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اورة الفاحتة

=

ِ ٱ �﴿ َّ�ٱ َّ َِّحيمِ ٱ ر  ١ ر
ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ ّ  ٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  َِ
َّ�ٱ َِّحيمِ ٱ ر  ّ�ِينِ ٱ مِ يَوۡ  لِِك َ�ٰ  ٣ ر

 ٥ َتعِ�ُ �َسۡ  ييّاكَ  ُبدُ َ�عۡ  ِِيّاكَ  ٤
َ�ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ ۡ ٱ َط رّصِ ٰ  ٦ َتقِيمَ ُمسۡ ر  َط ِصَ�
ِينَ ٱ َّ  ۡ�

َ
 َ�ۡ�ِ  هِمۡ َعلَيۡ  َت َعمۡ �

ۡ ٱ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ُضوِب َمغۡ ر
=﴾٧لِّ�َ رّضآٱ
=
=
=
=
=
=
=

СУРАИ ФОТИҲА 
 
1. Ба номи Худованди 
бахшандаи меҳрубон 
2. Ҳамд (ситоиш) барои Худо – 
он Парвардигори ҷаҳониён,  
3. Бахшандаи меҳрубон.  
4. (ва) Молики рўзи ҷазо.  
5. Фақат Туро мепарастем ва 
танҳо аз Ту ёрӣ мехоҳем, 
6. Моро ба роҳи рост роҳи 
касоне, ки бар онҳо инъом 
намудаӣ, ҳидоят фармо, 
7. ки он роҳи ғайри 
хашмшудагон ва гумроҳон аст. 
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=

اورة اللقر 
=

ِ ٱ � �ٱ َّ َّ َِّحيمِ ٱ ر =ر

ٓ ا﴿ ٰ  ١ مٓ ر  َبۛ َر�ۡ  َ�  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ رَِك َ�
ِينَ ٱ ٢ ُمّتقِ�َ لِّلۡ  ىُهدٗ  �ِيهِ�  َّ 
ِ  ِمُنونَ يُؤۡ   ٱب

 َو�ُقِيُمونَ  بِ َغيۡ لۡ
ِِّما ةَ رّصلَوٰ ٱ  يُنفُِقونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َو

ِينَ ٱوَ  ٣ ٓ  ِمُنونَ يُؤۡ  َّ نِزَل  بَِما
ُ
 أ

ٓ  َك َِِ�ۡ  نزَِل  َوَما
ُ
 لَِك َ�بۡ  ِمن أ

 ِ ةِ �ٱَو� ََ  ٤ يُوقُِنونَ  ُهمۡ  ِخ
 ٰ ََ و�

ُ
ٰ  �َِك أ  ّر�ِِّهمۖۡ  ّمِن ىُهدٗ  َ�َ

 ٰ ََ و�
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ  ﴾ ٥ لُِحونَ ُمفۡ ر
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СУРАИ БАҚАРА (ГОВ) 
 

Ба номи Худованди 
бахшандаи меҳрубон 

1. Алиф, лом, мим.  
2. Ин китоб, ки шакке дар 
он нест, роҳи рост аст 
барои парҳезгорон,  
3. (он) касоне, ки ба ғайб 
имон меоваранд ва намозро 
барпо медоранд ва аз он чи 
барояшон рўзӣ додаем, 
инфоқ (харҷ) менамоянд,  
4. ва касоне, ки ба 
фурўфиристодаи ба сўи ту 
ва фиристодаи пеш аз ту 
имон меоваранд ва онҳо ба 
(барпоии) рўзи охират 
(ҳам) яқин доранд.  
5. Онҳо бар роҳи росте аз 
ҷониби Парвардигорашон 
ҳастанд ва ҳам онҳоянд 
растагорон. 
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ِينَ ٱ ِِنّ ﴿ َّ  � وا َُ ٓ  َ�َف نَذرۡ  هِمۡ َعَليۡ  ءٌ َسَوا
َ
مۡ  َ�ُهمۡ َءأ

َ
 أ

ُ ٱ َخَتمَ  ٦ مُِنونَ يُؤۡ  َ�  ُهمۡ تُنِذرۡ  رَمۡ  َّ  ٰ َ�َ 
ٰ  قُلُو�ِهِمۡ  ٰ وَ  عِهِۡمۖ َسمۡ  َوَ�َ بۡ  َ�َ

َ
ٞۖ ِغَ�ٰ  َِهِمۡ َ�ٰ �  َوة

 َ�ُقوُل  َمن َّاِس ٱ َومِنَ  ٧ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  َورَُهمۡ 
ِ  َءاَمّنا ِ ٱب َّ  ِ  مِنِ�َ بُِمؤۡ  ُهم َوَما ِخَِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱَو�

َ ٱ ِدُعونَ يَُ�ٰ  ٨ ِينَ ٱوَ  َّ َّ  �  َوَما َءاَمُنوا
نُفَسُهمۡ  ِِّ�ٓ  َدُعونَ َ�ۡ 

َ
و�َشۡ  َوَما أ َُ  ِ�  ٩ نَ ُع

ََٞض  قُلُو�ِهِم ُ ٱ فََزاَدُهمُ  ّم ََٗض  َّ َِ ۖ  َعَذاٌب  َورَُهمۡ  ا
 ۢ ِ�ُم

َ
�  بَِما أ  َ�  رَُهمۡ  �ِيَل  يَذا ١ ِذبُونَ َي�ۡ  َ�نُوا

� ُ�فۡ   ٱ ِ�  ِسُدوا
َ
� قَارُوٓ  ِض �ۡ� ۡص  نُ َ�ۡ  ِِّ�َما ا  لُِحونَ ُِ

١  ٓ�َ
َ
ۡ ٱ ُهمُ  ِِّ�ُهمۡ  �  ّ�  ِ�نَوَ�ٰ  ِسُدونَ ُمفۡ ر

ونَ �َشۡ  َُ �  رَُهمۡ  �ِيَل  يَذا ١ ُع ٓ  َءامُِنوا  َءاَمنَ  َكَما
� قَارُوٓ  َّاُس ٱ نُؤۡ  ا

َ
ٓ  مِنُ � ٓ ٱ َءاَمنَ  َكَما ۗ رّسَفَها َ�ٓ  ُء

َ
� 

ٓ ٱ ُهمُ  ِِّ�ُهمۡ   يَذا ١ لَُمونَ َ�عۡ  ّ�  ِ�نَوَ�ٰ  ءُ رّسَفَها
 � ِينَ ٱ لَُقوا َّ  � � قَارُوٓ  َءاَمُنوا � وۡ َخلَ  يذَا َءاَمّنا ا  َِِ�ٰ  ا
� قَارُوٓ  ِطينِهِمۡ َشَ�ٰ   نُ َ�ۡ  ِِّ�َما َمَعُ�مۡ  ِِنّا ا
سۡ  ُ ٱ ١ زُِءونَ َتهۡ ُِ  ِ�  َوَ�ُمّدُهمۡ  بِهِمۡ  زِئُ َتهۡ �َسۡ  َّ
ٰ  ١ َمُهونَ َ�عۡ  نِهِمۡ َ�ٰ ُطغۡ  ََ و�

ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ُوا� شۡ ٱ َّ َ�َ 

ِ  لَةَ رّضَ�ٰ ٱ  ٱب
ۡ ُ�ُهمۡ تَِّ�ٰ  َر�َِحت َ�َما ُهَدىٰ ر  اَومَ  ََ

 � هۡ  َ�نُوا   ﴾١ َتِدينَ ُِ
 

6. Бар касоне, ки кофир шудаанд, баробар 
аст, ки оё бимашон додаӣ, ё надодаӣ, имон 
нахоҳанд овард.  
7. Худованд бар дилҳо ва бар шунавоияшон 
мўҳр ниҳодааст ва бар чашмонашон пардаест 
ва барои онҳо азоби бузург аст. 
8. Ва дар миёни мардум касоне низ ҳастанд, 
ки мегўянд: Ба Худо ва ба рўзи охират имон 
овардем, дар ҳоле ки онҳо мўъмин нестанд.  
9. Онҳо мехоҳанд (бо ин гуфтаҳои худ) Худо 
ва мўъминонро фиреб диҳанд, вале, дар 
ҳақиқат, ғайр аз худ касеро намефиребанд, 
(вале худ) инро дарк намекунанд. 
10. Дар дилҳояшон беморие аст ва Худо низ 
бар бемории онҳо афзудааст ва барояшон ба 
сабаби он ки дурўғ мегуфтанд, азоби 
дардноке бошад. 
11. Ва чун ба онҳо гуфта шавад, ки дар рўи 
замин табаҳкорӣ накунед, гўянд: Мо, албатта, 
ислоҳкорон мебошем.  
12. (Вале) бидонед, ки ба яқин, онҳоянд 
фасодкорон, аммо худ намедонанд. 
13. Ва чун ба онҳо гуфта шавад: Ҳамон гуна, 
ки мардум имон овардаанд, шумо низ имон 
биёваред, гўянд: Оё мо (низ) ҳамон гуна, ки 
бехирадон имон овардаанд, имон меоварем? 
Бидонед, ки ба яқин, онҳо худ бехирадонанд, 
вале (онро) намедонанд. 
14. Ва вақте ба мўъминон бархўрд ва мулоқот 
намоянд, гўянд, ки (мо низ) имон овардаем ва 
чун ба шайтонҳои худ хилват намоянд, гўянд: 
Мо дар воқеъ ҳамроҳи шумоем. (Ин тазоҳури 
ба имон беш аз ин нест, ки) мо (онҳоро) 
истеҳзокунанда ҳастем.  
15. Худованд эшонро истеҳзо менамояд ва ба 
онҳо дар туғёнашон, ки дар он кўру кар 
гаштаанд, мадад ва мўҳлат медиҳад.  
16. Онҳо касоне мебошанд, ки гумроҳиро дар 
ивази ҳидоят харидаанд, пас ин тиҷорати 
онҳо (барояшон) ҳеҷ суд (ва фоидае ба 
ҳамроҳ) надошт ва (дар он) ҳидоятёфта (низ) 
набуданд. 
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ِيٱ َكَمَثلِ  َمَثلُُهمۡ ﴿  فَلَّمآ  �نَارٗ  قَدَ َتوۡ سۡ ٱ َّ
 ٓ َضا

َ
ُ ٱ َذَهَب ۥ َ�ُ َحوۡ  َما َءۡت أ َ�ُهمۡ  بُِنورِهِمۡ  َّ ََ  َوتَ

ونَ ُ�بۡ  ّ�  ٖت ُظلَُ�ٰ  ِ�  ُ�ِ ١  ۢ  ُ�ۡ�ٞ  مٌ بُ�ۡ  ُصّم
َۡ  َ�  َ�ُهمۡ  وۡ  ١ ِجُعونَ يَ

َ
ٓ ٱ ّمِنَ  َكَصّيِبٖ  أ  ءِ رّسَما

َۡ  دٞ َورَعۡ  تٞ ُظلَُ�ٰ  �ِيهِ  َ�ٰ  َعلُونَ َ�ۡ  قٞ َوَ�
َ
 ِ�ٓ  بَِعُهمۡ أ

ٰ ٱ ّمِنَ  َءاَذانِهِم ۡ ٱ َحَذرَ  ِعقِ رّصَ� ُ ٱوَ  ِت� َموۡ ر َّ 
ِ  ُ�ِي�  ٱب

ٰ لۡ  َطُف َ�ۡ  ُق َ�ۡ لۡ ٱ يََ�ادُ  ١ فَِِ�نَ َ�
بۡ 
َ
ٓ  ََُهۡمۖ َ�ٰ � َّما ُُ  ٓ َضا

َ
� ّمَشوۡ  رَُهم ءَ أ ٓ  �ِيهِ  ا ظۡ  يَذا

َ
 لَمَ أ

�ۚ  هِمۡ َعلَيۡ  وا ُِ ٓ  َورَوۡ  قَا ُ ٱ ءَ َشا َهَب  َّ َ  عِهِمۡ �َِسمۡ  ََ
بۡ 
َ
َ ٱ ِِنّ  َِهِمۚۡ َ�ٰ َو� َّ  ٰ  ٢ قَِديَٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
 ٰ ّ�َهاََ

َ
� �ۡ ٱ َّاُس ٱ َ ِيٱ َرّ�ُ�مُ  ُبُدوا  َخلََقُ�مۡ  َّ

ِ ٱوَ  ِيٱ ٢ َ�ّتُقونَ  لََعلُّ�مۡ  لُِ�مۡ َ�بۡ  مِن ينَ َّ َّ 
 ٱ لَُ�مُ  َجَعَل 

َ
ٓ ٱوَ  اشٗ فَِ�ٰ  َض �ۡ� ٓ  ءَ رّسَما نَزَل  ءٗ بَِنا

َ
 َوأ

ٓ ٱ مِنَ  ٓ  ءِ رّسَما خۡ  ءٗ َما
َ
جَ فَأ  اقٗ رِزۡ  تِ ََّمَ�ٰ ٱ مِنَ ۦ بِهِ  ََ

� َ�ۡ  فََ�  لُّ�ۡمۖ  ِ  َعلُوا ّ نَدادٗ  َِ
َ
نُتمۡ  اأ

َ
 ٢ لَُمونَ َ�عۡ  َوأ

ِّما ٖب َر�ۡ  ِ�  ُكنُتمۡ  ين ِّ  َ َۡ ٰ  انَّز   ِدنَاَ�بۡ  َ�َ
ۡ
 تُوا� فََ

� دۡ ٱوَ  ۦلِهِ ّمِثۡ  ّمِن �ُِسوَر�ٖ  ٓ  ُعوا  ّمِن َءُ�مُشَهَدا
ِ ٱ ُدونِ   َعلُوا� َ�فۡ  لّمۡ  فَإِن ٢ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  ِِن َّ
� َ�فۡ  َولَن � ٱفَ  َعلُوا  َّاُس ٱ َوقُوُدَها لِّ� ٱ َّارَ ٱ ّ�ُقوا

ۖ ۡ�ِ ٱوَ  ِعّدۡت  َجاَرةُ
ُ
ٰ رِلۡ  أ  ﴾٢ فَِِ�نَ َ�

17. Намунаи онҳо ба монанди касе аст, ки (ба 
душворӣ) оташе афрўхт. Ба маҳзи ин ки 
(оташ) атрофи ўро равшан намуд, Худованд 
нури онҳоро аз байн бурд ва онҳоро дар 
миёни торикиҳое фурў гузошт, ки ҳеҷ 
намедиданд.  
18. (Онҳо) карону гунгон ва кўроне бошанд, 
пас онҳо боз нахоҳанд гашт. 
19. Ё ба монанди борони сахте мебошад, ки аз 
осмон фуруд ояд (ва) торикиҳо ва раъду 
барқро ба ҳамроҳ дошта бошад. Онҳо аз 
садои даҳшатноки оташҳои осмонӣ аз бими 
марг ангуштони худро дар гўшҳояшон 
намоянд ва Худованд фарогирандаи кофирон 
аст. 
20. Наздик аст, ки тобиши барқ чашмони 
онҳоро бирабояд. Ҳар боре, ки он барояшон 
рўшноӣ диҳад, дар зери он (рўшноӣ) роҳ 
раванд ва ҳамин ки бар эшон торик гардад, аз 
ҳаракат бозистанд. Ва агар Худо бихоҳад, 
бетардид, шунавоӣ ва биноиҳои онҳоро дур 
месозад, зеро Худованд, ҳатман, бар ҳар чизе 
тавоност. 
21. Эй мардум, Парвардигори худро, ки 
шумо ва мардуми пеш аз шуморо офарида-
аст, бипарастед, шояд ки парҳезгор ва аҳли 
тақво гардед! 
22. Он (Парвардигоре), ки заминро барои 
шумо бистаре ва осмонро биное гардонида-
аст ва аз осмон обе фуруд оварда, бо он 
меваҳоеро барои ризқи шумо берун намуда-
аст. Пас барои Худо ҳамтоёне қарор надиҳед, 
дар ҳоле ки худ (ҳақиқатро) медонед. 
23. Ва агар шумо аз он чи бар бандаи Худ 
фуруд овардаем, дар шак бошед, пас (шумо 
низ) як сурае ба монанди онро биёваред ва 
мададкорони худро низ, ки ғайр аз Худо ба 
онҳо эътиқод доред, (ба кўмаки худ) фаро 
хонед, агар ростгў бошед. 
24. Пас агар ин корро накунед –ва албатта, 
ҳаргиз ҳам карда наметавонед– пас аз он 
оташе битарсед, ки одамон ва сангҳо 
сўзишвории он бошанд ва барои кофирон 
омода гардидааст. 
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﴿ ِ ِينَ ٱ َو�َّ�ِ َّ  � �  َءاَمنُوا نّ  تِ لَِ�ٰ لّ�ٰ ٱ وََعِملُوا
َ
 أ

 ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن َِيَ�ۡ  ٖت َجّ�ٰ  رَُهمۡ 
َ
ۖ َ�ٰ نۡ ۡ� َّما َُ ُُ 

 � �ٖ  ِمن َهاِمنۡ  ُرزِقُوا ََ �  اقٗ ّرِزۡ  َ�َم ِيٱ َذاَ�ٰ  قَارُوا َّ 
ۖ َ�بۡ  ِمن نَاُرزِ�ۡ  �  ُل تُوا

ُ
ۖ بِهٗ ُمتََ�ٰ ۦ بِهِ  َو� ٓ  َورَُهمۡ  ا  �ِيَها

زۡ 
َ
ٞۖ  جٞ َ�ٰ أ ََة ونَ َ�ٰ  �ِيَها وَُهمۡ  ّمَطّه  ِِنّ ۞ ٢ ِ�ُ
َ ٱ ن ۦٓ تَۡ�ِ �َسۡ  َ�  َّ

َ
 َ�ُعوَضةٗ  ّما َمثَٗ�  َب يَۡ�ِ  أ

ۚ �َ فَوۡ  َ�َما ّما َها
َ
ِينَ ٱ فَأ َّ  � نّهُ  لَُمونَ َ�يَعۡ  َءاَمنُوا

َ
� 

ّما ّر�ِِّهۡمۖ  ِمن ّق �َۡ ٱ
َ
ِينَ ٱ َوأ َّ  � وا َُ  َ�َف

ٓ  َ�يَُقورُونَ  َرادَ  َماذَا
َ
ُ ٱ أ  ۦبِهِ  يُِضّل  َمثَٗ�ۘ  َذابَِ�ٰ  َّ

 ِِّ�  ۦٓ بِهِ  يُِضّل  َوَما �ۚ َكثِ�ٗ  ۦبِهِ  ِديَو�َهۡ  �َكثِ�ٗ 
ِينَ ٱ ٢ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ِ ٱ دَ َ�هۡ  يَنُقُضونَ  َّ  مِنۢ  َّ

ٓ  َطُعونَ َو�َقۡ  ۦقِهِ ِميَ�ٰ  دِ َ�عۡ  ََ  َما َِ َ ُ ٱ أ ن ۦٓ بِهِ  َّ
َ
 أ

 ٱ ِ�  ِسُدونَ َو�ُفۡ  يُوَصَل 
َ
ٰ  ِض� �ۡ� ََ و�

ُ
 ُهمُ  �ِكَ أ

ونَ َ�ٰ لۡ ٱ ونَ تَ�ۡ  َف َكيۡ  ٢ ِ�ُ َُ ِ  ُف ِ ٱب َّ 
مۡ  َوُ�نتُمۡ 

َ
ٰ أ حۡ  اتٗ َ�

َ
 �ُمّ  يتُُ�مۡ يُمِ  ُ�مّ  ُ�ۡمۖ َ�ٰ فَأ

َۡ  هِ َِِ�ۡ  �ُمّ  يِيُ�مۡ ُ�ۡ  ِيٱ ُهوَ  ٢ َجُعونَ تُ َّ 
 ٱ ِ�  ّما لَُ�م َخلَقَ 

َ
 تََوىٰ سۡ ٱ ُ�مّ  اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ�

ٓ ٱ َِِ�  ٰ  ءِ رّسَما ٰ َسَ�ٰ  عَ َسبۡ  ُهنّ فََسّوٮ  وَُهوَ  ٖت� َ�
 ﴾٢ َعلِيمٞ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ 

25. Ва касонеро, ки имон овардаанд ва 
аъмоли нек анҷом додаанд, башорат бидеҳ, 
ки боғҳои биҳишт, ҳатман, ҷойгоҳи онҳо 
мебошанд, боғҳое, ки аз зери дарахтони он 
наҳрҳо равонанд. Ҳар боре ба онҳо аз 
меваҳои он боғҳо рўзие дода шавад, гўянд 
ин ҳамон мевае аст, ки пеш аз ин рўзӣ дода 
шудаем ва ба монанди он барояшон рўзие 
низ оварда шавад ва (ҳамчунин) ҳамсарони 
покизае дар он боғҳо насиби эшон бошад 
ва онҳо дар он ҷо ҷовидона бошанд. 
26. Худованд ҳаргиз аз ин ки пашша 
(хомўшак) ва ё болотар аз онро (дар хурдии 
офариниш) мисол биоварад, шарм 
намедорад. Аммо касоне, ки имон 
овардаанд, медонанд, ки ин мисол рост ва 
аз (ҷониби) Парвардигорашон мебошад ва 
аммо касоне, ки кофир шудаанд, мегўянд: 
Худованд бо ин мисол чӣ мехоста бошад? 
Ба сабаби он бисёреро гумроҳ ва бисёреро 
ҳидоят менамояд ва ба (сабаби) он танҳо 
бадкоронро гумроҳ месозад.  
27. Он касонеро (гумроҳ месозад), ки аҳди 
Худоро пас аз бастани паймони он 
мешикананд ва он чиро, ки Худованд ба 
пайвастани он амр намудааст, қатъ ва дар 
рўи замин фасод менамоянд. Воқеан ҳам, 
ҳаминҳоянд зиёндидагон. 
28. Чӣ гуна ба Худо куфр меварзед, дар ҳоле 
ки шумо мурдагоне будед (ва) пас аз он 
зиндаатон гардонид. Боз шуморо 
мемиронад (ва) пас аз он зинда месозад ва 
дар ниҳоят, ба сўи Ў бозгардонида 
мешавед.  
29. Ўст он Худое, ки тамоми он чиро дар 
замин аст, барои шумо офарид. Пас аз он 
ба сўи осмон рўй овард ва онҳоро (дар 
қолаби) ҳафт осмон рост намуд ва Ў ба 
ҳама чиз доност. 
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ٰ رِلۡ  َرّ�َك  قَاَل  يذۡ ﴿ ََ  ٱ ِ�  َجاِعلٞ  ِِّ�ِ  �َِكةِ َم
َ
 ِض �ۡ�

 ۖ � قَارُوٓ  َخلِيَفٗة َ�ۡ  ا
َ
 �ِيَها ِسدُ ُ�فۡ  َمن �ِيَها َعُل �

ٓ ّ�ِمَ ٱ فُِك َو�َسۡ   َوُ�َقّدُِس  ِدكَ ِ�َمۡ  �َُسّبِحُ  نُ َوَ�ۡ  ءَ ا
ٓ  قَاَل  رََكۖ  عۡ  ِِّ�ِ

َ
 َءاَدمَ  وََعلّمَ  ٣ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما لَمُ أ

 ٱ
َ
ٓ سۡ ۡ� َّها ءَ َما َََضُهمۡ  ُ�مّ  ُُ ۡ ٱ َ�َ  َع ٰ ر ََ  َ�َقاَل  �َِكةِ َم
�
َ
سۡ  وِ�  ُٔ ِ� أ

َ
ٓ بِأ ٰ  ءِ َما  ٣ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  ِِن ءِ ُؤَ�ٓ ََ

� قَ  ٓ  مَ ِعلۡ  َ�  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  ارُوا َا ٓۖ َعلّمۡ  َما ِِّ�  ََ  ِِنَّك  َتنَا
نَت 

َ
ٰ  قَاَل  ٣ ِكيمُ �َۡ ٱ َعلِيمُ لۡ ٱ أ � اَدمُ ـَٔ ََ

َ
 ُهمبِئۡ أ

سۡ 
َ
ٓ بِأ ٓ  �ِهِۡمۖ َما � فَلَّما

َ
ُهمأ

َ
سۡ  بَأ

َ
ٓ بِأ رَمۡ  قَاَل  �ِِهمۡ َما

َ
قُل �

َ
 أ

ٓ  لُّ�مۡ  عۡ  ِِّ�ِ
َ
ٰ رّسَ�ٰ ٱ َب َ�يۡ  لَمُ أ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 ِض �ۡ�

عۡ 
َ
 يذۡ  ٣ تُُمونَ تَ�ۡ  ُكنُتمۡ  َوَما ُدونَ ُ�بۡ  َما لَمُ َوأ
ٰ رِلۡ  نَاقُلۡ  ََ � سۡ ٱ �َِكةِ َم � فََسَجُدوٓ  َدمَ � ُجُدوا  ِِّ�ٓ  ا
َ�ٰ  لِيَس ِِبۡ 

َ
ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َوَ�نَ  َ�َ تَكۡ سۡ ٱوَ  �  ٣ فَِِ�نَ َ�

ٰ  نَاَوقُلۡ  نَت  ُ�نۡ سۡ ٱ اَدمُ ـَٔ ََ
َ
 َوُ�َ  ّنةَ �َۡ ٱ ُجَك َوَزوۡ  أ

َ�اَ�قۡ  َوَ�  ُتَماِشئۡ  ُث َحيۡ  رََغًدا َهاِمنۡ  ََ  ٰ�َ ِ  ِذه
ةَ ٱ ََ ٰ ٱ ِمنَ  َ�َتُكونَا رّشَج َّ َزرُّهَما ٣ لِِم�َ ل

َ
 فَأ

خۡ  َهاَ�نۡ  نُ َ�ٰ رّشيۡ ٱ
َ
 نَاَوقُلۡ  �ِيهِ�  َ�نَا ِِّما َََجُهَمافَأ

� هۡ ٱ ۖ  ٍض ِ�َعۡ  ُضُ�مۡ َ�عۡ  بُِطوا  ِ�  َولَُ�مۡ  َعُدّوٞ
 ٱ

َ
سۡ  ِض �ۡ� ُِ َّٞ ٰ  ٣ ِح�ٖ  َِِ�ٰ  عٌ َوَمَ�ٰ  َتَق ّّ  َءاَدمُ  َ�َتلَ
َِ�ٰ  ۦّر�ِّهِ  ِمن  ّّّواُب ٱ ُهوَ  ۥِِنّهُ  هِ� َعلَيۡ  َ�َتاَب  تٖ َُ

َِّحيمُ ٱ   ﴾٣ ر

30. Ва ба ёд биовар он вақтеро ки Парварди-
горат ба фариштагон гуфт: Ман ҳатман дар рўи 
замин халифа (ва ҷонишине) офаридани-ам. 
(Онҳо) гуфтанд: Оё дар он касеро меофаринӣ, 
ки дар он ба фасод ва хунрезӣ даст мезанад? Ва 
ин дар ҳолест, ки мо Туро ҳамроҳ бо ҳамдат 
тасбеҳ мегўем ва ба покии Ту эътироф 
менамоем. Гуфт: Ман, ба таҳқиқ, чизеро 
медонам, ки шумо намедонед. 
31. Ва ба Одам тамоми номҳоро омўхт. Он гоҳ 
онҳоро бар фариштагон арза намуд ва гуфт: 
Агар ростгў бошед, Маро аз номҳои инҳо хабар 
диҳед!  
32. (Фариштагон) гуфтанд: Худоё, Ту пок ҳастӣ, 
мо ҳеҷ гуна илму донише, ба ҷуз он чи ба мо 
омўхтаӣ, надорем. Ростӣ, (ин) Туӣ донову 
боҳикмат. 
33. Фармуд: Эй Одам, фариштагонро аз 
номҳояшон хабар деҳ! Ҳангоме (Одам) онҳоро 
аз номҳояшон хабар дод, гуфт: Ба шумо 
нагуфта будам, ки Ман, ба таҳқиқ, ғайби 
осмонҳо ва заминро медонам ва он чиро, ки 
ошкор ва ё пинҳон медоред, низ медонам. 
34. Ва ҳангоме ба фариштагон гуфтем: Барои 
Одам саҷда намоед! Ҳама ба ҷуз Иблис саҷда 
намуданд. (Вай) қабул накард ва истикбор 
варзид ва (бо ҳамин) аз ҷумлаи кофирон 
гардид. 
35. Ва гуфтем: Эй Одам, ту ва ҳамсарат дар 
биҳишт сукунат гузинед ва аз ҳар ҷои он, ки 
хостед, бо фаровонӣ бихўред, ва (ле) ба ин 
дарахт наздик нагардед, ки дар он сурат аз 
ситамкорон мегардед. 
36. Пас ҳардуро шайтон аз он билағжонид ва 
(дар натиҷа) онҳоро аз он неъматҳое, ки дар он 
буданд, берун намуд. Ва гуфтем (акнун) фуруд 
оед, дар ҳоле ки баъзеатон душмани баъзе 
дигар бошед ва барои шумо то муддате дар рўи 
замин оромгоҳ ва баҳрамандӣ (фароҳам) 
бошад. 
37. Пас аз он Одам аз Парвардигори худ 
калимотеро дарёфт намуд, ки (дар натиҷаи он) 
Худованд тавбаи ўро пазируфт. Ба дурустӣ, Ўст 
тавбапазиру меҳрубон. 
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� هۡ ٱ َناقُلۡ ﴿ ۖ َ�ِيعٗ  َهاِمنۡ  بُِطوا   فَإِّما ا
ۡ
 ّمِّ�ِ  تَِيّنُ�ميَأ

 َوَ�  هِمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  فََ�  ُهَدايَ  تَبِعَ  َ�َمن ىُهدٗ 
ِينَ ٱوَ  ٣ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َّ  � وا َُ �  َ�َف ٓ َ�ٰ � َوَ�ّذبُوا  تِنَا

 ٰ ََ و�
ُ
ۡص  �َِك أ

َ
ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُهمۡ  َّارِ� ٱ ُب َ�ٰ أ ُ�ِ ٣ 

ٰ ِِسۡ  َبِ�ٓ َ�ٰ  � ذۡ ٱ ءِيَل ََ وا َُ �ۡ  لِّ�ٓ ٱ َمِ�َ نِعۡ  ُك
َ
 ُت َعمۡ �

وۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ 
َ
� َوأ وِف  ِديٓ بَِعهۡ  فُوا

ُ
ٰ  ِدُ�مۡ بَِعهۡ  أ  يَ يّ�

�  ٤ َهبُونِ رۡ ٱفَ  ٓ  َوَءاِمُنوا نَزلۡ  بَِما
َ
قٗ  ُت أ َصّدِ  رَِّما اُِ

� تَُ�ونُوٓ  َوَ�  َمَعُ�مۡ  ّوَل  ا
َ
ِ  أ � �َشۡ  َوَ�  ۦۖ بِهِ  َ�فَِ وا ُ�َ 

ٰ  قَلِيٗ�  ا�ََمنٗ  ِ� َ�ٰ � � تَلۡ  َوَ�  ٤ ّ�ُقونِ ٱفَ  يَ يّ�  بُِسوا
ِ  ّق �َۡ ٱ  ٱب

� َوتَ�ۡ  ِطلِ َ�ٰ لۡ نُتمۡ  قّ �َۡ ٱ ُتُموا
َ
 لَُمونَ َ�عۡ  َوأ

٤  � �ِيُموا
َ
�  ةَ رّصلَوٰ ٱ َوأ � رۡ ٱوَ  ةَ رّزَكوٰ ٱ َوَءاتُوا  َمعَ  َكُعوا

 ۞ ٤ �َ كِعِ لّ�ٰ ٱ
ۡ
تَأ

َ
ونَ � َُ ِ  َّاَس ٱ ُِ  ٱب

ِ لۡ  نَ َوتَنَسوۡ  ِ�ّ
نُفَسُ�مۡ 

َ
نتُمۡ  أ

َ
فََ�  َبۚ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لُونَ َ�تۡ  َوأ

َ
 قِلُونَ َ�عۡ  أ

� سۡ ٱوَ  ٤ ِ  َتعِيُنوا � رّصلَوٰ ٱوَ  رّصۡ�ِ ٱب  ِِّ�  لََكبِ�َةٌ  يّ�َها ةِ
ِينَ ٱ ٤ ِشعِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  ّ�ُهم َ�ُظنّونَ  َّ

َ
� ُقوّمَ�ٰ  �  ا

ّ�ُهمۡ  َرّ�ِِهمۡ 
َ
ٰ ِِسۡ  بَِ�ٓ َ�ٰ  ٤ ِجُعونَ َ�ٰ  هِ َِِ�ۡ  َو�  ءِيَل ََ

� ذۡ ٱ وا َُ �ۡ  لِّ�ٓ ٱ َمِ�َ نِعۡ  ُك
َ
ّ�ِ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َعمۡ �

َ
 َو�

� ٱوَ  ٤ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  تُُ�مۡ فَّضلۡ   ّ�  امٗ يَوۡ  ّ�ُقوا
 َهاِمنۡ  َبُل ُ�قۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  ٖس ّ�فۡ  َعن ٌس َ�فۡ  زِيَ�ۡ 
ونَ  ُهمۡ  َوَ�  لٞ َعدۡ  َهاِمنۡ  َخذُ يُؤۡ  َوَ�  َعةٞ َ�ٰ شَ   يُنَ�ُ

٤﴾ 

38. Гуфтем: Ҳама якҷоя аз он фуруд оед! Он гоҳ 
аз (ҷониби) Ман барои шумо ҳидояте мерасад. 
Касе аз (он барномаи) ҳидояти Ман пайравӣ 
намояд, ҳеҷ гуна хавфе бар онҳо набошад ва 
онҳо ҳаргиз андўҳгин намегарданд. 
39. Ва касоне, ки куфр варзанд ва оятҳои Моро 
такзиб намоянд (дурўғ шуморанд), онҳо ёрони 
оташ (-и дўзах) хоҳанд буд ва дар он ҷовидона 
мемонанд. 
40. Эй фарзандони Исроил, он неъматамро, ки 
ба шумо ато намудаам, ба ёд оваред ва ба аҳди 
Ман вафо намоед, то ба аҳди шумо вафо 
намоям. Ва танҳо аз Ман битарсед!  
41. Ва ба он чи фурў фиристодаам, дар ҳоле ки 
тасдиқкунандаи он (китоб)-ест, ки ҳамроҳи 
шумост, имон оваред ва аввалин кофири ба он 
набошед! Ва ба ивази оятҳои Ман баҳои ночиз 
(-и дунё ва матоъи андаки он)-ро харидорӣ 
нанамоед ва танҳо аз Ман битарсед! 
42. Ва ҳақро ба ботил омехта ва пўшида насозед 
ва ҳақиқатро китмон(пинҳон) нанамоед, дар 
ҳоле ки шумо (ҳақ будани онро) медонед!  
43. Ва намозро барпо доред ва закотро 
бипардозед ва ҳамроҳи рокеъон 
(рукуъкунандагон) ба рукўъ биравед! 
44. Оё мардумро ба некӣ амр менамоед ва 
худро фаромўш мекунед? Ва шумо (инро) дар 
ҳоле (анҷом медиҳед), ки китобро мехонед? Пас 
чаро ақлҳоятонро ба кор намегиред? 
45. Аз сабр ва намоз кўмак бигиред ва он (кўмак 
гирифтан аз онҳо) дар ҳақиқат, кори сангине 
мебошад, магар бар хушўъкунандагон.  
46. (Ҳамон) касоне, ки яқинан медонанд, ки 
онҳо Парвардигори худро мулоқот хоҳанд кард 
ва ба сўи Ў ҳатман боз хоҳанд гашт. 
47. Эй фарзандони Исроил, ба ёд оваред он 
неъматамро, ки ба шумо ато карда будам ва ин 
ки Ман шуморо бар ҷаҳониён бартарӣ 
бахшидам!  
48.Ва аз он рўзе битарсед, ки ҳеҷ касе барои 
дигаре коре анҷом дода наметавонад ва аз вай 
на шафоате пазируфта мешавад ва на иваз ва 
пардохте аз ў гирифта мешавад ва на онҳо ёрӣ 
дода мешаванд! 
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ّيۡ  يذۡ ﴿ َۡ  َءالِ  ّمِنۡ  ُ�مَ�ٰ ََ ونَُ�مۡ  نَ َعوۡ فِ ُِ  �َُسو
ُونَ  َعَذاِب لۡ ٱ ءَ ُسوٓ  �ۡ  يَُذّ�ِ

َ
� ٓ  يُونَ َتحۡ َو�َسۡ  َءُ�مۡ َنا

 ٓ ٰ  َوِ�  َءُ�ۡمۚ �َِسا  َعِظيمٞ  ّرّ�ُِ�مۡ  ّمِن ءٞ بََ�ٓ  لُِ�مَ�
ََ�ۡ  يذۡ  ٤ ََيۡ  ََ حۡ ۡ�َ ٱ بُِ�مُ  َنافَ

َ
غۡ  مۡ �ُ َ�ٰ فَأ

َ
ٓ ََ�ۡ َوأ  نَا

َۡ  َءاَل  نُتمۡ  نَ َعوۡ فِ
َ
ونَ  َوأ َُ  نَاَعدۡ َ�ٰ  يذۡ  ٥ تَنُظ

 ٰ ََ و رۡ  ُِ
َ
َذۡ ٱ ُ�مّ  لَةٗ َ�ۡ  �َعِ�َ أ  مِنۢ  َل عِجۡ لۡ ٱ ُ�مُ َّ

ِ َ�عۡ  نُتمۡ ۦ ِده
َ
 ّمِنۢ  َعنُ�م نَاَ�َفوۡ  ُ�مّ  ٥ لُِمونَ َ�ٰ  َوأ

ٰ  دِ َ�عۡ  ونَ �َشۡ  لََعلُّ�مۡ  رَِك َ� َُ  نَاتَيۡ َءا يذۡ  ٥ ُك
 ََ و َۡ لۡ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُِ  ٥ َتُدونَ َ�هۡ  لََعلُّ�مۡ  قَانَ ُف

ٰ  قَاَل  يذۡ  ََ و  تُمۡ َظلَمۡ  ِِنُّ�مۡ  مِ َقوۡ َ�ٰ  ۦمِهِ لَِقوۡ  ُِ
نُفَسُ�م

َ
ِ  أ َاذُِ�مُ ٱب � َ�ُتوُ�وٓ  َل عِجۡ لۡ ٱ َِّ  َِِ�ٰ  ا

� ُتلُوٓ �ۡ ٱفَ  بَارِ�ُِ�مۡ  نُفَسُ�مۡ  ا
َ
ٰ  أ  لُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�

 ّّّواُب ٱ ُهوَ  ۥِِنّهُ  ُ�ۡمۚ َعلَيۡ  َ�تَاَب  بَارِ�ُِ�مۡ  ِعندَ 
َِّحيمُ ٱ ٰ َ�ٰ  ُتمۡ قُلۡ  يذۡ  ٥ ر ََ  رََك  ِمنَ نّؤۡ  لَن ُمو

ى َحّ�ٰ  ََ َ ٱ نَ ةٗ َجهۡ  َّ َخَذتۡ  ََ
َ
 عَِقةُ لّ�ٰ ٱ ُ�مُ فَأ

نُتمۡ 
َ
ونَ  َوأ َُ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  ُ�مَ�ٰ َ�َعثۡ  ُ�مّ  ٥ تَنُظ
وۡ  ونَ �َشۡ  لََعلُّ�مۡ  تُِ�مۡ َِ َُ  نَاَوَظلّلۡ  ٥ ُك

َ  َغَمامَ لۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  َۡ نَز
َ
ۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  اَوأ  َمنّ ر

�  َوٰىۖ رّسلۡ ٱوَ  ُوا  َوَما ُ�مۚۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َما ِت َطّيَِ�ٰ  ِمن ُُ
� َ�نُوٓ  ِ�نَوَ�ٰ  َظلَُمونَا نُفَسُهمۡ  ا

َ
  ﴾٥ لُِمونَ َ�ظۡ  أ

 

49. Ва ба ёд оваред он замонеро, ки шуморо 
аз оли Фиръавн наҷот додем, дар ҳоле ки 
бадтарин азобро ба шумо мечашониданд! 
Фарзандони шуморо забҳ ва занонатонро 
зинда мегузоштанд ва дар ин (вазъияти 
дучоргаштаатон) озмоиши бузурге аз 
ҷониби Парвардигоратон буд. 
50. Ва вақте оби баҳрро барои шумо 
шикофтем, он гоҳ шуморо наҷот ва оли 
Фиръавнро ғарқ намудем ва шумо (ин 
манзараро) тамошо мекардед! 
51. Ва вақте барои Мўсо чиҳил шаб мавъид 
гузоштем, (ва) пас аз ў гўсоларо ба 
парастиш гирифтед ва шумо (дар ин 
коратон) ситамгар будед. 
52. Боз шуморо пас аз ин (коратон) 
мавриди афви худ қарор додем, шояд ки 
шукргузор гардед. 
53. Ва ҳангоме ки Мўсоро Китоб ва Фурқон 
додем, бошад ки шумо ҳидоят ёбед. 
54. Ва он вақте ки Мўсо ба қавмаш гуфт: Эй 
қавм! Шумо бо гўсолапарастиатон бар худ 
зулм намудаед. Пас ба сўи Офаридгори 
хеш тавба ва бозгашт намоед ва 
(гунаҳкорони) худро бикушед! Ин кор 
барои шумо дар назди Офаридгоратон 
беҳтар аст. Он гоҳ Худованд тавбаи шуморо 
қабул кард. Ў дар ҳақиқат, бисёр 
тавбапазиру меҳрубон аст. 
55. Ва ҳангоме гуфтед: Эй Мўсо, мо то 
Худоро ошкоро набинем, ҳаргиз ба ту имон 
намеоварем (ва туро бовар намекунем). Дар 
ин вақт шуморо оташе аз осмон фаро 
гирифт ва шумо он манзараро мушоҳида 
мекардед. 
56. Сипас шуморо пас аз маргатон бори 
дигар барангехтем, то шукргузор гардед. 
57. Ва абрро бар шумо сояафкан намудем 
ва манну салворо бар шумо фуруд овардем: 
Аз покизаҳое, ки ба шумо рўзӣ додаем, 
бихўред! Онҳо бар Мо ситам накардаанд, 
балки бар нафси худ зулм мекарданд. 
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� دۡ ٱ نَاُقلۡ  يذۡ ﴿ ِ َ�ٰ  ُخلُوا َۡ لۡ ٱ ِذه �  �َةَ َق  َهامِنۡ  فَُ�ُوا
 اُسّجدٗ  اَب ۡ�َ ٱ ُخلُوا� دۡ ٱوَ  ارََغدٗ  تُمۡ ِشئۡ  ُث َحيۡ 

 � َۡ ّ�غۡ  ِحّطةٞ  َوقُورُوا  َوَسَ�ِ�دُ  ُ�مۚۡ َ�ٰ َخَ�ٰ  لَُ�مۡ  فِ
ۡ ٱ ِينَ ٱ َ�بَّدَل  ٥ ِسنِ�َ ُمحۡ ر َّ  �  َ�ۡ�َ  ً� قَوۡ  َظلَُموا
ِيٱ َ  رَُهمۡ  �ِيَل  َّ َۡ نَز

َ
ِينَ ٱ َ�َ  افَأ  َظَلُموا�  َّ

�  بَِما ءِ رّسَمآ ٱ ّمِنَ  �زٗ رِجۡ   ٥ ُسُقونَ َ�فۡ  َ�نُوا
ٰ تَسۡ سۡ ٱ يذِ ۞ َّ  ٰ ََ و  بۡ�ِ ٱ نَاَ�ُقلۡ  ۦمِهِ لَِقوۡ  ُِ

ۖ �َۡ ٱ ّ�َِعَصاكَ  ََ ََۡت ٱفَ  َج  ةَ َعۡ�َ  نَتَاثۡ ٱ هُ مِنۡ  نَفَج
ۖ نٗ َ�يۡ  نَاٖس  ُ�ّ  َعلِمَ  قَدۡ  ا

ُ
ُوا�  �َُهۡمۖ ّمۡ�َ  � ُُ 

� ۡ�َ ٱوَ  ِ ٱ قِ ّرِزۡ  مِن �ُوا � ثَوۡ َ�عۡ  َوَ�  َّ  ٱ ِ�  ا
َ
 ِض �ۡ�

ٰ َ�ٰ  تُمۡ ُقلۡ  يذۡ  ٦ ِسِدينَ فۡ مُ  ََ ٰ  ِ�َ نّۡص  لَن ُمو َ�َ 
َا عُ دۡ ٱفَ  ِحدٖ َ�ٰ  َطَعا�ٖ  َا َِجۡ ُ�ۡ  َرّ�كَ  ََ  ِِّما ََ

 ٱ بُِت تُ�
َ
ٓ  لَِهاَ�قۡ  مِنۢ  ُض �ۡ�  َوفُوَِِها �َِهاَوقِّثا

ۖ  وََعَدِسَها �َسۡ  قَاَل  َو�ََصلَِها
َ
ِيٱ ِدرُونَ تَبۡ �  ُهوَ  َّ

دۡ 
َ
ِ  َ�ٰ أ ِ ٱب ۚ  ُهوَ  يَّ � هۡ ٱ َخۡ�ٌ  فَإِنّ  �ِِۡ�ٗ  بُِطوا

ُ  ّما لَُ�م ّۡ
َ
ِّلةُ ٱ هِمُ َعلَيۡ  َوُ�َِ�ۡت  ۡمۗ َسَ َّ 

ۡ ٱوَ  ٓ  َكنَةُ َمسۡ ر ِۗ ٱ ّمِنَ  بَِغَضبٖ  ُءوَو�َا َّ  ٰ  رَِك َ�
ّ�ُهمۡ 

َ
�  بَِ ونَ يَ�ۡ  َ�نُوا َُ ِ ٱ ِت َ�ٰ � ُف  تُلُونَ َو�َقۡ  َّ
� �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  نَ  َّۧبِّ�ِ ٱ ٰ  ّقِ �  بَِما رِكَ َ�  ّوَ�نُوا�  َعَصوا

 ﴾٦ تَُدونَ َ�عۡ 

58. Ва он вақте гуфтем, ки: Ба ин шаҳр 
дохил шавед ва аз ҳар ҷое, ки майл доред, 
аз он бо фаровонӣ бихўред ва аз дарвозаи 
он шаҳр саҷдакунон дохил шавед ва бигўед, 
ки аз Ту умеди бахшиш дорем, то Мо 
кўтоҳиҳо (хатоиҳо)-и шуморо мағфират 
намоем ва Мо (подош ва муваффақияти) 
некўкоронро афзун менамоем.  
59. Аммо касоне, ки зулм намудаанд 
(ситамгарон), он суханро бар хилофи 
калимае, ки ба онҳо гуфта шуда буд, тағйир 
доданд. Дар ин вақт бар (сари) касоне, ки 
зулм намуданд, азоберо аз осмон дар 
натиҷаи нофармониашон фуруд овардем. 
60. Ва он вақте ки Мўсо барои қавмаш об 
хост, гуфтем: Сангро бо асоят бизан! (Дар 
он лаҳза) дувоздаҳ чашмаи об аз он (санг) 
ба ҷўш омад. Ҳар гурўҳе аз мардум обгир 
ва обхўри худро, дақиқан, шинохтанд. 
Бихўред ва бинўшед аз ризқи Худо, ва(ле) 
дар рўи замин фасодкорона рафтор 
нанамоед! 
61. Ва ҳангоме гуфтед: Эй Мўсо, мо ҳаргиз 
бар як навъ таом сабр нахоҳем кард! Аз 
Парвардигорат бихоҳ, то барои мо аз он чи 
замин, аз қабили сабзӣ, хиёр (бодиринг), 
гандум, наск ва пиёз месабзонад, берун 
оварад! (Мўсо) гуфт: Оё шумо дар ивази 
чизи беҳтар чизи паст ва камарзишеро 
мехоҳед? Пас ба шаҳре фуруд оед, дар он 
ҷо он чи мехоҳед, бароятон фароҳам 
бошад! (Бо ҳамин) хориву нодорӣ бар онҳо 
афканда шуд ва ба ғазабе аз ҷониби 
Худованд гирифтор омаданд. Ин барои он 
буд, ки онҳо ба оятҳои Худованд куфр 
меварзиданд ва паёмбаронро ба ноҳақ ба 
қатл мерасониданд. Ин рафтори онҳо дар 
натиҷаи он буд, ки сар печиданд ва аз ҳад 
таҷовуз мекарданд. 
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ِينَ ٱ ِِنّ ﴿ � ءَ  َّ ِينَ ٱوَ  اَمُنوا َّ  � ىٰ ََّ�ٰ ٱوَ  َهاُدوا ََ 
ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  �َ  ِِٔ� لّ�ٰ ٱوَ  ِ ٱب َِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ  ِخ

جۡ  فَلَُهمۡ  الِحٗ َ�ٰ  َوَعِمَل 
َ
 َوَ�  َرّ�ِهِمۡ  ِعندَ  َُُهمۡ أ

َخذۡ  يذۡ  ٦ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  هِمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ 
َ
 نَاأ

�  لّطورَ ٱ قَُ�مُ فَوۡ  َناَوَرَ�عۡ  َقُ�مۡ مِيَ�ٰ   َمآ  ُخُذوا
� ذۡ ٱوَ  بُِقّو�ٖ  ُ�مَ�ٰ َءاَ�يۡ  وا َُ  لََعلُّ�مۡ  �ِيهِ  َما ُك

ٰ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  ُتمتََوّ�ۡ  ُ�مّ  ٦ َ�ّتُقونَ   َ� فَلَوۡ  رَِكۖ َ�
ِ ٱ ُل فَۡض   ّمِنَ  لَُكنُتم ۥُتهُ َورَۡ�َ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َّ

ِينَ ٱ ُتمُ َعلِمۡ  َولََقدۡ  ٦ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ  ا� َتَدوۡ �ۡ ٱ َّ
�  رَُهمۡ  َناَ�ُقلۡ  ِت رّسبۡ ٱ ِ�  مِنُ�مۡ  َدةً  ُكونُوا ََ ِ  ق

ٰ  َهاَ�ٰ فََجَعلۡ  ٦ �َ  ِِٔ� َ�ٰ   َهايََد�ۡ  َ�ۡ�َ  رَِّما ٗ� نََ�
وۡ  َفَهاَخلۡ  َوَما َِ  قَاَل  يذۡ  ٦ ُمّتقِ�َ لِّلۡ  ِعَظةٗ َو

 ٰ ََ و َ ٱ ِِنّ  ۦٓ مِهِ لَِقوۡ  ُِ َّ  
ۡ
َُُ�مۡ يَأ ن ُِ

َ
 َ�ُوا� تَذۡ  أ

 ۖ ٗة ََ � قَارُوٓ  َ�َق َ�ّتِخُذنَا ا
َ
ُعوذُ  قَاَل  �ۖ ُهُزوٗ  �

َ
ِ  أ ِ ٱب نۡ  َّ

َ
 أ

ُ�ونَ 
َ
�  ٦ هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  أ َا عُ دۡ ٱ قَارُوا  َرّ�َك  ََ

َا يُبَّ�ِ  ۚ  َما َّ ٞ  ِِّ�َها َ�ُقوُل  ۥِِنّهُ  قَاَل  ِ�َ ة ََ  ّ�  َ�َق
ٰ  َ�ۡ�َ  َعَواُنۢ  ٌَ بِ�ۡ  َوَ�  فَارِٞض  � �ۡ ٱفَ  رَِكۖ َ�  َما َعلُوا

ونَ تُؤۡ  َُ َِ ٦  � َا عُ دۡ ٱ قَارُوا َا يُبَّ�ِ  َرّ�َك  ََ  َما َّ
ۚ رَوۡ  ٞ  ِِّ�َها َ�ُقوُل  ۥِِنّهُ  قَاَل  ُ�َها ة ََ ٓ َصفۡ  َ�َق ا  فَاقِعٞ  ءُ ََ
 ﴾٦ ِظَِ�نَ لّ�ٰ ٱ �َُ�ّ  ُ�َهالّوۡ 

62. Бе шак, касоне, ки имон оварданд ва 
онҳое, ки пайрави дини яҳуд ҳастанд ва 
насрониён ва собион, ҳар касе аз онҳо ба Худо 
ва ба рўзи охират имон оварад ва амали нек 
анҷом диҳад, ҳатман, аҷри онҳо дар назди 
Парвардигорашон бошад ва (дигар) на хавфе 
бар онҳо бошад ва на онҳо андўҳгин шаванд. 
63. Эй банӣ Исроил, ба ёд оваред он 
замонеро, ки аз шумо паймон гирифтем ва 
кўҳи Турро бар болои шумо бардоштем ва ба 
шумо гуфтем, ки он чиро ба шумо додаем, 
тавонмандона ва бо ҷиддият баргиред. Ва ба 
ёд оваред он (паём ва мўҳтаво)-еро, ки дар он 
аст, шояд шумо тақво намоед.  
64.Сипас аз он аҳду паймон рўй гардонидед. 
Агар фазлу раҳмати Худованд бар шумо 
намебуд, ҳатман, шумо аз зиёндидагон 
мегаштед. 
65. Ва шумо, дар ҳақиқат, донистед он 
касонеро аз миёнатон, ки дар рўзи шанбе 
таҷовуз (ва мухолифати амри Мо) намуданд. 
Пас (дар он ҳолат) ба онҳо гуфтем: Ба сурати 
маймунҳои манфур ва рондашудае дароед!  
66.Ва он (ҳодиса)-ро барои миллатҳое, ки пеш 
аз он (ҳамаср) ва пас аз он буданд, ибрате ва 
барои парҳезгорон панде гардонидем. 
67. Ва ба ёд оваред он вақтеро, ки Мўсо (ъ) ба 
қавмаш гуфт: Худо шуморо амр менамояд, 
ки говеро забҳ намоед. Гуфтанд: Оё моро 
масхара менамоӣ? Гуфт: Ба Худо паноҳ 
мебарам аз ин ки аз нодонон бошам.  
68. Гуфтанд: Аз Парвардигорат бихоҳ, то 
барои мо баён намояд, ки он (гов) чист? Гуфт: 
(Парвардигорам) мефармояд: Он гов на 
солрафтаву пир ва на чандон хурдсол аст, 
(балки) дар миёни он ду ҳолат қарор дорад. 
Пас он чиро, ки амр шудаед, анҷом диҳед! 
69. Гуфтанд: Парвардигоратро бихон, то 
барои мо баён созад, ки ранги он кадом аст? 
Гуфт: Парвардигорам мегўяд, ки он говест 
зарди якранг, ки бинандагонро хуш месозад.  
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﴿ � َا عُ دۡ ٱ قَارُوا َا يُبَّ�ِ  َرّ�َك  ََ ََ ۡ�َ ٱ ِِنّ  ِ�َ  َما َّ  َق
ٓ  َناَعلَيۡ  َبهَ �ََ�ٰ  ٓ  ِِن يّ�ا ُ ٱ ءَ َشا  قَاَل  ٧ َتُدونَ رَُمهۡ  َّ
ٞ  ِِّ�َها َ�ُقوُل  ۥِِنّهُ  ة ََ  ٱ تُثِ�ُ  َذرُولٞ  ّ�  َ�َق

َ
 َوَ�  َض �ۡ�

َسلَّمةٞ  َث َۡ �َۡ ٱ ِّ �َسۡ  ۚ  ِشَيةَ  ّ�  ُِ �  �ِيَها  نَ �لۡ ٱ قَارُوا
ِ  َت ِجئۡ  � �َۡ ٱب �  َوَما فََذَ�ُوَها ّقِ  ٧ َعلُونَ َ�فۡ  َ�ُدوا
ٰ ٱفَ  اٗس َ�فۡ  تُمۡ َ�َتلۡ  يذۡ  ۖ  ُ�مۡ �َّ ُ ٱوَ  �ِيَها  ّما َِجٞ ُ�ۡ  َّ

ۚ ِضهَ بِبَعۡ  ُ�وهُ ۡ�ِ ٱ نَاَ�ُقلۡ  ٧ تُُمونَ تَ�ۡ  ُكنُتمۡ   ا
ُ ٱ يُۡ�ِ  رَِك َكَ�ٰ  ۡ ٱ َّ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  َوُ�َِ�ُ�مۡ  َ�ٰ َموۡ ر

 ّمِنۢ  قُلُو�ُُ�م قََسۡت  �ُمّ  ٧ قِلُونَ َ�عۡ  لََعلُّ�مۡ 
ٰ  دِ َ�عۡ  ِ ۡ�ِ ٱكَ  فَِ�َ  رَِك َ� وۡ  َجاَرة

َ
َشدّ  أ

َ
ۚ قَسۡ  أ  ينّ  وَٗة

ِ ۡ�ِ ٱ ِمنَ  َُ  رََما َجاَرة  ٱ هُ ِمنۡ  َ�َتَفّج
َ
ۚ َ�ٰ نۡ ۡ�  َهانۡ مِ  ينّ  َُ

جُ َ�َيخۡ  �َّشّقُق  رََما ۡ ٱ هُ ِمنۡ  َُ ٓ ر ۚ َما  رََما َهاِمنۡ  ينّ  ُء
ِۗ ٱ َيةِ َخشۡ  ِمنۡ  بُِط َ�هۡ  ُ ٱ َوَما َّ َّ  ٰ  َ�ّما فِلٍ بَِ�
َ�َتطۡ ۞ ٧ َملُونَ َ�عۡ 

َ
ن َمُعونَ أ

َ
� يُؤۡ  أ  َوقَدۡ  لَُ�مۡ  ِمُنوا

ِ ٱ مَ َكَ�ٰ  َمُعونَ �َسۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  فََِ�قٞ  َ�نَ   �ُمّ  َّ
ِفُونَهُ  َّ  ٧ لَُمونَ َ�عۡ  َوُهمۡ  َ�َقلُوهُ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۥُ�َ

�  يَذا ِينَ ٱ لَُقوا َّ  � � قَارُوٓ  َءاَمُنوا  َخَ�  يذَا َءاَمنّا ا
� قَارُوٓ  ٖض َ�عۡ  َِِ�ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ثُوَ�ُهم ا ُ�َّدِ

َ
ُ ٱ َ�تَحَ  بَِما � َّ 

ٓ  ُ�مۡ َعلَيۡ  فََ�  ۡمۚ َر�ِّ�ُ  ِعندَ  ۦبِهِ  ّجوُ�مِ�َُحا
َ
 أ

 ﴾٧ قِلُونَ َ�عۡ 
 

70. Гуфтанд: Аз Парвардигорат бихоҳ, то 
барои мо баён намояд, ки он чист? Ба ростӣ, 
гов бар мо муштабаҳ (норавшан) гардид ва 
мо, Худо хоҳад, албатта, роҳёфта ҳастем.  
71. Гуфт: Парвардигорам мегўяд, ки он говест, 
ки барои шудгори замин ва обёрии кишт 
омода нагаштааст, (балки баръакс) солим ва 
аз ҳар айбе холӣ мебошад. Гуфтанд: Ҳоло 
ҳақро (ба сурати равшан бароямон) овардӣ. 
Пас аз он говро забҳ намуданд ва наздик ҳам 
буд, ки онро забҳ нанамоянд. 
72. Ва ба ёд оваред он замонеро, ки нафсеро 
ба қатл расонидед ва дар (таҳқиқи кушандаи) 
он ба ҷангу кашмакаш бархостед ва Худованд 
ошкоркунандаи он чизест, ки пинҳон 
менамудед.  
73. Он гоҳ гуфтем: Мурдаро ба порае аз гов (-
и забҳкардаатон) бизанед! Ҳамин тавр 
Худованд мурдагонро зинда месозад ва 
оятҳои худро ба шумо нишон медиҳад, 
бошад ки биандешед. 
74. Пас аз он боз дилҳоятон сахт гашт ва 
акнун онҳо ба монанди санг ё аз он ҳам 
сахттар мебошанд. Ва воқеан ҳам, аз баъзе 
сангҳо наҳрҳои об ҷўш мезанад ва аз сангҳое, 
вақте шикофта мешаванд, об берун меояд ва 
сангҳои дигаре аз бими Худованд ба поин 
меафтанд ва Худованд аз он чи анҷом 
медиҳед, ғофил намебошад. 
75. Оё пас умед мебандед, ки онҳо ба шумо 
бовар кунанд ва имон оваранд, дар ҳоле ки 
гурўҳе аз онҳо сухани Худоро мешуниданд, 
он гоҳ пас аз дарк намудан онро таҳриф (ва 
дигаргун) мекарданд ва онҳо ин корашонро 
худ медонистанд. 
76. Ва ҳангоме ба мўъминон рў ба рў шаванд, 
(ба онҳо) гўянд, ки (мо ҳам) имон овардаем, 
ва (ле) ҳамин ки бо якдигар хилват намоянд, 
(бо сарзаниш ба якдигар) гўянд: Оё шумо ба 
мўъминон дар бораи он чи Худованд бар 
(зарари) шумо кушодааст, сухан мегўед, то 
(дар охират) дар назди Парвардигоратон 
ҳамон чизро бар шумо ҳуҷҷат оваранд? Оё 
(инро) дарк (тааққул) намекунед? 
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وَ ﴿
َ
نّ  َلُمونَ َ�عۡ  َ�  أ

َ
َ ٱ أ  َوَما ونَ �ُِ�ّ  َما لَمُ َ�عۡ  َّ

ّمِّيونَ  ُهمۡ َومِنۡ  ٧ لِنُونَ ُ�عۡ 
ُ
 لَُمونَ َ�عۡ  َ�  أ

َماِ�ّ  ِِّ�ٓ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ
َ
 ٧ َ�ُظّنونَ  ِِّ�  ُهمۡ  ينۡ  أ

ِينَ  لٞ فََو�ۡ  َّ ِ يۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ تُبُونَ يَ�ۡ  ّل
َ
 ُ�مّ  ِديهِمۡ بَِ

ِ ٱ ِعندِ  مِنۡ  َذاَ�ٰ  َ�ُقورُونَ  � لَِيشۡ  َّ وا  اَ�َمنٗ ۦ بِهِ  َ�ُ
ِّما رُّهم لٞ فََو�ۡ  قَلِيٗ�ۖ  يۡ  َكتَبَۡت  ِّ

َ
 لٞ َوَو�ۡ  ِديهِمۡ �

ِّما رُّهم  َ�َمّسنَا لَن َوقَارُوا�  ٧ ِسبُونَ يَ�ۡ  ِّ
ّيامٗ  ِِّ�ٓ  َّارُ ٱ

َ
ۚ ّمعۡ  ا� َذۡ  قُۡل  ُدوَدٗة َّ َ

ِ ٱ ِعندَ  ُ�مۡ � َّ 
ُ ٱ لَِف ُ�ۡ  َفلَن ادٗ َ�هۡ  مۡ  ۥٓۖ َدهُ َ�هۡ  َّ

َ
 َ�ُقورُونَ  أ

ِ ٱ َ�َ  �  ٨ َلُمونَ َ�عۡ  َ�  َما َّ  َكَسَب  َمن بََ�ٰ
َ�ٰ  َسّيِئَةٗ 

َ
ٰ  ۥتُهُ  َٔ َخِطٓ�  ۦبِهِ  َطۡت َوأ ََ و�

ُ
 �َِك فَأ

ۡص 
َ
ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُهمۡ  َّارِ� ٱ ُب َ�ٰ أ ِينَ ٱوَ  ٨ ِ�ُ َّ 

 � ٰ  ِت لَِ�ٰ لّ�ٰ ٱ وََعِملُوا�  َءاَمنُوا ََ و�
ُ
ۡص  �َِك أ

َ
 ُب َ�ٰ أ

ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُهمۡ  ّنةِ� �َۡ ٱ َخذۡ  يذۡ  ٨ ِ�ُ
َ
 قَ مِيَ�ٰ  نَاأ

ٰ ِِسۡ  بَِ�ٓ  َ ٱ ِِّ�  بُُدونَ َ�عۡ  َ�  ِءيَل ََ َّ  ِ يۡ َ�ٰ لۡ ٱَو�  نِ ِ�َ
َۡ لۡ ٱ َوذِي اَسا�ٗ ِِحۡ  ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُق  ِك�ِ َمَ�ٰ ر

�ِيُموا�  انٗ ُحسۡ  رِلّناِس  َوقُورُوا� 
َ
 وََءاتُوا�  ةَ رّصلَوٰ ٱ َوأ

نتُم ّمِنُ�مۡ  قَلِيٗ�  ِِّ�  تُمۡ تََوّ�ۡ  ُ�مّ  ةَ رّزَكوٰ ٱ
َ
 َوأ

  ﴾٨ َُِضونَ ّمعۡ 

77. Оё магар яҳудиён намедонанд, ки Худо 
тамоми он чиро, ки пинҳон ва ё ошкор 
месозанд, медонад? 
78. Ва дар миёни яҳудиён мардуми нохонда 
ва бесаводе вуҷуд доранд, ки аз китоби (худ) 
ба ҷуз орзуҳо чизеро намедонанд ва онҳо 
беш аз ин нестанд, ки гумонпардозӣ 
мекунанд. 
79. Пас вой бар (ҳоли) касоне, ки китобро 
бо дастони худ менависанд, он гоҳ мегўянд, 
ки ин аз назди Худост, то аз тариқи он 
арзиши ночиз (-и дунё)-ро ба даст оваранд! 
Пас вой барои онҳо ба хотири чизе, ки 
дастонашон навиштааст ва вой бар онҳо 
барои он чизе, ки ба даст меоваранд! 
80. Ва гуфтанд: Ба ҷуз чанд рўзи башуморе 
оташи дўзах моро намерасад. Бигўй: Оё дар 
назди Худованд аҳде ба даст овардаед? Ва 
(агар паймоне гирифта бошед), Худо 
ҳаргиз аҳди худро хилоф наменамояд. 
Балки бар Худованд чизеро мегўед, ки 
намедонед. 
81. Оре, ҳар касе бадие касб намояд ва 
гуноҳаш ўро (дар худ) фаро гирад, бешак, 
онҳо ёрони оташ мебошанд ва дар он 
ҷовидона боқӣ мемонанд.  
82. Ва (аммо) касоне, ки имон овардаанд ва 
амалҳои нек анҷом додаанд, онҳо ёрони 
биҳишт буда, ҷовидона дар он бошанд. 
83. Ва ба ёд овар он замонеро, ки аз банӣ 
Исроил паймон гирифтем, ки ба ҷуз Аллоҳ 
касеро парастиш накунед ва бо падару 
модари худ ва ҳамчунин бо хешовандон, 
ятимон ва бенавоён некӣ намоед! Ва бо 
мардум некў бигўед ва намозро барпо 
доред ва закотро бидиҳед! Пас аз он, ба ҷуз 
гурўҳи андаке, шумо ба паймони худ пушт 
ниҳодед, дар ҳоле ки эъроз менамудед. 
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َخذۡ  يذۡ ﴿
َ
 فُِكونَ �َسۡ  َ�  َقُ�مۡ مِيَ�ٰ  نَاأ

 ٓ ۡ  َوَ�  َءُ�مۡ دَِما نُفَسُ�م ُجونَ َِ َُ
َ
 ّمِن أ

قۡ  ُ�مّ  َُِ�مۡ دَِ�ٰ 
َ
رۡ أ نتُمۡ  ُ�مۡ ََ

َ
 ُ�مّ  ٨ َهُدونَ �َشۡ  َوأ

نتُمۡ 
َ
ٰ  أ نُفَسُ�مۡ  تُلُونَ َ�قۡ  ءِ ُؤَ�ٓ ََ

َ
ۡ  أ َُ  َُِجونَ َو

ٰ  َِهِمۡ دَِ�ٰ  ّمِن ّمِنُ�م افََِ�قٗ  ََ ونَ تَ َُ  هِمَعلَيۡ  َه
 ِ   ين نِ َ�ٰ ُعدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱب

ۡ
َ�ٰ  تُوُ�مۡ يََ

ُ
ىٰ أ  ُدوُهمۡ تَُ�ٰ  ََ

مٌ  وَُهوَ  َّ اُجُهمۚۡ ِِخۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُ�َ َ�تُؤۡ  ََ
َ
 مِنُونَ أ

ونَ َوتَ�ۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِض بِبَعۡ  َُ  َ�َما ٖض� بِبَعۡ  ُف
ٰ  َعُل َ�فۡ  َمن ءُ َجَزآ   ِ�  يٞ ِخزۡ  ِِّ�  مِنُ�مۡ  رِكَ َ�

ِ يَوٰ �َۡ ٱ ۖ ّ��ۡ ٱ ة ّدونَ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ َو�َوۡ  يَا ََ َشدِّ  َِِ�ٰ  يُ
َ
 أ

ُ ٱ َوَما َذاِب� عَ لۡ ٱ  ٨ َملُونَ َ�عۡ  َ�ّما فِلٍ بَِ�ٰ  َّ
 ََٰ و�

ُ
ِينَ ٱ �ِكَ أ � شۡ ٱ َّ ُوا ِ  يَاّ��ۡ ٱ ةَ يَوٰ �َۡ ٱ َ�َ ةِ� �ٱب ََ  ِخ

ونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعَذاُب لۡ ٱ ُهمُ َ�نۡ  ُ�َّفُف  فََ�   يُنَ�ُ
ََ  نَاَءاتَيۡ  َولََقدۡ  ٨ و  مِنۢ  نَاَوَ�ّفيۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُِ
ِ َ�عۡ  ِ  ۦِده َُّسِل� ٱب َۡ  نَ �ۡ ٱ ِعيَ�  نَاوََءاتَيۡ  ر  �َمَ َِ

يّدۡ  تِ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ
َ
وحِ  هُ َ�ٰ َو� َُ ِ فَُ�َّما ُقُدِس� لۡ ٱ ب

َ
 أ

 ٓ نُفُسُ�مُ  َوىٰ َ�هۡ  َ�  بَِما رَُسوُلۢ  َءُ�مۡ َجا
َ
 أ

 تُلُونَ َ�قۡ  اَوفََِ�قٗ  تُمۡ َكّذ�ۡ  اَ�َفَِ�قٗ  ُ�مۡ َ�ۡ تَكۡ سۡ ٱ
٨  � ُ ٱ ّلَعنَُهمُ  لبَ  ُفۢ�ۚ ُغلۡ  قُلُو�ُنَا َوقَارُوا َّ 

 ﴾٨ مِنُونَ يُؤۡ  ّما َ�َقلِيٗ�  َِهِمۡ بُِ�فۡ 

84. Ва боз ба ёд оваред он вақтеро, ки аз 
шумо паймон гирифтем, ки хуни 
якдигарро нарезед ва худро аз шаҳру 
диёратон берун наронед. Дар он ҳолат 
иқрор намудед ва шумо шоҳиди баста 
шудани он паймон будед.  
85. Ҳоло бошад, инак, шумо якдигарро 
мекушед ва дастае аз ҳамқавмонатонро аз 
сарзамини худ берун меронед. Дар гуноҳу 
таҷовуз бар зидди онҳо бо якдигар ҳамкорӣ 
менамоед. Ва агар ба (сурати) асироне ба 
наздатон оянд, барои озодии онҳо фидя 
мепардозед. Ва аслан берун рондани онҳо 
бар шумо ҳаром буд. Оё пас шумо ба баъзе 
(аҳкоми) китоб имон меоваред ва ба баъзе 
дигараш кофир мешавед? Пас чист ҷазои 
он касе аз шумо, ки чунин коре анҷом 
диҳад, ба ҷуз хорӣ дар зиндагонии дунё ва 
рўзи қиёмат бошад, онҳо ба сахттарин азоб 
баргардонида мешаванд? Ва Худо аз он чи 
анҷом медиҳед, ғофил намебошад. 
86. Онҳо касоне мебошанд, ки зиндагонии 
ин ҷаҳонро дар ивази охират ба даст 
овардаанд. Пас на азоб аз онҳо сабук сохта 
мешавад ва на ба онҳо ёрие расонида 
мешавад. 
87. Мо, дар ҳақиқат, ба Мўсо китобро додем 
ва пас аз ў расулони Худро равона намудем 
ва ба Исо писари Марям оятҳои равшане 
додем ва ўро бо Рўҳулқудус (Ҷабраил (ъ)) 
таъйид намудем. Оё пас ҳар боре 
фиристодае барои шумо он (паём ва 
аҳкоме)-ро биоварад, ки нафсҳоятон онро 
напазирад, аз қабули он истикбор меварзед 
ва дар натиҷа гурўҳеро дурўғ шуморида ва 
гурўҳи дигарро ба қатл мерасонед? 
88. Ва гуфтанд: Дилҳои мо бастааст, балки 
Худованд онҳоро ба сабаби куфрашон 
лаънат намудааст, пас каме аз онҳо имон 
меоваранд. 
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ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  ٞب كَِ�ٰ  َءُهمۡ َجآ  َورَّما﴿ قٞ  َّ َصّدِ ُِ 
�  َمَعُهمۡ  رَِّما  َ�َ  تُِحونَ تَفۡ �َسۡ  ُل َ�بۡ  مِن َوَ�نُوا

ِينَ ٱ وا�  َّ َُ فُوا�  ّما َءُهمَجآ  َفلَّما َ�َف ََ  َع
 � وا َُ ِ ٱ نَةُ َفلَعۡ  ۦۚ بِهِ  َ�َف ٰ لۡ ٱ َ�َ  َّ َِ�نَ َ�  ٨ فِ

� وۡ َ�َ شۡ ٱ َسَمابِئۡ  نُفَسُهمۡ  ۦٓ بِهِ  ا
َ
ن أ

َ
� يَ�ۡ  أ وا َُ  بَِمآ  ُف

نَزَل 
َ
ُ ٱ أ ن يًاَ�غۡ  َّ

َ
َِل  أ ُ ٱ ُ�َ�ّ ٰ  ۦلِهِ فَۡض  مِن َّ َ�َ 

ٓ  َمن ِ  مِنۡ  ءُ �ََشا ٓ  ۦۖ ِعبَادِه ٰ  بَِغَضٍب  ُءوَ�بَا َ�َ 
ٰ َورِلۡ  َغَضٖب�  ِه�ٞ  َعَذابٞ  فَِِ�نَ َ� ا ٩ ِّ  يذَ

�  رَُهمۡ  �ِيَل  ٓ  َءامِنُوا   بَِما
َ
ُ ٱ نَزَل أ َّ  �  بَِمآ  مِنُ نُؤۡ  قَارُوا

نزَِل 
ُ
ونَ َو�َ�ۡ  نَاَعلَيۡ  أ َُ ٓ  بَِما ُف  وَُهوَ  ۥَءهُ َوَرا
قٗ  قّ �َۡ ٱ َصّدِ  تُلُونَ َ�قۡ  َفلِمَ  قُۡل  َمَعُهۡمۗ  رَِّما اُِ

�
َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ بِيَا  ٩ مِنِ�َ ّمؤۡ  ُكنتُم ِِن ُل َ�بۡ  مِن َّ

ٰ  َءُ�مَجآ  َولََقدۡ ۞ ََ ِ  ّمو  ُ�مّ  تِ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب
َذۡ ٱ ِ َ�عۡ  مِنۢ  َل عِجۡ لۡ ٱ ُ�مُ َّ نتُمۡ ۦ ِده

َ
 ٩ لُِمونَ َ�ٰ  َوأ

َخذۡ  يذۡ 
َ
 لّطورَ ٱ قَُ�مُ فَوۡ  نَاَورََ�عۡ  َقُ�مۡ مِيَ�ٰ  نَاأ

 � ٓ  ُخُذوا �ۖ سۡ ٱوَ  بُِقّو�ٖ  ُ�مَ�ٰ َءاَ�يۡ  َما  قَارُوا�  َمُعوا
ۡ�ِ  نَاوََعَصيۡ  نَاَسِمعۡ 

ُ
� َوأ  َل عِجۡ لۡ ٱ قُلُو�ِهِمُ  ِ�  �ُوا

  َسَمابِئۡ  قُۡل  َِهِمۚۡ بُِ�فۡ 
ۡ
َُُ�ميَأ ٰ  ۦٓ بِهِ  ُِ  نُُ�مۡ ِِيَ�

 ﴾٩ مِنِ�َ ّمؤۡ  ُكنتُم ِِن
 

89. Ва вақте онҳоро китобе аз назди Худо 
омад, ки мўҳтавои аслии Тавротро тасдиқ 
менамуд ва пеш аз ин ҳам бар зидди 
касоне, ки кофир буданд, талаби фатҳу 
пирўзӣ мекарданд, ва ҳангоме ки онҳоро 
ҳамон паёмбаре омад, ки ўро шинохта 
буданд, ба ў куфр варзиданд. Пас лаънати 
Худо бар кофирон бод!  
90.Чӣ бад аст он чизе, ки худро ба он 
фурўхтаанд, ки ба (китоби) фиристодаи 
Худо, дар натиҷаи ҳасад бурдан ба ин ки 
Худо аз фазли Худ бар бандагони хостааш 
чизе фуруд оварад, кофир шуданд. Пас бо 
ғазабе рўи ҳам гирифтор гаштанд ва барои 
кофирон азоби хорсозандае бошад. 
91. Ва чун ба онҳо гуфта шавад, ки ба 
(китоби) фиристодаи Худованд имон 
оваред, гўянд: Ба он чи бар мо нозил 
шудааст (Таврот), имон меоварем ва ба он 
чи пас аз он нозил шуда (Қуръон), куфр 
меварзанд, дар ҳоле ки он ҳақ ва 
тасдиқкунандаи китоби ҳамроҳи онҳост. 
Бигў: Пас чаро паёмбарони Худоро пеш аз 
ин мекуштед, агар (ба ҳамон китоби 
худатон ҳам) имон дошта бошед? 
92. Ва дар ҳақиқат, Мўсо бо оятҳои равшане 
ба сўи шумо омад, (вале) пас аз вай шумо 
гўсоларо парастиш намудед, дар ҳоле ки 
ситамгор будед. 
93. Ва ба ёд оваред он замонеро, ки 
паймони шуморо гирифтем ва кўҳи Турро 
ба болои сари шумо бардоштем ва гуфтем: 
Он чиро, ки ба шумо додаем, бо ҷиддият ва 
мустаҳкам баргиред ва фармонбардорона 
паёмҳои онро бипазиред! Гуфтанд: 
Шунидем, вале аз фармонат сар кашидем 
ва дилҳои онҳо ба муҳаббати гўсола ба 
сабаби куфрашон лабрез сохта шуд. Бигў: 
Чӣ бад аст он имоне, ки шуморо ба 
парастиши гўсола амр намояд, агар 
мўъмин бошед! 
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ةُ �ٱ ّ�ارُ ٱ َلُ�مُ  َ�نَۡت  ِِن قُۡل ﴿ ََ ِ ٱ ِعندَ  ِخ َّ 
�  َّاِس ٱ ُدونِ  ّمِن َخارَِصةٗ  ۡ ٱ َ�تََمّنُوا  ِِن َت َموۡ ر

بَدَۢ  هُ َ�تََمّنوۡ  َولَن ٩ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنتُمۡ 
َ
 بَِما ��

يۡ  قَّدَمۡت 
َ
ُ ٱوَ  ِديهِمۚۡ � َّ  ۢ ِ  َعلِيُم ٰ ٱب َّ  ٩ لِِم�َ ل

َِجَدّ�ُهمۡ  َّ حۡ  َو
َ
ٰ  َّاِس ٱ َََص أ  َومِنَ  �ٖ َحيَوٰ  َ�َ

ِينَ ٱ َّ  َ�ۡ
َ
�ۚ أ َحُدُهمۡ  يََودّ  ُ�وا

َ
َُ  رَوۡ  أ لۡ  ُ�َعّم

َ
 َسنَةٖ  َف �

ن َعَذابِ لۡ ٱ مِنَ  ۦزِِحهِ بُِمزَحۡ  ُهوَ  َوَما
َ
ۗ  أ ََ  ُ�َعّم

ُ ٱوَ  َّ  ۢ  َ�نَ  َمن ُقۡل  ٩ َملُونَ َ�عۡ  بَِما بَِصُ�
ٰ  ۥنَّزَ�ُ  ۥَفإِنّهُ  �َل ّلِـِجۡ�ِ  �َعُدوّٗ   نِ �ِإِذۡ  بِكَ قَلۡ  َ�َ

ِ ٱ قٗ  َّ َصّدِ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ىَوُهدٗ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�َ  رَِّما اُِ
ِ  �َعُدوّٗ  َ�نَ  َمن ٩ مِنِ�َ ُمؤۡ رِلۡ  ّ ِ َّ  ٰ ََ  ۦ�َِكتِهِ َوَم

ٰ  �َل وَِجۡ�ِ  ۦَورُُسلِهِ  َ ٱ فَإِنّ  َل َومِيَكٮ  َعُدوّٞ  َّ
ٰ ّلِلۡ  َِ�نَ َ� َ  َولََقدۡ  ٩ فِ َۡ نَز

َ
ٓ أ  تِ َءاَ�ٰ  كَ َِِ�ۡ  ا

َُ يَ�ۡ  َوَما ٖت� َ�ّيَِ�ٰ  ٓ  ُف وَ  ٩ ِسُقونَ �َٰ لۡ ٱ ِِّ�  بَِها
َ
 أ

َّما ُُ  ٰ َِ�قٞ  ۥّ�بََذهُ  ادٗ َ�هۡ  َهُدوا� َ�  بَۡل  ُهم� ّمِنۡ  فَ
 ۡ�

َ
ٓ  َورَّما ١ مِنُونَ يُؤۡ  َ�  َ�ُُهمۡ أ  ولٞ رَسُ  َءُهمۡ َجا

ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  قٞ  َّ َصّدِ َِ�قٞ  َ�بَذَ  َمَعُهمۡ  رَِّما ُِ  فَ
ِينَ ٱ ّمِنَ  َّ  � وتُوا

ُ
ِ ٱ َب كَِ�ٰ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ َّ  ٓ  ءَ َوَرا

ّ�ُهمۡ  ُظُهورِهِمۡ 
َ
 ﴾١ َلُمونَ َ�عۡ  َ�  َكَ

 

94. Бигў, агар сарои охират дар назди 
Худованд танҳо барои шумост ва ҳеҷ каси 
дигаре дар он шарики шумо нест, пас 
маргро орзу намоед, агар ростгў бошед! 
95. Вале ҳаргиз онҳо ба сабаби аъмоле, ки 
анҷом додаанд, маргро орзу нахоҳанд 
кард ва Худованд ба ҳоли ситамгарон огоҳ 
аст. 
96. Ва бешак, онҳоро ҳаристарини 
мардум бар зиндагонӣёбӣ ва (ҳатто) аз 
касоне, ки ширк варзидаанд. Ҳар кадоми 
онҳо дўст медорад, ки ҳазор сол умр 
бинад, вале он умри дароз низ ўро аз азоб 
дурсозанда набошад ва Худованд ба он чи 
анҷом медиҳанд, биност. 
97. Бигў: Касе душмани Ҷабраил бошад, 
пас ў Қуръонро бо изни Худованд бар 
дили ту фуруд овардааст, ки 
тасдиқкунандаи он (китобҳо)-и пеш аз 
худ ва роҳи рост ва муждае барои 
мўъминон аст. 
98. Касе душмани Худо, фариштагони Ў, 
фиристодагони Ў ва Ҷабраилу Микоил 
бошад, пас Худо душмани кофирон 
мебошад. 
99. Дар ҳақиқат, оятҳои равшане ба сўи ту 
нозил намудем ва ба ҷуз фосиқон касе ба 
он куфр намеварзад. 
100. Оё ҳар боре, ки аҳде банданд, гурўҳе 
аз онҳо онро дур меандозанд? Балки 
бештари онҳо (яҳудиён) имон 
намеоваранд. 
101. Ва чун паёмбаре аз ҷониби Худо ба 
сўи онҳо омад, дар ҳоле ки китоби ба 
ҳамроҳ доштаи онҳоро низ тасдиқ 
мекард, гурўҳе аз аҳли Китоб китоби 
Худоро ба пушти худ афканданд, гўё ин 
ки (онро аслан) намедонанд. 
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� ٱوَ ﴿ � َ�تۡ  َما ّ�بَُعوا ٰ  ِط�ُ رّشَ�ٰ ٱ لُوا لۡ  َ�َ  ِك ُِ
ََ  َوَما َنۖ َ�ٰ ُسلَيۡ   ِ�نّ َوَ�ٰ  نُ َ�ٰ ُسلَيۡ  َ�َف

�  ِط�َ رّشَ�ٰ ٱ وا َُ حۡ ٱ َّاَس ٱ ُ�َعلُِّمونَ  َ�َف  ََ رّسِ
 ٓ نزَِل  َوَما

ُ
ۡ ٱ َ�َ  أ وَت َ�ٰ  بِبَابَِل  َملََكۡ�ِ ر َُ 

وَتۚ َوَ�ٰ  َحدٍ  ِمنۡ  ُ�َعلَِّمانِ  َوَما َُ
َ
 َ�ُقوَ�ٓ  َحّ�ٰ  أ

ۖ تَ�ۡ  فََ�  نَةٞ فِتۡ  نُ َ�ۡ  ِِّ�َما َۡ  ُهَمامِنۡ  َ�يَتََعّلُمونَ  ُف
َِّقُو َما ۡ ٱ �َۡ�َ  ۦبِهِ  نَ ُ�َف َۡ ر  ُهم َوَما ۦۚ ِجهِ َوَزوۡ  ءِ َم

 ٓ َحدٍ  ِمنۡ  ۦبِهِ  ّرِ�نَ بَِضا
َ
ِۚ ٱ نِ �ِإِذۡ  ِِّ�  أ َّ 

 َولََقدۡ  يَنَفُعُهمۚۡ  َوَ�  يَُ�ُّهمۡ  َما َو�َتََعّلُمونَ 
 � ٰ شۡ ٱ رََمنِ  َعلُِموا ٮ ََةِ �ٱ ِ�  ۥَ�ُ  َما هُ َ�َ  مِنۡ  ِخ

وۡ  َما َس َوَ�ِئۡ  ٖق� َخَ�ٰ  َ�َ � نُفَسُهمۚۡ ۦ ٓ بِهِ  ا
َ
�  رَوۡ  أ  َ�نُوا

ّ�ُهمۡ  َورَوۡ  ١ لَُمونَ َ�عۡ 
َ
�  � � ّ�َقوۡ ٱوَ  َءاَمنُوا  رََمثُو�َةٞ  ا

ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  �  لّوۡ  َخۡ�ٞۚ  َّ  ١ لَُمونَ َ�عۡ  َ�نُوا
 ٰ ّ�َهاََ

َ
ِينَ ٱ َ َّ  � �  َ�  َءاَمنُوا �  ِعنَاَ�ٰ  َ�ُقورُوا  َوقُورُوا

َۡ ٱ �ۗ سۡ ٱوَ  نَانُظ ٰ َورِلۡ  َمُعوا ِ�مٞ  َعَذاٌب  فَِِ�نَ َ�
َ
 ١ أ

ِينَ ٱ يََودّ  ّما َّ  � وا َُ هۡ  ِمنۡ  َ�َف
َ
 َوَ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ

ۡ ٱ ن �ِ�َ ُمۡ�ِ ر
َ
َل  أ  ّمِن َخۡ�ٖ  ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  ُ�َ�ّ

ُ ٱوَ  ّر�ُِّ�مۚۡ  َّ  ۡ�َ ُّ ٓ  َمن ۦتِهِ بََِۡ�َ  تَ ۚ �ََشا  ُء
ُ ٱوَ    ﴾١ َعِظيمِ لۡ ٱ لِ َفضۡ لۡ ٱ ذُو َّ

102. Ва (баръакс) аз чизе пайравӣ ва 
пайгирӣ намуданд, ки шайтонҳо онро дар 
аҳди Сулаймон мехонданд. Ва (худи) 
Сулаймон куфр наварзидааст, валекин 
шайтонҳо кофир шуданд, (зеро) сеҳрро ба 
мардум меомўхтанд. Ва ба ду фаришта: 
Ҳорут ва Морут дар (сарзамини) Бобул 
(сеҳре) нозил карда нашудааст. Ва онҳо (ду 
фаришта) ба касе (онро) омўзиш 
намедоданд, то он ки ба ў бигўянд: Мо, 
воқеан ҳам, фитна (мояи озмоиш ва 
гирифторӣ) ҳастем, пас кофир нашав! Пас 
аз он мардум аз онҳо чизеро меомўхтанд, 
ки ба воситаи он миёни мард ва ҳамсараш 
ҷудоӣ меоварданд ва албатта, онҳо бо ин 
кори худ ба касе наметавонистанд зарар 
бирасонанд, магар бо изн ва хости Худо. Ва 
чизеро меомўхтанд, ки ба худашон зарар 
мерасонд ва нафъе намебахшид. Онҳо дар 
ҳақиқат, дониста буданд, ки ҳар касе онро 
ба даст овардааст, дар охират ҳеҷ баҳрае 
надорад. Ниҳоят бад аст он чизе, ки худро 
ба он фурўхтаанд, агар (бадӣ ва зиёни онро) 
медонистанд. 
103. Ва агар онҳо, дар ҳақиқат, имон 
меоварданд ва тақво (худотарсӣ) 
мекарданд, ҳатман, аҷру подоше, ки аз 
назди Худо аст, (барояшон) беҳтар буд, агар 
медонистанд. 
104. Эй касоне, ки имон овардаед, (ҳангоми 
муроҷиат ба Расули Худо (с)) «роъино» 
(моро риоя кун) нагўед, балки «унзурно» 
(нозири ҳоли мо бош) бигўед ва фармон 
баред ва барои кофирон азоби дардноке 
бошад! 
105. Касоне, ки кофир шудаанд, чи аз аҳли 
Китоб ва чи аз мушрикон, намехоҳанд, ки 
бар шумо аз ҷониби Парвардигоратон 
хайре фиристода шавад, вале Худованд 
раҳматашро ба ҳар касе бихоҳад, ихтисос 
медиҳад ва Худованд соҳиби фазли бузург 
аст. 
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وۡ  َءايَةٍ  نۡ مِ نَنَسخۡ  َما۞﴿
َ
  نُنِسَها أ

ۡ
 ِ�َۡ�ٖ  تِ نَأ

ٓ ّمِنۡ  وۡ  َها
َ
ۗ مِثۡ  أ ٓ رَمۡ  لَِها

َ
نّ  لَمۡ َ�عۡ  �

َ
َ ٱ أ َّ  ٰ َ�َ  ِ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ّ

 ٌَ رَمۡ  ١ قَِدي
َ
نّ  لَمۡ َ�عۡ  �

َ
َ ٱ أ لۡ  ۥَ�ُ  َّ  ُك ُِ

 ٱوَ  تِ َ�ٰ رّسَ�ٰ ٱ
َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن َلُ�م َوَما ِض� �ۡ� َّ 

مۡ  ١ نَِص�ٍ  َوَ�  َوِ�ّٖ  مِن
َ
ن تَُِ�ُدونَ  أ

َ
 لُوا�  َٔ �َۡ�  أ

ٰ  ُس�َِل  َكَما رَُسولَُ�مۡ  ََ و ۗ َ�بۡ  مِن ُِ  َوَمن ُل
ِ  ََ ُ�فۡ لۡ ٱ يَتَبَّدلِ  ٓ  َضّل  َ�َقدۡ  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب  ءَ َسَوا

هۡ  ّمِنۡ  َكثِ�ٞ  َودّ  ١ رّسبِيلِ ٱ
َ
 رَوۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ

ّدونَُ�م َُ  اَحَسدٗ  ُكّفاًرا نُِ�مۡ ِِيَ�ٰ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  يَ
نُفِسهِم ِعندِ  ّمِنۡ 

َ
ۖ �َۡ ٱ رَُهمُ  تَبَّ�َ  َما دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  أ  ّق

� �ۡ ٱفَ  � ۡص ٱوَ  ُفوا   َحّ�ٰ  َفُحوا
ۡ
ُ ٱ ِ�َ يَأ َّ  ِۡ

َ
ِ بِأ  ِِنّ  ۦٓۗ َِه

َ ٱ َّ  ٰ َ�َ  ِ �  ١ َقِديَٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ّ �ِيُموا
َ
 ةَ رّصلَوٰ ٱ َوأ

ۚ رّزَكوٰ ٱ وََءاتُوا�  �  َوَما ةَ وا ُِ   ُ�َقّدِ
َ
 ّمِنۡ  نُفِسُ�مِ�

ِۗ ٱ ِعندَ  َ�ُِدوهُ  َخۡ�ٖ  َ ٱ ِِنّ  َّ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما َّ
�  ١ بَِص�ٞ   َ�نَ  َمن ِِّ�  ّنةَ �َۡ ٱ ُخَل يَدۡ  لَن َوقَارُوا
وۡ  ُهوًدا

َ
ٰىۗ نََ�ٰ  أ َما�ِّيُهۡمۗ  َك تِلۡ  ََ

َ
 َهاتُوا�  قُۡل  أ

 َۡ �  ١ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنتُمۡ  ِِن نَُ�مۡ َ�ٰ بُ  َمنۡ  بََ�ٰ
سۡ 

َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ ّ جۡ  ۥٓ فََلهُ  ِسنٞ ُ�ۡ  وَُهوَ  َِ

َ
هُ أ  ۥَُ

 َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  هِمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َوَ� ۦ َرّ�ِهِ  ِعندَ 
١﴾ 

106. Ҳар оятеро, ки мансух (бекор) 
намоем ва ё онро аз ёдат бизудоем, 
беҳтар аз он (ва) ё монанди онро 
меоварем. Оё намедонӣ, ки Худованд бар 
ҳар чизе тавоност?  
107. Оё намедонӣ, ки Худованд мулки 
осмонҳо ва заминро дар ихтиёри худ 
дорад ва шуморо ба ҷуз Худованд 
сарпараст ва ёваре набошад? 
108. Ё мехоҳед ҳамон гуна ки Мўсо (ъ) 
пеш аз ин пурсида мешуд, 
Паёмбаратонро бипурсед ва ҳар касе 
имонро бо куфр иваз намояд, дар 
ҳақиқат, аз роҳи рост бероҳ гаштааст. 
109. Бисёре аз аҳли Китоб орзу доранд, ки 
шуморо пас аз имонатон кофир 
гардонанд (ва) ин аз рўи ҳасади нафсашон 
пас аз равшан шудани ҳақ барояшон 
мебошад. Пас авфу гузашт намоед, то 
Худованд амрашро бароятон биоварад. 
Албатта, Худованд бар ҳар чизе тавоност. 
110. Намозро барпо доред ва закотро 
бидиҳед ва ҳар хайре, ки барои худ аз 
пеш мефиристед, онро дар назди Худо 
ҳатман, хоҳед ёфт. Бешак, Худованд ба он 
чи анҷом медиҳед, биност. 
111. Ва гуфтанд: Ба ҷуз яҳудӣ ва ё насронӣ 
ҳаргиз касе дохили биҳишт намегардад. 
Инҳо орзуҳои онҳо мебошанд. Бигў: Агар 
дар ин даъвоятон ростгў бошед, пас 
далели худро биоваред!  
112. Оре, ҳар касе худро таслими Худо 
намояд, дар сурате, ки (мўъмини) 
некўкор бошад, пас аҷри ў дар назди 
Парвардигораш мебошад ва на хавфе бар 
онҳост ва на ғамгин мегарданд. 



        

           Тарҷумаи Қурони Карим                                                           18                                         Сураи Бақара 
 

 

ىٰ ََّ�ٰ ٱ َستِ َليۡ  ُهودُ ۡ�َ ٱ َوقَالَتِ ﴿ ََ  ٰ  ءٖ َ�ۡ  َ�َ
ىٰ ََّ�ٰ ٱ َوقَالَتِ  ٰ  ُهودُ ۡ�َ ٱ َستِ لَيۡ  ََ  ءٖ َ�ۡ  َ�َ

ِينَ ٱ قَاَل  رَِك َكَ�ٰ  َبۗ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لُونَ َ�تۡ  وَُهمۡ  َّ  �َ 
ُ ٱفَ  رِهِمۚۡ قَوۡ  َل مِثۡ  َلُمونَ َ�عۡ   مَ يَوۡ  نَُهمۡ بَيۡ  ُ�مُ َ�ۡ  َّ

�  �ِيَما َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ  َوَمنۡ  ١ تَلُِفونَ َ�ۡ  �ِيهِ  َ�نُوا
ظۡ 

َ
ِ ٱ ِجدَ َمَ�ٰ  ّمنَعَ  ِِّمن لَمُ أ ن َّ

َ
ََ يُذۡ  أ  �ِيَها َك

ٓۚ  ِ�  َوَسَ�ٰ  ۥُمهُ سۡ ٱ ابَِها ََ ٰ  َخ ََ و�
ُ
ِ أ  رَُهمۡ  َ�نَ  َما كَ �

ن
َ
ٓ يَدۡ  أ  يٞ ِخزۡ  يَاّ��ۡ ٱ ِ�  رَُهمۡ  �ِفَِ�ۚ َخآ  ِِّ�  ُخلُوَها

ََةِ �ٱ ِ�  َورَُهمۡ  ِ  ١ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  ِخ ّ َِ  َو
ۡ ٱ ۡ ٱوَ  قُ َمۡ�ِ ر �ۡ  َُِبۚ َمغۡ ر

َ
ِۚ ٱ هُ وَجۡ  َ�ثَمّ  تَُوّلوا�  نََمافََ َّ 

َ ٱ ِِنّ  ُ  ١ َعلِيمٞ  ِسعٌ َ�ٰ  َّ � َوقَار َذَ ٱ وا ُ ٱ َّ  �ۗ َوَ�ٗ  َّ
 ٱوَ  تِ َ�ٰ رّسَ�ٰ ٱ ِ�  َماۥ ّ�ُ  بَل ۥۖ نَهُ َ�ٰ ُسبۡ 

َ
 ُ�ّٞ  ِض� �ۡ�

ٰ  ۥّ�ُ  ٰ رّسَ�ٰ ٱ بَِديعُ  ١ نِتُونَ َ�  ٱوَ  تِ َ�
َ
ا ِض� �ۡ�  يذَ

 ٰ ََ ِۡ  قَ
َ
 ١ َ�يَُكونُ  ُ�ن ۥَ�ُ  َ�ُقوُل  فَإِّ�َما �َٗ أ

ِينَ ٱ َوقَاَل  َ  َلُمونَ َ�عۡ  َ�  َّ ُ ٱ يَُ�ّلُِمنَا َ� وۡ ر وۡ  َّ
َ
 أ

 
ۡ
ٓ تَأ ۗ  تِينَا ِينَ ٱ قَاَل  رِكَ َكَ�ٰ  َءايَةٞ  َل ّمِثۡ  لِهِمَ�بۡ  مِن َّ
 �ٖ لَِقوۡ  تِ َ�ٰ �ٱ بَّيّنا َقدۡ  قُلُو�ُُهۡمۗ  بََهۡت �ََ�ٰ  رِهِۡمۘ قَوۡ 

رۡ  ِِّ�آ  ١ يُوقِنُونَ 
َ
ِ  كَ َ�ٰ َسلۡ أ َٗ  ��َِش�ٗ  قِّ �َۡ ٱب  �ۖ َونَِذي

ۡص  َ�نۡ  ُل  َٔ �ُۡ�  َوَ� 
َ
 ﴾١ ِحيمِ �َۡ ٱ بِ َ�ٰ أ

  

113. Яҳудиён гуфтанд, ки насоро бар чизе 
(аз ҳақ) намебошанд ва насрониён гуфтанд, 
ки яҳуд бар чизе (аз ҳақ) намебошад, дар 
ҳоле ки онҳо Китобро тиловат менамоянд. 
Ва ҳамин тавр, ба монанди сухани онҳо 
гуфтанд он касоне, ки намедонанд. Пас 
Худо дар миёни онҳо рўзи қиёмат дар он 
чизе, ки дар бораи он ихтилоф доранд, 
ҳукм менамояд. 
114. Ва кӣ метавонад золимтар аз касе 
бошад, ки аз зикри номи Худованд дар 
масҷидҳои Худо манъ намояд ва дар хароб 
сохтани онҳо талош варзад? Инҳо ҳаққи 
дохил шудан дар он масҷидҳоро надоранд, 
магар бимнокона. Дар дунё барояшон хорӣ 
ва дар охират азоби бузурге бошад.  
115. Машриқу мағриб аз они Худо ҳастанд, 
пас ба ҳар куҷо, ки рўй оваред, онҷо ваҷҳ 
(ризо)-и Худост. Худованд, бешак, 
фарогиру доност. 
116. Ва гуфтанд, ки Худо фарзанд дорад. 
Пок аст Ў, балки тамоми он чи дар осмонҳо 
ва замин аст, аз они Ўст. Ҳама 
фармонбардори Ўянд.  
117.Офаридагори осмонҳо ва замин аст ва 
чун кореро бихоҳад, ба он мегўяд, ки 
«бош», дарҳол он ба вуҷуд меояд. 
118. Ва гуфтанд касоне, ки намедонад (яъне 
мушрикон): Чаро Худо ба мо сухан 
намегўяд (ки ту Паёмбари Ў ҳастӣ) ё чаро 
ояте барои мо фурў намеояд (ки дурустии 
рисолати туро тасдиқ намояд)? Ҳамин тавр 
касоне, ки пеш аз онҳо буданд, низ ҳамин 
суханонро мегуфтанд. Дилҳои онҳо ҳама бо 
ҳам монанд аст. Дар ҳақиқат, оятҳоро 
барои қавме, ки яқин меоваранд, (ба таври 
ошкор) баён намудаем. 
119. Мо туро ба ҳақ муждадиҳанда ва 
бимдиҳандае фиристодаем ва (пас аз он 
дигар) аз аҳли дўзах пурсида намешавӣ. 
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َۡ  َولَن﴿ ىٰ ََّ�ٰ ٱ َوَ�  ُهودُ ۡ�َ ٱ َعنَك  َ�ٰ تَ  َحّ�ٰ  ََ
ِ ٱ ُهَدى ِِنّ  قُۡل  ِِلَّتُهۡمۗ  تَتّبِعَ  ۡ ٱ ُهوَ  َّ  َوَل�ِنِ  ُهَدٰىۗ ر

هۡ  َت ّ�َبعۡ ٱ
َ
ٓ أ ِيٱ دَ َ�عۡ  َءُهمَوا َّ  ٓ  َما مِ عِلۡ لۡ ٱ ِمنَ  َءكَ َجا

ِ ٱ ِمنَ  رََك  ِينَ ٱ ١ نَِص�ٍ  َوَ�  َوِ�ّٖ  ِمن َّ َّ 
ٰ  ۦٓ تَِ�َوتِهِ  َحّق ۥ لُونَهُ َ�تۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  ََ و�

ُ
 �َِك أ

َۡ يَ�ۡ  َوَمن ۦۗ بِهِ  ِمُنونَ يُؤۡ  ٰ  ۦبِهِ  ُف ََ و�
ُ
 ُهمُ  �َِك َفأ

ونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُ�ِ ١  ٰ ٰ ِِسۡ  َبِ�ٓ َ� وا� ذۡ ٱ ءِيَل ََ َُ  َمِ�َ نِعۡ  ُك
�ۡ  لِّ�ٓ ٱ

َ
ّ�ِ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َعمۡ �

َ
 َ�َ  ُتُ�مۡ فَّضلۡ  َو�

 َعن ٌس َ�فۡ  ِزيَ�ۡ  ّ�  امٗ يَوۡ  ُقوا� �ّ ٱوَ  ١ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ
 تَنَفُعَها َوَ�  لٞ َعدۡ  َهاِمنۡ  َبُل ُ�قۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  ٖس ّ�فۡ 

ونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعةٞ َشَ�ٰ  ٰ ِِبۡ  َتَ�ٰ �ۡ ٱ يذِ ۞ ١ يُنَ�ُ  مَ  َِۧ َ�
ٰ ۥ َرّ�هُ  َ�ّمُهّنۖ  ٖت بَِ�لَِ�

َ
 رِلنّاِس  َجاِعلَُك  ِِّ�ِ  قَاَل  فََ

ۖ َِِمامٗ   ِديَ�هۡ  َ�َناُل  َ�  قَاَل  ُذّرِّ�ِ��  َوِمن قَاَل  ا
ٰ ٱ َّ  لِّلّناِس  َمَثابَةٗ  َت يۡ ۡ�َ ٱ َناَجَعلۡ  يذۡ  ١ لِِم�َ ل

مۡ 
َ
ُِذوا� ٱوَ  انٗ َوأ ٰ ِِبۡ  ّمَقامِ  ِمن َّ �  مَ  َِۧ َ�

َصّ�ٗ  نَآ وََعِهدۡ  ُِ
ٰ ِِبۡ  َِِ�ٰ  ن عِيَل َ�ٰ يسۡ  مَ  َِۧ َ�

َ
ا أ ََ ٓ  ِ�َ بَيۡ  َطّهِ ِ رِلّطا  فِ�َ �

ّكعِ ٱوَ  ِكِف�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  َّ ٰ ِِبۡ  قَاَل  يذۡ  ١ رّسُجودِ ٱ ر  مُ  َِۧ َ�
ا َذاَ�ٰ  َعۡل جۡ ٱ َرّبِ  هۡ  ُزۡق رۡ ٱوَ  اَءاِمنٗ  بََ�ً

َ
 ِمنَ  ۥلَهُ أ

ٰ ٱ ِ ٱبِ  ُهمِمنۡ  َءاَمنَ  َمنۡ  تِ ََّمَ� َِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ  قَاَل  ِخ
ََ  َوَمن َمّتُِعهُ  َ�َف

ُ
ضۡ  ُ�مّ  قَلِيٗ�  ۥفَأ

َ
هُ أ َّ  َِِ�ٰ  ۥٓ َط

ۡ ٱ َس َو�ِئۡ  َّارِ� ٱ َعَذابِ   ﴾١ َمِص�ُ ر
 

120. Ва ҳаргиз яҳудиён ва насрониён аз ту 
хушнуд нахоҳанд гашт, то пайрави миллати 
онҳо гардӣ. Бигў: Бешак, роҳи Худо роҳи рост 
аст ва агар пас аз он илме, ки (дар бораи ҳақ) 
барои ту омад, боз аз ҳавову майлҳои онҳо 
пайравӣ намоӣ, дар он ҳолат дар баробари 
Худованд ҳеҷ гуна сарпараст ва ёваре нахоҳӣ 
дошт. 
121. Касоне, ки Мо барояшон китоб додаем, 
онро ҳамон тавре, ки шоиста аст, тиловат 
менамоянд. Онҳо ба он (китоб) имон меоваранд 
ва касе, ки ба он кофир гардад, пас ҳамонҳоянд 
зиёндидагон. 
122. Эй банӣ Исроил, он неъматамро, ки бар 
шумо инъом намудам, ба ёд оваред ва ин ки 
Ман шуморо бар ҷаҳониён бартарӣ бахшидам.  
123. Ва аз он рўзе битарсед, ки ҳеҷ касе 
наметавонад ба каси дигар нафъе бахшад ва на 
аз ў ивазе пазируфта шавад ва на ўро шафоате 
нафъ бахшад ва на ба онҳо ёрие расонида 
шавад. 
124. Ва ба ёд овар он замонеро, ки Иброҳимро 
Парвардигораш бо калимоте мавриди озмоиш 
қарор дод. Пас (Иброҳим) онҳоро (ба сурати 
тамом) ба ҷой овард. (Худованд) гуфт: Ман, дар 
ҳақиқат, туро барои мардум имом мегардонам. 
(Иброҳим) гуфт: Ва аз миёни фарзандонам низ. 
Гуфт: Аҳди ман ба золимон нахоҳад расид. 
125. Ва ба ёд овар он замонеро, ки хонаро 
бозгаштгоҳе барои мардум ва макони амне 
қарор додем. Ва аз мақоми Иброҳим намозгоҳе 
бигиред! Ва ба Иброҳим ва Исмоил аҳде 
ниҳодем, ки хонаи Маро барои тавофкунан-
дагон, мўътакифон ва рукўъу суҷуд кунанадагон 
(намозгузорон) пок бисозед. 
126. Ва он ҳангоме, ки Иброҳим гуфт: 
Парвардигоро! Ин (ҷойгоҳ)-ро сарзамини амн 
бигардон ва аз миёни аҳли он касонеро, ки ба 
Худо ва рўзи охират имон овардаанд, аз меваҳо 
рўзӣ бидеҳ! (Худованд) гуфт: Ва касеро, ки 
кофир шудааст, низ баҳраи андаке медиҳам ва 
сипас ўро ба сўи азоби оташ равона месозам ва 
чӣ саранҷом ва бозгашти бадест. 
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َۡ  ذۡ ي﴿  ِت يۡ ۡ�َ ٱ مِنَ  َقَواِعدَ لۡ ٱ مُ  َِۧ َ�ٰ ِِبۡ  َ�عُ يَ
ٓۖ  َ�َقّبۡل  َرّ�َنا عِيُل َ�ٰ يسۡ  نَت  ِِنَّك  مِّنا

َ
 رّسمِيعُ ٱ أ

سۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ  َرّ�َنا ١ َعلِيمُ لۡ ٱ  َومِن رََك  لَِمۡ�ِ ُِ
 ٓ ّمةٗ  ُذّرِّ�تَِنا

ُ
رِنَا لَّك  لَِمةٗ ّمسۡ  أ

َ
 َوتُۡب  َمَناِسَكَنا َوأ

ٓۖ لَيۡ عَ  نَت  ِِنَّك  َنا
َ
َِّحيمُ ٱ ّّّواُب ٱ أ  َرّ�َنا ١ ر

� َ�تۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رَُسوٗ�  �ِيهِمۡ  َعۡث �ۡ ٱوَ   هِمۡ َعَليۡ  لُوا
 َوُ�َزّ�ِيهِۡمۖ  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُ�َعلُِّمُهمُ  تَِك َءاَ�ٰ 
نَت  ِِنَّك 

َ
َۡ  َوَمن ١ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ  َعن َغُب يَ

 َولََقدِ  ۥۚ َسهُ َ�فۡ  َسفِهَ  َمن ِِّ�  مَ  َِۧ َ�ٰ بۡ ِِ  ّمِلّةِ 
ۖ ّ��ۡ ٱ ِ�  هُ َ�ٰ َطَفيۡ ۡص ٱ ةِ �ٱ ِ�  ۥينّهُ  َيا ََ  رَِمنَ  ِخ
سۡ  ۥٓ َرّ�هُ  ۥَ�ُ  قَاَل  ِِذۡ  ١ لِِح�َ لّ�ٰ ٱ

َ
 قَاَل  لِۡمۖ أ

سۡ 
َ
ََّبِ  ُت لَمۡ أ ِ ٰ  ١ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ر َّ ٓ  َوَو  مُ  َِۧ َ�ٰ ِِبۡ  بَِها

َ ٱ ِِنّ  َبِ�ّ َ�ٰ  ُقوُب عۡ َو�َ  بَنِيهِ   لَُ�مُ  َطَ�ٰ ۡص ٱ َّ
نُتم ِِّ�  َ�ُموُ�نّ  فََ�  ّ�ِينَ ٱ

َ
مۡ  ١ لُِمونَ ّمسۡ  َوأ

َ
 أ

ٓ  ُكنُتمۡ  ۡ ٱ ُقوَب َ�عۡ  َحَ�َ  ِِذۡ  ءَ ُشَهَدا  قَاَل  ِِذۡ  ُت َموۡ ر
�  ِدي� َ�عۡ  مِنۢ  ُبُدونَ َ�عۡ  َما ِ�َنِيهِ  ٰ  ُبدُ َ�عۡ  قَارُوا  َهَك َِِ�

ٓ ءَ  هَ يَ�ٰ  ٰ  َق َ�ٰ يسۡ  عِيَل َ�ٰ يسۡ  مَ  َِۧ َ�ٰ ِِبۡ  �َِك ابَا  اهٗ َِِ�
سۡ  ۥَ�ُ  نُ َوَ�ۡ  اِحدٗ َ�ٰ  ّمةٞ  َك تِلۡ  ١ لُِمونَ ُِ

ُ
 قَدۡ  أ

 َوَ�  ُتۡمۖ َكَسبۡ  ّما َولَُ�م َكَسَبۡت  َما رََها َخلَۡتۖ 
�  َ�ّما لُونَ  َٔ �ُۡ�   ﴾١ َمُلونَ َ�عۡ  َ�نُوا

 

127. Ва ба ёд овар он лаҳзаҳоеро, ки Иброҳим 
асосҳои хонаро ҳамроҳи Исмоил мебардошт 
(ва ин дуъоро замзама мекарданд): 
Парвардигоро, аз мо қабул фармо. Ин Туӣ 
шунавандаи доно.  
128. Парвардигоро, моро мусалмон ва 
пайрави худат бигардон ва аз насл (ва 
зуррия)-и мо уммати мусалмон ва 
фармонбардоре барои худат ба вуҷуд биовар 
ва маносики ҳаҷ ва тариқи бандагиро барои 
мо худат нишон деҳ ва тавбаи моро бипазир. 
Ростӣ, ин Туӣ тавбапазиру меҳрубон. 
129. Парвардигоро! Ва дар миёни онҳо расуле 
аз худи онҳо барангез, то бар онҳо оятҳои 
Туро бихонад ва китобу ҳикматро ба онҳо 
биомўзад ва эшонро тазкия (покиза) намояд. 
Ба дурустӣ, Туӣ тавонманду ҳаким. 
130. Ва кист, ки аз миллат (дин ва равиши 
худопарастӣ)-и Иброҳим рўй баргардонад, ба 
ҷуз шахсе, ки худро аҳмақу хор сохтааст? Ва 
дар ҳақиқат, ўро дар дунё баргузидаем ва 
бешак, ў дар охират (ҳам) аз ҷумлаи некон 
аст.  
131. Ҳангоме Парвардигораш ба ў гуфт: 
Таслим бош! Гуфт: Таслими Парвардигори 
ҷаҳониён шудам. 
132. Ва Иброҳим фарзандонашро ба он 
тавсия намуд ва Яъқуб ҳам: Эй фарзандонам! 
Худо барои шумо динро баргузидааст, пас 
дар ҳоле бимиред (ва аз ин дунё биравед), ки 
шумо мусалмон бошед! 
133. Ё шумо ҳангоме ки Яъқуб ба бистари 
марг афтод, ҳозир будед, вақте ба 
фарзандонаш гуфт: Пас аз ман чиро 
парастиш мекунед? Гуфтанд: Худои ту ва 
Худои падаронат Иброҳим, Исмоил ва 
Исҳоқро ба ягонагӣ мепарастем ва мо (ҳама) 
таслими Ў ҳастем.  
134. Онҳо уммат ва насле буданд, ки 
гузаштанд. Барои онҳост он чи анҷом 
додаанд ва барои шумост он чи ба даст 
овардаед ва шумо аз он чи онҳо анҷом 
медоданд, пурсида намешавед. 
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﴿ � �  َوقَارُوا وۡ  ُهوًدا ُكوُنوا
َ
ىٰ نََ�ٰ  أ �ۗ َ�هۡ  ََ  بَۡل  قُۡل  َتُدوا

ۖ َحنِيفٗ  مَ  َِۧ َ�ٰ ِِبۡ  ِِلّةَ  ۡ ٱ مِنَ  َ�نَ  َوَما ا  ١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ر
� قُورُوٓ  ِ  َءاَمّنا ا ِ ٱب َّ  ٓ نزَِل  َوَما

ُ
ٓ  َناَِِ�ۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 َِِ�ٰ  أ

 ُقوَب عۡ َو�َ  َق َ�ٰ يسۡ  عِيَل َ�ٰ يسۡ  مَ  َِۧ َ�ٰ ِِبۡ 
 ٱوَ 

َ
ٓ  َباِط سۡ ۡ� وِ�َ  َوَما

ُ
ٰ  أ ََ و ٓ  َوِعيَ�ٰ  ُِ وِ�َ  َوَما

ُ
 أ

ُِق  َ�  ّرّ�ِهِمۡ  مِن َّبِّيونَ ٱ َّ َحدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�َف
َ
 ُهمۡ ّمِنۡ  أ

سۡ  ۥَ�ُ  نُ َوَ�ۡ  �  فَإِنۡ  ١ لُِمونَ ُِ ٓ  لِ بِِمثۡ  َءاَمُنوا  َما
�ۖ هۡ ٱ َ�َقدِ  ۦبِهِ  َءاَمنُتم � تََولّوۡ  �ن َتَدوا  ُهمۡ  فَإِّ�َما ا

ۚ ٱ فِيَكُهمُ فََسَيكۡ  ِشَقاقٖ�  ِ�  ُ  رّسِميعُ ٱ َوُهوَ  َّ
ِ ٱ َغةَ ِصبۡ  ١ َعلِيمُ لۡ ٱ حۡ  َوَمنۡ  َّ

َ
ِ ٱ مِنَ  َسنُ أ َّ 

ۖ ِصبۡ  ٰ  ۥَ�ُ  نُ َوَ�ۡ  َغٗة ٓ  قُۡل  ١ بُِدونَ َ� ُ�َا
َ
 ّجوَ�َنا�

ِ ٱ ِ�  ٓ  َوَرّ�ُ�مۡ  َرّ�َنا َوُهوَ  َّ َا ََ عۡ  َو
َ
 َولَُ�مۡ  َنالُ َ�ٰ أ

عۡ 
َ
مۡ  ١ لُِصونَ ُ�ۡ  ۥَ�ُ  نُ َوَ�ۡ  لُُ�مۡ َ�ٰ أ

َ
 َ�ُقورُونَ  أ

 ُقوَب َوَ�عۡ  َق َ�ٰ يسۡ  عِيَل َ�ٰ يسۡ  مَ  َِۧ َ�ٰ ِِبۡ  ِِنّ 
 ٱوَ 

َ
�  َباَط سۡ ۡ� وۡ  ُهوًدا َ�نُوا

َ
ٰىۗ نََ�ٰ  أ نُتمۡ  قُۡل  ََ

َ
 َءأ

عۡ 
َ
مِ  لَمُ أ

َ
ۗ ٱ أ ُ ظۡ  َوَمنۡ  َّ

َ
 َدةً َشَ�ٰ  َكَتمَ  ِِّمن لَمُ أ

ِۗ ٱ مِنَ  ۥِعنَدهُ  ُ ٱ َوَما َّ َّ  ٰ  َملُونَ َ�عۡ  َ�ّما فِلٍ بَِ�
ّمةٞ  َك تِلۡ  ١

ُ
 َولَُ�م َكَسَبۡت  َما رََها َخلَۡتۖ  قَدۡ  أ

�  َ�ّما لُونَ  َٔ �ُۡ�  َوَ�  ُتۡمۖ َكَسبۡ  ّما  َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا
١﴾ 

135. Ва гуфтанд: Яҳудӣё насронӣ шавед, то 
ҳидоят ёбед! Бигў: Балки мо аз дини ҳаниф 
(ва поки) Иброҳим пайравӣ менамоем ва ў аз 
ҷумлаи мушрикон набуд.  
136. Бигўед: Ба Худо ва ба он чи ба сўи мо ва 
он чи ба сўи Иброҳим, Исмоил, Исҳоқ, Яъқуб 
ва асбот (фарзандони Яъқуб) нозил шудааст 
ва ба он чи Мўсо, Исо ва дигар паёмбарон аз 
ҷониби Парвардигорашон дода шудаанд, 
имон овардаем ва миёни касе аз онҳо фарқ 
намегузорем ва барои Ў таслим шудаем. 
137. Пас агар ба монанди шумо имон 
оваранд, дар ҳақиқат, роҳ ёфтаанд, ва(ле) агар 
рўй бартобанд, пас (бидонед) ки онҳо ба 
яқин, дар ҳолати душманӣ ва мухолифат бо 
шумо қарор доранд ва Худованд аз шарру 
осеби онҳо туро ҳимоя (ва кифоя) менамояд 
ва Ў шунавову доност. 
138. Ранги худоӣ дорад (он дине, ки мо аз он 
пайравӣ менамоем) ва чӣ касе метавонад аз 
Худо дар ранги динаш беҳтар бошад? Ва мо 
Ўро парастиш кунандаем. 
139. Бигў: Оё дар бораи Худо бо мо ба 
муҷодала бармехезед, дар ҳоле ки Ў 
Парвардигори мо ва Парвардигори шумост, 
барои мо подоши аъмоламон ва барои шумо 
(масъулият ва) подоши аъмолатон бошад ва 
мо холиссозандаи худ барои Ў мебошем?  
140. Оё шумо даъво доред, ки Иброҳим, 
Исмоил, Исҳоқ, Яъқуб ва асбот яҳудӣ ва ё 
насронӣ буданд? Бигў: Оё шумо донотаред ё 
Худо? Ва чӣ касе золимтар аз он аст, ки 
шаҳодатеро, ки аз ҷониби Худо дар назди ўст, 
пинҳон намояд ва Худованд аз он чи анҷом 
медиҳед, ғофил набошад.  
141. Ва онҳо уммат (ва насл)-е буданд, ки 
гузаштанд. Ҳар чи кардаанд, барои худи онҳо 
бошад ва ҳар чи шумо ба даст овардаед, 
барои худатон бошад ва шумо аз он чи онҳо 
анҷом медоданд, пурсида намешавед. 
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ٓ ٱ َسَيُقوُل ۞﴿ ٰ  َما َّاِس ٱ نَ مِ ءُ رّسَفَها  َعن ُهمۡ َولّٮ
�  لِّ� ٱ لَتِهِمُ قِبۡ  ۚ َعلَيۡ  َ�نُوا ِ  قُل َها ّ ِ ۡ ٱ َّ  ُق َمۡ�ِ ر
ۡ ٱوَ  ٓ  َمن ِديَ�هۡ  َُِبۚ َمغۡ ر  تَقِي�ٖ ّمسۡ  ٖط ِصَ�ٰ  َِِ�ٰ  ءُ �ََشا

ّمةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  رَِك َوَ�َ�ٰ  ١
ُ
َُكونُوا�  اَوَسطٗ  أ ِ ّّ 

 ٓ َُّسوُل ٱ َوَ�ُ�ونَ  َّاِس ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا  ُ�مۡ َعلَيۡ  ر
ٓ َعلَيۡ  ُكنَت  لِّ� ٱ لَةَ قِبۡ لۡ ٱ َناَجَعلۡ  َوَما �ۗ َشهِيدٗ   َها

َعۡ  ِِّ�  َُّسوَل ٱ يَتّبِعُ  َمن لَمَ َِ ٰ  يَنَقلُِب  ِِّمن ر َ�َ 
ِينَ ٱ َ�َ  ِِّ�  لََكبَِ�ةً  َ�نَۡت  ين هِ� َعقَِبيۡ   َهَدى َّ

ۗ ٱ ُ ُ ٱ َ�نَ  َوَما َّ َ ٱ ِِنّ  َنُ�مۚۡ ِِيَ�ٰ  يعَ ِ�ُضِ  َّ َّ 
 ِ ََُءوٞف  َّاِس ٱب َ ىٰ  قَدۡ  ١ رِّحيمٞ  ر ََ  َ�َقلَّب  نَ

ٓ ٱ ِ�  هَِك وَجۡ  َّنَك  ءِ� رّسَما َۡ  لَةٗ قِبۡ  فَلَُنَوّ�ِ ٰ تَ ۚ َضٮ  َها
ۡ ٱ ََ َشۡط  َهَك َوجۡ  فََوّلِ  اِم� �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ر  َما ُث وََحيۡ  ََ

�  ُكنُتمۡ  هُ َشۡط  ُوُجوَهُ�مۡ  فََوّلوا ِينَ ٱ ينّ  ۥۗ ََ َّ 
 � وتُوا

ُ
نّهُ  لَُمونَ َ�َعۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َ
 ّرّ�ِهِۡمۗ  مِن ّق �َۡ ٱ �

ُ ٱ َوَما َ�يۡ  َولَ�ِنۡ  ١ َملُونَ َ�عۡ  َ�ّما فِلٍ بَِ�ٰ  َّ
َ
 َت �

ِينَ ٱ َّ  � وتُوا
ُ
 تَبُِعوا�  ّما َءايَةٖ  بُِ�ّلِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

ٓ  لََتَكۚ قِبۡ  نَت  َوَما
َ
 ُضُهمَ�عۡ  َوَما ُهمۚۡ لَتَ قِبۡ  بَِتابِعٖ  أ

هۡ  َت ّ�َبعۡ ٱ َولَ�ِنِ  ٖض� َ�عۡ  لَةَ قِبۡ  بَِتابِعٖ 
َ
ٓ أ  ّمِنۢ  َءُهمَوا

ٓ  َما دِ َ�عۡ   رِّمنَ  اِِذٗ  ِِنَّك  مِ عِلۡ لۡ ٱ مِنَ  َءكَ َجا
ٰ ٱ َّ  ﴾١ لِِم�َ ل

142. Мардуми сафеҳ (бехирад) мегўянд, ки 
онҳоро аз қиблае, ки (қаблан) бар он 
буданд, чӣ чизе бозгардонд? Бигў: 
Машриқу мағриб (ва тамоми рўи замин) аз 
они Худоанд. Касеро бихоҳад ба роҳи рост 
ҳидоят менамояд. 
143. Ва ҳамин тавр, шуморо уммати миёнае 
гардонидем, то бар мардум гувоҳ бошед ва 
Паёмбар бар шумо гувоҳ бошад. Ва Мо он 
қиблаеро, ки (қаблан) бар он будӣ, ба 
хотири он қибла қарор дода будем, ки 
бидонем чӣ касе аз Паёмбар пайравӣ 
менамояд ва чӣ касе ба ақибаш (аз динаш) 
бармегардад ва он (тағйири қибла) ҷуз 
барои касоне, ки Худо онҳоро ҳидоят 
намудааст, барои дигарон сахту сангин аст. 
Ва Худованд ҳаргиз имони шуморо зоеъ 
намесозад, зеро Худованд нисбат ба мардум 
меҳрубону бораҳмат аст. 
144. Мо ба таҳқиқ, гардиши рўятро дар 
осмон мебинем, пас туро ба сўи қиблае 
бармегардонем, ки (онро) дўст медорӣ. Пас 
рўи худро ба ҷониби Масҷиду-л-ҳаром 
бигардон ва дар ҳар куҷое бошед, рўятонро 
ба ҷониби он баргардонед. Ва албатта, 
касоне, ки китоб дода шудаанд (аҳли 
Китоб), хуб медонанд, ки он (тағйири 
қибла) ҳақ ва аз ҷониби Парвардигорашон 
аст ва Худованд аз он чи анҷом медиҳанд, 
ғофил намебошад. 
145. Ва агар барои аҳли Китоб тамоми 
оятҳо (далелҳо ва мўъҷизот)-ро (ҳам) 
биоварӣ, аз қиблаи ту пайравӣ нахоҳанд 
кард ва ту низ аз қиблаи онҳо дигар 
пайравӣ нахоҳӣ кард. Ва онҳо (ҳатто дар 
миёни худ) тобеъи қиблаи якдигар 
намебошанд. Ва агар пас аз он илме, ки 
барои ту омадааст, (боз) аз ҳавову ҳавасҳои 
онҳо пайравӣ намоӣ, дар он сурат ту низ аз 
ҷумлаи золимон мебошӣ. 
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ِينَ ٱ﴿  َكَما ۥَِفُونَهُ َ�عۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  َّ
�ۡ  َِفُونَ َ�عۡ 

َ
� ٓ  ُتُمونَ َ�َكۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  افََِ�قٗ  ينّ  َءُهۡمۖ َنا

 فََ�  ّرّ�َِك  مِن ّق �َۡ ٱ ١ ُمونَ لَ َ�عۡ  َوُهمۡ  ّق �َۡ ٱ
ۡ ٱ مِنَ  تَُ�وَ�نّ   ُهوَ  َهةٌ وِجۡ  َولُِ�ّٖ  ١ َ�ِ�نَ ُممۡ ر

 ۖ َها َوّ�ِ � سۡ ٱفَ  ُِ �ۡ  ِت� َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ تَبُِقوا
َ
 تَُ�ونُوا�  َما نَ �

 
ۡ
ُ ٱ بُِ�مُ  تِ يَأ َّ  ۚ َ ٱ ِِنّ  َ�ِيًعا َّ  ٰ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 َهَك وَجۡ  َفَوّلِ  َت ََجۡ خَ  ُث َحيۡ  َومِنۡ  ١ قَِديَٞ 
ۡ ٱ ََ َشۡط  اِم� �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ر  ّرّ�َِكۗ  مِن َحّق رَلۡ  ۥينّهُ  ََ
ُ ٱ َوَما  ُث َحيۡ  َومِنۡ  ١ َملُونَ َ�عۡ  َ�ّما فِلٍ بَِ�ٰ  َّ

ََجۡ  ۡ ٱ ََ َشۡط  َهَك َوجۡ  فََوّلِ  َت َخ اِم� �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ر ََ 
�  ُكنُتمۡ  َما ُث وََحيۡ  هُ َشۡط  وُُجوَهُ�مۡ  فََولّوا َّ� ۥ ََ ِِ 

ِينَ ٱ ِِّ�  ُحّجةٌ  ُ�مۡ َعلَيۡ  رِلّناِس  يَُ�ونَ  َّ 
ۡ  فََ�  ُهمۡ مِنۡ  َظلَُموا�  تِمّ  ِ� َشوۡ خۡ ٱوَ  ُهمۡ َشوۡ ََ

ُ
 َوِ�

 َكَمآ  ١ َتُدونَ َ�هۡ  َولََعلُّ�مۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َمِ� نِعۡ 
رۡ 
َ
� َ�تۡ  ّمِنُ�مۡ  رَُسوٗ�  �ِيُ�مۡ  َناَسلۡ أ  ُ�مۡ َعلَيۡ  لُوا

 َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُ�َعلُِّمُ�مُ  َوُ�َزّ�ِيُ�مۡ  َناتِ َءاَ�ٰ 
�  رَمۡ  ّما َوُ�َعلُِّمُ�م َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ   لَُمونَ َ�عۡ  تَُ�وُنوا

وِ�ٓ ذۡ ٱفَ  ١ َُ ذۡ  ُك
َ
َۡ أ � شۡ ٱوَ  ُ�مۡ ُك وا َُ  َوَ�  ِ�  ُك

ونِ تَ�ۡ  َُ ٰ  ١ ُف ّ�َهاََ
َ
ِينَ ٱ َ َّ  �  َتعِيُنوا� سۡ ٱ َءاَمُنوا

 ِ ِ� رّصلَوٰ ٱوَ  رّصۡ�ِ ٱب َ ٱ نّ ِِ  ة  ﴾١ ِ�ِ�نَ لّ�ٰ ٱ َمعَ  َّ

146. Касоне, ки ба онҳо китоб додаем, ў 
(Муҳаммад)-ро ба монанди фарзандони 
худ мешиносанд ва воқеан ҳам, гурўҳе аз 
онҳо ҳақиқатро мепўшонанд, дар ҳоле ки 
худ медонанд.  
147. Ҳақ аз ҷониби Парвардигорат аст, 
пас аз ҷумлаи шаккунандагон набош! 
148. Барои ҳар уммате таваҷҷўҳгоҳ ва 
қиблае вуҷуд дорад, ки ба он рўй 
меоваранд. Пас ба сўи корҳои нек 
бишитобед! Дар ҳар куҷо, ки бошед, 
Худованд шуморо гирд меоварад ва 
бешак, Худованд бар ҳар чизе тавоност.  
149. Ва аз ҳар ҷое берун омадӣ, рўятро ба 
ҷониби Масҷиду-л-ҳаром бигардон! Ва он 
яқинан ҳақ ва аз ҷониби Парвардигорат 
мебошад ва Худованд аз он чи анҷом 
медиҳед, ғофил намебошад.  
150. Ва аз ҳар куҷо, ки (дар сафарҳо) 
берун омадӣ, рўи худро ба ҷониби 
Масҷиду-л-ҳаром гардон ва дар ҳар куҷое, 
ки бошед, рўйҳоятонро ба ҷониби он 
бигардонед. То барои мардум бар шумо 
ҳуҷҷате боқӣ намонад, ба ҷуз касоне аз 
онҳо, ки зулм намудаанд. Пас аз онҳо 
хавфе надошта бошед ва аз Ман битарсед 
ва то неъматамро бар шумо тамом 
гардонам ва шояд ҳидоят ёбед. 
151. Ҳамчуноне дар миёни шумо расуле 
аз худатон фиристодем, ки оятҳои Моро 
бар шумо мехонад ва шуморо тазкия 
менамояд ва ба шумо китобу ҳикматро 
меомўзад ва ба шумо он чиро меомўзад, 
ки (қаблан онро) намедонистед. 
152. Пас Маро ёд намоед, то шуморо ёд 
намоям ва шукри Маро ба ҷой оваред ва 
ба Ман куфр наварзед! 
153. Эй касоне, ки имон овардаед, аз сабр 
ва намоз кўмак бигиред (ва бидонед, ки) 
Худо бо собирон аст! 
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�  َوَ� ﴿ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َتُل ُ�قۡ  رَِمن َ�ُقورُوا مۡ  َّ
َ
ٰ أ  �ۚ ُتۢ َ�

حۡ  بَۡل 
َ
ٓ أ ونَ �َشۡ  ّ�  ِ�نَوَ�ٰ  ءٞ يَا َُ َبۡ  ١ ُع ََ  لَُونُّ�مَو
 ٱ ّمِنَ  ُٖ َوَ�قۡ  وعِ �ُۡ ٱوَ  ِف وۡ �َۡ ٱ ّمِنَ  ءٖ �َِ�ۡ 

َ
ٰ مۡ ۡ�  لِ َ�

 ٱوَ 
َ
ٰ ٱوَ  نُفِس ۡ� ِ  ِت� ََّمَ� ِينَ ٱ ١ ِ�ِ�نَ لّ�ٰ ٱ َو�َّ�ِ َّ 
 ٓ َ�ٰ  َِِذا

َ
� قَارُوٓ  ّمِصيَبةٞ  ُهمَبتۡ أ ِ  ِِنّا ا ّ َِ  ٓ  هِ َِِ�ۡ  يّ�ا

ٰ  ١ ونَ ِجعُ َ�ٰ  ََ و�
ُ
ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  �َِك أ  ّر�ِّهِمۡ  ّمِن تٞ َصلََ�

ۖ َورَۡ�َ  ٰ  ةٞ ََ و�
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ  رّصَفاٱ ِِنّ ۞ ١ َتُدونَ ُمهۡ ر

ۡ ٱوَ  َۡ ر ٓ  مِن َوةَ َم ِۖ ٱ �َِِ َشَعا َّ  َ�َمنۡ  َّ وِ  َت يۡ ۡ�َ ٱ َح
َ
 أ

ََ �ۡ ٱ ن هِ َعلَيۡ  ُجَناحَ  فََ�  َتَم
َ
ۚ  َ�ّطوَّف  أ  َوَمن بِِهَما

َ ٱ فَإِنّ  �َخۡ�ٗ  َطّوعَ �َ  َّ  ٌَ ِينَ ٱ ِِنّ  ١ َعلِيمٌ  َشاكِ َّ 
ٓ  ُتُمونَ يَ�ۡ  َ  َما َۡ نَز

َ
ٰ ۡ�َ ٱ ِمنَ  اأ ۡ ٱوَ  ِت ّيَِ�  مِنۢ  ُهَدىٰ ر

ٰ  ِب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  رِلّناِس  هُ َ�ّيّ�ٰ  َما دِ َ�عۡ  ََ و�
ُ
 �َِك أ

ُ ٱ َعنُُهمُ يَلۡ  ِينَ ٱ ِِّ�  ١ عِنُونَ لّ�ٰ ٱ َعُنُهمُ َو�َلۡ  َّ َّ 
 � ۡص  تَابُوا

َ
� َوأ �  لَُحوا ٰ  َوَ�ّيُنوا ََ و�

ُ
تُوُب  �َِك فَأ

َ
 هِمۡ َعلَيۡ  �

نَا
َ
َِّحيمُ ٱ ّّّواُب ٱ َو� ِينَ ٱ ِِنّ  ١ ر َّ  � وا َُ  َ�َف

 � ٰ  ُكّفارٌ  وَُهمۡ  َوَماتُوا ََ و�
ُ
ِ ٱ َنةُ لَعۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  �َِك أ َّ 

ۡ ٱوَ  ٰ ر ََ ۡ�َ  َّاِس ٱوَ  �َِكةِ َم
َ
 َ�  �ِيَها ِ�ِينَ َ�ٰ  ١ عِ�َ أ

ونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعَذاُب لۡ ٱ ُهمُ َ�نۡ  ُ�َّفُف  َُ  ١ يُنَظ
ٰ  ُهُ�مۡ يَ�ٰ  ٰ  ّ�ٓ  ِحٞدۖ َ�ٰ  هٞ َِِ� َّحۡ ٱ ُهوَ  ِِّ�  هَ َِِ� ٰ ر  نُ َ�

َِّحيمُ ٱ  ﴾١ ر
 

154. Ва кушташудагони дар роҳи Худоро 
мурда нагўед! Балки онҳо зиндагонанд, 
валокин он (навъи зиндагонӣ)-ро (шумо) дарк 
наменамоед. 
155. Ва албатта, шуморо бо каме биму тарс, 
гуруснагӣ, нуқсоне дар молу нафс ва самарот 
озмоиш менамоем ва мужда бидеҳ 
сабркунандагонро!  
156. Он касонеро, ки чун ба онҳо мусибате 
расад, гўянд: Мо, ба ҳақ, аз они Худо ва мо бе 
ҳеҷ шакке ба сўи Ў бозгардандаем.  
157.Бар онҳо салавот ва раҳмате аз ҷониби 
Парвардигорашон фуруд ояд ва онҳо 
роҳёфтагони воқеӣ бошанд. 
158. Сафо ва Марва, воқеан ҳам, аз ҷумлаи 
шаоир (ва нишонаҳои дин)-и Худо 
мебошанд. Пас ҳар касе ҳаҷҷи хонаи Худо ва ё 
зиёрати умра намояд, тавоф (саъй) намудан 
дар миёни он ду бар ў гуноҳ набошад ва ҳар 
касе бо хоҳиши худ хайре анҷом диҳад, пас 
Худованд низ посдору доно аст. 
159. Албатта, касоне, ки далелҳои равшан ва 
роҳи рости фиристодаи Моро пас аз он ки 
барои мардум онро дар китоб (-и Таврот) 
баён намудаем, пинҳон менамоянд, онҳоро 
Худо ва тамоми нафринкунандагон лаънат 
менамоянд. 
160. Ба ҷуз касоне, ки тавба, ислоҳ ва баён 
намоянд, пас аз онҳо тавбаашонро 
мепазирам ва Ман бисёр тавбапазиру 
меҳрубонам. 
161. Албатта, касоне, ки кофир шуданд ва бар 
куфр бимурданд, бар онҳо лаънати Худо, 
фариштагон ва тамоми мардум бод!  
162. Дар он (оташи дўзах) ҷовидона бошанд, 
дигар на азоб аз онҳо сабук сохта мешавад ва 
на ба онҳо фурсат (мўҳлат)-е дода мешавад. 
163. Ва Худои шумо (ки шоистаи парастиш 
бошад) Худои якто ва ягона аст, ҳеҷ маъбуди 
воқеӣ (ва шоистае) ба ҷуз Ў вуҷуд надорад (ва 
Ў) бахшандаи меҳрубон аст. 
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ٰ رّسَ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  ِِنّ ﴿  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ�

 بَِماَ ِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  َِيَ�ۡ  لِّ� ٱ ِك ُفلۡ لۡ ٱوَ  ََّهارِ ٱوَ  لِ ّ�ۡ ٱ
ٓ  َّاَس ٱ يَنَفعُ  نَزَل  َوَما

َ
ُ ٱ أ ٓ ٱ مِنَ  َّ ٓ  مِن ءِ رّسَما  ءٖ ّما

حۡ 
َ
 ٱ بِهِ  َيافَأ

َ
وۡ  دَ َ�عۡ  َض �ۡ�  مِن �ِيَها َوَ�ّث  تَِهاَِ

ٰ ٱ �ِف َوتَۡ�ِ  بّةٖ َدآ ُ�ِّ  �َِ َّ ۡ ٱ رّسَحاِب ٱوَ  حِ ر  ُمَسّخَِ ر
ٓ ٱ َ�ۡ�َ   ٱوَ  ءِ رّسَما

َ
 ١ قِلُونَ َ�عۡ  �ٖ لَِّقوۡ  ٖت َ�ٰ � ِض �ۡ�

ِ ٱ ُدونِ  مِن َ�ّتِخذُ  َمن َّاِس ٱ َومِنَ  نَدادٗ  َّ
َ
 اأ

ِۖ ٱ َكُحّبِ  ُ�ِّبوَ�ُهمۡ  ِينَ ٱوَ  َّ � َءاَمُنوٓ  َّ َشدّ  ا
َ
 اُحبّٗ  أ

 ِۗ ّ ِ ى َورَوۡ  َّ ََ ِينَ ٱ يَ � َظلَُموٓ  َّ وۡ  ِِذۡ  ا ََ  َعَذاَب لۡ ٱ نَ يَ
نّ 

َ
ِ  ُقّوةَ لۡ ٱ أ ّ   اَ�ِيعٗ  َِ

َ
َ ٱ نّ َوأ  َعَذاِب لۡ ٱ َشِديدُ  َّ

  ِِذۡ  ١
َ
أ ِينَ ٱ َ�َ�ّ � ٱ َّ ِينَ ٱ مِنَ  تّبُِعوا � ٱ َّ �  ّ�َبُعوا ُوا

َ
 َوَرأ

 ٱ بِهِمُ  َوَ�َقّطَعۡت  َعَذاَب لۡ ٱ
َ
 َوقَاَل  ١ َباُب سۡ ۡ�

ِينَ ٱ � ٱ َّ نّ  رَوۡ  ّ�َبُعوا
َ
َا أ ةٗ  ََ َّ   َك

َ
أ  َكَما ُهمۡ مِنۡ  َ�َنتََ�ّ

 � ۗ  َ�َ�ُّءوا ُ ٱ يَُِ�هِمُ  رَِك َكَ�ٰ  مِّنا عۡ  َّ
َ
 لَُهمۡ َ�ٰ أ

 َّارِ ٱ مِنَ  َِِج�َ بَِ�ٰ  ُهم َوَما هِۡمۖ َعلَيۡ  ٍت َحَسَ�ٰ 
١  ٰ ّ�َهاََ

َ
�  َّاُس ٱ َ ُوا  ٱ ِ�  ِِّما ُُ

َ
 ٗ� َحَ�ٰ  ِض �ۡ�

�  َوَ�  اَطّيِبٗ  ٰ  تَتّبُِعوا  لَُ�مۡ  ۥِِنّهُ  ِن� َ�ٰ رّشيۡ ٱ تِ ُخُطَ�
  ِِّ�َما ١ ّمبِ�ٌ  َعُدوّٞ 

ۡ
َُُ�ميَأ ُِ  ِ  ءِ رّسوٓ ٱب

ٓ َفحۡ لۡ ٱوَ  ن ءِ َشا
َ
�  َوأ ِ ٱ َ�َ  َ�ُقورُوا  لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما َّ

١﴾ 

164. Албатта, дар офариниши осмонҳо ва 
замин, дигаргуншавии шабу рўз, дар 
киштиҳое, ки ба манфиати мардум дар 
баҳрҳо дар ҳаракатанд, дар обе, ки Худо аз 
осмон фурў фиристод ва заминро бо он пас 
аз мурданаш (бори дигар) зинда сохт ва 
(навъҳои гуногуни) ҷунбандагонро дар он 
паҳн намуд ва дар ба вазиш даровардани 
бодҳо ва абри мусаххар (фармонбар) дар 
миёни осмону замин оятҳо (ва нишонаҳои 
қудрати Худованд) вуҷуд доранд, барои он 
мардуме, ки андеша намоянд. 
165. Баъзе аз мардум дар баробари Худо 
ҳамтоёни дигареро қарор додаанд, ки ба онҳо 
ба монанди муҳаббати Худо дўстӣ меварзанд, 
ва(ле) касоне, ки имон овардаанд, Худоро 
бештар дўст медоранд. Агар касоне зулм 
намудаанд, (ҳамин ҳоло) медиданд, ки дар он 
замоне азобро мушоҳида менамоянд, (дигар) 
тамоми қудрату тавоноӣ аз они Худо аст ва 
Худованд сахтазоб аст, (ҳаргиз куфру 
гумроҳиро ихтиёр намекарданд).  
166. (Дигар он) вақтест, ки пешвоён (-и куфр) 
аз пайравонашон безорӣ меҷўянд ва азобро 
мебинанд ва тамоми робитаҳо дар миёнашон 
қатъ мегардад.  
167. (Дар он лаҳза) пайравон (бо орзу) 
мегўянд: Эй кош як бори дигар (ба 
зиндагонии дунё) бармегаштем ва аз онҳо 
ҳамон гуна ки (дар ин ҷо) аз мо безорӣ 
ҷустаанд, безорӣ мекардем. Ҳамин тавр, 
Худованд аъмоли онҳоро ба сурати ҳасратҳое 
барояшон нишон медиҳад ва онҳо ҳаргиз аз 
оташ хориҷшаванда нестанд. 
168. Эй мардум, аз он чи дар рўи замин 
ҳалолу покиза аст, бихўред ва аз қадамҳо 
(осор ва аъмол)-и шайтон пайравӣ накунед, 
зеро вай душмани ошкоре барои шумо 
мебошад!  
169. Шуморо ҳатман, ба бадӣ ва фаҳшо амр 
менамояд ва ин ки бар Худо чизеро бигўед 
(бибофед), ки намедонед. 
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� ٱ رَُهمُ  �ِيَل  يذَا﴿ ٓ  تّبُِعوا نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ َّ  �  بَۡل  قَارُوا

ٓ  نَتّبِعُ  لۡ  َما
َ
َورَوۡ  َءنَآۚ َءابَآ  هِ لَيۡ عَ  نَاَفيۡ �

َ
 َ�نَ  أ

 ٓ  ١ تَُدونَ َوَ�َ�هۡ  ا ٔٗ َشۡ�  قِلُونَ َ�عۡ  َ�  ؤُُهمۡ َءابَا
ِينَ ٱ َوَمثَُل  َّ  � وا َُ ِيٱ َكَمثَلِ  َ�َف  بَِما عِقُ َ�نۡ  َّ

ۚ َونَِدآ  ءٗ ُدَ�ٓ  ِِّ�  َمعُ �َسۡ  َ�   ُ�ۡ�ٞ  مٌ بُ�ۡ  ُصّمۢ  ٗء
ٰ  ١ ِقلُونَ َ�عۡ  َ�  َ�ُهمۡ  ََ ّ�

َ
ِينَ ٱ َهاَ ُوا�  َءاَمنُوا�  َّ ُُ 

� شۡ ٱوَ  ُ�مۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َما تِ َطّيَِ�ٰ  مِن وا َُ ِ  ُك ّ  ِِن َِ
مَ  ِِّ�َما ١ بُُدونَ َ�عۡ  ِِيّاهُ  ُكنتُمۡ  َّ  ُ�مُ َعلَيۡ  َح

ۡ ٱ َِ ۡ�ِ ٱ مَ َو�َۡ  ّ�مَ ٱوَ  تَةَ َميۡ ر �ِ�  ٓ هِّل  َوَما
ُ
 ۦبِهِ  أ

ِۖ ٱ لَِغۡ�ِ  َّ ۡض ٱ َ�َمنِ  َّ  فََ�ٓ  َ�دٖ  َوَ�  بَاغٖ  َ�ۡ�َ  ُط
َ ٱ ِِنّ  هِ� َعلَيۡ  مَ ِِ�ۡ  ِينَ ٱ ِِنّ  ١ رِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  َّ َّ 

نَزَل  َمآ  تُُمونَ يَ�ۡ 
َ
ُ ٱ أ  ِب ِكَ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  َّ

ونَ َو�َشۡ  ٰ  قَلِيً�  اَ�َمنٗ  ۦبِهِ  َ�ُ ََ و�
ُ
 َما �ِكَ أ

 
ۡ
 ُهمُ يَُ�ّلِمُ  َوَ�  َّارَ ٱ ِِّ�  ُ�ُطونِهِمۡ  ِ�  ُ�لُونَ يَأ
ُ ٱ  َعَذاٌب  َورَُهمۡ  يَُزّ�ِيهِمۡ  َوَ�  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َّ

ِ�مٌ 
َ
ٰ  ١ أ ََ و�

ُ
ِينَ ٱ �ِكَ أ � شۡ ٱ َّ ُوا  لَةَ رّضَ�ٰ ٱ َ�َ

 ِ  ٱب
ۡ ِ  َعَذاَب لۡ ٱوَ  ُهَدىٰ ر  ٱب

ةِ� َمغۡ رۡ ََ ٓ  فِ ۡص  َ�َما
َ
 َ�َ  َ�َُهمۡ أ

ٰ  ١ َّارِ ٱ نّ  رِكَ َ�
َ
َ ٱ بِأ ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ نَّزَل  َّ � �َۡ ٱب  ّقِ

ِينَ ٱ ينّ   ِشَقاقِ  َلِ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  َتلَُفوا� خۡ ٱ َّ
 ﴾١ بَعِيدٖ 

170. Вақте ба онҳо (мушрикон) гуфта шавад, 
ки аз (китоб ва дини) фурў фиристодаи Худо 
пайравӣ намоед, гўянд: Балки он (расму 
ойин)-еро пайравӣ менамоем, ки 
падаронамонро бар он ёфтаем. Оё гарчи 
падаронашон чизеро намефаҳмиданд ва роҳ 
(ҳидоят) намеёфтанд (боз ҳам онҳоро 
пайравӣ мекарданд)? 
171. Мисол ва намунаи касоне, ки кофир 
шудаанд, ба монанди ҳайвонест, ки аз (садои 
чўпон) ба ҷуз овоз ва нидо чизеро 
намешунавад. (Онҳо) карон, гунгон ва кўроне 
ҳастанд, пас онҳо (ҳақиқатро) намефаҳманд. 
172. Эй касоне, ки имон овардаед, аз покиҳое, 
ки ба шумо рўзӣ додаем, бихўред ва шукри 
Худоро ба ҷой оваред, агар Ўро мепарастида 
бошед! 
173. Албатта, (Худо) бар шумо танҳо 
худмурда, хун, гўшти хук ва ҳайвонеро, ки 
барои ғайри Худо забҳ гашта бошад, ҳаром 
гардонидааст. (Он гоҳ) касе маҷбур (ва ночор 
ба хўрдан аз онҳо) шавад, ба шарте (аз ҳадди 
зарурат) таҷовуз ва гузар нанамояд, (тановули 
он чизҳо) бар ў гуноҳе набошад. Худованд, 
бешак, омурзандаи меҳрубон аст. 
174. Албатта, касоне, ки (ҳақоиқи) китоби 
фурў фиристодаи Худоро китмон менамоянд 
ва дар ивази он пули андакеро ба даст 
меоваранд, онҳо дар шикамҳояшон ба ҷуз 
оташ (чизеро) намехўранд ва Худованд дар 
рўзи қиёмат на ба онҳо сухан мегўяд ва на 
онҳоро пок месозад ва барояшон азоби 
дардноке бошад. 
175. Онҳо одамоне мебошанд, ки гумроҳиро 
ба ивази роҳи рост ва азобро ба ҷои 
мағфират ба даст овардаанд. Пас чӣ 
босабранд бар оташ! 
176. Ин ба сабаби он аст, ки Худованд 
китобро ба ҳақ фурў фиристодааст ва дар 
ҳақиқат, касоне, ки дар китоб (-и Худо) 
ихтилоф намудаанд, дар кашмакаш ва 
мухолифати дуре қарор доранд». 
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ن ِ�ّ لۡ ٱ َس لّيۡ ۞﴿
َ
�  أ  قِبََل  وُُجوَهُ�مۡ  تَُولّوا

ۡ ٱ ۡ ٱوَ  قِ َمۡ�ِ ر ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  ِ�ّ لۡ ٱ ِ�نّ َوَ�ٰ  َِِب َمغۡ ر ِ ٱب َّ 
ۡ ٱوَ  ِخَِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  ٰ ر ََ  نَ  َّۧبِّ�ِ ٱوَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ  �َِكةِ َم

ۡ ٱ َوَءاَ�  ٰ  َماَل ر َۡ لۡ ٱ َذوِي ۦُحّبِهِ  َ�َ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُق
ۡ ٱوَ  ٓ ٱوَ  رّسبِيلِ ٱ نَ �ۡ ٱوَ  ِك�َ َمَ�ٰ ر  َوِ�  �ِلِ�َ رّسا
ِقَابِ ٱ َّ قَامَ  ر

َ
ۡ ٱوَ  ةَ رّزَكوٰ ٱ َوَءاَ�  ةَ رّصلَوٰ ٱ َوأ  ُموفُونَ ر

ٰ  َِِذا هِمۡ دِ بَِعهۡ  �َ ۖ�  ۡ�َ ٱ ِ�  ِ�ِ�نَ لّ�ٰ ٱوَ  َهُدوا
ۡ
ٓ أ  ءِ َسا

ٓ ٱوَ  ا  ۡ�َ ٱ َوِح�َ  ءِ رّ�ّ
ۡ
ٰ  ِس� أ ََ و�

ُ
ِينَ ٱ �َِك أ َّ  ۖ�  َصَدقُوا

 ٰ ََ و�
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ ٰ  ١ ُمّتُقونَ ر ّ�َهاََ

َ
ِينَ ٱ َ َّ  �  َءاَمُنوا

ِ  َّ �ُۡ ٱ َ�� َقتۡ لۡ ٱ ِ�  قَِصاُص لۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب  ِ �ُۡ ٱب َّ 
ِ  دُ َعبۡ لۡ ٱوَ   ٱب

 ٱوَ  دِ َعبۡ لۡ
ُ
ِ  نَ�ٰ ۡ�  ٱب

ُ
�ۡ �  ۥَ�ُ  ُعِ�َ  َ�َمنۡ  نَ�ٰ

ِخيهِ  ِمنۡ 
َ
ِ  ّ�ِبَاُعۢ ٱفَ  ءٞ َ�ۡ  أ  ٱب

ۡ وِف َمعۡ ر َُ  ٓ َدا
َ
 هِ َِِ�ۡ  ءٌ َوأ

ٰ  ٖن� َ�ٰ �ِإِحۡ  ۡ  رَِك َ� ۗ َورَۡ�َ  ّرّ�ُِ�مۡ  ّمِن فِيٞف ََ  َ�َمنِ  ةٞ
ٰ  دَ َ�عۡ  َتَدىٰ �ۡ ٱ ِ�  َعَذاٌب ۥ فَلَهُ  رَِك َ�

َ
 َولَُ�مۡ  ١ مٞ أ

ٞ َحيَوٰ  قَِصاِص لۡ ٱ ِ�  ٰ  ة ََ �ِ و�
ُ
 ٱ أ

َ
 لََعلُّ�مۡ  ِب َ�ٰ لۡ ۡ�

َحَدُ�مُ  َحَ�َ  ِِذَا ُ�مۡ َعلَيۡ  ُكتَِب  ١ َ�ّتُقونَ 
َ
 أ

ۡ ٱ ََكَ  ِِن ُت َموۡ ر ۡ ٱ اَخۡ�ً  تَ ٰ رِلۡ  وَِصّيةُ ر يۡ َ�  ٱوَ  نِ ِ�َ
َ
�ِ�َ قۡ ۡ� ََ 

 ِ  ٱب
ۡ وِف� َمعۡ ر ۡ ٱ َ�َ  َحّقا َُ  ۥبَّدَ�ُ  َ�َمنۢ  ١ ُمّتقِ�َ ر
ٓ ۥ َسِمَعهُ  َما دَ َ�عۡ  ِينَ ٱ َ�َ ۥ ُمهُ ِِ�ۡ  فَإِّ�َما رُونَهُ  َّ  ۥٓۚ ُ�َبّدِ
َ ٱ ِِنّ   ﴾١ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  َّ
 

177. Некўӣ он нест, ки рўи худро ба ҷониби 
машриқ ва мағриб бигардонед, валокин 
некўӣ кори касест, ки ба Худо, рўзи охират, 
фариштагон, китобҳо ва паёмбарон имон 
оварад ва молро, бо вуҷуди дўст доштани 
он, ба хешовандон, ятимон, бенавоён, дар 
роҳмондагон, талбандагон ва дар роҳи 
озодии бардагон (ғуломон) диҳад ва 
намозро барпо дорад ва закотро бидиҳад ва 
вафокунандагони ба аҳди хеш, чун аҳде 
банданд ва сабркунандагони дар сахтиву 
мусибат ва ҳангоми ҷанг. Ин (маҷмўа) 
касоне ҳастанд, ки ростӣ намудаанд ва онҳо, 
ба ҳақ, парҳезкоронанд. 
178. Эй касоне, ки имон овардаед, бар шумо 
дар бораи куштагонатон (ҳукми) қисос 
фарз гардонида шуд. Озод дар ивази озод, 
барда дар ивази барда ва зан дар ивази зан. 
Пас ҳар касе барои ў аз ҷониби бародараш 
афву (гузаште) шуд, дигар (гузашткунанда 
ва соҳиби ҳақ) бо некӣ (онро) пайгирӣ 
намояд ва ба сўи ў (аз ҷониби гузаштшуда 
низ) ба хубӣ пардохт шавад. Ин (қабули 
гузашткорӣ) тахфиф ва раҳмате аз ҷониби 
Парвардигоратон буд. Пас аз ин ҳар касе 
таҷовуз намояд, барояш азоби дардноке 
бошад.  
179. Ва барои шумо дар (ҳукми) қисос 
зиндагонист, эй соҳибхирадон, то тақво 
намоед. 
180. Бар шумо, вақте марг ба сари касе аз 
шумо ояд, агар дороие аз худ гузошта 
бошад, (ҳукми) васият барои волидайн ва 
наздикон фарз гардонида шуд. Ин бояд бо 
некӣ анҷом ёбад, (зеро он) ҳаққест бар 
парҳезгорон.  
181. Ҳар касе онро пас аз шуниданаш 
табдил диҳад, гуноҳи он ҳатман, бар касоне 
мебошад, ки онро табдил медиҳанд. 
Худованд, дар ҳақиқат, шунавову огоҳ аст. 
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وۡ  َجنًَفا ّموٖص  مِن َخاَف  َ�َمنۡ ﴿
َ
 امٗ ِِثۡ  أ

ۡص 
َ
َ ٱ ِِنّ  هِ� َعلَيۡ  مَ ِِ�ۡ  فََ�ٓ  نَُهمۡ بَيۡ  َلحَ فَأ  َ�ُفورٞ  َّ

ٰ  ١ رِّحيمٞ  ّ�َهاََ
َ
ِينَ ٱ َ َّ  �  ُكتَِب  َءاَمنُوا

يَامُ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ِينَ ٱ َ�َ  ُكتَِب  َكَما رّصِ  مِن َّ
يّامٗ  ١ َ�ّتُقونَ  لََعّلُ�مۡ  لُِ�مۡ َ�بۡ 

َ
ٰ ّمعۡ  ا� ََ  ٖت� ُدو

َِ�ًضا مِنُ�م َ�نَ  َ�َمن وۡ  ّم
َ
ٰ  أ ٞ  َسَفَٖ  َ�َ  فَِعّدة

يّا�ٍ  ّمِنۡ 
َ
�  ۚ ََ َخ

ُ
ِينَ ٱ َوَ�َ  أ  يَةٞ فِدۡ  ۥيُِطيُقونَهُ  َّ

 َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  �َخۡ�ٗ  َطّوعَ �َ  َ�َمن ِكٖ�� ِِسۡ  َطَعامُ 
ن ۥۚ ّ�ُ 

َ
�  َوأ وا ُِ  ُكنتُمۡ  ِِن ّلُ�مۡ  َخۡ�ٞ  تَُصو

َضانَ  َُ َشهۡ  ١ َلُمونَ َ�عۡ  َِ ِيٓ ٱ َر نزَِل  َّ
ُ
 �ِيهِ  أ

َۡ لۡ ٱ ۡ ٱ ّمِنَ  ٖت َو�َّيَِ�ٰ  ّلِلّناِس  ىُهدٗ  َءانُ ُق  ُهَدىٰ ر
َۡ لۡ ٱوَ   هُۖ يَُصمۡ فَلۡ  ََ رّشهۡ ٱ مِنُ�مُ  َشهِدَ  َ�َمن قَاِن� ُف

َِ�ًضا َ�نَ  َوَمن وۡ  َِ
َ
ٰ  أ َ�َ  َٖ ٞ  َسَف ّيا�ٍ  ّمِنۡ  فَِعّدة

َ
� 

 ۗ ََ َخ
ُ
َِ�دُ  أ ُ ٱ يُ  بُِ�مُ  يَُِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  َّ
ُكۡ  ُعۡ�َ لۡ ٱ ِّ � َو �  عِّدةَ لۡ ٱ ِملُوا وا ُ َُكّ�ِ ِّ َ ٱ َو َّ  ٰ  َما َ�َ

 ٰ ونَ �َشۡ  َولََعّلُ�مۡ  ُ�مۡ َهَدٮ َُ   يذَا ١ ُك
َ
 رَكَ َسَ

ِجيُب  قََِ�ٌبۖ  فَإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعبَادِي
ُ
 ّ�اعِ ٱ َوةَ َدعۡ  أ

� َيسۡ فَلۡ  َدَ�نِ�  ِِذَا  لََعّلُهمۡ  ِ�  مِنُوا� ؤۡ َوۡ�ُ  ِ�  تَِجيبُوا
 َۡ  ﴾١ ُشُدونَ يَ

 

182. Ҳар касе аз ҷониби васияткунанда зулм 
ё гуноҳеро хавф барад ва дар миёни онҳо 
ислоҳ оварад, ҳеҷ гуноҳе бар ў набошад. 
Худованд, дар ҳақиқат, омурзандаи 
меҳрубон аст. 
183. Эй касоне, ки имон овардаед, рўза (-и 
моҳи Рамазон) бар шумо фарз гардонида 
шуд, ҳамон гуна, ки бар умматони пеш аз 
шумо (низ) фарз шуда буд, то (ба василаи 
он) тақво намоед. 
184. Он чанд рўзи башуморе мебошад. Пас 
ҳар касе аз шумо (дар моҳи Рамазон) бемор 
ва ё дар сафар бошад, (рўзаашро бихўрад 
ва пас аз солим ва муқим гаштанаш) ба 
ҳамон андоза аз рўзҳои дигар (рўза 
бидорад). Ва бар касоне, ки онро бо заҳмат 
ва сахтӣ медоранд, фидя аст (ба андозаи) 
таоми як мискин ва ҳар касе бо рағбати худ 
бештар аз он хайре намояд, он барояш 
беҳтар аст ва рўза доштан, агар бидонед, 
бароятон беҳтар аст. 
185. Моҳи Рамазон он (моҳ)-ест, ки дар он 
Қуръон (ба унвони барномаи) ҳидояти 
мардум ва нишонаҳои равшани роҳи рост 
ва фурқон фиристода шудааст. Пас ҳар касе 
аз шумо, ки шоҳиди он моҳ гардад, рўзаи 
онро бидорад ва ҳар касе аз шумо (дар он 
вақт) бемор ва ё дар сафар бошад, пас чанд 
рўзи дигареро (ба ҷои он) рўза бигирад. 
Худо осониро ба шумо мехоҳад ва 
душвориро бароятон намехоҳад ва то 
ҳисоби рўзҳоро такмил намоед ва Худоро 
барои ҳидояташ ба бузургӣ ёд намоед ва 
шояд (ба ҳамин тариқ) шукргузор гардед. 
186. Ва агар бандагонам туро аз Ман 
бипурсанд, (бидонанд, ки) Ман наздикам, 
дуъо (ва хостаи) дуъокунандаро, вақте Маро 
бихонад, иҷобат менамоям. Пас (онҳо низ 
даъвати) Маро истиҷобат намоянд ва ба 
Ман имон оваранд, то роҳи рост ёбанд. 
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ِحّل ﴿
ُ
َيامِ ٱ لَةَ َ�ۡ  لَُ�مۡ  أ فَُث ٱ رّصِ َّ  َِِ�ٰ  ر

 ٓ نُتمۡ  لُّ�مۡ  ِ�َاٞس  ُهنّ  �ُِ�مۚۡ �َِسا
َ
 رُّهّنۗ  ِ�َاٞس  َوأ

ُ ٱ َعلِمَ  نُّ�مۡ  َّ
َ
ۡ  ُكنُتمۡ  � نُفَسُ�مۡ  َتانُونَ ََ

َ
 أ

 نَ �لۡ ٱفَ  َعنُ�ۡمۖ  وََ�َفا ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�َتاَب 
وُهنّ َ�ٰ  � �ۡ ٱوَ  ِ�ُ ُ ٱ َكَتَب  َما َتُغوا  َوُ�ُوا�  لَُ�مۚۡ  َّ
� ۡ�َ ٱوَ   ٱ ُط يۡ ۡ�َ ٱ لَُ�مُ  يَتََبّ�َ  َحّ�ٰ  ُ�وا

َ
 َيُض �ۡ ۡ�

 ٱ ِط يۡ �َۡ ٱ مِنَ 
َ
�  ُ�مّ  َِ� َفجۡ لۡ ٱ مِنَ  َودِسۡ ۡ� تِّموا

َ
يَامَ ٱ أ  رّصِ

وُهنّ تَُ�ٰ  َوَ�  ِل� ّ�ۡ ٱ َِِ�  نُتمۡ  ِ�ُ
َ
ٰ  َوأ  ِ�  ِكُفونَ َ�

ۡ ٱ ِ ٱ ُحُدودُ  َك تِلۡ  ِجِد� َمَ�ٰ ر ۗ َ�قۡ  فََ�  َّ ُ�وَها ََ 
ُ  رَِك َكَ�ٰ  ُ ٱ يُبَّ�ِ  َ�ّتُقونَ  لََعلُّهمۡ  رِلّناِس ۦ تِهِ َءاَ�ٰ  َّ
  َوَ�  ١

ۡ
� ُ�لُوٓ َتأ مۡ  ا

َ
ٰ أ ِ  َنُ�مبَيۡ  لَُ�مَ�  ٱب

 ِطلِ َ�ٰ لۡ
� َوتُدۡ  ٓ  رُوا مِ �ُۡ ٱ َِِ�  بَِها َّ  

ۡ
َأ ِّ �  ّمِنۡ  افََِ�قٗ  ُ�لُوا

مۡ 
َ
ٰ أ ِ  َّاِس ٱ لِ َ� نُتمۡ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱب

َ
 ١ لَُمونَ َ�عۡ  َوأ

 ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ۞
َ
ٰ  ِ�َ  قُۡل  هِلّةِ� ۡ�  �ِيُت َمَ�

ۗ �َۡ ٱوَ  رِلّناِس  ِ  ِ�ّ لۡ ٱ َس َولَيۡ  َِّ نب
َ
  أ

ۡ
� تََ  ُيوَت ۡ�ُ ٱ تُوا

� ٱ َمنِ  ِ�ّ لۡ ٱ ِ�نّ َوَ�ٰ  ُظُهورَِها مِن ٰ َّ �ّ  
ۡ
 تُوا� َو�

بۡ  مِنۡ  ُيوَت ۡ�ُ ٱ
َ
� ٰ �َ ۚ � ٱوَ  بَِها َ ٱ ّ�ُقوا  لََعلُّ�مۡ  َّ

ٰ  ١ لُِحونَ ُ�فۡ  � َوَ� ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تِلُوا ِينَ ٱ َّ َّ 
�ۚ َتُدوٓ َ�عۡ  َوَ�  تِلُونَُ�مۡ يَُ�ٰ  َ ٱ ِِنّ  ا  ُ�ِّب  َ�  َّ

ۡ ٱ  ﴾١ َتِدينَ ُمعۡ ر

187. Шабҳои рўза омезиш ва ҳамбистарӣ бо 
занонатон барои шумо ҳалол гардонида 
шуд. Онҳо барои шумо либосанд ва шумо 
барои онҳо либосед. Худо донист, ки шумо, 
дар воқеъ, (дар шабҳои рўза) ба худ хиёнат 
мекардед, пас тавбаатонро бар шумо 
пазируфт ва шуморо афв намуд. Пас ҳоло 
бо онҳо мубошират (омезиш) намоед ва аз 
он ҳамон чизеро биҷўед, ки Худо бароятон 
навиштаааст. Ва то равшан шудани риштаи 
сафеди субҳ бароятон аз риштаи сиёҳ (-и 
шаб) бихўред ва бинўшед ва сипас рўзаро 
то шаб (то нишасти офтоб) тамом (ва 
пурра) намоед! Ва бо занони худ, дар ҳоле 
ки шумо дар масҷид ба эътикоф 
нишастаед, мубошират (ва наздикӣ) 
нанамоед! Инҳо ҳудуд (ва мамнўоти) 
Худованд мебошанд, ба онҳо наздик 
нагардед. Ҳамин тавр, Худованд оятҳояшро 
барои мардум равшан месозад, то онҳо 
тақво намоянд. 
188. Ва амволатонро дар миёни худ ба 
ботил (ва ноҳақ) нахўред ва онро (ба унвони 
ришва) ба сўи ҳокимон дароз нанамоед, то 
қисмате аз амволи мардумро ба гуноҳ 
бихўред, дар ҳоле ки худатон (низ ноҳақ ва 
нораво будани онро) медонед. 
189. Туро аз ҳилолҳо (моҳҳои нав) 
мепурсанд, бигў: Онҳо вақтнамое барои 
мардум ва (муайян сохтани мавсими) ҳаҷ 
мебошанд. Ва некўӣ он нест, ки аз пушт ба 
хонаҳо биёед, валокин некўӣ (кори) касест, 
ки тақво намояд. Ва ба хонаҳо аз 
дарҳояшон биёед! Ва аз Худо битарсед, то 
растагор (ва некбахт) шавед! 
190. Ва дар роҳи Худо бо касоне, ки бо 
шумо меҷанганд, биҷангед ва таҷовуз 
нанамоед! Зеро Худованд, дар ҳақиқат, 
таҷовузкоронро дўст намедорад. 
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خۡ  ُتُموُهمۡ ثَقِفۡ  ُث َحيۡ  ُتلُوُهمۡ �ۡ ٱوَ ﴿
َ
 ّمِنۡ  وُهمَِجُ َوأ

خۡ  ُث َحيۡ 
َ
َشدّ  َنةُ فِتۡ لۡ ٱوَ  ََُجوُ�مۚۡ أ

َ
 َوَ�  ِل� َقتۡ لۡ ٱ مِنَ  أ

ۡ ٱ ِعندَ  تِلُوُهمۡ تَُ�ٰ  امِ �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ر  �ِيهِ�  تِلُوُ�مۡ يَُ�ٰ  َحّ�ٰ  ََ
ٰ  فَإِن ٰ  ُتلُوُهۡمۗ �ۡ ٱفَ  َتلُوُ�مۡ َ� ٓ  رَِك َكَ� ٰ لۡ ٱ ءُ َجَزا  ١ فَِِ�نَ َ�
� نَتَهوۡ ٱ فَإِنِ  َ ٱ فَإِنّ  ا ٰ  ١ رِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َّ  تِلُوُهمۡ َوَ�

ِۖ  ّ�ِينُ ٱ َو�َُ�ونَ  َنةٞ فِتۡ  تَُ�ونَ  َ�  َحّ�ٰ  ّ  فَإِنِ  َِ
� نَتَهوۡ ٱ ٰ ٱ َ�َ  ِِّ�  نَ َ�ٰ ُعدۡ  فََ�  ا َّ  َُ رّشهۡ ٱ ١ لِِم�َ ل
امُ �َۡ ٱ ََ  ِ امِ �َۡ ٱ َِ رّشهۡ ٱب َ�ٰ �ُۡ ٱوَ  ََ  َ�َمنِ  قَِصاٞصۚ  ُت َُ
� �ۡ ٱفَ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َتَدىٰ �ۡ ٱ  َتَدىٰ �ۡ ٱ َما لِ بِِمثۡ  هِ َعلَيۡ  َتُدوا

� ٱوَ  ُ�مۚۡ َعلَيۡ  َ ٱ ّ�ُقوا � لَُموٓ عۡ ٱوَ  َّ نّ  ا
َ
َ ٱ أ ۡ ٱ َمعَ  َّ  ُمّتِق�َ ر

١  � نفُِقوا
َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َوأ � تُلۡ  َوَ�  َّ يۡ  ُقوا

َ
 َِِ�  ِديُ�مۡ بَِ

حۡ  لَُكةِّّهۡ ٱ
َ
�ۚ ِسُنوٓ َوأ َ ٱ ِِنّ  ا  ١ ِسنِ�َ ُمحۡ رۡ ٱ ُ�ِّب  َّ

 � تِّموا
َ
ةَ ُعمۡ لۡ ٱوَ  َّ ۡ�َ ٱ َوأ ََ  ِۚ ّ حۡ  فَإِنۡ  َِ

ُ
 َ�َما �ُمۡ ِ�ۡ أ

ۡ ٱ مِنَ  َ�َ َتيۡ سۡ ٱ � َ�ۡ  َوَ�  ِي� َهدۡ ر  َحّ�ٰ  رُُءوَسُ�مۡ  لُِقوا
ۡ ٱ لُغَ َ�بۡ  وۡ  ّمَِ�ًضا مِنُ�م َ�نَ  َ�َمن ۥۚ َ�ِلّهُ  يُ َهدۡ ر

َ
 أ

ذٗ ۦ ٓ بِهِ 
َ
  ّمِن ىأ

ۡ
وۡ  ِصَيا�ٍ  نّمِ يَةٞ فَفِدۡ ۦ ِسهِ ّرأ

َ
وۡ  َصَدقَةٍ  أ

َ
 أ

ٓ  �ُُسٖك�  مِنُتمۡ  فَإَِذا
َ
ِ  َ�َمّتعَ  َ�َمن أ  ٱب

ِ ُعمۡ لۡ ة  َ�َما َِّ ۡ�َ ٱ َِِ�  ََ
ۡ ٱ مِنَ  َ�َ َتيۡ سۡ ٱ ٰ  فَِصَيامُ  َ�ِدۡ  لّمۡ  َ�َمن ِي� َهدۡ ر يّا�ٖ  َثةِثََ�

َ
� 

ٞ  َك تِلۡ  ُتۡمۗ رََجعۡ  َِِذا َعةٍ وََسبۡ  َِّ �َۡ ٱ ِ�  ة ۗ  َعَ�َ  َ�ِِلَةٞ
 ٰ هۡ  يَُ�نۡ  لّمۡ  رَِمن رَِك َ�

َ
ۡ ٱ َحاِ�ِي ۥلُهُ أ  ِجدِ َمسۡ ر

اِم� �َۡ ٱ � ٱوَ  ََ َ ٱ ّ�ُقوا � لَُموٓ عۡ ٱوَ  َّ نّ  ا
َ
َ ٱ أ  عَِقابِ لۡ ٱ َشِديدُ  َّ

١﴾ 

191. Ва дар ҳар куҷо, ки ба онҳо даст ёфтед, онҳоро 
бикушед ва аз он ҷое, ки шуморо берун рондаанд, 
берунашон намоед! Ва фитна намудан аз қатл 
сахттар аст ва дар назди Масҷиду-л-ҳаром бо онҳо 
наҷангед, то он ки онҳо бо шумо дар он ҷо вориди 
ҷанг шаванд. Пас агар онҳо оғозгари ҷанг шуданд, 
онҳоро бикушед! Чунин аст ҷазои кофирон. 
 192. Пас агар (аз ҷанг) даст бардоштанд, Худо низ 
омурзгори меҳрубон аст. 
193. Ва бо онҳо чандон мубориза баред, ки (дигар) 
фитнае (дар рўи замин) боқӣ намонад ва дин 
(асосҳо ва ҳуқуқи ҳокимият) танҳо барои Худо 
бошад. Пас агар онҳо (аз ҷанг) даст бардоштанд, 
дигар ҷанге набошад, магар бар зидди 
ситамгарон. 
194. Моҳи ҳаром дар баробари моҳи ҳаром ва 
ҳурматҳо (дар баробари худашон) қисос доранд. 
Пас ҳар касе бар шумо таҷовуз намояд, шумо низ 
ба ҳамон андоза ўро посух бигўед ва тақвои 
Худоро дошта бошед ва бидонед, ки Худо 
ҳамроҳи парҳезкорон аст. 
195. Ва дар роҳи Худо инфоқ (харҷ) намоед ва 
худро (ба сабаби беинфоқӣ) ба ҳалокат наандозед 
ва некӣ намоед, зеро Худованд, ҳатман, 
некўкоронро дўст медорад! 
196. Ҳаҷ ва умраро барои Худо ба итмом расонед! 
Пас (аз бастани эҳром) агар муҳсар (боздошта) 
шудед, (барои хориҷ гаштан аз эҳром) он 
чорпоеро, ки бароятон муяссар аст, қурбонӣ 
намоед ва то (чорпои) қурбонӣ ба забҳгоҳаш 
нарасад, сари худро (барои ҳалол гаштан) 
натарошед! Аммо агар касе аз шумо бемор бошад 
ва ё аз сараш ба ў озоре расида бошад (ва ночор 
ба тарошидани мўи сараш гардад), (сарашро 
битарошад ва дар ивази он ба унвони) фидя рўзае 
бигирад ё садақае намояд ва ё гўсфанде забҳ 
намояд. Вале агар эмин бошед (яъне умуман, 
муҳсар нагашта бошед ва ё пас аз иҳсор эмин 
гашта бошед), пас ҳар касе умраро (бо баҳрагирӣ, 
яъне таматтўъ) ба ҳаҷ бипайвандад, ҳар қурбоние, 
ки барояш муяссар бошад (анҷом диҳад). Касе 
(шароити) қурбониро надошта бошад, се рўз дар 
айёми ҳаҷ ва ҳафт рўз вақте баргаштед, рўза 
бидорад, ки дар маҷмўъ даҳ рўзи комил 
мешаванд. Ин (намуди ҳаҷ) барои касест, ки 
аҳлаш сокини Масҷиду-л-ҳаром набошад. Ва 
тақвои Худоро намоед ва бидонед, ки Худованд 
сахтиқоб аст. 
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شۡ  َّ �َۡ ٱ﴿
َ
َٞ أ  �ِيهِنّ  فََََض  َ�َمن تۚٞ لُوَ�ٰ ّمعۡ  ُه

 ِ�  ِجَداَل  َوَ�  فُُسوَق  َوَ�  َرفََث  فََ�  َّ �َۡ ٱ
ۗ �َۡ ٱ � َعلُ َ�فۡ  َوَما َِّ ۗ ٱ هُ لَمۡ َ�عۡ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  وا ُ َّ 

 �  ّ�ُقونِ ٱوَ  َوٰىۖ ّّقۡ ٱ رّزادِ ٱ َخۡ�َ  فَإِنّ  َوتََزّوُدوا
 ٰ ََ �ِ و�

ُ
 ٱ أ

َ
 ُجنَاحٌ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َس لَيۡ  ١ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

ن
َ
� تَبۡ  أ ٓ  ّر�ُِّ�مۚۡ  ّمِن ٗ� فَضۡ  تَُغوا فَضۡ  فَإِذَا

َ
 تُمأ

ٰ  ّمِنۡ  �َ ََ � ذۡ ٱفَ  ٖت َع وا َُ َ ٱ ُك ۡ ٱ دَ ِعن َّ  َعَِ َمشۡ ر
اِم� �َۡ ٱ وهُ ذۡ ٱوَ  ََ َُ ٰ  َكَما ُك  ُكنتُم ين ُ�مۡ َهَدٮ

�  ُ�مّ  ١ لِّ�َ رّضآٱ رَِمنَ  ۦلِهِ َ�بۡ  ّمِن �ِيُضوا
َ
 مِنۡ  أ

فَاَض  ُث َحيۡ 
َ
� تَغۡ سۡ ٱوَ  َّاُس ٱ أ وا َُ ۚ ٱ فِ َ َ ٱ ِِنّ  َّ َّ 
 ِسَكُ�مۡ ّمَ�ٰ  تُمقََضيۡ  فَإِذَا ١ رِّحيمٞ  َ�ُفورٞ 

� كُ ذۡ ٱفَ  وا َ ٱ َُ ٓ  َُِ�مۡ َكِذ�ۡ  َّ وۡ  َءُ�مۡ َءابَا
َ
َشدّ  أ

َ
 أ

ٓ  َ�ُقوُل  َمن َّاِس ٱ فَِمنَ  �ۗ َٗ ذِكۡ   ِ�  َءاتِنَا َرّ�نَا
ََةِ �ٱ ِ�  ۥَ�ُ  َوَما يَاّ��ۡ ٱ  ٢ قٖ َخَ�ٰ  مِنۡ  ِخ

ٓ  َ�ُقوُل  ّمن ُهمَوِمنۡ   َحَسنَةٗ  يَاّ��ۡ ٱ ِ�  َءاتِنَا َرّ�نَا
ََةِ �ٱ َوِ�   ٢ َّارِ ٱ َعَذاَب  َوقِنَا َسنَةٗ حَ  ِخ
 ٰ ََ و�

ُ
ِّما نَِصيٞب  رَُهمۡ  �َِك أ ِّ  ۚ� ُ ٱوَ  َكَسبُوا  َ�ِ�عُ  َّ
 ﴾٢ َساِب ۡ�ِ ٱ
 
 

197. (Замони анҷом додани) ҳаҷ моҳҳои 
муайяне мебошад. Ҳар касе дар ин моҳҳо 
ҳаҷро бар худ лозим гардонад, пас на 
муқорабат ва омезиш бо занон, на 
бадкорагӣ ва на ҷангу ситезае дар ҳаҷ 
вуҷуд надорад ва ҳар (кори) хайре анҷом 
диҳед, Худо онро медонад. Ва тўша 
баргиред ва (бидонед, ки) беҳтарин тўша 
тақво мебошад! Пас тақвои Маро намоед, 
эй соҳибхирадон! 
198. Талаб кардани фазли 
Парвардигоратон (дар аснои фаризаи 
ҳаҷ) бар шумо гуноҳе набошад. Пас 
ҳангоме аз Арафот (ба сўи Муздалифа) 
сарозер шудед, Худоро дар назди 
Машъару-л-ҳаром ёд намоед ва чӣ тавре 
шуморо ҳидоят намудааст, Ўро ёд намоед 
ва бешак, шумо пеш аз ин аз ҷумлаи 
гумроҳон будед. 
199. Илова бар ин, аз ҳамон ҷое бозгашт 
намоед, ки мардум аз он бозмегарданд ва 
аз Худованд омурзиш бихоҳед, ки Ў ба 
ҳақ, омурзандаи меҳрубон аст. 
200. Вақте маносик (-и ҳаҷҷ)-атонро анҷом 
додед, пас ҳамон гуна, ки падарони худро 
ёд менамоед ва ё аз он ҳам сахттар (ва 
ҷиддитар) Худоро ёд намоед! Баъзе 
одамон мегўянд, ки Парвардигоро, моро 
дар (ҳамин) дунё бидеҳ ва дар охират 
барояш баҳрае набошад! 
201. Ва баъзе аз онҳо мегўянд: 
Парвардигоро, ҳам дар (ин) дунё ва ҳам 
дар охират бароямон (баҳраҳои нек) ва 
хубӣ ато фармо ва моро аз азоби оташ 
нигаҳ дор!  
202. Онҳоро аз он чи анҷом додаанд, 
барояшон баҳраест ва Худованд тезҳисоб 
аст. 
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� ذۡ ٱوَ ۞﴿ وا َُ َ ٱ ُك يّا�ٖ  ِ�ٓ  َّ
َ
ٰ ّمعۡ  � ََ  َ�َمن ٖت� ُدو

ََ  َوَمن هِ َعلَيۡ  مَ ِِ�ۡ  فََ�ٓ  َمۡ�ِ يَوۡ  ِ�  َ�َعّجَل  ّخ
َ
 تَأ

� ٱ رَِمنِ  هِ� َعلَيۡ  مَ �ۡ ِِ  فََ�ٓ  ٰ َّ � ٱوَ  ّ� َ ٱ ّ�ُقوا � لَُموٓ عۡ ٱوَ  َّ  ا
نُّ�مۡ 

َ
ونَ ُ�ۡ  هِ َِِ�ۡ  �  َمن َّاِس ٱ َوِمنَ  ٢ َ�ُ

َ ٱ ِهدُ َو�ُشۡ  يَاّ��ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  ۥُ�ُ قَوۡ  ِجبَُك ُ�عۡ  َّ 
 ٰ َ�ّ  وَُهوَ  ۦبِهِ قَلۡ  ِ�  َما َ�َ

َ
 يذَا ٢ َصامِ ۡ�ِ ٱ �

 ٱ ِ�  َسَ�ٰ  تََوّ�ٰ 
َ
 لَِك َو�ُهۡ  �ِيَها ِسدَ ِ�ُفۡ  ِض �ۡ�

ۚ لّنسۡ ٱوَ  َث َۡ �َۡ ٱ ُ ٱوَ  َل  ٢ َفَسادَ لۡ ٱ ُ�ِّب  َ�  َّ
َ ٱ تّقِ ٱ َ�ُ  �ِيَل  يذَا َخَذتۡ  َّ

َ
ِ  عِّزةُ لۡ ٱ هُ أ  ِم� ثۡ ۡ�ِ ٱب

ۡ ٱ َس َوَ�ِئۡ  َجَهّنُمۖ  ۥبُهُ فََحسۡ   َوِمنَ  ٢ ِمَهادُ ر
ٓ بۡ ٱ َسهُ َ�فۡ  ي�َۡ�ِ  َمن َّاِس ٱ َۡ  ءَ تَِغا  َضاتِ َِ
ِۚ ٱ ُ ٱوَ  َّ ِ  رَُءوُفۢ  َّ ٰ  ٢ عِبَادِ لۡ ٱب ّ�َهاََ

َ
ِينَ ٱ َ َّ 

 � � دۡ ٱ َءاَمنُوا لۡ ٱ ِ�  ُخلُوا �  َوَ�  ّفةٗ َكآ مِ رّسِ  تَّتبُِعوا
 ٰ  ٢ ّمبِ�ٞ  َعُدّوٞ  لَُ�مۡ ۥ ِِنّهُ  ِن� َ�ٰ رّشيۡ ٱ تِ ُخُطَ�

ٓ  َما دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  تُمَزرَلۡ  فَإِن ٰ ۡ�َ ٱ ُ�مُ َءتۡ َجا  ُت يَِّ�
� لَُموٓ عۡ ٱفَ  نّ  ا

َ
َ ٱ أ  َهۡل  ٢ َحِكيمٌ  َعزِ�زٌ  َّ

ونَ  َُ ن ِِّ�ٓ  يَنُظ
َ
  أ

ۡ
ُ ٱ �ِيَُهمُ يَأ  ّمِنَ  ُظلَلٖ  ِ�  َّ

ۡ ٱوَ  َغَمامِ لۡ ٱ ٰ ر ََ َ  �َِكةُ َم َِ  ٱ َوقُ
َ
�ۡ ِۡ ۚ ِ ٱ يَ�  َُ َّ 

 َۡ  ٱ َجعُ تُ
ُ
ورُ ۡ� ُِ ٢﴾  

203. Ва Худоро дар рўзҳои башуморе (дар 
Мино) ёд намоед. Касе (барои тарк 
намудани он ҷо) дар ду рўз шитоб намояд, 
ҳеҷ гуноҳе бар вай набошад ва касе (то рўзи 
сеюм) таъхир намояд, бар вай низ гуноҳе 
набошад. (Албатта ин) барои касест, ки 
тақво намояд. Пас тақвои Худоро дошта 
бошед ва бидонед, ки ба сўи Ў маҳшур 
хоҳед шуд. 
204. Ва сухани баъзе одамон дар бораи 
зиндагонии дунё туро ба шигифт меоварад 
ва Худоро (низ) бар он чи дар дилаш ҳаст, 
гувоҳ мегирад, дар ҳоле ки вай сахттарини 
душманҳо мебошад.  
205. Ва чун (аз назди шумо) баргардад, дар 
рўи замин ба фасод пардозад ва кишту 
наслро ҳалок созад. Ва Худованд фасодро 
дўст намедорад.  
206. Ва вақте ба вай гуфта шавад, ки аз Худо 
битарс, таассуб (номус ва кибру ғурур) ўро 
ба гуноҳ (-и бештар) водорад. Пас ҷаҳаннам 
вайро басанда бошад ва он чӣ оромгоҳи 
баде аст! 
207. Ва баъзе одамон дар талаби хушнудии 
Худо ҷонашро мефурўшад (фидо месозад) 
ва Худованд ба (чунин) бандагонаш (бо 
лутфу) меҳрубон аст. 
208. Эй касоне, ки имон овардаед, ба таври 
комил дар Ислом дароед ва аз қадамҳои 
шайтон пайравӣ нанамоед, зеро вай, 
бешак, душмани ошкори шумо мебошад! 
209. Агар пас аз он ки далелҳо (-и равшан) 
барои шумо омад, боз лағжиш намудед, 
бидонед, ки Худованд тавонову ҳаким аст. 
210. Оё ҷуз инро мунтазир ҳастанд, ки 
Худованд дар соябонҳое аз абр ва 
фариштагон ба сўяшон оянд ва кор (-и 
халоиқ дар он вақт) яксара гардад ва 
(тамоми) корҳо ба сўи Худо баргардонида 
мешаванд?!. 
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ٰ ِِسۡ  بَِ�ٓ  َسۡل ﴿ ِ  ّمِنۡ  ُهمَ�ٰ َءاَ�يۡ  َ�مۡ  ءِيَل ََ  َءايَة
ۡل  َوَمن بَّيَِنةٖ�  ِ ٱ َمةَ نِعۡ  ُ�بَّدِ ٓ جَ  َما دِ َ�عۡ  مِنۢ  َّ  هُ َءتۡ ا
َ ٱ فَإِنّ  ِينَ  ُزّ�ِنَ  ٢ عَِقاِب لۡ ٱ َشِديدُ  َّ َّ ِ �  ر وا َُ  َ�َف

ونَ َو�َسۡ  يَاّ��ۡ ٱ ةُ َيوٰ �َۡ ٱ َُ ِينَ ٱ مِنَ  َخ َّ  ۘ�  َءاَمُنوا
ِينَ ٱوَ  � ّ�َقوۡ ٱ َّ ُ ٱوَ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َ�ُهمۡ فَوۡ  ا َّ  َۡ  َمن ُزُق يَ

 ٓ ّمةٗ  َّاُس ٱ َ�نَ  ٢ ِحَساٖب  بَِغۡ�ِ  ءُ �ََشا
ُ
ٰ  أ  ِحَدةٗ َ�

ُ ٱ َ�َبَعَث  ِ�نَ  نَ  َّۧبِّ�ِ ٱ َّ نَزَل  َوُمنِذرِ�نَ  ُمبَّ�ِ
َ
 َوأ

ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َمَعُهمُ   َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�َحۡ  قِّ �َۡ ٱب
� خۡ ٱ �ِيَما ِينَ ٱ ِِّ�  �ِيهِ  تَلََف خۡ ٱ َوَما �ِيهِ�  تَلَُفوا َّ 
وتُوهُ 

ُ
ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  أ ٰ ۡ�َ ٱ ُهمُ َء�ۡ َجا ۢ َ�غۡ  ُت ّيَِ�  نَُهۡمۖ بَيۡ  �َي

ُ ٱ َ�َهَدى ِينَ ٱ َّ َّ  � � خۡ ٱ رَِما َءاَمُنوا  مِنَ  �ِيهِ  َتلَُفوا
ُ ٱوَ  ۦۗ نِهِ �ِإِذۡ  ّقِ �َۡ ٱ ٓ  َمن ِديَ�هۡ  َّ ٰ  َِِ�ٰ  ءُ �ََشا  ٖط ِصَ�

مۡ  ٢ َتقِي�ٍ ّمسۡ 
َ
ن ُتمۡ َحِسبۡ  أ

َ
� تَدۡ  أ  َورَّما ّنةَ �َۡ ٱ ُخلُوا

 
ۡ
ِينَ ٱ ّمثَُل  تُِ�ميَأ � َخلَوۡ  َّ  ُهمُ ّمّستۡ  لُِ�م� َ�بۡ  مِن ا
 ۡ�َ ٱ

ۡ
ٓ أ ٓ ٱوَ  ءُ َسا ا ۡ  ءُ رّ�ّ � َوُزر َُّسوُل ٱ َ�ُقوَل  َحّ�ٰ  زِرُوا  ر

ِينَ ٱوَ  َّ  � ِۗ ٱ نَۡ�ُ  َمَ�ٰ  ۥَمَعهُ  َءاَمُنوا َّ  ٓ�َ
َ
 نَۡ�َ  ِِنّ  �

ِ ٱ ٓ  قُۡل  يُنفُِقوَنۖ  َماذَا لُونََك  َٔ �َۡ�  ٢ قََِ�بٞ  َّ  َما
نَفقۡ 

َ
ٰ فَلِلۡ  َخۡ�ٖ  ّمِنۡ  ُتمأ يۡ َ�  ٱوَ  نِ ِ�َ

َ
�ِ�َ قۡ ۡ�  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  ََ

ۡ ٱوَ  � َ�فۡ  َوَما رّسبِيِل� ٱ نِ بۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ر  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  َعلُوا
َ ٱ فَإِنّ   ﴾٢ َعلِيمٞ  ۦبِهِ  َّ

 

211. Аз банӣ Исроил бипурс, ки чӣ қадар 
нишонаҳои равшан (ва далелҳои қотеъ) ба онҳо 
додаем ва касе неъмати Худоро пас аз он ки 
барояш расид, табдил диҳад, (бидонад), ки 
Худованд сахтъиқоб аст. 
212. Зиндагонии дунё барои онҳое, ки кофир 
шудаанд, зинат дода шудааст ва (дар зери 
ҷозибаҳои пуркашиши он) мўъминонро 
тамасхур менамоянд ва(ле) касоне, ки тақво 
намудаанд, дар рўзи қиёмат аз онҳо бартар 
бошанд ва Худованд ба ҳар касе бихоҳад, 
беҳисоб (ва беандоза) ризқ медиҳад. 
213. Мардум ҳама уммати ягона (ва бар як дин) 
буданд. Пас аз он (вақте ниёз пеш омад) 
Худованд паёмбаронро муждадиҳанда ва 
бимдиҳанда (барои ҳидояти мардум) барангехт 
ва ҳамроҳи эшон китобро бо ҳақ фурў 
фиристод, то дар миёни мардум дар он чи 
ихтилоф кардаанд, (ба дурустӣ) ҳукм намояд. 
Ва дар он (китоби фиристодашуда) ба ҷуз 
онҳое, ки он (китоб) барояшон дода шудааст, 
ихтилоф накарданд (ва он ихтилофашон 
дуруст) пас аз он ба вуҷуд омад, ки далелҳои 
равшан барои онҳо расид (ва он) дар натиҷаи 
зиддияти (мавҷуд) дар байнашон (ба вуқўъ 
пайваст). Пас Худованд бо лутфу иродаи Худ 
мўъминонро ба сўи он ҳақиқате, ки дар он 
(дигарон) ба ихтилоф афтода буданд, ҳидоят 
намуд ва Худо ҳар касеро бихоҳад, ба роҳи рост 
ҳидоят менамояд. 
214. Оё гумон бурдед, ки ҳанўз намунаи 
(озмоишҳои) касоне, ки пеш аз шумо 
гузаштаанд, бар саратон наомада, дохили 
биҳишт мешавед? Сахтиҳо ва зиёнҳо бар эшон 
расид ва то ҷое такон дода шуданд, ки ҳатто 
паёмбар (-и он замон) ва касоне, ки ҳамроҳаш 
имон оварда буданд, гуфтанд: Пас нусрати 
Худованд кай фаро мерасад? Бидонед, ки 
нусрати Худованд наздик аст! 
215. Аз ту мепурсанд, ки чӣ чизеро инфоқ 
(харҷ) намоянд? Бигў: Ҳар молеро, ки инфоқ 
менамоед, онро барои волидайн, наздикон, 
ятимон, бенавоён ва дар роҳмонда ба харҷ 
расонед ва ҳар некие, ки анҷом медиҳед, Худо 
ҳатман, аз он огоҳ аст. 
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َۡ  َوُهوَ  قَِتاُل لۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب ﴿ ٞ ُك  لُّ�ۡمۖ  ه
ن َوَعَ�ٰ 

َ
� تَ�ۡ  أ  لُّ�ۡمۖ  َخۡ�ٞ  َوُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  ََُهوا

ن َوَعَ�ٰ 
َ
ُ ٱوَ  لُّ�مۚۡ  َ�ّٞ  َوُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  ُ�ِّبوا�  أ َّ 

نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ 
َ
 َعنِ  ُلونََك  َٔ �َۡ�  ٢ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َوأ

امِ �َۡ ٱ َِ رّشهۡ ٱ  َكبِ�ٞۚ  �ِيهِ  قَِتالٞ  قُۡل  �ِيهِ�  قَِتالٖ  ََ
ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َوَصدّ  ۢ َوُ�فۡ  َّ ۡ ٱوَ  ۦبِهِ  َُ  ِجدِ َمسۡ ر

امِ �َۡ ٱ اجُ يخۡ  ََ هۡ  ََ
َ
�ۡ  هُ مِنۡ  ۦلِهِ أ

َ
ِۚ ٱ ِعندَ  َ�ُ أ َّ 

�ۡ  َنةُ فِتۡ لۡ ٱوَ 
َ
 يََزارُونَ  َوَ�  ِل� َقتۡ لۡ ٱ مِنَ  َ�ُ أ

ّدوُ�مۡ  َحّ�ٰ  تِلُونَُ�مۡ يَُ�ٰ  َُ  ِِنِ  دِينُِ�مۡ  َعن يَ
�ۚ َتَ�ٰ سۡ ٱ َۡ  َوَمن ُعوا  ۦدِينِهِ  َعن مِنُ�مۡ  تَِددۡ يَ
ٰ  َ�فَِٞ  َوُهوَ  َيُمۡت �َ  ََ و�

ُ
عۡ  َحبَِطۡت  �َِك فَأ

َ
 ِ�  لُُهمۡ َ�ٰ أ

ةِ� �ٱوَ  َياّ��ۡ ٱ ََ ٰ  ِخ ََ و�
ُ
ۡص  �َِك َوأ

َ
 ُهمۡ  َّارِ� ٱ ُب َ�ٰ أ

ونَ َ�ٰ  �ِيَها ِينَ ٱ ِِنّ  ٢ ِ�ُ َّ  � ِينَ ٱوَ  َءاَمُنوا َّ 
 � وا َُ � َوَ�ٰ  َهاَج ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهُدوا َّ  ٰ ََ و�

ُ
 �َِك أ

 َۡ ِۚ ٱ َت رَۡ�َ  ُجونَ يَ ُ ٱوَ  َّ  ٢ رِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َّ
ۡ ٱوَ َ ِ مۡ �َۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ۞ ٓ  قُۡل  ِ�ِ� َميۡ ر  مٞ ِِثۡ  �ِيهَِما

ٓ ي�ۡ  رِلّناِس  فِعُ َوَمَ�ٰ  َكبِ�ٞ  �ۡ  ُمُهَما
َ
 مِن َ�ُ أ

ۗ ّ�فۡ   َوۗ َعفۡ لۡ ٱ قُلِ  يُنفُِقوَنۖ  َماَذا لُونََك  َٔ َو�َۡ�  عِهَِما
ُ يُبَ  رَِك َكَ�ٰ  ُ ٱ ّ�ِ  لََعلُّ�مۡ  ِت َ�ٰ �ٱ لَُ�مُ  َّ

ونَ  َُ  ﴾٢ َ�َتَفّك

216. Ҷанг (ва мубориза) бар шумо фарз 
гардонида шуд, дар ҳоле ки он бароятон 
(сахт ва) нохушоянд аст. Ва шояд чизеро 
нохуш доред, ва(ле дар асл) он беҳтарин 
(чиз ва роҳ) барои шумо бошад ва (ҳамин 
тавр) шояд чизеро дўст доред, ва (ле аслан) 
бароятон бад (ва зараровар) бошад. Ва Худо 
(салоҳи корҳоро беҳтар) медонад ва шумо 
(ба он сурат) намедонед. 
217. Туро дар бораи ҷанг дар моҳи ҳаром 
мепурсанд. Бигў: Ҷангу (хунрезӣ) дар он 
гуноҳи бузург аст, аммо (гуноҳи) 
боздоштан(и мардум) аз роҳи (дини) Худо, 
куфр варзидан ба Худо, боздоштан аз 
Масҷиду-л-ҳаром ва берун намудани аҳли 
он дар назди Худованд бузургтар 
мебоша(н)д ва фитна аз қатл бузургтар аст. 
Ва ҳамвора бо шумо меҷанганд, то шуморо 
аз динатон, агар битавонанд, баргардонанд. 
Ва ҳар касе аз шумо аз динаш баргардад ва 
дар ҳоли куфр бимирад, аъмоли (чунин 
одамоне) дар дунё ва охират ботил (ва 
беасар) мегарданд ва онҳо ёрон (аҳл)-и 
оташанд ва дар он ҷовидона хоҳанд монд. 
218. Касоне, ки имон овардаанд ва 
ҳамчунин ҳиҷрат намуда ва дар роҳи Худо 
ба ҷиҳод (мубориза) бархостаанд, онҳо 
(ҳама) ба раҳмати Худо умед бастаанд ва 
Худо омурзандаи меҳрубон аст. 
219. Туро дар бораи хамру майсир (шаробу 
қимор) мепурсанд. Бигў: Дар онҳо гуноҳи 
бузург ва (ҳамчунин) манофее барои 
мардум аст, ва(ле) гуноҳи онҳо аз 
нафъашон бузургтар аст. Ва аз ту 
мепурсанд, ки чиро инфоқ намоянд? Бигў: 
Афв (яъне зоид аз ниёзҳои зиндагии 
худро)-ро. Ҳамин тавр Худованд оятҳоро 
барои шумо баён менамояд, то шумо дар 
бораи дунё ва охирати худ андеша намоед.  
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ةِ� �ٱوَ  َياّ��ۡ ٱ ِ� ﴿ ََ � َ�ٰ ۡ�َ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ�  ِخ  قُلۡ  َ�ٰ
ۖ  رُّهمۡ  َ�حٞ ِِۡص  َالُِطوُهمۡ  ين َخۡ�ٞ ٰ فَإِخۡ  َُ  نُُ�مۚۡ َ�

ُ ٱوَ  ۡ ٱ لَمُ َ�عۡ  َّ ۡ ٱ ِمنَ  ِسدَ ُمفۡ ر ٓ  َورَوۡ  لِِح� ُمۡص ر ُ ٱ ءَ َشا َّ 
 ۡ�

َ
َ ٱ ِِنّ  َنتَُ�مۚۡ َ�  َوَ�  ٢ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  َّ

 � ۡ ٱ تَنِكُحوا َمةٞ  ِمّنۚ يُؤۡ  َحّ�ٰ  ِت َ�ٰ ُمۡ�ِ ر
َ
 ِمَنةٌ ّمؤۡ  َوَ�

عۡ  َورَوۡ  َ�ةٖ ّمۡ�ِ  ّمِن َخۡ�ٞ 
َ
�  َوَ�  ُ�ۡمۗ َجَبتۡ أ  تُنِكُحوا

ۡ ٱ �ۚ يُؤۡ  َحّ�ٰ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ر  ّمِن َخۡ�ٞ  ِمنٌ ّمؤۡ  دٞ َولََعبۡ  ِمُنوا
عۡ  َورَوۡ  كٖ ّمۡ�ِ 

َ
ٰ  ۡمۗ َجَب�ُ أ ََ و�

ُ
 َّارِ� ٱ َِِ�  ُعونَ يَدۡ  �َِك أ

ُ ٱوَ  � ُعوٓ يَدۡ  َّ ۡ ٱوَ  ّنةِ �َۡ ٱ َِِ�  ا ِ َمغۡ ر ة ََ ُ  ۦۖ نِهِ �ِإِذۡ  فِ  َوُ�بَّ�ِ
ونَ  لََعلُّهمۡ  رِلنّاِس ۦ تِهِ َءاَ�ٰ  َُ  لُونََك  َٔ َو�َۡ�  ٢ َ�َتَذّك
ۡ ٱ َعنِ  ذٗ  ُهوَ  قُۡل  َمِحيِض� ر

َ
� �ۡ ٱفَ  ىأ ٓ ٱ َ�ِرُوا  ِ�  ءَ لنَِّسا

ۡ ٱ �ُوُهنّ َ�قۡ  َوَ�  َمِحيِض ر َۡ َ�ۡط  َحّ�ٰ  ََ  فَإِذَا َنۖ ُه
 َۡ   نَ َ�َطّه

ۡ
ُ�مُ  ُث َحيۡ  مِنۡ  تُوُهنّ فََ ََ َِ ۚ ٱ أَ ُ َ ٱ ِِنّ  َّ َّ 

ٰ ٱ ُ�ِّب  ۡ ٱ َو�ُِحّب  �ِ�َ ّّّ� ٓ  ٢ ُمَتَطّهَِِ�نَ ر  ؤُُ�مۡ �َِسا
 َۡ   لُّ�مۡ  ثٞ َح

ۡ
� فََ َۡ  تُوا ّ�ٰ  ثَُ�مۡ َح

َ
� َوقَ  ُتۡمۖ ِشئۡ  � وا ُِ  ّدِ

نُفِسُ�مۚۡ 
َ
� ٱوَ  ِ� َ ٱ ّ�ُقوا � لَُموٓ عۡ ٱوَ  َّ نُّ�م ا

َ
ۗ ّمَ�ٰ  �  ُقوهُ

 ِ ۡ ٱ َو�َّ�ِ � َ�ۡ  َوَ�  ٢ مِنِ�َ ُمؤۡ ر َ ٱ َعلُوا َّ  َۡ  َضةٗ ُع
يۡ 
َ
ن نُِ�مۡ َ�ٰ ّ�ِ

َ
�  أ وا ّ�َ�َ  � � َوتُۡص  َوَ�ّتُقوا  َ�ۡ�َ  لُِحوا

ُ ٱوَ  َّاِس� ٱ  ﴾٢ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  َّ
 
 

220. Ва туро аз ятимон мепурсанд. Бигў: 
Ислоҳи (корҳои онҳо) беҳтар аст ва агар бо 
онҳо ҳамзистӣ намоед, пас бародарони шумо 
ҳастанд. Ва Худованд фасодкорро аз ислоҳкор 
медонад ва агар Худо мехост шуморо (дар 
боби муошират бо онҳо) ба сахтӣ гирифтор 
месохт. Худованд, дар ҳақиқат, тавонманду 
ҳаким аст. 
221. Ва мушрикзанонро никоҳ нанамоед, то 
он ки имон оваранд ва ҳатман, канизи 
мўъмине аз озодазани мушрика беҳтар аст, 
ҳарчанд вай (дар ҳусну зебоӣ) шуморо ба 
шигифт оварад. Ва занони мусалмонро ба 
никоҳи мушрикон дарнаоваред, то он ки 
имон оваранд ва (бидонед, ки) ғуломи 
мўъмине аз озодмарди мушрик беҳтар аст, 
ҳарчанд вай шуморо ба шигифт оварад. Он 
(тоифа)-ҳо ба сўи оташ фаро мехонанд ва 
Худованд бошад, (мардумро) бо хости худ ба 
сўи биҳишт ва мағфират фаро мехонад ва 
оятҳояшро барои мардум баён менамояд, то 
(онҳо) панд гиранд. 
222. Ва туро аз ҳайз мепурсанд. Бигў: Он азо 
(палидӣ, нохушӣ ва ранҷ)-е аст, пас аз 
(омезиши ҷинсӣ) бо занон дар муддати ҳайз 
канора гиред ва ба онҳо наздикӣ нанамоед, то 
он ки пок гарданд! Вақте пок гаштанд, пас аз 
ҳамон ҷое, ки Худо шуморо амр намудааст, 
ба онҳо наздикӣ намоед. Худованд, ҳатман, 
тавбакорон ва покихоҳонро дўст медорад.  
223. Занонатон киштзори шумоянд, пас ба 
киштзори худ чӣ гунае мехоҳед, биоед! Ва 
барои худ (аъмоли хайреро) аз пеш фиристед 
ва тақвои Худоро намоед ва бидонед, ки 
шумо ҳатман (рўзе) Ўро мулоқот хоҳед кард 
ва мўъминонро мужда бидеҳ! 
224. Худовандро ҳадаф ва дастовези 
савгандҳои худ қарор надиҳед, то (ба сабаби 
он) аз некўкорӣ, парҳезкорӣ ва ислоҳоварӣ 
дар миёни мардум канора гиред ва Худо 
шунавову доност!  
 



        

           Тарҷумаи Қурони Карим                                                           36                                         Сураи Бақара 
 

 

ُ ٱ يَُؤاِخُذُ�مُ  ّ� ﴿ َّ  ِ يۡ  ِ�ٓ  وِ رلّغۡ ٱب
َ
 نُِ�مۡ َ�ٰ �

ُ ٱوَ  قُلُوُ�ُ�ۡمۗ  َكَسَبۡت  بَِما يَُؤاِخُذُ�م ِ�نَوَ�ٰ  َّ 
ِينَ  ٢ َحلِيمٞ  َ�ُفورٌ  َّ ِ ٓ  ِمن رُونَ يُؤۡ  لّ ُُ  �ِِهمۡ �َِّسا ّ� ََ  تَ

رۡ 
َ
شۡ  َ�َعةِأ

َ
َٖ� أ ٓ  فَإِن ُه َ ٱ فَإِنّ  ُءوفَا  ٢ ّرِحيمٞ  َ�ُفورٞ  َّ

وا�  ينۡ  ُِ َ ٱ فَإِنّ  قَ لّطَ�ٰ ٱ َعَز  ٢ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  َّ
ۡ ٱوَ  ّ�ۡص  ُت ُمَطلَّ�ٰ ر نُفِسِهنّ  نَ َ�َ�َ

َ
ٰ  بِأ وٓ  َثةَ ثََ� َُ  َوَ�  ٖء� قُ

ن رَُهنّ  َ�ِّل 
َ
ُ ٱ َخلََق  َما نَ ُتمۡ يَ�ۡ  أ رۡ  ِ�ٓ  َّ

َ
 ِِِهنّ َحاأ

ِ  ِمنّ يُؤۡ  ُ�نّ  ِِن ِ ٱب ُُهنّ  ِخَِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ َّ  َوُ�ُعو
َحقّ 

َ
ّدِهِنّ  أ ََ ِ ٰ  ِ�  ب َراُدوٓ  ِِنۡ  رَِك َ�

َ
� أ ٰ ِِۡص  ا  َورَُهنّ  اۚ حٗ َ�

ِيٱ ُل ِمثۡ   ٱبِ  ِهنّ َعلَيۡ  َّ
ۡ وِف� َمعۡ ر ََِّجالِ  َُ  ِهنّ َعلَيۡ  َورِل

 ۗ ُ ٱوَ  َدرََجةٞ ٰ ٱ ٢ َحِكيمٌ  َعزِ�زٌ  َّ تَانِ�  ُق لّطَ� َّ َِ 
 ِۡ ِ وٍف بَِمعۡ  َساُكۢ فَإ وۡ  َُ

َ
 َ�ِّل  َوَ�  ٖن� َ�ٰ �ِإِحۡ  �حُۢ �َۡ�ِ  أ

ن لَُ�مۡ 
َ
  أ

ۡ
� تَأ ٓ  ُخُذوا ن ِِّ�ٓ  ا ًٔ َشۡ�  ُتُموُهنّ َءاتَيۡ  ِِّما

َ
 أ

 ٓ ّ�  َ�َافَا
َ
ِۖ ٱ ُحُدودَ  يُقِيَما � ّ�  ُتمۡ ِخفۡ  فَإِنۡ  َّ

َ
 يُقِيَما �

ِ ٱ ُحُدودَ   ۦۗ بِهِ  َتَدۡت �ۡ ٱ �ِيَما ِهَماَعَليۡ  ُجَناحَ  َ� فَ  َّ
ِ ٱ ُحُدودُ  َك تِلۡ   ُحُدودَ  َ�َتَعدّ  َوَمن َتُدوَهاۚ َ�عۡ  فََ�  َّ
ِ ٱ َّ  ٰ ََ و�

ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ َّ  فََ�  َطّلَقَها فَإِن ٢ لُِمونَ ل

 فَإِن ۥۗ هُ َ�ۡ�َ  ًجاَزوۡ  تَنِكحَ  َحّ�ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  ۥَ�ُ  َ�ِّل 
ن ِهَمآ َعلَيۡ  ُجَناحَ  فََ�  َقَهاَطلّ 

َ
اَجَعآ  أ ن َظّنآ  ِِن َ�َ�َ

َ
 أ

ِۗ ٱ ُحُدودَ  يُِقيَما ِ ٱ ُحُدودُ  َك َوتِلۡ  َّ  �ٖ لَِقوۡ  يَُبّيُِنَها َّ
 ﴾٢ لَُمونَ َ�عۡ 
 

225. Худованд шуморо бо савгандҳои лағватон 
муохиза ва бозхост наменамояд, валокин шуморо 
ба он (савгандҳое) бозхост менамояд, ки дилҳоя-
тон (қасдан) онро касб намуда бошад ва Худованд 
омурзандаи бурдбор аст. 
226. Барои касоне, ки аз (наздикӣ бо) занони худ 
савганд ёд менамоянд, чаҳор моҳ интизор 
кашидан аст. Пас агар (дар муддати 
муқарраргашта ва ё пеш аз он ба сўи зиндагонӣ 
бо занонашон) бозгаштанд, Худованд низ 
омурзан-даи меҳрубон аст.  
227. Ва (аммо) агар (бо он савганди худ) азми талоқ 
намуданд, Худованд, бешак, шунавову доно аст. 
228. Ва занони талоқгашта дар ҳаққи худ муддати 
се қуръ (ҳайз ва ё туҳр) идда мепоянд. Ва барои 
онҳо пинҳон намудани он чи Худованд дар 
раҳмҳояшон офаридааст, ҳалол намебошад, агар 
ба Худо ва рўзи охират имон дошта бошанд. Ва 
шавҳаронашон дар ин муддат, агар ислоҳеро 
бихоҳанд, ба боз-гардонидани онҳо ҳақдортаранд. 
Ва барои онҳо (низ) мисли он ҳуқуқҳоест, ки бар 
ўҳдаи онҳост ба таври писандида. Ва мардонро 
бар эшон дараҷае (бартарӣ) аст ва Худованд 
тавонову ҳаким аст. 
229. Талоқ ду бор аст. Пас аз он ё ба некӣ нигоҳ 
доштан аст ва ё ба хубӣ раҳо кардан. Ва барои 
шумо раво нест, ки аз он (маҳр)- е, ки ба онҳо 
додаед, чизеро бозпас гиред, магар дар сурате, ки 
онҳо аз барпо надоштани ҳудуди Худованд 
бимнок бошанд. Дар сурате, ки аз барпо 
надоштани ҳудуди Худованд аз ҷониби онҳо хавф 
бурдед, пас дар ин ҳолат дар фидя (ивази молӣ) 
додани зан барои шавҳараш бар онҳо гуноҳе нест. 
Инҳо ҳудуд (ва муқаррарот)-и Худованд мебо-
шанд, аз онҳо таҷовуз нанамоед ва касе аз ҳудуди 
(муайяннамудаи) Худованд таҷовуз намояд, пас 
чунин одамоне, бешак, ситамгоронанд. 
230. Агар мард (бори сеюм) занашро талоқ 
намояд, пас аз он то ба шахси дигаре ғайр аз ў ба 
шавҳар набарояд, дигар барояш ҳалол 
намегардад. Он гоҳ, агар вай (шавҳари дуюм) он 
занро талоқ кард, дар он ҳолат бозгашти онҳо ба 
сўи якдигар барояшон гуноҳе надорад, ба шарте 
(яқинан ва ё бо ғолиби гумонашон) ба барпо 
доштани ҳудуди Худованд бовар дошта бошанд. 
Инҳо ҳудуди (муқаррарнамудаи) Худованд 
мебошанд (ва) онҳоро барои мардуме, ки 
медонанд, баён менамояд. 
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ٓ ٱ ُتمُ َطّلقۡ  يَذا﴿ َجَلُهنّ  نَ َ�َبلَغۡ  ءَ لنَِّسا
َ
 أ

 ِۡ
َ
وٍف بَِمعۡ  ِسُكوُهنّ فَأ وۡ  َُ

َ
وٖف� بَِمعۡ  َ�ُِّحوُهنّ  أ  َوَ�  َُ

ارٗ  ِسُكوُهنّ ُ�مۡ  َعۡ  �ِ�َ ِ ّّ ۚ� ٰ  َعۡل َ�فۡ  َوَمن َتُدوا  َ�َقدۡ  رَِك َ�
� َ�ّتِخُذوٓ  َوَ�  ۥۚ َسهُ َ�فۡ  َظلَمَ  ِ ٱ تِ َءاَ�ٰ  ا  �ۚ ُهُزوٗ  َّ

� ذۡ ٱوَ  وا َُ ِ ٱ َمَت نِعۡ  ُك نَزَل  َوَمآ  ُ�مۡ َعَليۡ  َّ
َ
 ُ�مَعلَيۡ  أ

َ ٱ ّ�ُقوا� ٱوَ  ۦۚ بِهِ  يَعُِظُ�م َمةِكۡ ۡ�ِ ٱوَ  ِب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  َّ 
� لَُموٓ عۡ ٱوَ  نّ  ا

َ
َ ٱ أ  يَذا ٢ َعلِيمٞ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  َّ

ٓ ٱ ُتمُ َطلّقۡ  َجلَُهنّ  نَ َ�َبلَغۡ  ءَ لنَِّسا
َ
ن ُضلُوُهنّ َ�عۡ  فََ�  أ

َ
 أ

زۡ  نَ يَنِكحۡ 
َ
ٰ  َِِذا َجُهنّ َ�ٰ أ � َضوۡ تََ�  ٱبِ  َنُهمبَيۡ  ا

ۡ وِف� َمعۡ ر َُ 
 ٰ ِ  ِمنُ يُؤۡ  ِمنُ�مۡ  َ�نَ  َمن ۦبِهِ  يُوَ�ُظ  رَِك َ� ِ ٱب َّ 
َِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  ٰ  ِخ زۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
ۡط  لَُ�مۡ  َ�ٰ أ

َ
ۚ َوأ َُ ُ ٱوَ  َه َّ 

نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ 
َ
ٰ لۡ ٱوَ ۞ ٢ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َوأ �َ ٰ َۡ  ُت لَِ�  نَ ِضعۡ يُ

وۡ 
َ
ٰ أ �  لَۡ�ِ َحوۡ  َدُهنّ َ� ِِلَۡ�ِ َرادَ  رَِمنۡ  َ�

َ
ن أ

َ
ِ  أ  مّ يُت

ۚ ٱ ََّضاَعَة ۡ ٱ َوَ�َ  ر  َوُ�ُهنّ َو�ِسۡ  ُ�ُهنّ رِزۡ  ۥَ�ُ  رُودَِموۡ ر
 ِ  ٱب

ۡ وِف� َمعۡ ر  َ�  َعَهاۚ ُوسۡ  ِِّ�  ٌس َ�فۡ  تَُ�ّلُف  َ�  َُ
ۢ َ�ٰ  رّ تَُضآ ةُ َها ِ�َ وۡ  َوَ�  بَِوَ�ِ ِ  ۥّ�ُ  رُودٞ َِ ه  َوَ�َ  ۦۚ بَِوَ�ِ

ۡ ٱ ٰ  ُل ِمثۡ  َوارِثِ ر َراَدا فَإِنۡ  رَِكۗ َ�
َ
اٖض  َعن اً� فَِص  أ ََ  تَ

ۗ َعلَيۡ  ُجَناحَ  فََ�  َو�ََشاُورٖ  ُهَماّمِنۡ  َردّ�مۡ  ينۡ  ِهَما
َ
ن أ

َ
 أ

� ِضُعوٓ َ�ۡ �َسۡ  وۡ  ا
َ
ٰ أ  َِِذا ُ�مۡ َعَليۡ  ُجَناحَ  فََ�  َدُ�مۡ َ�

ٓ  ُتمَسلّمۡ   ٱبِ  ُتمَءاتَيۡ  ّما
ۡ وِف� َمعۡ ر � ٱوَ  َُ َ ٱ ّ�ُقوا � لَُموٓ عۡ ٱوَ  َّ  ا

نّ 
َ
َ ٱ أ  ﴾٢ بَِص�ٞ  ُلونَ مَ َ�عۡ  بَِما َّ

 

231. Ва чун занонро талоқ кардед ва онҳо ба 
поёни мўҳлати иддаашон расиданд, ё онҳоро бо 
некӣ нигоҳ доред ва ё бо хубӣ раҳо созед, ва(ле) 
онҳоро (ҳаргиз) бо мақсади зараррасонӣ нигоҳ 
надоред, то мавриди зулму ситами шумо қарор 
гиранд! Ва ҳар касе чунин кунад, ҳатман, бар 
худ ситам намудааст. Ва оятҳо (аҳком ва ҳудуд)-
и Худоро бозича ва мояи тамасхури худ қарор 
надиҳед ва (баръакс) неъмати Худоро бар худ ва 
он китобу ҳикматеро, ки ба сўятон фурў 
фиристодааст ва ба он пандатон медиҳад, ба ёд 
оваред! (Ҳамчунин) тақвои Худоро дошта 
бошед ва бидонед, ки Худованд ба ҳар чизе 
доност. 
232. Ва вақте занонро талоқ кардед ва ба поёни 
мўҳлати иддаашон расиданд, онҳоро аз 
издивоҷ бо ҳамсаронашон, агар дар миёни худ 
бо хайру хушӣ ба тавофуқ расиданд, 
бознадоред. Бо ин (паёмҳои илоҳӣ) касе аз 
миёни шумо, ки ба Худо ва рўзи охират имон 
дошта бошад, панд дода мешавад. Ин амр 
барои шумо пурбортар ва покизатар мебошад 
ва Худо (хайру салоҳи шуморо беҳтар) медонад 
ва шумо (онро ба он сурат) намедонед. 
233. Ва модарон ду соли комил фарзандона-
шонро шир медиҳанд. Ин (муддат) барои 
касест, ки бихоҳад (даврони) ширхорагиро ба 
таври комил ба итмом расонад. Ва (таъмини) 
хўрок ва пўшок (нафақа)-и (модароне, ки ба 
парасторӣ ва шир додани кўдакон машғуланд) 
бар ўҳдаи падарон аст ба некӣ. Ҳеҷ кас ба ҷуз 
андозаи тавоноияш таклиф (ўҳдадор) карда 
намешавад. На модар ба сабаби фарзандаш 
зарар расонида шавад ва на падар ба сабаби 
фарзандаш зарар расонида шавад ва бар ворис 
(низ) мисли ҳамин (ҳукм) аст. Вале агар падару 
модар бо ризоят ва машварати якдигар (пеш аз 
такмили ду сол) ҷудоии тифлро аз шир 
бихоҳанд, гуноҳе бар онҳо набошад ва агар 
хостед фарзандони худро барои шир додан (ба 
зани дигаре ғайр аз модаронашон) бисупоред, 
он низ бар шумо гуноҳе набошад, ба шарте он 
чиро, ки ба ўҳда гирифтаед, бо некӣ пардохт 
намоед. Ва тақвои Худоро дошта бошед ва 
бидонед, ки Худованд ба он чи анҷом медиҳед, 
биност. 
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ِينَ ٱوَ ﴿ زۡ  َو�ََذُرونَ  ِمنُ�مۡ  نَ ُ�تََوفّوۡ  َّ
َ
 اجٗ َ�ٰ أ

�ّۡص  نُفِسِهنّ  نَ َ�َ�َ
َ
رۡ  بِأ

َ
شۡ  �ََعةَ أ

َ
 فَإِذَا �ۖ وََعۡ�ٗ  ُهَٖ أ

َجلَُهنّ  نَ بَلَغۡ 
َ
 نَ َ�َعلۡ  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجنَاحَ  فََ�  أ

نُفِسهِنّ  ِ�ٓ 
َ
ِ  أ  ٱب

ۡ وِف� َمعۡ ر ُ ٱوَ  َُ  َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما َّ
َّۡض  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ�  ٢  مِنۡ  ۦبِهِ  ُتمَع

ٓ ٱ َبةِ ِخۡط  وۡ  ءِ لنَِّسا
َ
�ۡ  أ

َ
نُفِسُ�مۚۡ  ِ�ٓ  َننتُمۡ أ

َ
 َعلِمَ  أ

ُ ٱ نُّ�مۡ  َّ
َ
وَ�ُهنّ َسَتذۡ  � َُ  ّ�  ِ�نَوَ�ٰ  ُك

ا تَُواِعُدوُهنّ  ن ِِّ�ٓ  ِ�ّ
َ
�  أ وفٗ ّمعۡ  ٗ� قَوۡ  َ�ُقورُوا َُ ۚ  َوَ�  ا

� َ�عۡ  وا ُِ ِح ٱ َدةَ ُ�قۡ  زِ ََ ِ  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ لُغَ َ�بۡ  َحّ�ٰ  َّ
َجلَهُ 

َ
� لَُموٓ عۡ ٱوَ  ۥۚ أ نّ  ا

َ
َ ٱ أ نُفِسُ�مۡ  ِ�ٓ  َما لَمُ َ�عۡ  َّ

َ
 أ

ۚ حۡ ٱفَ  � لَُموٓ عۡ ٱوَ  َذُروهُ نّ  ا
َ
َ ٱ أ  ّ�  ٢ َحلِيمٞ  َ�ُفورٌ  َّ

ٓ ٱ ُتمُ َطلّقۡ  ِِن ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ   رَمۡ  َما ءَ لنَِّسا
وۡ  َ�َمّسوُهنّ 

َ
� َ�فۡ  أ ۚ  رَُهنّ  َُِضوا  َ�َ  َوَمتُِّعوُهنّ  فََِ�َضٗة

ۡ ٱ ۡ ٱ َوَ�َ  ۥقََدُرهُ  ُموِسعِ ر ۢ َمَ�ٰ  ۥقََدُرهُ  ِ�ِ ُمقۡ ر  �َع
 ِ  ٱب

ۡ وِف� َمعۡ ر ۡ ٱ َ�َ  َحّقا َُ  ين ٢ ِسنِ�َ ُمحۡ ر
ن لِ َ�بۡ  ِمن ُتُموُهنّ َطلّقۡ 

َ
ََۡض  َوقَدۡ  َ�َمّسوُهنّ  أ  تُمۡ فَ

ََۡض  َما ُف فَنِۡص  فََِ�َضةٗ  رَُهنّ  ن ِِّ�ٓ  تُمۡ فَ
َ
 ُفونَ َ�عۡ  أ

وۡ 
َ
� َ�عۡ  أ ِيٱ ُفَوا َّ  ِ ِح� ٱ َدةُ ُ�قۡ  ۦ�ِيَِده ََ ِ ن َّ

َ
� ُفوٓ َ�عۡ  َوأ  ا

قۡ 
َ
�  َوَ�  َوىٰۚ رِلّتقۡ  ُب ََ أ  ِِنّ  َنُ�ۡمۚ بَيۡ  َل َفۡض لۡ ٱ تَنَسُوا
َ ٱ  ﴾٢ بَِص�ٌ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما َّ
 

234. Ва он мардоне аз миёни шумо, ки 
мемиранд ва ҳамсароне пас аз худ бар ҷой 
мегузоранд, он (занон) чор моҳу даҳ рўз бо 
худ интизорӣ мекашанд. Пас вақте ба поёни 
мўҳлати (иддаи) худ расиданд, дигар дар он 
чи онҳо ба сурати писандида дар бораи худ 
анҷом медиҳанд, бар шумо гуноҳе набошад 
ва Худованд ба он чи анҷом медиҳед, огоҳ аст. 
235. Ва дар хостгории ғайрисареҳи занон (-и 
дар ҳолати идда) ва ё дар худ ниҳодани 
(нияти никоҳи онҳо пас аз поёни идда) гуноҳе 
бар шумо нест. Худованд (низ) медонист, ки 
шумо он (занон)-ро ба ёд меоваред, валокин 
бо онҳо ба таври пинҳонӣ (қарор ва) ваъдаи 
никоҳро (дар миён) нагузоред, ба ҷуз ин ки 
сухани писандидае бигўед. Ва ба ақди никоҳ 
тасмим нагиред, то замони муайян (-и иддаи 
онҳо) ба поён бирасад. Ва бидонед, ки 
Худованд он чиро, ки дар нафсҳоятон аст, 
медонад, пас аз Ў ҳазар намоед ва бидонед, ки 
Худо омурзандаи бурдбор аст. 
236. Бар шумо гуноҳе набошад, агар 
занонатонро ҳанўз даст нарасонида ва ё 
маҳре барояшон муайян нокарда, талоқ 
намоед. Ва онҳоро (бо тўҳфае, ки муносиб бо 
вазъи молиатон бошад) бо некӣ баҳраманд 
созед, ки он бар тавонгар ба андозаи тавонаш 
ва бар тангдаст ба андозаи тавонаш мебошад 
ва ин ҳаққест бар некўкорон. 
237. Ва агар онҳоро пеш аз наздикӣ бо эшон 
талоқ намоед, дар ҳоле ки барояшон маҳре 
муайян намуда бошед, пас нисфи он (маҳр)-
еро, ки муайян намудаед, (ба онҳо бидиҳед), 
магар он ки худи онҳо онро бибахшанд ва ё 
касе, ки гиреҳи никоҳ ба дасти ўст, онро 
бибахшад. Ва (ҳамин) афву бахшиши шумо 
ба тақво наздиктар аст ва (ҳаргиз) фазлу 
бузургвориро дар миёни худ фаромўш 
насозед! Зеро Худо, ҳатман, ба он чи анҷом 
медиҳед, биност. 
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﴿ ٰ�َ � ٰ ٱ َ�َ  فُِظوا ۡ ٱ ةِ رّصلَوٰ ٱوَ  تِ رّصلََ�  َطيٰ وُسۡ ر
 � وا ُِ ِ  َوقُو ّ َِ  ٰ ََِجاً�  تُمۡ ِخفۡ  فَإِنۡ  ٢ نِتِ�َ َ� وۡ  فَ

َ
 أ

ۖ بَا�ٗ ُركۡ  ٓ  ا ِمنتُمۡ  فَإِذَا
َ
� ذۡ ٱفَ  أ وا َُ َ ٱ ُك  َكَما َّ

�  رَمۡ  ّما َعّلَمُ�م ِينَ ٱوَ  ٢ لَُمونَ َ�عۡ  تَُ�ونُوا َّ 
زۡ  َو�ََذُرونَ  ِمنُ�مۡ  نَ ُ�تََوّفوۡ 

َ
 َوِصّيةٗ  اجٗ َ�ٰ أ

زۡ 
َ
اٖج� ِِخۡ  َ�ۡ�َ  لِ وۡ �َۡ ٱ َِِ�  ًعاّمَ�ٰ  ِجِهمَ�ٰ ّ�ِ  فَإِنۡ  ََ

ََجۡ   ِ�ٓ  نَ َ�َعلۡ  َما ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجنَاحَ  فََ�  نَ َخ
نُفِسهِنّ 

َ
وٖف� ّمعۡ  ِمن أ ُ ٱوَ  َُ  َحكِيمٞ  َعزِ�زٌ  َّ

ۢ َمَ�ٰ  ِت ُمَطّلَ�ٰ َورِلۡ  ٢ ِ  ُع  ٱب
ۡ وِف� َمعۡ ر  َ�َ  َحّقا َُ

ۡ ٱ ُ  رَِك َكَ�ٰ  ٢ ُمّتقِ�َ ر ُ ٱ يُبَّ�ِ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  لَُ�مۡ  َّ
رَمۡ ۞ ٢ قِلُونَ َ�عۡ  لََعّلُ�مۡ 

َ
�  ََ ِينَ ٱ َِِ�  تَ َّ 

 � ََُجوا رُوٌف  وَُهمۡ  َِهِمۡ دَِ�ٰ  ِمن َخ
ُ
ۡ ٱ َحَذرَ  �  تِ َموۡ ر

ُ ٱ رَُهمُ  َ�َقاَل  َّ  � وتُوا حۡ  ُ�مّ  ُِ
َ
َ ٱ ِِنّ  ُهمۚۡ َ�ٰ أ و َّ ُ ََ 

�ۡ  ِ�نّ َوَ�ٰ  َّاِس ٱ َ�َ  لٍ فَضۡ 
َ
 َ�  َّاِس ٱ َ�َ أ

ونَ �َشۡ  َُ ٰ  ٢ ُك � َوَ� ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تِلُوا � لَُموٓ عۡ ٱوَ  َّ  ا
نّ 

َ
َ ٱ أ ِيٱ ذَا ّمن ٢ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  َّ  َُِض ُ�قۡ  َّ
َ ٱ َّ  َۡ ضۡ  ۥٓ َ�ُ  ۥعَِفهُ َ�يَُ�ٰ  اَحَسنٗ  ًضاقَ

َ
 اَعا�ٗ أ

 ۚ ُ ٱوَ  َكثِ�َٗة َۡ  هِ يَ�ۡ  ُط ۜصُ َو�َبۡ  بُِض َ�قۡ  َّ  َجُعونَ تُ
٢﴾ 

238. Бар намозҳо ва ба хусус намози 
миёна, мувозибат (ва посдорӣ) намоед ва 
барои Худо фурўтанона ба по истед!  
239. Агар дар (ҳолати) хавф бошед, пас 
намозро пиёда ё савора ба ҷой оваред! 
Вақте эмин гаштед, Худоро ҳамон гуна ёд 
намоед, ки ба шумо он чизҳоеро, ки 
намедонистед, омўхтааст! 
240. Ва касоне, ки аз миёни шумо 
мемиранд ва заноне аз худ боқӣ 
мегузоранд, ба баҳрамандии яксолаи 
онҳо бидуни ихроҷашон васият намоянд. 
Агар худи онҳо (қабл аз тамом шудани 
сол) хориҷ шаванд, дар корҳои неке, ки 
дар бораи худ анҷом медиҳанд, бар шумо 
гуноҳе нест. Ва Худованд тавонову 
боҳикмат аст.  
241. Ва барои занони талоқшуда 
баҳрамандсозиест бо некӣ (ва он) ҳаққест 
бар парҳезгорон.  
242. Ҳамин тавр, Худованд оятҳояшро 
барои шумо баён менамояд, то шумо 
(дар он) андеша ва тааққул намоед. 
243. Оё надидӣ онҳоеро, ки аз бими марг 
ҳазорон ҳазор аз диёри худ хориҷ 
шуданд? Ин ҷо буд, ки Худо ба онҳо гуфт: 
Бимиред ва пас аз муддате онҳоро (боз) 
зинда гардонд. Оре, Худо нисбат ба 
мардум соҳиби фазлу (бахшиш) аст, 
валокин аксари мардум шукргузор 
нестанд. 
244. Ва дар роҳи Худо мубориза (ва 
пайкор) намоед ва бидонед, ки Худованд, 
ҳатман, шунавову доност. 
245. Кист, ки Худоро қарзи некў диҳад, то 
онро барояш (Худо) чандин баробар 
биафзояд. Ва Худованд (худ дар рўзии 
бандагонаш) қабзу баст (ва тангию 
фарохӣ) эҷод менамояд ва ба сўи Ў 
бозгардонида мешавед. 



        

           Тарҷумаи Қурони Карим                                                           40                                         Сураи Бақара 
 

 

رَمۡ ﴿
َ
�  ََ ۡ ٱ َِِ�  تَ ٰ ِِۡسـ بَِ�ٓ  ِمنۢ  َمَ�ِ ر  ِمـنۢ  ءِيَل ََ
ٰ  دِ َ�عۡ  ََ و �  ِِذۡ  ُِ َِ�ّٖ  قَارُوا َـا َعـۡث �ۡ ٱ رُّهـمُ  َِ ََ 

 َٗ لِ ِۖ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تِۡل نَّ�ٰ  َِ  تُمۡ َعَسيۡ  َهۡل  قَاَل  َّ
ّ�  قِتَاُل لۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب  ِِن

َ
�ۖ تَُ�ٰ  � �  تِلُوا  قَارُوا

ــا ٓ  َوَم ــا َ ََ  �ّ
َ
ــَل نَُ�ٰ  � ــبِيلِ  ِ�  تِ ِ ٱ َس ــدۡ  َّ  َوقَ

خۡ 
ُ
�ۡ  َِنَادَِ�ٰ  ِمن نَاَِجۡ أ

َ
ٓ َو� ۖ نَا  ُكتِـَب  فَلَّمـا �ِنَـا

� تََوّلوۡ  قِتَاُل لۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  ُ ٱوَ  ُهمۚۡ ّمِنۡ  قَلِيٗ�  ِِّ�  ا َّ 
 ۢ ِ  َعلِيُم ٰ ٱب َّ  ِِنّ  نَبِـّيُهمۡ  مۡ رَُهـ َوقَاَل  ٢ لِِم�َ ل

َ ٱ ۚ  َطارُوَت  لَُ�مۡ  َ�َعَث  قَدۡ  َّ َٗ لِ � قَارُوٓ  َِ ّ�ٰ  ا
َ
� 

ۡ ٱ َ�ُ  يَُ�ــونُ  ــر ــاَعلَيۡ  ُك ُملۡ ــ نَ َحــّق  نُ َوَ�ۡ
َ
 أ

 ِ  ٱب
ۡ ۡ ٱ ّمِنَ  َسَعةٗ  َت يُؤۡ  َورَمۡ  هُ ِمنۡ  ِك ُملۡ ر  قَاَل  َماِل� ر
َ ٱ ِِنّ  ٰ ۡص ٱ َّ  َطةٗ �َۡسـ ۥَوَزاَدهُ  ُ�مۡ َعلَيۡ  هُ َطَفٮ
ُ ٱوَ  ِم� سۡ �ِۡ ٱوَ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِ�  لۡ  ِ� يُؤۡ  َّ  َمـن ۥَكهُ ُِ

 ٓ ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء  نَبِّيُهمۡ  رَُهمۡ  َوقَاَل  ٢ َعلِيمٞ  ِسعٌ َ�ٰ  َّ
لۡ  َءايَةَ  ِِنّ  ن ۦٓ ِكهِ ُِ

َ
  أ

ۡ
 �ِيهِ  ّّابُوُت ٱ �ِيَُ�مُ يَأ

ِّمـا َو�َقِّيةٞ  ّر�ُِّ�مۡ  ّمِن َسِكينَةٞ  ََكَ  ِّ  َءاُل  تَـ
 ٰ ََ و ونَ َ�ٰ  وََءاُل  ُِ ۡ ٱ ِملُـهُ َ�ۡ  َُ ٰ ر ََ ۚ َم  ِِنّ  �َِكـُة

 �ِ  ٰ  ِمنِ�َ ّمـؤۡ  ُكنـتُم ِِن ّلُ�ـمۡ  يَةٗ � رَِك َ�
٢﴾ 

246. Оё малаъ (ҷамъи сарварон)-и банӣ 
Исроилро пас аз Мўсо надидӣ, вақте ба 
яке аз паёмбарони худ гуфтанд, ки барои 
мо подшоҳ (ва сардоре) барангез, то (дар 
таҳти фармондеҳии ў) дар роҳи Худо 
биҷангем? Гуфт: Оё эҳтимол дорад, ки 
ҷанг бар шумо фарз гардад, вале ҷангу 
(пайкор) нанамоед? Гуфтанд: Ва чаро мо 
дар роҳи Худо намеҷангем, дар ҳоле ки аз 
(шаҳру) диёр ва аз (миёни зану) 
фарзандонамон ронда шудем? (Аммо) 
вақте ҷанг бар онҳо фарз гардонида шуд, 
ба ҷуз андаке аз онҳо ҳама пушт ниҳоданд 
ва Худованд ба (ҳоли) ситамгорон доност. 
247. Паёмбарашон ба онҳо гуфт, ки 
Худованд, дар воқеъ, Толутро ба подшоҳӣ 
(ва фармонравоии) шумо баргузид. 
Гуфтанд: Чӣ гуна ўро бар мо мулку 
(сарварӣ) бошад, дар сурате, ки ба мулк 
(ва сарварӣ) мо аз ў сазовортарем ва 
(илова бар ин) ба ў кушодамолие дода 
нашудааст? Гуфт: Худованд ўро бар шумо 
баргузидааст ва бар вусъат (густара)-и 
илмӣ ва тавоноии ҷисмии ў афзудааст ва 
Худованд мулк (ва сарвариаш)-ро ба касе 
бихоҳад, медиҳад ва Худо фарогиру 
доност. 
248. Паёмбарашон ба онҳо гуфт: 
Нишонаи фармонравоӣ (ва мулк)-и ў он 
аст, ки тобут (сандуқи аҳд) барои шумо 
меояд, ки дар он оромиш ва сакинае аз 
ҷониби Парвардигоратон ва бозмондаҳое 
аз оли Мўсо ва оли Ҳорун мавҷуд 
мебошанд. Онро фариштагон бардошта 
меоваранд. Ростӣ, дар ин (ҳодисаи 
ғайриодӣ) нишона (-и қудрати бузурги 
Худованд аст) барои шумо, агар мўъмин 
бошед! 
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ِ  َطارُوُت  فََصَل  فَلَّما﴿ َ ٱ ِِنّ  قَاَل  نُودِ �ُۡ ٱب َّ 
 َس فَلَيۡ  هُ ِمنۡ  َ�َِب  َ�َمن َهَٖ بِنَ  تَلِيُ�مُمبۡ 

ٓ  ۥفَإِنّهُ  هُ َعمۡ َ�طۡ  ّلمۡ  َوَمن ِمّ�ِ   َمنِ  ِِّ�  ِمّ�ِ
َۡ  َ�ََف �ۡ ٱ ِ  فَ�ُغ �  ۦۚ �ِيَِده  قَلِيٗ�  ِِّ�  هُ ِمنۡ  فََ�ِ�ُوا

ِينَ ٱوَ  ُهوَ  ۥَجاَوَزهُ  فَلَّما ُهمۚۡ ّمِنۡ  َّ  �  ۥَمَعهُ  َءاَمنُوا
 � َا َطاقَةَ  َ�  قَارُوا ِ  ِ�َارُوَت  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ََ  قَاَل  ۦۚ وَُجنُودِه

ِينَ ٱ ّ�ُهم َ�ُظّنونَ  َّ
َ
� ّمَ�ٰ  � ِ ٱ ُقوا  ّمِن َ�م َّ

ۢ  فِئَةٗ  َغلَبَۡت  قَلِيلَةٍ  فِئَةٖ  ِۗ ٱ نِ �ِإِذۡ  َكثَِ�ةَ َّ 
ُ ٱوَ  �  َورَّما ٢ ِ�ِ�نَ لّ�ٰ ٱ َمعَ  َّ ُزوا ََ  ِ�َارُوَت  بَ

 ِ �  ۦوَُجنُودِه ٓ  قَارُوا فۡ  َرّ�نَا
َ
 �َصۡ�ٗ  نَاَعلَيۡ  َِغۡ أ

قۡ  َوَ�بِّۡت 
َ
ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َ�َ  نَانُ�ۡ ٱوَ  َداَمنَاأ  فَِِ�نَ َ�

وُهم ٢ ُِ ِ ٱ نِ �ِإِذۡ  َ�َهَز  َجارُوَت  دُ ۥَداوُ  َوَ�تََل  َّ
 ٰ ُ ٱ هُ وََءاتَٮ ۡ ٱ َّ  ِِّما ۥوََعّلَمهُ  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َك ُملۡ ر
 ٓ ۗ �ََشا ِ ٱ عُ َد�ۡ  َ� َورَوۡ  ُء  ٖض بِبَعۡ  َضُهمَ�عۡ  اَس َّ ٱ َّ

 ٱ ّلَفَسَدتِ 
َ
َ ٱ ِ�نّ َوَ�ٰ  ُض �ۡ�  َ�َ  لٍ فَضۡ  ذُو َّ

ِ ٱ ُت َءاَ�ٰ  َك تِلۡ  ٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ  كَ َعلَيۡ  لُوَهاَ�تۡ  َّ
 ِ � �َۡ ٱب ۡ ٱ رَِمنَ  ينَّك  ّقِ َۡ ر  ﴾٢ َسلِ�َ ُم
 
 

249. Вақте Толут бо лашкар ба роҳ афтод, 
(ба онҳо) гуфт: Худо, ҳатман, шуморо ба 
наҳре озмоишкунанда аст. Дар он вақт 
касе аз он бинўшад, аз (пайравони) ман 
нест ва касе аз он начашад, воқеан ҳам, аз 
ман аст, магар касе бо кафи дасташ обе 
бинўшад. (Вале) ба ҷуз андаки онҳо ҳама 
аз он нўшиданд. Вақте ў ва мўъминони 
ҳамроҳаш аз наҳр гузаштанд, гуфтанд: 
Имрўз моро тобу тавони рўёрўӣ (ва 
муқобила) бо Ҷолут ва лашкари ў 
набошад. (Аммо) касоне, ки ба дидори 
Худо яқин доштанд, гуфтанд: Чӣ басо 
дастаи каме ба изну кўмаки Худованд бар 
дастаи бисёр пирўз гаштааст ва Худо 
ҳамроҳи сабрпешагон аст. 
250. Ва ҳангоме барои ҷанг бо Ҷолут ва 
лашкараш ба майдон баромаданд, 
гуфтанд: Парвардигоро! Бар мо сабрро 
фурў рез ва қадамҳоямонро устувор 
бидор ва моро бар кофирон пирўз 
гардон! 
251. Ин ҷо буд, ки онҳоро бо хости Худо 
шикаст доданд ва Довуд Ҷолутро ба қатл 
расонид. Ва Худованд (пас аз он) ба ў 
мулк (ва сарварӣ) ва (илму) ҳикмат ато 
намуд ва чизе мехост, ба ў омўхт. Ва агар 
ҳамин дафъсозии Худованд баъзе 
мардумро ба василаи дигарон набошад, 
(рўи) замин ба фасод (ва ҳаёт дар он ба 
нобудӣ) гирифтор мегардад, валокин 
Худованд нисбат ба ҷаҳониён дорои 
фазлу карам аст. 
252. Инҳо оятҳои Худованд буданд, ки 
онҳоро бо ҳақ бар ту тиловат менамоем 
ва ту дар ҳақиқат, аз ҷумлаи паёмбарон 
ҳастӣ. 
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َُّسُل ٱ َك تِلۡ ۞﴿ ٰ  َضُهمۡ َ�عۡ  َنافَّضلۡ  ر  ٖض� َ�عۡ  َ�َ
ّمَ  ّمن ُهمّمِنۡ  ۖ ٱ َُ ُ  ٖت� َدَرَ�ٰ  َضُهمۡ َ�عۡ  َوَرَ�عَ  َّ

َۡ  نَ �ۡ ٱ ِعيَ�  نَاَوَءاتَيۡ  ٰ ۡ�َ ٱ َ�مَ َِ يّدۡ  ِت ّيَِ�
َ
 هُ َ�ٰ َو�

وِح  َُ ِ ٓ  َورَوۡ  ُقُدِس� لۡ ٱ ب ُ ٱ ءَ َشا ِينَ ٱ َتَتَل �ۡ ٱ َما َّ  مِنۢ  َّ
ٓ  َما دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  ِدهِمَ�عۡ  ٰ ۡ�َ ٱ ُهمُ َء�ۡ َجا  ِ�نِ َوَ�ٰ  ُت ّيَِ�

� خۡ ٱ ۚ  ّمن ُهمَوِمنۡ  َءاَمنَ  ّمنۡ  ُهمفَِمنۡ  َتلَُفوا ََ  َورَوۡ  َ�َف
 ٓ ُ ٱ ءَ َشا � �ۡ ٱ َما َّ َ ٱ ِ�نّ َوَ�ٰ  َتَتلُوا  يَُِ�دُ  َما َعُل َ�فۡ  َّ
٢  ٰ ّ�َهاََ

َ
ِينَ ٱ َ � َءاَمنُوٓ  َّ �  ا نفُِقوا

َ
 ُ�مَ�ٰ َرَزقۡ  ِِّما أ

ن لِ َ�بۡ  ّمِن
َ
  أ

ۡ
 َوَ�  ُخلّةٞ  َوَ�  �ِيهِ  عٞ َ�يۡ  ّ�  مٞ يَوۡ  ِ�َ يَأ

ۗ َشَ�ٰ  ٰ لۡ ٱوَ  َعةٞ ونَ َ� َُ ٰ ٱ ُهمُ  فِ َّ ُ ٱ ٢ لُِمونَ ل َّ  ٓ�َ  ٰ  هَ َِِ�
ۚ لۡ ٱ َ�ّ لۡ ٱ ُهوَ  ِِّ�    َ�  َقّيوُم

ۡ
ۚ نَوۡ  َوَ�  ِسَنةٞ ۥ ُخُذهُ تَأ  ۥّ�ُ  مٞ

ٰ ٱ ِ�  َما ٰ رّسَ�  ٱ ِ�  َوَما ِت َ�
َ
ِيٱ َذا َمن ِض� �ۡ� َّ 

يۡ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ  ۦۚ نِهِ �ِإِذۡ  ِِّ�  ۥٓ ِعنَدهُ  َفعُ �َشۡ 
َ
 ِديهِمۡ �

 ِِّ�  ۦٓ ِمهِ ِعلۡ  ّمِنۡ  ءٖ �َِ�ۡ  ُ�ِيُطونَ  َوَ�  َفُهۡمۖ َخلۡ  َوَما
ٓ  بَِما ۚ َشا َۡ  َوِسعَ  َء ٰ ٱ ِسّيهُ ُك ٰ رّسَ�  ٱوَ  تِ َ�

َ
 َوَ�  َضۖ �ۡ�

ۚ ِحفۡ ۥ وُدهُ  ُٔ ََ   اهَ ََ ِِكۡ  َ�ٓ  ٢ َعِظيمُ لۡ ٱ َعِ�ّ لۡ ٱ َوُهوَ  ُظُهَما
َّشۡ ٱ تّبَّ�َ  قَد ّ�ِيِن� ٱ ِ�  ۚ لۡ ٱ ِمنَ  دُ ر ِ َۡ يَ�ۡ  َ�َمن َ�ّ  ُف
 ِ ِ  مِنۢ َوُ�ؤۡ  ُغوِت لّ�ٰ ٱب ِ ٱب ِ  َسَك َتمۡ سۡ ٱ َ�َقدِ  َّ  ٱب

َۡ لۡ ِ ُع  وَة
ۡ ٱ ٰ ُو�ۡ ر ۗ  نفَِصامَ ٱ َ�  َّ ُ ٱوَ  رََها   ﴾٢ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ
 
 

253. Инҳо фиристодагон ва паёмбарон (-е 
буданд, ки) баъзеашонро бар баъзе бартарӣ 
бахшидем. Аз миёни онҳо Худо бо баъзе 
сухан гуфт ва баъзе аз онҳоро ба дараҷот (-и 
баланд) бардошт. Ва ба Исо писари Марям 
далелҳои равшан (ва мўъҷизоти ошкор) 
додем ва ўро ба василаи Рўҳулқудус 
(Ҷабраил) таъйид намудем. Ва агар Худо 
мехост касоне, ки пас аз он (паёмбарон) 
омадаанд, пас аз он ҳама далоили равшане, 
ки барои онҳо омадааст, бо якдигар куштору 
(ихтилоф) намекарданд, валокин бо ҳам (дар 
қабули дин) ихтилоф намуданд (ва ба ду 
гурўҳ ҷудо шуданд): Баъзе аз онҳо имон овард 
ва баъзеашон куфр варзиданд. Ва агар Худо 
мехост, ҳаргиз бо ҳамдигар (ихтилоф) ва 
куштор намекарданд, валокин Худованд 
ҳарчи бихоҳад, анҷом медиҳад. 
254. Эй касоне, ки имон овардаед, аз он чи 
шуморо рўзӣ додаем, пеш аз фаро расидани 
он рўзе инфоқ намоед, ки дигар на байъ 
(хариду фурўш)-е, на дўстие ва на шафоат ва 
хотирандозие дар он вуҷуд дорад ва кофирон, 
дар ҳақиқат, ҳамонҳоянд ситамгорон. 
255. Аллоҳ, худое ба ҷуз Ў нест, ҳамешазинда 
(ҳайй ва) тадбиркунанда (-и корҳои 
офариниш (қайюм) аст. На хоби сабук (ғанаб) 
Ўро фаро мегирад ва на хоби гарон. Аз Ўст он 
чи дар осмонҳо ва замин аст. Кист он касе, ки 
дар назди Ў шафоат намояд, магар ба 
иҷозати Ў? Тамоми он чиро, ки пеши рў ва 
дар пушти онҳост, медонад ва онҳо ба чизе аз 
илмаш, ҷуз ба он чи Ў бихоҳад, иҳота 
надоранд. Курсии Ў осмонҳо ва заминро (дар 
худ) фаро гирифтааст. Ва ҳифзу (нигаҳдошти) 
онҳо бар Ў гаронӣ намекунад ва Ў 
баландмартабаву боазамат аст. 
256. Дар дин ҳеҷ гуна икроҳ (ва маҷбурсозие) 
нест. Зеро роҳи рост аз гумроҳӣ хуб равшан 
гаштааст. Пас ҳар касе ба тоғут куфр варзад 
ва ба Худо имон оварад, дар ҳақиқат, ба 
ресмони муҳкаме чанг задааст, ки ҳеҷ кандане 
надорад ва Худо шунавову доно аст. 
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ُ ٱ﴿ ِينَ ٱ َوِ�ّ  َّ َّ  �  ّمِنَ  َُِجُهمُ�ۡ  َءاَمنُوا
ِينَ ٱوَ  َّورِ� ٱ َِِ�  تِ لّظلَُ�ٰ ٱ وٓ �َ  َّ َُ وۡ  ا� َف

َ
ٓ أ  ؤُُهمُ ِ�َا

 ِت� لّظلَُ�ٰ ٱ َِِ�  َّورِ ٱ ّمِنَ  َُِجوَ�ُهمُ�ۡ  ُغوُت لّ�ٰ ٱ
 ٰ ََ و�

ُ
ۡص  �ِكَ أ

َ
ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُهمۡ  َّارِ� ٱ ُب َ�ٰ أ ُ�ِ ٢ 

رَمۡ 
َ
�  ََ ِيٱ َِِ�  تَ َّ  ٓ نۡ  ۦٓ َرّ�ِهِ  ِ�  مَ  َِۧ َ�ٰ ِِبۡ  جّ َحا

َ
 أ

 ٰ ُ ٱ هُ َءاتَٮ ۡ ٱ َّ َ  مُ  َِۧ َ�ٰ بۡ ِِ  قَاَل  ِِذۡ  كَ ُملۡ ر ِيٱ َرّ�ِ َّ 
۠  قَاَل  َو�ُِميُت  ۦيُۡ�ِ  نَا

َ
�  ِ�ۡ

ُ
مِيُتۖ  ۦأ

ُ
 قَاَل  َوأ

َ ٱ فَإِنّ  مُ  َِۧ َ�ٰ ِِبۡ  َّ  
ۡ
ِ  ِ� يَأ ۡ ٱ مِنَ  ِس رّشمۡ ٱب  قِ َمۡ�ِ ر

 
ۡ
ۡ ٱ مِنَ  بَِها تِ فَأ ِيٱ َ�بُهَِت  َِبِ َمغۡ ر َّ  ۗ ََ  َ�َف
ُ ٱوَ  ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  َّ َّ وۡ  ٢ لِِم�َ ل

َ
ِيٱكَ  أ َّ 

 َّ َِ  ٰ َ�َ  َۡ ٰ  َخاوَِ�ةٌ  َوِ�َ  �َةٖ قَ وِشَها َ�َ َُ  قَاَل  ُع
 ٰ�ّ

َ
ُ ٱ ِذهِ َ�ٰ  ۦيُۡ�ِ  � وۡ  دَ َ�عۡ  َّ َِ ۖ َماتَهُ  تَِها

َ
ُ ٱ فَأ َّ 

�ئَةَ   قَاَل  َتۖ َ�ِثۡ  َ�مۡ  قَاَل  ۥۖ َ�َعثَهُ  ُ�مّ  َ��ٖ  مِا
وۡ  ًمايَوۡ  ُت َ�ِثۡ 

َ
�ئَةَ  َت ثۡ ّ�ِ  بَل قَاَل  �ٖ� يَوۡ  َض َ�عۡ  أ  مِا

َۡ ٱفَ  َ��ٖ  ابِكَ  َطَعاِِكَ  َِِ�ٰ  نُظ  يَتََسّنهۖۡ  رَمۡ  َوَ�َ
َۡ ٱوَ  َجۡ  ِ�َارِكَ  َِِ�ٰ  نُظ َِ  ّلِلّناِس�  َءايَةٗ  َعلَكَ َو
َۡ ٱوَ   ُ�مّ  نُنِ�َُها َف َكيۡ  عَِظامِ لۡ ٱ َِِ�  نُظ

ۚ مٗ �َۡ  ُسوَهانَ�ۡ  عۡ  قَاَل  ۥَ�ُ  تَبَّ�َ  َفلَّما ا
َ
نّ  لَمُ أ

َ
 أ

َ ٱ َّ  ٰ َ�َ  ِ َٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ّ  ﴾٢ َقِدي
 

257. Худованд сарпараст (ва мададгори) 
касоне мебошад, ки имон овардаанд. Онҳоро 
аз торикиҳо ба сўи нур (рўшноӣ) берун 
меоварад. Вале касоне, ки кофир шудаанд, 
сарпарастони онҳо тоғут (пешвоёни куфру 
гумроҳӣ) мебошанд, ки онҳоро аз нур 
(рўшноӣ) ба сўи торикиҳо мебаранд. Онҳо 
ёрони оташ ҳастанд (ва) дар он ҷовидона 
мемонанд. 
258. Оё надидӣ он касеро, ки бо Иброҳим дар 
бораи Парвардигораш ба мунозира пардохт, 
ба сабаби он ки (Худо) ба ў мулк ва подшоҳӣ 
дода буд? Вақте Иброҳим гуфт: 
Парвардигори ман он зоте аст, ки зинда 
мегардонад ва мемиронад. Гуфт: Ман ҳам 
зинда месозам ва мемиронам. (Иброҳим) 
гуфт: Худованд, дар воқеъ, офтобро аз 
машриқ бармеоварад, пас ту онро аз мағриб 
биовар! (Ин ҷо буд, ки) он шахси 
куфрварзида мабҳут (мағлуб ва ҳайратзада) 
гашт. Ва Худованд ҳаргиз мардуми 
ситамгарро ҳидоят намекунад. 
259. Ё ба монанди он касе, ки бар (сари) қаряе 
(шаҳристоне) гузашт (ва дид, ки) он бар 
бомҳояш фурў рехтааст. (Бо худ) гуфт: Худо 
мардуми ин (вайрона)-ро пас аз маргашон чӣ 
гуна зинда мегардонида бошад? (Ҳамин буд, 
ки) Худо ўро ба муддати сад сол миронд ва 
пас аз он ўро бори дигар зинда гардонд. Гуфт: 
(Дар ин ҷо) чӣ қадар мондӣ? Гуфт: Як рўз ё 
камтар аз он мондаам. (Худо) гуфт: Балки сад 
сол (аст, ки дар ин вазъ) мондаӣ. (Акнун) ба 
таому шароб (хўроку нўшоба)-и худ бинигар, 
ки тағйире нахўрдаанд ва нишонае барои 
мардум бигардонем! Ба устухонҳо (-и 
пўсидаи харат) нигоҳ кун, ки чӣ гуна онҳоро 
ба (ҷунбиш ва) сабзиш дармеоварем, сипас 
онҳоро бо гўшт мепўшонем! Вақте (ин 
намоиши қудрати Худо) барояш равшан 
гашт, гуфт: Ба яқин, донистам, ки Худо бар 
ҳар чизе тавоност. 
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رِِ�  َرّبِ  مُ  َِۧ َ�ٰ ِِبۡ  َقاَل  يذۡ ﴿
َ
 تُۡ�ِ  َف َكيۡ  أ

ۡ ٱ � َموۡ ر وَ  قَاَل  َ�ٰ
َ
 ِ�نَوَ�ٰ  بََ�ٰ  قَاَل  مِن� تُؤۡ  رَمۡ  أ

َطۡ  رۡ  َفُخذۡ  قَاَل  ِ�� َقلۡ  َم�ِنّ ّ�ِ
َ
 لّطۡ�ِ ٱ ّمِنَ  �ََعةٗ أ

ٰ  َعۡل جۡ ٱ ُ�مّ  َك َِِ�ۡ  ُهنّ فَُ�ۡ  َ�َ  ِ  ُهنّ ّمِنۡ  َجبَلٖ  ُ�ّ
  ُ�ُهنّ دۡ ٱ ُ�مّ  �ءٗ ُجزۡ 

ۡ
ۚ يٗ َسعۡ  تِينَكَ يَأ نّ  لَمۡ عۡ ٱوَ  ا

َ
 أ

َ ٱ ِينَ ٱ ّمثَُل  ٢ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  َّ  يُنفُِقونَ  َّ
مۡ 
َ
ٰ أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  رَُهمۡ َ� � ةٍ َحبّ  َكَمثَلِ  َّ

َ
 بَتَۡت أ

ِ  ِ�  َسنَابَِل  عَ َسبۡ  �ئَةُ  بُلَةٖ ُس� ُ�ّ ُ ٱوَ  َحّبةٖ�  ّمِا َّ 
ٓ  رَِمن عُِف يَُ�ٰ  ُ ٱوَ  ُءۚ �ََشا  ٢ َعلِيمٌ  ِسعٌ َ�ٰ  َّ

ِينَ ٱ مۡ  يُنفُِقونَ  َّ
َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  رَُهمۡ َ�ٰ أ  َ�  ُ�مّ  َّ

ٓ  بُِعونَ يُتۡ  �  َما نَفُقوا
َ
ذٗ  َوَ�ٓ  اَمنّٗ  أ

َ
جۡ  رُّهمۡ  ىأ

َ
 َُُهمۡ أ

 ُهمۡ  َوَ�  هِمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َوَ�  َرّ�ِهِمۡ  ِعندَ 
وٞف ّمعۡ  لٞ قَوۡ ۞ ٢ َزنُونَ َ�ۡ  ةٌ َوَمغۡ  َُ ََ  ّمِن َخۡ�ٞ  فِ

ٓ يَتۡ  َصَدَقةٖ  ذٗ  بَُعَها
َ
ُ ٱوَ  ىۗ أ  ٢ َحلِيمٞ  َغِ�ّ  َّ

 ٰ ّ�َهاََ
َ
ِينَ ٱ َ َّ  � � ُ�بۡ  َ�  َءاَمنُوا ٰ  ِطلُوا  تُِ�مَصَدَ�

 ِ  ٱب
 ٱوَ  َمنِّ رۡ

َ
ِيٱكَ  ذَىٰ ۡ� ٓ  ۥَماَ�ُ  يُنفِقُ  َّ  ءَ رِئَا

ِ  ِمنُ يُؤۡ  َوَ�  َّاِس ٱ ِ ٱب َِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ  ۥَ�َمثَلُهُ  ِخ
ابٞ  هِ َعلَيۡ  َوانٍ َصفۡ  َكَمثَلِ  ََ َصابَهُ  تُ

َ
 َوابِلٞ  ۥَفأ

َ�هُ  ٰ  ِدُرونَ َ�قۡ  ّ�  �ۖ َصۡ�ٗ  ۥَ�َ�َ ِّما ءٖ َ�ۡ  َ�َ ِّ 
 ۗ� ُ ٱوَ  َكَسبُوا ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  َّ َِ�نَ َ�  ﴾٢ فِ

260. Ва ба ёд овар он вақтеро, ки Иброҳим 
гуфт: Парвардигоро, ба ман нишон деҳ, ки 
мурдагонро чӣ гуна зинда месозӣ! Гуфт: Оё 
ҳанўз имон наовардаӣ? Гуфт: Оре, имон 
овардаам, вале (мехоҳам) дилам ором 
гирад. Гуфт: Пас чаҳор паррандаеро баргир 
ва онҳоро дар назди худ реза-реза гардон 
(ва бо ҳам биомез)! Он гоҳ ҳар порае аз 
онро бар кўҳе бигузор! Сипас онҳоро садо 
кун, (ҳама) шитобон ба сўи ту меоянд ва 
бидон, ки Худованд ҳатман, тавонову 
боҳикмат аст! 
261. Намунаи касоне, ки амволи худро дар 
роҳи Худо инфоқ (харҷ) менамоянд, ба 
монанди донаест, ки ҳафт хўша бирўёнад ва 
дар ҳар хўшаи он сад дона бошад. Ва 
Худованд барои касе бихоҳад, чандин 
баробар он (некӣ ва харҷ)-ро афзун 
менамояд ва Худо кушодафазлу доно аст. 
262. Касоне, ки амволи худро дар роҳи Худо 
инфоқ менамоянд ва аз пайи инфоқи 
кардаи худ миннату озореро ҳамроҳ 
намесозанд, ба яқин, подоши онҳо дар 
назди Парвардигорашон аст ва дигар бар 
онҳо на хавфе бошад ва на онҳо андўҳгин 
мегарданд. 
263. Сухани нек ва гузашт кардан беҳтар аз 
он садақаест, ки озоре ба дунбол дошта 
бошад. Ва Худованд бениёзу бурдбор аст. 
264. Эй касоне, ки имон овардаед, садақот 
(ва некиҳо)-и худро бо миннату озор ботил 
(ва бесамар) нагардонед, ба монанди он 
касе, ки моли худро барои намоиши 
мардум инфоқ (харҷ) менамояд, ва(ле дар 
асл) ба Худо ва рўзи охират имон надорад! 
Намунаи ў ба монанди сангест, ки бар рўи 
он (қабати ғубор ва) хоке нишаста бошад. 
Он гоҳ борони сахте бар вай бирасад ва 
онро софу холӣ боқӣ гузорад. Онҳо низ аз 
он чи анҷом додаанд, баҳрае намебаранд ва 
Худо мардуми кофир (ва худоношинос)-ро 
ҳидоят намекунад. 
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ِينَ ٱ َوَمثَُل ﴿ مۡ  يُنفُِقونَ  َّ
َ
ٓ بۡ ٱ رَُهمُ َ�ٰ أ  ءَ تَِغا

 َۡ ِ ٱ َضاتِ َِ نُفِسهِمۡ  ّمِنۡ  ابِيتٗ َوتَثۡ  َّ
َ
 َكَمثَلِ  أ

 ِ �ۡ  َجّنة ََ ِ َصاَ�َها َو�ٍ ب
َ
ُ�لَ  اتَۡت  َٔ َ�  َوابِلٞ  أ

ُ
 َهاأ

ۗ  َوابِلٞ  َهايُِصبۡ  ّلمۡ  فَإِن َفۡ�ِ ِضعۡ 
ُ ٱوَ  َ�َطّلٞ  بَِما َّ

يََودّ  ٢ بَِص�ٌ  َملُونَ َ�عۡ 
َ
َحُدُ�مۡ  �

َ
ن أ

َ
 تَُ�ونَ  أ

ِيلٖ  ّمِن َجّنةٞ  ۥَ�ُ  َّ  ۡ�
َ
 تَِهاَ�ۡ  مِن َِيَ�ۡ  نَابٖ َوأ

 ٱ
َ
ِ  ِمن �ِيَها ۥَ�ُ  َُ َ�ٰ نۡ ۡ� َصابَهُ  تِ ََّمَ�ٰ ٱ ُ�ّ

َ
 َوأ

َصاَ�َهآ  ءُ ُضَعَفآ  ذُّرِّ�ةٞ  ۥَوَ�ُ  ِكَ�ُ لۡ ٱ
َ
 َصارٞ ِِعۡ  فَأ

ُ  رِكَ َكَ�ٰ  َ�ََقۡتۗ حۡ ٱفَ  نَارٞ  �ِيهِ  ُ ٱ يُبَّ�ِ  َلُ�مُ  َّ
ونَ  لََعّلُ�مۡ  تِ َ�ٰ �ٱ َُ ٰ  ٢ َ�تََفّك ّ�َهاََ

َ
ِينَ ٱ َ َّ 

� َءاَمنُوٓ  �  ا نفُِقوا
َ
 َوِِّمآ  تُمۡ َكَسبۡ  َما تِ َطّيَِ�ٰ  مِن أ

خۡ 
َ
 ٱ ّمِنَ  لَُ�م نَاََجۡ أ

َ
 َ�يَّمُموا�  َوَ�  ِض� �ۡ�

ن ِِّ�ٓ  ِخِذيهِ � تُمَورَسۡ  تُنفُِقونَ  هُ مِنۡ  بِيَث ۡ�َ ٱ
َ
 أ

� ُ�غۡ  � لَُموٓ عۡ ٱوَ  �ِيهِ�  ِمُضوا نّ  ا
َ
َ ٱ أ  ٢ َ�ِيدٌ  َغِ�ّ  َّ

  ََ َفقۡ لۡ ٱ يَعُِدُ�مُ  نُ َ�ٰ رّشيۡ ٱ
ۡ
َُُ�مَوَ�أ ُِ 

 ِ ُ ٱوَ  ءِ� َشآ َفحۡ لۡ ٱب ةٗ ّمغۡ  ُدُ�ميَعِ  َّ ََ ۗ وَفَضۡ  هُ ّمِنۡ  فِ �ٗ 
ُ ٱوَ  ٓ  َمن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱ ِ� يُؤۡ  ٢ َعلِيمٞ  ِسعٌ َ�ٰ  َّ  ُءۚ �ََشا

وِ�َ  َ�َقدۡ  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱ َت يُؤۡ  َوَمن
ُ
 �ۗ َكثِ�ٗ  �َخۡ�ٗ  أ

َُ  َوَما رُوا�  ِِّ�ٓ  يَّذّك و�
ُ
 ٱ أ

َ
 ﴾٢ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

 

265. Намунаи касоне, ки амволи худро дар 
талаби ризои Худованд ва бархоста аз 
имони ботиниашон инфоқ менамоянд, ба 
монанди боғест, ки бар фарози баландие 
ҷой гирифта бошад. Вақте борони сахт (ва 
шодобе) бар вай бирасад, ҳосилашро 
дучандон диҳад. Агар борони шодобе ҳам 
онро нарасад, шабнами саҳар барояш 
кифоя бошад. Ва Худованд ба он чи анҷом 
медиҳед, биност. 
266. Оё ҳеҷ касе аз шумо дўст медорад, ки 
боғи хурмову ангуре дошта бошад, ки аз 
зери дарахтони он наҳрҳои об ҷорӣ бошанд 
ва ҳар гуна мевае дар он барояш мавҷуд 
бошад, ва(ле) ўро пирӣ фаро расида бошад 
ва фарзандони (хурдсолу) нотавоне низ 
дошта бошад! (Дар чунин вазъе ногаҳон) 
гирдбоди оташине бар вай бирасад ва он 
боғ (ба тамом) бисўзад. Худованд, ҳамин 
тавр, оятҳо (нишонаҳои қудрат ва паёмҳои 
ҷовидонаи Худ)-ро барои шумо баён 
менамояд, то шумо андеша намоед. 
267. Эй касоне, ки имон овардаед, аз 
покизаҳое, ки касб намудаед ва аз он чи аз 
замин барои шумо берун овардаем, инфоқ 
намоед! Ва аз миёни онҳо чизҳои хабис ва 
пасташро қасди инфоқ нанамоед, дар ҳоле 
ки худи шумо онро нахоҳед гирифт, магар 
бо чашмпўшӣ (ва бемайлӣ)! Ва бидонед, ки 
Худо бениёзу ситудааст. 
268. Шайтон шуморо аз фақру (нодорӣ) 
бим медиҳад ва ба бебандуборию фаҳшо 
амр менамояд ва Худо бошад, мағфирату 
фазли Худро ба шумо ваъда медиҳад. Ва 
Худованд кушодафазлу доно аст. 
269. Ҳикматро ба касе бихоҳад, ато 
менамояд ва ҳар касе, ки ба ў ҳикмат дода 
шавад, воқеан ҳам, ба вай хайри бисёре 
дода шудааст ва (аз паёмҳои қуръонӣ) 
танҳо хирадмандон (-и боҳикмат) панд 
мегиранд. 
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﴿ ٓ نَفقۡ  َوَما
َ
وۡ  ّ�َفَقةٍ  ّمِن تُمأ

َ
 رٖ نّذۡ  ّمِن تُمنََذرۡ  أ

َ ٱ إِنّ فَ  ٰ  َوَما ۥۗ لَُمهُ َ�عۡ  َّ َّ نَصارٍ  مِنۡ  لِمِ�َ رِل
َ
 أ

� ُ�بۡ  ِِن ٢ ٰ ٱ ُدوا ۖ  فَنِعِّما ِت رّصَدَ�  ين ِ�َ
 ۡ ٓ لۡ ٱ تُوَهاَوتُؤۡ  ُفوَهاَُ ا ََ  لُّ�مۚۡ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  ءَ ُفَق

 َُ ُ ٱوَ  اتُِ�ۡمۗ  َٔ َسّ�ِ  ّمِن َعنُ�م َو�َُ�ّفِ  بَِما َّ
ٰ  َك َعلَيۡ  َس ّليۡ ۞ ٢ َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ   ُهمۡ ُهَدٮ
َ ٱ ِ�نّ َوَ�ٰ  ٓ  َمن ِديَ�هۡ  َّ ۗ �ََشا �  َوَما ءُ  تُنفُِقوا
 ِِّ�  تُنفُِقونَ  َوَما فَِ�َنُفِسُ�مۚۡ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ 

ٓ بۡ ٱ ِۚ ٱ هِ وَجۡ  ءَ تَِغا �  َوَما َّ  يُوَّف  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  تُنفُِقوا
نتُمۡ  ُ�مۡ َِِ�ۡ 

َ
ٓ ُفقَ رِلۡ  ٢ لَُمونَ ُ�ظۡ  َ�  َوأ ا ِينَ ٱ ءِ ََ َّ 

حۡ 
ُ
� أ وا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِ�ُ  ا�ٗ َ�ۡ  تَِطيُعونَ �َسۡ  َ�  َّ

 ٱ ِ� 
َ
غۡ  اهُِل �َۡ ٱ َسبُُهمُ َ�ۡ  ِض �ۡ�

َ
ٓ أ  مِنَ  ءَ نِيَا

 لُونَ  َٔ �َۡ�  َ�  ُهمۡ �ِِسيَ�ٰ  َُِ�ُهمَ�عۡ  َّّعّفِف ٱ
ۗ ا�ٗ ِِ�َۡ  َّاَس ٱ �  َوَما ا َ ٱ فَإِنّ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  تُنفُِقوا َّ 
 ِ ِينَ ٱ ٢ َعلِيمٌ  ۦهِ ب مۡ  يُنفُِقونَ  َّ

َ
ٰ أ ِ  رَُهمَ�  لِ ّ�ۡ ٱب

جۡ  فَلَُهمۡ  وََعَ��ِيَةٗ  �ِ�ّٗ  ََّهارِ ٱوَ 
َ
 ِعندَ  َُُهمۡ أ

 َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  هِمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َوَ�  َر�ِِّهمۡ 
٢﴾ 
 
 

270. Ҳар нафақаеро ба харҷ расонед ва ё 
назре намоед, Худо, ҳатман, онро медонад 
ва ситамгаронро ҳеҷ (ҳомӣ ва) ёваре 
набошад. 
271. Агар садақотро ошкор намоед, он кори 
бисёр хубе аст, вале агар онро пинҳон 
дошта, ба фақирон бидиҳед, он барои 
шумо беҳтар мебошад. Ва (Худованд ба 
василаи садақоти ошкору пинҳонатон) 
гуноҳонатонро аз шумо дур месозад. Ва 
Худо аз он чи анҷом медиҳед, огоҳ аст. 
272. Ҳидояти онҳо ба ўҳдаи ту нест, валокин 
Худо ҳар киро бихоҳад, ҳидоят менамояд. 
Ва ҳар хайр (мол)-е, ки инфоқ намоед, онро 
барои худ анҷом медиҳед. Ва инфоқ 
наменамоед, магар барои талаби ризои 
Худо ва ҳар молеро, ки дар роҳи хайр 
инфоқ намоед, подоши он пурра ба шумо 
дода мешавад ва бар шумо ситаме раво 
дошта намешавад. 
273. Садақот аслан барои фақирон (ва 
ниёзмандоне) мебошад, ки худро (барои 
хидмат) дар роҳи Худо вақф (ва банд) 
намудаанд (ва ба ин сабаб) наметавонанд 
дар рўи замин (дар талаби фазлу рўзии 
Парвардигорашон) гардиш (ва сафар) 
намоянд. (Шахси) ҷоҳил (ва ноогоҳ) онҳоро 
дар натиҷаи покрафторие, ки доранд, 
(одамони) сарватманд мепиндорад. (Вале) 
онҳоро аз симо (ва нишонаҳои ҳол)-ашон 
мешиносӣ. Онҳо бо исрор (ва пофишорӣ) 
аз мардум суол (ва гадоӣ) наменамоянд. Ва 
ҳар молеро инфоқ намоед, Худо комилан аз 
он огоҳ аст. 
274. Онҳое, ки амволи худро шабу рўз ва 
пинҳону ошкор инфоқ менамоянд, ҳатман, 
подоши онҳо дар назди Парвардигорашон 
маҳфуз мебошад ва (дигар) на хавфе бар 
онҳост ва на онҳо андўҳгин мешаванд. 
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ِينَ ٱ﴿ َّ  
ۡ
َِ�وٰ ٱ ُ�لُونَ يَأ َّ � ر ونَ  َ�  ا ُِ  َكَما ِِّ�  َ�ُقو

ِيٱ َ�ُقومُ  ۡ ٱ مِنَ  نُ َ�ٰ رّشيۡ ٱ َ�َتَخّبُطهُ  َّ ۚ ر ٰ  َمّسِ  رَِك َ�
ّ�ُهمۡ 

َ
� قَارُوٓ  بَِ َِ�وٰ ٱ ُل مِثۡ  عُ يۡ ۡ�َ ٱ ِِّ�َما ا َّ �ۗ ر َحّل  ا

َ
ُ ٱ َوأ َّ 

َّمَ  عَ يۡ ۡ�َ ٱ َِ�وٰ ٱ وََح َّ �ۚ ر ٓ  َ�َمن ا وۡ  ۥَءهُ َجا  ّمِن ِعَظةٞ َِ
ِۡ  َسلََف  َما ۥفَلَهُ  نَتَ�ٰ ٱفَ  ۦّرّ�ِهِ 

َ
هُ َوأ ِۖ ٱ َِِ�  ۥٓ َُ َّ 

ٰ  َ�دَ  َوَمنۡ  ََ و�
ُ
ۡص  �َِك فَأ

َ
 �ِيَها ُهمۡ  َّارِ� ٱ ُب َ�ٰ أ

ونَ َ�ٰ  ُ ٱ َحُق َ�مۡ  ٢ ِ�ُ َِ�وٰ ٱ َّ َّ � ر َۡ  ا  ِ� َوُ�
ٰ ٱ ُ ٱوَ  ِت� رّصَدَ� �ِي�ٍ  َكّفارٍ  ُ�ّ  ُ�ِّب  َ�  َّ

َ
 ِِنّ  ٢ أ

ِينَ ٱ َّ  � �  َءاَمُنوا وا�  ِت لَِ�ٰ لّ�ٰ ٱ َوَعِملُوا ُِ قَا
َ
 َوأ

�  ةَ رّصلَوٰ ٱ جۡ  رَُهمۡ  ةَ رّزَكوٰ ٱ َوَءاتَُوا
َ
 َرّ�ِهِمۡ  ِعندَ  َُُهمۡ أ

ٰ  ٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  هِمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َوَ�  ّ�َهاََ
َ
َ 

ِينَ ٱ َّ  � َ ٱ ّ�ُقوا� ٱ َءاَمُنوا َّ  � َ  َما َوَذُروا ِّ  ِمنَ  بَ
َِ�وٰ ٱ َّ � ر � َ�فۡ  لّمۡ  فَإِن ٢ مِنِ�َ ّمؤۡ  ُكنُتم ِِن ا  َعلُوا

 
ۡ
� فَأ َۡ  َذنُوا ِ ٱ ّمِنَ  ٖب ِ�َ  ُتمۡ تُبۡ  ين ۦۖ َورَُسوِ�ِ  َّ

مۡ  رُُءوُس  فَلَُ�مۡ 
َ
ٰ أ  َوَ�  لُِمونَ َ�ظۡ  َ�  لُِ�مۡ َ�

ةٌ  �ٖ ُعۡ�َ  ُذو َ�نَ  ين ٢ لَُمونَ ُ�ظۡ  ََ  َِِ�ٰ  َ�َنِظ
ٖ� َميۡ  � ن َ�َ

َ
�  َوأ  ُكنُتمۡ  ِِن لُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  تََصّدقُوا

َۡ  امٗ يَوۡ  ّ�ُقوا� ٱوَ  ٢ لَُمونَ َ�عۡ  ِۖ ٱ َِِ�  �ِيهِ  َجُعونَ تُ َّ 
 لَُمونَ ُ�ظۡ  َ�  َوُهمۡ  َكَسَبۡت  ّما ٖس َ�فۡ  ُ�ّ  تَُوّ�ٰ  ُ�مّ 
٢﴾ 

275. Онҳое, ки рибо мехўранд, (дар рўзи 
қиёмат аз қабрҳояшон) барнамехезанд, магар 
ба монанди касе, ки шайтон ўро (дар 
натиҷаи) масси (ҷунун ва газанди) худ девона 
(ва ошуфтаҳавос) гардонидааст. Ин барои он 
аст, ки гуфтанд: Байъ (хариду фурўш) ҳам ба 
монанди рибо аст, дар ҳоле ки Худо байъро 
ҳалол ва риборо ҳаром гардонидааст. Пас ҳар 
касеро панду насиҳате аз ҷониби 
Парвардигораш фаро расид ва (бо ҳамин) аз 
рибохорӣ бозистод, пас он чи (то ин замон) 
гузаштааст, аз они ўст ва кораш ба Худо 
мавкул (вогузошта) аст. Аммо касе (пас аз 
дарёфти фармоиши Худо боз) ба сўи 
рибохорӣ бозгашт, онҳо аҳли оташ буда, дар 
он ҷовидона хоҳанд монд. 
276. Худо риборо нобуд месозад ва садақотро 
афзоиш медиҳад. Ва Худованд ҳеҷ носипоси 
гунаҳкорро дўст намедорад. 
277. Албатта, касоне, ки имон оварда ва 
некиҳо кардаанд, намозро барпо дошта ва 
закотро адо намудаанд, ҳатман, аҷру подоши 
онҳо дар назди Парвардигорашон аст ва 
дигар на хавфе бар онҳост ва на онҳо 
андўҳгин мегарданд. 
278. Эй касоне, ки имон овардаед, тақво (ва 
тарси) Худоро дошта бошед ва бозмондаи 
риборо, агар воқеан ҳам, мўъмин ҳастед, тарк 
намоед! 
279. Агар (чунин) накардед, пас ба ҷанге аз 
ҷониби Худо ва Расулаш огоҳ бошед! Ва агар 
(аз рибохорӣ) тавба намудед, пас асли 
сармояҳоятон аз они шумост (ва дигар на бар 
касе) зулм менамоед ва на бар шумо зулме 
мешавад. 
280. Ва агар (қарздоратон) соҳибҳоҷат (ва 
дучори тангдастӣ) бошад, пас ўро то 
(даврони) кушодадастӣ мўҳлат диҳед, ва(ле) 
садақа намудан (ва бахшидан)-и он, агар 
бидонед, бароятон беҳтар аст. 
281. Ва аз он рўзе битарсед, ки дар он ба сўи 
Худо бозгардонида мешавед, он гоҳ ҳар кас 
ҷазои кардаҳояшро пурра дарёфт менамояд 
ва ба онҳо зулме намешавад. 
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﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
ِينَ ٱ َ � َءاَمنُوٓ  َّ  َِِ�ٰ  نٍ بَِديۡ  تََدايَنتُم ِِذَا ا
َجلٖ 

َ
 َنُ�مۡ بّيۡ  تُبكۡ َوۡ�َ  تُبُوهُۚ �ۡ ٱفَ  ّمَسّ�ٗ  أ

ِ  َ�تُِبۢ    َوَ�  ِل� َعدۡ لۡ ٱب
ۡ
ن َ�تٌِب  َب يَأ

َ
 تَُب يَ�ۡ  أ

ُۚ ٱ َعّلَمهُ  َكَما ِيٱ لِلِ مۡ َوۡ�ُ  تُۡب يَكۡ َفلۡ  َّ  هِ َعلَيۡ  َّ
َ ٱ ّتقِ َوۡ�َ  قّ �َۡ ٱ ۚ  ٔٗ َشۡ�  هُ مِنۡ  َخۡس َ�بۡ  َوَ� ۥ َرّ�هُ  َّ  ا

ِيٱ َ�نَ  فَإِن وۡ  َسفِيًها قّ �َۡ ٱ هِ َعلَيۡ  َّ
َ
 َضعِيًفا أ

وۡ 
َ
ن تَِطيعُ �َسۡ  َ�  أ

َ
 ۥَوِ�ّهُ  لِۡل يُمۡ فَلۡ  ُهوَ  يُِمّل  أ

 ِ � تَشۡ سۡ ٱوَ  ِل� َعدۡ لۡ ٱب  رَِّجالُِ�ۡمۖ  مِن نِ َشهِيَديۡ  ِهُدوا
ََُجلٞ  رَُجلَۡ�ِ  يَُ�ونَا ّلمۡ  فَإِن تَانِ ِۡ ٱوَ  َف

َ
 ِِّمن ََ�

 َۡ ن ءِ رّشَهَدآ ٱ مِنَ  نَ َضوۡ تَ
َ
ٰ ِِحۡ  تَِضّل  أ  ُهَماَدٮ

 ََ ٰ ِِحۡ  َ�تَُذّكِ  ٱ ُهَماَدٮ
ُ
ىٰۚ خۡ ۡ�   َوَ�  ََ

ۡ
ٓ ٱ َب يَأ  ءُ رّشَهَدا

�ۚ  َما ِِذَا � ُموٓ  َٔ �َۡ�  َوَ�  ُدُعوا ن ا
َ
 َصغًِ�ا تُبُوهُ تَ�ۡ  أ

وۡ 
َ
َجلِهِ  َِِ�ٰ  َكبًِ�ا أ

َ
ٰ  ۦۚ أ قۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
ِ ٱ ِعندَ  َسُط أ َّ 

قۡ 
َ
دۡ  َدةِ رِلّشَ�ٰ  َومُ َوأ

َ
ّ�  َ�ٰ َوأ

َ
�  َۡ ن ِِّ�ٓ  ا� ابُوٓ تَ تَ

َ
 أ

ةٗ  ََةً تَِ�ٰ  تَُ�ونَ  وَ�َها َحاِ�َ َُ  َنُ�مۡ بَيۡ  تُِدي
ّ�  ُجنَاحٌ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َس فَلَيۡ 

َ
ۗ تَ�ۡ  �  تُبُوَها

شۡ 
َ
� هُِدوٓ َوأ  َوَ�  َ�تِٞب  رّ يَُضآ َوَ�  تُمۚۡ َ�بَاَ�عۡ  ِِذَا ا

� َ�فۡ  ين َشهِيدۚٞ   ّ�ُقوا� ٱوَ  بُِ�ۡمۗ  ُفُسوقُۢ ۥ فَإِّنهُ  َعلُوا
ۖ ٱ َ ۗ ٱ َو�َُعّلُِمُ�مُ  َّ ُ ُ ٱوَ  َّ  َعلِيمٞ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  َّ

٢﴾ 

282. Эй касоне, ки имон овардаед, вақте то 
мўҳлати муайяне бо якдигар ба сурати дайн 
(ғайринақдӣ ва қабзи даст ба даст) додугирифт 
ва муомилаи молӣ намудед, онро бинависед! Ва 
бояд котибе (он муомиларо) дар миёни шумо 
бар асоси адолат бинависад ва набояд ҳеҷ 
котибе аз навиштан (-и санади дайн), ҳамон 
тавре ки Худо ба ў омўхтааст, худдорӣ намояд. 
Ў (котиб) бояд бинависад ва касе, ки ҳақ бар 
гардани ўст, имло (дикта) намояд ва аз Худо, ки 
Парвардигори ўст, тарс (ва тақво) дошта бошад 
ва аз он чизеро коста нагардонад. Аммо агар он 
касе, ки ҳақ бар гардани ўст, сафеҳ (беақл) ва ё 
нотавон (хурдсол ва ё пири оҷиз) бошад ва ё (бо 
сабаби дигаре) худ имло карда натавонад, пас 
валӣ (сарпараст ва коргузори) ў бо адл имло 
намояд. Ва ду шоҳидро аз мардонатон барои он 
гувоҳ бигиред! Агар ду мард мавҷуд набошад, 
як мард ва ду занро аз миёни он шоҳидоне, ки 
ба шаҳодати онҳо розӣ мебошед, гувоҳ 
бигиред! Зеро агар яке аз онҳо (чизеро) 
фаромўш намояд, якдигарро (ба он) 
хотиррасон намоянд. Ва шоҳидон ҳам вақте 
(барои гувоҳ шудан) фаро хонда шаванд, 
набояд (аз он) худдорӣ намоянд. Ва (ҳеҷ гоҳ) аз 
навиштани он (санади дайн) то мўҳлаташ, чи 
хурд бошад, бузург, хаста (ва дилгир) нашавед! 
Зеро ин (навиштани шумо) дар назди Худо ба 
адолат наздиктар, барои гувоҳӣ дурусттар ва 
барои ба шубҳа наафтоданатон наздиктар аст. 
Магар он ки додугирифт (ва тиҷорати) даст ба 
даст ва нақдие бошад, ки онро дар миёни худ 
гардиш медиҳед, пас нанавиштани он бар 
шумо гуноҳе надорад. Ва чун бо якдгар 
додугирифт (хариду фурўш) кардед, бар он 
гувоҳ бигиред! (Ҳаргиз) набояд котиб ва ё гувоҳе 
зарар расонида шавад ва агар чунин кардед, пас 
он фусуқ (нофармонӣ ва гуноҳест, ки зиёнаш) 
ба худи шумо (мерасад). Ва (баръакс) тарс ва 
тақвои Худоро дошта бошед ва Худо шуморо 
(ҳамин тавр) омўзиш медиҳад ва Худо ба ҳар 
чизе доно аст. 
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ٰ  ُكنُتمۡ  ين۞﴿ �  َورَمۡ  َسَفَٖ  َ�َ  اَ�تِبٗ  َ�ُِدوا
ۖ ّمقۡ  نٞ فَََِ�ٰ  مِنَ  فَإِنۡ  ُبوَضةٞ

َ
 اٗض َ�عۡ  ُضُ�مَ�عۡ  أ

ِيٱ ُيَؤّدِفَلۡ  َ�ٰ  تُِمنَ ؤۡ ٱ َّ
َ
َ ٱ ّتقِ َوۡ�َ  ۥَنَتهُ أ  ۥۗ َرّ�هُ  َّ

� تَ�ۡ  َوَ�  ۚ رّشَ�ٰ ٱ ُتُموا  ۥٓ فَإِنّهُ  َهاُتمۡ يَ�ۡ  َوَمن َدةَ
ُ ٱوَ  ۥۗ ُبهُ قَلۡ  َءاثِمٞ  ِ  ٢ َعلِيمٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما َّ ّ ِ  َما َّ

ٰ رّسَ�ٰ ٱ ِ�   ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
� ُ�بۡ  ين ِض� �ۡ�  ِ�ٓ  َما ُدوا

نُفِسُ�مۡ 
َ
وۡ  أ

َ
ۡ  أ ۖ ٱ بِهِ  ُ�مُ�َاِسبۡ  ُفوهُ َُ ُ َُ َ�َيغۡ  َّ  فِ

ٓ  رَِمن ُب  ءُ �ََشا ٓ  َمن َوُ�َعّذِ ۗ �ََشا ُ ٱوَ  ُء َّ  ٰ َ�َ  ِ ّ�ُ 
ٌَ  ءٖ َ�ۡ  َُّسوُل ٱ َءاَمنَ  ٢ قَِدي ٓ  ر نزَِل  بَِما

ُ
 مِن هِ َِِ�ۡ  أ

ۡ ٱوَ  ۦّرّ�ِهِ  ِ  َءاَمنَ  ُ�ّ  مُِنونَۚ ُمؤۡ ر ِ ٱب َّ  ٰ ََ  ۦ�َِكتِهِ َوَم
ِ  َ� ۦ َورُُسلِهِ ۦ َوُ�ُتبِهِ  َّ َحدٖ  َ�ۡ�َ  ُق ُ�َف

َ
 ۦۚ رُّسلِهِ  ّمِن أ

 � َطعۡ  َناَسِمعۡ  َوقَارُوا
َ
ۖ َوأ انََك ُ�فۡ  َنا  َك يَ�ۡ  َرّ�َنا ََ

ۡ ٱ ُ ٱ يَُ�لُِّف  َ�  ٢ َمِص�ُ ر  َعَهاۚ ُوسۡ  ِِّ�  ًساَ�فۡ  َّ
 َ�  َرّ�َنا تََسَبۡتۗ �ۡ ٱ َما َهاَوَعلَيۡ  َكَسَبۡت  َما رََها

ٓ تَُؤاِخذۡ  ٓ  ِِن نَا   �ِّسيَنا
َ
خۡ  وۡ أ

َ
 أ

ۡ
ۚ َطَ  ِمۡل َ�ۡ  َوَ�  َرّ�َنا نَا

ٓ َعلَيۡ  ِينَ ٱ َ�َ  ۥَتهُ َ�َلۡ  َكَما �ِِۡ�ٗ  َنا ۚ َ�بۡ  مِن َّ  لَِنا
َا َطاقَةَ  َ�  َما َناُ�َّمِلۡ  َوَ�  َرّ�َنا  ُف �ۡ ٱوَ  ۦۖ بِهِ  ََ
َۡ غۡ ٱوَ  َ�ّنا َا فِ ٓۚ َ�ۡ رۡ ٱوَ  ََ نَت  َنا

َ
وۡ  أ َِ ٰ  نَانُ�ۡ ٱفَ  َنالَٮ

ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َ�َ   ﴾٢ فَِِ�نَ َ�
 
 

283. Ва агар шумо дар сафар бошед ва котибе 
(барои навиштани санади дайн ва муомилаи 
мўҳлатдоратон) наёфтед, пас (дар ин ҳолат 
санади ҳуқуқӣ чизеро) ба гарав гузоштан аст ба 
шакли раҳни қабзгашта. Агар бар якдигар 
эътимод намоед (ва ба гузоштани раҳн ниёзе 
эҳсос нанамоед), пас он касе, ки ба назди ў 
амонате (аз муомилоти мўҳлатдори молӣ) 
гузошта шудааст, амонаташро адо намояд ва аз 
Худо Парвардигораш – битарсад. Ва шаҳодатро 
китмон нанамоед ва ҳар касе онро китмон 
менамояд, воқеан ҳам, қалб (ва ботини) вай 
гунаҳкор аст. Ва Худо ба он чи анҷом медиҳед, 
доно аст. 
284. Он чи дар осмонҳо ва замин аст, ҳама аз 
они Худост. Он чиро, ки дар дилҳоятон доред, 
пинҳон ва ё ошкор намоед ҳам, Худо шуморо 
бо он бозхост (муҳосиба) менамояд. Сипас 
барои ҳар кӣ бихоҳад, омурзиш ва ҳар киро 
бихоҳад, азоб менамояд. Ва Худо бар ҳар чизе 
тавоност. 
285. Паёмбар ба он чи аз ҷониби 
Парвардигораш ба ў нозил гардидааст, имон 
овард ва мўъминон низ. (Онҳо)ҳама ба Худо, 
фариштагон, китобҳо ва паёмбарони Ў имон 
оварданд (ва дар баёни ақидаи худ дар бораи 
паёмбарон гуфтанд), ки мо миёни ҳеҷ яке аз 
паёмбарони Ў фарқ намегузорем. Ва гуфтанд, 
ки шунидем ва итоат намудем. Парвардигоро, 
омурзиши Туро хоҳонем ва ҳатман, бозгашт (-и 
ҳамаи мо) ба сўи Ту аст. 
286. Худо ҳеҷ касро ба ҷуз тавоноияш таклиф (ва 
талаб) наменамояд. Барои ҳар кас ҳамон чизест, 
ки (аз некиҳо) касб намудааст ва бар зарари ў низ 
ҳамон чизест, ки (аз бадиҳо) анҷом додааст. 
Парвардигоро, агар фаромўш ва ё хатое кардем, 
моро бозхост (ва муохиза) нафармо! 
Парвардигоро, сангиниеро бар мо, чӣ тавре бар 
пешгузаштагони аз мо бор намудаӣ, ҳамл 
нафармо! Парвардигоро, он чиро, ки таҳаммули 
бардошти онро надорем, бар мо ҳамл нафармо ва 
(баръакс) моро бибахш, мағфират намо ва 
мавриди раҳмати хеш қарор деҳ! Ростӣ, Туӣ 
мавло (сарпарасту мададгор)-и мо. Пас моро бар 
гурўҳи кофирон пирўз гардон! 
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 سورة آل عمملن

ِ ٱ � َّ�ٱ َّ َِّحيمِ ٱ ر = ر
﴿ ٓ ُ ٱ ١ مٓ ار َّ  ٓ�َ  ٰ  ٢ َقّيومُ لۡ ٱ َ�ّ لۡ ٱ ُهوَ  ِِّ�  هَ َِِ�

ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  نَّزَل  قٗ  ّقِ �َۡ ٱب َصّدِ  َ�ۡ�َ  رَِّما اُِ
نَزَل  هِ يََديۡ 

َ
ٰ ّّوۡ ٱ َوأ  ُل َ�بۡ  ِمن ٣ َِيَل ۡ�ِ ٱوَ  ةَ َرٮ

نَزَل  لِّلّناِس  ىُهدٗ 
َ
َۡ لۡ ٱ َوأ ِينَ ٱ ِِنّ  قَاَنۗ ُف َّ  � وا َُ  َ�َف

ِ ٱ ِت َ�ٰ � ُ ٱوَ  َشِديٞدۗ  َعَذابٞ  رَُهمۡ  َّ  ُذو َعزِ�زٞ  َّ
َ ٱ ِِنّ  ٤ نتَِقا�ٍ ٱ  ِ�  ءٞ َ�ۡ  هِ َعلَيۡ  َ�ٰ َ�ۡ  َ�  َّ
 ٱ

َ
ٓ ٱ ِ�  َوَ�  ِض �ۡ� ِيٱ ُهوَ  ٥ ءِ رّسَما  يَُصّوِرُُ�مۡ  َّ
 ٱ ِ� 

َ
ٓ  َف َكيۡ  َحامِ رۡ ۡ� ۚ �ََشا ٰ  َ�ٓ  ُء  َعزِ�زُ لۡ ٱ ُهوَ  ِِّ�  هَ َِِ�

ِيٓ ٱ ُهوَ  ٦ ِكيمُ �َۡ ٱ نَزَل  َّ
َ
 هُ ِمنۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ

 ٰ ٰ ّ�ۡ  تٞ َءاَ� مّ  ُهنّ  ٌت َكَ�
ُ
َُ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ َخ

ُ
 َوأ

ٰ ُمتََ�ٰ  ّما ٞتۖ بَِ�
َ
ِينَ ٱ فَأ  َ�َيتّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  َّ

ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا   ءَ تَِغا
ۡ
 وََما ۦۖ وِ�لِهِ تَأ

  لَمُ َ�عۡ 
ۡ
ۗ ٱ ِِّ�  ۥٓ وِ�لَهُ تَأ ُ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِ�  ِسُخونَ لّ�ٰ ٱوَ  َّ
ۗ رَ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦبِهِ  َءاَمنّا َ�ُقورُونَ  َُ  َوَما �َِّنا  يَّذّك

 ٓ�ِِّ  � رُوا و�
ُ
 ٱ أ

َ
 دَ َ�عۡ  قُلُوَ�نَا تُزِغۡ  َ�  َرّ�َنا ٧ ِب َ�ٰ لۡ ۡ�

َا َوَهۡب  تََناَهَديۡ  ِِذۡ  نَك  ِمن ََ ۚ رَۡ�َ  ّ�ُ نَت  ِِنَّك  ًة
َ
 أ

ۡ ٱ ٓ  ٨ وَّهاُب ر  ّ�  �ٖ ِ�َوۡ  َّاِس ٱ َجاِمعُ  ِِنَّك  َرّ�نَا
َ ٱ ِِنّ  �ِيهِ�  َب َر�ۡ  ۡ ٱ لُِف ُ�ۡ  َ�  َّ  ﴾٩ ِميَعادَ ر

СУРАИ ОЛИ УМРОН 
Ба номи Худованди 

бахшандаи меҳрубон 
1. Алиф, лом, мим.  
2. Аллоҳ, ба ҷуз Ў маъбуди дигаре вуҷуд надорад 
(ва Ў) ҳаййу (ҳамеша зинда) қайюм (сарпараст ва 
тадбиркунандаи умури тамоми мавҷудот) аст. 
3. Китоб (Қуръон)-ро бар ту ба ҳақ (ва ростӣ) фурў 
фиристодааст, дар ҳоле ки тасдиқкунандаи (асли 
илоҳии китобҳои) пеш аз худ мебошад ва Тавроту 
Инҷилро низ  
4. пеш аз он барои ҳидояти мардум нозил 
намудааст ва Фурқонро ҳам нозил намуд. Албатта, 
онҳое, ки ба оятҳои Худо куфр варзидаанд, 
ногузир, барояшон азоби сахте бошад ва 
Худованд тавонманду соҳибинтиқом аст. 
5. Яқинан, ҳеҷ чизе дар замину осмон бар Худо 
пўшида намемонад.  
6. Ўст он (Зоти тавонманде, ки) шуморо дар 
раҳмҳо (-и модаронатон) чӣ гунае бихоҳад, сурат 
мебахшад. Ҳеҷ маъбуде ба ҷуз Ў, ки тавонову 
боҳикмат аст, вуҷуд надорад. 
7. Ўст он (Худое), ки китоб (-и Қуръон)-ро бар ту 
нозил кард, ки қисмате аз он оятҳои муҳкам 
мебошанд (ва) онҳо умми (модар ва асоси) китоб 
(Қуръон) ҳастанд. Ва қисмати дигар оятҳои 
муташобеҳ мебошанд. Пас онҳое, ки дар 
дилҳояшон зайғ (каҷӣ ва инҳироф)-е аст, барои 
фитнаҷўӣ ва ёфтани таъвили он аз оятҳои 
муташобеҳи он пайгирӣ менамоянд. Дар ҳоле ки 
таъвили (воқеии) онҳоро ба ҷуз Худо ва росихони 
дар илм касе намедонад. (Илова бар ин, онҳо) 
мегўянд: Ба он имон овардаем. Ҳама аз ҷониби 
Парвардигорамон мебошад ва аз он панд 
намегирад, магар соҳибхирадон. 
8. Парвардигоро, дилҳоямонро пас аз он ки моро 
ҳидоят намудӣ, каҷ ва гумроҳ нагардон ва аз назди 
худ барои мо раҳмате иноят фармо! Ростӣ, Туӣ 
бахшандаи (соҳибиноят).  
9. Парвардигоро, Туӣ гирдоварандаи мардум дар 
он рўзе, ки ҳеҷ шакке дар он нест! Худо ҳеҷ гоҳ 
ваъдаеро хилоф намекунад! 
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ِينَ ٱ ِِنّ ﴿ َّ  � وا َُ مۡ  ُهمۡ َ�نۡ  ِ�َ �ُغۡ  لَن َ�َف
َ
ٰ أ  رُُهمۡ َ�

وۡ  َوَ�ٓ 
َ
ِ ٱ ّمِنَ  ُدُهمَ�ٰ أ ۖ  ٔٗ َشۡ�  َّ و�  ا

ُ
ٰ َوأ  ُهمۡ  �َِك ََ

  ١ َّارِ ٱ َوقُودُ 
ۡ
َۡ  َءالِ  ِب َكَدأ ِ ِينَ ٱوَ  نَ َعوۡ ف َّ 

�  لِِهمۚۡ َ�بۡ  ِمن َخَذُهمُ  تِنَاَ�ٰ � َكّذبُوا
َ
ُ ٱ فَأ َّ 

ُ ٱوَ  بُِذنُو�ِِهۡمۗ  ِينَ  قُل ١ عَِقاِب لۡ ٱ َشِديدُ  َّ َّ ِ  لّ
 � وا َُ ونَ َوُ�ۡ  لَبُونَ َستُغۡ  َ�َف  َجَهنَّمۖ  َِِ�ٰ  َ�ُ

ۡ ٱ َس �ِئۡ وَ   ِ�  َءايَةٞ  لَُ�مۡ  َ�نَ  قَدۡ  ١ ِمَهادُ ر
َ ٱ فِئَتَۡ�ِ  ّۡ ۖ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تُِل تَُ�ٰ  فِئَةٞ  َقتَا َّ 

خۡ 
ُ
ىٰ َوأ ََ  ٞ ََة ِ وۡ  َ�ف ََ   ِهمۡ لَيۡ ّمِثۡ  َ�ُهميَ

ۡ
� لۡ ٱ يَ َرأ  َعۡ�ِ

ُ ٱوَ  ِ بِنَۡ�ِ  يَُؤ�ِّدُ  َّ ٓ  َمن ۦه ۚ �ََشا ٰ  ِ�  ِِنّ  ُء  رَِك َ�
  ةٗ لَعِۡ�َ 

ُ
ِ�ّ �ِ  ٱ و�

َ
 ُحّب  رِلّناِس  ُز�ِّنَ  ١ َِ َ�ٰ بۡ ۡ�

ٰ ٱ ٓ ٱ ِمنَ  تِ رّشَهَ�  ِط�ِ َقَ�ٰ لۡ ٱوَ  نِ�َ ۡ�َ ٱوَ  ءِ لنَِّسا
ۡ ٱ ِ ر ََة َهبِ ٱ ِمنَ  ُمَقنَط  لِ يۡ ۡ�َ ٱوَ  فِّضةِلۡ ٱوَ  َّ
ۡ ٱ  ٱوَ  ُمَسّوَمةِر

َ
ٰ  ِث� َۡ �َۡ ٱوَ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ�  عُ َمَ�ٰ  رَِك َ�

ۖ ّ��ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ ُ ٱوَ  يَا  اِب  َٔ َ� لۡ ٱ نُ ُحسۡ  ۥَدهُ ِعن َّ
ُؤنَبِّئُُ�م قُۡل ۞ ١

َ
ٰ  ّمِن ِ�َۡ�ٖ  أ ِينَ  لُِ�ۡمۖ َ� َّ ِ  ر

� ّ�َقوۡ ٱ  تَِهاَ�ۡ  ِمن َِيَ�ۡ  تٞ َجّ�ٰ  َر�ِّهِمۡ  ِعندَ  ا
 ٱ

َ
زۡ  �ِيَها ِ�ِينَ َ�ٰ  َُ َ�ٰ نۡ ۡ�

َ
ٞ  جٞ َ�ٰ َوأ ََة  ّمَطّه

ٰ َورِضۡ  ِۗ ٱ ّمِنَ  نٞ َ� ُ ٱوَ  َّ َّ  ۢ ِ  بَِصُ�  ﴾١ عِبَادِ لۡ ٱب

10. Дар ҳақиқат, онҳое, ки кофир шудаанд, 
молҳо ва фарзандонашон чизе аз азоби 
Худоро аз онҳо дур намесозанд ва онҳо, 
воқеан ҳам, сўзишвории оташ ҳастанд.  
11. Ба монанди одат (ва ҳол)-и оли Фиръавн 
ва дигар кофирони пеш аз онҳо, ки оятҳои 
моро дурўғ шумориданд. (Ин ҷо буд, ки) 
Худо онҳоро ба сабаби гуноҳонашон гирифт 
(муҷозот намуд) ва Худо бисёр сахт иқоб аст. 
12. Бигў ба онҳое, ки кофир шудаанд: Ба зудӣ 
мағлуб ва ба сўи ҷаҳаннам (дўзах) маҳшур 
(гирд оварда) хоҳед шуд ва он чӣ ҷойгоҳи 
баде аст! 
13. Воқеан ҳам, барои шумо дар ду гурўҳе, ки 
бо ҳам бархўрданд, нишона (ва намунаи 
ибрате) буд. Гурўҳе дар роҳи Худо пайкор 
мекарданд ва дигараш кофир буданд, ки 
онҳоро бо чашм ду баробари худ медиданд. 
Ва Худо ба нусрату пирўзии худ касеро 
бихоҳад, таъйид менамояд. Ростӣ, дар ин кор 
ибратест барои соҳибони басират (ва 
одамони бобиниш). 
14. Барои мардум муҳаббат ва дилбастагии 
шаҳватҳо (ва хостаҳои нафс), ки аз занон, 
фарзандон, зару сими ба қинторҳо (ва бо 
фаровонӣ) андўхташуда, аспони 
парваришшуда, чаҳорпоён ва зироат иборат 
мебошанд, ороста ва дилангез нишон дода 
шудаанд. Инҳо баҳраи зиндагонии ин 
дунёҳастанд ва саранҷоми нек дар назди Худо 
мебошад. 
15. Бигў: Оё шуморо ба беҳтар аз ин (хостаҳои 
дилангез, ки ҳама баҳраи гузарои зиндагонии 
ин дунё мебошанд) хабар намоям? Барои 
онҳое, ки тарс (ва тақвои Худоро) доштаанд, 
боғҳое дар назди Парвардигорашон дар 
интизор аст, ки аз зери дарахтони он наҳрҳои 
об равон мебошанд (ва онҳо) ҷовидона дар 
онанд ва (низ) ҳамсарони покиза ва (болотар 
аз ин ҳама) хушнудие аз ҷониби Худо насиби 
онҳо бошад. Ва Худо ба (аҳволи) бандагонаш 
биност. 
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ِينَ ٱ﴿ ٓ  َ�ُقورُونَ  َّ ٓ  َرّ�نَا َۡ غۡ ٱفَ  َءاَمّنا ِِّ�نَا َا فِ ََ 
 ِ�ِ�نَ لّ�ٰ ٱ ١ َّارِ ٱ َعَذاَب  َوقِنَا ذُنُو�َنَا

ۡ ٱوَ  نِتِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ِد�ِ�َ لّ�ٰ ٱوَ   ُمنفِقِ�َ ر
ۡ ٱوَ  ِ  فَِِ�نَ تَغۡ ُمسۡ ر  ٱب

َ
ُ ٱ َشِهدَ  ١ َحارِ سۡ ۡ� نّهُ  َّ

َ
 ۥ�

ۡ ٱوَ  ُهوَ  ِِّ�  هَ َِِ�ٰ  َ�ٓ  ٰ ر ََ �  �َِكةُ َم رُوا و�
ُ
ٓ  مِ عِلۡ لۡ ٱ َوأ ۢ قَا  ��َِم

 ِ  ١ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ ُهوَ  ِِّ�  هَ َِِ�ٰ  َ�ٓ  ِط� قِسۡ لۡ ٱب
ِ ٱ ِعندَ  ّ�ِينَ ٱ ِِنّ   تَلََف خۡ ٱ َوَما ُمۗ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َّ

ِينَ ٱ وتُ  َّ
ُ
� أ ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ِِّ�  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ وا  َءُهمُ َجا

ۢ َ�غۡ  مُ عِلۡ لۡ ٱ َۡ يَ�ۡ  َوَمن نَُهۡمۗ بَيۡ  �يَ ِ ٱ تِ َ�ٰ � ُف َّ 
َ ٱ فَإِنّ  ٓ  فَإِنۡ  ١ َساِب ۡ�ِ ٱ َ�ِ�عُ  َّ  ّجوكَ َحا
سۡ  َ�ُقۡل 

َ
ِ  ِ�َ وَجۡ  ُت لَمۡ أ ّ  َوقُل ّ�بََعِن� ٱ َوَمنِ  َِ
ِينَ  َّ ِ �  لّ وتُوا

ُ
 ٱوَ  َب َ�ٰ كِ لۡ ٱ أ

ُ
سۡ  نَ  ّۧمِّ�ِ ۡ�

َ
 تُمۚۡ لَمۡ َءأ

سۡ  فَإِنۡ 
َ
� أ �ۖ هۡ ٱ َ�َقدِ  لَُموا � تََوّلوۡ  �ن تََدوا  فَإِّ�َما ا
ُ ٱوَ  ُغۗ َ�ٰ ۡ�َ ٱ َك َعلَيۡ  َّ  ۢ ِ  بَِصُ�  ِِنّ  ٢ عِبَادِ لۡ ٱب

ِينَ ٱ ونَ يَ�ۡ  َّ َُ ٰ � ُف ِ ٱ ِت َ�  تُلُونَ َو�َقۡ  َّ
ِينَ ٱ تُلُونَ َو�َقۡ  َحقّٖ  بَِغۡ�ِ  نَ  َّۧبِّ�ِ ٱ َّ  

ۡ
ونَ يَأ َُ ُِ 

 ِ ۡ  َّاِس ٱ ِمنَ  ِط قِسۡ لۡ ٱب ِ��ٍ  بَِعَذاٍب  ُهمفَبَّ�ِ
َ
 أ

٢  ٰ ََ و�
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ عۡ  َحبَِطۡت  َّ

َ
 ِ�  لُُهمۡ َ�ٰ أ

ََةِ �ٱوَ  يَاّ��ۡ ٱ  ﴾٢ ِ�ِ�نَ ّ�ٰ  ّمِن رَُهم َوَما ِخ

16. Он (бандагоне), ки мегўянд: 
Парвардигоро, мо имон овардаем, пас барои 
мо гуноҳонамонро биомурз ва моро аз азоби 
оташ (дўзах) нигаҳ дор!  
17. (Онҳо бандагони) сабрпеша, содиқ, 
фармонбардору фурўтан, инфоқкунанда ва 
истиғфоркунандагони дар саҳаргоҳон 
мебошанд. 
18. Худо шаҳодат (гувоҳӣ) дод, ки дар воқеъ, 
маъбуде ба ҷуз Ў, ки барподорандаи адл аст, 
вуҷуд надорад ва фариштагону соҳибилмон 
низ. Ҳеҷ маъбуде ба ҷуз Ў, ки тавонову ҳаким 
аст, вуҷуд надорад. 
19. Дини (мақбул) дар назди Худо, дар 
ҳақиқат, (ҳамин дини) Ислом аст. Ва онҳое, 
ки китоб дода шудаанд (аҳли Китоб дар 
ҳаққонияти он) ихтилоф накарданд, магар 
пас аз он ки (дар бораи он) барояшон илм 
омад. Ин (ихтилофи онҳо) дар натиҷаи бағйе 
(ҳасодат ва душмание) буд, ки дар байнашон 
доштанд. Ва касе ба оятҳои Худо куфр варзад, 
(бидонад, ки) Худо (бисёр) тезҳисоб аст. 
20. Пас агар бо ту (дар бораи тавҳид боз) ба 
(ҷидол ва) мунозира бархостанд, бигў: Рўи 
худро ба Худо таслим намудам ва касе, ки 
маро пайравӣ кард. Ва ба аҳли Китоб ва 
уммиён (китобнохондагон) бигў: Оё шумо 
низ ислом овардед? Агар ислом оваранд, 
пасдар воқеъ, роҳ (ҳидоят) ёфтаанд, ва(ле) 
агар рўй бартобанд, пас бар ту танҳо балоғ 
(расонидани паёмҳои ҳақ) аст ва Худо ба 
(аҳволи зоҳиру ботини) бандагонаш биност. 
21. Онҳое, ки ба оятҳои Худо куфр меварзанд 
ва паёмбаронро ба ноҳақ мекушанд ва аз 
миёни мардум онҳоеро, ки ба адл амр 
менамоянд, ба қатл мерасонанд, онҳоро, 
ҳатман, ба азоби дардноке мужда бидеҳ!  
22. Онҳо касоне мебошанд, ки аъмолашон 
дар дунё ва охират ботил (ва нобуд) гаштааст 
ва барояшон ҳеҷ (ҳомӣ ва) мададгороне 
набошад. 
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رَمۡ ﴿
َ
�  ََ ِينَ ٱ َ� ِِ  تَ َّ  � وتُوا

ُ
 ِب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  انَِصيبٗ  أ

ِ ٱ ِب كَِ�ٰ  َِِ�ٰ  نَ َعوۡ يُدۡ   �ُمّ  َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مَ ِ�َحۡ  َّ
ٰ  ٢ َُِضونَ ّمعۡ  َوُهم ُهمۡ ّمِنۡ  فََِ�قٞ  َ�َتَوّ�ٰ   رَِك َ�
ّ�ُهمۡ 

َ
�  بَِ يّامٗ  ِِّ�ٓ  َّارُ ٱ َ�َمّسنَا لَن قَارُوا

َ
ٰ ّمعۡ  ا� ََ  ٖت� ُدو

 َّ �  ّما دِينِهِم ِ�  ُهمۡ وََغ ونَ َ�فۡ  َ�نُوا  َف فََكيۡ  ٢ َ�ُ
 ُ�ّ  َوُوّ�ِيَۡت  �ِيهِ  َب َر�ۡ  ّ�  �ٖ ِ�َوۡ  ُهمۡ َ�ٰ َ�َعۡ  َِِذا
 رلُّهمّ ٱ قُلِ  ٢ لَُمونَ ُ�ظۡ  َ�  وَُهمۡ  َكَسبَۡت  ّما ٖس َ�فۡ 
ۡ ٱ لَِك َ�ٰ  ۡ ٱ ِ� تُؤۡ  كِ ُملۡ ر ٓ  َمن َك ُملۡ ر  َوتَ�ِعُ  ءُ �ََشا
ۡ ٱ ٓ  نِِمّ  َك ُملۡ ر ٓ  َمن َوتُعِزّ  ءُ �ََشا  َمن َوتُِذّل  ءُ �ََشا

 ٓ ۖ �ََشا ۖ �َۡ ٱ �َِيِدكَ  ُء ٰ  ِِنَّك  ۡ�ُ َٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ  ٢ قَِدي
 َُ َُ  ََّهارِ ٱ ِ�  َل ّ�ۡ ٱ تُولِ  ِل� ّ�ۡ ٱ ِ�  ََّهارَ ٱ َوتُولِ
 ۡ َُ ۡ ٱ مِنَ  َ�ّ لۡ ٱ َِجُ َو ۡ  َميِِّت ر َُ ۡ ٱ َِجُ َو  مِنَ  َميَِّت ر

ۖ لۡ ٱ ِّ�َ  َۡ ٓ  َمن ُزُق َوتَ  ّ�  ٢ ِحَساٖب  بَِغۡ�ِ  ءُ �ََشا
ۡ ٱ َ�ّتِخذِ  ٰ لۡ ٱ مُِنونَ ُمؤۡ ر وۡ  فَِِ�نَ َ�

َ
ٓ أ  ُدونِ  ِمن ءَ ِ�َا

ۡ ٱ ٰ  َعۡل َ�فۡ  َوَمن ِمنَِ�ۖ ُمؤۡ ر ِ ٱ مِنَ  َس فَلَيۡ  رَِك َ� َّ  �ِ 
ن ِِّ�ٓ  ءٍ َ�ۡ 

َ
�  أ ٰ  ُهمۡ ِمنۡ  َ�ّتُقوا ۗ ُ�َقٮ ُ ٱ َوُ�َحّذِرُُ�مُ  ٗة َّ 

ِ ٱ يَ�  ۥۗ َسهُ َ�فۡ  ۡ ٱ َّ ۡ  ِِن قُۡل  ٢ َمِص�ُ ر َُ �  َما ُفوا
وۡ  ُصُدورُِ�مۡ  ِ� 

َ
ۗ ٱ هُ لَمۡ َ�عۡ  ُدوهُ ُ�بۡ  أ ُ  ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ  َّ

ٰ رّسَ�ٰ ٱ  ٱ ِ�  َوَما ِت َ�
َ
ُ ٱوَ  ِض� �ۡ� َّ  ٰ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 َٞ  ﴾٢ قَِدي
 

23. Оё надидӣ онҳоеро, ки баҳрае аз китоб 
дода шудаанд, вақте ба сўи китоби Худо 
фаро хонда мешаванд, то дар миёнашон 
ҳукм намояд, (ҳамон лаҳза) гурўҳе аз эшон 
эърозкунон рўй барметобанд.  
24. Ин (эъроз ва беэътиноияшон) ба сабаби 
он аст, ки гуфтанд (яъне эътиқод доштанд), 
ки ба ҷуз рўзҳои башуморе оташ ба мо 
намерасад ва онҳоро дар (бораи) динашон 
он чи мебофтанд, ба фиреб (ва ғурур) 
афканда буд. 
25. Пас чӣ (ҳоле) хоҳанд дошт вақте онҳоро 
дар рўзе гирд оварем, ки шакке дар он нест 
ва ба ҳар кас подош (ва ҳосил)-и касбаш 
пурра дода шавад ва ба онҳо  (дар он рўз) 
зулме намешавад?  
26. Бигў: Худоё, эй соҳиби мулк (ва 
фармонравоӣ), ба ҳар кӣ бихоҳӣ, мулку 
(фармонравоӣ) мебахшӣ ва аз ҳар кӣ 
бихоҳӣ, онро бармегирӣ ва касеро бихоҳӣ, 
иззат (ва тавоноӣ) мебахшӣ ва ҳар киро 
бихоҳӣ, хору залил мегардонӣ! Хайру некӣ 
ба дасти Туст ва Ту бешубҳа, бар ҳар чизе 
тавоноӣ.  
27. Шабро дар рўз ва рўзро дар шаб 
дармеоварӣ ва зиндаро аз мурда ва 
мурдаро аз зинда берун меоварӣ ва касеро 
бихоҳӣ, беҳисоб рўзӣ медиҳӣ. 
28. Мўъминон кофиронро баҷои мўъминон 
дўст нагиранд ва касе ин корро кунад, 
қатъан, аз ҷониби Худо дар чизе нест, магар 
ин ки аз онҳо (бо изҳори дўстӣ) навъе ҳазар 
ва эҳтиёт намоед! Ва Худо (ба ҳар ҳол) 
шуморо аз (хашм ва азоби) Худ барҳазар 
медорад ва ба сўи Худо аст бозгашт. 
29. Бигў: Хоҳ пинҳон намоед он чиро, ки 
дар синаҳоятон мебошад, хоҳ ошкор, Худо 
онро медонад ва низ он чиро, ки дар 
осмонҳо ва дар замин аст, медонад ва Худо 
бар ҳар чизе тавоност. 



666  
           Тарҷумаи Қурони Карим                                                          54                                                        Сураи Оли Умрон6666666666666666666 

 

 

 �َ�ٗ ّ�ۡ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  َعِملَۡت  ّما ٖس َ�فۡ  ُ�ّ  َ�ِدُ  مَ يَوۡ ﴿
نّ  رَوۡ  تََودّ  ءٖ ُسوٓ  مِن َعِملَۡت  َوَما

َ
 ۥٓ نَهُ َوَ�يۡ  َهانَ بَيۡ  أ

َمدَۢ 
َ
ۗ بَعِيدٗ  �أ ُ ٱ َوُ�َحّذِرُُ�مُ  � ُ ٱوَ  ۥۗ َسهُ َ�فۡ  َّ َّ 

ِ  َرُءوُفۢ   ٱب
َ ٱ ُ�ِّبونَ  ُكنُتمۡ  ِِن قُۡل  ٣ عِبَادِلۡ َّ 

ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تّبُِعوِ� ٱفَ  َۡ َو�َغۡ  َّ  ذُنُو�َُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  فِ
ُ ٱوَ  �  قُۡل  ٣ رِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َّ ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ ۖ ٱوَ  َّ َُّسوَل  ر

� تََولّوۡ  فَإِن َ ٱ فَإِنّ  ا ٰ لۡ ٱ ُ�ِّب  َ�  َّ  ِِنّ ۞ ٣ فَِِ�نَ َ�
َ ٱ  َوَءاَل  هِيمَ َ�ٰ ِِبۡ  َوَءاَل  اَونُوحٗ  َءاَدمَ  َطَ�ٰ ۡص ٱ َّ

 مِنۢ  ُضَهاَ�عۡ  ُذّرِ�ّ� ٣ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  نَ َ�ٰ ِعمۡ 
ُ ٱوَ  ٖض� َ�عۡ  ُت ِۡ ٱ قَالَِت  ِِذۡ  ٣ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ

َ
أ ََ 

رٗ  ِ� َ�ۡط  ِ�  َما رََك  ُت نََذرۡ  ِِّ�ِ  َرّبِ  نَ َ�ٰ ِعمۡ  َّ َ�ُ� 
�  َ�َتَقّبۡل  ٓ نَت  ِِنَّك  ِمّ�ِ

َ
 فَلَّما ٣ َعلِيمُ لۡ ٱ رّسِميعُ ٱ أ

ٓ َوَضعۡ  ِِّ�ِ  َرّبِ  قَالَۡت  َهاَوَضَعتۡ  نَ�ٰ  ُتَها
ُ
ُ ٱوَ  أ َّ 

عۡ 
َ
كَ ٱ َس َولَيۡ  َوَضَعۡت  بَِما لَمُ أ  ٱكَ  َُ َّ

ُ
�ۡ �  يّ�ِ  نَ�ٰ

َۡ  تَُهاَسّميۡ  ٓ  �َمَ َِ ِ�يُذَها يّ�ِ
ُ
ّرِّ�تََها بَِك  أ

 مِنَ  َوذُ
َِّجيمِ ٱ نِ َ�ٰ رّشيۡ ٱ  َحَسنٖ  بَِقبُولٍ  َرّ�َها َ�َتَقبّلََها ٣ ر

�
َ
ۖ  َوَ�ّفلََها اَحَسنٗ  َ�َباتًا َبتََهاَوأ َّما َزَ�َِّ�ا  َدَخَل  ُُ

ۡ ٱ َزَ�َِ�ّا َهاَعلَيۡ  اَب ِمحۡ ر ۖ قٗ رِزۡ  ِعنَدَها وََجدَ  ََ  قَاَل  ا
 ٰ�َ َۡ ّ�ٰ  َ�مُ َم

َ
ۖ َ�ٰ  رَكِ  � ِۖ ٱ ِعندِ  ِمنۡ  ُهوَ  قَالَۡت  َذ�  ِِنّ  َّ

َ ٱ َّ  َۡ ٓ  َمن ُزُق يَ  ﴾٣ ِحَساٍب  بَِغۡ�ِ  ءُ �ََشا
 

30. Рўзе, ки ҳар кас кардаи нек ва бади 
худро ҳозир меёбад, орзу менамояд, ки 
кош, байни ў ва он рўз (ва ё кардаҳои 
бадаш) фосилаи дуре бошад ва Худо 
шуморо аз худаш барҳазар медорад. Ва 
Худо нисбат ба бандагонаш бисёр меҳрубон 
аст. 
31. Бигў: Агар Худоро дўст медошта бошед, 
пас аз ман пайравӣ намоед, то Худо низ 
шуморо дўст дорад ва гуноҳонатонро 
бароятон биомурзад! Ва Худо омурзандаи 
меҳрубон аст. 
32. Бигў: Худо ва Паёмбарро итоат намоед! 
Агар рўй бартобанд, пас Худо низ 
кофиронро дўст намедорад. 
33. Худо бешубҳа, Одам, Нўҳ, хонадони 
Иброҳим ва хонадони Имронро бар 
ҷаҳониён баргузид.  
34. Онҳо (ҳама) аз насли якдигар ҳастанд ва 
Худо шунавову доно аст. 
35. Вақте ҳамсари Имрон гуфт: 
Парвардигоро, ман он чиро, ки дар шикам 
дорам, озод барои Ту назр намудам. Пас 
онро аз ман бипазир! Бешак, ин Туӣ 
шунавандаву доно. 
36. Ҳангоме онро ба дунё овард, гуфт: 
Парвардигоро, ман духтар зодаам ва Худо 
доност ба он чи ў зодааст ва писар ба 
монанди духтар нест. Ва ман ўро Марям 
ном ниҳодам ва ман ў ва зуррия (насл)-
ашро аз шайтони раҷим (рондашуда) ба Ту 
паноҳ медиҳам. 
37. (Ин ҷо буд, ки) Парвардигораш ўро бо 
қабули неке пазируфт ва ўро бо некӣ 
сабзиш (ва боландагӣ) дод ва ўро ба 
кафолат (сарпарастӣ)-и Закарийё супорид. 
Ҳар боре Закарийё дар меҳроб бар вай 
ворид мешуд, дар назди ў ризқе (хўроке) 
меёфт. Гуфт: Эй Марям, ин аз куҷо барои 
ту омадааст? Гуфт: Он аз назди Худост. 
Худо ба ҳар кӣ бихоҳад, беҳисоб рўзӣ 
медиҳад. 
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 مِن ِ�  َهۡب  َرّبِ  قَاَل  ۥۖ َرّ�هُ  َزَ�َِّ�ا َدَ�  ُهَنارَِك ﴿
نَك  ۖ  ُذّرِّ�ةٗ  ّ�ُ  ٣ ءِ ّ�َ�ٓ ٱ َسِميعُ  ِِنَّك  َطّيَِبًة
ۡ ٱ هُ َ�َناَدتۡ  ٰ ر ََ ٓ  َوُهوَ  �َِكةُ َم ۡ ٱ ِ�  يَُصّ�ِ  �ِمٞ قَا اِب ِمحۡ ر ََ 

 
َ
َ ٱ نّ أ ُكَ  َّ ۢ  َيٰ �َِيحۡ  يُبَّ�ِ قَ َصّدِ  ّمِنَ  بَِ�لَِمةٖ  �ُِ
ِ ٱ  ٣ لِِح�َ لّ�ٰ ٱ ّمِنَ  اَونَبِيّٗ  �وََحُصورٗ  اَوَسّيِدٗ  َّ

ّ�ٰ  َرّبِ  قَاَل 
َ
 بَلََغِ�َ  َوقَدۡ  مٞ ُغَ�ٰ  ِ�  يَُ�ونُ  �

ِ� ِۡ ٱوَ  ِكَ�ُ لۡ ٱ
َ
أ ََ  ۖ ُ ٱ رَِك َكَ�ٰ  قَاَل  َ�قَِٞ  َما َعُل َ�فۡ  َّ

 ٓ ٓ  َعلجۡ ٱ َرّبِ  قَاَل  ٤ ءُ �ََشا ِ�ّ  ۖ  َءاَ�ُتَك  قَاَل  َءايَٗة
 �ّ

َ
ٰ  َّاَس ٱ تَُ�لِّمَ  � يّا�ٍ  َثةَ ثََ�

َ
�  �ِِّ  ِۡ  ُكَذۡ ٱوَ  �ۗ زٗ َر

ِ  َوَسّبِحۡ  �َكثِ�ٗ  ّرّ�َك   ٱب
ٰ بۡ ۡ�ِ ٱوَ  َعِ�ِّ لۡ  يذۡ  ٤ َِ َ�

ۡ ٱ قَالَِت  ٰ ر ََ َۡ َ�ٰ  �َِكةُ َم َ ٱ ِِنّ  َ�مُ َم ٰ ۡص ٱ َّ  ِك َطَفٮ
ََكِ  ٰ ۡص ٱوَ  َوَطّه ٰ  ِك َطَفٮ َ�َ  ٓ  ٤ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ءِ �َِسا

 ٰ�َ َۡ ّ�ِِك  ُنِ� �ۡ ٱ َ�مُ َم ََ ِ  َمعَ  َكِ� رۡ ٱوَ  ُجِديسۡ ٱوَ  ر
ٰ  ٤ كِعِ�َ لّ�ٰ ٱ � مِنۡ  رَِك َ�

َ
ٓ أ  نُوِحيهِ  ِب َغيۡ لۡ ٱ ءِ َبا

يۡ  ُكنَت  َوَما َكۚ َِِ�ۡ  قۡ  ُقونَ يُلۡ  ِِذۡ  هِمۡ َ�َ
َ
ّ�ُهمۡ  َمُهمۡ َ�ٰ أ

َ
� 

َۡ  ُفُل يَ�ۡ  يۡ  ُكنَت  َوَما َ�مَ َِ  َتِصُمونَ َ�ۡ  ِِذۡ  هِمۡ َ�َ
ۡ ٱ قَالَِت  ِِذۡ  ٤ ٰ ر ََ َۡ َ�ٰ  �َِكةُ َم َ ٱ ِِنّ  َ�مُ َم كِ  َّ ُ  يُبَّ�ِ

ۡ ٱ ُمهُ سۡ ٱ هُ ّمِنۡ  بَِ�لَِمةٖ  َۡ  نُ �ۡ ٱ ِعيَ�  َمِسيحُ ر  َ�مَ َِ
ةِ �ٱوَ  َياّ��ۡ ٱ ِ�  اوَِجيهٗ  ََ ۡ ٱ َومِنَ  ِخ �ِ�َ ر َّ  ﴾٤ ُمَق

 
 

38. Ин ҷо буд, ки Закарийё Парвардигорашро 
дуъо кард (ва) гуфт: Парвардигоро, аз назди 
Худат бароям насли (фарзанди) покизае ато 
кун! Бе ҳеҷ шакке, Туӣ шунавандаи дуъо! 
39. Он гоҳ фариштагон ўро, дар ҳоле ки дар 
меҳроб истода намоз мехонд, нидо карданд: 
Худо, дар ҳақиқат, туро ба Яҳё башорат 
медиҳад, ки тасдиқкунандаи калимаест аз 
ҷониби Худо ва (низ) саййид (сарвар), ҳасур 
(худнигаҳдор) ва паёмбаре аз солеҳон 
мебошад. 
40. Гуфт: Парвардигоро, чӣ гуна бароям 
писаре ба вуҷуд меояд, дар ҳоле ки маро 
(даврони) пирӣ расидааст ва ҳамсарам низ 
нозо аст? (Худо) гуфт: Худо ҳамин тавр ҳар 
чиро бихоҳад, анҷом медиҳад. 
41. Гуфт: Парвардигоро, бароям (дар ин кор) 
нишонае қарор деҳ! Гуфт: Нишонаат он аст, 
ки то се рўз бо мардум сухан нагўӣ, магар бо 
рамз. Ва Парвардигоратро бисёр ёд кун ва 
дар шомгоҳону саҳаргоҳон тасбеҳи Ўро бигў! 
42. Ва он вақтеро ба ёд овар, ки фариштагон 
гуфтанд: Эй Марям! Худо, воқеан ҳам, туро 
баргузида ва пок гардонидааст ва бар тамоми 
занони олам баргузидааст.  
43. Эй Марям, барои Парвардигорат 
фармонбардор бош, саҷда кун ва ҳамроҳи 
рукўъкунандагон ба рукўъ бирав! 
44. Ин(ҳо ҳама) аз ахбор (ва гузоришоти) ғайб 
ҳастанд, ки ба сўи ту он (ҳо)-ро ваҳй 
менамоем ва ту на ҳангоме, ки (кормандони 
динии калисои яҳуд) қаламҳои худро 
мепартофтанд, то (муайян гардад, ки) кадоме 
аз онҳо Марямро кафолат (ва сарпарастӣ) 
менамояд, дар назди онҳо будӣ ва на ҳангоме, 
ки (дар ин бора) бо ҳам хусумат (ва 
кашмакаш) мекарданд, дар он ҷо ҳузур 
доштӣ. 
45. Вақте фариштагон гуфтанд: Эй Марям! 
Худованд туро ба калимае аз ҷониби худ 
башорат медиҳад, ки номаш Масеҳ, Исо 
писари Марям аст (ва вай) дар дунё ва охират 
обрўманд ва аз муқаррабон мебошад.  
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ۡ ٱ ِ�  َّاَس ٱ َوُ�َ�لِّمُ ﴿  َومِنَ  ٗ� َوَ�هۡ  دِ َمهۡ ر
ّ�ٰ  َرّبِ  قَالَۡت  ٤ لِِح�َ لّ�ٰ ٱ

َ
 َوَ�ٞ  ِ�  يَُ�ونُ  �

ۖ  ِ� َسسۡ َ�مۡ  َورَمۡ  ُ ٱ رِِك َكَ�ٰ  قَاَل  �ََ�ٞ  َما لُُق َ�ۡ  َّ
 ٓ ۚ �ََشا ٰ  َِِذا ُء ََ ِۡ  قَ

َ
 ُ�ن ۥَ�ُ  َ�ُقوُل  فَإِّ�َما �َٗ أ

 َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُ�َعلُِّمهُ  ٤ َ�َيُكونُ 
ٰ ّّوۡ ٱوَ   بَِ�ٓ  َِِ�ٰ  َورَُسوً�  ٤ َِيَل ۡ�ِ ٱوَ  ةَ َرٮ

ٰ ِِسۡ  ّ�ِ  ءِيَل ََ
َ
 ّرّ�ُِ�مۡ  ّمِن ةٖ يَ � ُتُ�مِجئۡ  قَدۡ  �

 ٓ ِ�ّ
َ
خۡ  �

َ
 لّطۡ�ِ ٱ ةِ  َٔ َكَهۡ�  لّطِ�ِ ٱ ّمِنَ  لَُ�م لُُق أ

نُفخُ 
َ
ۢ  َ�َيُكونُ  �ِيهِ  فَأ ِۖ ٱ نِ �ِإِذۡ  �َطۡ�َ بۡ  َّ

ُ
 َِئُ َو�

 ٱ
َ
 ٱوَ  َمهَ �ۡ ۡ�

َ
ۡ�ِ  َََص بۡ ۡ�

ُ
ۡ ٱ َوأ ِۖ ٱ نِ �ِإِذۡ  َ�ٰ َموۡ ر َّ 

نَبُِّئُ�م
ُ
  بَِما َو�

ۡ
َُ  َوَما ُ�ُلونَ تَأ  ِ�  ونَ تَّدِخ

ٰ  ِ�  ِِنّ  ُ�ُيوتُِ�مۚۡ   ُكنُتم ِِن لُّ�مۡ  يَةٗ � رَِك َ�
قٗ  ٤ مِنِ�َ ّمؤۡ  َصّدِ ُِ  مِنَ  يََديّ  َ�ۡ�َ  رَِّما اَو

ٰ ّّوۡ ٱ ِحّل  ةِ َرٮ
ُ
ِيٱ َض َ�عۡ  لَُ�م َوِ� ِمَ  َّ َّ  ُح

 ّ�ُقوا� ٱفَ  ّرّ�ُِ�مۡ  ّمِن يَةٖ � ُتُ�موَِجئۡ  ُ�مۚۡ َعلَيۡ 
َ ٱ ِطي َّ

َ
َ ٱ ِِنّ  ٥ ُعونِ َوأ  َوَرّ�ُ�مۡ  َرّ�ِ  َّ

ۚ �ۡ ٱفَ   فَلَّمآ ۞ ٥ َتقِيمٞ ّمسۡ  ٞط ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  ُبُدوهُ
َحّس 

َ
نَصارِيٓ  َمنۡ  قَاَل  ََ ُ�فۡ لۡ ٱ ُهمُ مِنۡ  ِعيَ�ٰ  أ

َ
 أ

ِۖ ٱ َِِ�  نَصارُ  نُ َ�ۡ  َوارِّ�ونَ �َۡ ٱ قَاَل  َّ
َ
ِ ٱ أ  َءاَمّنا َّ

 ِ ِ ٱب نّا َهدۡ شۡ ٱوَ  َّ
َ
سۡ  بَِ  ﴾٥ لُِمونَ ُِ

46. Вай дар гаҳвора ва дар миёнасолӣ бо 
мардум сухан мегўяд ва аз солеҳон мебошад. 
47. Гуфт: Парвардигоро! Чӣ гуна маро 
фарзанд мешавад, дар сурате ки ҳеҷ башаре 
ба ман даст нарасонидааст? Гуфт: Ҳамин тавр 
Худованд чизеро бихоҳад, меофарад. Вақте 
иродаи Ў ба коре тааллуқ гирифт, ба вай 
мегўяд: Пайдо шав! Он чиз ба вуҷуд меояд. 
48. Ва ба вай китобу ҳикмат ва Тавроту 
Инҷилро меомўзад. 
49. Ва (ў) расуле (фиристодае) ба сўи банӣ 
Исроил мебошад: Ман ба назди шумо бо оят 
(ва мўъҷизае) аз ҷониби Парвардигоратон 
омадаам. Ман барои шумо аз гил чизе ба 
шакли парранда месозам. Он гоҳ дар вай 
медамам ва вай ба ҳукм (ва иҷозат)-и Худо 
парранда (-и зинда) мегардад. Кўрон (-и 
модарзод) ва песонро шифо мебахшам ва 
мурдагонро ба ҳукм (ва иродаи) Худо зинда 
мегардонам. Ва шуморо аз он чи дар 
хонаҳоятон мехўред ва захира менамоед, низ 
хабар медиҳам. Ростӣ, дар ин (ҳама) бароятон 
оятҳо (ва нишонаҳои равшан) аст, агар 
мўъмин (имон дошта) бошед. 
50. Ва тасдиқкунандаи Таврот мебошам, ки 
пеш аз ман омадааст ва то бароятон баъзе 
чизҳоеро, ки бар шумо ҳаром гардонида 
шудаанд, ҳалол гардонам ва ба назди шумо 
бо оят (ва мўъҷизае) аз ҷониби 
Парвардигоратон омадаам. Пас тарс (ва 
тақвои) Худоро дошта бошед ва маро итоат 
намоед!  
51. Худо бе ҳеҷ шакке Парвардигори ман ва 
Парвардигори шумо аст, пас Ўро парастиш 
намоед! Ин аст роҳи рост. 
52. Вақте Исо аз онҳо куфрро эҳсос намуд, 
гуфт: Чӣ касоне ёвар (ва нусратдиҳандагон)-и 
ман (дар даъват) ба сўи Худо хоҳанд буд? 
Ҳавориён (ва пайравони содиқаш) гуфтанд: 
Мо ёварони (дини) Худо ҳастем. Ба Худо 
имон овардаем ва шоҳид бош, ки мо 
мусалмон (ва таслими фармони Худо) 
мебошем!  
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﴿ ٓ ٓ  َءاَمّنا َرّ�َنا نَزلۡ  بَِما
َ
َُّسوَل ٱ َناّ�َبعۡ ٱوَ  َت أ  ر

�  ٥ هِِدينَ لّ�ٰ ٱ َمعَ  َناُتبۡ �ۡ ٱفَ  وا َُ ََ  َوَمَك  َوَمَك
ۖ ٱ ُ ُ ٱوَ  َّ ُ ٱ قَاَل  ِِذۡ  ٥ ِكَِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ َخۡ�ُ  َّ َّ 
َُكَ  َِِ�ّ  َوَرافُِعَك  ُمَتَوفِّيَك  ِِّ�ِ  عِيَ�ٰ َ�ٰ   َوُمَطّهِ

ِينَ ٱ مِنَ  َّ  � وا َُ ِينَ ٱ وََجاِعُل  َ�َف  َق فَوۡ  ّ�َبُعوكَ ٱ َّ
ِينَ ٱ وٓ  َّ َُ � َ�َف  َِِ�ّ  ُ�مّ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  َِِ�ٰ  ا

 َۡ حۡ  ِجُعُ�مۡ َِ
َ
 �ِيهِ  نُتمۡ كُ  �ِيَما َنُ�مۡ بَيۡ  ُ�مُ فَأ

 ۡ ّما ٥ َتلُِفونَ ََ
َ
ِينَ ٱ فَأ َّ  � وا َُ ُ�ُهمۡ  َ�َف َعّذِ

ُ
 فَأ

ةِ �ٱوَ  َياّ��ۡ ٱ ِ�  اَشِديدٗ  اَعَذابٗ  ََ  ّمِن رَُهم َوَما ِخ
ّما ٥ ِ�ِ�نَ ّ�ٰ 

َ
ِينَ ٱ َوأ  َوَعِملُوا�  َءاَمُنوا�  َّ

ُجورَُهۡمۗ  َ�ُيَوفِّيهِمۡ  ِت لَِ�ٰ لّ�ٰ ٱ
ُ
ُ ٱوَ  أ  ُ�ِّب  َ�  َّ

ٰ ٱ َّ ٰ  ٥ لِِم�َ ل  ِت َ�ٰ �ٱ مِنَ  َك َعلَيۡ  لُوهُ َ�تۡ  رَِك َ�
ِكۡ ٱوَ  ِ ٱ ِعندَ  ِعيَ�ٰ  َمَثَل  ِِنّ  ٥ ِكيمِ �َۡ ٱ َِ َّ َّ 

ۖ  َكَمَثلِ  اٖب  مِن ۥَخلََقهُ  َءاَدَم ََ  ۥَ�ُ  قَاَل  ُ�مّ  تُ
 تَُ�ن فََ�  ّرّ�َِك  مِن ّق �َۡ ٱ ٥ َ�َيُكونُ  ُ�ن

ۡ ٱ ّمِنَ  ٓ  َ�َمنۡ  ٦ َ�ِ�نَ ُممۡ ر  دِ َ�عۡ  مِنۢ  �ِيهِ  ّجَك َحا
ٓ  َما � َ�َعارَوۡ  َ�ُقۡل  مِ عِلۡ لۡ ٱ مِنَ  َءكَ َجا �ۡ  عُ نَدۡ  ا

َ
� ٓ  َءنَاَنا

 ۡ�
َ
ٓ َو� ٓ  َءُ�مۡ َنا ٓ  َءنَاَو�َِسا نُفَسَنا َءُ�مۡ َو�َِسا

َ
 َوأ

نُفَسُ�مۡ 
َ
ِ ٱ َنَت لّعۡ  َعلَ�َنجۡ  َتهِۡل نَبۡ  ُ�مّ  َوأ َّ  َ�َ 
ٰ لۡ ٱ  ﴾٦ ِذ�ِ�َ َ�

53. Парвардигоро, ба он чи нозил 
намудаӣ, имон овардем ва аз паёмбарат 
пайравӣ намудем. Пас моро дар ҷумлаи 
шаҳодатдиҳандагон бинавис! 
54. Ва (банӣ Исроил барои қатли Исо) 
макр (ва тадбири пинҳоние) намуданд ва 
Худо низ тадбире намуд ва Худо 
беҳтарини тадбиркунандагон аст. 
55. Ҳангоме Худо гуфт: Эй Исо! Ман, дар 
ҳақиқат, баргиранда ва ба сўи худ 
бардорандаи ту мебошам ва поксозандаи 
ту аз касоне ҳастам, ки кофир шудаанд ва 
пайравони туро то рўзи қиёмат бар 
кофирон бартаридиҳанда бошам. Он гоҳ 
бозгаштатон ба сўи Ман аст. Пас (дар он 
вақт) дар миёнатон дар (бораи) он чизе, 
ки дар он ихтилоф мекардед, ҳукм 
менамоям. 
56. Аммо онҳое, ки кофир шудаанд, дар 
дунё ва охират азоби сахташон хоҳам дод 
ва онҳоро ёвароне набошад. 
57. Ва аммо онҳое, ки имон овардаанд ва 
амали солеҳ анҷом додаанд, аҷрашонро 
ба пуррагӣ медиҳад ва Худо ҳеҷ гоҳ 
ситамгаронро дўст намедорад. 
58. Ин (ҳо)-ро, ки аз оятҳо ва зикри ҳаким 
ҳастанд, бар ту мехонем. 
59. Намунаи Исо дар назди Худо, воқеан 
ҳам, ба монанди намунаи Одам аст, ўро 
аз хок офарид, он гоҳ ба вай гуфт, ки 
«пайдо шав!» Он ба вуҷуд омад. 
60. Ин ҳақ аз ҷониби Парвардигорат 
мебошад. (Дигар дар бораи он) аз 
шаккунандагон набош! 
61. Касе бо ту дар бораи ў пас аз он илме, 
ки бароят омадааст, боз (ҷидол ва) муно-
зира намояд, бигў: Биоед, то мо ва шумо 
ҳарду фарзандон, занон ва худро фаро 
хонем, он гоҳ ибтиҳол намоем ва лаънати 
Худоро бар дурўғгўён қарор диҳем! 
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ُُ لۡ ٱ رَُهوَ  َذاَ�ٰ  ِِنّ ﴿ ۚ �َۡ ٱ َقَص ٰ  مِنۡ  َوَما ّق  ِِّ�  هٍ َِِ�
ۚ ٱ ُ َ ٱ ينّ  َّ  فَإِن ٦ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ رَُهوَ  َّ

� تََولّوۡ  َ ٱ فَإِنّ  ا َّ  ۢ ِ  َعلِيُم  ٱب
ۡ  قُۡل  ٦ ِسِدينَ ُمفۡ ر

 ٰ هۡ ََ
َ
� َ�َعارَوۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ َِمةٖ  َِِ�ٰ  ا َُ  ٓ ِ َسَوا  َنَنابَيۡ  ء
ّ�  َنُ�مۡ َوَ�يۡ 

َ
َ ٱ ِِّ�  ُبدَ َ�عۡ  �  ۦبِهِ  كَ �ُۡ�ِ  َوَ�  َّ

رۡ  ًضاَ�عۡ  ُضَناَ�عۡ  َ�ّتِخذَ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ� 
َ
 ُدونِ  ّمِن اَ�ا�ٗ أ

ِۚ ٱ � تََولّوۡ  فَإِن َّ �  ا � شۡ ٱ َ�ُقورُوا نّا َهُدوا
َ
سۡ  بَِ  لُِمونَ ُِ

٦  ٰ هۡ ََ
َ
ٓ  رِمَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ ٓ  هِيمَ َ�ٰ ِِبۡ  ِ�ٓ  ّجونَ ُ�َا  َوَما
نزِلَِت 

ُ
ٰ ّّوۡ ٱ أ ِ َ�عۡ  مِنۢ  ِِّ�  َِيُل ۡ�ِ ٱوَ  ةُ َرٮ فََ�  ۦٓۚ ِده

َ
 أ

ٰ  ٦ قِلُونَ َ�عۡ  نُتمۡ ََ
َ
ٰ  أ  يَما�ِ  ُتمۡ َججۡ َ�ٰ  ءِ ُؤَ�ٓ ََ

ٓ  فَلِمَ  مٞ ِعلۡ  ۦبِهِ  لَُ�م  َس لَيۡ  �ِيَما ّجونَ ُ�َا
ُ ٱوَ  مۚٞ ِعلۡ  ۦبِهِ  لَُ�م نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ  َّ

َ
 لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َوأ

 اا�ِيّٗ نَۡ�َ  َوَ�  اَ�ُهودِيّٗ  هِيمُ َ�ٰ ِِبۡ  َ�نَ  َما ٦
 مِنَ  َ�نَ  َوَما الِمٗ ّمسۡ  اَحنِيفٗ  َ�نَ  ِ�نَوَ�ٰ 

ۡ ٱ وۡ  ِِنّ  ٦ �ِ�َ ُمۡ�ِ ر
َ
ِينَ  هِيمَ َ�ٰ �ِإِبۡ  َّاِس ٱ َ� أ َّ َ  ر

ِينَ ٱوَ  َِّ�ّ ٱ َذاَوَ�ٰ  ّ�َبُعوهُ ٱ َّ  ۗ� ُ ٱوَ  َءاَمُنوا  َوِ�ّ  َّ
ۡ ٱ ٓ  َوّدت ٦ مِنِ�َ ُمؤۡ ر هۡ  ّمِنۡ  �َِفةٞ ّطا

َ
 رَوۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ

نُفَسُهمۡ  ِِّ�ٓ  يُِضلّونَ  َوَما يُِضلّونَُ�مۡ 
َ
 َوَما أ

ونَ �َشۡ  َُ ٰ  ٦ ُع هۡ ََ
َ
ونَ تَ�ۡ  رِمَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ َُ  ُف

ِ ٱ ِت َ�ٰ � نُتمۡ  َّ
َ
 ﴾٧ َهُدونَ �َشۡ  َوأ

62. Албатта, бе ҳеҷ шакке, ин аст саргузашти 
ҳақ ва ҳеҷ маъбуде ба ҷуз Аллоҳ вуҷуд 
надорад ва Худо, дар воқеъ, тавонову ҳаким 
аст. 
63. Пас агар рўй бартофтанд, Худо, ҳатман, ба 
(воқеияти ҳоли) фасодкорон доно аст. 
64. Бигў: Эй аҳли Китоб, ба сўи калимае 
биоед, ки дар миёни мову шумо баробар аст: 
Ин ки ҷуз Худоро напарастем ва ҳеҷ чизеро 
бо Ў шарик нагардонем ва ҳеҷ касе аз мо 
якдигарро ба ҷои Худованд ба парвардигорӣ 
нагирад! Агар (аз ин даъвати шумо) эъроз 
намоянд, ба онҳо бигўед, ки (пас) шумо 
шоҳид бошед, ки мо мусалмон ҳастем! 
65. Эй аҳли Китоб! Чаро дар бораи Иброҳим 
(баҳсу) мунозира менамоед, дар ҳоле ки 
(ҳарду китоби) Таврот ва Инҷил нозил 
нашудаанд, магар (хеле) баъд аз ў? Оё инро 
ҳам тааққул (дарк) наменамоед?! 
66. Ҳо (таваҷҷўҳ намоед), ки шумо (қаблан) 
дар бораи он коре, ки нисбат ба он илме 
доштед, (мухосама ва) мунозира мекардед, 
пас (ҳоло) чаро дар бораи коре мунозира 
менамоед, ки нисбат ба он (умуман) илме 
надоред? Ва Худо медонад ва шумо 
намедонед. 
67. Иброҳим на яҳудӣ буд, на насронӣ, 
валекин (шахси) поки мусалмон буд ва ҳеҷ 
гоҳ аз мушрикон (низ) набуд. 
68. Албатта, наздиктарин (ва афзалтарини) 
мардум нисбат ба Иброҳим ҳамон касоне 
ҳастанд, ки ўро пайравӣ кардаанд ва ин 
Паёмбар ва онҳое, ки имон овардаанд. Ва 
Худо валии (сарпараст ва мададгори) 
мўъминон аст. 
69. Гурўҳе аз аҳли Китоб дўст (орзу) доранд, 
ки кош, шуморо гумроҳ мекарданд ва онҳо 
гумроҳ намесозанд, магар худро, вале онро 
дарк намекунанд. 
70. Эй аҳли Китоб! Чаро ба оятҳои Худо куфр 
меварзед, дар ҳоле ки ба (ҳаққонияти онҳо) 
шаҳодат медиҳед! 
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﴿ ٰ هۡ ََ
َ
ِ  ّق �َۡ ٱ بُِسونَ تَلۡ  رِمَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ  ٱب

 ِطلِ َ�ٰ لۡ
نُتمۡ  ّق �َۡ ٱ ُتُمونَ َوتَ�ۡ 

َ
 َوقَالَت ٧ لَُمونَ َ�عۡ  َوأ

 ٓ هۡ  ّمِنۡ  �َِفةٞ ّطا
َ
� َءامِنُ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ ِ  وا ِيٓ ٱب نزَِل  َّ

ُ
 أ

ِينَ ٱ َ�َ  َّ  � وٓ �ۡ ٱوَ  ََّهارِ ٱ هَ َوجۡ  َءاَمُنوا َُ  ا� ُف
هُ  ََ َۡ  لََعلُّهمۡ  ۥَءاِخ � مُِنوٓ تُؤۡ  َوَ�  ٧ ِجُعونَ يَ  ِِّ�  ا

ۡ ٱ ِِنّ  قُۡل  دِيَنُ�مۡ  تَبِعَ  رَِمن ِ ٱ ُهَدى ُهَدىٰ ر ن َّ
َ
 أ

َحدٞ  َ�ٰ يُؤۡ 
َ
ٓ  َل ّمِثۡ  أ وتِيُتمۡ  َما

ُ
وۡ  أ

َ
ٓ ُ�َ  أ  ِعندَ  ّجوُ�مۡ ا

ِ ٱ �َِيدِ  َل َفۡض لۡ ٱ ِِنّ  قُۡل  َرّ�ُِ�ۡمۗ   َمن �ِيهِ يُؤۡ  َّ
 ٓ ۗ �ََشا ُ ٱوَ  ُء ُّ َ�ۡ  ٧ َعلِيمٞ  ِسعٌ َ�ٰ  َّ ََۡ�َ  َت ِ  َمنۦ تِهِ ب
 ٓ ۗ �ََشا ُ ٱوَ  ُء هۡ  َومِنۡ ۞ ٧ َعِظيمِ لۡ ٱ لِ َفۡض لۡ ٱ ُذو َّ

َ
 لِ أ

  ِِن َمنۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ
ۡ
ِ يُؤَ  بِقِنَطارٖ  هُ َمنۡ تَأ  َك َِِ�ۡ  ۦٓ ّدِه

  ِِن ّمنۡ  ُهمَومِنۡ 
ۡ
ِ  ّ�  بِِديَنارٖ  هُ َمنۡ تَأ  ِِّ�  َك َِِ�ۡ ۦ ٓ يَُؤّدِه

ٓ  هِ َعلَيۡ  َت ُدمۡ  َما ۗ �ِمٗ قَا ٰ  ا ّ�ُهمۡ  رَِك َ�
َ
�  بَِ  َس لَيۡ  قَارُوا

 ٱ ِ�  َناَعلَيۡ 
ُ
ِ ٱ َ�َ  َوَ�ُقورُونَ  َسبِيلٞ  نَ  ّۧمِّ�ِ ۡ� َّ 

�  ٧ لَُمونَ َ�عۡ  َوُهمۡ  َكِذَب لۡ ٱ وۡ  َمنۡ  بََ�ٰ
َ
ِ بَِعهۡ  َ�ٰ أ  ۦِده

ٰ ٱوَ  َّ َ ٱ فَإِنّ  ّ� ۡ ٱ ُ�ِّب  َّ ِينَ ٱ ِِنّ  ٧ ُمّتقِ�َ ر َّ 
ونَ �َشۡ  ِ ٱ دِ بَِعهۡ  َ�ُ يۡ  َّ

َ
 قَلِيً�  اَ�َمنٗ  نِهِمۡ َ�ٰ َو�

 ٰ ََ و�
ُ
ةِ �ٱ ِ�  رَُهمۡ  َق َخَ�ٰ  َ�  �َِك أ ََ  يَُ�لُِّمُهمُ  َوَ�  ِخ
ُ ٱ َُ  َوَ�  َّ  يَُزّ�ِيهِمۡ  َوَ�  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  هِمۡ َ�ۡ ِِ  يَنُظ

ِ�مٞ  َعَذاٌب  َورَُهمۡ 
َ
  ﴾٧ أ

71. Эй аҳли Китоб! Чаро ҳақро ба ботил 
меомезед ва чаро ҳақро китмон менамоед, 
дар ҳоле ки худ (ҳақиқати онро) медонед? 
72. Ва тоифае аз аҳли Китоб гуфтанд: Ба он чи 
ба мўъминон нозил шудааст, дар ибтидои 
рўз имон оваред ва дар охири рўз ба он 
кофир шавед, шояд (ҳамин тавр онҳо аз 
динашон) баргарданд. 
73. Ва ҷуз ба касе, ки аз дини шумо пайравӣ 
мекунад, имон наоваред! Бигў: Роҳи рост, 
бешак, ҳамон роҳи Худо аст. (Ин мавқеи 
пўшидан ва таҳрифи ҳақоиқ барои он аст, ки) 
чаро ба каси дигаре мисли он чи ба шумо 
дода шудааст, дода шавад, ё чаро дар назди 
Парвардигоратон ба шумо мунозира 
намоянд? Бигў: Фазлу (бахшиш) танҳо дар 
дасти Худованд аст. Онро ба касе бихоҳад, 
медиҳад. Ва Худо кушодафазлу доно аст.  
74. Касеро бихоҳад, ба раҳмати Худ хос 
мегардонад ва Худо соҳиби фазли бузург аст. 
75. Ва аз (миёни) аҳли Китоб одам (-он)е 
ҳаст(анд), ки агар қинтор (ва хазона)-еро дар 
наздаш(он) амонат ниҳӣ, онро ба сўи ту бар 
мегардона(н)д ва дар миёни онҳо одам (-он)-е 
(низ) ҳаст(анд), ки агар динореро дар 
наздаш(он) ба амонат ниҳӣ, онро ба ту 
барнагардона(н)д, магар то вақте бар сараш 
истода бошӣ. Ин ба сабаби он аст, ки воқеан 
ҳам, гуфтанд (эътиқод доранд), ки: Ҳеҷ роҳе 
(гуноҳе) бар мо дар бораи уммиён 
(ғайрияҳудиён) нест. Ва бар Худо дурўғ 
мегўянд, дар ҳоле ки худ (онро) медонанд. 
76. Оре! Касе ба аҳди хеш вафо намояд ва 
тарсу (тақвои Худоро) дошта бошад, пас Худо 
низ парҳезгоронро дўст медорад. 
77. Онҳое, ки ба ивази аҳди Худо пул (ва 
баҳои) андакеро мехаранд, онҳоро ҳеҷ баҳрае 
барояшон дар охират нест ва Худо на ба онҳо 
(бо меҳрубонӣ) сухан мегўяд ва на дар рўзи 
қиёмат (бо назари раҳмат) ба сўяшон нигоҳ 
мекунад ва на покашон месозад ва барояшон 
азоби дардноке бошад. 
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ۡ  نَ ۥوُ يَلۡ  الََفَِ�قٗ  ُهمۡ مِنۡ  ينّ ﴿ ر
َ
ِ  ِسنََتُهم�  ٱب

 ِب ِكَ�ٰ لۡ
َحۡ   ِب ِكَ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  ُهوَ  َوَما ِب ِكَ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  َسُبوهُ ِّ

ِ ٱ ِعندِ  مِنۡ  ُهوَ  َوَ�ُقورُونَ   ِعندِ  مِنۡ  ُهوَ  َوَما َّ
ِ ٱ ِ ٱ َ�َ  َوَ�ُقورُونَ  َّ  لَُمونَ َ�عۡ  َوُهمۡ  َكِذَب لۡ ٱ َّ

ن لِبََ�ٍ  َ�نَ  َما ٧
َ
ُ ٱ �َِيهُ يُؤۡ  أ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َّ

 ُكونُوا�  رِلّناِس  َ�ُقوَل  ُ�مّ  َُّبّوةَ ٱوَ  مَ �ۡ �ُۡ ٱوَ 
ِ ٱ ُدونِ  مِن ّ�ِ  اِعَبادٗ  َّ  ٰ  ُكونُوا�  ِ�نَوَ�

 َو�َِما َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُ�َعلُِّمونَ  ُكنُتمۡ  بَِما نَ  ۧنِّ�ِ َرّ�ٰ 
  َوَ�  ٧ ُرُسونَ تَدۡ  ُكنُتمۡ 

ۡ
ُ�مۡ يَأ ََ ن ُِ

َ
 َ�ّتِخُذوا�  أ

ۡ ٱ ٰ ر ََ رۡ  نَ  َّۧبِّ�ِ ٱوَ  �َِكةَ َم
َ
ۗ أ   َ�ابًا

ۡ
يَأ

َ
َُُ�م� ُِ  ِ  ٱب

 َِ ُ�فۡ لۡ
نُتم ِِذۡ  دَ َ�عۡ 

َ
َخذَ  يذۡ  ٨ لُِمونَ ّمسۡ  أ

َ
ُ ٱ أ  َق مِيَ�ٰ  َّ

ٓ  نَ  َّۧبِّ�ِ ٱ  ُ�مّ  َمةٖ َوِحكۡ  بٖ كَِ�ٰ  ّمِن ُتُ�مَءاتَيۡ  رََما
 ٓ ُؤۡ  َمَعُ�مۡ  رَِّما ّمَصّدِقٞ  رَُسولٞ  َءُ�مۡ َجا َّ ّ ُُ  مِ

 ِ نّهُ  ۦهِ ب َنُ�ُ َّ قۡ  قَاَل  ۥۚ َو
َ
رۡ َءأ َخذۡ  ُ�مۡ ََ

َ
ٰ  ُ�مۡ َوأ َ�َ 

 ٰ � قَارُوٓ  ي� ِِۡ�ِ  لُِ�مۡ َ� قۡ  ا
َ
رۡ أ ََ ۚ � شۡ ٱفَ  قَاَل  نَا ۠  َهُدوا نَا

َ
 َو�

 دَ َ�عۡ  تََوّ�ٰ  َ�َمن ٨ هِِدينَ لّ�ٰ ٱ ّمِنَ  َمَعُ�م
 ٰ ٰ  رَِك َ� ََ و�

ُ
َ�َغۡ�َ  ٨ ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

َ
 دِينِ  أ

ِ ٱ سۡ  ۥٓ َوَ�ُ  ُغونَ َ�بۡ  َّ
َ
ٰ رّسَ�ٰ ٱ ِ�  َمن لَمَ أ  تِ َ�

 ٱوَ 
َ
َۡ  ٗ� َطوۡ  ِض �ۡ� َۡ  هِ يَ�ۡ  اهٗ َوَ�  ﴾٨ َجُعونَ يُ

 
 

78. Ва албатта, аз онҳо гурўҳе низ ҳастанд, 
ки забони худро бо китоб печутоб 
медиҳанд, то онро аз (ҷумлаи) китоб 
бипиндоред, дар ҳоле ки он аз китоб нест. 
Ва мегўянд, ки он аз назди Худо аст, ва(ле) 
он аз назди Худо нест. Ва бар Худо дурўғ 
мегўянд ва онҳо худ (инро) медонанд. 
79. Ҳеҷ башаре ин ҳақро надорад, ки Худо 
ба ў китоб, ҳукм ва нубувват (паёмбарӣ)-
ро ато намояд, он гоҳ ба мардум бигўяд, 
ки: Ба ҷои Худо бандагони ман бошед. 
(Балки) баръакс, мегўяд: Ба сабаби он ки 
китоб (-и Худо)-ро таълим медодед ва 
онро меомўхтед, бандагони раббони (-и 
Худо) бошед. 
80. Ва на шуморо амр намояд, ки 
фариштагон ва паёмбаронро (ба 
парвардигорӣ ва ё) арбоби худ бигиред. 
Оё шуморо пас аз он ки мусалмон 
гаштед, боз ба куфр амр менамояд? 
81. Ва ҳангоме Худо аз паёмбарон паймон 
(мисоқ) гирифт: Ба шумо ҳар гуна китоб 
ва ҳикмате дода бошам, вақте ба сўи 
шумо паёмбаре омад, ки он (китоби) 
ҳамроҳи шуморо тасдиқ менамояд, ба ў 
ҳатман, имон меоваред ва ўро ёрӣ 
менамоед. Гуфт: Оё бар он иқрор кардед 
ва аҳди муаккади маро бар он гирифтед? 
Гуфтанд: Иқрор намудем. Фармуд: Пас 
(бар ин амр) шоҳид бошед ва Ман низ 
ҳамроҳи шумо аз шоҳидон ҳастам. 
82. Касе (аз он паймон) пас аз ин рўй 
бартобад, пас (чунин) одамоне, бешак, 
фосиқонанд. 
83. Оё (дини дигаре) ғайри дини Худоро 
меҷўянд, дар ҳоле ки ҳар кӣ дар осмонҳо 
ва дар замин аст, хоҳ-нохоҳ таслими Ў 
гаштааст ва ба сўи Ў бозгардонида 
мешаванд? 
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ِ  َءاَمّنا قُۡل ﴿ ِ ٱب َّ  ٓ نزَِل  َوَما
ُ
َل  َوَمآ  نَالَيۡ عَ  أ نزِ

ُ
 أ

 ٰ  ُقوَب َو�َعۡ  قَ َ�ٰ يسۡ  عِيَل َ�ٰ يسۡ  هِيمَ َ�ٰ ِِبۡ  َ�َ
 ٱوَ 

َ
ٓ  بَاطِ سۡ ۡ� وِ�َ  َوَما

ُ
ٰ  أ ََ و  َّبِّيونَ ٱوَ  وَِعيَ�ٰ  ُِ

ِقُ  َ�  ّرّ�ِهِمۡ  مِن َّ َحدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�َف
َ
 ۥَ�ُ  نُ َوَ�ۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  أ

 اِدينٗ  مِ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  تَغِ يَبۡ  َوَمن ٨ لُِمونَ ُِسۡ 
ََةِ �ٱ ِ�  وَُهوَ  هُ مِنۡ  بََل ُ�قۡ  فَلَن  مِنَ  ِخ

ُ ٱ ِديَ�هۡ  َف َكيۡ  ٨ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ  امٗ قَوۡ  َّ
 � وا َُ نّ  ا� وََشِهُدوٓ  نِهِمۡ ِِيَ�ٰ  دَ َ�عۡ  َ�َف

َ
َُّسوَل ٱ أ  ر

ٓ  َحقّٞ  ُ ٱوَ  ُتۚ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ َءُهمُ وََجا  مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  َّ
ٰ ٱ َّ ََٰ  ٨ لِِم�َ ل و�

ُ
ٓ  �َِك أ نّ  ؤُُهمۡ َجَزا

َ
 هِمۡ َعلَيۡ  أ

ِ ٱ نَةَ لَعۡ  ۡ ٱوَ  َّ ٰ ر ََ ۡ�َ  َّاِس ٱوَ  �َِكةِ َم
َ
 ٨ عِ�َ أ

 َوَ�  َعَذاُب لۡ ٱ ُهمُ َ�نۡ  ُ�َّفُف  َ�  �ِيَها ِ�ِينَ َ�ٰ 
ونَ  ُهمۡ  َُ ِينَ ٱ ِِّ�  ٨ يُنَظ ٰ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  تَابُوا�  َّ  رِكَ َ�

ۡص 
َ
َ ٱ فَإِنّ  لَُحوا� َوأ ِينَ ٱ ِِنّ  ٨ رِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  َّ َّ 

 � وا َُ � زۡ ٱ ُ�مّ  نِهِمۡ ِِيَ�ٰ  دَ َ�عۡ  َ�َف  ّلن �َٗ ُ�فۡ  َداُدوا
ٰ  �َتُُهمۡ تَوۡ  بََل ُ�قۡ  ََ و�

ُ
 ِِنّ  ٩ ّلونَ رّضآٱ ُهمُ  �ِكَ َوأ

ِينَ ٱ وا�  َّ َُ  بََل ُ�قۡ  فَلَن ُكّفارٞ  وَُهمۡ  َوَماتُوا�  َ�َف
َحِدهِم مِنۡ 

َ
 ٱ ءُ ّمِۡل  أ

َ
 تََدىٰ �ۡ ٱ َورَوِ  اذََهبٗ  ِض �ۡ�

ٰ  ۦٓۗ بِهِ  ََ و�
ُ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  رَُهمۡ  �َِك أ

َ
 ّمِن رَُهم َوَما أ

 ﴾٩ ِ�ِ�نَ ّ�ٰ 

84. Бигў: Мо ба Худо ва ба он чи бар мо ва 
он чи бар Иброҳим, Исмоъил, Исҳоқ, 
Яъқуб ва Асбот нозил шудааст ва ба он чи 
ба Мўсо, Исо ва дигар паёмбарон аз 
ҷониби Парвардигорашон дода шудааст, 
имон овардаем ва миёни ҳеҷ кадоме аз ин 
(паёмбарон) фарқ намегузорем ва мо 
таслими Ў мебошем. 
85. Ва касе ғайр аз Ислом дини дигаре 
биҷўяд, ҳаргиз аз ў пазируфта нахоҳад 
шуд ва вай дар охират аз зиёндидагон 
мебошад. 
86. Худо чӣ гуна (он) қавмеро ҳидоят 
менамояд, ки пас аз имонашон кофир 
шуданд ва (қаблан) шаҳодат дода буданд, 
ки паёмбар ҳақ аст ва далелҳои (равшане) 
низ барояшон омад? Ва Худо ҳаргиз 
мардуми ситамгарро ҳидоят наменамояд. 
87. Ҷазои онҳо ин аст, ки лаънати Худо, 
фариштагон ва ҳамаи мардум бар онҳост.  
88. Ҷовидона дар он мемонанд. (Дар рўзи 
қиёмат) на азоб аз онҳо сабук карда 
мешавад ва на ба онҳо (пеш аз вуруд ба 
оташ) мўҳлат дода мешавад. 
89. Магар онҳое, ки пас аз он (куфрашон) 
тавба ва ислоҳ намуданд, пас Худо, дар 
воқеъ, омурзандаи меҳрубон аст. 
90. Албатта, онҳое, ки пас аз имонашон 
кофир шуданд, он гоҳ куфрашон (рўз ба 
рўз) зиёдтар гашт, ҳаргиз тавбаи онҳо 
пазируфта намегардад ва дар воқеъ, 
ҳамонҳоанд гумроҳон. 
91. Дар ҳақиқат, онҳое, ки кофир шуданд 
ва бар куфр бимирданд, ҳеҷ гоҳ аз ҳеҷ 
кадоми онҳо, агар ба андозаи рўи замин 
тилло фидо (-и ҷони худ) намояд, 
пазируфта намегардад. Барои онҳо азоби 
дарднокест ва онҳо ҳеҷ мададгоре 
надоранд. 
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�  لَن﴿ �  َحّ�ٰ  ِ�ّ لۡ ٱ َ�نَارُوا  َوَما ُ�ِبّونَۚ  ِِّما تُنفُِقوا
 � َ ٱ فَإِنّ  ءٖ َ�ۡ  ِمن تُنفُِقوا  ُ�ّ ۞ ٩ َعلِيمٞ  ۦبِهِ  َّ

  َ�نَ  لّطَعامِ ٱ
ٗ

َِ�ٓ  ِحّ� ٰ ِِسۡ  ّ�ِ مَ  َما ِِّ�  ءِيَل ََ َّ  َح
ٰ ِِسۡ  ٰ  ءِيُل ََ ن لِ َ�بۡ  ِمن ۦِسهِ َ�فۡ  َ�َ

َ
َل  أ ٰ ّّوۡ ٱ ُ�َ�ّ ۚ َرٮ  ُة

  قُۡل 
ۡ
� فََ ِ  تُوا ٰ ّّوۡ ٱب ٓ تۡ ٱفَ  ةِ َرٮ  ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنتُمۡ  ِِن لُوَها

ىٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ  ٩ ِ ٱ َ�َ  َ�َ ٰ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َكِذَب لۡ ٱ َّ  رَِك َ�
 ٰ ََ و�

ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ َّ ۗ ٱ َصَدَق  قُۡل  ٩ لُِمونَ ل ُ َّ 
� ٱفَ  ۖ َحنِيفٗ  هِيمَ َ�ٰ ِِبۡ  ِِلّةَ  تّبُِعوا  مِنَ  َ�نَ  َوَما ا
ۡ ٱ ّوَل  ِِنّ  ٩ �ِ�َ ُمۡ�ِ ر

َ
ِي اِس رِلنّ  ُوِضعَ  ٖت َ�يۡ  أ َّ َ  ر

ٰ  �ِيهِ  ٩ لَِم�َ َ�ٰ لِّلۡ  ىَوُهدٗ  ُمبَاَرٗ�  بَِبّكةَ   ُتۢ َءاَ�
ۡ  ّمَقامُ  تٞ َ�ّيَِ�ٰ  ۗ َءاِمنٗ  َ�نَ  ۥَدَخلَهُ  َوَمن هِيَمۖ َ�ٰ ِِب  ا
 ِ ّ َِ َّ  َّاِس ٱ َ�َ  َو  هِ َِِ�ۡ  تََطاعَ سۡ ٱ َمنِ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ ِح

ََ  َوَمن َسبِيٗ�ۚ  َ ٱ فَإِنّ  َ�َف  لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  َغِ�ّ  َّ
ٰ  قُۡل  ٩ هۡ ََ

َ
ونَ تَ�ۡ  رِمَ  ِب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ َُ ٰ � ُف  ِت َ�

ِ ٱ ُ ٱوَ  َّ ٰ  َشِهيدٌ  َّ ٰ  قُۡل  ٩ َملُونَ َ�عۡ  َما َ�َ هۡ ََ
َ
 َل أ

ِ ٱ َسبِيلِ  َعن تَُصّدونَ  رِمَ  ِب ِكَ�ٰ لۡ ٱ  َءاَمنَ  َمنۡ  َّ
نُتمۡ  اِعوَجٗ  ُغوَ�َهاَ�بۡ 

َ
ٓ  َوأ ۗ ُشَهَدا ُ ٱ َوَما ُء َّ  ٰ  فِلٍ بَِ�

ٰ  ٩ َملُونَ َ�عۡ  َ�ّما ّ�َهاََ
َ
ِينَ ٱ َ � َءاَمُنوٓ  َّ  ِِن ا

 � ِينَ ٱ ّمِنَ  افََِ�قٗ  تُِطيُعوا َّ  � وتُوا
ُ
ّدوُ�م َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ َُ  يَ

ٰ  دَ َ�عۡ   ﴾١ فَِِ�نَ َ�ٰ  نُِ�مۡ ِِيَ�
 

92. Ҳаргиз ба (мақоми) некўӣ нахоҳед 
расид, то он ки аз он чи дўст медоред, 
инфоқ (харҷ) намоед. Ва ҳар чизе инфоқ 
намоед, Худо, ҳатман, ба он доно аст. 
93. Тамоми таом (хўрокӣ)-ҳо, ба ҷуз он чи 
Исроил (Яъқуб) пеш аз нузули Таврот бар 
худ ҳаром гардонида буд, барои банӣ 
Исроил ҳалол буданд. Бигў: Агар ростгў 
бошед, пас Тавротро биоваред ва бихонед! 
94. Касе пас аз ин бар Худо дурўғ бибофад, 
(чунин) одамоне, бешак, ситамгаронанд. 
95. Бигў: Рост гуфт Худо. Пас аз оини 
Иброҳими пок, ки аз мушрикон набуд, 
пайравӣ намоед! 
96. Ростӣ, нахустин хонае, ки (дар рўи 
замин барои ибодати) мардум ниҳода 
шудааст, ҳамон (хона)-ест, ки дар Макка 
мебошад. (Он) пур аз баракот ва ҳидояте 
барои ҷаҳониён аст. 
97. Дар он оятҳо ва нишонаҳои равшане аст 
(ба монанди) мақоми Иброҳим ва касе 
дохили он гардад, эмин бошад. Ва барои 
Худо бар мардум ҳаҷҷи (он) хона аст, касе 
тавоноии роҳро ба сўи он дошта бошад. Ва 
касе кофир гардад, пас Худо, ҳатман, аз 
ҷаҳониён бениёз аст. 
98. Бигў: Эй аҳли Китоб! Чаро ба оятҳои 
Худо куфр меварзед ва Худо бар он чи 
анҷом медиҳед, шоҳид аст? 
99. Бигў: Эй аҳли Китоб! Чаро (шахсеро), ки 
имон овардааст, аз роҳи Худо бозмедоред 
(ва) каҷии онро меҷўед, дар ҳоле ки худ (ба 
дурустии он) шоҳид ҳастед? Ва Худо аз он 
чи анҷом медиҳед, ҳеҷ гоҳ ғофил 
намебошад. 
100. Эй касоне, ки имон овардаед! Агар 
гурўҳе аз аҳли Китобро итоат намоед, 
шуморо пас аз имонатон кофир 
мегардонанд. 
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ونَ تَ�ۡ  َف َوَ�يۡ ﴿ َُ نُتمۡ  ُف
َ
ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  َوأ  ُت ءَاَ�

ِ ٱ ِ  َتِصمَ�عۡ  َوَمن ۥۗ َرُسوُ�ُ  َو�ِيُ�مۡ  َّ ِ ٱب  َ�َقدۡ  َّ
ٰ  ١ َتقِي�ٖ ّمسۡ  ٖط ِصَ�ٰ  َِِ�ٰ  ُهِديَ  ّ�َهاََ

َ
ِينَ ٱ َ َّ 

 � � ٱ َءاَمُنوا َ ٱ ّ�ُقوا  ِِّ�  َ�ُموُ�نّ  َوَ�  ۦُ�َقاتِهِ  قّ حَ  َّ
نُتم

َ
� �ۡ ٱوَ  ١ لُِمونَ ّمسۡ  َوأ ِ ٱ لِ ِ�َبۡ  تَِصُموا  اَ�ِيعٗ  َّ

�ۚ  َوَ�  قُوا َّ � ذۡ ٱوَ  َ�َف وا َُ ِ ٱ َمَت نِعۡ  ُك  ِِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َّ
عۡ  ُكنُتمۡ 

َ
ٓ أ لَّف  ءٗ َدا

َ
ۡص  قُلُو�ُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  فََ

َ
 تُمَبحۡ فَأ

ٰ ِِخۡ ۦ ٓ َمتِهِ بِنِعۡ  ٰ  َوُ�نتُمۡ  انٗ َ� �ٖ ُحفۡ  َشَفا َ�َ  َّارِ ٱ ّمِنَ  ََ
نَقَذُ�م

َ
ۗ ّمِنۡ  فَأ ُ  رَِك َكَ�ٰ  َها ُ ٱ يُبَّ�ِ  لَُ�مۡ  َّ

َ  ١ َتُدونَ َ�هۡ  لََعلُّ�مۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ّۡ  ّمِنُ�مۡ  ُ�نَو
ّمةٞ 

ُ
  ۡ�ِ �َۡ ٱ َِِ�  ُعونَ يَدۡ  أ

ۡ
ونَ َوَ�أ َُ ُِ  ِ  ٱب

ۡ وِف َمعۡ ر َُ 
ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  � ُمنكَ ر َِ  ٰ ََ و�

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ  لُِحونَ ُمفۡ ر

�  َوَ�  ١ ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ  � قُوا َّ � خۡ ٱوَ  َ�َف  مِنۢ  َتلَُفوا
ٓ  َما دِ َ�عۡ  ٰ ۡ�َ ٱ َءُهمُ َجا ٰ  ُتۚ ّيَِ� ََ و�

ُ
 َعَذاٌب  رَُهمۡ  �َِك َوأ

ٞ  َيّض تَبۡ  مَ يَوۡ  ١ َعِظيمٞ  ٞۚ  َودّ َو�َسۡ  ُوُجوه ّما ُوُجوه
َ
 فَأ

ِينَ ٱ َۡ  وُُجوُهُهمۡ  ۡت َودّ سۡ ٱ َّ َ�َف
َ
 دَ َ�عۡ  تُمأ

�  نُِ�مۡ ِِيَ�ٰ  ونَ تَ�ۡ  ُكنتُمۡ  بَِما َعَذاَب لۡ ٱ فَُذوقُوا َُ  ُف
ّما ١

َ
ِينَ ٱ َوأ ِۖ ٱ ةِ رَۡ�َ  فَِ�  ُوُجوُهُهمۡ  يَّضۡت �ۡ ٱ َّ َّ 

ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُهمۡ  ٰ  َك تِلۡ  ١ ِ�ُ ِ ٱ ُت َءاَ�  لُوَهاَ�تۡ  َّ
ِ  َك َعلَيۡ  � �َۡ ٱب ُ ٱ َوَما ّقِ  لَِم�َ َ�ٰ لِّلۡ  امٗ ُظلۡ  يَُِ�دُ  َّ
١﴾ 

101. Ва чӣ гуна кофир мегардед, дар сурате ки 
оятҳои Худо бар шумо хонда мешаванд ва 
Расули Ў (ҳанўз) дар байни шумост?! Ва касе 
ба Худо эътисом намояд (ва ба дини Ў 
тамассук ҷўяд), воқеан ҳам, ба роҳи рост 
ҳидоят шудааст. 
102. Эй касоне, ки имон овардаед, ба таври 
шоиста тақвои Худоро намоед ва намиред, 
магар дар ҳоле ки мусалмон бошед! 
103. Ва ба ресмони Худо якҷоя даст биовезед 
ва пароканда нагардед! Ва неъмати Худоро 
бар худ ба ёд оваред, он вақтеро, ки бо ҳам 
душман будед, он гоҳ Худо дар байни 
дилҳоятон улфат андохт. Пас бо неъмати Ў бо 
ҳам бародар гаштед. Бар лаби ҷарии оташ 
истода будед, ки (Худо) аз он наҷотатон дод. 
Худо ҳамин тавр оятҳояшро барои шумо 
баён менамояд, то шумо ҳидоят ёбед. 
104. Бояд аз (миёни) шумо уммате (гурўҳе) 
вуҷуд дошта бошад, ки (мардум)-ро ба хайру 
(некӣ) даъват намоянд, банекиҳо амр ва аз 
бадӣ (зиштӣ)-ҳо боздоранд ва дар ҳақиқат, 
онҳоянд растагорон. 
105. Ва (ҳаргиз) монанди онҳое набошед, ки 
пароканда гаштанд ва пас аз он, ки далелҳои 
(равшане) барояшон омад, ба ихтилоф 
пардохтанд ва онҳоро барояшон азоби 
бузургест. 
106. Он рўзе, ки чеҳраҳое сафед ва чеҳраҳое 
сиёҳ мегарданд. Он гоҳ ба онҳое, ки 
чеҳраҳояшон сиёҳ гаштааст, гуфта мешавад: 
Оё пас аз имонатон кофир гаштед? Пас ба 
сазои он куфре, ки меварзидед, азобро 
бичашед!  
107. Ва аммо онҳое, ки чеҳраҳои сафед 
доранд, дар раҳмати Худо қарор мегиранд 
(ва) онҳо дар он (раҳмат) ҷовидона боқӣ 
мемонанд. 
108. Инҳо оятҳо (-и равшан)-и Худо ҳастанд, 
ки ба ҳақ онҳоро бар ту мехонем ва Худо ҳеҷ 
гуна зулмеро барои ҷаҳониён намехоҳад.  
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﴿ ِ ّ َِ ٰ رّسَ�ٰ ٱ ِ�  َما َو  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
 يَ�  ِض� �ۡ�

ِ ٱ َّ  َۡ  ٱ َجعُ تُ
ُ
ورُ ۡ� ّمةٍ  َخۡ�َ  ُكنتُمۡ  ١ ُِ

ُ
 أ

خۡ 
ُ
  رِلّناِس  ََِجۡت أ

ۡ
ونَ تَأ َُ ُِ  ِ  ٱب

ۡ وِف َمعۡ ر  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  َُ
ۡ ٱ َعنِ  ِ  مِنُونَ َوتُؤۡ  ُمنَكَِ ر ِۗ ٱب هۡ  َءاَمنَ  َورَوۡ  َّ

َ
 ُل أ

نَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ََ  مِنُونَ ُمؤۡ رۡ ٱ ُهمُ ّمِنۡ  رُّهم�  �َخۡ�ٗ  لَ
 ۡ�

َ
وُ�مۡ  لَن ١ ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ َ�ُُهمُ َوأ  ِِّ�ٓ  يَُ�ّ
ذٗ 
َ
 ٱ يَُوّلوُ�مُ  تِلُوُ�مۡ يَُ�ٰ  ين ىۖ أ

َ
 َ�  ُ�مّ  بَارَ دۡ ۡ�

ونَ  ِّلةُ ٱ هِمُ َعلَيۡ  ُ�َِ�ۡت  ١ يُنَ�ُ َّ  
َ
 َما نَ �ۡ �

� ثُقُِفوٓ  ِ ٱ ّمِنَ  لٖ ِ�َبۡ  ِِّ�  ا  َّاِس ٱ ّمِنَ  لٖ وََحبۡ  َّ
 ٓ ِ ٱ ّمِنَ  بَِغَضبٖ  ُءوَو�َا  هِمُ َعلَيۡ  َوُ�َِ�ۡت  َّ

ۡ ٱ ۚ َمسۡ ر ٰ  َكنَُة ّ�ُهمۡ  رِكَ َ�
َ
�  بَِ ونَ يَ�ۡ  َ�نُوا َُ  تِ َ�ٰ � ُف

ِ ٱ  ٱ تُلُونَ َو�َقۡ  َّ
َ
�ۡ� ٓ �  بَِغۡ�ِ  ءَ بِيَا ٰ  َحّقٖ �َ ِ  بَِما كَ ر

 � ٓ  ُسوا� َليۡ ۞ ١ تَُدونَ َ�عۡ  ّوَ�نُوا�  َعَصوا  ّمِنۡ  ٗءۗ َسَوا
هۡ 
َ
ّمةٞ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ

ُ
ٓ  أ ِ ٱ ِت َءاَ�ٰ  لُونَ َ�تۡ  �َِمةٞ قَا َّ 

ِ  مِنُونَ يُؤۡ  ١ ُجُدونَ �َسۡ  وَُهمۡ  لِ ّ�ۡ ٱ ءَ َءانَآ  ِ ٱب َّ 
  ِخَِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ 

ۡ
ونَ َوَ�أ َُ ُِ  ِ  ٱب

وِف َمعۡ رۡ  نَ َهوۡ نۡ َو�َ  َُ
ۡ ٱ َعنِ  ٰ  ِت� َ�ٰ يۡ ۡ�َ ٱ ِ�  َُِعونَ َو�َُ�ٰ  ُمنَكَِ ر ََ و�

ُ
 �ِكَ َوأ

� َ�فۡ  َوَما ١ لِِح�َ لّ�ٰ ٱ مِنَ   فَلَن َخۡ�ٖ  مِنۡ  َعلُوا
ۗ يُ�ۡ  وهُ َُ ُ ٱوَ  َف َّ  ۢ ِ  َعلِيُم  ٱب

ۡ  ﴾١ ُمّتقِ�َ ر

109. Аз они Худост он чи дар осмонҳо ва 
дар замин аст ва тамоми корҳо ба сўи Худо 
бозгардонида мешаванд. 
110. Шумо беҳтарин уммате мебошед, ки 
барои мардум берун оварда шудааст. 
(Зеро) ба некиҳо амр ва аз зиштиҳо 
бозмедоред ва ба Худо имон меоваред. Ва 
агар аҳли Китоб (низ) имон меоварданд, 
(ин кор) барояшон беҳтар буд. Аз (миёни) 
онҳо (одамони) мўъмин ҳастанд, вале 
аксари онҳо фосиқанд. 
111. Ҳаргиз шуморо зараре, ба ҷуз каме 
озор, намерасонанд. Ва агар бо шумо 
биҷанганд, ба шумо пушт мениҳанд (рў ба 
гурез мениҳанд) ва гузашта аз ин, ҳеҷ гоҳ 
нусрат (ва пирўзӣ) дода намешаванд. 
112. Дар ҳар куҷое ёфта шаванд, бар онҳо 
хорӣ (ва зиллат) зада мешавад, магар бо 
ресмон (ва аҳд)-е аз ҷониби Худо ва бо 
ресмон (-и ҳимоя)- е аз ҷониби мардум. Ва 
ба ғазабе аз ҷониби Худо гирифтор 
гаштаанд ва бар онҳо фақр (ва масканат) 
афканда шудааст. Ин ба сабаби он аст, ки 
(онҳо ҳамвора) ба оятҳои Худо куфр 
меварзиданд ва паёмбаронро ба ноҳақ 
мекуштанд. Ин (корҳояшон) барои он буд, 
ки маъсият, нофармонӣ ва таҷовуз 
мекарданд. 
113. (Ҳамаи) онҳо яксон нестанд. Аз миёни 
аҳли Китоб гурўҳе (бар дини Худо) қоим 
(ва рост) мебошанд, ки оятҳои Худоро дар 
вақтҳо (-и гуногуни) шаб, дар ҳоле ки дар 
саҷда (ва дар намоз) ҳастанд, мехонанд.  
114. Онҳо ба Худо ва ба рўзи охират имон 
доранд, ба некиҳо амр ва аз бадиҳо 
бозмедоранд ва дар корҳои хайр 
мешитобанд ва онҳо аз (одамони) солеҳ (ва 
бандагони шоиста) ҳастанд.  
115.Ҳар хайре, ки анҷом медиҳанд, ҳеҷ гоҳ 
дар он носипосӣ намешаванд ва Худо ба 
(аҳволи бандагони) ботақво (яш) доно аст. 
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ِينَ ٱ ِِنّ ﴿ َّ  � وا َُ مۡ  ُهمۡ َ�نۡ  ِ�َ ُ�غۡ  لَن َ�َف
َ
ٰ أ  رُُهمۡ َ�

وۡ  َوَ�ٓ 
َ
ِ ٱ نَ ّمِ ُدُهمَ�ٰ أ ۖ  ٔٗ َشۡ�  َّ ٰ  ا ََ و�

ُ
ۡص  �َِك َوأ

َ
 ُب َ�ٰ أ

ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُهمۡ  َّارِ� ٱ  ِ�  يُنفُِقونَ  َما َمثَُل  ١ ِ�ُ
 ٰ�َ ِ ِ َيوٰ �َۡ ٱ ِذه  ِ�ّ  �ِيَها رِ�حٖ  َكَمَثلِ  َياّ��ۡ ٱ ة

َصابَۡت 
َ
َۡ  أ � َظلَُموٓ  �ٖ قَوۡ  َث َح نُفَسُهمۡ  ا

َ
هۡ  أ

َ
 هُۚ لََكتۡ فَأ

ُ ٱ َظلََمُهمُ  َوَما نُفَسُهمۡ  ِ�نۡ َوَ�ٰ  َّ
َ
 ١ لُِمونَ َ�ظۡ  أ

 ٰ ّ�َهاََ
َ
ِينَ ٱ َ َّ  � �  َ�  َءاَمُنوا  ّمِن بَِطانَةٗ  َ�ّتِخُذوا

  َ�  ُدونُِ�مۡ 
ۡ
�  َخَباٗ�  رُونَُ�مۡ يََ  قَدۡ  َعنِّتمۡ  َما َوّدوا

ٓ غۡ ۡ�َ ٱ بََدتِ  فۡ  مِنۡ  ءُ َضا
َ
ٰ أ ۡ  َوَما هِهِمۡ َ� َُ �ِ 

�ۡ  ُصُدورُُهمۡ 
َ
ۚ أ  ِِن ِت� َ�ٰ �ٱ لَُ�مُ  ابَّينّ  قَدۡ  َ�ُ

ٰ  ١ قِلُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  نُتمۡ ََ
َ
َ�ٓ  أ و�

ُ
 َوَ�  ُ�ِّبوَ�ُهمۡ  ءِ أ

ِ  مُِنونَ َوتُؤۡ  ُ�ِّبونَُ�مۡ   ٱب
ِّهِ  ِب ِكَ�ٰ لۡ  يَذا ۦُُ

� قَارُوٓ  لَُقوُ�مۡ  � َخلَوۡ  يَذا َءاَمّنا ا �  ا  ُ�مُ َعلَيۡ  َعّضوا
 ٱ

َ
� ُِ  قُۡل  ِظ� َغيۡ لۡ ٱ مِنَ  نَاَِِل ۡ�  ِِنّ  ِظُ�ۡمۗ بَِغيۡ  وتُوا

َ ٱ َّ  ۢ  ُ�مۡ َسسۡ َ�مۡ  ِِن ١ رّصُدورِ ٱ بَِذاتِ  َعلِيُم
 ََُحوا� َ�فۡ  َسّيَِئةٞ  ُ�مۡ تُِصبۡ  ين ُهمۡ �َُسؤۡ  َحَسَنةٞ 

 ۖ � تَۡص  ين بَِها وا ُ�ِ  �  ُدُهمۡ َكيۡ  يَُ�ُّ�مۡ  َ�  َوَ�ّتُقوا
ۗ  ًٔ َشۡ�  َ ٱ ِِنّ  ا  يذۡ  ١ ٞط ُ�ِي َملُونَ َ�عۡ  بَِما َّ
هۡ  مِنۡ  َت َغَدوۡ 

َ
ۡ ٱ ُ�َبّوِئُ  لَِك أ  عِدَ َمَ�ٰ  مِنِ�َ ُمؤۡ ر

ُ ٱوَ  قَِتاِل� رِلۡ   ﴾١ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ

116. Касоне, ки кофир шудаанд, молҳо ва 
фарзандонашон чизеро аз онҳо дар баробари 
Худо дур намесозад ва онҳо ёрони оташ ҳастанд 
(ва) дар он ҷовидона боқӣ мемонанд.  
117. Намунаи он чизе, ки он (кофирон) дар ин 
зиндагонии (нопойдори) дунё харҷ менамоянд, 
ба монанди бодест, ки дар он сармои сахт аст. 
(Он боди сард) ба киштзори мардуме, ки бар 
худ зулм намудаанд, бирасад ва онро (тамоман) 
нобуд созад. Ва Худо ба онҳо зулме накардааст, 
вале онҳо ба худ зулм мекарданд. 
118. Эй касоне, ки имон овардаед, ҳеҷ гоҳ аҳли 
розе аз ғайри худатон нагиред, (зеро онҳо) ҳеҷ 
гуна фасод (ва нобакориеро дар ҳаққи) шумо 
дареғ намедоранд. Ранҷу сахтӣ кашидани 
шуморо дўст медоранд. Буғзу душмании онҳо 
(нисбати шумо), дар ҳақиқат, аз даҳонҳояшон 
намудор гаштааст ва он чи синаҳояшон пинҳон 
медоранд, (аз он ҳам) бузургтар аст. Ва Мо, дар 
воқеъ, нишонаҳоро ба таври равшане барои 
шумо баён намудем, агар тааққул (дарк) 
намоед. 
119. Ҳо (бидонед, ки) инак, шумо онҳоро дўст 
медоред, вале онҳо аслан шуморо дўст 
намедоранд ва шумо ба тамоми китоб (-ҳои 
Худо) имон доред (вале онҳо ба ҳеҷ китобе ба 
таври дуруст имон надоранд). Ва вақте ба шумо 
рў ба рў гарданд, гўянд: Имон овардаем, ва(ле) 
вақте (бо ҳам) хилват намоянд, аз (шиддати) 
хашму кинае, ки бар шумо доранд, 
ангуштонашонро бигазанд. Бигў: Бо ин хашм (-
у кина)-и хеш бимиред! Худо, бе ҳеҷ шакке, ба 
рози ниҳони синаҳо доно аст. 
120. Агар ба шумо хайру некие расад, онҳоро 
бад ояд, ва(ле) агар ба шумо бадӣ ва ранҷе 
расад, аз он шоду хушнуд гарданд. Ва(ле) агар 
(бар тамоми пешомадҳо) сабр намоед ва (дар 
раванди корҳо) тақво дошта бошед, найрангҳои 
эшон ба шумо зараре намерасонад. Худо, 
ҳатман, ба он чи анҷом медиҳанд, иҳота дорад. 
121. Ва ба ёд овар он замонеро, ки саҳаргоҳон аз 
хонаводаат берун омадӣ, дар ҳоле ки барои 
мўъминон ҷойҳои ҷанг (ва сангарҳои 
мубориза)-ро омода месохтӣ. Ва Худо шунавову 
доно аст.  
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ٓ  َهّمت ِِذۡ ﴿ ن مِنُ�مۡ  �َِفَتانِ ّطا
َ
ُ ٱوَ  َشَ� َ�فۡ  أ َّ 

 ۗ ِ ٱ َوَ�َ  َوِ�ُّهَما ِ فَلۡ  َّ َّ ۡ ٱ َيَتَو  َولََقدۡ  ١ مُِنونَ ُمؤۡ ر
ُ�مُ  ُ ٱ نََ�َ نُتمۡ  رٖ بَِبدۡ  َّ

َ
ۖ  َوأ ذِلّةٞ

َ
� ٱفَ  أ َ ٱ ّ�ُقوا َّ 

ونَ �َشۡ  لََعلُّ�مۡ  َُ لَن مِنِ�َ ُمؤۡ رِلۡ  َ�ُقوُل  ِِذۡ  ١ ُك
َ
� 

ن فَِيُ�مۡ يَ�ۡ 
َ
ٰ  َثةِ بَِثَ�ٰ  َرّ�ُ�م يُِمّدُ�مۡ  أ  ٖف َءاَ�

ۡ ٱ ّمِنَ  ٰ ر ََ ۚ  ١ ُمَ�لِ�َ  �َِكةِ َم � تَۡص  ِِن بََ�ٰ وا ُ�ِ 
 �   َوَ�ّتُقوا

ۡ
 ُ�مۡ ِددۡ ُ�مۡ  َذاَ�ٰ  رِهِمۡ فَوۡ  ّمِن تُوُ�مَوَ�َ

ۡ ٱ ّمِنَ  ٖف َءاَ�ٰ  َسةِ ِ�َمۡ  َرّ�ُ�م ٰ ر ََ َسّوِمِ�َ  �َِكةِ َم ُِ 
ُ ٱ َجَعلَهُ  َوَما ١ َۡط  لَُ�مۡ  ىٰ �ُۡ�َ  ِِّ�  َّ ِّ  َم�ِنّ َو

ِ ٱ ِعندِ  مِنۡ  ِِّ�  َّۡ�ُ ٱ َوَما ۦۗ بِهِ  ُ�مقُلُو�ُ  َّ 
فٗ  َطعَ ِ�َقۡ  ١ ِكيمِ �َۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ ََ ِينَ ٱ ّمِنَ  اَط َّ 

وٓ  َُ � َ�َف وۡ  ا
َ
�  بَِتُهمۡ يَ�ۡ  أ ٓ  َ�َينَقلُِبوا  ١ �ِبِ�َ َخا

 ٱ مِنَ  رََك  َس لَيۡ 
َ
وۡ  ءٌ َ�ۡ  َِ ِۡ ۡ�

َ
وۡ  هِمۡ َعلَيۡ  َ�ُتوَب  أ

َ
 أ

َ�ُهمۡ  ِ  ١ لُِمونَ َ�ٰ  ُهمۡ فَإِ�ّ  ُ�َعّذِ ّ َِ  ِ�  َما َو
ٰ رّسَ�ٰ ٱ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�

َ
َُ َ�غۡ  ِض� �ۡ� ٓ  رَِمن فِ  ءُ �ََشا

ُب  ٓ  َمن َوُ�َعّذِ ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء  ١ رِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َّ
 ٰ ّ�َهاََ

َ
ِينَ ٱ َ َّ  �   َ�  َءاَمُنوا

ۡ
� َتأ َِ�وٰ ٱ ُ�لُوا َّ � ر ۡض  ا

َ
 افٗ َ�ٰ أ

ۖ ّمَ�ٰ  � ٱوَ  َعَفٗة َ ٱ ّ�ُقوا  ١ لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلُّ�مۡ  َّ
� ٱوَ  ِعّدۡت  لِّ�ٓ ٱ َّارَ ٱ ّ�ُقوا

ُ
ٰ رِلۡ  أ  ١ فَِِ�نَ َ�

 � ِطيُعوا
َ
َ ٱ َوأ َُّسوَل ٱوَ  َّ َۡ  لََعلُّ�مۡ  ر  ﴾١ َ�ُونَ تُ

122. Вақте ду гурўҳе аз шумо оҳанги сустӣ (ва 
ақибнишинӣ) намуданд ва Худо валӣ (ва 
ёвари) онҳост. Ва мўъминон бояд ба Худо 
таваккул намоянд. 
123. Ва дар ҳақиқат, Худо шуморо дар (ҷанги) 
Бадр нусрат (ва пирўзӣ) дод, дар ҳоле ки 
шумо (дар он вақт) нотавон будед. Пас тарс 
(ва тақвои Худоро) дошта бошед, то (ба ин 
васила) шукргузор гардед.  
124. Вақте ба мўъминон мегуфтӣ: Оё шуморо 
басанда нест, ки Парвардигоратон шуморо бо 
се ҳазор фариштаи фурудоварда мадад 
намояд?  
125. Оре, агар сабр ва тақво намоед ва он 
(кофирон) бо ҳамин ҷўшу шитобашон ба сўи 
шумо оянд, Парвардигоратон шуморо бо 
панҷҳазор фариштаи варзида (ва ё 
нишонагузоришуда) мадад мерасонад. 
126. Ва Худо он (имдоди ғайбии худ)-ро ҷуз 
муждае барои шумо нагардонидааст ва то 
дилҳоятон ба он ором гиранд. Ва наср (ва 
пирўзӣ) намебошад, магар аз назди Худои 
тавонову ҳаким. 
127. То (ба василаи он) тараф (ва қисмате) аз 
онҳоеро, ки кофир шудаанд, нобуд ва ё 
саркўб намояд ва пас аз он навмед 
баргарданд. 
128. Ҳеҷ чизе аз кор (-и бандагон) дар ихтиёри 
ту нест, (балки ҳама дар ихтиёри Худо аст): Ё 
бар эшон тавбаашонро мепазирад ва ё 
онҳоро азоб менамояд, (зеро) онҳо 
ситамгоранд.  
129. Аз они Худост ҳар он чи дар осмонҳо ва 
дар замин аст. Касеро бихоҳад, мағфират 
менамояд ва касеро бихоҳад, азоб менамояд. 
Ва Худо омурзандаи меҳрубон аст. 
130. Эй касоне, ки имон овардаед, рибои ба 
каррот афзунгаштаро нахўред. Ва тақвои 
Худоро дошта бошед, то растагор гардед!  
131. Ва аз он оташе битарсед, ки барои 
кофирон омода гардидааст!  
132. Ва Худо ва Паёмбарро итоат намоед, то 
мавриди раҳмат қарор гиред! 
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� وََسارُِعوٓ ۞﴿ �ٖ َمغۡ  َِِ�ٰ  ا ََ  وََجّنةٍ  ّرّ�ُِ�مۡ  ّمِن ِف
 َۡ  ٱوَ  ُت َ�ٰ رّسَ�ٰ ٱ ُضَهاَع

َ
ِعّدۡت  ُض �ۡ�

ُ
 ُمّتقِ�َ رِلۡ  أ

ِينَ ٱ ١ آ ٱ ِ�  يُنفُِقونَ  َّ ٓ ٱوَ  ءِ رّ�ّ ا  ءِ رّ�ّ
ٰ لۡ ٱوَ   َّاِس� ٱ َعنِ  َعا�ِ�َ لۡ ٱوَ  َظ َغيۡ لۡ ٱ ِظِم�َ َ�
ُ ٱوَ  ِينَ ٱوَ  ١ ِسنِ�َ ُمحۡ رۡ ٱ ُ�ِّب  َّ  َ�َعلُوا�  ِِذَا َّ
 ٰ وۡ  ِحَشةً َ�

َ
  ا� َظَلُموٓ  أ

َ
�  نُفَسُهمۡ أ وا َُ َ ٱ ذََك َّ 

� تَغۡ سۡ ٱفَ  وا َُ نُو�ِهِمۡ  َف ُ َُ َ�غۡ  َوَمن َِ نُوَب ٱ فِ َّ  �ِِّ 
ُ ٱ وا�  َورَمۡ  َّ ٰ  يُِ�ّ �  َما َ�َ  لَُمونَ َ�عۡ  وَُهمۡ  َ�َعلُوا

١  ََٰ و�
ُ
ٓ  �ِكَ أ ٞ ّمغۡ  ؤُُهمَجَزا ََة  تٞ وََجّ�ٰ  ّرّ�ِهِمۡ  ّمِن ِف

 ٱ تَِهاَ�ۡ  مِن َِيَ�ۡ 
َ
 مَ َونِعۡ  �ِيَهاۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  َُ َ�ٰ نۡ ۡ�

جۡ 
َ
 لُِ�مۡ َ�بۡ  مِن َخلَۡت  َقدۡ  ١ ِملِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َُ أ

 ٞ َُ  ٱ ِ�  َفِسُ�وا�  ُس
َ
وا� ٱفَ  ِض �ۡ� َُ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظ

 ٰ ۡ ٱ قِبَةُ َ� �ِ�َ ر  ّلِلّناِس  َ�يَانٞ  َذاَ�ٰ  ١ ُمَكّذِ
وۡ  ىوَُهدٗ  َِ �  َوَ�  ١ ُمّتقِ�َ ّلِلۡ  ِعَظةٞ َو  َوَ�  تَهِنُوا

نتُمُ  َزنُوا� َ�ۡ 
َ
 ٱ َوأ

َ
 ١ مِنِ�َ ّمؤۡ  ُكنتُم ِِن نَ لَوۡ عۡ ۡ�

َۡ  ُ�مۡ َسسۡ َ�مۡ  ِِن ّس  َ�َقدۡ  حٞ قَ َۡ  مَ َقوۡ لۡ ٱ َِ  حٞ قَ
 ٱ كَ َوتِلۡ  ۥۚ لُهُ ّمِثۡ 

َ
 َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  نَُداوِرَُها يّامُ ۡ�

ُ ٱ لَمَ َوِ�َعۡ  ِينَ ٱ َّ َّ  �  مِنُ�مۡ  َو�َّتِخذَ  َءاَمنُوا
 ٓ ۗ ُشَهَدا ُ ٱوَ  َء ٰ ٱ ُ�ِّب  َ�  َّ َّ  ﴾١ لِِم�َ ل

 

133. Ба сўи мағфирате аз ҷониби 
Парвардигоратон ва ба сўи он ҷаннате 
бишитобед, ки паҳнои он (ба андозаи) 
осмонҳо ва замин аст (ва) барои парҳезгорон 
омода шудааст!  
134. (Барои он муттақиёне омода шудааст, ки) 
дар кушодадастӣ ва тангдастӣ инфоқ 
менамоянд ва барои фурўбарандагони 
хашми худ ва гузашткунандагони аз мардум. 
Ва Худо некўкоронро дўст медорад. 
135. Ва онҳое, ки чун бадӣ (ва фоҳишае) 
анҷом диҳанд ё бар худ зулме намоянд, 
Худоро ба ёд оваранд (ва фавран) барои 
гуноҳонашон (аз Ў) омурзиш хоҳанд. Ва ба 
ҷуз Аллоҳ дигар чӣ касе гуноҳонро 
мебахшад? Ва дониста ба он чи анҷом 
додаанд, исрор наварзанд. 
136. Подоши чунин одамоне мағфирате аз 
ҷониби Парвардигорашон ва боғҳоест, ки аз 
зери дарахтонашон наҳрҳо (-и об) равон аст 
(ва онҳо) дар он ҷовидонаанд ва чӣ некўст 
подоши амалкунандагон! 
137. Ба таҳқиқ, пеш аз шумо низ суннатҳо (-и 
илоҳӣ, қонунмандиҳои иҷтимоӣ ва умматҳое 
бо равишҳои гуногуни зиндагӣ) гузаштаанд. 
Пас (барои мушоҳидаи айнии осори 
бозмондаи онҳо) дар рўи замин гардиш 
намоед ва бибинед, ки оқибати 
такзибкунандагон (дурўғшуморандагони 
рисолоти илоҳӣ) чӣ гуна будааст? 
138. Ин баёнест барои (тамоми) мардум ва 
(роҳи) ҳидоят ва пандест барои парҳезгорон. 
139. Ва ҳеҷ гоҳ суст ва ғамгин нагардед ва 
шумо бартар (ва ғолиб) хоҳед буд, агар 
мўъмин бошед. 
140. Агар ба шумо захм (ва осебе) расида 
бошад, ҳатман, он мардумро низ ба монанди 
он захм (-у осеб) расидааст. Ва ин рўзҳоро дар 
миёни мардум ба навбат мегардонем ва то 
Худованд онҳоеро, ки имон овардаанд, 
(амалан ва дар саҳнаи ҷангу сахтиҳо) маълум 
гардонад ва аз байни шумо шаҳидоне 
баргирад. Ва Худо золимонро дўст 
намедорад. 
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﴿ َُ ُ ٱ َوِ�َُمّحِ ِينَ ٱ َّ َّ  �  َحَق َوَ�مۡ  َءاَمُنوا
ٰ لۡ ٱ مۡ  ١ فَِِ�نَ َ�

َ
ن ُتمۡ َحِسبۡ  أ

َ
� تَدۡ  أ  ّنةَ �َۡ ٱ ُخلُوا

ُ ٱ لَمِ َ�عۡ  َورَّما ِينَ ٱ َّ َّ  ٰ�َ �  َلمَ َوَ�عۡ  مِنُ�مۡ  َهُدوا
ۡ ٱ نَ َ�َمّنوۡ  ُكنُتمۡ  َولََقدۡ  ١ ِ�ِ�نَ لّ�ٰ ٱ  مِن َت َموۡ ر

ن لِ َ�بۡ 
َ
�ۡ  َ�َقدۡ  هُ َقوۡ تَلۡ  أ

َ
نُتمۡ  ُتُموهُ َر�

َ
ونَ  َوأ َُ  ١ تَنُظ

 لِهِ َ�بۡ  مِن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  ِِّ�  ُ�َّمدٌ  َوَما
ۚ ٱ َُّسُل فَإِي�ن ر

َ
وۡ  َت ّما أ

َ
ٰ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ َ�َ 

عۡ 
َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ  يَُ�ّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ
َ ٱ ۗ  ٔٗ َشۡ�  َّ ُ ٱ زِيَوَسَيجۡ  ا  َوَما ١ ِكَِ�نَ لّ�ٰ ٱ َّ

َفۡ  َ�نَ  ن ٍس َِ
َ
ِ ٱ نِ �ِإِذۡ  ِِّ�  َ�ُموَت  أ  ابٗ كَِ�ٰ  َّ

 َوَمن َهامِنۡ ۦ تِهِ نُؤۡ  َياّ��ۡ ٱ ثََواَب  يَُِدۡ  َوَمن ّمَؤّجٗ�ۗ 
ةِ �ٱ ثََواَب  يَُِدۡ  ََ ۚ مِنۡ  ۦتِهِ نُؤۡ  ِخ  زِيَوَسَنجۡ  َها

يِّن ١ ِكَِ�نَ لّ�ٰ ٱ
َ
ٰ  نِّ�ّٖ  ّمِن َوَ�َ  ۥَمَعهُ  تََل َ�

�  َ�َما َكثِ�ٞ  رِّ�ِّيونَ  ٓ  َوَهُنوا َصاَ�ُهمۡ  رَِما
َ
 َسبِيلِ  ِ�  أ

ِ ٱ �  َوَما َّ ََ سۡ ٱ َوَما َضُعُفوا �ۗ َت ُ ٱوَ  نُوا  ُ�ِّب  َّ
ن ِِّ�ٓ  رَُهمۡ قَوۡ  َ�نَ  َوَما ١ ِ�ِ�نَ لّ�ٰ ٱ

َ
�  أ  َرّ�َنا قَارُوا

َۡ غۡ ٱ َا فِ ِۡ  ِ�ٓ  اَ�َنايۡ�َ  ُذنُوَ�َنا ََ
َ
 َوَ�ّبِۡت  َِنَاأ

قۡ 
َ
ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َ�َ  نَانُ�ۡ ٱوَ  َداَمَناأ  ١ فَِِ�نَ َ�

 �َ َٔ  ٰ ُ ٱ ُهمُ اتَٮ ََةِ� �ٱ َثَواِب  نَ َوُحسۡ  َيا�ۡ �ّ ٱ ثََواَب  َّ  ِخ
ُ ٱوَ  ۡ ٱ ُ�ِّب  َّ  ﴾١ ِسنِ�َ ُمحۡ ر

141. Ва то Худо онҳоеро, ки имон овардаанд, 
ҷудо (ва пок) гардонад ва кофиронро нобуд 
созад. 
142. Оё пиндоштаед, ки (ҳамин тавр) дохили 
биҳишт мегардед, дар ҳоле ки Худо ҳанўз 
ҷиҳодгарон (-и воқеӣ) ва сабрпешагони шуморо 
(дар чунин озмоишҳои сахт ва шадоид) маълум 
насохтааст?  
143. Шумо дар воқеъ, марг (ва шаҳодат)-ро пеш 
аз он ки ба он рў ба рў гардед, орзу мекардед. 
Ҳоло, ба таври айнӣ онро дидед, дар ҳоле ки 
онро мушоҳида менамоед. 
144. Муҳаммад намебошад, магар фиристодае 
(аз сўи Худо), ки пеш аз ў (низ) паёмбароне 
(фиристода шуданд ва пас аз анҷоми рисолати 
худ) гузаштанд. Оё пас агар ў бимирад ва ё 
кушта гардад, шумо бар ақибҳоятон (ва ба сўи 
куфри пешинаатон) бармегардед? Ва касе ба 
ақибаш баргардад, (бо ин баргашти худ) ба 
Худо ҳеҷ гуна зиёне намерасонад ва Худо ба 
зудӣ сипосгузоронро подош медиҳад. 
145. Барои ҳеҷ нафсе имкон надорад, ҷуз ин ки 
бо изни Худо (ва дар) вақти навишташуда ва 
(дар мўҳлати) муайян (-и худ) бимирад. Касе 
савоб (ва натиҷаҳои гузарои) дунёро бихоҳад, 
ўро аз (баҳраҳои) он медиҳем ва касе савоби 
охиратро бихоҳад, ўро (низ) аз (баҳраҳои) он 
медиҳем ва зуд аст, ки барои шукргузорон 
подош (-и нек) медиҳем. 
146. Ва чӣқадар паёмбароне (гузаштанд, ки) 
худопарастони зиёде ҳамроҳи онҳо ҷанг (ва 
мубориза) бурданд. Онҳо харгиз аз он чи дар 
роҳи Худо ба эшон расид, сусту заъиф 
нагаштанд ва аз худ (дар ҳеҷҷое) забунӣ нишон 
надоданд. Ва Худо (низ чунин) сабрпешагонро 
дўст медорад.  
147. Сухани онҳо ҷуз ин набуд, ки гуфтанд: 
Парвардигоро, гуноҳон ва он исрофамонро, ки 
дар амри худ доштем, бароямон биомурз ва 
қадамҳоямонро (дар роҳи худат) устувор бидор 
ва моро бар мардуми кофир пирўз гардон!  
148. Пас Худо (низ) савоб (ва баҳраҳои) дунё ва 
ҳусни савоби охиратро ба онҳо ато фармуд. Ва 
Худо, воқеан ҳам, некўкоронро дўст медорад. 
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﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
ِينَ ٱ َ � َءاَمُنوٓ  َّ �  ِِن ا ِينَ ٱ تُِطيُعوا َّ 

 � وا َُ ّدوُ�مۡ  َ�َف َُ ٰ  يَ عۡ  َ�َ
َ
 َ�َتنَقلُِبوا�  بُِ�مۡ َ�ٰ أ

ُ ٱ بَلِ  ١ ِ�ِ�نَ َ�ٰ  وۡ  َّ َِ ٰ  َخۡ�ُ  َوُهوَ  ُ�ۡمۖ لَٮ
ِينَ ٱ قُلُوِب  ِ�  ِّ لۡ َسنُ  ١ ِ�ِ�نَ لّ�ٰ ٱ َّ 

 � وا َُ َّعۡ ٱ َ�َف ٓ  َب ر ۡ�َ  بَِما
َ
� أ ِ  ُ�وا ِ ٱب  رَمۡ  َما َّ

ِۡل  ۖ نٗ َ�ٰ ُسلۡ  ۦبِهِ ُ�َ�ّ   ا
ۡ
ٰ َوَمأ ۖ ٱ ُهمُ َوٮ  َس َو�ِئۡ  َّاُر

ٰ ٱ َوىَمثۡ  َّ ُ ٱ َصَدقَُ�مُ  َولََقدۡ  ١ لِِم�َ ل َّ 
 َذاِِ  َحّ�ٰ  ۦۖ نِهِ�ِإِذۡ  َ�ُّسوَ�ُهم ِِذۡ  ۥٓ َدهُ وَعۡ 

 ٱ ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ َوتََ�ٰ  ُتمۡ فَِشلۡ 
َ
 ّمِنۢ  ُتموََعَصيۡ  َِ ِۡ ۡ�

ٓ  دِ َ�عۡ  ٰ  َما َرٮ
َ
 ّمن ِمنُ�م ُ�ِّبونَۚ  ّما ُ�مأ

ۚ �ٱ يَُِ�دُ  ّمن َوِمنُ�م َياّ��ۡ ٱ يَُِ�دُ  ةَ ََ  ُ�مّ  ِخ
فَُ�مۡ   َ�َفا َولََقدۡ  َتلَِيُ�ۡمۖ ِ�َبۡ  ُهمۡ َ�نۡ  َ�َ

ُ ٱوَ  َعنُ�ۡمۗ  ۡ ٱ َ�َ  لٍ فَۡض  ُذو َّ  ١ ِمنِ�َ ُمؤۡ ر
ٰ  نَ ۥوُ تَلۡ  َوَ�  عُِدونَ تُۡص  ِِذۡ ۞ َحدٖ  َ�َ

َ
 أ

َُّسوُل ٱوَ  خۡ  ِ�ٓ  ُعوُ�مۡ يَدۡ  ر
ُ
ٰ أ ٮ َ�ٰ  ُ�مۡ ََ

َ
 َبُ�مۡ فَأ

 ۢ � َ�ۡ  َ� لَِّكيۡ  بَِغ�ّٖ  �َ�ّم ٰ  َزنُوا  فَاتَُ�مۡ  َما َ�َ
ٓ  َوَ�  َ�ٰ  َما

َ
ُ ٱوَ  َبُ�ۡمۗ أ َّ  ۢ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما َخبُِ�

١﴾ 
 

149. Эй касоне, ки имон овардаед! Агар аз 
онҳое, ки кофир шудаанд, итоат намоед, 
шуморо бар ақибҳоятон (ба сўи куфр) 
бармегардонанд ва (дар он сурат) 
зиёндида мегардед. 
150. Балки (бидонед, ки) Аллоҳ мавло (ва 
мададгори) шумост ва Ў беҳтарин ёвар (ва 
мададгор) аст. 
151. Ба зудӣ дар дили онҳое, ки кофир 
шудаанд, руъбро меафканем, ба сабаби 
он ки онҳо ба Худо чизеро шарик 
овардаанд, ки дар таъйиди он ҳеҷ бурҳоне 
нозил накардааст ва маъвои (абадии) 
онҳо оташ аст. Ва чӣ бад ҷоест 
манзилгоҳи ситамгарон! 
152. Ва Худо ваъдаи Худро барои шумо 
рост (ва мутаҳаққиқ) гардонд, вақте 
онҳоро ба изни Худо босуръат мекуштед, 
то замоне, ки шумо суст гаштед ва дар 
(иҷрои) амр бо ҳам низоъ кардед ва пас аз 
он ки ба шумо чизи дўстдоштаатонро 
нишон дод, нофармонӣ намудед. Баъзе аз 
шумо дунёро мехоҳад ва баъзеатон 
охиратро мехоҳад. Ҳамин буд, ки шуморо 
аз онҳо бозгардонд, то (ба ин тариқ) 
шуморо биозмояд. Ва дар ҳақиқат, 
шуморо мавриди афв қарор дод ва Худо 
дар бораи мўъминон соҳиби фазл (ва 
бахшиш) аст. 
153. Вақте гурезон ба сўи боло медавидед 
ва бар касе таваҷҷўҳ намекардед ва 
Паёмбар бошад, дар пуштатон (дар поён) 
шуморо фаро мехонд. Пас шуморо бо 
ғаме болои ғам подош дод, то бар он чи 
аз шумо фавт гашта ва (ё) ба шумо 
расидааст, андўҳгин (ва маҳзун) нагардед. 
Ва Худо аз он чи анҷом медиҳед, огоҳ аст. 
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نَزَل  �ُمّ ﴿
َ
َمَنةٗ  َغمِّ لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  ُ�مَعلَيۡ  أ

َ
 اّ�َعاسٗ  أ

ٓ  َ�ٰ َ�غۡ  ٓ  ّمِنُ�ۡمۖ  �َِفةٗ َطا َهّمتۡ  قَدۡ  �َِفةٞ َوَطا
َ
 ُهمۡ أ

نُفُسُهمۡ 
َ
ِ  َ�ُظّنونَ  أ ِ ٱب  هِلِّيةِ� َ�ٰ لۡ ٱ َظنّ  ّقِ �َۡ ٱ َ�ۡ�َ  َّ

َا َهل َ�ُقورُونَ   ٱ ِمنَ  َّ
َ
 ِِنّ  قُۡل  ءٖ� َ�ۡ  ِمن َِ ِۡ ۡ�

 ٱ
َ
ّهُ  ََ ِۡ ۡ� ِۗ ۥ ُُ ّ نُفِسِهم ِ�ٓ  ُفونَ ُ�ۡ  َِ

َ
 ُدونَ ُ�بۡ  َ�  ّما أ

َا َ�نَ  رَوۡ  َ�ُقورُونَ  رََكۖ   ٱ ِمنَ  ََ
َ
 نَاقُتِلۡ  ّما ءٞ َ�ۡ َ ِ ِۡ ۡ�

 ٰ�َ ۗ زَ  ُ�ُيوتُِ�مۡ  ِ�  ُكنُتمۡ  لّوۡ  قُل ُهَنا ِينَ ٱ لََ�َ َّ 
َضاِجعِهِۡمۖ  َِِ�ٰ  ُل َقتۡ لۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  ُكتَِب  ُ ٱ تَِ�َ َوِ�َبۡ  َِ َّ 

َُ  ُصُدورُِ�مۡ  ِ�  َما  قُلُو�ُِ�مۚۡ  ِ�  َما َوِ�َُمّحِ
ُ ٱوَ  َّ  ۢ ِينَ ٱ ِِنّ  ١ رّصُدورِ ٱ بَِذاِت  َعلِيُم � تََولّوۡ  َّ  ا

َ ٱ مَ يَوۡ  ِمنُ�مۡ  رُّهمُ سۡ ٱ ِِّ�َما َعانِ مۡ �َۡ ٱ َّ ّۡ َ�َ 
ِ  نُ َ�ٰ رّشيۡ ٱ �ۖ  َما ِض بَعۡ ب ُ ٱ َ�َفا َولََقدۡ  َكَسُبوا َّ 

َ ٱ ِِنّ  ُهۡمۗ َ�نۡ  ٰ  ١ َحلِيمٞ  َ�ُفورٌ  َّ ّ�َهاََ
َ
ِينَ ٱ َ َّ 

 � �  َ�  َءاَمُنوا ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ  � وا َُ �  َ�َف  َوقَارُوا
ٰ ِ�ِخۡ  �  َِِذا نِِهمۡ َ� �ُوا  ٱ ِ�  َ�َ

َ
وۡ  ِض �ۡ�

َ
�  أ  لّوۡ  ىُغزّٗ  َ�نُوا

 � �  َما َدنَاِعن َ�نُوا �  َوَما َماتُوا ُ ٱ َعَل ِ�َجۡ  قُتِلُوا َّ 
 ٰ ُ ٱوَ  قُلُو�ِهِۡمۗ  ِ�  ةٗ َحۡ�َ  رَِك َ�  َو�ُِميُتۗ  ۦيُۡ�ِ  َّ
ُ ٱوَ   ِ�  ُتمۡ قُتِلۡ  َولَ�ِن ١ بَِص�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما َّ

ِ ٱ َسبِيلِ  وۡ  َّ
َ
ٞ رََمغۡ  ُمتّمۡ  أ ة ََ ِ ٱ ّمِنَ  فِ  َخۡ�ٞ  ةٌ َورَۡ�َ  َّ

 ﴾١ َمُعونَ َ�ۡ  ّماِِّ 
 

154. Дар ин вақт бар шумо пас аз он ғаму андўҳ 
оромишеро ба сурати хоби сабук (ғанаб) фуруд 
овард, ки дастае аз шуморо фаро гирифта буд 
ва гурўҳеро ғами ҷонашон дар худ фурў бурда 
буд. Онҳо ба монанди гумонпардозии даврони 
ҷоҳилият дар бораи Худо гумонҳои нораво ва 
ноҳақ мекарданд. (Ба Расули Худо) мегуфтанд: 
Оё аз ин кор барои мо чизе (ва баҳрае) ҳаст? 
Бигў: Кор ба тамом аз они Худо аст. Дар 
нафсҳояшон чизеро ниҳон медоранд, ки онро 
(ҳеҷ гоҳ) барои ту ошкор намесозанд. Мегўянд: 
Агар барои мо аз ин кор чизе (ҳақ ва баҳрае дар 
машваратдиҳӣ ва тасмимгирӣ) мебуд, ҳаргиз 
дар ин ҷо (беҳуда) кушта намешудем. Бигў: 
Агар шумо дар хонаҳоятон ҳам бошед, онҳое, 
ки бар эшон қатл (ва кушта шудан) навишта 
шудаааст, ногузир, ба сўи манзилгоҳҳо (ва 
мавзеъи маргашон) хориҷ мегарданд. Ва то 
Худо (бо ин таҳаввулот) ҳар он чиро, ки дар 
синаҳоятон ҳаст, озмоиш (ва ошкор) намояд ва 
то саранҷом, он чиро, ки дар дилҳоятон аст, пок 
гардонад. Ва Худо ба дошта (асрори ниҳон ва 
хафоё)-и синаҳо огоҳ аст. 
155. Касоне аз шумо, ки дар рўзи бархўрди ду 
ҷамъ (лашкар) (бар душман) пушт ниҳоданд, бе 
ҳеҷ шакке, онҳоро шайтон дар натиҷаи баъзе 
кардаҳояшон билағжонд. Ва Худо, воқеан ҳам, 
онҳоро мавриди афв қарор дод (ва аз ин 
лағжишашон даргузашт). Зеро Худованд ба ҳақ, 
омурзандаи бурдбор аст. 
156. Эй касоне, ки имон овардаед! Ҳеҷ гоҳ ба 
монанди онҳое набошед, ки кофир шуданд ва 
ба бародаронашон, вақте дар рўи замин ба 
сафаре баромаданд ва ё ғозии (роҳи Худо) 
гаштанд (ва дар ҳамон ҷо вафот карданд ва ё 
кушта шуданд), гуфтанд: Агар дар назди мо 
боқӣ мемонданд, на мемурданд ва на кушта 
мешуданд. То Худо онро дар дилҳояшон 
ҳасрате бигардонад. Ва Худо зиндагӣ мебахшад 
ва мемиронад ва Худо ба он чи анҷом медиҳед, 
биност.  
157. Ва агар дарроҳи Худо кушта гардед ва ё 
бимиред, албатта, мағфират ва раҳмате аз 
ҷониби Худо беҳтар аст аз он чизҳое, ки ҷамъ 
меоваранд.  
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وۡ  ّمّتمۡ  َولَ�ِن﴿
َ
َ�  ُتمۡ قُتِلۡ  أ ِ ٱ َ�ِ ونَ ُ�ۡ  َّ ُ�َ ١ 

ِ ٱ ّمِنَ  ةٖ رَۡ�َ  فَبَِما َت  َّ  َ�ّظا ُكنَت  َورَوۡ  رَُهۡمۖ  َِ
� َ�  بِ َقلۡ لۡ ٱ َغلِيَظ  ِ َحوۡ  مِنۡ  نَفّضوا  ُف �ۡ ٱفَ  َكۖ ر

َۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ   ٱ ِ�  ُهمۡ َوَشاوِرۡ  رَُهمۡ  فِ
َ
 فَإِذَا َِ� ِۡ ۡ�

ۡ  َت َعَزمۡ  َّ ِۚ ٱ َ�َ  َ�َتَو َ ٱ ِِنّ  َّ  ُ�ِّب  َّ
ۡ ٱ ِ�َ ر ُ ٱ ُ�مُ يَنُ�ۡ  ِِن ١ ُمَتَوّ�ِ  َ�لَِب  فََ�  َّ

ِيٱ َذا َ�َمن ُ�مۡ ُذلۡ َ�ۡ  ين لَُ�ۡمۖ   يَنُ�ُُ�م َّ
ِ َ�عۡ  نۢ ّمِ ِ ٱ َوَ�َ  ۦۗ ِده ِ فَلۡ  َّ َّ ۡ ٱ َيَتَو  ١ مُِنونَ ُمؤۡ ر

َِ�ٍّ  َ�نَ  َوَما ن َِ
َ
ۚ  أ   لُۡل َ�غۡ  َوَمن َ�ُغّل

ۡ
 َغّل  بَِما ِت يَأ

� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ   َوُهمۡ  َكَسَبۡت  ّما ٖس َ�فۡ  ُ�ّ  ُتَوّ�ٰ  ُ�مّ  َمةِ
َ�َمنِ  ١ لَُمونَ ُ�ظۡ  َ� 

َ
ٰ رِۡض  ّ�َبعَ ٱ أ ِ ٱ نَ َ�  َكَمنۢ  َّ

 ٓ ِ ٱ ّمِنَ  �َِسَخٖط  ءَ بَا َّ  
ۡ
ٰ َوَمأ  َس َو�ِئۡ  َجَهّنُمۖ  هُ َوٮ

ۡ ٱ ِۗ ٱ ِعندَ  ٌت َدَرَ�ٰ  ُهمۡ  ١ َمِص�ُ ر ُ ٱوَ  َّ  بَِصُ�ۢ  َّ
ُ ٱ َمنّ  لََقدۡ  ١ َملُونَ َ�عۡ  بَِما ۡ ٱ َ�َ  َّ  ِِذۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ر

نُفِسهِمۡ  ّمِنۡ  رَُسوٗ�  �ِيهِمۡ  َ�َعَث 
َ
� لُ َ�تۡ  أ  هِمۡ َعلَيۡ  وا

 َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُ�َعلُِّمُهمُ  َوُ�َزّ�ِيهِمۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ 
�  ين ٓ  ١ ّمبِ�ٍ  لٖ َضَ�ٰ  لَِ�  ُل َ�بۡ  مِن َ�نُوا َورَّما

َ
 أ

 ٰ�َ
َ
َصبۡ  قَدۡ  ّمِصيَبةٞ  ُ�مَبتۡ أ

َ
ّ�ٰ  ُتمۡ قُلۡ  َهالَيۡ ّمِثۡ  ُتمأ

َ
� 

نُفِس�ُ  ِعندِ  مِنۡ  ُهوَ  قُۡل  َذ�ۖ َ�ٰ 
َ
َ ٱ ِِنّ  ۡمۗ أ َّ  ٰ َ�َ 

 ﴾١ قَِديَٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ 

158. Ва агар бимиред ва ё кушта гардед, дар 
ҳарду сурат ба сўи Худо гирд оварда 
мешавед. 
159. Пас бо раҳмат (ва меҳрубоние) аз ҷониби 
Худо барояшон нармдилӣ намудӣ ва агар 
(нисбати онҳо) дурушт ва сангдил мебудӣ, 
бегумон, аз атрофи ту пароканда мегаштанд. 
Пас, аз онҳо даргузар ва барояшон омурзиш 
бихоҳ ва дар корҳо бо онҳо машварат намо ва 
чун (бар коре) азм намудӣ, бар Худо таваккул 
кун! Худо, ҳатман, таваккулкунандагонро дўст 
медорад. 
160. Агар Худо шуморо нусрат диҳад, дигар 
ғолибе бар шумо нест, ва(ле) агар шуморо 
хор (ва танҳо) гузорад, дигар чӣ касе шуморо 
пас аз Ў ёрӣ (ва нусрат) медиҳад? Ва 
мўъминон бар Худо таваккул намоянд. 
161. Ва дар шаъни ҳеҷ паёмбаре нест, ки 
хиёнат намояд. Ва касе (дар моли ғанимат) 
хиёнат намояд, рўзи қиёмат он чиро, ки дар 
он хиёнат кардааст, меоварад. Он гоҳ ба ҳар 
кас он чи касб намудааст, ба таври пурра дода 
мешавад ва ба онҳо зулме намешавад.  
162. Оё касе, ки ризо (ва хушнудии) Худоро 
пайравӣ кардааст, ба монанди касест, ки ба 
хашми Худо гирифтор гаштааст ва манзилгоҳ 
(-и абадӣ)-аш ҷаҳаннам мебошад? Ва он 
бозгаштгоҳи бадест!  
163. Онҳо дар назди Худо дараҷоти 
(мутафовите) доранд. Ва Худо ба он чи анҷом 
медиҳанд, биност. 
164. Худо дар ҳақиқат, бар мўъминон миннат 
ниҳод, вақте дар миёни онҳо аз худашон 
паёмбаре барангехт, ки оятҳои Ўро бар онҳо 
мехонад ва онҳоро тазкия менамояд ва ба 
онҳо китоб ва ҳикматро меомўзад, дар ҳоле 
ки онҳо пеш аз ин дар гумроҳии ошкоре 
буданд. 
165. Оё вақте ба шумо мусибате расид, дар 
ҳоле ки ду баробари онро (бар душманон) 
расонидаед, гуфтед: Ин аз куҷо ба мо расида 
бошад? Бигў: Он аз назди худатон аст. Худо, 
бешак, бар ҳар чизе тавоност. 
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﴿ ٓ َ�ٰ  َوَما
َ
َ ٱ مَ يَوۡ  َبُ�مۡ أ  نِ فَبِإِذۡ  َعانِ مۡ �َۡ ٱ َّ ّۡ

ِ ٱ ۡ ٱ لَمَ َوِ�َعۡ  َّ ِينَ ٱ مَ لَ َوِ�َعۡ  ١ مِنِ�َ ُمؤۡ ر َّ  ۚ�  نَاَ�ُقوا
� َ�َعارَوۡ  رَُهمۡ  َو�ِيَل  ٰ  ا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تُِلوا� َ� وِ  َّ

َ
 َ�ُعوا�ۖ دۡ ٱ أ

 �  َِ ُ�فۡ رِلۡ  ُهمۡ  ُ�ۡمۗ َ�ٰ ّ�َبعۡ ّ�  قَِتاٗ�  لَمُ َ�عۡ  رَوۡ  قَارُوا
قۡ  َم�ِذٍ يَوۡ 

َ
فۡ  َ�ُقورُونَ  ِن� يَ�ٰ رِۡ�ِ  ُهمۡ مِنۡ  ََُب أ

َ
ٰ بِأ  هِهِمَ�

ُ ٱوَ  و�ِهِمۚۡ قُلُ  ِ�  َس لَيۡ  ّما عۡ  َّ
َ
 ُتُمونَ يَ�ۡ  بَِما لَمُ أ

ِينَ ٱ ١ َّ  � ٰ ِ�ِخۡ  قَارُوا َطاُعونَا رَوۡ  َوَ�َعُدوا�  نِهِمۡ َ�
َ
 َما أ

 ۗ� � دۡ ٱفَ  قُۡل  قُتِلُوا نُفِسُ�مُ  َ�نۡ  َرُءوا
َ
ۡ ٱ أ  ِِن َت َموۡ ر

ّ َ�ۡ  َوَ�  ١ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  ََ ِينَ ٱ َس  ِ�  قُتُِلوا�  َّ
ِ ٱ َسبِيلِ  مۡ  َّ

َ
ٰ أ �َ ۢ حۡ  بَۡل  �ۚ تَ

َ
ٓ أ َۡ  َرّ�ِهِمۡ  ِعندَ  ءٌ َيا  َزقُونَ يُ

َِِح�َ  ١ ٓ  فَ ٰ  بَِما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ  ۦلِهِ فَۡض  مِن َّ
ونَ َتبۡ َو�َسۡ  ُ�ِ  ِ ِينَ ٱب � يَلۡ  رَمۡ  َّ  ّمِنۡ  بِهِم َحُقوا
ّ�  فِهِمۡ َخلۡ 

َ
 ١ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  هِمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  �

ونَ َتبۡ �َسۡ ۞ ُ�ِ  ِ ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ نِعۡ ب نّ  لٖ َوفَۡض  َّ
َ
َ ٱ َوأ َّ 

جۡ  يُِضيعُ  َ� 
َ
ۡ ٱ ََ أ ِينَ ٱ ١ مِنِ�َ ُمؤۡ ر � سۡ ٱ َّ  َتَجابُوا

 ِ ّ َُّسولِ ٱوَ  َِ ٓ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  ر َصاَ�ُهمُ  َما
َ
َۡ لۡ ٱ أ ۚ َق ِينَ  ُح َّ ِ  ر

حۡ 
َ
� أ � ّ�َقوۡ ٱوَ  ُهمۡ مِنۡ  َسُنوا جۡ  ا

َ
ِينَ ٱ ١ َعِظيمٌ  ٌَ أ َّ 

�  قَدۡ  َّاَس ٱ ِِنّ  َّاُس ٱ مُ رَهُ  قَاَل   لَُ�مۡ  َ�َُعوا
�  انٗ ِِيَ�ٰ  فََزاَدُهمۡ  ُهمۡ َشوۡ خۡ ٱفَ  ُ ٱ بَُناَحسۡ  َوقَارُوا َّ 

ۡ ٱ مَ َونِعۡ   ﴾١ َو�ِيُل ر

166. Ва он чи шуморо дар рўзи бархўрди ду 
ҷамъ расид, бо изни (хости) Худо буд ва то 
мўъминонро (ба таври амалӣ) маълум намояд  
167. ва то касонеро, ки нифоқ варзидаанд, низ 
маълум созад. Ва ба онҳо (пеш аз шурўи ҷанг) 
гуфта шуд: Биёед, дар роҳи Худо мубориза 
баред ё (лоақал аз пушт) дифоъ намоед! (Дар 
ҷавоб) гуфтанд: Агар ҷангеро медонистем, 
ҳатман, шуморо (дар он) пайравӣ мекардем. 
Онҳо дар он рўз ба куфр наздиктаранд аз имон. 
Бо даҳонҳояшон чизеро мегўянд, ки дар 
дилҳояшон нест. Ва Худо ба он чи (дар 
дилҳояшон) китмон менамоянд, хуб огоҳ аст. 
168. Онҳо ҳамон касоне мебошанд, ки дар ҳаққи 
бародаронашон гуфтанд ва худ (дар 
хонаҳояшон) нишастанд: Агар моро итоат 
мекарданд (ва насиҳати моро мепазируфтанд, 
дар ин ҷанг беҳуда) кушта намешуданд. Бигў: 
(Бисёр хуб), агар шумо рост мегўед (ва роҳи 
халосӣ аз маргро медонед), пас онро (аввал) аз 
худатон дур созед! 
169. Ва онҳоеро, ки дар роҳи Худо кушта 
шудаанд, ҳеҷ гоҳ мурда напиндор, балки онҳо 
дар назди Парвардигорашон зиндагонеанд, ки 
рўзӣ дода мешаванд.  
170. Ба он чи Худо аз фазл (ва карам)-и Худ ба 
онҳо додааст, шоду хурсанд мебошанд ва ба 
онҳое, ки аз пушташон ҳанўз ба онҳо 
напайвастаанд, изҳори хушнудӣ менамоянд, ки 
(дар он ҷо) ҳеҷ хавфе бар онҳо нест ва на онҳо 
(аз чизе) андўҳгин мегарданд.  
171. Бо неъмат ва фазли Худовандӣ ва ин ки 
Худо аҷри мўъминонро зоеъ намегардонад, 
изҳори хушнудӣ менамоянд. 
172. Онҳое, ки даъвати Худо ва Паёмбарро пас 
аз он ки ба эшон (дар ин ҷанг) захм расида буд, 
иҷобат карданд, барои онҳое аз эшон, ки некӣ 
ва тақво намуданд, аҷри бузург аст.  
173. Ҳамон одамоне, ки мардум ба онҳо 
гуфтанд, ки мардум (-и он тараф) барои 
(мубориза бар зидди) шумо (лашкар ва 
таҷҳизоти ҷангии худро) гирд оварданд. Пас аз 
онҳо дар ҳарос бошед, вале ин сухан бар имони 
онҳо афзуд ва гуфтанд: Моро Худованд басанда 
аст ва Ў беҳтарин корсоз аст.  
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� ٱفَ ﴿ ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ بِنِعۡ  نَقلَُبوا  ُهمۡ َسسۡ َ�مۡ  لّمۡ  لٖ َوفَۡض  َّ
� ٱوَ  ءٞ ُسوٓ  ٰ رِضۡ  ّ�بَُعوا ِۗ ٱ نَ َ� ُ ٱوَ  َّ  َعِظي�ٍ  لٍ فَۡض  ُذو َّ
ٰ  ِِّ�َما ١ وۡ  ُ�َوُِّف  نُ َ�ٰ رّشيۡ ٱ لُِ�مُ َ�

َ
ٓ أ  فََ�  ۥَءهُ ِ�َا

َافُوُهمۡ   َوَ�  ١ ِمنِ�َ ّمؤۡ  ُكنتُم ِِن وََخافُونِ  ََ
ِينَ ٱ ُزنَك َ�ۡ   لَن ِِّ�ُهمۡ  َِ� ُ�فۡ لۡ ٱ ِ�  َُِعونَ �َُ�ٰ  َّ

 � وا َ ٱ يَُ�ّ ۗ  ٔٗ َشۡ�  َّ ُ ٱ يَُِ�دُ  ا َّ  �ّ
َ
 اَحظّٗ  رَُهمۡ  َعَل َ�ۡ  �

ةِ� �ٱ ِ�  ََ ِينَ ٱ ِِنّ  ١ َعِظيمٌ  َعَذاٌب  َورَُهمۡ  ِخ َّ 
� شۡ ٱ ُوا ِ  ََ ُ�فۡ لۡ ٱ َ�َ ٰ ۡ�ِ ٱب �  لَن نِ يَ� وا َ ٱ يَُ�ّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  َّ  ا

ِ�مٞ  َعَذاٌب  َورَُهمۡ 
َ
ّ َ�ۡ  َوَ�  ١ أ ََ ِينَ ٱ َس وٓ �َ  َّ َُ � َف  ا

ّ�َما
َ
نُفِسِهۡمۚ  َخۡ�ٞ  رَُهمۡ  ِ� ُ�مۡ  �

َ
 رَُهمۡ  ِ� ُ�مۡ  ِِّ�َما ّ�ِ

� َداُدوٓ لَِ�ۡ  ۖ مٗ ِِثۡ  ا ِه�ٞ  َعَذابٞ  َورَُهمۡ  ا ُ ٱ َ�نَ  ّما ١ ِّ َّ 
ۡ ٱ ِ�ََذرَ  ٰ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ر َ�َ  ٓ نتُمۡ  َما

َ
 يَِم�َ  َحّ�ٰ  هِ َعلَيۡ  أ

ُ ٱ َ�نَ  َوَما لّطيِِّب� ٱ ِمنَ  بِيَث �َۡ ٱ  لَِعُ�مۡ ِ�ُۡط  َّ
َ ٱ ِ�نّ َوَ�ٰ  ِب َغيۡ لۡ ٱ َ�َ   َمن ۦرُّسلِهِ  ِمن َتِ� َ�ۡ  َّ
 ٓ ۖ �ََشا �  َٔ َ�  ُء ِ  اِمُنوا ِ ٱب � تُؤۡ  ين ۦۚ َورُُسلِهِ  َّ �  ِمُنوا  َوَ�ّتُقوا

جۡ  فَلَُ�مۡ 
َ
ّ َ�ۡ  َوَ�  ١ َعِظيمٞ  ٌَ أ ََ ِينَ ٱ َس َّ 

ٓ  َخلُونَ َ�بۡ  ٰ  بَِما ُ ٱ مُ هُ َءاتَٮ  �َخۡ�ٗ  ُهوَ  ۦلِهِ فَضۡ  ِمن َّ
�  َما َسُيَطوّقُونَ  رُّهۡمۖ  َ�ّٞ  ُهوَ  بَۡل  رُّهم�   مَ يَوۡ  ۦبِهِ  َ�ِلُوا

ِ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ ّ َِ ٰ  َو ٰ ٱ ُث ِميَ� ٰ رّسَ�  ٱوَ  تِ َ�
َ
ُ ٱوَ  ِض� �ۡ� َّ 

 ﴾١ َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما
 

174. Ин буд, ки бо неъмат ва фазле аз ҷониби 
Худованд баргаштанд, дар ҳоле ки ҳеҷ бадӣ 
(ва осебе) ба онҳо нарасида буд ва (онҳо 
ҳамчунон хушнудӣ ва) ризои Худоро талаб 
намуданд. Ва Худованд дорои фазли бузург 
аст.  
175. Ин шайтон аст, ки шуморо аз пайравони 
худ метарсонад. Пас ҳеҷ гоҳ аз онҳо натарсед 
ва аз Ман битарсед, агар мўъмин ҳастед. 
176. Ва онҳое, ки дар роҳи куфр мешитобанд, 
туро ҳаргиз маҳзун насозанд. Онҳо ҳеҷ зараре 
ба Худо намерасонанд. Худованд мехоҳад, ки 
онҳоро дар охират бенасиб гардонад ва 
барояшон азоби бузург аст.  
177. Онҳое, ки куфрро ба ивази имон 
харидаанд, ба Худо ҳеҷ зараре намерасонанд 
ва барояшон азоби дарднок аст.  
178. Касоне, ки кофир шудаанд, гумон 
набаранд, ки он мўҳлате, ки (дар зиндагонӣ) 
барои онҳо медиҳем, дар ҳақиқат, барояшон 
хуб аст. Мо дар воқеъ, барои он ба онҳо 
мўҳлат медиҳем, ки бар гуноҳашон 
биафзоянд ва барои онҳо азоби хорсозанда 
аст. 
179. Худовандро суннат чунин нест, ки 
мўъминонро бар он ҳоле ки шумо дар он 
ҳастед, боқӣ гузорад, то он ки нопокро аз пок 
ҷудо созад. Ва чунин ҳам набудааст, ки Худо 
шуморо бар ғайб огоҳ созад, валекин Худо 
касеро (барои дарёфти ғайби худ) бихоҳад, аз 
паёмбаронаш бармегузинад. Пас ба Худо ва 
фиристодагони Ў имон оваред! Ва агар имон 
биоваред ва тақво намоед, ҳатман, бароятон 
аҷри бузург аст. 
180. Ва онҳое, ки нисбат ба он чи Худо аз 
фазли Хеш ба онҳо додааст, бухл меварзанд, 
ҳаргиз онро барои худ хайр напиндоранд, 
балки он барояшон бад ва зиёнбор аст. Зуд 
аст ҳамон чизеро, ки нисбат ба он бухл 
варзидаанд, дар рўзи қиёмат ба сурати тавқе 
бар гарданашон овехта мешавад. Ва мероси 
(мулки) осмонҳо ва замин аз они Худост ва 
Худо ба он чи анҷом медиҳед, огоҳ аст. 
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ُ ٱ َسِمعَ  ّلَقدۡ ﴿ ِينَ ٱ َل قَوۡ  َّ � قَارُوٓ  َّ َ ٱ ِِنّ  ا َّ 
غۡ  نُ َوَ�ۡ  فَقِ�ٞ 

َ
ٓ أ �  َما تُُب َسنَكۡ  ُءۘ نِيَا  لَُهمُ وَ�َتۡ  قَارُوا

 ٱ
َ
�ۡ� ٓ �  ُل َوَ�ُقو َحقّٖ  بَِغۡ�ِ  ءَ بِيَا  َعَذاَب  ذُوقُوا

ٰ  ١ َِ�قِ �َۡ ٱ يۡ  قَّدَمۡت  بَِما رَِك َ�
َ
نّ  ِديُ�مۡ �

َ
 َوأ

َ ٱ ِينَ ٱ ١ َعبِيدِ لِّلۡ  بَِظّ��ٖ  َس لَيۡ  َّ � قَارُوٓ  َّ  ِِنّ  ا
َ ٱ ٓ َِِ�ۡ  َعهِدَ  َّ ّ�  نَا

َ
ََُسولٍ  ِمنَ نُؤۡ  � ِ   َحّ�ٰ  ر

ۡ
 تِيَنَايَأ

 َۡ   �َانٖ بُِق
ۡ
ۗ ٱ ُ�لُهُ تَأ ٓ  قَدۡ  قُۡل  َّاُر  رُُسلٞ  َءُ�مۡ َجا

ِ  ِ� َ�بۡ  ّمِن ِ  ِت يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱب ِيٱَو�  فَلِمَ  تُمۡ قُلۡ  َّ
 فَإِن ١ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنتُمۡ  ِِن تُُموُهمۡ َ�تَلۡ 

ٓ  لَِك َ�بۡ  ّمِن رُُسلٞ  ُكّذَِب  َ�َقدۡ  َكّذبُوكَ   ُءوَجا
 ِ ۡ ٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ  رّز�َُِ ٱوَ  ِت يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱب  ُ�ّ  ١ ُمنِ�ِ ر

ٓ ذَ  ٖس َ�فۡ  ۡ ٱ �َِقةُ ا ُجوَرُ�مۡ  نَ تَُوّفوۡ  يّ�َما ِت� َموۡ ر
ُ
 أ

دۡ  َّارِ ٱ َعنِ  زِحَ زُحۡ  َ�َمن َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ 
ُ
 ِخَل َوأ

ۗ  َ�َقدۡ  ّنةَ �َۡ ٱ ٓ ّ��ۡ ٱ ةُ يَوٰ �َۡ ٱ َوَما فَاَز  عُ َمَ�ٰ  ِِّ�  يَا
ورِ لۡ ٱ َُ ُبۡ ۞ ١ ُغ مۡ  ِ�ٓ  لَُونّ َّ

َ
ٰ أ  لُِ�مۡ َ�

نُفِسُ�مۡ 
َ
ِينَ ٱ ِمنَ  َمُعنّ سۡ َولَتَ  َوأ َّ  � وتُوا

ُ
 أ

ِينَ ٱ َوِمنَ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َّ  َ�ۡ
َ
� ُ�وٓ أ  ا

ذٗ 
َ
� تَۡص  ين �ۚ َكثِ�ٗ  ىأ وا ُ�ِ  � ٰ  فَإِنّ  َوَ�ّتُقوا  رَِك َ�

 ٱ مِ َعزۡ  ِمنۡ 
ُ
ورِ ۡ� ُِ ١﴾ 

181. Дар ҳақиқат, Худо сухани онҳоеро, ки 
гуфтанд: Худо фақир (ва ниёзманд) ва мо 
сарватманд (ва бениёз) ҳастем, шунид ва он 
чиро, ки гуфтаанд, хоҳем навишт ва ба 
ноҳақ куштани паёмбаронро низ ва (ба 
онҳо) мегўем: Акнун азоби сўзонро 
бичашед! 
182. Ин ба сабаби он аъмолест, ки аз пеш 
барои худ фиристодаед ва Худо нисбат ба 
бандагонаш ситамгор нест. 
183. Онҳо ҳамон кофироне мебошанд, ки 
гуфтанд: Худо, дар ҳақиқат, ба сўи мо аҳде 
ниҳодааст, ки ба ҳеҷ паёмбаре имон 
наоварем, то он ки қурбоние биоварад, ки 
онро оташ бихўрад. Бигў: Воқеан ҳам, 
паёмбароне пеш аз ман бо далелҳои 
равшане ба сўи шумо омаданд ва он 
чизеро, ки гуфтед, низ бароятон оварданд. 
Пас чаро онҳоро куштед, агар рост мегўед? 
184. Агар туро (дар ин бора) дурўғ 
бишуморанд, дар ҳақиқат, паёмбарон (-и 
дигаре низ) пеш аз ту (аз ҷониби онҳо) 
дурўғ шуморида шуданд, ки бо далелҳои 
равшан ва саҳифаҳо ва китоби рўшангаре 
(ба сўи онҳо) омада буданд. 
185. Ҳар нафс (-и зиндае, ки дар ҷаҳон вуҷуд 
дорад, ногузир) чашандаи марг аст ва 
ҳатман, дар рўзи қиёмат аҷрҳоятон пурра 
ба шумо дода мешавад. Касе (дар он рўз) аз 
оташ наҷот дода ва ба ҷаннат дароварда 
шавад, воқеан ҳам, ў пирўз гаштааст. Ва 
ҳаёти дунёҷуз матоъи ғурур (ва мояи фиреб 
хўрдан) намебошад. 
186. Шумо яқинан, дар молҳо ва 
нафсҳоятон озмоиш мешавед ва аз касоне, 
ки пеш аз шумо ба онҳо китоб дода 
шудааст ва аз онҳое, ки ширк овардаанд, 
озори бисёре мешунавед, ва(ле) агар сабр 
ва тақво намоед, ин (кор) аз корҳои муҳкам 
ва боазимат аст. 
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َخذَ  يذۡ ﴿
َ
ُ ٱ أ ِينَ ٱ قَ مِيَ�ٰ  َّ َّ  � وتُوا

ُ
 َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

ُبَّيِنُّنهُ  ٓ  َ�نَبَُذوهُ ۥ تُُمونَهُ تَ�ۡ  َوَ�  رِلّناِس ۥ َّ  ءَ َوَرا
وۡ شۡ ٱوَ  ُظُهورِهِمۡ  َ�َ �  َما َس فَبِئۡ  قَلِيٗ�ۖ  اَ�َمنٗ  ۦبِهِ  ا

ونَ �َشۡ  ُ�َ ١  �َ  ۡ�َ ّ ََ ِينَ ٱ َس  بَِمآ  ََُحونَ َ�فۡ  َّ
 � تَوا

َ
ن ّوُ�ِحّبونَ  �

َ
� َ�فۡ  رَمۡ  بَِما َمُدوا� ُ�ۡ  أ  فََ�  َعلُوا

 َعَذاٌب  َورَُهمۡ  َعَذاِب� لۡ ٱ ّمِنَ  بَِمَفاَز�ٖ  َسبَّنُهمَ�ۡ 
ِ�مٞ 

َ
ِ  ١ أ ّ َِ لۡ  َو ٰ رّسَ�ٰ ٱ كُ ُِ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ُ ٱوَ  ِض� �ۡ� َّ 

 ٰ َ�َ  ِ ٌَ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ّ ٰ رّسَ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  ِِنّ  ١ قَِدي  ِت َ�
 ٱوَ 

َ
ٰ � ََّهارِ ٱوَ  لِ ّ�ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� و�ِ�  تٖ َ�

ُ
ِ�ّ 

 ٱ
َ
ِينَ ٱ ١ بِ َ�ٰ لۡ ۡ� ونَ يَذۡ  َّ َُ َ ٱ ُك  امٗ قَِ�ٰ  َّ

ٰ  اَوُ�ُعودٗ  ونَ  ُجنُو�ِهِمۡ  َوَ�َ َُ  قِ َخلۡ  ِ�  َو�َتََفّك
 ٱوَ  تِ َ�ٰ رّسَ�ٰ ٱ

َ
 َذاَ�ٰ  َت َخلَقۡ  َما َرّ�نَا ِض �ۡ�

 َرّ�نَآ  ١ َّارِ ٱ َعَذاَب  فَقِنَا نَكَ َ�ٰ ُسبۡ  ِطٗ� َ�ٰ 
خۡ  َ�َقدۡ  َّارَ ٱ ِخلِ تُدۡ  َمن ِِنّكَ 

َ
 َوَما ۥۖ تَهُ َز�ۡ أ

 ٰ َّ نَصارٖ  مِنۡ  لِِم�َ رِل
َ
ٓ  ١ أ  نَاَسِمعۡ  ِِّ�نَا ّرّ�نَا

نۡ  نِ يَ�ٰ رِۡ�ِ  ُ�نَادِي اُمنَادِيٗ 
َ
�  أ ّ�ُِ�مۡ  َءامِنُوا ََ ِ  ب

 �َ َٔ  ۚ َۡ غۡ ٱفَ  َرّ�نَا اَمّنا َا فِ َۡ  ذُنُو�َنَا ََ  َ�ّنا َوَ�ّفِ
 ٱ َمعَ  َوتَوَّ�نَا اتِنَا َٔ َسّ�ِ 

َ
ارِ بۡ ۡ�  َما وََءاتِنَا َرّ�نَا ١ ََ

ٰ  وََعدّ�نَا ۡ  َوَ�  رُُسلِكَ  َ�َ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  زِنَاَُ
ۡ  َ�  ِِنّكَ  ۡ ٱ لُِف َُ  ﴾١ ِميَعادَ ر

187. Ва он замонеро ба ёд овар, ки Худо аз 
аҳли Китоб  паймон гирифт: Ҳатман онро 
барои мардум баён менамоед ва онро 
китмон наменамоед. Пас аз он он (аҳд)-ро 
ба пушташон партофтанд ва ба ҷои он 
баҳои ночизеро хариданд. Ва чӣ бад аст он 
чизе, ки онро ба ҷои аҳди Худо мехаранд!  
188. Ҳаргиз онҳоеро, ки ба кардаҳои худ 
сархушӣ менамоянд ва дўст медоранд, ки 
ба нокарда ситоиш шаванд, ҳаргиз онҳоро 
аз оташ наҷотёфта напиндор ва барои онҳо 
азоби дарднокест. 
189. Ва мулк (ва фармонравоии) осмонҳо ва 
замин аз они Худост ва Худо бар ҳар чизе 
тавоност. 
190. Албатта, дар офариниши осмонҳо ва 
замин ва дигаргуншавии шабу рўз оятҳо (ва 
нишонаҳое) барои соҳибхирадон аст. 
191. Барои онҳое, ки Худоро истода, 
нишаста ва бар паҳлўҳояшон зикр 
менамоянд ва дар офариниши осмонҳо ва 
замин меандешанд (ва) мегўянд: 
Парвардигоро, ин (ҳама)-ро беҳуда 
наофаридаӣ, пок астӣ Ту (аз ин ки чизеро 
бар беҳуда биофарӣ). Пас моро аз азоби 
оташ нигаҳ дор! 
192. Парвардигоро! Касеро Ту ба оташ 
дароварӣ, воқеан ҳам, ўро хор (ва расво) 
намудаӣ ва золимонро ҳеҷёвар (ва 
мададгоре) набошад. 
193. Парвардигоро! Мо дар ҳақиқат, 
мунодиеро шунидем, ки ба сўи имон фаро 
мехонд ва мегуфт: Ба Парвардигоратон 
имон оваред! Мо имон овардем. 
Парвардигоро, пас гуноҳони моро биомурз 
ва аз мо бадиҳоямонро маҳв гардон ва моро 
ҳамроҳи некон бимирон! 
194. Парвардигоро ва он чиро, ки бо забони 
паёмбаронат барои мо ваъда намудӣ, ба мо 
ато кун ва моро дар рўзи қиёмат хор 
нагардон! Ту ҳеҷ гоҳ ваъдаро хилоф 
намекунӣ! 
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ّ�ِ  َرّ�ُهمۡ  رَُهمۡ  تََجاَب سۡ ٱفَ ﴿
َ
ِضيعُ  َ�ٓ  �

ُ
 َ�َمَل  أ

ٍَ  ّمِن ّمِنُ�م ِملٖ َ�ٰ  وۡ  ذََك
َ
�  أ نَ�ٰ

ُ
 ُضُ�مَ�عۡ  أ

ِينَ ٱفَ  ٖض� َ�عۡ  ّمِنۢ  َّ  � وا َُ خۡ  َهاَج
ُ
� َوأ  مِن َُِجوا

�  َِهِمۡ دَِ�ٰ  وذُوا
ُ
ٰ  َسبِيِ�  ِ�  َوأ � َوَ� �  تَلُوا  َوقُتِلُوا
نّ  ََ َ�ّفِ

ُ
دۡ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  مۡ هُ َ�نۡ  َ�

ُ
 ِخلَّنُهمۡ َوَ�

 ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن َِيَ�ۡ  ٖت َجّ�ٰ 
َ
 ّمِنۡ  اثََوابٗ  َُ َ�ٰ نۡ ۡ�

ِۚ ٱ ِعندِ  ُ ٱوَ  َّ  َ�  ١ ََّوابِ ٱ نُ ُحسۡ  ۥِعنَدهُ  َّ
نَّك  َّ ِينَ ٱ َ�َقّلُب  َ�ُغ َّ  � وا َُ  ١ دِ َ�ٰ ۡ�ِ ٱ ِ�  َ�َف

  �ُمّ  قَلِيلٞ  عٞ َمَ�ٰ 
ۡ
ٰ َمأ ۡ ٱ َس َو�ِئۡ  َهنُّمۖ جَ  ُهمۡ َوٮ  ِمَهادُ ر

ِينَ ٱ ِ�نِ َ�ٰ  ١ � ّ�َقوۡ ٱ َّ  تٞ َجّ�ٰ  رَُهمۡ  َرّ�ُهمۡ  ا
 ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن َِيَ�ۡ 

َ
 نُُزٗ�  �ِيَها ِ�ِينَ َ�ٰ  َُ َ�ٰ نۡ ۡ�

ِۗ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  ِ ٱ ِعندَ  َوَما َّ ارِ بۡ لِّۡ�َ  َخۡ�ٞ  َّ ََ ١ 
هۡ  ِمنۡ  ينّ 

َ
ِ  ِمنُ ؤۡ يُ  رََمن بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ ِ ٱب َّ  ٓ  َوَما

نزَِل 
ُ
ٓ  ُ�مۡ َِِ�ۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
ِ  ِشعِ�َ َ�ٰ  ِهمۡ َِِ�ۡ  أ ّ َِ 

ونَ �َشۡ  َ�  ِ ٱ تِ َ�ٰ � َ�ُ ٰ  قَلِيً�ۚ  اَ�َمنٗ  َّ ََ و�
ُ
 �َِك أ

جۡ  رَُهمۡ 
َ
َ ٱ ِِنّ  َر�ِِّهۡمۗ  ِعندَ  َُُهمۡ أ  َ�ِ�عُ  َّ

ٰ  ١ َساِب ۡ�ِ ٱ ّ�َهاََ
َ
ِينَ ٱ َ � َءاَمنُ  َّ � ۡص ٱ وا وا ُ�ِ 

 � وا َُ ِ �  َوَصاب � ٱوَ  َوَرابُِطوا َ ٱ ّ�ُقوا  لََعلُّ�مۡ  َّ
 ﴾٢ لُِحونَ ُ�فۡ 

195. Пас Парвардигорашон низ дуъои 
онҳоро иҷобат намуд, ки Ман ҳаргиз ҳеҷ 
амали амалкунандаеро аз шумо, хоҳ мард 
бошад, хоҳ зан, зоеъ намегардонам, зеро 
ҳарду аз якдигар мебошед. Пас касоне, ки 
ҳиҷрат намудаанд ва аз диёри худ берун 
ронда шудаанд ва дар роҳи Ман озор дода 
шудаанд ва (дар ин роҳ) мубориза бурдаанд 
ва кушта шудаанд, албатта, бадиҳои онҳоро 
маҳв менамоям ва онҳоро ба боғҳои 
(биҳиште) дохил мегардонам, ки аз зери 
дарахтони он наҳрҳо (-и об) равонанд. Ин 
подоше аз назди Худост ва дар назди Худо 
хуб подош аст. 
196. Гаштугузори онҳое, ки кофир шудаанд, 
дар шаҳрҳо туро (аз талаби ҳақ) фирефта 
насозад.  
197. Он матоъ (ва баҳраи) андаке аст ва пас 
аз он маъво (-и абадӣ)-ашон ҷаҳаннам 
мебошад ва он оромгоҳи баде аст! 
198. Вале онҳое, ки тақвои 
Парвардигорашонро намудаанд, барояшон 
боғҳоест, ки аз зери дарахтони он наҳрҳо (-
и об) равон аст (ва онҳо) ҷовидона дар он 
ҳастанд. Он меҳмондориест аз назди Худо 
ва он чи дар назди Худо аст, барои 
некўкорон беҳтар аст. 
199. Ва албатта, аз миёни аҳли Китоб 
ҳастанд одамоне, ки ба Худо ва ба он чи ба 
сўи шумо ва ба сўи онҳо нозил гардидааст, 
имон меоваранд, дар ҳоле ки барои Худо 
хошеъ ҳастанд (ва) ба оятҳои Худо баҳо (ва 
баҳраҳо)-и ночизеро намехаранд. Аҷр (ва 
подош)-и онҳо дар назди 
Парвардигорашон мебошад. Худо, бешак, 
тезҳисоб аст. 
200. Эй касоне, ки имон овардаед, сабр ва 
пойдорӣ намоед ва барои мубориза (дар 
роҳи ҳақ ҳамеша) омода бошед ва тақвои 
Худоро намоед, то растагор гардед! 

 


