۡعِشي ِ ٱلصه

ها شد و وقت عبادت . ]سلیمان سرگرم تماشای اسب32

داشتن مال ]و گذشت؛[ گفت: »به راستی که دوست

ها[ مرا از یاد پروردگارم غافل کرد تا ]آنکه  تماشای اسب 

 غرب[ پنهان گشت.خورشید[ در پرده ]م

ۡحَبۡبُت ُحبه ٱلۡخَيِۡر َعن ذِۡكرِ َرب ِي َحتهيَٰ تََواَرۡت  
َ
َفَقاَل إِن ِٓي أ
 ٣٢ بِٱلۡحَِجابِ 

. ]بار دیگر[ آنها را نزدم بازگردانید«. آنگاه ]به نشانۀ 33

ها[ ها]ی آن اسبها و گردنوقف در راِه هللا[ به ساق

 دست کشید.

ۖۡ َفَطفِقَ  ۡعَناقِ ُردُّوَها عَلَىه
َ
وِق َوٱلۡأ  ٣٣  َمۡسَحُۢا بِٱلسُّ
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تردید، سلیمان را آزمودیم و جسد ]نوزاد[ى را  . و بی34

مشتاقانه در انتظار تولدش  -شاءهللا]كه ـ بدون گفتن ان

بود، ُمرده[ بر تختش افكندیم ]تا دریابد که ادارۀ امور، به  

دست هللا است[؛ سپس ]توبه کرد و به درگاه الهی[ 

 بازگشت.

لَۡقۡيَنا عَلَىَٰ ُكۡرِسي ِهِۦ َجَسٗدا ُثمه  
َ
َولََقۡد َفَتنها ُسلَۡيَمََٰن َوأ

نَاَب 
َ
 ٣٤ أ

. گفت: »پروردگارا، مرا بیامرز و حكومتى به من ارزانى  35

تردید، تو بسیار نظیر باشد ]كه[ بیدار كه پس از من بى

 ای«.بخشاینده

ِ ٱۡغفِۡر لِي وََهۡب لِي  ِنُۢ  قَاَل َرب  َحٖد م 
َ
ها يَۢنَبِغى لِأ ُملۡٗكا ل

اُب  نَت ٱلۡوَهه
َ
 ٣٥ َبۡعِدٓيِۖ إِنهَك أ

. ]ما[ باد را در خدمتش گماشتیم که هر کجا اراده  36

 شدکرد به فرمانش به آرامى روانه مىمی
َصاَب 

َ
ۡمرِهِۦ رَُخآًء َحۡيُث أ

َ
ِيَح َتجۡرِي بِأ ۡرنَا لَُه ٱلر   ٣٦ فََسخه

خواست، به  غواصی از جنیان را ]که می. و هر بن ا و 37

 فرمانش درآوردیم[
َيَِٰطيَن ُكله َبنهآٖء وََغوهاٖص   ٣٧ َوٱلشه

. و گروه دیگری ]از جنیان[ را ]که همگی[ در غل و  38

 اش قرار دادیم[.زنجیر بودند ]تحت سلطه
ۡصَفادِ

َ
نِيَن فِي ٱلۡأ  ٣٨ َوَءاَخرِيَن ُمَقره

شمار ]به هر  عطای ماست؛ بی  . ]به او گفتیم:[ »این39

خواهى[ خواهی[ ببخش یا ]از هر کس كه میکه می

 بازدار«.

ۡمِسۡك بَِغيِۡر ِحَسابٖ 
َ
ۡو أ

َ
 ٣٩ َهََٰذا َعَطآُؤنَا فَٱۡمنُۡن أ

. و به راستی، او نزد ما مقامی واال و ]در آخرت[ 40

 بازگشتی نیکو دارد. 
 ٤٠ ـ َابٖ َوِإنه لَُهۥ ِعنَدنَا لَُزلَۡفىَٰ وَُحۡسَن مَ 

. ]ای پیامبر،[ از بندۀ ما ـ ایوب ـ یاد کن؛ آنگاه که  41

پروردگارش را ندا داد که: »شیطان مرا به رنج و درد آورده 

 است«.

ۡيَطَُٰن   نَِي ٱلشه ن ِي َمسه
َ
ۥٓ أ يُّوَب إِۡذ نَاَدىَٰ َربهُه

َ
َوٱۡذُكۡر َعۡبَدنَآ أ

 ٤١ بُِنۡصٖب وََعَذاٍب 

دادیم:[ »پایت را بر زمین بکوب ]تا . ]به او فرمان 42

ساری خنک برای  ای بجوشد[. این، چشمهچشمه

 شستشو و آشامیدن است«.

 ٤٢ ٱۡرُكۡض بِرِۡجلَِكۖۡ َهََٰذا ُمۡغتََسُلُۢ بَارِد  َوَشَراب  

اش و مانند آنها ]= نوادگان[ را همراه آنان به  . و خانواده43

اندرزی   وی بخشیدیم تا ]نشانۀ[ رحمتى از جانب ما و

 براى خردمندان باشد. 

ْولِي  
ُ
ِنها َوذِۡكَرىَٰ لِأ َعُهۡم َرۡحمَٗة م  ۡهلَُهۥ َوِمۡثلَُهم مه

َ
ۥٓ أ َووََهۡبَنا لَُه

لَۡبَٰبِ 
َ
 ٤٣ ٱلۡأ

ای گیاه برگیر و  . و ]به او فرمان دادیم:[ »دسته44

]همسرت را[ با آن بزن و سوگندت را ]که در هنگام خشم 

راستی، ما او را شکیبا یافتیم.  یاد کرده بودی[ نشکن. به

 کار بود. تردید، بسیار توبهای بود ]و[ بینیکو بنده

وَُخۡذ بَِيِدَك ِضۡغٗثا فَٱۡضرِب ب ِهِۦ َولَا َتحَۡنۡثُۗ إِنها وََجۡدَنَُٰه  
اب   وه

َ
ۥٓ أ  ٤٤ َصابِٗراْۚ ن ِۡعَم ٱلَۡعۡبُد إِنهُه

و یعقوب  . و ]ای پیامبر،[ از بندگان ما ابراهیم و اسحاق 45

یاد کن که ]در عبادت[ توانمند و ]در شناخت حق[ بابصیرت  

 بودند.

يِۡدي  
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
َوٱۡذُكۡر ِعَبََٰدنَآ إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب أ

بَۡصَٰرِ 
َ
 ٤٥ َوٱلۡأ
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. ما آنان را با خصلتی ]ممتاز[ ویژه ساختیم که ]همانا[ 46

 یاد آخرت بود.
ارِ إِنهآ  ۡخلَۡصَنَُٰهم ِبخَالَِصةٖ ذِۡكَرى ٱلده

َ
 ٤٦ أ

ۡخَيارِ  . و آنان نزد ما از برگزیدگان و نیکانند.47
َ
 ٤٧ َوِإنهُهۡم ِعنَدنَا لَِمَن ٱلُۡمۡصَطَفيَۡن ٱلۡأ

. و از اسماعیل و یََسع و ذوالکِفل یاد کن ]که[ همگی از 48

 نیکانند.
ۡخَيارِ  َوٱۡذُكۡر إِۡسَمَٰعِيَل َوٱلۡيََسَع َوَذا

َ
َِن ٱلۡأ  ٤٨ ٱلِۡكۡفِلِۖ وَُكل   م 

. این ]قرآن[ پندی است و یقیناً پرهیزگاران ]در آخرت[ 49

 بازگشتی نیکو دارند. 
ْۚ َوِإنه لِلُۡمتهقِيَن لَحُۡسَن َمـ َابٖ   ٤٩ َهََٰذا ذِۡكر 

ها]یش[ برای آنان گشوده  هایی جاودان که در. باغ50

 است.
َفتهحَ  َِٰت َعۡدٖن مُّ َُٰب َجنه بَۡو

َ
هُهُم ٱلۡأ  ٥٠ ٗة ل

اند، ]از  ها[ تكیه زده. در حالى كه ]بر تخت51

 خواهند. هاى فراوان و نوشیدنی مىخدمتکارانشان[ میوه
 ٥١ ُمتهِكـ ِيَن فِيَها يَۡدُعوَن فِيَها بَِفَِٰكَهةٖ َكثِيَرةٖ َوَشَرابٖ 

. و زنانی نزدشان است که تنها ]به شوهران خود[ نظر  52

 هستند.سن و سال دارند و ]همگی[ هم
تَۡراٌب 

َ
ۡرِف أ َِٰصَرَُٰت ٱلطه  ٥٢ ۞وَِعنَدُهۡم َق

. این است آنچه براى روز حساب به شما وعده داده 53

 شد.مى
 ٥٣ َهََٰذا َما تُوَعُدوَن لَِيۡوِم ٱلۡحَِسابِ 

 ٥٤ لَُهۥ ِمن نهَفادٍ إِنه َهََٰذا لَرِزُۡقَنا َما  . این روزی ]و لطف[ ماست که پایانی ندارد.54

تردید، سرکشان . این ]پاداش پرهیزگاران[ است؛ و بی55

 بدترین بازگشتگاه را دارند.
َٰغِيَن لََشره َمـ َابٖ   ٥٥ َهََٰذاْۚ َوِإنه لِلطه

شوند؛ و چه بد . ]همان[ دوزخ که در آن وارد می56

 قرارگاهی است!
 ٥٦ َجَهنهَم يَۡصلَۡوَنَها فَبِۡئَس ٱلِۡمَهادُ 

آلودی است . این ]مجازات،[ آب جوشان و خونابۀ چرک57

 که باید آن را بچشند. 
اق    ٥٧ َهََٰذا فَلَۡيُذوقُوُه َحمِيم  وََغسه

ها را خواهند . و از همین گونه، انواع ديگری ]عذاب58

 دید[.
ۡزَوَٰجٌ 

َ
ۦٓ أ  ٥٨ َوَءاَخُر ِمن َشكۡلِهِ

از آنان به دیگران  . ]هنگام ورود دوزخیان به آتش، برخی 59

گویند:[ »این گروهی است که همراه شما ]به آتش[  می

دهند:[ »خوشامد بر شوند«. ]آنان پاسخ مىداخل می

 آیند«. آنان مباد! به راستی که به آتش درمى

ُۢا بِِهۡمْۚ إِنهُهۡم َصالُواْ   َعُكۡم لَا َمرَۡحَب ۡقَتِحم  مه َهََٰذا فَۡوج  مُّ
ارِ   ٥٩ ٱلنه

گویند: »بلکه بر شما به رهبران خود[ می. ]آنان 60

خوشامد مباد؛ ]زیرا[ شما بودید که این ]عذاب[ را پیش  

 پای ما نهادید. پس ]دوزخ[ چه بد قرارگاهی است!«

ۡمُتُموُه لََناۖۡ فَبِۡئَس   نُتۡم قَده
َ
ُۢا بُِكۡمۖۡ أ نُتۡم لَا َمرَۡحَب

َ
قَالُواْ بَۡل أ

 ٦٠ ٱلَۡقَرارُ 
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»پروردگارا، هر کس این ]عذاب[ را  گویند: . ]آنگاه[ می61

برای ما فراهم کرده است، عذابش را در آتش چندین برابر 

 بیفزای«. 

ارِ  َم لََنا َهََٰذا فَزِۡدهُ َعَذاٗبا ِضۡعٗفا فِي ٱلنه  ٦١ قَالُواْ َربهَنا َمن قَده

گویند: »چرا کسانی را که ]در  . ]دوزخیان متکبر[ می62

 بینیم؟ پنداشتیم، ]در دوزخ[ نمىمىدنیا[ از اشرار 
ۡشَرارِ 

َ
َِن ٱلۡأ ُهم م   ٦٢ َوَقالُواْ َما لََنا لَا نََرىَٰ رَِجالٗا ُكنها َنُعدُّ

گرفتیم یا جهت[ آنان را به تمسخر می. آیا ]در دنیا، بى63

 افتد؟«]اینجا هستند و[ چشمان ]ما[ به آنان نمی
ۡم 

َ
خَۡذَنَُٰهۡم ِسۡخرِيًّا أ ته

َ
بَۡصَٰرُ أ

َ
 ٦٣ َزاَغۡت َعنُۡهُم ٱلۡأ

تردید، این ستیز ]و مجادله[ اهل آتش، راست . بی64

 دهد[.است ]و قطعاً رخ می
ارِ  ۡهِل ٱلنه

َ
َٰلَِك لَحَق   َتخَاُصُم أ  ٦٤ إِنه َذ

ام و  دهنده. ]ای پیامبر، به کافران[ بگو: »من فقط بیم65

 ند. حق[ نیست، مگر هللا یگانۀ پیروزممعبودی ]به
ارُ  َِٰحُد ٱلَۡقهه ُ ٱلَۡو ها ٱَّلله ٍَٰه إِل ۖۡ َوَما ِمۡن إَِل نَا۠ ُمنِذر 

َ
 ٦٥ قُۡل إِنهَمآ أ

ها و زمین و آنچه میان آنهاست، ]آن  . پروردگار آسمان66

 ناپذیرِ آمرزنده«.ذاتِ[ شکست
َٰرُ  ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَما ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡغفه

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٦٦ َربُّ ٱلسه

 ٦٧ قُۡل ُهَو َنَبٌؤاْ َعِظيمٌ  . ]به کافران[ بگو: »این ]قرآن،[ خبرى بزرگ است.67

نُتۡم َعۡنُه ُمۡعرُِضونَ  . ]ولی[ شما از آن رویگردانید.68
َ
 ٦٨ أ

شد، هرگز[ از عالم باالتر ـ آنگاه . ]اگر به من وحى نمى69

كردندـ  كه ]فرشتگان در مورد آفرینشِ بشر[ جدال مى

 اطالعى نداشتم. 

عۡلَىَٰٓ إِۡذ َيخَۡتِصُمونَ 
َ
 ٦٩ َما َكاَن لَِي ِمۡن ِعلِۭۡم بِٱلَۡملَِإ ٱلۡأ

شود، مگر از آن روى كه من  . به من وحی نمی70

 اى آشكارم«. دهندهبیم
بِينٌ  نَا۠ نَِذير  مُّ

َ
نهَمآ أ

َ
هٓا أ  ٧٠ إِن يُوَحيَٰٓ إِلَيه إِل

رت به فرشتگان گفت:  . ]یاد کن از[ هنگامی که پروردگا71

 آفرینم.»من بشری از گِل می
ِن ِطينٖ   ٧١ إِۡذ قَاَل َربَُّك لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ِي َخَٰلُِقُۢ بََشٗرا م 

. آنگاه كه او را سامان دادم و از روح خویش در او 72

دمیدم، ]به نشانۀ بزرگداشتِ هللا[ برایش به سجده 

 بیفتید«. 

ۡيُتُهۥ َوَنَفخۡ  وِحي َفَقُعواْ لَُهۥ  فَإَِذا َسوه ُت فِيهِ ِمن رُّ
 ٧٢ َسَِٰجِدينَ 

ۡجمَُعونَ  . ]چون آدم پدید آمد،[ فرشتگان همگی سجده کردند 73
َ
 ٧٣ فََسَجَد ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ُكلُُّهۡم أ

َٰفِرِينَ  . مگر ابلیس ]که[ تکبر نمود و کافر شد.74 هٓا إِبۡلِيَس ٱۡسَتۡكبََر وََكاَن ِمَن ٱلَۡك  ٧٤ إِل

. ]هللا[ فرمود: »اى ابلیس، چه چیز مانع تو شد از اینکه  75

ام سجده كنى؟ آیا در برابر آنچه به دستان خویش آفریده

 جویی کردی؟«تکبر ورزیدی یا برتری

  ۡۖ ن تَۡسُجَد لَِما َخلَۡقُت بَِيَديه
َ
إِبۡلِيُس َما َمَنَعَك أ قَاَل َيَٰٓ

ۡم ُكنَت ِمَن ٱلَۡعالِينَ 
َ
ۡسَتۡكبَۡرَت أ

َ
 ٧٥ أ
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ای و او را  . او گفت: »من از او برترم: مرا از آتش آفریده76

 از گِل«. 
ِۡنُه َخلَۡقَتنِي ِمن نهارٖ وََخلَۡقَتُهۥ ِمن ِطينٖ  نَا۠ َخيۡر  م 

َ
 ٧٦ قَاَل أ

. ]هللا[ فرمود: »از آن ]بهشت برین[ بیرون شو ]که[  77

 ای. شده تردید، تو ]منفور و[ راندهبی
 ٧٧ ۡنَها فَإِنهَك رَِجيم  قَاَل فَٱۡخُرۡج مِ 

ِينِ  . و لعنت من تا روز جزا ]= قیامت[ بر تو خواهد بود«. 78  ٧٨ َوِإنه َعلَۡيَك لَۡعَنتِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلد 

. ]ابلیس[ گفت: »پروردگارا، پس تا روزی که ]بندگانت[  79

 شوند، به من مهلت بده«. برانگیخته می
 ِ نِظۡرنِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ قَاَل َرب 

َ
 ٧٩ فَأ

 ٨٠ قَاَل فَإِنهَك ِمَن ٱلُۡمنَظرِينَ  . ]هللا[ فرمود: »مهلت خواهی داشت، 80

 ٨١ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلَۡوقِۡت ٱلَۡمۡعلُومِ  . تا روز ]قیامت،[ آن وقت معی ن«. 81

. ]ابلیس[ گفت: »پس به عزت تو سوگند که قطعاً همۀ  82

 کنمگمراه میآنان را 
ۡجمَعِينَ 

َ
ۡغوِيَنهُهۡم أ

ُ
تَِك لَأ  ٨٢ قَاَل فَبِعِزه

ها ِعَباَدَك ِمۡنُهُم ٱلُۡمۡخلَِصينَ  . مگر بندگان مخلصت را از میان آنان«. 83  ٨٣ إِل

. ]هللا[ فرمود: »]سخِن من[ حق است و حق را  84

 گویم.مى
قُوُل 

َ
 ٨٤ قَاَل فَٱلۡحَقُّ َوٱلۡحَقه أ

جهنم را از تو و از هر یک از آنان که از تو پیروی   . و یقیناً 85

 کند ـ از همه ـ انباشته خواهم ساخت«.
ۡجمَعِينَ 

َ
ن تَبَِعَك ِمۡنُهۡم أ ۡملََأنه َجَهنهَم ِمنَك َوِممه

َ
 ٨٥ لَأ

. ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »من ]در برابر رسالتم[ 86

نیستم ]و به  خواهم و فریبکار هیچ پاداشی از شما نمی

 کنم[«. دروغ ادعای نبوت نمی

نَا۠ ِمَن ٱلُۡمَتكَل ِفِينَ 
َ
ۡجرٖ َوَمآ أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
 ٨٦ قُۡل َمآ أ

. این ]قرآن[ جز پندی برای جهانیان ]= انسان و جن[  87

 نیست.
ها ذِۡكر  ل ِلَۡعَٰلَِمينَ   ٨٧ إِۡن ُهَو إِل

به سراغتان آمد[ از   . و قطعاً پس از چندی ]که مرگ 88

 خبرِ ]راستِی[ آن آگاه خواهید شد.
هُۥ َبۡعَد ِحيِۭن

َ
 ٨٨ َولََتۡعلَُمنه َنَبأ
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ُزَمر سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ِ ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِكيمِ  ناپذيِر حکيم است. . نزول اين کتاب، از سوی هللا شکست1  ١ تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

حق بر تو نازل کرديم؛ پس هللا را با خلوص اعتقاد . اين کتاب را به 2

 عبادت کن.
هُه   َ ُمخۡلِٗصا ل ِ فَٱۡعُبِد ٱَّلله نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 

َ
إِنهآ أ

ِينَ   ٢ ٱلد 

خالص ]و خالی از شرک[، از آِن هللا است و افرادى  . آگاه باشيد که دين 3

اند ]پندارشان اين  كه غير هللا را ]دوست و[ كارساز خود انتخاب كرده

کنيم كه ما را به هللا نزديک  است كه:[ »آنها را فقط به اين دليل عبادت می

گردانند ]و منزلتمان را بيشتر کنند[. هللا در مواردی که با هم اختالف 

ترديد، هللا ميان آنان ]و موحداِن راستين[ داورى خواهد كرد. بی  دارند

 كسى را كه دروغگوی ناسپاس باشد، هدايت نخواهد كرد.

ۡولَِيآَء َما  
َ
ۦٓ أ خَُذواْ ِمن ُدونِهِ هِذيَن ٱته يُن ٱلۡخَالُِصْۚ َوٱل ِ ِ ٱلد  لَا َّلِله

َ
أ

ِ ُزلۡ  ِبُونَآ إِلَي ٱَّلله ها لُِيَقر  َ َيحُۡكُم بَيَۡنُهۡم  َنۡعُبُدُهۡم إِل َفىَٰٓ إِنه ٱَّلله
َ لَا َيۡهِدي َمۡن ُهَو َكَِٰذب    فِي َما ُهۡم فِيهِ َيخَۡتلُِفوَنُۗ إِنه ٱَّلله

ار    ٣ َكفه

خواست فرزندى برگزيند، از ميان آفريدگان خود هرچه  . اگر هللا مى 4

هللا ها[ منزه است، و اوست گزيد. او تعالی ]از اين نسبتخواست برمىمى

 يگانۀ پيروزمند. 

  ْۚ ا َيخۡلُُق َما يََشآُء هٱۡصَطَفىَٰ ِممه ن َيتهِخَذ َولَٗدا ل
َ
ُ أ َراَد ٱَّلله

َ
هۡو أ ل

ارُ  َِٰحُد ٱلَۡقهه ُ ٱلَۡو ۖۥۡ ُهَو ٱَّلله  ٤ ُسۡبَحََٰنُه

حق ]و با هدف[ آفريد. شب را بر روز ها و زمين را به . آسمان 5

و ماه را در خدمت ]شما[  گسترانَد و روز را بر شب؛ و خورشيدمى

گماشت که هر يک تا سرآمِد معيّنى در حرکت است. آگاه باشيد! او  

 ناپذيِر آمرزگار است.شکست

َهارِ   هۡيَل عَلَى ٱلنه ُِر ٱل ِۖ يَُكو  ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َخلََق ٱلسه

ۡمَس َوٱلۡقَ  َر ٱلشه هۡيِلِۖ وََسخه َهاَر عَلَى ٱل ُِر ٱلنه ۖۡ ُكل    َويَُكو  َمَر
َٰرُ  لَا ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡغفه

َ
يِۗ أ َسمًّ َجٖل مُّ

َ
رِي لِأ

 ٥ َيجۡ

. او شما را از يک تن آفريد، آنگاه همسرش را نيز از وی پديد آورد؛ و  6

براى ]استفادۀ[ شما، هشت نوع از چهارپايان ]= نر و مادۀ شتر، گاو، 

مراحل مختلف در   گوسفند و بز[ را آفريد. شما را در شكم مادرتان طى

آفريند. اين است هللا، گانه ]پردۀ َمشيمه، رِحم و شكم[ مى های سهنهانگاه

حق[ جز او  پروردگار شما كه فرمانروايى، خاص اوست. معبودى ]به

 رويد؟ نيست؛ پس چگونه ]از عبادت هللا[ به بيراهه می

ِن نهۡفٖس َوَِٰحَدةٖ ُثمه َجَعَل ِمۡنَها َزوۡجَ  نَزَل  َخلََقُكم م 
َ
َها َوأ
ۡزَوَٰٖجِۚ َيخۡلُُقُكۡم فِي ُبُطوِن  

َ
نَۡعَِٰم ثََمَٰنَِيَة أ

َ
َِن ٱلۡأ لَُكم م 

َٰلُِكُم   َٰٖثِۚ َذ ِنُۢ َبۡعِد َخلٖۡق فِي ُظلَُمَٰٖت ثََل َهَٰتُِكۡم َخلۡٗقا م  مه
ُ
أ

هيَٰ تُۡصَرفُونَ  ن
َ
ها ُهَوۖۡ فَأ ََٰه إِل ُ َربُُّكۡم لَُه ٱلُۡملُۡكۖۡ لَٓا إَِل  ٦ ٱَّلله

نياز است و هرگز اسپاسی کنيد، ]بدانيد که[ هللا از شما بی. اگر ن7

پسندد؛ و اگر شکر او را به جای آوريد، اين کار  ناسپاسِی بندگانش را نمی

پسندد؛ و هيچ گناهکاری، باِر گناه ديگری را بر دوش را برايتان می

کشد؛ بازگشتتان به سوی پروردگارتان است؛ آنگاه او شما را از آنچه  نمی

 ها آگاه است.کند. يقيناً او از راِز دل داديد، آگاه می نجام میا

َ َغنِيٌّ َعنُكۡمۖۡ َولَا يَۡرَضيَٰ لِعَِبادِهِ   إِن تَۡكُفُرواْ فَإِنه ٱَّلله
ۖۡ َوِإن تَۡشُكُرواْ يَۡرَضُه لَُكۡمُۗ َولَا تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر   ٱلُۡكۡفَر

ِۚ ُثمه إِلَيَٰ َرب ُِكم  ۡخَرىَٰ
ُ
رِۡجُعُكۡم َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم  أ مه

ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ٧ َتۡعَملُوَنْۚ إِنهُهۥ َعلِيُم
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شود، پروردگارش را ]با تضّرع . هر گاه انسان دچار ]رنج و[ زيانی می8

گردد؛ اما هنگامی که نعمتی از خواند و به درگاهش بازمیو زاری[ می 

کرد از ياد  را که قبالً برايش دعا می بخشيم، مشکلیجانب خود به وی می

شود تا ]ديگران را نيز[  بَرد و برای هللا ]در قدرت،[ همتايانی قائل میمی

از راه او گمراه کند. ]ای پيامبر، به چنين کسی[ بگو: »چند صباحی با 

 مند شو که قطعاً دوزخی خواهی بود«. های دنيا[ بهرهناسپاسی ]از نعمت

 ۡ إِنَسََٰن ُضر   َدعَا َربهُهۥ ُمنِيًبا إِلَۡيهِ ُثمه إَِذا  ۞َوِإَذا َمسه ٱل
ِۡنُه نَِسَي َما َكاَن يَۡدُعٓواْ إِلَۡيهِ ِمن َقۡبُل وََجَعَل   لَُهۥ نِۡعَمٗة م  َخوه

نَداٗدا ل ُِيِضله َعن َسبِيلِهۚۦِْ قُۡل َتَمتهۡع بُِكۡفرَِك قَلِيلًا  
َ
ِ أ َّلِله

ارِ  ۡصَحَِٰب ٱلنه
َ
 ٨ إِنهَك ِمۡن أ

. آيا ]چنين مشرکی بهتر است يا[ کسی که در طول شب، در حال سجده  9

و قيام، به عبادت ]هللا[ مشغول است و از ]عذاب[ آخرت ترسان است و به  

رحمت پروردگارش اميد دارد؟ بگو: »آيا کسانی که ]حق بندگی 

ند دانند، يکسانند؟ تنها خردمندان پدانند و کسانی که نمیپروردگار را[ می

 پذيرند«.می

هۡيِل َساِجٗدا َوَقآئِٗما َيحَۡذُر ٱٓأۡلِخَرةَ   َٰنٌِت َءانَآَء ٱل ۡن ُهَو َق مه
َ
أ

هِذيَن   هِذيَن َيۡعلَُموَن َوٱل َويَرُۡجواْ َرۡحمََة َرب ِهِۗۦُ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱل
لَۡبَٰبِ 

َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
ُر أ  ٩ لَا َيۡعلَُموَنُۗ إِنهَما َيَتَذكه

امبر،[ بگو: »ای بندگان باايماِن من، از پروردگارتان پروا  . ]ای پي10

كنند، ]عالوه بر آخرت، در اين دنيا نيز[ کنيد. افرادى كه نيكويى مى

پاداش نيكو دارند. زمين هللا گسترده است ]پس اگر براى حفظ عقيدۀ خود 

دريغ دچار مشكل شديد، هجرت كنيد[. قطعاً پاداش پايداران، کامل و بى

 خواهد شد«. عطا 

ۡحَسُنواْ فِي  
َ
هِذيَن أ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ َربهُكۡمْۚ لِل قُۡل َيَٰعَِبادِ ٱل

َٰبُِروَن   هي ٱلصه ُۗ إِنهَما يَُوف ِ َوَِٰسَعٌة ۡرُض ٱَّلله
َ
ُۗ َوأ ۡنَيا َحَسَنة  َهَِٰذهِ ٱلدُّ
ۡجرَُهم بَِغيِۡر ِحَسابٖ 

َ
 ١٠ أ

ِينَ   را عبادت کنم،. بگو: »من مأمورم با خلوِص اعتقاد، هللا11 هُه ٱلد  َ ُمخۡلِٗصا ل ۡعُبَد ٱَّلله
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
 ١١ قُۡل إِن ِٓي أ

ام نخستين كسى ]در اين امت[ باشم كه تسليم ]محض در  . و مأمور شده 12

 مقابل پروردگار[ است«.
َل ٱلُۡمۡسلِِمينَ  وه

َ
ُكوَن أ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت لِأ

ُ
 ١٢ َوأ

پروردگارم نافرمان باشم، از عذاب روز بزرگ . بگو: »اگر در برابر 13

 ترسم«.]قيامت[ مى
َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرب ِي َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٖ 

َ
 ١٣ قُۡل إِن ِٓي أ

هُهۥ دِينِي  کنم؛ . ]ای پيامبر[ بگو: »من هللا را با خلوِص اعتقاد خود عبادت می14 ۡعُبُد ُمخۡلِٗصا ل
َ
َ أ  ١٤ قُِل ٱَّلله

خواهيد عبادت کنيد«. بگو: نيز غير از هللا، هر چه را می . شما 15

هايشان  »زيانكاران ]واقعى[ كسانى هستند كه ]به طمع دنيا[ خود و خانواده

را در رستاخيز به زيان انداختند. آگاه باشيد كه اين، همان زيان آشکار 

 است.

ِن ُدونِهِۗۦُ قُۡل إِنه ٱلَۡخَِٰسرِ  هِذيَن  فَٱۡعُبُدواْ َما ِشۡئُتم م  يَن ٱل
َٰلَِك ُهَو   لَا َذ

َ
ۡهلِيِهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ أ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
َخِسُرٓواْ أ

 ١٥ ٱلۡخُۡسَراُن ٱلُۡمبِينُ 

. بر باالی سر و زير پايشان طبقاتى از آتش است. اين است آنچه هللا  16

 ترساند. اى بندگان من، از ]نافرمانى[ من پروا كنيد.بندگانش را از آن مى 
 َ َٰلَِك  ل ْۚ َذ ارِ َوِمن َتحۡتِِهۡم ُظلَل  َِن ٱلنه ِن فَۡوقِِهۡم ُظلَل  م  ُهم م 

ۚۥْ َيَٰعَِبادِ فَٱتهُقونِ  ُ بِهِۦ ِعَباَدهُ  ١٦ ُيخَو ُِف ٱَّلله

. بشارت براى كسانى است كه از عبادت طاغوت ]= معبودان غير  17

پس ]ای  کنان[ به درگاه الهی بازگشتند؛ هللا[ اجتناب ورزيدند و ]توبه

 پيامبر،[ ]بهشت را[ به بندگانم بشارت بده.

ِ لَُهُم   نَابُٓواْ إِلَي ٱَّلله
َ
ن َيۡعُبُدوَها َوأ

َ
َُٰغوَت أ هِذيَن ٱۡجَتنَُبواْ ٱلطه َوٱل

ۡر ِعَبادِ ِ ِۚ فَبَش   ١٧ ٱلۡبُۡشَرىَٰ



 

ُزَمٔر سوره ٔ  

 

456 

 

 الزمر

شنوند و از بهترين آن  . ]همان[ کسانی که سخن]های مختلف[ را می 18

 انى هستند كه هللا هدايتشان کرده و خردمندند. كنند. آنان كسپيروى مى
هِذيَن   ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
ۥْٓۚ أ ۡحَسَنُه

َ
هِذيَن يَۡسَتِمُعوَن ٱلَۡقۡوَل َفَيتهبُِعوَن أ ٱل

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم أ

ُ
ۖۡ َوأ ُ َُٰهُم ٱَّلله  ١٨ َهَدى

توان  ]می . آيا كسى را كه فرمان مجازات بر او قطعی شده است 19

 توانى کسی را كه در آتش است، نجات دهی؟ هدايت نمود[؟ آيا تو مى
نَت تُنقُِذ َمن فِي  

َ
فَأ

َ
َفَمۡن َحقه َعلَۡيهِ َكلَِمُة ٱلَۡعَذاِب أ

َ
أ

ارِ   ١٩ ٱلنه

. اما كسانى كه از ]عذاب[ پروردگارشان پروا دارند، برای آنان ]در  20

]و[  های ديگری ساخته شده فه هايی است که بر فراز آنها غربهشت[ غرفه

جويبارها از زير آنها جاری است. اين وعده را هللا داده است و هللا در  

 کند.وعده خالف نمی

ِن فَۡوقَِها ُغَرف    هِذيَن ٱتهَقۡواْ َربهُهۡم لَُهۡم ُغَرف  م  َلَِٰكِن ٱل
ِ لَا ۖۡ وَۡعَد ٱَّلله نَۡهَُٰر

َ
ۡبنِيهة  َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ ُ   مه ُيخۡلُِف ٱَّلله

 ٢٠ ٱلِۡميَعادَ 

ای كه هللا بارانى از آسمان فرستاد و آن را ]به صورت[ . آيا نديده21

هايى در زمين جاری ساخت؛ آنگاه به وسيلۀ آن، كشتزارى با چشمه

بينى كه  گردد و مىآورد؛ سپس پژمرده مىهای گوناگون پديد مىرنگ

ترديد، در اين  سازد؟ بی اک مىزرد شده است؛ آنگاه آن را ُخرد و خاش

 ها[ پندی براى خردمندان است. ]دگرگونی

َمآِء َماٗٓء فََسلََكُهۥ يََنَٰبِيَع فِي   نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

َُٰه   َٰنُُهۥ ُثمه يَِهيُج َفتََرى لَۡو
َ
خۡتَلًِفا أ ۡرِض ُثمه ُيخۡرُِج بِهِۦ َزۡرٗعا مُّ

َ
ٱلۡأ

ا ُثمه  ْولِي  ُمۡصَفر ٗ
ُ
َٰلَِك لَِذۡكَرىَٰ لِأ  َيجَۡعلُُهۥ ُحَطًَٰماْۚ إِنه فِي َذ

لَۡبَٰبِ 
َ
 ٢١ ٱلۡأ

. پس آيا كسى كه هللا دلش را پذيراى اسالم كرده و از جانب 22

پروردگارش، از نور ]هدايت و بصيرت[ برخوردار گشته، ]همانند 

! آنان در  اندسختدالن است[؟ واى بر آنان که در برابِر ذكر هللا سنگدل شده 

 گمراهِى آشكارند.

ب ِهۚۦِْ   ِن ره ُ َصۡدَرُهۥ لِلِۡإۡسَلَِٰم َفُهَو عَلَىَٰ نُورٖ م  َفَمن َشَرَح ٱَّلله
َ
أ

ْوَلَٰٓئَِك فِي َضَلَٰٖل  
ُ
ِْۚ أ ِن ذِۡكرِ ٱَّلله فََوۡيل  ل ِلَۡقَِٰسَيةِ قُلُوبُُهم م 

بِينٍ   ٢٢ مُّ

رخی از  . هللا بهترين سخن را به صورت كتابى نازل كرده كه ]ب23

[ همانند يكديگر و ]برخی نيز[ مکرر است. كسانى كه از ]مجازات[ آياتش

شود پروردگارشان بيم دارند، ]با شنيدن اين آيات،[ مو بر تنشان راست می

گيرد. اين هدايِت هللا است كه هر و سپس دل و جانشان با ياد هللا آرام می 

هللا او را گمراه سازد،  نمايد؛ و هر کس که کس را بخواهد، به آن راه می 

 هيچ هدايتگری نخواهد داشت.

َثانَِي َتۡقَشعِرُّ   تََشَٰبِٗها مه ۡحَسَن ٱلۡحَِديِث كَِتَٰٗبا مُّ
َ
َل أ ُ نَزه ٱَّلله

هِذيَن َيخَۡشۡوَن َربهُهۡم ُثمه تَلِيُن ُجلُوُدُهۡم َوقُلُوبُُهۡم   ِمۡنُه ُجلُوُد ٱل
 ِ َٰلَِك ُهَدى ٱَّلله ِْۚ َذ ْۚ َوَمن  إِلَيَٰ ذِۡكرِ ٱَّلله  َيۡهِدي بِهِۦ َمن يََشآُء

ُ َفَما لَُهۥ ِمۡن َهادٍ   ٢٣ يُۡضلِِل ٱَّلله

[ با . پس آيا كسی كه در روز قيامت ]دستانش بسته است و ناچار24

كند، ]همچون کسی است که در  صورتش آن عذاب سخت را دفع مى

[ ]نتيجۀشود: »[ گفته میآسايش بهشت قرار دارد[؟ به ستمکاران ]مشرک

 دستاوردتان را بچشيد«. 

َفَمن َيتهِقى بِوَۡجِههِۦ ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ َوقِيَل  
َ
أ

َٰلِِميَن ُذوقُواْ َما ُكنُتۡم تَۡكِسُبونَ   ٢٤ لِلظه

. کسانی که پيش از آنان بودند ]نيز آيات هللا را[ دروغ شمردند و از  25

 كردند، عذاب دامنگيرشان شد.نمىجايى كه گمان 
َُٰهُم ٱلَۡعَذاُب ِمۡن َحۡيُث لَا   تَى

َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فَأ َب ٱل َكذه

 ٢٥ يَۡشُعُرونَ 
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. هللا ]طعم[ رسوايی و خواری را در زندگی دنيا به آنان چشاند؛ و 26

دانستند تر[ است. اگر مشرکان میتر ]و سختمسلّماً عذاب آخرت بزرگ

 گرفتند[.رشان چه پيامدی دارد، عبرت می]که رفتا

ۡنَياۖۡ َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ   ةِ ٱلدُّ ُ ٱلۡخِۡزَي فِي ٱلۡحََيوَٰ َذاَقُهُم ٱَّلله
َ
فَأ

ۡكبَُرْۚ لَۡو َكانُواْ َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٢٦ أ

ايم؛ باشد که پند . در اين قرآن، از هر ]گونه[ َمثلى براى مردم آورده27

 پذيرند.
ِ َمَثٖل لهَعلهُهۡم  َولََقۡد َضَرۡبنَ 

ا لِلنهاِس فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن ِمن ُكل 
ُرونَ   ٢٧ َيَتَذكه

. قرآنى به زبان فصيح عربی و بدون هيچ گونه ابهام و انحراف ]نازل  28

 كرديم[؛ باشد که ]تحت تعليماتش، از پروردگار يکتا[ پروا کنند. 
 ٢٨ ُهۡم َيتهُقونَ قُۡرَءانًا َعَربِيًّا َغيَۡر ذِي ِعَوٖج لهَعله 

زند كه چند . هللا ]براى مقايسۀ مشرک و موحد،[ مردى را مثال می 29

شريک دربارۀ ]مالکيِت[ او پيوسته با هم اختالف و مشاجره دارند؛ و در  

مقابل آن، مردى كه تحت فرمان يک نفر قرار دارد. آيا اين دو نفر، ]از  

است؛ ولى بيشتر آنان نظِر موقعيت[ يكسانند؟ ستايش مخصوص هللا 

 دانند.نمى

ُ َمَثلٗا رهُجلٗا فِيهِ ُشَرَكآُء ُمتََشَِٰكُسوَن َورَُجلٗا   َضَرَب ٱَّلله
ۡكثَرُُهۡم  

َ
ِْۚ بَۡل أ َسلَٗما ل ِرَُجٍل َهۡل يَۡسَتوِيَاِن َمَثلًاْۚ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

 ٢٩ لَا َيۡعلَُمونَ 

ي ُِتونَ  ]نيز[ خواهند ُمرد.. ]ای پيامبر،[ قطعاً تو خواهی ُمرد و آنان 30  ٣٠ إِنهَك َمي ِت  َوِإنهُهم مه

. آنگاه ]شما مردم[ در روز قيامت، نزد پروردگارتان ]دربارۀ مسايل 31

 مورد اختالف،[ مجادله خواهيد کرد.
 ٣١ ُثمه إِنهُكۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ ِعنَد َرب ُِكۡم َتخَۡتِصُمونَ 

دهد و سخن  كه به هللا، دروغ نسبت می . و كيست ستمكارتر از کسی32

شمارد؟ آيا در دوزخ، راستی را كه به وی رسيده است، دروغ می

 جايگاهى براى کافران نيست؟

ۡدِق إِۡذ   ِ َب بِٱلص  ِ َوَكذه ۡظلَُم ِممهن َكَذَب عَلَى ٱَّلله
َ
۞َفَمۡن أ

َٰفِرِينَ  لَيَۡس فِي َجَهنهَم َمۡثٗوى ل ِلَۡك
َ
ۥْٓۚ أ  ٣٢ َجآَءهُ

. اما کسانی که پيام راستين بياورند ]و ديگران را به پذيرش آن دعوت 33

 کنند[ و خود نيز آن را تصديق نمايند، به راستی پرهيزگارند. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتهُقونَ 

ُ
ۦٓ أ َق بِهِ ۡدِق وََصده ِ هِذي َجآَء بِٱلص   ٣٣ َوٱل

كاران همين . هر چه بخواهند، نزد پروردگارشان دارند. پاداش نيكو34

 است.
َٰلَِك َجَزآُء ٱلُۡمۡحِسنِينَ  ا يََشآُءوَن ِعنَد َرب ِِهۡمْۚ َذ  ٣٤ لَُهم مه

. تا هللا، بدترين رفتارشان را از ]كارنامۀ[ آنان بزدايد و بر اساس 35

 بهترين اعمالشان، به آنان پاداش دهد. 
هِذي َعِملُواْ َويَجۡ   ٱل

َ
ۡسَوأ

َ
ُ َعۡنُهۡم أ َِر ٱَّلله ۡجرَُهم  لُِيَكف 

َ
زِيَُهۡم أ

هِذي َكانُواْ َيۡعَملُونَ  ۡحَسِن ٱل
َ
 ٣٥ بِأ

اش كافى نيست؟ اما ]مشرکان[ تو را از  . آيا هللا براى دفاع از بنده36

ترسانند؛ و هر کس كه هللا او را گمراه کند، هيچ  معبودان]باطل[شان مى

 هدايتگری نخواهد داشت.

ُ بِكَاٍف   لَيَۡس ٱَّلله
َ
هِذيَن ِمن ُدونِهۚۦِْ  أ ِفُونََك بِٱل ۖۥۡ َويَُخو  َعۡبَدهُ

ُ َفَما لَُهۥ ِمۡن َهادٖ   ٣٦ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله

. و هر کس که هللا او را هدايت کند، هيچ کس او را گمراه نخواهد  37

 گيرنده نيست؟ناپذير و انتقامساخت. آيا هللا شکست
ُ َفَما لَُهۥ ِمن مُّ  ُ بَِعزِيزٖ ذِي  َوَمن َيۡهِد ٱَّلله لَيَۡس ٱَّلله

َ
ُۗ أ ٍ

ِضل 
 ٣٧ ٱنتَِقامٖ 
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ها و زمين را  . ]ای پيامبر،[ اگر از مشرکان بپرسی: »چه کسی آسمان 38

گويند: »هللا«. به آنان بگو: »پس به نظر شما، آفريده است؟«، مسلماً می 

اگر هللا ناخوشی و رنجی برايم بخواهد، آيا آنچه به جاى هللا ]به نيايش[ 

توانند آسيب او را برطرف کنند؟ يا اگر هللا رحمتى براى  خوانيد، میمى

توانند مانع او شوند؟« بگو: ]پشتيبانِی[ هللا برايم کافی من بخواهد، آيا مى

 كنند«.است. اهل توکل، تنها بر او توكل مى

 ْۚ ُ ۡرَض لََيُقولُنه ٱَّلله
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡن َخلََق ٱلسه لَۡتُهم مه

َ
  َولَئِن َسأ

  ٍ ُ بُِضر  َراَدنَِي ٱَّلله
َ
ِ إِۡن أ ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله فََرَءۡيُتم مه

َ
قُۡل أ

َراَدنِي بَِرۡحمٍَة َهۡل ُهنه  
َ
ۡو أ

َ
ۦٓ أ ِ ِه َهۡل ُهنه َكَِٰشَفَُٰت ُضر 

ۖۡ َعلَۡيهِ َيَتوَكهُل   ُ َُٰت َرۡحمَتِهۚۦِْ قُۡل َحۡسِبَي ٱَّلله ُمۡمِسَك
 ٣٨ ٱلُۡمَتوَك ِلُونَ 

و: »اى قوم من، شما بر روش خود عمل کنيد، من نيز ]به وظايف . بگ 39

 كنم. خود[ عمل مى 
ۖۡ فََسۡوَف   َِٰمل  قُۡل َيََٰقوِۡم ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَانَتُِكۡم إِن ِي َع

 ٣٩ َتۡعلَُمونَ 

. به زودى خواهيد دانست كه كيست آنكه ]در دنيا[ گرفتاِر عذاب 40

 بارد«.اينده بر سرش میشود و ]در آخرت،[ عذاب پرسواگر می
قِيمٌ  تِيهِ َعَذاب  ُيخۡزِيهِ َويَِحلُّ َعلَۡيهِ َعَذاب  مُّ

ۡ
 ٤٠ َمن يَأ

حق بر تو نازل كرديم؛  . اين كتاب آسمانی را براى ]هدايت[ مردم، به 41

هر کس هدايت شود، به سوِد خود اوست و هر کس گمراه گشت، به زيان  

[ کارسازشان نيستى ]که آنان را  خويش گمراه شده است؛ و تو ]نگهبان و

 به هدايت اجبار کنی[.

ِۖ َفَمِن ٱۡهَتَدىَٰ   ِ نَزلَۡنا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب لِلنهاِس بِٱلۡحَق 
َ
إِنهآ أ

نَت َعلَۡيِهم  
َ
فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َضله فَإِنهَما يَِضلُّ َعلَۡيَهاۖۡ َوَمآ أ

 ٤١ بَِوكِيلٍ 

گيرد و ]نيز[ جان کسی را كه نمرده مىها را در لحظۀ مرگ . هللا جان 42

هايی را كه حكم مرگ بر گيرد[؛ آنگاه جان است، به هنگام خوابش ]مى

دارد و جاِن ديگران را تا هنگام معين ]مرگ[ آنها رانده است، نگه مى

هايى ]از  فرستد. در اين ]امر[ براى هر کس که بينديشد، نشانهبازپس می

 قيامت[ وجود دارد. 

 ُ نُفَس ِحيَن َمۡوتَِها َوٱلهتِي لَۡم َتُمۡت فِي َمَناِمَهاۖۡ  ٱَّلله
َ
هي ٱلۡأ َيَتَوف

ۡخَرىَٰٓ إِلَيَٰٓ  
ُ
َفُيۡمِسُك ٱلهتِي قََضيَٰ َعلَۡيَها ٱلَۡمۡوَت َويُۡرِسُل ٱلۡأ

ُرونَ  َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيَتَفكه يِۚ إِنه فِي َذ َسمًّ َجٖل مُّ
َ
 ٤٢ أ

، شفيعانی ]برای خود از ميان معبودان  . آيا مشرکان غير از هللا43

اند؟ ]ای پيامبر، به آنان[ بگو: »حتی اگر آنها مالک باطلشان[ انتخاب کرده

چيزی نباشند و ]چيزی را[ درک نکنند ]باز هم آنها را به شفاعت 

 طلبيد[؟«می

َولَۡو َكانُواْ لَا َيمۡ 
َ
ْۚ قُۡل أ ِ ُشَفَعآَء خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله ِم ٱته

َ
لُِكوَن  أ

ا َولَا َيۡعقِلُونَ   ٤٣ َشۡيـ ٗ

ها و ها، فقط از آِن هللا است. فرمانروايی آسمان. بگو: »تمام شفاعت44

زمين ]نيز[ از آن اوست؛ سپس ]در روز قيامت، همگی[ به پيشگاِه او 

 شويد«.بازگردانده می

َِٰت وَ  َمََٰو هُهۥ ُملُۡك ٱلسه َفََٰعُة َجمِيٗعاۖۡ ل ِ ٱلشه ه ِ ۡرِضِۖ ُثمه  قُل َّلل 
َ
ٱلۡأ

 ٤٤ إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

های کسانی که به  شود، دل. هنگامی که هللا به يکتايی ]و توحيد[ ياد می45

گردد؛ و چون از معبودانی غير  آخرت ايمان ندارند، متنفر ]و بيزار[ می 

 گردند.از هللا ياد شود، آنگاه است که مشرکان شادمان می 

ُ وَ  هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن  َوِإَذا ُذكَِر ٱَّلله زهۡت قُلُوُب ٱل
َ
ۡحَدهُ ٱۡشَمأ

ۦٓ إَِذا ُهۡم يَۡسَتبِۡشُرونَ  هِذيَن ِمن ُدونِهِ  ٤٥ بِٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوِإَذا ذُكَِر ٱل

نهان و ها و زمين، ای دانای  . بگو: »بار الها، ]ای[ آفرينندۀ آسمان 46

]در دنيا[ در آن  آشکار، تو ]به تنهايی[ ميان بندگانت راجع به آنچه 

 ورزيدند داوری خواهی کرد«. اختالف می

َهََٰدةِ   َٰلَِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه ۡرِض َع
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو قُِل ٱللهُهمه فَاِطَر ٱلسه

نَت َتحُۡكُم َبيَۡن ِعَبادَِك فِي َما َكانُواْ فِيهِ َيخَۡتلُِفونَ 
َ
 ٤٦ أ
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اختيار ستمکاران ]مشرک[ . اگر دو برابر آنچه در زمين است، در  47

كنند؛  باشد، همه را براى نجات خود از سختِى عذاِب روز قيامت فدا مى

گردد كه  ]ولى پذيرفتنى نيست[؛ و اموری از جانب هللا برايشان آشكار مى

 كردند.تصورش را هم نمى

ۡرِض َجمِيٗعا َوِمۡثلَُهۥ َمَعهُ 
َ
هِذيَن َظلَُمواْ َما فِي ٱلۡأ نه لِل

َ
ۥ  َولَۡو أ

َِن   لَٱۡفَتَدۡواْ بِهِۦ ِمن ُسوِٓء ٱلَۡعَذاِب يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ َوبََدا لَُهم م 
ِ َما لَۡم يَُكونُواْ َيحۡتَِسُبونَ   ٤٧ ٱَّلله

شود و عذابى كه  . ]در آن روز،[ دستاورد زشتشان بر آنان آشكار مى 48

 كردند، دامنگيرشان خواهد شد. مسخره مى
ا َكانُواْ بِهِۦ  َوبََدا لَُهۡم َسي ِـ َ  اُت َما َكَسُبواْ وََحاَق بِِهم مه

 ٤٨ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

خواند؛ . هر گاه انسان دچار ]رنج و[ زيانی شود، ما را ]به نيايش[ مى49

گويد: »فقط داريم، می  و چون از جانب خويش نعمتى به وی ارزانى

ه اين آزمايش خودم موجب اين نعمت شده است. ]نه،[ بلك ]لياقت و[ دانايیِ 

 دانند.]الهی[ است؛ ولى بيشتر مردم نمى

ِنها قَاَل   لَۡنَُٰه نِۡعَمٗة م  فَإَِذا َمسه ٱلۡإِنَسََٰن ُضر   َدعَانَا ُثمه إَِذا َخوه
ۡكثَرَُهۡم لَا  

َ
وتِيُتُهۥ عَلَىَٰ ِعلِۭۡمْۚ بَۡل ِهَي فِۡتَنة  َوَلَِٰكنه أ

ُ
إِنهَمآ أ

 ٤٩ َيۡعلَُمونَ 

ان نيز همين سخن را گفتند؛ ولى ]به هنگام عذاب،[ . پيشينيان آن50

 دستاوردشان سودى به حالشان نداشت.
ا َكانُواْ   ۡغَنيَٰ َعۡنُهم مه

َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َفَمآ أ قَۡد قَالََها ٱل

 ٥٠ يَۡكِسُبونَ 

. و ]عقوبت[ دستاورد زشت آنان دامنگيرشان شد. اين ستمکاران  51

وردشان گرفتار خواهند شد و ]پروردگار ]مشرک[ نيز به عقوبت دستا

 متعال را[ به تنگ نخواهند آورد.

هِذيَن َظلَُمواْ ِمۡن َهَُٰٓؤلَآِء   ْْۚ َوٱل َصاَبُهۡم َسي ِـ َاُت َما َكَسُبوا
َ
فَأ

 ٥١ َسُيِصيُبُهۡم َسي ِـ َاُت َما َكَسُبواْ َوَما ُهم بُِمۡعِجزِينَ 

[ روزی را بر هر کس که دانند که هللا ]نعمت و. آيا مشرکان نمی52

گمان در اين امر، گرداند؟ بیدارد و يا تنگ میبخواهد، گسترده می

 هايی ]از تدبير و حکمت الهی[ برای مومنان است.نشانه

ْۚ إِنه فِي   ِۡزَق لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر َ يَبُۡسُط ٱلر  نه ٱَّلله
َ
َولَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
أ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم    ٥٢ يُۡؤِمُنونَ َذ

روی . ]ای پيامبر،[ به بندگانم که ]در ارتکاب به شرک و گناه[ زياده53

اند، بگو: »از رحمت الهی مأيوس نباشيد؛ چرا که ]اگر توبه کنيد،[ کرده

بخشد. به راستی که او تعالی بسيار آمرزنده و هللا همۀ گناهانتان را می

 مهربان است.

نُفِسِهۡم لَا َتۡقَنُطواْ ِمن  ۞قُۡل 
َ
ۡسَرفُواْ عَلَىَٰٓ أ

َ
هِذيَن أ َيَٰعَِبادَِي ٱل

نُوَب َجمِيًعاْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡغُفوُر   َ َيۡغفُِر ٱلذُّ ِْۚ إِنه ٱَّلله ۡحمَةِ ٱَّلله ره
 ٥٣ ٱلرهِحيمُ 

تان کند، . پيش از آنکه عذاب به سراغتان بيايد و هيچ کس نتواند ياری54

 تان بازگرديد و تسليم ]فرماِن[ او شويد. ردگاربه سوی پرو
تَِيُكُم  

ۡ
ن يَأ

َ
ۡسلُِمواْ لَُهۥ ِمن َقۡبِل أ

َ
نِيُبٓواْ إِلَيَٰ َرب ُِكۡم َوأ

َ
َوأ

 ٥٤ ٱلَۡعَذاُب ُثمه لَا تُنَصُرونَ 

. و پيش از آنكه ناگهان ـ در حالی که غافليد ـ عذاب به سراغتان بيايد، 55

جانب پروردگارتان بر شما نازل شده است، از بهترين دستورهايى كه از 

 پيروى کنيد.

ن  
َ
ِن َقۡبِل أ ب ُِكم م  ِن ره نزَِل إِلَۡيُكم م 

ُ
ۡحَسَن َمآ أ

َ
َوٱتهبُِعٓواْ أ

نُتۡم لَا تَۡشُعُرونَ 
َ
تَِيُكُم ٱلَۡعَذاُب َبۡغَتٗة َوأ

ۡ
 ٥٥ يَأ

  اکنون بر حذر باشيد[ تا کسی ]در روز قيامت[ نگويد: »ای دريغ. ]هم 56

 کردم!« بر من که در حِق هللا کوتاهی نمودم و ]مؤمنان را[ مسخره می
  ِ ن َتُقوَل َنۡفس  َيََٰحۡسَرتَيَٰ عَلَىَٰ َما فَرهطُت فِي َجۢنِب ٱَّلله

َ
أ

َِٰخرِينَ   ٥٦ َوِإن ُكنُت لَِمَن ٱلسه
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. يا ]گناه خود را بر گردن تقدير نيندازد و[ نگويد: »اگر هللا مرا 57

 قطعاً پرهيزگار بودم« هدايت کرده بود، 
َٰنِي لَُكنُت ِمَن ٱلُۡمتهقِينَ  َ َهَدى نه ٱَّلله

َ
ۡو َتُقوَل لَۡو أ

َ
 ٥٧ أ

بيند، نگويد: »ای کاش بازگشتی ]به دنيا[  . يا هنگامی که عذاب را می 58

 گرفتم«. داشتم تا در زمرۀ نيکوکاران قرار می
نه 

َ
ۡو َتُقوَل ِحيَن تََرى ٱلَۡعَذاَب لَۡو أ

َ
ُكوَن ِمَن  أ

َ
ٗة فَأ لِي َكره

 ٥٨ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

فرمايد:[ »آری، آيات من برايت آمد و تو آنها را دروغ . ]هللا می 59

 پنداشتی و تکبر نمودی و کفر ورزيدی«. 
بَۡت بَِها َوٱۡسَتۡكبَۡرَت َوُكنَت   بَلَىَٰ قَۡد َجآَءتَۡك َءاَيَٰتِي فََكذه

َٰفِرِينَ ِمَن   ٥٩ ٱلَۡك

بينی.  روی میاند، سيه. و روز قيامت کسانی را که بر هللا دروغ بسته60

 آيا در دوزخ جايگاهی برای متکبران نيست؟ 
  ْۚ ةٌ ۡسَوده ِ وُُجوُهُهم مُّ هِذيَن َكَذبُواْ عَلَى ٱَّلله َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ تََرى ٱل

 ِ لَيَۡس فِي َجَهنهَم َمۡثٗوى ل ِلُۡمَتَكب 
َ
 ٦٠ ِرينَ أ

شان، ]از عذاب[  . هللا، پرهيزگاران را با درآوردن به مکان کاميابی61

رسد و نه اندوهگين دهد. ]در بهشت،[ نه رنجی به آنان می نجات می

 شوند.می

وُٓء َولَا   ُهُم ٱلسُّ هِذيَن ٱتهَقۡواْ بَِمَفاَزتِِهۡم لَا َيَمسُّ ُ ٱل ي ٱَّلله َويَُنج ِ
 ٦١ ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

. هللا آفريدگار هر چيزی است و او تعالی بر همه چيز ]نگهبان و[ 62

 کارساز است.
ِ َشۡيٖء َوكِيل  

ِ َشۡيٖءِۖ وَُهَو عَلَىَٰ كُل 
ُ َخَٰلُِق ُكل   ٦٢ ٱَّلله

ها و زمين از آِن اوست؛ و کسانی که به آيات  های آسمان . کليد گنجينه63

 الهی کافر شدند، قطعاً زيانکارند.
هُهۥ َمقَ  ِ  ل هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ۡرِضِۗ َوٱل

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو الِيُد ٱلسه

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
ُ
 ٦٣ أ

دهيد که  خبران، آيا به من فرمان می . ]ای پيامبر،[ بگو: »ای بی64

 ]معبودی[ غير از هللا را عبادت کنم؟«
  ِ َفَغيَۡر ٱَّلله

َ
َها ٱلَۡجَِٰهلُونَ قُۡل أ يُّ

َ
ۡعُبُد أ

َ
ُمُرٓون ِٓي أ

ۡ
 ٦٤ تَأ

. به تو و پيامبراِن پيش از تو وحى شده است كه: »اگر شرک 65

 بورزى، ]پاداِش[ کارهايت قطعاً بر باد خواهد رفت و زيانكار خواهى شد؛ 
ۡشَرۡكَت  

َ
هِذيَن ِمن َقۡبلَِك لَئِۡن أ وِحَي إِلَۡيَك َوِإلَي ٱل

ُ
َولََقۡد أ

 ٦٥ َبَطنه َعَملَُك َولََتُكوَننه ِمَن ٱلَۡخَِٰسِرينَ لََيحۡ 

َِٰكرِينَ  . بلکه تنها هللا را عبادت کن و سپاسگزار باش«.66 َِن ٱلشه َ فَٱۡعُبۡد َوُكن م   ٦٦ بَِل ٱَّلله

. مشرکان، هللا را چنان كه سزاوار اوست، ارج ننهادند؛ حال آنکه در  67

ها به دست وی ت؛ و آسمان روز قيامت، زمين يكسره در قبضۀ اوس

پيچيده خواهد شد. پاک و منزه است هللا؛ و از چيزهايی که با ]وی[ درهم 

 سازند، برتر است. شريک می

ۡرُض َجمِيٗعا َقۡبَضُتُهۥ يَوَۡم  
َ
َ َحقه قَۡدرِهِۦ َوٱلۡأ َوَما قََدُرواْ ٱَّلله

َُٰتُۢ بَِيِمينِهۚۦِْ ُسبۡ  َُٰت َمۡطوِيه َمََٰو َحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ  ٱلۡقَِيََٰمةِ َوٱلسه
ا يُۡشِرُكونَ   ٦٧ َعمه

شود؛ آنگاه هر کس که در  . ]در آستانۀ قيامت،[ در »صور« دميده می68

ها و در زمين است، مدهوِش مرگ خواهد شد ـ مگر كسى كه هللا  آسمان

شود و ناگهان ]همه از مرگ[ بخواهد؛ آنگاه بار ديگر در آن دميده می

 اه ]فرمان پروردگار[ هستند.ربهخيزند و چشمبرمی

ۡرِض  
َ
َِٰت َوَمن فِي ٱلۡأ َمََٰو ورِ فََصعَِق َمن فِي ٱلسه َونُفَِخ فِي ٱلصُّ

ۡخَرىَٰ فَإَِذا ُهۡم قَِيام   
ُ
ۖۡ ُثمه نُفَِخ فِيهِ أ ُ ها َمن َشآَء ٱَّلله إِل

 ٦٨ يَنُظُرونَ 
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. ]در روز قيامت،[ زمين به نوِر پروردگارش روشن خواهد شد و 69

آورند و به حق و شود و پيامبران و گواهان را می اعمال[ نهاده می نامۀ ]

 شود و هرگز به آنان ستم نخواهد شد.عدالت ميان مردم داوری می 

ۡرُض بُِنورِ َرب َِها َووُِضَع ٱلِۡكَتَُٰب وَِجآْيَء  
َ
ۡشَرقَِت ٱلۡأ

َ
َوأ

ِ وَ  َهَدآِء َوُقِضَي بَيۡنَُهم بِٱلۡحَق  بِي ِـَۧن َوٱلشُّ ُهۡم لَا  بِٱلنه
 ٦٩ ُيۡظلَُمونَ 

شود؛ و هللا نسبت  . و جزای عملکرِد هر کس، به تمام و کمال داده می70

 تر است.به اعمالشان دانا 
ۡعلَُم بَِما َيۡفَعلُونَ 

َ
ا َعِملَۡت وَُهَو أ َِيۡت ُكلُّ َنۡفٖس مه  ٧٠ َوُوف 

آنجا  شوند. همين كه به گروه به سوى دوزخ رانده مى. کافران گروه71

گويند:  گردد و نگهبانانش میرسند، درهايش ]به روی آنان[ گشوده میمی

»آيا پيامبرانی از ميان خود شما به سراغتان نيامدند كه آيات پروردگارتان 

دادند؟« آنان  خواندند و دربارۀ ديدار اين روز هشدار مى را برای شما مى 

كرديم و[ فرمان  گويند: »آری؛ ولى ]ما آنان را انکار]در پاسخ[ مى 

 مجازات، سزاى کافران است«. 

هِذيَن َكَفُرٓواْ إِلَيَٰ َجَهنهَم ُزَمًراۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذا َجآُءوَها   وَِسيَق ٱل
ِنُكۡم   تُِكۡم رُُسل  م 

ۡ
لَۡم يَأ

َ
َُٰبَها َوَقاَل لَُهۡم َخَزَنتَُهآ أ بَۡو

َ
فُتَِحۡت أ

ونَُكۡم لَِقآَء  َيۡتلُوَن َعلَۡيُكۡم َءاَيَِٰت َرب ُِكۡم َويُنِذرُ 
ۡت َكلَِمُة ٱلَۡعَذاِب عَلَى   يَۡوِمُكۡم َهََٰذاْۚ قَالُواْ بَلَىَٰ َوَلَِٰكۡن َحقه

َٰفِرِينَ   ٧١ ٱلَۡك

شود: »از درهاى دوزخ وارد شويد و جاودانه در  . ]به آنان[ گفته مى72

 بَريد؛ و ]به راستى[ جايگاه متكبران، چه بد ]جايگاهى[ است!« آن به سر  
ََٰب َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهاۖۡ فَبِۡئَس َمۡثَوى  قِيَل ٱدۡ  بَۡو

َ
ُخلُٓواْ أ

 ٧٢ ٱلُۡمَتَكب ِِرينَ 

گروه به سوى . و كسانى كه از پروردگارشان پروا داشتند، گروه73

رسند ـ در حالی كه درهاى  شوند؛ همين كه به آنجا میبهشت هدايت مى

شوند[ و نگهبانان بهشت گشوده شده است ـ ]با عزت و احترام وارد می 

گويند: »سالم بر شما. خوش آمديد. ]و[ برای هميشه ]در آن  آنجا می

 بمانيد[«.

هِذيَن ٱتهَقۡواْ َربهُهۡم إِلَي ٱلۡجَنهةِ ُزَمًراۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذا َجآُءوَها   وَِسيَق ٱل
َُٰبَها َوَقاَل لَُهۡم َخَزَنُتَها َسَلٌَٰم َعلَۡيُكۡم ِطۡبتُ  بَۡو

َ
ۡم  َوفُتَِحۡت أ

 ٧٣ فَٱۡدُخلُوَها َخَٰلِِدينَ 

گويند: »ستايش و سپاس مخصوص هللا است كه وعدۀ  . بهشتيان مى74

خويش را در مورد ما تحقق بخشيد و سرزمين ]پهناور بهشت[ را به ما  

گيريم؛ و ]به راستى[  ميراث داد كه در هر جاى آن بخواهيم، منزل می

 پاداش اهل عمل، چه نيكوست!« 

ۡرَض  َوَقالُواْ ٱلۡ 
َ
ۡوَرَثَنا ٱلۡأ

َ
هِذي َصَدَقَنا وَۡعَدهُۥ َوأ ِ ٱل حَۡمُد َّلِله

ۡجُر ٱلَۡعَِٰملِينَ 
َ
ۖۡ فَنِۡعَم أ  ِمَن ٱلۡجَنهةِ َحۡيُث نََشآُء

ُ
أ  ٧٤ نَتََبوه

. ]در آن روز،[ فرشتگان را خواهی ديد كه پيرامون عرش حلقه  75

و عدالت ميان  ستايند؛ و به حقاند و پروردگارشان را به پاکی میزده

شود: »ستايش و سپاس، مخصوص هللا مردم داورى خواهد شد و گفته مى

 است«.  -پروردگار جهانيان -

َوتََرى ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة َحٓاف ِيَن ِمۡن َحۡوِل ٱلَۡعۡرِش يَُسب ُِحوَن ِبحَۡمِد  
 ِ ِۚ َوقِيَل ٱلۡحَۡمُد َّلِله ِ ِ  َرب ِِهۡمْۚ َوُقِضَي بَيَۡنُهم بِٱلۡحَق  َرب 

 ٧٥ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ حمٓ  . حم ]حا. میم[ 1

ِ  ناپذیرِ داناست.. نزول ]این[ کتاب، از سوی هللا شکست2  ٢ ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡعلِيمِ تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

کیفر و پذیر، سخت. ]پروردگاری که[ آمرزندۀ گناه و توبه3

حق[ جز او نیست و بخش است؛ هیچ معبودی ]بهنعمت

 بازگشت ]همه[ به سوی اوست.

ۡوِلِۖ لَٓا   ۡوِب َشِديِد ٱلۡعَِقاِب ذِي ٱلطه ۢنِب َوَقابِِل ٱلته غَافِرِ ٱلذه
ها ُهَوۖۡ إِلَيۡ  ََٰه إِل  ٣ هِ ٱلَۡمِصيرُ إَِل

. تنها کافران هستند که دربارۀ آیات الهی مجادله 4

كنند؛ پس مبادا رفت و آمدشان در شهرها ]برای مى

 های دنیا[ تو را بفریبد.شان از نعمتمندیتجارت و بهره 

هِذيَن َكَفُرواْ فَلَا َيۡغُرۡرَك   ها ٱل ِ إِل َما يَُجَِٰدُل فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله
 ٤ ۡم فِي ٱلۡبَِلَٰدِ َتَقلُُّبهُ 

های دیگری  . پیش از آنان قوم نوح، و پس از آنان نیز گروه5

]همچون قوم عاد و ثمود و لوط نیز پیامبرانشان را[ دروغگو  

شمردند و هر قومی خواست پیامبرش را دستگیر كند ]و 

به قتل برساند[. آنان به باطل مجادله كردند تا به وسیله  

رند؛ من نیز آنان را عذاب کردم؛ ]پس  آن، حق را از میان بردا

 بنگرید که[ عذابِ من چگونه بود. 

ۡت ُكلُّ   ۡحَزاُب ِمنُۢ َبۡعِدهِۡمۖۡ وََهمه
َ
بَۡت َقۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح َوٱلۡأ َكذه

ُخُذوُهۖۡ َوَجََٰدلُواْ بِٱلَۡبَِٰطِل لُِيۡدِحُضواْ بِهِ  
ۡ
ِۭ بِرَُسولِِهۡم لَِيأ ة مه

ُ
أ

َخۡذُتُهۡمۖۡ 
َ
 ٥ فََكۡيَف َكاَن ِعَقابِ ٱلۡحَقه فَأ

. و فرمان عذابِ پروردگارت درباره کافران اینچنین به تحقق  6

 پیوست كه آنان اهل آتشند.
نهُهۡم  

َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ ۡت َكلَِمُت َرب َِك عَلَى ٱل َوَكَذَٰلَِك َحقه

ارِ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
 ٦ أ

كنند و فرشتگانى كه  . فرشتگانى كه عرش را حمل مى7

ستایند و اند، پروردگارشان را به پاکی میآن حلقه زده گردِ 

به او ایمان دارند و ]این گونه[ براى اهل ایمان آمرزش 

خواهند: »پروردگارا، رحمت و دانشت، هر چیزى را  مى

فراگرفته است؛ پس كسانى را كه توبه كردند و پیرو راه تو  

 شدند، بیامرز و از عذاب دوزخ دور نگاه دار«. 

هذِ  يَن َيحِۡملُوَن ٱلَۡعۡرَش َوَمۡن َحۡولَُهۥ يَُسب ُِحوَن ِبحَۡمِد َرب ِِهۡم  ٱل
ْۖۡ َربهَنا وَِسۡعَت ُكله   هِذيَن َءاَمُنوا َويُۡؤِمُنوَن بِهِۦ َويَۡسَتۡغفُِروَن لِل

هِذيَن تَابُواْ َوٱتهَبُعواْ َسبِيلََك   ۡحمَٗة وَِعلۡٗما فَٱۡغفِۡر لِل َشۡيٖء ره
 ٧  ٱلۡجَِحيمِ َوقِِهۡم َعَذاَب 

. پروردگارا، آنان و پدران ]و مادران[ و همسران و فرزندان 8

اى،  های جاودان بهشت كه وعده دادهصالحشان را در باغ

 ناپذیر و حکیمی.تردید، تو شکستداخل كن، كه بی

َِٰت َعۡدٍن ٱلهتِي وََعدتهُهۡم َوَمن َصلََح ِمۡن   ۡدِخلُۡهۡم َجنه
َ
َربهَنا َوأ

نَت ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 
َ
َٰتِِهۡمْۚ إِنهَك أ ِيه ۡزَوَِٰجِهۡم َوُذر 

َ
 ٨ َءابَآئِِهۡم َوأ

ها حفظ كن؛ و قطعاً هر  . ]بار الها،[ آنان را از ]كیفرِ[ بدی9

ها نگاه دارى، مشمول کس را که در آن روز از ]كیفرِ[ بدی

 اى. این، همان كامیابى بزرگ است«.رحمتت قرار داده

ۚۥْ  َوقِهِ  ي ِـ َاِت يَۡوَمئِٖذ َفَقۡد َرِحمَۡتُه ي ِـ َاِتِۚ َوَمن تَِق ٱلسه ُم ٱلسه
َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ   ٩ َوَذ
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دهند كه: »دشمنى و . ]در دوزخ[ به کافران ندا مى10

تر از دشمنى و خشم شما نسبت به  خشم هللا، سخت

شدید، ولى ]با مىخودتان است؛ چرا كه به ایمان دعوت 

دشمنى نسبت به خود، عقیدۀ توحیدی را[ انكار  

 كردید«. مى

ۡقتُِكۡم   ۡكبَُر ِمن مه
َ
ِ أ هِذيَن َكَفُرواْ ُيَناَدۡوَن لََمۡقُت ٱَّلله إِنه ٱل

نُفَسُكۡم إِۡذ تُۡدَعۡوَن إِلَي ٱلِۡإيَمَِٰن َفَتۡكُفُرونَ 
َ
 ١٠ أ

ا را دوبار گویند: »پروردگارا، م. آنان ]در پاسخ[ می11

میراندی و دو بار زنده کردی؛ پس ]اکنون که[ به گناهان 

خود اعتراف کردیم، آیا راهی برای خروج ]از دوزخ[ وجود 

 دارد؟« 

ۡحَييَۡتَنا ٱثۡنََتيِۡن فَٱۡعتََرۡفَنا بُِذنُوبَِنا 
َ
َمتهَنا ٱثۡنََتيِۡن َوأ

َ
قَالُواْ َربهَنآ أ

ِن َسبِيلٖ   ١١ َفَهۡل إِلَيَٰ ُخُروٖج م 

شود:[ »این ]عذاب[ به سبب آن  . ]به آنان گفته می12

شد، انکار است که چون هللا به یگانگی خوانده می

شد ایمان کردید؛ ولی اگر به او شرک آورده میمی

 آوردید. ]اکنون[ داوری از آن هللا بلندمرتبۀ بزرگ است.می

ُ وَۡحَدهُۥ َكفَ  ۥٓ إَِذا ُدِعَي ٱَّلله نهُه
َ
َٰلُِكم بِأ ۡرُتۡم َوِإن يُۡشَرۡك  َذ

ِ ٱلَۡكبِيرِ  ِ ٱلَۡعلِى  ْْۚ فَٱلۡحُۡكُم َّلِله  ١٢ بِهِۦ تُۡؤِمُنوا

های ]توان و تدبیر[ خود  . او همان ذاتی است که نشانه13

دهد و ]با نزول باران[ از آسمان روزى  را به شما ارائه می

گیرند كه  فرستد؛ ولى تنها كسانى پند مى برایتان مى

 کنند. درگاه الهی[ توبه ]خالصانه به 

َمآِء رِۡزٗقاْۚ  َِن ٱلسه ُِل لَُكم م  هِذي يُرِيُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ َويُنَز  ُهَو ٱل
ها َمن يُنِيُب  ُر إِل  ١٣ َوَما َيَتَذكه

. ]ای مردم! تنها[ هللا را با خلوِص اعتقاد بخوانید؛ هر 14

 چند کافران خوششان نیاید.
 َ َٰفُِرونَ فَٱۡدُعواْ ٱَّلله يَن َولَۡو َكرَِه ٱلَۡك ِ  ١٤ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد 

. او دارای درجات رفیع و صاحبِ عرش است؛ و به سوی  15

هر یک از بندگانش كه بخواهد، به فرمان خویش وحى 

 فرستد تا دربارۀ روز مالقات ]به آنان[ هشدار دهد.مى

وحَ  َرَجَِٰت ُذو ٱلَۡعۡرِش يُلۡقِى ٱلرُّ ۡمرِهِۦ عَلَىَٰ َمن   َرفِيُع ٱلده
َ
ِمۡن أ

لَاقِ   ١٥ يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦ لُِينِذَر يَۡوَم ٱلته

شوند و چیزی از  . روزی كه مردم حاضر و نمایان می 16

فرماید:[ »امروز آنان بر هللا پوشیده نخواهد ماند، ]هللا می

فرماید:[ »از آِن  فرمانروایی از آِن کیست؟« ]آنگاه خود می

 ه پیروزمند«. هللا یگان

ْۚ ل َِمِن ٱلُۡملُۡك   ِ ِمۡنُهۡم َشۡيء  يَۡوَم ُهم َبَٰرُِزوَنۖۡ لَا َيخَۡفىَٰ عَلَى ٱَّلله
ارِ  َِٰحِد ٱلَۡقهه ِ ٱلَۡو ۖۡ َّلِله  ١٦ ٱلَۡيۡوَم

. امروز هر کس در برابر آنچه کرده است، پاداش داده 17

گمان، هللا در  شود و هیچ ستمی در میان نیست. بیمی

 است.  حسابرسی سریع

  َ ْۚ إِنه ٱَّلله ٱلَۡيۡوَم ُتجَۡزىَٰ ُكلُّ َنۡفِۭس بَِما َكَسَبۡتْۚ لَا ُظلَۡم ٱلَۡيوَۡم
 ١٧ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ 

. در مورد روز قیامت ]که بسیار نزدیک است[ به آنان 18

ها ]از شدت وحشت[ به گلوگاه  هشدار بده؛ آنگاه كه جان

ند. ]در آن  ااندوه شده رسد، در حالى كه سرشار ازمى

روز،[ ستمگران نه دوستى مهربان دارند و نه شفیعی كه  

 سخنش پذیرفته شود. 

نِذۡرُهۡم يَۡوَم ٱٓأۡلزِفَةِ إِذِ ٱلُۡقلُوُب لََدى ٱلۡحََناِجرِ َكَِٰظِميَنْۚ  
َ
َوأ

َٰلِِميَن ِمۡن َحمِيٖم َولَا َشفِيٖع ُيَطاعُ   ١٨ َما لِلظه

را که در ها و آنچه . ]هللا[ حركات شرورانۀ چشم19

 داند. های افراد نهفته است، ]به خوبی[ مىدل 
ُدورُ  ۡعيُِن َوَما ُتخِۡفى ٱلصُّ

َ
 ١٩ َيۡعلَُم َخآئَِنَة ٱلۡأ
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كند؛ و معبودانى كه  . هللا به عدالت داوری مى20

کنند، هیچ گونه ]حق[  ]مشركان[ به جاى هللا عبادت می 

 بیناست.داوری ندارند. به راستی که هللا شنوای 

هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ لَا َيۡقُضوَن   ِۖ َوٱل ِ ُ َيۡقِضي بِٱلۡحَق  َوٱَّلله
ِميُع ٱلَۡبِصيرُ  َ ُهَو ٱلسه  ٢٠ بَِشۡيٍءِۗ إِنه ٱَّلله

اند تا ببینند سرانجاِم . آیا مشرکان در زمین نگشته21

کسانی که پیش از آنان بودند، چگونه بوده است؟ آن اقوام  

رومندتر از اینها بودند و آثار و بناهای ]استوارتر[  گذشته، نی

بیشتری در زمین پدید آوردند؛ اما هللا آنان را به ]سبب[ 

گناهانشان عذاب کرد، در حالی که در برابرِ ]عذاب[ هللا،  

 هیچ ]یار و[ مدافعی نداشتند.

َٰقَِبةُ  ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع
َ
َولَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
هِذيَن   ۞أ ٱل

ۡرِض  
َ
َشده ِمۡنُهۡم قُوهٗة َوَءاثَاٗرا فِي ٱلۡأ

َ
َكانُواْ ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكانُواْ ُهۡم أ

ِ ِمن َواقٖ  َِن ٱَّلله ُ بُِذنُوبِِهۡم َوَما َكاَن لَُهم م  َخَذُهُم ٱَّلله
َ
 ٢١ فَأ

هاى . این ]كیفر[ به سبب آن بود كه پیامبرانشان نشانه22

ورزیدند  كردند، ولى آنان انكار میىروشن برایشان ارائه م

گمان، او توانمندى و هللا ]نیز[ آنان را عذاب کرد. بی

 كیفر است.سخت

تِيِهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت فََكَفُرواْ  
ۡ
نهُهۡم َكانَت تهأ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ْۚ إِنهُهۥ قَوِي   َشِديُد ٱلۡعَِقابِ  ُ َخَذُهُم ٱَّلله
َ
 ٢٢ فَأ

بِينٍ  با معجزاتِ خود و دلیلى قاطع فرستادیم. . ما موسى را 23 ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنا وَُسلَۡطَٰٖن مُّ
َ
 ٢٣ َولََقۡد أ

. به سوی فرعون و هامان و قارون؛ ولی ]آنان[ گفتند:  24

 »]او[ جادوگری دروغگوست«.
اب   َُٰروَن َفَقالُواْ َسَِٰحر  َكذه  ٢٤ إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰن َوَق

. اما هنگامی که موسی، معجزات الهی و دالیل محکم  25

را از جانب ما بر آنان ارائه كرد، ]فرعون و یارانش سرکشی 

کردند و[ گفتند: »پسران كسانى را كه به موسى ایمان 

اند، بكشید و زنانشان را ]براى کنیزی[ زنده نگاه آورده

 دارید«؛ و]لى[ نیرنگ کافران، محكوم به فناست.

هِذيَن   ۡبَنآَء ٱل
َ
ِ ِمۡن ِعنِدنَا قَالُواْ ٱۡقُتلُٓواْ أ ا َجآَءُهم بِٱلۡحَق  فَلَمه

ها فِي   َٰفِرِيَن إِل َءاَمُنواْ َمَعُهۥ َوٱۡسَتۡحُيواْ نَِسآَءُهۡمْۚ َوَما َكۡيُد ٱلَۡك
 ٢٥ َضَلَٰلٖ 

. فرعون گفت: »بگذارید موسى را بکشم؛ و ]چون  26

روردگارش را به یاری بخواند  كسى را ندارد،[ ناگزیر است پ

ترسم که او دینتان را  ]و من از وی هراسی ندارم[. مى

 دگرگون سازد یا در این سرزمین تباهى به بار آورد«.

َخاُف  
َ
ۥٓۖۡ إِن ِٓي أ ۡقُتۡل ُموَسيَٰ َولَۡيۡدُع َربهُه

َ
َوَقاَل فِرَۡعۡوُن َذُرونِٓي أ

ن ُيۡظِهَر فِي 
َ
ۡو أ

َ
َل دِيَنُكۡم أ ِ ن ُيَبد 

َ
ۡرِض ٱلَۡفَسادَ أ

َ
 ٢٦ ٱلۡأ

. موسی گفت: »من از ]شر[ هر متکبری که به روز  27

حساب باور ندارد، به پروردگار خویش و پروردگار شما پناه 

 برم«.می

ها   ِ ُمَتَكب ِٖر ل
ِن ُكل  َوَقاَل ُموَسيَٰٓ إِن ِي ُعۡذُت بَِرب ِي َوَرب ُِكم م 

 ٢٧ يُۡؤِمُن بَِيۡوِم ٱلۡحَِسابِ 

مؤمنی از خانوادۀ فرعون که ایمانش را پنهان . و مرد 28

خواهید این مرد را ]فقط به این  داشت، گفت: »آیا میمی

گوید: "پروردگارم هللا است" و ]در  جرم[ بکشید که می

تان برای تأیید سخنش نیز[ دالیل روشنی از سوی پروردگار

شما آورده است؟ اگر دروغگو باشد، ]گناه[ دروغش بر  

کم[ وست؛ و اگر راست گفته باشد، ]دستعهدۀ خوِد ا

دهد، به شما خواهد  هایی كه وعده مىبرخى از عذاب

تردید، هللا، کسی را که اسرافکار و دروغگوست،  رسید. بی

 کند.هدایت نمی 

ۥٓ   ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَۡكُتُم إِيَمََٰنُه ۡؤِمن  م  َوَقاَل رَُجل  مُّ
ن َيُقوَل رَ 

َ
َتۡقُتلُوَن رَُجلًا أ

َ
ُ َوَقۡد َجآَءُكم بِٱلَۡبي َِنَِٰت  أ ب َِي ٱَّلله

ۖۥۡ َوِإن يَُك   ب ُِكۡمۖۡ َوِإن يَُك َكَِٰذٗبا َفَعلَۡيهِ َكِذبُُه ِمن ره
َ لَا َيۡهِدي   هِذي يَعُِدُكۡمۖۡ إِنه ٱَّلله َصادِٗقا يُِصۡبُكم َبۡعُض ٱل

اب    ٢٨ َمۡن ُهَو ُمۡسرِف  َكذه
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اختیار شماست ]و[ . ای قوم من، امروز فرمانروایى در 29

در این سرزمین ُسلطه دارید؛ ولى اگر سختگیرِى هللا  

دامنگیرمان شود، چه كسى ما را یارى خواهد كرد؟« 

گویم و دانم میفرعون گفت: »من فقط آنچه را صالح می

 كنم«.شما را به راه راست هدایت مى

ۡرِض 
َ
 َفَمن يَنُصُرنَا  َيََٰقۡوِم لَُكُم ٱلُۡملُۡك ٱلَۡيوَۡم َظَِٰهرِيَن فِي ٱلۡأ

ها َمآ   رِيُكۡم إِل
ُ
ْۚ قَاَل فِرَۡعۡوُن َمآ أ ِ إِن َجآَءنَا ِس ٱَّلله

ۡ
ِمنُۢ بَأ

ها َسبِيَل ٱلرهَشادِ ۡهِديُكۡم إِل
َ
َرىَٰ َوَمآ أ

َ
 ٢٩ أ

ترسم عذابی . آن مرد مؤمن گفت: »ای قوم من، می30

همچون عذاب اقوام پیشین ]که از پیامبرانشان سرپیچی 

 بر سرتان بیاید؛  کردند[

ِۡثَل يَوِۡم   َخاُف َعلَۡيُكم م 
َ
هِذٓي َءاَمَن َيََٰقوِۡم إِن ِٓي أ َوَقاَل ٱل

ۡحَزابِ 
َ
 ٣٠ ٱلۡأ

. مانند شیوۀ ]عذاب[ قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی 31

که بعد از آنان بودند؛ در حالی که هللا ستمی برای  

 خواهد. بندگانش نمی 

ِب قَوِۡم 
ۡ
هِذيَن ِمنُۢ َبۡعِدهِۡمْۚ َوَما  ِمۡثَل َدأ نُوٖح وَعَادٖ َوَثُموَد َوٱل

ُ يُرِيُد ُظلۡٗما ل ِلۡعَِبادِ  ٣١ ٱَّلله

ترسم که مردم به . و ای قوم من، از روزی بر شما می32

 خواهند. می فریاد از یکدیگر یاری
َنادِ َخاُف َعلَۡيُكۡم يَوَۡم ٱلته

َ
 ٣٢ َوَيََٰقۡوِم إِن ِٓي أ

روزى كه همگی ]از ترس[ به عقب  . ]همان[  33

گردید و در برابر ]مجازاتِ[ هللا، هیچ محافظى ندارید؛ بازمى 

و هر کس که هللا او را گمراه كند، هیچ هدایتگری نخواهد  

 داشت.

ِ ِمۡن عَاِصٖمِۗ َوَمن   َِن ٱَّلله ُّوَن ُمۡدبِرِيَن َما لَُكم م  يَۡوَم تَُول
ُ َفَما لَُهۥ ِمۡن هَ   ٣٣ ادٖ يُۡضلِِل ٱَّلله

. پیش از این نیز یوسف با دالیل روشن نزدتان آمد؛ اما 34

شما از آنچه برایتان آورده بود پیوسته در شک بودید، تا 

زمانی که از دنیا رفت ]و بر تردیدتان افزوده شد[؛ آنگاه 

گفتید: »هللا هرگز پس از وی پیامبری را مبعوث نخواهد 

 سازد.گونه گمراه میکرد«. هللا، اسرافکارِ بدگمان را این

َولََقۡد َجآَءُكۡم يُوُسُف ِمن َقبُۡل بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَما زِلُۡتۡم فِي  
ا َجآَءُكم بِهِۖۦۡ َحتهيَٰٓ إَِذا َهلََك قُلُۡتۡم لَن َيۡبَعَث  ِمه ٖ م  َشك 

ُ َمۡن ُهَو ُمۡسرِف    ُ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ رَُسولٗاْۚ َكَذَٰلَِك يُِضلُّ ٱَّلله ٱَّلله
ۡرتَاٌب   ٣٤ مُّ

. كسانى كه در مورد آیات الهی ـ بدون اینکه دلیلى 35

خیزند، ]رفتارشان[ نزد هللا  داشته باشند ـ به مجادله برمى

گونه بر دل هر و مؤمنین، سخت ناپسند است. هللا این

 نهد«. ای مهر ]غفلت[ مىمتكبرِ خودكامه

ِ بَِغيِۡر ُسلۡ  هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله َُٰهۡمۖۡ َكبَُر  ٱل تَى
َ
َطٍَٰن أ

ُ عَلَىَٰ   ْْۚ َكَذَٰلَِك َيۡطَبُع ٱَّلله هِذيَن َءاَمُنوا ِ وَِعنَد ٱل َمۡقًتا ِعنَد ٱَّلله
ِ قَلِۡب ُمَتَكب ِٖر َجبهارٖ 

 ٣٥ ُكل 

. فرعون ]به وزیرش[ گفت: »ای هامان، بنای بلندی 36

 هایی برسم؛ برایم بساز؛ شاید به راه
ۡسَبََٰب َوَقاَل 

َ
بۡلُُغ ٱلۡأ

َ
 ٣٦ فِرَۡعۡوُن َيََٰهََٰمَُٰن ٱبِۡن لِي َصۡرٗحا لهَعل ِٓى أ

ها ]که مرا تا عرش الهی ببرد[ تا آسمان هایی در. راه37

به معبود موسی بنگرم ]و از او آگاه شوم[؛ هر چند که من  

گونه، زشتِی کردارِ  پندارم«. اینقطعاً او را دروغگو می

آراسته گشت و از راه ]حق[ بازماند؛ و   فرعون، ]در نظرش[

 نیرنگ فرعون، به زیان و تباهی انجامید.

ُظنُُّهۥ  
َ
لَِع إِلَيَٰٓ إَِلَٰهِ ُموَسيَٰ َوِإن ِي لَأ طه

َ
َِٰت فَأ َمََٰو ۡسَبََٰب ٱلسه

َ
أ

َكَِٰذٗباْۚ َوَكَذَٰلَِك ُزي َِن لِفِرَۡعۡوَن ُسوُٓء َعَملِهِۦ وَُصده َعِن  
بِيِلِۚ َوَما َكۡيُد فِ  ها فِي َتَبابٖ ٱلسه  ٣٧ رَۡعۡوَن إِل

. آن مرد مؤمن گفت: »ای قوم من، از من پیروی کنید تا 38

 شما را به راه راست هدایت کنم.
ۡهِدُكۡم َسبِيَل ٱلرهَشادِ

َ
هِذٓي َءاَمَن َيََٰقوِۡم ٱتهبُِعوِن أ  ٣٨ َوَقاَل ٱل
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ای ]اندک و زودگذر[ . ای قوم من، این زندگی دنیا، بهره39

 و آخرت، سرای جاودان است. است؛
ۡنَيا َمَتَٰع  َوِإنه ٱٓأۡلِخَرةَ ِهَي َداُر   ُة ٱلدُّ َيََٰقۡوِم إِنهَما َهَِٰذهِ ٱلۡحََيوَٰ

 ٣٩ ٱلَۡقَرارِ 

کس کار بدی مرتکب شود، به تناسبِ آن کیفر . هر 40

خواهد دید؛ و مردان و زنان مؤمن و نیکوکار، به بهشت وارد 

شمار برخوردار خواهند متِ بیشوند و در آنجا از نعمی

 شد.

ها ِمۡثلََهاۖۡ َوَمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا   َمۡن َعِمَل َسي ِئَٗة فَلَا ُيجَۡزىَٰٓ إِل
ْوَلَٰٓئَِك يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة  

ُ
نَثيَٰ وَُهَو ُمۡؤِمن  فَأ

ُ
ۡو أ

َ
ِن َذَكٍر أ م 

 ٤٠ يُۡرَزقُوَن فِيَها بَِغيِۡر ِحَسابٖ 

من شما را به راه نجات . ای قوم من، چه شده كه 41

 خوانید؟كنم، و]لى[ شما مرا به آتش فرامىدعوت مى
ارِ  ةِ َوتَۡدُعونَنِٓي إِلَي ٱلنه ۡدُعوُكۡم إِلَي ٱلنهَجوَٰ

َ
 ٤١ ۞َوَيََٰقوِۡم َما لِٓي أ

كنید كه هللا را انكار كنم و چیزى را ]در  . مرا دعوت مى42

اطالعى از آن ندارم؛  قدرت[ با هللا شریک گردانم كه هیچ 

ناپذیر  در حالى كه من شما را به سوى ]پروردگار[ شکست

 خوانم.و آمرزگار فرامى

ۡشرَِك بِهِۦ َما لَيَۡس لِي بِهِۦ ِعلۡم   
ُ
ِ َوأ ۡكُفَر بِٱَّلله

َ
تَۡدُعونَنِي لِأ

َٰرِ  ۡدُعوُكۡم إِلَي ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡغفه
َ
نَا۠ أ

َ
 ٤٢ َوأ

دهید، در دنیا و آخرت ت مى. قطعاً، آنچه مرا به آن دعو43

]توان اجابت[ دعایى را ندارد؛ و بازگشت ما به پیشگاه هللا  

 است، و اسرافكاران ]در کفر و گناه،[ دوزخى هستند.

ۡنَيا َولَا   نهَما تَۡدُعونَنِٓي إِلَۡيهِ لَيَۡس لَُهۥ َدۡعَوة  فِي ٱلدُّ
َ
لَا َجَرَم أ

 َ نَآ إِل نه َمَرده
َ
ۡصَحَُٰب  فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ

َ
نه ٱلُۡمۡسرِفِيَن ُهۡم أ

َ
ِ َوأ ي ٱَّلله

ارِ   ٤٣ ٱلنه

. به زودى سخنان مرا به یاد خواهید آورد؛ و من كار خود 44

كنم؛ زیرا هللا نسبت به ]کردارِ[ بندگان را به هللا واگذار مى

 بیناست«.

 ِْۚ ۡمرِٓي إِلَي ٱَّلله
َ
فَو ُِض أ

ُ
قُوُل لَُكۡمْۚ َوأ

َ
َ  فََسَتۡذُكُروَن َمآ أ  إِنه ٱَّلله

ُۢ بِٱلۡعَِبادِ  ٤٤ بَِصيُر

. هللا او را از آسیب دسیسۀ آنان حفظ نمود و عذاب 45

 سخت، دامنگیر فرعونیان شد.
ْۖۡ وََحاَق أَـِبِل فِرَۡعۡوَن ُسوُٓء   ُ َسي ِـ َاِت َما َمَكُروا َُٰه ٱَّلله فََوقَى

 ٤٥ ٱلَۡعَذابِ 

امگاه بر . همان آتشی كه ]در قبرهایشان[ بامداد و ش46

شوند؛ و روزی که قیامت برپا گردد، ]فرمان آن عرضه مى

 ترین عذاب درآورید«.رسد که:[ »فرعونیان را در سختمی

اَعُة   اْۚ َويَوَۡم َتُقوُم ٱلسه ا وََعِشي ٗ اُر ُيۡعرَُضوَن َعلَۡيَها ُغُدو ٗ ٱلنه
َشده ٱلَۡعَذابِ 

َ
ۡدِخلُٓواْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ

َ
 ٤٦ أ

کنند، ه در آتش دوزخ کشمکش ]و مجادله[ می. آنگاه ك 47

گویند: »ما پیرو مردماِن زیردست به رهبران گمراهگر می

شما بودیم؛ آیا ممكن است بخشى از عذاب آتش را از ما  

 دور کنید؟«

هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرٓواْ   ُؤاْ لِل َعَفَٰٓ ارِ َفَيُقوُل ٱلضُّ وَن فِي ٱلنه َوِإۡذ َيَتَحآجُّ
َِن  إِنها ُكنها لَ  ۡغُنوَن َعنها نَِصيٗبا م  نُتم مُّ

َ
ُكۡم َتَبٗعا َفَهۡل أ

ارِ   ٤٧ ٱلنه

تردید، همۀ ما در گویند: »بی. رهبران گمراهگر می48

آتش خواهیم بود. هللا میان بندگان ]خود[ داورى كرده 

 است«.

َ قَۡد  هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرٓواْ إِنها ُكل   فِيَهآ إِنه ٱَّلله َحَكَم َبيَۡن قَاَل ٱل
 ٤٨ ٱلۡعَِبادِ
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گویند:  . و كسانى كه در آتشند، به نگهبانان دوزخ مى49

»از پروردگارتان بخواهید كه برای یک روز، این عذاب را از ما  

 بردارد«.

ِۡف   ارِ ِلخََزنَةِ َجَهنهَم ٱۡدُعواْ َربهُكۡم ُيخَف  هِذيَن فِي ٱلنه َوَقاَل ٱل
َِن ٱلَۡعذَ   ٤٩ ابِ َعنها يَۡوٗما م 

هاى دهند: »مگر پیامبرانتان نشانه. آنان پاسخ مى50

گویند: »بله«؛ و روشن بر شما ارائه نكردند؟ دوزخیان مى

نتیجه[ درخواست كنید که  گویند: »پس ]بىمأموران مى

 درخواست کافران، ]مردود و[ تباه است«. 

تِيُكۡم رُُسلُُكم بِٱلَۡبي َِنَٰ 
ۡ
َولَۡم تَُك تَأ

َ
ِۚ قَالُواْ  قَالُٓواْ أ ِتِۖ قَالُواْ بَلَىَٰ

ها فِي َضَلَٰلٍ  َٰفِرِيَن إِل ُْۗ َوَما ُدَعَُٰٓؤاْ ٱلَۡك  ٥٠ فَٱۡدُعوا

گمان، ما پیامبران خویش و اهل ایمان را در زندگى . بی51

خیزند، یارى دنیا و روزى كه گواهان ]به شهادت[ برمی

 كنیم.مى

هِذيَن َءاَمنُ  ۡنَيا َويَوَۡم  إِنها لََننُصُر رُُسلََنا َوٱل ةِ ٱلدُّ واْ فِي ٱلۡحََيوَٰ
ۡشَهَٰدُ 

َ
 ٥١ َيُقوُم ٱلۡأ

. روزى كه عذرخواهِى ستمگران سودى به حالشان 52

نخواهد داشت؛ آنان از رحمت الهی به دورند و دشوارى  

 عذاب آخرت را ]در پیش[ دارند.

َٰلِِميَن َمۡعِذَرُتُهۡمۖۡ َولَُهُم ٱللهۡعَنةُ   َولَُهۡم ُسوُٓء  يَۡوَم لَا يَنَفُع ٱلظه
ارِ   ٥٢ ٱلده

اسرائیل . ما ]مقام[ هدایت به موسی بخشیدیم و بنی53

 را وارثان تورات قرار دادیم؛
َِٰٓءيَل   ۡوَرۡثَنا بَنِٓي إِۡسَر

َ
َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلُۡهَدىَٰ َوأ

 ٥٣ ٱلِۡكَتََٰب 

لَۡبَٰبِ ُهٗدى  که[ برای خردمندان، هدایت و پند است.. ]کتابی54
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ٥٤ َوذِۡكَرىَٰ لِأ

. پس ]ای پیامبر، بر آزارِ مشرکان[ شكیبا باش ]كه[  55

قطعاً وعدۀ الهی راست است و براى گناهت آمرزش بخواه  

 و پروردگارت را شامگاه و بامداد، به پاکی ستایش کن. 

 ِ ِ َحق   َوٱۡسَتۡغفِۡر لَِذۢنبَِك وََسب  ۡح ِبحَۡمِد  فَٱۡصبِۡر إِنه وَۡعَد ٱَّلله
َٰرِ   ٥٥ َرب َِك بِٱلَۡعِشي ِ َوٱلِۡإبَۡك

. كسانى كه در مورد آیات الهی ـ بدون اینکه دلیلى در 56

هایشان خیزند، در دلاختیارشان باشد ـ به مجادله برمى

]غرور و[ تکبری است كه هرگز به آن نخواهند رسید؛ پس  

شنوای ]از شرِ آنان[ به هللا پناه ببر كه به راستی، او 

 بیناست.

َُٰهۡم إِن   تَى
َ
ِ بَِغيِۡر ُسلَۡطٍَٰن أ هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله إِنه ٱل

ِۖۡ إِنهُهۥ   ا ُهم بَِبَٰلِغِيهِِۚ فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّلله ها كِبۡر  مه فِي ُصُدورِهِۡم إِل
ِميُع ٱلَۡبِصيرُ   ٥٦ ُهَو ٱلسه

تر از آفرینشِ  بزرگها و زمین . مسلماً آفرینش آسمان57

هاست؛ ]بنابر این برپایِی قیامت، برای هللا دشوار  انسان

 دانند.نیست[؛ ولی بیشتر مردم نمی

اِس َوَلَِٰكنه   ۡكبَُر ِمۡن َخلِۡق ٱلنه
َ
ۡرِض أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو لَخَلُۡق ٱلسه

اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه
َ
 ٥٧ أ

و مؤمنان نیكوكار با  . نابینا و بینا هرگز برابر نیستند،58

بدكاران یكسان نخواهند بود؛ ]ولى[ عدۀ كمى از شما پند  

 پذیرید. مى

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيُر َوٱل
َ
َوَما يَۡسَتوِي ٱلۡأ

ُرونَ  ا َتَتَذكه َٰلَِحَِٰت َولَا ٱلُۡمِسٓيُءْۚ قَلِيلٗا مه  ٥٨ ٱلصه

رسد؛ که روز قیامت فرامی. هیچ تردیدی در این نیست 59

 آورند.ولی بیشتر مردم ایمان نمی 
اِس لَا   ۡكثََر ٱلنه

َ
ها َرۡيَب فِيَها َوَلَِٰكنه أ اَعَة ٓأَلتَِية  ل إِنه ٱلسه

 ٥٩ يُۡؤِمُنونَ 
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. پروردگارتان فرمود: »مرا به دعا بخوانید، تا ]دعای[ 60

شما را اجابت کنم. کسانی که از عبادت من سرکشی 

 شوند«.ند، به زودی با خواری به جهنم وارد میکنمی

هِذيَن   ۡسَتِجۡب لَُكۡمْۚ إِنه ٱل
َ
َوَقاَل َربُُّكُم ٱۡدُعونِٓي أ

 ٦٠ يَۡسَتۡكبُِروَن َعۡن ِعَباَدتِي َسَيۡدُخلُوَن َجَهنهَم َداِخرِينَ 

. هللا است كه شب را برایتان پدید آورد تا در آن آرامش  61

خش ]قرار داد تا به تالش پردازید[. بیابید و روز را روشنى

به راستى، هللا نسبت به مردم ]لطف و[ بخشش دارد؛  

 گزارند.ولى بیشتر مردم سپاس نمی 

َهاَر ُمۡبِصًراْۚ   هۡيَل لِتَۡسُكُنواْ فِيهِ َوٱلنه هِذي َجَعَل لَُكُم ٱل ُ ٱل ٱَّلله
ۡكثَرَ 

َ
اِس َوَلَِٰكنه أ َ لَُذو فَۡضٍل عَلَى ٱلنه اِس لَا  إِنه ٱَّلله  ٱلنه

 ٦١ يَۡشُكُرونَ 

. این است هللا، پروردگار شما ]که[ آفرینندۀ هر  62

حق[ جز او نیست؛ پس  موجودی ]است[. هیچ معبودی ]به

 شوید؟چگونه ]از عبادت او[ منحرف می

هيَٰ   ن
َ
ها ُهَوۖۡ فَأ ََٰه إِل هٓا إَِل ِ َشۡيٖء ل

ُ َربُُّكۡم َخَٰلُِق ُكل  َٰلُِكُم ٱَّلله َذ
 ٦٢ ونَ تُۡؤَفكُ 

. به همین صورت، كسانى كه آیات الهی را انكار 63

 گردند. كنند نیز ]از حق[ منحرف میمى
ِ َيجَۡحُدونَ  هِذيَن َكانُواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله  ٦٣ َكَذَٰلَِك يُۡؤَفُك ٱل

. هللا است که زمین را قرارگاه و آسمان را سرپناهتان 64

ورتگرى كرد و مقرر داشت و شما را صورتگرى كرد و نیكو ص

های پاكیزه به شما روزى داد؛ این است هللا،  از نعمت

پروردگار شما؛ پس پر برکت و بزرگوار است هللا که پروردگار  

 جهانیان است.

َمآَء بَِناٗٓء   ۡرَض قََراٗرا َوٱلسه
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ُ ٱل ٱَّلله

ِنَ  ۡحَسَن ُصَوَرُكۡم َوَرَزَقُكم م 
َ
َرُكۡم فَأ ي َِبَِٰتِۚ  وََصوه  ٱلطه

ُ َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ُ َربُُّكۡمۖۡ َفَتَباَرَك ٱَّلله َٰلُِكُم ٱَّلله  ٦٤ َذ

حق[ جز او . هللا زنده ]و پاینده[ است و معبودى ]به65

نیست؛ پس او را با خلوص اعتقاد بخوانید. ستایش و  

 سپاس مخصوص هللا، پروردگار جهانیان است.

يَنُۗ ٱلۡحَۡمُد  ُهَو ٱلَۡحيُّ لَٓا  ِ ها ُهَو فَٱۡدُعوهُ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  ََٰه إِل إَِل
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ٦٥ َّلِله

. ]ای پیامبر،[ بگو: »من از عبادت افرادى كه شما به 66

ام؛ زیرا خوانید، نهى شدهجاى هللا ]به نیایش[ مى

هاى روشنی از جانب پروردگارم به من رسیده است نشانه

ام كه ]تنها[ در برابر پروردگار جهانیان تسلیم ن یافتهو فرما

 باشم«.

ا  ِ لَمه هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ۡعُبَد ٱل
َ
ۡن أ

َ
۞قُۡل إِن ِي نُِهيُت أ

  ِ ۡسلَِم لَِرب 
ُ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ب ِي َوأ َجآَءنَِي ٱلَۡبي َِنَُٰت ِمن ره

 ٦٦ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

را از خاک، و سپس   . او تعالی ذاتی است كه شما67

]طى مراحل مختلف[ از نطفه و آنگاه خون بسته ]= جنین  

ابتدایى[ آفرید؛ سپس شما را ]به صورت[ كودكى ]به دنیا[  

دهد تا به حد رشد ]و کمال نیرو[ آورد، و امكان مىمى

کنید تا[ سالخورده ها زندگی می برسید؛ سپس ]سال

واهند شد و شوید. برخی از شما دچار مرگِ زودرس خمی

دهد[ تا به اجل معی ن برسید؛ ]به گروهى دیگر امكان می

 باشد که بیندیشید.

ِن تَُراٖب ُثمه ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمه ِمۡن َعلََقةٖ   هِذي َخلََقُكم م  ُهَو ٱل
ُكۡم ُثمه لَِتُكونُواْ   ُشده

َ
ُثمه ُيخۡرُِجُكۡم ِطۡفلٗا ُثمه لَِتۡبلُُغٓواْ أ

ي  ُشُيوٗخاْۚ َوِمنُكم مه  َسم ٗ َجلٗا مُّ
َ
ۖۡ َولَِتۡبلُُغٓواْ أ هيَٰ ِمن َقۡبُل ن ُيَتَوف

 ٦٧ َولََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ 

میرانَد و هنگامی کند و می. او ذاتی است که زنده می68

گوید: »موجود خواهد، تنها به آن میکه چیزی را می

 شود.درنگ[ موجود میشو«؛ پس ]بی

هِذي يُۡحِيۦ َويُِميُتۖۡ  ۡمٗرا فَإِنهَما َيُقوُل لَُهۥ  ُهَو ٱل
َ
 فَإَِذا قََضيَٰٓ أ

 ٦٨ ُكن َفَيُكونُ 
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. آیا ندیدی کسانی که دربارۀ آیات الهی مجادله 69

 گردند؟کنند، چگونه ]از راه حق[ منحرف میمی
هيَٰ يُۡصَرفُونَ  ن

َ
ِ أ هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
 ٦٩ أ

که كتاب ]آسمانى[ و پیام پیامبران ما را دروغ . کسانی 70

 شمردند، به زودى ]نتیجۀ کردارشان را[ خواهند دانست.
رَۡسلَۡنا بِهِۦ رُُسلََناۖۡ فََسۡوَف 

َ
بُواْ بِٱلِۡكَتَِٰب َوبَِمآ أ هِذيَن َكذه ٱل

 ٧٠ َيۡعلَُمونَ 

. آنگاه كه غل و زنجیر بر گردنشان قرار گرفته و كشیده 71

 شوند.می
َلَِٰسُل يُۡسَحُبونَ  ۡعَنَٰقِِهۡم َوٱلسه

َ
ۡغَلَُٰل فِٓي أ

َ
 ٧١ إِذِ ٱلۡأ

. ]ابتدا[ در آب داغ ]و[ سپس در آتش دوزخ افروخته  72

 شوند.مى
ارِ يُۡسَجُرونَ   ٧٢ فِي ٱلۡحَِميِم ُثمه فِي ٱلنه

شود: »چیزهایی که شریک . سپس به آنان گفته می73

 دادید، کجا هستند؟ مى]هللا[ قرار 
ۡيَن َما ُكنُتۡم تُۡشِرُكونَ 

َ
 ٧٣ ُثمه قِيَل لَُهۡم أ

. ]همان معبودانی که آنها را[ به جای هللا ]عبادت 74

کردید[. آنان گویند: »از ]نظر[ ما ناپدید شدند؛ گویی ما می

خواندیم«.  هرگز پیش از این چیزی را ]به عبادت[ نمی

 کند.مراه میگونه هللا کافران را گاین

هۡم نَُكن نهۡدُعواْ ِمن َقۡبُل   ِۖۡ قَالُواْ َضلُّواْ َعنها بَل ل ِمن ُدوِن ٱَّلله
َٰفِرِينَ  ُ ٱلَۡك اْۚ َكَذَٰلَِك يُِضلُّ ٱَّلله  ٧٤ َشۡيـ ٗ

. این ]عذاب[ از آن جهت است كه به ناحق در زمین  75

 فروختید.كردید و فخر مى شادمانى و سرمستى مى
َٰلُِكم بَِما  ِ َوبَِما  َذ ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق 

َ
ُكنُتۡم َتۡفرَُحوَن فِي ٱلۡأ

 ٧٥ ُكنُتۡم َتۡمرَُحونَ 

های جهنم وارد شوید و جاودانه در آنجا . ]اکنون[ از در76

بمانید. و ]به راستى که[ جایگاه متكبران چه بد  

 ]جایگاهى[ است!

ََٰب َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهاۖۡ  بَۡو
َ
فَبِۡئَس َمۡثَوى  ٱۡدُخلُٓواْ أ

 ٧٦ ٱلُۡمَتَكب ِِرينَ 

. ]ای پیامبر، بر آزار مشرکان[ شکیبا باش که وعدۀ 77

هایی را كه به آنان  الهی حق است؛ و اگر برخى از مجازات

ایم، ]در زندگی[ به تو بنماییم یا ]پیش از نزول وعده داده

عذاب،[ جان تو را بگیریم، در هر حال، به پیشگاه ما 

 شوند ]و راه گریزی از عذاب ندارند[. ه مى بازگرداند

هِذي نَعُِدُهۡم   ا نُرِيَنهَك َبۡعَض ٱل ْۚ فَإِمه ِ َحق   فَٱۡصبِۡر إِنه وَۡعَد ٱَّلله
َينهَك فَإِلَۡيَنا يُرَۡجُعونَ  ۡو َنَتَوفه

َ
 ٧٧ أ

ایم كه ]سرگذشت[ . پیش از تو نیز پیامبرانی فرستاده 78

ایم و ]سرگذشت[ رده برخى از آنان را برایت حكایت ك

ایم؛ و هیچ رسولى  برخى دیگر را حكایت نكرده

اى ارائه كند؛ و آنگاه  توانست بدون فرمان الهی معجزهنمی 

كه فرمان هللا ]براى پاداش و كیفر[ فرارسد، به حق و 

اندیشان زیانكار خواهند  عدالت داورى خواهد شد و باطل

 بود.

ِن  ۡرَسلَۡنا رُُسلٗا م 
َ
ن قََصۡصَنا َعلَۡيَك  َولََقۡد أ َقۡبلَِك ِمۡنُهم مه

تَِي  
ۡ
ن يَأ

َ
هۡم َنۡقُصۡص َعلَۡيَكُۗ َوَما َكاَن لِرَُسوٍل أ ن ل َوِمۡنُهم مه

ِ وََخِسَر   ِ قُِضَي بِٱلۡحَق  ۡمُر ٱَّلله
َ
ِْۚ فَإَِذا َجآَء أ ها بِإِۡذِن ٱَّلله أَـِبيٍَة إِل

 ٧٨ ُهَنالَِك ٱلُۡمۡبِطلُونَ 

ارپایان را برایتان آفرید تا از برخى براى . هللا است که چه79

 سوارى و از برخى براى تغذیه استفاده كنید. 
نَۡعََٰم لِتَۡرَكُبواْ ِمۡنَها َوِمۡنَها 

َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ُ ٱل ٱَّلله

ُكلُونَ 
ۡ
 ٧٩ تَأ
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. و سودهای دیگری نیز در آنها برایتان است؛ و ]نیز[  80

که در دل دارید برسید؛  برای آنکه سوار بر آنها به مقصدی

خواهید[ منتقل  ها ]به هر جا که میو بر آنها و بر کشتی

 شوید.می

َولَُكۡم فِيَها َمَنَٰفُِع َولَِتۡبلُُغواْ َعلَۡيَها َحاَجٗة فِي ُصُدورُِكۡم  
 ٨٠ وََعلَۡيَها وَعَلَى ٱلُۡفلِۡك ُتحَۡملُونَ 

نشان های ]قدرت و تدبیرِ[ خود را به شما . هللا نشانه81

های الهی را انکار دهد؛ پس کدام یک از نشانهمی

 کنید؟می

ِ تُنِكُرونَ  يه َءاَيَِٰت ٱَّلله
َ
 ٨١ َويُرِيُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ فَأ

اند تا ببینند سرانجاِم . آیا مشرکان در زمین نگشته82

کسانی که پیش از آنان بودند، چگونه بوده است؟ آن اقوام  

تر بود و آثار و بناهای اینها افزونگذشته، نفراتشان از 

بیشتری در زمین پدید آورده بودند؛ اما ]در هنگام نزول  

 عذاب،[ دستاورد آنان سودى به حالشان نداشت.

هِذيَن   َٰقَِبُة ٱل ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع
َ
فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

 
َ
ۡكثََر ِمۡنُهۡم َوأ

َ
ۡرِض  ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكانُٓواْ أ

َ
َشده قُوهٗة َوَءاثَاٗرا فِي ٱلۡأ

ا َكانُواْ يَۡكِسُبونَ  ۡغَنيَٰ َعۡنُهم مه
َ
 ٨٢ َفَمآ أ

هاى روشن به  . هنگامى كه پیامبرانشان با نشانه83

سراغشان آمدند، به دانش و كاردانِى خود سرمست ]و از  

توحید، رویگردان[ شدند و همان عذابى كه آن را مسخره 

 گیرشان شد.كردند، دامنمى

َِن   ا َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت فَرُِحواْ بَِما ِعنَدُهم م  فَلَمه
ا َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ   ٨٣ ٱلۡعِلِۡم وََحاَق بِِهم مه

. هنگامی که عذاب ما را دیدند، گفتند: »تنها به هللا  84

ودیم،  ایمان آوردیم و معبودانی را که شریک او قرار داده ب 

 کنیم«. انکار می

ِ وَۡحَدهُۥ َوَكَفۡرنَا بَِما ُكنها  َسَنا قَالُٓواْ َءاَمنها بِٱَّلله
ۡ
ۡواْ بَأ

َ
ا َرأ فَلَمه

 ٨٤ بِهِۦ ُمۡشِركِينَ 

آوردنشان به هنگام مشاهدۀ عذاب، هیچ  . اما ایمان85

سودی نداشت. این سنت الهی ]که در هنگام عذاب، توبۀ  

همواره[ در مورد بندگاِن هللا   گردد، کسی پذیرفته نمی

 اند.جارى بوده است؛ و در این هنگام، کافران زیانكار شده

ِ ٱلهتِي قَۡد   َسَناۖۡ ُسنهَت ٱَّلله
ۡ
ۡواْ بَأ

َ
ا َرأ فَلَۡم يَُك يَنَفُعُهۡم إِيَمَُٰنُهۡم لَمه

َٰفُِرونَ   ٨٥ َخلَۡت فِي ِعَبادِهۖۦِۡ وََخِسَر ُهَنالَِك ٱلَۡك
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فصلت سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ حمٓ  . حم ]حا. میم[ 1

. ]این قرآن،[ از سوی هللا بخشندۀ مهربان نازل شده 2

 است.
ِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ  َِن ٱلره  ٢ تَنِزيل  م 

برای مردمی که  . کتابی است که آیاتش به زبان عربی، 3

 دانند، به شیوایی و روشنی بیان شده است.می
ا ل َِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ  لَۡت َءاَيَُٰتُهۥ قُۡرَءانًا َعَربِي ٗ ِ  ٣ كَِتَٰب  فُص 

دهنده است؛ ولی بیشتر دهنده و بیم. ]کتابی[ بشارت4

 شنوند. مردم رویگردانند و ]حقایق را[ نمی
 
َ
ۡعرََض أ

َ
 ٤ ۡكثَرُُهۡم َفُهۡم لَا يَۡسَمُعونَ بَِشيٗرا َونَِذيٗرا فَأ

های ما نسبت به آنچه ما را دعوت  . مشرکان گفتند: »دل5

تفاوتى[ قرار دارد و در کنی در پوششی ]از بىمی

هایمان سنگینی است و میان ما و تو فاصله است؛  گوش

 پس تو به کارِ خود مشغول باش و ما نیز به کارِ خود«.

ا تَۡدُعونَآ إِلَۡيهِ َوفِٓي َءاَذانَِنا َوۡقر   َوَقالُواْ قُلُوبَُنا  ِمه ِكنهةٖ م 
َ
فِٓي أ

َِٰملُونَ   ٥ َوِمنُۢ بَيۡنَِنا َوبَۡينَِك ِحَجاب  فَٱۡعَمۡل إِنهَنا َع

. ]ای پیامبر، به آنان[ بگو: »من فقط بشرى همچون شما 6

شود: »معبوِد  هستم ]با این تفاوت[ كه به من وحى مى

یگانه؛ پس به او روى آورید و از او  شما، معبودى است 

 آمرزش بخواهید؛ و واى به حال مشركان!«

نهَمآ إَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه   
َ
ِۡثلُُكۡم يُوَحيَٰٓ إِلَيه أ نَا۠ بََشر  م 

َ
قُۡل إِنهَمآ أ

 ٦ َوَِٰحد  فَٱۡسَتقِيُمٓواْ إِلَۡيهِ َوٱۡسَتۡغفُِروُهُۗ َوَوۡيل  ل ِلُۡمۡشِركِينَ 

پردازند و آخرت را انكار زكات نمى  . همان کسانی که7

 كنند.مى
ةَ وَُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم َكَٰفُِرونَ  َكوَٰ هِذيَن لَا يُۡؤتُوَن ٱلزه  ٧ ٱل

ۡجٌر َغيُۡر   پایان دارند.. ]ولى[ مؤمناِن نیكوكار پاداشى بى 8
َ
َٰلَِحَِٰت لَُهۡم أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل

 ٨ َمۡمُنونٖ 

. بگو: آیا به آن ]خالقِ توانمندی[ كه زمین را در دو روز  9

شوید؟  ورزید و همتایانى برایش قائل مىآفرید، کفر می

 این ]آفریدگار یکتاست که[ پروردگار جهانیان است.

ۡرَض فِي يَۡوَميِۡن  
َ
هِذي َخلََق ٱلۡأ ئِنهُكۡم لََتۡكُفُروَن بِٱل

َ
۞قُۡل أ

 َ َٰلَِك َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ َوَتجَۡعلُوَن ل نَداٗداْۚ َذ
َ
ۥٓ أ  ٩ ُه

های استواری بر روى زمین پدید . او طى چهار روز، کوه10

آورد و خیر و بركتِ فراوان در آن نهاد و رزق و روزِی آن را  

 كنندگان مقد ر نمود.اندازۀ نیازِ تقاضادرست به 

َر فِيَهآ  وََجَعَل فِيَها َرَوَِٰسَي ِمن فَۡوقَِها َوَبََٰرَك  فِيَها َوَقده
آئِلِينَ  يهاٖم َسَواٗٓء ل ِلسه

َ
ۡربََعةِ أ

َ
ََٰتَها فِٓي أ قَۡو

َ
 ١٠ أ

. آنگاه به آسمان پرداخت، در حالى كه ]هنوز به صورت[  11

دودی بود؛ و به آسمان و زمین گفت: »خواه یا ناخواه، از درِ  

تسلیم درآیید«. آن دو گفتند: »با میل، از درِ تسلیم 

 مدیم«.درآ

َمآِء َوِهَي ُدَخان  َفَقاَل لََها َولِلَۡأۡرِض   ُثمه ٱۡسَتَوىَٰٓ إِلَي ٱلسه
تَيَۡنا َطآئِعِينَ 

َ
ۡو َكرٗۡها قَالََتآ أ

َ
 ١١ ٱئۡتَِيا َطوۡعًا أ
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. سپس آن تودۀ گاز را به صورت هفت آسمان، در دو 12

اش را وحى كرد؛ و  روز آفرید و به هر آسمانى برنامه

هایى ]از ستارگان[ آراستیم و ]آن را  ا را با چراغ آسمان دنی

از شرِ شیاطین[ حفظ نمودیم؛ این است تقدیر ]پروردگارِ[ 

 ناپذیرِ دانا. شکست

ِ َسَمآٍء  
ۡوَحيَٰ فِي ُكل 

َ
َُٰهنه َسۡبَع َسَمََٰواٖت فِي يَوَۡميِۡن َوأ َفَقَضى

ۡنَيا بَِمَصَٰبِيَح  َمآَء ٱلدُّ ۡمرََهاْۚ َوَزيهنها ٱلسه
َ
َٰلَِك َتۡقِديُر  أ وَِحۡفٗظاْۚ َذ

 ١٢ ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡعلِيمِ 

. ]ای پیامبر،[ اگر آنان ]از پذیرشِ اسالم[ روی گرداندند،  13

اى مانند صاعقه ]هالکت قوم[  بگو: »من شما را از صاعقه

 دهم«. عاد و ثمود هشدار مى

ِۡثَل  نَذۡرتُُكۡم َصَٰعَِقٗة م 
َ
ۡعرَُضواْ َفُقۡل أ

َ
َصَٰعَِقةِ عَادٖ  فَإِۡن أ

 ١٣ َوَثُمودَ 

آمدند  . آنگاه كه پیامبران الهی پیاپی به سراغشان می14

]با این پیام[ كه: »جز هللا را عبادت نکنید«، آنان ]در پاسخ[  

خواست ]پیاِم هدایتگری گفتند: »اگر پروردگارمان مىمی

كرد. ما پیامى را كه شما بفرستد،[ فرشتگانى نازل مى

 كنیم«. [ آن هستید باور نمى مأمور ]ابالغ

ها   ل
َ
يِۡديِهۡم َوِمۡن َخلۡفِِهۡم أ

َ
إِۡذ َجآَءۡتُهُم ٱلرُُّسُل ِمنُۢ َبيِۡن أ

نَزَل َمَلَٰٓئَِكٗة فَإِنها بَِمآ  
َ
ۖۡ قَالُواْ لَۡو َشآَء َربَُّنا لَأ َ ها ٱَّلله َتۡعُبُدٓواْ إِل

ۡرِسلُۡتم بِهِۦ َكَٰفُِرونَ 
ُ
 ١٤ أ

ورزیدند و ناحق در زمین تکبر می. اما ]قوم[ عاد به 15

گفتند: »چه كسى نیرومندتر از ماست؟« آیا می

دانستند هللا ]آن خالق یکتایی[ كه آنان را آفریده، نمى 

نیرومندتر از آنان است؟ ولى ]با لجاجت[ آیات ما را انكار 

 كردند. مى

ِ وَ  ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق 
َ
ا عَاد  فَٱۡسَتۡكبَُرواْ فِي ٱلۡأ مه

َ
َشدُّ  فَأ

َ
َقالُواْ َمۡن أ

  ۡۖ َشدُّ ِمۡنُهۡم قُوهٗة
َ
هِذي َخلََقُهۡم ُهَو أ َ ٱل نه ٱَّلله

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
ۖۡ أ ًة ِمنها قُوه

 ١٥ وََكانُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َيجَۡحُدونَ 

. سرانجام تندبادى سرد و سخت در روزهایى شوم بر  16

ندگى دنیا  آنان فرستادیم تا عذابِ رسوایى ]و خفت[ را در ز

تر است و به آنان بچشانیم؛ ولى عذاب آخرت رسواكننده

 ]از هیچ سو[ یارى نخواهند شد.

حَِساٖت ل ُِنِذيَقُهۡم   يهاٖم نه
َ
ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم رِيٗحا َصۡرَصٗرا فِٓي أ

َ
فَأ

ۡخَزىَِٰۖ  
َ
ۡنَياۖۡ َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ ةِ ٱلدُّ َعَذاَب ٱلۡخِۡزِي فِي ٱلۡحََيوَٰ

 ١٦  لَا يُنَصُرونَ وَُهمۡ 

. و اما قوم ثمود را نیز هدایت كردیم؛ ولى آنان كوردلى 17

را به هدایت ترجیح دادند و به ]سزاى[ دستاوردشان،  

 بار، آنان را فراگرفت؛ صاعقۀ عذابِ خفت

ا َثُموُد َفَهَديَۡنَُٰهۡم فَٱۡسَتَحبُّواْ ٱلَۡعَميَٰ عَلَى ٱلُۡهَدىَٰ   مه
َ
َوأ

َخَذۡتُهۡم َصَٰعِ 
َ
 ١٧ َقُة ٱلَۡعَذاِب ٱلُۡهوِن بَِما َكانُواْ يَۡكِسُبونَ فَأ

. و كسانى را كه ایمان آورده و ]از گناه و نافرمانی[ پروا 18

 كردند، نجات دادیم.مى
هِذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ َيتهُقونَ   ١٨ َوَنجهۡيَنا ٱل

. ]ای پیامبر، یاد کن از[ روزى كه دشمنان هللا را به  19

كنند و ]از پراكندگى[ آتِش دوزخ احضار مىسوى 

 دارند، بازمی 

ارِ َفُهۡم يُوزَُعونَ  ِ إِلَي ٱلنه ۡعَدآُء ٱَّلله
َ
 ١٩ َويَۡوَم ُيحَۡشُر أ

رسند، گوش و چشم و . تا هنگامی که به دوزخ می20

اند بر ضد شان دادهپوستشان به کارهایی که انجام می

 دهند.گواهى می

بَۡصَٰرُُهۡم   َحتهيَٰٓ إَِذا َما 
َ
َجآُءوَها َشِهَد َعلَيِۡهۡم َسۡمُعُهۡم َوأ

 ٢٠ وَُجلُوُدُهم بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 
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گویند: »چرا علیه ما گواهی . آنان به پوست خود می21

گویند: »هللا ]همان خالق دادید؟« ]در جواب[ می

توانمندی[ كه همه موجودات را گویا كرده، ما را نیز به  

رده است؛ و اوست كه نخستین بار شما را سخن درآو

آفرید و ]سرانجام، همگی[ به پیشگاه او بازگردانده 

 شوید«.مى

هِذٓي   ُ ٱل نَطَقَنا ٱَّلله
َ
َوَقالُواْ ِلجُلُوِدهِۡم لَِم َشِهدتُّۡم َعلَۡيَناۖۡ قَالُٓواْ أ

ةٖ َوِإلَۡيهِ تُرۡ  َل َمره وه
َ
ِۚ وَُهَو َخلََقُكۡم أ نَطَق ُكله َشۡيٖء

َ
 ٢١ َجُعونَ أ

كردید، نه از آن بابت . شما كه ]گناهانتان را[ پنهان نمى22

و پوستتان علیه شما  كردید گوش و چشمبود كه تصور مى

کردید هللا بر بسیارى از  دهند؛ بلكه گمان می گواهى نمى

 كنید، آگاه نیست.اعمالى كه مى

ن يَۡشَهَد َعلَۡيُكۡم سَ 
َ
ۡمُعُكۡم َولَٓا  َوَما ُكنُتۡم تَۡستَتُِروَن أ

َ لَا َيۡعلَُم   نه ٱَّلله
َ
بَۡصَُٰرُكۡم َولَا ُجلُوُدُكۡم َوَلَِٰكن َظَننُتۡم أ

َ
أ

ا َتۡعَملُونَ  ِمه  ٢٢ َكثِيٗرا م 

. این پندار شما دربارۀ پروردگارتان بود كه موجب هالكت 23

 شما گردید و ]سرانجام[ زیانكار شدید. 
هِذي َظَننتُ  َٰلُِكۡم َظنُُّكُم ٱل َُٰكۡم  َوَذ ۡرَدى

َ
م بَِرب ُِكۡم أ

َِن ٱلَۡخَِٰسِرينَ  ۡصَبۡحُتم م 
َ
 ٢٣ فَأ

. اگر شكیبایى و تحمل كنند ]یا نكنند[، آتش  24

جایگاهشان است؛ و اگر طلب رضایت ]و آمرزش[ كنند، 

 پذیرفته نخواهد شد.

هُهۡمۖۡ َوِإن  اُر َمۡثٗوى ل َِن  فَإِن يَۡصبُِرواْ فَٱلنه يَۡسَتۡعتُِبواْ َفَما ُهم م 
 ٢٤ ٱلُۡمۡعَتبِينَ 

. ما همنشینانى ]از شیاطین[ بر آنان گماشتیم که  25

]کارهای[ گذشته و ]آرزوهاى[ آینده را در نظرشان 

گونه،[ فرمان ]عذاب[ در مورد آنان تحقق  آراستند؛ و ]این

یافت و به عذاب اقوام گمراهی از جن و انس که پیش از  

 گمان، آنان زیانكار بودند.دند گرفتار شدند. بىآنان بو

يِۡديِهۡم َوَما  
َ
ا َبيَۡن أ ۞َوَقيهۡضَنا لَُهۡم قَُرنَآَء فََزيهُنواْ لَُهم مه

َمٖم قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِِهم  
ُ
َخلَۡفُهۡم وََحقه َعلَۡيِهُم ٱلَۡقۡوُل فِٓي أ

ِ َوٱلۡإِنِسِۖ إِنهُهۡم َكانُواْ َخَٰسِ  َِن ٱلِۡجن   ٢٥ ِرينَ م 

. کافران ]که در برابر حق عاجز گشته بودند[ گفتند: »به  26

این قرآن گوش نکنید و در ]هنگام تالوت[ آن، جنجال به راه  

 اندازید ]و سخنان بیهوده بگویید[؛ باشد که پیروز گردید«.

هِذيَن َكَفُرواْ لَا تَۡسَمُعواْ لَِهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن َوٱلَۡغۡواْ فِي هِ  َوَقاَل ٱل
 ٢٦ لََعلهُكۡم َتۡغلُِبونَ 

چشانیم و آنان را بر  . یقیناً عذاب سختی به کافران می27

 دهیم.اساس ]جزای[ بدترین کارهایشان کیفر می
  
َ
ۡسَوأ

َ
هِذيَن َكَفُرواْ َعَذاٗبا َشِديٗدا َولََنۡجزِيَنهُهۡم أ فَلَُنِذيَقنه ٱل

هِذي َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ٢٧ ٱل

زاى دشمنان هللا: آتشی كه در آن . این است س28

سكونتِ جاودان دارند؛ به كیفر آنكه آیات ما را انكار 

 كردند. مى

ُۢ بَِما   ۖۡ لَُهۡم فِيَها َداُر ٱلۡخُلِۡد َجَزآَء اُر ِ ٱلنه ۡعَدآِء ٱَّلله
َ
َٰلَِك َجَزآُء أ َذ

 ٢٨ َكانُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َيجَۡحُدونَ 

یند: »پروردگارا،  گو. کافران ]به هنگام عذاب[ می29

مان ]افرادى[ از دو گروه جن و انس را كه عامل گمراهى

بودند، به ما نشان بده که لگدمالشان كنیم تا از همه  

 تر شوند«. ذلیل

  ِ َضلهانَا ِمَن ٱلِۡجن 
َ
هَذيِۡن أ رِنَا ٱل

َ
هِذيَن َكَفُرواْ َربهَنآ أ َوَقاَل ٱل

قَۡدامِ 
َ
ۡسَفلِينَ َوٱلۡإِنِس َنجَۡعلُۡهَما َتحَۡت أ

َ
 ٢٩ َنا لَِيُكونَا ِمَن ٱلۡأ
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. ]اما[ كسانى كه گفتند: »پروردگار ما هللا است« 30

سپس ]از عبادت و بندگى غیر او سر باز زدند و بر اعتقاد 

خود[ پایداری کردند، ]هنگام فرا رسیدن مرگشان[ 

گویند:[ »نترسید و آیند، ]و مىفرشتگان بر آنان فرود مى

نداشته باشید؛ و شما را بشارت باد به بهشتی که  اندوه 

 شدید!به آن وعده داده می

ُل َعلَۡيِهُم   ُ ُثمه ٱۡسَتَقَُٰمواْ تَتَنَزه هِذيَن قَالُواْ َربَُّنا ٱَّلله إِنه ٱل
بِۡشُرواْ بِٱلۡجَنهةِ ٱلهتِي ُكنُتۡم  

َ
ها َتخَافُواْ َولَا َتحَۡزنُواْ َوأ ل

َ
ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ

 ٣٠ ونَ تُوَعدُ 

. ما در زندگى دنیا و آخرت دوستدار شماییم، و در 31

بهشت هرچه دلتان بخواهد و درخواست كنید، در اختیار 

 شماست. 

ۡنَيا َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَُكۡم فِيَها   ةِ ٱلدُّ ۡولَِيآؤُُكۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ
َ
َنحُۡن أ

ُعونَ  نُفُسُكۡم َولَُكۡم فِيَها َما تَده
َ
 ٣١ َما تَۡشَتِهٓي أ

ِۡن َغُفورٖ رهِحيمٖ  . به عنوان پذیرایى از جانب آمرزگارى مهربان«.32  ٣٢ نُُزلٗا م 

گفتارتر از آن کس كه به سوى هللا دعوت  . کیست خوش33

گوید:  نماید و می دهد و به شایستگى عمل میمی

 »تسلیم ]اوامر الهی[ هستم؟« 

 ِ ن َدعَآ إِلَي ٱَّلله ِمه ۡحَسُن قَۡولٗا م 
َ
 وََعِمَل َصَٰلِٗحا َوَقاَل َوَمۡن أ

 ٣٣ إِنهنِي ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمينَ 

. ]هرگز[ نیکی و بدی یکسان نیست. همواره به  34

اى كه بهتر است، پاسخ بده كه در آن صورت،  شیوه

]خواهی دید[ همان كسى كه بین تو و او دشمنى بود،  

 همچون دوستى مهربان ]و دلسوز[ گشته است. 

ۡحَسُن  َولَا تَۡسَتوِي 
َ
ْۚ ٱۡدَفۡع بِٱلهتِي ِهَي أ ي ِئَُة ٱلۡحََسَنُة َولَا ٱلسه

نهُهۥ َولِيٌّ َحمِيم  
َ
هِذي بَيَۡنَك َوبَۡيَنُهۥ َعَدََٰوة  َكأ  ٣٤ فَإَِذا ٱل

. تنها شكیبایان و کسانی كه بهرۀ بزرگی ]از ایمان و 35

 رسند.اخالق[ دارند، به چنین مقامى مى
ه  ََٰهآ إِل ى ٍ  َوَما يُلَقه ها ُذو َحظ  ََٰهآ إِل ى هِذيَن َصبَُرواْ َوَما يُلَقه ا ٱل

 ٣٥ َعِظيمٖ 

ای از جانب شیطان تو را فراگرفت، . و هر گاه وسوسه36

 به هللا پناه ببر كه یقیناً او شنوای داناست. 
ِۖۡ إِنهُهۥ ُهَو   ۡيَطَِٰن نَۡزغ  فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّلله ا يَنزََغنهَك ِمَن ٱلشه َوِإمه

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٣٦ ٱلسه

هاى ]توان و تدبیر[ او، شب و روز و خورشید  . از نشانه37

و ماه است. در برابر خورشید و ماه سجده نكنید؛ بلكه اگر  

کنید، بر هللا كه آنها را آفریده است تنها او را عبادت می

 سجده کنید.

ۡمُس َوٱ  َهاُر َوٱلشه هۡيُل َوٱلنه ْۚ لَا تَۡسُجُدواْ  َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ ٱل لَۡقَمُر
هِذي َخلََقُهنه إِن ُكنُتۡم   ۡمِس َولَا لِلَۡقَمرِ َوْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل ٱل لِلشه

 ٣٧ إِيهاهُ َتۡعُبُدونَ 

هایی از نیایش او تعالی[ تكبر ورزیدند، . و اگر ]گروه38

]فرشتگان و[ مقربان درگاه پروردگارت، شب و روز، بدون 

 ستایند. کی میخستگى او را به پا

هۡيِل   هِذيَن ِعنَد َرب َِك يَُسب ُِحوَن لَُهۥ بِٱل فَإِِن ٱۡسَتۡكبَُرواْ فَٱل
َهارِ وَُهۡم لَا يَۡسـ َُموَن۩  ٣٨ َوٱلنه

هاى ]قدرت[ الهى این است كه زمین  . از جمله نشانه39

بینى که چون باران بر آن  خشک و فرسوده را مى

رویاند[ و ]و گیاه می آیدریزیم، به جنبش درمیفرومی 

كند؛ آن ]پروردگار توانمندی[ كه زمین  ]گیاهانش[ رشد می

كند، مردگان را نیز زنده خواهد كرد. به راستی را زنده مى

 كه او تعالی بر هر كارى تواناست.

نَزلَۡنا َعلَۡيَها 
َ
ۡرَض َخَِٰشَعٗة فَإَِذآ أ

َ
نهَك تََرى ٱلۡأ

َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

ْۚ إِنهُهۥ  ٱلَۡمآَء  ۡحَياَها لَُمۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰٓ
َ
هِذٓي أ ٱۡهتَزهۡت َوَربَۡتْۚ إِنه ٱل

ِ َشۡيٖء قَِديرٌ 
 ٣٩ عَلَىَٰ ُكل 
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. ]گفتار و رفتارِ[ كسانى كه در مورد آیات ما كجروى ]و 40

كنند بر ما پوشیده نخواهند بود. آیا كسی آن را تحریف[ مى

یا کسی كه در روز  افتد بهتر است میكه به آتش ]دوزخ[ 

خواهید انجام رستاخیز ]از عذاب[ ایمن است؟ هر چه مى

 كنید بیناست. تردید، هللا به آنچه مىدهید كه بی

َفَمن يُلَۡقىَٰ  
َ
ُۗ أ هِذيَن يُلِۡحُدوَن فِٓي َءاَيَٰتَِنا لَا َيخَۡفۡوَن َعلَۡيَنآ إِنه ٱل

تِٓي 
ۡ
ن يَأ م مه

َ
ارِ َخيٌۡر أ َءاِمٗنا يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ ٱۡعَملُواْ َما  فِي ٱلنه

 ٤٠ ِشۡئُتۡم إِنهُهۥ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيرٌ 

. کسانی كه این قرآن را كه براى ]هدایت[شان آمده 41

اند، ]در قیامت عذاب خواهند شد[. این  است، انكار كرده

 ناپذیر. ]کالِم الهی،[ كتابى است شكست

هِذيَن   ا َجآَءُهۡمۖۡ َوِإنهُهۥ لَِكَتٌَٰب  إِنه ٱل ِۡكرِ لَمه َكَفُرواْ بِٱلذ 
 ٤١ َعزِيز  

. سخن باطل، نه از پیش رو و نه از پشت سرش ]= از  42

یابد و از جانب هیچ جهت و از هیچ نظری[ به آن راه نمی

 ]پروردگارِ[ حکیِم ستوده نازل شده است.

تِيهِ ٱلَۡبَِٰطُل ِمنُۢ َبيِۡن يََديۡ 
ۡ
ها يَأ ِۡن  ل هِ َولَا ِمۡن َخلۡفِهِۖۦۡ تَنِزيل  م 

 ٤٢ َحِكيٍم َحمِيدٖ 

. ]ای پیامبر، کافران[ همان ]سخنان باطلی[ را به تو  43

گمان، گفتند. بىگویند که به پیامبران پیش از تو نیز میمی

 پروردگارت آمرزش و ]در عین حال،[ كیفرى دردناک دارد.

ها َما قَۡد قِ  ا ُيَقاُل لََك إِل يَل لِلرُُّسِل ِمن َقۡبلَِكْۚ إِنه َربهَك  مه
لِيمٖ 

َ
 ٤٣ لَُذو َمۡغفَِرةٖ َوُذو ِعَقاٍب أ

. اگر قرآن را ]به زباِن[ غیرعربی نازل كرده بودیم، کافران  44

گفتند: »چرا آیاتش ]عربی نیست و[ به روشنی بیان مى

نشده است؟ کتابی غیرعربی و پیامبری عرب؟« ]ای  

بگو: »این كتاب، براى مؤمنان مایۀ هدایت پیامبر، به آنان[ 

آورند، در و شفاست و کسانی كه ایمان نمی

هایشان سنگینى است و قرآن برایشان نامفهوم  گوش

 زنند«.است؛ ]گویى[ آنان را از راهى دور صدا می

ۥٓۖۡ   َُٰتُه لَۡت َءاَي ِ ا لهَقالُواْ لَۡولَا فُص  ۡعَجِمي ٗ
َ
َولَۡو َجَعلَۡنَُٰه قُۡرَءانًا أ

هِذيَن   ْۚ َوٱل هِذيَن َءاَمُنواْ ُهٗدى وَِشَفآء  ُۗ قُۡل ُهَو لِل َءا۬ۡعَجِمي   وََعَربِي  
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
لَا يُۡؤِمُنوَن فِٓي َءاَذانِِهۡم َوۡقر  وَُهَو َعلَۡيِهۡم َعًميِۚ أ

كَانِۭ بَعِيدٖ   ٤٤ ُيَناَدۡوَن ِمن مه

ن  . ما به موسى كتاب ]تورات[ دادیم؛ اما در ]مورد[ آ45

اختالف]نظر[ پدید آمد؛ و اگر فرمانى از پروردگارت ]در مورِد  

درنگ[ مهلت و آزمایش[ از پیش مقرر نشده بود، ]بى

شد. کافران ]نیز[ در مورِد قرآن در تردید میانشان داورى مى

 اند. و بدگمانى 

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب فَٱۡخُتلَِف فِيهِِۚ َولَۡولَا َكلَِمة   
ِۡنُه  سَ  ٖ م  ب َِك لَُقِضَي بَيَۡنُهۡمْۚ َوِإنهُهۡم لَِفى َشك  َبَقۡت ِمن ره

 ٤٥ ُمرِيبٖ 

. هر کس کاری شایسته كند، به سود خوِد اوست؛ و 46

هر کس بدى كند، به زیان خویش بد كرده است؛ و 

 کند.پروردگار تو هرگز به بندگان ستم نمی

ۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ َومَ  ُۗ َوَما َربَُّك  مه َسآَء َفَعلَۡيَها
َ
ۡن أ

َٰٖم ل ِلَۡعبِيدِ   ٤٦ بَِظله

. آگاهى از ]لحظۀ وقوع[ قیامت، تنها به هللا مربوط  47

اش و باردارى و وضع اى از شكوفهاست؛ و خروجِ هر میوه

اى، با آگاهِى اوست؛ و روزی كه ]هللا[ به  حمِل هر ماده

»افرادى كه ]در قدرت،[ شریک من  دهد: مشركان ندا مى

جستید[ كجا  كردید ]و به آنان توسل میتصور مى

گویند: »اکنون در برابر تو اعتراف هستند؟« آنان می

كنیم كه هیچ یک از ما ]بر درستِى اعتقاد مشرکانۀ مى

 خود[ گواه نیست«. 

اَعةِِۚ َوَما َتخُۡرُج ِمن َثَمَرَٰٖت  ِۡن  ۞إِلَۡيهِ يَُردُّ ِعلُۡم ٱلسه م 
ها بِعِلِۡمهۚۦِْ َويَوَۡم   نَثيَٰ َولَا تََضُع إِل

ُ
ۡكَماِمَها َوَما َتحِۡمُل ِمۡن أ

َ
أ

ََٰك َماِمنها ِمن َشِهيدٖ  ۡيَن ُشَرَكآِءي قَالُٓواْ َءاَذنه
َ
 ٤٧ ُيَنادِيِهۡم أ
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خواندند، از گاه خود[ مى. آنچه در گذشته ]تكیه48

چ راه گریزی یابند كه هیشود و درمىنظرشان ناپدید می 

 ]از آتش عذاب الهی[ نخواهند داشت.

ِن   ۖۡ َوَظنُّواْ َما لَُهم م  ا َكانُواْ يَۡدُعوَن ِمن َقۡبُل وََضله َعۡنُهم مه
حِيٖص   ٤٨ مه

ناپذیر است، و]لى[ اگر  . انسان در تمناى خیر، خستگی49

 بدى به او برسد، مأیوس و دلسرد خواهد شد.
ها يَۡسـ َُم ٱلۡإِنَسَُٰن مِ  رُّ َفَيـ ُوس   ل ُه ٱلشه سه ن ُدعَآِء ٱلۡخَيِۡر َوِإن مه

 ٤٩ َقُنوط  

رسد، رحمتى از . و اگر پس از رنجی كه به انسان مى50

گوید: »این  جانب خویش به او برسانیم، ]مغرورانه[ مى

كنم قیامت برپا شود، و اگر حق من است، و گمان نمى 

انده شوم،  ]هم واقع شود و[ به سوى پروردگارم بازگرد

های[ نیکویی نزدش خواهم داشت«.  ]ثروت و پاداش 

مسل ماً کافران را از عملكردشان آگاه خواهیم ساخت و 

 چشانیم. عذابى سخت به آنان می

ۡتُه لََيُقولَنه َهََٰذا   آَء َمسه ِنها ِمنُۢ َبۡعِد َضره َذقَۡنَُٰه َرۡحمَٗة م 
َ
َولَئِۡن أ

اَعَة قَآ  ُظنُّ ٱلسه
َ
ئَِمٗة َولَئِن رُِّجۡعُت إِلَيَٰ َرب ِٓي إِنه لِي  لِي َوَمآ أ

هِذيَن َكَفُرواْ بَِما َعِملُواْ   ِۚ فَلَُننَب ِئَنه ٱل ِعنَدهُۥ لَلُۡحۡسَنيَٰ
ِۡن َعَذاٍب َغلِيٖظ   ٥٠ َولَُنِذيَقنهُهم م 

بخشیم، ]با سرمستى[ . هرگاه نعمتی به انسان می51

آورد[ و یگرداند ]و شکر نعمت را به جای نمروى مى

شود؛ و هنگامى كه رنجی متکبرانه ]از حق[ دور می

آید، ]به درگاه ]همچون فقر و بیماری[ به سراغش می

 الهی[ دعا و درخواست فراوان دارد.

ُه   ۡعرََض َونَـ َا ِبجَانِبِهِۦ َوِإَذا َمسه
َ
ۡنَعۡمَنا عَلَى ٱلۡإِنَسَِٰن أ

َ
َوِإَذآ أ

رُّ فَُذو ُدعَآٍء َعرِيٖض   ٥١ ٱلشه

. ]ای پیامبر، به کافران[ بگو: »به من بگویید اگر ]قرآن[  52

از جانب هللا باشد و شما به آن کافر شوید، کیست 

تر از کسی كه ]با وجود آشکار بودِن حق،[ در گمراه

 پایان ]با آن[ قرار دارد؟« ستیزی بى

ِ ُثمه َكَفۡرتُم بِهِ  َرَءۡيُتۡم إِن َكاَن ِمۡن ِعنِد ٱَّلله
َ
ۦ َمۡن  قُۡل أ

ۡن ُهَو فِي ِشَقاقِۭ بَعِيدٖ  َضلُّ ِممه
َ
 ٥٢ أ

هاى ]توان و  . ]در این دنیا و در هنگامۀ قیامت،[ نشانه53

تدبیر[ خود را در آفاق ]جهان[ و در ]وجود[ خودشان به آنان  

نشان خواهیم داد تا برایشان روشن شود كه قرآن حق  

چیزی گواه  است. آیا كافى نیست كه پروردگارت بر هر 

 است؟

نهُه  
َ
نُفِسِهۡم َحتهيَٰ يَتََبيهَن لَُهۡم أ

َ
َسنُِريِهۡم َءاَيَٰتَِنا فِي ٱٓأۡلَفاِق َوفِٓي أ

ِ َشۡيٖء َشِهيدٌ 
نهُهۥ عَلَىَٰ ُكل 

َ
َولَۡم يَۡكِف بَِرب َِك أ

َ
ُۗ أ  ٥٣ ٱلۡحَقُّ

. آگاه باشید كه آنان در مورد دیدار پروردگارشان ]در  54

! ]و[ آگاه باشید كه هللا بر همه چیز قیامت[ تردید دارند

 احاطه دارد! 

ِ َشۡيٖء  
لَٓا إِنهُهۥ بِكُل 

َ
ِن ل َِقآِء َرب ِِهۡمُۗ أ لَٓا إِنهُهۡم فِي ِمۡريَةٖ م 

َ
أ

حِيُۢط  ٥٤ مُّ
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 سوره  شوری   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ حمٓ  . حم ]حا. میم[. 1

 ٢ ٓعٓسقٓ  . عسق ]عین. سین. قاف[. 2

ناپذیر حکیم، بر تو و پیامبران پیش از تو  . هللا شکست3

 فرستد.چنین وحى مى
ُ ٱلَۡعزِيُز   هِذيَن ِمن َقۡبلَِك ٱَّلله َكَذَٰلَِك يُوِحٓي إِلَۡيَك َوِإلَي ٱل

 ٣ ٱلۡحَِكيمُ 

ها و زمین است متعلق به اوست؛ و او . هرچه در آسمان4

 بلندمرتبه و بزرگ است. 
ۡرِضِۖ وَُهَو ٱلَۡعلِىُّ ٱلَۡعِظيمُ 

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو  ٤ لَُهۥ َما فِي ٱلسه

ها ]از شکوه و عظمت الهی[ از  . نزدیک است آسمان5

ان را با فراز یکدیگر بشكافند، و فرشتگان، پروردگارش

كنند و براى ساكنان زمین ]كه توبه  ستایش تقدیس مى

طلبند. آگاه باشید كه هللا آمرزندۀ اند[ آمرزش مىكرده

 مهربان است.

ْۚ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَُسب ُِحوَن   ۡرَن ِمن فَۡوقِِهنه َُٰت َيَتَفطه َمََٰو تَكَاُد ٱلسه
 ۡ َ ُهَو  ِبحَۡمِد َرب ِِهۡم َويَۡسَتۡغفُِروَن لَِمن فِي ٱل لَٓا إِنه ٱَّلله

َ
ۡرِضِۗ أ

َ
أ

 ٥ ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ 

. ]ای پیامبر،[ هللا خود مراقبِ ]رفتارِ[ كسانى است كه  6

اند و تو كارگزار ]و غیر او را ]دوست و[ کارسازِ خود برگزیده 

 مسئول رفتار[ آنان نیستى.

 ُ ۡولَِيآَء ٱَّلله
َ
ۦٓ أ خَُذواْ ِمن ُدونِهِ هِذيَن ٱته َحفِيٌظ َعلَۡيِهۡم َوَمآ  َوٱل

نَت َعلَۡيِهم بَِوكِيلٖ 
َ
 ٦ أ

. ما قرآن را این گونه به زبان عربی بر تو وحى كردیم تا 7

اهل مکه و ساكنان اطرافش را بیم دهى و در مورد روز 

محشر ـ که تردیدی در وقوعش نیست ـ به آنان هشدار 

اند و گروهى در آتش  دهى. ]آن روز،[ گروهى بهشتى

 ن. سوزا

مه ٱلُۡقَرىَٰ َوَمۡن  
ُ
ا ل ُِتنِذَر أ وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك قُۡرَءانًا َعَربِي ٗ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

َحۡولََها َوتُنِذَر يَوَۡم ٱلۡجَۡمِع لَا َريَۡب فِيهِِۚ فَرِيق  فِي ٱلۡجَنهةِ  
عِيرِ   ٧ َوَفرِيق  فِي ٱلسه

خواست، همۀ مردم را امتی واحد ]که هللا را  . اگر هللا مى8

داد؛ ولى ]به انسان اختیار  به یگانگی عبادت کنند[ قرار مى

داد؛ او تعالی[ هر کس را بخواهد، به رحمت خویش  

آورد؛ و مشرکان هیچ کارساز و یاورى نخواهند درمی

 داشت.

ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن يُۡدِخُل َمن يََشآُء   مه
ُ
ُ لَجََعلَُهۡم أ َولَۡو َشآَء ٱَّلله

ٖ َولَا نَِصيرٍ فِي َرۡحمَتِهۚۦِْ وَ  ِن َولِي  َٰلُِموَن َما لَُهم م   ٨ ٱلظه

. آیا آنان به جای او کسی ]دیگر را به عنوان دوست و[ 9

اند؟ حال آنكه كارساز ]جهانیان[ هللا است و کارساز برگزیده 

 كند و بر هر كارى تواناست.اوست كه مردگان را زنده مى

ۡولَِيآ 
َ
ۦٓ أ خَُذواْ ِمن ُدونِهِ ِم ٱته

َ
ُ ُهَو ٱلَۡولِيُّ وَُهَو يُۡحِي  أ ۖۡ فَٱَّلله َء

ِ َشۡيٖء قَِدير  
 ٩ ٱلَۡمۡوتَيَٰ وَُهَو عَلَىَٰ ُكل 

. ]بگو: »ای مردم،[ هر اختالفى بین شماست،  10

اش با هللا است. این است هللا، پروردگار من؛ بر او  داورى

 آیم«. ام و به پیشگاهش بازمیتوکل كرده

ُ   َوَما ٱۡخَتلَۡفُتۡم فِيهِ  َٰلُِكُم ٱَّلله ِْۚ َذ ۥٓ إِلَي ٱَّلله ِمن َشۡيٖء فَُحۡكُمُه
نِيُب 

ُ
 ١٠ َرب ِي َعلَۡيهِ تَوَكهلُۡت َوِإلَۡيهِ أ
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ها و زمین است؛ همسرانى از  . او آفرینندۀ آسمان11

]جنسِ[ خود شما برایتان قرار داد و از چهارپایان نیز جفت  

هد. هیچ  دآفرید؛ به این صورت، تعداد شما را افزایش مى

 چیز همانند هللا نیست و همو شنوا و بیناست.

نُفِسُكۡم  
َ
ِۡن أ ۡرِضِۚ َجَعَل لَُكم م 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو فَاِطُر ٱلسه

ۡزَوَٰٗجا يَۡذَرؤُُكۡم فِيهِِۚ لَيَۡس َكِمۡثلِهِۦ  
َ
نَۡعَِٰم أ

َ
ۡزَوَٰٗجا َوِمَن ٱلۡأ

َ
أ

ِميُع ٱلَۡبِصيرُ  ۖۡ وَُهَو ٱلسه  ١١ َشۡيء 

ها و زمین از آِن اوست؛ های[ آسمان]گنجینه . کلید12

دارد ]نعمت و[ روزی را بر هر کس که بخواهد، گسترده می

 گرداند. به راستی که او بر هر چیزی داناست. و یا تنگ می

ِۡزَق لَِمن يََشآُء   ۡرِضِۖ يَبُۡسُط ٱلر 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو لَُهۥ َمَقالِيُد ٱلسه

ِ َشۡيٍء عَ 
ْۚ إِنهُهۥ بِكُل   ١٢ لِيم  َويَۡقِدُر

. از دین همان را براى شما مقرر كرد كه به نوح امر 13

كرده بود؛ و نیز آنچه به تو وحى كردیم و آنچه به ابراهیم و 

موسى و عیسى امر كردیم؛ اینكه: »دین را برپا نگاه دارید 

فرقه نشوید ]و اختالف نورزید[«.  و در مورد آن فرقه

آمده است. هللا است  ]پذیرشِ[ دعوت تو بر مشركان گران 

دهد و[ به سوى  كه هر كس را بخواهد ]توفیقِ عبادت می

گزیند؛ و هر کس را ]که توبه کند و به  خویش برمى

 درگاهش[ بازآید، به سوى خویش هدایت خواهد كرد.

وَۡحۡيَنآ 
َ
هِذٓي أ يَٰ بِهِۦ نُوٗحا َوٱل يِن َما َوصه ِ َِن ٱلد  ۞َشَرَع لَُكم م 

قِيُمواْ  إِلَۡيَك َوَما وَصه 
َ
ۡن أ

َ
ۖۡ أ ۦٓ إِبَۡرَٰهِيَم َوُموَسيَٰ وَِعيَسيَٰٓ ۡيَنا بِهِ

قُواْ فِيهِِۚ َكبَُر عَلَى ٱلُۡمۡشِركِيَن َما تَۡدُعوُهۡم   يَن َولَا َتَتَفره ِ ٱلد 
ُ َيجَۡتِبٓي إِلَۡيهِ َمن يََشآُء َويَۡهِدٓي إِلَۡيهِ َمن يُنِيُب   ١٣ إِلَۡيهِِۚ ٱَّلله

کِم نبوتِ پیامبر بر کافران عرضه  . هنگامی که دالیل مح14

خواهى ]و حسادتی[ كه بینشان شد، آنان از روی برترى

بود، راه تفرقه پیمودند؛ و اگر فرمان پروردگارت ]در مورِد  

مهلت و تأخیرِ عذاب[ تا زمانى معین، از پیش مقرر نشده 

شد؛ و اما پس از  درنگ[ میانشان داورى مىبود، ]بی

نكار و اختالف آنان[ وارثان كتاب ]تورات و  کافران ]و به دلیل ا

 انجیل نیز[ در مورد قرآن، سخت در تردید و بدگمانى

 هستند.

ُۢا بَيَۡنُهۡمْۚ   ها ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡم َبۡغَي قُٓواْ إِل َوَما َتَفره
ي لهُقِضيَ  َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
ب َِك إِلَيَٰٓ أ  بَيَۡنُهۡمْۚ  َولَۡولَا َكلَِمة  َسَبَقۡت ِمن ره

ِۡنُه   ٖ م  ورِثُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم لَِفى َشك 
ُ
هِذيَن أ َوِإنه ٱل

 ١٤ ُمرِيبٖ 

. ]ای پیامبر، مردم را[ به سوی این ]آیین الهی[ دعوت  15

های اى پایداری كن و از هوسکن و چنان كه فرمان یافته

ازل هایی كه هللا نآنان پیروى نكن و بگو: »به همۀ کتاب

ام كه در برابر شما به كرده است ایمان دارم و فرمان یافته

عدالت رفتار كنم. هللا پروردگار ما و شماست. ]نتیجۀ[  

اعمال ما براى ماست و ]نتیجۀ[ اعمال شما براى شما؛ 

هیچ ]دشمنی و[ جدالی بین ما و شما نیست. هللا همۀ  

  ما را ]در قیامت[ جمع خواهد كرد و بازگشت ]همه[ به

 سوی اوست«. 

ۡهَوآَءُهۡمۖۡ َوقُۡل  
َ
ِمۡرَتۖۡ َولَا تَتهبِۡع أ

ُ
َٰلَِك فَٱۡدُعۖۡ َوٱۡسَتقِۡم َكَمآ أ فَلَِذ

ۡعِدَل بَيَۡنُكُمۖۡ  
َ
ِمۡرُت لِأ

ُ
ُ ِمن كَِتَٰٖبِۖ َوأ نَزَل ٱَّلله

َ
َءاَمنُت بَِمآ أ

 َ ۡعَمَٰلُُكۡمۖۡ ل
َ
ۡعَمَٰلَُنا َولَُكۡم أ

َ
ُ َربَُّنا َوَربُُّكۡمۖۡ لََنآ أ َة  ٱَّلله ا ُحجه

ُ َيجَۡمُع بَيَۡنَناۖۡ َوِإلَۡيهِ ٱلَۡمِصيرُ   ١٥ بَيَۡنَنا َوبَۡيَنُكُمۖۡ ٱَّلله

. كسانى كه دربارۀ هللا ]و دین او[ پس از آن كه ]دعوت  16

او از سوی مردم منصف[ پذيرفته شد، به مجادله  

پایه پردازند، حج تشان نزد پروردگارشان ]باطل و[ بىمى

شود و عذابى یبانگیرشان مى است؛ خشم ]الهی[ گر

 سخت ]در پیش[ دارند. 

ُتُهۡم   ِ ِمنُۢ َبۡعِد َما ٱۡسُتِجيَب لَُهۥ ُحجه وَن فِي ٱَّلله هِذيَن ُيحَآجُّ َوٱل
َداِحَضٌة ِعنَد َرب ِِهۡم وََعلَۡيِهۡم َغَضب  َولَُهۡم َعَذاب   

 ١٦ َشِديدٌ 

 حق نازل كرده. هللا است که قرآن و مقیاس عدالت را به17

 دانی؟ شاید قیامت نزدیک باشد.است؛ و تو چه می
ِ َوٱلِۡميَزاَنُۗ َوَما يُۡدرِيَك لََعله   نَزَل ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 

َ
هِذٓي أ ُ ٱل ٱَّلله

اَعَة قَرِيب    ١٧ ٱلسه
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. كسانى كه قیامت را باور ندارند، ]با تمسخر و[ به  18

ر خواهند؛ و كسانى كه ]به روزِ جزا[ باوشتاب آن را مى

دانند كه حق است، از آن هراسانند. آگاه دارند و مى

كنند، باشید! کسانی كه در مورد قیامت، جدل و انكار مى

 پایانى قرار دارند.در گمراهِى بى

هِذيَن َءاَمُنواْ   هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بَِهاۖۡ َوٱل يَۡسَتۡعِجُل بَِها ٱل
نهَها ٱلۡ 

َ
هِذيَن ُيَماُروَن  ُمۡشفُِقوَن ِمۡنَها َويَۡعلَُموَن أ لَٓا إِنه ٱل

َ
ُۗ أ حَقُّ

اَعةِ لَِفى َضَلَِٰۭل بَعِيدٍ   ١٨ فِي ٱلسه

بین ]و مهربان[ است؛ به  . هللا نسبت به بندگانش باریک19

بخشد؛ و او توانای  هر کس بخواهد، روزی می

 ناپذیر است. شکست

 ۡۖ ُ لَِطيُفُۢ بِعَِبادِهِۦ يَۡرُزُق َمن يََشآُء وَُهَو ٱلَۡقوِيُّ  ٱَّلله
 ١٩ ٱلَۡعزِيزُ 

اش بركت . کسی كه كِشت آخرت را بخواهد، به كِشته20

بخشیم؛ و هر کس ]تنها[ كِشت دنیا را بخواهد، در  مى

اى نخواهد  دهیم؛ و]لى[ در آخرت بهرهاختیار او قرار مى

 داشت.

َمن َكاَن  َمن َكاَن يُرِيُد َحۡرَث ٱٓأۡلِخَرةِ نَزِۡد لَُهۥ فِي َحۡرثِهِۖۦۡ وَ 
ۡنَيا نُۡؤتِهِۦ ِمۡنَها َوَما لَُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ِمن   يُرِيُد َحۡرَث ٱلدُّ

 ٢٠ نهِصيٍب 

. آیا ]مشرکان[ معبودانى دارند كه بدون اجازۀ هللا،  21

اند؟ اگر ُحكِم قطعى ]قوانین[ دینى برایشان مقرر كرده

[ درنگ]براى مهلت دادن به گناهکاران[ در میان نبود، ]بى

شد؛ و ستمکاران عذابی دردناک ]در  میانشان داورى مى

 پیش[ دارند. 

  ْۚ ُ َذنُۢ بِهِ ٱَّلله
ۡ
يِن َما لَۡم يَأ ِ َِن ٱلد  ۡم لَُهۡم ُشَرَكَُٰٓؤاْ َشَرُعواْ لَُهم م 

َ
أ

َٰلِِميَن لَُهۡم   َولَۡولَا َكلَِمُة ٱلَۡفۡصِل لَُقِضَي بَيۡنَُهۡمُۗ َوِإنه ٱلظه
لِيم  

َ
 ٢١ َعَذاٌب أ

ر روز قیامت،[ ستمکاران را از دستاوردشان هراسان . ]د22

بینى و ]خواهی دید که كیفر آن کارها[ دامنگیرشان مى

های بهشتند؛ هر چه  است؛ ولى مؤمنان نیكوكار در باغ 

بخواهند، نزد پروردگارشان دارند؛ فضل ]و بخشِش[ بزرگ  

 همین است. 

ا َكَسُبواْ  َٰلِِميَن ُمۡشفِقِيَن ِممه هِذيَن  تََرى ٱلظه ُۢ بِِهۡمُۗ َوٱل وَُهَو َواقُِع
ا   َٰلَِحَِٰت فِي َرۡوَضاِت ٱلۡجَنهاِتِۖ لَُهم مه َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه

َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡضُل ٱلَۡكبِيرُ   ٢٢ يََشآُءوَن ِعنَد َرب ِِهۡمْۚ َذ

. این همان ]فضیلتی[ است كه هللا به بندگان مؤمن و  23

پیامبر،[ بگو: »در برابر این دهد. ]ای نیكوكارش بشارت مى

خواهم؛ جز ]رعایتِ دوستی رسالت، پاداشى از شما نمى 

و[ محبتِ خویشاوندى؛ و هر کس ]در این راستا[ اقدام 

افزاییم. به  نیكویى كند، بر پاداشش در آن ]مورد[ مى

 راستی كه هللا آمرزگارى قدرشناس است.

  ُ ُر ٱَّلله ِ هِذي يُبَش  َٰلَِك ٱل هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  َذ ِعَباَدهُ ٱل
ةَ فِي   ها ٱلَۡمَوده ۡجًرا إِل

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ أ

َ
هٓا أ َٰلَِحَِٰتِۗ قُل ل ٱلصه

  َ ِۗ َوَمن َيۡقتَرِۡف َحَسَنٗة نهزِۡد لَُهۥ فِيَها ُحۡسًناْۚ إِنه ٱَّلله ٱلُۡقۡربَيَٰ
 ٢٣ َغُفور  َشُكورٌ 

د[ به هللا دروغ نسبت گویند: »]محم. آیا مشرکان مى24

نهد؛ و]لى[  داده است؟« اگر هللا بخواهد، بر دل تو ُمهر مى

كند و حق را با سخنان ]و تمهیداتِ[ هللا باطل را محو مى

 ها داناست.نشانَد؛ كه او به راز دلخویش به كرسى مى

ِ َكِذٗباۖۡ فَإِن يََشإِ  ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله
َ
ُ َيخۡتِۡم عَلَىَٰ  أ ٱَّلله

  ُۢ ۦْٓۚ إِنهُهۥ َعلِيُم ُ ٱلَۡبَِٰطَل َويُِحقُّ ٱلۡحَقه بِكَلَِمَٰتِهِ قَلۡبَِكُۗ َويَۡمُح ٱَّلله
ُدورِ   ٢٤ بَِذاِت ٱلصُّ

ها پذیرد و از بدی. اوست که توبۀ بندگانش را می25

 داند. كنید مىگذرد و آنچه مىدرمى
ۡوبَةَ  هِذي َيۡقَبُل ٱلته ي ِـ َاِت  وَُهَو ٱل  َعۡن ِعَبادِهِۦ َويَۡعُفواْ َعِن ٱلسه

 ٢٥ َويَۡعلَُم َما َتۡفَعلُونَ 
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پذیرد و از فضِل  . او ]درخواستِ[ مؤمناِن نیكوكار را مى26

افزاید؛ و کافران عذابى سخت خویش بر ]پاداش[ آنان مى

 ]در پیش[ دارند. 

 َٰ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه لَِحَِٰت َويَزِيُدُهم  َويَۡسَتِجيُب ٱل
َٰفُِروَن لَُهۡم َعَذاب  َشِديد   ِن فَۡضلِهۚۦِْ َوٱلَۡك  ٢٦ م 

داد، . اگر هللا روزِى ]برخى از[ بندگانش را گشایش مى27

اى كه  اندازهكردند؛ ولى به در زمین ستم و سركشى مى

دارد؛ زیرا او قطعاً به ]حال[ بندگانش آگاه  بخواهد مقرر مى

 و بیناست.

ۡرِض َوَلَِٰكن  ۞وَ 
َ
ِۡزَق لِعَِبادِهِۦ لََبَغۡواْ فِي ٱلۡأ ُ ٱلر  لَۡو بََسَط ٱَّلله

ُۢ بَِصير   ْۚ إِنهُهۥ بِعَِبادِهِۦ َخبِيُر ا يََشآُء ُِل بَِقَدرٖ مه  ٢٧ ُينَز 

. او ذاتی است كه باران را پس از نومیدى ]مردم[  28

گسترد؛ و او تعالی فرستد و رحمت خویش را مىمى

 ستوده است. كارساز و 

ۚۥْ   ُِل ٱلَۡغۡيَث ِمنُۢ َبۡعِد َما َقَنُطواْ َويَنُشُر َرۡحمََتُه هِذي ُينَز  وَُهَو ٱل
 ٢٨ وَُهَو ٱلَۡولِيُّ ٱلۡحَِميدُ 

ها و هاى ]توان و تدبیر[ او، آفرینش آسمان. از نشانه29

اى است كه در آنها پراكنده كرده زمین و موجودات زنده

 آورى آنها نیز تواناست.، بر جمعاست؛ و هر گاه اراده كند 

ۡرِض َوَما بَثه فِيِهَما ِمن  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ َخلُۡق ٱلسه

 ٢٩ َدآبهةِٖۚ وَُهَو عَلَىَٰ َجمۡعِِهۡم إَِذا يََشآُء قَِدير  

. هر مصیبتی که به شما رسد، به خاطر کارهایی 30

بسیاری ]از گناهانتان[ اید؛ و ]هللا[ از است که انجام داده

 کند.گذشت می 

يِۡديُكۡم َويَۡعُفواْ  
َ
ِصيَبةٖ فَبَِما َكَسَبۡت أ ِن مُّ َصََٰبُكم م 

َ
َوَمآ أ

 ٣٠ َعن َكثِيٖر 

. شما هرگز در زمین ]و آسمان، هللا را[ به تنگ  31

آورید؛ و در برابر هللا هیچ كارساز و یاورى نخواهید نمى 

 داشت.

نُتم بُِمۡعِجزِ 
َ
ِ  َوَمآ أ ِن ُدوِن ٱَّلله ۡرِضِۖ َوَما لَُكم م 

َ
يَن فِي ٱلۡأ

ٖ َولَا نَِصيرٖ   ٣١ ِمن َولِي 

های های ]توان و تدبیرِ[ الهی، کشتی. از نشانه32

 پیکری است که در دریاها در حرکتند.کوه
ۡعَلَٰمِ 

َ
 ٣٢ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ ٱلۡجََوارِ فِي ٱلَۡبۡحرِ َكٱلۡأ

ها[ گردانَد تا ]کشتیساكن مى . اگر هللا بخواهد، باد را33

حركت بمانند. به راستى در این ]امر،[ براى  بر پهنۀ دریا بى

 هایى است. هر شكیباى سپاسگزاری، نشانه

ۦْٓۚ إِنه فِي   ِ ِيَح َفَيۡظلَلَۡن َرَواكَِد عَلَىَٰ َظۡهرِه  يُۡسِكِن ٱلر 
ۡ
إِن يََشأ

ِ َصبهارٖ َشُكورٍ 
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل   ٣٣ َذ

ها را به کیفر  یا ]اگر بخواهد، سرنشیناِن[ آن کشتی .34

سازد؛ در حالی که او از بسیاری ]از  اعمالشان نابود می

 کند.گذشت می گناهان[ 

ۡو يُوبِۡقُهنه بَِما َكَسُبواْ َويَۡعُف َعن َكثِيٖر 
َ
 ٣٤ أ

. ]تا موجب عبرت باشد[ و كسانى كه در مورد آیات ما  35

بدانند كه ]اگر عذاب الهی خیزند، به مجادله برمى

 فرارسد،[ راه گریزى نخواهند داشت.

حِيٖص  ِن مه هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَٰتَِنا َما لَُهم م   ٣٥ َويَۡعلََم ٱل

های  . ]ای مردم،[ آنچه به شما داده شده است، نعمت 36

]گذراِى[ زندگى دنیاست؛ و آنچه نزد هللا است، براى 

تر كنند، بهتر و پاینده پروردگارشان توکل مىمؤمنانى كه بر 

 است.

  ِ ۡنَياْۚ َوَما ِعنَد ٱَّلله ةِ ٱلدُّ ِن َشۡيٖء َفَمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ وتِيُتم م 
ُ
َفَمآ أ

هِذيَن َءاَمُنواْ وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم َيَتوَكهلُونَ  ۡبَقىَٰ لِل
َ
 ٣٦ َخيۡر  َوأ
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ها یایی ح. و ]نیز براى[ کسانی كه از گناهان بزرگ و بی37

شوند، گذشت ورزند و آنگاه كه خشمگین میاجتناب می

 كنند.مى

َِٰحَش َوِإَذا َما َغِضُبواْ   ئَِر ٱلِۡإثِۡم َوٱلَۡفَو هِذيَن َيجَۡتنُِبوَن َكَبَٰٓ َوٱل
 ٣٧ ُهۡم َيۡغفُِرونَ 

شوند . و کسانی كه ]دعوت[ پروردگارشان را پذیرا مى38

[  انشان ]بر پايهدارند و كارشان در میو نماز برپا مى 

ایم، انفاق  شان كردهمشورت است و از آنچه روزى

 كنند.مى

ۡمرُُهۡم ُشوَرىَٰ  
َ
َة َوأ لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه

َ
هِذيَن ٱۡسَتَجابُواْ لَِرب ِِهۡم َوأ َوٱل

ا َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ   ٣٨ بَيَۡنُهۡم َوِممه

دفاع . و کسانی که هر گاه ستمی به آنان برسد، ]به 39

 خیزند.و[ انتقام برمی
َصاَبُهُم ٱلَۡبۡغُى ُهۡم يَنَتِصُرونَ 

َ
هِذيَن إَِذآ أ  ٣٩ َوٱل

. و جزای هر بدی، کیفری همانند آن بدی است ]نه  40

بیشتر[؛ اما هر کس گذشت کند و کار را به اصالح ]و 

گمان، او  آشتی[ آوَرد، پاداشش بر عهدۀ هللا است. بی

 د.ستمکاران را دوست ندار

ۡجُرُهۥ عَلَى  
َ
ۡصلََح فَأ

َ
ِۡثلَُهاۖۡ َفَمۡن َعَفا َوأ ُؤاْ َسي ِئَةٖ َسي ِئَة  م  وََجَزَٰٓ

َٰلِِمينَ  ِْۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ ٱلظه  ٤٠ ٱَّلله

اند، انتقام  . البته کسانی كه پس از ستمى كه دیده41

 گیرند، هیچ ]بازخواست و[ سرزنشی بر آنان نیست.می
ِن  َولََمِن  ْوَلَٰٓئَِك َما َعلَۡيِهم م 

ُ
ٱنَتَصَر َبۡعَد ُظلِۡمهِۦ فَأ

 ٤١ َسبِيلٍ 

. راه ]بازخواست و[ سرزنش، تنها بر ستمکارانى 42

كنند. جویی مىگشوده است كه به ناحق در زمین برترى

 آنان عذابى دردناک ]در پیش[ دارند. 

اَس  هِذيَن َيۡظلُِموَن ٱلنه بِيُل عَلَى ٱل  َويَۡبُغوَن فِي  إِنهَما ٱلسه
لِيم  

َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاٌب أ

ُ
ِۚ أ ِ ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق 

َ
 ٤٢ ٱلۡأ

. اما هر کس شكیبایى و گذشت كند، نشان از قدرت 43

 ارادۀ ]او[ دارد. 
ُمورِ 

ُ
َٰلَِك لَِمۡن َعۡزِم ٱلۡأ  ٤٣ َولََمن َصبََر وََغَفَر إِنه َذ

از هللا هیچ ]یاور . هر کس که هللا او را گمراه كند، پس 44

و[ كارسازى نخواهد داشت؛ و ]در روز قیامت،[ ستمکاران 

گویند:  بینى كه چون عذاب را مشاهده كنند، مىرا مى

 »آیا راه بازگشتى ]به دنیا[ هست؟« 

ِنُۢ َبۡعِدهۗۦُِ َوتََرى   ٖ م  ُ َفَما لَُهۥ ِمن َولِي  َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله
ُواْ ٱلۡ 

َ
ا َرأ َٰلِِميَن لَمه ِن  ٱلظه ٖ م  َعَذاَب َيُقولُوَن َهۡل إِلَيَٰ َمَرد 

 ٤٤ َسبِيلٖ 

. ]در آن روز،[ ستمگران را مشاهده خواهى كرد كه بر  45

شوند؛ و در حالى كه از ]شدت[ خواری،  آتش عرضه مى

نگرند؛ و ]در آن حال[ اند، زیرچشمى مىفروتن شده

گویند: »زیانكاران ]واقعى[ كسانى هستند كه  مؤمنان مى

شان را در قیامت به  طمع دنیا[ خود و خانواده]به 

اند«. آگاه باشید! ستمکاران، گرفتارِ عذابى انداختهزیان

 پایدارند. 

ِ يَنُظُروَن ِمن   ل  َُٰهۡم ُيۡعرَُضوَن َعلَۡيَها َخَِٰشعِيَن ِمَن ٱلذُّ َوتََرى
هِذي هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنه ٱلَۡخَِٰسِريَن ٱل ُۗ َوَقاَل ٱل ٖ َن  َطۡرٍف َخِفى 

َٰلِِميَن فِي   لَٓا إِنه ٱلظه
َ
ۡهلِيِهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ أ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
َخِسُرٓواْ أ

قِيمٖ   ٤٥ َعَذاٖب مُّ

. و آنان در برابر هللا، كارسازى نخواهند داشت كه  46

شان كند؛ و هر کس كه هللا او را گمراه كند، راهى یارى

 ]براى نجات[ نخواهد داشت.

ُِۗ َوَمن  َوَما َكاَن لَهُ  ِن ُدوِن ٱَّلله ۡولَِيآَء يَنُصُروَنُهم م 
َ
ِۡن أ م م 

ُ َفَما لَُهۥ ِمن َسبِيلٍ   ٤٦ يُۡضلِِل ٱَّلله
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. ]ای مردم،[ پیش از آنكه روزى فرارسد كه بازگشتى از  47

جانب هللا ندارد، دعوت پروردگارتان را بپذیرید. در آن روز، نه  

 برای[ انكار.پناهگاهى خواهید داشت، نه ]فرصتی 

ها َمَرده لَُهۥ ِمَن   تَِي يَوۡم  ل
ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقۡبِل أ ٱۡسَتِجيُبواْ لَِرب ُِكم م 

ِن نهِكيرٖ  لَۡجإٖ يَۡوَمئِٖذ َوَما لَُكم م  ِن مه ِْۚ َما لَُكم م   ٤٧ ٱَّلله

. ]ای پیامبر[ اگر ]مشرکان از دعوتِ تو[ روى  48

ما تو را   كنند[.گردانند، ]توفیق را از خود سلب میمی

اى جز رساندن ]وحی[ نگهبان آنان نفرستادیم و تو وظیفه

نداری؛ و چون رحمتى از جانب خود به انسان بچشانیم، 

شود؛ و اگر به سزاى رفتار گذشتۀ  به آن سرمست مى

خود دچار مصیبتى شود، ]به جاى بیدارى، ناسپاسی 

 کند[. به راستی که انسان بسیار ناسپاس است.مى

 
َ
ها  فَإِۡن أ ۡرَسلَۡنََٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيًظاۖۡ إِۡن َعلَۡيَك إِل

َ
ۡعرَُضواْ َفَمآ أ

َذۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن مِنها َرۡحمَٗة فَرَِح بَِهاۖۡ َوِإن  
َ
ٱلَۡبَلَُٰغُۗ َوِإنهآ إَِذآ أ

يِۡديِهۡم فَإِنه ٱلۡإِنَسََٰن َكُفور  
َ
َمۡت أ  ٤٨ تُِصۡبُهۡم َسي ِئَُۢة بَِما قَده

ها و زمین، از آِن هللا است. او هر آسمان  . فرمانروایى49

آفریند؛ به هر کس که بخواهد، ]فرزنِد[ چه بخواهد، مى

 بخشد و به هر کس كه بخواهد، ]فرزنِد[ پسر.دختر مى 

ْۚ َيَهُب لَِمن   ۡرِضِۚ َيخۡلُُق َما يََشآُء
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه ه ِ َّلل 

ُكورَ يََشآُء إَِنَٰٗثا َويََهُب لَِمن يَشَ   ٤٩ آُء ٱلذُّ

دهد؛ و هر کس  . یا پسر و دختر را ـ هر دو ـ با هم می50

 گرداند كه او دانای تواناست. را که بخواهد، نازا مى
ۡو يَُزو ُِجُهۡم ُذۡكَراٗنا َوِإَنَٰٗثاۖۡ َويَۡجَعُل َمن يََشآُء َعقِيًماْۚ إِنهُهۥ  

َ
أ

 ٥٠ َعلِيم  قَِدير  

هللا با او سخن بگوید؛   . درخورِ هیچ بشرى نیست كه51

اى  مگر با وحى یا از فراسوِی حجابى یا ]اینکه هللا[ فرشته

بفرستد كه به فرمانش هر چه بخواهد، وحى كند. 

 تردید، او تعالی بلندمرتبۀ حکیم است. بی

ۡو ِمن َوَرآيِٕ  
َ
ها وَۡحًيا أ ُ إِل ن يُكَل َِمُه ٱَّلله

َ
۞َوَما َكاَن لِبََشٍر أ

ۡو يُ 
َ
ْۚ إِنهُهۥ عَلِىٌّ  ِحَجاٍب أ ۡرِسَل رَُسولٗا َفُيوِحَي بِإِۡذنِهِۦ َما يََشآُء

 ٥١ َحِكيم  

گونه، قرآن را ]توسط جبرئیل و[ به  . ]ای پیامبر[ این52

فرمان خویش بر تو وحى كردیم. ]پیش از آن[ تو آگاهى 

نداشتى كه كتاب و ایمان چیست؛ ولى ما آن را نورى  

خویش را كه بخواهیم، به آن  ساختیم كه هر یک از بندگان 

هدایت كنیم؛ و مسل ماً تو به راهى راست ]= اسالم[  

 كنى.هدایت مى

ْۚ َما ُكنَت تَۡدرِي َما   ۡمرِنَا
َ
ِۡن أ وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك ُروٗحا م 

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

ٱلِۡكَتَُٰب َولَا ٱلِۡإيَمَُٰن َوَلَِٰكن َجَعلَۡنَُٰه نُوٗرا نهۡهِدي بِهِۦ  
هَشآُء مِ  ْۚ َوِإنهَك لََتۡهِدٓي إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط  َمن ن ۡن ِعَبادِنَا

ۡسَتقِيمٖ   ٥٢ مُّ

ها و زمین است از آِن  . راه هللا که آنچه در آسمان53

 گردد. اوست. آگاه باشید! ]همۀ[ امور به سوی هللا بازمی
ۡرِضِۗ 

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو هِذي لَُهۥ َما فِي ٱلسه ِ ٱل لَٓا  ِصَرَِٰط ٱَّلله

َ
أ

ُمورُ 
ُ
ِ تَِصيُر ٱلۡأ  ٥٣ إِلَي ٱَّلله
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ُزخُرف سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ حمٓ  . حم ]حا. میم[. 1

 ٢ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِينِ  . سوگند به کتاب روشنگر.2

زبان عربی قرار دادیم، باشد که  . ما آن را قرآنى به 3

 خردورزى كنید.
ا لهَعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ   ٣ إِنها َجَعلَۡنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِي ٗ

آموز است، در لوح  . این كتاب، كه بلندمرتبه و حكمت4

محفوظ نزد ما ثبت شده است ]و دستخوش تغییر نخواهد  

 شد[.

م ِ ٱلِۡكَتَِٰب لََدۡينَ 
ُ
 ٤ ا لََعلِىٌّ َحِكيمٌ َوِإنهُهۥ فِٓي أ

. آیا به ِصرف اینكه شما ]مشرکان،[ گروهی اسرافکارید 5

كنید، نزول[ قرآن را از شما ]و پیام الهی را انكار مى

 بازداریم؟

ن ُكنُتۡم قَوٗۡما 
َ
ِۡكَر َصۡفًحا أ َفَنۡضرُِب َعنُكُم ٱلذ 

َ
أ

ۡسرِفِينَ   ٥ مُّ

لِينَ  رستادیم. . چه بسیار پیامبرانى كه در میان پیشینیان ف6 وه
َ
ۡرَسلَۡنا ِمن نهِبي ٖ فِي ٱلۡأ

َ
 ٦ َوَكۡم أ

اش آمد، مسخره. و]لی[ هر پیامبری به سوی آنان می7

 کردند. می
ها َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ  ِن نهِبي ٍ إِل تِيِهم م 

ۡ
 ٧ َوَما يَأ

ایم؛ و کردهتر از مشرکان مکه را هالک . ما افرادی نیرومند8

 انگیز[ پیشینیان گذشت.داستان ]عبرت
لِينَ  وه

َ
َشده ِمۡنُهم َبۡطٗشا َوَمَضيَٰ َمَثُل ٱلۡأ

َ
ۡهلَۡكَنآ أ

َ
 ٨ فَأ

ها و زمین  . ]ای پیامبر[ اگر از مشرکان بپرسی: »آسمان9

گویند: »]هللا[  را چه کسی آفریده است؟«، قطعاً می

 ناپذیر دانا«. شکست

لَۡتهُ 
َ
ۡرَض لََيُقولُنه  َولَئِن َسأ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡن َخلََق ٱلسه م مه

 ٩ َخلََقُهنه ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡعلِيمُ 

. همان ]پروردگاری[ كه زمین را محل آسایش شما قرار 10

 هایی در آن برایتان پدید آورد تا راه یابید.داد و راه
ۡرَض َمۡهٗدا وََجَعَل لَُكۡم فِيهَ 

َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ا ُسُبلٗا  ٱل

 ١٠ لهَعلهُكۡم َتۡهَتُدونَ 

. و همان ذاتی كه باران را از آسمان به مقدار معینى 11

زده و خشک را به وسیلۀ آن  فرستاد؛ آنگاه سرزمین خزان

حیات بخشیدیم؛ شما نیز همین گونه ]از گورها[ بیرون 

 شوید.آورده مى

ُۢ بَِقدَ  َمآِء َمآَء َل ِمَن ٱلسه هِذي نَزه ۡيٗتاْۚ َوٱل نَشۡرنَا بِهِۦ بَلَۡدٗة مه
َ
رٖ فَأ

 ١١ َكَذَٰلَِك ُتخۡرَُجونَ 

ها و . پروردگاری كه تمام مخلوقات را آفرید و از کشتی12

 چهارپایان، وسیلۀ سوارى برایتان پدید آورد؛
َِن ٱلُۡفلِۡك   ۡزَوََٰج ُكلهَها وََجَعَل لَُكم م 

َ
هِذي َخلََق ٱلۡأ َوٱل

نَۡعَِٰم َما تَرۡ 
َ
 ١٢ َكُبونَ َوٱلۡأ
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. تا بر پشت آنها قرار گیرید و آنگاه كه بر آنها قرار 13

گرفتید، نعمت پروردگارتان را یاد كنید و بگویید: »پاک و  

منزه است ذاتی كه این ]وسیله[ را در خدمت ما گماشت  

 و]گرنه[ ما خود توان این کار را نداشتیم؛ 

تَۡذُكُرواْ نِۡعَمَة َرب ُِكۡم إَِذا ٱۡسَتَوۡيُتۡم  لِتَۡسَتوُۥاْ عَلَىَٰ ُظُهورِهِۦ ُثمه 
َر لََنا َهََٰذا َوَما ُكنها لَُهۥ   هِذي َسخه َعلَۡيهِ َوَتُقولُواْ ُسۡبَحََٰن ٱل

 ١٣ ُمۡقرِنِينَ 

 ١٤ َوِإنهآ إِلَيَٰ َرب َِنا لَُمنَقلُِبونَ  گردیم«.مان بازمی . و ما به پیشگاِه پروردگار14

ن بندگان هللا، سهمى ]از فرزند[ برایش  . مشرکان از میا15

 قرار دادند. به راستى كه انسان آشكارا ناسپاس است.
بِينٌ   ١٥ وََجَعلُواْ لَُهۥ ِمۡن ِعَبادِهِۦ ُجۡزًءاْۚ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لََكُفور  مُّ

پندارید[ هللا از میان آفریدگانش، دختران را  . آیا ]می16

 ختصاص داده است؟انتخاب كرده و پسران را به شما ا
َُٰكم بِٱلَۡبنِينَ  ۡصَفى

َ
ا َيخۡلُُق َبَناٖت َوأ خََذ ِممه ِم ٱته

َ
 ١٦ أ

. اما هر گاه به یكى از آنان، همان چیزی را بشارت 17

دهند که براى ]هللا[ رحمان قائل هستند ]= تولد دختر[، در  

اش ]از اندوه[ خورد، چهرهحالى كه خشم خود را فرومى 

 گردد. تیره مى

ِنَٰمۡح َمَثلٗا َظله وَۡجُهُهۥ  وَ  َحُدُهم بَِما َضَرَب لِلره
َ
َر أ ِ ِإَذا بُش 

ا وَُهَو َكِظيمٌ   ١٧ ُمۡسَود ٗ

یابد و در . آیا کسی را که در زیور ]و راحتی[ پرورش می18

]هنگام[ جدال ]قادر به[ تبیین مقصودش نیست ]به هللا  

 دهید؟[نسبت می

ُؤاْ فِي ٱلۡحِلۡ  َوَمن يُنَشه
َ
 ١٨ َيةِ وَُهَو فِي ٱلۡخَِصاِم َغيُۡر ُمبِينٖ أ

. ]مشرکان[، فرشتگان را كه بندگاِن ]هللا[ رحمانند، 19

مؤنث پنداشتند. آیا به هنگام آفرینش آنان حضور داشتند؟ 

گردد و ]در روز قیامت،[ بازخواست سخنانشان ثبت می

 خواهند شد.

هِذيَن ُهۡم  َشِهُدواْ  وََجَعلُواْ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة ٱل
َ
ِنَٰمۡح إَِنًَٰثاْۚ أ ِعَبَُٰد ٱلره

 ١٩ َخلَۡقُهۡمْۚ َسُتۡكَتُب َشَهََٰدُتُهۡم َويُۡسـ َلُونَ 

گویند: »اگر ]هللا[  . ]آنان برای توجیِه شرِک خود[ می20

کردیم«. خواست، ما فرشتگان را عبادت نمیرحمان می

اطالعند ]و[ جز سخن دروغ آنان در مورد این ]سخن[ بى

 ویند. گنمى 

َٰلَِك ِمۡن ِعلٍۡمِۖ   ا لَُهم بَِذ َوَقالُواْ لَۡو َشآَء ٱلرهۡحَمَُٰن َما َعَبۡدَنَُٰهمِۗ مه
ها َيخۡرُُصونَ   ٢٠ إِۡن ُهۡم إِل

ایم كه به آن . آیا پیش از قرآن كتابى به آنان داده21

 استدالل كنند؟
ِن َقۡبلِهِۦ َفُهم بِهِۦ ُمۡسَتمۡ  ۡم َءاَتۡيَنَُٰهۡم كَِتَٰٗبا م 

َ
 ٢١ ِسُكونَ أ

گویند: »نیاکانمان نیز همین آیین را داشتند و . بلکه می22

 کنیم«.ما ]نیز[ راه آنان را دنبال می
ةٖ َوِإنها عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِم   مه

ُ
بَۡل قَالُٓواْ إِنها وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا عَلَىَٰٓ أ

ۡهَتُدونَ   ٢٢ مُّ

ای را به هر  هشداردهنده. پیش از تو نیز هر ]پیامبرِ[ 23

گفتند:  شهری فرستادیم، ثروتمنداِن سرکشِ آن شهر می

»نیاکانمان نیز همین آیین را داشتند و ما ]نیز[ راه آنان را  

 کنیم«. دنبال می 

ها قَاَل   ِن نهِذيٍر إِل ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك فِي قَۡريَةٖ م 
َ
َوَكَذَٰلَِك َمآ أ

ةٖ َوِإنها عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِم  ُمتَۡرفُوَهآ إِنها وََجۡدنَ  مه
ُ
آ َءابَآَءنَا عَلَىَٰٓ أ

ۡقَتُدونَ   ٢٣ مُّ
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تر از  بخش گفت: »اگر آیینى هدایتشان[ می. ]پیامبر24

آنچه نیاکانتان داشتند آورده باشم ]باز هم از آنان پیروی 

گفتند: »]آری،[ پیامى را  کنید[؟« آنان ]در پاسخ[ میمی

 كنیم«. اید، انكار مىآن شدهكه مأمور ]ابالغ[ 

ا وََجدتُّۡم َعلَۡيهِ َءابَآَءُكۡمۖۡ   ۡهَدىَٰ ِممه
َ
َولَۡو ِجۡئُتُكم بِأ

َ
ََٰل أ ۞َق

ۡرِسلُۡتم بِهِۦ َكَٰفُِرونَ 
ُ
 ٢٤ قَالُٓواْ إِنها بَِمآ أ

. ما نیز از آنان انتقام گرفتیم؛ پس بنگر که سرانجاِم 25

 كنندگان چگونه بود.تكذیب 
بِينَ  ِ َٰقَِبُة ٱلُۡمَكذ   ٢٥ فَٱنَتَقۡمَنا ِمۡنُهۡمۖۡ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َع

که ابراهیم به پدر و قومش گفت:  . ]یاد کن[ هنگامی را 26

 کنید، بیزارم؛ »از آنچه شما عبادت می
ا َتۡعُبُدونَ  ِمه ۦٓ إِنهنِي بََرآء  م  بِيهِ َوقَوِۡمهِ

َ
 ٢٦ َوِإۡذ قَاَل إِبَۡرَٰهِيُم لِأ

. مگر از ذاتی كه مرا آفریده است كه او هدایتم خواهد  27

 كرد«.
هِذي َفَطَرنِي فَإِنهُهۥ َسَيۡهِدينِ  ها ٱل  ٢٧ إِل

های پس از خود،  . ابراهیم، یكتاپرستى را در میاِن نسل28

سخنى ماندگار قرار داد؛ باشد که ]به پیشگاه الهی[ 

 بازگردند. 

 ٢٨ فِي َعقِبِهِۦ لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ وََجَعلََها َكلَِمَۢة بَاقَِيٗة 

. بلکه اینان ]که در مکه آلوده به شرک هستند[ و 29

های دنیا[ برخوردار كردم تا آنكه حق  پدرانشان را ]از نعمت

 ]= قرآن[ و پیامبری روشنگر به سراغشان آمد؛ 

ُؤلَآِء َوَءابَآَءُهۡم َحتهيَٰ َجآَءُهُم ٱلۡحَ  قُّ َورَُسول   بَۡل َمتهۡعُت َهَٰٓ
بِين    ٢٩ مُّ

. و آنگاه كه حق ]= قرآن[ به سویشان آمد، گفتند: 30

 كنیم«؛»این جادوست و آن را انكار مى
ا َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ قَالُواْ َهََٰذا ِسۡحر  َوِإنها بِهِۦ َكَٰفُِرونَ   ٣٠ َولَمه

. و گفتند: »چرا این قرآن بر مردى بزرگ از دو شهرِ 31

 طائف[ نازل نشده است؟« ]مکه و  
َِن ٱلَۡقۡريََتيِۡن  َِل َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاُن عَلَىَٰ رَُجٖل م  َوَقالُواْ لَۡولَا نُز 

 ٣١ َعِظيمٍ 

كنند؟ ماییم كه . آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم مى32

روزی ]و معیشت[ آنان را در زندگى دنیا میانشان تقسیم  

درجاتى برتری  ایم و آنان را نسبت به هم، بهكرده

ایم تا از خدماتِ ]متقابِل[ یكدیگر استفاده كنند؛ و بخشیده

 كنند بهتر است.رحمت پروردگارت از اموالى كه جمع مى

عِيَشَتُهۡم   ُهۡم َيۡقِسُموَن َرۡحمََت َرب َِكْۚ َنحُۡن قََسۡمَنا بَيَۡنُهم مه
َ
أ

ۡنَياْۚ َوَرَفۡعَنا َبۡعَضُهۡم فَۡوَق  ةِ ٱلدُّ  َبۡعٖض َدَرَجَٰٖت  فِي ٱلۡحََيوَٰ
ا   ِمه ُۗ َوَرۡحمَُت َرب َِك َخيۡر  م  ا ل َِيتهِخَذ َبۡعُضُهم َبۡعٗضا ُسۡخرِي ٗ

 ٣٢ َيجَۡمُعونَ 

. اگر ]نگرانى از آن[ نبود كه همۀ مردم ]در دنیاطلبى و  33

شوند، سقف خانۀ كسانى را كه به هللا  انكار هللا[ یك گروه 

هایى دادیم و نیز پلهمىرحمان ایمان ندارند، از نقره قرار 

نهادیم[ كه بتوانند از ]طبقاتِ[ آن ]خانه[  ]از نقره در آن می

 باال روند؛

ٗة َوَِٰحَدٗة لهجََعلَۡنا لَِمن يَۡكُفُر   مه
ُ
اُس أ ن يَُكوَن ٱلنه

َ
َولَۡولَٓا أ

ةٖ َوَمَعارَِج َعلَۡيَها   ِن فِضه ِنَٰمۡح لُِبُيوتِِهۡم ُسُقٗفا م  بِٱلره
 ٣٣ َيۡظَهُرونَ 

گذاشتیم و هایی ]از طال[ میهایشان در. و برای خانه34

 دادیم[ که بر آن تکیه زنند؛ هایی ]قرار میتخت
َٰٗبا َوُسُرًرا َعلَۡيَها َيتهِكـ ُونَ  بَۡو

َ
 ٣٤ َولُِبُيوتِِهۡم أ
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های[ فراوان ]برایشان فراهم  . و تجمل ]و زینت35

نیاست؛ و کردیم[ و تمام اینها بهرۀ ]ناچیز[ زندگی دمی

 آخرت نزد پروردگارت برای پرهیزگاران است.

ۡنَياْۚ َوٱٓأۡلِخَرُة   ةِ ٱلدُّ ا َمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ َٰلَِك لَمه َوزُۡخُرٗفاْۚ َوِإن ُكلُّ َذ
 ٣٥ ِعنَد َرب َِك لِلُۡمتهقِينَ 

. هر کس از یاد ]هللا[ رحمان دل بگرداند، شیطانى بر او 36

همنشینش باشد ]و همواره او را  گماریم تا ]یار و[ مى

 فریب دهد[.

ِنَٰمۡح ُنَقي ِۡض لَُهۥ َشۡيَطَٰٗنا َفُهَو لَُهۥ   َوَمن َيۡعُش َعن ذِۡكرِ ٱلره
 ٣٦ قَرِين  

دارند؛ و]لی[ . شیاطین، این گروه را از راه ]هللا[ بازمی37

 اند. یافتهکنند که هدایت آنان گمان می
وَنُهۡم َعنِ  نهُهم  َوِإنهُهۡم لََيُصدُّ

َ
بِيِل َويَۡحَسُبوَن أ  ٱلسه

ۡهَتُدونَ   ٣٧ مُّ

. تا آنگاه كه ]در قیامت[ نزد ما بیاید، ]به شیطاِن 38

اى  گوید: ای كاش میان من و تو، فاصلههمنشینش[ می

 به دورى شرق و غرب بود! چه همنشین بدی بودى!«. 

َوبَۡيَنَك ُبۡعَد ٱلَۡمۡشرَِقيِۡن  َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَءنَا قَاَل َيَٰلَۡيَت بَيۡنِي 
 ٣٨ فَبِۡئَس ٱلَۡقرِينُ 

فرماید:[ »امروز ]پشیمانى[ سودى به حالتان . ]هللا می39

اید و همگی در عذاب نخواهد داشت؛ زیرا ستم كرده

 شریكید«.

نهُكۡم فِي ٱلَۡعَذاِب  
َ
لَۡمُتۡم أ َولَن يَنَفَعُكُم ٱلَۡيوَۡم إِذ ظه

 ٣٩ ُمۡشتَِرُكونَ 

توانی ]پیام خود را[ به گوش . ]ای پیامبر،[ آیا می40

ناشنوایان برسانى یا نابینایان و گمراهاِن آشكار را ]به راه  

 راست[ هدایت كنى؟ 

ۡو َتۡهِدي ٱلُۡعۡمَي َوَمن َكاَن فِي َضَلَٰٖل  
َ
مه أ نَت تُۡسِمُع ٱلصُّ

َ
فَأ

َ
أ

بِينٖ   ٤٠ مُّ

ببریم، ]در هر  . پس اگر تو را ]پیش از عذاب آنان از دنیا[ 41

 حال،[ از آنان انتقام خواهیم گرفت.
نَتقُِمونَ  ا نَۡذَهبَنه بَِك فَإِنها ِمۡنُهم مُّ  ٤١ فَإِمه

ایم، ]در دوران . یا عذابى را كه به آنان وعده داده42

ات[ به تو نشان خواهیم داد؛ زیرا ما بر آنان اقتدار زندگی 

 ]کامل[ داریم. 

ۡو 
َ
ۡقَتِدُرونَ أ هِذي وََعۡدَنَُٰهۡم فَإِنها َعلَۡيِهم مُّ  ٤٢ نُرِيَنهَك ٱل

ک بجوی که . به آنچه بر تو وحی می43 شود تمس 

 گمان، بر راه راست قرار داری. بی
وِحَي إِلَۡيَكۖۡ إِنهَك عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط  

ُ
هِذٓي أ فَٱۡسَتۡمِسۡك بِٱل

ۡسَتقِيمٖ   ٤٣ مُّ

ای تو و قومت مایۀ اندرز ]و . تردیدی نیست که قرآن بر44

سربلندی[ است و ]روز قیامت، دربارۀ ایمان و عمل به آن[  

 بازخواست خواهید شد. 

هَك َولَِقۡوِمَكۖۡ وََسوَۡف تُۡسـ َلُونَ   ٤٤ َوِإنهُهۥ لَِذۡكر  ل

. از پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم بپرس که آیا غیر  45

ایم ت قرار دادهاز ]هللا[ رحمان، معبودانی برای عباد

 ]مسل ماً چنین نیست[. 

َجَعلَۡنا ِمن ُدوِن 
َ
ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رُُّسلَِنآ أ

َ
وَۡسـ َۡل َمۡن أ

ِنَٰمۡح َءالَِهٗة ُيۡعَبُدونَ   ٤٥ ٱلره
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. ما موسى را با معجزات خویش به سوى فرعون و 46

سران قومش فرستادیم و به آنان گفت: »من فرستادۀ 

 انیانم«؛پروردگار جه

ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنآ إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ َفَقاَل إِن ِي  
َ
َولََقۡد أ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٤٦ رَُسوُل َرب 

. و هنگامی که آیات ]و معجزات[ ما را به آنان ارائه كرد،  47

 همگی به آنها خندیدند.
ا َجآَءُهم  ِنَۡها يَۡضَحُكونَ فَلَمه  ٤٧ أَـِبَيَٰتَِنآ إَِذا ُهم م 

اى به آنان ارائه دادیم، یكى از دیگرى . هر معجزه48

تر بود و ]چون همه را تكذیب كردند،[ آنان را به عذاب  بزرگ

 گرفتار كردیم؛ باشد که ]از کفر[ بازگردند.

خۡ 
ُ
ۡكبَُر ِمۡن أ

َ
ها ِهَي أ ِۡن َءايٍَة إِل َخۡذَنَُٰهم  َوَما نُرِيِهم م 

َ
تَِهاۖۡ َوأ

 ٤٨ بِٱلَۡعَذاِب لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 

ای از عذاب الهی را  . ]پس هنگامی که گوشه49

چشیدند،[ گفتند: »اى جادوگر! از پروردگارت ـ بنا به عهدى  

كه با تو دارد ـ بخواه ]تا عذاب را از ما دور كند[ كه ما ]دیگر[ 

 ایم«. یافتهراه

 
َ
أ اِحُر ٱۡدُع لََنا َربهَك بَِما َعِهَد ِعنَدَك إِنهَنا  َوَقالُواْ َيَٰٓ يَُّه ٱلسه
 ٤٩ لَُمۡهَتُدونَ 

. اما هنگامی که عذاب را از آنان برداشتیم، پیمان 50

 شكستند ]و بر کفر اصرار ورزیدند[.
ا َكَشۡفَنا َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاَب إَِذا ُهۡم يَنُكُثونَ   ٥٠ فَلَمه

ود ندا سر داد و گفت: »اى قوم  . فرعون در میان قوم خ51

من، آیا فرمانروایِى مصر در اختیار من نیست و این نهرها از 

دامنۀ قصرِ من جریان ندارد؟ آیا ]قدرت و عظمتم را[ 

 بینید؟ نمى 

لَيَۡس لِي ُملُۡك ِمۡصَر  
َ
َونَاَدىَٰ فِرَۡعۡوُن فِي قَۡوِمهِۦ قَاَل َيََٰقۡوِم أ

رِي مِ 
نَۡهَُٰر َتجۡ

َ
فَلَا ُتۡبِصُرونَ َوَهَِٰذهِ ٱلۡأ

َ
 ٥١ ن َتحۡتِٓيِۚ أ

تواند به  مقدار که ]حتی[ نمى. من از این مرِد بى52

 ترم. روشنى سخن بگوید، شایسته
هِذي ُهَو َمِهين  َولَا يَكَاُد يُبِينُ  ِۡن َهََٰذا ٱل نَا۠ َخيۡر  م 

َ
ۡم أ

َ
 ٥٢ أ

هاى زرین ]از . چرا ]به نشانۀ سرَورى،[ دستبند53

افكنده نشده است ]تا ثابت شود که پیامبر آسمان[ بر او 

 اند؟«است[؟ یا چرا فرشتگان همراه او نیامده

ۡو َجآَء َمَعُه ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة  
َ
ِن َذَهٍب أ ۡسوَِرة  م 

َ
لِۡقَى َعلَۡيهِ أ

ُ
فَلَۡولَٓا أ

 ٥٣ ُمۡقتَِرنِينَ 

خردی و[ سُبكَسرى . او ]= فرعون[ قوم خود را به ]بی54

ُمطیع او شدند. حقا که آنان ]نسبت به  كشاند و همگی 

 اوامر الهی[ نافرمان بودند.

َِٰسقِينَ  َطاُعوُهْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ قَۡوٗما َف
َ
 ٥٤ فَٱۡسَتَخفه قَۡوَمُهۥ فَأ

. پس چون ما را به خشم آوردند، از آنان انتقام گرفتیم و 55

 همگی را ]در دریا[ غرق کردیم. 
آ َءاَسُفونَا ٱنَتَقمۡ  ۡجمَعِينَ فَلَمه

َ
ۡغَرقَۡنَُٰهۡم أ

َ
 ٥٥ َنا ِمۡنُهۡم فَأ

. آنگاه آنان را در شمارِ پیشگامان ]کفر و نافرمانی[ و 56

 عبرتی ]برای آیندگان[ قرار دادیم.
 ٥٦ فََجَعلَۡنَُٰهۡم َسلَٗفا َوَمَثلٗا ل ٓأِۡلِخرِينَ 

. و هنگامی که ]داستاِن تولد[ پسر مریم مطرح شد،  57

توانند مانند نصاری چند معبود  کردند میقوِم تو ]که گمان 

 انداختند. داشته باشند[ به ناگاه، شادی و هیاهو به راه

ونَ  ا ُضرَِب ٱۡبُن َمۡريََم َمَثلًا إَِذا قَۡوُمَك ِمۡنُه يَِصدُّ  ٥٧ ۞َولَمه
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. و گفتند: »معبودان ما بهترند یا او ]= عیسی[؟« آنان  58

نوان كردند؛ به راستی  این سخن را تنها براى جدال با تو ع

 جو هستند.که گروهى ستیزه

ُۢاْۚ بَۡل ُهۡم   َ ها َجَدل ۡم ُهَوْۚ َما َضَربُوُه لََك إِل
َ
َٰلَِهُتَنا َخيٌۡر أ

َ
َوَقالُٓواْ َءأ

 ٥٨ قَۡوٌم َخِصُمونَ 

اى است كه نعمت ]رسالت[ بر او . عیسى فقط بنده59

براى ای ]از قدرت الهی[ ارزانى داشتیم و او را نمونه

 اسرائیل قرار دادیم.بنی

ۡنَعۡمَنا َعلَۡيهِ وََجَعلَۡنَُٰه َمَثلٗا ل َِبنِٓي  
َ
ها َعۡبٌد أ إِۡن ُهَو إِل

َِٰٓءيَل   ٥٩ إِۡسَر

ها را نابود خواستیم، ]همۀ شما انسان. اگر مى60

آوردیم كه کردیم و[ به جای شما، فرشتگانى پدید مى می

 در زمین جانشین ]شما[ شوند.

ۡرِض َيخۡلُُفونَ َولَۡو 
َ
َلَٰٓئَِكٗة فِي ٱلۡأ  ٦٠ نََشآُء لَجََعلَۡنا ِمنُكم مه

. قطعاً ]نزول[ او ]= عیسی[ نشانه ]نزدیکی وقوع[  61

قیامت است؛ پس هرگز در مورد قیامت شک نكنید و پیرو 

 من باشید كه راه راست ]به سوی بهشت،[ همین است. 

اَعةِ فَلَا تَ  ۡمتَُرنه بَِها َوٱتهبُِعوِنِۚ َهََٰذا ِصَرَٰط   َوِإنهُهۥ لَعِلۡم  ل ِلسه
ۡسَتقِيم    ٦١ مُّ

. ]آگاه باشید تا[ شیطان شما را ]از راه هللا[ بازندارد؛ 62

 چرا كه او دشمن آشكار شماست. 
بِين   ۡيَطَُٰنۖۡ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو   مُّ نهُكُم ٱلشه  ٦٢ َولَا يَُصده

روشن به آنان   هاى. و چون عیسى ]معجزات و[ نشانه63

ام تا ]به آن راه  ارائه كرد، گفت: »من حکمت برایتان آورده

یابید[ و برخى از موارد اختالفتان را روشن كنم؛ پس از هللا  

 پروا کنید و مطیع ]دستورهای[ من باشید. 

ا َجآَء ِعيَسيَٰ بِٱلَۡبي َِنَِٰت قَاَل قَۡد ِجۡئُتُكم بِٱلۡحِۡكَمةِ   َولَمه
َبي َِن لَ 

ُ
َ  َولِأ هِذي َتخۡتَلُِفوَن فِيهِِۖ فَٱتهُقواْ ٱَّلله ُكم َبۡعَض ٱل

ِطيُعونِ 
َ
 ٦٣ َوأ

. هللا پروردگار من و شماست؛ پس او را عبادت کنید که  64

 راِه راست همین است«. 
َ ُهَو َرب ِي َوَربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوُهْۚ َهََٰذا ِصَرَٰط    إِنه ٱَّلله

ۡسَتقِيم    ٦٤ مُّ

اسرائیل میان خود های ]مختلف[ بنیگروه. آنگاه 65

]دربارۀ عیسی[ دچار اختالف شدند؛ پس وای بر  

 ستمکاران از عذاب روز دردناک!

هِذيَن َظلَُمواْ ِمۡن   ۡحَزاُب ِمنُۢ بَيۡنِِهۡمۖۡ فََوۡيل  ل ِل
َ
فَٱۡخَتلََف ٱلۡأ

لِيمٍ 
َ
 ٦٥ َعَذاِب يَۡوٍم أ

حالی که غافلند  . آیا جز این انتظار دارند كه قیامت ـ در 66

 ـ ناگهان بر آنان فرا رسد؟
تَِيُهم َبۡغَتٗة وَُهۡم لَا  

ۡ
ن تَأ

َ
اَعَة أ ها ٱلسه َهۡل يَنُظُروَن إِل

 ٦٦ يَۡشُعُرونَ 

. دوستان ]دنیایى،[ در آن روز، دشمن یكدیگرند؛ مگر 67

 پرهیزگاران.
ها ٱلۡمُ  ِخلهآُء يَۡوَمئِذِۭ َبۡعُضُهۡم لَِبۡعٍض َعُدوٌّ إِل

َ
 ٦٧ تهقِينَ ٱلۡأ

فرماید:[ »ای بندگاِن ]پرهیزكارِ[ من،  . ]هللا به آنان می68

 اندوهى نخواهید داشت.امروز ترس و 
نُتۡم َتحَۡزنُونَ 

َ
 ٦٨ َيَٰعَِبادِ لَا َخۡوٌف َعلَۡيُكُم ٱلَۡيوَۡم َولَٓا أ

. همان بندگانى كه به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم 69

 ]فرماِن ما[ بودند.
هِذيَن َءاَمُنواْ أَـِبَيَٰتَِنا وََكانُواْ ُمۡسلِِمينَ   ٦٩ ٱل
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. شما و دیگر مؤمنانی که همچون شما هستند، به  70

مند گردید و[ های جاودانش بهرهبهشت درآیید تا ]از نعمت

 شادمان شوید.

ۡزَوَُٰجُكۡم ُتحۡبَُرونَ 
َ
نُتۡم َوأ

َ
 ٧٠ ٱۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة أ

گردانند؛ و های زرین را پیرامونشان مىجامها و . ظرف71

ها از آن لذت بََرد، در آنجا ها بخواهد و دیدههر چه دل

 اید.موجود است؛ و شما در بهشت جاودانه

ۡكَواٖبِۖ َوفِيَها َما 
َ
ِن َذَهٖب َوأ ُيَطاُف َعلَۡيِهم بِِصَحاٖف م 
نُتۡم فِ 

َ
ۡعيُُنۖۡ َوأ

َ
نُفُس َوتَلَذُّ ٱلۡأ

َ
 ٧١ يَها َخَٰلُِدونَ تَۡشَتِهيهِ ٱلۡأ

. این همان بهشتى است كه در برابر اعمالتان به شما 72

 اند.داده
ورِۡثُتُموَها بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

ُ
 ٧٢ َوتِلَۡك ٱلۡجَنهُة ٱلهتِٓي أ

هاى فراوانی آنجا در اختیار دارید كه از آنها . میوه73

 خورید.مى
َِٰكَهة  َكثِيَرة  م ِ  ُكلُونَ لَُكۡم فِيَها َف

ۡ
 ٧٣ ۡنَها تَأ

 ٧٤ إِنه ٱلُۡمۡجرِِميَن فِي َعَذاِب َجَهنهَم َخَٰلُِدونَ  تردید، مجرمان در عذاب دوزخ جاودانند. . بی74

شود و در . ]در حالى كه عذاب[ از آنان كاسته نمی75

 اند.یأس و نومیدی فرورفته
 ٧٥ ُمۡبلُِسونَ لَا ُيَفتهُر َعۡنُهۡم وَُهۡم فِيهِ 

. ما به آنان ستم نكردیم؛ بلکه آنها خود به خویشتن  76

 کردند. ستم می
َٰلِِمينَ   ٧٦ َوَما َظلَۡمَنَُٰهۡم َوَلَِٰكن َكانُواْ ُهُم ٱلظه

زنند و[ فریاد . ]دوزخیان، نگهبان آتش را صدا می77

آرند: »اى مالک ]كاش[ پروردگارت كار ما را یكسره برمی 

گوید: »نه، شما ]در این  بمیراند[«. او میكند ]و ما را 

 عذاب[ ماندگارید«. 

َِٰكُثونَ   ٧٧ َونَاَدۡواْ َيََٰمَٰلُِك لَِيۡقِض َعلَۡيَنا َربَُّكۖۡ قَاَل إِنهُكم مه

. به راستی ما حق را برای شما آوردیم؛ ولی بیشتر 78

 شما از آن کراهت داشتید.
كۡ 

َ
ِ َوَلَِٰكنه أ ِ  لََقۡد ِجۡئَنَُٰكم بِٱلۡحَق  ثََرُكۡم لِلَۡحق 

 ٧٨ َكَٰرُِهونَ 

. بلکه آنان عزِم ]خود را برای توطئه علیه تو[ جزم 79

 كردند؛ ما نیز ارادۀ محکمی ]بر ناکام گذاشتِن آنان[ داریم. 
ۡمٗرا فَإِنها ُمبِۡرُمونَ 

َ
بَۡرُمٓواْ أ

َ
ۡم أ

َ
 ٧٩ أ

پندارند كه ما سخنان ِسر ى و نجوایشان را  . آیا مى80

آرى، فرشتگان ما در كنارشان ]هستند و شنویم؟ نمى 

 كنند.همه چیز را[ ثبت مى

َُٰهمِۚ بَلَىَٰ َورُُسلَُنا  ُهۡم َوَنجَۡوى نها لَا نَۡسَمُع ِسره
َ
ۡم َيحَۡسُبوَن أ

َ
أ

 ٨٠ لََديِۡهۡم يَۡكُتُبونَ 

. ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »اگر ]به فرض محال، 81

کننده ]او[  نخستین عبادتهللا[ رحمان فرزندى داشت، من 

 بودم«. 

ُل ٱلَۡعَٰبِِدينَ  وه
َ
نَا۠ أ

َ
ِنَٰمۡح َولَد  فَأ  ٨١ قُۡل إِن َكاَن لِلره

ها و زمین و عرش ای كه[ پروردگار آسمان . ]معبود یگانه82

 است، از توصیِف ]جاهالنه[ آنان منزه است. 
ِ ٱلَۡعۡرِش عَ  ۡرِض َرب 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ٱلسه ا  ُسۡبَحََٰن َرب  مه

 ٨٢ يَِصُفونَ 
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. پس ]ای پیامبر،[ آنان را ]به حال خود[ بگذار تا  83

گویی کنند و به بازى سرگرم باشند تا سرانجام، با روز  یاوه 

موعود ]= قیامت[ مواجه شوند ]و سزای اعمالشان را  

 ببینند[. 

هِذي   َُٰقواْ يَۡوَمُهُم ٱل فََذۡرُهۡم َيخُوُضواْ َويَلَۡعُبواْ َحتهيَٰ يَُل
 ٨٣ يُوَعُدونَ 

. او تعالی است که در آسمان و زمین معبود است؛ و او 84

 حکیم داناست.
ۡرِض إَِلَٰه ْۚ وَُهَو ٱلۡحَِكيُم  

َ
َمآِء إَِلَٰه  َوفِي ٱلۡأ هِذي فِي ٱلسه وَُهَو ٱل

 ٨٤ ٱلَۡعلِيمُ 

ها . پربرکت و بزرگوار است ذاتی که فرمانروایی آسمان85

آنهاست، از آِن اوست؛ و آگاهى از  و زمین و آنچه میان 

]لحظۀ برپایِى[ رستاخیز تنها در اختیار اوست و ]همگی[ 

 شوید.به پیشگاه او بازگردانده مى

ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَما  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه َوَتَباَرَك ٱل

اَعةِ َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ   ٨٥ وَِعنَدهُۥ ِعلُۡم ٱلسه

انی كه ]مشركان[ به جاى هللا ]به نیایش[  . كس86

خوانند، قادر به شفاعت نیستند؛ مگر افرادى كه به  مى

 دهند.]کلمۀ توحید و[ حق گواهى مى

ها َمن َشِهَد   َفََٰعَة إِل هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ ٱلشه َولَا َيۡملُِك ٱل
ِ وَُهۡم َيۡعلَُمونَ   ٨٦ بِٱلۡحَق 

مشرکان بپرسی چه کسی آنان را آفریده . و اگر از 87

گویند: »هللا«؛ پس چگونه ]از عبادت  است، مسل ماً می

 شوندهللا[ بازگردانیده می

هيَٰ يُۡؤَفُكونَ  ن
َ
ۖۡ فَأ ُ ۡن َخلََقُهۡم لََيُقولُنه ٱَّلله لَۡتُهم مه

َ
 ٨٧ َولَئِن َسأ

. ]شکایت و[ سخن پیامبر ]این بود:[ »پروردگارا، اینان  88

 آورند«. ستند که ایمان نمی قومی ه
ها يُۡؤِمُنونَ  ُؤلَآِء قَۡوم  ل ِ إِنه َهَٰٓ  ٨٨ َوقِيلِهِۦ َيََٰرب 

. ]ای پیامبر،[ از ]آزار و اذیت[ آنان درگذر و ]برای رهایی 89

از شر شان[ بگو: »سالم بر شما«؛ به زودى خواهند 

 دانست ]که عذابشان چگونه است[. 

 ٨٩ َلَٰم ْۚ فََسوَۡف َيۡعلَُمونَ فَٱۡصَفۡح َعۡنُهۡم َوقُۡل سَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ حمٓ  . حم ]حا. میم[. 1

 ٢ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِينِ  . و سوگند به کتاب روشنگر.2

مبارک ]و فرخندۀ قدر[ نازل . ]که[ ما قرآن را در شب 3

 ایم. کردیم ]زیرا[ که ما ]همواره[ هشداردهنده بوده
َبََٰرَكٍةِۚ إِنها ُكنها ُمنِذرِينَ  نَزلَۡنَُٰه فِي لَۡيلَةٖ مُّ

َ
 ٣ إِنهآ أ

یابد ]و تدبیر . در آن ]شب،[ هر امر مهمى فیصله مى4

 شود[.می
ۡمٍر َحِكيمٍ 

َ
 ٤ فِيَها ُيۡفَرُق ُكلُّ أ

گیرد[ [ از جانب ما ]صورت مى[ كارى است ]كهن. ]ای5

 ایم. گمان، ما فرستنده]ی پیامبران[ بودهبى
ْۚ إِنها ُكنها ُمۡرِسلِينَ  ٓ ِۡن ِعنِدنَا ۡمٗرا م 

َ
 ٥ أ

تردید، او شنوای  . به عنوان رحمتى از پروردگارت. بی 6

 داناست. 
ِميُع ٱلَۡعلِ  ب َِكْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه ِن ره  ٦ يمُ َرۡحمَٗة م 

ها و زمین و آنچه میان آنهاست. اگر ]به  . پروردگار آسمان7

 این حقیقت[ یقین دارید ]به هللا و پیامبرش ایمان بیاورید[.
وقِنِينَ  ۖۡ إِن ُكنُتم مُّ ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَمآ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ٱلسه  ٧ َرب 

بخشد حق[ جز او نیست؛ زندگی می. هیچ معبودی ]به8

 میراند؛ پروردگار شما و نیاکان شماست؛ میو 
ها ُهَو يُۡحِيۦ َويُِميُتۖۡ َربُُّكۡم َوَربُّ َءابَآئُِكُم   ََٰه إِل لَٓا إَِل

لِينَ  وه
َ
 ٨ ٱلۡأ

های دنیا[ و . ولى مشرکان تردید دارند و سرگرم ]لذت 9

 بازى هستند. 
ٖ يَلَۡعُبونَ   ٩ بَۡل ُهۡم فِي َشك 

روزی باش که آسمان، دودی . پس ]ای پیامبر[ منتظر 10

 آشکار ]پدید[ آورد.
بِينٖ  َمآُء بُِدَخاٖن مُّ تِي ٱلسه

ۡ
 ١٠ فَٱۡرتَقِۡب يَۡوَم تَأ

گیرد. این عذابی دردناک . که ]تمام[ مردم را فرامی11

 است.
لِيم  

َ
اَسۖۡ َهََٰذا َعَذاٌب أ  ١١ َيۡغَشي ٱلنه

ب را از  گویند:[ »پروردگارا، ]این[ عذا . ]آنگاه کافران می12

 ایم«. ما برطرف کن که ایمان آورده
بهَنا ٱۡكِشۡف َعنها ٱلَۡعَذاَب إِنها ُمۡؤِمُنونَ   ١٢ ره

پذیرند در حالی که ]پیشتر،[  . چگونه ]و از کجا[ پند می13

 پیامبر روشنگر به سویشان آمده بود؟ 
ِۡكَرىَٰ َوقَۡد َجآَءُهۡم رَُسول   هيَٰ لَُهُم ٱلذ  ن

َ
بِين  أ  ١٣ مُّ

ای  یافته. اما از او روی گرداندند و گفتند: »]او[ آموزش14

 دیوانه است«. 
جُۡنونٌ  هۡواْ َعۡنُه َوَقالُواْ ُمَعلهم  مه  ١٤ ُثمه تََول
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داریم؛ اندک عذاب را برمى. ]براى آزمایش شما[ زمانى 15

 گردید.و]لى[ شما ]به کفرِ خویش[ بازمى
 ١٥ َعَذاِب قَلِيلًاْۚ إِنهُكۡم عَآئُِدونَ إِنها َكاِشُفواْ ٱلۡ 

تازیم. ]آری،[ ما ]از کافران . روزی که سخت بر آنان می16

 گیریم.می به خاطر کفر و تکذیبشان،[ انتقام
 ١٦ يَۡوَم َنۡبِطُش ٱلَۡبۡطَشَة ٱلُۡكبَۡرىَٰٓ إِنها ُمنَتقُِمونَ 

پیامبری . پیش از آنان نیز قوم فرعون را آزمودیم و 17

 بزرگوار به سویشان آمد 
 ١٧ ۞َولََقۡد َفَتنها َقۡبلَُهۡم قَۡوَم فِرَۡعۡوَن وََجآَءُهۡم رَُسول  َكرِيمٌ 

[ را به  اسرائیل. ]که به آنان گفت:[ »بندگان هللا ]= بنی18

 من بسپارید که من پیامبری امین برایتان هستم. 
 ِ

ِۖۡ إِن  ٓواْ إِلَيه ِعَباَد ٱَّلله دُّ
َ
ۡن أ

َ
ِمين  أ

َ
 ١٨ ي لَُكۡم رَُسوٌل أ

. و ]نیز[ بر هللا برتری مجویید که من دلیل روشنی 19

 ام؛برایتان آورده
بِينٖ  ِۖۡ إِن ِٓي َءاتِيُكم بُِسلَۡطَٰٖن مُّ ها َتۡعلُواْ عَلَى ٱَّلله ن ل

َ
 ١٩ َوأ

. و از اینکه سنگسارم کنید به پروردگار خود و پروردگار 20

 برم.شما پناه می 
ن تَۡرُجمُونِ 

َ
 ٢٠ َوِإن ِي ُعۡذُت بَِرب ِي َوَرب ُِكۡم أ

آورید، از من کناره بگیرید ]و . اگر به من ایمان نمی21

 رهایم کنید[«. 
هۡم تُۡؤِمُنواْ لِي فَٱۡعتَِزلُونِ   ٢١ َوِإن ل

. آنگاه به درگاه پروردگارش دعا کرد که: »]بار الها،[  22

 اینان گروهی تبهکارند«.
جۡرُِمونَ فََدعَا  ُؤلَآِء قَۡوم  مُّ نه َهَٰٓ

َ
ۥٓ أ  ٢٢ َربهُه

. ]به موسی وحی کردیم که:[ »بندگانم را شبانه ]از  23

مصر[ بیرون ببر؛ زیرا ]سپاه فرعون[ شما را تعقیب خواهند  

 کرد؛

تهَبُعونَ  ۡسِر بِعَِبادِي لَۡيلًا إِنهُكم مُّ
َ
 ٢٣ فَأ

سپاهى هستند  . و دریا را آرام پشت سر بگذار كه آنان24

 كه غرق خواهند شد.
ۡغَرقُونَ   ٢٤ َوٱتُۡرِك ٱلَۡبۡحَر رَۡهًواۖۡ إِنهُهۡم ُجند  مُّ

سارها كه رها كردند ]و ها و چشمه. چه بسیار باغ25

 رفتند[، 
َٰٖت وَُعُيونٖ   ٢٥ َكۡم تََرُكواْ ِمن َجنه

 ٢٦ َوَمَقاٖم َكرِيمٖ َوُزُروٖع  های نیکو ]و زیبا[، . و کشتزارها و قصر26

َِٰكِهينَ  مند[ بودند. ه. و نعمتی که در آن شادمان ]و بهر 27  ٢٧ َوَنۡعَمةٖ َكانُواْ فِيَها َف

ها . ]سرنوشتشان[ این گونه ]بود[ و ]تمامى[ آن نعمت28

 را به گروهى دیگر واگذاشتیم.
ۡوَرثَۡنََٰها قَۡوًما َءاَخرِينَ 

َ
 ٢٨ َكَذَٰلَِكۖۡ َوأ

زمین قطرۀ اشکی بر ]نابودى[ آنان نریخت و . آسمان و 29

 مهلتى ]برای توبه[ نیز نیافتند.
ۡرُض َوَما َكانُواْ ُمنَظرِينَ 

َ
َمآُء َوٱلۡأ  ٢٩ َفَما بََكۡت َعلَۡيِهُم ٱلسه

َِٰٓءيَل ِمَن ٱلَۡعَذاِب ٱلُۡمِهينِ َولََقۡد َنجهۡيَنا بَنِٓي  بار نجات دادیم؛اسرائیل را از عذاب خفتتردید، بنی. بی30  ٣٠ إِۡسَر
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َِن ٱلُۡمۡسرِفِينَ  . از فرعون که ]رهبر[ سرکشی در زمرۀ اسرافکاران بود. 31  ٣١ ِمن فِرَۡعۡوَنْۚ إِنهُهۥ َكاَن عَالِٗيا م 

اسرائیل را بر مردم زمانه برترى . ما با دانشِ خود بنی32

 دادیم،
 ٣٢ ِعلٍۡم عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ َولََقِد ٱۡختَۡرَنَُٰهۡم عَلَىَٰ  

هایى ]از قدرت خویش[ در اختیارشان  . و نشانه33

 گذاشتیم كه آزمایشى روشن در آن بود. 
بِينٌ  َِن ٱٓأۡلَيَِٰت َما فِيهِ بََلَٰٓؤ اْ مُّ  ٣٣ َوَءاَتۡيَنَُٰهم م 

ُؤلَآِء لََيُقولُونَ  گویند:. این ]کافران[ مى34  ٣٤ إِنه َهَٰٓ

مرگِ نخستیِن ما، هیچ ]زندگِی دیگری[ نیست و . »جز 35

 هرگز برانگیخته نخواهیم شد؛
ولَيَٰ َوَما َنحُۡن بُِمنَشِرينَ 

ُ
ها َمۡوتَتَُنا ٱلۡأ  ٣٥ إِۡن ِهَي إِل

گویید، نیاکانمان را ]زنده کنید و[ . و اگر راست می36

 بیاورید«.
تُواْ أَـِببَآئَِنآ إِن ُكنُتۡم 

ۡ
 ٣٦ َصَِٰدقِينَ فَأ

. آیا اینان بهترند یا قوم ]نیرومنِد[ »تُبَّع« و پیشینیان آنها 37

 كه چون بزهكار بودند آنان را نابود كردیم؟
ۡهلَۡكَنَُٰهۡمْۚ إِنهُهۡم  

َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم أ ۡم قَۡوُم ُتبهٖع َوٱل

َ
ُهۡم َخيٌۡر أ

َ
أ

 ٣٧ َكانُواْ ُمجۡرِِمينَ 

و آنچه را که میان آنهاست به  ها و زمین  . ما آسمان38

 ایم؛ بازی نیافریده 
ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَما َلَٰعِبِينَ 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٣٨ َوَما َخلَۡقَنا ٱلسه

ایم؛ ولى بیشتر آنان حق ]و با هدف[ آفریده. آنها را به39

 دانند.نمى 
ۡكثَرَُهۡم لَا يَ 

َ
ِ َوَلَِٰكنه أ ها بِٱلۡحَق   ٣٩ ۡعلَُمونَ َما َخلَۡقَنَُٰهَمآ إِل

گاه همۀ آنان تردید، روزِ داوری ]= قیامت[ وعده. بی40

 است.
ۡجمَعِينَ 

َ
 ٤٠ إِنه يَۡوَم ٱلَۡفۡصِل ِميَقَُٰتُهۡم أ

. روزى كه هیچ دوستى براى دوست خود سودمند 41

 شوند؛نیست و ]از هیچ سو[ یارى نمی
ۡولٗي  ا َولَا ُهۡم يُنَصُرونَ يَۡوَم لَا ُيۡغنِي َمۡولًي َعن مه  ٤١ َشۡيـ ٗ

. مگر كسى كه هللا ]بر او[ رحم كند كه او تعالی 42

 ناپذیرِ مهربان است.شکست
ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ  ُ ها َمن رهِحَم ٱَّلله  ٤٢ إِل

قُّومِ  گمان، درخت َزق وم،. بی43  ٤٣ إِنه َشَجَرَت ٱلزه

ثِيمِ  . غذای گناهکاران است.44
َ
 ٤٤ َطَعاُم ٱلۡأ

اش، به سبب گرمای زیاد،[ همچون مسِ  . ]میوه45

 جوشد؛ها میگداخته در شکم
 ٤٥ َكٱلُۡمۡهِل َيۡغلِى فِي ٱلُۡبُطونِ 

 ٤٦ َكَغلِۡى ٱلۡحَِميمِ  . مانند جوششِ آب داغ.46
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رسد:[ »آن ]ستمکار[ را بگیرید و به میان  . ]خطاب مى47

 دوزخ درافكنید؛
 ٤٧ ُخُذوهُ فَٱۡعتِلُوُه إِلَيَٰ َسَوآِء ٱلۡجَِحيمِ 

ِسهِۦ ِمۡن َعَذاِب ٱلۡحَِميمِ  . آنگاه از عذاب آب داغ بر سرش فروریزید«.48
ۡ
 ٤٨ ُثمه ُصبُّواْ فَۡوَق َرأ

شود:[ »بچش که تو ]در  . ]در آن حال، به او گفته می49

 میان قوم خود[ عزتمند و بزرگواری. 
نَت ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡكرِيمُ ُذۡق 

َ
 ٤٩ إِنهَك أ

. این همان ]سرنوشت دردناکی[ است که در موردش  50

 تردید داشتید«.
 ٥٠ إِنه َهََٰذا َما ُكنُتم بِهِۦ َتۡمتَُرونَ 

ِمينٖ  . یقیناً پرهیزگاران در جایگاه امنی هستند؛51
َ
 ٥١ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َمَقاٍم أ

َٰٖت وَُعُيونٖ  های بهشت.سارو ]کنار[ چشمهها . در ]میان[ باغ52  ٥٢ فِي َجنه

پوشند، هایی از دیبای نازک و دیبای ضخیم می. لباس53

 اند.در حالى كه رویاروى یكدیگر ]به صحبت[ نشسته
َتَقَٰبِلِينَ   ٥٣ يَلۡبَُسوَن ِمن ُسنُدٖس َوِإۡستَبَۡرٖق مُّ

العین را به  . چنین است ]وضع آنان[؛ و ]نیز[ حور  54

 آوریم.همسری آنان درمی
 ٥٤ َكَذَٰلَِك َوَزوهۡجَنَُٰهم ِبحُوٍر ِعينٖ 

اى كه اراده کنند، بى دغدغه در . در آنجا هر میوه55

 اختیارشان است.
َِٰكَهٍة َءاِمنِينَ  ِ َف

 ٥٥ يَۡدُعوَن فِيَها بِكُل 

. در بهشت طعم مرگ را نخواهند چشید؛ جز همان 56

یا[؛ و ]پروردگار مهربان[ آنان را از  مرگ نخستین ]در دن

 دارد.مجازات دوزخ محفوظ می

َُٰهۡم َعَذاَب   ِۖ َوَوقَى ولَيَٰ
ُ
ها ٱلَۡمۡوتََة ٱلۡأ لَا يَُذوقُوَن فِيَها ٱلَۡمۡوَت إِل

 ٥٦ ٱلۡجَِحيمِ 

. ]این[ بخششی است از ]جانب[ پروردگارت؛ و این  57

 همان کامیابی بزرگ است.
 َٰ ب َِكْۚ َذ ِن ره  ٥٧ لَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ فَۡضلٗا م 

. ]ای پیامبر،[ ما قرآن را به زبان تو روان ]و آسان[  58

 ساختیم؛ باشد که ]مشرکان[ پند گیرند.
ُرونَ  ۡرَنَُٰه بِلَِسانَِك لََعلهُهۡم َيَتَذكه  ٥٨ فَإِنهَما يَسه

گمان، های الهی[ باش که بی. پس در انتظار ]وعده59

 ]نیز[ منتظر ]شکست و مرگ تو[ هستند. آنان 
ۡرتَقُِبونَ   ٥٩ فَٱۡرتَقِۡب إِنهُهم مُّ



 

جاثیٔه سوره ٔ  

 

495 

 

 الجاثية

 سوره  جاثیه 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ حمٓ  . حم ]حا. میم[. 1

ناپذیرِ حکیم شکست. نزول ]این[ کتاب از جانب هللا 2

 است.
ِ ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِكيمِ   ٢ تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

هایى ]از  ها و زمین، نشانه. به راستى كه در آسمان3

 قدرت الهى[ براى مؤمنان ]پدیدار[ است. 
ۡرِض ٓأَلَيَٰٖت ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٣ إِنه فِي ٱلسه

اى كه ]در  ودتان و موجودات زنده. و ]نیز[ در آفرینش خ4

هایى ]از توان و تدبیر هللا[  سازد، نشانهزمین[ پراكنده مى

 برای اهل یقین ]آشکار[ است.

 ٤ َوفِي َخلۡقُِكۡم َوَما َيُبثُّ ِمن َدآبهٍة َءاَيَٰت  ل َِقۡوٖم يُوقُِنونَ 

. و در گردش پیاپى شب و روز و رِزقى كه هللا ]به صورت  5

فرستد و با آن، زمین را پس از خزان و آسمان مىباران[ از 

سازد؛ و ]نیز[ در گردش بادها،  اش زنده میخشكى

 هایى ]از قدرت پروردگار،[ برای خردورزان است.نشانه

ِۡزٖق   َمآِء ِمن ر  ُ ِمَن ٱلسه نَزَل ٱَّلله
َ
َهارِ َوَمآ أ هۡيِل َوٱلنه َوٱۡختَِلَِٰف ٱل

ۡرَض َبعۡ 
َ
ۡحَيا بِهِ ٱلۡأ

َ
َِٰح َءاَيَٰت  ل َِقۡوٖم  فَأ َِي َد َمۡوتَِها َوتَۡصِريِف ٱلر 

 ٥ َيۡعقِلُونَ 

های[ الهی است كه  . ]ای پیامبر،[ اینها آیات و ]نشانه6

خوانیم. ]به راستی، مشرکان[ پس از  حق بر تو مىبه

 كنند؟ ]سخن[ هللا و آیاتش، كدام سخن را باور مى

ِ َنۡتلُوَها َعلَ  ي ِ َحِديثِۭ َبۡعَد  تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱَّلله
َ
ِۖ فَبِأ ِ ۡيَك بِٱلۡحَق 

ِ َوَءاَيَٰتِهِۦ يُۡؤِمُنونَ   ٦ ٱَّلله

ثِيمٖ  . وای بر هر دروغگوی گنهکاری! 7
َ
فهاٍك أ

َ
ِ أ

 ٧ َوۡيل  ل ِكُل 

شود،  . ]آن کافری[ كه آیات الهی را كه بر او خوانده مى8

آنها شنود؛ ولى متكبرانه بر مخالفت اصرار دارد؛ گویى مى

 را نشنیده است؛ پس او را به عذابى دردناک بشارت بده.

هۡم   ن ل
َ
ِ ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيهِ ُثمه يُِصرُّ ُمۡسَتۡكبِٗرا َكأ يَۡسَمُع َءاَيَِٰت ٱَّلله

لِيمٖ 
َ
ۡرهُ بَِعَذاٍب أ ِ  ٨ يَۡسَمۡعَهاۖۡ فَبَش 

اى از آیات ما واقف . ]همان کسی که[ چون بر گوشه9

بار ]در  گیرد. آنان عذابى خفتشود، آن را به ُسخره مى

 پیش[ دارند. 

ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم  
ُ
خََذَها ُهُزًواْۚ أ َوِإَذا َعلَِم ِمۡن َءاَيَٰتَِنا َشۡيـ ًا ٱته

ِهين    ٩ َعَذاب  مُّ

. پیش رویشان دوزخ است؛ و دستاوردشان و ]یاوران و[ 10

اند، هیچ سودی به  كارسازانى كه به جاى هللا برگزیده

هند داشت؛ و عذابى سهمگین ]در پیش[  حالشان نخوا

 دارند.

ا َولَا َما   ا َكَسُبواْ َشۡيـ ٗ ِن َوَرآئِِهۡم َجَهنهُمۖۡ َولَا ُيۡغنِي َعۡنُهم مه م 
ۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيمٌ  ۡولَِيآَء

َ
ِ أ خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله  ١٠ ٱته

. این ]قرآن، موجبِ[ هدایت است؛ و كسانى كه آیات 11

ترین  كنند، عذابی از سختشان را انكار میپروردگار 

 های دردناک ]دوزخ را در پیش[ دارند. عذاب

ِن   هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم لَُهۡم َعَذاب  م  َهََٰذا ُهٗدىِۖ َوٱل
لِيمٌ 

َ
 ١١ ر ِۡجٍز أ
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. هللا همان ذاتی است كه دریاها را در خدمت شما 12

رمانش در آن حرکت کنند و ها به فگماشت تا کشتی 

]شما بتوانید[ از فضل او ]روزى[ بجویید؛ باشد که شکر به  

 جای آورید.

َر لَُكُم ٱلَۡبۡحَر لَِتۡجرَِي ٱلُۡفلُۡك فِيهِ   هِذي َسخه ُ ٱل ۞ٱَّلله
ۡمرِهِۦ َولَِتبَۡتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

َ
 ١٢ بِأ

ها و زمین است، از ]رحمت[ خویش  آسمان. آنچه را در  13

هایی ]از در خدمت شما گماشت؛ كه در این ]امر،[ نشانه

 لطف و قدرت الهی[ برای اندیشمندان است.

ِۡنُهْۚ  ۡرِض َجمِيٗعا م 
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ا فِي ٱلسه َر لَُكم مه وََسخه

ُرونَ  َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيَتَفكه  ١٣ إِنه فِي َذ

. ]ای پیامبر[ به مؤمنان بگو: »از كسانى كه به روزهاى  14

هللا ]= روزهای پیروزی بر کفر و گرفتن انتقام از مشرکان[ 

امیدى ندارند، درگذرند تا ]هللا در زمان مشخص، هر[ 

 اند سزا دهد«. گروهى را در برابر آنچه که انجام داده

ه  هِذيَن َءاَمُنواْ َيۡغفُِرواْ لِل ِ  قُل ل ِل يهاَم ٱَّلله
َ
ِذيَن لَا يَرُۡجوَن أ

 ١٤ لَِيۡجزَِي قَۡوَمُۢا بَِما َكانُواْ يَۡكِسبُونَ 

ای انجام دهد، به سود خود و . هر کس کار شایسته15

هر کس کار بدى كند، به زیان خود كرده است؛ آنگاه ]براى  

محاسبه و جزا[ به پیشگاه پروردگارتان بازگردانده 

 شوید.مى

َسآَء َفَعلَۡيَهاۖۡ ُثمه إِلَيَٰ   َمۡن َعِمَل 
َ
َصَٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمۡن أ

 ١٥ َرب ُِكۡم تُرَۡجُعونَ 

اسرائیل، کتاب ]تورات و انجیل[ و ]علِم[ داوری  . به بنی16

های پاكیزه،  ]بین مردم[ و نبوت بخشیدیم و از نعمت

شان دادیم و آنان را ]به موهبت توحید[ بر مردم زمانه  روزی

 رى بخشیدیم؛برت

ُبوهَة   َِٰٓءيَل ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحُۡكَم َوٱلنُّ َولََقۡد َءاتَيَۡنا بَنِٓي إِۡسَر
لَۡنَُٰهۡم عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ي َِبَِٰت َوَفضه َِن ٱلطه  ١٦ َوَرَزقَۡنَُٰهم م 

. و در امر ]بازشناسی حق از باطل[، آیات روشنى در 17

مگر بعد از اینکه  اختیارشان قرار دادیم؛ پس اختالف نکردند 

علم ]و آگاهی[ برایشان حاصل شد ]و حجت بر آنان اقامه  

جویی ]و حسادتی[ كه  گشت، آنگاه[ به سبب برتری

بینشان بود، اختالف ورزیدند؛ قطعاً، پروردگارت روز قیامت 

ورزیدند میان دربارۀ آنچه ]در دنیا[ راجع به آن اختالف می

 آنان داورى خواهد كرد. 

ها ِمنُۢ َبۡعِد َما  َوَءاَتۡيَنَٰ  ۡمرِِۖ َفَما ٱۡخَتلَُفٓواْ إِل
َ
َِن ٱلۡأ ُهم َبي َِنَٰٖت م 

ُۢا بَيَۡنُهۡمْۚ إِنه َربهَك َيۡقِضي بَيَۡنُهۡم يَوَۡم   َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡم َبۡغَي
 ١٧ ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ فِيهِ َيخَۡتلُِفونَ 

]دین[ قرار  . آنگاه تو را بر روشی ]روشن و كامل[ از امر 18

های نادانان دادیم؛ پس پیرو همان راه باش و از هوس

 پیروى نكن. 

ۡمرِ فَٱتهبِۡعَها َولَا تَتهبِۡع  
َ
َِن ٱلۡأ ُثمه َجَعلَۡنََٰك عَلَىَٰ َشِريَعةٖ م 

هِذيَن لَا َيۡعلَُمونَ  ۡهَوآَء ٱل
َ
 ١٨ أ

. آنان در برابر ]عذاب[ هللا هیچ نفعی براى تو ندارند؛  19

ستمکاران ]یاور و[ كارساز یكدیگرند؛ و هللا كارسازِ  

 پرهیزگاران است.

َٰلِِميَن َبۡعُضُهۡم   اْۚ َوِإنه ٱلظه ِ َشۡيـ ٗ إِنهُهۡم لَن ُيۡغُنواْ َعنَك ِمَن ٱَّلله
ُ َولِيُّ ٱلُۡمتهقِينَ  ۡولَِيآُء َبۡعٖضِۖ َوٱَّلله

َ
 ١٩ أ

متی . این ]قرآن[ مایۀ بصیرت مردم است و هدایت و رح20

 برای اهل یقین است. 
ئُِر لِلنهاِس وَُهٗدى َوَرۡحمَة  ل َِقۡوٖم يُوقُِنونَ   ٢٠ َهََٰذا بََصَٰٓ
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. آیا كسانى كه مرتكب کارهای ناشایست شدند، 21

دهیم که  اند كه آنان را مانند کسانی قرار می پنداشته

اى كه  اند، به گونهایمان آورده و کارهای نیک انجام داده

شان ]با آنان[ یكسان باشد؟ چه بد داوری زندگى و مرگ

 کنند!می

هِذيَن   جَۡعلَُهۡم َكٱل ن نه
َ
ي ِـ َاِت أ هِذيَن ٱۡجتَرَُحواْ ٱلسه ۡم َحِسَب ٱل

َ
أ

حَۡياُهۡم َوَمَماُتُهۡمْۚ َسآَء َما   َٰلَِحَِٰت َسَواٗٓء مه َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه
 ٢١ َيحُۡكُمونَ 

حق آفرید تا ]هدفمند و[ بهها و زمین را . هللا آسمان22

]همه آزمایش شوند[ و جزاى دستاوردهاى همه ]بندگان[ 

 داده شود؛ بدون آنكه ظلمی به آنان شود. 

ِ َولُِتۡجَزىَٰ ُكلُّ َنۡفِۭس   ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ُ ٱلسه وََخلََق ٱَّلله

 ٢٢ بَِما َكَسَبۡت وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ 

ای كه آگاهانه هواى نفسش را به  ده. آیا آن كسی را دی23

جاى معبود خود نشانده ]و تسلیم آن شده[ است؟ هللا نیز  

او را گمراه ساخت و بر گوش و دلش ُمهر ]غفلت[ نهاد و 

اى كشید؛ ]اگر هللا هدایتش نکند،[ پس از  اش پردهبر دیده 

 گیرید؟هللا چه كسى هدایتش خواهد كرد؟ آیا پند نمى

فََرَءيَۡت َمنِ 
َ
ُ عَلَىَٰ ِعلٖۡم وََخَتَم  أ َضلهُه ٱَّلله

َ
َُٰه َوأ ََٰهُهۥ َهَوى خََذ إَِل  ٱته

عَلَىَٰ َسۡمعِهِۦ َوقَلۡبِهِۦ وََجَعَل عَلَىَٰ بََصرِهِۦ ِغَشََٰوٗة َفَمن َيۡهِديهِ  
ُرونَ  فَلَا تََذكه

َ
ِْۚ أ  ٢٣ ِمنُۢ َبۡعِد ٱَّلله

گویند: »جز زندگى دنیاى ما هیچ . ]مشرکان[ می24

میریم؛ و این گردشِ كنیم و مىست؛ زندگى مى]خبرى[ نی

برد«. آنان در مورد  روزگار است كه ما را به كاِم مرگ مى

این ]امر،[ ناآگاه هستند و فقط از حدس و گمان پیروی 

 کنند.می

ۡنَيا َنُموُت َوَنحَۡيا َوَما ُيۡهلُِكَنآ   ها َحَياُتَنا ٱلدُّ َوَقالُواْ َما ِهَي إِل
ها  ها َيُظنُّونَ إِل َٰلَِك ِمۡن ِعلٍۡمِۖ إِۡن ُهۡم إِل ْۚ َوَما لَُهم بَِذ ۡهُر  ٢٤ ٱلده

. و چون آیات روشنگر ما ]در مورد قیامت[ بر آنان خوانده  25

گویند:  شود، دلیل ]انكار[شان فقط این است كه مىمی

گویید، نیاکانمان را ]زنده کنید و[  »اگر راست مى

 بازگردانید«.

 َ ن  َوِإَذا ُتۡتل
َ
هٓا أ َتُهۡم إِل ا َكاَن ُحجه ىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت مه

 ٢٥ قَالُواْ ٱۡئُتواْ أَـِببَآئَِنآ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

. ]ای پیامبر، به آنان[ بگو: »هللا است كه شما را حیات 26

دهد؛ آنگاه شما را در روز قیامت ـ که بخشد و مرگ مىمى

كند؛ ولى ]وقوع[ آن نیست ـ جمع مى  هیچ تردیدی در

 دانند«. بیشتر مردم ]این حقیقت را[ نمى

ُ ُيحۡيِيُكۡم ُثمه يُِميُتُكۡم ُثمه َيجَۡمُعُكۡم إِلَيَٰ يَۡوِم   قُِل ٱَّلله
اِس لَا   ۡكثََر ٱلنه

َ
ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا َرۡيَب فِيهِ َوَلَِٰكنه أ

 ٢٦ َيۡعلَُمونَ 

ها و زمین از آِن هللا است و روزی  آسمان . فرمانروایی 27

 که قیامت برپا شود، اهل باطل زیانکار خواهند بود. 
اَعُة يَۡوَمئِٖذ   ۡرِضِۚ َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه َوَّلِله

 ٢٧ َيخَۡسُر ٱلُۡمۡبِطلُونَ 

. ]در آن روز[ هر گروهى را ]از وحشت حساب و جزا، 28

بینى؛ همه را براى ]گرفتن[ نامۀ  زانودرآمده مىهخوار و[ ب 

شود:[  خوانند ]و به آنان خطاب میاعمالشان فرامی 

 بینید.اید، جزا مى»امروز شما در برابر آنچه كرده

ةٖ تُۡدَعيَٰٓ إِلَيَٰ كَِتَٰبَِها ٱلَۡيۡوَم   مه
ُ
ْۚ ُكلُّ أ ةٖ َجاثَِيٗة مه

ُ
َوتََرىَٰ ُكله أ

 ٢٨ َملُونَ ُتجَۡزۡوَن َما ُكنُتۡم َتعۡ 

حق بر شما . این نامۀ ]اعماِل شما نزد[ ماست كه به29

دادید دهد. ما ]تمام[ اعمالی را که انجام میگواهى مى

 كردیم.]دقیقاً[ ثبت مى

ِۚ إِنها ُكنها نَۡسَتنِسُخ َما   ِ َهََٰذا كَِتَُٰبَنا يَنِطُق َعلَۡيُكم بِٱلۡحَق 
 ٢٩ ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 
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نیكوكار را پروردگارشان مشمول رحمت خویش  . مؤمنان 30

 قرار خواهد داد. این همان كامیابى آشكار است«.
َٰلَِحَِٰت َفُيۡدِخلُُهۡم َربُُّهۡم فِي   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه

َ
فَأ

َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلُۡمبِينُ   ٣٠ َرۡحمَتِهۚۦِْ َذ

مگر نه این بود  شود:[ ». ولى ]به[ کافران ]خطاب می31

شد، گردنكشى كه در برابر آیات من كه بر شما عرضه مى

 كردید و گروهى بزهكار بودید؟ مى

فَلَۡم تَُكۡن َءاَيَٰتِي ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم  
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ ا ٱل مه

َ
َوأ

جۡرِِمينَ   ٣١ فَٱۡسَتۡكبَۡرُتۡم َوُكنُتۡم قَۡوٗما مُّ

 حق است و ]در شد: "وعدۀ هللا. و چون گفته می32

دانیم گفتید: "نمی وقوع[ قیامت هیچ تردیدی نیست"، می

دانیم و به یقین  قیامت چیست؛ ]آن را[ توه می بیش نمی

 ایم"«.نرسیده

اَعُة لَا َرۡيَب فِيَها قُلُۡتم   ِ َحق   َوٱلسه َوِإَذا قِيَل إِنه وَۡعَد ٱَّلله
ه  اَعُة إِن نهُظنُّ إِل ا نَۡدرِي َما ٱلسه ا َوَما َنحُۡن  مه ا َظن ٗ

 ٣٢ بُِمۡستَۡيقِنِينَ 

شود و عذابى كه آن  . رفتار زشتشان بر آنان آشكار مى33

 كردند، دامنگیرشان خواهد شد. را مسخره مى
ا َكانُواْ بِهِۦ   َوبََدا لَُهۡم َسي ِـ َاُت َما َعِملُواْ وََحاَق بِِهم مه

 ٣٣ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

د: »امروز شما را ]در عذاب شو. ]به آنان[ گفته می34

کنیم؛ چنان كه شما ]نیز در دنیا نسبت[ به  دوزخ[ رها می

اعتنا بودید؛ و جایگاهتان آتش است و هیچ  دیدار امروز بی

 یاورى نخواهید داشت.

َُٰكۡم َكَما نَِسيُتۡم لَِقآَء يَۡوِمُكۡم َهََٰذا   َوقِيَل ٱلَۡيۡوَم نَنَسى
اُر َوَما   َُٰكُم ٱلنه َوى

ۡ
َِٰصِرينَ َوَمأ ِن نه  ٣٤ لَُكم م 

. این ]گرفتارى[ از آن روست كه آیات الهی را مسخره 35

کردید و زندگى دنیا فریبتان داده بود«. امروز ]کافران را[  می

شود که  از آتش بیرون نخواهند آورد و از آنان خواسته نمی

 ]با توبه و طاعت، پروردگارشان را از خود[ خشنود سازند.

 
َ
َٰلُِكم بِأ تُۡكُم  َذ ِ ُهُزٗوا وََغره خَۡذُتۡم َءاَيَِٰت ٱَّلله نهُكُم ٱته

ۡنَياْۚ فَٱلَۡيۡوَم لَا ُيخۡرَُجوَن ِمۡنَها َولَا ُهۡم   ُة ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ
 ٣٥ يُۡسَتۡعَتُبونَ 

ها و . ستایش مخصوص هللا است؛ پروردگار آسمان36

 زمین و تمامِی جهانیان.
 ِ ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ ِهَّلِلَف ٱلۡحَۡمُد َرب  ۡرِض َرب 

َ
ِ ٱلۡأ َِٰت َوَرب  َمََٰو  ٣٦ ٱلسه

ها و زمین از آِن اوست؛ و او تعالی . بزرگی در آسمان37

 ناپذیرِ حکیم است.شکست
ۡرِضِۖ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز  

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َولَُه ٱلِۡكبِۡريَآُء فِي ٱلسه

 ٣٧ ٱلۡحَِكيمُ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ حمٓ  . حم ]حا. میم[. 1

ناپذیرِ حکیم . نزول ]این[ کتاب از جانب هللا شکست2

 است.
ِ ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِكيمِ   ٢ تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

حق ]و که بین آنهاست بهها و زمین و آنچه را . آسمان3

ایم؛ و]لى[ کافران از  هدفمند[ و براى مدتى معین آفریده

 آنچه به آنان هشدار داده شده، رویگردانند.

َجٖل  
َ
ِ َوأ ها بِٱلۡحَق  ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَمآ إِل

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َما َخلَۡقَنا ٱلسه

نِذُرواْ مُ 
ُ
آ أ هِذيَن َكَفُرواْ َعمه يِۚ َوٱل َسم ٗ  ٣ ۡعرُِضونَ مُّ

. ]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: »آیا به چیزهایی که به  4

اید؟ به من  خوانید توجه كردهجاى هللا ]به نیایش[ مى

اند. آیا در نشان دهید چه چیز از ]اجزاى[ زمین را آفریده

اند؟ اگر راست  ها شركت داشته]آفرینش[ آسمان

ای از  زماندههای آسمانى پیشین یا باگویید، از کتابمى

 دانش ]گذشتگان، دلیل[ بیاورید«.

ُرونِي َماَذا َخلَُقواْ ِمَن  
َ
ِ أ ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َرَءۡيُتم مه

َ
قُۡل أ

ِن   َِٰتِۖ ٱۡئُتونِي بِِكَتَٰٖب م  َمََٰو ۡم لَُهۡم ِشۡرك  فِي ٱلسه
َ
ۡرِض أ

َ
ٱلۡأ

ِۡن ِعلٍۡم إِن ُكنُتۡم َصَٰ  َثََٰرةٖ م 
َ
ۡو أ

َ
 ٤ ِدقِينَ َقۡبِل َهََٰذآ أ

تر از کسی كه به جاى هللا، افرادى را به  . كیست گمراه5

دهند و آنان خواند كه تا روز قیامت به او پاسخ نمىدعا مى

های باطل، اساساً[ از درخواست آنها ]= ]= معبود

 خبرند؟عبادتگزارانشان[ بى

ها يَۡسَت  ِ َمن ل ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله َضلُّ ِممه
َ
ۥٓ  َوَمۡن أ ِجيُب لَُه

 ٥ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ وَُهۡم َعن ُدعَآئِِهۡم َغَٰفِلُونَ 

. و آنگاه که ]در قیامت[ مردم احضار شوند، آن ]معبودان  6

باطل[ دشمنانشان خواهند بود و عبادتشان را انکار 

 خواهند کرد.

 ِ ۡعَداٗٓء وََكانُواْ ب
َ
اُس َكانُواْ لَُهۡم أ عَِباَدتِِهۡم  َوِإَذا ُحِشَر ٱلنه

 ٦ َكَٰفِرِينَ 

شود، آنان  . و چون آیاتِ روشنگر ما بر کافران خوانده می7

گویند:  در مورد سخن حقى كه به آنها رسیده است می

 »این جادویى آشكار است«؛

  ِ هِذيَن َكَفُرواْ لِلَۡحق  َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت قَاَل ٱل
ا  بِينٌ لَمه  ٧ َجآَءُهۡم َهََٰذا ِسۡحر  مُّ

گویند: »]محمد[ این ]قرآن[ را خود جعل كرده ]و . یا می8

به هللا نسبت داده[ است«. ]ای پیامبر، به آنان[ بگو: »اگر  

من آن را جعل کرده ]و به هللا نسبت داده[ باشم، شما 

توانید در برابر ]عذاب و خشم[ هللا از من دفاع کنید. نمی 

به آنچه شما دربارۀ او ]= قرآن، با طعنه[ گفتگو  هللا

تر است، و به عنوان گواه بین من و شما کنید، آگاهمی

 كافى است؛ و او آمرزگارِ مهربان است«.

َُٰهۖۡ قُۡل إِِن ٱۡفتََريُۡتُهۥ فَلَا َتۡملُِكوَن لِي ِمَن   ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى
َ
أ

ۡعلَُم بَِما تُ 
َ
ِ َشۡيـ ًاۖۡ ُهَو أ فِيُضوَن فِيهِِۚ َكَفىَٰ بِهِۦ َشِهيَدُۢا  ٱَّلله

 ٨ بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡمۖۡ وَُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ 

اى نوظهور در میان پیامبران نیستم و . بگو: »من پدیده9

دانم سرنوشت من و شما چه خواهد شد؛ تنها از نمى 

كنم و فقط  شود پیروى مىآنچه به من وحى مى

 اى آشكارم«. هشداردهنده

ۡدرِي َما ُيۡفَعُل بِي َولَا  
َ
َِن ٱلرُُّسِل َوَمآ أ قُۡل َما ُكنُت بِۡدٗعا م 

بِين   ها نَِذير  مُّ نَا۠ إِل
َ
ها َما يُوَحيَٰٓ إِلَيه َوَمآ أ تهبُِع إِل

َ
 ٩ بُِكۡمۖۡ إِۡن أ



 

احقأف سوره ٔ  

 

500 

 

 األحقاف 

. بگو: »به من بگویید: اگر قرآن از جانب هللا باشد و 10

اسرائیل، به  بنیشما به آن کفر ورزید و شاهدى از 

مشابهت آن ]با تورات و با تکیه بر آنچه در تورات در مورد آن  

آمده بر حقانی ت آن[ گواهى داده و ایمان آورده باشد و 

شما در برابرش ]انكار و[ تكبر ورزید، ]آیا گمراه و ستمگر 

 گمان، هللا ستمکاران را هدایت نخواهد كرد«.نیستید[؟ بى

َرَءۡيُتۡم إِن
َ
ِ َوَكَفۡرتُم بِهِۦ وََشِهَد َشاهِد    قُۡل أ َكاَن ِمۡن ِعنِد ٱَّلله

َ لَا   َِٰٓءيَل عَلَىَٰ ِمۡثلِهِۦ فَـ َاَمَن َوٱۡسَتۡكبَۡرُتۡمْۚ إِنه ٱَّلله ِنُۢ بَنِٓي إِۡسَر م 
َٰلِِمينَ   ١٠ َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلظه

. و کافران به مؤمنان گفتند: »اگر این ]قرآن[ خوب بود،  11

دگان و فقیرانی ناچیزند[ در پذیرش آن بر ما کسانی ]كه بر

گرفتند«؛ و چون به وسیله آن هدایت  سبقت نمى

 گویند: »این ]قرآن[، دروغى قدیمی است«.اند، مىنیافته

ا َسَبُقونَآ   هِذيَن َءاَمُنواْ لَۡو َكاَن َخيٗۡرا مه هِذيَن َكَفُرواْ لِل َوَقاَل ٱل
 ْ  ١١ بِهِۦ فََسَيُقولُوَن َهََٰذآ إِفۡك  قَِديم   إِلَۡيهِِۚ َوِإۡذ لَۡم َيۡهَتُدوا

. و ]در حالى كه[ پیش از آن ]= قرآن[، كتاب موسى 12

راهنما و رحمت بود؛ و این ]قرآن،[ كتابى است كه ]تورات  

كند تا به ستمکاران را[ به زبان ]شیوای[ عربی تصدیق مى 

 هشدار دهد و براى نیكوكاران بشارت باشد.

ْۚ َوَهََٰذا كَِتَٰب   َوِمن َقۡبلِهِ  ۦ كَِتَُٰب ُموَسيَٰٓ إَِماٗما َوَرۡحمَٗة
هِذيَن َظلَُمواْ َوبُۡشَرىَٰ   ا ل ُِينِذَر ٱل ق  ل َِسانًا َعَربِي ٗ ِ َصد  مُّ

 ١٢ لِلُۡمۡحِسنِينَ 

. كسانى كه گفتند: »پروردگارِ ما هللا است«؛ آنگاه ]از  13

پاى فشردند، بندگِى غیرِ او سر باز زدند و بر اعتقاد خود[ 

 اندوهى نخواهند داشت.ترس و 

ُ ُثمه ٱۡسَتَقَُٰمواْ فَلَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم   هِذيَن قَالُواْ َربَُّنا ٱَّلله إِنه ٱل
 ١٣ َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

. آنان اهل بهشتند و جاودانه در آنجا خواهند بود. این،  14

 اند.دادهپاداش اعمالی است که انجام 
ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
ُۢ بَِما َكانُواْ  أ ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ َخَٰلِِديَن فِيَها َجَزآَء

َ
 أ
 ١٤ َيۡعَملُونَ 

. و انسان را به نیكى كردن به پدر و مادرش سفارش 15

كرديم؛ ]به ویژه[ مادر كه به دشوارى بارِ حمل او را بر 

كند؛ و ]دوران[  عهده دارد و با دشوارى وضع حمل می

مجموعاً[ سى ماه است؛ ]او  اش ]باردارى و شیرخوارگى

یابد[ تا به حد رشد برسد و در چهل سالگى پرورش می

گوید:  اش کامل است[ می]كه توان جسمی و ذهنی

»پروردگارا، به من توفیق بده تا شکرِ نعمتی را كه به من و  

اى، به جای آورم و كار  پدر و مادرم ارزانى داشته

ى؛ و فرزندانم را اى انجام دهم كه از آن راضی گردشایسته

ام و  نموده و[ بازگشته شایسته گردان؛ به درگاهت ]توبه

 تسلیم ]فرمانت[ هستم«. 

ُهۥ ُكۡرٗها   مُّ
ُ
َٰلَِديۡهِ إِۡحَسًَٰناۖۡ َحمَلَۡتُه أ ۡيَنا ٱلۡإِنَسََٰن بَِو َووَصه

َُٰثوَن َشۡهًراْۚ َحتهيَٰٓ إَِذا بَلَ  َغ  َووََضَعۡتُه ُكۡرٗهاۖۡ َوَحمۡلُُهۥ َوفَِصَٰلُُهۥ ثََل
ۡشُكَر  

َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعنِٓي أ

َ
ِ أ ۡربَعِيَن َسَنٗة قَاَل َرب 

َ
هُۥ َوبَلََغ أ ُشده

َ
أ

ۡعَمَل َصَٰلِٗحا 
َ
ۡن أ

َ
ۡنَعۡمَت عَلَىه وَعَلَىَٰ َوَٰلَِديه َوأ

َ
نِۡعَمَتَك ٱلهتِٓي أ

ِيهتِٓيِۖ إِن ِي ُتۡبُت إِلَۡيَك َوِإن ِي ِمَن   ۡصلِۡح لِي فِي ُذر 
َ
َُٰه َوأ تَۡرَضى

 ١٥ ِمينَ ٱلُۡمۡسلِ 

. آنان کسانی هستند که ما نیکوترین کارهایشان را  16

گذریم و در زمرۀ اهل  پذیریم و از گناهانشان درمیمی

 بهشتند. این وعدۀ راستی است که به آن نوید داده

 اند.شده

ۡحَسَن َما َعِملُواْ َوَنَتَجاَوُز  
َ
هِذيَن َنَتَقبهُل َعۡنُهۡم أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

هِذي َكانُواْ  َعن َسي ِـ َ  ۡدِق ٱل ِ ۡصَحَِٰب ٱلۡجَنهةِِۖ وَۡعَد ٱلص 
َ
اتِِهۡم فِٓي أ

 ١٦ يُوَعُدونَ 
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. و کسی كه به پدر و مادرش گفت: »اف بر شما! 17

دهید كه ]از گور[ بیرون آورده چگونه به من وعده مى

های فراوانی پیش از من  خواهم شد؛ در حالى كه نسل

ادرش به درگاه الهی زاری  رفتند ]و بازنگشتند[؟« پدر و م

گویند:[  كنند ]که فرزندشان را هدایت کند و به او مىمى

»واى بر تو! ایمان بیاور كه وعدۀ الهی راست است«؛ ]اما[  

هاى ها[ فقط افسانهدهد: »این ]وعدهاو پاسخ مى

 ]خیالی[ پیشینیان است«. 

 ِ تَعَِدان
َ
ٖ لهُكَمآ أ ف 

ُ
َٰلَِديۡهِ أ هِذي قَاَل لَِو ۡخَرَج َوَقۡد  َوٱل

ُ
ۡن أ

َ
نِٓي أ

َ َوۡيلََك َءاِمۡن   َخلَِت ٱلُۡقُروُن ِمن َقۡبلِى وَُهَما يَۡسَتغِيَثاِن ٱَّلله
لِينَ  وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
هٓا أ ِ َحق   َفَيُقوُل َما َهََٰذآ إِل  ١٧ إِنه وَۡعَد ٱَّلله

هایی از جن و انس هستند كه  . این افراد، در زمرۀ گروه18

ن عذاب الهی در موردشان تحقق یافته است.  پیشتر، فرما

 گمان، آنان زیانكار بودند.بى

َمٖم قَۡد َخلَۡت ِمن  
ُ
هِذيَن َحقه َعلَۡيِهُم ٱلَۡقۡوُل فِٓي أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

ِ َوٱلۡإِنِسِۖ إِنهُهۡم َكانُواْ َخَِٰسِرينَ  َِن ٱلِۡجن   ١٨ َقۡبلِِهم م 

درجاتى بر حسب . هر گروه ]بهشتی یا دوزخی[، 19

اعمالشان دارند ]تا حقى ضایع نگردد[؛ و هللا اعمالشان را  

دهد؛ بى آنكه در حقشان ستم به تمام و کمال کیفر می

 شود.

ۡعَمَٰلَُهۡم وَُهۡم لَا  
َ
َِيُهۡم أ ْۖۡ َولُِيَوف  ا َعِملُوا ِمه ٖ َدَرَجَٰت  م 

َولِكُل 
 ١٩ ُيۡظلَُمونَ 

وند، ]به آنان ش. روزى كه کافران بر آتش عرضه مى20

های پاكیزۀ خود را در زندگی دنیا شود:[ »نعمتخطاب مى

مند شدید؛ پس امروز به خاطر از بین بردید و از آنها بهره

جویِی ناحق و انحرافی كه در زمین داشتید، با برتری

 شوید«.بار مجازات مىعذابى خفت

 
َ
ارِ أ هِذيَن َكَفُرواْ عَلَى ٱلنه ۡذَهۡبُتۡم َطي َِبَٰتُِكۡم  َويَۡوَم ُيۡعرَُض ٱل

ۡنَيا َوٱۡسَتۡمَتۡعُتم بَِها فَٱلَۡيوَۡم ُتجَۡزۡوَن َعَذاَب   فِي َحَياتُِكُم ٱلدُّ
ِ َوبَِما   ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق 

َ
ٱلُۡهوِن بَِما ُكنُتۡم تَۡسَتۡكبُِروَن فِي ٱلۡأ

 ٢٠ ُكنُتۡم َتۡفُسُقونَ 

یاد کن؛  . ]ای پیامبر، سرگذشت هود،[ برادر قوم عاد را 21

آنگاه كه در سرزمین »احقاف« ]= ریگزاری در جنوب شبه  

داد ـ در حالى كه  جزیرۀ عربستان[ قومش را هشدار مى

هاى دور و نزدیک  هشداردهندگان ]دیگرى نیز[ در گذشته

گفت[ كه: »تنها هللا را عبادت  آمده بودند ـ ]و چنین می

 ترسم«.کنید كه من از عذاب روزى بزرگ بر شما مى

ۡحَقاِف َوَقۡد َخلَِت  
َ
نَذَر قَۡوَمُهۥ بِٱلۡأ

َ
َخا عَاٍد إِۡذ أ

َ
۞َوٱۡذُكۡر أ

َ إِن ِٓي   ها ٱَّلله ها َتۡعُبُدٓواْ إِل ل
َ
ۦٓ أ ُذُر ِمنُۢ َبيِۡن يََديۡهِ َوِمۡن َخلۡفِهِ ٱلنُّ

َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٖ 
َ
 ٢١ أ

بادت[ اى كه ما را از ]ع. آنان گفتند: »آیا آمده22

گویى، عذابى كه به  معبودانمان بازگردانى؟ اگر راست مى

 دهى پیش آور«.ما وعده مى 

تَِنا بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت  
ۡ
فَِكَنا َعۡن َءالَِهتَِنا فَأ

ۡ
ِجۡئتََنا لَِتأ

َ
قَالُٓواْ أ

َِٰدقِينَ   ٢٢ ِمَن ٱلصه

داند؛ . ]هود[ گفت: »]وقت نزول عذاب را[ فقط هللا مى23

ام به شما یامى را كه مأمور ]ابالغ[ آن شدهو من پ

 بینم«. رسانم؛ ولى شما را گروهى نادان مى مى

ۡرِسلُۡت بِهِۦ  
ُ
آ أ بَل ُِغُكم مه

ُ
ِ َوأ قَاَل إِنهَما ٱلۡعِلُۡم ِعنَد ٱَّلله

َُٰكۡم قَۡوٗما َتجَۡهلُونَ  َرى
َ
 ٢٣ َوَلَِٰكن ِٓي أ

. و چون آن ]عذاب[ را كه به صورت ابرى در جهت 24

آمد، مشاهده ها]ى حاصلخیز[شان پیش مى]دشت و[ دره

كردند، ]با شادمانی[ گفتند: »این ابرى است كه ]رحمت[ 

بارد«؛ ]هود گفت: »نه،[ بلكه همان ]عذابى[ بر ما مى 

است كه براى رسیدنش شتاب داشتید؛ تندبادى است که  

 عذابى دردناک با خود دارد.

ۡوُه عَارِٗضا 
َ
ا َرأ ۡوِديَتِِهۡم قَالُواْ َهََٰذا عَارِض   فَلَمه

َ
ۡسَتۡقبَِل أ مُّ

ْۚ بَۡل ُهَو َما ٱۡسَتۡعَجلُۡتم بِهِۖۦۡ رِيح  فِيَها َعَذاٌب   ۡمِطُرنَا مُّ
لِيم  

َ
 ٢٤ أ



 

احقأف سوره ٔ  

 

502 

 

 األحقاف 

. ]طوفانی است که[ هر چیزى را به فرمان پروردگارش 25

كوبد«؛ آنگاه چنان ]هالک[ شدند كه جز در هم مى

خورد. ما رى به چشم نمىهاى ]ویران[ آنان، اثخانه

 دهیم.بزهكاران را این گونه كیفر مى

ها َمَسَِٰكُنُهۡمْۚ   ۡصَبُحواْ لَا يَُرىَٰٓ إِل
َ
ۡمرِ َرب َِها فَأ

َ
ُِر ُكله َشۡيءِۭ بِأ تَُدم 

زِي ٱلَۡقۡوَم ٱلُۡمۡجرِِمينَ 
 ٢٥ َكَذَٰلَِك َنجۡ

. یقیناً به آنها ]= قوم عاد[، چنان امکاناتی داده بودیم 26

ایم؛ و برای  به شما ]اهل مکه، چنان[ امکاناتی ندادهكه 

آنان چشم و گوش و دل ]نیرومندتر از دیگران[ قرار داده 

هایشان سودى به  بودیم، و]لی[ گوش و چشم و دل

كردند و حالشان نداشت؛ زیرا آیات الهی را انكار مى

كردند، ]سرانجام،[ عذابی كه آن را مسخره مى

 دامنگیرشان شد.

َُٰكۡم فِيهِ وََجَعلَۡنا لَُهۡم َسۡمٗعا  َولَقَ  نه كه َُٰهۡم فِيَمآ إِن مه نه ۡد َمكه
بَۡصَٰرُُهۡم  

َ
ۡغَنيَٰ َعۡنُهۡم َسۡمُعُهۡم َولَٓا أ

َ
فۡـ َِدٗة َفَمآ أ

َ
بَۡصَٰٗرا َوأ

َ
َوأ

  ِ ِن َشۡيٍء إِۡذ َكانُواْ َيجَۡحُدوَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله فۡـ َِدُتُهم م 
َ
َولَٓا أ

ا َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ وََحاَق بِِهم   ٢٦ مه

. ]بسیارى از مردم[ شهرهاى پیرامون شما ]مك یان[ را  27

ها ]و دالیل توحید[ را به  هالک كردیم؛ و]لى قبالً[ نشانه

های مختلف در میان آوردیم؛ باشد که ]از کفر و شکل

 گمراهى[ بازگردند. 

َِن ٱلۡ  ۡهلَۡكَنا َما َحۡولَُكم م 
َ
ۡفَنا ٱٓأۡلَيَِٰت  َولََقۡد أ ُقَرىَٰ َوَصره

 ٢٧ لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 

. پس چرا کسانی كه ]مشرکان آنان را[ براى تقرب ]به  28

شان هللا،[ معبودان خود گرفتند، ]به هنگام بال[ یاری

نكردند؟ بلكه از نظرشان ناپدید شدند؛ و ]سرانجاِم[  

 هایشان همین بود. ها و تهمتدروغ 

ۖۡ  فَلَۡولَا نَصَ  ِ قُۡربَانًا َءالَِهَۢة خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله هِذيَن ٱته َرُهُم ٱل
َٰلَِك إِفُۡكُهۡم َوَما َكانُواْ َيۡفتَُرونَ   ٢٨ بَۡل َضلُّواْ َعۡنُهۡمْۚ َوَذ

که گروهى از جن را به   . ]ای پیامبر، به یاد آور[ هنگامی29

سوی تو فرستادیم كه قرآن را بشنوند؛ هنگامی که نزد 

مبر حضور یافتند، ]به یكدیگر[ گفتند: »خاموش باشید ]تا پیا

به آیات قرآن گوش فرادهیم[ و چون ]تالوتش[ به پایان 

رسید، نزد قوم خود بازگشتند تا به آنان ]در مورد عواقبِ  

 سرپیچی از فرمان حق[ هشدار دهند.

ِ يَۡسَتِمُعوَن ٱلۡ  َِن ٱلِۡجن  ا  َوِإۡذ َصَرۡفَنآ إِلَۡيَك َنَفٗرا م  ُقۡرَءاَن فَلَمه
هۡواْ إِلَيَٰ قَۡوِمِهم   ا قُِضَي َول ْۖۡ فَلَمه نِصُتوا

َ
َحَضُروُه قَالُٓواْ أ

نِذرِينَ   ٢٩ مُّ

. گفتند: »اى قوم، ما ]آیاتِ[ كتابى را شنیدیم كه پس  30

های ]آسمانِی[ پیش از  از موسى نازل شده است و کتاب 

راست کند و به ]سوى[ حق و راه خود را تصدیق می

 نماید.هدایت مى

ٗقا   ِ نزَِل ِمنُۢ َبۡعِد ُموَسيَٰ ُمَصد 
ُ
قَالُواْ َيََٰقۡوَمَنآ إِنها َسِمۡعَنا كَِتًَٰبا أ

ۡسَتقِيمٖ  ِ َوِإلَيَٰ َطرِيٖق مُّ  ٣٠ ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ َيۡهِدٓي إِلَي ٱلۡحَق 

. ای قوم، ]سخنان توحیدِی[ این دعوتگر را که به سوی  31

نَد بپذیرید و به او ایمان آورید تا ]هللا[ برخى از خواهللا فرامی

گناهانتان را ببخشد و شما را از عذابى دردناک در امان 

 بدارد.

ِن   ِ َوَءامُِنواْ بِهِۦ َيۡغفِۡر لَُكم م  ِجيُبواْ َداِعَي ٱَّلله
َ
َيََٰقۡوَمَنآ أ

لِيمٖ 
َ
ِۡن َعَذاٍب أ  ٣١ ُذنُوبُِكۡم َويُِجۡرُكم م 

ن[ دعوتگری را که به سوی هللا  . و هر کس ]سخنا32

خوانَد نپذیرد ]و به وی ایمان نیاورد، هرگز هللا را[ در  فرامی

آوَرد؛ و در برابر هللا ]یاور و[ كارسازى  زمین به تنگ نمى

 نخواهد داشت. چنین کسانی در گمراهِى آشكارند«.

ۡرِض 
َ
ِ فَلَيَۡس بُِمۡعِجزٖ فِي ٱلۡأ ها ُيِجۡب َداِعَي ٱَّلله  َولَيَۡس  َوَمن ل
بِينٍ  ْوَلَٰٓئَِك فِي َضَلَٰٖل مُّ

ُ
ْۚ أ ۡولَِيآُء

َ
ۦٓ أ  ٣٢ لَُهۥ ِمن ُدونِهِ
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ها و  دانند[ هللا که آسماناند ]و نمی. آیا مشرکان ندیده33

زمین را آفرید و از آفرینش آنها درمانده نشد، قادر است 

 مردگان را ]نیز[ زنده كند؟ آرى، او بر هر كارى تواناست.

َولَمۡ 
َ
ۡرَض َولَۡم َيۡعَى   أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه َ ٱل نه ٱَّلله

َ
يََرۡواْ أ

ِ َشۡيٖء  
ْۚ إِنهُهۥ عَلَىَٰ ُكل  ِۚ بَلَىَٰٓ ن ُيحۡـَِۧي ٱلَۡمۡوتَيَٰ

َ
ِبخَلۡقِِهنه بَِقَِٰدٍر عَلَىَٰٓ أ

 ٣٣ قَِدير  

شوند، ]از آنان . روزى كه کافران بر آتش عرضه مى34

ا این آتش حق نیست ]و حقیقت  شود:[ »آیپرسیده مى 

گویند: »آری؛ سوگند به پروردگارمان ]که  ندارد[؟« آنان می

فرماید: »پس به سزاى آنكه  چنین است[«؛ ]آنگاه هللا[ می

 کردید، عذاب را بچشید«. ]قیامت را[ انكار مى

 ِۖ ِ لَيَۡس َهََٰذا بِٱلۡحَق 
َ
ارِ أ هِذيَن َكَفُرواْ عَلَى ٱلنه   َويَۡوَم ُيۡعرَُض ٱل

قَالُواْ بَلَىَٰ َوَرب َِناْۚ قَاَل فَُذوقُواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما ُكنُتۡم  
 ٣٤ تَۡكُفُرونَ 

. ]ای پیامبر،[ تو نیز همچون پیامبران اولوالعزم ]كه  35

قدم بودند، در برابر آزار و تکذیبِ قومت[ شکیبا  همواره ثابت

باش و در مورد ]درخواست عذابِ[ آنان شتاب نكن. روزى  

ن کافران[ عذابِ موعودشان را ]در جهان آخرت[ كه ]ای

ببینند، ]کیفرشان چنان طوالنی است که[ گویى فقط  

اند. این قرآن، پیامى بخشی از روز را ]در دنیا[ به سر برده

]عمومى برای جن و انس[ است. آیا جز نافرمانان هالک  

 شوند؟مى

ْولُواْ ٱلَۡعۡزِم ِمَن ٱلرُّ 
ُ
هُهۡمْۚ  فَٱۡصبِۡر َكَما َصبََر أ ُسِل َولَا تَۡسَتۡعِجل ل

ِن نهَهارْۚ   ها َساَعٗة م  نهُهۡم يَۡوَم يََرۡوَن َما يُوَعُدوَن لَۡم يَلَۡبُثٓواْ إِل
َ
َكأ

ها ٱلَۡقۡوُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ  ْۚ َفَهۡل ُيۡهلَُك إِل َٰغ   ٣٥ بََل
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

. کسانی که کافر شدند و ]مردم را[ از راه هللا  1

 كند.دارند، ]هللا[ اعمال آنان را تباه میبازمى 
ۡعَمَٰلَُهمۡ 

َ
َضله أ

َ
ِ أ واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن َكَفُرواْ وََصدُّ  ١ ٱل

اند و کرده . و کسانی كه ایمان آورده و کارهای شایسته2

که آن حق و از جانب  -به آنچه بر محمد نازل شده

هایشان اند، ]هللا نیز[، بدیایمان آورده -پروردگارشان است

بخشد ]و زداید و امور ]دنیا و دین[شان را سامان میرا می

 کند[.اصالح می

َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َِل عَلَىَٰ  َوٱل َوَءاَمُنواْ بَِما نُز 
ۡصلََح  

َ
َر َعۡنُهۡم َسي ِـ َاتِِهۡم َوأ ب ِِهۡم َكفه ٖد وَُهَو ٱلۡحَقُّ ِمن ره ُمحَمه

 ٢ بَالَُهمۡ 

. این ]پاداش و جزا،[ به سبب آن است که کافران پیرو 3

باطل شدند و مؤمنان، پیرو ]آیات[ حقِ پروردگارشان. هللا  

 كند.ینچنین برایشان بیان مىهای مردم را اَمَثل

هِذيَن َءاَمُنواْ   نه ٱل
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ٱتهَبُعواْ ٱلَۡبَِٰطَل َوأ نه ٱل

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ُ لِلنهاِس   ب ِِهۡمْۚ َكَذَٰلَِك يَۡضرُِب ٱَّلله ٱتهَبُعواْ ٱلۡحَقه ِمن ره
ۡمَثَٰلَُهمۡ 

َ
 ٣ أ

را گردن   . ]ای مومنان![ هر گاه با کافران روبرو شدید، آنان4

بزنید تا آنكه ]بسیاری از آنان را[ بکشید؛ آنگاه ]اسیران را[  

محکم به بند كشید؛ سپس یا بر آنان منت گذارید ]و بدون 

هیچ عوضی آزادشان کنید[ یا ]از آنان[ فدیه بگیرید ]و 

رهایشان کنید[ تا سنگینى جنگ فروكش كند. این ]حکم  

ز آنان انتقام خواست، خود االهی[ است؛ و اگر هللا مى

گرفت؛ ولى ]فرمان جنگ داد[ تا شما را در برابر یكدیگر مى

آزمایش كند؛ و کسانی كه در راه هللا كشته شدند، ]هللا  

 كند.هرگز[ نتیجه تالششان را تباه نمى

َِقاِب َحتهيَٰٓ إَِذآ   هِذيَن َكَفُرواْ فََضۡرَب ٱلر  فَإَِذا لَقِيُتُم ٱل
ۡثخَنُتُموُهۡم فَُشدُّ 

َ
ا فَِدآًء َحتهيَٰ  أ ُۢا َبۡعُد َوِإمه ا َمنه واْ ٱلَۡوثَاَق فَإِمه

ُ لَٱنَتَصَر ِمۡنُهۡم   َٰلَِكۖۡ َولَۡو يََشآُء ٱَّلله ۡوَزارََهاْۚ َذ
َ
تََضَع ٱلۡحَۡرُب أ

هِذيَن قُتِلُواْ فِي َسبِيِل   َوَلَِٰكن ل َِيۡبلَُواْ َبۡعَضُكم بَِبۡعٖضِۗ َوٱل
ۡعَمَٰلَ 

َ
ِ فَلَن يُِضله أ  ٤ ُهمۡ ٱَّلله

. هللا آنان را ]به راه راست[ هدایت خواهد كرد و امورشان  5

 را سامان خواهد بخشید؛ 
 ٥ َسَيۡهِديِهۡم َويُۡصلُِح بَالَُهمۡ 

. و آنان را به بهشتی که ]اوصافش را[ برایشان بیان کرده 6

 است وارد خواهد نمود. 
َفَها لَُهمۡ   ٦ َويُۡدِخلُُهُم ٱلۡجَنهَة َعره

اید، اگر ]دین و پیامبر[ هللا را  انی که ایمان آورده. ای کس7

هایتان را ]ثابت  کند و گامیاری کنید، او نیز شما را یاری می

 دارد. و[ استوار می

َ يَنُصۡرُكۡم َويَُثب ِۡت   هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن تَنُصُرواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

قَۡداَمُكمۡ 
َ
 ٧ أ

نگونساری و هالکت باد! ]هللا[ اعمالشان را  . و بر کافران، 8

 گردانَد؛ تباه می
ۡعَمَٰلَُهمۡ 

َ
َضله أ

َ
هُهۡم َوأ هِذيَن َكَفُرواْ َفَتۡعٗسا ل  ٨ َوٱل

. زیرا آنچه را که هللا نازل كرده است نپسندیدند؛ ]هللا[ نیز 9

 اعمالشان را تباه نمود. 
 ُ نَزَل ٱَّلله

َ
نهُهۡم َكرُِهواْ َمآ أ

َ
َٰلَِك بِأ ۡعَمَٰلَُهمۡ َذ

َ
ۡحَبَط أ

َ
 ٩  فَأ
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اند تا ببینند سرانجاِم . آیا در زمین گشت و گذار نکرده10

کسانی که پیش از آنان بودند، چگونه بوده است؟ هللا  

شان ویران کرد ]و آنان را نابود هایشان را[ بر سر]خانه

ساخت[ و این کافران ]نیز کیفری[ همانند آن ]در پیش[  

 خواهند داشت.

 
َ
هِذيَن  ۞أ َٰقَِبُة ٱل ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع

َ
فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

ۡمَثَٰلَُها 
َ
َٰفِرِيَن أ ُ َعلَۡيِهۡمۖۡ َولِلَۡك َر ٱَّلله  ١٠ ِمن َقۡبلِِهۡمۖۡ َدمه

. زیرا هللا ]یاور و[ كارسازِ مؤمنان است؛ و]لى[ کافران 11

 هیچ كارسازى ندارند.
نه 

َ
َٰلَِك بِأ َٰفِرِيَن لَا َمۡولَيَٰ  َذ نه ٱلَۡك

َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َوأ َ َمۡولَي ٱل ٱَّلله

 ١١ لَُهمۡ 

هایی ]از بهشت[ وارد . هللا مؤمنان نیكوكار را به باغ12

کند که جویبارها از زیر ]درختان[ آن جاری است؛ و  می

شوند و همچون  مند مىکافران ]تنها در دنیا[ بهره

 تش ]دوزخ[ جایگاهشان است.خورند و آچهارپایان مى 

َٰٖت   َٰلَِحَِٰت َجنه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َ يُۡدِخُل ٱل إِنه ٱَّلله
هِذيَن َكَفُرواْ َيَتَمتهُعوَن   ۖۡ َوٱل نَۡهَُٰر

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َتجۡ
هُهمۡ  اُر َمۡثٗوى ل نَۡعَُٰم َوٱلنه

َ
ُكُل ٱلۡأ

ۡ
ُكلُوَن َكَما تَأ

ۡ
 ١٢ َويَأ

چه بسیار شهرهایی که ساکنانش از ]مردم[  . و 13

تر بودند؛ ما آنان  َشهرت که تو را از آنجا بیرون کردند، توانمند

ایم و هیچ یاوری ]در برابر عذاب الهی[ را نابود کرده

 نداشتند.

ۡخرََجۡتَك  
َ
ِن قَۡريَتَِك ٱلهتِٓي أ َشدُّ قُوهٗة م 

َ
ِن قَۡريٍَة ِهَي أ ي ِن م 

َ
َوَكأ

ۡهلَۡكَنَٰهُ 
َ
 ١٣ ۡم فَلَا نَاِصَر لَُهمۡ أ

. آیا كسى كه بر شیوۀ روشنى از جانب پروردگار 14

خویش است، همچون كسانى است كه زشتِى رفتارشان 

های خویش پیروى در نظرشان آراسته شده و از هوس

 كنند؟مى

ب ِهِۦ َكَمن ُزي َِن لَُهۥ ُسوُٓء  ِن ره َفَمن َكاَن عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
َ
َعَملِهِۦ  أ

ۡهَوآَءُهم 
َ
 ١٤ َوٱتهَبُعٓواْ أ

. توصیف بهشتى كه به پرهیزگاران وعده داده شده، 15

]چنین است كه:[ در آن، جویبارهایی از آبی ]خالص و  

اش تغییر نکرده؛ و جویبارهایی از شیری زالل[ که بو و مزه

كه طعمش دگرگون نگشته؛ و جویبارهایی از شرابی كه  

گان است؛ و جویبارهایی از عسل ناب مایۀ لذتِ نوشند

ها، در آنجا در دسترسشان است؛ و همۀ ]انواع[ میوه

است و ]از همه برتر، از[ آمرزشِ پروردگارشان  

]برخوردارند[. ]آیا بهشتیان[ همانند ساكنان جاودان 

نوشانند كه  دوزخند كه آبی چنان جوشان به آنان می

 كند؟هایشان را متالشى میروده

َثُل  آٍء َغيِۡر  مه ِن مه نَۡهَٰر  م 
َ
 ٱلۡجَنهةِ ٱلهتِي وُِعَد ٱلُۡمتهُقوَنۖۡ فِيَهآ أ

ةٖ   هذه رٖ ل
ِۡن َخمۡ نَۡهَٰر  م 

َ
هۡم َيَتَغيهۡر َطۡعُمُهۥ َوأ ِن لهبَٖن ل نَۡهَٰر  م 

َ
َءاِسٖن َوأ

  ِ
ىِۖ َولَُهۡم فِيَها ِمن ُكل  َصف ٗ ِۡن َعَسٖل مُّ نَۡهَٰر  م 

َ
َٰرِبِيَن َوأ ل ِلشه

ارِ وَُسُقواْ  ٱل ب ِِهۡمۖۡ َكَمۡن ُهَو َخَٰلِد  فِي ٱلنه ِن ره َمَرَِٰت َوَمۡغفَِرة  م  ثه
ۡمَعآَءُهمۡ 

َ
َع أ  ١٥ َمآًء َحمِيٗما َفَقطه

. ]ای پیامبر،[ برخی از منافقان به ]گفتار[ تو گوش 16

شوند، به  دهند اما هنگامی که از نزد تو خارج مىفرامى

ویند: »]فهمیدید[ لحظاتى گاهل دانش ]با تمسخر[ مى

هایشان ُمهر ]غفلت[ نهاده گفت؟« هللا بر دل پیش چه مى

 اند. های خویش پیروى كردهاست و آنان از هوس

ن يَۡسَتِمُع إِلَۡيَك َحتهيَٰٓ إَِذا َخرَُجواْ ِمۡن ِعنِدَك قَالُواْ   َوِمۡنُهم مه
 
ُ
وتُواْ ٱلۡعِلَۡم َماَذا قَاَل َءانًِفاْۚ أ

ُ
هِذيَن أ ُ  لِل هِذيَن َطَبَع ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ۡهَوآَءُهمۡ 
َ
 ١٦ عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم َوٱتهَبُعٓواْ أ

شان افزاید و پرهیزكاری. هللا بر هدایتِ پرهیزگاران مى17

 بخشد.]را قو ت[ مى
َُٰهمۡ  َُٰهۡم َتۡقَوى هِذيَن ٱۡهَتَدۡواْ َزاَدُهۡم ُهٗدى وََءاتَى  ١٧ َوٱل
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ین انتظار دارند که قیامت ناگهان بر . آیا ]کافران[ جز ا18

هاى آن آشكار شده است. آنان فرارسد؟ همانا نشانه

آنگاه كه قیامت فرارسد پندگرفتنشان چه سودی خواهد  

 داشت؟

ۖۡ َفَقۡد َجآَء   تَِيُهم َبۡغَتٗة
ۡ
ن تَأ

َ
اَعَة أ ها ٱلسه َفَهۡل يَنُظُروَن إِل
هيَٰ لَُهۡم إَِذا َجآَءتۡ  ن

َ
ۡشَراُطَهاْۚ فَأ

َ
َُٰهمۡ أ  ١٨ ُهۡم ذِۡكَرى

حق[ جز هللا نیست؛  . ]ای پیامبر،[ بدان که معبودی ]به19

و برای گناه خویش و ]گناِه[ مردان و زنان مؤمن آمرزش 

وآمِد بخواه؛ و ]به یاد داشته باش که[ هللا، محل رفت

 داند.]روزانه[ و آرمیدن ]شبانۀ[ شما را مى

نهُهۥ لَٓا 
َ
ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر لَِذۢنبَِك َولِلُۡمۡؤِمنِيَن فَٱۡعلَۡم أ ها ٱَّلله ََٰه إِل إَِل

َُٰكمۡ  ُ َيۡعلَُم ُمَتَقلهَبُكۡم َوَمۡثَوى  ١٩ َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتِۗ َوٱَّلله

ای ]دربارۀ اجازۀ جهاد[ گویند: »چرا سوره. مؤمنان می20

شود؟«؛ اما هنگامى كه آیات صریحی در مورد  نازل نمی 

بینى كه  د، ]منافقان و[ بیماردالن را مىگردجنگ نازل مى 

همچون كسى كه از ]سختى[ مرگ دستخوش بیهوشى 

نگرند؛ ]مرگ و عذاب الهی[ بر آنان شده باشد به تو مى

 تر است.شایسته

نزِلَۡت ُسوَرة   
ُ
ِلَۡت ُسوَرة ۖۡ فَإَِذآ أ هِذيَن َءاَمُنواْ لَۡولَا نُز  َويَُقوُل ٱل

حَۡكَمة  َوذُكَِر فِيهَ  رَض   مُّ هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه يَۡت ٱل
َ
ا ٱلۡقَِتاُل َرأ

ۡولَيَٰ  
َ
يَنُظُروَن إِلَۡيَك َنَظَر ٱلَۡمۡغِشي ِ َعلَۡيهِ ِمَن ٱلَۡمۡوِتِۖ فَأ

 ٢٠ لَُهمۡ 

. اطاعت و گفتار شایسته ]بهتر است[؛ و چون تصمیم 21

قطعی ]جهاد[ گرفته شد، اگر ]در تعهد خود با[ هللا صادق 

 نفاق و سرکشی[، برایشان بهتر است.باشند، ]از 

  َ ۡمُر فَلَۡو َصَدقُواْ ٱَّلله
َ
ْۚ فَإَِذا َعَزَم ٱلۡأ ۡعُروف  َطاَعة  َوقَۡول  مه

هُهمۡ   ٢١ لَكَاَن َخيٗۡرا ل

دارید كه اگر ]از  [ انتظار [ آیا ]جز این. پس ]اى منافقان،22

قرآن و سنت پیامبرش[ روی بگردانید، در زمین تباهى كنید 

که در جاهلیت این حالت از خویشاوندانتان بُبرید؟ ]چنانو 

 را داشتید.[ 

ُعٓواْ   ِ ۡرِض َوُتَقط 
َ
ن ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

َ
هۡيُتۡم أ َفَهۡل َعَسيُۡتۡم إِن تََول

رَۡحاَمُكمۡ 
َ
 ٢٢ أ

. اینان کسانی هستند که هللا ]با دور ساختن از رحمتِ 23

آنان را کر، و  خویش[ لعنتشان کرده است؛ پس ]گوشِ دِل[ 

 چشم ]دِل[ آنان را کور ساخته است.

بَۡصَٰرَُهمۡ 
َ
ۡعَميَٰٓ أ

َ
ُهۡم َوأ َصمه

َ
ُ فَأ هِذيَن لََعَنُهُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
 ٢٣ أ

ها]ی غفلت[ بر کنند یا قفل. آیا در قرآن تدب ر نمی24

 هایشان نهاده شده است؟دل 
ۡم عَلَىَٰ 

َ
فَلَا َيَتَدبهُروَن ٱلُۡقۡرَءاَن أ

َ
ۡقَفالَُهآ أ

َ
 ٢٤  قُلُوٍب أ

. کسانی که پس از روشن شدن ]راه[ هدایت، به راه  25

پیشیِن خویش بازگشتند ]و مرتد شدند،[ شیطان ]اعمال 

زشتشان را[ برایشان آراسته و آنان را ]با آرزوهای دراز[  

 فریب داده است.

ِنُۢ  ۡدَبَٰرِهِم م 
َ
واْ عَلَىَٰٓ أ هِذيَن ٱۡرتَدُّ َبۡعِد َما تَبَيهَن لَُهُم ٱلُۡهَدى  إِنه ٱل

ۡملَىَٰ لَُهمۡ 
َ
َل لَُهۡم َوأ ۡيَطَُٰن َسوه  ٢٥ ٱلشه

. این ]جهل و گمراهی،[ بدان خاطر است که منافقان 26

به مشرکانی که از وحی الهی کراهت داشتند گفتند: »ما 

کنیم«؛ و هللا  در برخی از امور از شما پیروی می

 .داندشان را میپنهانکاری

ُ َسُنِطيُعُكۡم فِي   َل ٱَّلله هِذيَن َكرُِهواْ َما نَزه نهُهۡم قَالُواْ لِل
َ
َٰلَِك بِأ َذ

ُ َيۡعلَُم إِۡسَرارَُهمۡ  ۡمرِِۖ َوٱَّلله
َ
 ٢٦ َبۡعِض ٱلۡأ

زنند . آنگاه كه فرشتگان الهی بر چهره و پشتشان مى27

گیرند، ]حال این منافقان[ چگونه خواهد و جانشان را مى

 بود؟ 

ۡتُهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَۡضِربُوَن وُُجوَهُهۡم   فََكۡيَف إَِذا تََوفه
ۡدَبَٰرَُهمۡ 

َ
 ٢٧ َوأ



 

محمٔد سوره ٔ  

 

507 

 

 محمد

. این ]کیفر،[ از آن روست که آنان پیرو راهی شدند که 28

آوَرد و از انجام کارهایی که موجب هللا را به خشم می

شود کراهت داشتند؛ پس ]هللا نیز  خشنودی الهی می

 را تباه ساخت.نتیجۀ[ کارهایشان 

َٰنَُهۥ   َ َوَكرُِهواْ رِۡضَو ۡسَخَط ٱَّلله
َ
نهُهُم ٱتهَبُعواْ َمآ أ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
ۡحَبَط أ

َ
 ٢٨ فَأ

اند كه هللا هرگز  . آیا بیماردالن ]منافق[ پنداشته29

 هایشان را آشكار نخواهد ساخت؟كینه
ن 

َ
رٌَض أ هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه ۡم َحِسَب ٱل

َ
ُ  أ لهن ُيخۡرَِج ٱَّلله

ۡضَغََٰنُهمۡ 
َ
 ٢٩ أ

خواستیم، آنان را به تو نشان . ]ای پیامبر،[ اگر مى30

دادیم كه ]باطن[ آنان را از ظاهرشان بازشناسى؛ و می

مسل ماً از شیوه سخنشان به خوبى آنان را خواهى 

 شناخت؛ و ]بدانید که[ هللا از کارهایتان آگاه است.

 
َ
َرۡيَنََٰكُهۡم فَلََعَرۡفَتُهم بِِسيَمَُٰهۡمْۚ َولََتۡعرَِفنهُهۡم فِي  َولَۡو نََشآُء لَأ

ۡعَمَٰلَُكمۡ 
َ
ُ َيۡعلَُم أ  ٣٠ لَحِۡن ٱلَۡقۡوِلِۚ َوٱَّلله

کنیم تا مجاهدان و . قطعاً ]همۀ[ شما را آزمایش می31

آزماییم ]تا شکیبایانتان را بازشناسیم و احوال شما را می

 گردند[.راستگویان مشخص 

َٰبِِريَن   َولََنۡبلَُونهُكۡم َحتهيَٰ َنۡعلََم ٱلُۡمَجَِٰهِديَن ِمنُكۡم َوٱلصه
ۡخَباَرُكمۡ 

َ
 ٣١ َوَنۡبلَُواْ أ

. كسانى كه پس از روشن شدن راه هدایت بر آنان، 32

کفر ورزیدند و ]مردم را[ از راه هللا بازداشتند و به مخالفت 

 نخواهند رساند؛ و با پیامبر برخاستند، هرگز زیانى به هللا

 ]هللا نیز نتیجۀ[ اعمالشان را تباه خواهد ساخت. 

ِ وََشآقُّواْ ٱلرهُسوَل   واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن َكَفُرواْ وََصدُّ إِنه ٱل
ا   َ َشۡيـ ٗ واْ ٱَّلله ِمنُۢ َبۡعِد َما تَبَيهَن لَُهُم ٱلُۡهَدىَٰ لَن يَُضرُّ

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
 ٣٢ وََسُيۡحبُِط أ

. ای مؤمنان، از هللا و پیامبر اطاعت كنید و ]با کفر و ریا[  33

 اعمال ]شایستۀ[ خویش را تباه نكنید. 
ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل َولَا  

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ ۞َيَٰٓ

ۡعَمَٰلَُكمۡ 
َ
 ٣٣ ُتۡبِطلُٓواْ أ

اه هللا  . کسانی که کفر ورزیدند و ]دیگران را نیز[ از ر34

بازداشتند و در حال کفر مردند، هللا هرگز آنان را نخواهد  

 آمرزید.

ِ ُثمه َماتُواْ وَُهۡم   واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن َكَفُرواْ وََصدُّ إِنه ٱل
ُ لَُهمۡ  ار  فَلَن َيۡغفَِر ٱَّلله  ٣٤ ُكفه

. پس ]ای مؤمنان، هنگام رویارویی با دشمنان[ 35

ترس جنگ، آنان را[ به صلح و آشتی سستی نورزید و ]از 

دعوت نکنید؛ در حالى كه شما برترید و هللا با شماست و 

 هرگز از ]پاداش[ اعمالتان نخواهد کاست.

ُ َمَعُكۡم   ۡعلَۡوَن َوٱَّلله
َ
نُتُم ٱلۡأ

َ
لِۡم َوأ فَلَا تَِهُنواْ َوتَۡدُعٓواْ إِلَي ٱلسه

ۡعَمَٰلَُكمۡ 
َ
 ٣٥ َولَن يَتَِرُكۡم أ

ی که زندگی دنیا، بازیچه و سرگرمى است؛ و . به راست36

اگر ایمان بیاورید و پرهیزگاری کنید، ]هللا[ پاداشتان را  

کاست[ خواهد داد؛ و ]تمام[ اموالتان را  و کم]بی

 فرماید که زکاتش را بپردازید[.خواهد ]بلکه مینمی 

ۡنَيا لَعِب  َولَۡهو ْۚ َوِإن  ُة ٱلدُّ تُۡؤِمُنواْ َوَتتهُقواْ يُۡؤتُِكۡم  إِنهَما ٱلۡحََيوَٰ
َٰلَُكمۡ  ۡمَو

َ
ُجوَرُكۡم َولَا يَۡسـ َلُۡكۡم أ

ُ
 ٣٦ أ

. اگر ]تمام[ آن را از شما بخواهد و ]بر این دستور[  37

هایتان را آشکار  ورزید و ]این کار،[ کینهکند، بخل مىاصرار 

 سازد.می

ۡخرِۡج  إِن يَۡسـ َلُۡكُموَها َفُيۡحفُِكۡم َتۡبَخلُواْ َويُ 
ۡضَغََٰنُكمۡ 

َ
 ٣٧ أ



 

محمٔد سوره ٔ  

 

508 

 

 محمد

. آگاه باشید! شما كسانى هستید كه براى انفاق در 38

شوید؛ ولى برخی از شما بخل راه هللا دعوت مى

ورزند؛ و هر کس بخل بورزد، به زیان خویش بخل ورزیده  مى

نیاز است و ]این شما هستید كه[ است؛ و هللا بى

ازگردید، هللا  نیازمندید؛ و اگر ]از اسالم به سوی کفر[ ب

گروهى دیگر را جایگزین شما خواهد كرد كه همچون شما 

 ]به بخل مبتال[ نباشند. 

ِ فَِمنُكم   ُؤلَآِء تُۡدَعۡوَن لُِتنفُِقواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله نُتۡم َهَٰٓ
َ
أ َهَٰٓ

  ُ ۖۡ َوَمن َيۡبَخۡل فَإِنهَما َيۡبَخُل َعن نهۡفِسهۚۦِْ َوٱَّلله ن َيۡبَخُل مه
ن
َ
هۡواْ يَۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َغيَۡرُكۡم ُثمه  ٱلَۡغنِيُّ َوأ ْۚ َوِإن َتَتَول ُتُم ٱلُۡفَقَرآُء

ۡمَثَٰلَُكم
َ
 ٣٨ لَا يَُكونُٓواْ أ
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فتح سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

. ]ای پیامبر،[ به راستی که ما پیروزِى آشكارى را ]در  1

 صلح حدیبیه[ برایت مقدر كردیم 
بِيٗنا   ١ إِنها َفَتۡحَنا لََك َفۡتٗحا مُّ

ات را بیامرزد و نعمتش را بر تو  . تا هللا گناِه گذشته و آینده2

 راه راست هدایت نماید؛ تمام گردانَد و تو را به 
َر َويُتِمه نِۡعَمَتُهۥ   خه

َ
َم ِمن ذَۢنبَِك َوَما تَأ ُ َما َتَقده ل َِيۡغفَِر لََك ٱَّلله

ۡسَتقِيٗما   ٢ َعلَۡيَك َويَۡهِديََك ِصَرَٰٗطا مُّ

ُ نَۡصًرا َعزِيًزا  ات کند.ناپذیری یاری . و هللا به پیروزِی شکست3  ٣ َويَنُصَرَك ٱَّلله

های مؤمنان آرامش ]و ثبات[ نازل کرد ه بر دل. اوست ک4

ها و زمین از آِن  تا بر ایمانشان بیفزایند؛ و سپاهیان آسمان

 هللا است؛ و هللا دانای حکیم است.

ِكيَنَة فِي قُلُوِب ٱلُۡمۡؤِمنِيَن لِيَۡزَداُدٓواْ   نَزَل ٱلسه
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

ِ ُجنُ  َع إِيَمَٰنِِهۡمُۗ َوَّلِله ُ  إِيَمَٰٗنا مه ۡرِضِۚ وََكاَن ٱَّلله
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو وُد ٱلسه

 ٤ َعلِيًما َحِكيٗما 

هایی . ]آری، چنین کرد[ تا مردان و زنان مؤمن را به باغ5

]بهشتی[ وارد کند که جویبارها از زیر ]درختان[ آن جاری 

است؛ جاودانه در آنجا خواهند بود؛ و گناهانشان را بزداید 

 كامیابى بزرگى ]برای مومنان[ ]و بیامرزد[؛ و این نزد هللا

 است؛

رِي ِمن َتحۡتَِها 
َٰٖت َتجۡ ل ُِيۡدِخَل ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت َجنه

َٰلَِك   َِر َعۡنُهۡم َسي ِـ َاتِِهۡمْۚ وََكاَن َذ نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها َويَُكف 
َ
ٱلۡأ

ِ فَۡوًزا َعِظيٗما   ٥ ِعنَد ٱَّلله

نافقان و مشرکان را ـ اعم از  . و ]نیز به این هدف که[ م6

زن و مرد ـ كه نسبت به هللا بدگمانند مجازات كند؛ ناگواری  

]و عذاب الهی[ بر آنان باد! هللا بر آنان خشم گرفته و آنان 

را از رحمت خویش دور کرده و دوزخ را برایشان آماده نموده  

 است؛ و ]به راستی که دورخ[ چه بد جایگاهی است!

 ۡ َب ٱل ِ ُمَنَٰفِقِيَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰت َوٱلُۡمۡشِركِيَن َوٱلُۡمۡشرَِكَِٰت  َويَُعذ 
  ُ وِۡءِۖ وََغِضَب ٱَّلله ِۚ َعلَۡيِهۡم َدآئَِرُة ٱلسه وِۡء ِ َظنه ٱلسه ٓان ِيَن بِٱَّلله ٱلظه

َعده لَُهۡم َجَهنهَمۖۡ وََسآَءۡت َمِصيٗرا
َ
 ٦ َعلَۡيِهۡم َولََعَنُهۡم َوأ

ن از آِن هللا است؛ و هللا  ها و زمی. سپاهیان آسمان7

 ناپذیرِ حکیم است.شکست
ُ َعزِيًزا َحِكيًما  ۡرِضِۚ وََكاَن ٱَّلله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُجُنوُد ٱلسه  ٧ َوَّلِله

دهنده دهنده و هشدار. ]ای پیامبر،[ ما تو را گواه و مژده8

 فرستادیم 
ٗرا  ِ ۡرَسلَۡنََٰك َشَِٰهٗدا َوُمبَش 

َ
 ٨ َونَِذيٗراإِنهآ أ

. تا ]شما مردم[ به هللا و پیامبرش ایمان بیاورید و ]دین[  9

او را یاری کنید و او را بزرگ دارید و بامداد و شامگاه، هللا را  

 تسبیح گویید. 

ُِروُه َوتَُوق ُِروُهْۚ َوتَُسب ُِحوُه بُۡكَرٗة   ِ َورَُسولِهِۦ َوُتَعز  ل ُِتۡؤِمُنواْ بِٱَّلله
ِصيلًا

َ
 ٩ َوأ
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كنند، در حقیقت،  تردید، كسانى كه با تو بیعت مى. بی10

های آنان كنند؛ دست هللا باالی دستبا هللا بیعت مى

شكنى كند، به زیان  است. هر کس ]پس از بیعت[ پیمان

خویش پیمان شكسته است؛ و هر کس به پیمانش  

]مبنی بر یاری دین هللا و پیامبرش[ وفا كند، به زودى ]هللا[  

 زرگی به او خواهد داد.پاداش ب

ِ فَۡوَق   َ يَُد ٱَّلله هِذيَن ُيَبايُِعونََك إِنهَما ُيَبايُِعوَن ٱَّلله إِنه ٱل
ۡوفَيَٰ  

َ
يِۡديِهۡمْۚ َفَمن نهَكَث فَإِنهَما يَنُكُث عَلَىَٰ َنۡفِسهِۖۦۡ َوَمۡن أ

َ
أ

ۡجًرا َعِظيٗما 
َ
َ فََسُيۡؤتِيهِ أ ََٰهَد َعلَۡيُه ٱَّلله  ١٠ بَِما َع

نشینان متخلف ]كه از شركت در سفر مکه و  یه. باد11

اند، براى توجیِه کارِ خود[ صلح حدیبیه خودداری کرده

مان ما را گرفتار  خواهند گفت: »]محافظت[ اموال و خانواده

هایشان كرد؛ برایمان آمرزش بخواه«. آنان چیزى كه در دل

آورند. بگو: »اگر هللا اراده كند که به  نیست بر زبان مى

ا زیان یا سودی برسد، كیست كه در مقابل ]خواستِ[  شم

كنید آگاه هللا از شما دفاع کند؟ آرى، هللا از آنچه مى

 است«.

َٰلَُنا   ۡمَو
َ
ۡعَراِب َشَغلَۡتَنآ أ

َ
َسَيُقوُل لََك ٱلُۡمَخلهُفوَن ِمَن ٱلۡأ

 ِ ا لَيَۡس ف لِۡسنَتِِهم مه
َ
ۡهلُونَا فَٱۡسَتۡغفِۡر لََناْۚ َيُقولُوَن بِأ

َ
ي  َوأ

َراَد  
َ
ِ َشۡيـ ًا إِۡن أ َِن ٱَّلله قُلُوبِِهۡمْۚ قُۡل َفَمن َيۡملُِك لَُكم م 

ُ بَِما َتۡعَملُوَن   ُۢاْۚ بَۡل َكاَن ٱَّلله َراَد بُِكۡم َنۡفَع
َ
ۡو أ

َ
ا أ بُِكۡم َضرًّ

ُۢا  ١١ َخبِيَر

کردید كه پیامبر و . ]عذرتان این نبود؛[ بلكه گمان می12

رناک[ هرگز نزد خانوادۀ مؤمنان ]همراهش، از این سفرِ خط

هایتان خویش بازنخواهند گشت؛ و این ]توهم[ در دل

آراسته شد و گماِن بد بردید ]که هللا دین و پیامبرش را  

 یاری نخواهد کرد؛ پس به خطا رفتید[ و هالک شدید.

ۡهلِيِهۡم  
َ
ن لهن يَنَقلَِب ٱلرهُسوُل َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِلَيَٰٓ أ

َ
بَۡل َظَننُتۡم أ

بَ 
َ
وِۡء َوُكنُتۡم  أ َٰلَِك فِي قُلُوبُِكۡم َوَظَننُتۡم َظنه ٱلسه ٗدا َوُزي َِن َذ

 ١٢ قَۡوَمُۢا بُوٗرا

. هر کس به هللا و پیامبرش ایمان نیاورد، ]بداند که[ ما  13

 ایم.آتشی سوزان برای کافران آماده کرده
ِ َورَُسولِهِۦ فَإِنهآ  هۡم يُۡؤِمنُۢ بِٱَّلله َٰفِرِيَن  َوَمن ل ۡعَتۡدنَا لِلَۡك

َ
أ

 ١٣ َسعِيٗرا

ها و زمین از آِن هللا است؛ هر کس  . فرمانروایِی آسمان 14

آمرزد و هر کس را که بخواهد عذاب را که بخواهد می

 کند؛ و هللا آمرزندۀ مهربان است.می

ُب  ِ ۡرِضِۚ َيۡغفُِر لَِمن يََشآُء َويَُعذ 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه   َوَّلِله

ُ َغُفوٗرا رهِحيٗما  ْۚ وََكاَن ٱَّلله  ١٤ َمن يََشآُء

. ]ای مؤمنان،[ هنگامى كه عازم ]خیبر و[ گرفتن  15

شوید، متخلفان ]از سفر مکه[ خواهند گفت:  غنیمت مى

»اجازه دهید ما ]نیز[ به دنبال شما بیاییم«. آنان 

خواهند كالم الهی را تغییر دهند. ]ای پیامبر،[ به آنان  مى

و: »شما هرگز به دنبال ما نخواهید آمد ]زیرا این  بگ

ها مخصوص کسانی است که در حدیبیه حضور  غنیمت

داشتند و دربارۀ این ُحکم،[ هللا قبالً چنین فرموده است«؛  

آنگاه خواهند گفت: »]نه،[ بلكه شما نسبت به ما حسد 

ورزید«. ]هرگز چنین نیست؛[ بلكه جز عدۀ كمى ]از  مى

 یابند. الهی را[ درنمىآنان، اوامر 

ُخُذوَها  
ۡ
َسَيُقوُل ٱلُۡمَخلهُفوَن إَِذا ٱنَطلَۡقُتۡم إِلَيَٰ َمَغانَِم لَِتأ

ِْۚ قُل لهن   لُواْ َكَلََٰم ٱَّلله ِ ن ُيَبد 
َ
َذُرونَا نَتهبِۡعُكۡمۖۡ يُرِيُدوَن أ

ۖۡ فََسَيُقولُوَن بَۡل   ُ ِمن َقۡبُل تَتهبُِعونَا َكَذَٰلُِكۡم قَاَل ٱَّلله
ها قَلِيلٗاَتحُۡسدُ   ١٥ وَنَناْۚ بَۡل َكانُواْ لَا َيۡفَقُهوَن إِل
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نشینان متخلف بگو: »به زودى به  . ]ای پیامبر،[ به بادیه16

مقابله با گروهى جنگاور فراخوانده خواهید شد که آنان را  

از پای درآورید، مگر اینكه تسلیم شوند؛ اگر اطاعت كنید،  

د؛ و اگر همچون  هللا پاداش نیكویى به شما خواهد دا

گذشته سرپیچی نمایید، شما را با عذابى دردناک مجازات 

 خواهد كرد«. 

ٖس  
ۡ
ْولِي بَأ

ُ
ۡعَراِب َسُتۡدَعۡوَن إِلَيَٰ قَۡوٍم أ

َ
قُل ل ِلُۡمَخلهفِيَن ِمَن ٱلۡأ

  ُ ۡو يُۡسلُِموَنۖۡ فَإِن تُِطيُعواْ يُۡؤتُِكُم ٱَّلله
َ
َشِديٖد تَُقَٰتِلُوَنُهۡم أ

ۡجًرا َحَسٗناۖۡ 
َ
بُۡكۡم  أ ِ ِن َقۡبُل ُيَعذ  هۡيُتم م  هۡواْ َكَما تََول َوِإن َتَتَول

لِيٗما 
َ
 ١٦ َعَذابًا أ

. بر نابینا و لَنگ و بیمار گناهى نیست ]كه در جنگ 17

شركت نكنند[؛ و هر کس از هللا و پیامبرش اطاعت كند،  

کند كه  هایی ]از بهشت[ وارد می]هللا[ او را به باغ

رختان[ آن جاری است؛ و هر کس را که  جویبارها از زیر ]د

 سرپیچی کند، به عذابى دردناک مجازات خواهد كرد.

ۡعَرِج َحَرج  َولَا عَلَى  
َ
ۡعَميَٰ َحَرج  َولَا عَلَى ٱلۡأ

َ
لهيَۡس عَلَى ٱلۡأ

َٰٖت   َ َورَُسولَُهۥ يُۡدِخلُۡه َجنه ُۗ َوَمن يُِطِع ٱَّلله ٱلَۡمرِيِض َحَرج 
 
َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

لِيٗما َتجۡ
َ
بُۡه َعَذابًا أ ِ ۖۡ َوَمن َيَتَوله ُيَعذ   ١٧ نَۡهَُٰر

. هللا از مؤمنانى كه در كنار آن درخت ]در حدیبیه[ با تو  18

بیعت كردند، راضی شد و دانست كه در دلشان چه  

گذرد؛ از این روى آرامش ]و ثبات[ بر آنان فروفرستاد و مى

 به پیروزى نزدیک ]در خیبر[ پاداششان داد؛

ُ َعِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن إِۡذ ُيَبايُِعونََك َتحَۡت  ۞له  َقۡد َرِضَي ٱَّلله
ِكيَنَة َعلَۡيِهۡم   نَزَل ٱلسه

َ
َجَرةِ َفَعلَِم َما فِي قُلُوبِِهۡم فَأ ٱلشه

َثََٰبُهۡم َفۡتٗحا قَرِيٗبا 
َ
 ١٨ َوأ

های فراوانی که ]از خیبر[ به  . و ]همچنین[ غنیمت19

ناپذیر ]و[ حکیم همواره شکستآورند؛ و هللا دست می 

 است.

ُ َعزِيًزا َحِكيٗما  ُۗ وََكاَن ٱَّلله ُخُذوَنَها
ۡ
 ١٩ َوَمَغانَِم َكثِيَرٗة يَأ

های فراوانى را به شما وعده داد كه ]در  . هللا غنیمت20

فتوحات اسالمی آینده[ به آنها دست خواهید یافت؛ این  

فراهم های خیبر[ را براى شما زودتر ]پیروزى و غنیمت

ساخت و دست ]تعدی و تجاوز[ دشمن ]= یهودیان[ را از  

اى ]از لطف الهی[ برای مومنان  شما کوتاه نمود تا نشانه

 باشد و شما را به راهى راست هدایت كند؛

َل لَُكۡم   ُخُذوَنَها َفَعجه
ۡ
ُ َمَغانَِم َكثِيَرٗة تَأ وََعَدُكُم ٱَّلله

اِس َعنكُ  يِۡدَي ٱلنه
َ
ۡم َولَِتُكوَن َءايَٗة  َهَِٰذهِۦ َوَكفه أ

ۡسَتقِيٗما   ٢٠ ل ِلُۡمۡؤِمنِيَن َويَۡهِديَُكۡم ِصَرَٰٗطا مُّ

های[ دیگرى ]در انتظار شماست[ . و ]همچنین غنیمت21

اید ]و[ هللا بر آنها احاطه دارد  كه هنوز به آنها دست نیافته

]و از آنها آگاه است[. به راستی که هللا بر هر كارى 

 تواناست.

خۡ 
ُ
ُ  َوأ ُ بَِهاْۚ وََكاَن ٱَّلله َحاَط ٱَّلله

َ
َرىَٰ لَۡم َتۡقِدُرواْ َعلَۡيَها قَۡد أ

ِ َشۡيٖء قَِديٗرا
 ٢١ عَلَىَٰ ُكل 

. اگر کافران به جنگ شما بیایند، ]از توکل و صالبت 22

گریزند؛ سپس هیچ كارساز و شما[ پشت كرده و مى 

 یاورى نخواهند یافت.

هِذيَن َكفَ  ََٰتلَُكُم ٱل ۡدَبََٰر ُثمه لَا َيِجُدوَن  َولَۡو َق
َ
هُواْ ٱلۡأ ُرواْ لََول

ا َولَا نَِصيٗرا  ٢٢ َولِي ٗ

. این سنت الهی است که پیشتر نیز جاری بوده است؛  23

 .و هرگز در سنت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت
  ِ ۖۡ َولَن َتِجَد لُِسنهةِ ٱَّلله ِ ٱلهتِي قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبُل ُسنهَة ٱَّلله

 ٢٣ َتۡبِديلٗا
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. اوست که در دل مکه ]= در حدیبیه[ دست آنان را از  24

شما کوتاه نمود ]و مانع از آن شد که شما را به جنگ 

های وادارند[، و پس از پیروزساختِن شما بر آنان، دست

شما را از آنان ]بازداشت که آنان را بعد از اسارت، نکشید 

 كنید بیناست.نچه مىو آزادشان کنید[؛ و هللا همواره به آ

يِۡديَُكۡم َعۡنُهم بَِبۡطِن  
َ
يِۡدَيُهۡم َعنُكۡم َوأ

َ
هِذي َكفه أ وَُهَو ٱل

ُ بَِما َتۡعَملُوَن   ۡظَفَرُكۡم َعلَۡيِهۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله
َ
ۡن أ

َ
َة ِمنُۢ َبۡعِد أ َمكه

 ٢٤ بَِصيًرا 

. آنان كسانى بودند كه کافر شدند و شما را از ]ورود 25

هایی مسجدالحرام بازداشتند و نیز نگذاشتند قربانی به[ 

که با خود داشتید به قربانگاهش برسد؛ و اگر مردان و زنان  

مؤمنی ]بین مردم مکه[ نبودند که ]در صورت بروز درگیری،  

ممکن بود[ آنان را ندانسته پایمال کنید و ناخواسته مرتکب 

 چنین  دادیم؛ ولى هللاگناه شوید، ]فرمان حمله به مکه می

کرد[ تا ]از اهل مکه[ هر کس را که بخواهد، مشمول 

رحمت خویش قرار دهد؛ و اگر ]مؤمنان و کافران در مکه[ از  

یکدیگر جدا بودند، کافرانشان را با عذابى دردناک مجازات 

 كردیم. مى

وُكۡم َعِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم  هِذيَن َكَفُرواْ وََصدُّ َوٱلَۡهۡدَي  ُهُم ٱل
ۡؤِمُنوَن َونَِسآء    ۚۥْ َولَۡولَا رَِجال  مُّ هُه ن َيۡبلَُغ َمحِل

َ
َمۡعُكوًفا أ

  ُۢ ُة َعره ِۡنُهم مه ن َتَطـ ُوُهۡم َفُتِصيَبُكم م 
َ
هۡم َتۡعلَُموُهۡم أ ۡؤِمَنَٰت  ل مُّ

ْۚ لَۡو تََزيهلُو ُ فِي َرۡحمَتِهِۦ َمن يََشآُء اْ  بَِغيِۡر ِعلۡمِٖۖ ل ُِيۡدِخَل ٱَّلله
لِيًما 

َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم َعَذابًا أ ۡبَنا ٱل  ٢٥ لََعذه

. ]به یاد آور[ آنگاه كه کافران ]مکه در حدیبیه[ قلباً 26

دستخوش تعصب، ]آن هم[ تعصب جاهلیت شده بودند، 

هللا آرامش ]خاطرى از جانب[ خویش بر پیامبرش و بر 

توحید و[ مؤمنان فروفرستاد و آنان را به اصل ]و اساس 

پرهیزگاری ]= ال اله اال هللا[ پایبند ساخت؛ چرا كه ]نسبت  

تر بودند؛ و هللا به  به مشرکان،[ به آن سزاوارتر و شایسته

 هر چیزى داناست.

هِذيَن َكَفُرواْ فِي قُلُوبِِهُم ٱلۡحَِميهَة َحمِيهَة ٱلَۡجَِٰهلِيهةِ   إِۡذ َجَعَل ٱل
ُ َسِكينََتُهۥ عَ  نَزَل ٱَّلله

َ
لَۡزَمُهۡم  فَأ

َ
لَىَٰ رَُسولِهِۦ وَعَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوأ

ِ َشۡيٍء  
ُ بِكُل  ۡهلََهاْۚ وََكاَن ٱَّلله

َ
َحقه بَِها َوأ

َ
ۡقَوىَٰ وََكانُٓواْ أ َكلَِمَة ٱلته

 ٢٦ َعلِيٗما 

. هللا رؤیاى رسولش را به درستی تحقق بخشید كه به  27

ا[ خواست الهی، در حالى كه سرهایتان را تراشیده و ]ی

اید، در ایمنی و بدون ترس ]از  موهایتان را كوتاه كرده

دشمن[، به مسجدالحرام وارد خواهید شد. ]هللا[ 

دانستید؛ و عالوه بر دانست كه شما نمىچیزهایى را مى

 فتح مکه، پیروزى نزدیک ]خیبر[ را ]نیز برایتان[ مقرر نمود.

ُ رَُسولَُه ٱلرُّۡءيَا بِٱلۡ  ِۖ لََتۡدُخلُنه ٱلَۡمۡسِجَد  لهَقۡد َصَدَق ٱَّلله ِ حَق 
ِريَن   ِ ُ َءاِمنِيَن ُمحَل ِقِيَن ُرُءوَسُكۡم َوُمَقص  ٱلۡحََراَم إِن َشآَء ٱَّلله
َٰلَِك َفۡتٗحا   لَا َتخَافُوَنۖۡ َفَعلَِم َما لَۡم َتۡعلَُمواْ فََجَعَل ِمن ُدوِن َذ

 ٢٧ قَرِيًبا 

ق . اوست كه پیامبرش را با ]کتابِ[ هدایت و آیین ح28

فرستاد تا ]حقانیت برتر[ آن را بر همۀ ادیان آشکار گردانَد؛ 

 و هللا به عنوان گواه كافى است.

ِ لُِيۡظِهَرُهۥ عَلَى   ۡرَسَل رَُسولَُهۥ بِٱلُۡهَدىَٰ َوِديِن ٱلۡحَق 
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

ِ َشِهيٗدا ِهۚۦِْ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله
يِن ُكل  ِ  ٢٨ ٱلد 
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ن و فداکارش، همان[ . محمد رسول هللا و ]صحابۀ مؤم29

کسانی که همواره با او هستند، در برابر كافران  

جو[، محکم و سختگیرند و با یكدیگر مهربان؛ آنان را  ]ستیزه

بینی كه پیوسته فضل و رضایت  در حال رکوع و سجده می

جویند؛ نشان ]ایمان و پرهیزگاری[ آنان در هللا را مى

است؛ این وصف هایشان از اثر سجده و عبادت هویدچهره

آنان در تورات است؛ و توصیفشان در انجیل ]نیز[ همچون  

آورد و آن را نیرو اش را برمیاست كه جوانه گیاهی

هایش استوار بایستد؛ بخشد تا محکم گردد و بر ساقهمی

چنان كه موجب شگفتى كشاورزان شود؛ در نتیجه، ]هللا[  

آورد. خشم میبا ]تقویت و پیشرفتِ[ مؤمنان، کافران را به 

هللا به مؤمنان نیكوكار ]= صحابه و پیروانشان[ وعدۀ 

 آمرزش و پاداشى بزرگ داده است.

ارِ ُرَحمَآُء   آُء عَلَى ٱلُۡكفه ِشده
َ
ۥٓ أ هِذيَن َمَعُه ِْۚ َوٱل د  رهُسوُل ٱَّلله حَمه مُّ

 ِ َِن ٱَّلله ٗدا يَبَۡتُغوَن فَۡضلٗا م  ٗعا ُسجه َُٰهۡم ُركه َٰٗناۖۡ  بَيَۡنُهۡمۖۡ تََرى  َورِۡضَو
َٰلَِك َمَثلُُهۡم فِي   ُجوِدِۚ َذ ثَرِ ٱلسُّ

َ
ِۡن أ ِسيَماُهۡم فِي وُُجوهِِهم م 

ۡخَرَج َشۡطـ َُهۥ فَـ َاَزَرُهۥ  
َ
َٰةِِۚ َوَمَثلُُهۡم فِي ٱلِۡإنِجيِل َكَزۡرٍع أ ۡوَرى ٱلته

اَع لَِيغِيَظ بِِهمُ  ره   فَٱۡسَتۡغلََظ فَٱۡسَتَوىَٰ عَلَىَٰ ُسوقِهِۦ ُيۡعِجُب ٱلزُّ
َٰلَِحَِٰت ِمۡنُهم   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ُ ٱل ُۗ وََعَد ٱَّلله اَر ٱلُۡكفه

ۡجًرا َعِظيَمُۢا
َ
ۡغفَِرٗة َوأ  ٢٩ مه



 

ُحُجرأت سوره ٔ  

 

514 

 

 الحجرات 

ُحُجرأت سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

[  . ای مؤمنان، در برابر هللا و پیامبرش ]در هیچ كارى1

 پیشى نگیرید؛ و از هللا پروا کنید كه هللا شنواى داناست.
ِ َورَُسولِهِۖۦۡ   ُمواْ َبيَۡن يََدِي ٱَّلله ِ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا ُتَقد  َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َ َسِميٌع َعلِيم   ْۚ إِنه ٱَّلله َ  ١ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

. ای مؤمنان، صدایتان را از صداى پیامبر بلندتر نكنید؛ و 2

همچنان كه برخى از شما با برخى دیگر بلند سخن  

آنكه  گویید، با او به صداى بلند سخن نگویید. مبادا بىمى

 بدانید، اعمالتان تباه گردد.

َٰتَُكۡم فَۡوَق َصۡوِت   ۡصَو
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَۡرَفُعٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ن  
َ
ِبي ِ َولَا َتجَۡهُرواْ لَُهۥ بِٱلَۡقۡوِل َكَجۡهرِ َبۡعِضُكۡم لَِبۡعٍض أ ٱلنه

نُتۡم لَا تَۡشُعُرونَ 
َ
ۡعَمَٰلُُكۡم َوأ

َ
 ٢ َتحَۡبَط أ

آورند، ی. کسانی که صدای خود را نزد رسول هللا پایین م 3

هایشان را برای پرهیزگاری آزموده ]و خالص هللا دل

گردانده[ است. آمرزش و پاداش بزرگی برایشان ]در پیش[  

 است.

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ِ أ ََٰتُهۡم ِعنَد رَُسوِل ٱَّلله ۡصَو

َ
وَن أ هِذيَن َيُغضُّ إِنه ٱل

ۡغفِ  ِۚ لَُهم مه ُ قُلُوبَُهۡم لِلتهۡقَوىَٰ هِذيَن ٱۡمَتَحَن ٱَّلله ۡجٌر  ٱل
َ
َرة  َوأ

 ٣ َعِظيمٌ 

ها]ی همسرانت[ تو را  . ]ولى[ کسانی كه از پشت اطاق4

 خردند. زنند، بیشتر آنان بىصدا مى 
ۡكثَرُُهۡم لَا  

َ
هِذيَن ُيَناُدونََك ِمن َوَرآِء ٱلۡحُُجَرَِٰت أ إِنه ٱل

 ٤ َيۡعقِلُونَ 

كردند تا خود براى مالقاتشان خارج . و اگر صبر مى5

 ن بهتر بود؛ و هللا آمرزگار مهربان است.شوى، برایشا
  ُ هُهۡمْۚ َوٱَّلله نهُهۡم َصبَُرواْ َحتهيَٰ َتخُۡرَج إِلَۡيِهۡم لَكَاَن َخيٗۡرا ل

َ
َولَۡو أ

 ٥ َغُفور  رهِحيم  

. ای مؤمنان، اگر شخص منحرفى خبرى برایتان آورد،  6

گناه[ آسیب  تحقیق كنید تا مبادا ندانسته به گروهى ]بی

 و از کردۀ خود پشیمان شوید. برسانید

ن  
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقُۢ بِنََبإٖ َفَتبَيهُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ٦ تُِصيُبواْ قَۡوَمُۢا ِبجََهَٰلَةٖ َفُتۡصبُِحواْ عَلَىَٰ َما َفَعلُۡتۡم َنَِٰدِمينَ 

. بدانید كه رسول هللا میان شماست ]و صالحتان را بهتر  7

داند[؛ اگر در بسیارى از امور از ]میل و نظرِ[ شما می

شوید؛ ولى هللا  پیروی كند، قطعاً دچار رنج و زحمت می

هایتان بیاراست ]تا ایمان را محبوب شما نمود و آن را در دل

اسالم بیاورید[ و کفر و نافرمانى و سرکشی را در نظرتان 

صافند[ ناخوشایند گرداند. آنان ]كه آراسته به این او

 پویندگاِن راه هدایت و کمالند.

َِن   ِْۚ لَۡو يُِطيُعُكۡم فِي َكثِيٖر م  نه فِيُكۡم رَُسوَل ٱَّلله
َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َ َحبهَب إِلَۡيُكُم ٱلِۡإيَمََٰن َوَزيهَنُهۥ   ۡمرِ لََعنِتُّۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ
ٱلۡأ

َه إِلَۡيُكُم ٱلُۡكۡفَر َوٱلۡفُ  ُسوَق َوٱلۡعِۡصَياَنْۚ  فِي قُلُوبُِكۡم َوَكره
َِٰشُدونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلره

ُ
 ٧ أ

. ]این عنایات،[ به عنوان فضیلت و نعمتى از جانب هللا  8

 ]مقرر شده است[؛ و هللا دانای حکیم است. 
ُ َعلِيٌم َحِكيم   ْۚ َوٱَّلله ِ َونِۡعَمٗة َِن ٱَّلله  ٨ فَۡضلٗا م 
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یانشان . اگر دو گروه از مؤمنان با هم درگیر شدند، م9

آشتى برقرار كنید؛ و اگر یک گروه بر دیگرى تجاوز كرد، با 

گروه متجاوز بجنگید تا به فرمان هللا بازآید؛ اگر بازگشت، 

صلحى عادالنه در میان آنان برقرار كنید و به عدالت رفتار 

 نمایید كه هللا عادالن را دوست دارد.

ۡصلُِحواْ بَيَۡنُهَماۖۡ فَإِنُۢ  َوِإن َطآئَِفَتاِن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٱۡقَتتَ 
َ
لُواْ فَأ

ۡخَرىَٰ فََقَٰتِلُواْ ٱلهتِي َتۡبِغى َحتهيَٰ تَِفٓىَء  
ُ
َُٰهَما عَلَى ٱلۡأ َبَغۡت إِۡحَدى

  ْۡۖ قِۡسُطٓوا
َ
ۡصلُِحواْ بَيَۡنُهَما بِٱلَۡعۡدِل َوأ

َ
ِْۚ فَإِن فَآَءۡت فَأ ۡمرِ ٱَّلله

َ
إِلَيَٰٓ أ

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطينَ   ٩ إِنه ٱَّلله

تردید مؤمنان برادر یكدیگرند؛ پس میان برادران  . بی10

خویش آشتى برقرار كنید و از هللا پروا كنید؛ باشد که مورد  

 رحمت قرار گیرید.

  َ َخَوۡيُكۡمْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
ۡصلُِحواْ َبيَۡن أ

َ
إِنهَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوة  فَأ

 ١٠ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ 

د گروهى ]از شما[ گروهی دیگر را مسخره . هرگز نبای11

کند؛ چه بسا اینان از آنان بهتر باشند؛ و زنان نیز نباید زنان 

دیگر را مسخره نمایند؛ چه بسا اینان از آنان برتر باشند؛ و 

های ]زشت[  از یكدیگر عیبجویى نكنید؛ و یكدیگر را با لقب

الهی  خطاب نكنید ]که این کار، مصداقِ نافرمانی از اوامر

است[؛ و بدترین ویژگی ]برای یک مسلمان[ این است که  

آوردن، ]فِسق و[ نافرمانی کند؛ و کسانی كه پس از ایمان

 توبه نكنند، ]نسبت به نفس خویش[ ستمکارند. 

ن  
َ
ِن قَۡوٍم َعَسيَٰٓ أ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا يَۡسَخۡر قَۡوم  م  َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ِۡنُهۡم  ن يَُكنه  يَُكونُواْ َخيٗۡرا م 
َ
ِن ن َِسآٍء َعَسيَٰٓ أ َولَا نَِسآء  م 

لَۡقَِٰبِۖ  
َ
نُفَسُكۡم َولَا َتَنابَُزواْ بِٱلۡأ

َ
ۖۡ َولَا تَلِۡمُزٓواْ أ ِۡنُهنه َخيٗۡرا م 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
هۡم َيُتۡب فَأ بِۡئَس ٱلِٱۡسُم ٱلُۡفُسوُق َبۡعَد ٱلِۡإيَمَِٰنِۚ َوَمن ل

َٰلُِمونَ   ١١ ُهُم ٱلظه

ها بپرهیزید؛ چرا كه  ز بسیارى از گمان. ای مؤمنان، ا12

ها گناه است؛ و دربارۀ یكدیگر تجسس و  برخى از گمان

غیبت نكنید؛ آیا هیچ یک از شما دوست دارد كه گوشت 

اش را بخورد؟ ]حتماً[ از آن نفرت دارید، ]غیبت برادرِ مرده

نیز به همین زشتى است[؛ از هللا پروا كنید كه هللا  

 ن است.پذیرِ مهرباتوبه

ِ إِنه َبۡعَض   ن  َِن ٱلظه هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡجَتنُِبواْ َكثِيٗرا م  َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ُيحِبُّ  
َ
ُسواْ َولَا َيۡغَتب بهۡعُضُكم َبۡعًضاْۚ أ ِ إِثۡم ۖۡ َولَا َتجَسه ن  ٱلظه

ِخيهِ َمۡيٗتا فََكرِۡهُتُموُهْۚ 
َ
ُكَل لَحَۡم أ

ۡ
ن يَأ

َ
َحُدُكۡم أ

َ
َوٱتهُقواْ  أ

َ تَوهاب  رهِحيم   ْۚ إِنه ٱَّلله َ  ١٢ ٱَّلله

. ای مردم، ما شما را از ]آمیزش[ مرد و زنى آفریدیم و  13

های مختلف تقسیم كردیم تا یكدیگر را  ها و قبیلهبه تیره

تردید، بزرگوارترین شما نزد هللا  بازشناسید. بی 

[ دانا و آگاه کنیدتریِن شماست؛ و هللا ]به آنچه میپرهیزگار 

 است.

نَثيَٰ وََجَعلَۡنَُٰكۡم  
ُ
ِن َذَكرٖ َوأ اُس إِنها َخلَۡقَنَُٰكم م  َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

  ِ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱَّلله
َ
ْْۚ إِنه أ ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل لَِتَعاَرفُٓوا

َ َعلِيٌم َخبِير   َُٰكۡمْۚ إِنه ٱَّلله ۡتَقى
َ
 ١٣ أ

[ گفتند: »ایمان نشین، در حضور پیامبر. اعراب ]بادیه14

اید؛ ایم« ]ای پیامبر، به آنان[ بگو: »شما ایمان نیاوردهآورده

هایتان ایم"؛ و هنوز ایمان در قلبولى بگویید: "اسالم آورده

نفوذ نكرده است. اگر از هللا و پیامبرش اطاعت كنید، از  

ای نخواهد كاست. به راستی كه  ]پاداش[ اعمال شما ذره

 ان است«.هللا آمرزگارى مهرب

هۡم تُۡؤِمُنواْ َوَلَِٰكن قُولُٓواْ   ۡعَراُب َءاَمنهاۖۡ قُل ل
َ
۞قَالَِت ٱلۡأ

  َ ا يَۡدُخِل ٱلِۡإيَمَُٰن فِي قُلُوبُِكۡمۖۡ َوِإن تُِطيُعواْ ٱَّلله ۡسلَۡمَنا َولَمه
َ
أ

َ َغُفور    ۡعَمَٰلُِكۡم َشۡيـ ًاْۚ إِنه ٱَّلله
َ
ِۡن أ َورَُسولَُهۥ لَا يَلِۡتُكم م 

 ١٤ رهِحيمٌ 

. مؤمنان ]حقیقی[ كسانى هستند كه به هللا و 15

ای در ایمانشان[ تردید  اند و ]لحظهپیامبرش ایمان آورده

نكردند و با مال و جانشان در راه هللا به مبارزه برخاستند؛ 

 اینانند كه ]در اعتقاد و عمل[ صداقت دارند.

ِ وَ  هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله رَُسولِهِۦ ُثمه لَۡم يَۡرتَابُواْ  إِنهَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱل
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ِْۚ أ نُفِسِهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله

َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
َوَجََٰهُدواْ بِأ
َِٰدقُونَ   ١٥ ٱلصه
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خواهید هللا  نشینان[ بگو: »آیا می. ]ای پیامبر، به بادیه16

را از دین خویش آگاه كنید ]که از عمق قلب ایمان  

ها و حالى كه هللا هر چه را که در آسماناید؟![ در آورده

 داند؛ و هللا به هر چیزى آگاه است«.زمین است مى

َِٰت   َمََٰو ُ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه َ بِِدينُِكۡم َوٱَّلله ُتَعل ُِموَن ٱَّلله
َ
قُۡل أ

ِ َشۡيٍء َعلِيم  
ُ بِكُل  ۡرِضِۚ َوٱَّلله

َ
 ١٦ َوَما فِي ٱلۡأ

اند؛ بگو: »منتِ  سالم آوردهنهند كه ا. آنان بر تو منت مى17

اسالِم خویش را بر من نگذارید؛ بلكه اگر ]در ابراز ایمان[ 

صداقت دارید، این هللا است كه بر شما منت دارد كه شما 

 را به سوى ایمان هدایت نموده است«. 

ها َتُمنُّواْ عَلَىه  ْۖۡ قُل ل ۡسلَُموا
َ
ۡن أ

َ
إِۡسَلََٰمُكمِۖ بَِل  َيُمنُّوَن َعلَۡيَك أ

َُٰكۡم لِلِۡإيَمَِٰن إِن ُكنُتۡم   ۡن َهَدى
َ
ُ َيُمنُّ َعلَۡيُكۡم أ ٱَّلله

 ١٧ َصَِٰدقِينَ 

داند و به ها و زمین را مىتردید، هللا اسرار آسمان. بی18

 كنید بیناست.آنچه مى
 ُ ۡرِضِۚ َوٱَّلله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َ َيۡعلَُم َغۡيَب ٱلسه ُۢ بَِما  إِنه ٱَّلله بَِصيُر

 ١٨ َتۡعَملُونَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

. ق ]قاف[؛ سوگند به قرآن ارجمند ]كه رستاخیز آمدنى 1

 است[.
 ١ ٓقْۚ َوٱلُۡقۡرَءاِن ٱلَۡمِجيدِ 

اى از میان خودشان به  هشداردهنده. مشرکان از اینكه 2

گویند: کنند و میسراغشان آمده است، ابراز شگفتى می

 »ماجرای عجیبى است. 

َٰفُِروَن َهََٰذا   ِۡنُهۡم َفَقاَل ٱلَۡك نِذر  م  ن َجآَءُهم مُّ
َ
بَۡل َعِجُبٓواْ أ

 ٢ َشۡيٌء َعِجيٌب 

برانگیخته  . آیا هنگامی که ُمردیم و خاک شدیم، ]دوباره 3

 خواهیم شد؟[ این بازگشتی بعید است«. 
َٰلَِك رَۡجُعُۢ بَعِيد   ِءَذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗباۖۡ َذ

َ
 ٣ أ

كاهد ]همه را[  تردید، ذراتى كه زمین از بدن آنان مى. بی4

دانیم؛ و كتابى نگاهبان در اختیار داریم ]که هر چه بر  مى

 آنان مقدر گشته، در آن ثبت است[.

ۡرُض مِۡنُهۡمۖۡ وَِعنَدنَا كَِتٌَٰب  قَۡد عَ 
َ
لِۡمَنا َما تَنُقُص ٱلۡأ

 ٤ َحفِيُۢظ

. وقتى كه ]قرآن، یعنی كالم[ حق برایشان آمد، آن را  5

تکذیب كردند؛ پس در حالت سرگردانی ]و پریشانی[ 

 هستند ]و دربارۀ قرآن حیرانند[.

ا َجآَءُهۡم َفُهۡم  ِ لَمه بُواْ بِٱلۡحَق  رِيٍج بَۡل َكذه ۡمرٖ مه
َ
 ٥ فِٓي أ

نگرند كه چگونه آن  . آیا کافران، آسمان را برفرازشان نمى 6

را برافراشتیم و ]به زیور ستارگان[ آراستیم و عارى از  

 ]هرگونه خلل و[ شکافی است؟ 

ََٰها َوَما  َمآِء فَوَۡقُهۡم َكۡيَف بَنَۡيَنََٰها َوَزيهنه فَلَۡم يَنُظُرٓواْ إِلَي ٱلسه
َ
أ

 ٦ ن فُُروجٖ لََها مِ 

های ثابت در آن پى افكندیم و . و زمین را گستردیم و کوه7

 انگیزی[ در آن رویاندیم.از هر نوع گیاه زیبا ]و شادی
  ِ

ۢنَبتَۡنا فِيَها ِمن ُكل 
َ
لَۡقۡيَنا فِيَها َرَوَِٰسَي َوأ

َ
ۡرَض َمَدۡدَنََٰها َوأ

َ
َوٱلۡأ

 ٧ َزۡوِۭج بَِهيجٖ 

کاری، موجب برای هر بندۀ توبه. ]آنها را آفریدیم[ تا 8

 بینش و پند باشد؛
نِيبٖ  ِ َعۡبٖد مُّ

 ٨ َتۡبِصَرٗة َوذِۡكَرىَٰ لِكُل 

ها]ى . و بارانى پربركت از آسمان فرستادیم و با آن، باغ9

 میوه[ و ]مزارعِ[ دانه]هاى[ دروكردنى رویاندیم،
ۢنَبتۡنَ 

َ
َبَٰرَٗكا فَأ َمآِء َماٗٓء مُّ لَۡنا ِمَن ٱلسه َٰٖت وََحبه  َونَزه ا بِهِۦ َجنه

 ٩ ٱلۡحَِصيدِ 

هاى . و درختان سركشیدۀ خرما با خوشه10

 نشسته. برهم
هَها َطلۡع  نهِضيد   ۡخَل بَاِسَقَٰٖت ل  ١٠ َوٱلنه

. براى روزى بندگان؛ به وسیلۀ آن ]باران،[ سرزمین  11

زده و خشک را حیات بخشیدیم؛ خروج از قبرها ]در  خزان

 گونه است.قیامت[ نیز همین 

ۡيٗتاْۚ َكَذَٰلَِك ٱلۡخُُروجُ  ۡحَييَۡنا بِهِۦ بَلَۡدٗة مه
َ
ِۡزٗقا ل ِلۡعَِبادِِۖ َوأ  ١١ ر 

« ]= چاه[ و 12 . پیش از آنان نیز قوم نوح و اهالى »َرس 

 قوم ثمود ]پیامبرانشان را[ دروغگو شمردند؛ 
ۡصَحَُٰب ٱلرهس ِ َوَثُمودُ 

َ
بَۡت َقۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح َوأ  ١٢ َكذه
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َُٰن لُوطٖ  . و ]همچنین قوم[ عاد و فرعون و قوم لوط؛ 13  ١٣ وَعَاد  َوفِرَۡعۡوُن َوِإۡخَو

. و اهالی »اَیکه« ]= قوم شعیب[ و قوم »تُبَّع«؛ هر یک 14

]از آنان[ پیامبران ]الهی[ را دروغگو شمردند؛ پس وعدۀ 

 عذاب من ]بر آنان[ تحق ق یافت.

ۡصَحَُٰب 
َ
َب ٱلرُُّسَل فََحقه  َوأ يَۡكةِ َوقَۡوُم ُتبهٖعِۚ ُكل   َكذه

َ
ٱلۡأ

 ١٤ وَِعيدِ 

. آیا ما در آفرینش نخستین فروماندیم ]تا از بازآفرینِی آن 15

عاجز باشیم[؟ ]هرگز،[ بلكه آنان از آفرینش جدید در 

 ]حیرت و[ تردیدند. 

ِلِۚ بَۡل ُهۡم فِي لَبٖۡس  وه
َ
َفَعيِيَنا بِٱلۡخَلِۡق ٱلۡأ

َ
ِۡن َخلٖۡق  أ  م 

 ١٥ َجِديدٖ 

هاى ضمیرش . ما انسان را آفریدیم و از وسوسه16

 آگاهیم؛ و از شاهرگ ]وی[ به او نزدیكتریم.
ۖۥۡ َوَنحُۡن   َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن َوَنۡعلَُم َما تُوَۡسوُِس بِهِۦ َنۡفُسُه

قَۡرُب إِلَۡيهِ ِمۡن َحۡبِل ٱلَۡورِيدِ 
َ
 ١٦ أ

ته که بر سمت راست و چپ مراقب . وقتی دو فرش17

 كنند؛اند ]رفتارش را[ ثبت مىنشسته
َماِل قَعِيد   ِ َِياِن َعِن ٱلَۡيِميِن وََعِن ٱلش  ى ٱلُۡمَتلَق   ١٧ إِۡذ َيَتلَقه

آورد، ]فرشتۀ[ مراقبى در . هر سخنى که بر زبان مى18

 نویسد[. کنار او آماده است ]و آن سخن را می
ا يَلۡفُِظ ِمن قَ  ها لََديۡهِ َرقِيٌب َعتِيد  مه  ١٨ ۡوٍل إِل

های مرگ، به راستى دررسید؛ ]ای انسان . سختی19

 گریختى؛غافل،[ این همان چیزى است كه از آن مى
َٰلَِك َما ُكنَت ِمۡنُه َتحِيدُ  ِۖ َذ ِ  ١٩ وََجآَءۡت َسۡكَرُة ٱلَۡموِۡت بِٱلۡحَق 

شود ]و می. و ]برای دومین بار[ در »صور« دمیده 20

گردد[. آن روز، ]روز تحققِ[ وعدۀ ]عذاب[ قیامت برپا می 

 است.

َٰلَِك يَۡوُم ٱلۡوَِعيدِ  ِۚ َذ ورِ  ٢٠ َونُفَِخ فِي ٱلصُّ

. و هر کس در حالی ]که دو فرشته او را همراهی 21

آید؛ یکی ]او را[ سوق کنند به عرصۀ محشر[ میمی

 دهد و دیگری ]بر اعمالش[ گواه است. می

َعَها َسآئِق  وََشِهيد    ٢١ وََجآَءۡت ُكلُّ َنۡفٖس مه

شود:[ »تو از این ]روز[ در غفلت بودى  . ]به او گفته می22

و ما ]با عذاب دوزخ،[ پرده]ی غفلت[ را از مقابل  

ات تیزبین شده های[ تو برداشتیم؛ اكنون دیده]چشم

 است.

ِۡن َهََٰذا فََكشَ  ۡفَنا َعنَك ِغَطآَءَك  لهَقۡد ُكنَت فِي َغۡفلَةٖ م 
 ٢٢ َفَبَصُرَك ٱلَۡيوَۡم َحِديد  

گوید: »این همان ]نامۀ . ]فرشتۀ[ همنشین وى مى23

ام و[ نزدم آماده اعمال او[ است كه ]آن را ثبت کرده

 است«.

 ٢٣ َوَقاَل قَرِيُنُهۥ َهََٰذا َما لََديه َعتِيدٌ 

فرماید:[ »هر . ]هللا خطاب به آن دو فرشته مى24

 ستیزی را در دوزخ بیفكنید؛ جوی حقتیزهس
اٍر َعنِيدٖ  لۡقَِيا فِي َجَهنهَم ُكله َكفه

َ
 ٢٤ أ

رِيٍب  . ]هر[ مانع خیر و متجاوز و بدگمان را؛25 نهاٖع ل ِلَۡخيِۡر ُمۡعَتٖد مُّ  ٢٥ مه
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. همان كسى كه در كنار هللا، معبود دیگرى قرار 26

 بیفكنید«. داد. او را در عذابى سخت مى
لۡقَِياهُ فِي ٱلَۡعَذاِب  

َ
ًَٰها َءاَخَر فَأ ِ إَِل هِذي َجَعَل َمَع ٱَّلله ٱل

ِديدِ   ٢٦ ٱلشه

گوید: »پروردگارا، من او را  . ]شیطاِن[ همنشینش مى27

پایانی به طغیان نکشیدم؛ بلکه او خود در گمراهِی بى

 بود«. 

ۡطَغۡيُتُهۥ َوَلَٰ 
َ
ِكن َكاَن فِي َضَلَِٰۭل  ۞قَاَل قَرِيُنُهۥ َربهَنا َمآ أ

 ٢٧ بَعِيدٖ 

فرماید: »در پیشگاه من ستیز نکنید كه پیش  . ]هللا[ می28

 از این به شما هشدار داده بودم. 
ۡمُت إِلَۡيُكم بِٱلۡوَِعيدِ   ٢٨ قَاَل لَا َتخَۡتِصُمواْ لََديه َوَقۡد قَده

. فرماِن مجازات، نزد من تغییرپذیر نیست؛ و هللا ]در  29

 کند«. پاداش[ به بندگانش ستم نمی کیفر و
َٰٖم ل ِلَۡعبِيدِ  نَا۠ بَِظله

َ
ُل ٱلَۡقۡوُل لََديه َوَمآ أ  ٢٩ َما ُيَبده

ای؟« ]و او[  گوییم: »آیا ُپر شده. روزى كه به دوزخ مى30

 گوید: »آیا بیش از این هم هست؟«. مى
ِت َوَتُقوُل َهۡل 

ۡ
زِيدٖ يَۡوَم َنُقوُل ِلجََهنهَم َهِل ٱۡمَتلَأ  ٣٠ ِمن مه

کنند، . ]در آن روز[ بهشت را برای پرهیزگاران نزدیک می31

 هایش را از نزدیک ببینند[. ای از آنان ندارد ]تا نعمتو فاصله
ۡزلَِفِت ٱلۡجَنهُة لِلُۡمتهقِيَن َغيَۡر بَعِيدٍ 

ُ
 ٣١ َوأ

شود:[ »این همان پاداشى است . ]به آنان گفته می32

کاری است  شد که برای هر توبهداده مىكه به شما وعده 

گردد و به پیمان و احکام که ]به سوی پروردگارش بازمی 

 الهی[ پایبند است.

اٍب َحفِيٖظ  وه
َ
ِ أ

 ٣٢ َهََٰذا َما تُوَعُدوَن لِكُل 

. همان كسی كه در نهان از ]خشِم هللا[ رحمان 33

 گردد.کار ]به پیشگاهش[ بازمیترسد و با قلبی توبهمی
نِيٍب مه   ٣٣ ۡن َخِشَي ٱلرهۡحَمََٰن بِٱلَۡغۡيِب وََجآَء بَِقلٖۡب مُّ

. با سالمت به بهشت درآیید؛ این است روز  34

 جاودانگى«.
َٰلَِك يَۡوُم ٱلۡخُلُوِد  ٣٤ ٱۡدُخلُوَها بَِسَلَٰمِٖۖ َذ

. در آنجا هرچه بخواهند، در اختیار دارند و حتی بیشتر 35

 از آن ]نیز[ در اختیارِ ماست.
 َ ا يََشآُءوَن فِيَها َولََدۡيَنا َمزِيد  ل  ٣٥ ُهم مه

های زیادی را . و پیش از اینان ]= مشرکان مکه[، امت36

تر بودند؛ و در نابود کردیم که آنان ]به مراتب[ از اینها قوی

گوشه و کنار شهرها به جستجو پرداختند ]که ببینند آیا[ 

هالکت، برایشان[ وجود  هیچ پناه و گریزگاهی ]از عذاب و 

 دارد.

ُبواْ   َشدُّ ِمۡنُهم َبۡطٗشا َفَنقه
َ
ِن قَۡرٍن ُهۡم أ ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 

َ
َوَكۡم أ

حِيٍص   ٣٦ فِي ٱلۡبَِلَِٰد َهۡل ِمن مه

گمان در این ]سخن[ برای صاحبدالن یا کسانی که . بی37

دهند و با حضور ]قلب به ندای توحید[ گوش فرامی

 هوشیارند، اندرز است. 

ۡمَع وَُهَو   لَۡقى ٱلسه
َ
ۡو أ

َ
َٰلَِك لَِذۡكَرىَٰ لَِمن َكاَن لَُهۥ قَلٌۡب أ إِنه فِي َذ

 ٣٧ َشِهيد  

ها و زمین و آنچه را که میان آنهاست، در  . ما آسمان38

 شش روز آفریدیم و ]هرگز[ رنج و خستگى به ما نرسید.
 ۡ َِٰت َوٱل َمََٰو يهاٖم  َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلسه

َ
ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَما فِي ِستهةِ أ

َ
أ

َنا ِمن لُُّغوبٖ   ٣٨ َوَما َمسه
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. ]ای پیامبر،[ در برابر سخنان مشرکان شکیبا باش؛ و 39

پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن، پروردگارت را به  

 پاکی ستایش كن ]و نماز بگزار[. 

حَۡمِد َرب َِك َقۡبَل ُطلُوِع  فَٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن وََسب ِۡح بِ 
ۡمِس َوَقۡبَل ٱلُۡغُروبِ   ٣٩ ٱلشه

. و نیز ]در پاسى[ از شب و پس از هر نماز، او را به  40

 پاکی ستایش کن. 
ُجوِد ۡدَبََٰر ٱلسُّ

َ
هۡيِل فََسب ِۡحُه َوأ  ٤٠ َوِمَن ٱل

. و ]ای پیامبر،[ آنگاه که منادی ]قیامت[ از مکانی 41

 وش فرادار.دهد، گنزدیک ندا می 
كَاٖن قَرِيبٖ   ٤١ َوٱۡسَتِمۡع يَۡوَم ُيَنادِ ٱلُۡمَنادِ ِمن مه

حق  . روزی که همگان بانگِ هولناک ]رستاخیز[ را به42

 شنوند، ]آن روز،[ روزِ خروج ]از گورها[ است. می
َٰلَِك يَوُۡم ٱلۡخُُروجِ  ِۚ َذ ِ ۡيَحَة بِٱلۡحَق   ٤٢ يَۡوَم يَۡسَمُعوَن ٱلصه

دهیم؛ و بخشیم و مرگ مىماییم كه حیات مى. 43

 بازگشت ]همگان[ به سوی ماست.
 ٤٣ إِنها َنحُۡن نُۡحِيۦ َونُِميُت َوِإلَۡيَنا ٱلَۡمِصيرُ 

شود، . روزى كه زمین از ]فراز[ آنان شكافته مى44

آیند[. این احضارى است كه  ها شتابان ]بیرون میانسان

 براى ما آسان است.

َٰلَِك َحۡشٌر َعلَۡيَنا  يَۡوَم تََشقه  ْۚ َذ ۡرُض َعۡنُهۡم ِسَراٗعا
َ
ُق ٱلۡأ

 ٤٤ يَِسير  

گویند داناتریم؛ و تو ]ای . ما به آنچه ]کافران[ می45

پیامبر،[ بر آنان مسلط نیستی ]که بخواهی آنان را به  

ایمان آوردن وادار کنی[؛ کسی را که از عذاب ]و هشدار[  

 ز بده. ترسد، به ]وسیلۀ[ قرآن اندرمن می

ِۡر   نَت َعلَۡيِهم ِبجَبهارِٖۖ فََذك 
َ
ۡعلَُم بَِما َيُقولُوَنۖۡ َوَمآ أ

َ
حُۡن أ نه

 ٤٥ بِٱلُۡقۡرَءاِن َمن َيخَاُف وَِعيدِ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

َٰرَِيَِٰت َذۡرٗوا افشان . سوگند به بادهاى خاک ]و باران[ 1  ١ َوٱلذه

 ٢ فَٱلَۡحَِٰمَلَِٰت وِۡقٗرا بار ]از باران[ . و سوگند به ابرهای سنگین2

 ٣ فَٱلَۡجَٰرَِيَِٰت يُۡسٗرا سیرهای سبک. و سوگند به کشتی3

فرشتگانی که کارها را ]به امر هللا[ تقسیم  . و سوگند به 4

 کنندمی
ۡمًرا 

َ
َمَِٰت أ ِ  ٤ فَٱلُۡمَقس 

. که آنچه ]در مورد پاداش و عذاب[ به شما وعده داده 5

 شده حقیقت دارد؛ 
 ٥ إِنهَما تُوَعُدوَن لََصادِق  

َٰقِع   پیوندد.. و ]روز[ جزا قطعاً به وقوع مى6 يَن لََو ِ  ٦ َوِإنه ٱلد 

به آسمان که ]با ستارگان آراسته شده، و   . سوگند7

 هاست، گویی[ دارای راه
َمآِء َذاِت ٱلۡحُُبكِ   ٧ َوٱلسه

خَۡتلِٖف  نظر دارید.. كه شما ]در مورد پیامبر و قرآن[ اختالف8  ٨ إِنهُكۡم لَِفى قَۡوٖل مُّ

. هر کس ]از راه حق[ بازگردانده شود، از ]ایمان به[  9

 بازگردانده خواهد شد. پیامبر و قرآن نیز 
فَِك 

ُ
 ٩ يُۡؤَفُك َعۡنُه َمۡن أ

َُٰصونَ  . مرگ ]و لعنت[ بر دروغگویان! 10  ١٠ قُتَِل ٱلۡخَره

هِذيَن ُهۡم فِي َغۡمَرةٖ َساُهونَ  . همان كسانى كه در ورطۀ جهل، غافلند. 11  ١١ ٱل

پرسند: »روز جزا چه  . آنان ]پیوسته و از روى انكار[ مى12

 است؟«زمانى 
ِينِ  يهاَن يَوُۡم ٱلد 

َ
 ١٢ يَۡسـ َلُوَن أ

ارِ ُيۡفَتُنونَ  شوند؛. همان روزى است كه به آتش مجازات مى13  ١٣ يَۡوَم ُهۡم عَلَى ٱلنه

شود:[ »عذاب خود را بچشید؛ این  . ]و به آنان گفته می14

 خواستید«.همان آتشى است كه به شتاب مى
هِذي ُكنُتم بِهِۦ تَۡسَتۡعِجلُونَ ُذوقُواْ   ١٤ فِۡتنََتُكۡم َهََٰذا ٱل

هایی ]از  . ]در روز قیامت،[ مسلماً پرهیزگاران در باغ 15

 برند؛سارها به سر مىبهشت[ و ]كنار[ چشمه
َٰٖت وَُعُيونٍ   ١٥ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه
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. آنچه پروردگارشان به آنان عطا كرده است دریافت 16

 اند. ارند؛ زیرا در ]زندگِی[ گذشته نیكوكار بودهدمى
َٰلَِك   َُٰهۡم َربُُّهۡمْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ َقۡبَل َذ َءاِخِذيَن َمآ َءاتَى

 ١٦ ُمحِۡسنِينَ 

خفتند ]و بقیه را به نماز و اندكى از شب را مى. آنان 17

 نیایش مشغول بودند[
هۡيِل َما َيۡهَجُعو َِن ٱل  ١٧ نَ َكانُواْ قَلِيلٗا م 

ۡسَحارِ ُهۡم يَۡسَتۡغفُِرونَ  خواستند. و سحرگاهان ]از هللا[ آمرزش مى18
َ
 ١٨ َوبِٱلۡأ

. و در اموالشان براى سائل و محروم، حقى ]معی ن از  19

 صدقه و زکات[ بود.
آئِِل َوٱلَۡمۡحُرومِ  َٰلِِهۡم َحق   ل ِلسه ۡمَو

َ
 ١٩ َوفِٓي أ

الهى[ براى اهل یقین  ها]ى قدرت . و در زمین نشانه20

 پدیدار است؛
ۡرِض َءاَيَٰت  ل ِلُۡموقِنِينَ 

َ
 ٢٠ َوفِي ٱلۡأ

فَلَا ُتۡبِصُرونَ  بینید؟. و در وجود خودتان، آیا نمى21
َ
نُفِسُكۡمْۚ أ

َ
 ٢١ َوفِٓي أ

تان و آنچه ]از کیفر و پاداش و خیر و شر . و رِزق و روزی22

 .شود، در آسمان استکه[ به شما وعده داده می
َمآِء رِۡزُقُكۡم َوَما تُوَعُدونَ   ٢٢ َوفِي ٱلسه

. سوگند به پروردگار آسمان و زمین كه وعده]ی قیامت 23

و پاداش و عذاب[ همچون سخن گفتنتان، حقیقی و 

 قطعى است. 

نهُكۡم  
َ
ِۡثَل َمآ أ ۡرِض إِنهُهۥ لَحَق   م 

َ
َمآِء َوٱلۡأ ِ ٱلسه فََوَرب 

 ٢٣ تَنِطُقونَ 

مبر[ آیا داستان میهمانان گرامى ابراهیم به تو  . ]ای پیا24

 رسیده است؟ 
ََٰك َحِديُث َضۡيِف إِبَۡرَٰهِيَم ٱلُۡمۡكَرِمينَ  تَى

َ
 ٢٤ َهۡل أ

. آنگاه که بر او وارد شدند و سالم گفتند، او گفت: 25

 »سالم« ]و زیر لب گفت:[ »گروهى ناشناسند«.
نَكُرونَ إِۡذ َدَخلُواْ َعلَۡيهِ َفَقالُواْ   ٢٥ َسَلَٰٗماۖۡ قَاَل َسَلَٰم  قَوۡم  مُّ

. آنگاه آهسته نزد خانوادۀ خود رفت و ]گوشتِ بریاِن[ 26

 اى فربه ]براى پذیرایى[ آورد.گوساله
ۡهلِهِۦ فََجآَء بِعِۡجٖل َسِمينٖ 

َ
 ٢٦ فََراَغ إِلَيَٰٓ أ

. ]او غذا را[ نزد آنان گذاشت ]و چند لحظه بعد[ گفت:  27

 رید؟«خو»آیا نمی
ُكلُونَ 

ۡ
لَا تَأ

َ
ۥٓ إِلَۡيِهۡم قَاَل أ بَُه  ٢٧ َفَقره

. ]چون دست به غذا نزدند[ از آنان احساس ترس كرد؛ 28

ایم[؛ و او را به ]تولد[ پسرى دانا گفتند: نترس ]ما فرشته

 بشارت دادند. 

ُروُه  ۖۡ قَالُواْ لَا َتخَۡفۖۡ َوبَشه وَۡجَس ِمۡنُهۡم ِخيَفٗة
َ
بُِغَلٍَٰم  فَأ

 ٢٨ َعلِيمٖ 

. همسرش با فریاد ]و شگفتى[ پیش آمد و در حالى 29

زد گفت: »پیرزنى نازا ]فرزند  كه به صورت خود مى

 زاید[؟!« می

ۡت وَۡجَهَها َوَقالَۡت َعُجوٌز   ةٖ فََصكه تُُهۥ فِي َصره
َ
ۡقَبلَِت ٱۡمَرأ

َ
فَأ

 ٢٩ َعقِيم  

اینچنین فرموده است؛  . ]فرشتگان[ گفتند: »پروردگارت 30

 گمان، او حکیِم داناست«.و بی
 ٣٠ قَالُواْ َكَذَٰلِِك قَاَل َربُِّكِۖ إِنهُهۥ ُهَو ٱلۡحَِكيُم ٱلَۡعلِيمُ 
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. ]ابراهیم[ گفت: »ای فرستادگان ]هللا،[ کار و مأموریت 31

 شما چیست؟«
َها ٱلُۡمرَۡسلُونَ  يُّ

َ
 ٣١ ۞قَاَل َفَما َخۡطُبُكۡم أ

فتند: »ما برای ]مجازات[ قومی مجرم ]و . ]فرشتگان[ گ32

 ایمگناهکار[ فرستاده شده
جۡرِِمينَ  ۡرِسلَۡنآ إِلَيَٰ قَۡوٖم مُّ

ُ
 ٣٢ قَالُٓواْ إِنهآ أ

شده[ بر سرشان هایی از گِل ]سخت. تا سنگ33

 فروباریم. 
ِن ِطينٖ   ٣٣ لِنُرِۡسَل َعلَۡيِهۡم ِحَجاَرٗة م 

برای اسرافکاران،  هایی[ که نزد پروردگارت، . ]سنگ34

 نشان گذاشته شده است«.
َسوهَمًة ِعنَد َرب َِك لِلُۡمۡسرِفِينَ   ٣٤ مُّ

. مؤمنانی را که در آن ]شهرهای قوم لوط[ بودند، ]پیش  35

 از نزول عذاب[ بیرون آوردیم؛
ۡخرَۡجَنا َمن َكاَن فِيَها ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

َ
 ٣٥ فَأ

خانواده را یافتیم كه ]نسبت به  . ولى در آنجا فقط یک  36

 اوامر الهی[ تسلیم بودند.
َِن ٱلُۡمۡسلِِمينَ   ٣٦ َفَما وََجۡدنَا فِيَها َغيَۡر َبۡيٖت م 

. و در آن ]شهرها[ براى مردمى كه از عذاب دردناک 37

 اى روشن بر جاى گذاشتیم.]الهی[ ترس دارند، نشانه
هِذيَن يَ  لِيمَ َوتََرۡكَنا فِيَهآ َءايَٗة ل ِل

َ
 ٣٧ خَافُوَن ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ

. در ]داستان[ موسی ]نیز نشانه و عبرتی است[؛  38

 آنگاه که او را با دلیلی روشن نزد فرعون فرستادیم.
بِينٖ  ۡرَسلَۡنَُٰه إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن بُِسلَۡطَٰٖن مُّ

َ
 ٣٨ َوفِي ُموَسيَٰٓ إِۡذ أ

حق   . ولى ]فرعون[ با تكیه بر قدرتش، روی برگرداند ]و39

را نپذیرفت[ و گفت: »]این مرد، یا[ جادوگر است یا 

 دیوانه«. 

ۡو َمجُۡنون  
َ
هيَٰ بُِرۡكنِهِۦ َوَقاَل َسَِٰحٌر أ  ٣٩ َفَتَول

. او را همراه سپاهیانش گرفتیم و به دریا افكندیم ]و 40

هالک کردیم[؛ در حالى كه ]در لحظۀ مرگ، خود را به  

 كرد.خاطر نافرمانی و کفرش[ سرزنش مى

َخۡذَنَُٰه وَُجُنوَدهُۥ َفَنَبۡذَنَُٰهۡم فِي ٱلَۡيم ِ وَُهَو ُملِيم  
َ
 ٤٠ فَأ

. در ]داستان قوم[ عاد ]نیز درس عبرتی است[؛ آنگاه  41

 خیر و برکت بر آنان فرستادیم. که تندبادى بی
ِيَح ٱلَۡعقِيمَ  ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهُم ٱلر 

َ
 ٤١ َوفِي عَاٍد إِۡذ أ

هر چه وزید، آن را خاک و خاشاک . ]تندبادی[ که بر 42

 كرد.
ها َجَعلَۡتُه َكٱلرهِميمِ  تَۡت َعلَۡيهِ إِل

َ
 ٤٢ َما تََذُر ِمن َشۡيٍء أ

. در ]داستان قوم[ ثمود ]نیز درس عبرتی است[ آنگاه  43

که ]توسط پیامبرشان صالح[ به آنان گفته شد: »اندکی ]از 

روز فرصت مند شوید ]که تنها سه های زندگی[ بهرهلذت 

 دارید[«. 

 ٤٣ َوفِي َثُموَد إِۡذ قِيَل لَُهۡم َتَمتهُعواْ َحتهيَٰ ِحينٖ 

. آنان از فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند؛ پس در  44

 حالی که چشم به راه بودند، بانگ عذاب آنان را فراگرفت.
َٰعَِقُة وَُهۡم يَنظُ  َخَذۡتُهُم ٱلصه

َ
ۡمرِ َرب ِِهۡم فَأ

َ
 ٤٤ ُرونَ َفَعَتۡواْ َعۡن أ

. ]چنان بر زمین افتادند که[ نه توان برخاستن ]و گریز[ 45

 داشتند و نه یاراى دفاع.
 ٤٥ َفَما ٱۡسَتَطَُٰعواْ ِمن قَِياٖم َوَما َكانُواْ ُمنَتِصِرينَ 
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. پیش از آن، قوم نوح را كه گروهى نافرمان بودند 46

 ]هالک كردیم[. 
ۖۡ إِنهُهۡم كَ  ِن َقۡبُل َِٰسقِينَ َوقَۡوَم نُوٖح م   ٤٦ انُواْ قَۡوٗما َف

. ما آسمان را به توان ]خود[ بنا نهادیم و همواره آن را  47

 بخشیم؛وسعت می
ۡييْٖد َوِإنها لَُموِسُعونَ 

َ
َمآَء بَنَۡيَنََٰها بِأ  ٤٧ َوٱلسه

. و زمین را ]برای زندگی[ گستردیم و چه نیک  48

 ای هستیم! گستراننده
ۡرَض 

َ
 ٤٨ فَرَۡشَنََٰها فَنِۡعَم ٱلَۡمَِٰهُدونَ َوٱلۡأ

. و همه چیز را به صورت زوج ]= نر و ماده[ آفریدیم؛ 49

 باشد که ]توجه كنید و[ پند گیرید.
ُرونَ  ِ َشۡيٍء َخلَۡقَنا َزوَۡجيِۡن لََعلهُكۡم تََذكه

 ٤٩ َوِمن ُكل 

. ]ای پیامبر، به مردم بگو:[ »به سوى هللا بشتابید كه  50

 ای آشکار از جانب او برای شما هستم؛ دهندهمن هشدار
بِين   ِۡنُه نَِذير  مُّ ِۖۡ إِن ِي لَُكم م  ٓواْ إِلَي ٱَّلله  ٥٠ فَفِرُّ

. و در كنار هللا معبود دیگرى قرار ندهید كه من از 51

 اى آشکار برایتان هستم«.]جانب[ او هشداردهنده
ۖۡ إِ  ًَٰها َءاَخَر ِ إَِل ِۡنُه نَِذير   َولَا َتجَۡعلُواْ َمَع ٱَّلله ن ِي لَُكم م 

بِين    ٥١ مُّ

. هر پیامبری که بر پیشینیانشان مبعوث شد، همین  52

 گونه گفتند: »]او یا[ جادوگر است یا دیوانه«. 
ها قَالُواْ َساِحٌر   ِن رهُسوٍل إِل هِذيَن ِمن َقۡبلِِهم م  تَي ٱل

َ
َكَذَٰلَِك َمآ أ

ۡو َمجُۡنونٌ 
َ
 ٥٢ أ

به این ]کفر و تکذیب[ سفارش كرده . آیا یكدیگر را 53

 بودند؟ نه، بلكه مردمی سرکش بودند.
تََواَصۡواْ بِهۚۦِْ بَۡل ُهۡم قَوۡم  َطاُغونَ 

َ
 ٥٣ أ

. پس ]ای پیامبر،[ از آنان روی بگردان که تو ]به خاطر 54

 کفر آنان[ هرگز سزاوار سرزنش نیستی. 
نَت بَِملُومٖ 

َ
 ٥٤ َفَتَوله َعۡنُهۡم َفَمآ أ

و ]پیوسته به آنان[ تذكر بده كه قطعاً تذكر براى . 55

 مؤمنان سودبخش است. 
ِۡكَرىَٰ تَنَفُع ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ِۡر فَإِنه ٱلذ   ٥٥ َوَذك 

ام که مرا عبادت . و جن و انس را فقط برای این آفریده56

 كنند ]و از بندگِى دیگران سر باز زنند[.
ه   ٥٦ ا لَِيۡعُبُدونِ َوَما َخلَۡقُت ٱلِۡجنه َوٱلۡإِنَس إِل

ن ُيۡطعُِمونِ  خواهم، نه اینكه مرا خوراک دهند؛ . نه از آنان روزى مى57
َ
رِيُد أ

ُ
ِۡزٖق َوَمآ أ ِن ر  رِيُد ِمۡنُهم م 

ُ
 ٥٧ َمآ أ

زهاُق ُذو ٱلُۡقوهةِ  رساِن نیرومند و برقرار است. . ]زیرا[ هللا است که روزی58 َ ُهَو ٱلره  ٥٨ ٱلَۡمتِينُ إِنه ٱَّلله

. ستمکاران ]مشرک نیز[ همچون یاران ]گذشتۀ[  59

خویش، سهمى از عذاب دارند؛ پس به شتاب ]آن را[ از  

 من نخواهند. 

ۡصَحَٰبِِهۡم فَلَا  
َ
ِۡثَل َذنُوِب أ هِذيَن َظلَُمواْ َذنُوٗبا م  فَإِنه لِل

 ٥٩ يَۡسَتۡعِجلُونِ 

وعده داده . واى بر کافران از ]عذاب[ روزی که به آن 60

 شوند!می
هِذي يُوَعُدونَ  هِذيَن َكَفُرواْ ِمن يَۡوِمِهُم ٱل  ٦٠ فََوۡيل  ل ِل
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طور سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ورِ  . سوگند به کوه طور 1  ١ َوٱلطُّ

ۡسُطورٖ  شدهنوشته. و سوگند به کتاب 2  ٢ َوكَِتَٰٖب مه

نُشورٖ  ای گشوده . در صحیفه3 ٖ مه  ٣ فِي َرق 

. و سوگند به »بیت الَمعمور« ]که فرشتگان در آن، به عبادت 4

 پروردگار مشغولند[
 ٤ َوٱلَۡبۡيِت ٱلَۡمۡعُمورِ 

ۡقِف ٱلَۡمۡرفُوعِ  . و سوگند به ]آسمان بلند، همان[ سقف برافراشته ]بر زمین[ 5  ٥ َوٱلسه

 ٦ َوٱلَۡبۡحرِ ٱلَۡمۡسُجورِ  . و سوگند به دریای آکنده ]از آب[ 6

َٰقِع   تردید، عذاب پروردگارت به وقوع خواهد پیوست؛ . که بی7  ٧ إِنه َعَذاَب َرب َِك لََو

ا لَُهۥ ِمن َدافِعٖ  اى ندارد.. و هیچ بازدارنده8  ٨ مه

َمآُء َمۡوٗرا سختى در جنبش و اضطراب افتد. روزى كه آسمان به 9  ٩ يَۡوَم َتُموُر ٱلسه

 ١٠ َوتَِسيُر ٱلِۡجَباُل َسيٗۡرا ها با حركتى شدید روان شوند.. و کوه10

بِينَ  كنندگان!. در آن روز، واى به حال تكذیب 11 ِ  ١١ فََوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

هِذيَن ُهۡم فِي َخوٖۡض يَلَۡعُبونَ  اند.رم بازىگویى، سرگ. همان کسانی كه در بیهوده12  ١٢ ٱل

وَن إِلَيَٰ نَارِ َجَهنهَم َدعًّا شوند.. روزى كه با خشونت به سوى آتش دوزخ رانده مى13  ١٣ يَۡوَم يَُدعُّ

شود:[ »این ]همان[ آتشی است که آن را  . ]به آنان گفته می14

 پنداشتید.دروغ می 
بُونَ َهَِٰذهِ  ِ اُر ٱلهتِي ُكنُتم بَِها تَُكذ   ١٤ ٱلنه

. آیا این ]آتش و عذاب[ جادوست یا ]هنوز هم آن را[  15

 بینید؟ نمی 
نُتۡم لَا ُتۡبِصُرونَ 

َ
ۡم أ

َ
فَِسۡحٌر َهََٰذآ أ

َ
 ١٥ أ
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. به آتش درآیید ]و بسوزید[ كه شکیبایی و ناشکیبایِی شما 16

ان است؛ تنها در برابر های سوزانش[ برایتان یكس]در برابر شعله

 شوید«.اید، مجازات مىآنچه كرده

ۡو لَا تَۡصبُِرواْ َسَوآٌء َعلَۡيُكۡمۖۡ  
َ
ٱۡصلَوَۡها فَٱۡصبُِرٓواْ أ

 ١٦ إِنهَما ُتجَۡزۡوَن َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

َٰ  های بهشت در ناز و نعمتند؛ . به راستی که پرهیزگاران در باغ17  ١٧ ٖت َونَعِيمٖ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه

دریغِ[ پروردگارشان و از اینكه از عذاب  های ]بی. و از بخشش 18

 دوزخ نگاهشان داشته است شادمانند. 
َُٰهۡم َربُُّهۡم َعَذاَب   َُٰهۡم َربُُّهۡم َوَوقَى َِٰكِهيَن بَِمآ َءاتَى َف

 ١٨ ٱلۡجَِحيمِ 

دنیا، اینک[  شود:[ »به پاداشِ کردارتان ]در . ]به آنان گفته می19

 گوارا بخورید و بیاشامید«.
ُۢا بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ   ١٩ ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َهنِٓيـ َ

اند و حور العین  شده تكیه زدههایى ردیف . در حالى كه بر تخت20

 آوریم.را به همسرِی آنان درمی
ۡصُفوفَةِٖۖ  َوَزوهۡجَنَُٰهم ِبحُوٍر  ُمتهِكـ ِيَن عَلَىَٰ ُسُررٖ مه

 ٢٠ ِعينٖ 

. مؤمنانى كه فرزندانشان در ایمان پیرو آنان بودند، فرزندانشان 21

را ]نیز در بهشت[ به آنان ملحق خواهیم كرد و از ]پاداش[ 

كاهیم؛ چرا که ]سرنوشتِ[ هر كس در گرو  اى نمىعملشان ذره

 .کشد[دستاورد خوِد اوست ]و گناه دیگری را به دوش نمی

لۡحَۡقَنا  
َ
ِيهُتُهم بِإِيَمٍَٰن أ هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱتهَبَعۡتُهۡم ُذر  َوٱل

  ِۚ ِن َشۡيٖء ِۡن َعَملِِهم م  لَۡتَنَُٰهم م 
َ
ِيهَتُهۡم َوَمآ أ بِِهۡم ُذر 

 ٢١ ُكلُّ ٱۡمرِِۭٕي بَِما َكَسَب رَهِين  

درپى . ]در بهشت، از[ هر نوع میوه و گوشتى كه بخواهند، پى22

 دهیم.سشان قرار مىدر دستر
ا يَۡشَتُهونَ  ِمه ۡمَدۡدَنَُٰهم بَِفَِٰكَهةٖ َولَحٖۡم م 

َ
 ٢٢ َوأ

گیرند كه نه  های شرابى از دست یکدیگر مى. در آنجا جام23

 گویى است و نه گناه؛ موجب بیهوده
ثِيم  

ۡ
ها لَۡغو  فِيَها َولَا تَأ ٗسا ل

ۡ
 ٢٣ َيَتَنَٰزَُعوَن فِيَها َكأ

براى خدمت[ پیرامونشان در رفت و آمدند،  . و نوجوانانى ]که24

گویی ]از زیبایی و سپیدرویی[ همچون مرواریدى پنهان ]در صدف[  

 هستند.

نهُهۡم لُۡؤلُؤ   
َ
هُهۡم َكأ ۞َويَُطوُف َعلَۡيِهۡم ِغلَۡمان  ل

ۡكُنون    ٢٤ مه

آورند ]و[ از ]دنیا و احوال  . ]بهشتیان[ به یکدیگر روی می25

 کنند.سؤال میگذشتۀ[ خود 
ۡقَبَل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض يَتََسآَءلُونَ 

َ
 ٢٥ َوأ

گویند: »ما در دنیا، در خانوادۀ خود ]از عذاب الهی[ . می26

 ترسیدیم. می
ۡهلَِنا ُمۡشفِقِينَ 

َ
 ٢٦ قَالُٓواْ إِنها ُكنها َقۡبُل فِٓي أ

سوزان   . هللا ]با نعمت اسالم[ بر ما منت نهاد و ما را از عذاب27

 ]دوزخ[ محافظت کرد.
ُمومِ  ََٰنا َعَذاَب ٱلسه ُ َعلَۡيَنا َوَوقَى  ٢٧ َفَمنه ٱَّلله

کردیم و به ربوبیت[  . ما در زندگی دنیا، همواره او را ]عبادت می28

 تردید، او نیکوکار مهربان است«. خواندیم. بیمی
 ٢٨ ٱلرهِحيمُ إِنها ُكنها ِمن َقۡبُل نَۡدُعوُهۖۡ إِنهُهۥ ُهَو ٱلۡبَرُّ 
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. ]ای پیامبر، با آیات قرآن به مردم[ اندرز بده که به لطف  29

 پروردگارت ]تو برخالف ادعای کافران،[ نه كاهنى و نه مجنون. 
نَت بِنِۡعَمِت َرب َِك بِكَاهِٖن َولَا  

َ
ِۡر َفَمآ أ فََذك 

 ٢٩ َمجُۡنونٍ 

مرگش گویند: »محمد شاعری است که منتظریم تا . آیا می30

 فرارسد ]و از سخنانش رهایی یابیم[؟«
ۡم َيُقولُوَن َشاِعر  نهتََربهُص بِهِۦ َرۡيَب ٱلَۡمُنونِ 

َ
 ٣٠ أ

. بگو: »منتظر ]مرگِ من[ باشید؛ من ]نیز[ با شما منتظر 31

 خواهم ماند ]تا عذابتان را به چشم ببینم[«. 
َِن ٱلُۡمتََرب ِصِ   ٣١ ينَ قُۡل تََربهُصواْ فَإِن ِي َمَعُكم م 

كند یا هایشان به ]بیان[ این ]سخنان باطل[ ُحكم مى. آیا عقل32

 ]اساساً[ مردمی سرکش هستند؟ 
ۡم ُهۡم قَۡوم  َطاُغونَ 

َ
ْٓۚ أ ۡحَلَُٰمُهم بَِهََٰذا

َ
ُمرُُهۡم أ

ۡ
ۡم تَأ

َ
 ٣٢ أ

گویند: »]محمد[ قرآن را جعل کرده است؟« ]هرگز  . آیا می33

 آورند.که[ ایمان نمیچنین نیست؛[ بلکه ]غرق در تکبرند 
ها يُۡؤِمُنونَ  ۚۥْ بَل ل لَُه ۡم َيُقولُوَن َتَقوه

َ
 ٣٣ أ

ۦٓ إِن َكانُواْ َصَِٰدقِينَ  گویند، سخنى مانند آن بیاورند.. اگر راست مى34 ِۡثلِهِ تُواْ ِبحَِديٖث م 
ۡ
 ٣٤ فَلَۡيأ

ۡم ُخلِقُ  اند یا خود آفرینندۀ خویشند؟ . آیا آنان از هیچ آفریده شده35
َ
ۡم ُهُم ٱلَۡخَٰلُِقونَ أ

َ
 ٣٥ واْ ِمۡن َغيِۡر َشۡيٍء أ

اند؟ ]نه،[ بلکه آنان یقین  ها و زمین را آفریده. آیا آنان آسمان36

 ندارند ]که هللا آفرینندۀ مطلق است[. 
ها يُوقُِنونَ  ۡرَضْۚ بَل ل

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡم َخلَُقواْ ٱلسه

َ
 ٣٦ أ

هدایت[ پروردگارت نزد آنان است؟ آیا های ]نعمت و . آیا گنجینه37

 ]بر همه چیز[ تسلط دارند؟
ۡم ُهُم ٱلُۡمصَۜۡيِطُرونَ 

َ
ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآئُِن َرب َِك أ

َ
 ٣٧ أ

. آیا نردبانى دارند كه ]گفتار فرشتگان وحى را[ به وسیلۀ آن  38

 شنوند؟ هر کس شنیده است، باید دلیلى روشن بیاورد.مى
ۡم لَُهۡم ُسلهم  

َ
ِت ُمۡسَتِمُعُهم    أ

ۡ
يَۡسَتِمُعوَن فِيهِِۖ فَلَۡيأ

بِينٍ   ٣٨ بُِسلَۡطَٰٖن مُّ

ۡم لَُه ٱلَۡبَنَُٰت َولَُكُم ٱلَۡبُنونَ  . آیا هللا فرزندان دختر دارد و شما پسر؟39
َ
 ٣٩ أ

کنی که ]که از  . ]ای پیامبر،[ آیا پاداشی از آنان درخواست می40

ان ]گران و[ سنگین  اش[ برایشپرداخت آن در رنجند و هزینه

 است؟

ۡثَقلُونَ  ۡغَرٖم مُّ ِن مه ۡجٗرا َفُهم م 
َ
ۡم تَۡسـ َلُُهۡم أ

َ
 ٤٠ أ

ۡم ِعنَدُهُم ٱلَۡغۡيُب َفُهۡم يَۡكُتبُونَ  نویسند؟. آیا از عالم غیب آگاهند و ]خبرهاى نهان را[ می41
َ
 ٤١ أ

. آیا قصد نیرنگ ]و نقشۀ پلیدی برایت[ دارند؟ ولى کافران خود 42

 گرفتار نیرنگ ]و تدبیر الهی[ هستند. 
هِذيَن َكَفُرواْ ُهُم   ۡم يُرِيُدوَن َكۡيٗداۖۡ فَٱل

َ
أ

 ٤٢ ٱلَۡمِكيُدونَ 
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. آیا آنان معبودی غیر از هللا دارند؟ هللا از چیزهایی که ]با او[  43

 دهند پاک و منزه است.شریک قرار می
 ِ ِْۚ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله ٌَٰه َغيُۡر ٱَّلله ۡم لَُهۡم إَِل

َ
ا  أ  َعمه

 ٤٣ يُۡشِرُكونَ 

هاى از آسمان را نیز در حال . ]این کافران، حتی[ اگر پاره44

گویند: »ابرى متراكم  آورند و[ مىسقوط ببینند، ]باز هم ایمان نمى 

 است«.

َمآِء َساقِٗطا َيُقولُواْ   َِن ٱلسه َوِإن يََرۡواْ كِۡسٗفا م 
ۡرُكوم    ٤٤ َسَحاب  مه

حال خود[ رها كن تا با روزِ موعودشان كه ]با  . پس آنان را ]به 45

 گردند، مواجه شوند. نخستین دمیدِن صور[ مدهوش مرگ می
هِذي فِيهِ   َُٰقواْ يَۡوَمُهُم ٱل فََذۡرُهۡم َحتهيَٰ يَُل

 ٤٥ يُۡصَعُقونَ 

. روزى كه نیرنگشان سودمند نخواهد بود و ]از هیچ سو[ یارى  46

 شوند. نمی 
ا َولَا ُهۡم  يَۡوَم لَا ُيۡغنِي َعنۡ  ُهۡم َكۡيُدُهۡم َشۡيـ ٗ

 ٤٦ يُنَصُرونَ 

. ستمکاران ]در دنیا نیز به دست مؤمنان[ به عذاب دیگرى 47

 دانند.گرفتار خواهند شد؛ ولى بیشتر آنان نمى
َٰلَِك َوَلَِٰكنه   هِذيَن َظلَُمواْ َعَذاٗبا ُدوَن َذ َوِإنه لِل

ۡكثَرَُهۡم لَا 
َ
 ٤٧ َيۡعلَُمونَ أ

. ]ای پیامبر،[ در برابر حکم پروردگارت شکیبا باش؛ زیرا تو تحت 48

نظر و حفاظت مایی؛ و هنگامی که ]از خواب یا به قصد عبادت[ 

 خیزی، پروردگارت را به پاکی ستایش کن. برمی 

ۡعُينَِناۖۡ وََسب ِۡح ِبحَۡمِد  
َ
َوٱۡصبِۡر ِلحُۡكِم َرب َِك فَإِنهَك بِأ

 ٤٨ ِحيَن َتُقومُ َرب َِك  

. و ]نیز در پاسى[ از شب او را تسبیح بگوی ]و نماز بگزار[ و به  49

 دم نیز نماز صبح بگزار[. هنگام افول ستارگان ]در سپیده
ُجومِ  هۡيِل فََسب ِۡحُه َوِإۡدَبََٰر ٱلنُّ  ٤٩ َوِمَن ٱل
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ۡجِم إَِذا َهَوىَٰ  . سوگند به ستاره، آنگاه كه افول كند1  ١ َوٱلنه

. که یار شما ]= محمد صلی هللا علیه وسلم[ هرگز گمراه 2

 نشده و به راه تباهى نیفتاده است؛
 ٢ َما َضله َصاِحُبُكۡم َوَما َغَوىَٰ 

 ٣ َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىَٰٓ  گوید.نمی. و از روی هوای نفس سخن 3

گوید[ نیست جز وحی ]الهی[ که به ]او[ وحی  . ]آنچه می4

 شود.می
ها َوۡحي  يُوَحيَٰ   ٤ إِۡن ُهَو إِل

اى است[ ُپرتوان، به او آموزش داده . ]جبرئیل که فرشته5

 است.
 ٥ َعلهَمُهۥ َشِديُد ٱلُۡقَوىَٰ 

اش در ه ]با چهرۀ حقیقیمنظری ك. ]همان فرشتۀ[ خوش6

 برابر پیامبر[ ایستاد.
ةٖ فَٱۡسَتَوىَٰ   ٦ ُذو ِمره

عۡلَىَٰ  . در حالی که او در افق باال ]در آسمان[ قرار داشت.7
َ
فُِق ٱلۡأ

ُ
 ٧ وَُهَو بِٱلۡأ

هيَٰ  تر؛ . سپس ]جبرئیل[ نزدیک شد؛ و نزدیک 8  ٨ ُثمه َدنَا َفَتَدل

پیامبر[ به اندازۀ طول دو کمان یا . تا آنکه ]فاصلۀ او با 9

 کمتر بود.
ۡدنَيَٰ 

َ
ۡو أ

َ
 ٩ فَكَاَن قَاَب قَوَۡسيِۡن أ

. آنگاه ]آن فرشتۀ بزرگوار[ آنچه را که باید به بندۀ هللا  10

 کرد، وحی نمود.وحی می 
ۡوَحيَٰ 

َ
ۡوَحيَٰٓ إِلَيَٰ َعۡبِدهِۦ َمآ أ

َ
 ١٠ فَأ

ىَٰٓ  شت. . آنچه را که ]پیامبر[ دید، قلبش دروغ نپندا11
َ
 ١١ َما َكَذَب ٱلُۡفَؤاُد َما َرأ

َفُتَمَُٰرونَُهۥ عَلَىَٰ َما يََرىَٰ  کنید؟بیند مجادله می. آیا با او دربارۀ آنچه می12
َ
 ١٢ أ

. در حقیقت، پیامبر یک بار دیگر نیز آن فرشته را ]به  13

 صورت كامل[ مشاهده كرده بود. 
ۡخَرىَٰ َولََقۡد َرَءاهُ نَۡزلًَة 

ُ
 ١٣ أ

. در كنارِ ]درخت بزرگ[ »ِسدرُة الُمنَتهی« ]در آسمان 14

 هفتم[ 
 ١٤ ِعنَد ِسۡدَرةِ ٱلُۡمنَتَهيَٰ 

َوىَٰٓ  جاست.. که آرامشگاه بهشت، همان15
ۡ
 ١٥ ِعنَدَها َجنهُة ٱلَۡمأ
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ۡدَرَة َما َيۡغَشيَٰ  اى آن درخت را پوشانده بود. . آنگاه كه هاله16 ِ  ١٦ إِۡذ َيۡغَشي ٱلس 

. چشم ]پیامبر، به چپ و راست[ منحرف نشد و ]از حد[  17

 تجاوز نكرد.
 ١٧ َما َزاَغ ٱلَۡبَصُر َوَما َطَغىَٰ 

هاى ترین نشانه. به راستی که او برخی از بزرگ18

 پروردگارش را ]در آنجا[ مشاهده كرد.
ىَٰ ِمۡن َءاَيَِٰت َرب ِهِ ٱلُۡكبَۡرىَٰٓ 

َ
 ١٨ لََقۡد َرأ

ىَٰ  اید؟مشرکان،[ آیا »الت« و »ُعز ی« را دیده. ]ای 19 ََٰت َوٱلُۡعزه فََرَءۡيُتُم ٱلله
َ
 ١٩ أ

ارزش[ را؟ ]آیا هیچ سود  . و »َمنات« آن سومین ]نماِد بی20

 رسانند؟[و زیانی به شما می
ۡخَرىَٰٓ 

ُ
الَِثَة ٱلۡأ َة ٱلثه  ٢٠ َوَمَنوَٰ

دختر کنید كه[ فرزند پسر برای شماست و . آیا ]ادعا می21

 برای هللا؟ 
نَثيَٰ 

ُ
َكُر َولَُه ٱلۡأ لَُكُم ٱلذه

َ
 ٢١ أ

 ٢٢ تِلَۡك إِٗذا قِۡسَمة  ِضيَزىَٰٓ  . در این صورت، تقسیمی ناعادالنه است.22

معنا[ هستند كه خود  هایی ]بى . این]نماد[ها فقط اسم23

اید و و پدرانتان با آنها ]معبودهاى دروغین خود را[ نام نهاده

ی ]بر حقانیت این کار[ نازل نکرده است. هللا هیچ دلیل

های  ]مشرکان، در اعتقاداتشان[ فقط پیرو گمان و خواسته

دِل خویشند؛ حال آنكه ]موجبات[ هدایت، از جانب  

 پروردگارشان بر آنان رسیده است.

نَزَل 
َ
آ أ نُتۡم َوَءابَآؤُُكم مه

َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَمآء  َسمه

َ
هٓا أ ُ  إِۡن ِهَي إِل ٱَّلله

نُفُسۖۡ  
َ
نه َوَما َتۡهَوى ٱلۡأ ها ٱلظه بَِها ِمن ُسلَۡطٍَٰنِۚ إِن يَتهبُِعوَن إِل

ب ِِهُم ٱلُۡهَدىَٰٓ  ِن ره  ٢٣ َولََقۡد َجآَءُهم م 

. آیا انسان هر چه ]از شفاعت این معبودان باطل[ آرزو  24

 کند برایش میسر است؟ 
ۡم لِلِۡإنَسَِٰن َما 

َ
 ٢٤ َتَمنهيَٰ أ

. دنیا و آخرت از آِن هللا است ]و به هر کس، هر چه را  25

 بخشد[.صالح بداند می 
ولَيَٰ 

ُ
 ٢٥ ِهَّلِلَف ٱٓأۡلِخَرةُ َوٱلۡأ

ها هستند كه  . چه بسیار فرشتگانی در آسمان26

شفاعتشان به هیچ وجه سودمند نخواهد بود؛ مگر پس از  

ضی باشد، اجازه آنكه هللا، براى هر کس که بخواهد و را

 دهد.

ها   َِٰت لَا ُتۡغنِي َشَفََٰعُتُهۡم َشۡيـ ًا إِل َمََٰو لَٖك فِي ٱلسه ِن مه ۞َوَكم م 
ُ لَِمن يََشآُء َويَۡرَضيَٰٓ  َذَن ٱَّلله

ۡ
ن يَأ

َ
 ٢٦ ِمنُۢ َبۡعِد أ

. كسانى كه به آخرت باور ندارند، بر فرشتگان الهی نام 27

 دانند[. مىگذارند ]و آنان را دختران هللا دختر می 
وَن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة تَۡسِمَيَة   هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ لَيَُسمُّ إِنه ٱل

نَثيَٰ 
ُ
 ٢٧ ٱلۡأ

اطالعند ]و[ فقط از  . آنان در مورِد این امر، ]کامالً[ بى28

کنند؛ در حالى كه براى ]شناخت[ حدس و گمان پیروی می 

 حقیقت، گمان كافى نیست.

 ِ نه لَا  َوَما لَُهم ب ۖۡ َوِإنه ٱلظه نه ها ٱلظه هِۦ ِمۡن ِعلٍۡمِۖ إِن يَتهبُِعوَن إِل
ا  ِ َشۡيـ ٗ  ٢٨ ُيۡغنِي ِمَن ٱلۡحَق 
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. پس ]ای پیامبر،[ تو نیز از كسى كه از یاد ما روى 29

خواهد، روى  های[ زندگى دنیا را مىگردانده و فقط ]لذت

 برتاب. 

هيَٰ َعن ذِكۡ  ن تََول ۡعرِۡض َعن مه
َ
َة  فَأ ها ٱلۡحََيوَٰ رِنَا َولَۡم يُرِۡد إِل

ۡنَيا   ٢٩ ٱلدُّ

تردید، . نهایت درک و فهمشان همین است. بی30

اند پروردگارت به حال كسانى كه از راه او منحرف شده

 یافتگان. تر است؛ و نیز به حال راهآگاه

َِن ٱلۡعِلِۡمِۚ إِنه َربهَك ُهَو  َٰلَِك َمۡبلَُغُهم م  ۡعلَُم بَِمن َضله َعن  َذ
َ
أ

ۡعلَُم بَِمِن ٱۡهَتَدىَٰ 
َ
 ٣٠ َسبِيلِهِۦ وَُهَو أ

ها و زمین است، از آِن هللا است؛ ]راه  . هر چه در آسمان31

خیر و شر را به انسان ارائه كرد[ تا بدكاران را در برابر 

های بهشت[ رفتارشان كیفر دهد و نیكوكاران را ]با نعمت

 .پاداش نیكو عطا نماید

هِذيَن   ۡرِض لَِيۡجزَِي ٱل
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

ۡحَسُنواْ بِٱلۡحُۡسَني 
َ
هِذيَن أ ـ ُواْ بَِما َعِملُواْ َويَۡجزَِي ٱل َسَٰٓ

َ
 ٣١ أ

ها حیایی . و ]نیز براى[ کسانی كه از گناهان بزرگ و بی32

ن اهمیت ]و گناهاهای كمورزند؛ مگر لغزشاجتناب می

شوند[ كه آمرزشِ صغیره که با توبه و عبادت بخشوده می

پروردگارت گسترده است؛ از همان َدم كه شما را از زمین  

پدید آورد و آنگاه كه به صورت جنین در شكم مادرانتان 

تر ]از خودتان[ است؛ پس  بودید، به ]طبیعتِ[ شما آگاه

اتر  خودستایى نكنید، كه او تعالی به حال پرهیزگاران دان

 است.

ها ٱللهَمَمْۚ إِنه   َِٰحَش إِل ئَِر ٱلِۡإثِۡم َوٱلَۡفَو هِذيَن َيجَۡتنُِبوَن َكَبَٰٓ ٱل
َِن   ُكم م 

َ
نَشأ

َ
ۡعلَُم بُِكۡم إِۡذ أ

َ
َربهَك َوَِٰسُع ٱلَۡمۡغفَِرةِِۚ ُهَو أ

ٓواْ   َهَٰتُِكۡمۖۡ فَلَا تَُزكُّ مه
ُ
ِجنهة  فِي ُبُطوِن أ

َ
نُتۡم أ

َ
ۡرِض َوِإۡذ أ

َ
ٱلۡأ

نُفَسكُ 
َ
ۡعلَُم بَِمِن ٱتهَقىَٰٓ أ

َ
 ٣٢ ۡمۖۡ ُهَو أ

هيَٰ  ای؟ . آیا آن کسی را که ]از حق[ روی برتافت دیده33 هِذي تََول فََرَءيَۡت ٱل
َ
 ٣٣ أ

ۡكَدىَٰٓ  اندكى انفاق كرد و ]سپس[ خوددارى نمود.  . و34
َ
ۡعَطىَٰ قَلِيلٗا َوأ

َ
 ٣٤ َوأ

ِعنَدهُ  بیند؟ . آیا علم غیب دارد و ]آینده را[ مى35
َ
 ٣٥ ۥ ِعلُۡم ٱلَۡغۡيِب َفُهَو يََرىَٰٓ أ

 بَِما فِي ُصُحِف ُموَسيَٰ  . آیا از مطالب كتاب آسمانى موسى باخبر نشده است؟36
ۡ
ۡم لَۡم يُنَبهأ

َ
 ٣٦ أ

. و ]از تعلیمات[ ابراهیم، كه حق ]رسالت و بندگى ما[ را  37

 به تمامى ادا كرد،
هِذي  هيَٰٓ َوِإبَۡرَٰهِيَم ٱل  ٣٧ َوف

گناهکاری بارِ گناه دیگری را بر دوش نخواهد  . که هیچ 38

 کشید؛
ۡخَرىَٰ 

ُ
ها تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر أ ل

َ
 ٣٨ أ

. و اینكه انسان فقط ثمرۀ تالش ]و نیت[ خود را خواهد  39

 داشت؛
ها َما َسَعىَٰ  ن لهيَۡس لِلِۡإنَسَِٰن إِل

َ
 ٣٩ َوأ

]در محاسبۀ اعمالش در روز  گمان، تالش او . و اینكه بى40

 قیامت،[ منظور خواهد شد؛
نه َسۡعَيُهۥ َسۡوَف يَُرىَٰ 

َ
 ٤٠ َوأ

ۡوفَيَٰ  . آنگاه پاداشش را به تمامى خواهند داد،41
َ
َُٰه ٱلۡجََزآَء ٱلۡأ  ٤١ ُثمه ُيجَۡزى
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نه إِلَيَٰ َرب َِك  . و اینکه بازگشت ]همۀ امور[ به سوی پروردگار توست؛ 42
َ
 ٤٢ ٱلُۡمنَتَهيَٰ َوأ

بَۡكيَٰ  گریانَد؛خندانَد و می . و اوست که می43
َ
ۡضَحَك َوأ

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٣ َوأ

ۡحَيا  کند؛میرانَد و ]در آخرت[ زنده می. و اوست که می44
َ
َماَت َوأ

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٤ َوأ

وَۡجيۡ  آفریند؛. و هموست كه زوج نر و ماده را می45 نهُهۥ َخلََق ٱلزه
َ
نَثيَٰ َوأ

ُ
َكَر َوٱلۡأ  ٤٥ ِن ٱلذه

 ٤٦ ِمن نُّۡطَفٍة إَِذا ُتۡمَنيَٰ  شود؛ اى كه ]در رِحم[ ریخته می. از نطفه46

. و پدیدآوردن دوبارۀ آنها ]در قیامت نیز بر عهدۀ[ هللا  47

 است.
ۡخَرىَٰ 

ُ
ةَ ٱلۡأ

َ
نه َعلَۡيهِ ٱلنهۡشأ

َ
 ٤٧ َوأ

سرمایه  کند و نیاز می. و اوست که ]شما را[ بى48

 بخشد؛می
ۡقَنيَٰ 

َ
ۡغَنيَٰ َوأ

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٨ َوأ

« است؛49 ۡعَرىَٰ  . و اوست که پروردگار ]ستارۀ[ »ِشْعرى  ِ نهُهۥ ُهَو َربُّ ٱلش 
َ
 ٤٩ َوأ

ولَيَٰ  . و اوست که قوم عاد را در گذشته هالک کرد؛ 50
ُ
ۡهلََك عَاًدا ٱلۡأ

َ
ۥٓ أ نهُه

َ
 ٥٠ َوأ

کرد[ و ]هیچ یک از آنان را[  . و قوم ثمود را ]نیز نابود 51

 باقی نگذاشت. 
ۡبَقىَٰ 

َ
 ٥١ َوَثُموَداْ َفَمآ أ

تر بودند نیز پیش از  . و قوم نوح را كه ستمكارتر و سركش 52

 آن ]هالک نمود[؛ 
ۡطَغىَٰ 

َ
ۡظلََم َوأ

َ
ۖۡ إِنهُهۡم َكانُواْ ُهۡم أ ِن َقۡبُل  ٥٢ َوقَۡوَم نُوٖح م 

لوط[ را ]باال برد و[ درهم . و شهرهاى زیر و روشده ]قوم 53

 كوبید؛
ۡهَوىَٰ 

َ
 ٥٣ َوٱلُۡمۡؤتَفَِكَة أ

يَٰ  . و آنان را ]با باران سنگ[ ـ چنان كه باید ـ فروپوشانید؛54 ََٰها َما َغشه ى  ٥٤ َفَغشه

های . حال ]اى انسان،[ در مورد كدام یک از نعمت55

 کنی[؟ دارى ]و مجادله میپروردگارت تردید روا مى 
ي ِ َءالَآِء َرب َِك َتَتَماَرىَٰ 

َ
 ٥٥ فَبِأ

اى است از ]گروه[  . این ]پیامبر نیز[ هشداردهنده56

 هشداردهندگان پیشین. 
ولَيَٰٓ 

ُ
ُذرِ ٱلۡأ َِن ٱلنُّ  ٥٦ َهََٰذا نَِذير  م 

زِفَِت ٱٓأۡلزِفَةُ  . قیامت نزدیک شد؛57
َ
 ٥٧ أ

]و  کندتواند آن را آشکار . و هیچ کس ـ جز هللا ـ نمی 58

 هایش را برطرف سازد[.سختی
ِ َكاِشَفةٌ   ٥٨ لَيَۡس لََها ِمن ُدوِن ٱَّلله
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فَِمۡن َهََٰذا ٱلۡحَِديِث َتۡعَجُبونَ  . ]ای مشرکان،[ آیا از این سخن در شگفتید؟ 59
َ
 ٥٩ أ

خندید و ]از شنیدِن هشدارهایش  . و ]به آیات قرآن[ مى60

 ریزید؟ترسید و[ اشک نمىنمی 
 ٦٠ َوتَۡضَحُكوَن َولَا َتۡبُكونَ 

نُتۡم َسَِٰمُدونَ  . و در حال غفلت و غرور هستید؟ 61
َ
 ٦١ َوأ

. پس ]همگی[ برای هللا سجده کنید و ]تنها[ او را  62

 عبادت کنید.
 ٦٢ ْۤاوُدُجۡسٱَف ِۤهَّلِل َوٱۡعُبُدواْ۩ 
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قمر سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

اَعُة َوٱنَشقه ٱلَۡقَمرُ  . قیامت نزدیک شد و ماه ]از هم[ شکافت.1  ١ ٱۡقتََربَِت ٱلسه

گردانند و ای ببینند، روی می. اگر ]کافران[ معجزه2

 گویند: »]این[ جادویی ]باطل و[ زودگذر است«. می
ۡسَتِمر   َوِإن يََرۡواْ   ٢ َءايَٗة ُيۡعرُِضواْ َويَُقولُواْ ِسۡحر  مُّ

پندارند و از  های الهی را[ دروغ می. آنان ]آیات و نشانه3

کنند؛ و هر امرى ]از پاداش و هوای نفس خویش پیروی می

 کیفرهای قیامت[ در زمان مخصوص به خود قرار دارد.

ۡهَوآَءُهۡمْۚ وَ 
َ
بُواْ َوٱتهَبُعٓواْ أ ۡسَتقِر   َوَكذه ۡمرٖ مُّ

َ
 ٣ ُكلُّ أ

. و مطمئناً ]ماجرای عذاب اقوام گذشته و[ اخبارى كه  4

شود، به مشرکان رسیده  باعث دست کشیدن از گناه می

 است.

ۢنَبآِء َما فِيهِ ُمۡزَدَجرٌ 
َ
َِن ٱلۡأ  ٤ َولََقۡد َجآَءُهم م 

. این ]آیات الهى، دانش و[ حکمتی رساست؛ ولى ]برای  5

 [ هشدارها سودی ندارد؛ افراد لجوج،
ُذرُ  ۖۡ َفَما ُتۡغِن ٱلنُّ  ٥ ِحۡكَمُۢة َبَٰلَِغة 

. پس ]ای پیامبر،[ از آنان روى برتاب ]و منتظر[ روزى 6

كننده ]با دمیدن در صور[ آنان را  ]باش[ كه ]فرشتۀ[ دعوت

 بخوانَد. به امرى بس دشوار ]و وحشتناک[ فرا

 ٦ اِع إِلَيَٰ َشۡيٖء نُُّكرٍ َفَتَوله َعۡنُهۡمۘ يَوَۡم يَۡدُع ٱلده 

شوند؛ . با دیدگاِن فروافتاده ]از وحشت[ از گورها خارج می7

]حرکتشان به سوی دادگاه الهی، چنان است که[ گویى  

 اند.هایی پراكنده ملخ

نهُهۡم َجَراد   
َ
ۡجَداِث َكأ

َ
بَۡصَٰرُُهۡم َيخۡرُُجوَن ِمَن ٱلۡأ

َ
ًعا أ ُخشه

نتَِشر    ٧ مُّ

شتابند و ]هراسناک[ به سوى ُمنادِى ]محشر[ می. 8

 گویند: »امروز، روز دشوارى است«. کافران مى
َٰفُِروَن َهََٰذا يَوٌۡم َعِسر   اِعِۖ َيُقوُل ٱلَۡك ۡهِطعِيَن إِلَي ٱلده  ٨ مُّ

. پیش از آنان، قوم نوح ]نیز پیامبرشان را[ تكذیب کردند و 9

وانه است«؛ و او را  بندۀ ما را دروغگو خواندند و گفتند: »دی 

 سخت آزردند؛

بُواْ َعۡبَدنَا َوَقالُواْ َمجُۡنون    بَۡت َقۡبلَُهۡم قَوُۡم نُوٖح فََكذه ۞َكذه
 ٩ َوٱۡزُدِجرَ 

. تا آنجا که او پروردگارش را خواند ]و گفت[: »من مغلوب  10

 ام فرما ]و از آنان انتقام بگیر[«. ام؛ پس یاریشده
ن ِي َمۡغلُوب  فَٱنَتِصرۡ فََدعَا 

َ
ۥٓ أ  ١٠ َربهُه

آسا . ما نیز درهاى آسمان را براى ]ریزشِ[ رگبارى سیل11

 گشودیم.
ۡنَهِمرٖ  َمآِء بَِمآٖء مُّ ََٰب ٱلسه بَۡو

َ
 ١١ َفَفَتۡحَنآ أ

ها جارى ساختیم و آبها ]از زمین و  . و از زمین نیز چشمه12

 به هم پیوست.آسمان[ براى طوفانى كه مقدر شده بود، 
ۡمرٖ قَۡد قُِدرَ 

َ
ۡرَض ُعُيوٗنا فَٱلَۡتَقى ٱلَۡمآُء عَلَىَٰٓ أ

َ
ۡرنَا ٱلۡأ  ١٢ َوَفجه

ها و . و نوح را بر ]كشتِى[ ساخته و پرداخته از تخته13

 ها سوار كردیممیخ
َٰٖح َوُدُسرٖ  لَۡو

َ
 ١٣ َوَحمَلَۡنَُٰه عَلَىَٰ َذاِت أ
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كرد. این، پاداش  مى. كه تحت نظر ]و حفاظتِ[ ما حركت 14

 كسى بود كه ]قومش[ او را انکار کرده بودند. 
ۡعُينَِنا َجَزاٗٓء ل َِمن َكاَن ُكفِرَ 

َ
رِي بِأ

 ١٤ َتجۡ

اى ]از قدرتِ خود[ بر جاى . ما آن ]کیفر و نجات[ را نشانه15

 گذاشتیم؛ آیا پندپذیرى هست؟
كِرٖ  ده  ١٥ َولََقد تهَرۡكَنََٰهآ َءايَٗة َفَهۡل ِمن مُّ

 ١٦ فََكۡيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ  . ]بنگرید[ که عذاب و هشدارهای من چگونه بود.16

. به راستی که قرآن را براى پند گرفتن آسان ساختیم؛ 17

 آیا پندپذیرى هست؟
كِرٖ  ده ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ   ١٧ َولََقۡد يَسه

دروغگو پنداشتند؛ ]ای اهل  . قوم عاد ]نیز پیامبرشان را[ 18

 های من چگونه بود.مکه، بنگرید که[ عذاب و هشدار
بَۡت عَاد  فََكۡيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ   ١٨ َكذه

. ما تندبادى سرد و سخت را در یک روز شوم و طوالنی  19

 بر آنان فرستادیم. 
ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم رِيٗحا َصۡرَصٗرا فِي 

َ
ٖ إِنهآ أ ۡسَتِمر   ١٩ يَوِۡم َنحٖۡس مُّ

َكْند . ]طوفانی وحشتناک[ كه مردم را چنان از جاى مى20

 شده بودند. كنهای نخِل ریشهکه گویى تنه
نَقعِرٖ  ۡعَجاُز َنخٖۡل مُّ

َ
نهُهۡم أ

َ
اَس َكأ  ٢٠ تَنزُِع ٱلنه

های من  . ]ای اهل مکه، بنگرید که[ عذاب و هشدار21

 چگونه بود. 
 ٢١ َن َعَذابِي َونُُذرِ فََكۡيَف َكا

. به راستی که قرآن را براى پندگرفتن آسان ساختیم؛ آیا 22

 پندپذیرى هست؟
كِرٖ  ده ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ   ٢٢ َولََقۡد يَسه

ُذرِ  . قوم ثمود ]نیز[ هشداردهندگان را دروغگو پنداشتند.23 بَۡت َثُموُد بِٱلنُّ  ٢٣ َكذه

آنان گفتند: »آیا ]سزاوار است[ بشرى از میان خودمان . 24

را پیروى كنیم؟ در این صورت، در گمراهى و سردرگمى 

 خواهیم بود. 

ۥٓ إِنهآ إِٗذا لهِفى َضَلَٰٖل   ِنها َوَِٰحٗدا نهتهبُِعُه بََشٗرا م 
َ
َفَقالُٓواْ أ

 ٢٤ وَُسُعرٍ 

است؟ . آیا از میان همۀ ما، تنها بر او وحی نازل شده 25

 ]چنین نیست؛[ بلکه او دروغگویی خودپسند است«. 
ِشر  

َ
اٌب أ ِۡكُر َعلَۡيهِ ِمنُۢ بَيۡنَِنا بَۡل ُهَو َكذه ُءلِۡقَى ٱلذ 

َ
 ٢٥ أ

ِشرُ  . فردا خواهند دانست که دروغگوی خودپسند کیست.26
َ
اُب ٱلۡأ ِن ٱلَۡكذه  ٢٦ َسَيۡعلَُموَن َغٗدا مه

شترى ]را   آنان، ماده. ]به صالح گفتیم:[ »براى آزمایِش 27

اند، از دِل کوه به سویشان[ خواهیم كه درخواست كرده

فرستاد؛ پس مراقبِ رفتارشان باش و ]بر آزارشان[ 

 شكیبایى كن. 

هُهۡم فَٱۡرتَقِۡبُهۡم َوٱۡصَطبِرۡ  اقَةِ فِۡتَنٗة ل  ٢٧ إِنها ُمۡرِسلُواْ ٱلنه

آن  . و به آنان اعالم كن كه آب ]چاه،[ بین آنان ]و28

بندی شده است و هر کس باید در نوبت شتر[ سهمیهماده 

 خود حاضر شود«.

حَۡتَضر   نه ٱلَۡمآَء قِۡسَمُۢة بَيَۡنُهۡمۖۡ ُكلُّ ِشۡرٖب مُّ
َ
 ٢٨ َونَب ِۡئُهۡم أ
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. ولى آنان همدستشان را ندا دادند؛ او نیز دست به كار  29

 شد و ]شتر را[ به قتل رساند. 
 ٢٩ َفَتَعاَطىَٰ َفَعَقرَ َفَناَدۡواْ َصاِحَبُهۡم 

های من  . ]ای اهل مکه، بنگرید که[ عذاب و هشدار30

 چگونه بود. 
 ٣٠ فََكۡيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ 

ناگاه ]همگی[ . ما بانگ مرگباری بر آنان فرستادیم؛ به31

ها و حصارهای همچون گیاه خشكیده]ی بازمانده از كومه

 ریز شدند.شده با نی و علف،[ خرد و ساخته

ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة فَكَانُواْ َكَهِشيِم  
َ
إِنهآ أ

 ٣١ ٱلُۡمۡحَتِظرِ 

. به راستی که قرآن را براى پندگرفتن آسان ساختیم؛ آیا 32

 پندپذیرى هست؟
كِرٖ  ده ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ   ٣٢ َولََقۡد يَسه

ُذرِ  هشداردهندگان را دروغگو پنداشتند.. قوم لوط ]نیز[  33 بَۡت قَوُۡم لُوطِۭ بِٱلنُّ  ٣٣ َكذه

بار بر سرشان فرستادیم ]كه  . ]ما نیز[ طوفانى ریگ34

همگی را هالک کرد[؛ مگر خانوادۀ لوط كه سحرگاهان آنان 

 را نجات دادیم.

جه  هٓا َءاَل لُوٖطِۖ نه ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم َحاِصًبا إِل
َ
ۡيَنَُٰهم  إِنهآ أ

 ٣٤ بَِسَحرٖ 

. ]این نجات،[ نعمتی از جانب ما بود؛ و به هر کس  35

 دهیم.سپاسگزارى كند، این گونه پاداش مى
زِي َمن َشَكرَ 

ْۚ َكَذَٰلَِك َنجۡ ِۡن ِعنِدنَا  ٣٥ ن ِۡعَمٗة م 

. لوط آنان را از کیفر ]سخت[ ما بیم داد؛ ولی آنان در 36

 ستیز[ برخاستند.ها به مجادله ]و برابر هشدار
ُذرِ  نَذرَُهم َبۡطَشتََنا َفَتَماَرۡواْ بِٱلنُّ

َ
 ٣٦ َولََقۡد أ

جویی[  . آنان از لوط خواستند که مهمانانش را ]برای کام37

شان بگذارد؛ ما نیز چشمانشان را کور کردیم ]و در اختیار

 هایم را بچشید«.گفتیم:[ »طعم عذاب و ]نتیجۀ[ هشدار

ۡعُيَنُهۡم فَُذوقُواْ َعَذابِي   َولََقۡد َرََٰوُدوُه 
َ
َعن َضۡيفِهِۦ َفَطَمۡسَنآ أ

 ٣٧ َونُُذرِ 

ۡسَتقِر    . و صبحگاهان عذابى پایدار آنان را فراگرفت.38  ٣٨ َولََقۡد َصبهَحُهم بُۡكَرةً َعَذاب  مُّ

هایم را  . ]و گفتیم:[ »طعم عذاب و ]نتیجۀ[ هشدار39

 بچشید«.
 ٣٩ رِ فَُذوقُواْ َعَذابِي َونُذُ 

. به راستی که قرآن را براى پندگرفتن آسان ساختیم؛ آیا 40

 پندپذیرى هست؟
كِرٖ  ده ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ   ٤٠ َولََقۡد يَسه

ُذرُ  . هشداردهندگان به سراغ فرعونیان ]نیز[ رفتند.41  ٤١ َولََقۡد َجآَء َءاَل فِرَۡعۡوَن ٱلنُّ

آنان تمامى آیات ما را دروغ شمردند؛ ما نیز . ]ولى[ 42

ناپذیرِ مقتدر ]است،[  چنان ]که شایستۀ پروردگار[ شکست

 آنان را عذاب کردیم.

ۡقَتِدرٍ  ۡخَذ َعزِيزٖ مُّ
َ
َخۡذَنَُٰهۡم أ

َ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا ُكل َِها فَأ  ٤٢ َكذه
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. ]ای اهل مکه،[ آیا کافران شما از آنان بهترند یا برای 43

های ]آسمانی پیشین نوشته  ای در کتابنامهامان شما 

 شده[ است؟ 

ۡم لَُكم بََرآَءة  فِي  
َ
ْوَلَٰٓئُِكۡم أ

ُ
ِۡن أ اُرُكۡم َخيۡر  م  ُكفه

َ
أ

بُرِ   ٤٣ ٱلزُّ

نَتِصر   جو هستیم«. گویند: »ما جماعتی متحد و انتقام. یا می44 ۡم َيُقولُوَن َنحُۡن َجمِيع  مُّ
َ
 ٤٤ أ

خورد و بدر[ جمعشان شکست می . به زودى ]در جنگ45

 فرارى خواهند شد. 
بُرَ  ُّوَن ٱلدُّ  ٤٥ َسُيۡهَزُم ٱلۡجَۡمُع َويَُول

گاهشان قیامت است كه ]نسبت به میدان بدر،  . وعده46

 تر است.تر و تلخروزگارى بسیار[ سخت
َمرُّ 

َ
ۡدَهيَٰ َوأ

َ
اَعُة أ اَعُة َموِۡعُدُهۡم َوٱلسه  ٤٦ بَِل ٱلسه

 ٤٧ إِنه ٱلُۡمۡجرِِميَن فِي َضَلَٰٖل وَُسُعرٖ  گناهکاران در گمراهی و عذابند.. 47

شوند ]و هایشان در آتش کشیده میکه با چهره. روزی48

 گویند:[ »آتش دوزخ را بچشید«. به آنان می
ارِ عَلَىَٰ وُُجوهِِهۡم ُذوقُواْ َمسه َسَقرَ   ٤٨ يَۡوَم يُۡسَحُبوَن فِي ٱلنه

 ٤٩ إِنها ُكله َشۡيٍء َخلَۡقَنَُٰه بَِقَدرٖ  ایم؛ اندازه آفریده، ما هر چیزی را به تردید. بی49

. و ]چون چیزی را اراده نماییم[ فرمان ما فقط یک ]کلمه  50

زدن ]یا  بر هم یعنی »ُکن«[ است؛ به سرعتِ یک چشم 

 پذیرد[.كمتر، انجام می

ها َوَِٰحَدة  َكلَۡمِۭح  ۡمُرنَآ إِل
َ
 ٥٠ بِٱلَۡبَصرِ َوَمآ أ

. به تحقیق که ما ]در گذشته[ امثال شما ]کافران[ را  51

ایم؛ پس آیا پندپذیرى هست؟ ]که از این امر نابود کرده

 عبرت بگیرد و از کفر باز ایستد[؟ 

كِرٖ  ده ۡشَياَعُكۡم َفَهۡل ِمن مُّ
َ
ۡهلَۡكَنآ أ

َ
 ٥١ َولََقۡد أ

هاى اند در نامه. و تمام کارهایی که ]بندگان[ انجام داده52

 اعمال]شان[ ثبت شده است؛
بُرِ   ٥٢ وَُكلُّ َشۡيٖء َفَعلُوهُ فِي ٱلزُّ

. و هر ]عمل[ کوچک و بزرگی ]در آن[ نوشته شده 53

 است.
ۡسَتَطرٌ   ٥٣ وَُكلُّ َصغِيٖر َوَكبِيٖر مُّ

ها و ]کنار[ جویبارهای ]بهشتی[ . پرهیزگاران در باغ54

 جای دارند؛
َٰٖت َوَنَهرٖ إِنه   ٥٤ ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه

. در مجلسى سرشار از راستی ]و شایستگی[ و نزد 55

 فرمانروایی مقتدر.
ۡقَتِدر  ٥٥ فِي َمۡقَعِد ِصۡدٍق ِعنَد َملِيٖك مُّ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ ٱلرهۡحَمَٰنُ  . ]هللا[ رحمان1

 ٢ َعلهَم ٱلُۡقۡرَءانَ  . قرآن را آموزش داد؛ 2

 ٣ َخلََق ٱلۡإِنَسَٰنَ  . انسان را آفرید؛3

 ٤ َعلهَمُه ٱلَۡبَيانَ  گفتن آموخت.. ]و[ به او سخن4

ۡمُس َوٱلَۡقَمُر ِبحُۡسَبانٖ  گرِدَشند؛. خورشید و ماه، با حسابی منظم ]و دقیق[ در 5  ٥ ٱلشه

َجُر يَۡسُجَدانِ  کنند.. و گیاه و درخت ]برایش[ سجده می6 ۡجُم َوٱلشه  ٦ َوٱلنه

. و آسمان را برافراشت و میزان ]عدالت را در زمین[ برقرار  7

 نمود.
َمآَء َرَفَعَها َووََضَع ٱلِۡميَزانَ   ٧ َوٱلسه

چنین کرد[ تا در وزن و پیمانه، ]به یکدیگر[ . ]ای مردم، 8

 ستم نکنید؛
ها َتۡطَغۡواْ فِي ٱلِۡميَزانِ  ل

َ
 ٨ أ

. و سنجش ]حقوق دیگران[ را به عدالت برآورد كنید و در 9

 فروشی نکنید[.سنجش ]چیزی[ مکاهید ]و کم
قِيُمواْ ٱلَۡوۡزَن بِٱلۡقِۡسِط َولَا ُتخِۡسُرواْ ٱلِۡميَزانَ 

َ
 ٩ َوأ

ۡرَض وََضَعَها لِلَۡأنَامِ  ها مقرر داشت،زمین را براى ]زندگى[ انسان. و 10
َ
 ١٠ َوٱلۡأ

ۡكَمامِ  دار در آن است.های خوشهها و نخل. که ]انواع[ میوه11
َ
َِٰكَهة  َوٱلنهۡخُل َذاُت ٱلۡأ  ١١ فِيَها َف

ۡيَحانُ  َوٱلۡحَبُّ ُذو ٱلَۡعۡصِف  دار و گیاهاِن خوشبو؛ . و ]همچنین[ حبوباتِ برگ12  ١٢ َوٱلره

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت13

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ١٣ فَبِأ

ارِ  . او انسان را از گِل خشکی همچون سفال آفرید؛14  ١٤ َخلََق ٱلۡإِنَسََٰن ِمن َصلَۡصَٰٖل َكٱلَۡفخه

ِن نهارٖ  ای از آتش خلق کرد؛شعله. و جن را از 15 ارِٖج م   ١٥ وََخلََق ٱلۡجَآنه ِمن مه

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت16

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ١٦ فَبِأ
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 ١٧ بُّ ٱلَۡمۡغرِبَيۡنِ َربُّ ٱلَۡمۡشرَِقيِۡن َورَ  هاست؛ها و مغرب. ]او[ پروردگار مشرق17

های . پس ]ای گروه انس و جن[ کدام یک از نعمت18

 کنید؟پروردگارتان را تکذیب می 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ١٨ فَبِأ

. او دو دریا]ی شور و شیرین[ را روان کرد تا ]به یکدیگر[  19

 برسند؛
 ١٩ يَلَۡتقَِيانِ َمَرَج ٱلَۡبۡحَرۡيِن  

. ]در عین حال،[ مانعی میان آن دو است که با هم 20

 آمیزند؛نمی 
ها َيۡبغَِيانِ   ٢٠ بَيَۡنُهَما بَۡرَزخ  ل

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت21

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٢١ فَبِأ

 ٢٢ َيخُۡرُج ِمۡنُهَما ٱللُّۡؤلُُؤ َوٱلَۡمرَۡجانُ  آید؛]دریا[ مروارید و مرجان به دست می. از آن دو 22

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت23

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٢٣ فَبِأ

در دریا برافراشته ]و جاری[ پیكرِ بادبان های كوه. کشتی24

 برای اوست؛
ۡعَلَٰمِ 

َ
 ٢٤ َولَُه ٱلۡجََوارِ ٱلُۡمنَشـ َاُت فِي ٱلَۡبۡحرِ َكٱلۡأ

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت25

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٢٥ فَبِأ

 ٢٦ َمۡن َعلَۡيَها فَانٖ ُكلُّ  . هر چه روی زمین وجود دارد، فناپذیر است26

. و ]تنها ذات جاوید و[ روی پروردگار باشکوه و ارجمندت  27

 باقی خواهد ماند؛
َِٰل َوٱلِۡإۡكَرامِ   ٢٧ َويَۡبَقىَٰ وَۡجُه َرب َِك ُذو ٱلۡجََل

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت28

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
ي ِ َءالَآِء َرب ُِكمَ 

َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٢٨ ا تَُكذ 

ها و زمین هستند از او . ]تمام[ کسانی که در آسمان29

کنند و او هر روز ]و هر لحظه[ در کاری  درخواستِ نیاز می

 است؛

نٖ 
ۡ
ۡرِضِۚ ُكله يَۡوٍم ُهَو فِي َشأ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٢٩ يَۡسـ َلُُهۥ َمن فِي ٱلسه

های  نعمت. پس ]ای جن و انس[ كدام یک از 30

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٣٠ فَبِأ

. ای گروه جن و انس، به زودی به حساب شما  31

 پردازیم؛می
َقلَانِ  يَُّه ٱلثه

َ
 ٣١ َسَنۡفُرُغ لَُكۡم أ

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت32

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ فَ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٣٢ بِأ
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هاى آسمان توانید از كرانه. ای گروه جن و انس، اگر مى33

و زمین گذر كنید ]تا از مجازات الهی برهید[، پس بگذرید؛ 

قادر ]به این کار[ نخواهید بود، مگر با قدرت ]و بَی نه فراوان 

 که شما آن را ندارید[؛ 

ۡقَطارِ َيََٰمۡعَشَر ٱلِۡجن ِ 
َ
ن تَنُفُذواْ ِمۡن أ

َ
 َوٱلۡإِنِس إِِن ٱۡسَتَطۡعُتۡم أ

ها بُِسلَۡطَٰنٖ  ْْۚ لَا تَنُفُذوَن إِل ۡرِض فَٱنُفُذوا
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٣٣ ٱلسه

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت34

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٣٤ فَبِأ

اى از آتش و ِمس گداخته بر شما باریده . شراره35

 شود كه ]در برابر آن[ قادر به دفاع ]از خود[ نیستید؛مى
ِن نهارٖ َوُنحَاس  فَلَا تَنَتِصَرانِ   ٣٥ يُۡرَسُل َعلَۡيُكَما ُشَواظ  م 

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت36

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٣٦ فَبِأ

. آنگاه كه آسمان بشكافد و همچون روغن گداخته،  37

 فام گردد ]قیامت آغاز خواهد شد[. سرخ
َِهانِ  َمآُء فَكَانَۡت َوۡرَدٗة َكٱلد  ِت ٱلسه  ٣٧ فَإَِذا ٱنَشقه

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت38

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٣٨ فَبِأ

بودن همۀ امور،[ از انس و جن  . آن روز، ]به علت روشن39

 ]دربارۀ گناهانشان[ سؤال نخواهد شد؛ 
ۦٓ إِنس  َولَا َجآن    ها يُۡسـ َُل َعن َذۢنبِهِ  ٣٩ َفَيۡوَمئِٖذ ل

های  ام یک از نعمت. پس ]ای جن و انس[ كد40

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٤٠ فَبِأ

شوند؛ آنگاه ]آنان  . گناهکاران از سیمايشان شناخته می41

گیرند ]و به دوزخ را[ از موی پیشانی و پاهایشان می

 اندازند[؛می

َِٰصي  ُيۡعَرُف ٱلُۡمۡجرُِموَن   َو بِِسيَمَُٰهۡم َفيُۡؤَخُذ بِٱلنه
ۡقَدامِ 

َ
 ٤١ َوٱلۡأ

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت42

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٤٢ فَبِأ

. این ]همان[ جهنمی است که گناهکاران انکارش 43

 کردند؛ می
تِ 

ُب بَِها ٱلُۡمۡجرُِمونَ َهَِٰذهِۦ َجَهنهُم ٱله ِ  ٤٣ ي يَُكذ 

 ٤٤ َيُطوفُوَن بَيَۡنَها َوبَيَۡن َحمِيٍم َءانٖ  نهایت داغ در حركتند؛. ]در آنجا[ میان آتش و آب بی44

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت45

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٤٥ فَبِأ

. هر کس از ایستادن در پیشگاِه پروردگارش ]براى  46

 ترسد، دو باغ ]در بهشت[ دارد؛ حساب[ مى
 ٤٦ َولَِمۡن َخاَف َمَقاَم َرب ِهِۦ َجنهَتانِ 

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت47

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما 

َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٤٧ تَُكذ 
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ۡفَنانٖ  . ]با درختانى[ پر از شاخسارِ ]تر و تازه و ثمردهنده[؛ 48
َ
 ٤٨ َذَواتَآ أ

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت49

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٤٩ فَبِأ

 ٥٠ ِهَما َعۡيَناِن َتجۡرِيَانِ فِي . در آن دو ]باغ[، دو چشمه جاری است؛ 50

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت51

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٥١ فَبِأ

َِٰكَهةٖ َزوَۡجانِ  ای دو نوع وجود دارد؛. در آن دو ]باغ[، از هر میوه52 ِ َف
 ٥٢ فِيِهَما ِمن ُكل 

های  ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت. پس 53

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٥٣ فَبِأ

. ]بهشتیان[ بر بسترهایی كه آسترش از دیباى ضخیم 54

ها در دسترسشان هاى آن باغزنند و میوهاست تكیه می

 است؛

ا ِمۡن إِۡستَبَۡرٖقِۚ وََجَني ٱلۡجَنهتَيِۡن  ُمتهِكـ ِيَن عَلَىَٰ فُُرِۭش َبَطآئُِنهَ 
 ٥٤ َدانٖ 

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت55

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٥٥ فَبِأ

ها، حوریانی هستند که تنها ]به شوهران  . در آن باغ56

ورزند[، و دستِ شق میخود[ نظر دارند ]و فقط به آنها ع

 احدى از انس و جن قبالً به آنان نرسیده است؛ 

ۡرِف لَۡم َيۡطِمۡثُهنه إِنس  َقۡبلَُهۡم َولَا   َِٰصَرَُٰت ٱلطه فِيِهنه َق
 ٥٦ َجآن   

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت57

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ 

َ
 ٥٧ بَانِ فَبِأ

نهُهنه ٱلَۡياقُوُت َوٱلَۡمرَۡجانُ  . گویی آن حوریان، یاقوت و مرجانند؛58
َ
 ٥٨ َكأ

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت59

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٥٩ فَبِأ

ها ٱلۡإِۡحَسَٰنُ َهۡل  . آیا پاداشِ نیکی جز نیکی است؟60  ٦٠ َجَزآُء ٱلۡإِۡحَسَِٰن إِل

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت61

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٦١ فَبِأ

 ٦٢ َوِمن ُدونِِهَما َجنهَتانِ  ها، دو باغ ]بهشتِی[ دیگر است؛. در کنار آن باغ62

های  جن و انس[ كدام یک از نعمت . پس ]ای 63

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٦٣ فَبِأ



 

الرحمأن سوره ٔ  

 

542 

 

 الرحمن

. ]آن دو باغ[ كه ]درختانش[ در نهایت سبزى ]و خرمى[ 64

 است؛
َتانِ   ٦٤ ُمۡدَهآمه

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت65

 كنید؟مىپروردگارتان را انكار 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٦٥ فَبِأ

. در آن دو ]باغ بهشتی،[ دو چشمۀ همیشه جوشان 66

 جاری است.
اَخَتانِ   ٦٦ فِيِهَما َعۡيَناِن نَضه

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت67

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تُكَ 

َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٦٧ ذ 

ان   . و در آنها ]درختان[ میوه و درختان خرما و انار هست؛68 َِٰكَهة  َوَنخۡل  َوُرمه  ٦٨ فِيِهَما َف

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت69

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٦٩ فَبِأ

سیرت و نیکوروی، حضور ها، زنان نیکباغ. در میان آن 70

 دارند؛
 ٧٠ فِيِهنه َخۡيَرٌَٰت ِحَسان  

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت71

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٧١ فَبِأ

های بهشتی ]از چشم بیگانگان[ . حوریانی که در خیمه72

 مستورند؛ 
ۡقُصوَرَٰت  فِي ٱلۡخَِيامِ حُ   ٧٢ ور  مه

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت73

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٧٣ فَبِأ

. ]دوشیزگانی که[ دست هیچ انس و جنی قبالً به آنان  74

 نرسیده است؛
 ٧٤ َولَا َجآن   لَۡم َيۡطِمۡثُهنه إِنس  َقۡبلَُهۡم 

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت75

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٧٥ فَبِأ

های سبز و بسترهایى نفیس و  . ]بهشتیان[ بر بالشت76

 اند؛زیبا آرمیده
 ٧٦ وََعۡبَقرِي ٍ ِحَسانٖ ُمتهِكـ ِيَن عَلَىَٰ َرۡفَرٍف ُخۡضٖر 

های  . پس ]ای جن و انس[ كدام یک از نعمت77

 كنید؟پروردگارتان را انكار مى
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٧٧ فَبِأ

. ناِم پروردگارِ باشکوه و ارجمند تو، بابرکت و فرخنده 78

 است.
َِٰل َوٱلِۡإۡكَرا   ٧٨ مِ تََبََٰرَك ٱۡسُم َرب َِك ذِي ٱلۡجََل



 

واقعٔه سوره ٔ  

 

543 

 

 الواقعة 

واقعٔه سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ إَِذا َوَقَعِت ٱلَۡواقَِعةُ  . هنگامی که واقعۀ ]قیامت[ رخ دهد، 1

 ٢ لِوَۡقَعتَِها َكاذِبَةٌ لَيَۡس  [ در وقوع آن دروغى نیست؛ . ]خواهید دید كه2

كند ]و گروهى را[ رفعتِ مقام . ]گروهى را[ خوار مى3

 بخشد.مى
افَِعةٌ   ٣ َخافَِضة  ره

ا  . آنگاه كه زمین به سختى لرزانده شود4 ۡرُض رَج ٗ
َ
ِت ٱلۡأ  ٤ إَِذا رُجه

ا  ها به شدت متالشى شوند. و کوه5 ِت ٱلِۡجَباُل بَس ٗ  ٥ َوبُسه

ا  [ غبارى پراكنده درآیند. و ]به صورت6 ۢنَبث ٗ  ٦ فَكَانَۡت َهَباٗٓء مُّ

ََٰثةٗ  . و شما به سه گروه تقسیم شوید: 7 ۡزَوَٰٗجا ثََل
َ
 ٧ َوُكنُتۡم أ

. ]گروه نخست:[ سعادتمندان ]هستند[؛ چه سعادتمندانی ]و  8

 چه نیکو جایگاهی[!
ۡصَحَُٰب 

َ
ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡيَمَنةِ َمآ أ

َ
 ٨ ٱلَۡمۡيَمَنةِفَأ

بختانی ]و چه بد بختان ]هستند[؛ چه تیره. و ]گروه دیگر:[ تیره9

 جایگاهی[!
ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡشـ ََمةِ 

َ
ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡشـ ََمةِ َمآ أ

َ
 ٩ َوأ

ها[ سبقت  . و ]سومین گروه:[ پیشگامان که ]در نیکی10

 گرفتند.
َٰبُِقونَ  َٰبُِقوَن ٱلسه  ١٠ َوٱلسه

بُونَ  مقر بان ]درگاه الهی[ هستند. . آنان 11 ْوَلَٰٓئَِك ٱلُۡمَقره
ُ
 ١١ أ

َِٰت ٱلنهعِيمِ  های پرنعمت ]بهشت جای دارند[.. در باغ12  ١٢ فِي َجنه

. گروه بسیاری از آنان، از پیشینیان هستند ]خواه از امت  13

 های گذشته[؛ اسالم یا از امت
َِن  لِينَ ثُلهة  م  وه

َ
 ١٣ ٱلۡأ

َِن ٱٓأۡلِخرِينَ  . و اندکی از آیندگان ]و متأخران[ هستند. 14  ١٤ َوقَلِيل  م 

وُۡضونَةٖ  های گوهرنشان،. كه بر تخت15  ١٥ عَلَىَٰ ُسُررٖ مه

تهِكـ ِيَن َعلَۡيَها ُمَتَقَٰبِلِينَ  اند.. روبروى هم تكیه زده16  ١٦ مُّ
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همواره گرِد آنان ]به خدمت[   . نوجوانانى جاودان ]با طراوت،[17

 گردند. مى
خَلهُدونَ   ١٧ َيُطوُف َعلَۡيِهۡم وِلَۡدَٰن  مُّ

عِينٖ  هایی از شراب جارى؛ها و پیالهها و کوزه. با جام18 ِن مه ٖس م 
ۡ
بَارِيَق َوَكأ

َ
ۡكَواٖب َوأ

َ
 ١٨ بِأ

گیرند و دستخوشِ  . ]شرابی[ كه از نوشیدنش سردرد نمی 19

 شوند.نمیمستى 
ُعوَن َعۡنَها َولَا يُنِزفُونَ  ها يَُصده  ١٩ ل

ا َيَتَخيهُرونَ  اى كه بخواهند ]در اختیار دارند[؛ . و از هر میوه20 ِمه َِٰكَهةٖ م   ٢٠ َوَف

ا يَۡشَتُهونَ  اى که میل داشته باشند؛. و از هر گوشتِ پرنده21 ِمه  ٢١ َولَحِۡم َطيٖۡر م 

 ٢٢ وَُحوٌر ِعين   العین؛ . و ]همسرانی از[ حور 22

ۡمَثَِٰل ٱللُّۡؤلُوِٕ ٱلَۡمۡكُنونِ  . همچون مروارید پنهان در صدف؛23
َ
 ٢٣ َكأ

ُۢ بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ  . ]اینها همه،[ پاداش اعمالشان است.24  ٢٤ َجَزآَء

ثِيًما لَا يَۡسَمُعوَن فِيَها  آلودی نخواهند شنید؛. در آنجا ]سخن[ یاوه و گناه25
ۡ
 ٢٥ لَۡغٗوا َولَا تَأ

ها قِيلٗا َسَلَٰٗما َسَلَٰٗما  . مگر سالم و درود ]فرشتگان و بهشتیان[. 26  ٢٦ إِل

ۡصَحَُٰب ٱلَۡيِمينِ  . و ]اما[ سعادتمندان؛ چه سعادتمندانی!27
َ
ۡصَحَُٰب ٱلَۡيِميِن َمآ أ

َ
 ٢٧ َوأ

خُۡضودٖ فِي ِسۡدرٖ  خارِ سدر ]هستند[؛ . در کنار درختان بی28  ٢٨ مه

نُضودٖ  نشسته هاى برهم. و درختان موز با خوشه29  ٢٩ َوَطلٖۡح مه

ۡمُدوٖد  اى گسترده. با سایه30 ٖ مه
 ٣٠ َوِظل 

ۡسُكوبٖ  . و آبِ همواره روان؛ 31  ٣١ َوَمآٖء مه

َِٰكَهةٖ َكثِيَرةٖ  هاى فراوان . و میوه32  ٣٢ َوَف

ها َمۡقُطوَعةٖ َولَا َمۡمُنوَعةٖ  گردد،میشود و نه ممنوع . كه نه تمام می33  ٣٣ ل

ۡرفُوَعةٍ  . و بسترهای برافراشته ]و ارزشمند[ 34  ٣٤ َوُفُرٖش مه
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. و همسرانى که با آفرینشى ویژه پدید آوردیم ]که زیبایی و  35

 جوانِی جاودان دارند[؛
َنَُٰهنه إِنَشآءٗ 

ۡ
نَشأ

َ
 ٣٥ إِنهآ أ

بۡكَاًرا  انددوشیزه. همواره 36
َ
 ٣٦ فََجَعلَۡنَُٰهنه أ

تَۡراٗبا  وسال هستند.سن. و شوهردوستانی هم37
َ
 ٣٧ ُعُربًا أ

ۡصَحَِٰب ٱلَۡيِمينِ  ها،[ براى سعادتمندان است. ]همۀ این نعمت38
َ
 ٣٨ ل ِأ

لِينَ  . كه برخی از آنان از پیشینیان39 وه
َ
َِن ٱلۡأ  ٣٩ ثُلهة  م 

َِن ٱٓأۡلِخرِينَ  متأخران هستند. . و برخی دیگر از 40  ٤٠ َوثُلهة  م 

َمالِ  بختانی!بختان؛ چه تیره. و ]اما[ تیره41 ِ ۡصَحَُٰب ٱلش 
َ
َماِل َمآ أ ِ ۡصَحَُٰب ٱلش 

َ
 ٤١ َوأ

 ٤٢ فِي َسُموٖم َوَحمِيمٖ  . در میان باد سوزان و آب جوشان قرار دارند42

ِن  هایى از دود سیاه. و سایه43 ٖ م 
 ٤٣ َيحُۡمومٖ َوِظل 

ها بَارِٖد َولَا َكرِيمٍ  . كه نه خنک است و نه خوش. 44  ٤٤ ل

َٰلَِك ُمتَۡرفِينَ  . آنان در دنیا ثروتمند و سرکش بودند45  ٤٥ إِنهُهۡم َكانُواْ َقۡبَل َذ

وَن عَلَى ٱلۡحِنِث ٱلَۡعِظيمِ  ورزیدند؛. و بر گناه بزرگِ ]شرک[ اصرار می46  ٤٦ وََكانُواْ يُِصرُّ

گفتند: »آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان  . و می47

 شدیم، برانگیخته خواهیم شد؟
ِءنها  

َ
ئَِذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

َ
وََكانُواْ َيُقولُوَن أ

 ٤٧ لََمۡبُعوثُونَ 

َوَءابَآُؤنَا  شوند[؟« . آیا نیاکان ما ]نیز برانگیخته می48
َ
لُونَ أ وه

َ
 ٤٨ ٱلۡأ

لِيَن َوٱٓأۡلِخرِينَ  تردید، گذشتگان و آیندگان،. ]ای پیامبر، به کافران[ بگو: »بی49 وه
َ
 ٤٩ قُۡل إِنه ٱلۡأ

ۡعلُومٖ  گاِه قیامت جمع خواهند شد«.. همه در وعده50  ٥٠ لََمۡجُموُعوَن إِلَيَٰ ِميَقَِٰت يَۡوٖم مه

بُونَ  ه،كنند. آنگاه شما، اى گمراهان تكذیب51 ِ ُّوَن ٱلُۡمَكذ  آل َها ٱلضه يُّ
َ
 ٥١ ُثمه إِنهُكۡم أ



 

واقعٔه سوره ٔ  

 

546 

 

 الواقعة 

ِن َزقُّوٖم  . قطعاً از ]میوۀ[ درخت َزق وم خواهید خورد؛ 52  ٥٢ ٓأَلكِلُوَن ِمن َشَجرٖ م 

 ٥٣ َفَمالِـ ُوَن ِمۡنَها ٱلُۡبُطونَ  كنید؛ ها را از آن انباشته مى. و شکم53

 ٥٤ فََشَٰرِبُوَن َعلَۡيهِ ِمَن ٱلۡحَِميمِ  نوشید؛مى. آنگاه روی آن، آب جوشان 54

 ٥٥ فََشَٰرِبُوَن ُشۡرَب ٱلِۡهيمِ  زده. . همچون شتراِن عطش 55

ِينِ  . این پذیرایِى آنان در روز جزاست.56  ٥٦ َهََٰذا نُُزلُُهۡم يَۡوَم ٱلد 

ایم؛ پس چرا ]آفرینشِ  . ماییم كه شما را ]از هیچ[ آفریده57

 ر ندارید؟دوباره را[ باو
قُونَ  ِ  ٥٧ َنحُۡن َخلَۡقَنَُٰكۡم فَلَۡولَا تَُصد 

ریزید، توجه  ای که ]در رِحم همسرانتان[ می. آیا به نطفه58

 اید؟كرده
ا ُتۡمُنونَ  فََرَءۡيُتم مه

َ
 ٥٨ أ

ۡم َنحُۡن  اش هستیم؟آفرینید یا ما آفریننده . آیا شما آن را مى59
َ
ۥٓ أ نُتۡم َتخۡلُُقونَُه

َ
 ٥٩ ٱلَۡخَٰلُِقونَ َءأ

ۡرنَا بَيَۡنُكُم ٱلَۡموَۡت َوَما َنحُۡن بَِمۡسُبوقِينَ  . ما مرگ را در میان شما مقدر کردیم و ناتوان نیستیم60  ٦٠ َنحُۡن قَده

. كه امثال شما را جایگزین ]خودتان[ كنیم و شما را به  61

 خبرید، ]در آفرینشى نو[ پدید آوریم.اى كه از آن بىگونه
ۡمَثَٰلَُكۡم َونُنِشئَُكۡم فِي َما لَا  عَلَىَٰٓ 

َ
َل أ ِ ن نَُّبد 

َ
 أ

 ٦١ َتۡعلَُمونَ 

اید، چرا . شما كه از آفرینش نخستین به روشنى آگاه شده62

 گیرید؟افتید و[ پند نمی]به یاد آخرت نمی
ُرونَ  ولَيَٰ فَلَۡولَا تََذكه

ُ
ةَ ٱلۡأ

َ
 ٦٢ َولََقۡد َعلِۡمُتُم ٱلنهۡشأ

ا َتحُۡرثُونَ  اید؟كارید، توجه كردههایى كه مى. آیا به دانه63 فََرَءۡيُتم مه
َ
 ٦٣ أ

َٰرُِعونَ  ایم؟رویانید یا ما رویاننده. آیا شما هستید كه آن را مى64 ۡم َنحُۡن ٱلزه
َ
ۥٓ أ نُتۡم تَۡزرَُعونَُه

َ
 ٦٤ َءأ

كردیم؛ چنان كه  خواستیم، آن را خاشاک مى. اگر مى65

 زده شوید. شگفت
ُهونَ لَۡو   ٦٥ نََشآُء لَجََعلَۡنَُٰه ُحَطَٰٗما َفَظلُۡتۡم َتَفكه

 ٦٦ إِنها لَُمۡغَرُمونَ  ایم؛کردیم که بگویید:[ »ما زیان کرده. ]و چنان آن را نابود می66

 ٦٧ بَۡل َنحُۡن َمحُۡروُمونَ  ایم«.. بلكه همه چیز را از دست داده67

هِذي تَۡشَربُونَ  ؟ ایدنوشید توجه كرده. آیا به آبى كه مى68 فََرَءۡيُتُم ٱلَۡمآَء ٱل
َ
 ٦٨ أ
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ۡم َنحُۡن ٱلُۡمنِزلُونَ  . آیا شما آن را از ابر فروباریدید یا ما فرودآورندۀ آن هستیم. 69
َ
نَزلُۡتُموُه ِمَن ٱلُۡمۡزِن أ

َ
نُتۡم أ

َ
 ٦٩ َءأ

کردیم؛ پس  خواستیم، آن را بسیار شور و تلخ مى. اگر مى70

 آورید؟نمیچرا شکر به جای 
َجاٗجا فَلَۡولَا تَۡشُكُرونَ 

ُ
 ٧٠ لَۡو نََشآُء َجَعلَۡنَُٰه أ

اَر ٱلهتِي تُوُرونَ  اید؟افروزید توجه كرده. آیا به آتشى كه مى71 فََرَءۡيُتُم ٱلنه
َ
 ٧١ أ

ۡم َنحۡ  ایم؟اید یا ما آفریده. آیا شما درختش را آفریده 72
َ
ُتۡم َشَجَرَتَهآ أ

ۡ
نَشأ

َ
نُتۡم أ

َ
 ٧٢ ُن ٱلُۡمنِشـ ُونَ َءأ

. ما این آتش را وسیلۀ یادآورى ]عذاب دوزخ[ و مایۀ 73

 ایم.برخوردارى ]و راحتی[ مسافران قرار داده
 ٧٣ َنحُۡن َجَعلَۡنََٰها تَۡذكَِرٗة َوَمَتَٰٗعا ل ِلُۡمۡقوِينَ 

. پس ]ای پیامبر،[ به نام پروردگارِ بزرگت تسبیح گوى ]و او را  74

 کن[. به پاکی یاد 
 ٧٤ فََسب ِۡح بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَۡعِظيمِ 

ُجومِ  . سوگند به جایگاه ستارگان75 َٰقِِع ٱلنُّ قِۡسُم بَِمَو
ُ
 ٧٥ ۞فَلَآ أ

هۡو َتۡعلَُموَن َعِظيمٌ  . که اگر بدانید، سوگند بزرگی است.76  ٧٦ َوِإنهُهۥ لََقَسم  ل

 ٧٧ إِنهُهۥ لَُقۡرَءان  َكرِيم   . كه این ]گفتار[، قرآنى گرانقدر است؛77

ۡكُنونٖ  . در لوح محفوظ قرار دارد.78  ٧٨ فِي كَِتَٰٖب مه

بیند و[ به آن  سیرت، کسی ]آن را نمی. جز فرشتگان پاک79

 دسترسی ندارد.
ُرونَ  ها ٱلُۡمَطهه ۥٓ إِل ُه ها َيَمسُّ  ٧٩ ل

ِن  . از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است.80 ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ تَنِزيل  م   ٨٠ رهب 

ۡدهُِنونَ  دانید؟!. آیا این سخن را سبک ]و غیر قابل اعتنا[ مى81 نُتم مُّ
َ
فَبَِهََٰذا ٱلۡحَِديِث أ

َ
 ٨١ أ

هایی که به شما داده شده است، آن  . و به جای شکرِ روزی82

 پندارید؟را دروغ می
نهُكۡم 

َ
بُونَ َوَتجَۡعلُوَن رِۡزَقُكۡم أ ِ  ٨٢ تَُكذ 

 ٨٣ فَلَۡولَٓا إَِذا بَلََغِت ٱلۡحُلُۡقومَ  رسد. آنگاه كه ]جان نزدیكانتان[ به گلوگاه مى83

نُتۡم ِحيَنئِٖذ تَنُظُرونَ  كنید. و شما در آن هنگام نظاره مى84
َ
 ٨٤ َوأ

قَۡرُب إِلَۡيهِ مِ  بینید.تریم؛ ولى نمى . و ما از شما به او نزدیک85
َ
ها ُتۡبِصُرونَ َوَنحُۡن أ  ٨٥ نُكۡم َوَلَِٰكن ل

شوید ]و قیامتی . اگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمی 86

 نیست[، 
 ٨٦ فَلَۡولَٓا إِن ُكنُتۡم َغيَۡر َمِدينِينَ 
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 ٨٧ تَرِۡجُعوَنَهآ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ  گردانید؟گویید، چرا جانش را بازنمى. و اگر راست مى87

بِينَ  اگر او در زمرۀ مقر بان باشد،. اما 88 آ إِن َكاَن ِمَن ٱلُۡمَقره مه
َ
 ٨٨ فَأ

 ٨٩ فََرۡوح  َوَرۡيَحان  وََجنهُت نَعِيمٖ  . در آرامش و گشایش و بهشت پرنعمت است؛89

ۡصَحَِٰب ٱلَۡيِمينِ  . و اگر در زمرۀ سعادتمندان باشد،90
َ
آ إِن َكاَن ِمۡن أ مه

َ
 ٩٠ َوأ

شود:[ »سالمت و امنیت بر تو باد، که از  گفته می. ]به او 91

 سعادتمندان هستی«؛ 
ۡصَحَِٰب ٱلَۡيِمينِ 

َ
هَك ِمۡن أ  ٩١ فََسَلَٰم  ل

ٓال ِينَ  بختان[ باشد،کنندگان گمراه ]و در زمرۀ تیره. اما اگر از تکذیب92 بِيَن ٱلضه ِ آ إِن َكاَن ِمَن ٱلُۡمَكذ  مه
َ
 ٩٢ َوأ

ِۡن َحمِيمٖ  شوداو[ پذیرایی می . با آب جوشان ]از 93  ٩٣ َفنُُزل  م 

 ٩٤ َوتَۡصلَِيُة َجِحيمٍ  آید.می. و به ]آتش[ دوزخ در94

. این ]وعدۀ پاداش و عذاب،[ یقیناً حقیقت دارد ]و تردیدی در 95

 وقوع آن نیست[. 
 ٩٥ إِنه َهََٰذا لَُهَو َحقُّ ٱلَۡيقِينِ 

ردگار بزرگت ]او را[ تسبیح  . پس ]ای پیامبر،[ با ]ذکرِ[ ناِم پرو96

 گوی. 
 ٩٦ فََسب ِۡح بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَۡعِظيمِ 
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 سوره  حدید 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ها و زمین است برای هللا تسبیح . آنچه در آسمان1

 تعالی پیروزمند حکیم است.گویند؛ و او می
ۡرِضِۖ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز  

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َسبهَح َّلِله

 ١ ٱلۡحَِكيمُ 

ها و زمین از آِن اوست؛ حیات . فرمانروایی آسمان 2

 دهد؛ و بر هر كارى تواناست.بخشد و مرگ مىمى
ۡرِضِۖ يُۡحِيۦ 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ  لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه

َويُِميُتۖۡ وَُهَو عَلَىَٰ ُكل 
 ٢ َشۡيٖء قَِديرٌ 

. او ازلى و ابدى است و پیدا و ناپیدا؛ و به هر چیزى 3

 داناست. 
ِ َشۡيٍء  

َِٰهُر َوٱلَۡباِطُنۖۡ وَُهَو بِكُل  ُل َوٱٓأۡلِخُر َوٱلظه وه
َ
ُهَو ٱلۡأ

 ٣ َعلِيمٌ 

ها و زمین را در شش روز آفرید؛ آنگاه  . اوست كه آسمان4

نه كه شايسته جالل و مقام اوست[ بر عرش قرار  ]آن گو

آید و هر كند یا از آن برمیگرفت. هر چه در زمین نفوذ می

كند، ]همه را[  آید یا در آن صعود میچه از آسمان فرود می

داند؛ و هر جا كه باشید، همراه شماست؛ و هللا به  مى

 كنید، بیناست. آنچه مى

 َٰ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه يهاٖم ُثمه  ُهَو ٱل
َ
ۡرَض فِي ِستهةِ أ

َ
ِت َوٱلۡأ

ۡرِض َوَما َيخُۡرُج  
َ
ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ َيۡعلَُم َما يَلُِج فِي ٱلۡأ

َمآِء َوَما َيۡعُرُج فِيَهاۖۡ وَُهَو َمَعُكۡم   ِمۡنَها َوَما يَنِزُل ِمَن ٱلسه
ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير   ۡيَن َما ُكنُتۡمْۚ َوٱَّلله

َ
 ٤ أ

ها و زمین از آِن اوست؛ و همۀ امور  . فرمانروایی آسمان 5

 شود.تنها به او بازگردانده مى
ُمورُ 

ُ
ِ تُرَۡجُع ٱلۡأ ۡرِضِۚ َوِإلَي ٱَّلله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هُهۥ ُملُۡك ٱلسه  ٥ ل

كشانَد و روز . ]با تغییر تدریجى فصول[ شب را در روز مى6

 ها داناست.را در شب؛ و او به راز دل
ُۢ  يُ  هۡيِلِۚ وَُهَو َعلِيُم َهاَر فِي ٱل َهارِ َويُولُِج ٱلنه هۡيَل فِي ٱلنه ولُِج ٱل

ُدورِ   ٦ بَِذاِت ٱلصُّ

. به هللا و پیامبرش ایمان آورید و از اموالى كه شما را 7

جانشین ]و نمایندۀ خود در استفاده از آنها[ قرار داده است 

ایمان بیاورند و انفاق انفاق كنید؛ زیرا افرادی از شما كه 

 كنند، پاداش بزرگی ]در پیش[ دارند. 

ۡسَتۡخلَفِيَن   ا َجَعلَُكم مُّ نفُِقواْ ِممه
َ
ِ َورَُسولِهِۦ َوأ َءاِمُنواْ بِٱَّلله

ۡجر  َكبِير  
َ
نَفُقواْ لَُهۡم أ

َ
هِذيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوأ  ٧ فِيهِِۖ فَٱل

امبر، شما را آورید؛ حال آنكه پی. چرا به هللا ایمان نمى8

خوانَد که به پروردگارتان ایمان بیاورید؟ اگر باور دارید، فرامى

]به یاد داشته باشید که هللا در این مورد[ از شما پیمان 

 گرفته است. 

ِ َوٱلرهُسوُل يَۡدُعوُكۡم لُِتۡؤِمُنواْ   َوَما لَُكۡم لَا تُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله
َخَذ ِميَثََٰقُكمۡ 

َ
ۡؤِمنِينَ  بَِرب ُِكۡم َوَقۡد أ  ٨ إِن ُكنُتم مُّ

کند تا شما  اش نازل می. اوست که آیاتی روشنگر بر بنده9

های ]کفر و شرک[ به سوی نور ]ایمان[  را از تاریکی

رهسپار گردانَد؛ ]زیرا[ هللا نسبت به شما دلسوز و مهربان 

 است.

ۦٓ َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖت ل ِيُ  ِ ُِل عَلَىَٰ َعۡبِده هِذي ُينَز  ۡخرَِجُكم  ُهَو ٱل
َ بُِكۡم لََرُءوف  رهِحيم   ِۚ َوِإنه ٱَّلله لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِ َِن ٱلظُّ  ٩ م 



 

حدیٔد سوره ٔ  

 

550 

 

 الحديد

كنید، حال آنكه میراثِ . چرا در راه هللا انفاق نمی 10

ها و زمین از آِن هللا است؟ كسانى كه پیش از فتح  آسمان

]مكه[ انفاق كردند و جنگیدند، ]با دیگران[ برابر نیستند؛  

آنان واالتر از كسانى است كه پس از فتح، انفاق درجۀ 

كردند و جنگیدند؛ ولى هللا به هر دو گروه، نیکوترین  

ها[ را وعده داده است؛ و هللا به آنچه انجام ]پاداش

 دهید، آگاه است.می

ِ ِميَرَُٰث   ِ َوَّلِله ها تُنفُِقواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله ل
َ
َوَما لَُكۡم أ

ۡر 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو نَفَق ِمن َقۡبِل  ٱلسه

َ
ۡن أ ِضِۚ لَا يَۡسَتوِي ِمنُكم مه

نَفُقواْ ِمنُۢ  
َ
هِذيَن أ َِن ٱل ۡعَظُم َدرََجٗة م 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ْۚ أ ََٰتَل ٱلَۡفۡتِح َوَق

ُ بَِما َتۡعَملُوَن   ِۚ َوٱَّلله ُ ٱلۡحُۡسَنيَٰ ا وََعَد ٱَّلله
ْْۚ وَُكل ٗ ََٰتلُوا َبۡعُد َوَق

 ١٠ َخبِير  

ی نیكو دهد ]و انفاق کند[ تا هللا  . كیست كه به هللا قرض11

نیز آن را برایش چندین برابر سازد و ]در آخرت[ پاداشى 

 فاخر داشته باشد؟

َ قَۡرًضا َحَسٗنا َفُيَضَٰعَِفُهۥ لَُهۥ   هِذي ُيۡقرُِض ٱَّلله ن َذا ٱل مه
ۡجر  َكرِيم  

َ
ۥٓ أ  ١١ َولَُه

. ]این پاداش بزرگ، در[ روزى است كه مردان و زنان 12

بینی كه نورشان، پیش رو و در سمت را مىمؤمن 

کند؛ ]و به آنان خطاب راستشان به شتاب حرکت می

هایی ]از بهشت[ بر شما باد  شود:[ »امروز بشارتِ باغ مى

كه جویبارها از زیر ]درختان[ آن جاری است و جاودانه در آن  

 به سر خواهید برد؛ این است همان كامیابى بزرگ«. 

يِۡديِهۡم  يَۡوَم تََرى ٱلۡمُ 
َ
ۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت يَۡسَعىَٰ نُورُُهم َبيَۡن أ

رِي ِمن َتحۡتَِها 
َٰت  َتجۡ َُٰكُم ٱلَۡيوَۡم َجنه يَۡمَٰنِِهمِۖ بُۡشَرى

َ
َوبِأ

َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ  نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َذ
َ
 ١٢ ٱلۡأ

گویند:  مى. روزى كه مردان و زناِن منافق به مؤمنان 13

»منتظرمان بمانید تا پرتویی از نورتان برگیریم«؛ به آنان گفته  

شود: به عقب بازگردید و كسبِ نور كنید؛ آنگاه دیواری  مى

گیرد كه درى دارد؛ درون آن ]كه به سوی  میانشان قرار می

مؤمنان است،[ رو به رحمت است و بیرون آن ]كه به سمت 

 منافقان است[ رو به عذاب است.

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱنُظُرونَا   يَۡوَم َيُقوُل ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَُٰت لِل
َنۡقَتبِۡس ِمن نُّورُِكۡم قِيَل ٱرِۡجُعواْ َوَرآَءُكۡم فَٱلَۡتِمُسواْ نُوٗراۖۡ  
ۡحمَُة َوَظَِٰهُرُهۥ   هُهۥ بَاُبُۢ بَاِطُنُهۥ فِيهِ ٱلره فَُضرَِب بَيَۡنُهم بُِسورٖ ل

 ١٣ ٱلَۡعَذاُب  ِمن قَِبلِهِ 

گویند: »مگر ما ]در دینداری و . ]منافقان[ به مؤمنان می14

دهند: »بله،  عبادت[ همراه شما نبودیم؟« آنان پاسخ مى

ولى شما ]با دورویی و تزویر،[ خود را به فتنه انداختید ]و 

هالک کردید[؛ و در انتظار ]شکست مؤمنان و بازگشت به  

یاری رساندِن هللا به پیامبر و شرک و کفر[ بودید و ]دربارۀ 

مؤمنان[ تردید داشتید و آرزوها]ی دروغین[ شما را فریب 

داد تا آنکه فرمان ]مرگتان از جانب[ هللا در حالی فرارسید 

 كه شیطان شما را در برابرِ او تعالی گستاخ کرده بود«. 

َعُكۡمۖۡ قَالُواْ بَلَىَٰ َوَلَِٰكنهكُ  لَۡم نَُكن مه
َ
ۡم َفَتنُتۡم  ُيَناُدوَنُهۡم أ

َمانِيُّ َحتهيَٰ  
َ
تُۡكُم ٱلۡأ نُفَسُكۡم َوتََربهۡصُتۡم َوٱۡرتَبُۡتۡم وََغره

َ
أ

ِ ٱلَۡغُرورُ  ُكم بِٱَّلله ِ وََغره ۡمُر ٱَّلله
َ
 ١٤ َجآَء أ

پذیرند و نه از  . امروز نه از شما ]منافقان[ غرامت مى15

کافران؛ جایگاهتان آتش است كه ]به راستی[ شایستۀ  

 شماست؛ و چه بد سرانجامى است!

  ْْۚ هِذيَن َكَفُروا فَٱلَۡيۡوَم لَا يُۡؤَخُذ ِمنُكۡم فِۡديَة  َولَا ِمَن ٱل
َُٰكۡمۖۡ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ  ۖۡ ِهَي َمۡولَى اُر َُٰكُم ٱلنه َوى

ۡ
 ١٥ َمأ

های مؤمنان به یاد  . آیا وقت آن فرا نرسیده است كه دل16

نرم و[ فروتن گردد و هللا و كالم حقى كه نازل شده است ]

همچون كسانى نباشند كه قبالً اهل كتاب بودند و چون ]از  

بعثت پیامبرانشان[ زمانى طوالنى بر آنان گذشت، 

هایشان سخت شد و بسیارى از آنان ]از دینشان[  دل 

 منحرف شدند؟

 ِ ن َتخَۡشَع قُلُوبُُهۡم لِِذۡكرِ ٱَّلله
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ ِن لِل

ۡ
لَۡم يَأ

َ
َوَما  ۞أ

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمن  
ُ
هِذيَن أ ِ َولَا يَُكونُواْ َكٱل نََزَل ِمَن ٱلۡحَق 

ِۡنُهۡم   َمُد َفَقَسۡت قُلُوبُُهۡمۖۡ َوَكثِير  م 
َ
َقۡبُل َفَطاَل َعلَۡيِهُم ٱلۡأ

َِٰسُقونَ   ١٦ َف
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اش . آگاه باشید كه هللا زمین را پس از خزان و خشكى17

ها]ى توان و   ما نشانهسازد. ]ای مردم،[ مسل ماً زنده می

ایم؛ باشد که  تدبیر خود[ را به روشنی برایتان بیان كرده

 بیندیشید.

ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهاْۚ قَۡد بَيهنها لَُكُم  
َ
َ يُۡحِي ٱلۡأ نه ٱَّلله

َ
ٱۡعلَُمٓواْ أ

 ١٧ ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ 

رضی  كنند و ق گمان، مردان و زنانى كه انفاق مى. بى18

گردد و ]در دهند، ثوابشان چندین برابر مینیكو به هللا مى

 آخرت،[ پاداشى فاخر ]و نیک[ خواهند داشت. 

َ قَۡرًضا َحَسٗنا   قۡرَُضواْ ٱَّلله
َ
َِٰت َوأ َق ِ د  قِيَن َوٱلُۡمصه ِ د  إِنه ٱلُۡمصه
ۡجر  َكرِيم  

َ
 ١٨ يَُضََٰعُف لَُهۡم َولَُهۡم أ

پیامبرانش ایمان آوردند، راستگویان  . كسانى كه به هللا و 19

کردار[ هستند؛ و شهیدان نزد پروردگارشان به سر  ]راست

برند و ]در آخرت،[ پاداش و نورشان محفوظ است؛ و می

كسانى كه کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ شمردند، 

 اند.دوزخى 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ۦٓ أ ِ َورُُسلِهِ هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله يُقوَنۖۡ  َوٱل ِ د  ِ ٱلص 

هِذيَن   ۡجرُُهۡم َونُورُُهۡمۖۡ َوٱل
َ
َهَدآُء ِعنَد َرب ِِهۡم لَُهۡم أ َوٱلشُّ

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ  ١٩ َكَفُرواْ َوَكذه

. بدانید که زندگى دنیا، بازیچه و سرگرمى و زیور، و  20

ى در اموال و فرزندان طلبفخرفروشى در برابر یكدیگر و افزون

است؛ ]این زندگى،[ همچون بارانى است كه گیاهان 

آورد؛ سپس ]این  ]روییده از[ آن، كشاورزان را به شگفت می

شود بینى كه زرد میگیاه شاداب،[ پژمرده شود؛ آنگاه مى

گردد؛ و در آخرت، ]نصیبِ منافقان و و سپس خاشاک مى

ؤمنان،[ آمرزش و کافران[ عذابی شدید است؛ و ]نصیبِ م

رضایت الهی است. ]در هر حال[ زندگى دنیا چیزی جز 

 ]لذت و[ برخوردارِى فانی ]و فریبنده[ نیست. 

  ُۢ ۡنَيا لَعِب  َولَۡهو  َوزِيَنة  َوَتَفاُخُر ُة ٱلدُّ نهَما ٱلۡحََيوَٰ
َ
ٱۡعلَُمٓواْ أ

ۡوَلَٰدِِۖ َكَمَثِل َغيۡ 
َ
َِٰل َوٱلۡأ ۡمَو

َ
ۡعَجَب  بَيَۡنُكۡم َوتَكَاثُر  فِي ٱلۡأ

َ
ٍث أ

ا ُثمه يَُكوُن ُحَطَٰٗماۖۡ   َُٰه ُمۡصَفر ٗ اَر َنَباتُُهۥ ُثمه يَِهيُج َفتََرى ٱلُۡكفه
ْۚ َوَما   َٰن  ِ َورِۡضَو َِن ٱَّلله َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاب  َشِديد  َوَمۡغفَِرة  م 

ها َمَتَُٰع ٱلُۡغُرورِ  ۡنَيآ إِل ُة ٱلدُّ  ٢٠ ٱلۡحََيوَٰ

به آمرزشِ پروردگارتان و . ]ای مردم،[ براى رسیدن 21

بهشتى كه پهنۀ آن، همچون پهنۀ آسمان و زمین است، از  

یکدیگر پیشی بگیرید. ]این بهشت،[ براى كسانى آماده 

اند. این  شده است كه به هللا و پیامبرانش ایمان آورده

]پاداش، ناشی از[ فضل الهی است؛ آن را به هر کس که  

ند که هللا فضل و  كبخواهد ]و شایسته بداند[ عطا مى

 حد دارد.بخشش بى

ب ُِكۡم وََجنهٍة َعۡرُضَها َكَعۡرِض   ِن ره َسابُِقٓواْ إِلَيَٰ َمۡغفَِرةٖ م 
َٰلَِك   ِ َورُُسلِهۚۦِْ َذ هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله ۡت لِل ِعده

ُ
ۡرِض أ

َ
َمآِء َوٱلۡأ ٱلسه

ُ ُذو ٱلَۡفۡض  ْۚ َوٱَّلله ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء  ٢١ ِل ٱلَۡعِظيمِ فَۡضُل ٱَّلله

. هیچ آسیبى در زمین و یا در وجود شما روى نخواهد  22

داد، مگر پیش از آن که آن را پديد آوريم، در دفتر ]علم 

الهی[ رقم خورده است. به راستی كه این کار، بر هللا  

 آسان است.

ها فِي نُفِسُكۡم إِل
َ
ۡرِض َولَا فِٓي أ

َ
ِصيَبةٖ فِي ٱلۡأ َصاَب ِمن مُّ

َ
  َمآ أ

ِ يَِسير   َٰلَِك عَلَى ٱَّلله ْۚ إِنه َذ َهآ
َ
ن نهبَۡرأ

َ
ِن َقۡبِل أ  ٢٢ كَِتَٰٖب م 

رود . ]این نكته را تذکر دادیم[ تا بر آنچه از دستتان می23

آورید سرمست افسوس نخورید و به آنچه به دست می

 نگردید كه هللا هیچ متكبرِ فخرفروشى را دوست ندارد.

َسۡواْ عَ 
ۡ
َُٰكۡمُۗ  ل َِكۡيلَا تَأ لَىَٰ َما فَاتَُكۡم َولَا َتۡفرَُحواْ بَِمآ َءاتَى

ُ لَا ُيحِبُّ ُكله ُمخَۡتاٖل فَُخورٍ   ٢٣ َوٱَّلله

ورزند و مردم را به بخل  . همان كسانى كه بخل مى24

دارند؛ و هر کس ]از انفاق[ روى بگردانَد، ]بداند كه[  وامی

 نیازِ ستوده است. هللا بى

هِذيَن  اَس بِٱلُۡبۡخِلِۗ َوَمن َيَتَوله فَإِنه  ٱل ُمُروَن ٱلنه
ۡ
َيۡبَخلُوَن َويَأ

َ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميدُ   ٢٤ ٱَّلله
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 الحديد

هاى روشن  . در حقیقت، ما پیامبران خویش را با نشانه25

فرستادیم و كتاب و میزاِن ]تشخیص حق از باطل،[ با آنان 

هن ]و سایر نازل كردیم تا مردم به عدالت برخیزند؛ و آ

فلزات[ را پدید آوردیم كه در آن، هم نیرویی شدید وجود 

دارد و هم منافعى براى مردم؛ ]چنین کردیم[ تا هللا ]برای  

بندگانش[ معلوم بدارد چه كسانى بدون آنکه پروردگارشان 

افزارهای آهنین،[ او و پیامبرانش را ]در  را ببینند، ]با جنگ

تردید، هللا نیرومنِد بی كنند.های جنگ[ یارى مىمیدان

 ناپذیر است. شکست

نَزلَۡنا َمَعُهُم ٱلِۡكَتََٰب  
َ
ۡرَسلَۡنا رُُسلََنا بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوأ

َ
لََقۡد أ

س   
ۡ
نَزلَۡنا ٱلۡحَِديَد فِيهِ بَأ

َ
اُس بِٱلۡقِۡسِطِۖ َوأ َوٱلِۡميَزاَن لَِيُقوَم ٱلنه

ُ مَ  ن يَنُصُرهُۥ َورُُسلَُهۥ  َشِديد  َوَمَنَٰفُِع لِلنهاِس َولَِيۡعلََم ٱَّلله
َ قَوِيٌّ َعزِيز    ٢٥ بِٱلَۡغۡيِبِۚ إِنه ٱَّلله

. ما نوح و ابراهیم را ]به رسالت[ فرستادیم و در میان 26

فرزندانشان ]موهبتِ[ پیامبرى و كتاب مقرر داشتیم؛ برخى 

 از آنان راه یافتند و بسیارى از آنان نافرمانی کردند. 

ۡرَسلَۡنا نُوحٗ 
َ
ُبوهَة  َولََقۡد أ ِيهتِِهَما ٱلنُّ ا َوِإبَۡرَٰهِيَم وََجَعلَۡنا فِي ُذر 

َِٰسُقونَ  ِۡنُهۡم َف ۡهَتدِٖۖ َوَكثِير  م   ٢٦ َوٱلِۡكَتََٰبۖۡ فَِمۡنُهم مُّ

. سپس به دنبال آنان، پیامبران دیگرمان را ]مبعوث 27

کردیم[؛ و سپس عیسى پسر مریم را فرستادیم و انجیل را  

دِل پیروانش، رأفت و مهربانى به او عطا نمودیم و در 

نهادیم؛ ولی ]دنیاگریزی و[ ُرهبانیتی را که بدعت نهادند، ما  

بر آنان مقرر نداشتیم؛ و هر چند هدفشان جلب رضایت  

الهی بود، ولی حقِ آن را ]چنان که باید،[ رعایت نکردند؛ از  

این رو، ما به افرادی از آنان که ایمان آوردند، پاداششان را  

یم؛ ولى بسیارى از آنان ]به بیراهه رفتند و[  عطا كرد

 نافرمان بودند. 

ۡيَنا بِعِيَسي ٱبِۡن َمۡريََم   ۡيَنا عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِم بِرُُسلَِنا َوَقفه ُثمه َقفه
فَٗة  

ۡ
هِذيَن ٱتهَبُعوُه َرأ ۖۡ وََجَعلَۡنا فِي قُلُوِب ٱل َوَءاَتۡيَنَُٰه ٱلِۡإنِجيَل

ْۚ َورَۡهَبانِيهًة  ها ٱبۡتَِغآَء َوَرۡحمَٗة ٱۡبَتَدُعوَها َما َكَتۡبَنََٰها َعلَۡيِهۡم إِل
هِذيَن َءاَمُنواْ   ِ َفَما رََعوَۡها َحقه رِعَايَتَِهاۖۡ فَـ َاتَيَۡنا ٱل َِٰن ٱَّلله رِۡضَو

َِٰسُقونَ  ِۡنُهۡم َف ۡجرَُهۡمۖۡ َوَكثِير  م 
َ
 ٢٧ ِمۡنُهۡم أ

صانه[ . اى مؤمنان، از هللا پروا كنید و به پیامبرش ]خال 28

ایمان بیاورید تا هللا از رحمت خویش، بهرۀ دوچندان به شما 

عطا نماید و نوری برایتان پدید آوَرد كه در پرتوی آن گام 

بردارید و شما را ببخشاید. به راستی كه هللا آمرزندۀ 

 مهربان است.

َ َوَءاِمُنواْ بِرَُسولِهِ  هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ ۦ يُۡؤتُِكۡم  َيَٰٓ

ۡحمَتِهِۦ َويَۡجَعل لهُكۡم نُوٗرا َتۡمُشوَن بِهِۦ   كِۡفلَيِۡن ِمن ره
ُ َغُفور  رهِحيم    ٢٨ َويَۡغفِۡر لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

. ]این را بیان کردیم[ تا اهل كتاب بدانند كه به فضل و 29

توانند آن را به  بخشش الهی دسترسى ندارند ]و نمی

کسی بازدارند[؛ و اینكه تمامى  کسی اختصاص دهند یا از 

برترى به دست هللا است و به هر کس که بخواهد ]و 

گمان، هللا فضل و بخشش  كند. بیشایسته بداند[ عطا مى

 حد دارد.بى

ِن   ها َيۡقِدُروَن عَلَىَٰ َشۡيٖء م  ل
َ
ۡهُل ٱلِۡكَتَِٰب أ

َ
ل َِئلها َيۡعلََم أ

 ِ نه ٱلَۡفۡضَل بَِيِد ٱَّلله
َ
ِ َوأ ُ ُذو  فَۡضِل ٱَّلله ْۚ َوٱَّلله  يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء

 ٢٩ ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ 
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 المجادلة 

مجادله سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

. هللا سخن آن زن ]= َخوله بنت ثَعلَبه[ را شنید که دربارۀ  1

ُبرد. هللا کرد و به هللا شکایت میصحبت میشوهرش با تو 

 شنود؛ چرا که هللا شنوای بیناست.گفتگوی شما را می

ُ قَۡوَل ٱلهتِي تَُجَِٰدلَُك فِي َزوِۡجَها َوتَۡشَتكِٓي إِلَي   قَۡد َسِمَع ٱَّلله
َ َسِميُعُۢ بَِصيرٌ  ْۚ إِنه ٱَّلله ُ يَۡسَمُع َتحَاُوَرُكَمآ ِ َوٱَّلله  ١ ٱَّلله

ى از شما كه همسران خویش را ]از لحاظ حرمتِ . كسان2

كنند، ]بدانند كه[  همبستری، همچون[ مادر خود تلقی مى

آن زنان هرگز مادرانشان نخواهند بود؛ مادرانشان فقط  

اند. آنان سخنى زنانى هستند كه آنها را به دنیا آورده

گویند؛ و ]اگر توبه كنند[ هللا بخشایندۀ ناپسند و ناحق مى 

 ار است.آمرزگ

َهَٰتِِهۡمۖۡ إِۡن   مه
ُ
ا ُهنه أ ِن ن َِسآئِِهم مه هِذيَن يَُظَِٰهُروَن ِمنُكم م  ٱل

َِن   َٰٓـ ِي َولَۡدَنُهۡمْۚ َوِإنهُهۡم لََيُقولُوَن ُمنَكٗرا م  ها ٱله َهَُٰتُهۡم إِل مه
ُ
أ

َ لََعُفوٌّ َغُفور    ٢ ٱلَۡقۡوِل َوُزوٗراْۚ َوِإنه ٱَّلله

کنند، سپس از آنچه  زنانشان را ِظهار میکه . کسانی 3

گردند، باید پیش از آمیزش جنسی با هم،  اند باز میگفته

ای را آزاد کنند. این حکمی است که به آن ]پند و[ برده

 کنید آگاه است.شوید؛ و هللا به آنچه میاندرز داده می

هِذيَن يَُظَِٰهُروَن ِمن ن َِسآئِِهۡم ُثمه َيُعوُدوَن  لَِما قَالُواْ  َوٱل
َٰلُِكۡم تُوَعُظوَن بِهۚۦِْ  اْۚ َذ ن َيَتَمآسه

َ
ِن َقۡبِل أ َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ م 
ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير    ٣ َوٱَّلله

ای را[ نیابد، ]باید[ پیش از آمیزش . اگر کسی ]برده4

تواند که نمیجنسی، دو ماه پیاپی روزه بگیرد؛ و کسی 

رت،[ باید شصت مسکین را اِطعام  ]روزه بگیرد، در آن صو

کند. این ]کف اره،[ برای آن است که به هللا و رسولش  

ایمان بیاورید و اینها حدود ]احکام[ الهی است؛ و برای 

 کافران عذاب دردناکی ]در پیش[ است.

اۖۡ  ن َيَتَمآسه
َ
هۡم َيِجۡد فَِصَياُم َشۡهَرۡيِن ُمَتَتابَِعيِۡن ِمن َقۡبِل أ َفَمن ل

ِ   َفَمن  َٰلَِك لُِتۡؤِمُنواْ بِٱَّلله هۡم يَۡسَتِطۡع فَإِۡطَعاُم ِست ِيَن ِمۡسِكيٗناْۚ َذ ل
لِيمٌ 

َ
َٰفِرِيَن َعَذاٌب أ ُِۗ َولِلَۡك  ٤ َورَُسولِهۚۦِْ َوتِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله

کنند، که با هللا و رسولش دشمنی می. همانا کسانی 5

آنها نیز گونه که پیشینیاِن   شوند؛ همانخوار ]و ذلیل[ می

خوار ]و ذلیل[ شدند؛ و به راستی ما آیات روشنی نازل 

 بار ]در پیش[ است.کردیم، و برای کافران عذابی خفت

هِذيَن   َ َورَُسولَُهۥ ُكبُِتواْ َكَما ُكبَِت ٱل هِذيَن ُيحَآدُّوَن ٱَّلله إِنه ٱل
 َٰ نَزلَۡنآ َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖتِۚ َولِلَۡك

َ
فِرِيَن َعَذاب   ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َوَقۡد أ

ِهين    ٥ مُّ

انگیزد، سپس  که هللا همۀ آنها را ]از گور[ برمی . روزی6

سازد؛ ]همان اعمالی که[  اند باخبر میآنها را از آنچه کرده

اند؛ و هللا حساب آن را نگه داشته، اما آنها فراموشش کرده

 هللا بر همه چیز، گواه ]و ناظر[ است.

 ُ ُ  يَۡوَم َيۡبَعُثُهُم ٱَّلله َُٰه ٱَّلله ۡحَصى
َ
ْْۚ أ  َجمِيٗعا َفُينَب ِئُُهم بَِما َعِملُٓوا

ِ َشۡيٖء َشِهيدٌ 
ُ عَلَىَٰ ُكل   ٦ َونَُسوُهْۚ َوٱَّلله

ها و آنچه را  ای که هللا آنچه را که در آسمان. مگر ندیده7

داند؟ هیچ نجوایی میان سه نفر  که در زمین است می

خویش[ چهارمیِن آنهاست؛ و نیست، مگر آنکه او ]با علم 

نه میان پنج نفر، مگر آنکه او ]با علم خویش[ ششمیِن 

آنهاست؛ و نه کمتر از این ]عدد[ و نه بیشتر؛ مگر آنکه هر  

کجا باشند، او ]با علم خویش[ همراِه آنهاست. سپس روز  

گمان، هللا  سازد. بیاند باخبر می قیامت آنها را از آنچه کرده

 ست. به همه چیز دانا

ۡرِضِۖ َما  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو َ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ها ُهَو   ها ُهَو َرابُِعُهۡم َولَا َخمَۡسٍة إِل ََٰثٍة إِل جَۡوىَٰ ثََل يَُكوُن ِمن نه
ۡيَن  

َ
ها ُهَو َمَعُهۡم أ ۡكثََر إِل

َ
َٰلَِك َولَٓا أ ۡدنَيَٰ ِمن َذ

َ
َسادُِسُهۡم َولَٓا أ

ِ   َما 
َ بِكُل  ْۖۡ ُثمه يُنَب ِئُُهم بَِما َعِملُواْ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ إِنه ٱَّلله َكانُوا

 ٧ َشۡيٍء َعلِيمٌ 
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ای کسانی ]= یهودیانی[ را که  . ]ای پیامبر،[ مگر ندیده8

از نجوا نهی شدند، ولی به آنچه از آن نهی شده بودند باز 

نافرمانی از پیامبر، با گردند، و به ]قصِد[ گناه و تجاوز و می

آیند، به نحوی  کنند، و هنگامی که نزد تو میهم نجوا می

فرستند که هللا با آن ]کلمات،[ به تو درود و به تو درود می

اُم َعلَیَك   سالم نگفته است ]و به جای السالم علیك، السَّ

گویند: گفتند[؛ و ]آنها[ در دل خود مییعنی مرگ بر تو می

کند؟« گوییم عذاب نمیرا به ]کیفر[ آنچه می»چرا هللا ما 

شوند؛ و  جهنم برایشان کافی است ]که[ به آن وارد می

 چه بد ]سرانجام و[ جایگاهی است!

هِذيَن ُنُهواْ َعِن ٱلنهۡجَوىَٰ ُثمه َيُعوُدوَن لَِما ُنُهواْ   لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
أ

َوَمۡعِصَيِت ٱلرهُسوِلِۖ َوِإَذا  َعۡنُه َويََتَنََٰجۡوَن بِٱلِۡإثِۡم َوٱلُۡعۡدَوَِٰن 
نُفِسِهۡم  

َ
ُ َويَُقولُوَن فِٓي أ َجآُءوَك َحيهۡوَك بَِما لَۡم ُيحَي َِك بِهِ ٱَّلله

ْۚ َحۡسُبُهۡم َجَهنهُم يَۡصلَۡوَنَهاۖۡ   ُ بَِما َنُقوُل ُبَنا ٱَّلله ِ لَۡولَا ُيَعذ 
 ٨ فَبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ 

می که با یکدیگر اید، هنگا. ای کسانی که ایمان آورده9

کنید، به ]قصِد[ گناه و تجاوز و نافرمانی از رسول  نجوا می

نجوا نکنید، و به نیکی و پرهیزگاری نجوا کنید؛ و از هللا  

 بترسید، که به سوی او محشور خواهید شد.

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََنََٰجۡيُتۡم فَلَا َتَتَنََٰجۡواْ بِٱلِۡإثِۡم   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ
ۡقَوىَِٰۖ  َوٱلۡ  ِ َوٱلته ُعۡدَوَِٰن َوَمۡعِصَيِت ٱلرهُسوِل َوتََنََٰجۡواْ بِٱلۡبِر 

هِذٓي إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ  َ ٱل  ٩ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

. همانا سخن پنهانی ]که موجب گناه و دشمنی 10

گردد[ از سوی شیطان است تا کسانی را که ایمان می

جه،[ اندوهگین سازد؛ و اند ]با آنها گرفتار کند و در نتیآورده

تواند هیچ ضرری به  ]حال آنکه او[ جز به فرماِن هللا، نمی

 آنان برساند؛ پس مؤمنان باید بر هللا توکل کنند. 

هِذيَن َءاَمُنواْ َولَيَۡس   ۡيَطَِٰن لَِيۡحُزَن ٱل ۡجَوىَٰ ِمَن ٱلشه إِنهَما ٱلنه
ِْۚ وَعَ  ها بِإِۡذِن ٱَّلله ِ فَلَۡيَتوَكهِل  بَِضآر ِهِۡم َشۡيـ ًا إِل لَى ٱَّلله

 ١٠ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

که به شما اید، هنگامی که ایمان آورده. ای کسانی 11

گفته شود: »در مجالس جا باز کنید«، ]جا[ باز کنید ]که با  

که  آورد؛ و هنگامی این کار،[ هللا برای شما گشایش می

گفته شود: »برخیزید« برخیزید. هللا مقام ]و درجاتِ[ 

اند و کسانی را که علم  کسانی از شما را که ایمان آورده

کنید برد؛ و هللا به آنچه میاست، باال می به آنان عطا شده

 آگاه است.

ُحواْ فِي ٱلَۡمَجَٰلِِس   هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا قِيَل لَُكۡم َتَفسه َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ُ لَُكۡمۖۡ َوِإَذا قِيَل  ٱنُشُزواْ فَٱنُشُزواْ  فَٱفَۡسُحواْ َيۡفَسِح ٱَّلله
وتُواْ ٱلۡعِلَۡم  

ُ
هِذيَن أ هِذيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوٱل ُ ٱل يَۡرَفِع ٱَّلله

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير    ١١ َدَرَجَٰٖتِۚ َوٱَّلله

اید، هنگامی که  که ایمان آورده. ای کسانی 12

خواهید با رسول هللا نجوا کنید، پیش از نجوایتان،  می

راه هللا[ بدهید. این ]کار،[ برای شما بهتر و  ای ]درصدقه

گمان، هللا آمرزندۀ تر است. اما اگر چیزی نیافتید، بیپاکیزه

 مهربان است.

ُمواْ َبيَۡن يََدۡي   ِ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َنََٰجۡيُتُم ٱلرهُسوَل َفَقد  َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 
َ
َٰلَِك َخيۡر  لهُكۡم َوأ ْۚ َذ َُٰكۡم َصَدقَٗة هۡم َتِجُدواْ  َنجَۡوى ْۚ فَإِن ل ۡطَهُر

َ َغُفور  رهِحيمٌ   ١٢ فَإِنه ٱَّلله

. آیا ]از فقر[ ترسیدید که پیش از نجوایتان صدقاتی 13

دهید؟ حال که چنین نکردید و هللا از شما درگذشت، پس  

نماز برپا دارید و زکات بپردازید، و از هللا و پیامبرش اطاعت 

 آگاه است. کنیدکنید؛ و هللا به آنچه می

َٰٖتِۚ فَإِۡذ لَۡم   َُٰكۡم َصَدَق ُمواْ َبيَۡن يََدۡي َنجَۡوى ِ ن ُتَقد 
َ
ۡشَفۡقُتۡم أ

َ
َءأ

َة   َكوَٰ ةَ َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
ُ َعلَۡيُكۡم فَأ َتۡفَعلُواْ َوتَاَب ٱَّلله

ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ  ُ َخبِيُر ۚۥْ َوٱَّلله َ َورَُسولَُه ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
 ١٣ َوأ

. ]ای پیامبر،[ آیا ندیدی کسانی ]=منافقان[ را که با  14

قومی دوستی کردند که هللا بر آنان خشم ]و غضب[ کرده 

است؛ آنها ]=منافقان[ نه از شما هستند و نه از آنان ]= 

کنند ]که مسلمانند[، در  یهود[؛ و به دروغ سوگند یاد می 

 دانند ]که منافقند[. حالی که خود می

لَۡم تَرَ 
َ
ا ُهم  ۞أ ُ َعلَۡيِهم مه هۡواْ قَوًۡما َغِضَب ٱَّلله هِذيَن تََول  إِلَي ٱل

ِنُكۡم َولَا ِمۡنُهۡم َويَۡحلُِفوَن عَلَى ٱلَۡكِذِب وَُهۡم   م 
 ١٤ َيۡعلَُمونَ 
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. هللا عذاب سختی برای آنها آماده کرده است؛ چرا که  15

 دادند.گمان، اعمال بدی انجام میبی
ُ لَهُ  َعده ٱَّلله

َ
 ١٥ ۡم َعَذاٗبا َشِديًداۖۡ إِنهُهۡم َسآَء َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ أ

. آنها سوگندهای خود را سپر ]بال[ قرار دادند و ]مردم 16

باری ]در پیش[  را[ از راِه هللا بازداشتند؛ پس عذاب خفت

 دارند.

ِ فَلَُهمۡ  واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله يَۡمََٰنُهۡم ُجنهٗة فََصدُّ
َ
خَُذٓواْ أ  َعَذاب   ٱته

ِهين    ١٦ مُّ

و فرزندانشان چیزی از عذاب هللا را از آنها   . هرگز اموال17

دفع نخواهد کرد. آنها اهل ]آتش[ دوزخند و جاودانه در آن  

 مانند. می

ِ َشۡيـ ًاْۚ   َِن ٱَّلله ۡوَلَُٰدُهم م 
َ
َٰلُُهۡم َولَٓا أ ۡمَو

َ
لهن ُتۡغنَِي َعۡنُهۡم أ

ارِِۖ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ١٧  ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ أ

انگیزد، آنگاه آنها برای که هللا همگی آنها را برمی . روزی18

گونه که ]امروز در دنیا[ کنند، هماناو ]نیز[ سوگند یاد می

کنند که بر  کنند و گمان می برای شما سوگند یاد می

چیزی ]سودمند[ هستند. آگاه باشید ]و بدانید[ که آنها  

 د.دروغگویانن

ُ َجمِيٗعا َفَيۡحلُِفوَن لَُهۥ َكَما َيحۡلُِفوَن لَُكۡم   يَۡوَم َيۡبَعُثُهُم ٱَّلله
َِٰذبُونَ  لَٓا إِنهُهۡم ُهُم ٱلَۡك

َ
ِۚ أ نهُهۡم عَلَىَٰ َشۡيٍء

َ
 ١٨ َويَۡحَسُبوَن أ

. شیطان بر آنها چیره شده و یاد هللا را از خاطرشان 19

اشید ]و برده است. آنها حزب شیطان هستند؛ و آگاه ب

 بدانید[ که حزب شیطان زیانکارانند.

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ِْۚ أ َُٰهۡم ذِۡكَر ٱَّلله نَسى

َ
ۡيَطَُٰن فَأ ٱۡسَتۡحَوَذ َعلَۡيِهُم ٱلشه

ۡيَطَِٰن ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ  لَٓا إِنه ِحۡزَب ٱلشه
َ
ۡيَطَِٰنِۚ أ  ١٩ ِحۡزُب ٱلشه

گمان، کسانی که با هللا و پیامبرش مخالفت ]و . بی20

 کنند، در زمرۀ خوارترین ]افراد[ند. دشمنی[ می
َذل ِينَ 

َ
ْوَلَٰٓئَِك فِي ٱلۡأ

ُ
ۥٓ أ َ َورَُسولَُه هِذيَن ُيحَآدُّوَن ٱَّلله  ٢٠ إِنه ٱل

. هللا مقرر داشته است که »یقیناً من و رسوالنم پیروز 21

 ناپذیر است.گمان، هللا نیرومنِد شکستشویم«. بیمی
ۡغلِ 

َ
ُ لَأ َ قَوِيٌّ َعزِيز  َكَتَب ٱَّلله ِۚ إِنه ٱَّلله نَا۠ َورُُسلِٓى

َ
 ٢١ بَنه أ

یابی که به هللا و روز  . ]ای پیامبر،[ هیچ قومی را نمی22

قیامت ایمان داشته باشند ]و در عین حال،[ با کسانی که 

ورزند، دوستی با هللا و رسولش ]دشمنی و[ مخالفت می

رادرانشان یا کنند؛ اگر چه پدرانشان یا فرزندانشان یا ب

خویشاوندانشان باشند. آنها کسانی هستند که ]هللا[  

هایشان نوشته است و به روحی از ایمان را در ]صفحۀ[ دل

جانب خود، آنها را تقویت ]و تأیید[ نموده است؛ و آنها را به  

کند که از زیر ]درختان[ آن  هایی ]از بهشت[ وارد میباغ 

مانند. هللا از آنها  می جویبارها جاری است؛ جاودانه در آن

راضی است و آنها ]نیز[ از هللا راضیَند. آنها حزبِ هللا  

 تردید، حزبِ هللا رستگارند.هستند. آگاه باشید! بی

ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ يَُوآدُّوَن َمۡن َحآده   ها َتِجُد قَوٗۡما يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله ل
َ َورَُسولَُهۥ َولَۡو  ۡو  ٱَّلله

َ
ََٰنُهۡم أ ۡو إِۡخَو

َ
ۡبَنآَءُهۡم أ

َ
ۡو أ

َ
َكانُٓواْ َءابَآَءُهۡم أ

يهَدُهم  
َ
ْوَلَٰٓئَِك َكَتَب فِي قُلُوبِِهُم ٱلِۡإيَمََٰن َوأ

ُ
َعِشيَرَتُهۡمْۚ أ

نَۡهَُٰر  
َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ ِۡنُهۖۡ َويُۡدِخلُُهۡم َجنه بُِروٖح م 
ُ عَ  ْوَلَٰٓئَِك ِحۡزُب  َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َرِضَي ٱَّلله

ُ
ۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُهْۚ أ

ِ ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ  لَٓا إِنه ِحۡزَب ٱَّلله
َ
ِْۚ أ  ٢٢ ٱَّلله
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ها و آنچه در زمین است، برای هللا  . آنچه در آسمان1

 گویند؛ و او پیروزمنِد حکیم است.تسبیح می
ۡرِضِۖ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز  

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َسبهَح َّلِله

 ١ ٱلۡحَِكيمُ 

بنی نضیر[ را که  . اوست که کسانی از اهل کتاب ]= 2

آورِی لشکر[ از  کافر شدند، با نخستین برخورد ]و گرد

کردید که شان ]به سوی شام[ بیرون راند. گمان نمیدیار

کردند که  آنها خارج شوند، و خودشان ]نیز[ گمان می

شود؛  دژهای ]محکم[شان آنها را از ]عذاب[ هللا مانع می

دند به سراغشان  کراما ]عذاب[ هللا از جایی که گمان نمی

ای که[  هایشان ترس و وحشت افکند، ]به گونهآمد و در دل

های خود را با دست خود و با دست مؤمنان ویران خانه

 کردند؛ پس ای صاحبان بینش، عبرت گیرید. می

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب ِمن  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ ۡخَرَج ٱل

َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

ِل ٱلۡحَشۡ  وه
َ
نهُهم  دَِيَٰرِهِۡم لِأ

َ
ْۖۡ َوَظنُّٓواْ أ ن َيخۡرُُجوا

َ
ِرِۚ َما َظَننُتۡم أ

ُ ِمۡن َحۡيُث لَۡم   َُٰهُم ٱَّلله تَى
َ
ِ فَأ َِن ٱَّلله انَِعُتُهۡم ُحُصوُنُهم م  مه

ْۖۡ َوَقَذَف فِي قُلُوبِِهُم ٱلرُّۡعَبْۚ ُيخۡرِبُوَن ُبُيوَتُهم   َيحۡتَِسُبوا
يِۡدي ٱلُۡمۡؤِمنِيَن فَٱۡعَتبِ 

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
بَۡصَٰرِ بِأ

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
أ  ٢ ُرواْ َيَٰٓ

. و اگر هللا ترک وطن ]و آوارگی[ را بر آنان مقرر نداشته  3

کرد و در آخرت،  بود، یقیناً آنان را در ]همین[ دنیا عذاب می

 عذاب آتش ]جهنم[ برایشان است.

نۡ  َبُهۡم فِي ٱلدُّ ُ َعلَۡيِهُم ٱلۡجَلَآَء لََعذه ن َكَتَب ٱَّلله
َ
َياۖۡ  َولَۡولَٓا أ

ارِ   ٣ َولَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاُب ٱلنه

. این ]آوارگی و عذاب،[ به خاطر آن است که آنها با هللا و  4

کس با هللا  پیامبرش مخالفت ]و دشمنی[ کردند؛ و هر

 کیفر است.گمان، هللا سختمخالفت ]و دشمنی[ کند، بی

َ َورَُسولَهُ  نهُهۡم َشآقُّواْ ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َ  َذ َ فَإِنه ٱَّلله ِ ٱَّلله ۖۥۡ َوَمن يَُشآق 

 ٤ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ 

. هر درخت خرمایی که بریدید و یا آن را ایستاده بر 5

اش باقی گذاشتید، به فرمان هللا بود، تا ]هللا،[  ریشه

 فاسقان را خوار ]و رسوا[ سازد.

ۡو 
َ
ِن ل ِيَنٍة أ ُصولَِها فَبِإِۡذِن  َما َقَطۡعُتم م 

ُ
تََرۡكُتُموَها قَآئَِمًة عَلَىَٰٓ أ

ِ َولُِيۡخزَِي ٱلَۡفَِٰسقِينَ   ٥ ٱَّلله

. و آنچه هللا از ]اموال[ آنها ]= بنی نضیر[ به پیامبرش 6

بازگردانده ]و بخشیده[ است، نه اسبی برای آن ]اموال[  

کس که  تاختید و نه شتری؛ ولی هللا رسوالنش را بر هر 

 گردانَد؛ و هللا بر همه چیز تواناست.د، چیره میبخواه

وَۡجۡفُتۡم َعلَۡيهِ ِمۡن  
َ
ُ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ ِمۡنُهۡم َفَمآ أ فَآَء ٱَّلله

َ
َوَمآ أ

  ْۚ َ يَُسل ُِط رُُسلَُهۥ عَلَىَٰ َمن يََشآُء َخۡيٖل َولَا رَِكاٖب َوَلَِٰكنه ٱَّلله
ِ َشۡيٖء قَِدير  

ُ عَلَىَٰ ُكل   ٦ َوٱَّلله

ها ]بدون پیکار[ به  و آنچه هللا از ]امواِل[ اهل آبادی .7

پیامبرش بازگردانده ]و بخشیده[ است، از آِن هللا و رسول و  

ماندگان است.  خویشاوندان ]او[ و یتیمان و بینوایان و در راه

تا ]این اموال،[ در میان ثروتمنداِن شما دست به دست 

بگیرید و از آنچه  نشود؛ و آنچه که رسول هللا به شما داد، 

که شما را از آن نهی کرد دست بردارید؛ و از هللا پروا کنید 

 کیفر است. که هللا سخت

ۡهِل ٱلُۡقَرىَٰ ِهَّلِلَف َولِلرهُسوِل 
َ
ُ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ ِمۡن أ فَآَء ٱَّلله

َ
آ أ مه

بِيِل كَۡي لَا  َولِِذي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱبِۡن  ٱلسه
َُٰكُم ٱلرهُسوُل   ۡغنَِيآِء ِمنُكۡمْۚ َوَمآ َءاتَى

َ
يَُكوَن ُدولََۢة َبيَۡن ٱلۡأ

  َ ۖۡ إِنه ٱَّلله َ ْْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َُٰكۡم َعۡنُه فَٱنتَُهوا فَُخُذوُه َوَما َنَهى
 ٧ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ 
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. ]بخشی از این اموال،[ برای فقرای مهاجری است که  8

انه و اموالشان بیرون رانده شدند، ]همان کسانی که[  از خ

طلبند و هللا و پیامبرش را یاری  فضل و رضامندی هللا را می

 کنند. آنها راستگویانند.می

َٰلِِهۡم   ۡمَو
َ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِيَٰرِهِۡم َوأ

ُ
هِذيَن أ لِلُۡفَقَرآِء ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن ٱل

ِ َورِۡض  َِن ٱَّلله ۥْٓۚ  يَبَۡتُغوَن فَۡضلٗا م  َ َورَُسولَُه َٰٗنا َويَنُصُروَن ٱَّلله َو
َِٰدقُونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلصه

ُ
 ٨ أ

که پیش از آنان، ]در . و ]نیز انصار، همان[ کسانی 9

اند، افرادی را که به  مدینه[ وطن گزیده و ایمان آورده

های خود،  دارند، و در دلکنند دوست سویشان هجرت می

شده احساس حسادت  از آنچه ]به مهاجران[ داده 

دارند، حتی اگر خود کنند، و آنان را بر خود مقد م مینمی 

]سخت[ نیازمند باشند؛ و کسانی که از ُبخل ]و حرصِ[  

نفسِ خویش در امان بمانند ]و در راه هللا انفاق کنند[، آنان  

 رستگارند.

اَر َوٱلِۡإيَمََٰن ِمن َقۡبلِِهۡم ُيحِبُّ  هِذيَن َتَبوهُءو ٱلده وَن َمۡن َهاَجَر  َوٱل
وتُواْ َويُۡؤثُِروَن  

ُ
آ أ ِمه إِلَۡيِهۡم َولَا َيِجُدوَن فِي ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة م 

ْۚ َوَمن يُوَق ُشحه َنۡفِسهِۦ   نُفِسِهۡم َولَۡو َكاَن بِِهۡم َخَصاَصة 
َ
عَلَىَٰٓ أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
 ٩ فَأ

اجران و انصار[ که پس از آنها ]= مه. و ]نیز[ کسانی 10

گویند: »پروردگارا، ما و برادرانمان را که در  اند، میآمده

هایمان نسبت به  ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دل

ای قرار مده. پروردگارا،  اند کینهکه ایمان آورده کسانی 

 گمان، تو دلسوزِ مهربانی«.بی

هِذيَن َجآُءو ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم َيُقولُونَ  َٰنَِنا  َوٱل َربهَنا ٱۡغفِۡر لََنا َولِإِۡخَو
هِذيَن   ا ل ِل

هِذيَن َسَبُقونَا بِٱلِۡإيَمَِٰن َولَا َتجَۡعۡل فِي قُلُوبَِنا ِغل ٗ ٱل
 ١٠ َءاَمُنواْ َربهَنآ إِنهَك َرُءوف  رهِحيمٌ 

. آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران اهل  11

یند: »اگر شما را ]از  گواند میکتابشان که کفر ورزیده

سرزمینتان[ بیرون کنند، ما ]نیز[ با شما بیرون خواهیم آمد 

و هرگز ]سخن[ کسی را در مورد شما اطاعت نخواهیم 

تان خواهیم کرد«؟  کرد؛ و اگر با شما جنگ شود، البته یاری

 دهد که آنها دروغگو هستند. هللا گواهی می

 ْ هِذيَن نَاَفُقوا لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
هِذيَن َكَفُرواْ  ۞أ َٰنِِهُم ٱل  َيُقولُوَن لِإِۡخَو

ۡخرِۡجُتۡم لََنۡخرَُجنه َمَعُكۡم َولَا  
ُ
ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب لَئِۡن أ

َ
ِمۡن أ

  ُ بَٗدا َوِإن قُوتِلُۡتۡم لََننُصَرنهُكۡم َوٱَّلله
َ
َحًدا أ

َ
نُِطيُع فِيُكۡم أ

َِٰذبُونَ   ١١ يَۡشَهُد إِنهُهۡم لََك

]از وطنشان[ اخراج شوند، اینان . اگر آنها ]= یهود[ 12

روند؛ و اگر با آنها جنگ ]=منافقان[ همراه آنان بیرون نمی 

شان کنند،  شان نخواهند کرد؛ و اگر ]هم[ یاریشود، یاری

کنند، و دیگر یاری قطعاً پشت ]به میدان[ کرده و فرار می

 شوند. نمی 

ۡخرُِجواْ لَا َيخۡرُُجوَن َمَعُهۡم َولَئِن قُ 
ُ
وتِلُواْ لَا يَنُصُروَنُهۡم  لَئِۡن أ

ۡدَبََٰر ُثمه لَا يُنَصُرونَ 
َ
 ١٢ َولَئِن نهَصُروُهۡم لَُيَولُّنه ٱلۡأ

های آنان بیش از هللا  . ]ای مؤمنان،[ شما قطعاً در دل13

 فهمند.مایۀ هراسید؛ زیرا آنان مردمانی هستند که نمی
َشدُّ رَۡهَبٗة فِي 

َ
نُتۡم أ

َ
ها  لَأ نهُهۡم قَوۡم  ل

َ
َٰلَِك بِأ ِْۚ َذ َِن ٱَّلله ُصُدورِهِم م 

 ١٣ َيۡفَقُهونَ 

جنگند،  جمعی با شما نمی . آنها ]= یهود[ هرگز دسته14

مگر در روستاها ]و دژهای[ محکم یا از پشت دیوارها. 

جنگشان در میان خودشان سخت است. تو آنها را متحد 

اکنده است؛ زیرا  هایشان پرکه دل  پنداری؛ در حالیمی

 اندیشند. آنها قومی هستند که نمی

ۡو ِمن َوَرآِء  
َ
َنٍة أ حَصه ها فِي قُٗرى مُّ لَا يَُقَٰتِلُونَُكۡم َجمِيًعا إِل

  ِۚ ْۚ َتحَۡسُبُهۡم َجمِيٗعا َوقُلُوبُُهۡم َشتهيَٰ ُسُهم بَيَۡنُهۡم َشِديد 
ۡ
ُجُدرْۚ بَأ

ها َيۡعقِلُونَ  نهُهۡم قَۡوم  ل
َ
َٰلَِك بِأ  ١٤ َذ
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. ]داستان این یهودیان،[ مانند ]داستان[ کسانی است 15

که اندکی پیش از آنان بودند ]و در واقعۀ بدر،[ سزاِی کار 

]بِد[ خود را چشیدند؛ و عذابِ دردناکی برایشان ]در پیش[  

 است.

ۡمرِهِۡم َولَُهۡم  
َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم قَرِيٗباۖۡ َذاقُواْ َوبَاَل أ َكَمَثِل ٱل

لِيم  َعَذاٌب 
َ
 ١٥ أ

. ]داستان منافقان با یهودیان[ همچون ]داستان[  16

که به انسان گفت: »کافر شو«؛   شیطان است، هنگامی

اما هنگامی که کافر شد، ]به او[ گفت: »من از تو بیزارم؛  

 ترسم«. ]چرا که[ من از هللا ـ پروردگار جهانیان ـ می 

ۡيَطَِٰن إِۡذ قَاَل لِلِۡإنَسَٰنِ  ا َكَفَر قَاَل   َكَمَثِل ٱلشه ٱۡكُفۡر فَلَمه
َ َربه ٱلَۡعَٰلَِمينَ  َخاُف ٱَّلله

َ
ِنَك إِن ِٓي أ  ١٦ إِن ِي بَرِٓيء  م 

. سرانجاِم ]کار[ آنها این شد که آنها هر دو در آتش  17

مانند و این است ]دوزخ[ خواهند بود. جاودانه در آن می

 کیفرِ ستمکاران. 

نهُهَما 
َ
َٰقَِبَتُهَمآ أ ُؤاْ   فَكَاَن َع َٰلَِك َجَزَٰٓ ارِ َخَٰلَِديِۡن فِيَهاْۚ َوَذ فِي ٱلنه

َٰلِِمينَ   ١٧ ٱلظه

اید، از هللا پروا کنید؛ و هر که ایمان آورده . ای کسانی18

کس باید بنگرد که برای فردا چه پیش فرستاده است؛ و از  

دهید آگاه گمان، هللا به آنچه انجام میهللا بترسید. بی

 است.

َها  يُّ
َ
أ َمۡت  َيَٰٓ ا قَده َ َولَۡتنُظۡر َنۡفس  مه هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله ٱل

ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ  َ َخبِيُر ْۚ إِنه ٱَّلله َ  ١٨ لَِغدِٖۖ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

. و مانند کسانی نباشید که هللا را فراموش کردند، و هللا  19

]بدکار و[  ]نیز[ آنان را دچار خودفراموشی ساخت. آنها 

 نافرمانند. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
نُفَسُهۡمْۚ أ

َ
َُٰهۡم أ نَسى

َ
َ فَأ هِذيَن نَُسواْ ٱَّلله َولَا تَُكونُواْ َكٱل

 ١٩ ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

. هرگز اهل جهنم و اهل بهشت یکسان نیستند؛ اهل  20

 بهشت رستگارانند.
ۡصَحَٰ 

َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۚ أ

َ
ارِ َوأ ۡصَحَُٰب ٱلنه

َ
ُب  لَا يَۡسَتوِٓي أ

 ٢٠ ٱلۡجَنهةِ ُهُم ٱلَۡفآئُِزونَ 

کردیم، یقیناً آن را از  . اگر این قرآن را بر کوهی نازل می21

دیدی؛ و این  پاشیده می ترس هللا خاکسار ]و[ از هم

 زنیم، باشد که بیندیشند.ها را برای مردم میَمثل

نَزلَۡنا َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن عَلَىَٰ َجبَٖل 
َ
ٗعا  لَۡو أ ِ َتَصد  ۡيَتُهۥ َخَِٰشٗعا مُّ

َ
هَرأ ل

ۡمَثَُٰل نَۡضِربَُها لِلنهاِس لََعلهُهۡم  
َ
ِْۚ َوتِلَۡك ٱلۡأ ِۡن َخۡشَيةِ ٱَّلله م 

ُرونَ   ٢١ َيَتَفكه

. او هللا است که معبودی ]راستین[ جز او نیست؛ دانای 22

 غیب و آشکار است؛ او بخشندۀ مهربان است.
هِذي لَٓا إِ  ُ ٱل َهََٰدةِِۖ ُهَو  ُهَو ٱَّلله َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه ها ُهَوۖۡ َع َلََٰه إِل

 ٢٢ ٱلرهۡحَمَُٰن ٱلرهِحيمُ 

حق[ جز او نیست؛  . او هللا است که معبودی ]به23

کنندۀ عیب و نقص، تصدیق]اوست[ فرمانروا، منز ه، بی

پیامبرانش، مراقب ]اعمال بندگانش[، قدرتمنِد 

ندۀ مطلق،  دهناپذیر، شکوهمند و شکستشکست

واالمقام و شایستۀ عظمت. هللا از چیزهایی که ]برای او 

 آورند، پاک و منز ه است. به عنوان[ شریک می

َلَُٰم   وُس ٱلسه ها ُهَو ٱلَۡملُِك ٱلُۡقدُّ ََٰه إِل هِذي لَٓا إَِل ُ ٱل ُهَو ٱَّلله
ا  ٱلُۡمۡؤِمُن ٱلُۡمَهۡيِمُن ٱلَۡعزِيُز ٱلۡجَبهاُر ٱلُۡمَتَكب ُِرْۚ ُسۡبَحَٰنَ  ِ َعمه  ٱَّلله

 ٢٣ يُۡشِرُكونَ 
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. او هللا است: خالقِ هستی، آفریدگارِ آن از نیستی ]و[  24

هایی نیک دارد. آنچه در دهندۀ مخلوقات؛ نامشکل

گویند، و او ها و زمین است تسبیحِ او را میآسمان

 ناپذیر ]و[ حکیم است. قدرتمنِد شکست 

ُ ٱلَۡخَٰلُِق  ِۚ  ُهَو ٱَّلله ۡسَمآُء ٱلۡحُۡسَنيَٰ
َ
ۖۡ لَُه ٱلۡأ ُِر ٱلَۡبارُِئ ٱلُۡمَصو 

ۡرِضِۖ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو يَُسب ُِح لَُهۥ َما فِي ٱلسه

 ٢٤ ٱلۡحَِكيمُ 
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ممتحنه سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

اید، اگر برای جهاد در راه من  . ای کسانی که ایمان آورده1

اید، دشمن و طلبِ رضایت من از ]وطن خود[ بیرون آمده

من و دشمن خودتان را دوست مگیرید که با آنها مهربانی  

کنید؛ و حال آنکه آنان به دین حقی که برای شما آمده 

اند و پیامبر و شما را آواره و انکار ورزیدهاست، کفر 

اند؛ چرا که به هللا ـ پروردگارتان ـ ایمان دارید. شما کرده

کنید، در حالی که  پنهانی با آنها پیوند دوستی برقرار می

سازید  دارید و آنچه که آشکار میمن به آنچه که پنهان می

ناً راِه  داناترم؛ و هر کس از شما که چنین ]کاری[ کند، یقی

 راست را گم کرده است. 

ۡولَِيآَء  
َ
ُكۡم أ ِي وََعُدوه هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ َعُدو  َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

  ِ َِن ٱلۡحَق  ةِ َوَقۡد َكَفُرواْ بَِما َجآَءُكم م  تُلُۡقوَن إِلَۡيِهم بِٱلَۡمَوده
 ِ ن تُۡؤِمُنواْ بِٱَّلله

َ
 َرب ُِكۡم إِن  ُيخۡرُِجوَن ٱلرهُسوَل َوِإيهاُكۡم أ

وَن   ِۚ تُِسرُّ ُكنُتۡم َخرَۡجُتۡم ِجَهَٰٗدا فِي َسبِيلِى َوٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاتِي
ۡعلَنُتۡمْۚ َوَمن  

َ
ۡخَفۡيُتۡم َوَمآ أ

َ
ۡعلَُم بَِمآ أ

َ
نَا۠ أ

َ
ةِ َوأ إِلَۡيِهم بِٱلَۡمَوده

بِيلِ   ١ َيۡفَعلُۡه ِمنُكۡم َفَقۡد َضله َسَوآَء ٱلسه

شما دست یابند، دشمنانتان خواهند بود و   . اگر آنها بر2

گشایند و دوست دارند که شما به آزارتان دست و زبان می

 ]نیز[ کافر گردید.

ۡعَداٗٓء َويَبُۡسُطٓواْ إِلَۡيُكۡم  
َ
إِن َيۡثَقُفوُكۡم يَُكونُواْ لَُكۡم أ

وِٓء َوَودُّواْ لَۡو  لِۡسنََتُهم بِٱلسُّ
َ
يِۡدَيُهۡم َوأ

َ
 ٢ تَۡكُفُرونَ أ

. روز قیامت، خویشاوندانتان و فرزندانتان هرگز سودی به  3

اندازد حالتان نخواهند داشت. هللا در میان شما جدایی می

 دهید بیناست.و هللا به آنچه انجام می

ۡوَلَُٰدُكۡمْۚ يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ  
َ
رَۡحاُمُكۡم َولَٓا أ

َ
لَن تَنَفَعُكۡم أ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير  َيۡفِصُل بَيَۡنُكۡمْۚ َوٱ   ٣ َّلله

که با او بودند . یقیناً در ]زندگِی[ ابراهیم و کسانی 4

سرمشق خوبی برایتان وجود دارد؛ آنگاه که به قوم خود  

کنید گفتند: »ما از شما و از آنچه غیر از هللا عبادت می

ایم، و میان ما و شما دشمنی بیزاریم؛ به شما کافر شده

شگی پدید آمده است، تا وقتی که به هللا  و کینۀ همی

یگانه ایمان آورید«؛ مگر این سخن ابراهیم ]که قابل پیروی  

نیست، آنگاه[ که به پدرش ]آزر[ گفت: »من برایت آمرزش 

کنم و در برابر هللا برای تو اختیارِ چیزی را ندارم«.  طلب می

پروردگارا، بر تو توکل کردیم و به سوی تو روی آوردیم و 

 بازگشت ]همه[ به سوی توست. 

ۥٓ إِۡذ   هِذيَن َمَعُه ۡسَوٌة َحَسَنة  فِٓي إِبَۡرَٰهِيَم َوٱل
ُ
قَۡد َكانَۡت لَُكۡم أ

ا َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن   قَالُواْ لَِقۡوِمِهۡم إِنها بَُرَٰٓءُؤاْ ِمنُكۡم َوِممه
ِ َكَفۡرنَا بُِكۡم َوبََدا بَيَۡنَنا َوبَۡيَنُكُم ٱلَۡعَدََٰوُة   َوٱلَۡبۡغَضآُء  ٱَّلله

بِيهِ  
َ
ها قَۡوَل إِبَۡرَٰهِيَم لِأ ۥٓ إِل ِ وَۡحَدهُ بًَدا َحتهيَٰ تُۡؤِمُنواْ بِٱَّلله

َ
أ

بهَنا   ِ ِمن َشۡيٖءِۖ ره ۡملُِك لََك ِمَن ٱَّلله
َ
ۡسَتۡغفَِرنه لََك َوَمآ أ

َ
لَأ

نَبَۡنا َوِإلَۡيَك ٱلَۡمِصيرُ 
َ
 ٤ َعلَۡيَك تَوَكهلَۡنا َوِإلَۡيَك أ

وردگارا، ما را دستخوشِ ]فتنۀ[ کافران قرار مده و ما را  . پر5

 بیامرز ای پروردگار ما؛ همانا تو پیروزمنِد حکیمی«.
ۖۡ إِنهَك   هِذيَن َكَفُرواْ َوٱۡغفِۡر لََنا َربهَنآ َربهَنا لَا َتجَۡعلَۡنا فِۡتَنٗة ل ِل

نَت ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 
َ
 ٥ أ

براهیم و یارانش[  . مسلماً در ]زندگی[ آنها ]= ا6

که به هللا   سرمشق خوبی برای شماست، برای کسانی 

کس رویگردان شود ]بداند و روز قیامت امید دارند؛ و هر 

 نیازِ ستوده است.که[ هللا بی

  َ ۡسَوٌة َحَسَنة  ل َِمن كَاَن يَرُۡجواْ ٱَّلله
ُ
لََقۡد َكاَن لَُكۡم فِيِهۡم أ
ْۚ َوَمن َيَتوَ  َ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميدُ َوٱلَۡيۡوَم ٱٓأۡلِخَر  ٦ له فَإِنه ٱَّلله

. امید است که هللا میان شما و کسانی ]از مشرکان[ که  7

شان، پیوند[  اید ]با اسالم آوردنها دشمنی داشتهبا آن

دوستی ]و محبت[ برقرار کند؛ و هللا تواناست؛ و هللا  

 آمرزندۀ مهربان است.

ن َيجَۡعَل بَ 
َ
ُ أ ِۡنُهم  ۞َعَسي ٱَّلله هِذيَن عَاَدۡيُتم م  يَۡنُكۡم َوبَيَۡن ٱل

ُ َغُفور  رهِحيم   ْۚ َوٱَّلله ُ قَِدير  ْۚ َوٱَّلله ٗة َوده  ٧ مه
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کردن و رعایت عدالت نسبت به  . هللا شما را از نیکی 8

اند و شما را از  کسانی که در ]امر[ دین، با شما نجنگیده

گمان، هللا  کند. بینمی اند، نهی دیارتان بیرون نکرده 

 پیشگان را دوست دارد.عدالت

يِن َولَۡم   ِ هِذيَن لَۡم يَُقَٰتِلُوُكۡم فِي ٱلد  ُ َعِن ٱل َُٰكُم ٱَّلله ها َيۡنَهى ل
  َ وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ إِلَۡيِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله ن َتبَرُّ

َ
َٰرُِكۡم أ ِن دَِي ُيخۡرُِجوُكم م 

 ٨ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطينَ 

کند که ا شما را از دوستی با کسانی نهی می. ]او[ تنه9

اند و شما را از دیارتان بیرون در ]امر[ دین با شما جنگیده

اند؛ و راندِن شما ]به دیگران[ کمک کردهاند و بر بیرون  کرده

 کس با آنان دوستی کند، آنان همان ستمکارانند.هر 

َٰتَ  هِذيَن َق ُ َعِن ٱل َُٰكُم ٱَّلله ِيِن  إِنهَما َيۡنَهى لُوُكۡم فِي ٱلد 
ن  

َ
َٰرُِكۡم َوَظََٰهُرواْ عَلَىَٰٓ إِۡخَراِجُكۡم أ ِن دَِي ۡخرَُجوُكم م 

َ
َوأ

َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه
ُ
هُهۡم فَأ هوُۡهۡمْۚ َوَمن َيَتَول  ٩ تََول

که زنان مؤمِن  اید، هنگامی که ایمان آورده. ای کسانی 10

ایید ]تا از صحت آیند، آنها را بیازممهاجر نزد شما می 

ایمانشان آگاه گردید[؛ هللا به ایمانشان داناتر است. اگر 

آنان را ]زنانی[ مؤمن یافتید، آنها را به سوی کافران 

بازنگردانید. نه این ]زنان مؤمن[ بر آنان ]= کافران[ حاللند، 

کافر[ بر این ]زنان[ حاللند؛ و هر چه   و نه آن ]مردان

اند، هریه[ خرج ]این زنان[ کرده]شوهران کافر به عنوان م

به آنها بدهید؛ و بر شما گناهی نیست که پس از آنکه  

هایشان را پرداختید ]و پس از انقضای عده،[ با آنان مهریه

داشتن پیوند زناشویی با[ زنان کافر، ازدواج کنید؛ و به ]نگه

پایبند نباشید؛ ]و اگر زنان شما مرتد شدند و نزِد کافران 

هایشان کنید[ و آنچه را ]به عنوان مهریه[ خرج رفتند، ر

اید ]از کافران[ مطالبه کنید؛ و ]کافران نیز[ آنچه را  کرده

اند ]از شما[ مطالبه کنند. این حکِم هللا است که  خرج کرده 

 کند؛ و هللا دانای حکیم است.در میان شما داوری می

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َجآَءُكمُ  َها ٱل يُّ
َ
أ  ٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت ُمَهَِٰجَرَٰٖت  َيَٰٓ

ۖۡ فَإِۡن َعلِۡمُتُموُهنه ُمۡؤِمَنَٰٖت   ۡعلَُم بِإِيَمَٰنِِهنه
َ
ُ أ ۖۡ ٱَّلله فَٱۡمَتِحُنوُهنه

هُهۡم َولَا ُهۡم َيحِلُّوَن   ارِِۖ لَا ُهنه ِحل   ل فَلَا تَرِۡجُعوُهنه إِلَي ٱلُۡكفه
ْْۚ َولَا ُجَناحَ  نَفُقوا

َ
آ أ ۖۡ َوَءاتُوُهم مه ن تَنِكُحوُهنه  لَُهنه

َ
 َعلَۡيُكۡم أ

ْۚ َولَا ُتۡمِسُكواْ بِعَِصِم ٱلَۡكَوافِرِ   ُجورَُهنه
ُ
إَِذآ َءاتَيُۡتُموُهنه أ

  ِ َٰلُِكۡم ُحۡكُم ٱَّلله ْْۚ َذ نَفُقوا
َ
نَفۡقُتۡم َولۡيَۡسـ َلُواْ َمآ أ

َ
وَۡسـ َلُواْ َمآ أ

ُ َعلِيٌم َحِكيم    ١٠ َيحُۡكُم بَيَۡنُكۡمۖۡ َوٱَّلله

ر یکی از همسران شما به سوی کافران رفت ]و . اگ11

ها پرداخت نکردند[، اش را از کافران طلب کردید و آنمهریه

آنگاه شما ]در جنگ بر آنان پیروز شدید و[ و از آنان غنیمت 

که همسرانشان ]به سوی کفار[ گرفتید، به کسانی 

اند ]از غنایم[ اند، همانند آنچه را که خرج کردهرفته

 ید؛ و از هللا که شما به او ایمان دارید پروا کنید.بپرداز

ارِ َفَعاَقۡبُتۡم  ۡزَوَِٰجُكۡم إِلَي ٱلُۡكفه
َ
ِۡن أ َوِإن فَاتَُكۡم َشۡيء  م 

  َ ْْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله نَفُقوا
َ
ِۡثَل َمآ أ ۡزَوَُٰجُهم م 

َ
هِذيَن َذَهَبۡت أ فَـ َاتُواْ ٱل

نُتم بِهِۦ ُمۡؤِمُنونَ 
َ
هِذٓي أ  ١١ ٱل

که زنان مؤمن نزد تو آمدند تا با تو   ای پیامبر، هنگامی. 12

بیعت کنند که چیزی را با هللا شریک نسازند و دزدی نکنند  

و مرتکب زنا نشوند و فرزندان خود را نکشند و فرزندی را به  

دروغ به شوهرانشان نسبت ندهند و در کارهای نیک از تو  

برایشان آمرزش  نافرمانی نکنند، با آنان بیعت کن و از هللا

 گمان، هللا آمرزندۀ مهربان است.بخواه. بی

ها   ن ل
َ
ِبيُّ إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمۡؤمَِنَُٰت ُيَبايِۡعَنَك عَلَىَٰٓ أ َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ا َولَا يَۡسرِۡقَن َولَا يَۡزنِيَن َولَا َيۡقُتلَۡن   ِ َشۡيـ ٗ يُۡشِرۡكَن بِٱَّلله
تِيَن بِبُ 

ۡ
ۡوَلََٰدُهنه َولَا يَأ

َ
يِۡديِهنه  أ

َ
ۡهَتَٰٖن َيۡفتَِريَنُهۥ َبيَۡن أ

رُۡجلِِهنه َولَا َيۡعِصيَنَك فِي َمۡعُروٖف َفَبايِۡعُهنه َوٱۡسَتۡغفِۡر  
َ
َوأ

َ َغُفور  رهِحيم   ْۚ إِنه ٱَّلله َ  ١٢ لَُهنه ٱَّلله
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اید، با قومی که هللا بر آنان که ایمان آورده. ای کسانی 13

ی نکنید. آنها از آخرت خشم ]و غضب[ گرفته است دوست

گونه که کافران، ]به سبب کفر به  نومید هستند، همان 

رستاخیز[ از ]دوباره زنده شدن[ گورخفتگان ]در قیامت[ 

 نومیدند.

ُ َعلَۡيِهۡم قَۡد   هۡواْ قَۡوًما َغِضَب ٱَّلله هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتَتَول َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡصَحَِٰب  يَئُِسواْ ِمَن ٱٓأۡلِخَرةِ َكَما 
َ
اُر ِمۡن أ يَئَِس ٱلُۡكفه

 ١٣ ٱلُۡقُبورِ 
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صٔف سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ها و آنچه در زمین است، تسبیح هللا را  . آنچه در آسمان1

 گویند؛ و او پیروزمنِد حکیم است.می
ۡرِضِۖ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز  

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َسبهَح َّلِله

 ١ ٱلۡحَِكيمُ 

گویید اید، چرا چیزی را می. ای کسانی که ایمان آورده2

 کنید؟که ]به آن[ عمل نمی
هِذيَن َءاَمُنواْ لَِم َتُقولُوَن َما لَا َتۡفَعلُونَ  َها ٱل يُّ

َ
أ  ٢ َيَٰٓ

هللا سخت ناپسند ]و موجب خشم[ است که  . نزد 3

 کنید. چیزی را بگویید که ]به آن[ عمل نمی
ن َتُقولُواْ َما لَا َتۡفَعلُونَ 

َ
ِ أ  ٣ َكبَُر َمۡقًتا ِعنَد ٱَّلله

گمان، هللا کسانی را که چون بنیانی آهنین، صف . بی4

 کنند دوست دارد. بسته ]و[ در راه او پیکار می
َ ُيحِ  نهُهم ُبۡنَيَٰن   إِنه ٱَّلله

َ
ا َكأ هِذيَن يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيلِهِۦ َصف ٗ بُّ ٱل

ۡرُصوص    ٤ مه

. و ]ای پیامبر، به یاد آور[ هنگامی را که موسی به  5

قومش گفت: »ای قوم من، چرا به من آزار ]و اذیت[ 

گمان، من فرستادۀ دانید بی که میرسانید، در حالی می

نان چون ]از حق[ منحرف هللا به سوی شما هستم؟« آ

هایشان را منحرف ساخت؛ و هللا قوِم شدند، هللا دل

 کند.نافرمان را هدایت نمی 

ن ِي  
َ
َوِإۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِۦ َيََٰقوِۡم لَِم تُۡؤُذونَنِي َوَقد تهۡعلَُموَن أ

ُ قُلُوبَُهۡمْۚ  َزاَغ ٱَّلله
َ
ا َزاُغٓواْ أ ِ إِلَۡيُكۡمۖۡ فَلَمه ُ لَا  رَُسوُل ٱَّلله  َوٱَّلله

 ٥ َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

که عیسی ـ پسر مریم ـ گفت:    . و ]به یاد آور[ هنگامی6

گمان، من فرستادۀ هللا به سوی  اسرائیل، بی»ای بنی

شما هستم. آنچه از تورات را که پیش از من بوده تصدیق  

دهنده به رسولی هستم که بعد از  کنم و ]نیز[ مژدهمی

که او ]=   آید و نامش "احمد" است«. اما هنگامیمی من

ها ]و دالیل روشن[ به سوی آنان آمد، احمد[ با معجزه

 گفتند: »این جادوی آشکاری است«. 

  ِ َِٰٓءيَل إِن ِي رَُسوُل ٱَّلله َوِإۡذ قَاَل ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم َيََٰبنِٓي إِۡسَر
ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديه   ِ َصد  َرُۢا بِرَُسوٖل  إِلَۡيُكم مُّ ِ َٰةِ َوُمبَش  ۡوَرى ِمَن ٱلته

ا َجآَءُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت قَالُواْ   ۡحمَُدۖۡ فَلَمه
َ
ۥٓ أ تِي ِمنُۢ َبۡعِدي ٱۡسُمُه

ۡ
يَأ

بِين    ٦ َهََٰذا ِسۡحر  مُّ

کسی است که بر هللا دروغ . چه کسی ستمکارتر از آن 7

  شود؟ و هللاکه به ]دین[ اسالم دعوت میببندد، در حالی 

 کند.گروه ستمکاران را هدایت نمی

ِ ٱلَۡكِذَب وَُهَو يُۡدَعيَٰٓ إِلَي   ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
َوَمۡن أ

َٰلِِمينَ  ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلظه  ٧ ٱلۡإِۡسَلَِٰمِۚ َوٱَّلله

خواهند نورِ هللا را با دهان خود خاموش کنند؛ . آنها می8

کنندۀ نور خویش است؛ هر چند کافران کاملو]لی[ هللا 

 خوششان نیاید.

ُ ُمتِمُّ نُورِهِۦ َولَۡو   َٰهِِهۡم َوٱَّلله فَۡو
َ
ِ بِأ يُرِيُدوَن لُِيۡطفِـ ُواْ نُوَر ٱَّلله

َٰفُِرونَ   ٨ َكرَِه ٱلَۡك

. او ذاتی است که فرستادۀ خود را با هدایت و دین حق  9

پیروز گردانَد؛ هر چند فرستاد، تا آن را بر همۀ ادیان 

 مشرکان خوششان نیاید.

ِ لُِيۡظِهَرُهۥ عَلَى   ۡرَسَل رَُسولَُهۥ بِٱلُۡهَدىَٰ َوِديِن ٱلۡحَق 
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

يِن ُكل ِهِۦ َولَۡو َكرَِه ٱلُۡمۡشِرُكونَ  ِ  ٩ ٱلد 
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خواهید[ شما اید، آیا ]می. ای کسانی که ایمان آورده10

ه شما را از عذاب دردناک را به تجارتی راهنمایی کنم ک

 دهد؟نجات 

ِۡن   ُدلُُّكۡم عَلَىَٰ تَِجََٰرةٖ تُنِجيُكم م 
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َهۡل أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

لِيمٖ 
َ
 ١٠ َعَذاٍب أ

هایتان . به هللا و پیامبرش ایمان بیاورید و با اموال و جان11

تر در راِه هللا جهاد کنید. اگر بدانید، این ]کار[ برای شما به

 است.

  ِ ِ َورَُسولِهِۦ َوتَُجَِٰهُدوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله تُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله
َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتۡم   نُفِسُكۡمْۚ َذ

َ
َٰلُِكۡم َوأ ۡمَو

َ
بِأ

 ١١ َتۡعلَُمونَ 

بخشد و شما  . ]اگر چنین کردید، ]هللا[ گناهانتان را می12

جویبارها از زیر   کند کههایی ]از بهشت[ وارد میرا در باغ

های پاکیزه در بهشت ]درختان[ آن جاری است و در خانه

 دهد[. این کامیابی بزرگی است.جاویدان ]جای می 

َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها   َيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوبَُكۡم َويُۡدِخلُۡكۡم َجنه
َٰلَِك ٱلَۡفوۡ  َِٰت َعۡدٖنِۚ َذ نَۡهَُٰر َوَمَسَِٰكَن َطي َِبٗة فِي َجنه

َ
ُز  ٱلۡأ

 ١٢ ٱلَۡعِظيمُ 

. و ]نعمت[ دیگری که آن را دوست دارید ]نیز به شما 13

فرماید که آن،[ یاری از سوی هللا و پیروزِی عنایت می

 نزدیک است؛ و مؤمنان را ]به این پیروزی[ بشارت ده.

ِر   ِ ُۗ َوبَش  ِ َوَفۡتح  قَرِيب  َِن ٱَّلله ۡخَرىَٰ ُتحِبُّوَنَهاۖۡ نَۡصر  م 
ُ
َوأ

 ١٣ ينَ ٱلُۡمۡؤِمنِ 

اید، یاوراِن ]دین[ هللا  که ایمان آورده . ای کسانی14

ـ به حواریون  گونه که عیسی ـ پسر مریم باشید؛ همان 

گفت: »چه کسانی یاوران من ]در دعوت[ به سوی هللا  

هستند؟« حواریون گفتند: »ما یاوران ]دیِن[ هللا هستیم«.  

گروهی کافر اسرائیل ایمان آوردند و سپس گروهی از بنی

شدند. آنگاه ما کسانی را که ایمان آورده بودند بر  

دشمنانشان نیرو ]و توانایی[ دادیم، و سرانجام پیروز 

 شدند. 

ِ َكَما قَاَل ِعيَسي ٱۡبُن  نَصاَر ٱَّلله
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ ُكونُٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ِۡۖ نَصارِٓي إِلَي ٱَّلله
َ
 قَاَل ٱلۡحََوارِيُّوَن َنحُۡن  َمۡريََم لِلَۡحَوارِي ِـَۧن َمۡن أ

  ۡۖ آئَِفة  َِٰٓءيَل َوَكَفَرت طه ِنُۢ بَنِٓي إِۡسَر آئَِفة  م  ِۖۡ فَـ َاَمَنت طه نَصاُر ٱَّلله
َ
أ

ۡصَبُحواْ َظَِٰهرِينَ 
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ عَلَىَٰ َعُدو ِهِۡم فَأ يهۡدنَا ٱل

َ
 ١٤ فَأ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ها و آنچه در زمین است، تسبیحِ هللا را  . آنچه در آسمان1

 گویند؛ ]هللا[ که فرمانروا، منز ه ]و[ پیروزمنِد حکیم است.می
َِٰت َوَما فِي  َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه ۡرِض ٱلَۡملِِك  يَُسب ُِح َّلِله

َ
ٱلۡأ

وِس ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِكيمِ   ١ ٱلُۡقدُّ

سوادان، پیامبری از میان . و ذاتی است که از میان بی2

خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها بخوانَد و آنان را پاک  

گردانَد و کتاب ]= قرآن[ و حکمت ]= سنت[ به آنان 

این]که پیامبر به  بیاموزاند؛ و به راستی که آنان پیش از 

 سویشان فرستاده شود[، در گمراهِی آشکاری بودند.

ِۡنُهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم   ِي ِـَۧن رَُسولٗا م  م 
ُ
هِذي َبَعَث فِي ٱلۡأ ُهَو ٱل

ِيِهۡم َويَُعل ُِمُهُم ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة َوِإن َكانُواْ   َءاَيَٰتِهِۦ َويَُزك 
بِ   ٢ ينٖ ِمن َقۡبُل لَِفى َضَلَٰٖل مُّ

. و ]این پیامبر نیز[ به سوی قومی دیگر از ایشان که هنوز  3

اند ]و بعدها به دنیا خواهند آمد، به اینان ملحق نشده

 ناپذیرِ حکیم است.مبعوث شده است[؛ و او تعالی شکست

ا يَلَۡحُقواْ بِِهۡمْۚ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ   ٣ َوَءاَخرِيَن ِمۡنُهۡم لَمه

کس که بخواهد   هللا است که آن را به هر. این فضلِ 4

 بخشد؛ و هللا دارای فضل عظیم است. می
ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل   ْۚ َوٱَّلله ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء َٰلَِك فَۡضُل ٱَّلله َذ

 ٤ ٱلَۡعِظيمِ 

. َمَثل کسانی که ]عمل به[ تورات به آنان تکلیف شد ولی 5

مانند خری  آن را ]چنان که باید و شاید[ رعایت نکردند،

کند، ]اما چیزی از آن  هایی را حمل میاست که کتاب

فهمد[. چه بد است َمَثل گروهی که آیات الهی را  نمی 

 کند.تکذیب کردند! و هللا گروه ستمکاران را هدایت نمی

ََٰة ُثمه لَۡم َيحِۡملُوَها َكَمَثِل ٱلۡحَِمارِ   ۡوَرى هِذيَن ُحم ِلُواْ ٱلته َمَثُل ٱل
 
َ
ِْۚ  َيحِۡمُل أ بُواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله هِذيَن َكذه ۡسَفاَرُۢاْۚ بِۡئَس َمَثُل ٱلَۡقۡوِم ٱل

َٰلِِمينَ  ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم ٱلظه  ٥ َوٱَّلله

. بگو: »ای یهود، اگر گمان دارید که ]تنها[ شما دوستان 6

گویید، مرگ را آرزو  هللا هستید نه مردم دیگر، اگر راست می

 کنید«.

يُّ 
َ
أ ِ ِمن  قُۡل َيَٰٓ ۡولَِيآُء َّلِله

َ
نهُكۡم أ

َ
هِذيَن َهاُدٓواْ إِن زََعۡمُتۡم أ َها ٱل

اِس َفَتَمنهُواْ ٱلَۡموَۡت إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ   ٦ ُدوِن ٱلنه

اند، هرگز آن آرزو  . ولی آنها به خاطر آنچه از پیش فرستاده7

 را نخواهند کرد؛ و هللا ]از حاِل[ ستمکاران آگاه است.
  ُۢ ُ َعلِيُم يِۡديِهۡمْۚ َوٱَّلله

َ
َمۡت أ بََدُۢا بَِما قَده

َ
ۥٓ أ َولَا َيَتَمنهۡونَُه

َٰلِِمينَ   ٧ بِٱلظه

کنید، یقیناً  . ]ای پیامبر،[ بگو: »آن مرگی که از آن فرار می8

به شما خواهد رسید؛ سپس به سوی ]هللا، آن[ دانای 

نچه  شوید؛ آنگاه شما را از آغیب و آشکار بازگردانده می

 سازد«.دادید آگاه می انجام می

وَن ِمۡنُه فَإِنهُهۥ ُمَلَٰقِيُكۡمۖۡ ُثمه   هِذي تَفِرُّ قُۡل إِنه ٱلَۡمۡوَت ٱل
َهََٰدةِ َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم   َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه تَُردُّوَن إِلَيَٰ َع

 ٨ َتۡعَملُونَ 

ماز روز که برای ناید، هنگامی . ای کسانی که ایمان آورده9

جمعه، اذان گفته شد، به سوی ]نماز و[ ذکرِ هللا بشتابید 

]و درنگ نکنید[، و خرید و فروش را رها کنید. اگر بدانید، این  

 شود[ برایتان بهتر است.]کاری که به شما دستور داده می

ةِ ِمن يَۡوِم ٱلۡجُُمعَ  لَوَٰ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي لِلصه َها ٱل يُّ
َ
أ ةِ  َيَٰٓ

َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم إِن   ِ َوَذُرواْ ٱلَۡبۡيَعْۚ َذ فَٱۡسَعۡواْ إِلَيَٰ ذِۡكرِ ٱَّلله
 ٩ ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 
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که نماز پایان یافت، ]برای کسب رزق و . و هنگامی 10

روزی[ در زمین پراکنده شوید و از فضِل هللا طلب کنید؛ و هللا  

 را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید.

ۡرِض َوٱۡبَتُغواْ ِمن  فَإِ 
َ
ُة فَٱنتَِشُرواْ فِي ٱلۡأ لَوَٰ َذا قُِضَيِت ٱلصه

َ َكثِيٗرا لهَعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ  ِ َوٱۡذُكُرواْ ٱَّلله  ١٠ فَۡضِل ٱَّلله

که تجارت یا . ]ای پیامبر، برخی از این مردم[ هنگامی 11

ای ببینند، ]از اطراِف تو[ به سوی آن پراکنده سرگرمی 

کنند. بگو: »آنچه  د و تو را ایستاده ]بر منبر[ رها میشونمی

در نزد هللا است، بهتر از سرگرمی و تجارت است؛ و هللا  

 دهنده است«. بهترین روزی

ٓواْ إِلَۡيَها َوتََرُكوَك قَآئِٗماْۚ قُۡل َما   ۡو لَۡهًوا ٱنَفضُّ
َ
ۡواْ تَِجََٰرةً أ

َ
َوِإَذا َرأ

َِن ٱللههۡ  ِ َخيۡر  م  ُ َخيُۡر  ِعنَد ٱَّلله َِجََٰرةِِۚ َوٱَّلله وِ َوِمَن ٱلت 
َٰزِقِينَ   ١١ ٱلره
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خورند و[  . هنگامی که منافقان نزد تو آیند، ]سوگند می1

دهیم که یقیناً تو فرستادۀ هللا میگویند: »ما گواهی می

گمان، تو فرستادۀ او داند که بیهستی«؛ و هللا می

دهد که منافقان یقیناً دروغگو  هستی؛ و هللا گواهی می

 هستند.

  ُ ُِۗ َوٱَّلله إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن قَالُواْ نَۡشَهُد إِنهَك لَرَُسوُل ٱَّلله
َِٰذبُونَ َيۡعلَُم إِنهَك  ُ يَۡشَهُد إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن لََك  ١ لَرَُسولُُهۥ َوٱَّلله

اند، در نتیجه ]مردم  . آنها سوگندهای خود را سپر ساخته2

اند. به راستی که آنان چه بد را[ از راه هللا بازداشته

 کنند!می

ِْۚ إِنه  واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله يَۡمََٰنُهۡم ُجنهٗة فََصدُّ
َ
خَُذٓواْ أ ُهۡم َسآَء َما  ٱته

 ٢ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

. این به خاطر آن است که آنها ایمان آوردند، سپس کافر 3

هایشان ُمهر نهاده شده، پس  شدند؛ آنگاه بر دل

 یابند.درنمی 

نهُهۡم َءاَمُنواْ ُثمه َكَفُرواْ َفُطبَِع عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم َفُهۡم لَا  
َ
َٰلَِك بِأ َذ

 ٣ َيۡفَقُهونَ 

که آنها را ببینی، جسم ]و ظاهر[ شان ]از   و هنگامی. 4

آراستگی و وقار[ تو را به شگفت آوَرد؛ و اگر ]سخن[  

شان[ به  گویند، ]به علت شیرینی و جذابی ت کالم

دهی. ]ای پیامبر[ گویی آنها ]در  سخنانشان گوش می

داده به دیوارند، ]که هیچ چیزی های تکیهمجلس تو[ چوب

کنند، و به سبب بزدلی[ هر بانگی ک نمیفهمند و درنمی 

پندارند. آنان دشمن ]حقیقی[ هستند؛ را علیه خود می

پس از آنان بر حذر باش. هللا آنها را بکشد! چگونه ]از حق[  

 شوند؟منحرف می

ۡجَساُمُهۡمۖۡ َوِإن َيُقولُواْ تَۡسَمۡع  
َ
ۡيَتُهۡم ُتۡعِجُبَك أ

َ
۞َوِإَذا َرأ

نهُهمۡ 
َ
َسنهَدة ۖۡ َيحَۡسُبوَن ُكله َصۡيَحٍة   لَِقۡولِِهۡمۖۡ َكأ ُخُشب  مُّ

هيَٰ يُۡؤَفُكونَ  ن
َ
ۖۡ أ ُ ََٰتلَُهُم ٱَّلله  ٤ َعلَۡيِهۡمْۚ ُهُم ٱلَۡعُدوُّ فَٱۡحَذۡرُهۡمْۚ َق

. و هنگامی که به آنها گفته شود: »بیایید تا رسول هللا  5

برای شما آمرزش بخواهد« ]از روی تمسخر و استهزا[ 

بینی که ]از  دهند، و آنها را میسرهایشان را تکان می

 ورزند.شوند و تکبر میسخنان تو[ رویگردان می

ۡواْ   ِ لَوه َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ يَۡسَتۡغفِۡر لَُكۡم رَُسوُل ٱَّلله
ۡسَتۡكبُِرونَ  وَن وَُهم مُّ ۡيَتُهۡم يَُصدُّ

َ
 ٥ ُرُءوَسُهۡم َوَرأ

زش بخواهی یا . برای آنها یکسان است که برایشان آمر6

گمان، هللا قوِم  بخشد. بینخواهی؛ هللا هرگز آنان را نمی

 کند.نافرمان را هدایت نمی 

ۡم لَۡم تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم لَن َيۡغفَِر  
َ
ۡسَتۡغَفۡرَت لَُهۡم أ

َ
َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم أ

َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم ٱلَۡفَِٰسقِينَ  ُ لَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله  ٦ ٱَّلله

گویند: »به کسانی که نزد  آنها کسانی هستند که می. 7

رسول هللا هستند ]چیزی[ انفاق نکنید تا ]از گِرد او[  

ها و زمین، از  های آسمانپراکنده شوند؛ حال آنکه گنجینه

 یابند. آِن هللا است؛ ولی منافقان درنمی

هِذيَن َيُقولُوَن لَا تُنفُِقواْ عَلَىَٰ َمۡن ِعنَد رَُسولِ  ِ َحتهيَٰ  ُهُم ٱل  ٱَّلله
ۡرِض َوَلَِٰكنه  

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ َخَزآئُِن ٱلسه ُْۗ َوَّلِله وا يَنَفضُّ

 ٧ ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن لَا َيۡفَقُهونَ 
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گویند: »اگر به مدینه بازگردیم، یقیناً صاحبان . آنها می8

کنند«؛ در حالی که  عزت، فرومایگان را از آنجا بیرون می

ادۀ او و مؤمنان است؛ ولی منافقان عزت، از آِن هللا و فرست

 دانند.نمی 

َعزُّ ِمۡنَها  
َ
َيُقولُوَن لَئِن رهَجۡعَنآ إِلَي ٱلَۡمِدينَةِ لَُيۡخرَِجنه ٱلۡأ

ُة َولِرَُسولِهِۦ َولِلُۡمۡؤِمنِيَن َوَلَِٰكنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن   ِ ٱلۡعِزه ْۚ َوَّلِله َذله
َ
ٱلۡأ

 ٨ لَا َيۡعلَُمونَ 

اید، اموال و فرزندانتان شما ایمان آورده. ای کسانی که 9

کس که چنین کند، آنان را از یاِد هللا غافل نکند؛ و هر 

 زیانکارانند.

ۡوَلَُٰدُكۡم  
َ
َٰلُُكۡم َولَٓا أ ۡمَو

َ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تُلِۡهُكۡم أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
َٰلَِك فَأ ِْۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذ َعن ذِۡكرِ ٱَّلله

 ٩ َخَِٰسُرونَ ٱلۡ 

ایم، ]در راه هللا[ انفاق . و از آنچه به شما روزی داده10

کنید، پیش از آنکه مرگ به سراغ یکی از شما آید و بگوید:  

»پروردگارا، ای کاش ]مرگ[ مرا مدت کمی به تأخیر 

انداختی تا ]در راه تو[ صدقه دهم و از نیکوکاران می

 باشم«.

ا َرَزۡق  نفُِقواْ ِمن مه
َ
َحَدُكُم  َوأ

َ
تَِي أ

ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقۡبِل أ َنَُٰكم م 

َق   ده صه
َ
َجٖل قَرِيٖب فَأ

َ
ۡرتَنِٓي إِلَيَٰٓ أ خه

َ
ِ لَۡولَٓا أ ٱلَۡمۡوُت َفَيُقوَل َرب 

َٰلِِحينَ  َِن ٱلصه ُكن م 
َ
 ١٠ َوأ

[ هر كس اجلش فرارسد، هرگز هللا ]آن را[ به  . و]لى11

 است.  كنید آگاهاندازد، و هللا از آنچه مىتأخیر نمى 
ُۢ بَِما   ُ َخبِيُر َجلَُهاْۚ َوٱَّلله

َ
ُ َنۡفًسا إَِذا َجآَء أ َر ٱَّلله ِ َولَن يَُؤخ 

 ١١ َتۡعَملُونَ 
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ها و آنچه در زمین است همه تسبیح  . آنچه در آسمان1

گویند. فرمانروایی از آِن اوست و سپاس ]و هللا را می

 ستایش نیز[ از آِن اوست؛ و او بر همه چیز تواناست.

َِٰت َوَما فِي  َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه ۡرِضِۖ لَُه ٱلُۡملُۡك َولَُه  يَُسب ُِح َّلِله
َ
ٱلۡأ

ِ َشۡيٖء قَِديرٌ 
 ١ ٱلۡحَۡمُدۖۡ وَُهَو عَلَىَٰ ُكل 

. او ذاتی است که شما را آفرید؛ ]گروهی[ از شما 2

کافرند و ]گروهی[ از شما مؤمن هستند؛ و هللا از آنچه  

 کنید آگاه است.می

ۡؤمِ  هِذي َخلََقُكۡم فَِمنُكۡم كَافِر  َوِمنُكم مُّ ُ  ُهَو ٱل ْۚ َوٱَّلله ن 
 ٢ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيرٌ 

ها و زمین را به حق آفرید و شما را ]در رِحم . آسمان3

مادرانتان[ شکل و صورت بخشید. و شکل و صورتتان را  

 نیکو ]و زیبا[ گرداند، و بازگشت ]همه[ به سوی اوست.

 ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡحَسَن  َخلََق ٱلسه

َ
َرُكۡم فَأ وََصوه

 ٣ ُصَوَرُكۡمۖۡ َوِإلَۡيهِ ٱلَۡمِصيرُ 

داند و آنچه را  ها و زمین است می. آنچه را که در آسمان4

کنید ]نیز[ دارید و آنچه را که آشکار میکه پنهان می

 هاست آگاه است. داند؛ و هللا از آنچه در سینهمی

ۡرِض 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو وَن َوَما  َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه  َويَۡعلَُم َما تُِسرُّ

ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ ُ َعلِيُم  ٤ ُتۡعلُِنوَنْۚ َوٱَّلله

که پیش از این کافر شدند، به شما  . آیا خبر کسانی5

نرسیده است؟ آنها ]طعم تلخ[ کیفر کار خود را چشیدند و 

 عذاب دردناکی خواهند داشت.

هِذيَن َكفَ  تُِكۡم َنَبُؤاْ ٱل
ۡ
لَۡم يَأ

َ
ُرواْ ِمن َقۡبُل فََذاقُواْ َوبَاَل  أ

لِيم  
َ
ۡمرِهِۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

َ
 ٥ أ

. این ]کیفر[ به سبب آن است که پیامبرانشان با معجزات 6

]و دالیل روشن[ به سوی آنان آمدند، اما ]آنها از روی تکبر[  

خواهد ما را هدایت گفتند: »آیا بشری ]مانند خودمان[ می

شدند و ]از حق[ روی گرداندند و هللا ]از   کند؟«. آنگاه کافر

 نیازِ ستوده است.نیاز بود؛ و هللا بیآنان و ایمانشان[ بی

بََشر   
َ
تِيِهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَقالُٓواْ أ

ۡ
نهُهۥ َكانَت تهأ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ُ غَ  ْۚ َوٱَّلله ُ ْۖۡ وهٱۡستَۡغَني ٱَّلله هوا نِيٌّ  َيۡهُدوَنَنا فََكَفُرواْ َوتََول
 ٦ َحمِيد  

که کافر شدند، گمان بردند که هرگز برانگیخته  . کسانی 7

نخواهند شد. بگو: »آری؛ به پروردگارم سوگند، یقیناً 

کردید به ]همه[ برانگیخته خواهید شد؛ آنگاه از آنچه می

 شما خبر خواهند داد؛ و این ]کار[ بر هللا آسان است«.

هِذيَن   ْْۚ قُۡل بَلَىَٰ َوَرب ِي لَُتۡبَعثُنه زََعَم ٱل ن لهن ُيۡبَعُثوا
َ
َكَفُرٓواْ أ

ِ يَِسير   َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ٧ ُثمه لَُتنَبهُؤنه بَِما َعِملُۡتۡمْۚ َوَذ

ایم ایمان . پس به هللا و پیامبرش و نوری که نازل کرده8

 دهید آگاه است.بیاورید؛ و هللا از آنچه انجام می
 ْ ُ بَِما  فَـ َاِمُنوا نَزلَۡناْۚ َوٱَّلله

َ
هِذٓي أ ِ َورَُسولِهِۦ َوٱلنُّورِ ٱل  بِٱَّلله

 ٨ َتۡعَملُوَن َخبِير  

آوَرد. آن  که ]همۀ[ شما را ]در محشر[ گرد می. روزی 9

روز، روز زیانمندی ]کافران، و سودمندی مؤمنان[ است؛ و 

هر کس به هللا ایمان آورد و کارهای شایسته انجام دهد،  

هایی ]از بهشت[ وارد بخشد و او را به باغان او را میگناه

کند که جویبارها زیر ]درختان[ آن جاری است؛ جاودانه می

 مانند. این کامیابی بزرگ است. در آن می

َغابُِنِۗ َوَمن يُۡؤِمنُۢ   َٰلَِك يَوُۡم ٱلته يَۡوَم َيجَۡمُعُكۡم لَِيۡوِم ٱلۡجَۡمِعِۖ َذ
ِ َويَۡعَمۡل َصَٰلِٗحا  ِۡر َعۡنُه َسي ِـ َاتِهِۦ َويُۡدِخلُۡه    بِٱَّلله يَُكف 

َٰلَِك   بَٗداْۚ َذ
َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ َجنه
 ٩ ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ 
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که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند، . و کسانی 10

  مانند؛ و چهآنان اهل آتش ]دوزخ[ند ]و[ جاودانه در آن می

 بد ]سرانجام و[ جایگاهی است!

ارِ   ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

 ١٠ َخَٰلِِديَن فِيَهاۖۡ َوبِئَۡس ٱلَۡمِصيرُ 

رسد، مگر به حکم ]و . هیچ مصیبتی ]به انسان[ نمی11

[ قلبش را  کس به هللا ایمان آوَرد، ]هللاقضا و قدر[ هللا؛ و هر 

 کند؛ و هللا به همه چیز داناست.هدایت می

  ِ ُِۗ َوَمن يُۡؤِمنُۢ بِٱَّلله ها بِإِذِۡن ٱَّلله ِصيَبٍة إِل َصاَب ِمن مُّ
َ
َمآ أ

ِ َشۡيٍء َعلِيم  
ُ بِكُل  ۚۥْ َوٱَّلله  ١١ َيۡهِد قَلَۡبُه

. از هللا اطاعت کنید و رسول را ]نیز[ اطاعت کنید. اگر 12

دانید، ]بدانید که گناه این رویگردانی بر ]از اطاعت[ روی بگر

ای جز ابالغِ آشکار خودتان است و[ فرستادۀ ما وظیفه

 ندارد.

هۡيُتۡم فَإِنهَما عَلَىَٰ   ْۚ فَإِن تََول ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
َوأ

 ١٢ رَُسولَِنا ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ 

حق[ جز او نیست؛ پس  ]به. هللا است که هیچ معبودی 13

 مؤمنان باید بر هللا توکل کنند.
ِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ها ُهَوْۚ وَعَلَى ٱَّلله ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل  ١٣ ٱَّلله

اید، به راستی که ]بعضی[ که ایمان آورده . ای کسانی14

از همسرانتان و فرزندانتان دشمنان شما هستند؛ ]چون  

دارند[؛ پس از آنها بر حذر  و جهاد بازمی شما را از یاد هللا

باشید؛ و اگر عفو کنید و ]از لغزشهایشان[ چشم بپوشید 

 گمان، هللا آمرزندۀ مهربان است.و ببخشید، بی

ا   ۡوَلَِٰدُكۡم َعُدو ٗ
َ
ۡزَوَِٰجُكۡم َوأ

َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنه ِمۡن أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ُفواْ َوتَۡصَفُحواْ َوَتۡغفُِرواْ فَإِنه  لهُكۡم فَٱۡحَذُروُهۡمْۚ َوِإن َتعۡ 
َ َغُفور  رهِحيمٌ   ١٤ ٱَّلله

. اموال و فرزندانتان فقط وسیلۀ آزمایش ]شما[ 15

 هستند؛ و هللا است که پاداش بزرگ نزد اوست.
ۡجٌر  

َ
ۥٓ أ ُ ِعنَدهُ ْۚ َوٱَّلله ۡوَلَُٰدُكۡم فِۡتَنة 

َ
َٰلُُكۡم َوأ ۡمَو

َ
إِنهَمآ أ

 ١٥ َعِظيم  

توانید، از هللا پروا کنید و ]حق را[ بشنوید  آنجا که می. تا 16

و فرمان برید و مالی برای ]مصلحت[ خودتان ]در راه هللا[  

که از ُبخل و حرِص نفس خویش در  انفاق کنید؛ و کسانی 

 امان بمانند، آنانند که رستگارند.

ِطيُعواْ 
َ
َ َما ٱۡسَتَطۡعُتۡم َوٱۡسَمُعواْ َوأ نفُِقواْ َخيٗۡرا  فَٱتهُقواْ ٱَّلله

َ
َوأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
نُفِسُكۡمُۗ َوَمن يُوَق ُشحه َنۡفِسهِۦ فَأ

َ
ل ِأ

 ١٦ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

. اگر به هللا قرض نیکو دهید، آن را برای شما چندین 17

آمرزد؛ و هللا قدرشناسِ بردبار کند و شما را میبرابر می 

 است.

َ قَۡرًضا َحَسٗنا  يَُضَٰعِۡفُه لَُكۡم َويَۡغفِۡر  إِن ُتۡقرُِضواْ ٱَّلله
ُ َشُكوٌر َحلِيمٌ   ١٧ لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

َهََٰدةِ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ  . ]او[ دانای پنهان و آشکار ]و[ پیروزمنِد حکیم است.18 َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه  ١٨ َع
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

. ای پیامبر، هرگاه خواستید زنان را طالق دهید، آنها را  1

در زمان ]آغاز[ عده طالق دهید ]یعنی پس از پاک شدن از  

حیض و پیش از آمیزش[، و حساب عد ه را نگه دارید، و از  

ن هللا که پروردگار شماست پروا کنید. نه شما آنها را ]تا پایا

هایشان بیرون کنید و نه آنها بیرون روند؛ مگر عده[ از خانه

آنکه کار زشتِ آشکاری ]مانند زنا[ مرتکب شوند؛ و این  

کس از حدود هللا تجاوز کند، حدود ]احکام[ هللا است؛ و هر 

دانی، شاید هللا مسلماً به خود ستم کرده است. تو نمی

بتی در دل زوجین  ای فراهم آوَرد ]و رغپس از آن، وضع تازه

 بیندازد که به صلح و آشتی منجر شود[. 

تِِهنه   ِبيُّ إَِذا َطلهۡقُتُم ٱلن َِسآَء َفَطل ُِقوُهنه لِعِده َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َ َربهُكۡمۖۡ لَا ُتخۡرُِجوُهنه ِمنُۢ   ۖۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ةَ ۡحُصواْ ٱلۡعِده
َ
َوأ

 
َ
هٓا أ َبي َِنةِٖۚ َوتِلَۡك  ُبُيوتِِهنه َولَا َيخۡرُۡجَن إِل تِيَن بَِفَِٰحَشةٖ مُّ

ۡ
ن يَأ

ۚۥْ لَا   ِ َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُه ِْۚ َوَمن َيَتَعده ُحُدوَد ٱَّلله ُحُدوُد ٱَّلله
ۡمٗرا

َ
َٰلَِك أ َ ُيحِۡدُث َبۡعَد َذ  ١ تَۡدرِي لََعله ٱَّلله

شان به سر  . و هنگامی که ]آنها را طالق دادید و[ عده2

دارید یا به طرز  ای نگهشایسته رسید، آنان را به طرز

ای از آنها جدا شوید؛ و دو مرد عادل از خودتان را  شایسته

گواه بگیرید و شهادت را برای هللا برپا دارید. این ]حکمی 

است[ که هر کس به هللا و روز قیامت ایمان دارد، به آن  

کس که از هللا بترسد، راه   شود؛ و هرپند و اندرز داده می

 دهدبرای او قرار مینجاتی 

ۡو فَارِقُوُهنه  
َ
ۡمِسُكوُهنه بَِمۡعُروٍف أ

َ
َجلَُهنه فَأ

َ
فَإَِذا بَلَۡغَن أ

َهََٰدةَ   قِيُمواْ ٱلشه
َ
ِنُكۡم َوأ ۡشِهُدواْ َذَوۡي َعۡدٖل م 

َ
بَِمۡعُروٖف َوأ

ِ َوٱلَۡيوِۡم  َٰلُِكۡم يُوَعُظ بِهِۦ َمن َكاَن يُۡؤِمُن بِٱَّلله ِْۚ َذ ٱٓأۡلِخرِِۚ  َّلِله
هُهۥ َمخۡرَٗجا  َ َيجَۡعل ل  ٢ َوَمن َيتهِق ٱَّلله

دهد؛ و هر . و او را از جایی که گمان ندارد، روزی می3

کس بر هللا توکل کند، او تعالی برایش کافی است. 

رسانَد. مسل ماً هللا گمان، هللا فرمان خود را به انجام میبی

 ای قرار داده است.برای هر چیزی اندازه

ِ َفُهَو   َويَۡرُزقُۡه ِمۡن َحۡيُث لَا َيحۡتَِسُبْۚ َوَمن َيَتوَكهۡل عَلَى ٱَّلله
ِ َشۡيٖء  

ُ لِكُل  ِۚۦْ قَۡد َجَعَل ٱَّلله ۡمرِه
َ
َ َبَٰلُِغ أ ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله َحۡسُبُه

 ٣ قَۡدٗرا

. و کسانی از زنانتان که ]به سبب سن زیاد و ...[ از  4

ر چگونگی عده آنان[  اند، اگر ]دعادت ماهانه مأیوس شده

شک کردید، عد ۀ آنان سه ماه است، و زنانی که عادت 

[. و عد ۀ زنان شان سه ماه استاند ]نیز عدهماهانه نديده 

باردار این است که وضع حمل کنند؛ و هر کس از هللا  

 سازد.بترسد، ]هللا[ کارش را برایش آسان می

 ِ َٰٓـ ِي يَئِۡسَن ِمَن ٱلَۡمِحيِض ِمن ن  َسآئُِكۡم إِِن ٱۡرتَبُۡتۡم  َوٱله
ۡحمَاِل 

َ
ْوَلَُٰت ٱلۡأ

ُ
َٰٓـ ِي لَۡم َيحِۡضَنْۚ َوأ ۡشُهرٖ َوٱله

َ
ََٰثُة أ ُتُهنه ثََل فَعِده

هُهۥ ِمۡن   َ َيجَۡعل ل ْۚ َوَمن َيتهِق ٱَّلله ن يََضۡعَن َحمۡلَُهنه
َ
َجلُُهنه أ

َ
أ

ۡمرِهِۦ يُۡسٗرا 
َ
 ٤ أ

کرده است؛ و هر . این، فرمان هللا است که بر شما نازل 5

زداید ]و کس از هللا پروا کند، هللا گناهانش را از او می

 گردانَد.بخشد[ و پاداش او را بزرگ میمی

ِۡر َعۡنُه   َ يَُكف  ۥٓ إِلَۡيُكۡمْۚ َوَمن َيتهِق ٱَّلله نَزلَُه
َ
ِ أ ۡمُر ٱَّلله

َ
َٰلَِك أ َذ

ۡجًرا 
َ
ۥٓ أ  ٥ َسي ِـ َاتِهِۦ َويُۡعِظۡم لَُه
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مطلقه[ را در حد توان خود، هر جا که  . آنان ]= زنان 6

خودتان سکونت دارید ]و در توانایِی شماست[ سکونت  

دهید، و به آنها زیان نرسانید تا ]عرصه را[ بر آنان تنگ کنید 

]و پیش از پایان عده، به ترک منزل مجبور شوند[؛ و اگر 

باردار هستند، نفقۀ آنها را بدهید تا وضع حمل کنند. اگر 

دهند، مزدشان را بپردازید را[ برای شما شیر می ]فرزندتان

و ]این کار را[ به نیکی و با مشورت یکدیگر انجام دهید؛ و  

اگر به توافق نرسیدید، زن دیگری ]به درخواست شوهر،[  

 او را شیر دهد. 

وُهنه   ِن وُۡجِدُكۡم َولَا تَُضآرُّ ۡسِكُنوُهنه ِمۡن َحۡيُث َسَكنُتم م 
َ
أ

نفُِقواْ َعلَۡيِهنه  
َ
ْوَلَِٰت َحمٖۡل فَأ

ُ
ْۚ َوِإن ُكنه أ لُِتَضي ُِقواْ َعلَۡيِهنه

ُجورَُهنه  
ُ
ۡرَضۡعَن لَُكۡم فَـ َاتُوُهنه أ

َ
ْۚ فَإِۡن أ َحتهيَٰ يََضۡعَن َحمۡلَُهنه

ۥٓ   تَِمُرواْ بَيَۡنُكم بَِمۡعُروٖفِۖ َوِإن َتَعاَسۡرُتۡم فََستُرِۡضُع لَُه
ۡ
َوأ

ۡخَرىَٰ 
ُ
 ٦ أ

کسانی که دارا ]و ثروتمند[ هستند، باید از دارایی ]و  .7

 ثروت[ خود ]بر زن مطلقه و فرزندش[ خرج کنند، و کسی

که تنگدست است، باید از آنچه که هللا به او داده ]و در 

آن اندازه  توانش است[ خرج کند. هللا هیچ کس را جز به 

ودی کند. هللا به زکه به او ]توان[ داده است مکل ف نمی

بعد از سختی ]و تنگدستی،[ آسانی ]و گشایش[ قرار  

 دهد.می

ِن َسَعتِهِۖۦۡ َوَمن قُِدَر َعلَۡيهِ رِۡزقُُهۥ فَلُۡينفِۡق   لُِينفِۡق ُذو َسَعةٖ م 
ََٰهاْۚ َسَيۡجَعُل   ها َمآ َءاتَى ُ َنۡفًسا إِل ْۚ لَا يُكَل ُِف ٱَّلله ُ َُٰه ٱَّلله آ َءاتَى ِممه

ُ َبۡعَد ُعۡسٖر يُسۡ   ٧ ٗراٱَّلله

. چه بسیار ]اهالی[ شهرها که از فرمان پروردگارشان و 8

]فرمان[ پیامبرانش سرپیچی کردند؛ ما به شدت از آنها 

حساب کشیدیم و آنها را به عذابی سخت ]و سهمناک[ 

 عذاب کردیم. 

ۡمرِ َرب َِها َورُُسلِهِۦ 
َ
ِن قَۡريٍَة َعَتۡت َعۡن أ ي ِن م 

َ
فََحاَسۡبَنََٰها َوَكأ

بَۡنََٰها َعَذاٗبا نُّۡكٗرا  ٨ ِحَساٗبا َشِديٗدا وََعذه

. پس آنان کیفر کار خود را چشیدند، و سرانجاِم کارشان 9

 زیان بود. 
ۡمرَِها ُخۡسًرا 

َ
َٰقِبَُة أ ۡمرَِها وََكاَن َع

َ
 ٩ فََذاقَۡت َوبَاَل أ

. هللا عذاب سختی برایشان مهی ا کرده است؛ پس ای  10

اید، از هللا پروا کنید. همانا هللا انی که ایمان آوردهخردمند

 ذکر ]= قرآن[ را به سوی شما نازل کرده است. 

لَۡبَِٰب  
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
َ َيَٰٓأ ُ لَُهۡم َعَذاٗبا َشِديٗداۖۡ فَٱتهُقواْ ٱَّلله َعده ٱَّلله

َ
أ

ُ إِلَۡيُكۡم ذِۡكٗرا نَزَل ٱَّلله
َ
ْْۚ قَۡد أ هِذيَن َءاَمُنوا  ١٠ ٱل

نیز[ پیامبری ]فرستاده[ که آیات روشن هللا را بر . ]و 11

و کارهای  خوانَد، تا کسانی را که ایمان آوردهشما می 

ها به سوی نور بیرون اند، از تاریکیشایسته انجام داده

آوَرد؛ و هر کس به هللا ایمان آوَرد و کار شایسته انجام 

د که از  کنهایی ]از بهشت[ وارد میدهد، ]هللا[ او را به باغ

زیر ]درختان[ آن جویبارها جاری است؛ جاودانه در آن 

اش را نیکو گردانیده مانند. به راستی هللا رزق و روزیمی

 است.

هِذيَن   ِ ُمَبي َِنَٰٖت ل ُِيۡخرَِج ٱل رهُسولٗا َيۡتلُواْ َعلَۡيُكۡم َءاَيَِٰت ٱَّلله
لَُمَِٰت إِ  َٰلَِحَِٰت ِمَن ٱلظُّ ِۚ َوَمن  َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه لَي ٱلنُّورِ

َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها   ِ َويَۡعَمۡل َصَٰلِٗحا يُۡدِخلُۡه َجنه يُۡؤِمنُۢ بِٱَّلله
ُ لَُهۥ رِۡزًقا  ۡحَسَن ٱَّلله

َ
بَٗداۖۡ قَۡد أ

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
 ١١ ٱلۡأ

. هللا است که هفت آسمان را آفرید و از زمین ]نیز[  12

؛ و فرمان ]هللا[ پیوسته در میان آنها همانند آنها را ]آفرید[

شود، تا بدانید که هللا بر همه چیز تواناست، و نازل می 

 اینکه علم هللا بر همه چیز احاطه دارد. 

ُل   ۖۡ يَتَنَزه ۡرِض ِمۡثلَُهنه
َ
َٰٖت َوِمَن ٱلۡأ هِذي َخلََق َسۡبَع َسَمََٰو ُ ٱل ٱَّلله

 َ نه ٱَّلله
َ
ۡمُر بَيَۡنُهنه لَِتۡعلَُمٓواْ أ

َ
َ  ٱلۡأ نه ٱَّلله

َ
ِ َشۡيٖء قَِدير  َوأ

 عَلَىَٰ ُكل 
ِ َشۡيٍء ِعلَۡمُۢا

َحاَط بِكُل 
َ
 ١٢ قَۡد أ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

است، . ای پیامبر، چرا چیزی را که هللا بر تو حالل کرده 1

کنی؟ و کردن همسرانت ]بر خود[ حرام میبه خاطر راضی

 ]بدان که در همه حال،[ هللا آمرزندۀ مهربان است.

ُ لََكۖۡ تَبَۡتِغى َمۡرَضاَت   َحله ٱَّلله
َ
ُِم َمآ أ ِبيُّ لَِم ُتحَر  َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ُ َغُفور  رهِحيم   ۡزَوَِٰجَكْۚ َوٱَّلله
َ
 ١ أ

شکستن سوگندهایتان را ]با دادن . به راستی که هللا 2

[ بر شما روا داشته است؛ و هللا دوستدار ]و کارساز[ کف اره

 شماست و او دانای حکیم است.

َُٰكۡمۖۡ وَُهَو   ُ َمۡولَى يَۡمَٰنُِكۡمْۚ َوٱَّلله
َ
ُ لَُكۡم َتحِلهَة أ قَۡد فَرََض ٱَّلله

 ٢ ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيمُ 

با یکی از همسرانش رازی   که پیامبر. و ]به یاد آور[ آنگاه 3

را در میان نهاد، و ]آن همسر[ آن راز را ]به همسر دیگر[ 

خبر داد و هللا او ]= پیامبر[ را از آن ]افشای راز[ آگاه کرد،  

]پیامبر[ قسمتی از آن ]رازگویی[ را ]برای همسر  

رازگویش[ بازگو کرد و از ]بازگویی[ قسمتی ]دیگر[ 

پیامبر[ او را از آن]چه که ذکر  که ]خودداری نمود؛ هنگامی 

کرده بود[ باخبر ساخت، ]آن زن[ گفت: »چه کسی تو را از  

این امر باخبر کرده است؟« ]پیامبر[ گفت: »]هللا[ دانای 

 آگاه مرا باخبر ساخته است«.

ۡت بِهِۦ  
َ
ا َنبهأ ۡزَوَِٰجهِۦ َحِديٗثا فَلَمه

َ
ِبيُّ إِلَيَٰ َبۡعِض أ َسره ٱلنه

َ
َوِإۡذ أ
ۡظهَ 

َ
ا  َوأ ۡعرََض َعنُۢ َبۡعٖضِۖ فَلَمه

َ
ُ َعلَۡيهِ َعرهَف َبۡعَضُهۥ َوأ َرهُ ٱَّلله

نَِي ٱلَۡعلِيُم  
َ
َك َهََٰذاۖۡ قَاَل َنبهأ

َ
ۢنَبأ

َ
َها بِهِۦ قَالَۡت َمۡن أ

َ
َنبهأ

 ٣ ٱلۡخَبِيرُ 

. ]شما ای دو همسر پیامبر،[ اگر به درگاه هللا توبه کنید  4

]از حفظ سر  که   هایتانگمان، دل]به سود شماست[؛ بی

داشت[ منحرف گشته است، و اگر پیغمبر دوست می 

شما دو نفر علیه او همدست ]و متفق[ شوید، ]بدانید[ 

که هللا دوست و یاورِ اوست و ]نیز[ جبرئیل و مردمان 

ـ ]نیز[ بعد از آن، پشتیبان  شایسته ـ از مؤمنان و فرشتگان

 ]و مددکار او[ هستند.

ِ َفَقۡد َصَغۡت قُلُوبُُكَماۖۡ َوِإن تََظََٰهَرا َعلَۡيهِ  إِن َتُتوبَآ إِلَي ٱ َّلله
َُٰه وَِجبِۡريُل َوَصَٰلُِح ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۖۡ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة   َ ُهَو َمۡولَى فَإِنه ٱَّلله

َٰلَِك َظِهيرٌ   ٤ َبۡعَد َذ

. چه بسا اگر شما را طالق دهد، پروردگارش همسرانی 5

برایش جایگزین کند  اعم از بیوه و دوشیزه بهتر از شما

کار، عبادتگر ]که[ زنانی مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه

 دار باشند. ]و[ روزه

ِنُكنه   ۡزَوًَٰجا َخيٗۡرا م 
َ
ۥٓ أ ن ُيۡبِدلَُه

َ
ۥٓ إِن َطلهَقُكنه أ َعَسيَٰ َربُُّه

َٰبَِدَٰٖت َسَٰٓئَِحَٰٖت   ئَِبٍَٰت َع َٰنَِتَٰٖت َتَٰٓ ۡؤِمَنَٰٖت َق ُمۡسلَِمَٰٖت مُّ
بۡكَاٗراَثي َِبَٰٖت 

َ
 ٥ َوأ

تان را از  اید، خود و خانوادهکه ایمان آورده. ای کسانی 6

هاست نگه دارید؛ آتشی که هیزِم آن مردم و سنگ

]آتشی که[ فرشتگاِن خشن و سختگیر بر آن، ]گمارده 

اند[ که هرگز از هللا در ]مورد[ آنچه به آنان فرمان شده

یابند انجام می کنند، و هر چه فرمانداده، نافرمانی نمی 

 دهند.می

ۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها 
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
هِذيَن َءاَمُنواْ قُٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ها َيۡعُصوَن   اُس َوٱلۡحَِجاَرُة َعلَۡيَها َمَلَٰٓئَِكٌة ِغلَاظ  ِشَداد  ل ٱلنه
َمرَُهۡم َويَۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُرونَ 

َ
َ َمآ أ  ٦ ٱَّلله

  شود:[ ای کسانی روز قیامت به کافران گفته می. ]و در 7

اید، امروز عذرخواهی نکنید. فقط در برابر که کافر شده

 شوید.کردید جزا داده میآنچه ]در دنیا[ می

ۖۡ إِنهَما ُتجَۡزۡوَن َما   هِذيَن َكَفُرواْ لَا َتۡعَتِذُرواْ ٱلَۡيوَۡم َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ٧ ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 
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اید، به سوی هللا توبه کنید؛  که ایمان آوردهنی . ای کسا8

ای خالصانه. امید است پروردگارتان گناهانتان را از  توبه

هایی ]از بهشت[ وارد کند که  شما بزداید و شما را به باغ 

که   جویبارها از زیر ]درختان[ آن جاری است؛ ]در[ روزی

ند، خوار  اهللا، پیامبر و کسانی را که همراه او ایمان آورده

کند. نورشان پیشاپیش آنان و سمت راستشان ]بر نمی 

گویند: »پروردگارا، نور ما  روی صراط[ در حرکت است؛ می

را به تمام ]و کمال[ برسان ]که وارد بهشت شویم[ و ما را  

 گمان، تو بر هر چیز توانایی«. بیامرز. بی

 ِ هِذيَن َءاَمُنواْ تُوبُٓواْ إِلَي ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ  تَۡوبَٗة نهُصوًحا َعَسيَٰ  َيَٰٓ

َِر َعنُكۡم َسي ِـ َاتُِكۡم َويُۡدِخلَُكۡم   ن يَُكف 
َ
َربُُّكۡم أ

ِبيه   ُ ٱلنه نَۡهَُٰر يَوَۡم لَا ُيخۡزِي ٱَّلله
َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ َجنه
يَۡمَٰ 

َ
يِۡديِهۡم َوبِأ

َ
ۖۥۡ نُورُُهۡم يَۡسَعىَٰ َبيَۡن أ هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُه نِِهۡم  َوٱل

ِ َشۡيٖء  
ۖۡ إِنهَك عَلَىَٰ ُكل  تِۡمۡم لََنا نُوَرنَا َوٱۡغفِۡر لََنآ

َ
َيُقولُوَن َربهَنآ أ

 ٨ قَِدير  

. ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت 9

 بگیر، و جایگاهشان جهنم است؛ و چه بد جایگاهی است!
ارَ  ِبيُّ َجَِٰهِد ٱلُۡكفه َها ٱلنه يُّ

َ
أ  َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱۡغلُۡظ َعلَۡيِهۡمْۚ  َيَٰٓ

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ  َوى
ۡ
 ٩ َوَمأ

اند، همسر نوح و که کافر شده  . هللا برای کسانی10

همسر لوط را َمَثل زده است که آن دو در نکاح دو تن از  

بندگان صالح ما بودند؛ و به آن دو خیانت کردند، و ]آن دو 

[ نتوانستند چیزی از ]عذاب[ هللا را از آن دو ]زن[  بندۀ صالح

دفع کنند؛ و ]به آنها[ گفته شد: »همراه واردشوندگاِن به  

 آتش ]جهنم، شما نیز[ وارد شوید«. 

َت لُوٖطِۖ  
َ
َت نُوٖح َوٱۡمَرأ

َ
هِذيَن َكَفُرواْ ٱۡمَرأ ُ َمَثلٗا ل ِل َضَرَب ٱَّلله

ا َصَٰلَِحيِۡن فََخاَنَتاُهَما فَلَۡم  َكاَنَتا َتحَۡت َعۡبَديِۡن ِمۡن ِعَبادِنَ 
اَر َمَع   ا َوقِيَل ٱۡدُخلَا ٱلنه ِ َشۡيـ ٗ ُيۡغنَِيا َعۡنُهَما ِمَن ٱَّلله

َِٰخلِينَ   ١٠ ٱلده

اند، همسر فرعون ]=  که ایمان آورده. هللا برای کسانی 11

آسیه[ را َمَثل زده است؛ هنگامی که گفت: »پروردگارا، نزد 

ی برایم بساز و مرا از فرعون و اخود در بهشت خانه

 کردارش نجات بده، و مرا از قوم ستمگر رهایی بخش«. 

َت فِرَۡعۡوَن إِۡذ قَالَۡت  
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡمَرأ ُ َمَثلٗا ل ِل َوَضَرَب ٱَّلله

ِ ٱبِۡن لِي ِعنَدَك بَيٗۡتا فِي ٱلۡجَنهةِ َوَنج ِنِي ِمن فِرَۡعۡوَن   َرب 
َٰلِِمينَ وََعَملِهِۦ َوَنج ِنِي   ١١ ِمَن ٱلَۡقۡوِم ٱلظه

ـ را ]َمَثل زده است[ که  . و ]نیز[ مریم ـ دختر عمران12

شرمگاه خویش را ]پاک[ نگه داشت؛ و ما از روح]ی از  

جانب[ خود در آن دمیدیم و ]او[ کلمات پروردگارش و 

 های او را تصدیق کرد و از فرمانبرداران بود. کتاب 

ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها َفَنَفۡخَنا فِيهِ  َوَمۡريََم ٱۡبَنَت ِعۡمَرَٰ 
َ
َن ٱلهتِٓي أ

قَۡت بِكَلَِمَِٰت َرب َِها َوُكُتبِهِۦ وََكانَۡت ِمَن   وِحَنا وََصده ِمن رُّ
 ١٢ ٱلَۡقَٰنِتِينَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

که فرمانروایِی جهاِن  . پربرکت ]و بزرگوار[ است کسی1

 هستی به دست اوست، و او بر همه چیز تواناست.
ِ َشۡيٖء قَِديرٌ 

هِذي بَِيِدهِ ٱلُۡملُۡك وَُهَو عَلَىَٰ ُكل   ١ تََبََٰرَك ٱل

را  . ]همان[ ذاتی که مرگ و زندگی را آفرید، تا شما2

تر است؛ و او پیروزمنِد بیازماید که کدام یک از شما نیکوکار

 بخشنده است.

ۡحَسُن َعَملٗاْۚ  
َ
يُُّكۡم أ

َ
َة لَِيبۡلَُوُكۡم أ هِذي َخلََق ٱلَۡمۡوَت َوٱلۡحََيوَٰ ٱل

 ٢ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡغُفورُ 

. آن ذاتی که هفت آسمان را بر فرازِ یکدیگر آفرید. در 3

بینی. بار نظمی و خللی نمی ]هللا[ رحمان هیچ بیآفرینشِ 

 بینی؟دیگر نگاه کن؛ آیا هیچ شکاف ]و نقصی[ می

ِنَٰمۡح   ا تََرىَٰ فِي َخلِۡق ٱلره َٰٖت ِطَباٗقاۖۡ مه هِذي َخلََق َسۡبَع َسَمََٰو ٱل
 ٣ ِمن تََفَُٰوٖتِۖ فَٱرِۡجِع ٱلَۡبَصَر َهۡل تََرىَٰ ِمن ُفُطورٖ 

ی[ نگاه کن؛ ]خلل و نقصی . بار دیگر ]به عالم هست4

که خسته و ناتوان است  نخواهی دید و[ چشمت در حالی 

 گردد.به سوی تو بازمی

َتيِۡن يَنَقلِۡب إِلَۡيَك ٱلَۡبَصُر َخاِسٗئا وَُهَو   ُثمه ٱرِۡجِع ٱلَۡبَصَر َكره
 ٤ َحِسير  

ها آراستیم و آنها را . و به راستی ما آسمان دنیا را با چراغ5

ن شیاطین قرار دادیم، و عذاب ]آتش[ سوزان را  برای راند

 برایشان آماده ساختیم.

ۡنَيا بَِمَصَٰبِيَح وََجَعلَۡنََٰها رُُجوٗما  َمآَء ٱلدُّ َولََقۡد َزيهنها ٱلسه
عِيِر  ۡعَتۡدنَا لَُهۡم َعَذاَب ٱلسه

َ
َيَِٰطيِنِۖ َوأ  ٥ ل ِلشه

شان کافر شدند، عذاب که به پروردگار . و برای کسانی 6

 جهنم است؛ و چه بد جایگاهی است!
هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِِهۡم َعَذاُب َجَهنهَمۖۡ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ   ٦ َولِل

ای ]وحشتناک[ از  که در آن انداخته شوند، نعره. هنگامی 7

 جوشد. که می شنوند، در حالیآن می
لُۡقواْ فِيَها َسِمُعواْ لََها َشِهيٗقا َوِهَي َتفُ 

ُ
 ٧ ورُ إَِذآ أ

پاره شود. هر  . از شدت خشم، نزدیک است ]جهنم[ پاره8

شوند، نگهبانانش از آنان گاه گروهی در آن انداخته می

 ای به سراغتان نیامد؟« دهندهپرسند: »آیا بیممی

لَُهۡم  
َ
لۡقَِى فِيَها فَۡوج  َسأ

ُ
تَكَاُد َتَميهُز ِمَن ٱلَۡغۡيِظِۖ ُكلهَمآ أ

تُِكۡم نَِذير  
ۡ
لَۡم يَأ

َ
 ٨ َخَزَنُتَهآ أ

دهنده به سوی ما آمد، اما ما او را گویند: »بله؛ بیم. می9

تکذیب کردیم و گفتیم: »هرگز هللا چیزی نازل نکرده است.  

 شما جز در گمراهی بزرگ نیستید«. 

ۡبَنا َوقُلَۡنا َما  ُ ِمن  قَالُواْ بَلَىَٰ قَۡد َجآَءنَا نَِذير  فََكذه َل ٱَّلله نَزه
ها فِي َضَلَٰٖل َكبِيرٖ  نُتۡم إِل

َ
 ٩ َشۡيٍء إِۡن أ

شنیدیم یا عقلمان را به  گویند: »اگر ما می . و ]باز[ می10

 بردیم، در ]زمرۀ[ دوزخیان نبودیم«. کار می
ۡصَحَِٰب  

َ
ۡو َنۡعقُِل َما ُكنها فِٓي أ

َ
َوَقالُواْ لَۡو ُكنها نَۡسَمُع أ

عِيرِ   ١٠ ٱلسه

کنند. پس دوری  . اینجاست که به گناه خود اعتراف می11

 ]از رحمت هللا[ بهرۀ دوزخیان باد!
عِيِر  ۡصَحَِٰب ٱلسه

َ
 ١١ فَٱۡعتََرفُواْ بَِذۢنبِِهۡم فَُسۡحٗقا ل ِأ
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شان که در نهان از پروردگارگمان، کسانی . بی12

 ترسند، آمرزش و پاداش بزرگی دارند.می
هِذيَن َيخَۡشوۡ  ۡجر   إِنه ٱل

َ
ۡغفَِرة  َوأ َن َربهُهم بِٱلَۡغيِۡب لَُهم مه

 ١٢ َكبِير  

. ]خواه[ گفتار خود را پنهان دارید یا آن را آشکار سازید، 13

 هاست آگاه است.]به هر حال،[ او به آنچه در دل
ُۢ بَِذاِت   ۦٓۖۡ إِنهُهۥ َعلِيُم وِ ٱۡجَهُرواْ بِهِ

َ
واْ قَۡولَُكۡم أ ِسرُّ

َ
َوأ

ُدورِ   ١٣ ٱلصُّ

که ]همۀ موجودات را[ آفریده است، ]حاِل  . آیا کسی14

 بین و آگاه است.که او باریکداند؟ در حالی بندگان را[ نمی
لَا َيۡعلَُم َمۡن َخلََق وَُهَو ٱللهِطيُف ٱلۡخَبِيرُ 

َ
 ١٤ أ

. او ذاتی است که زمین را برای شما رام ]و هموار[  15

وید و از روزِی او  گردانید، پس در گوشه و کنارِ آن راه بر

 بخورید؛ و بازگشت ]همه[ به سوی اوست. 

ۡرَض َذلُولٗا فَٱۡمُشواْ فِي َمَناكِبَِها 
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ُهَو ٱل

ِۡزقِهِۖۦۡ َوِإلَۡيهِ ٱلنُُّشورُ   ١٥ وَُكلُواْ ِمن ر 

. آیا خود را از ]عذاب[ ذاتی که در آسمان است، در امان  16

هد[ زمین شما را فرو بَرد و ناگهان به دانید، که ]فرمان دمی

 لرزش درآید؟

ۡرَض فَإَِذا ِهَي  
َ
ن َيخِۡسَف بُِكُم ٱلۡأ

َ
َمآِء أ ن فِي ٱلسه ِمنُتم مه

َ
َءأ

 ١٦ َتُمورُ 

دانید، که در آسمان است در امان می. یا خود را از ذاتی 17

که طوفان شن بر شما فرستد؟ آنگاه به زودی خواهید 

 ن چگونه است! دانست که هشدار م

ن يُرِۡسَل َعلَۡيُكۡم َحاِصٗباۖۡ  
َ
َمآِء أ ن فِي ٱلسه ِمنُتم مه

َ
ۡم أ

َ
أ

 ١٧ فََسَتۡعلَُموَن َكۡيَف نَِذيرِ 

که پیش از آنان بودند ]نیز دعوت پیامبران . همانا کسانی 18

 را[ تکذیب کردند؛ پس ]بنگر که[ عقوبت من چگونه بود! 
هِذيَن ِمن قَ  َب ٱل  ١٨ ۡبلِِهۡم فََكۡيَف َكاَن نَِكيرِ َولََقۡد َكذه

. آیا به پرندگانی که بر فرازِ سرشان است نگاه نکردند 19

گشایند و ]گاهی[ هایشان را میکه ]گاهی[ بال

بندند؟ جز ]هللا[ رحمان ]کسی[ آنها را ]بر فرازِ فرومی 

 گمان او به همه چیز بیناست.دارد؛ بیآسمان[ نگاه نمی

َولَۡم 
َ
َٰٖت َويَۡقبِۡضَنْۚ َما  أ فه يِۡر فَوَۡقُهۡم َصَٰٓ يََرۡواْ إِلَي ٱلطه

ِ َشۡيءِۭ بَِصيرٌ 
ها ٱلرهۡحَمَُٰنْۚ إِنهُهۥ بِكُل   ١٩ ُيۡمِسُكُهنه إِل

تواند شما را در . آیا این کسی که لشکر شماست، می20

شان[  برابر هللا یاری دهد؟ کافران جز در فریب ]و غرور

 نیستند.

ۡن َهَٰ  مه
َ
ِنَٰمۡحْۚ  أ ِن ُدوِن ٱلره هِذي ُهَو ُجند  لهُكۡم يَنُصُرُكم م  َذا ٱل

ها فِي ُغُرورٍ  َٰفُِروَن إِل  ٢٠ إِِن ٱلَۡك

اش را  ، اگر روزیدهد. یا آن ذاتی که شما را روزی می21

تواند نیاز شما را تأمین کند؟[ ولی  بازدارد، ]چه کسی می

 ورزند.میآنها در سرکشی و فرار از حقیقت، لجاجت 

ۚۥْ بَل لهجُّواْ فِي   ۡمَسَك رِۡزقَُه
َ
هِذي يَۡرُزُقُكۡم إِۡن أ ۡن َهََٰذا ٱل مه

َ
أ

ٖ َوُنُفورٍ   ٢١ ُعُتو 

کند، که به رو افتاده ]و نگونسار[ حرکت می. آیا کسی 22

که راست و استوار بر  تر است، یا کسی به هدایت نزدیک

 دارد؟ راِه راست گام برمی

َفَمن َيۡمِشي
َ
ن َيۡمِشي َسوِيًّا   أ مه

َ
ۡهَدىَٰٓ أ

َ
ۦٓ أ ُمِكبًّا عَلَىَٰ وَۡجِههِ

ۡسَتقِيمٖ   ٢٢ عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

. بگو: »او ذاتی است که شما را آفرید و گوش و 23

چشمان و دل برایتان قرار داد؛ ]اما شما[ اندکی 

 کنید«. سپاسگزاری می

ُكۡم وََجَعَل لَُكُم ٱلسه 
َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ بَۡصََٰر  قُۡل ُهَو ٱل

َ
ۡمَع َوٱلۡأ

ا تَۡشُكُرونَ  ْۚ قَلِيلٗا مه فۡـ َِدةَ
َ
 ٢٣ َوٱلۡأ
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. بگو: »او ذاتی است که شما را در زمین پراکند، و به  24

 شوید«.سوی او محشور می
ۡرِض َوِإلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ 

َ
ُكۡم فِي ٱلۡأ

َ
هِذي َذَرأ  ٢٤ قُۡل ُهَو ٱل

گویید، این وعده ]قیامت[ میگویند: »اگر راست . و می25

 چه زمانی است؟« 
 ٢٥ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

. بگو: »علم ]قیامت[ تنها نزد هللا است و من فقط  26

 ای آشکارم«. دهندهبیم
نَا۠ نَِذير  

َ
ِ َوِإنهَمآ أ بِين  قُۡل إِنهَما ٱلۡعِلُۡم ِعنَد ٱَّلله  ٢٦ مُّ

. هنگامی که آن ]وعده و عذاب الهی[ را از نزدیک 27

که کافر شدند، سیاه و اندوهگین   ببینند، چهرۀ کسانی

شود: »این همان چیزی گردد و ]به آنان[ گفته میمی

 کردید«.است که درخواست می

هِذيَن َكَفُرواْ َوقِيَل  ۡوُه ُزلَۡفٗة ِسٓيـ َۡت وُُجوُه ٱل
َ
ا َرأ  َهََٰذا  فَلَمه

ُعونَ  هِذي ُكنُتم بِهِۦ تَده  ٢٧ ٱل

. ]ای پیامبر،[ بگو: »به من خبر دهید، اگر هللا مرا و 28

که با من هستند، نابود کند یا بر ما رحمت آورد،  کسانی را

 دهد؟«کیست که کافران را از عذاب دردناک پناه 

ِعىَ  ُ َوَمن مه ۡهلََكنَِي ٱَّلله
َ
َرَءۡيُتۡم إِۡن أ

َ
ۡو َرِحمََنا َفَمن ُيِجيُر  قُۡل أ

َ
 أ

لِيمٖ 
َ
َٰفِرِيَن ِمۡن َعَذاٍب أ  ٢٨ ٱلَۡك

ایم و بر او . بگو: »او ]هللا[ رحمان است؛ به او ایمان آورده29

ایم؛ ]ای کافران،[ به زودی خواهید دانست که  توکل کرده

 چه کسی در گمراهِی آشکار است«. 

لَۡيهِ تَوَكهلَۡناۖۡ فََسَتۡعلَُموَن َمۡن  قُۡل ُهَو ٱلرهۡحَمَُٰن َءاَمنها بِهِۦ وَعَ 
بِينٖ   ٢٩ ُهَو فِي َضَلَٰٖل مُّ

. ]ای پیامبر،[ بگو: »به من خبر دهید اگر آب  30

تواند ]آشامیدنِی[ شما ]در زمین[ فرو رود، چه کسی می

 آب روان ]و گوارا[ برایتان بیاورد؟«

ۡصَبَح َمآؤُُكۡم َغۡوٗرا فَ 
َ
َرَءۡيُتۡم إِۡن أ

َ
تِيُكم بَِمآٖء  قُۡل أ

ۡ
َمن يَأ

عِيِۭن  ٣٠ مه
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ ٓنْۚ َوٱلَۡقلَِم َوَما يَۡسُطُرونَ  نویسند، . نون. سوگند به قلم و آنچه می1

]و فضِل[ پروردگارت، دیوانه  . که تو ]ای پیامبر،[ به نعمت 2

 نیستی،
نَت بِنِۡعَمةِ َرب َِك بَِمۡجُنونٖ 

َ
 ٢ َمآ أ

ۡجًرا َغيَۡر َمۡمُنونٖ  پایان برای تو ]درپیش[ است؛ . و پاداشی بی3
َ
 ٣ َوِإنه لََك لَأ

 ٤ َوِإنهَك لََعلَىَٰ ُخلٍُق َعِظيمٖ  . و یقیناً تو اخالقِ بسیار نیکو و واالیی داری. 4

 ٥ فََستُۡبِصُر َويُۡبِصُرونَ  زودی خواهی دید و آنها ]نیز[ خواهند دید. به  5

يي ُِكُم ٱلَۡمۡفُتونُ  . که کدام یک از شما دیوانه است. 6
َ
 ٦ بِأ

داند چه کسی از راه او گمراه . پروردگارت بهتر می7

 تر است.یافتگان ]نیز[ داناگشته، و او به هدایت
 ِ ۡعلَُم ب

َ
ۡعلَُم  إِنه َربهَك ُهَو أ

َ
َمن َضله َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو أ

 ٧ بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 

بِينَ  کنندگان اطاعت مکن. . پس از تکذیب8 ِ  ٨ فَلَا تُِطِع ٱلُۡمَكذ 

خواهند[ که نرمی ]و مدارا[  . آنها دوست دارند ]و می9

 کنی، تا آنان ]نیز[ نرمی ]و مدارا[ کنند. 
واْ لَۡو تُۡدهُِن   ٩ َفُيۡدهُِنونَ َودُّ

ای که بسیار سوگند ]دروغ[ یاد . و از هر فرومایه10

 کند، اطاعت مکن. می
ِهينٍ   ١٠ َولَا تُِطۡع ُكله َحلهاٖف مه

چینی . ]همان کسی که[ بسیار عیبجوست و به سخن11

 کند.آمد و شد می 
ِۭ بَِنِميمٖ  آء شه ازٖ مه  ١١ َهمه

ثِيمٍ  وز و گناهکار است.. و بسیار مانع کار خیر، و متجا12
َ
نهاٖع ل ِلَۡخيِۡر ُمۡعَتٍد أ  ١٢ مه

َٰلَِك َزنِيمٍ  تبار و بدنام است. . به عالوه، خشن و بی13  ١٣ ُعُتِّۭل َبۡعَد َذ

ن َكاَن َذا َماٖل َوبَنِينَ  . به خاطر آن که صاحب مال و فرزندان بسیار است.14
َ
 ١٤ أ

گوید:  شود، میخوانده میکه آیات ما بر او . هنگامی 15

 های ]خیالی[ گذشتگان است«. »]اینها[ افسانه
لِينَ  وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
 ١٥ إَِذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيهِ َءاَيَُٰتَنا قَاَل أ
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 ١٦ َسنَِسُمُهۥ عَلَى ٱلۡخُۡرُطومِ  نهیم.. به زودی داغ ]ننگ و رسوایی[ بر بینی او می16

گونه که صاحبان باغ را . ما آنها را آزمایش کردیم، همان17

آزمودیم؛ هنگامی که سوگند یاد کردند که صبحگاهان ]که  

 های باغ را بچینند. مستمندان نباشند،[ میوه

قَۡسُمواْ  
َ
ۡصَحََٰب ٱلۡجَنهةِ إِۡذ أ

َ
إِنها بَلَۡوَنَُٰهۡم َكَما بَلَۡونَآ أ

 ١٧ لََيۡصرُِمنهَها ُمۡصبِِحينَ 

 ١٨ َولَا يَۡستَۡثُنونَ  . و]لی[ »ان شاء هللا« نگفتند. 18

گیر[ از سوی پروردگارت بر ]باغِ[ آنها فرود  . عذابی ]فرا19

 که همه در خواب بودند. آمد، در حالی 
ب َِك وَُهۡم نَآئُِمونَ  ِن ره  ١٩ َفَطاَف َعلَۡيَها َطآئِف  م 

سوزی[ همچون  . و آن باغ ]سبز و خرم، پس از آتش 20

 شبِ سیاه شد.
ِريمِ  ۡصَبَحۡت َكٱلصه

َ
 ٢٠ فَأ

 ٢١ َفَتَناَدۡواْ ُمۡصبِِحينَ  . آنگاه صبحگاهان یکدیگر را ندا دادند21

خواهید میوه بچینید، به سوی کشتزار ]و  . که اگر می22

 باغ[ خویش بروید.
ِن ٱۡغُدواْ عَلَىَٰ َحۡرثُِكۡم إِن ُكنُتۡم َصَٰرِِمينَ 

َ
 ٢٢ أ

که  کردند، در حالی  . آنگاه ]به سوی کشتزار[ حرکت23

 گفتند:آهسته با هم می
 ٢٣ فَٱنَطلَُقواْ وَُهۡم َيَتَخََٰفُتونَ 

. »]مراقب باشید[ که امروز هیچ ]نیازمند و[ بینوایی در 24

 آن ]باغ[ وارد نشود!« 
ِۡسِكين   ها يَۡدُخلَنهَها ٱلَۡيۡوَم َعلَۡيُكم م  ن ل

َ
 ٢٤ أ

جلوگیری ]از ورود . و صبحگاهان با تصمیم جدی بر 25

 مستمندان، به سمتِ باغ[ بیرون شدند.
َِٰدرِينَ   ٢٥ وََغَدۡواْ عَلَىَٰ َحۡرٖد َق

که آن ]باغ[ را دیدند، گفتند: »یقیناً ما . اما هنگامی 26

 ایم؛ایم و[ راه را گم کرده]اشتباه آمده
ُّونَ  ۡوَها قَالُٓواْ إِنها لََضآل

َ
ا َرأ  ٢٦ فَلَمه

بهره و محروم  ما ]از حاصِل آن[ بی. ]نه؛[ بلکه 27

 هستیم«. 
 ٢٧ بَۡل َنحُۡن َمحُۡروُمونَ 

. بهترین ]و خردمندترین[ آنان گفت: »آیا به شما نگفتم 28

 گویید؟«. چرا ]شکر و[ تسبیح ]هللا را[ نمی
قُل لهُكۡم لَۡولَا تَُسب ُِحونَ 

َ
لَۡم أ

َ
ۡوَسُطُهۡم أ

َ
 ٢٨ قَاَل أ

ک و منز ه است؛ مسل ماً ما . گفتند: »پروردگار ما پا29

 ستمکار بودیم«. 
 ٢٩ قَالُواْ ُسۡبَحََٰن َرب َِنآ إِنها ُكنها َظَٰلِِمينَ 

ۡقَبَل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض َيَتَلََٰوُمونَ  کنان به یکدیگر روی آوردند. آنگاه مالمت30
َ
 ٣٠ فَأ

 ٣١ قَالُواْ َيََٰوۡيلََنآ إِنها ُكنها َطَٰغِينَ  . ]و[ گفتند: »وای بر ما که طغیانگر ]و سرکش[ بودیم!31
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. امیدواریم که پروردگارمان ]ما را ببخشد و[ در عوض،  32

گمان، ما به  چیزی بهتر از آن ]باغ[ به ما دهد؛ ]چرا که[ بی

 ایم«.سوی پروردگار خود روی آورده

 َ ِنَۡهآ إِنهآ إِل ن ُيۡبِدلََنا َخيٗۡرا م 
َ
 ٣٢ يَٰ َرب َِنا َرَِٰغُبونَ َعَسيَٰ َربَُّنآ أ

دانستند،  . عذاب ]هللا در دنیا[ اینچنین است؛ و اگر می33

 تر ]و بیشتر[ است. عذاب آخرت مسلماً بزرگ
ۡكبَُرْۚ لَۡو َكانُواْ  

َ
َكَذَٰلَِك ٱلَۡعَذاُبۖۡ َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ

 ٣٣ َيۡعلَُمونَ 

های . به راستی برای پرهیزگاران نزد پروردگارشان باغ34

 پرنعمت است.
َِٰت ٱلنهعِيمِ   ٣٤ إِنه لِلُۡمتهقِيَن ِعنَد َرب ِِهۡم َجنه

. آیا ما مسلمانان را همچون مجرمان ]و گناهکاران[ قرار  35

 دهیم؟می
َفَنۡجَعُل ٱلُۡمۡسلِِميَن َكٱلُۡمۡجرِِمينَ 

َ
 ٣٥ أ

 ٣٦ َكۡيَف َتحُۡكُمونَ َما لَُكۡم  کنید؟. شما را چه شده است؟ چگونه داوری می36

خوانید . آیا شما کتابی ]آسمانی[ دارید که در آن ]می37

 گیرید؟و[ فرامی
ۡم لَُكۡم كَِتَٰب  فِيهِ تَۡدرُُسونَ 

َ
 ٣٧ أ

کنید، در آن ]کتاب[ برای . و ]آیا[ آنچه را انتخاب می38

 شما ]نوشته شده[ است؟
 ٣٨ إِنه لَُكۡم فِيهِ لََما َتخَيهُرونَ 

ا اینکه بر ]عهدۀ[ ما عهد و پیمان استواری تا روز  . ی39

قیامت دارید که هر چه را حکم کنید، ]حق[ برای شما 

 باشد؟

يَۡمٌَٰن َعلَۡيَنا َبَٰلَِغٌة إِلَيَٰ يَوِۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ إِنه لَُكۡم لََما  
َ
ۡم لَُكۡم أ

َ
أ

 ٣٩ َتحُۡكُمونَ 

رابر این  یک از آنان در ب. ]ای پیامبر،[ از آنها بپرس کدام40

 ها[ متعهد است؟ ]ادعا
َٰلَِك زَِعيمٌ  ُهم بَِذ يُّ

َ
 ٤٠ َسلُۡهۡم أ

. و یا اینکه ]معبودان و[ شریکانی دارند؟ اگر راست 41

 گویند، باید شریکان ]و معبودان[ خویش را بیاورند.می
تُواْ بُِشَرَكآئِِهۡم إِن َكانُواْ َصَِٰدقِينَ 

ۡ
ۡم لَُهۡم ُشَرَكآُء فَلَۡيأ

َ
 ٤١ أ

که ]هللا متعال برای داوری میان خالیق بیاید،[ . روزی 42

ساق ]او تعالی که هیچ چیز مانند آن نیست[ آشکار 

شوند؛ ولی گردد و ]مردم[ به سجده فراخوانده میمی

 توانند ]سجده کنند[. ]کافران و منافقان[ نمی

ُجوِد فَلَا   يَۡوَم يُۡكَشُف َعن َساٖق َويُۡدَعۡوَن إِلَي ٱلسُّ
 َ  ٤٢ ۡسَتِطيُعونَ ي

که[ دیدگانشان ]از ترس و ندامت[ فرو  . ]در حالی43

شان را فراگرفته است؛ و یقیناً  افتاده و ذلت و خواری وجود

که تندرست بودند، به  پیش از این ]در دنیا[ در حالی 

 شدند.سجده فراخوانده می

 ْ ۖۡ َوَقۡد َكانُوا بَۡصَٰرُُهۡم تَۡرَهُقُهۡم ذِلهة 
َ
 يُۡدَعۡوَن إِلَي  َخَِٰشَعًة أ

ُجوِد وَُهۡم َسَٰلُِمونَ   ٤٣ ٱلسُّ

که این سخن ]= قرآن[ را  . ]ای پیامبر،[ مرا با آن کسی 44

ای  اندک ]و[ به گونهکند واگذار. ما آنان را اندکتکذیب می 

که متوجه نگردند[، به سوی عذاب که درنیابند ]و از جایی

 خواهیم کشاند.

ُب  ِ ِۡن   فََذۡرنِي َوَمن يَُكذ  بَِهََٰذا ٱلۡحَِديِثِۖ َسنَۡسَتۡدرُِجُهم م 
 ٤٤ َحۡيُث لَا َيۡعلَُمونَ 
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گمان، مکر ]و تدبیرِ[ من  دهم. بی. و به آنها مهلت می45

 استوار ]و محکم[ است. 
ۡملِى لَُهۡمْۚ إِنه َكۡيِدي َمتِينٌ 

ُ
 ٤٥ َوأ

کنی . ]ای پیامبر،[ مگر تو از آنان مزدی درخواست می46

 اداِی آن در رنجند و[ برایشان سنگین است؟ که ]از 
ۡثَقلُونَ  ۡغَرٖم مُّ ِن مه ۡجٗرا َفُهم م 

َ
ۡم تَۡسـ َلُُهۡم أ

َ
 ٤٦ أ

گویند . یا ]اسرار[ غیب نزد آنهاست و آنان ]آنچه را می47

 نویسند. از روی آن[ می
ۡم ِعنَدُهُم ٱلَۡغۡيُب َفُهۡم يَۡكُتبُونَ 

َ
 ٤٧ أ

برابر فرمان ]و حکم[ پروردگارت صبر . ]ای پیامبر،[ در 48

که با دلی کن، و مانند صاحبِ ماهی ]= یونس[ مباش 

 سرشار از خشم و اندوه، ]هللا را[ ندا داد. 

فَٱۡصبِۡر ِلحُۡكِم َرب َِك َولَا تَُكن َكَصاِحِب ٱلۡحُوِت إِۡذ  
 ٤٨ نَاَدىَٰ وَُهَو َمۡكُظوم  

او  ه یاری. اگر نعمت ]و رحمتی[ از سوی پروردگارش ب49

که نکوهیده بود، ]از شکم نیامده بود، یقیناً در حالی 

 شد.ماهی،[ به صحرای خشکیده بیرون افکنده می

ب ِهِۦ لَُنبَِذ بِٱلَۡعَرآِء وَُهَو   ِن ره ََٰرَكُهۥ نِۡعَمة  م  ن تََد
َ
هۡولَٓا أ ل

 ٤٩ َمۡذُموم  

َٰلِِحينَ  . آنگاه پروردگارش او را برُگزید و از صالحان قرار داد.50  ٥٠ فَٱۡجَتَبَُٰه َربُُّهۥ فََجَعلَُهۥ ِمَن ٱلصه

که کافر شدند، . و ]ای پیامبر،[ نزدیک است کسانی 51

زخم زنند؛ شنوند، تو را چشمکه آیات قرآن را می هنگامی

گویند: »قطعاً او دیوانه  و ]به خاطر خشم و حسدشان[ می

 است«؛ 

هِذيَن َكَفُرواْ لَ  ا َسِمُعواْ  َوِإن يَكَاُد ٱل بَۡصَٰرِهِۡم لَمه
َ
يُۡزلُِقونََك بِأ

ِۡكَر َويَُقولُوَن إِنهُهۥ لََمۡجُنون    ٥١ ٱلذ 

ها ذِۡكر  ل ِلَۡعَٰلَِمينَ  که این ]قرآن[ جز پندی برای جهانیان نیست. . در حالی 52  ٥٢ َوَما ُهَو إِل
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ ٱلۡحَآقهةُ  شدنِی ]رستاخیز[. ]روزِ[ واقع1

 ٢ َما ٱلۡحَآقهةُ  شدنی چیست؟. آن واقع2

ََٰك َما ٱلۡحَآقهةُ  شدنی چیست ]و چگونه است[؟ . و تو چه دانی آن واقع3 ۡدَرى
َ
 ٣ َوَمآ أ

کوبنده را تکذیب عاد، ]قیامتِ[ درهم. ]قوم[ ثمود و ]قوم[  4

 کردند. 
ُۢ بِٱلَۡقارَِعةِ  بَۡت َثُموُد وَعَاُد  ٤ َكذه

اِغَيةِ . و اما ]قوم[ ثمود، به بانگِ سهمگین هالک شدند.5 ۡهلُِكواْ بِٱلطه
ُ
ا َثُموُد فَأ مه

َ
 ٥ فَأ

. و اما ]قوم[ عاد، با تندبادی سرکش و سرد به هالکت 6

 رسیدند.
ا عَاد   مه

َ
ۡهلُِكواْ بِرِيٖح َصۡرَصٍر عَاتَِيةٖ َوأ

ُ
 ٦  فَأ

. ]هللا[ هفت شب و هشت روز پیاپی آن ]عذاب[ را بر آنها  7

بودی، آن[ قوم را ]در اثرِ آن  مسلط نمود؛ پس ]اگر آنجا 

های پوسیده و توخالی درختان خرما، بر تندباد،[ مانند تنه

 دیدی.شده[ میافتاده ]و هالکزمین

يهاٍم ُحُسوٗماۖۡ َفتََرى  
َ
رََها َعلَۡيِهۡم َسۡبَع لََياٖل َوثََمَٰنَِيَة أ َسخه

ۡعَجاُز َنخٍۡل َخاوِيَةٖ 
َ
نهُهۡم أ

َ
 ٧ ٱلَۡقوَۡم فِيَها َصۡرَعيَٰ َكأ

ِنُۢ بَاقَِيةٖ  بینی که باقی مانده باشد؟. آیا کسی از آنها را می8  ٨ َفَهۡل تََرىَٰ لَُهم م 

ه پیش از او بودند و ]مردم[  ک. و فرعون و کسانی 9

های ویران شده ]= قوم لوط،[ مرتکب گناهان ]بزرگ[  شهر

 شدند. 

َُٰت بِٱلۡخَاِطئَةِ  ٩ وََجآَء فِرَۡعۡوُن َوَمن َقۡبلَُهۥ َوٱلُۡمۡؤتَفَِك

شان سرپیچی کردند، . آنها از ]فرمان[ فرستادۀ پروردگار 10

 رفتار کرد.نهایت سختی گآنگاه ]هللا[ آنان را به عذاب بی
ابَِيةً  ۡخَذٗة ره

َ
َخَذُهۡم أ

َ
 ١٠ َفَعَصۡواْ رَُسوَل َرب ِِهۡم فَأ

که آب طغیان کرد، ما شما را در کشتی سوار  . هنگامی 11

 کردیم،
ا َطَغا ٱلَۡمآُء َحمَلَۡنَُٰكۡم فِي ٱلۡجَارِيَةِ  ١١ إِنها لَمه

های شنوا آن را  . تا پندی برای شما قرار دهیم و گوش12

 وند و به یاد بسپارند.بشن
ُذن  َوَِٰعَية  

ُ
 ١٢ لَِنۡجَعلََها لَُكۡم تَۡذكَِرٗة َوتَعَِيَهآ أ

ورِ َنۡفَخة  َوَِٰحَدة   که یک بار در صور دمیده شود، . آنگاه 13  ١٣ فَإَِذا نُفَِخ فِي ٱلصُّ

کوبیده ها از جا کنده شده و یکباره درهم. و زمین و کوه14

 ]و متالشی[ شوند. 
ٗة َوَِٰحَدةٗ  َتا َدكه ۡرُض َوٱلِۡجَباُل فَُدكه

َ
 ١٤ َوُحمِلَِت ٱلۡأ
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 ١٥ َفَيۡوَمئِٖذ َوَقَعِت ٱلَۡواقَِعةُ  پیوندد. در آن روز، واقعۀ ]عظیِم[ قیامت به وقوع می15

شود و در آن روز، سست . و آسمان شکافته می16

 ریزد[.گردد ]و فرو می می
ِت  َمآُء فَِهَي يَۡوَمئِٖذ َواهَِية  َوٱنَشقه  ١٦ ٱلسه

گیرند؛ های آن ]= آسمان[ قرار می. و فرشتگان بر کناره17

و آن روز، هشت ]فرشته[ عرش پروردگارت را بر سرِ خود 

 کنند.حمل می

رَۡجآئَِهاْۚ َويَۡحِمُل َعۡرَش َرب َِك فَوَۡقُهۡم يَۡوَمئِٖذ  
َ
َوٱلَۡملَُك عَلَىَٰٓ أ

 ١٧ ثََمَٰنَِية  

. در آن روز، شما ]همگی برای حسابرسی، به پیشگاه  18

های[ شما پنهان شوید و هیچ چیز از ]کارهللا[ عرضه می

 نخواهد ماند.

 ١٨ يَۡوَمئِٖذ ُتۡعرَُضوَن لَا َتخَۡفىَٰ ِمنُكۡم َخافَِية  

که نامۀ ]اعمالش[ را به دست راستش   . اما کسی19

 ]اعمال[ مرا بخوانید.گوید: »بیایید نامۀ دهند، می
وتَِي كَِتََٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ َفَيُقوُل َهآُؤُم ٱقَۡرُءواْ  

ُ
ا َمۡن أ مه

َ
فَأ

 ١٩ كَِتَٰبَِيهۡ 

. من یقین داشتم که با حساب ]اعمال[ خود مواجه  20

 خواهم شد«. 
ن ِي ُمَلٍَٰق ِحَسابَِيهۡ 

َ
 ٢٠ إِن ِي َظَننُت أ

بخش[ خواهد  . پس او در یک زندگی پسندیده ]و رضایت 21

 بود؛ 
اِضَيةٖ   ٢١ َفُهَو فِي ِعيَشةٖ ره

 ٢٢ فِي َجنهٍة عَالَِيةٖ  . در بهشتی برین 22

 ٢٣ ُقُطوُفَها َدانَِية   هایش ]برای چیدن[ در دسترس است.. که میوه23

شود: »به ]پاداش[ آنچه در ایام . ]و به آنها گفته می24

بیاشامید؛ گوارایتان اید، بخورید و گذشته پیش فرستاده

 باد«.

يهاِم ٱلۡخَالَِيةِ
َ
ۡسلَۡفُتۡم فِي ٱلۡأ

َ
ُۢا بَِمآ أ  ٢٤ ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َهنِٓيـ َ

که نامۀ ]اعمالش[ را به دست چپش  . و اما کسی 25

گوید: »ای کاش هرگز نامه]ی اعمالم[ را به من  دهند، می

 دادند،نمی 

 ِ وتَِي كَِتََٰبُهۥ ب
ُ
ا َمۡن أ مه

َ
وَت  َوأ

ُ
ِشَمالِهِۦ َفَيُقوُل َيَٰلَۡيتَنِي لَۡم أ

 ٢٥ كَِتَٰبَِيهۡ 

ۡدرِ َما ِحَسابَِيهۡ  دانستم حسابم چیست!. و نمی26
َ
 ٢٦ َولَۡم أ

شد ]و پایان کار . ای کاش ]با مرگ،[ همه چیز تمام می27

 بود[! 
 ٢٧ َيَٰلَۡيَتَها َكانَِت ٱلَۡقاِضَيةَ 

ۡغَنيَٰ َعن ِي َمالَِيهۡ   د ]و سودی نبخشید[.نیاز نکرام مرا بی. مال و دارایی28
َ
 ٢٨ َمآ أ

ام ]نیز[ از ]دست[ من رفت ]و به  . قدرت و فرمانروایی 29

 کلی نابود شد[«. 
 ٢٩ َهلََك َعن ِي ُسلَۡطَٰنَِيهۡ 
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شود:[ »او را بگیرید و در بند و . ]به فرشتگان گفته می30

 زنجیر کنید.
 ٣٠ َفُغلُّوُه ُخُذوهُ 

 ٣١ ُثمه ٱلۡجَِحيَم َصلُّوُه  . سپس او را به ]آتش[ دوزخ بیفکنید. 31

. آنگاه وی را در زنجیری ببندید که طولش هفتاد ِذراع 32

 است.
 ٣٢ ُثمه فِي ِسلِۡسلَةٖ َذرُۡعَها َسۡبُعوَن ذَِراٗعا فَٱۡسلُُكوُه 

ِ ٱلَۡعِظيمِ  آورد، نمیگمان، او هرگز به هللا بزرگ ایمان . بی33  ٣٣ إِنهُهۥ َكاَن لَا يُۡؤِمُن بِٱَّلله

 ٣٤ َولَا َيحُضُّ عَلَىَٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكينِ  کرد.. و هرگز ]مردم را[ بر اطعام بینوا]یان[ تشویق نمی 34

. بنابر این، امروز دوست صمیمی ]و مهربانی[ در اینجا 35

 اش کند[، ندارد ]که یاری
 ٣٥ فَلَيَۡس لَُه ٱلَۡيوَۡم َهَُٰهَنا َحمِيم  

ها ِمۡن ِغۡسلِينٖ  . و غذایی جز چرک و خون ]جهنمیان[ ندارد؛ 36  ٣٦ َولَا َطَعاٌم إِل

ها ٱلَۡخَِٰطـ ُونَ  خورند«. که[ جز گناهکاران آن را نمی. ]غذایی 37 ۥٓ إِل ُكلُُه
ۡ
ها يَأ  ٣٧ ل

قۡ  بینید. سوگند به آنچه می38
ُ
 ٣٨ ِسُم بَِما ُتۡبِصُرونَ فَلَآ أ

 ٣٩ َوَما لَا ُتۡبِصُرونَ  بینید. . و به آنچه نمی39

تردید، این ]قرآن، سخن هللا است که ابالغش به  . بی40

 ای بزرگوار ]=جبرئیل[ است.پیامبر، بر عهدۀ[ فرستاده
 ٤٠ إِنهُهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِيمٖ 

شما کافران[ کمتر . و اینها گفتار شاعری نیست؛ ]اما 41

 آورید. ایمان می
ا تُۡؤِمُنونَ   ٤١ َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشاِعرِٖۚ قَلِيلٗا مه

. و ]نیز[ گفتار کاهنی نیست؛ ]اما شما[ کمتر پند 42

 گیرید. می
ُرونَ  ا تََذكه  ٤٢ َولَا بَِقۡوِل َكاهِٖنِۚ قَلِيلٗا مه

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ست.. ]این قرآن،[ از سوی پروردگار جهانیان نازل شده ا43 ِن رهب   ٤٣ تَنِزيل  م 

َقاوِيلِ  بست،. اگر ]پیامبر[ سخنانی ]به دروغ[ بر ما می44
َ
َل َعلَۡيَنا َبۡعَض ٱلۡأ  ٤٤ َولَۡو َتَقوه

َخۡذنَا ِمۡنُه بِٱلَۡيِمينِ  گرفتیم،. مسل ماً ما دست راست او را می45
َ
 ٤٥ لَأ

 ٤٦ ُثمه لََقَطۡعَنا ِمۡنُه ٱلَۡوتِينَ  م،کردی. سپس ]شاه[رگِ قلبش را قطع می46

َحٍد َعۡنُه َحَِٰجزِينَ  توانست مانع ]عذابِ[ او گردد. یک از شما نمی. و هیچ47
َ
ِۡن أ  ٤٧ َفَما ِمنُكم م 
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 ٤٨ ل ِلُۡمتهقِينَ َوِإنهُهۥ لََتۡذكَِرة   . یقیناً این ]قرآن،[ پند و تذکری برای پرهیزگاران است.48

کنندگان دانیم که برخی از شما، تکذیب. و ما یقیناً می49

 ]این کالم الهی[ هستید. 
بِينَ  ِ َكذ  نه ِمنُكم مُّ

َ
 ٤٩ َوِإنها لََنۡعلَُم أ

. و همانا این ]قرآن،[ بر کافران مایۀ حسرت و ندامت 50

 است.
َٰفِرِينَ   ٥٠ َوِإنهُهۥ لَحَۡسَرٌة عَلَى ٱلَۡك

 ٥١ َوِإنهُهۥ لَحَقُّ ٱلَۡيقِينِ  گمان، این ]قرآن،[ حقیقتِ راستین است. و بی. 51

. پس ]ای پیامبر،[ با ]ذکرِ[ ناِم پروردگار بزرگت ]او را[  52

 تسبیح گوی. 
 ٥٢ فََسب ِۡح بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَۡعِظيمِ 
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معارج سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ای ]به تمسخر[ تقاضای عذابی را کرد  کننده. درخواست1

 که وقوعش ]در قیامت[ حتمی است،
َل َسآئُِلُۢ بَِعَذاٖب َواقِعٖ 

َ
 ١ َسأ

ای کننده. ]این عذاب،[ برای کافران است ]و[ هیچ دفع2

 ندارد.
َٰفِرِيَن لَيَۡس   ٢ لَُهۥ َدافِع  ل ِلَۡك

پیوندد که دارای ُعلُو و[  . از سوی هللا ]به وقوع می3

 صاحبِ مراتب و درجات واالست.
ِ ذِي ٱلَۡمَعارِجِ  َِن ٱَّلله  ٣ م 

کنند، . فرشتگان و روح ]= جبرئیل[ به سوی او عروج می4

هزار سال   که مقدارش ]در مقیاس بشری،[ پنجاهدر روزی 

 است.

وُح إِلَۡيهِ فِي يَۡوٖم َكاَن ِمۡقَداُرُهۥ َخمِۡسيَن  َتۡعُرُج ٱلَۡمَلَٰٓ  ئَِكُة َوٱلرُّ
لَۡف َسَنةٖ 

َ
 ٤ أ

. پس تو ]ای پیامبر، در برابر تمسخرشان[ صبرِ نیکو  5

 پیشه کن. 
 ٥ فَٱۡصبِۡر َصبٗۡرا َجمِيلًا

 ٦ إِنهُهۡم يََرۡونَُهۥ بَعِيٗدا بینندگمان، آنها آن ]روز[ را دور می. بی6

َُٰه قَرِيٗبا  بینیم.ما آن را نزدیک می. و 7  ٧ َونََرى

َمآُء َكٱلُۡمۡهلِ  که آسمان چون مِس گداخته شود،. ]همان[ روزی 8  ٨ يَۡوَم تَُكوُن ٱلسه

 ٩ َوتَُكوُن ٱلِۡجَباُل َكٱلۡعِۡهنِ  ها مانند پشم رنگین ]متالشی و پراکنده[ شود. . و کوه9

خویشاوندی[ از ]حال[ . و هیچ دوست صمیمی ]و 10

 پرسد. دوست صمیمی ]و خویشاوندش[ نمی 
 ١٠ َولَا يَۡسـ َُل َحمِيٌم َحمِيٗما 

شوند،  که[ آنان به یکدیگر نشان داده می. ]در حالی 11

کند که فرزندان خود را در  گناهکار ]دوست دارد و[ آرزو می

 ازای ]رهایی[ از عذاب آن روز بدهد،

ُروَنُهۡمْۚ يََودُّ   ٱلُۡمۡجرُِم لَۡو َيۡفَتِدي ِمۡن َعَذاِب يَۡوِمئِذِۭ  ُيَبصه
 ١١ بِبَنِيهِ 

ِخيهِ  . و ]همچنین[ زنش و برادرش را12
َ
 ١٢ َوَصَِٰحَبتِهِۦ َوأ

 ١٣ َوَفِصيلَتِهِ ٱلهتِي تُـ ۡوِيهِ  داد.اش را که ]همیشه[ به او جا و پناه می. و قبیله13

زمین هستند . و ]همچنین[ همۀ کسانی را که روی 14

 ]فدا کند[ تا نجات یابد. 
ۡرِض َجمِيٗعا ُثمه يُنِجيهِ 

َ
 ١٤ َوَمن فِي ٱلۡأ
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. ]اما[ هرگز چنین نیست ]که برایش راه نجاتی باشد[! 15

 های ]آتشِ[ سوزان است گمان، آن شعلهبی
ۖۡ إِنهَها لََظىَٰ  هآ  ١٥ َكل

اَعٗة   َکند.. ]که[ پوست از سر برمی16 َوىَٰ نَزه  ١٦ ل ِلشه

. کسانی را که ]به فرمان هللا[ پشت کردند و ]از حق[  17

 خوانَد.روی گرداندند، ]به سوی خود[ فرامی
هيَٰ  ۡدبََر َوتََول

َ
 ١٧ تَۡدُعواْ َمۡن أ

آوری و ذخیره کردند  . و ]نیز کسانی را که[ اموال را جمع18

 ]و حق آن را نپرداختند[.
ۡوَعيَٰٓ 

َ
 ١٨ َوَجمََع فَأ

 ١٩ ۞إِنه ٱلۡإِنَسََٰن ُخلَِق َهلُوعًا طاقت ]و حریص[ آفریده شده است.. یقیناً انسان، کم19

رُّ َجُزوٗعا کند،تابی می. هر گاه بدی ]و مصیبتی[ به او رسد، بی20 ُه ٱلشه  ٢٠ إَِذا َمسه

. و هر گاه خوبی به او رسد، بازدارنده ]و بخیل[ 21

 گردد. می
ُه   ٢١ ٱلۡخَيُۡر َمُنوعًاَوِإَذا َمسه

ها ٱلُۡمَصل ِينَ  . مگر نمازگزاران؛ 22  ٢٢ إِل

که بر نمازهایشان همیشه پایداری  . همان کسانی 23

 کنند.می
هِذيَن ُهۡم عَلَىَٰ َصلَاتِِهۡم َدآئُِمونَ   ٢٣ ٱل

که در اموالشان، حق ]معی ن و[ معلومی  . و کسانی24

 است
َٰلِِهمۡ  ۡمَو

َ
هِذيَن فِٓي أ ۡعلُوم  َوٱل  ٢٤  َحق   مه

آئِِل َوٱلَۡمۡحُرومِ  . برای مستمند و محروم؛25  ٢٥ ل ِلسه

ِينِ  کنند؛که روز جزا را تصدیق می. و ]همان[ کسانی 26 قُوَن بَِيوِۡم ٱلد  ِ هِذيَن يَُصد   ٢٦ َوٱل

ِۡن  ترسند.که از عذاب پروردگارشان می  . و کسانی27 هِذيَن ُهم م  ۡشفُِقونَ َوٱل  ٢٧ َعَذاِب َرب ِِهم مُّ

توان  گمان، از عذاب پروردگارشان نمی . ]چرا که[ بی28

 ایمن بود. 
ُمونٖ 

ۡ
 ٢٨ إِنه َعَذاَب َرب ِِهۡم َغيُۡر َمأ

هِذيَن ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َحَٰفُِظونَ  دارند؛هایشان را نگه میکه شرمگاه. و کسانی 29  ٢٩ َوٱل

زانی که مالک آنها هستند، که  . مگر با همسران و کنی30

 ]در این صورت،[ سرزنشی بر آنها نیست.
يَۡمَُٰنُهۡم فَإِنهُهۡم َغيُۡر  

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡزَوَِٰجِهۡم أ

َ
ها عَلَىَٰٓ أ إِل
 ٣٠ َملُوِمينَ 

. اما هر کس فراتر از اینها را بخواهد، آنان متجاوزان  31

 هستند.
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡعاُدونَ َفَمِن ٱۡبَتَغىَٰ َوَرآَء 

ُ
َٰلَِك فَأ  ٣١ َذ
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هایشان را رعایت ها و پیمان که امانت . و کسانی32

 کنند،می
َمََٰنَٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َرَُٰعونَ 

َ
هِذيَن ُهۡم لِأ  ٣٢ َوٱل

هِذيَن ُهم بَِشَهََٰدَٰتِِهۡم قَآئُِمونَ  های خود متعهدند، که به شهادت . و کسانی 33  ٣٣ َوٱل

هِذيَن ُهۡم عَلَىَٰ َصلَاتِِهۡم ُيحَافُِظونَ  کنند.که بر نمازشان پایداری میو کسانی  .34  ٣٤ َوٱل

ۡكَرُمونَ  شوند.های ]بهشت[ گرامی داشته می. اینان در باغ35 َٰٖت مُّ ْوَلَٰٓئَِك فِي َجنه
ُ
 ٣٥ أ

. پس ]ای پیامبر،[ کافران را چه شده که به سوی تو  36

 شتابند؟می
هِذيَن َكَفُرواْ قَِبلََك ُمۡهِطعِينَ   ٣٦ َفَماِل ٱل

گروه ]بر مخالفت تو جمع  . ]و[ از راست و چپ، گروه37

 آورند؟[شوند و بر تو هجوم میمی
َماِل ِعزِينَ  ِ  ٣٧ َعِن ٱلَۡيِميِن وََعِن ٱلش 

. آیا هر کدام از آنها ]با آن اعمال ناپسندش[ طمع دارد 38

 لهی[ درآورده شود؟ که در بهشت پرنعمت ]ا
ن يُۡدَخَل َجنهَة نَعِيمٖ 

َ
ِۡنُهۡم أ َيۡطَمُع ُكلُّ ٱۡمرِيٖٕ م 

َ
 ٣٨ أ

[  گمان، ما آنها را از آنچه ]خود. هرگز چنین نیست! بی39

 ایم.دانند آفریده می
ا َيۡعلَُمونَ  ِمه ۖۡ إِنها َخلَۡقَنَُٰهم م  هآ  ٣٩ َكل

خورم که  میها سوگند ها و مغرب. به پروردگار مشرق40

 قطعاً ما تواناییم
ِ ٱلَۡمَشَٰرِِق َوٱلَۡمَغَٰرِِب إِنها لََقَِٰدُرونَ  قِۡسُم بَِرب 

ُ
 ٤٠ فَلَآ أ

. بر اینکه ]کسان دیگری[ بهتر از اینان را جایگزین کنیم؛  41

 و ما ]برای انجام این کار،[ درمانده و ناتوان نیستیم. 
ِۡنُهۡم وَ  َل َخيٗۡرا م  ِ ن نَُّبد 

َ
 ٤١ َما َنحُۡن بَِمۡسُبوقِينَ عَلَىَٰٓ أ

. پس ]ای پیامبر،[ آنان را به حال خود واگذار تا در باطل  42

خود فروروند و بازی کنند، تا به روزی برسند که به آنان 

 وعده داده شده است.

هِذي   َُٰقواْ يَۡوَمُهُم ٱل فََذۡرُهۡم َيخُوُضواْ َويَلَۡعُبواْ َحتهيَٰ يَُل
 ٤٢ يُوَعُدونَ 

شوند؛  که شتابان از قبرها خارج می. ]همان[ روزی 43

 دوند.ها ]و معبودانشان[ میگویی به سوی بت
نهُهۡم إِلَيَٰ نُُصٖب  

َ
ۡجَداِث ِسَراٗعا َكأ

َ
يَۡوَم َيخۡرُُجوَن ِمَن ٱلۡأ

 ٤٣ يُوفُِضونَ 

هایشان ]از شرم و وحشت[ به  . ]در حالی که[ چشم44

ت ]و خواری،[ آنان را پوشانده است. این  زیر افتاده و ذل

 شد.همان روزی است که به آنان وعده داده می

هِذي َكانُواْ   َٰلَِك ٱلَۡيوُۡم ٱل ْۚ َذ بَۡصَٰرُُهۡم تَۡرَهُقُهۡم ذِلهة 
َ
َخَِٰشَعًة أ
 ٤٤ يُوَعُدونَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

گمان، ما نوح را به سوی قومش فرستادیم ]و . بی1

گفتیم[: »قوم خود را ـ پیش از آنکه عذاب دردناک به  

 سراغشان آید ـ هشدار ده ]و بترسان[. 

ن  
َ
نِذۡر قَۡوَمَك ِمن َقۡبِل أ

َ
ۡن أ

َ
ۦٓ أ ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ قَۡوِمهِ

َ
إِنهآ أ

 
ۡ
لِيم  يَأ

َ
 ١ تَِيُهۡم َعَذاٌب أ

ای آشکار برایتان دهنده. ]نوح[ گفت: »ای قوم، من بیم2

 هستم، 
بِينٌ   ٢ قَاَل َيََٰقۡوِم إِن ِي لَُكۡم نَِذير  مُّ

. که هللا را عبادت کنید، و از او بترسید، و مطیع  3

 ]دستورهای[ من باشید.
َ َوٱتهُقوُه  ِن ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله

َ
ِطيُعونِ أ

َ
 ٣ َوأ

آمرزد و تا . ]که اگر چنین کردید، هللا[ گناهانتان را می4

دهد؛ زیرا هنگامی که اجل  زمان معی نی به شما مهلت می

 دانستید«.الهی فرا رسد، تأخیر نخواهد داشت، اگر می

يِۚ إِنه   َسمًّ َجٖل مُّ
َ
ۡرُكۡم إِلَيَٰٓ أ ِ ِن ُذنُوبُِكۡم َويَُؤخ  َيۡغفِۡر لَُكم م 

جَ 
َ
ْۚ لَۡو ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ أ ُر ِ إَِذا َجآَء لَا يَُؤخه  ٤ َل ٱَّلله

و دعوت[ گفت: »پروردگارا، به    . و نوح ]پس از نصیحت5

راستی که من قوِم خود را شب و روز ]به ایمان[ دعوت  

 کردم؛

ِ إِن ِي َدَعۡوُت قَۡومِي لَۡيلٗا َوَنَهاٗرا  ٥ قَاَل َرب 

ها فَِراٗرا گریزشان ]از حق[ نیفزود. ولی دعوت من، جز بر  6  ٦ فَلَۡم يَزِۡدُهۡم ُدعَآِءٓي إِل

. و من هر چه دعوتشان کردم تا سرانجام آنان را 7

هایشان فرو کردند و خود را در گوش بیامرزی، انگشتان

هایشان را ]به خود[ پیچیدند و ]در مخالفت[ اصرار ]و لباس

 و تکبر نمودند. فشاری[ کردند و به شدت، گردنکشیپا

َصَٰبَِعُهۡم فِٓي َءاَذانِِهۡم  
َ
َوِإن ِي ُكلهَما َدَعۡوُتُهۡم لَِتۡغفَِر لَُهۡم َجَعلُٓواْ أ

واْ َوٱۡسَتۡكبَُرواْ ٱۡستِۡكَباٗرا َصرُّ
َ
 ٧ َوٱۡسَتۡغَشۡواْ ثَِياَبُهۡم َوأ

 ٨ َدَعۡوُتُهۡم ِجَهاٗراُثمه إِن ِي  . سپس آنها را با صدای بلند ]و آشکار[ دعوت کردم.8

. به عالوه، آشکارا برایشان گفتم و در نهان برای 9

 ]هرکدام از[ آنان بیان کردم.
ۡسَرۡرُت لَُهۡم إِۡسَراٗرا

َ
ۡعلَنُت لَُهۡم َوأ

َ
 ٩ ُثمه إِن ِٓي أ

. گفتم: »از پروردگار خویش آمرزش بخواهید ]که[  10

 گمان، او بسیار آمرزنده است.بی
اٗراَفُقلُۡت ٱسۡ   ١٠ َتۡغفُِرواْ َربهُكۡم إِنهُهۥ َكاَن َغفه

ِۡدَراٗرا . تا از آسمان ]باران[ پیاپی بر شما بفرستد. 11 َمآَء َعلَۡيُكم م   ١١ يُۡرِسِل ٱلسه

. و شما را با اموال و فرزنداِن بسیار یاری کند، به شما 12

های ]سرسبز[ بدهد و جویبارها]ی جاری[ برایتان قرار باغ 

 دهد.

َٰٖت َويَۡجَعل   َٰٖل َوبَنِيَن َويَۡجَعل لهُكۡم َجنه ۡمَو
َ
َويُۡمِدۡدُكم بِأ

نَۡهَٰٗرا
َ
 ١٢ لهُكۡم أ

. شما را چه شده است که از عظمت ]و شکوه[ هللا  13

 ترسید؟نمی 
ِ َوَقاٗرا ا لَُكۡم لَا تَرُۡجوَن َّلِله  ١٣ مه
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ۡطَواًرا  که شما را طی مراحل گوناگون آفرید.. در حالی 14
َ
 ١٤ َوَقۡد َخلََقُكۡم أ

بینید که هللا چگونه هفت آسمان را بر فراز  . آیا نمی15

 یکدیگر آفرید؟
َٰٖت ِطَباٗقا  ُ َسۡبَع َسَمََٰو لَۡم تََرۡواْ َكۡيَف َخلََق ٱَّلله

َ
 ١٥ أ

ها مایۀ روشنایی قرار داد، و . و ماه را در میان آسمان16

 ؟خورشید را چراغ ]فروزانی[ گردانید
ۡمَس ِسَراٗجا   ١٦ وََجَعَل ٱلَۡقَمَر فِيِهنه نُوٗرا وََجَعَل ٱلشه

ۡرِض َنَباٗتا  . و هللا شما را همچون گیاهی از زمین رویانید.17
َ
َِن ٱلۡأ ۢنَبَتُكم م 

َ
ُ أ  ١٧ َوٱَّلله

گرداند و بار دیگر . سپس شما را به آن ]زمین[ بازمی18

 آوَرد.شما را بیرون می
 ١٨ ۡم فِيَها َويُۡخرُِجُكۡم إِۡخَراٗجا ُثمه يُعِيُدكُ 

ۡرَض بَِساٗطا  . و هللا زمین را برای شما گسترده ساخت. 19
َ
ُ َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ  ١٩ َوٱَّلله

های پهناورِ آن ]به سوی مقصد خود[ رفت و . تا از راه20

 آمد کنید«.
 ٢٠ ل ِتَۡسلُُكواْ ِمۡنَها ُسُبلٗا فَِجاٗجا 

»پروردگارا، آنها از من نافرمانی نمودند و از . نوح گفت: 21

کسی پیروی کردند که مال و فرزندش، چیزی جز زیانکاری 

 بر او نیفزوده است.

هۡم يَزِۡدهُ َمالُُهۥ   ِ إِنهُهۡم َعَصۡونِي َوٱتهَبُعواْ َمن ل قَاَل نُوح  رهب 
ها َخَساٗرا ۥٓ إِل  ٢١ َوَولَُدهُ

 ٢٢ َوَمَكُرواْ َمۡكٗرا ُكبهاٗرا رنگِ بزرگی به کار بردند . و ]آن پیشوایان گمراه،[ نی22

. و گفتند: معبودان خود را رها نکنید؛ و ]به خصوص[  23

»َود « و »َسواع« و »یَغوث« و »یَعوق« و »نَسر« را ]رها  

 نکنید[. 

ا َولَا ُسَواٗعا َولَا   َوَقالُواْ لَا تََذُرنه َءالَِهَتُكۡم َولَا تََذُرنه َود ٗ
 ٢٣ ُغوَث َويَُعوَق َونَۡسٗرايَ 

. به راستی آنها بسیاری را گمراه کردند؛ و ]تو ای 24

 پروردگار،[ ستمکاران را جز گمراهی میفزای«. 
ها َضَلَٰلٗا َٰلِِميَن إِل َضلُّواْ َكثِيٗراۖۡ َولَا تَزِِد ٱلظه

َ
 ٢٤ َوَقۡد أ

. ]سرانجام، آنان[ به کیفرِ گناهانشان ]همگی[ غرق 25

شدند؛ آنگاه در آتش ]دوزخ[ درآورده شدند و در برابر 

 ]عذاب[ الهی، یاور ]و مددکاری[ برای خود نیافتند. 

ِن   ۡدِخلُواْ نَاٗرا فَلَۡم َيِجُدواْ لَُهم م 
ُ
ۡغرِقُواْ فَأ

ُ
ا َخِطٓئَٰـتِِهۡم أ ِمه م 
نَصاٗرا

َ
ِ أ  ٢٥ ُدوِن ٱَّلله

بر روی زمین   یک از کافران را. نوح گفت: »پروردگارا، هیچ26

 باقی مگذار.
َٰفِرِيَن َديهاًرا  ۡرِض ِمَن ٱلَۡك

َ
ِ لَا تََذۡر عَلَى ٱلۡأ  ٢٦ َوَقاَل نُوح  رهب 

. چرا که اگر آنها را باقی گذاری، بندگانت را گمراه 27

 آورند.کنند و جز ]نسلی[ بدکار و کافر به وجود نمی می
ها فَاِجٗرا  إِنهَك إِن تََذۡرُهۡم يُِضلُّواْ ِعَباَدَك وَ  لَا يَلُِدٓواْ إِل

اٗرا  ٢٧ َكفه
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. پروردگارا، مرا و پدر و مادرم و هر کسی را که با ایمان 28

وارد خانۀ من شود، و ]تمام[ مردان مؤمن و زنان مؤمن را  

 بیامرز؛ و ستمکاران را جز هالکت ]و نابودی[ میفزای«. 

َٰلَِديه َولَِمن َدَخَل بَ  ِ ٱۡغفِۡر لِي َولَِو يۡتَِي ُمۡؤِمٗنا َولِلُۡمۡؤِمنِيَن  رهب 
ها َتَباَرُۢا َٰلِِميَن إِل  ٢٨ َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتِۖ َولَا تَزِِد ٱلظه
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جٔن سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

گروهی . ]ای پیامبر،[ بگو: »به من وحی شده است که  1

از جنیان ]به این قرآن[ گوش فرا دادند، و ]پس از بازگشت 

گمان ما قرآنی به میان قوم خویش، به آنان[ گفتند: بی

 آور شنیدیمشگفت

ِ َفَقالُٓواْ إِنها َسِمۡعَنا   َِن ٱلِۡجن  نهُه ٱۡسَتَمَع َنَفر  م 
َ
وِحَي إِلَيه أ

ُ
قُۡل أ

 ١ قُۡرَءانًا َعَجٗبا 

کند؛ پس ما به آن ایمان راست هدایت می. که به راه 2

آوردیم و هرگز کسی را با پروردگارمان شریک قرار  

 دهیم؛ نمی 

َحٗدا 
َ
ُّۡشرَِك بَِرب َِنآ أ  ٢ َيۡهِدٓي إِلَي ٱلرُّۡشِد فَـ َاَمنها بِهِۖۦۡ َولَن ن

. و اینکه شأن و عظمت پروردگارمان، بس ]عظیم و[ بلند  3

ر و فرزندی انتخاب نکرده است. او ]هرگز برای خود[ همس

 است؛

خََذ َصَِٰحَبٗة َولَا َولَٗدا نهُهۥ تََعَٰلَىَٰ َجدُّ َرب َِنا َما ٱته
َ
 ٣ َوأ

. و اینکه سفیه ]و ناداِن[ ما ]= شیطان[ دربارۀ هللا  4

 گفت؛سخنان ناروایی می 
ِ َشَطٗطا  نهُهۥ َكاَن َيُقوُل َسفِيُهَنا عَلَى ٱَّلله

َ
 ٤ َوأ

کردیم که هرگز انس و جن بر هللا  مان می. و ما ]چنین[ گ5

 بندند؛دروغ نمی 
ِ َكِذٗبا  ن لهن َتُقوَل ٱلۡإِنُس َوٱلِۡجنُّ عَلَى ٱَّلله

َ
نها َظَننهآ أ

َ
 ٥ َوأ

. و اینکه مردانی از آدمیان، به مردانی از جن یان پناه 6

آنان   گونه[ بر گمراهی و سرکشیِ بردند و ]اینمی

 افزودند؛ می

نههُ 
َ
ِ  َوأ َِن ٱلِۡجن  َِن ٱلۡإِنِس َيُعوُذوَن بِرَِجاٖل م  ۥ َكاَن رَِجال  م 

 ٦ فََزاُدوُهۡم رََهٗقا 

گونه که  کردند ـ همان  . و اینکه آنان ]= کافران[ گمان می7

پنداشتید ـ که هللا هیچ کس را ]دوباره[ شما ]جنیان[ می

 گردانَد؛ زنده نمی

نهُهۡم َظنُّواْ َكَما 
َ
َحٗداَوأ

َ
ُ أ ن لهن َيۡبَعَث ٱَّلله

َ
 ٧ َظَننُتۡم أ

. و اینکه ما آسمان را ]در پی شنیدن خبرها[ جستجو  8

کردیم؛ و آن را پر از محافظان نیرومند و تیرهای شهاب 

 یافتیم.

َمآَء فَوََجۡدَنََٰها ُملِئَۡت َحرَٗسا َشِديٗدا   نها لََمۡسَنا ٱلسه
َ
َوأ

 ٨ وَُشُهٗبا 

[ براى شنیدن،  ذشته[ جاهایی ]در آسمان . و اینکه در ]گ9

نشستیم؛ ]اما[ اكنون هر کس بخواهد گوش به كمین مى

 یابد؛دهد، تیر شهابى در كمین خود مى

ۡمِعِۖ َفَمن يَۡسَتِمِع ٱٓأۡلَن َيِجۡد   نها ُكنها َنۡقُعُد ِمۡنَها َمَقَٰعَِد لِلسه
َ
َوأ

 ٩ لَُهۥ ِشَهاٗبا رهَصٗدا

نیم آیا برای اهل زمین شر ی اراده  دا. و اینکه ما نمی10

 شده، یا پروردگارشان خیر و هدایتِ آنان را خواسته است؛ 
َراَد بِِهۡم َربُُّهۡم  

َ
ۡم أ

َ
ۡرِض أ

َ
رِيَد بَِمن فِي ٱلۡأ

ُ
َشرٌّ أ

َ
نها لَا نَۡدرِٓي أ

َ
َوأ

 ١٠ رََشٗدا

. و اینکه در میان ما افرادی صالح و افرادی نادرستند، ما 11

 اوت ]و گوناگون[ هستیم. هایی متفگروه
َٰلَِكۖۡ ُكنها َطَرآئَِق قَِدٗدا  َٰلُِحوَن َوِمنها ُدوَن َذ نها ِمنها ٱلصه

َ
 ١١ َوأ
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توانیم در روی . و اینکه ما یقین داریم که هرگز نمی12

توانیم زمین، هللا را عاجز و ناتوان کنیم؛ و هرگز با گریز نمی

 ابش نداریم[. او را ناتوان سازیم ]و راه فراری از عذ

ۡرِض َولَن نُّۡعِجَزهُۥ  
َ
َ فِي ٱلۡأ ن لهن نُّۡعِجَز ٱَّلله

َ
نها َظَننهآ أ

َ
َوأ

 ١٢ َهَرٗبا 

. و اینکه ما هنگامی که ]سخن[ هدایت را شنیدیم، به  13

آن ایمان آوردیم؛ پس هر کس که به پروردگارش ایمان آوَرد، 

 دارد[. هراسد و نه از ستم ]بیم نه از نُقصان می

ا َسِمۡعَنا ٱلُۡهَدىَٰٓ َءاَمنها بِهِۖۦۡ َفَمن يُۡؤِمنُۢ بَِرب ِهِۦ فَلَا   نها لَمه
َ
َوأ

 ١٣ َيخَاُف َبخۡٗسا َولَا رََهٗقا 

. و اینکه گروهی از ما، مسلمان، و گروهی، کافر ]و 14

ظالم[ هستند؛ هر کس که اسالم آورده، آنانند که راه  

 ده[اند.رستگاری را جستجو کرده ]و برگزی

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ۡسلََم فَأ

َ
نها ِمنها ٱلُۡمۡسلُِموَن َوِمنها ٱلَۡقَِٰسُطوَنۖۡ َفَمۡن أ

َ
َوأ

ۡواْ رََشٗدا  ١٤ َتحَره

. و اما کافران ]و ستمکاران[ هیزم ]آتش[ جهنم خواهند  15

 بود«. 
ا ٱلَۡقَِٰسُطوَن فَكَانُواْ ِلجََهنهَم َحَطٗبا  مه

َ
 ١٥ َوأ

بر راه راست ]اسالم[، پایداری کنند،  . و اینکه اگر آنها 16

 کنیمالبته با آبِ فراوان سیرابشان می
آًء َغَدٗقا  ۡسَقۡيَنَُٰهم مه

َ
رِيَقةِ لَأ هوِ ٱۡسَتَقَُٰمواْ عَلَى ٱلطه ل

َ
 ١٦ َوأ

ها[ بیازماییم؛ و هر کس از یاد ]و . تا آنها را با آن ]نعمت17

ذابی سخت ذکر[ پروردگارش روی برتابد، ]هللا[ او را به ع

 سازد؛گرفتار می

ل َِنۡفتَِنُهۡم فِيهِِۚ َوَمن ُيۡعرِۡض َعن ذِۡكرِ َرب ِهِۦ يَۡسلُۡكُه َعَذاٗبا  
 ١٧ َصَعٗدا

. و اینکه مساجد از آِن هللا است؛ پس کسی را ]در  18

 مساجد[ با هللا ]به عبادت[ نخوانید؛ 
ِ فَلَا تَۡدُعواْ َمَع  نه ٱلَۡمَسَِٰجَد َّلِله

َ
َحٗدا َوأ

َ
ِ أ  ١٨ ٱَّلله

که بندۀ هللا ]محمد صلی هللا علیه  . و اینکه هنگامی 19

وسلم به عبادت[ برخاست تا او را بخوانَد، نزدیک بود که ]از  

 ازدحام بر گِرد او[ بر سرِ هم فروریزند«.

ِ يَۡدُعوهُ َكاُدواْ يَُكونُوَن َعلَۡيهِ   ا قَاَم َعۡبُد ٱَّلله نهُهۥ لَمه
َ
َوأ

 ١٩ لَِبٗدا 

. ]ای پیامبر، به آنها[ بگو: »من تنها پروردگارم را 20

 سازم«. خوانم و کسی را با او شریک نمی می
َحٗدا

َ
ۦٓ أ ۡشرُِك بِهِ

ُ
ۡدُعواْ َرب ِي َولَٓا أ

َ
 ٢٠ قُۡل إِنهَمآ أ

توانم زیانی به شما برسانم  گمان، من نه می. بگو: »بی21

 و نه خیر و سودی«. 
مۡ 

َ
ا َولَا رََشٗدا قُۡل إِن ِي لَٓا أ  ٢١ لُِك لَُكۡم َضر ٗ

. بگو: »]اگر من نیز بر خالف فرمانش رفتار کنم[ هیچ  22

کند و پناهگاهی جز او کس مرا در برابرِ او حمایت نمی 

 یابم.نمی 

ِجَد ِمن ُدونِهِۦ  
َ
َحد  َولَۡن أ

َ
ِ أ قُۡل إِن ِي لَن ُيِجيَرنِي ِمَن ٱَّلله

 ٢٢ ُملَۡتَحًدا

[  تنها ابالغی از جانبِ هللا و ]رساندن  ،[ . ]وظیفۀ من23

های اوست. و هر کس از هللا و پیامبرش نافرمانی کند، پیام

گمان، آتش جهنم از آِن اوست؛ جاودانه در آن خواهد بی

 ماند«.

َ َورَُسولَُهۥ   ِ َورَِسََٰلَٰتِهۚۦِْ َوَمن َيۡعِص ٱَّلله َِن ٱَّلله َٰٗغا م  ها بََل إِل
بًَدا فَإِنه لَُهۥ نَاَر َجهَ 

َ
 ٢٣ نهَم َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ
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. ]کار کفار همچنان ادامه دارد[ تا زمانی که آنچه را به  24

آنها وعده داده شده، ببینند. آنگاه خواهند دانست که چه  

 تر، و جمیعتش کمتر است. کسی یاورش ناتوان

ۡواْ َما يُوَعُدوَن فََسيَۡعلَُموَن َمۡن 
َ
ۡضَعُف نَاِصٗرا َحتهيَٰٓ إَِذا َرأ

َ
أ

قَلُّ َعَدٗدا 
َ
 ٢٤ َوأ

دانم آیا آنچه که به شما . ]ای پیامبر،[ بگو: »من نمی25

وعده داده شده نزدیک است یا پروردگارم زمانی ]دور[ برای  

 دهد«. آن قرار می

ۡم َيجَۡعُل لَُهۥ َرب ِٓي  
َ
ا تُوَعُدوَن أ قَرِيب  مه

َ
ۡدرِٓي أ

َ
قُۡل إِۡن أ

َمًدا
َ
 ٢٥ أ

[ دانای غیب است و هیچ کس را بر ]اسرارِ[ غیبِ  . ]هللا26

 سازد؛خود آگاه نمی
َحًدا 

َ
ۦٓ أ َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب فَلَا ُيۡظِهُر عَلَىَٰ َغۡيبِهِ  ٢٦ َع

. مگر رسوالنی که آنان را پسندیده ]و برگزیده[ است؛  27

گمان، از پیش روی او و پشت سرش، نگهبانی ]از  که بی

 گمارد،[ میفرشتگان برای محافظت از وی

ها َمِن ٱۡرتََضيَٰ ِمن رهُسوٖل فَإِنهُهۥ يَۡسلُُك ِمنُۢ َبيِۡن يََديۡهِ   إِل
 ٢٧ َوِمۡن َخلۡفِهِۦ رََصٗدا

. تا ]پیامبر[ بداند که ]پیامبران پیش از او نیز[  28

اند؛ و ]هللا[ به آنچه  شان را ابالغ کردههای پروردگار رسالت

زی را به عدد برشمرده نزد آنهاست احاطه دارد؛ و هر چی

 است.

َحاَط بَِما لََديِۡهۡم  
َ
بۡلَُغواْ رَِسََٰلَِٰت َرب ِِهۡم َوأ

َ
ن قَۡد أ

َ
ل َِيۡعلََم أ

ُۢا ۡحَصيَٰ ُكله َشۡيٍء َعَدَد
َ
 ٢٨ َوأ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ُِل  خودپیچیده، به. ای جامه1 َها ٱلُۡمزهم  يُّ
َ
أ  ١ َيَٰٓ

ها قَلِيلٗا ـ به پا خیز ]و عبادت کن[. . شب را ـ جز اندکی2 هۡيَل إِل  ٢ قُِم ٱل

وِ ٱنُقۡص ِمۡنُه  ای از آن را، یا اندکی از آن کم کن. . نیمه3
َ
ۥٓ أ  ٣ قَلِيلًان ِۡصَفُه

. یا اندکی بر ]نصف[ آن بیفزای، و قرآن را با ترتیل ]و تأمل[  4

 بخوان. 
ۡو زِۡد َعلَۡيهِ َوَرت ِِل ٱلُۡقۡرَءاَن تَۡرتِيلًا

َ
 ٤ أ

 ٥ إِنها َسُنلِۡقى َعلَۡيَك قَۡولٗا ثَقِيلًا . یقیناً ما به زودی سخنی سنگین بر تو نازل خواهیم کرد.5

داری ]بر نفس[ دشوار است، و برای  زندهگمان، شب. بی6

 تر و استوارتر است. گفتار ]و نیایش،[ مناسب
قَۡوُم قِيلًا

َ
ا َوأ َشدُّ َوۡطـ ٗ

َ
هۡيِل ِهَي أ  ٦ إِنه نَاِشئََة ٱل

َهارِ َسۡبٗحا َطوِيلٗا  . و یقیناً تو در روز، مشغلۀ بسیار داری. 7  ٧ إِنه لََك فِي ٱلنه

یاد کن و ]با خالص نمودن عبادت[ تنها . و نام پروردگارت را 8

 به او دل ببند. 
 ٨ َوٱۡذُكرِ ٱۡسَم َرب َِك َوتَبَتهۡل إِلَۡيهِ تَبۡتِيلٗا

حق[ جز  . ]همان[ پروردگار مشرق و مغرب که معبودی ]به9

 او نیست؛ پس او را کارساز ]و نگهبان خود[ برُگزین.
خِۡذهُ َوكِيلٗا  رهبُّ ٱلَۡمۡشِرِق َوٱلَۡمۡغرِِب لَٓا إَِلَٰهَ  ها ُهَو فَٱته  ٩ إِل

گویند، شکیبا باش، و به شیوۀ  . و بر آنچه ]مشرکان[ می10

 نیکو ]و شایسته[ از آنان دوری کن، 
 ١٠ َوٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن َوٱۡهُجرُۡهۡم َهۡجٗرا َجمِيلٗا

کنندگان مرف ه واگذار و کمی به آنان  . و مرا با این تکذیب11

 ه.مهلت د
ِلُۡهۡم قَلِيلًا ۡعَمةِ َوَمه  ْولِي ٱلنه

ُ
بِيَن أ ِ  ١١ َوَذۡرنِي َوٱلُۡمَكذ 

گمان، نزد ما قید ]و بندهایی[ سنگین و ]آتش[  . بی12

 دوزخ است،
نكَالٗا وََجِحيٗما 

َ
 ١٢ إِنه لََدۡيَنآ أ

ةٖ  . و غذایی ]ناگوار و[ گلوگیر و عذابی دردناک.13 لِيٗما َوَطَعاٗما َذا ُغصه
َ
 ١٣ وََعَذابًا أ

ها ]متالشی ها به لرزه درآید و کوهکه زمین و کوه. روزی 14

 گردند.شوند و[ همچون تودۀ شِن نرم ]و روان[ 
ۡرُض َوٱلِۡجَباُل وَكَانَِت ٱلِۡجَباُل َكثِيٗبا 

َ
يَۡوَم تَرُۡجُف ٱلۡأ

ِهيلًا  ١٤ مه
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ر شما . یقیناً ما پیامبری به سوی شما فرستادیم که ب15

گونه که به سوی فرعون  شاهد ]و گواه[ است؛ همان

 پیامبری فرستادیم. 

ۡرَسلَۡنآ إِلَيَٰ 
َ
ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيُكۡم رَُسولٗا َشَِٰهًدا َعلَۡيُكۡم َكَمآ أ

َ
إِنهآ أ

 ١٥ فِرَۡعۡوَن رَُسولٗا

. آنگاه فرعون از آن پیامبر نافرمانی ]و با او مخالفت[ کرد،  16

 د ت مجازات کردیم. و ما او را به ش
ۡخٗذا َوبِيلٗا

َ
َخۡذَنَُٰه أ

َ
 ١٦ َفَعَصيَٰ فِرَۡعۡوُن ٱلرهُسوَل فَأ

. پس اگر کافر شوید، چگونه خود را ]از عذاب[ در امان 17

که ]از هول و سختی[ کودکان را پیر   دارید ]در[ روزیمی

 گرداند؟ می

 ۡ  ١٧ وِلَۡدََٰن ِشيًبا فََكۡيَف َتتهُقوَن إِن َكَفۡرُتۡم يَوٗۡما َيجَۡعُل ٱل

شود ]و[ وعدۀ او قطعاً  . ]در آن روز،[ آسمان شکافته می18

 پیوندد.به وقوع می
ُۢ بِهۚۦِْ َكاَن وَۡعُدهُۥ َمۡفُعولًا َمآُء ُمنَفِطُر  ١٨ ٱلسه

گمان، این ]آیات،[ پند ]و هشداری[ است تا هر . بی19

 گیرد.کس بخواهد، به سوى پروردگار خود راهى در پیش 
خََذ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ َسبِيلًا  ١٩ إِنه َهَِٰذهِۦ تَۡذكَِرة ۖۡ َفَمن َشآَء ٱته

داند که تو و گروهی از . ]ای پیامبر،[ یقیناً پروردگارت می 20

کسانی که با تو هستند، نزدیک دو سوم شب و ]یا[ نصف 

خیزید؛ و هللا شب و روز را  سوِم آن را به ]نماز[ برمی]یا[ یک

توانید داند که شما نمی کند. ]او[ میگیری میزهاندا

شمارشِ آن را ]دقیق[ محاسبه کنید؛ و شما را بخشید. 

ر باشد،   پس اکنون هر چه از قرآن ]برای شما[ میس 

داند که برخی از شما بیمار خواهند شد، بخوانید. ]هللا[ می

آوردن فضل و نعمتِ هللا، در  و گروهی ]دیگر[ برای به دست 

کنند، و گروهی ]نیز[ در راه هللا جهاد ن سفر میزمی

کنند؛ پس آنچه از آن میسر باشد بخوانید و نماز بر پا می

دارید و زکات دهید و به هللا قرض نیکو دهید؛ و ]بدانید که[  

فرستید، ]آن  آنچه از کارهای خیر پیشاپیش برای خود می

هید یافت؛ ترین پاداش خوارا[ نزد هللا به بهترین وجه و بزرگ

و از هللا آمرزش بخواهید، که همانا هللا آمرزندۀ مهربان 

 است.

هۡيِل َونِۡصَفُهۥ   ۡدنَيَٰ ِمن ثُلَُثِي ٱل
َ
نهَك َتُقوُم أ

َ
۞إِنه َربهَك َيۡعلَُم أ

  ْۚ َهاَر هۡيَل َوٱلنه ُر ٱل ِ ُ ُيَقد  هِذيَن َمَعَكْۚ َوٱَّلله َِن ٱل َوثُلَُثُهۥ َوَطآئَِفة  م 
ن له 

َ
َر ِمَن  َعلَِم أ ن ُتحُۡصوُه َفَتاَب َعلَۡيُكۡمۖۡ فَٱقَۡرُءواْ َما تَيَسه

ۡرَضيَٰ َوَءاَخُروَن   ن َسَيُكوُن ِمنُكم مه
َ
ٱلُۡقۡرَءاِنِۚ َعلَِم أ

ِ َوَءاَخُروَن   ۡرِض يَبَۡتُغوَن ِمن فَۡضِل ٱَّلله
َ
يَۡضِربُوَن فِي ٱلۡأ

ِۖۡ فَٱقَۡرُءواْ َما تَيَ  قِيُمواْ  يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
َر ِمۡنُهْۚ َوأ سه

َ قَۡرًضا َحَسٗناْۚ َوَما   قۡرُِضواْ ٱَّلله
َ
َة َوأ َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ ٱلصه

ِ ُهَو َخيٗۡرا   ِۡن َخيٖۡر َتِجُدوهُ ِعنَد ٱَّلله نُفِسُكم م 
َ
ُمواْ لِأ ِ ُتَقد 

َ َغُفور  رهحِ  ۖۡ إِنه ٱَّلله َ ۡجٗراْۚ َوٱۡسَتۡغفُِرواْ ٱَّلله
َ
ۡعَظَم أ

َ
ُۢ َوأ  ٢٠ يُم
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ث ِرُ  برسرکشیده، . ای جامه1 َها ٱلُۡمده يُّ
َ
أ  ١ َيَٰٓ

نِذرۡ  . برخیز و بیم ده، 2
َ
 ٢ ُقۡم فَأ

 ٣ فََكب ِرۡ َوَربهَك  . و پروردگارت را بزرگ شمار،3

ِرۡ  ات را پاکیزه بدار، . و جامه4  ٤ َوثَِيابََك َفَطه 

 ٥ َوٱلرُّۡجَز فَٱۡهُجرۡ  . و از پلیدی ]عبادت معبودان باطل[ دوری کن. 5

 ٦ َولَا َتۡمنُن تَۡسَتۡكثِرُ  طلبی کنی؛. به این هدف بذل و بخشش مکن که افزون6

 ٧ َولَِرب َِك فَٱۡصبِرۡ  . و برای ]رضایت[ پروردگارت شکیبا باش.7

اقُورِ  که در »صور« دمیده شود.  . هنگامی8  ٨ فَإَِذا نُقَِر فِي ٱلنه

 ٩ فََذَٰلَِك يَۡوَمئِٖذ يَۡوٌم َعِسيرٌ  . آن روز، روزِ سخت ]و دشواری[ است. 9

َٰفِرِيَن َغيُۡر يَِسيٖر  . بر کافران آسان نیست.10  ١٠ عَلَى ٱلَۡك

که او را تنها ]و بدون اموال و  کسی . ]ای پیامبر،[ مرا با 11

 ام واگذار؛اوالد[ آفریده
 ١١ َذۡرنِي َوَمۡن َخلَۡقُت وَِحيٗدا 

ۡمُدوٗدا . ]همان کسی که[ مال فراوانی برایش قرار دادم،12  ١٢ وََجَعلُۡت لَُهۥ َمالٗا مه

 ١٣ ُشُهوٗداَوبَنِيَن  . و فرزندانی که همیشه ]در خدمت او و[ با او هستند. 13

. و همۀ وسایل ]و امکانات[ زندگی را در اختیارش قرار  14

 دادم.
 ١٤ َوَمههدتُّ لَُهۥ َتۡمِهيٗدا

زِيدَ  . باز ]هم[ طمع دارد که ]بر آن[ بیفزایم. 15
َ
ۡن أ

َ
 ١٥ ُثمه َيۡطَمُع أ

گمان، او نسبت به  . هرگز، ]چنین نخواهد شد.[ بی16

 آیات ما دشمنی دارد، 
 ۡۖ هآ  ١٦ إِنهُهۥ َكاَن ٓأِلَيَٰتَِنا َعنِيٗداَكل
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ۡرهُِقُهۥ َصُعوًدا  اندازم؛. و به زودی او را به مشق ت و سختی می17
ُ
 ١٧ َسأ

رَ  . زیرا او ]برای مبارزه با قرآن[ اندیشید و محاسبه کرد.18 َر َوَقده  ١٨ إِنهُهۥ فَكه

رَ  . پس مرگ بر او باد! چگونه اندازه ]و محاسبه[ کرد؟19  ١٩ َفُقتَِل َكۡيَف قَده

. باز ]هم[ مرگ بر او باد! چگونه اندازه ]و محاسبه[  20

 کرد؟
رَ   ٢٠ ُثمه قُتَِل َكۡيَف قَده

 ٢١ ُثمه َنَظرَ  . سپس نظر افکند؛ 21

 ٢٢ ُثمه َعبََس َوبََسرَ  . آنگاه چهره در هم کشید و روی ترش کرد،22

ۡدبََر َوٱۡسَتۡكبَرَ  ورزید؛. سپس ]به حق[ پشت نمود و تکبر 23
َ
 ٢٣ ُثمه أ

. آنگاه گفت: »این ]قرآن،[ چیزی جز جادویی که ]از  24

 جادوگران پیشین[ نقل شده، نیست؛ 
ها ِسۡحر  يُۡؤثَرُ   ٢٤ َفَقاَل إِۡن َهََٰذآ إِل

ها قَۡوُل  . و این ]چیزی[ جز گفتار بشر نیست«. 25  ٢٥ ٱلۡبََشرِ إِۡن َهََٰذآ إِل

ۡصلِيهِ َسَقرَ  . به زودی او را به دوزخ درخواهم آورد. 26
ُ
 ٢٦ َسأ

ََٰك َما َسَقرُ  دانی که دوزخ چگونه است؟ . و تو چه 27 ۡدَرى
َ
 ٢٧ َوَمآ أ

. ]آتش سوزانی است که[ نه ]چیزی را[ باقی  28

 کند.گذارد و نه ]چیزی را[ رها میمی
 ٢٨ لَا ُتۡبِقى َولَا تََذرُ 

 ٢٩ لَوهاَحة  ل ِلۡبََشرِ  سوزانَد. . پوست را ]دگرگون کرده و[ می29

 ٣٠ َعلَۡيَها تِۡسَعَة َعَشرَ  . بر آن ]آتش،[ نوزده ]فرشته[ گمارده شده است.30
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. ما مأموران دوزخ را فقط از فرشتگان قرار دادیم، و 31

ایم تا شمار آنها را تنها برای آزمایش کافران معی ن کرده

اند بر ایمان که ایمان آوردهکتاب یقین کنند و کسانی اهل 

خود بیفزایند و اهل کتاب و مؤمنان، گرفتار شک و تردید  

هایشان مرض ]نفاق[ است  که در دل نشوند؛ و تا کسانی

و ]نیز[ کافران بگویند: »هدف هللا از این َمثل ]و توصیف[ 

کس را بخواهد، گمراه گونه، هللا هر چیست؟« این

کند؛ و ]شمارِ[ سازد و هر کس را بخواهد، هدایت مییم

لشکریان پروردگارت را ]کسی[ جز ]خود[ او تعالی 

 ها نیست.داند؛ و این جز پند و اندرزی برای انساننمی 

َتُهۡم   ۖۡ َوَما َجَعلَۡنا ِعده ها َمَلَٰٓئَِكٗة ارِ إِل ۡصَحََٰب ٱلنه
َ
َوَما َجَعلَۡنآ أ
هذِ  ها فِۡتَنٗة ل ِل وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب  إِل

ُ
هِذيَن أ يَن َكَفُرواْ لِيَۡستَۡيقَِن ٱل

وتُواْ  
ُ
هِذيَن أ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِيَمَٰٗنا َولَا يَۡرتَاَب ٱل َويَۡزَداَد ٱل

رَض    هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه ٱلِۡكَتََٰب َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َولَِيُقوَل ٱل
ُ بَِهَٰ  َراَد ٱَّلله

َ
َٰفُِروَن َماَذآ أ ُ  َوٱلَۡك َذا َمَثلٗاْۚ َكَذَٰلَِك يُِضلُّ ٱَّلله

ها ُهَوْۚ   ْۚ َوَما َيۡعلَُم ُجُنوَد َرب َِك إِل َمن يََشآُء َويَۡهِدي َمن يََشآُء
ها ذِۡكَرىَٰ لِلۡبََشرِ   ٣١ َوَما ِهَي إِل

. آری؛ سوگند به ماه ]که هرگز اینچنین نیست که آنان  32

 کنند[. تصور می
 ٣٢ َكلها َوٱلَۡقَمرِ 

ۡدبَرَ  که پشت کند. و ]سوگند به[ شب، هنگامی . 33
َ
هۡيِل إِۡذ أ  ٣٣ َوٱل

ۡسَفرَ  که روشن شود. . و به صبح، هنگامی 34
َ
ۡبِح إَِذآ أ  ٣٤ َوٱلصُّ

های[ بزرگ ]و . که آن ]آتش دوزخ،[ یکی از ]عذاب35

 هولناک[ است. 
 ٣٥ إِنهَها لَإِۡحَدى ٱلُۡكبَِر 

 ٣٦ نَِذيٗرا ل ِلۡبََشرِ  دهنده است.بیم. برای انسان، 36

. برای کسی از شما که بخواهد ]با انجام کارهای نیکو[  37

 پیش افتد، یا ]با ارتکاب گناه[ عقب بماند.
رَ  خه

َ
ۡو َيَتأ

َ
َم أ ن َيَتَقده

َ
 ٣٧ لَِمن َشآَء ِمنُكۡم أ

 ٣٨ هِيَنةٌ ُكلُّ َنۡفِۭس بَِما َكَسَبۡت رَ  . هر کس در گروِ اعمال خویش است؛ 38

ۡصَحََٰب ٱلَۡيِمينِ  . مگر اصحاب یمین ]= مؤمنان[ 39
َ
هٓا أ  ٣٩ إِل

َٰٖت يَتََسآَءلُونَ  پرسندهای ]بهشت[ هستند و می. که در باغ40  ٤٠ فِي َجنه

 ٤١ َعِن ٱلُۡمۡجرِِمينَ  . از گناهکاران: 41

 ٤٢ َسَقرَ َما َسلََكُكۡم فِي   . چه چیز شما را به دوزخ درآورد؟ 42

 ٤٣ قَالُواْ لَۡم نَُك ِمَن ٱلُۡمَصل ِينَ  گویند: »ما از نمازگزاران نبودیم. ]دوزخیان[ می43

 ٤٤ َولَۡم نَُك ُنۡطعُِم ٱلِۡمۡسِكينَ  کردیم. و بینوا]یان[ را اطعام نمی 44
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صدا گویان ]و اهل باطل[ هم. و پیوسته همراه یاوه45

 شدیم. می
 ٤٥ ٱلۡخَآئِِضينَ  َوُكنها َنخُوُض َمعَ 

ِينِ  کردیم،. و همواره روزِ جزا را تکذیب می 46 ُب بَِيوِۡم ٱلد  ِ  ٤٦ َوُكنها نَُكذ 

ََٰنا ٱلَۡيقِينُ  . تا زمانی که مرگ به سراغمان آمد«.47 تَى
َ
 ٤٧ َحتهيَٰٓ أ

کنندگان سودی به آنها . پس شفاعتِ شفاعت48

 بخشد.نمی 
َٰفِعِينَ َفَما تَنَفُعُهۡم   ٤٨ َشَفََٰعُة ٱلشه

ۡذكَِرةِ ُمۡعرِِضينَ  . آنها را چه شده است که از پند ]و تذکر[ روی گردانند؟49  ٤٩ َفَما لَُهۡم َعِن ٱلته

ۡستَنفَِرة   اند. گویى كه گورخرانى رمیده50 نهُهۡم ُحمُر  مُّ
َ
 ٥٠ َكأ

ِۭ  اند.. که از ]مقابل[ شیر گریخته51  ٥١ فَرهۡت ِمن قَۡسَوَرة

خواهد که ]به  . بلکه هر کدام از آنها ]توقع دارد و[ می52

 های گشاده ]و جداگانه از سوی هللا[ داده شود.او[ نامه
َرةٗ  نَشه ن يُۡؤتَيَٰ ُصُحٗفا مُّ

َ
ِۡنُهۡم أ  ٥٢ بَۡل يُرِيُد ُكلُّ ٱۡمرِيٖٕ م 

پندارند[! بلکه آنها از  . هرگز چنین نیست ]که آنان می53

 ترسند.آخرت نمی]عذاب[ 
ها َيخَافُوَن ٱٓأۡلِخَرَة  ۖۡ بَل ل ها  ٥٣ َكل

گویند؛ آن ]قرآن[ یک تذكر . نه، چنین نیست كه آنها مى54

 و یادآورى است.
هآ إِنهُهۥ تَۡذكَِرة    ٥٤ َكل

 ٥٥ َفَمن َشآَء َذَكَرهُۥ تواند[ از آن پند گیرد.کس که بخواهد، ]می. پس هر 55

گیرند[ مگر اینکه هللا کنند ]و پند نمینمی. و یاد 56

 بخواهد. اوست که سزاوار پروا کردن و آمرزیدن است.
ۡهُل  

َ
ۡقَوىَٰ َوأ ۡهُل ٱلته

َ
ْۚ ُهَو أ ُ ن يََشآَء ٱَّلله

َ
هٓا أ َوَما يَۡذُكُروَن إِل

 ٥٦ ٱلَۡمۡغفَِرةِ 
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قیامت سوره    

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

قِۡسُم بَِيوِۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ  خورم. . به روز قیامت سوگند می1
ُ
 ١ لَٓا أ

اَمةِ خورم. گر سوگند می. و به نفسِ مالمت2 ۡفِس ٱللهوه قِۡسُم بِٱلنه
ُ
 ٢ َولَٓا أ

پندارد که ]پس از مرگ[ هرگز  . آیا انسان می3

 هایش را جمع نخواهیم کرد؟ استخوان
جَۡمَع ِعَظاَمُهۥ لهن نه

َ
َيحَۡسُب ٱلۡإِنَسَُٰن أ

َ
 ٣ أ

. آری، ما قادریم که ]حتی خطوط سر[ انگشتانش را  4

 یکسان و مرتب کنیم.
َِي َبَنانَُهۥ َُّسو  ن ن

َ
َِٰدرِيَن عَلَىَٰٓ أ  ٤ بَلَىَٰ َق

 خواهد که ]آزادانه و بدون ترس از. بلکه انسان می5

 آخرت،[ در گناه و بدکاری مداومت کند. 
َماَمُهۥ

َ
 ٥ بَۡل يُرِيُد ٱلۡإِنَسَُٰن لَِيۡفُجَر أ

يهاَن يَوُۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ پرسد: »روز قیامت کی خواهد بود؟« . ]از این رو[ می6
َ
 ٦ يَۡسـ َُل أ

 ٧ فَإَِذا بَرَِق ٱلَۡبَصرُ  زده و[ خیره شود که چشم ]وحشت. هنگامی 7

 ٨ وََخَسَف ٱلَۡقَمرُ  نور[ گردد ماه تیره ]و بی. و 8

ۡمُس َوٱلَۡقَمرُ  . و خورشید و ماه، یکجا جمع شوند،9  ٩ َوُجمَِع ٱلشه

ۡيَن ٱلَۡمَفرُّ  گوید: »راِه گریز کجاست؟« . آن روز، انسان می10
َ
 ١٠ َيُقوُل ٱلۡإِنَسَُٰن يَۡوَمئٍِذ أ

 ١١ َزرَ َكلها لَا وَ  . هرگز! هیچ گریزگاهی نیست.11

 ١٢ إِلَيَٰ َرب َِك يَۡوَمئٍِذ ٱلُۡمۡسَتَقرُّ  . آن روز، قرارگاه ]نهایی،[ به سوی پروردگار توست.12

. در آن روز، انسان را از تمام كارهایى كه پیشاپیش  13

فرستاده و کارهایی که به تاخیر انداخته ]و انجام نداده 

 كنند. است[، آگاه مى

رَ يُنَبهُؤاْ  خه
َ
َم َوأ  ١٣ ٱلۡإِنَسَُٰن يَۡوَمئِذِۭ بَِما قَده

 ١٤ بَِل ٱلۡإِنَسَُٰن عَلَىَٰ َنۡفِسهِۦ بَِصيَرة   . بلکه انسان به خوبی بر خویشتن آگاه است. 14

لَۡقىَٰ َمَعاذِيَرُهۥ . اگر چه ]در دفاع از خود،[ عذرهایش را در میان آورد.15
َ
 ١٥ َولَۡو أ
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ل قرآن،[ زبانت را برای ]تکرار و . ]ای پیامبر، هنگام نزو16

 خواندِن[ آن، شتابزده حرکت مده.
ۦٓ   ١٦ لَا ُتحَر ِۡك بِهِۦ لَِسانََك لَِتۡعَجَل بِهِ

 ١٧ إِنه َعلَۡيَنا َجمَۡعُهۥ َوُقۡرَءانَُهۥ آوری و خواندِن آن، بر ]عهدۀ[ ماست.. مسلماً جمع17

دیم، از . پس هر گاه ]توسط جبرئیل[ آن را ]بر تو[ خوان 18

 خواندِن او پیروی کن. 
ۥ  َنَُٰه فَٱتهبِۡع قُۡرَءانَُه

ۡ
 ١٨ فَإَِذا قََرأ

 ١٩ ُثمه إِنه َعلَۡيَنا َبَيانَُهۥ کردنش بر ]عهدۀ[ ماست.. سپس بیان19

پندارید[!  . هرگز چنین نیست ]که شما مشرکان می20

 بلکه شما دنیا]ی زودگذر[ را دوست دارید
 ٢٠ ُتحِبُّوَن ٱلَۡعاِجلَةَ َكلها بَۡل 

 ٢١ َوتََذُروَن ٱٓأۡلِخَرَة  کنید.. و آخرت را رها می21

هایی تازه ]و شاداب[ . آن روز، ]اهل ایمان دارای[ چهره22

 هستند.
 ٢٢ وُُجوه  يَوَۡمئِٖذ نهاِضَرٌة 

 ٢٣ إِلَيَٰ َرب َِها نَاِظَرة   نگرند.. به سوی پروردگارشان می23

هایی ز، ]کافران و بدبختان دارای[ چهره. و در آن رو24

 کشیده[ هستند.عبوس ]و درهم
 ٢٤ َووُُجوه  يَۡوَمئِذِۭ بَاِسَرة  

ن ُيۡفَعَل بَِها فَاقَِرة   رسد.شکن به آنها می. زیرا یقین دارند که آسیبی کمر25
َ
 ٢٥ َتُظنُّ أ

هآ إَِذا  . آری، چون ]جان[ به گلوگاهش برسد. 26  ٢٦ بَلََغِت ٱلتهَراقِيَ َكل

. و گفته شود: چه کسی است که ُرقیه بخواند؟ ]شاید 27

 شفا یابد[.
 ٢٧ َوقِيَل َمنۡ  َراقٖ 

نهُه ٱلۡفَِراُق  . و یقین کند که زمان جدایی ]از دنیا فرا رسیده[ است. 28
َ
 ٢٨ َوَظنه أ

ها]ی پایش از سختِی جان . و ]کار باال گیرد و[ ساق29

 هم بپیچد. دادن[ به 
اقِ  اُق بِٱلسه ِت ٱلسه  ٢٩ َوٱلَۡتفه

 ٣٠ إِلَيَٰ َرب َِك يَۡوَمئٍِذ ٱلَۡمَساُق  . در آن روز، مسیرِ همه به سوی پروردگارت خواهد بود.30

هىَٰ  . ]منکرِ معاد،[ نه تصدیق کرده و نه نماز گزارده است؛31 َق َولَا َصل  ٣١ فَلَا َصده

هيَٰ  کرد و ]از ایمان[ روی گرداند.. بلکه ]قرآن را[ تکذیب 32 َب َوتََول  ٣٢ َوَلَِٰكن َكذه
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ىَٰٓ  اش بازگشت. . سپس خرامان به سوی خانواده33 ۡهلِهِۦ َيَتَمطه
َ
 ٣٣ ُثمه َذَهَب إِلَيَٰٓ أ

ۡولَيَٰ  . وای بر تو! پس وای بر تو! 34
َ
ۡولَيَٰ لََك فَأ

َ
 ٣٤ أ

ۡولَيَٰٓ ُثمه  . باز هم وای بر تو! پس وای بر تو! 35
َ
ۡولَيَٰ لََك فَأ

َ
 ٣٥ أ

هدف و بدون حساب و کند که ]بی. آیا انسان گمان می36

 شود؟جزا[ به خود رها می
ن ُيتَۡرَك ُسًدى

َ
َيحَۡسُب ٱلۡإِنَسَُٰن أ

َ
 ٣٦ أ

ای از منی نبود که ]در رحم[ ریخته  . آیا ]او[ نطفه37

 شود؟می
نِي ٖ  ِن مه لَۡم يَُك ُنۡطَفٗة م 

َ
 ٣٧ ُيۡمَنيَٰ أ

. سپس به صورت خوِن بسته درآمد و ]هللا او را[ آفرید و 38

 درست و استوار ساخت، 
ىَٰ   ٣٨ ُثمه َكاَن َعلََقٗة فََخلََق فََسوه

نَثيَٰٓ  . سپس دو زوج نر و ماده از او پدید آورد.39
ُ
َكَر َوٱلۡأ وَۡجيِۡن ٱلذه  ٣٩ فََجَعَل ِمۡنُه ٱلزه

قادر نیست که مردگان را  . آیا ]چنین آفریدگاری[ 40

 ]دوباره[ زنده کند؟
ن ُيحۡـَِۧي ٱلَۡمۡوتَيَٰ 

َ
َٰلَِك بَِقَِٰدٍر عَلَىَٰٓ أ لَيَۡس َذ

َ
 ٤٠ أ
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انسأن سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

. یقیناً زمانی طوالنی بر انسان گذشت که چیزی ]مهم 1

 و[ قابل ذکری نبود. 
ا   ۡهرِ لَۡم يَُكن َشۡيـ ٗ َِن ٱلده تَيَٰ عَلَى ٱلۡإِنَسَِٰن ِحين  م 

َ
َهۡل أ

ۡذُكوًرا   ١ مه

. به راستی ما انسان را از نطفۀ مختلطی آفریدیم، او را  2

 آزماییم؛ از این رو[ او را شنوای بینا قرار دادیم.می
ۡمَشاٖج نهبَۡتلِيهِ فََجَعلَۡنَُٰه 

َ
إِنها َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمن نُّۡطَفٍة أ

ُۢا بَِصيًرا   ٢ َسِميَع

. همانا ما راه را به او نشان دادیم؛ خواه سپاسگزار باشد 3

 یا ناسپاس. 
بِيَل إِمه  ا َكُفوًرا إِنها َهَديَۡنَُٰه ٱلسه  ٣ ا َشاكِٗرا َوِإمه

ها و آتش سوزان برای  . به راستی که ما زنجیرها و بند4

 ایم. کافران مهیا کرده 
ۡغَلَٰلٗا وََسعِيًرا 

َ
َٰفِرِيَن َسَلَِٰسلَاْ َوأ ۡعَتۡدنَا لِلَۡك

َ
 ٤ إِنهآ أ

نوشند که  گمان، نیکوکاران ]در بهشت[ از جامی می. بی5

 آمیخته به کافور است. 
ٖس َكاَن ِمَزاُجَها َكافُوًرا إِنه 

ۡ
بَۡراَر يَۡشَربُوَن ِمن َكأ

َ
 ٥  ٱلۡأ

نوشند؛  ای که بندگان ]خاص[ هللا از آن می. ]از[ چشمه6

]هر وقت و[ هر جا بخواهند آن ]چشمه[ را جاری  

 سازند. می

ُروَنَها َتۡفِجيٗرا  ِ ِ ُيَفج   ٦ َعۡيٗنا يَۡشَرُب بَِها ِعَباُد ٱَّلله

کنند و از روزی  یکوکار[ به نذر وفا می. ]بندگان ن7

 ترسند که ]عذاب و[ شر  آن فراگیر است. می
ُهۥ ُمۡسَتِطيٗرا  ٧ يُوفُوَن بِٱلنهۡذرِ َويََخافُوَن يَۡوٗما كَاَن َشرُّ

. و غذا را با اینکه ]نیاز و[ دوست دارند به مستمند و یتیم 8

 بخشند.و اسیر می
ِسيًرا َويُۡطعُِموَن 

َ
َعاَم عَلَىَٰ ُحب ِهِۦ ِمۡسِكيٗنا َويَتِيٗما َوأ  ٨ ٱلطه

گویند:[ »ما فقط به خاطر هللا به شما غذا . ]و در دل می9

 خواهیم و نه سپاسی.دهیم؛ نه از شما پاداشی میمی
ِ لَا نُرِيُد ِمنُكۡم َجَزاٗٓء َولَا   إِنهَما ُنۡطعُِمُكۡم لِوَۡجهِ ٱَّلله

 ٩ ُشُكوًرا 

ترسیم، ]از عذابِ[ روزی  همانا ما از پروردگارمان می. 10

 که تُرشروی و دشوار است«.
ب َِنا يَوًۡما َعُبوٗسا َقۡمَطرِيٗرا  ١٠ إِنها َنخَاُف ِمن ره

. پس هللا آنان را از ]سختی و[ شرِ آن روز نگه داشت و 11

 خر می و شادمانی به آنان بخشید. 
 ِ َٰل ُ َشره َذ َُٰهُم ٱَّلله َُٰهۡم نَۡضَرٗة َوُسُروٗرافََوقَى ى  ١١ َك ٱلَۡيۡوِم َولَقه

های[  . و به ]پاداش[ صبری که کردند، بهشت و ]لباس12

 حریر ]بهشتی[ به آنان پاداش داد.
َُٰهم بَِما َصبَُرواْ َجنهٗة وََحرِيٗرا  ١٢ وََجَزى
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اند؛ نه ]حرارتِ[  ها]ی زیبا[ تکیه کرده. در آنجا بر تخت13

 بینند و نه ]سوزِ[ سرمایی، میآفتابی در آنجا 
َرآئِِكِۖ لَا يََرۡوَن فِيَها َشۡمٗسا َولَا  

َ
تهِكـ ِيَن فِيَها عَلَى ٱلۡأ مُّ

 ١٣ َزۡمَهرِيٗرا

هایش ]برای هایش بر آنان فروافتاده و میوه. و سایه14

 چیدن[ در دسترس ]و آسان[ است.
 ١٤ َوُذل ِلَۡت ُقُطوُفَها تَۡذلِيلٗاَوَدانَِيًة َعلَۡيِهۡم ِظَلَٰلَُها 

های بلورین [ و کاسههای سیمین ]غذا. و ظرف15

 شود.]نوشیدنی[، در گِرداگرد آنان، گردانده می
ۡكَواٖب َكانَۡت  

َ
ةٖ َوأ ِن فِضه َويَُطاُف َعلَۡيِهم أَـِبنَِيةٖ م 

 ۠  ١٥ قََوارِيَرا

اندازۀ به های[ بلورینی از نقره که آنها را . ]کاسه16

 اند؛مناسب، ]لبریز و[ آماده کرده
ُروَها َتۡقِديٗرا ةٖ قَده  ١٦ قََوارِيَراْ ِمن فِضه

اش شوند که آمیزههایی سیراب می. و در آنجا از جام17

 َزنجبیل است. 
ٗسا َكاَن ِمَزاُجَها َزنجَبِيلًا

ۡ
 ١٧ َويُۡسَقۡوَن فِيَها َكأ

جا که َسلَسبیل نامیده ای در آنها، از[ چشمه. ]این جام18

 شوند[؛ شود ]پر میمی
يَٰ َسلَۡسبِيلٗا  ١٨ َعۡيٗنا فِيَها تَُسمه

چرخند که . و همواره نوجوانانی جاودانه بر گِردشان می 19

کنی مرواریِد پراکنده هر گاه آنها را ببینی، گمان می

 هستند.

خَلهُدوَن إَِذا  ۡيَتُهۡم َحِسبَۡتُهۡم  ۞َويَُطوُف َعلَۡيِهۡم وِلَۡدَٰن  مُّ
َ
َرأ

نُثوٗرا  ١٩ لُۡؤلُٗؤا مه

. و چون ]به هر َسمتی[ بنگری، نعمت بسیار و 20

 بینی.فرمانروایِی عظیمی آنجا می
يَۡت نَعِيٗما َوُملۡٗكا َكبِيًرا 

َ
يَۡت َثمه َرأ

َ
 ٢٠ َوِإَذا َرأ

هایی سبزرنگ از دیبای . بر آنان ]= بهشتیان[ لباس21

یم ]پوشانده شده[ است، و با نازک و دیبای ضخ

اند، و پروردگارشان هایی از نقره آراسته شدهدستبند

 نوشانَد. شراب پاک به آنان می

َساوَِر ِمن  
َ
ۖۡ وَُحلُّٓواْ أ َٰلَِيُهۡم ثَِياُب ُسنُدٍس ُخۡضر  َوِإۡستَبَۡرق  َع

َُٰهۡم َربُُّهۡم َشَراٗبا َطُهوًرا  ةٖ وََسَقى  ٢١ فِضه

ها،[ پاداش شود:[ »این ]نعمتمی. ]و به آنها گفته 22

شماست، و ]بدانید که[ از سعی و کوشش شما قدردانی 

 شده است«.

ۡشُكوًرا   ٢٢ إِنه َهََٰذا كَاَن لَُكۡم َجَزاٗٓء وََكاَن َسۡعُيُكم مه

. ]ای پیامبر،[ یقیناً ما قرآن را به صورت تدریجی بر تو  23

 نازل کردیم؛ 
لَۡنا َعلَيۡ   ٢٣ َك ٱلُۡقۡرَءاَن تَنِزيلٗاإِنها َنحُۡن نَزه

. پس بر ُحکم پروردگارت شکیبا باش و از هیچ یک از  24

 دینان آنان فرمان مبر.گناهکاران و بی
ۡو َكُفوٗرا

َ
 ٢٤ فَٱۡصبِۡر ِلحُۡكِم َرب َِك َولَا تُِطۡع ِمۡنُهۡم َءاثًِما أ

ِصيلٗاَوٱۡذُكرِ ٱۡسَم  . و صبح و شام، ناِم پروردگارت را یاد کن.25
َ
 ٢٥ َرب َِك بُۡكَرٗة َوأ
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. و ]نیز[ بخشی از شب برایش سجده کن ]و نماز 26

 بگزار[، و در بخش بلندی از شب، او را تسبیح گوی.
هۡيِل فَٱۡسُجۡد لَُهۥ وََسب ِۡحُه لَۡيلٗا َطوِيلًا  ٢٦ َوِمَن ٱل

گمان، اینان ]= کافران[ دنیای زودگذر را دوست . بی27

]را که در پیش دارند[ پشت سر خود  دارند و روز سختی

 دهند[. کنند ]و به آن اهمیت نمی رها می

ُؤلَآِء ُيحِبُّوَن ٱلَۡعاِجلََة َويََذُروَن َوَرآَءُهۡم يَۡوٗما   إِنه َهَٰٓ
 ٢٧ ثَقِيلٗا

. ما آنها را آفریدیم و پیوند وجودشان را محکم کردیم، و 28

دیگری[   هر زمان که بخواهیم، جای آنان را به ]گروه

 دهیم.همانندشان می 

ۡمَثَٰلَُهۡم  
َ
لَۡنآ أ ۡسَرُهۡمۖۡ َوِإَذا ِشۡئَنا بَده

َ
حُۡن َخلَۡقَنَُٰهۡم وََشَدۡدنَآ أ نه

 ٢٨ َتۡبِديلًا

کس که  گمان، این یادآوری ]و پند[ است؛ پس هر . بی29

 گزیند.بخواهد، راهی به سوی پروردگارش بر 
خََذ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ َسبِيلٗاإِنه َهَِٰذهِۦ تَۡذكَِرة ۖۡ َفَمن شَ   ٢٩ آَء ٱته

. و تا هللا اراده نکند، ]شما چیزی را[ نخواهید خواست.  30

 گمان، هللا دانای حکیم است؛بی
َ َكاَن َعلِيًما   ْۚ إِنه ٱَّلله ُ ن يََشآَء ٱَّلله

َ
هٓا أ َوَما تََشآُءوَن إِل

 ٣٠ َحِكيٗما 

کند؛ و ارد می. هر کس را که بخواهد، در رحمت خود و31

 عذاب دردناکی برای ستمکاران آماده کرده است.
َعده لَُهۡم َعَذابًا  

َ
َٰلِِميَن أ يُۡدِخُل َمن يََشآُء فِي َرۡحمَتِهۚۦِْ َوٱلظه

لِيَمُۢا
َ
 ٣١ أ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ َوٱلُۡمۡرَسَلَِٰت ُعۡرٗفا  شوند،. سوگند به فرشتگانی که پیاپی فرستاده می1

 ٢ فَٱلَۡعَِٰصَفَِٰت َعۡصٗفا  روند،. و سوگند به فرشتگانی که همچون تندباد می 2

َِٰشَرَِٰت نَۡشٗرا کنند،. و سوگند به فرشتگانی که ]ابرها را[ پراکنده می3  ٣ َوٱلنه

. و سوگند به فرشتگانی که جداکننده]ی حق از باطل[  4

 هستند
َِٰت فَۡرٗقا   ٤ فَٱلَۡفَٰرَِق

. و سوگند به فرشتگانی که وحی ]الهی[ را ]به پیامبران[  5

 کنند،القا می
 ٥ فَٱلُۡملۡقَِيَِٰت ذِۡكًرا 

ۡو نُۡذًرا  حجت یا برای بیم و هشدار. . برای اتمامِ 6
َ
 ٦ ُعۡذًرا أ

شود، واقع خواهد گمان، آنچه به شما وعده داده می. بی7

 شد؛
َٰقِع    ٧ إِنهَما تُوَعُدوَن لََو

 ٨ فَإَِذا ٱلنُُّجوُم ُطِمَسۡت  که ستارگان تیره ]و محو[ شود . آنگاه 8

َمآُء فُرَِجۡت  که آسمان شکافته شود،  . و آنگاه9  ٩ َوِإَذا ٱلسه

 ١٠ َوِإَذا ٱلِۡجَباُل نُِسَفۡت  ها ]از جا کنده و[ پراکنده شود، که کوهآنگاه . و 10

که برای پیامبران ]جهت گواهی دادن در مورد  . و آنگاه 11

 ها[، وقت تعیین گردد،امت
َِتۡت  ق 

ُ
 ١١ َوِإَذا ٱلرُُّسُل أ

ج ِ  . این ]امر،[ برای چه روزی به تأخیر افتاده است؟12
ُ
ي ِ يَۡوٍم أ

َ
 ١٢ لَۡت لِأ

 ١٣ لَِيۡوِم ٱلَۡفۡصلِ  . برای روز جدایی ]و داوری[. 13

ََٰك َما يَۡوُم ٱلَۡفۡصلِ  . و تو چه دانی روز جدایی ]و داوری[ چیست؟ 14 ۡدَرى
َ
 ١٤ َوَمآ أ

بِينَ  کنندگان!. در آن روز، ]= قیامت[ وای بر تکذیب15 ِ  ١٥ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

لِينَ  پیشینیان ]مجرم[ را نابود نکردیم؟ . آیا ما 16 وه
َ
لَۡم ُنۡهلِِك ٱلۡأ

َ
 ١٦ أ
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 ١٧ ُثمه نُتۡبُِعُهُم ٱٓأۡلِخرِينَ  . سپس دیگران را در پی آنها خواهیم آورد. 17

 ١٨ َكَذَٰلَِك َنۡفَعُل بِٱلُۡمۡجرِِمينَ  کنیم.. اینچنین با گنهکاران رفتار می18

بِينَ  گان!کنند. در آن روز، وای بر تکذیب19 ِ  ١٩ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

ِهينٖ  . آیا شما را از آبی پست ]و ناچیز[ نیافریدیم؟ 20 آٖء مه ِن مه م م  لَۡم َنخۡلُقكُّ
َ
 ٢٠ أ

ِكينٍ  . سپس آن را در قرارگاهی محفوظ ]= رِحم[ قرار دادیم21  ٢١ فََجَعلَۡنَُٰه فِي قََرارٖ مه

ۡعلُومٖ  . تا زمانی معین. 22  ٢٢ إِلَيَٰ قََدرٖ مه

. ما ]بر این کار[ توانا بودیم و چه نیک توانا ]و قدرتمند[ 23

 هستیم. 
 ٢٣ َفَقَدۡرنَا فَنِۡعَم ٱلَۡقَِٰدُرونَ 

بِينَ  کنندگان!. در آن روز، وای بر تکذیب24 ِ  ٢٤ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

ۡرَض كَِفاتًا  ندادیم؟. آیا زمین را جایگاه ]تجمع مردم[ قرار 25
َ
لَۡم َنجَۡعِل ٱلۡأ

َ
 ٢٥ أ

َٰٗتا  . هم در حال حیات و هم مرگشان؟26 ۡمَو
َ
ۡحَياٗٓء َوأ

َ
 ٢٦ أ

های بسیار بلند ]و استوار[ در آن قرار دادیم و آبی . و کوه27

 شیرین ]و گوارا[ به شما نوشاندیم.
ۡسَقۡيَنَُٰكم 

َ
اٗٓء فَُراٗتا وََجَعلَۡنا فِيَها َرَوَِٰسَي َشَِٰمَخَٰٖت َوأ  ٢٧ مه

بِينَ  کنندگان!. در آن روز، وای بر تکذیب28 ِ  ٢٨ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

شود:[ »به سوی همان چیزی بروید . ]به آنها گفته می29

 کردید. که پیوسته آن را تکذیب می
بُونَ  ِ  ٢٩ ٱنَطلُِقٓواْ إِلَيَٰ َما ُكنُتم بِهِۦ تَُكذ 

ٖ ذِي ثََلَِٰث ُشَعبٖ  شاخه، ]دودهای آتش[ سه  . بروید به سوی سایۀ30
 ٣٠ ٱنَطلُِقٓواْ إِلَيَٰ ِظل 

افکن ]و خنک[ است و نه از ]گرمِی[ . نه سایه31

 کند«.های آتش جلوگیری میشعله
ها َظلِيٖل َولَا ُيۡغنِي ِمَن ٱللهَهبِ   ٣١ ل

هایی چون كاخى ]بلند[  [ شراره. همانا ]دوزخ،32

 افكَند.مى
 ٣٢ إِنهَها تَۡرمِي بَِشَررٖ َكٱلَۡقۡصرِ 

نهُهۥ ِجَمَٰلَت  ُصۡفر   ها[ شتران زردرنگ هستند.. گویی که آن ]شراره33
َ
 ٣٣ َكأ

بِينَ  کنندگان!. در آن روز، وای بر تکذیب34 ِ  ٣٤ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 
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 ٣٥ يَوُۡم لَا يَنِطُقونَ   َهََٰذا گویند. . این ]همان[ روزی است که سخن نمی35

 ٣٦ َولَا يُۡؤَذُن لَُهۡم َفَيۡعَتِذُرونَ  شود تا عذرخواهی کنند.. و به آنها اجازه داده نمی 36

بِينَ  کنندگان!. در آن روز، وای بر تکذیب37 ِ  ٣٧ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

. این ]همان[ روز جدایی ]و داوری[ است که شما و 38

 ایم.گذشتگان را گرد آورده
لِينَ  وه

َ
 ٣٨ َهََٰذا يَوُۡم ٱلَۡفۡصِلِۖ َجمَۡعَنَُٰكۡم َوٱلۡأ

. پس اگر ]حیله و[ نیرنگی دارید، آن را در حق من به کار  39

 گیرید.
 ٣٩ فَإِن َكاَن لَُكۡم َكۡيد  فَِكيُدونِ 

 ٤٠ بِينَ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ ِ  کنندگان!. در آن روز، وای بر تکذیب40

ها و . به راستی که ]در آن روز،[ پرهیزگاران در سایه41

 ها قرار دارند،]کنار[ چشمه
 ٤١ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي ِظَلَٰٖل وَُعُيونٖ 

ا يَۡشَتُهونَ  هایی که میل داشته باشند.. و میوه42 َٰكَِه ِممه  ٤٢ َوَفَو

کردید، میشود:[ »به پاداش آنچه . ]به آنها گفته می43

 گوارا بخورید و بیاشامید.
ُۢا بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ   ٤٣ ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َهنِٓيـ َ

 ٤٤ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ  دهیم«. . ما این گونه نیکوکاران را پاداش می44

بِ  کنندگان!. در آن روز، وای بر تکذیب45 ِ  ٤٥ ينَ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

. »]ای کافران، در این دنیا[ اندکی بخورید و بهره گیرید؛ 46

 زیرا شما گناهکارید«.
جۡرُِمونَ   ٤٦ ُكلُواْ َوَتَمتهُعواْ قَلِيلًا إِنهُكم مُّ

بِينَ  کنندگان!. در آن روز، وای بر تکذیب47 ِ  ٤٧ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

شود: ]نماز بگزارید و[ رکوع  که به آنها گفته  . و هنگامی48

 کنند.گزارند و[ رکوع نمیکنید، ]نماز نمی
 ٤٨ َوِإَذا قِيَل لَُهُم ٱۡرَكُعواْ لَا يَۡرَكُعونَ 

بِينَ  کنندگان!. در آن روز، وای بر تکذیب49 ِ  ٤٩ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

. ]وقتی مردم به این قرآن که از جانب پروردگارشان نازل 50

آورند،[ پس به کدام سخن دیگری است ایمان نمی شده 

 غیر از آن ایمان خواهند آورد؟

ي ِ َحِديثِۭ َبۡعَدهُۥ يُۡؤِمُنونَ 
َ
 ٥٠ فَبِأ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ َعمه يَتََسآَءلُونَ  کنند؟. ]کافران[ دربارۀ چه چیزی از یکدیگر سؤال می1

َبإِ ٱلَۡعِظيمِ  . از خبری بزرگ. 2  ٢ َعِن ٱلنه

هِذي ُهۡم فِيهِ   . همان ]خبری[ که در مورد آن با هم اختالف دارند.3  ٣ ُمخَۡتلُِفونَ ٱل

اندیشند[؛ به زودی خواهند  . چنین نیست ]که آنها می4

 دانست.
 ٤ َكلها َسَيۡعلَُمونَ 

 ٥ ُثمه َكلها َسَيۡعلَُمونَ  . باز هم چنین نیست؛ به زودی خواهند دانست.5

ۡرَض ِمَهَٰٗدا . آیا زمین را بستری ]برای آسایش شما[ قرار ندادیم؟6
َ
لَۡم َنجَۡعِل ٱلۡأ

َ
 ٦ أ

ۡوتَاٗدا ها]ی آن قرار ندادیم؟[ ها را میخ. و کوه7
َ
 ٧ َوٱلِۡجَباَل أ

ۡزَوَٰٗجا  . و شما را جفت ]= نر و ماده[ آفریدیم. 8
َ
 ٨ وََخلَۡقَنَُٰكۡم أ

 ٩ وََجَعلَۡنا نَۡوَمُكۡم ُسَباٗتا  . و خواب شما را ]مایۀ[ آرامشتان قرار دادیم. 9

هۡيَل لَِباٗسا  ]برایتان[ قرار دادیم.. و شب را پوششی 10  ١٠ وََجَعلَۡنا ٱل

َهاَر َمَعاٗشا  . و روز را ]وسیلۀ[ زندگی و ]امرارِ معاش[ قرار دادیم،11  ١١ وََجَعلَۡنا ٱلنه

 ١٢ َوبََنيَۡنا فَۡوَقُكۡم َسۡبٗعا ِشَداٗدا . و بر فراز شما هفت ]آسمان[ محکم بنا کردیم،12

بخش[  ]خورشید را[ چراغی درخشان ]و روشنایی. و 13

 آفریدیم،
اٗجا   ١٣ وََجَعلَۡنا ِسَراٗجا وَهه

نَزلَۡنا ِمَن ٱلُۡمۡعِصَرَِٰت َماٗٓء َثجهاٗجا  فرستادیم زا، آبی فراوان فروهای باران. و از ابر14
َ
 ١٤ َوأ

ا  . تا دانه و گیاه بسیار با آن برویانیم. 15  ١٥ َوَنَباٗتا ل ُِنۡخرَِج بِهِۦ َحب ٗ

لَۡفافًا  هایی پردرخت ]با آن پرورش دهیم[. . و باغ16
َ
ٍَٰت أ  ١٦ وََجنه
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گاه ]ما با گمان، روز داورى ]میان مخلوقات[، وعده. بی17

 شما[ است.
 ١٧ إِنه يَۡوَم ٱلَۡفۡصِل َكاَن ِميَقَٰٗتا 

گروه شود و شما گروهکه در »صور« دمیده می. روزی 18

 یید؛ آ]به محشر[ می
فَۡواٗجا 

َ
تُوَن أ

ۡ
ورِ َفَتأ  ١٨ يَۡوَم يُنَفُخ فِي ٱلصُّ

شود و به صورت درهای متعدد . و آسمان گشوده می19

 آید؛درمی
َٰٗبا  بَۡو

َ
َمآُء فَكَانَۡت أ  ١٩ َوفُتَِحِت ٱلسه

آید و به صورت سرابی ها به حرکت درمی. و کوه20

 شود؛می
 ٢٠ فَكَانَۡت َسَرابًا وَُسي َِرِت ٱلِۡجَباُل 

 ٢١ إِنه َجَهنهَم َكانَۡت ِمۡرَصاٗدا  گمان، جهنم کمینگاهی است. و بی21

َٰغِيَن َمـ َاٗبا  . ]و[ محل بازگشتی برای طغیانگران. 22  ٢٢ ل ِلطه

ۡحَقاٗبا  مانند. پایان در آنجا می. مدت زمانی بی23
َ
َٰبِثِيَن فِيَهآ أ  ٢٣ له

چشند و نه آشامیدنی خنکی می. در آنجا نه ]چیز[ 24

 ]گوارایی خواهند داشت[.
ها يَُذوقُوَن فِيَها بَۡرٗدا َولَا َشَرابًا   ٢٤ ل

. جز آبی سوزان و ]مایعی که[ چرک و خون ]جهنمیان 25

 است[.
اٗقا  ها َحمِيٗما وََغسه  ٢٥ إِل

 ٢٦ وَِفاقًا َجَزاٗٓء  . ]این[ کیفری است مناسب و درخور ]گناهانشان[؛26

 ٢٧ إِنهُهۡم َكانُواْ لَا يَرُۡجوَن ِحَساٗبا  ترسیدند . همانا آنان از حساب ]و کتاب روز قیامت[ نمی27

اٗبا  . و آیات ما را به شدت تکذیب کردند؛ 28 بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا كِذه  ٢٨ َوَكذه

. و ما همه چیز را ]در لوح محفوظ[ شمارش و ثبت 29

 ایم.کرده
ۡحَصۡيَنَُٰه كَِتَٰٗبا  وَُكله 

َ
 ٢٩ َشۡيٍء أ

. پس ]کیفرِ اعمال خود را[ بچشید که ]چیزی[ جز 30

 افزاییم.عذاب بر شما نمی 
ها َعَذابًا   ٣٠ فَُذوقُواْ فَلَن نهزِيَدُكۡم إِل

 ٣١ إِنه لِلُۡمتهقِيَن َمَفاًزا  گمان، برای پرهیزگاران کامیابی ]بزرگی[ است.. بی31

ۡعَنَٰٗبا  ها.های ]میوه[ و تاکستانباغ. 32
َ
 ٣٢ َحَدآئَِق َوأ

تَۡراٗبا  سن و سال.. و حوریانی نوجوان و هم33
َ
 ٣٣ َوَكَواِعَب أ
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ٗسا دَِهاٗقا  هایی لبریز و پیاپی ]از شراب پاکیزۀ بهشت[.. و جام34
ۡ
 ٣٤ َوَكأ

ها يَۡسمَ  شنوند و نه دروغی.ای می. در آنجا نه سخن بیهوده35 َٰٗبا ل  ٣٥ ُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َولَا كِذه

. ]این[ پاداش، از جانب پروردگار توست، و عطایی از 36

 روی حساب
ب َِك َعَطآًء ِحَساٗبا  ِن ره  ٣٦ َجَزاٗٓء م 

ها و زمین و آنچه در میان . ]همان[ پروردگار آسمان37

کس ]در آن روز[   آنهاست؛ ]همان هللا[ رحمان ]که[ هیچ

 یارای سخن گفتن با او را ندارد.

ِنَٰمۡحۖۡ لَا َيۡملُِكوَن   ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَما ٱلره
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ٱلسه رهب 

 ٣٧ ِمۡنُه ِخَطاٗبا 

که روح ]= جبرئیل[ و فرشتگان به صف . روزی 38

که  گوید، جز کسی کس سخن نمی ایستند، ]و[ هیچمی

شد و ]او[ سخن درست ]و ]هللا[ رحمان به او اجازه داده با

 صواب[ گوید. 

ذَِن  
َ
ها َمۡن أ ها َيَتكَلهُموَن إِل ۖۡ ل ا وُح َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َصف ٗ يَۡوَم َيُقوُم ٱلرُّ

 ٣٨ لَُه ٱلرهۡحَمَُٰن َوَقاَل َصَواٗبا 

شود[؛  . آن ]روز[، روزِ حق است ]و بدون تردید واقع می39

تى به  تواند[ راه بازگشپس هر کس كه بخواهد، ]می

 سوى پروردگار خود بجوید.

خََذ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ َمـ َابًا  ۖۡ َفَمن َشآَء ٱته َٰلَِك ٱلَۡيوُۡم ٱلۡحَقُّ  ٣٩ َذ

. به راستی، ما شما را از عذابی نزدیک بیم دادیم: 40

های خود فرستاده که انسان آنچه را از قبل با دستروزی 

بودم   گوید: »ای کاش من خاکبیند، و کافر میاست می

 شدم«[!]و برای حساب برانگیخته نمی

َمۡت يََداهُ   نَذۡرَنَُٰكۡم َعَذاٗبا قَرِيٗبا يَۡوَم يَنُظُر ٱلَۡمۡرُء َما قَده
َ
إِنهآ أ

ُۢا َٰبَ  ٤٠ َويَُقوُل ٱلۡكَافُِر َيَٰلَۡيتَنِي ُكنُت تَُر
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

. سوگند به فرشتگانی که جان ]کافران[ را به شدت 1

 کشند.بیرون می
َِٰت َغۡرٗقا  َٰزَِع  ١ َوٱلنه

. و سوگند به فرشتگانی که جان ]مؤمنان[ را به نرمی و 2

 گیرند.آسانی می 
َِٰشَطَِٰت نَۡشٗطا   ٢ َوٱلنه

امرِ هللا، از آسمان به . و سوگند به فرشتگانی که ]به 3

 سوی زمین و بالعکس[ شناورند. 
َٰبَِحَِٰت َسۡبٗحا   ٣ َوٱلسه

. و سوگند به فرشتگانی که ]در اجرای اوامر الهی[ بر 4

 گیرند.یکدیگر سبقت می
َٰبَِقَِٰت َسۡبٗقا   ٤ فَٱلسه

. و سوگند به فرشتگانی ]که به امر الهی[ کارها را تدبیر 5

 کنند.می
 َٰ ۡمٗرافَٱلُۡمَدب َِر

َ
 ٥ ِت أ

ها و  که ]پس از اولین دمیدن در صور[ زمین ]و کوه . روزی6

 همه چیز[ به لرزه درآید 
اِجَفةُ   ٦ يَۡوَم تَرُۡجُف ٱلره

ادِفَةُ  . ]و[ در پی آن، ]دمیدن دوم حشر[ بیاید،7  ٧ تَتَۡبُعَها ٱلره

 ٨ قُلُوب  يَۡوَمئِٖذ َواِجَفةٌ  هایی سخت مضطرب ]و ترسان[ هستند.. در آن روز، دل8

های آنان ]از ترس و شرمساری[ فرو افتاده . و چشم9

 است.
بَۡصَٰرَُها َخَِٰشَعة  

َ
 ٩ أ

گفتند: »آیا ما ]پس از مرگ،  . ]کافران در دنیا[ می10

 شویم؟ گردانده می دوباره[ به حال اول خود باز
ِءنها لََمۡرُدوُدوَن فِي ٱلۡحَافَِرةِ 

َ
 ١٠ َيُقولُوَن أ

هایی پوسیده شدیم ]و به  که استخوان . آیا هنگامی11

 شویم[«؟ خاک تبدیل گشتیم، باز هم زنده می
خَِرةٗ  ِءَذا ُكنها ِعَظَٰٗما نه

َ
 ١١ أ

ای درست باشد،[ آنگاه  گفتند: »]اگر چنین وعده. می12

 آن بازگشتی زیانبار است«. 
ٌة َخاِسَرة    ١٢ قَالُواْ تِلَۡك إِٗذا َكره

. آن ]بازگشت،[ تنها ]به[ یک بانگِ مهیب است ]و 13

 بس[. 
 ١٣ فَإِنهَما ِهَي زَۡجَرة  َوَِٰحَدة  

. و ناگهان همگی بر عرصۀ زمین ]محشر[ ظاهر 14

 شوند.می
اهَِرةِ   ١٤ فَإَِذا ُهم بِٱلسه

ََٰك َحِديُث ُموَسيَٰٓ  . ]ای پیامبر،[ آیا داستان موسی به تو رسیده است؟15 تَى
َ
 ١٥ َهۡل أ
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. آنگاه که پروردگارش او را در سرزمین مقدس »طُوی«  16

 ندا داد ]و فرمود:[ 
ِس ُطًوى َُٰه َربُُّهۥ بِٱلَۡوادِ ٱلُۡمَقده  ١٦ إِۡذ نَاَدى

 ١٧ ٱۡذَهۡب إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن إِنهُهۥ َطَغىَٰ  . »به سوی فرعون برو که او طغیان کرده است، 17

کفر و گناه[ پاک   خواهی ]از. و به او بگو: »آیا می18

 شوی؟ 
هيَٰ  ن تََزك

َ
هَك إِلَيَٰٓ أ  ١٨ َفُقۡل َهل ل

. و من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا ]از او[  19

 بترسی ]و فرمانبردار شوی[؟ 
ۡهِديََك إِلَيَٰ َرب َِك َفَتۡخَشيَٰ 

َ
 ١٩ َوأ

َُٰه  . پس ]موسی[ معجزۀ بزرگ را به او نشان داد. 20 َرى
َ
 ٢٠ ٱٓأۡليََة ٱلُۡكبَۡرىَٰ فَأ

َب وََعَصيَٰ  . اما او تکذیب و سرکشی کرد.21  ٢١ فََكذه

. سپس پشت کرد و به کوشش و تالش ]علیه او[ 22

 پرداخت. 
ۡدبََر يَۡسَعىَٰ 

َ
 ٢٢ ُثمه أ

 ٢٣ فََحَشَر َفَناَدىَٰ  . آنگاه ]قومش را[ جمع کرد و ندا داد 23

عۡلَىَٰ  هستم«.. و گفت: »من پروردگارِ برتر شما 24
َ
نَا۠ َربُُّكُم ٱلۡأ

َ
 ٢٤ َفَقاَل أ

ولَيَٰٓ  . هللا او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد. 25
ُ
ُ نَكَاَل ٱٓأۡلِخَرةِ َوٱلۡأ َخَذهُ ٱَّلله

َ
 ٢٥ فَأ

که ]از هللا[  گمان، در این ]واقعه،[ برای هر کس . بی26

 ترسد، عبرتی است.می
 ِ َٰلَِك لَعِبَۡرٗة ل   ٢٦ َمن َيخَۡشيَٰٓ إِنه فِي َذ

تر است یا . آیا آفرینش شما ]بعد از مرگ[ سخت27

 آسمانی که ]هللا[ آن را بنا کرد؟
ََٰها  ْۚ بَنَى َمآُء ِم ٱلسه

َ
َشدُّ َخلًۡقا أ

َ
نُتۡم أ

َ
 ٢٧ َءأ

ََٰها  . سقف آن را بر افراشت و به آن شکل و نظم داد،28 ى  ٢٨ َرَفَع َسۡمَكَها فََسوه

ََٰها  و روزش را روشن گردانید، . و شبش را تاریک 29 ۡخَرَج ُضَحى
َ
ۡغَطَش لَۡيلََها َوأ

َ
 ٢٩ َوأ

ََٰهآ  . و زمین را بعد از آن گسترانید،30 َٰلَِك َدَحى ۡرَض َبۡعَد َذ
َ
 ٣٠ َوٱلۡأ

ها و[ چراگاهش را بیرون  ها و چاه. و از آن، آب ]چشمه31

 آورد،
ۡخَرَج ِمۡنَها َمآَءَها 

َ
ََٰها أ  ٣١ َوَمرَۡعى

ََٰها  ها را محکم و استوار ]بر روی زمین[ قرار داد.. و کوه32 ۡرَسى
َ
 ٣٢ َوٱلِۡجَباَل أ
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نَۡعَِٰمُكمۡ  گیری شما و چهارپایانتان است. . ]همۀ اینها[ برای بهره33
َ
 ٣٣ َمَتَٰٗعا لهُكۡم َولِأ

ُة ٱلُۡكبَۡرىَٰ فَإَِذا َجآءَ  که ]آن[ حادثۀ بزرگ ]قیامت[ فرا رسد، . هنگامی34 آمه  ٣٤ ِت ٱلطه

های خود را به  . در آن روز، انسان ]تمام اعمال و[ تالش35

 آورد.یاد می 
ُر ٱلۡإِنَسَُٰن َما َسَعىَٰ   ٣٥ يَۡوَم َيَتَذكه

َِزِت ٱلۡجَِحيُم لَِمن يََرىَٰ  شود. ای آشکار می. و جهنم برای هر بیننده36  ٣٦ َوبُر 

ا َمن َطَغىَٰ  طغیان ]و سرکشی[ کرده باشد. اما آن کس که 37 مه
َ
 ٣٧ فَأ

ۡنَيا  . و زندگی دنیا را ]بر آخرت[ ترجیح داده باشد،38 َة ٱلدُّ  ٣٨ َوَءاثََر ٱلۡحََيوَٰ

َوىَٰ  تردید، جهنم جایگاه اوست.. بی39
ۡ
 ٣٩ فَإِنه ٱلۡجَِحيَم ِهَي ٱلَۡمأ

پروردگارش که از ایستادن در حضور  . و اما کسی40

 بیمناک بوده و نفس را از هوی ]و هوس[ بازداشته باشد،
ۡفَس َعِن ٱلَۡهَوىَٰ  ا َمۡن َخاَف َمَقاَم َرب ِهِۦ َوَنَهي ٱلنه مه

َ
 ٤٠ َوأ

َوىَٰ  . قطعاً بهشت جایگاه اوست.41
ۡ
 ٤١ فَإِنه ٱلۡجَنهَة ِهَي ٱلَۡمأ

چه  پرسند که در . ]ای پیامبر،[ دربارۀ قیامت از تو می42

 شود؟ زمانی واقع می 
ََٰها  يهاَن ُمۡرَسى

َ
اَعةِ أ  ٤٢ يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلسه

ََٰهآ  . تو را با یادآوری این سخن چه کار است؟ 43 نَت ِمن ذِۡكَرى
َ
 ٤٣ فِيَم أ

ََٰهآ  . ]سرانجام و[ منتهای ]علِم[ آن، نزد پروردگار توست.44  ٤٤ إِلَيَٰ َرب َِك ُمنَتَهى

دۀ کسانی هستی که از آن ]= دهن. تو فقط بیم45

 ترسند. قیامت[ می
ََٰها  نَت ُمنِذُر َمن َيخَۡشى

َ
 ٤٥ إِنهَمآ أ

که ]کافران قیامت را[ ببینند، ]چنین احساس  . روزی46

کنند که[ گویی ]در دنیا[ جز یک شامگاه یا بامداد به  می

 اند.سر نبرده

نهُهۡم يَۡوَم يََرۡوَنَها لَۡم يَلَۡبُثٓواْ إِ 
َ
ََٰها َكأ ۡو ُضَحى

َ
ها َعِشيهًة أ  ٤٦ ل
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

هيَٰٓ  . ]پیامبر[ چهره در هم کشید و روی برگرداْند 1  ١ َعبََس َوتََول

ۡعَميَٰ  اُم  َمکتوم[ نزدش آمد.. از اینکه آن نابینا ]= عبدهللا بن 2
َ
ن َجآَءهُ ٱلۡأ

َ
 ٢ أ

دانی؟ چه بسا او ]از گناهانش[  . و ]ای پیامبر،[ تو چه می3

 شود، پاک 
هيَٰٓ  ك  ٣ َوَما يُۡدرِيَك لََعلهُهۥ يَزه

ِۡكَرىَٰٓ  . یا پند گیرد و این پند به سودش باشد. 4 ُر َفَتنَفَعُه ٱلذ  كه ۡو يَذه
َ
 ٤ أ

ا َمِن ٱۡسَتۡغَنيَٰ  ورزدنیازی میکه ]از ایمان[ بی. اما آن کس 5 مه
َ
 ٥ أ

ىَٰ  آوری؛ . تو به او روی می6 نَت لَُهۥ تََصده
َ
 ٦ فَأ

. در حالی که اگر او خود را ]از کفر[ پاک نسازد، ایرادی بر 7

 تو نیست؛ 
هيَٰ  ك ها يَزه ل

َ
 ٧ َوَما َعلَۡيَك أ

ا َمن َجآَءَك يَۡسَعىَٰ  آیدمی. اما کسی که شتابان به سراغ تو 8 مه
َ
 ٨ َوأ

 ٩ وَُهَو َيخَۡشيَٰ  ترسد، . و ]از هللا[ می9

يَٰ  پردازی[. شوی ]و به دیگران می. تو از او غافل می10 نَت َعۡنُه تَلَهه
َ
 ١٠ فَأ

گمان، این ]آیات برای[ تذکر و  . هرگز چنین نیست؛ بی11

 یادآوری است.
هآ إِنهَها تَۡذكَِرة    ١١ َكل

 ١٢ َفَمن َشآَء َذَكَرهُۥ تواند[ از آن پند گیرد.. پس هر کس که بخواهد، ]می12

َمةٖ  های ارجمندی ]ثبت[ است. . در صحیفه13 َكره  ١٣ فِي ُصُحٖف مُّ

ِۭ  . ]در جایگاهی[ بلندپایه و پاکیزه ]از پلیدی[ 14 َرة َطهه ۡرفُوَعةٖ مُّ  ١٤ مه

يِۡدي َسَفَرةٖ  . در دست سفیران ]وحی[ است15
َ
 ١٥ بِأ

 ١٦ كَِراِۭم بََرَرةٖ  . ]که[ بزرگوار و نیکوکارند.16
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ۥ  . مرگ بر انسان ]کافر، که[ چقدر ناسپاس است!17 ۡكَفَرُه
َ
 ١٧ قُتَِل ٱلۡإِنَسَُٰن َمآ أ

ۥ  . ]هللا[ او را از چه چیز آفریده است؟18 ي ِ َشۡيٍء َخلََقُه
َ
 ١٨ ِمۡن أ

[ آفرید، سپس او را موزون . او را از نطفۀ ]ناچیزی19

 ساخت.
َرهُۥ  ١٩ ِمن نُّۡطَفٍة َخلََقُهۥ َفَقده

َرُهۥ . سپس راه را برایش آسان نمود.20 بِيَل يَسه  ٢٠ ُثمه ٱلسه

. آنگاه ]پس از پایان عمر،[ او را میراْند و در قبر ]پنهان[  21

 نمود.
ۡقبََرهُۥ

َ
َماتَُهۥ فَأ

َ
 ٢١ ُثمه أ

کند و[  بخواهد، او را ]زنده می. سپس هر گاه 22

 انگیزد. برمی 
نَشَرُهۥ

َ
 ٢٢ ُثمه إَِذا َشآَء أ

پندارد[. او هنوز آنچه را  . هرگز چنین نیست ]که او می23

 که ]هللا[ فرمان داده به جای نیاورده است.
َمَرُهۥ

َ
ا َيۡقِض َمآ أ  ٢٣ َكلها لَمه

ۦٓ  نگرد:. انسان باید به غذای خویش ]و آفرینشِ آن[ ب24  ٢٤ فَلَۡينُظرِ ٱلۡإِنَسَُٰن إِلَيَٰ َطَعاِمهِ

ا  . ما آب فراوان ]از آسمان[ فروریختیم،25 نها َصَببَۡنا ٱلَۡمآَء َصب ٗ
َ
 ٢٥ أ

ا  . سپس زمین را از هم شکافتیم،26 ۡرَض َشق ٗ
َ
 ٢٦ ُثمه َشَقۡقَنا ٱلۡأ

ا  ]های فراون[ در آن رویاندیم، . آنگاه دانه27 ۢنَبتَۡنا فِيَها َحب ٗ
َ
 ٢٧ فَأ

 ٢٨ وَِعَنٗبا َوَقۡضٗبا  . و انگور و سبزی ]خوراکی بسیار[، 28

 ٢٩ َوَزۡيُتوٗنا َوَنخۡلٗا . و زیتون و نخل، 29

 ٣٠ وََحَدآئَِق ُغلٗۡبا  هایی ]انبوه و[ پردرخت،. و باغ30

ب ٗا  . و ]انواع[ میوه و علوفه ]پدید آوردیم[.31
َ
َِٰكَهٗة َوأ  ٣١ َوَف

نَۡعَِٰمُكمۡ  گیری شما و چهارپایانتان است. . ]همۀ اینها[ برای بهره32
َ
َتَٰٗعا لهُكۡم َولِأ  ٣٢ مه

ةُ  که ]آن[ صدای مهیب ]قیامت[ فرارسد،. هنگامی 33 آخه  ٣٣ فَإَِذا َجآَءِت ٱلصه

ۡ  گریزد که انسان از برادرش می. روزی 34 ِخيهِ يَۡوَم يَفِرُّ ٱل
َ
 ٣٤ َمۡرُء ِمۡن أ
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بِيهِ  . و از مادرش و از پدرش35
َ
ِهِۦ َوأ م 

ُ
 ٣٥ َوأ

 ٣٦ َوَصَِٰحَبتِهِۦ َوبَنِيهِ  گریزد[،. و از زنش و پسرانش ]نیز می36

. در آن روز، هر کس را کاری است که او را به خودش 37

 دارد[.دارد ]و از دیگری بازمیسرگرم می 
ِ ٱۡمرِيٖٕ 

ن  ُيۡغنِيهِ لِكُل 
ۡ
ِۡنُهۡم يَۡوَمئِٖذ َشأ  ٣٧ م 

ۡسفَِرة   هایی در آن روز، گشاده و روشن است. . چهره38  ٣٨ وُُجوه  يَوَۡمئِٖذ مُّ

ۡسَتبِۡشَرة   . ]به خاطر نعمت و رحمتِ هللا[ خندان ]و[ شاد است.39  ٣٩ َضاِحَكة  مُّ

 ٤٠ َمئٍِذ َعلَۡيَها َغبََرة  َووُُجوه  يَوۡ  هایی در آن روز، غبارآلود است. . و چهره40

 ٤١ تَۡرَهُقَها َقتََرٌة  . ]و[ سیاهی ]و تاریکی[ آنها را پوشانده است.41

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡكَفَرةُ ٱلَۡفَجَرُة  . اینان همان کافراِن بدکردارند.42
ُ
 ٤٢ أ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

َِرۡت  که خورشید درهم پیچیده ]و تاریک[ گردد،. آنگاه 1 ۡمُس ُكو   ١ إَِذا ٱلشه

ُجوُم ٱنَكَدَرۡت  فروغ شوند، که ستارگان بی. و آنگاه 2  ٢ َوِإَذا ٱلنُّ

 ٣ ُسي َِرۡت َوِإَذا ٱلِۡجَباُل  ها به حرکت درآید،که کوه. و آنگاه 3

ِلَۡت  شتراِن باردار رها شوند، که ماده. و آنگاه 4  ٤ َوِإَذا ٱلۡعَِشاُر ُعط 

که حیوانات وحشی ]در کنار انسان[ گرد آورده . و آنگاه 5

 شوند،
 ٥ َوِإَذا ٱلۡوُُحوُش ُحِشَرۡت 

َرۡت  ها ]جوشان و[ برافروخته شود، که دریا. و آنگاه 6 ِ  ٦ َوِإَذا ٱلۡبَِحاُر ُسج 

ُفوُس ُزو َِجۡت  که هر کس با همساِن خود قرین گردد،. و آنگاه 7  ٧ َوِإَذا ٱلنُّ

 ٨ َوِإَذا ٱلَۡموُۡءۥَدةُ ُسئِلَۡت  گورشده پرسیده شود بهکه از دختر زنده. و آنگاه 8

ي ِ َذۢنٖب قُتِلَۡت  . ]که[ به کدامین گناه کشته شده است، 9
َ
 ٩ بِأ

ُحُف نُِشَرۡت  های ]اعمال[ گشوده شود، نامهکه . و آنگاه 10  ١٠ َوِإَذا ٱلصُّ

َمآُء ُكِشَطۡت  که پرده از روی آسمان برگرفته شود، . و آنگاه 11  ١١ َوِإَذا ٱلسه

َِرۡت  ور[ گردد، که دوزخ، افروخته ]و شعله. و آنگاه 12  ١٢ َوِإَذا ٱلۡجَِحيُم ُسع 

ن[ نزدیک آورده که بهشت ]برای پرواپیشگا. و آنگاه 13

 شود.
ۡزلَِفۡت 

ُ
 ١٣ َوِإَذا ٱلۡجَنهُة أ

. ]در آن هنگام،[ هر کس خواهد دانست که چه چیزی  14

 ]برای آخرت خود[ آماده کرده است.
ۡحَضَرۡت 

َ
آ أ  ١٤ َعلَِمۡت َنۡفس  مه

قِۡسُم  گردند، . سوگند به ستارگانی که ]به جایگاه خود[ بازمی15
ُ
 ١٥ بِٱلۡخُنهِس فَلَآ أ

 ١٦ ٱلۡجََوارِ ٱلُۡكنهِس  شوند؛کنند ]و از نظر[ پنهان می. ]شتابان[ حرکت می16
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اش کاسته که ]از تاریکی. و سوگند به شب، هنگامی 17

 شود و[ پشت کند؛ 
هۡيِل إَِذا َعۡسَعَس   ١٧ َوٱل

َس  . و سوگند به صبح، هنگامی که بدمد؛18 ۡبِح إَِذا َتَنفه  ١٨ َوٱلصُّ

تردید، این ]قرآن، سخن هللا است که ابالغش به  . بی19

 ای بزرگوار ]=جبرئیل[ است؛پیامبر، بر عهدۀ[ فرستاده
 ١٩ إِنهُهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِيمٖ 

ای[ که ]مقتدر و[ نیرومند است و نزد . ]همان فرشته20

 عرش، مقام واالیی دارد؛]هللِا[ صاحب
ٍة ِعنَد ذِي   ٢٠ ٱلَۡعۡرِش َمِكينٖ ذِي قُوه

برند  . ]در ملکوت اعلی و عالم فرشتگان[ از او فرمان می21

 و امین ]وحی[ است. 
ِمينٖ 

َ
َطاٖع َثمه أ  ٢١ مُّ

 ٢٢ َوَما َصاِحُبُكم بَِمۡجُنونٖ  . ]ای مردم،[ همنشین شما ]= محمد[ دیوانه نیست؛ 22

تردید، ]محمد[، او ]= جبرئیل[ را در افق روشن . و بی23

 دیده است.
فُِق ٱلُۡمبِينِ 

ُ
 ٢٣ َولََقۡد َرَءاهُ بِٱلۡأ

. و او بر ]ابالغِ آنچه از طریق[ غیب ]به وی وحی 24

گردد[ بخیل نیست ]و همانند کاهنان نیز مزد  می

 گیرد[. نمی 

 ٢٤ َوَما ُهَو عَلَى ٱلَۡغۡيِب بَِضنِينٖ 

 ٢٥ ُهَو بَِقۡوِل َشۡيَطَٰٖن رهِجيمٖ َوَما  شده نیست. . و این ]قرآن[ گفتۀ شیطان رانده25

ۡيَن تَۡذَهُبونَ  روید؟ . پس به کجا می26
َ
 ٢٦ فَأ

ها ذِۡكر  ل ِلَۡعَٰلَِمينَ  . این ]قرآن[ چیزی جز پند و اندرز برای جهانیان نیست.27  ٢٧ إِۡن ُهَو إِل

. برای هر یک از شما که بخواهد راه راست ]حق را[ در  28

 پیش گیرد. 
ن يَۡسَتقِيمَ لَِمن َشآءَ 

َ
 ٢٨  ِمنُكۡم أ

خواهید، مگر آنکه پروردگار . و شما ]چیزی را[ نمی29

 جهانیان ]اراده کند و[ بخواهد.
ُ َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ن يََشآَء ٱَّلله

َ
هٓا أ  ٢٩ َوَما تََشآُءوَن إِل
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انفطار سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

َمآُء ٱنَفَطَرۡت  که آسمان شکافته شود، . آنگاه 1  ١ إَِذا ٱلسه

 ٢ َوِإَذا ٱلَۡكَواكُِب ٱنتَثَرَۡت  که ستارگان پراکنده شوند ]و فرو ریزند[،. آنگاه 2

َرۡت  گردند، ها ]به هم آمیزند و لبریز و[ روان که دریا. و آنگاه 3 ِ  ٣ َوِإَذا ٱلۡبَِحاُر فُج 

 ٤ َوِإَذا ٱلُۡقُبوُر ُبۡعثَِرۡت  که قبرها ]برای براگیختن مردگان[ زیر و رو شود، . و آنگاه 4

داند چه چیزهایی را  . ]در آن هنگام،[ هر کس می5

پیشاپیش فرستاده و چه چیزهایی را واپس نهاده ]و بر 

 جای گذاشته است[. 

َرۡت َعلَِمۡت َنۡفس   خه
َ
َمۡت َوأ ا قَده  ٥  مه

. ای انسان، چه چیزی تو را ]نسبت[ به پروردگار بزرگوارت  6

 مغرور ساخته است؟ 
َك بَِرب َِك ٱلَۡكرِيمِ  َها ٱلۡإِنَسَُٰن َما َغره يُّ

َ
أ  ٦ َيَٰٓ

. آن ]پروردگاری[ که تو را آفرید، سپس به تو سر و سامان 7

 متناسب کرد.داد و آنگاه تو را متعادل و 
ََٰك َفَعَدلََك  ى هِذي َخلََقَك فََسوه  ٧ ٱل

. و به هر شکلی ]و صورتی[ که خواست، تو را ترکیب 8

 نمود.
َبَك  ا َشآَء َركه ي ِ ُصوَرةٖ مه

َ
 ٨ فِٓي أ

کنید[؛ بلکه شما  . هرگز چنین نیست ]که شما گمان می9

 کنید.]روز[ جزا را تکذیب می
بُوَن  ِ ِينِ َكلها بَۡل تَُكذ   ٩ بِٱلد 

گمان، نگهبانانی ]از فرشتگان[ بر شما گمارده . و بی10

 اند.شده
 ١٠ َوِإنه َعلَۡيُكۡم لََحَٰفِِظينَ 

 ١١ كَِراٗما َكَٰتِبِينَ  . که نویسندگانی بزرگوارند؛ 11

دانند ]و اعمال نیک و بد دهید، می. آنچه را انجام می12

 کنند[.شما را ثبت می
 ١٢ ۡفَعلُونَ َيۡعلَُموَن َما تَ 

بَۡراَر لَِفى نَعِيمٖ  . مسلماً نیکوکاران در نعمت]های بهشت[ هستند.13
َ
 ١٣ إِنه ٱلۡأ

اَر لَِفى َجِحيمٖ  . و یقیناً بدکاران در ]آتش[ جهنمند. 14  ١٤ َوِإنه ٱلُۡفجه

ِينِ يَۡصلَۡوَنَها يَوَۡم  سوزند[آیند ]و می. روز جزا به آن درمی15  ١٥ ٱلد 
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 ١٦ َوَما ُهۡم َعۡنَها بَِغآئِبِينَ  . و هرگز آنان از آنجا به دور و ]در امان[ نباشند. 16

ِينِ  دانی که روز جزا چیست؟. و تو چه 17 ََٰك َما يَۡوُم ٱلد  ۡدَرى
َ
 ١٧ َوَمآ أ

ََٰك َما يَۡوُم  دانی که روز جزا چیست؟ . باز تو چه می18 ۡدَرى
َ
ِينِ ُثمه َمآ أ  ١٨ ٱلد 

که هیچ کس قادر به انجام کاری برای دیگری . روزی19

 نیست؛ و در آن روز، حکم ]و فرمان،[ از آِن هللا است.
 ِ ه ِ ۡمُر يَۡوَمئِٖذ َّلل 

َ
اۖۡ َوٱلۡأ  ١٩ يَۡوَم لَا َتۡملُِك َنۡفس  ل َِنۡفٖس َشۡيـ ٗ
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 سوره  مطففین  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ِفِينَ  فروشان!. وای بر کم1  ١ َوۡيل  ل ِلُۡمَطف 

که چون ]برای خود[ از مردم پیمانه  . ]همان[ کسانی2

 گیرند،کنند، حق خود را کامل میمی
اِس   هِذيَن إَِذا ٱۡكَتالُواْ عَلَى ٱلنه  ٢ يَۡسَتۡوفُونَ ٱل

خواهند[ برای آنان پیمانه یا وزن کنند،  که ]می. و هنگامی 3

 گذارند. کم می
َزنُوُهۡم ُيخِۡسُرونَ  و وه

َ
 ٣ َوِإَذا َكالُوُهۡم أ

رسد و از  کنند که ]قیامت فرا می. آیا آنها گمان نمی4

 شوند،قبرها[ برانگیخته می
نهُهم مه 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
لَا َيُظنُّ أ

َ
 ٤ ۡبُعوثُونَ أ

 ٥ لَِيۡوٍم َعِظيمٖ  . در روزی بزرگ؟ 5

که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان  . ]همان[ روزی6

 ایستند.می
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  اُس لَِرب   ٦ يَۡوَم َيُقوُم ٱلنه

اند[! به راستی  . هرگز چنین نیست ]که کافران پنداشته7

 که نامۀ ]اعمال[ بدکاران در ِسج ین است. 
ينٖ  ِ ارِ لَِفى ِسج   ٧ َكلهآ إِنه كَِتََٰب ٱلُۡفجه

ين   . و تو چه دانی که ِسج ین چیست؟ 8 ِ ََٰك َما ِسج  ۡدَرى
َ
 ٨ َوَمآ أ

. کتابی است که ]اعمال بدکاران در آن[ نوشته شده 9

 است.
ۡرقُوم    ٩ كَِتَٰب  مه

بِينَ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمكَ  کنندگان!. در آن روز، وای بر تکذیب10 ِ  ١٠ ذ 

ِينِ  کنند؛. همان کسانی که روز جزا را ]انکار و[ تکذیب می11 بُوَن بَِيوِۡم ٱلد  ِ هِذيَن يَُكذ   ١١ ٱل

. و جز ستمکاراِن گنهکار، ]کسی[ آن ]روز[ را تکذیب 12

 کند.نمی 
ثِيمٍ 

َ
ها ُكلُّ ُمۡعَتٍد أ ۦٓ إِل ُب بِهِ ِ  ١٢ َوَما يَُكذ 

گوید:  شود، میاو تالوت می . هنگامی که آیات ما بر 13

 های ]خیالی[ گذشتگان است«. »]این[ افسانه
لِينَ  وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
 ١٣ إَِذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيهِ َءاَيَُٰتَنا قَاَل أ

کنند[؛ بلکه ]به  . هرگز چنین نیست ]که آنها گمان می14

 هایشان زنگار بسته است.اند، بر دلسبب[ آنچه کرده
ۖۡ بَلۡ  َرانَ  ها ا َكانُواْ يَۡكِسُبونَ َكل  ١٤  عَلَىَٰ قُلُوبِِهم مه

گمان، آنان پندارند[. بی. هرگز چنین نیست ]که آنها می15

 شان محرومند. در آن روز از ]دیدار[ پروردگار
هَمۡحُجوبُونَ  ب ِِهۡم يَۡوَمئِٖذ ل هآ إِنهُهۡم َعن ره  ١٥ َكل
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 ١٦ ُثمه إِنهُهۡم لََصالُواْ ٱلۡجَِحيمِ  د.شون . و ]بعد از حساب،[ مسلماً وارد دوزخ می 16

شود: »این ]آتش،[ همان چیزی . آنگاه به آنان گفته می17

 کردید«. است که آن را تکذیب می
بُونَ  ِ هِذي ُكنُتم بِهِۦ تَُكذ   ١٧ ُثمه ُيَقاُل َهََٰذا ٱل

گمان، نامۀ پندارند[؛ بی. هرگز چنین نیست ]که آنها می18

 نیکوکاران در »ِعل یین« است. ]اعمال[ 
بَۡرارِ لَِفى ِعل ِي ِينَ 

َ
 ١٨ َكلهآ إِنه كَِتََٰب ٱلۡأ

ََٰك َما ِعل ِيُّونَ  . و تو چه دانی که »ِعل یین« چیست؟ 19 ۡدَرى
َ
 ١٩ َوَمآ أ

. کتابی است که ]اعمال نیکوکاران در آن[ نوشته شده  20

 است،
ۡرقُوم    ٢٠ كَِتَٰب  مه

شوند ]و مقر بان ]درگاه الهی[ بر آن حاضر می. که 21

 دهند[. گواهی می
بُونَ   ٢١ يَۡشَهُدهُ ٱلُۡمَقره

بَۡراَر لَِفى نَعِيمٍ  . همانا نیکوکاران در نعمت]های بهشت[ هستند.22
َ
 ٢٢ إِنه ٱلۡأ

َرآئِِك يَنُظُرونَ  نگرند.ها ]تکیه زده و[ می. بر تخت23
َ
 ٢٣ عَلَى ٱلۡأ

هایشان شاِط نعمت ]بهشت[ را در چهره. خرمی و ن24

 شناسی.]می بینی و[ می
 ٢٤ َتۡعرُِف فِي وُُجوهِِهۡم نَۡضَرَة ٱلنهعِيمِ 

. آنها از شراب نابِ ُمهرشده، ]نوشانیده و[ سیراب 25

 شوند.می
خُۡتومٍ   ٢٥ يُۡسَقۡوَن ِمن رهِحيٖق مه

. ُمهری که بر آن نهاده شده، از ُمشک است، و 26

های مشتاقان ]رحمت[، در این ]شراب و دیگر نعمت

 بهشتی[ باید بر یکدیگر پیشی گیرند.

َٰلَِك فَلَۡيتََنافَِس ٱلُۡمَتَنَٰفُِسونَ  ْۚ َوفِي َذ  ٢٦ ِخَتَُٰمُهۥ ِمۡسك 

 ٢٧ َوِمَزاُجُهۥ ِمن تَۡسنِيمٍ  اش از ]چشمه[ تسنیم است؛ . و آمیزه27

ی[ از آن  ای که مقربان ]درگاه اله. ]همان[ چشمه28

 نوشند.می
بُونَ   ٢٨ َعۡيٗنا يَۡشَرُب بَِها ٱلُۡمَقره

. همانا کسانی که جرم و گناه مرتکب شدند، پیوسته  29

 خندیدند. که ایمان آورده بودند می ]در دنیا[ بر کسانی
هِذيَن َءاَمُنواْ يَۡضَحُكونَ  ۡجَرُمواْ َكانُواْ ِمَن ٱل

َ
هِذيَن أ  ٢٩ إِنه ٱل

گذشتند، با چشم و شان میگاه ]مؤمنان[ از کنار. و هر 30

 گرفتند[؛ کردند ]و آنان را به ُسخره میابرو به هم اشاره می
واْ بِِهۡم َيَتَغاَمُزونَ   ٣٠ َوِإَذا َمرُّ

گشتند، ]به خاطر  . و چون به سوی خانوادۀ خود بازمی31

 تمسخرِ مؤمنان[ شادمان و خندان بودند؛ 
ۡهلِِهُم ٱنَقلَُبواْ فَِكِهينَ َوِإَذا ٱنَقلَُبٓواْ إِ 

َ
 ٣١ لَيَٰٓ أ
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گفتند: دیدند می. و هنگامی که مؤمنان را می32

 گمان، اینان گمراهانند«؛»بی
ُّونَ  ُؤلَآِء لََضآل ۡوُهۡم قَالُٓواْ إِنه َهَٰٓ

َ
 ٣٢ َوِإَذا َرأ

که آنان برای مراقبت ]و نگهبانی،[ بر مؤمنان . در حالی 33

 بودند.فرستاده نشده 
ۡرِسلُواْ َعلَۡيِهۡم َحَٰفِِظينَ 

ُ
 ٣٣ َوَمآ أ

اند، به کافران که ایمان آورده. ولی امروز کسانی 34

 خندند. می
ارِ يَۡضَحُكونَ  هِذيَن َءاَمُنواْ ِمَن ٱلُۡكفه  ٣٤ فَٱلَۡيۡوَم ٱل

های الهی که  های ]آراسته نشسته و به نعمت. بر تخت35

 نگرند.ی هللا است[ میبرترین آنها، رؤیت وجه گرام
َرآئِِك يَنُظُرونَ 

َ
 ٣٥ عَلَى ٱلۡأ

. آیا کافران ]با چشیدن عذاب،[ جزای آنچه را که  36

 اند؟کردند دریافت نموده می
اُر َما كَانُواْ َيۡفَعلُونَ   ٣٦ َهۡل ثُو َِب ٱلُۡكفه
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انشقاق سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ۡت  که آسمان شکافته شود، . آنگاه 1 َمآُء ٱنَشقه  ١ إَِذا ٱلسه

. و به ]فرمان[ پروردگارش گوش فرا دهد ]و تسلیم 2

 شود[؛ و سزاوار است ]که چنین کند[، 
ۡت  ذِنَۡت لَِرب َِها وَُحقه

َ
 ٢ َوأ

ۡت  گسترده ]و هموار[ شود، که زمین . و آنگاه 3 ۡرُض ُمده
َ
 ٣ َوِإَذا ٱلۡأ

لَۡقۡت َما فِيَها َوَتخَلهۡت  . و هر چه را درون خود دارد، بیرون ریزد و تهی گردد،4
َ
 ٤ َوأ

. و به ]فرمان[ پروردگارش گوش دهد ]و تسلیم شود[؛ و  5

 سزاوار است ]که چنین کند[.
ۡت  ذِنَۡت لَِرب َِها وَُحقه

َ
 ٥ َوأ

گمان، تو در راه ]رسیدن به[ پروردگارت ی انسان، بی. ا6

کنی؛ پس او را مالقات سخت تالش و کوشش می

 خواهی کرد.

َها ٱلۡإِنَسَُٰن إِنهَك َكادٌِح إِلَيَٰ َرب َِك َكۡدٗحا َفُمَلَٰقِيهِ  يُّ
َ
أ  ٦ َيَٰٓ

که نامۀ ]اعمال او[ به دست راستش داده  . و اما کسی 7

 شود، 
ا َمۡن  مه

َ
وتَِي كَِتََٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦفَأ

ُ
 ٧ أ

 ٨ فََسۡوَف ُيحَاَسُب ِحَساٗبا يَِسيٗرا شود. . به زودی به حسابی آسان، محاسبه می8

ۡهلِهِۦ َمۡسُروٗرا گردد؛اش بازمی. و شادمان به سوی خانواده9
َ
 ٩ َويَنَقلُِب إِلَيَٰٓ أ

که نامۀ ]اعمال او[ از پشت سرش به او  . و اما کسی 10

 ه شود. داد
وتَِي كَِتََٰبُهۥ َوَرآَء َظۡهرِهِۦ

ُ
ا َمۡن أ مه

َ
 ١٠ َوأ

 ١١ فََسۡوَف يَۡدُعواْ ُثُبوٗرا طلبید. به زودی نابودِی خود را خواهد 11

 ١٢ َويَۡصلَىَٰ َسعِيًرا  ور در خواهد آمد. . و به ]آتش[ جهنم شعله12

گمان، او در ]دنیا به خاطر گناهانش،[ در میان . بی13

 خانوادۀ خود شادمان بود.
ۡهلِهِۦ َمۡسُروًرا 

َ
 ١٣ إِنهُهۥ َكاَن فِٓي أ

کرد که هرگز ]به نزد هللا[ بازنخواهد . او گمان می14

 گشت.
ن لهن َيحُورَ 

َ
 ١٤ إِنهُهۥ َظنه أ

ْۚ إِنه َربهُهۥ َكاَن بِهِۦ بَِصيٗرا . آری؛ همانا پروردگارش از حال وی آگاه بود. 15  ١٥ بَلَىَٰٓ
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َفقِ  خورم، . به شفق سوگند می16 قِۡسُم بِٱلشه
ُ
 ١٦ فَلَآ أ

هۡيِل َوَما وََسقَ  پوشد . و سوگند به شب و آنچه را فرو می17  ١٧ َوٱل

هَسقَ  . و سوگند به ماه چون ]فروغش[ کامل شود 18  ١٨ َوٱلَۡقَمرِ إَِذا ٱت

. که قطعاً مراتب و حاالت مختلفی را یکی پس از  19

 مسیر زندگی دنیوی[ طی خواهید کرد. دیگری ]در 
 ١٩ لَتَۡرَكبُنه َطَبًقا َعن َطَبقٖ 

 ٢٠ َفَما لَُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ  آورند؟. آنان را چه شده که ایمان نمی 20

شود که قرآن بر آنان تالوت می . و ]چرا[ هنگامی21

 کنند؟ سجده نمی 
 ٢١ ۩ َوِإَذا قُرَِئ َعلَۡيِهُم ٱلُۡقۡرَءاُن لَا َۤنوُدُجۡسَي

که کافر شدند، پیوسته ]آیات الهی را[   . بلکه کسانی22

 کنند. تکذیب می 
بُونَ  ِ هِذيَن َكَفُرواْ يَُكذ   ٢٢ بَِل ٱل

ۡعلَُم بَِما يُوُعونَ  تر است.دارند، دانا. و هللا به آنچه در دل پنهان می23
َ
ُ أ  ٢٣ َوٱَّلله

لِيمٍ  بشارت ده؛. پس ]ای پیامبر،[ آنان را به عذابی دردناک 24
َ
ۡرُهم بَِعَذاٍب أ ِ  ٢٤ فَبَش 

اند و کارهای شایسته  . مگر کسانی که ایمان آورده25

من ت و پیوسته برایشان اند، که پاداشی بیانجام داده

 است.

ۡجٌر َغيُۡر  
َ
َٰلَِحَِٰت لَُهۡم أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ها ٱل إِل

 ٢٥ َمۡمُنونِۭ 
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برؤج سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

َمآِء َذاِت ٱلۡبُُروجِ  هاست،. سوگند به آسمان که دارندۀ ُبرج1  ١ َوٱلسه

 ٢ َوٱلَۡيۡوِم ٱلَۡموُۡعوِد  . و سوگند به روز موعود ]قیامت[، 2

هر کس که گواهی دهد و به هر کس که  . و سوگند به 3

 مورد گواهی قرار گیرد.
 ٣ وََشاهِٖد َوَمۡشُهودٖ 

ۡخُدوِد سوزان خندق!. مرگ بر آدم4
ُ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
 ٤ قُتَِل أ

های بسیار ]که مؤمنان را  . ]همان آتشِ[ افروخته از هیزم5

 سوزاندند[؛ در آن می
ارِ َذاِت ٱلَۡوقُوِد  ٥ ٱلنه

 ٦ إِۡذ ُهۡم َعلَۡيَها ُقُعود   بر ]کنارۀ[ آن نشسته بودند  که. هنگامی 6

 ٧ وَُهۡم عَلَىَٰ َما َيۡفَعلُوَن بِٱلُۡمۡؤِمنِيَن ُشُهود   کردند؛ دادند، تماشا می . و آنچه را با مؤمنان انجام می7

. و هیچ ایرادی از آنان ]=مؤمنان[ نگرفتند، جز اینکه به هللا  8

 ایمان آورده بودند.پیروزمنِد ستوده 
ِ ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِميدِ  ن يُۡؤِمُنواْ بِٱَّلله

َ
هٓا أ  ٨ َوَما َنَقُمواْ ِمۡنُهۡم إِل

ها و زمین از آِن  . ]همان[ ذاتی که فرمانروایی آسمان 9

 اوست؛ و هللا بر همه چیز گواه است. 
ُ عَلَىَٰ كُ  ۡرِضِۚ َوٱَّلله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه ِ َشۡيٖء  ٱل

ل 
 ٩ َشِهيدٌ 

. به راستی کسانی که مردان و زنان مؤمن را شکنجه ]و  10

آزار[ دادند و پس ]از انجام آن کار،[ توبه نکردند، عذاب جهنم 

 برایشان ]مهی ا[ است و عذاب آتش ]در پیش دارند[.

هِذيَن َفَتُنواْ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت ُثمه لَۡم َيُتوبُ  واْ فَلَُهۡم  إِنه ٱل
 ١٠ َعَذاُب َجَهنهَم َولَُهۡم َعَذاُب ٱلۡحَرِيقِ 

های شایسته  که ایمان آوردند و کار. همانا برای کسانی 11

هایی ]از بهشت[ است که جویبارها زیر ]درختان[  کردند، باغ 

 آن جاری است؛ و این است کامیابی بزرگ.

َٰلِ  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َٰت  َتجۡرِي  إِنه ٱل َحَِٰت لَُهۡم َجنه
َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡكبِيرُ  ْۚ َذ َُٰر نَۡه

َ
 ١١ ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

گمان، ]مجازات و[ سختگیرِی پروردگارت بسیار . بی12

 شدید است.
 ١٢ إِنه َبۡطَش َرب َِك لََشِديدٌ 

کند و دوباره  . در حقیقت، اوست که ]آفرینش را[ آغاز می13

 گرداند؛مرگ[ بازمی]بعد از 
 ١٣ إِنهُهۥ ُهَو ُيۡبِدُئ َويُعِيدُ 

 ١٤ وَُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلَۡوُدودُ  . و همو آمرزنده ]و[ دوستدار ]مؤمنان[ است. 14
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 ١٥ ُذو ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡمِجيدُ  عرش ]و[ بلندمرتبه ]و شکوهمند[ است. ]هللا[ صاحب15

ا  دهد. . ]و[ آنچه را بخواهد، انجام می16  ١٦ ل  ل َِما يُرِيدُ َفعه

ستیز[ به تو  یان ]حق. ]ای پیامبر،[ آیا داستان لشکر17

 رسیده است؟ 
ََٰك َحِديُث ٱلۡجُُنوِد تَى

َ
 ١٧ َهۡل أ

 ١٨ فِرَۡعۡوَن َوَثُمودَ  . ]لشکر[ فرعون و ]قوم[ ثمود. 18

که کافر شدند، پیوسته در تکذیب ]حق[  . بلکه کسانی 19

 هستند، 
هِذيَن َكَفُرواْ فِي تَۡكِذيبٖ بَِل   ١٩ ٱل

حِيُۢط  . و هللا از هر سو بر آنان احاطه دارد. 20 ُ ِمن َوَرآئِِهم مُّ  ٢٠ َوٱَّلله

. آری، این ]آیات، شعر و سحر نیست؛ بلکه[ قرآن 21

 شکوهمند است. 
ِجيد    ٢١ بَۡل ُهَو قُۡرَءان  مه

ر امان[ . در لوح محفوظ ]از هر گونه تحریف و تبدیل، د22

 است.
حُۡفوظِۭ   ٢٢ فِي لَۡوٖح مه
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ارِقِ  . سوگند به آسمان و سوگند به ستارۀ شبگرد.1 َمآِء َوٱلطه  ١ َوٱلسه

ارُِق  شبگرد چیست؟ دانی که ستارۀ . و تو چه می2 ََٰك َما ٱلطه ۡدَرى
َ
 ٢ َوَمآ أ

اقُِب  . ]همان[ ستارۀ فروزان است.3 ۡجُم ٱلثه  ٣ ٱلنه

. هیچ کس نیست، مگر اینکه نگهبانی ]از فرشتگان[ بر 4

 او]گماشته شده[ است. 
ا َعلَۡيَها َحافِظ   همه  ٤ إِن ُكلُّ َنۡفٖس ل

 ٥ فَلَۡينُظرِ ٱلۡإِنَسَُٰن ِممه ُخلِقَ  شده است:. انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده 5

آٖء َدافِقٖ  . از یک آب جهنده آفریده شده6  ٦ ُخلَِق ِمن مه

. که از میان ]استخواِن[ پشت ]مرد[ و سینۀ ]زن[ بیرون  7

 آید.می
لِۡب َوٱلتهَرآئِبِ   ٧ َيخُۡرُج ِمنُۢ َبيِۡن ٱلصُّ

 ٨ إِنهُهۥ عَلَىَٰ رَۡجعِهِۦ لََقادِر   بازگرداندن او ]پس از مرگ[ تواناست.گمان، هللا بر . بی8

َرآئِرُ  که ]تمام[ رازها فاش شود،. روزی 9  ٩ يَۡوَم ُتۡبلَى ٱلسه

ةٖ َولَا نَاِصرٖ  . ]در آن روز،[ انسان هیچ توان و یاوری ندارد. 10  ١٠ َفَما لَُهۥ ِمن قُوه

َمآِء َذاِت ٱلرهۡجعِ  پرباران. سوگند به آسمان 11  ١١ َوٱلسه

. و سوگند به زمیِن پرشکاف ]که گیاهان از آن سر 12

 آورند[. برمی 
ۡدعِ  ۡرِض َذاِت ٱلصه

َ
 ١٢ َوٱلۡأ

گمان، این قرآن، سخن جداکنندۀ حق از باطل  . ]که[ بی13

 است
 ١٣ إِنهُهۥ لََقۡول  فَۡصل  

 ١٤ َوَما ُهَو بِٱلَۡهۡزلِ  . و ]سخِن[ هزل و بیهوده نیست. 14

 ١٥ إِنهُهۡم يَِكيُدوَن َكۡيٗدا کنند. آنان ]= کافران[ پیوسته حیله و نیرنگ می15

ِكيُد َكۡيٗدا کنم؛. و من ]نیز[ حیله ]و تدبیر[ می16
َ
 ١٦ َوأ

. پس به کافران مهلت بده ]و[ اندکی رهایشان کن ]تا  17

 غرق گناه باشند[.
َٰفِرِ  ِِل ٱلَۡك ۡمِهلُۡهۡم ُرَوۡيَدُۢاَفَمه 

َ
 ١٧ يَن أ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

عۡلَى ات را به پاکی یاد کن. . نام پروردگار بلند مرتبه1
َ
 ١ َسب ِِح ٱۡسَم َرب َِك ٱلۡأ

را[ آفرید و هماهنگ و متعادل . ]همان ذاتی[ که ]انسان 2

 ساخت.
ىَٰ  هِذي َخلََق فََسوه  ٢ ٱل

گیری کرد و ]به شایستگی که اندازه . و ]همان[ ذاتی3

 آفرید[ و سپس هدایت نمود.
َر َفَهَدىَٰ  هِذي قَده  ٣ َوٱل

ۡخَرَج ٱلَۡمۡرعَ  که چراگاه را ]برای تغذیۀ جانداران[ رویانید.  . و ]آن[ ذاتی4
َ
هِذٓي أ  ٤ يَٰ َوٱل

ۡحَوىَٰ  . سپس آن را خشک و سیاه گردانید.5
َ
 ٥ فََجَعلَُهۥ ُغَثآًء أ

خوانیم؛ پس تو هرگز ]آن  . ما به زودی ]قرآن را[ بر تو می6

 را[ فراموش نخواهی کرد؛ 
 ٦ َسُنۡقرِئَُك فَلَا تَنَسيَٰٓ 

. مگر آنچه را که هللا بخواهد؛ همانا او آشکار و نهان را  7

 داند. می
ْۚ إِنهُهۥ َيۡعلَُم ٱلۡجَۡهَر َوَما َيخَۡفىَٰ  ُ ها َما َشآَء ٱَّلله  ٧ إِل

ُرَك لِلۡيُۡسَرىَٰ  گردانیم. [ را برایت فراهم مىترین ]راه. و آسان8 ِ  ٨ َونُيَس 

ِۡكَرىَٰ  . اگر پند مفید باشد، ]مردم را با آیات قرآن[ پند ده.9 ِۡر إِن نهَفَعِت ٱلذ   ٩ فََذك 

ُر َمن َيخَۡشيَٰ  پذیرد. ترسد، پند میکه ]از هللا[ می کسی. به زودی 10 كه  ١٠ َسَيذه

ۡشَقى  گزیند؛ترین ]مردم،[ از آن دوری می. و بدبخت11
َ
 ١١ َويََتَجنهُبَها ٱلۡأ

اَر ٱلُۡكبَۡرىَٰ  که در آتش بزرگ ]جهنم[ درخواهد آمد، . ]همان[ کسی12 هِذي يَۡصلَى ٱلنه  ١٢ ٱل

 ١٣ ُثمه لَا َيُموُت فِيَها َولَا َيحَۡييَٰ  مانَد.میرد و نه زنده می]آتش[ نه می. و در آن 13

که خود را ]از کفرو گناه[ پاک کند، رستگار  . یقیناً کسی 14

 خواهد شد؛
هيَٰ  فۡلََح َمن تََزك

َ
 ١٤ قَۡد أ

. و ]نیز کسی که[ نام پروردگارش را یاد کند و نماز 15

 بگزارد.
هىَٰ َوَذَكَر   ١٥ ٱۡسَم َرب ِهِۦ فََصل
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. ولی شما ]مردم،[ زندگی دنیا را ]بر آخرت[ ترجیح 16

 دهید؛می
ۡنَيا  َة ٱلدُّ  ١٦ بَۡل تُۡؤثُِروَن ٱلۡحََيوَٰ

ۡبَقىَٰٓ  تر است.که آخرت، بهتر و پاینده  . در حالی17
َ
 ١٧ َوٱٓأۡلِخَرُة َخيۡر  َوأ

پیشین   های آسمانی. به راستی این ]پندها[ در کتاب18

 ]نیز[ بود؛ 
ولَيَٰ 

ُ
ُحِف ٱلۡأ  ١٨ إِنه َهََٰذا لَِفى ٱلصُّ

 ١٩ ُصُحِف إِبَۡرَٰهِيَم َوُموَسيَٰ  های ابراهیم و موسی.. کتاب19
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 سوره  غاشیه  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

. ]ای پیامبر،[ آیا خبرِ قیامت هولناِک فراگیر به تو رسیده 1

 است؟
ََٰك َحِديُث ٱلَۡغَِٰشَيةِ تَى

َ
 ١ َهۡل أ

 ٢ وُُجوه  يَوَۡمئٍِذ َخَِٰشَعةٌ  هایی خوار و ذلیل خواهند بود. . در آن روز، چهره2

]و[ خسته شده ]و چون در  . ]در دنیا[ پیوسته تالش کرده 3

 اند[. ای ندیده راه حق نبوده، نتیجه
 ٣ عَاِملَة  نهاِصَبة  

 ٤ تَۡصلَىَٰ نَاًرا َحاِمَيةٗ  آیند،. در آتش سوزان درمی4

 ٥ تُۡسَقىَٰ ِمۡن َعيٍۡن َءانَِيةٖ  شود. . از چشمۀ بسیار داغ به آنها نوشانیده می5

ها ِمن َضِريعٖ لهيۡ  . غذایی جز خارِ خشک و تلخ ندارند6  ٦ َس لَُهۡم َطَعاٌم إِل

ها يُۡسِمُن َولَا ُيۡغنِي ِمن ُجوعٖ  نماید. . که نه ]آنان را[ فربه کند و نه گرسنگی را دفع می7  ٧ ل

 ٨ وُُجوه  يَوَۡمئِٖذ نهاِعَمة   هایی شاداب و تازه هستند. در آن روز، چهره8

 ٩ ل َِسۡعيَِها َراِضَية   . و از سعی ]و تالش[ خود راضیند؛ 9

 ١٠ فِي َجنهٍة عَالَِيةٖ  . در بهشت برین هستند.10

ها تَۡسَمُع فِيَها َلَٰغَِيةٗ  شنوند. ای نمی. در آنجا هیچ سخن بیهوده11  ١١ ل

 ١٢ فِيَها َعيۡن  َجارِيَة   . در آن، چشمه]های آب[ روان است. 12

ۡرفُوَعة   است. های ]زیبای[ بلند ]پایه[ در آن  . تخت13  ١٣ فِيَها ُسُرر  مه

وُۡضوَعة   ها[ نهاده شده.هایی ]که در کنار چشمه. و جام14 ۡكَواب  مه
َ
 ١٤ َوأ

 ١٥ َوَنَمارُِق َمۡصُفوفَة   شده،های ]منظم[ چیده. و بالشت15

 ١٦ َوَزَرابِيُّ َمۡبُثوثَةٌ  های گرانبها گسترده شده است.. و ]نیز[ فرش16
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نگرند که چگونه آفریده شده ]کافران[ به شتر نمی . آیا 17

 است؟
فَلَا يَنُظُروَن إِلَي ٱلِۡإبِِل َكۡيَف ُخلَِقۡت 

َ
 ١٧ أ

نگرند[ که چگونه برافراشته شده . و به آسمان ]نمی18

 است؟
َمآِء َكۡيَف ُرفَِعۡت   ١٨ َوِإلَي ٱلسه

زمین[  نگرند[ که چگونه ]محکم بر ها ]نمی. و به کوه19

 نصب شده است؟
 ١٩ َوِإلَي ٱلِۡجَباِل َكۡيَف نُِصَبۡت 

ۡرِض َكۡيَف ُسِطَحۡت  نگرند[ که چگونه گسترده شده است؟. و به زمین ]نمی20
َ
 ٢٠ َوِإلَي ٱلۡأ

ِر   ای. . ]ای پیامبر،[ پند بده، که تو فقط پنددهنده21 نَت ُمَذك 
َ
ِۡر إِنهَمآ أ  ٢١ فََذك 

]و چیره[ نیستی ]که آنان را بر . تو بر آنان مسلط  22

 آوردن وادار کنی[.ایمان
هۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطرٍ   ٢٢ ل

هيَٰ َوَكَفرَ  که روی بگردانَد و کافر شود  . اما کسی23 ها َمن تََول  ٢٣ إِل

ُ ٱلَۡعَذاَب  کند.ترین عذاب، مجازات می. هللا او را با بزرگ24 بُُه ٱَّلله ِ ۡكبَرَ َفُيَعذ 
َ
 ٢٤ ٱلۡأ

 ٢٥ إِنه إِلَۡيَنآ إِيَاَبُهمۡ  . همانا بازگشت آنها به سوی ماست.25

 ٢٦ ُثمه إِنه َعلَۡيَنا ِحَساَبُهم  گمان، حسابشان ]نیز[ با ماست.. سپس بی26
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 ١ َوٱلَۡفۡجرِ  دم ]صبحگاهان[. سوگند به سپیده1

 ٢ َولََياٍل َعۡشرٖ  حجه[ های دهگانه ]آغاز ذی. و به شب2

ۡفِع َوٱلَۡوتۡرِ  . و به زوج و فرد ]اشیاء[ 3  ٣ َوٱلشه

هۡيِل إَِذا يَۡسرِ  رود.کند و[ میکه ]حرکت می . و سوگند به شب، هنگامی4  ٤ َوٱل

خرد نیست ]که او  . آیا در این ]چیزها[ سوگندی برای صاحب 5

 را قانع نماید[؟
َٰلَِك قََسم  ل ِِذي ِحۡجرٍ   ٥ َهۡل فِي َذ

لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َربَُّك بَِعادٍ  . ]ای پیامبر،[ آیا ندیدی که پروردگارت با ]قوم[ عاد چه کرد؟ 6
َ
 ٦ أ

هایی با[ ستونهای بلند لۀ[ اَِرم که دارای ]کاخ. ]همان قبی7

 بودند
 ٧ إَِرَم َذاِت ٱلۡعَِمادِ

 ٨ ٱلهتِي لَۡم ُيخۡلَۡق ِمۡثلَُها فِي ٱلۡبَِلَٰدِ  . که همانند آن در شهرها آفریده نشده بود؟8

های سخت را از ]کنار[  . و ]نیز قوم[ ثَمود، کسانی که صخره9

 ساختند[؟برای خودشان میتراشیدند ]و خانه وادی می
ۡخَر بِٱلَۡوادِ هِذيَن َجابُواْ ٱلصه  ٩ َوَثُموَد ٱل

ۡوتَادِ . و فرعون، صاحب سپاه ]بزرگ و قدرتمند[.10
َ
 ١٠ َوفِرَۡعۡوَن ذِي ٱلۡأ

ها طغیان ]و سرکشی[ . ]همان[ کسانی که در شهر11

 کردند 
هِذيَن َطَغۡواْ فِي ٱلۡبَِلَٰدِ   ١١ ٱل

ۡكثَُرواْ فِيَها ٱلَۡفَسادَ  فساِد بسیار در آنها به بار آوردند. . و 12
َ
 ١٢ فَأ

 ١٣ فََصبه َعلَۡيِهۡم َربَُّك َسۡوَط َعَذاٍب  . آنگاه پروردگارت تازیانۀ عذاب را بر آنان فرود آورد.13

 ١٤ لَبِٱلِۡمۡرَصادِإِنه َربهَك   . یقیناً پروردگار تو در کمینگاه است.14

. و اما انسان هنگامی که پروردگارش او را بیازماید و  15

گردد و گمان گرامی دارد و به او نعمت بخشد، ]مغرور می

کند که این امر به خاطر کرامتی است که نزد هللا دارد[،  می

 گوید: »پروردگارم مرا گرامی داشته است«؛ پس می

ا ٱلۡإِنَسَُٰن إَِذا مَ  مه
َ
َمُهۥ  فَأ ۡكَرَمُهۥ َوَنعه

َ
َُٰه َربُُّهۥ فَأ ا ٱۡبَتلَى

ۡكَرَمنِ 
َ
 ١٥ َفَيُقوُل َرب ِٓي أ
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اش را بر او تنگ . و اما هنگامی که او را بیازماید و روزی16

کند که این امر بدان سبب شده و گمان می سازد، ]دلسرد 

گوید: است که نزد هللا، خوار و ذلیل است؛[ پس می

 وار کرده است«.»پروردگارم مرا خ

َُٰه َفَقَدَر َعلَۡيهِ رِۡزقَُهۥ َفَيُقوُل َرب ِٓي   آ إَِذا َما ٱۡبَتلَى مه
َ
َوأ

َهَٰنَنِ 
َ
 ١٦ أ

پندارید[؛ بلکه شما یتیم . هرگز چنین نیست ]که شما می17

 دارید را گرامی نمی
ها تُۡكرُِموَن ٱلَۡيتِيمَ  ۖۡ بَل ل ها  ١٧ َكل

وَن عَلَىَٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكينِ  کنیدن ترغیب نمی. و یکدیگر را بر اطعام مستمندا18  ١٨ َولَا تََحَٰٓضُّ

خورید ]و حق ضعیفان را  . و میراث را حریصانه می19

 دهید[نمی 
ا  هم ٗ ۡكلٗا ل

َ
ُكلُوَن ٱلتَُّراَث أ

ۡ
 ١٩ َوتَأ

ا  . و مال و ثروت ]دنیا[ را بسیار دوست دارید.20  ٢٠ َجم ٗا َوُتحِبُّوَن ٱلَۡماَل ُحب ٗ

که  کنید[؛ هنگامی . هرگز چنین نیست ]که شما گمان می21

 زمین سخت در هم کوبیده شود ]و هموار گردد[
ا  ا َدك ٗ ۡرُض َدك ٗ

َ
ِت ٱلۡأ ۖۡ إَِذا ُدكه هآ  ٢١ َكل

. و پروردگارت ]برای دادرسی[ بیاید و ]نیز[ فرشتگان 22

 درصف ]بایستند[صف 
ا وََجآَء َربَُّك َوٱلَۡملَُك َص  ا َصف ٗ  ٢٢ ف ٗ

. و در آن روز جهنم آورده شود، آن روز است که انسان  23

کند[؛ و ]اما[ این پند گرفتن،  گیرد ]و توبه می]کافر[ پند می

 چه سودی برایش دارد؟ 

هيَٰ لَُه   ن
َ
ُر ٱلۡإِنَسَُٰن َوأ وَِجآْيَء يَۡوَمئِذِۭ ِبجََهنهَمْۚ يَۡوَمئِٖذ َيَتَذكه

ِۡكَرىَٰ   ٢٣ ٱلذ 

ام  گوید: »ای کاش ]در دنیا[ برای ]این[ زندگی می . وی24

 ]اعمال نیک، از[ پیش فرستاده بودم!
ۡمُت ِلحََياتِي  ٢٤ َيُقوُل َيَٰلَۡيتَنِي قَده

. در آن روز، هیچ کس همانند عذاب او ]= هللا[ عذاب 25

 کند، نمی 
َحد  

َ
ۥٓ أ ُب َعَذابَُه ِ ها ُيَعذ   ٢٥ َفَيۡوَمئِٖذ ل

همچون بند کشیدن او ]= هللا[، کسی را به  . و هیچ کس 26

 کشد.بند نمی 
َحد  

َ
ۥٓ أ  ٢٦ َولَا يُوثُِق َوثَاقَُه

ۡفُس ٱلُۡمۡطَمئِنهةُ  یافته،شود:[ »ای روحِ آرام. ]اما به مؤمن ندا می27 ُتَها ٱلنه يه
َ
أ  ٢٧ َيَٰٓ

. به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که تو ]از پاداشِ هللا[  28

 هستی، و او از ]اعمال[ تو راضی است. راضی 
ۡرِضيهةٗ   ٢٨ ٱرِۡجِعٓى إِلَيَٰ َرب ِِك َراِضَيٗة مه

[ من در آی 29  ٢٩ فَٱۡدُخلِى فِي ِعَبَِٰدي  . پس در زمرۀ بندگان ]خاص 

 ٣٠ َوٱۡدُخلِى َجنهتِي . و به بهشت من وارد شو«. 30
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قِۡسُم بَِهََٰذا ٱلَۡبلَدِ  . سوگند به این شهر ]مکه[. 1
ُ
 ١ لَٓا أ

. در حالی که ]ای پیامبر![ تو در این شهر ساکنی ]و جنگ 2

 در این شهر برایت حالل است[
نَت ِحُّۢل بَِهََٰذا 

َ
 ٢ ٱلَۡبلَدِ َوأ

 ٣ َوَوالِٖد َوَما َولَدَ  . و سوگند به پدر ]= آدم[ و فرزندانش. 3

های دنیوی[  . یقیناً ما انسان را در رنج ]و دشواری4

 آفریدیم. 
 ٤ لََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن فِي َكَبدٍ 

کند هیچ کس بر ]مجازاتِ[ وی توانا . آیا او گمان می5

 نیست؟
ن لهن 

َ
َيحَۡسُب أ

َ
َحد  أ

َ
 ٥ َيۡقِدَر َعلَۡيهِ أ

َُّبًدا ام«.گوید: »]به خاطرِ انفاق،[ مال زیادی را تباه کرده. می6 ۡهلَۡكُت َمالٗا ل
َ
 ٦ َيُقوُل أ

َحدٌ  پندارد که هیچ کس او را ندیده است؟ . آیا می7
َ
ۥٓ أ هۡم يََرُه ن ل

َ
َيحَۡسُب أ

َ
 ٧ أ

لَۡم  . آیا دو چشم برایش قرار ندادیم؟8
َ
هُهۥ َعۡينَيۡنِ أ  ٨ َنجَۡعل ل

 ٩ َولَِساٗنا وََشَفَتيۡنِ  . و یک زبان و دو لب؟ 9

ۡجَديۡنِ  . و او را به دو راه ]خیر و شر[ راهنمایی کردیم.10  ١٠ وََهَديَۡنَُٰه ٱلنه

 ١١ فَلَا ٱۡقَتَحَم ٱلَۡعَقَبةَ  . اما به گردنۀ ]سخت[ قدم نگذاشت ]و نیامد[.11

ََٰك َما ٱلَۡعَقَبةُ  که آن گردنۀ ]سخت[ چیست؟دانی . و تو چه می12 ۡدَرى
َ
 ١٢ َوَمآ أ

 ١٣ فَكُّ َرَقَبةٍ  ای است.. آزاد کردن برده13

ۡو إِۡطَعَٰم  فِي يَۡوٖم ذِي َمۡسَغَبةٖ  . یا اطعام در روز قحطی ]و گرسنگی[، 14
َ
 ١٤ أ

 ١٥ َمۡقَربَةٍ يَتِيٗما َذا  . ]خواه[ یتیمی از خویشاوندان ]باشد[ 15

ۡو ِمۡسِكيٗنا َذا َمتَۡربَةٖ  . یا مستمندی خاک نشین؛ 16
َ
 ١٦ أ
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اند و یکدیگر . به عالوه، از کسانی باشد که ایمان آورده17

را به صبر ]بر عبادت و دوری از گناه[ و مهربانی ]با بندگان[ 

 اند. توصیه نموده

 ْ هِذيَن َءاَمُنواْ َوتََواَصۡوا بِۡر َوتََواَصۡواْ  ُثمه َكاَن ِمَن ٱل  بِٱلصه
 ١٧ بِٱلَۡمۡرَحمَةِ

. اینان اهل سعادتند ]که نامۀ اعمال آنان به دست 18

 شود و اهل بهشتند[. راستشان داده می
ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡيَمَنةِ

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ١٨ أ

که به آیات ما کفر ورزیدند، آنان اهل  . اما کسانی 19

شود و چپشان داده میشقاوتند ]که نامۀ اعمال به دست 

 روند[.به دوزخ می

ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡشـ ََمةِ
َ
هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَٰتَِنا ُهۡم أ  ١٩ َوٱل

ای بر آنان است ]که راه  ه. ]از هر سو[ آتش سرپوشید20

 فرار ندارند[.
 ُۢ ۡؤَصَدةُ  ٢٠ َعلَۡيِهۡم نَار  مُّ
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ََٰها  . سوگند به خورشید و روشنِی آن ]به هنگام بامداد[، 1 ۡمِس وَُضَحى  ١ َوٱلشه

. و سوگند به ماه، هنگامی که بعد از آن ]= خورشید[ 2

 آید،در
ََٰها   ٢ َوٱلَۡقَمرِ إَِذا تَلَى

که آن ]= خورشید[ را روشن   روز، هنگامی. و سوگند به 3

 گر[ کند، ]و جلوه
ََٰها  َهارِ إَِذا َجلهى  ٣ َوٱلنه

ََٰها  . و سوگند به شب، هنگامی که آن را بپوشانَد، 4 هۡيِل إَِذا َيۡغَشى  ٤ َوٱل

ََٰها  . و سوگند به آسمان و به ذاتی که آن را بنا کرد، 5 َمآِء َوَما بَنَى  ٥ َوٱلسه

ََٰها  سوگند به زمین و به ذاتی که آن را گسترانید، . و 6 ۡرِض َوَما َطَحى
َ
 ٦ َوٱلۡأ

. و سوگند به جاِن ]انسان[ و ذاتی که آن را ]آفرید و[ نیکو  7

 گردانید،
ََٰها  ى  ٧ َوَنۡفٖس َوَما َسوه

لَۡهَمَها  اش را ]به او[ الهام کرد.. سپس نافرمانی و پرهیزگاری8
َ
ََٰها فَأ  ٨ فُُجورََها َوَتۡقَوى

تردید، هر کس نفس خود را ]از گناهان[ پاک کند،  . بی9

 شود. رستگار می
ََٰها  ى فۡلََح َمن َزكه

َ
 ٩ قَۡد أ

. و هر کس آن را ]با گناه[ آلوده سازد، یقیناً زیانکار 10

 شود.می
ََٰها  ى  ١٠ َوَقۡد َخاَب َمن َدسه

شان را[ تکذیب ر. ]قوم[ ثمود از روی سرکشی، ]پیامب11

 کردند، 
ََٰهآ  بَۡت َثُموُد بَِطۡغَوى  ١١ َكذه

ترین آنان ]برای اقدام به جنایت[  . آنگاه که بدکار12

 برخاست. 
ََٰها  ۡشَقى

َ
 ١٢ إِذِ ٱۢنَبَعَث أ

شترِ هللا و  . پیامبر هللا ]= صالح[ به آنان گفت: »ماده13

 خوردنش را ]حرمت نهید[«.[ آب]نوبت
ِ وَُسۡقَيََٰها َفَقاَل  ِ نَاقََة ٱَّلله  ١٣ لَُهۡم رَُسوُل ٱَّلله

شتر[ را  . ]ولی آنان[ او را تکذیب کردند و آن ]ماده14

شان کشتند؛ پس پروردگار آنان به سبب گناهانشان بر سر

 عذاب آورد و همگی آنان را با خاک یکسان کرد. 

بُوُه َفَعَقُروَها فََدۡمَدَم َعلَۡيِهۡم َربُّهُ  م بَِذۢنبِِهۡم  فََكذه
ََٰها  ى  ١٤ فََسوه

 ١٥ َولَا َيخَاُف ُعۡقَبََٰها  . و ]هللا[ از سرانجام آن ]کار،[ بیم ندارد.15
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 سوره  لیل  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

هۡيِل إَِذا َيۡغَشيَٰ  بپوشانَد،که ]همه چیز را[ . سوگند به شب، هنگامی 1  ١ َوٱل

هىَٰ  که آشکار شود،  . و سوگند به روز، هنگامی2 َهارِ إَِذا َتجَل  ٢ َوٱلنه

نَثيَٰٓ  . و سوگند به ذاتی که نر و ماده را آفرید،3
ُ
َكَر َوٱلۡأ  ٣ َوَما َخلََق ٱلذه

. که یقیناً سعی ]و تالش[ شما مختلف ]و نیک و بد[ 4

 است.
 ٤ إِنه َسۡعَيُكۡم لََشتهيَٰ 

ۡعَطىَٰ َوٱتهَقىَٰ  که ]در راه هللا[ ببخشد و پرهیزگاری نماید  . و اما کسی5
َ
ا َمۡن أ مه

َ
 ٥ فَأ

َق بِٱلۡحُۡسَنيَٰ  . و ]وعدۀ هللا و سخنان[ نیک را تصدیق کند،6  ٦ وََصده

. به زودی انجام ]کار خیر و[ آسانی ]= اعمال نیکو و  7

 کنیم. هللا[ را برایش آسان میانفاق در راه  
ُرُهۥ لِلۡيُۡسَرىَٰ  ِ  ٧ فََسُنيَس 

ا َمنُۢ َبخَِل َوٱۡسَتۡغَنيَٰ  نیازی بجوید، که بخل ورزد و بی. و اما کسی8 مه
َ
 ٨ َوأ

َب بِٱلۡحُۡسَنيَٰ  . و ]وعدۀ هللا و سخناِن[ نیک را تکذیب کند، 9  ٩ َوَكذه

پلید[ را برایش  . به زودی انجام دشواری ]= اعمال شر و 10

سازیم ]و انجام کار خیر را بر او سخت  آسان می

 گردانیم[؛می

ُرُهۥ لِلُۡعۡسَرىَٰ  ِ  ١٠ فََسُنيَس 

. و در هنگام ]مرگ و[ ورود به دوزخ، دارایی او سودی به  11

 حالش نخواهد داشت. 
ۥٓ إَِذا تََردهىَٰٓ   ١١ َوَما ُيۡغنِي َعۡنُه َمالُُه

 ١٢ إِنه َعلَۡيَنا لَلُۡهَدىَٰ  بر ]عهدۀ[ ماست.  . مسلماً هدایت ]بندگان[12

ولَيَٰ  . و محققاً آخرت و دنیا ]نیز[ از آِن ماست.13
ُ
 ١٣ َوِإنه لََنا لٓأَۡلِخَرَة َوٱلۡأ

ىَٰ  ور بیم دادم . من شما را از آتشی شعله14 نَذۡرتُُكۡم نَاٗرا تَلَظه
َ
 ١٤ فَأ

ۡشَقى  نیفتد؛ ترین ]مردم[ در آن . که جز بدبخت15
َ
ها ٱلۡأ ََٰهآ إِل  ١٥ لَا يَۡصلَى
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هيَٰ  که ]آیات ما را[ تکذیب کرد و روی گرداند. ]همان[ کسی 16 َب َوتََول هِذي َكذه  ١٦ ٱل

. و به زودی پرهیزگارترین ]مردم[ از آن دور نگه داشته  17

 شود.می
ۡتَقى

َ
 ١٧ وََسُيَجنهُبَها ٱلۡأ

بخشد تا ]در راه هللا[ میکه مال خود را . ]همان[ کسی18

 ]از گناه[ پاک شود. 
هيَٰ  هِذي يُۡؤتِي َمالَُهۥ َيتََزك  ١٨ ٱل

َحٍد ِعنَدهُۥ ِمن ن ِۡعَمةٖ ُتجَۡزىَٰٓ  بخشد؛یافتن نعمت نمى. و هیچ كس را به قصد پاداش 19
َ
 ١٩ َوَما لِأ

ها  . مگر ]برای[ کسبِ رضا ]و خشنودی[ پروردگار برترش.20 عۡلَىَٰ إِل
َ
 ٢٠ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َرب ِهِ ٱلۡأ

 ٢١ َولََسۡوَف يَۡرَضيَٰ  . و به راستی که ]با پاداشِ هللا[ راضی خواهد شد.21
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 سوره  ضحی  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

َحيَٰ  . سوگند به آغاز روز، 1  ١ َوٱلضُّ

هۡيِل إَِذا َسَجيَٰ  که آرام گیرد  . و سوگند به شب، هنگامی2  ٢ َوٱل

. ]که[ پروردگارت تو را وانگذاشته و ]بر تو[ خشم نگرفته  3

 است.
َعَك َربَُّك َوَما قَلَىَٰ   ٣ َما َوده

ولَيَٰ  مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است. . و 4
ُ
هَك ِمَن ٱلۡأ  ٤ َولٓأَۡلِخَرةُ َخيۡر  ل

. و به زودی پروردگارت به تو ]و امت تو آنقدر[ عطا خواهد 5

 کرد که راضی گردی.
 ٥ َولََسۡوَف ُيۡعِطيَك َربَُّك َفتَۡرَضيَٰٓ 

لَۡم َيِجۡدَك   . آیا تو را یتیم نیافت، و پناه داد؟6
َ
 ٦ يَتِيٗما فَـ َاَوىَٰ أ

ا َفَهَدىَٰ  نایافته و[ سرگشته یافت، و هدایت کرد.. و تو را ]راه7
 ٧ َووََجَدَك َضآل ٗ

ۡغَنيَٰ  نیاز نمود.. و تو را فقیر یافت، و بی8
َ
 ٨ َووََجَدَك عَآئِلٗا فَأ

ا ٱلَۡيتِيَم فَلَا  . پس ]تو نیز[ یتیم را میازار،9 مه
َ
 ٩ َتۡقَهرۡ فَأ

آئَِل فَلَا َتۡنَهرۡ  . و ]مستمنِد[ نیازخواه را مران ]و با او خشونت مکن[، 10 ا ٱلسه مه
َ
 ١٠ َوأ

ۡث  های پروردگارت را بازگو کن ]و سپاس گزار[. . و نعمت11 ِ ا بِنِۡعَمةِ َرب َِك فََحد  مه
َ
 ١١ َوأ
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شرٔح سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ات را ]برای نزول وحی[ برایت . ]ای پیامبر،[ آیا ما سینه1

 نگشودیم؟ 
لَۡم نَۡشَرۡح لََك َصۡدَركَ 

َ
 ١ أ

. و سنگینی ]بارِ گناه و دشوارِی رسالت[ را از ]دوشِ[ تو  2

 برنداشتیم؟
 ٢ َووََضۡعَنا َعنَك وِۡزَركَ 

نَقَض َظۡهَركَ  کرد.همان ]باری[ که بر پشتت سنگینی می. 3
َ
هِذٓي أ  ٣ ٱل

 ٤ َوَرَفۡعَنا لََك ذِۡكَركَ  . و ]نام و[ آوازۀ تو را بلند ساختیم.4

 ٥ فَإِنه َمَع ٱلُۡعۡسِر يُۡسًرا  . مسلماً با ]هر[ دشواری، آسانی است. 5

 ٦ َع ٱلُۡعۡسِر يُۡسٗراإِنه مَ  . ]آری؛[ مسلماً با ]هر[ دشواری، آسانی است.6

که ]از کار و امور دنیا[ فارغ شدی، ]به   . پس هنگامی7

 عبادت پروردگارت[ بکوش
 ٧ فَإَِذا فَرَۡغَت فَٱنَصۡب 

 ٨ َوِإلَيَٰ َرب َِك فَٱرَۡغب . و به سوی پروردگارت راغب ]و مشتاق[ شو. 8
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 التين 

 سوره  تین  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ۡيُتونِ  . سوگند به انجیر و زیتون1 ِيِن َوٱلزه  ١ َوٱلت 

 ٢ َوُطورِ ِسينِينَ  . و سوگند به طورِ سینا 2

ِمينِ  . و سوگند به این شهر امن ]مکه[ 3
َ
 ٣ َوَهََٰذا ٱلَۡبلَِد ٱلۡأ

بهترین صورت ]و با فطرت پاک[ . ]که[ یقیناً ما انسان را در 4

 آفریدیم. 
ۡحَسِن َتۡقوِيمٖ 

َ
 ٤ لََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن فِٓي أ

ترین ]مراحِل[  . سپس او را ]که انحراف یافت،[ به پست5

 پَستی برگرداندیم. 
ۡسَفَل َسَٰفِلِينَ 

َ
 ٥ ُثمه َرَدۡدَنَُٰه أ

های شایسته انجام . مگر کسانی که ایمان آوردند و کار 6

 دادند؛ که پاداشی پایدار برایشان ]در پیش[ است. 
ۡجٌر َغيُۡر  

َ
َٰلَِحَِٰت فَلَُهۡم أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ها ٱل إِل

 ٦ َمۡمُنونٖ 

. پس ]ای انسان،[ چه چیزی بعد ]از این همه دالیل 7

 دارد؟ روشن،[ تو را به تکذیب ]روز[ جزا وا می
بَُك  ِ ِينِ َفَما يَُكذ   ٧ َبۡعُد بِٱلد 

ۡحَكِم ٱلَۡحَِٰكِمينَ  . آیا هللا بهترین داور ]و حاکم مطلق[ نیست؟ 8
َ
ُ بِأ لَيَۡس ٱَّلله

َ
 ٨ أ
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علٔق سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

هِذي َخلَقَ  ]هستی را[ آفرید؛ . بخوان به نام پروردگارت که 1  بِٱۡسِم َرب َِك ٱل
ۡ
 ١ ٱقَۡرأ

 ٢ َخلََق ٱلۡإِنَسََٰن ِمۡن َعلَقٍ  . ]همان پروردگاری که[ انسان را از خوِن بسته آفرید.2

ۡكَرمُ  تر است. . بخوان و پروردگارت ]از همه[ بزرگوار3
َ
 َوَربَُّك ٱلۡأ

ۡ
 ٣ ٱقَۡرأ

هِذي َعلهَم بِٱلَۡقلَمِ  قلم ]نوشتن[ آموخت.که به وسیلۀ . ]همان[ ذاتی 4  ٤ ٱل

 ٥ َعلهَم ٱلۡإِنَسََٰن َما لَۡم َيۡعلَمۡ  دانست ]به تدریج[ آموخت.. به انسان آنچه را که نمی 5

پندارید[؛ حقا که انسان . چنین نیست ]که شما می6

 کندطغیان ]و سرکشی[ می
 ٦ َكلهآ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لََيۡطَغىَٰٓ 

ن رهَءاهُ ٱۡسَتۡغَنيَٰٓ  نیاز ]و توانگر[ ببیند. ]بعد[ از اینکه خود را بی. 7
َ
 ٧ أ

 ٨ إِنه إِلَيَٰ َرب َِك ٱلرُّۡجَعىَٰٓ  . یقیناً بازگشت ]همه[ به سوی پروردگار توست.8

ای آن کسی ]= ابوجهل[ را که ]از  . ]ای پیامبر،[ آیا دیده9

 داردعبادت هللا[ باز می
هِذي َيۡنَهيَٰ  َرَءيَۡت ٱل

َ
 ٩ أ

ای ]= محمد[ را هنگامی که ]کنار کعبه[ نماز . بنده10

 خواند.می
هىَٰٓ   ١٠ َعۡبًدا إَِذا َصل

شده[ بر ]راه[  . به من خبر بده اگر این ]بنده بازداشته11

 هدایت باشد 
َرَءيَۡت إِن َكاَن عَلَى ٱلُۡهَدىَٰٓ 

َ
 ١١ أ

 پرهیزگاری فرمان دهد، ]سزای کسی. یا ]مردم را[ به 12

 ای را بیازارد چیست؟[ که چنین بنده
ۡقَوىَٰٓ  َمَر بِٱلته

َ
ۡو أ

َ
 ١٢ أ

. به من خبر بده اگر این ]شخص سرکش، حق را[  13

 تکذیب کند و رویگردان شود ]آیا سزاوار عذاب نیست؟[. 
هيَٰٓ  َب َوتََول َرَءيَۡت إِن َكذه

َ
 ١٣ أ

تردید، هللا ]همه اعمالش را[  بیداند که . آیا نمی14

 بیند؟می
َ يََرىَٰ  نه ٱَّلله

َ
لَۡم َيۡعلَم بِأ

َ
 ١٤ أ

کند[؛ اگر باز نیاید ]و . چنین نیست ]که او گمان می 15

دست از شرارت برندارد،[ قطعاً موی پیشانی ]او[ را به  

 شد ت خواهیم گرفت ]و به سوی دوزخ خواهیم کشاند[؛

هۡم يَنتَ  اِصَيةَِكلها لَئِن ل ُۢا بِٱلنه  ١٥ هِ لَنَۡسَفَع
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 ١٦ نَاِصَيةٖ َكَِٰذبٍَة َخاِطئَةٖ  . موی پیشانِی ]همان[ دروغگوی خطاکار را. 16

 ١٧ فَلَۡيۡدُع نَادِيَُهۥ مجلسانش را ]به کمک[ بخواند. . پس باید هم17

بَانَِيةَ  خواند. . ما ]نیز[ آتشبانان ]دوزخ[ را فرا خواهیم 18  ١٨ َسَنۡدُع ٱلزه

پندارد[؛ هرگز او را اطاعت مکن  . چنین نیست ]که او می19

 و سجده کن، و ]به هللا[ تقر ب جوی. 
 ١٩ َكلها لَا تُِطۡعُه َوۤۡدُجۡسٱ َوٱۡقتَرِب۩
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 القدر

قدر سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

نَزلَۡنَُٰه فِي لَۡيلَةِ ٱلَۡقۡدرِ  . همانا ما آن ]قرآن[ را در شب قدر نازل کردیم.1
َ
 ١ إِنهآ أ

ََٰك َما لَۡيلَُة ٱلَۡقۡدرِ  . و تو چه دانی شب قدر چیست؟ 2 ۡدَرى
َ
 ٢ َوَمآ أ

لِۡف َشۡهرٖ لَۡيلَُة  . شب قدر، بهتر از هزار ماه است.3
َ
ِۡن أ  ٣ ٱلَۡقۡدرِ َخيۡر  م 

. فرشتگان و روح ]= جبرئیل[ در آن ]شب،[ به فرمان 4

 شوند.پروردگارشان برای ]انجام[ هر کاری نازل می
ۡمرٖ 

َ
ِ أ

ِن ُكل  وُح فِيَها بِإِۡذِن َرب ِِهم م  ُل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوٱلرُّ  ٤ َتنَزه

 ٥ َسَلٌَٰم ِهَي َحتهيَٰ َمۡطلَِع ٱلَۡفۡجرِ  [ است.. ]آن شب[ تا طلوع فجر، سالمت ]و رحمت5
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 البينة

 سوره  بینه  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

که کافر شدند، ]از آیین  . کسانی از اهل کتاب و مشرکان 1

روشنی برایشان دارند تا اینکه دلیل کفر[ دست برنمی 

 بیاید.

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َوٱلُۡمۡشِركِيَن  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ لَۡم يَُكِن ٱل

تَِيُهُم ٱلَۡبي َِنةُ 
ۡ
ِيَن َحتهيَٰ تَأ  ١ ُمنَفك 

های پاک را  . پیامبری از سوی هللا ]بیاید[ که صحیفه2

 بخواند.
ِ َيۡتلُواْ ُصُحٗفا  َِن ٱَّلله َرةٗ رَُسول  م  َطهه  ٢ مُّ

ها[ هایی استوار ]و درست[ در آن ]صحیفه. و نوشته3

 است.
 ٣ فِيَها ُكُتب  َقي َِمة  

که به آنان کتاب داده شد ]از جمله یهود و  . و کسانی4

نصاری[ پراکنده نشدند ]و اختالف نکردند،[ مگر بعد از آنکه  

 دلیل روشن برایشان آمد. 

 
ُ
هِذيَن أ َق ٱل ها ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم  َوَما َتَفره وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب إِل

 ٤ ٱلَۡبي َِنةُ 

. و آنان فرمان نیافتند جز اینکه هللا را عبادت کنند در حالی 5

که دین ]خود[ را برای او خالص گردانند ]و از شرک و عبادت 

معبودان باطل،[ به توحید روی آورند؛ و نماز برپا دارند و زکات 

 و این است آیین راستین و مستقیم. بپردازند؛ 

ِيَن ُحَنَفآَء   َ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  ها لَِيۡعُبُدواْ ٱَّلله ِمُرٓواْ إِل
ُ
َوَمآ أ

َٰلَِك دِيُن ٱلَۡقي َِمةِ ْۚ َوَذ َة َكوَٰ ةَ َويُۡؤتُواْ ٱلزه لَوَٰ  ٥ َويُقِيُمواْ ٱلصه

که کافر گمان، کسانی از اهل کتاب و مشرکان . بی6

انه در آتش جهنم خواهند ماند. آنان بدتریِن شدند، جاود

 آفریدگان هستند.

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َوٱلُۡمۡشِركِيَن فِي نَارِ  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ إِنه ٱل

ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َشرُّ ٱلۡبَِريهةِ 
ُ
ْۚ أ  ٦ َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهآ

  . همانا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام7

 دادند، آنان بهتریِن آفریدگان هستند. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َخيُۡر  

ُ
َٰلَِحَِٰت أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل

 ٧ ٱلۡبَِريهةِ 

های ]بهشت[ جاویدان  شان، باغ. پاداش آنان نزد پروردگار8

است که جویبارها از زیر ]درختان[ آن جاری است؛ همیشه  

ماند؛ هللا از ]اعمال[ آنها راضی است و آنان در آن خواهند 

]نیز[ از ]پاداشِ[ او راضیند؛ و این ]مقام و پاداش،[ برای 

 کسی است که از پروردگارش بترسد.

نَۡهَُٰر  
َ
َُٰت َعۡدٖن َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َجنه

ُ عَ  بَٗداۖۡ رهِضَي ٱَّلله
َ
َٰلَِك  َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ ۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُهْۚ َذ

ۥ   ٨ لَِمۡن َخِشَي َربهُه
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 الزلزلة 

زلزله سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

هایش به لرزه ترین تکان. هنگامی که زمین با شدید 1

 درآید.
ۡرُض زِلَۡزالََها إَِذا ُزلۡزِلَِت 

َ
 ١ ٱلۡأ

ۡثَقالََها  های سنگینش را بیرون ریزد. . و زمین بار2
َ
ۡرُض أ

َ
ۡخرََجِت ٱلۡأ

َ
 ٢ َوأ

 ٣ َوَقاَل ٱلۡإِنَسَُٰن َما لََها  گوید: »آن ]= زمین[ را چه شده است؟«. و انسان می3

ۡخَبارََها  کند؛. در آن روز، ]زمین[ تمام خبرهایش را بازگو می4
َ
ُث أ ِ  ٤ يَۡوَمئِٖذ ُتحَد 

. زیرا که پروردگارت به او ]چنین[ وحی ]و حکم[ کرده 5

 است.
ۡوَحيَٰ لََها 

َ
نه َربهَك أ

َ
 ٥ بِأ

گردند تا ]نتیجۀ[  گروه باز می . در آن روز، مردم گروه6

 اعمالشان به آنان نشان داده شود. 
ۡشَتاٗتا ل ِيُ 

َ
اُس أ ۡعَمَٰلَُهمۡ يَۡوَمئِٖذ يَۡصُدُر ٱلنه

َ
 ٦ َرۡواْ أ

ای کار نیک انجام داده باشد، اندازۀ ذره . آنگاه هر کس به7

 بیند؛ ]پاداشِ[ آن را می
ٍة َخيٗۡرا يََرُهۥ  ٧ َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذره

ای کار بد کرده باشد، ]کیفرِ[ آن  . و هر کس به اندازه ذره8

 بیند.را می
ا يََرُهۥَوَمن َيۡعَمۡل  ةٖ َشر ٗ  ٨ ِمۡثَقاَل َذره
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 العاديات

 سوره  عادیات  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

زنان ]به سوی  های دونده که نفس . سوگند به اسب1

 روند.میدان جهاد[ پیش می
 ١ َوٱلَۡعَِٰدَيَِٰت َضۡبٗحا 

هایشان به  هایی که ]با برخورد ُسمسوگند به اسب. و 2

 کنند.ها[ جرقۀ ]آتش[ ایجاد می سنگ
 ٢ فَٱلُۡمورَِيَِٰت قَۡدٗحا 

هایی که در صبحگاهان ]بر دشمن[ . باز سوگند به اسب3

 برند.یورش می
 ٣ فَٱلُۡمغِيَرَِٰت ُصۡبٗحا 

ثَۡرَن بِهِۦ انگیزند.. و در آن هنگام گرد و غبار برمی4
َ
 ٤ َنۡقٗعا   فَأ

 ٥ فَوََسۡطَن بِهِۦ َجمًۡعا  تازند.. آنگاه در دل ]سپاه دشمن[ می5

های[ پروردگارش بسیار . یقیناً انسان در برابر ]نعمت6

 ناسپاس است،
 ٦ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لَِرب ِهِۦ لََكُنود  

َٰلَِك لََشِهيد  َوِإنهُهۥ عَلَىَٰ  گمان، او ]خود[ بر این ]ناسپاسی[ گواه است،. و بی7  ٧ َذ

ِ ٱلۡخَيِۡر لََشِديدٌ  . و همانا او عالقۀ فراوانی به مال ]دنیا[ دارد. 8  ٨ َوِإنهُهۥ ِلحُب 

هاست، ]همه  داند که در آن روز، آنچه در گور. آیا او نمی9

 شوند؟زنده و[ برانگیخته می
فَلَا َيۡعلَُم إَِذا ُبۡعثَِر َما فِي ٱلُۡقُبورِ 

َ
 ٩ ۞أ

ُدورِ  گردد.هاست ]همه[ آشکار مینچه در سینه. و آ10 َل َما فِي ٱلصُّ ِ  ١٠ وَُحص 

. یقیناً در آن روز، پروردگارشان کامالً به ]وضع و حال[ 11

 آنان آگاه است.
 ُۢ  ١١ إِنه َربهُهم بِِهۡم يَۡوَمئِٖذ لهخَبِيُر
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 القارعة 

قارعه سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ ٱلَۡقارَِعةُ  . ]آن[ فروکوبنده. 1

 ٢ َما ٱلَۡقارَِعةُ  . ]آن[ فروکوبنده چیست؟2

ََٰك َما ٱلَۡقارَِعةُ  دانی که ]آن[ فروکوبنده چیست؟. و تو چه 3 ۡدَرى
َ
 ٣ َوَمآ أ

پراکنده ]حیران و های که مردم مانند پروانه . روزی4

 سرگردان[ خواهند بود. 
اُس َكٱلَۡفَراِش ٱلَۡمۡبُثوثِ   ٤ يَۡوَم يَُكوُن ٱلنه

 ٥ َوتَُكوُن ٱلِۡجَباُل َكٱلۡعِۡهِن ٱلَۡمنُفوِش  شده خواهند شد.ها مانند پشم رنگیِن حالجی. و کوه5

. و اما هر کس که ]در آن روز،[ کف ۀ میزانش سنگین  6

 باشد،
ا َمن مه

َ
ۥ  فَأ َٰزِيُنُه  ٦ َثُقلَۡت َمَو

اِضَيةٖ  بخشی خواهد بود.. ]در بهشت،[ در زندگی رضایت 7  ٧ َفُهَو فِي ِعيَشةٖ ره

ۥ  . و اما هر کس که کف ۀ میزانش سبک باشد،8 َٰزِيُنُه ۡت َمَو ا َمۡن َخفه مه
َ
 ٨ َوأ

ُهۥ َهاوِيَة   . ]مسکن و[ پناهگاهش »هاویه« است. 9 مُّ
ُ
 ٩ فَأ

ََٰك َما هَِيهۡ  دانی که آن ]هاویه[ چیست؟ . و تو چه 10 ۡدَرى
َ
 ١٠ َوَمآ أ

 ١١ نَاٌر َحاِمَيُۢة ور[. . آتشی است سوزان ]و شعله11
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 التكاثر 

 سوره  تکاثر  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

خواهی، شما را به خود مشغول ]و از یاِد پروردگار  . زیاده1

 غافل[ ساخت
كَاثُرُ  َُٰكُم ٱلته لَۡهى

َ
 ١ أ

 ٢ َحتهيَٰ ُزۡرُتُم ٱلَۡمَقابِرَ  . تا ]پایاِن[ كارتان به گورستان رسید.2

پندارید[؛ به زودی می. هرگز چنین نیست ]که شما 3

 خواهید دانست. 
 ٣ َكلها َسوَۡف َتۡعلَُمونَ 

 ٤ ُثمه َكلها َسوَۡف َتۡعلَُمونَ  . باز ]هم[ چنین نیست؛ به زودی خواهید دانست.4

کنید[؛ اگر به دانشِ  . چنین نیست ]که شما گمان می5

دانستید، ]از  یقینی ]و تردیدناپذیر، حقیقتِ قیامت را[ می

اهی و افتخار به اموال و فرزندانتان دست خوزیاده

 داشتید[. برمی 

 ٥ َكلها لَۡو َتۡعلَُموَن ِعلَۡم ٱلَۡيقِينِ 

 ٦ لَتََرُونه ٱلۡجَِحيمَ  . سوگند که دوزخ را خواهید دید.6

 ٧ ٱلَۡيقِينِ ُثمه لَتََرُونهَها َعيَۡن  . باز هم سوگند که آن را با چشم یقین خواهید دید؛7

ها بازخواست . آنگاه قطعاً در آن روز، از ]تمام[ نعمت8

 خواهید شد.
 ٨ ُثمه لَتُۡسـ َلُنه يَۡوَمئٍِذ َعِن ٱلنهعِيمِ 
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 العصر 

عصر سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ َوٱلَۡعۡصرِ  . سوگند به عصر1

 ٢ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لَِفى ُخۡسرٍ  . که انسان در زیان است.2

. مگر مؤمنان نیکوکاری که یکدیگر را به حق سفارش 3

 اند. اند و به شکیبایی توصیه کردهنموده
هِذيَن َءاَمُنواْ  ها ٱل ِ  إِل َٰلَِحَِٰت َوتََواَصۡواْ بِٱلۡحَق  وََعِملُواْ ٱلصه
بِۡر   ٣ َوتََواَصۡواْ بِٱلصه
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 الهمزة

ُهَمزٔه سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ِ  ! کننده ]و[ عیبجوی. وای بر هر غیبت1
َُّمَزةٍ َوۡيل  ل ِكُل   ١ ُهَمَزةٖ ل

آورد و آن را بارها  . ]همان[ کسی که مال فراونی گرد می 2

 شمارد. می
َدهُۥ هِذي َجمََع َمالٗا وََعده  ٢ ٱل

ۡخلََدهُۥ سازد.کند که مالَش او را جاودانه می. گمان می3
َ
ۥٓ أ نه َمالَُه

َ
 ٣ َيحَۡسُب أ

کند[؛ قطعاً در آتشِ  می. هرگز چنین نیست ]که او گمان 4

 کوبنده انداخته خواهد شد.درهم
ۖۡ لَُيۢنَبَذنه فِي ٱلۡحَُطَمةِ  ها  ٤ َكل

کوبنده دانی که آتشِ درهم. و ]ای پیامبر،[ تو چه می5

 چیست؟
ََٰك َما ٱلۡحَُطَمةُ  ۡدَرى

َ
 ٥ َوَمآ أ

ِ ٱلُۡموقََدةُ  . آتش برافروختۀ الهی است؛6  ٦ نَاُر ٱَّلله

فۡـ َِدةِ  سوزانَد[.گردد ]و می ها چیره میکه بر دل. ]آتشی[ 7
َ
لُِع عَلَى ٱلۡأ  ٧ ٱلهتِي َتطه

گمان، آن ]آتش[ بر آنان بسته شده ]و از هر سو  . بی8

 شان کرده[ است.محاصره 
ۡؤَصَدة    ٨ إِنهَها َعلَۡيِهم مُّ

ِۭ فِي َعَمٖد  های بلند است. . ]افروخته[ در ستون9 َدة َمده  ٩ مُّ
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 الفيل

 سوره  فیل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ۡصَحَِٰب ٱلۡفِيلِ  . ]ای پیامبر،[ آیا ندیدی پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد؟ 1
َ
لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َربَُّك بِأ

َ
 ١ أ

لَۡم َيجَۡعۡل َكۡيَدُهۡم فِي تَۡضلِيلٖ  ]فریب و[ نقشۀ آنان را در تباهی قرار نداد؟ . آیا 2
َ
 ٢ أ

بَابِيَل  گروه بر ]سر[ آنان فرستاد. و پرندگانی گروه 3
َ
ۡرَسَل َعلَۡيِهۡم َطيًۡرا أ

َ
 ٣ َوأ

گِل ]که در منقار و چنگال داشتند[ آنان را  . ]که[ با سنگ4

 کردند؛سنگباران می
يلٖ تَۡرِمي ِ ِن ِسج   ٤ ِهم ِبحَِجاَرةٖ م 

ُكولِۭ  شده ساخت.. و آنها را همچون کاِه جویده5
ۡ
أ  ٥ فََجَعلَُهۡم َكَعۡصٖف مه
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 قريش 

 سوره  قریش  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ١ لِِإيَلَِٰف قَُرۡيٍش  . برای ]سپاسگزاری از[ همبستگی و اُنس قریش، 1

های زمستانی . ]همان[ همبستگی و اُنسِ آنان در سفر2

 ]به یََمن[ و تابستانی ]به شام[؛ 
يِۡف  َتآِء َوٱلصه ِ  ٢ إِۦَلَٰفِِهۡم رِۡحلََة ٱلش 

 ٣ فَلَۡيۡعُبُدواْ َربه َهََٰذا ٱلَۡبۡيتِ  پروردگارِ خانۀ کعبه را عبادت کنند؛. باید 3

. همان ]پروردگاری[ که آنان را از گرسنگی ]رهانید، به  4

 آنان[ خوراک داد و از وحشت و ترس ایمن نمود.
ِۡن َخۡوفِۭ  ِن ُجوٖع َوَءاَمنَُهم م  ۡطَعَمُهم م 

َ
هِذٓي أ  ٤ ٱل
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 الماعون

ماعؤن سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

کنند، . ]ای پیامبر،[ آیا کسی را که ]روز[ جزا را تکذیب می1

 ای؟ دیده 
ِينِ  ُب بِٱلد  ِ هِذي يَُكذ  َرَءيَۡت ٱل

َ
 ١ أ

خود[  که یتیم را ]با خشونت از . او ]همان[ کسی است 2

 رانَدمی
هِذي يَُدعُّ ٱلَۡيتِيمَ   ٢ فََذَٰلَِك ٱل

 ٣ َولَا َيحُضُّ عَلَىَٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكينِ  کند.. و ]دیگران را[ به اطعاِم مسکین تشویق نمی3

 ٤ فََوۡيل  ل ِلُۡمَصل ِينَ  . پس وای بر نمازگزاران! 4

هِذيَن ُهۡم َعن َص  که از نمازشان غافلند . همان کسانی 5  ٥ لَاتِِهۡم َساُهونَ ٱل

هِذيَن ُهۡم يَُرآُءونَ  کنندکه خودنمایی می. کسانی 6  ٦ ٱل

 ٧ َويَۡمَنُعوَن ٱلَۡماُعونَ  ورزند.. و ]از امانت دادِن[ وسایل ضروری زندگی دریغ می7
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 الكوثر

 سوره  کوثر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

نهایت ]از جمله  . ]ای پیامبر،[ به راستی که ما خیرِ بی1

 رود کوثر در بهشت را[ به تو عطا کردیم؛
ۡعَطۡيَنََٰك ٱلَۡكۡوثَرَ 

َ
 ١ إِنهآ أ

ِ لَِرب َِك َوٱۡنحَرۡ  . پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن.2
 ٢ فََصل 

تردید، دشمنت ]از همۀ خیرات و برکات و نام و بی. 3

 بهره و[ ُبریده است.نشان، بی
ۡبتَرُ 

َ
 ٣ إِنه َشانِئََك ُهَو ٱلۡأ
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 الكافرون 

 سوره  کافرون  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

َٰفُِرونَ  . ]ای پیامبر،[ بگو: »ای کافران،1 َها ٱلَۡك يُّ
َ
أ  ١ قُۡل َيَٰٓ

ۡعُبُد َما َتۡعُبُدونَ  کنم، کنید، من عبادت نمی . آنچه را که شما عبادت می2
َ
 ٢ لَٓا أ

کنم شما عبادت . و ]نیز[ آنچه را که من عبادت می 3

 کنید.نمی 
ۡعُبدُ 

َ
َٰبُِدوَن َمآ أ نُتۡم َع

َ
 ٣ َولَٓا أ

اید خواهم  کننده آنچه شما عبادت کرده. و نه من عبادت4

 بود؛ 
ا َعَبدتُّمۡ  نَا۠ عَابِد  مه

َ
 ٤ َولَٓا أ

کنم خواهید  کننده آنچه من عبادت می. و نه شما عبادت5

 بود.
َٰبُِدوَن َمآ  نُتۡم َع

َ
ۡعُبدُ َولَٓا أ

َ
 ٥ أ

اید[  . ]بنابراین[ آیین شما ]که آن را برای خویش ساخته6

تان باد و آیین من ]که هللا آن را بر من فرستاده برای خود

 است[ برای خودم«. 

 ٦ لَُكۡم دِيُنُكۡم َولَِي دِينِ 
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 النصر

نصٔر سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

که یاری هللا و پیروزی فرا رسد ]و . ]ای پیامبر،[ هنگامی 1

 فتح مکه رخ دهد[، 
ِ َوٱلَۡفۡتحُ   ١ إَِذا َجآَء نَۡصُر ٱَّلله

گروه در دین هللا داخل  . و مردم را ببینی که گروه2

 شوند.می
اَس   يَۡت ٱلنه

َ
فَۡواٗجا َوَرأ

َ
ِ أ  ٢ يَۡدُخلُوَن فِي دِيِن ٱَّلله

. پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش 3

 پذیر است.بخواه؛ همانا او بسیار توبه
ُۢا ابَ  ٣ فََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك َوٱۡسَتۡغفِۡرُهْۚ إِنهُهۥ َكاَن تَوه
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 المسد

مسٔد سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

بِي لََهٖب َوتَبه  . بریده باد هر دو دست اَبولََهب و هالک باد خودش!1
َ
 ١ َتبهۡت يََدآ أ

نیاز . مال و ثروتش و آنچه به دست آورده بود، او را بی2

 نساخت ]و برایش سودی نبخشید[. 
ۡغَنيَٰ َعۡنُه َمالُُهۥ َوَما َكَسَب َمآ 

َ
 ٢ أ

 ٣ َسَيۡصلَىَٰ نَاٗرا َذاَت لََهبٖ  ور درخواهد آمد؛ . به زودی به آتش شعله3

افروز نیز وارد کش ]آتش جمیل، آن[ هیزم. و همسرش ]اُم  4

 شود[. آتش دوزخ می
تُُهۥ َحمهالََة ٱلۡحََطبِ 

َ
 ٤ َوٱۡمَرأ

َسدِۭ  لیِف خرما بر گردنش است.. ]در حالی که[ طنابی از 5 ِن مه  ٥ فِي ِجيِدَها َحۡبل  م 



 

اخالٔص سوره ٔ  

 

662 

 

 اإلخالص 

اخالص سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

َحدٌ  . ]ای پیامبر[ بگو: »او هللا یکتا و یگانه است. 1
َ
ُ أ  ١ قُۡل ُهَو ٱَّلله

َمدُ  نیاز است ]و همه نیازمند او هستند[. هللا بی. 2 ُ ٱلصه  ٢ ٱَّلله

 ٣ لَۡم يَلِۡد َولَۡم يُولَدۡ  . نه ]فرزندی[ زاده و نه ]از کسی[ زاده شده است.3

َحُدُۢ  . و هیچ کس همانند و همتای او نبوده و نیست«. 4
َ
هُهۥ ُكُفًوا أ  ٤ َولَۡم يَُكن ل
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 الفلق 

فلق سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ِ ٱلَۡفلَقِ  برم،دم پناه می. ]ای پیامبر،[ بگو: »به پروردگار سپیده 1 ُعوُذ بَِرب 
َ
 ١ قُۡل أ

ِ َما َخلَقَ  . از شرِ تمام آنچه آفریده است، 2  ٢ ِمن َشر 

ِ غَاِسٍق إَِذا َوقََب  آنگاه که همه جا را فراگیرد،. و از شر تاریکی شب،  3  ٣ َوِمن َشر 

ََٰثَِٰت فِي ٱلُۡعَقدِ  دمند. ها می. و از شر ]زنان جادوگر[ که با افسون در گره4 ِ ٱلنهفه  ٤ َوِمن َشر 

ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  . و از شر ]هر[ حسود، آنگاه که حسد ورزد«. 5  ٥ َوِمن َشر 
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 الناس

ناس سوره ٔ   

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

اِس  برم،. ]ای پیامبر،[ بگو: »به پروردگار مردم پناه می 1 ِ ٱلنه ُعوُذ بَِرب 
َ
 ١ قُۡل أ

اِس  . فرمانروای مردم،2  ٢ َملِِك ٱلنه

اِس إَِلَٰهِ  . معبود مردم،3  ٣ ٱلنه

گر که ]به هنگام ذکر هللا،[  . از شرِ ]شیطاِن[ وسوسه4

 گردد؛پنهان می
ِ ٱلۡوَۡسَواِس ٱلۡخَنهاِس   ٤ ِمن َشر 

های مردم وسوسه  گری[ که در دل. همان ]وسوسه5

 کند؛می
اِس  هِذي يُوَۡسوُِس فِي ُصُدورِ ٱلنه  ٥ ٱل

اِس  آدمیان«. . از جنیان ]باشد[ و ]یا از[ 6  ٦ ِمَن ٱلِۡجنهةِ َوٱلنه

 


