یادداشت ترتیب کننده
=====================================================================================
خواندن  ،فهميدن و عمل كردن قران مجيد ایجاب بدست آوردن شناختى كلى و اجمالى نسبت به كل این
كتاب مبارك و محتواى سوره هاى آن ميباشد وشاید حداقل كارى است كه براى هر مسلمان ضرورى است
در جامعه ما اكثر مردم كالم خداوند سبحان تعالى یعنى قران حکيم را تالوت مى كنند ولى معنى و مفهموم
آنرا به نسبت نه دانستن زبان عربى نمى دانند .اعتقاد به اسالم و ناآشنائى نسبت به كالم الله مجيد و نه
داستن از احکام الهى در عصر حاضر كه هر روز به شمار باسوادان افزوده مى شود ،به نظر من كار درستى
نيست ،بنابران وظيفه یك مسلمان ،نسبت به قرآن كریم آنست كه این كتاب آسمانى را كه مجموعه وحى
الهى و پيام هاى خداوند به پيامبر بزرگ اسالم محمد (صل الله و عليه وسلم) و حاوى دین اوست ،در مرتبه
اول بتواند درست بخواند ،از آن پس ،معنى آیات و مفهوم سوره های آنرا را درك كند و در مرحله سوم به
دستورات قرآن عمل كند و در عمل هم اخالص داشته باشد.
هدف من از تنظيم ،ترتيب و در آوردن مجموعه ای « ترجمه و تفسير قرآن مجيد » كه توسط جناب صباح
الدین كشککى و جناب محمد صدیق راشد سلجوقى كه به زبان بسيار سليس و روان فارسى دری نوشته
شده است و در سایت انترنتى اسالمى بينات به نشر رسيده است ،به فرمت پى دی اف ( )PDFاین است كه
مردم عام ،عالقه مندان و بخصوص جوانان عزیز ما به آسانى بتوانند بيشتر یک شناخت اجمالى از این كتاب
بزرگ داشته باشند.
این ترجمه و تفسير مختصر بصورت ای بوک یا پى دی اف ( )PDFترتيب گردیده است كه حاوی مقدمه و
پيش گفتار مولفين آن و همچنان دارای فهرست یا بوک مارک ( )Bookmarkمى باشد كه خواننده گرامى
مى تواند جزء ها و سوره های قرآن مجيد را به آسانى ردیابى و پيدا نماید.
منابع این مجموعه:
متن سوره و ترجمه آن از سایت انترنتى اسالمى بينات ( )http://bayyinat.org/?page_id=51كاپى
شده است.
وجه تسميه و شرح سوره ها از «تفسير انوار القرآن» نوشته جناب عبدالرووف مخلص و «صفوةالتفاسير»
نوشته محمد على صابونى و ترجمه سيد محمد طاهر حسينى گرفته شده است.
خدایا چنان كن سر انجام كار  ------كه تو خشنود باشى و ما رستگار
و من الله توفيق
دوكتور خواجه روح الله صدیقى

شرح ترجمه صباح الدین کشککی و محمد صدیق راشد سلجوقی
=====================================================================================
معرفى این ترجمه و تفسير از جانب سایت انترنتى «بينات» به شرح زیر ميباشد:
این ترجمه برگرفته از اثر « قرآن مجيد :ترجمه و تفسير » مى باشد كه در سال  1366از جانب شورای
ثقافتى جهاد افغانستان در شش جلد به نشر رسيد .این اثر در واقع ترجمۀ تفسير عبدالله یوسف على –
مترجم مشهور هندی – است كه به زبان اگليسى به نشر رسيده بود .ترجمه كشککى و سلجوقى به زبان
بسيار سليس و روان فارسى دری نوشته شده است ،كه كمتر نظير آنرا در ميان ترجمه های معاصر قرآن
مجيد سراغ داریم .در زیر پيشگفتار صباح الدین كشککى (مترجم) و محمد صدیق راشد سلجوقى (مدقق) را
نقل مى كنيم ،كه سرگذشت و روزگاران دشواری را كه برای تکميل این اثر پشت سر گذشتانده اند بيان
ميکنند.
در سایت انترنتى اسالمى بينات » « http://bayyinat.orgشما ميتوانيد این ترجمه و تفسير را بصورت
آنالین هم مطالعه فرماید .

پیشگفتار مترجم
=====================================================================================
من ترجمه و تفسير قرآن مجيد را كه عبدالله یوسف على آنرا به رشتۀ تحریر درآورده است از سال  1336به
این طرف تحت مطالعه خویش قرار داده ام .انگيزه اصلى كه مرا در اتخاذ تصميم ترجمۀ این اثر – عالوه بر
مطالعه و تعمق در آیات قرآن – واداشت حوادث دلچسپى بود كه طى آن نصرانيان ميکوشيدند محصلينى را
كه در امریکا مصروف تحصيل بودند به دین مسيحى تحریف شدۀ خود معتقد سازند .و من ،به مطالعه و
تدارک اسناد مى پرداختم تا از دین خود دفاع كنم ،و به همين سلسله بود كه با اثر عبدالله یوسفعلى آشنا
شدم.
در سال  1352یک فهرست اعالم و مطالب قرآن مجيد را زیر كار گرفتم ،تا آنرا بشکل یک اثر جداگانه به
نشر رسانم .در این فهرست ،باز هم از ترجمه و تفسير عبدالله یوسف على استفاده زیاد كردم .سپس به
ترجمۀ پيشگفتارها و خالصه هایى پرداختم كه یوسف على در آغاز هر سوره یا شروع یک مبحث جدید در
همان سوره نوشته است .و بدین ترتيب ،بالتدریج و قدم به قدم خداوند با من كمک ميکرد تا فهمى را كه
من از كتاب او بدست مى آوردم به دیگران نيز از طریق یک اثر انتقال بدهم.
در ثور سال  ،1357كمونستها مرا زندانى ساختند .در زندان ،برادر عبدالغفور پروانى ،استاد علوم طبيعى در
ليسۀ حربى مهتاب قلعه یک نسخه ترجمه و تفسير عبدالله یوسف على را برای خود از منزلش خواسته بود.
من از طرف شب این اثر را ميخواندم .خداوند برایم لطف كرد و جرئت داد تا در عالم بى اسبابى و خطرناک
محبس به ترجمه و تفاسير قرآن مجيد از روی متن انگليسى یوسفعلى بپردازم .در محبس ،ترجمه و تفسير
چاپ كابل ،ترجمۀ شاه ولى الله دهلوی ،و نسخه های خالصه شده ای از تفسير كشف االسرار خواجه عبدالله

انصاری نيز به دسترس ما زندانيان قرار داشت .در اول ،ترجمه های خود را به كاغذهایى كه توسط محافظين
مخفيانه از شهر خریداری ميشد مى نوشتم .ولى بالتدریج حجم این كاغذها زیاد ميشد ،كه حفظ آنها به
ترتيبى كه مسئولين محبس پى نبرند كار دشوار و حتى غيرممکن شد .باالخره قلمِ پنسل را خيلى كوچک
ساختم ،تا در صورت تالشى آنرا در سوراخى از دیوارهای اتاق – كه هنوز روی خشت های آن پلستر نشده
بود – مخفى دارم .ترجمه را در حواشى نسخۀ قرآن مجيدی كه در آن ترجمه شاه ولى الله دهلوی درج
گردیده بود مى نوشتم .و بعد از اینکه حواشى سفيد آن نسخه تمام شد ،یک هم اتاقم نسخه قرآن مجيد
خودش را به من داد تا در حواشى سفيد آن تراجم خود را با خط بسيار باریک بنویسم .شبانگاه بر آن كار
ميکردم.
حاال كه خاطرات آن دوره و بيدارخوابى های خود را بياد مى آورم و جرئتى را كه به خرج ميدادم ،تا با وجود
مراقبت شدید مقامات محبس به این نوع كار دوام بدهم ،خوب احساس ميکنم كه لطف خداوند با من همراه
بوده است .لطفى كه از دربار او استدعا ميکنم در حق من دوام بدهد ،تا این كار بزرگ و مقدس را به پایان
رسانم.
در محبس ،من ترجمۀ تفاسير  24پارۀ قرآن پاک را به اتمام رسانيده ،كار باقيماندۀ تفسير ،ترجمۀ تحت
اللفظى و پاک نویس همه ترجمه و تفسير را تا سال  1362به پایان رسانيدم .لطف خداوند با من همراه بود
كه قسمت های كار شده این اثر را در سال  1359از كبير مقامات حکومت كفر و الحاد كابل از كشور خارج
سازم .با من یک تن از كاركنان شركت هوایى آریانا كمک كرد تا كاغذهای خود را از كابل بيرون سازم.
در سال  ،1360با برادر محمد صدیق راشد سلجوقى – رئيس سابق فخرالمدارس هرات و مدیر شعبه تأليف
و ترجمۀ ریاست علوم دینى وزارت معارف ،و شخص شناخته شده ای در حلقه های معارف و علمای كشور –
افتخار دوستى حاصل كردم .و او قبول كرد تا اوراق مرا تدقيق كند .مدتى در حدود دونيم پاره را با هم
مشتركاً تدقيق كردیم .سپس ،در حاليکه تمام اوراق را برای او گذاشتم ،خودم برای تحقيق دربارۀ اثر خود به
نام « دهۀ قانون اساسى » عازم امریکا شدم .برادر راشد سلجوقى تقریباً بيست پاره را تدقيق كرده بود كه من
ک ما دو ،از سر مورد
به اسالم آباد بازگشتم .ولى فيصله كردیم اوراق را یک بار دیگر طى جلسات مشتر ِ
تجدید نظر و تدقيق قرار بدهيم .سپس این متون را جناب مولوی محمود درسوال و جناب مولوی نظام
الدین نافع تدقيق نمودند.
ما بر هر كلمه ،هر عبارت و هر مطلب ترجمه خود ،تا حدی كه توان بشر اجازه داده است ،غور كرده ایم .و به
اكثر منابع و مآخد معتبر و قبول شده مراجعه كرده ایم .ترجمه و تفسير عبدالله یوسف على را اساس قرار
داده ،ولى هر كالم و هر عبارت و هر مطلب او را از قالب تدقيق و مقایسه با متونى كه نزد ما قابل قبول بوده
است كشيده ایم .در هرجایى كه به فکر ما مترجم از جمهور علما عدول كرده به تصحيح و توضيح الزم
پرداخته ایم .بنابرآن ميتوان گفت كه این ترجمه در حقيقت یک ترجمه محض نى ،بلکه توأم با تدقيق بيشتر
در آن ميباشد.

در ترجمه آیات قرآن مجيد ،ما اساس كار خود را به حفظِ امانت متن عربى قرار داده ،در چوكات آن سالمت
ن آن با
كالم را به زبان دری نيز رعایت كرده ایم .و برای اینکه جمالت ترجمه از نگاه متبدا و خبر و وفق داد ِ
روح مطلب عربى عياد گردد ،توضيحاتى را در ميان قوسين اضافه كرده ایم .عبدالله یوسف على ميگوید:
تفسير آیات قرآن مجيد را به سبک « تفسير روان » كرده است .بدین معنى كه صرف كوشيده معنى آیات و
كلمات را طوری توضيح كند كه در فهميدن معنى آن كمک نماید .او قصداً از توضيحات مزید خودداری
كرده است.
من از خوردی كه پدر مرحومم موالنا برهان الدین كشککى در رأس هيأتى از علما به ترجمه و تفسير قرآن
مجيد به زبان پشتو اشتغال داشتند ،و هر وقت شب كه از خواب بيدار ميشدم ،مى دیدم كه او همچنان بر
ميز كار خود نشسته و كتب زیادی او را احاطه كرده به نوشتن مشغول است ،در خود مراقى را پرورش داده
ام تا من مصدر خدمتى به برادران و خواهران مسلمان خود شوم .من اگرچه در علوم دینى تخصصى ندارم،
ولى خود را شدیداً تحت یک نظم و دقت قرار دادم ،تا این كار بس بزرگ را به كمک دوستى چون راشد
سلجوقى بسر رسانم .و ما حصل كار من چيزی باشد كه برای فهميدن قرآن مجيد خالیى را كه در جامعه
وجود دارد تا حد ممکن رفع سازد .و من الله توفيق
صباح الدین كشککى
حوت 1365

پیشگفتار محمد صدیق راشد سلجوقی (مدقق)
=====================================================================================
برادر صباح الدین كشککى ،یک دوره از زندگى خود را وقف مطالعه ،ترجمه و تدقيق تفسير قرآن مجيد كرده
اند .بعد ازینکه او دورۀ اولِ قسمتى ازین كار با ارج و مفيد را بسر رسانيد ،من بحيث مدقق ترجمه او در كنار
او بوده ام.
ما در آغاز تدقيق به منابع بسيار محدودی دسترسى داشتيم .ازین سبب ،نخستين دوره تدقيق ما آنقدر
بنيادی نبود ،و به قدر كفایت به تحقيق مطالب دسترسى نيافتيم .خوشبختانه دور دوم تدقيق این اثر با
ارزش مواجه با انکشاف كتابخانه مركزی شورای ثقافتى جهاد افغانستان به پيش مى رفت .مطالب این تفسير
را با كتب دیگری كه به دسترس ما قرار داشت تطبيق ميدادیم .و نظر شخصيت های برازندۀ فن را جستجو و
با آن كار خود را عيار ميکردیم .این كار برای ما نهایت دلچسب بود ،و در هر مرحله از این كار در واقع خود
را نيز رشد مى دادیم و بر معلومات خود مى افزودیم .ترجمه آیات قرآن مهمترین قسمت كار ما را درین
تفسير تشکيل ميداد .و من پشتِ كار ،اخالص و دقتِ نظر برادر كشککى را قابل تمجيد ميدانم .هر آیه ای را
كه ترجمه ميکردیم ،كوشش ميشد تا ترجمه همين كلمه را در تمام قسمت های گذشته قرآن مجيد

همروان بسازیم .برای آیاتى كه به مناسبت های بخصوص در قرآن مجيد تکرار ميشود ،یک لست ساختيم .و
هر باری كه به آن آیه بر مى خوردیم ،آن را به همان ترجمۀ معياری عيار ميکردیم.
اكنون بعد ازین دورۀ طوالنى ،وقتى به عقب نگاه ميکنيم ،هردوی ما خدا را شکر ميکنيم كه به كاری بس
مفيد مصروف بوده ایم ،و همچون باغبانى كه از ميوۀ نهالى كه خود بسر رسانده كام خویش را شيرین
ميسازد .بهره یابى ازین ثمره پاكيزه برای ما واقع ًا لذت بخش است.
اميدوارم قضاوت كسانيکه این كتاب را ميخوانند چنان باشد كه در ميان تفاسيریکه به زبان دری نوشته شده،
این كتاب اثر ممتاز و مفيدی باشد ،كه بتواند خالیى را كه در زمينه وجود دارد تا حدی پر گرداند .از خدا
ميخواهم ما را به راه راست رهنمون گردانيده ،از انحراف و گمراهى بركران داشته باشد.
حمَةً وَهَيِِّئْ لَنَا ِمنْ أَمْرِنَا رَشَدًا
َربَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَ ْ
محمد صدیق راشد سلجوقى
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مکى و دارای ( )۷آیه بوده و (گشاینده) معنى ميدهد .این سوره را بنام «فاتحة الکتاب» نيز یاد مى شود ،زیرا
قران با آن افتتاح شده است .فاتحه اولين سوره قرآن است ،این سوره اسامى بسياری دارد كه غالب آنها به
نحوی جایگاه باالی آن را گوشزد مى كنند .در روایات برای این سوره و قرائت آن فضيلت های بسياری نقل
شده است .خواندن سوره فاتحه در نماز مسلمانان فرض است.
======================================================================================

﴿ ﴾١بِ ْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َٰمنِ ال َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾٢ا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه ر ِّب ا ْلعال ِمين

ستایش خدای راست ،پروردگار عالميان.

﴿ ﴾٣ال َّر ْح َٰمنِ ال َّر ِحي ِم

(خدایى) كه بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم است.

﴿ ﴾٤مالِ ِك ي ْو ِم الدِّينِ

خداوند روز جزا (است).

ين
﴿ ﴾٥اِيَّاك ن ْع ُب ُد و اِيَّاك ن ْست ِع ُ

خاص ترا مى پرستيم و خاص از تو كمک ميخواهيم.

الصراط ا ْل ُم ْست ِقيم
﴿ ﴾٦ا ْه ِدنا ِّ
به ما راه راست را بنما.

﴿ِ ﴾٧صراط الَّ ِذين اَنْع ْمت عل ْي ِه ْم غ ْي ِر ا ْلمغ ُْض ِ
الضالِّين
وب عل ْي ِه ْم ولا َّ

راه كسانى را كه بر ایشان نعمت خویش را ارزانى كردهیى ،نى راه كسانى را كه مورد خشم واقع شدند و نى هم

راه گمراهان.

متن قرآن مجید از پایگاه تنزیل ( )Tanzil.netبرگرفته شده است.
ِ
متن های تفسیر نسفی و ترجمۀ کشککی و سلجوقی توسط مرکز مجازی مطالعات و احیای آثار اسالمی « بینات »  Bayyinat.orgتهیه شده اند .استفاده،
تکثیر و نشر از آنها برای مقاصد علمی ،دینی و آموزشی ،و بدون هرنوع امتیازطلبی و بهره جویی مادی ،پولی و تجارتی ،با ذکر منبع آن ،مجاز است .ترجمۀ
شاه ولی هللا دهلوی به تصحیح جناب آقای مسعود انصاری میباشد که متن آن نخست توسط گروه علمی-فرهنگی موحدین تهیه شده است .مرکز مجازی بینات این
متن را برای برنامه ذکر ) (zekrو بگونۀ منبع باز تهیه نموده است.

==================================================================

( )۲سوره بقره:
مدنى و دارای ( )۲۸۶آیه است و (گاوماده) معنى دارد .چون این سوره در برگيرنده داستان «بقره» یعنى
گاوی كه خداوند متعال بنى اسرائيل را به ذبح آن مامور كرد ميباشد بنام بقره ناميده شده است.
==================================================================

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١الم
ا.ل.م.

َٰ
اب لا ر ْيب ۛ فِي ِه ۛ ُهدًى لِّ ْل ُمتَّ ِقين
﴿ ﴾٢ذلِك ا ْل ِكت ُ

این كتاب ،در آن شکى نيست .هدایتى است برای پرهيزگاران {.}۱

{ }۱یعنى كسانيکه از خداوند ميترسند ؛

الصلاة و ِم َّما رز ْقنا ُه ْم يُن ِفقُون
﴿ ﴾٣الَّ ِذين يُ ْؤ ِم ُنون بِا ْلغ ْي ِب ويُ ِقي ُمون َّ

آنانيکه به غيب ایمان مى آرند ،و نماز خود را به تمام و كمال برپا ميدارند ،و از آنچه برای شان روزی گردانيده
ایم خرج ميکنند.

﴿ ﴾٤والَّ ِذين يُ ْؤ ِم ُنون بِما اُنزِل اِل ْيك وما اُنزِل ِمن ق ْبلِك و بِا ْلا ِخر ِة ُه ْم يُوقِ ُنون

و آنانيکه به آنچه به تو نازل گردانيده شده و به آنچه پيش از تو نازل گردانيده شده ایمان مى آرند ،و (از ته دل)

به آخرت یقين دارند.

﴿ ﴾٥اُولَٰئِك عل َٰى ُهدًى ِّمن َّربِّ ِه ْم ۛ واُولَٰئِك ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُحون

آنها از جانب پروردگارشان بر هدایت (راستين) اند ،و ایشان همين هایند رستگار.

﴿ ﴾٦ا ِ َّن الَّ ِذين كف ُروا سواءٌ عل ْي ِه ْم اَاَنذ ْرت ُه ْم اَ ْم ل ْم تُن ِذ ْر ُه ْم لا ُي ْؤ ِم ُنون

بدون شک ،كسانى كه كافرند { }۱به ایشان یکسان است ،خواه ایشان را اخطار بدهى یا اخطار ندهى ،ایشان
ایمان نمى آورند.

{ }۱ایمان ندارند ؛

اب ع ِظي ٌم
﴿ ﴾٧ختم اللَّ ُه عل َٰى قُلُو بِ ِه ْم وعل َٰى س ْم ِع ِه ْم ۛ وعل َٰى اَ ْبصارِ ِه ْم ِغشاو ٌة ۛ ول ُه ْم عذ ٌ

خداوند بر دلهای شان و بر گوش های شان مهر نهاده است ،و بر چشمان شان پرده ایست ،و برای آنان عذاب

بزرگى است.

س من يقُولُ ام َّنا بِاللَّ ِه و بِا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر وما ُهم بِ ُم ْؤ ِم ِنين
﴿ ﴾٨و ِمن ال َّنا ِ

از (جمله) مردمان كسانى اند كه ميگویند « به خداوند و به روز آخرت ایمان آوردیم » و ایشان (در حقيقت)

ایمان ندارند.

﴿ُ ﴾٩يخا ِد ُعون اللَّه والَّ ِذين ام ُنوا وما يخْ د ُعون ا ِ َّلا اَنفُس ُه ْم وما يشْ ُع ُرون

(ایشان چنين ميپندارند كه) خدا و مؤمنان را فریب ميدهند ولى در واقع جز خویشتن (كسى دیگر) را فریب

نميدهند .و (این موضوع را) درک نميکنند.

اب اَلِي ٌم بِما كانُوا ي ْك ِذبُون
ض فزاد ُه ُم اللَّ ُه مر ًضا ۛ ول ُه ْم عذ ٌ
﴿ ﴾١٠فِي قُلُو بِ ِهم َّمر ٌ

در دلهای شان بيماری است و خداوند بيماری شانرا افزوده است .و برای ایشان عذاب دردناكى است به سبب
آنکه دروغ ميگفتند.

ض قالُوا اِنَّما ن ْح ُن ُم ْصلِ ُحون
﴿ ﴾١١و اِذا قِيل ل ُه ْم لا تُ ْف ِس ُدوا فِي ا ْلاَ ْر ِ

و هنگاميکه به ایشان گفته شود « در زمين فساد نکنيد » ،مى گویند « به تحقيق كه ما اصالح كنندگانيم» .

﴿ ﴾١٢اَلا اِنَّ ُه ْم ُه ُم ا ْل ُم ْف ِسدُون ول َٰ ِكن َّلا يشْ ُع ُرون

آگاه باشيد ،به تحقيق كه همين هایند مفسد .اما (این موضوع را) درک نميکنند.

السفهاءُ ۛ اَلا اِنَّ ُه ْم ُه ُم ُّ
اس قالُوا اَنُ ْؤ ِم ُن كما امن ُّ
السفهاءُ
﴿ ﴾١٣و اِذا قِيل ل ُه ْم ا ِم ُنوا كما امن ال َّن ُ
ول َٰ ِكن لَّا ي ْعل ُمون

و هنگاميکه به ایشان گفته شود « ایمان آورید طوریکه این مردم (یعنى یاران پيامبر صلى الله عليه وسلم) ایمان

آورده اند » ،ميگویند « آیا ما ایمان آوریم طوریکه این بيخردان ایمان آورده اند؟ » آگاه باشيد ،به تحقيق كه
ایشان اند بيخرد ،اما نميدانند.

﴿ ﴾١٤و اِذا ل ُقوا الَّ ِذين ام ُنوا قالُوا ام َّنا و اِذا خل ْوا اِل َٰى شي ِاطينِ ِه ْم قالُوا اِنَّا مع ُك ْم اِنَّما ن ْح ُن ُم ْست ْه ِزُُون

و هنگاميکه با مؤمنان مالقات مى كنند ،مى گویند « ما ایمان آورده ایم » .ولى هنگاميکه با شيطانهای خود تنها

شوند ،ميگویند « ما اصالً با شما هستيم ،ما (صرف) (مسلمانان را) تمسخر ميکنيم» .

﴿ ﴾١٥اللَّ ُه ي ْست ْهز ُِئ بِ ِه ْم وي ُم ُّد ُه ْم فِي طُغْيانِ ِه ْم ي ْعم ُهون

خداوند به ایشان جزای استهزای شانرا ميدهد ،و ایشان را در سركشى شان مهلت ميدهد تا سرگردان بمانند.

الضلالة بِا ْل ُهدىَٰ فما ر بِحت تِّجارتُ ُه ْم وما كانُوا ُم ْهت ِدين
﴿ ﴾١٦اُولَٰئِك الَّ ِذين اشْ تر ُوا َّ

آنها كسانى اند كه گمراهى را به هدایت خریده اند .پس تجارت شان سودی نکرد و ایشان رهياب نيستند.

﴿ ﴾١٧مثلُ ُه ْم كمث ِل الَّ ِذي ْاست ْوقد نا ًرا فل َّما اَضاء ْت ما ح ْول ُه ذهب اللَّ ُه بِ ُنورِ ِه ْم وترك ُه ْم فِي
ظُلُم ٍ
ات َّلا يُ ْب ِص ُرون

مثال ایشان مثال كسى است كه آتشى افروخت ،پس چون (آن آتش) اطراف او را روشن كرد ،خداوند روشنى

ایشانرا ميبرد و آنها را در تاریکى مطلق ميگذارد كه چيزی را نبينند.

﴿ُ ﴾١٨ص ٌّم ُب ْك ٌم ُع ْم ٌي ف ُه ْم لا ي ْر ِج ُعون

كر اند ،گنگ اند و كور اند ،بنابران ایشان (به راه) برنميگردند.

الصو ِاعقِ
السما ِء فِي ِه ظُلُم ٌ
ات ور ْع ٌد وب ْرقٌ ي ْجعلُون اَصابِع ُه ْم فِي اذانِ ِهم ِّمن َّ
﴿ ﴾١٩اَ ْو كص ِّي ٍب ِّمن َّ
حذر ا ْلم ْو ِت ۛ واللَّ ُه ُم ِح ٌ
يط بِا ْلكافِرِين

یا (مثال آنها) همانند ابری مملو از باران است از آسمان ،كه در آن تاریکى ها ،رعد و برق باشد .آنها (سر)
انگشتان خود را از ترس مرگ به گوش های خود مى نهند ،تا آواز صاعقه را نشنوند .و خداوند (همواره) بر كافران
احاطه دارد.

﴿ ﴾٢٠يكا ُد ا ْلب ْرقُ يخْ ط ُف اَ ْبصار ُه ْم ۛ ُكلَّما اَضاء ل ُهم َّمش ْوا فِي ِه و اِذا اَ ْظلم عل ْي ِه ْم قا ُموا ۛ ول ْو
شاء اللَّ ُه لذهب بِس ْم ِع ِه ْم و َا ْبصارِ ِه ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر
نزدیک است كه برق چشمان (یعنى قوۀ دید) شان را برباید .هر باری كه روشنایى به ایشان بتابد در آن راه

ميروند ،و هنگاميکه تاریکى بر ایشان چيره شود ایستاده ميشوند .و اگر خداوند ميخواست بدون شک شنوایى و
چشمان (یعنى بينایى) شان را ميبرد .حقا كه خداوند بر همه چيز تواناست.

اس ا ْع ُب ُدوا ربَّ ُك ُم الَّ ِذي خلق ُك ْم والَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ُك ْم لعلَّ ُك ْم تتَّقُون
﴿ ﴾٢١يا اَيُّها النَّ ُ

ای مردم! پروردگار خویشرا بپرستيد ،آنکه شما و كسانيرا كه پيش از شما بودند آفرید ،تا باشد كه پرهيزگار

شوید.

السما ِء ما ًء فاَخْ رج بِ ِه ِمن الثَّمرا ِت
السماء بِنا ًء واَنزل ِمن َّ
﴿ ﴾٢٢الَّ ِذي جعل ل ُك ُم ا ْلاَ ْرض فِراشً ا و َّ
رِ ْزقًا لَّ ُك ْم ۛ فلا ت ْجعلُوا لِلَّ ِه اَندا ًدا واَن ُت ْم ت ْعل ُمون

آنکه برای شما (روی) زمين را بساطى و آسمان را (همچون) سقفى ساخت و آب را از آسمان فرود آورد ،بوسيلۀ
آن ميوه ها را برای روزی شما برآورد .پس در حاليکه (حقيقت را) ميدانيد به خداوند همتایانى نياورید.

﴿ ﴾٢٣و اِن كُن ُت ْم فِي ر ْي ٍب ِّم َّما ن َّز ْلنا عل َٰى ع ْب ِدنا فاْتُوا بِ ُسور ٍة ِّمن ِّم ْثلِ ِه وا ْد ُعوا شُ هداءكُم ِّمن ُد ِ
ون
اللَّ ِه اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين

و اگر شما از چيزی كه ما (وقتاً فوقتاً) به بندۀ خود فرو فرستاده ایم در شک هستيد ،پس سورۀ مثل آنرا بياورید،

و اگر راست ميگویيد ،شاهدان (یعنى مددگاران) خود را به غير از خداوند بخواهيد.

اس وا ْل ِحجار ُة ۛ اُ ِعد َّْت لِ ْلكافِرِين
﴿ ﴾٢٤ف ِان لَّ ْم ت ْفعلُوا ولن ت ْفعلُوا فاتَّ ُقوا ال َّنار الَّتِي وقُو ُدها ال َّن ُ

اما اگر (این كار را) نکردید ،و هرگز كرده نميتوانيد ،پس از آتشى بترسيد كه درگيران { }۱آن مردمان و سنگ

ها اند ،كه برای كافران آماده شده است.
{ }۱آتش گيره ؛

ات اَ َّن ل ُه ْم ج َّن ٍ
الصالِح ِ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر ۛ ُكلَّما ُرزِقُوا
﴿ ﴾٢٥وبشِّ ِر الَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ
اج
ِم ْنها ِمن ثمر ٍة ِّر ْزقًا ۛ قالُوا َٰهذا الَّ ِذي ُرزِ ْقنا ِمن ق ْب ُل ۛ واُتُوا بِ ِه ُمتشابِ ًها ۛ ول ُه ْم فِيها اَ ْزو ٌ
ُّمط َّهر ٌة ۛ و ُه ْم فِيها خالِدُون

و به كسانى كه ایمان دارند و كارهای نيکو ميکنند بشارت ده كه واقعاً آنها را بهشت هایى است كه از زیر
(درختان) آن جویبارها جریان دارد .هر باری كه از ميوه های آن روزی داده ميشوند ميگویند « این همان است
كه برای ما پيش ازین روزی داده شده بود » .و برای شان چيزهای همانند آورده ميشود ،و ایشان را در آنجا
همسران پاكيزه ای است ،و ایشان در آن جاویدان اند.

﴿ ﴾٢٦ا ِ َّن اللَّه لا ي ْست ْحيِي اَن ي ْضرِب مث ًلا َّما ب ُعوض ًة فما ف ْوقها ۛ فاَ َّما الَّ ِذين ام ُنوا في ْعل ُمون اَنَّ ُه
ا ْلح ُّق ِمن َّربِّ ِه ْم ۛ واَ َّما الَّ ِذين كف ُروا فيقُولُون ماذا اَراد اللَّ ُه بِ َٰهذا مث ًلا ۛ ُي ِض ُّل بِ ِه كثِي ًرا وي ْه ِدي
بِ ِه كثِي ًرا ۛ وما ُي ِض ُّل بِ ِه اِلَّا ا ْلف ِاس ِقين

خداوند هرگز ازین شرمگين نميشود كه مَثَلى بزند به هرگونه ایکه باشد( ،خواه این مثال) پشه ای باشد یا از آن
(در كوچکى) باالتر .پس آنهایيکه ایمان آوردهاند ميدانند كه واقع ًا این (مثال) حق است از جانب پروردگارشان.
اما كسانيکه كافر شدند (شک كنان) مى گویند « خداوند به این مثال چه چيز را اراده كرده است؟ » با این مثال
بسياری را گمراه ميکند و بسياری را رهياب ميگرداند ،و با این (مثال) گمراه نميکند مگر فاسقان را.

﴿ ﴾٢٧الَّ ِذين ينق ُُضون ع ْهد اللَّ ِه ِمن ب ْع ِد ِميثاقِ ِه وي ْقط ُعون ما اَمر اللَّ ُه بِ ِه اَن يُوصل و ُي ْف ِسدُون فِي
ض ۛ اُولَٰئِك ُه ُم ا ْلخ ِاس ُرون
ا ْلا َ ْر ِ

كسانيکه پيمان خداوند را بعد از استواری آن ميشکنند و چيزی را كه خداوند به پيوند و اتصال آن امر كرده قطع

ميکنند و در روی زمين فساد مى كنند ،ایشان همينها اند زیان كار.

﴿ ﴾٢٨ك ْيف ت ْك ُف ُرون بِاللَّ ِه وكُن ُت ْم اَ ْموا ًتا فاَ ْحيا ُك ْم ۛ ثُ َّم يُ ِمي ُت ُك ْم ثُ َّم يُ ْحيِي ُك ْم ثُ َّم اِل ْي ِه تُ ْرج ُعون

چگونه از خدا انکار ميکنيد ،در حاليکه زنده نبودید پس او شما را زنده گردانيد؟ و باز شما را ميميراند و بار دیگر

شما را زنده ميگرداند و باز بسوی او باز گشت مينمایيد؟!

السما ِء فس َّوا ُه َّن س ْبع
﴿ُ ﴾٢٩هو الَّ ِذي خلق ل ُكم َّما فِي ا ْلاَ ْر ِ
ض ج ِمي ًعا ثُ َّم ْاستوىَٰ اِلى َّ
سماو ٍ
ات ۛو ُهو بِ ُك ِّل ش ْي ٍء ع ِلي ٌم

او ذاتيست كه برای شما هر آنچه را در زمين است بيافرید ،سپس قصد آسمان كرد و آنها را به هفت آسمان نظم

و كمال بخشيد ،و او به همه چيز داناست.

ض خلِيف ًة ۛ قالُوا اَت ْجع ُل فِيها من ُي ْف ِس ُد فِيها
﴿ ﴾٣٠و ا ِ ْذ قال ربُّك لِ ْلملاُِك ِة اِنِّي ج ِاع ٌل فِي ا ْلاَ ْر ِ
ِّس لك ۛ قال اِنِّي اَ ْعل ُم ما لا ت ْعل ُمون
وي ْس ِف ُك الدِّماء ون ْح ُن نُس ِّب ُح بِح ْم ِدك ونُقد ُ

بياد آر كه چون پروردگار تو به فرشتگان گفت « :من در روی زمين خليفهای را مى آفرینم » .فرشتگان گفتند« :
آیا كسى را در آن (خليفه) ميگردانى كه در آن فساد مى كند و خون مى ریزد؟ در حاليکه ما تسبيح و ستایش

تو را بجا ميآوریم و ترا تقدیس مى نمایيم » .خدا گفت « :حقا من ميدانم آنچه را كه شما نميدانيد! »

﴿ ﴾٣١وعلَّم ادم ا ْلاَ ْسماء ُكلَّها ثُ َّم عرض ُه ْم على ا ْلملاُِك ِة فقال اَنبِ ُئو نِي بِاَ ْسما ِء َٰه ُؤلا ِء اِن ُكن ُت ْم
صا ِدقِين
خداوند برای آدم اسمای (یعنى اسرار) اشياء را آموخت ،باز آن اشياء را به فرشتگان پيش كرد و گفت « :اگر شما
راست گو هستيد ،پس نام این چيزها را بمن بگویيد! »

﴿ ﴾٣٢قالُوا ُس ْبحانك لا ِع ْلم لنا ا ِ َّلا ما علَّ ْمتنا ۛ اِنَّك اَنت ا ْلعلِي ُم ا ْلح ِكي ُم

آنها گفتند « :پاكى تو ،ما را هيچ علمى نيست مگر آنچه تو بما آموختى ،براستى كه تو ،و تنها تو ،دانا و حکيمى.

»

﴿ ﴾٣٣قال يا اد ُم اَنبِ ْئ ُهم بِاَ ْسماُِ ِه ْم ۛ فل َّما اَنباَ ُهم بِاَ ْسماُِ ِه ْم قال اَل ْم اَقُل لَّ ُك ْم اِنِّي اَ ْعل ُم غ ْيب
السماو ِ
ض واَ ْعل ُم ما تُ ْبدُون وما كُن ُت ْم ت ْك ُت ُمون
ات وا ْلاَ ْر ِ
َّ

خداوند گفت « :ای آدم ،فرشتگان را از نامهای (یعنى اسرار) اشياء آگاه گردان » .هنگاميکه آدم نامهای آنها
(یعنى اسرار) را گفت ،خداوند فرمود « :آیا من به شما نگفته بودم كه من ،و تنها من ،با اسرار آسمانها و زمين
آگاهم و آنچه را كه شما آشکار ميکنيد و آنچه را كه شما پنهان مى دارید ميدانم؟ »

﴿ ﴾٣٤و ا ِ ْذ قُ ْلنا لِ ْلملاُِك ِة ْاس ُج ُدوا لِادم فسج ُدوا اِلَّا ا ِ ْبلِيس اَب َٰى و ْاست ْكبر وكان ِمن ا ْلكافِرِين

و بياد آر ،چون به فرشتگان گفتيم « به آدم سجده كنيد » .ایشان به آدم سجده كردند جز ابليس .او (از امر
خداوند) ابا ورزید ،و تکبر كرد و از جملۀ كافران بود.

﴿ ﴾٣٥وقُ ْلنا يا اد ُم ْاس ُك ْن اَنت وز ْو ُجك ا ْلجنَّة وكُلا ِم ْنها رغدًا ح ْي ُث ِش ْئ ُتما ولا ت ْقربا َٰه ِذ ِه
الشَّ جرة فت ُكونا ِمن ال َّظالِ ِمين

و گفتيم « ای آدم ،تو و همسرت در بهشت بسر برید ،و از نعمتهای فراوان آنجا هرچه كه بخواهيد بخورید .اما به
این درخت نزدیک نشوید كه از ستمکاران خواهيد شد» .

ض
﴿ ﴾٣٦فاَزلَّ ُهما الشَّ ْيطا ُن ع ْنها فاَخْ رج ُهما ِم َّما كانا فِي ِه ۛ وقُ ْلنا ا ْهبِ ُطوا ب ْع ُض ُك ْم لِب ْع ٍ
ض ُم ْستق ٌّر ومتا ٌع اِل َٰى ِحينٍ
ع ُد ٌّو ۛ ول ُك ْم فِي ا ْلاَ ْر ِ

سپس شيطان آنها را (از آنجا) لغزاند و ایشانرا از آنچه (یعنى خوشنودیى) كه در آن بودند بيرون كرد .گفتيم« :

فرود آیيد در حاليکه بعض شما دشمن بعض دیگر خویش خواهيد بود و برای شما تا مدتى بر زمين جای
سکونت و وسایل زندگى فراهم ميباشد» .

﴿ ﴾٣٧فتلق ََّٰى اد ُم ِمن َّربِّ ِه كلِم ٍ
اب ال َّر ِحي ُم
ات فتاب عل ْي ِه ۛ اِنَّ ُه ُهو ال َّت َّو ُ

سپس آدم از پروردگارش كلماتى را دریافت ،و پروردگارش توبۀ او را پذیرفت .به تحقيق كه او توبه پذیر مهربان

است.

﴿ ﴾٣٨قُ ْلنا ا ْهبِ ُطوا ِم ْنها ج ِمي ًعا ۛ ف ِا َّما ياْتِي َّن ُكم ِّمنِّي ُهدًى فمن ت ِبع ُهداي فلا خ ْو ٌف عل ْي ِه ْم ولا
ُه ْم ي ْحزنُون

گفتيم « :همۀ شما ازینجا فرود آیيد ،پس هرگاه از طرف من بشما هدایت آمد كسانيکه هدایت مرا پيروی كنند،
برای شان خوفى نيست و نى هم ایشان اندوهگين مى شوند» .

َٰ
اب النَّارِ ۛ ُه ْم فِيها خالِدُون
﴿ ﴾٣٩والَّ ِذين كف ُروا وك َّذبُوا بِاياتِنا اُولئِك اَ ْصح ُ

اما كسانيکه كافر شده اند و آیات ما را تکذیب كرده اند ،ایشان از اهل آتش مى باشند و در آنجا جاودانه بسر

ميبرند.

﴿ ﴾٤٠يا بنِي ا ِ ْسراُِيل ا ْذ ُك ُروا نِ ْعمتِي الَّتِي اَنْع ْم ُت عل ْي ُك ْم واَ ْوفُوا بِع ْه ِدي اُ ِ
وف بِع ْه ِد ُك ْم و اِيَّاي
فا ْره ُب ِ
ون

ای بنى اسرائيل! به یاد آرید آن نعمت هایى را كه بر شما ارزانى كردم و به پيمانى كه بمن بسته اید وفا كنيد ،تا

من نيز به پيمان شما وفا كنم و تنها از من بترسيد.

﴿ ﴾٤١وا ِم ُنوا بِما اَنز ْل ُت ُمص ِّدقًا لِّما مع ُك ْم ولا ت ُكونُوا اَ َّول كافِ ٍر بِ ِه ۛ ولا تشْ ت ُروا بِاياتِي ثم ًنا قلِي ًلا
و اِيَّاي فاتَّق ِ
ُون

و به آنچه نازل كرده ام ایمان بياورید در حاليکه (این كتاب) تصدیق كنندۀ همان كتابى است كه با شما ميباشد،
و شما نخستين انکار كنندگان آن نباشيد ،و آیات مرا در برابر بهای ناچيز مفروشيد و تنها از من بترسيد.

﴿ ﴾٤٢ولا ت ْلبِ ُسوا ا ْلح َّق بِا ْلب ِاط ِل وت ْك ُت ُموا ا ْلح َّق واَن ُت ْم ت ْعل ُمون
حق را به باطل مياميزید و حق را پنهان نکنيد ،در حاليکه ميفهميد.

الصلاة واتُوا ال َّزكاة وا ْرك ُعوا مع ال َّرا ِك ِعين
﴿ ﴾٤٣واَقِي ُموا َّ

نماز را به تمام و كمال اداء نمایيد ،زكات را بپردازید و با ركوع كنندگان ركوع نمایيد {.}۱

{ }۱یعنى نماز را بجماعت بگزارید ؛

﴿ ﴾٤٤اَتاْ ُم ُرون ال َّناس بِا ْلبِ ِّر وتنس ْون اَنفُس ُك ْم واَن ُت ْم ت ْتلُون ا ْل ِكتاب ۛ اَفلا ت ْع ِقلُون

آیا مردم را به نيکوكاری امر ميکنيد و خود را فراموش ميدارید در حاليکه كتاب را ميخوانيد؟! آیا درک نميکنيد؟

الصلا ِة ۛ و اِنَّها لكبِير ٌة اِلَّا على ا ْلخ ِاش ِعين
الص ْب ِر و َّ
﴿ ﴾٤٥و ْاست ِعي ُنوا بِ َّ

و به شکيبایى و نماز یاری (خداوند را) بجویيد و این واقعاً گران است مگر بر فروتنان.

﴿ ﴾٤٦الَّ ِذين ي ُظنُّون اَنَّ ُهم ُّملاقُو ربِّ ِه ْم واَنَّ ُه ْم اِل ْي ِه ر ِاج ُعون

آنانيکه باور دارند كه با پروردگار خود مالقى ميشوند و یقيناً ایشان بسوی او باز ميگردند.

﴿ ﴾٤٧يا بنِي ا ِ ْسراُِيل ا ْذ ُك ُروا نِ ْعمتِي الَّتِي اَنْع ْم ُت عل ْي ُك ْم واَنِّي ف َّض ْل ُت ُك ْم على ا ْلعال ِمين

ای بنى اسرائيل ،آن نعمت هایى را كه من بشما ارزانى كردم یاد آرید ،و نيز به یاد آرید كه من شما را بر همه

جهانيان برتری دادم.

س ش ْي ًئا ولا ُي ْقب ُل ِم ْنها شفاع ٌة ولا يُ ْؤخ ُذ ِم ْنها ع ْد ٌل ولا
س عن نَّ ْف ٍ
﴿ ﴾٤٨واتَّ ُقوا ي ْو ًما لَّا ت ْجزِي ن ْف ٌ
ُه ْم ُينص ُرون

و از روزی بترسيد كه هيچ كس از هيچکس دیگر (عذاب را) دفع نميکند ،و نى برای آن شفاعت قبول ميشود و
نى از آن عوضى پذیرفته ميشود ،و نى هم به ایشان یاری داده ميشود.

﴿ ﴾٤٩و ا ِ ْذ ن َّج ْيناكُم ِّم ْن ا ِل فِ ْرع ْون ي ُسو ُمون ُك ْم ُسوء ا ْلعذ ِ
اب يُذبِّ ُحون اَ ْبناء ُك ْم وي ْست ْح ُيون
نِساء ُك ْم ۛوفِي َٰذلِ ُكم بلاءٌ ِّمن َّربِّ ُك ْم ع ِظي ٌم

بياد آرید وقتى را كه شما را از فرعونيان نجات دادیم .ایشان به شما عذاب های شدیدی مى رساندند :پسران شما
را ميکشتند و زنان شما را زنده ميگذاشتند ،و در آن برای شما آزمایش بزرگى بود از طرف پروردگار شما.

﴿ ﴾٥٠و ا ِ ْذ فر ْقنا بِ ُك ُم ا ْلب ْحر فاَنج ْينا ُك ْم واَ ْغر ْقنا ال فِ ْرع ْون واَن ُت ْم تن ُظ ُرون

و بياد آرید وقتى را كه برای شما دریا را شگافتيم و شما را نجات دادیم .و فرعونيان را ،در حاليکه شما مشاهده

ميکردید ،غرق كردیم.

﴿ ﴾٥١و ا ِ ْذ واعدْنا ُموس َٰى اَ ْرب ِعين ل ْيل ًة ثُ َّم اتَّخ ْذتُ ُم ا ْل ِع ْجل ِمن ب ْع ِد ِه واَن ُت ْم ظالِ ُمون

و بياد آرید وقتى را كه برای موسى چهل شب مقرر كردیم و شما در غياب او گوساله را (خدا) گرفتيد ،در حاليکه

شما (به این عمل خود) ستمگار بودید.

﴿ ﴾٥٢ثُ َّم عف ْونا عن ُكم ِّمن ب ْع ِد َٰذلِك لعلَّ ُك ْم تشْ ُك ُرون
بعد از آن شما را عفو كردیم تا باشد كه سپاسگزار شوید.

﴿ ﴾٥٣و ا ِ ْذ ات ْينا ُموسى ا ْل ِكتاب وا ْل ُف ْرقان لعلَّ ُك ْم ت ْهتدُون

و بياد آرید وقتى را كه به موسى كتاب و فرقان { }۱را دادیم تا باشد كه رهياب گردید.

{ }۱جداكنندۀ حق از باطل ؛

﴿ ﴾٥٤و ا ِ ْذ قال ُموس َٰى لِق ْو ِم ِه يا ق ْو ِم اِنَّ ُك ْم ظل ْم ُت ْم اَنفُس ُكم بِاتِّخا ِذ ُك ُم ا ْل ِع ْجل ف ُتوبُوا اِل َٰى بارِ ُِ ُك ْم
َٰ
اب ال َّر ِحي ُم
فا ْق ُتلُوا اَنفُس ُك ْم ذلِ ُك ْم خ ْي ٌر لَّ ُك ْم ِعند بارِ ُ ِ ُك ْم فتاب عل ْي ُك ْم ۛ اِنَّ ُه ُهو التَّ َّو ُ
و بياد آرید وقتى را كه موسى بقوم خود گفت « :ای قوم من ،به تحقيق كه شما بخود ستم كردید به اینکه

گوساله را (به خدایى) گرفتيد ،پس بسوی آفریدگار خویش برگردید و پس خود را بکشيد .این كار برای شما بهتر
است در نزد آفرینندۀ شما » .سپس خداوند توبه شما را پذیرفت .حقا كه او بسيار توبه پذیر و مهربان است.

الص ِاعق ُة واَن ُت ْم تن ُظ ُرون
﴿ ﴾٥٥و ا ِ ْذ قُ ْل ُت ْم يا ُموس َٰى لن ن ُّْؤ ِمن لك ح َّت َٰى نرى اللَّه ج ْهر ًة فاَخذ ْت ُك ُم َّ

و بياد آرید وقتى را كه گفتيد « :ای موسى ،تا خداوند را آشکارا نه بينيم به تو هرگز ایمان نميآوریم » .پس شما
را صاعقه گرفت ،در حاليکه ميدیدید.

﴿ ﴾٥٦ثُ َّم بع ْثناكُم ِّمن ب ْع ِد م ْو تِ ُك ْم لعلَّ ُك ْم تشْ ُك ُرون

سپس شما را بعد از مردن شما زنده گردانيدیم تا باشد كه سپاسگذار شوید.

الس ْلوىَٰ ۛ ُكلُوا ِمن ط ِّيب ِ
ات ما رز ْقنا ُك ْم ۛ وما
﴿ ﴾٥٧وظلَّ ْلنا عل ْي ُك ُم ا ْلغمام واَنز ْلنا عل ْي ُك ُم ا ْلم َّن و َّ
ظل ُمونا ول َٰ ِكن كانُوا َانفُس ُه ْم ي ْظ ِل ُمون

و ابر را بر شما سایه بان ساختيم و بر شما من و سلوی فروفرستادیم( ،و گفتيم « ):از چيزهای پاكيزه ایکه بشما

روزی داده ایم بخورید » .بما ستم نکردند بلکه بخود ستم ميکردند.

﴿ ﴾٥٨و ا ِ ْذ قُ ْلنا ا ْد ُخلُوا َٰه ِذ ِه ا ْلق ْرية ف ُكلُوا ِم ْنها ح ْي ُث ِش ْئ ُت ْم رغدًا وا ْد ُخلُوا ا ْلباب ُس َّجدًا وقُولُوا ِحطَّ ٌة
نَّ ْغ ِف ْر ل ُك ْم خطايا ُك ْم ۛ وسنزِي ُد ا ْل ُم ْح ِسنِين

و بياد آرید وقتى را كه گفتيم « :درین شهر داخل شوید و از چيزهای فروان آنجا سير بخورید ،و به دروازه با
فروتنى درآیيد و بگویيد(" :خدایا) گناهان ما را بيامرز" (یعنى در حالتى درآیيد كه در كردار و گفتار خود خاشع
و متواضع باشيد) تا خطاهای شما را بيامرزیم و (پاداش) نيکوكاران را بسيار سازیم» .

السما ِء بِما
﴿ ﴾٥٩فبدَّل الَّ ِذين ظل ُموا ق ْو ًلا غ ْير الَّ ِذي قِيل ل ُه ْم فاَنز ْلنا على الَّ ِذين ظل ُموا ر ِْج ًزا ِّمن َّ
كانُوا ي ْف ُسقُون

اما ستمکاران آن كلمه را بغير آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل كردند ،بنابران ما بستمکاران به سبب فسقيکه

مرتکب ميشدند عذابى را از آسمان فرو فرستادیم.

اضرِب بِّعصاك ا ْلحجر ۛ فانفجر ْت ِم ْن ُه ا ْثنتا عشْ رة
﴿ ﴾٦٠و ا ِ ِذ ْاست ْسق َٰى ُموس َٰى لِق ْو ِم ِه ف ُق ْلنا ْ
ض ُم ْف ِس ِدين
س َّمشْ رب ُه ْم ۛ ُكلُوا واشْ ربُوا ِمن ِّر ْز ِق اللَّ ِه ولا ت ْعث ْوا فِي ا ْلاَ ْر ِ
ع ْي ًنا ۛ ق ْد علِم ُك ُّل اُنا ٍ

و بياد آرید وقتى را كه موسى برای قوم خود آب خواست ،گفتيم « عصای خود را بسنگ بزن » و بيدرنگ از آن

دوازده چشمه جوشيد .هر دسته جای آب خوردن خود را شناخت .از روزی (كه) خداوند (بشما ارزانى كرده
است) بخورید و بنوشيد و در زمين فسادكنان به تبه كاری دست نيازید.

ض
﴿ ﴾٦١و ا ِ ْذ قُ ْل ُت ْم يا ُموس َٰى لن ن َّْصبِر عل َٰى طعا ٍم و ِاح ٍد فا ْد ُع لنا ربَّك ُيخْ ر ِْج لنا ِم َّما تُنبِ ُت ا ْلاَ ْر ُ
ِمن ب ْقلِها وقِثَّاُِها وف ُِومها وعد ِسها وبصلِها ۛ قال اَت ْست ْب ِدلُون الَّ ِذي ُهو اَ ْدن َٰى بِالَّ ِذي ُهو
خ ْي ٌر ۛ ا ْهبِ ُطوا ِم ْص ًرا ف ِا َّن ل ُكم َّما ساَ ْل ُت ْم ۛ و ُضرِب ْت عل ْي ِه ُم ال ِّذلَّ ُة وا ْلم ْسكن ُة وبا ُءوا بِغض ٍب ِّمن

اللَّ ِه ۛ َٰذلِك بِاَنَّ ُه ْم كانُوا ي ْك ُف ُرون بِاي ِ
ات اللَّ ِه وي ْق ُتلُون ال َّنبِ ِّيين بِغ ْي ِر ا ْلح ِّق ۛ َٰذلِك بِما عصوا َّوكانُوا

ي ْعتدُون

و بياد آرید وقتى را كه گفتيد « :ای موسى ،ما هرگز (برای هميشه) به یک نوع غدا صبر نميکنيم .پس برای ما از
پروردگار خود بخواه كه بما از چيزی بدهد كه زمين ميرویاند ،از سبزیجات آن ،تره (و بادرنگ) آن ،سير (یا

گندم) آن ،عدس آن و پياز آن( » .موسى) گفت « :آیا چيز بهتر را به چيز پست تبدیل ميکنيد؟! به شهری فرود
آیيد حقا كه برای شما هر آنچه را خواسته باشيد (موجود) است » .و برایشان (مُهر) خواری و ناداری زده شد و به
قهر خداوند باز گشتند .این (خواری و ذلت) به سبب آن بود كه از آیات خداوند انکار ميکردند و پيامبران را به
ناحق ميکشتند .این از سببى بود كه ایشان عصيان ميکردند و تجاوزكار بودند.

الصابِئِين م ْن امن بِاللَّ ِه وا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر وع ِمل صالِ ًحا
﴿ ﴾٦٢ا ِ َّن الَّ ِذين امنُوا والَّ ِذين ها ُدوا والنَّصارىَٰ و َّ
ف عل ْي ِه ْم ولا ُه ْم ي ْحزنُون
فل ُه ْم اَ ْج ُر ُه ْم ِعند ربِّ ِه ْم ولا خ ْو ٌ
بتحقيق آنانيکه (به قرآن) ایمان دارند و آنانيکه یهود شدند و نصاری و صابى ها ،هر كسى كه به خداوند و روز

قيامت ایمان آورد و كار نيکو كند مزدشان بنزد پروردگار شان است ،نى بر ایشان ترسى است و نى هم ایشان
اندوهگين ميشوند.

﴿ ﴾٦٣و ا ِ ْذ اَخ ْذنا ِميثاق ُك ْم ورف ْعنا ف ْوق ُك ُم ال ُّطور ُخ ُذوا ما ات ْيناكُم بِ ُق َّو ٍة وا ْذ ُك ُروا ما فِي ِه لعلَّ ُك ْم ت َّتقُون

و بياد آرید وقتى را كه از شما پيمان استوار گرفتيم و بر باالی سر شما (كوه) طور را بلند كردیم ،گفتيم « چيزی
را كه به شما داده ایم (یعنى تورات را) محکم بگيرید و آنچه را در آن است (همواره) یاد آرید تا باشد كه (از

خدا) بترسيد» .

﴿ ﴾٦٤ثُ َّم تولَّ ْي ُتم ِّمن ب ْع ِد َٰذلِك ۛ فل ْولا ف ْض ُل اللَّ ِه عل ْي ُك ْم ور ْحم ُت ُه ل ُكن ُتم ِّمن ا ْلخ ِاسرِين

بعد ،از این (پيمان) رو گردانيدید و اگر فضل خدا و مهربانى او برشما نمى بود بدون شک در جملۀ زیانکاران

ميبودید.

الس ْب ِت ف ُق ْلنا ل ُه ْم كُونُوا قِرد ًة خ ِاسئِين
﴿ ﴾٦٥ولق ْد علِ ْم ُت ُم الَّ ِذين ا ْعتد ْوا ِمن ُك ْم فِي َّ

و حقا كه شما در بين خود كسانى را شناختيد كه در روز شنبه تجاوز كردند ،ایشان را گفتيم « :به شکل بوزینه

ذليل شده درآیيد» .

﴿ ﴾٦٦فجع ْلناها نكا ًلا لِّما ب ْين يد ْيها وما خ ْلفها وم ْو ِعظ ًة لِّ ْل ُمتَّ ِقين

و به این ترتيب آن (واقعه) را مایه عبرتى برای معاصرین و اخالف شان گردانيدیم ،و (نيز) پندی برای آنانيکه (از

خدا) ميترسند.

﴿ ﴾٦٧و ا ِ ْذ قال ُموس َٰى لِق ْو ِم ِه ا ِ َّن اللَّه ياْ ُم ُر ُك ْم اَن ت ْذب ُحوا بقر ًة ۛ قالُوا اَت َّت ِخ ُذنا ُه ُز ًوا ۛ قال اَ ُعو ُذ
بِاللَّ ِه اَ ْن اَكُون ِمن ا ْلجا ِهلِين

و بياد آرید وقتيرا كه موسى بقوم خود گفت « :حقا كه خدا به شما امر ميکند تا گاوی را ذبح كنيد » .آنها
گفتند « :ما را به مسخره ميگيری؟! » گفت « :به خداوند پناه ميبرم از اینکه از جمله جاهالن باشم» .

ِض ولا بِ ْك ٌر عوا ٌن ب ْين
﴿ ﴾٦٨قالُوا ا ْد ُع لنا ربَّك يُب ِّين لَّنا ما ِهي ۛ قال اِنَّ ُه يقُولُ اِنَّها بقر ٌة لَّا فار ٌ
َٰذلِك ۛ فا ْفعلُوا ما تُ ْؤم ُرون

گفتند « :از پروردگار خود بخواه بما بيان كند كه آن (گاو) چگونه است؟ » گفت « :خداوند ميفرماید این گاوی
است نه پير (از كار افتاده) و نه جوان (نارسيده) بلکه (ميانه) بين این دو ،پس آنچه را (بآن) مأمور شده اید بجا
آرید» .

﴿ ﴾٦٩قالُوا ا ْد ُع لنا ربَّك ُيب ِّين لَّنا ما ل ْونُها ۛ قال اِنَّ ُه يقُولُ اِنَّها بقر ٌة ص ْفرا ُء فاقِ ٌع لَّ ْونُها ت ُس ُّر
النَّ ِاظرِين

گفتند « :برای ما از پروردگار خود بخواه تا بيان كند كه آن گاو چه رنگى دارد؟ » گفت « :خداوند ميگوید بيشک
آن گاوی است زرد (یکدست) كه رنگ آن بينندگان را شاد و مسرور سازد» .

﴿ ﴾٧٠قالُوا ا ْد ُع لنا ربَّك ُيب ِّين لَّنا ما ِهي ا ِ َّن ا ْلبقر تشابه عل ْينا و اِنَّا اِن شاء اللَّ ُه ل ُم ْهتدُون

گفتند « :برای ما از پروردگار خود بخواه تا برای ما بيان كند كه آن گاو چگونه است :گاو بر ما مبهم شده است.
اگر خداوند خواسته باشد ما واقعاً راهياب خواهيم شد» .

﴿ ﴾٧١قال اِنَّ ُه يقُولُ اِنَّها بقر ٌة لَّا ذلُو ٌل تُثِي ُر ا ْلا َ ْرض ولا ت ْس ِقي ا ْلح ْرث ُمسلَّم ٌة لَّا ِشية فِيها ۛ قالُوا
ا ْلان ِج ْئت بِا ْلح ِّق ۛ فذب ُحوها وما كا ُدوا ي ْفعلُون

گفت « :خداوند ميگوید به تحقيق آن گاوی است كه نى محنت قلبۀ زمين و نى آبياری كشت را كشيده است،
سالم است ،و بى داغ و لکه » .گفتند « :اكنون سخن راست را آوردی » .سپس ایشان آن گاو را ذبح كردند و
نزدیک نبودند كه (آن گاو را ذبح) نمایند.

﴿ ﴾٧٢و ا ِ ْذ قت ْل ُت ْم ن ْف ًسا فا َّداراْتُ ْم فِيها ۛ واللَّ ُه ُمخْ ر ٌِج َّما كُن ُت ْم ت ْك ُت ُمون

و بياد آرید وقتى را كه شخصى را كشتيد و در مورد آن جنایت در بين خود به نزاع افتادید .اما خداوند آشکار
كننده است آنچه را شما پنهان ميکردید.

اض ِربُو ُه بِب ْع ِضها ۛ ك َٰذلِك ُي ْحيِي اللَّ ُه ا ْلم ْوت َٰى و ُيرِي ُك ْم اياتِ ِه لعلَّ ُك ْم ت ْع ِق ُلون
﴿ ﴾٧٣ف ُق ْلنا ْ

پس گفتيم « :آن (جسد) را با پارۀ (از آن گاو) بزنيد » .این چنين خداوند مردگان را زنده ميکند و به شما آیات
خود را نشان ميدهد تا باشد كه شما درک كنيد.

﴿ ﴾٧٤ثُ َّم قس ْت قُلُو ُب ُكم ِّمن ب ْع ِد َٰذلِك ف ِهي كا ْل ِحجار ِة اَ ْو اَش ُّد ق ْسو ًة ۛ و ا ِ َّن ِمن ا ْل ِحجار ِة لما
يتف َّج ُر ِم ْن ُه ا ْلاَنْها ُر ۛ و ا ِ َّن ِم ْنها لما يشَّ ق َُّق فيخْ ُر ُج ِم ْن ُه ا ْلماءُ ۛ و ا ِ َّن ِم ْنها لما ي ْهبِ ُط ِم ْن خشْ ي ِة
اللَّ ِه ۛ وما اللَّ ُه بِغافِلٍ ع َّما ت ْعملُون

پس از آن باز دلهای شما سخت شد ،به درجۀ سنگ یا از آن هم سخت تر .بعضى از سنگها هستند كه از آنها
جوی ها جاری ميشود ،و برخى از سنگها هستند كه شق ميشوند و از آنها آب مى برآید ،و هم سنگهایى اند كه
از خشم خداوند فرو مى غلطند و خداوند از آنچه ميکنيد غافل نيست.

﴿ ﴾٧٥اَفت ْطم ُعون اَن يُ ْؤ ِم ُنوا ل ُك ْم وق ْد كان فر ٌِيق ِّم ْن ُه ْم ي ْسم ُعون كلام اللَّ ِه ثُ َّم ُيح ِّرفُون ُه ِمن ب ْع ِد ما
عقلُو ُه و ُه ْم ي ْعل ُمون

(ای مسلمانان) آیا توقع دارید كه ایشان به (آیين) شما ایمان بياورند؟ در حاليکه گروهى از ایشان كالم خدا را

شنيدند و بعد از آنکه (حقانيت) آنرا درک ميکردند آنرا آگاهانه تحریف مينمودند.

ض قالُوا اَتُح ِّدثُون ُهم بِما فتح اللَّ ُه
﴿ ﴾٧٦و اِذا ل ُقوا الَّ ِذين ام ُنوا قالُوا ام َّنا و اِذا خلا ب ْع ُض ُه ْم اِل َٰى ب ْع ٍ
عل ْي ُك ْم لِ ُيحا ُّجوكُم بِ ِه ِعند ربِّ ُك ْم ۛ اَفلا ت ْع ِقلُون

و چون ایشان با كسانى كه ایمان آورده اند مالقات ميکنند مى گویند « ایمان آوردیم » اما وقتى كه با یک دیگر
در خلوت مى بينند مى گویند « آیا به ایشان چيزی را مى گویيد كه خداوند بشما آنرا (در تورات) روشن ساخته
است تا (بدین ترتيب) بوسيلۀ آن با شما بحضور پروردگار شما مناظره كنند؟ آیا شما (به نتيجۀ این كار) پى نمى
برید؟ »

﴿ ﴾٧٧اَولا ي ْعل ُمون اَ َّن اللَّه ي ْعل ُم ما ُي ِس ُّرون وما ُي ْعلِ ُنون

آیا آنها نمى دانند كه هر آنچه را كه ایشان پنهان یا آشکار ميدارند ،خداوند ميداند؟!

﴿ ﴾٧٨و ِم ْن ُه ْم اُ ِّم ُّيون لا ي ْعل ُمون ا ْل ِكتاب ا ِ َّلا اَمانِ َّي و ا ِ ْن ُه ْم ا ِ َّلا ي ُظنُّون

و برخى از ایشان مردم اُميى اند كه از كتاب جز آرزوهای غلط خود چيز دیگری را نميدانند ،و جز گمان به

چيزی دیگری متکى نيستند.

﴿ ﴾٧٩فو ْي ٌل لِّلَّ ِذين ي ْك ُت ُبون ا ْل ِكتاب بِاَ ْي ِدي ِه ْم ثُ َّم ي ُقولُون َٰهذا ِم ْن ِعن ِد اللَّ ِه لِيشْ ت ُروا بِ ِه ثم ًنا
قلِي ًلا ۛ فو ْي ٌل لَّ ُهم ِّم َّما كتب ْت اَ ْي ِدي ِه ْم وو ْي ٌل لَّ ُهم ِّم َّما ي ْك ِس ُبون

پس وای بر كسانى كه كتاب را بدست خود مينویسند و باز ميگویند « این از جانب خداوند است » .تا (بدین

ترتيب ) به عوض آن بهای ناچيز بدست آورند .پس وای بر ایشان در برابر آنچه دستهای شان نوشته است ،و وای
بر ایشان در برابر آنچه (ازین عمل خود) كسب ميکنند.

﴿ ﴾٨٠وقالُوا لن تم َّسنا ال َّنا ُر اِلَّا اَيَّا ًما َّم ْعدُود ًة ۛ قُ ْل اَتَّخ ْذتُ ْم ِعند اللَّ ِه ع ْهدًا فلن ُيخْ لِف اللَّ ُه
ع ْهد ُه ۛ اَ ْم ت ُقولُون على اللَّ ِه ما لا ت ْعل ُمون

و گفتند « به تحقيق كه ما را آتش دوزخ جز چند روز محدودی تماس نميکند( » .به ایشان) بگوی « :آیا از نزد
خداوند پيمانى گرفته اید؟! كه خداوند هرگز پيمان خود را نقض نميکند .اینکه در بارۀ خداوند چيزی را ميگویيد
كه نميدانيد! »

َٰ
اب ال َّنارِ ۛ ُه ْم فِيها خالِدُون
﴿ ﴾٨١بل َٰى من كسب س ِّيئ ًة واَحاط ْت بِ ِه خ ِطيئ ُت ُه فاُولئِك اَ ْصح ُ

نخير ،آنانيکه گناهى را مرتکب شده اند و آنها را گناه شان احاطه كرده است ،پس همينهایند دوزخى ،ایشان در

آنجا هميشه ميمانند.

الصالِح ِ َٰ
اب ا ْلجنَّ ِة ۛ ُه ْم فِيها خالِدُون
﴿ ﴾٨٢والَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ
ات اُولئِك اَ ْصح ُ

و آنانيکه ایمان آوردند و عمل شایسته ای انجام دادند همينهایند بهشتى ،ایشان در آنجا جاودانه بسر ميبرند.

﴿ ﴾٨٣و ا ِ ْذ اَخ ْذنا ِميثاق بنِي ا ِ ْسراُِيل لا ت ْع ُبدُون اِلَّا اللَّه و بِا ْلوالِد ْينِ ا ِ ْحسا ًنا و ِذي ا ْل ُق ْرب َٰى وا ْليتام َٰى
الصلاة واتُوا ال َّزكاة ثُ َّم تولَّ ْي ُت ْم ا ِ َّلا قلِي ًلا ِّمن ُك ْم واَن ُتم
وا ْلمسا ِكينِ وقُولُوا لِل َّنا ِ
س ُح ْس ًنا واَقِي ُموا َّ
ُّم ْعر ُِضون

و بياد آورید وقتى را كه از بنى اسرائيل پيمان گرفتيم كه به جز خداوند (چيزی دیگر) را نپرستيد .با پدر و مادر،
خویشاوندان ،یتيمان و بينوایان رفتار نيکو ورزید ،با مردم به نيکویى حرف زنيد ،نماز را به تمام و كمال اداء

نمایيد ،زكات را بپردازید .سپس همۀ شما جز عدۀ كمى بگونۀ اعراض از آن رو گردانيدید.

﴿ ﴾٨٤و ا ِ ْذ اَخ ْذنا ِميثاق ُك ْم لا ت ْس ِف ُكون ِدماء ُك ْم ولا تُخْ ِر ُجون اَنفُس ُكم ِّمن ِديارِ ُك ْم ثُ َّم اَ ْقر ْرتُ ْم واَن ُت ْم
تشْ هدُون

و بياد آورید وقتى را كه پيمان استوار شما را گرفتيم كه خون های خویشرا نریزید و یکدیگر خود را از دیار
خویش بيرون مکنيد .سپس اقرار كردید و بر آن گواه بودید.

﴿ ﴾٨٥ثُ َّم اَن ُت ْم َٰه ُؤلا ِء ت ْق ُتلُون اَنفُس ُك ْم وتُخْ ِر ُجون فرِيقًا ِّمن ُكم ِّمن ِديارِ ِه ْم تظاه ُرون عل ْي ِهم بِا ْل ِا ْث ِم
ض ا ْل ِكت ِ
اب
وا ْل ُعدْو ِان و اِن ياْتُو ُك ْم اُسارىَٰ تُفا ُدو ُه ْم و ُهو ُمح َّر ٌم عل ْي ُك ْم اِخْ را ُج ُه ْم ۛ اَف ُت ْؤ ِمنُون بِب ْع ِ
ض ۛ فما جزا ُء من ي ْفع ُل َٰذلِك ِمن ُك ْم ا ِ َّلا ِخ ْز ٌي فِي ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا ۛ وي ْوم ا ْل ِقيام ِة
وت ْك ُف ُرون بِب ْع ٍ
ُير ُّدون اِل َٰى اَش ِّد ا ْلعذ ِ
اب ۛ وما اللَّ ُه بِغافِ ٍل ع َّما ت ْعملُون
باز این شما هستيد كه یک دیگر خود را ميکشيد .گروهى از مردم خود را از دیار شان تبعيد ميکنيد ،به ضد

ایشان در گناه و ظلم پشتيبان یکدیگر مى شوید .و اگر ایشان بقسم اسير به شما مى آیند فدیۀ ایشانرا ميدهيد.

در حاليکه تبعيد ایشان (به ذات خود) بر شما حرام گردیده بود .پس آیا به قسمتى از كتاب ایمان مى آورید و از
قسمت دیگری انکار ميکنيد؟! پس جزای كسى از شما كه چنين كند جز رسوایى در زندگى دنيا و بازگشت به
شدیدترین عذاب در آخرت چيز دیگری نيست ،و خداوند از كردار شما غافل نميباشد.

َٰ
اب ولا ُه ْم يُنص ُرون
﴿ ﴾٨٦اُولئِك الَّ ِذين اشْ تر ُوا ا ْلحياة ال ُّدنْيا بِا ْلا ِخر ِة ۛ فلا يُخف ُ
َّف ع ْن ُه ُم ا ْلعذ ُ

آنها كسانى اند كه زندگى این دنيا را به بدل آخرت خریدند ،بنابرآن از عذاب شان تخفيف داده نميشود و نى هم

ایشان كمک ميشوند.

﴿ ﴾٨٧ولق ْد ات ْينا ُموسى ا ْل ِكتاب وق َّف ْينا ِمن ب ْع ِد ِه بِال ُّر ُس ِل ۛ وات ْينا ِعيسى ا ْبن م ْريم ا ْلب ِّين ِ
ات واَيَّدْنا ُه
س ۛ اَف ُكلَّما جاء ُك ْم ر ُسو ٌل بِما لا ت ْهوىَٰ اَن ُف ُس ُك ُم ْاست ْكب ْرتُ ْم ففرِيقًا ك َّذ ْب ُت ْم وفرِيقًا
وح ا ْل ُق ُد ِ
بِ ُر ِ
ت ْق ُتلُون

حقا كه به موسى كتاب را دادیم و به تعقيب او پيامبران را فرستادیم .به عيسى پسر مریم معجزات روشن دادیم
و او را به روح القدس تایيد كردیم .آیا هرگاه رسولى نزد شما با چيزی آمد كه مخالف هوای نفس شما بود در
برابر او تکبر كردید؟! بعضى را تکذیب نمودید و بعضى را ميکشيد.

ف ۛ بل لَّعن ُه ُم اللَّ ُه بِ ُك ْف ِر ِه ْم فقلِي ًلا َّما يُ ْؤ ِم ُنون
﴿ ﴾٨٨وقالُوا قُلُو ُبنا ُغ ْل ٌ

ایشان ميگویند « دلهای ما در غالف است( » .نخير) بلکه به سبب كفر شان خداوند بر آنها لعنت كرده است،
پس تعداد اندكى از ایشان ایمان مى آورند.

اب ِّم ْن ِعن ِد اللَّ ِه ُمصدِّقٌ لِّما مع ُه ْم وكانُوا ِمن ق ْب ُل ي ْست ْفتِ ُحون على الَّ ِذين
﴿ ﴾٨٩ول َّما جاء ُه ْم ِكت ٌ
كف ُروا فل َّما جاء ُهم َّما عرفُوا كف ُروا بِ ِه ۛ فل ْعن ُة اللَّ ِه على ا ْلكافِرِين

هنگاميکه به ایشان از جانب خداوند كتابى آمد( ،كتابى كه) تصدیق دهندۀ چيزی بود كه در نزد ایشان ميباشد

(یعنى تصدیق دهندۀ تورات بود) ،از آن انکار ورزیدند .و از پيش آنرا وسيلۀ پيروزی خویش بر كافران (یعنى
مشركان) مى پنداشتند .پس وقتيکه به ایشان چيزی آمد كه آنرا ميشناختند (و باید به آن اعتراف ميکردند) از
آن انکار كردند ،پس لعنت خدا است بر كافران.

﴿ ﴾٩٠بِ ْئسما اشْ تر ْوا بِ ِه اَنفُس ُه ْم اَن ي ْك ُف ُروا بِما اَنزل اللَّ ُه ب ْغ ًيا اَن يُن ِّزل اللَّ ُه ِمن ف ْضلِ ِه عل َٰى من يشاءُ
ين
اب ُّم ِه ٌ
ِم ْن ِعبا ِد ِه ۛ فبا ُءوا بِغض ٍب عل َٰى غض ٍب ۛ و لِ ْلكافِرِين عذ ٌ
چه بد است چيزی كه به آن نفس خود را فروخته اند :اینکه به آنچه خدا فرستاده است كافر شدند .از روی

حسادت بر این ،كه خداوند به هر كه از بندگان خود كه بخواهد (وحى) نازل ميگرداند ،پس خشمى باالی
خشمى دیگر آنها را فرو گرفت و برای كافران عذابى رسوا كننده است.

﴿ ﴾٩١و اِذا قِيل ل ُه ْم ا ِم ُنوا بِما اَنزل اللَّ ُه قالُوا نُ ْؤ ِم ُن بِما اُنزِل عل ْينا وي ْك ُف ُرون بِما وراء ُه و ُهو ا ْلح ُّق
ُمص ِّدقًا لِّما مع ُه ْم ۛ قُ ْل فلِم ت ْق ُتلُون اَنبِياء اللَّ ِه ِمن ق ْب ُل اِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِمنِين

چون به ایشان گفته شود « به آنچه خداوند فرو فرستاده است ایمان آرید » ،ميگویند « ما به چيزی ایمان مى
آوریم كه برای ما فرو فرستاده شده است » و ماورای آنرا رد ميکنند ،در حاليکه همان چيز حق است و تصدیق
كننده كتابى است كه به ایشان آمده است .بگو « :اگر واقعاً ایمان دارید پس چرا پيش ازین پيامبران خدا را
ميکشتيد؟! »

﴿ ﴾٩٢ولق ْد جاءكُم ُّموس َٰى بِا ْلب ِّين ِ
ات ثُ َّم اتَّخ ْذتُ ُم ا ْل ِع ْجل ِمن ب ْع ِد ِه واَن ُت ْم ظالِ ُمون

واقعاً كه موسى به شما معجزه هایى را آورد( ،ولى) بعد از آن (كه وی بکوه طور رفت) گوساله را (به خدایى)

گرفتيد و شما ستمکارید.

﴿ ﴾٩٣و ا ِ ْذ اَخ ْذنا ِميثاق ُك ْم ورف ْعنا ف ْوق ُك ُم ال ُّطور ُخ ُذوا ما ات ْيناكُم بِ ُق َّو ٍة و ْاسم ُعوا ۛ قالُوا س ِم ْعنا
وعص ْينا واُشْ ِربُوا فِي قُلُو بِ ِه ُم ا ْل ِع ْجل بِ ُك ْف ِر ِه ْم ۛ قُ ْل بِ ْئسما ياْ ُم ُركُم بِ ِه اِيمانُ ُك ْم اِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِمنِين

و بياد آرید كه از شما پيمان استواری گرفتيم و كوه طور را باالی شما قرار دادیم (و گفتيم) « :آنچه را به شما

داده ایم محکم بگيرید و بشنوید » .گفتند « شنيدیم و نافرمانى كردیم » و محبت گوساله بدل شان آميخته شد
به سبب كفر شان .بگو « بد است چيزی كه شما را ایمان شما بآن امر ميکند اگر مؤمن هستيد» .

﴿ ﴾٩٤قُ ْل اِن كان ْت ل ُك ُم الدَّا ُر ا ْلا ِخر ُة ِعند اللَّ ِه خالِص ًة ِّمن ُد ِ
س فتمنَّ ُوا ا ْلم ْوت اِن كُن ُت ْم
ون النَّا ِ
صا ِدقِين
بگو « :اگر سرای آخرت نزد خداوند تنها از آن شما است ،نى برای كسى دیگر ،و اگر (درین ادعای خود) صادق
هستيد ،پس مرگ را آرزو كنيد» .

﴿ ﴾٩٥ولن يتمنَّ ْو ُه اَبدًا بِما قدَّم ْت اَ ْي ِدي ِه ْم ۛ واللَّ ُه علِي ٌم بِالظَّالِ ِمين

اما ایشان به سبب آنچه دستهای شان از پيش فرستاده هرگز مرگ را آرزو نخواهند كرد .و خداوند ستمگاران را

خوب ميشناسد.

س عل َٰى حيا ٍة و ِمن الَّ ِذين اَشْ ر ُكوا ۛ يو ُّد اَح ُد ُه ْم ل ْو يُع َّم ُر اَ ْلف سن ٍة
﴿ ﴾٩٦ولت ِجدنَّ ُه ْم اَ ْحرص النَّا ِ
وما ُهو بِ ُمز ْحز ِِح ِه ِمن ا ْلعذ ِ
اب اَن يُع َّمر ۛ واللَّ ُه ب ِصي ٌر بِما ي ْعملُون

تو ایشان را واقعاً به زندگى دنيا حریص ترین مردم مى یابى ،و حریص تر (حتى)از كسانيکه شرک آورده اند .هر

یک از ایشان آرزو دارد كه ایکاش به وی عمر هزار سال داده شود ولى دادن چنين عمری (هم) او را از عذاب
(آتش دوزخ) نجات دهنده نيست ،و خداوند به چيزهایى كه آنها ميکنند بينا است.

﴿ ﴾٩٧قُ ْل من كان ع ُد ًّوا لِّ ِج ْبرِيل فاِنَّ ُه ن َّزل ُه عل َٰى ق ْلبِك بِ ِا ْذ ِن اللَّ ِه ُمص ِّدقًا لِّما ب ْين يد ْي ِه و ُهدًى
وبُشْ رىَٰ لِ ْل ُم ْؤ ِمنِين

بگو « :هر آنکه دشمن جبرئيل باشد ،پس به تحقيق هم او است كه (وحى را) به حکم خداوند به دل تو نازل
گردانيد .در حاليکه (آن وحى) تصدیق كنندۀ كالمى است كه قبل (از آمدن وحى به تو) نازل شده بود و رهنما و
بشارت دهنده ای است برای مؤمنان» .

﴿ ﴾٩٨من كان ع ُد ًّوا لِّلَّ ِه وملاُِكتِ ِه و ُر ُسلِ ِه و ِج ْبرِيل و ِميكال ف ِا َّن اللَّه ع ُد ٌّو لِّ ْلكافِرِين

هر آنکه دشمن خداوند ،فرشتگان ،پيامبران خداوند ،جبرئيل ،ميکائيل باشد (كافر است) ،پس بى شک خداوند

دشمن كافران ميباشد.

ات ب ِّين ٍ
﴿ ﴾٩٩ولق ْد اَنز ْلنا اِل ْيك اي ٍ
ات ۛ وما ي ْك ُف ُر بِها اِلَّا ا ْلف ِاسقُون

و به تحقيق به تو آیه های روشنى را فروفرستادیم و جز مردم فاسق (هيچکس) از آن انکار نميکند.

﴿ ﴾١٠٠اَو ُكلَّما عاه ُدوا ع ْهدًا نَّبذ ُه فر ٌِيق ِّم ْن ُهم ۛ ب ْل اَكْث ُر ُه ْم لا ُي ْؤ ِم ُنون

آیا (این طور نيست) هر باری كه پيمانى بستند گروهى از ایشان آنرا بدور افگندند؟! واقعيت امر این است كه اكثر

ایشان ایمان نمى آرند.

﴿ ﴾١٠١ول َّما جاء ُه ْم ر ُسو ٌل ِّم ْن ِعن ِد اللَّ ِه ُمصدِّقٌ لِّما مع ُه ْم نبذ فر ٌِيق ِّمن الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِكتاب
ِكتاب اللَّ ِه وراء ظُ ُهورِ ِه ْم كاَنَّ ُه ْم لا ي ْعل ُمون

و هر گاه به ایشان از جانب خداوند پيامبری (به حيث) تصدیق كننده چيزی كه با خود شان است آمد ،گروهى از
آنها كه برای ایشان كتاب داده شده است ،كتاب خداوند را پشت سر انداختند .گویى كه به آن پى نميبرند.

ين عل َٰى ُم ْل ِك ُسل ْيمان ۛ وما كفر ُسل ْيما ُن ول َٰ ِك َّن الشَّ ي ِاطين كف ُروا
﴿ ﴾١٠٢واتَّب ُعوا ما ت ْتلُو الشَّ ي ِاط ُ
الس ْحر وما اُنزِل على ا ْلملك ْينِ بِبابِل ها ُروت وما ُروت ۛ وما ُيعلِّم ِان ِم ْن اَح ٍد
ُيعلِّ ُمون ال َّناس ِّ

حتَّ َٰى يقُولا اِنَّما ن ْح ُن فِ ْتن ٌة فلا ت ْك ُف ْر ۛ فيتعلَّ ُمون ِم ْن ُهما ما يُف ِّرقُون بِ ِه ب ْين ا ْلم ْر ِء وز ْو ِج ِه ۛ وما ُهم
بِضا ِّرين بِ ِه ِم ْن اَح ٍد ا ِ َّلا بِاِ ْذ ِن اللَّ ِه ۛ ويتعلَّ ُمون ما ي ُض ُّر ُه ْم ولا ينف ُع ُه ْم ۛ ولق ْد علِ ُموا لمنِ اشْ ترا ُه

ما ل ُه فِي ا ْلا ِخر ِة ِم ْن خل ٍ
اق ۛ ولبِ ْئس ما شر ْوا بِ ِه اَنفُس ُه ْم ۛ ل ْو كانُوا ي ْعل ُمون

و ایشان از چيزی پيروی كردند كه آنرا در عهد پادشاهى سليمان شيطان ها ميخواندند .سليمان هرگز كافر نشد،
بلکه این شيطان ها بودند كه كفر را اختيار كردند ،به مردم جادو مى آموختند و نيز چيزهایى را كه در بابل بر

فرشتگان  -هاروت و ماروت  -فرود آورده شد .این دو فرشته هيچکس را چيزی نمى آموختند مگر آنکه مى
گفتند « ما صرف برای آزمایش هستيم پس مرتکب كفر مشو( » .مردم) از این دو فرشته چيزهایى را مى

آموختند كه با (بکار بردن) آنها ميان شوهر و زنش جدایى ميافگندند اما با این كار خود ،تا خدا نميخواست بهيچ
كس ضرر رسانيده نميتوانستند .و ایشان چيزی را مى آموختند كه برای شان ضرر مى رسانيد و سودی بار
نميآورد ،و آنها واقعاً خوب ميدانستند كسيکه جادو را برگزید از آخرت بهره ای ندارد .و چه بد بود چيزی كه
خود را به آن فروختند ،اگر ميدانستند.

﴿ ﴾١٠٣ول ْو اَنَّ ُه ْم امنُوا واتَّق ْوا لمثُوب ٌة ِّم ْن ِعن ِد اللَّ ِه خ ْي ٌر ۛ لَّ ْو كانُوا ي ْعل ُمون

و اگر ایشان ایمان مى آوردند و پرهيزگاری ميکردند حقا كه پاداش (شان) نزد خداوند بهتر ميبود ،اگر

ميدانستند.

اب اَلِي ٌم
﴿ ﴾١٠٤يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا تقُولُوا ر ِاعنا وقُولُوا ان ُظ ْرنا و ْاسم ُعوا ۛ و لِ ْلكافِرِين عذ ٌ

ای مؤمنان( ،به پيامبر) « راعنا » مگویيد ،بلکه « انظرنا » بگویيد (پيامبر را به الفاظى خطاب نکنيد كه از آن
تعبير اهانت آميز شود) ،و (به گفتۀ او) گوش بدهيد ،كافران را عذاب دردناک است.

﴿َّ ﴾١٠٥ما يو ُّد الَّ ِذين كف ُروا ِم ْن اَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
اب ولا ا ْل ُمشْ ِر ِكين اَن يُن َّزل عل ْي ُكم ِّم ْن خ ْي ٍر ِّمن
ص بِر ْحمتِ ِه من يشاءُ ۛ واللَّ ُه ذُو ا ْلف ْض ِل ا ْلع ِظي ِم
َّربِّ ُك ْم ۛواللَّ ُه يخْ ت ُّ

نى آنانيکه از جملۀ اهل كتاب كافر شده اند ،و نى مشركان ،هيچ كدام شان نمى خواهند كه از پروردگار شما بر

شما چيزی از نيکویى نازل شود ،اما خداوند هر كى را بخواهد به رحمت (خاص) خویش اختصاص ميدهد ،و
خداوند صاحب فضل بزرگ است.

﴿ ﴾١٠٦ما ننس ْخ ِم ْن اي ٍة اَ ْو نُ ِ
نسها ناْ ِت بِخ ْي ٍر ِّم ْنها اَ ْو ِم ْثلِها ۛ اَل ْم ت ْعل ْم اَ َّن اللَّه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء
ق ِدي ٌر

ما اگر وحيى را نسخ كنيم یا آن را به فراموشى بسپاریم ،سپس بهتر از آن یا همانند آنرا مى آوریم .آیا نميدانى

كه خداوند بر همه چيز قدرت دارد؟

السماو ِ
ض ۛ وما ل ُكم ِّمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ِمن و لِ ٍّي ولا ن ِصي ٍر
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٠٧اَل ْم ت ْعل ْم اَ َّن اللَّه ل ُه ُم ْل ُك َّ
آیا نميدانى كه پادشاهى آسمانها و زمين از آن خداوند است ،جز خداوند شما را نى كارسازی است و نى هم

یاری دهنده ای؟

﴿ ﴾١٠٨اَ ْم تُرِيدُون اَن ت ْساَلُوا ر ُسول ُك ْم كما ُسئِل ُموس َٰى ِمن ق ْب ُل ۛ ومن يتبد َِّل ا ْل ُك ْفر بِا ْل ِايم ِان فق ْد
السبِي ِل
ض َّل سواء َّ

آیا ميخواهيد از پيامبر خود همانگونه سوال كنيد كه از موسى قبالً سوال شده بود؟ و هر كسيکه ایمان را بکفر

بدل نماید بدون شک راه راست را گم كرده است.

﴿ ﴾١٠٩و َّد كثِي ٌر ِّم ْن اَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
اب ل ْو ي ُر ُّدون ُكم ِّمن ب ْع ِد اِيمانِ ُك ْم ُكفَّا ًرا حسدًا ِّم ْن ِعن ِد اَنف ُِس ِهم ِّمن
اصف ُحوا حتَّ َٰى ياْتِي اللَّ ُه بِاَ ْم ِر ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر
ب ْع ِد ما تب َّين ل ُه ُم ا ْلح ُّق ۛ فا ْع ُفوا و ْ
بسا از اهل كتاب آرزو ميکنند اگر شما را بعد از ایمان آوردن شما ،به كفر برگردانند ،و این از حسدی است كه

بعد از روشن شدن حق به ایشان ،از نفس های شان نشئت كرده است( .پس ایشان را) عفو نمایيد و گذشت
كنيد تا خداوند فرمان خود را اجرا كند .حقا كه خداوند بر همه چيزها قدرت دارد.

الصلاة واتُوا ال َّزكاة ۛ وما تُق ِّد ُموا لِاَنف ُِس ُكم ِّم ْن خ ْي ٍر ت ِجدُو ُه ِعند اللَّ ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه
﴿ ﴾١١٠واَقِي ُموا َّ
بِما ت ْعملُون ب ِصي ٌر

و نماز را بتمام و كمال برپا دارید و به ادای زكات بپردازید ،هر نيکویى را كه شما بخویشتن از پيش بفرستيد
(مزد) آنرا نزد خداوند باز مى یابيد .به تحقيق كه خداوند بآنچه ميکنيد بينا است.

﴿ ﴾١١١وقالُوا لن يد ُْخل ا ْلجنَّة اِلَّا من كان ُهو ًدا اَ ْو نصارىَٰ ۛ تِ ْلك اَمانِ ُّي ُه ْم ۛ قُ ْل هاتُوا بُ ْرهان ُك ْم
اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين
و گفتند « :هيچ كسى تا یهود و نصاری نباشد به بهشت راه نمى یابد » .این آروزهای (باطل) شان است( .برای

شان) بگو « :اگر راست ميگویيد دليل خود را بياورید» .

﴿ ﴾١١٢بل َٰى م ْن اَ ْسلم و ْجه ُه لِلَّ ِه و ُهو ُم ْح ِس ٌن فل ُه اَ ْج ُر ُه ِعند ربِّ ِه ولا خ ْو ٌف عل ْي ِه ْم ولا ُه ْم ي ْحزنُون

نخير ،هر كسى كه خود را به خدا تسليم كند ،در حاليکه نيکوكار باشد ،مزد خود را نزد پروردگارش مى یابد ،نى

ایشانرا ترس است و نى هم ایشان اندوهگين ميشوند.

﴿ ﴾١١٣وقال ِت ا ْلي ُهو ُد ل ْيس ِت النَّصارىَٰ عل َٰى ش ْي ٍء وقال ِت النَّصارىَٰ ل ْيس ِت ا ْلي ُهو ُد عل َٰى ش ْي ٍء و ُه ْم
ي ْتلُون ا ْل ِكتاب ۛ ك َٰذلِك قال الَّ ِذين لا ي ْعل ُمون ِم ْثل ق ْو لِ ِه ْم ۛ فاللَّ ُه ي ْح ُك ُم ب ْين ُه ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة فِيما
كانُوا فِي ِه يخْ تلِفُون

یهودیان گفتند « نصرانيان بر چيزی نيستند » ،و نصرانيان گفتند « یهودیان بر چيزی نيستند » ،حال آنکه
ایشان كتاب (آسمانى) را ميخوانند .كسانيکه نميدانند (یعنى مشركان) نيز مانند سخن ایشان گفتند ،ولى
خداوند در بين آنها در مورد آنچه بر آن منازعه دارند در روز قيامت قضاوت ميکند.

﴿ ﴾١١٤وم ْن اَ ْظل ُم ِم َّمن َّمنع مس ِ
اجد اللَّ ِه اَن يُ ْذكر فِيها ْاس ُم ُه وسع َٰى فِي خرابِها ۛ اُولَٰئِك ما كان
اب ع ِظي ٌم
ل ُه ْم اَن يد ُْخلُوها اِلَّا خاُِ ِفين ۛ ل ُه ْم فِي ال ُّدنْيا ِخ ْز ٌي ول ُه ْم فِي ا ْلا ِخر ِة عذ ٌ

و كيست بيدادگرتر از كسيکه منع كرد از اینکه در مساجد نام خداوند گرفته شود ،و در خراب كردن مساجد
كوشيد؟! ایشان حق آنرا نداشتند (و ندارند) كه جز با ترس به مساجد داخل شوند .برای آنها در دنيا رسوایى
است و در آخرت عذابى بزرگ است.

﴿ ﴾١١٥و لِلَّ ِه ا ْلمشْ رِقُ وا ْلم ْغر ُِب ۛ فاَ ْينما تُولُّوا فث َّم و ْج ُه اللَّ ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه و ِاس ٌع علِي ٌم

مشرق و مغرب از آن خداست ،به هر سویيکه رو آرید همانجا حضور خدا است .به تحقيق كه خداوند گشایشگر

(و) دانا است.

السماو ِ
ض ۛ ُك ٌّل لَّ ُه قانِ ُتون
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١١٦وقالُوا اتَّخذ اللَّ ُه ولدًا ۛ ُس ْبحان ُه ۛ بل لَّ ُه ما فِي َّ

گفتند « خداوند (برای خود) پسری گرفت » ،منزه است او .حقيقت اینست كه هر چه در آسمانها و زمين است
از آن او ميباشد .و همه چيز به او فرمانبردار هستند.

السماو ِ
ض ۛ و اِذا قض َٰى اَ ْم ًرا ف ِانَّما يقُولُ ل ُه كُن في ُكو ُن
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١١٧ب ِدي ُع َّ

ایجادگر آسمانها و زمين است .و هر گاه او به چيزی دستور دهد ،پس بيگمان به آن ميگوید « شو » و آن چيز

(فوراً) ميشود.

﴿ ﴾١١٨وقال الَّ ِذين لا ي ْعل ُمون ل ْولا ُيكلِّ ُمنا اللَّ ُه اَ ْو تاْتِينا اي ٌة ۛ ك َٰذلِك قال الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِهم ِّم ْثل
ق ْو لِ ِه ْم ۛ تشابه ْت قُلُو ُب ُه ْم ۛ ق ْد ب َّي َّنا ا ْلاي ِ
ات لِق ْو ٍم يُوقِ ُنون
آنانيکه علم ندارند ميگویند « چرا خداوند با ما سخن نميگوید؟ یا چرا به ما نشانه ای نمى آید؟ » همانند این

(چيزها) را كسانى ميگفتند كه پيش از ایشان بوده اند مثل گفتۀ ایشان .دلهای آنها مشابه است .ما بدون شک
نشانه های خود را برای قوميکه یقين دارند بيان كردیم.

﴿ ﴾١١٩اِنَّا اَ ْرس ْلناك بِا ْلح ِّق ب ِشي ًرا ون ِذي ًرا ۛ ولا تُ ْساَلُ ع ْن اَ ْصح ِ
اب ا ْلج ِحي ِم

بى شک ما ترا بحق بحيث مژده آور و بيم دهنده فرستاده ایم ،و از تو در مورد اهل دوزخ سوالى نميشود.

﴿ ﴾١٢٠ولن ت ْرض َٰى عنك ا ْلي ُهو ُد ولا ال َّنصارىَٰ ح َّت َٰى ت َّتبِع ِملَّت ُه ْم ۛ قُ ْل ا ِ َّن ُهدى اللَّ ِه ُهو
ا ْل ُهدىَٰ ۛ ولئِنِ اتَّب ْعت اَ ْهواء ُهم ب ْعد الَّ ِذي جاءك ِمن ا ْل ِع ْل ِم ۛ ما لك ِمن اللَّ ِه ِمن و لِ ٍّي ولا ن ِصي ٍر
یهود و نصاری هرگز از تو راضى نميشوند ،تا تو از دین ایشان پيروی كنى( .به ایشان) بگو « حقا رهنمایى تنها

همان رهنمایى خداوند است » .هرگاه بعد از آنکه بتو آگاهى حاصل شد ،اگر از آرزوهای ایشان پيروی كنى ،در
آن صورت (برای تو) در برابر (عذاب) خداوند نى كارسازی خواهد بود و نى هم مددگاری.

﴿ ﴾١٢١الَّ ِذين ات ْينا ُه ُم ا ْل ِكتاب ي ْتلُون ُه ح َّق تِلاو تِ ِه اُولَٰئِك يُ ْؤ ِم ُنون بِ ِه ۛ ومن ي ْك ُف ْر بِ ِه فاُولَٰئِك ُه ُم
ا ْلخ ِاس ُرون
آنانيکه به ایشان كتاب را داده ایم و حق تالوت آنرا اداء ميکنند همانهایند كسانيکه به آن ایمان دارند .اما

كسانيکه از آن انکار ورزند ،همانهایند زیان كار.

﴿ ﴾١٢٢يا بنِي ا ِ ْسراُِيل ا ْذ ُك ُروا ن ِ ْعمتِي الَّتِي اَنْع ْم ُت عل ْي ُك ْم واَنِّي ف َّض ْل ُت ُك ْم على ا ْلعال ِمين

ای بنى اسرائيل از آن نعمتى كه بشما ارزانى كردم بياد آرید ،و از این (نيز) كه من شما را بر همه جهانيان

برگزیدم.

س ش ْي ًئا ولا ُي ْقب ُل ِم ْنها ع ْد ٌل ولا تنف ُعها شفاع ٌة ولا ُه ْم
س عن نَّ ْف ٍ
﴿ ﴾١٢٣واتَّ ُقوا ي ْو ًما لَّا ت ْجزِي ن ْف ٌ
ُينص ُرون

و از آن روزی بترسيد كه هيچکسى از كسى دیگر چيزی (یعنى عذابى) را دفع نميکند ،نى از او عوض قبول

خواهد شد ،و نى به او شفاعت سودی مينماید ،و نى هم ایشان یاری داده ميشوند.

﴿ ﴾١٢٤و ا ِ ِذ ا ْبتل َٰى ا ِ ْبرا ِهيم ربُّ ُه بِكلِم ٍ
س اِما ًما ۛ قال و ِمن
ات فاَت َّم ُه َّن ۛ قال اِنِّي ج ِاعلُك لِلنَّا ِ
ُذ ِّريَّتِي ۛقال لا ينالُ ع ْه ِدي ال َّظالِ ِمين

بياد آر وقتى را كه ابراهيم را پروردگارش به سخنى چند آزمود ،كه وی آنرا انجام داد( ،خداوند) گفت « حقا كه

من ترا برای مردم پيشوا ميگردانم » .گفت « و از دودمان من (نيز)؟! » (خداوند) گفت « عهد من بستمگاران
نميرسد» .

س واَ ْم ًنا وات َِّخ ُذوا ِمن َّمقا ِم ا ِ ْبرا ِهيم ُمصلًّى ۛ وع ِه ْدنا اِل َٰى
﴿ ﴾١٢٥و ا ِ ْذ جع ْلنا ا ْلب ْيت مثاب ًة لِّل َّنا ِ
الس ُجو ِد
ا ِ ْبرا ِهيم و ا ِ ْسم ِاعيل اَن ط ِّهرا ب ْيتِي لِلطَّاُِ ِفين وا ْلعا ِك ِفين وال ُّرك َِّع ُّ

و بياد آرید وقتى را كه ما خانه (كعبه) را برای مردم مرجعى و جای امنى گردانيدیم .و (گفتيم) از مقام ابراهيم

نماز گاهى بگيرید .و با ابراهيم و اسماعيل قرار گذاشتيم تا خانۀ مرا برای طواف كنندگان ،اعتکاف كنندگان،
ركوع كنندگان و سجده كنندگان پاک سازند.

اجع ْل َٰهذا بلدًا ا ِم ًنا وا ْر ُز ْق اَ ْهل ُه ِمن الثَّمر ِ
ات م ْن امن ِم ْن ُهم بِاللَّ ِه
﴿ ﴾١٢٦و ا ِ ْذ قال ا ِ ْبرا ِهي ُم ر ِّب ْ
وا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر ۛ قال ومن كفر فاُمتِّ ُع ُه قلِي ًلا ثُ َّم اَ ْضط ُّر ُه اِل َٰى عذ ِ
اب ال َّنارِ ۛ و بِ ْئس ا ْلم ِصي ُر
و بياد آرید وقتيرا كه ابراهيم گفت « پروردگار من ،این (جا) را یک شهر امن بگردان ،و مردم آنرا از ميوه ها

روزی بده ،آنعده از ایشانرا كه به خداوند و روز رستاخيز ایمان دارند( » .خداوند) گفت « (بلى) كسى را كه كافر
ميشود برای مدتى كوتاه او را بهره مند ميسازم ،و سپس او را به عذاب آتش مى كشانم ،و چه بدجایى است
دوزخ» .

الس ِمي ُع ا ْلعلِي ُم
﴿ ﴾١٢٧و ا ِ ْذ ي ْرف ُع ا ِ ْبرا ِهي ُم ا ْلقو ِاعد ِمن ا ْلب ْي ِت و ا ِ ْسم ِاعي ُل ربَّنا تق َّب ْل ِم َّنا ۛ اِنَّك اَنت َّ
و بياد آرید وقتى را كه ابراهيم و اسماعيل تهداب خانۀ (كعبه) را (با این دعا) بلند كردند « :پروردگار ما (این

خدمت را) از ما بپذیر به تحقيق كه تو و تنها تویى شنوا و دانا» .

اجع ْلنا ُم ْسلِم ْينِ لك و ِمن ُذ ِّريَّتِنا اُ َّم ًة ُّم ْسلِم ًة لَّك واَرِنا من ِاسكنا وتُ ْب عل ْينا ۛ اِنَّك
﴿ ﴾١٢٨ربَّنا و ْ
اب ال َّر ِحي ُم
اَنت التَّ َّو ُ
پروردگار ما ،ما را فرمان بردار خود بگردان ،و از دودمان ما (نيز) امتى بيافرین (مسلمان) كه تسليم فرمان تو

باشند ،مناسک ما را بما نشان بده ،توبۀ ما را بپذیر ،حقا كه تو و تنها تویى توبه پذیر مهربان.

﴿ ﴾١٢٩ربَّنا وا ْبع ْث فِي ِه ْم ر ُسو ًلا ِّم ْن ُه ْم ي ْتلُو عل ْي ِه ْم اياتِك و ُيعلِّ ُم ُه ُم ا ْل ِكتاب وا ْل ِح ْكمة
و ُيزكِّي ِه ْم ۛ اِنَّك اَنت ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم

پروردگار ما ،در ميان ایشان پيامبری را از بين خود شان مبعوث بفرما كه آیات ترا به ایشان بخواند ،و به ایشان

كتاب و حکمت بياموزد و ایشان را پاک گرداند .به تحقيق كه تو صاحب قدرت منيع و باحکمتى.

اصطف ْينا ُه فِي ال ُّدنْيا ۛ و اِنَّ ُه فِي
﴿ ﴾١٣٠ومن ي ْرغ ُب عن ِّملَّ ِة ا ِ ْبرا ِهيم اِلَّا من س ِفه ن ْفس ُه ۛ ولق ِد ْ
الصالِ ِحين
ا ْلا ِخر ِة ل ِمن َّ
و كيست آنکه از كيش ابراهيم رو بگرداند مگر شخص سفيهى (كه خود را نشناسد)؟! حقا كه ما ابراهيم را در

دنيا برگزیدیم و به تحقيق كه او در روز رستاخيز از صالحان است.

﴿ ﴾١٣١ا ِ ْذ قال ل ُه ربُّ ُه اَ ْسلِ ْم ۛ قال اَ ْسل ْم ُت لِر ِّب ا ْلعال ِمين

و بياد آرید وقتى را كه پروردگارش به او گفت « تسليم شو » ،گفت « به پروردگار جهانيان تسليم شدم» .

اصطف َٰى ل ُك ُم الدِّين فلا ت ُموتُ َّن اِلَّا واَن ُتم
ُوب يا بنِ َّي ا ِ َّن اللَّه ْ
﴿ ﴾١٣٢وو َّص َٰى بِها ا ِ ْبرا ِهي ُم بنِي ِه وي ْعق ُ
ُّم ْسلِ ُمون

ابراهيم فرزندان خود را با این وصيت كرد و یعقوب نيز (عين وصيت را نمود) « :ای پسران من ،حقا كه خداوند
دین (اسالم) را برای شما برگزید .پس نميرید مگر در حالى كه مسلمان باشيد» .

﴿ ﴾١٣٣اَ ْم كُن ُت ْم شُ هداء ا ِ ْذ حضر ي ْعقُوب ا ْلم ْو ُت ا ِ ْذ قال لِبنِي ِه ما ت ْع ُبدُون ِمن ب ْع ِدي قالُوا ن ْع ُب ُد
اِلَٰهك و اِلَٰه اباُِك ا ِ ْبرا ِهيم و ا ِ ْسم ِاعيل و ا ِ ْسحاق اِل َٰ ًها و ِاحدًا ون ْح ُن ل ُه ُم ْسلِ ُمون

آیا شما در وقتيکه یعقوب را مرگ فرا رسيد حاضر بودید؟! چون به فرزندان خود گفت « بعد از من چه چيز را
ميپرستيد؟ » گفتند « خدای تو و خدای پدران تو ابراهيم ،اسماعيل و اسحق را ميپرستيم ،خدای یکتا را و ما به
او تسليم هستيم» .

﴿ ﴾١٣٤تِ ْلك اُ َّم ٌة ق ْد خل ْت ۛ لها ما كسب ْت ول ُكم َّما كس ْب ُت ْم ۛ ولا تُ ْساَلُون ع َّما كانُوا ي ْعملُون

آنها امتى بودند كه بيگمان گذشتند ،هر آنچه كسب كردند از آن ایشان است ،و هر آنچه شما كسب كردید از آن

شما است .و شما از اعمال ایشان مورد سوال قرار نميگيرید.

﴿ ﴾١٣٥وقالُوا كُونُوا ُهو ًدا اَ ْو نصارىَٰ ت ْهت ُدوا ۛ قُ ْل ب ْل ِملَّة ا ِ ْبرا ِهيم حنِيفًا ۛ وما كان ِمن ا ْل ُمشْ ِر ِكين
و (اهل كتاب) گفتند « یهود یا نصرانى باشيد تا رهياب شوید( » .برای شان) بگو « نخير ،بلکه آیين خالص و
پاک ابراهيم (را پيروی ميکنيم) و او از مشركان نبود» .

﴿ ﴾١٣٦قُولُوا امنَّا بِاللَّ ِه وما اُنزِل اِل ْينا وما اُنزِل اِل َٰى ا ِ ْبرا ِهيم و ا ِ ْسم ِاعيل و ا ِ ْسحاق وي ْعقُوب وا ْلاَ ْسب ِ
اط
وما اُو تِي ُموس َٰى و ِعيس َٰى وما اُو تِي النَّبِ ُّيون ِمن َّربِّ ِه ْم لا نُف ِّرقُ ب ْين اَح ٍد ِّم ْن ُه ْم ون ْح ُن ل ُه ُم ْسلِ ُمون

بگویيد « :ما به خداوند و آنچه بما و به ابراهيم ،اسماعيل ،اسحق و یعقوب و دودمان او وحى شده ایمان داریم ،و
آنچه به موسى و عيسى داده شد و آنچه به (همه) پيامبران از جانب پروردگارشان داده شده است .ما در ميان
هيچ یک از ایشان تفریق نميکنيم و ما به خداوند تسليم هستيم» .

﴿ ﴾١٣٧ف ِا ْن امنُوا بِ ِم ْث ِل ما امن ُتم بِ ِه فق ِد ا ْهتدوا ۛ َّو اِن تولَّ ْوا فاِنَّما ُه ْم فِي ِشق ٍ
اق ۛ فسي ْك ِفيك ُه ُم
الس ِمي ُع ا ْلعلِي ُم
اللَّ ُه ۛو ُهو َّ

اگر ایشان بمانند آنچه شما به آن باور دارید ایمان آرند ،پس ایشان واقعاً رهياب شده اند .اگر سرپيچى كنند پس

ایشان واقعاً در شقاق { }۱اند .و زود باشد كه خداوند شر ایشانرا از تو باز دارد .و اوست شنوای دانا.
{ }۱از حق جدا شده ؛

﴿ِ ﴾١٣٨ص ْبغة اللَّ ِه ۛ وم ْن اَ ْحس ُن ِمن اللَّ ِه ِص ْبغ ًة ۛ ون ْح ُن ل ُه عابِدُون

رنگ خدایى! و كيست كه از خدا رنگى بهتر داده بتواند ،و ما تنها او را عبادت ميکنيم.

﴿ ﴾١٣٩قُ ْل اَتُحا ُّجوننا فِي اللَّ ِه و ُهو ربُّنا وربُّ ُك ْم ولنا اَ ْعمالُنا ول ُك ْم اَ ْعمالُ ُك ْم ون ْح ُن ل ُه ُمخْ لِ ُصون

بگو « :آیا شما در شأن خداوند با ما منازعه ميکنيد در حاليکه او پروردگار ما و پروردگار شماست؟! و ما مسئول
كردار خود هستيم و شما (هم) مسئول كردار خود ،و ما به او مخلصيم» .

﴿ ﴾١٤٠اَ ْم تقُولُون ا ِ َّن ا ِ ْبرا ِهيم و ا ِ ْسم ِاعيل و ا ِ ْسحاق وي ْعقُوب وا ْلاَ ْسباط كانُوا ُهو ًدا اَ ْو نصارىَٰ ۛ قُ ْل
اَاَن ُت ْم اَ ْعل ُم اَ ِم اللَّ ُه ۛ وم ْن اَ ْظل ُم ِم َّمن كتم شهاد ًة ِعند ُه ِمن اللَّ ِه ۛ وما اللَّ ُه بِغافِلٍ ع َّما ت ْعملُون

آیا ميگویيد كه ابراهيم ،اسماعيل ،اسحق ،یعقوب و دودمان او یهود یا نصرانى بودند؟ بگو « آیا شما بهتر ميدانيد

یا خدا؟ كيست ستمکارتر از كسيکه شهادتى را پنهان ميکند كه از جانب خداوند نزد او است ،و خداوند از آنچه
ميکنيد بى خبر نيست» .

﴿ ﴾١٤١تِ ْلك اُ َّم ٌة ق ْد خل ْت ۛ لها ما كسب ْت ول ُكم َّما كس ْب ُت ْم ۛ ولا تُ ْساَلُون ع َّما كانُوا ي ْعملُون

آنها مردمى بودند كه بيگمان گذشتند .هر آنچه كسب كردند از آن ایشان است و هر آنچه شما كسب ميکنيد از
آن شما است .شما از آنچه ایشان ميکردند مورد سوال قرار نميگيرید.

============================================================

============================================================
س ما و َّلا ُه ْم عن قِ ْبلتِ ِه ُم الَّتِي كانُوا عل ْيها ۛ قُل لِّلَّ ِه ا ْلمشْ رِقُ
السفها ُء ِمن النَّا ِ
﴿ ﴾١٤٢سيقُولُ ُّ
وا ْلم ْغر ُِب ۛ ي ْه ِدي من يشا ُء اِل َٰى ِصر ٍ
اط ُّم ْست ِقي ٍم

بيخردان از مردم بزودی خواهند گفت « :ایشان را از قبله ای كه بر آن بودند ،چه چيز باز گردانيد؟ » بگو« :
مشرق و مغرب از آن خداست هر كسى را خواهد براه راست رهياب ميسازد» .

س وي ُكون ال َّر ُسو ُل عل ْي ُك ْم
﴿ ﴾١٤٣وك َٰذلِك جع ْلنا ُك ْم اُ َّم ًة وس ًطا لِّت ُكونُوا شُ هداء على النَّا ِ
ش ِهي ًدا ۛ وما جع ْلنا ا ْل ِق ْبلة الَّتِي كُنت عل ْيها ا ِ َّلا لِن ْعلم من يتَّبِ ُع ال َّر ُسول ِم َّمن ينقلِ ُب عل َٰى
ع ِقب ْي ِه ۛ و اِن كان ْت لكبِير ًة اِلَّا على الَّ ِذين هدى اللَّ ُه ۛ وما كان اللَّ ُه لِ ُي ِضيع اِيمان ُك ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه
وف َّر ِحي ٌم
بِال َّنا ِ
س لر ُء ٌ
و بدینگونه شما را امتى ميانه ساختيم تا بر مردم گواه باشيد ،و پيامبر بر شما گواه باشد .و ما آن قبله ای را كه

تو بر آن بودی مقرر نداشتيم مگر برای اینکه كسى را كه از پيامبر پيروی ميکند از كسى كه به عقب خویش
برميگردد ،متمایز سازیم .هرچند این كاری است بس دشوار ،مگر بر كسانيکه خداوند ایشانرا رهياب گردانيده
است .و خداوند هرگز ایمان (یعنى نمازهای) شما را ضایع نمى گرداند .حقا كه خداوند بمردم واقعاً مهربان و
بخشاینده است.

السما ِء ۛ فل ُنولِّينَّك قِ ْبل ًة ت ْرضاها ۛ فو ِّل و ْجهك ش ْطر ا ْلم ْس ِج ِد
﴿ ﴾١٤٤ق ْد نرىَٰ تقلُّب و ْج ِهك فِي َّ
ا ْلحرا ِم ۛ وح ْي ُث ما كُن ُت ْم فولُّوا ُو ُجوه ُك ْم ش ْطر ُه ۛ و ا ِ َّن الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِكتاب لي ْعل ُمون اَنَّ ُه ا ْلح ُّق ِمن
َّربِّ ِه ْم ۛ وما اللَّ ُه بِغافِلٍ ع َّما ي ْعملُون

ما دیدیم كه تو با نگاههای (انتظار آلود) جانب آسمان روی ميگردانى .اكنون واقعاً ما روی ترا بهمان قبله ای

برميگردانيم كه به آن خشنود شوی .پس روی خود را بسوی مسجد حرام بگردان (و به) هر جایى كه بودید پس
روی خود را به آن جانب بگردانيد .واقعاً كسانيکه به ایشان كتاب داده شده خوب ميدانند كه این امر حق است از
جانب پروردگارشان .و خدا از آنچه ایشان ميکنند هرگز غافل نيست.

﴿ ﴾١٤٥ولئِ ْن اَت ْيت الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِكتاب بِ ُك ِّل اي ٍة َّما تبِ ُعوا قِ ْبلتك ۛ وما اَنت بِتابِ ٍع قِ ْبلت ُه ْم ۛ وما
ض ۛ ولئِنِ اتَّب ْعت اَ ْهواء ُهم ِّمن ب ْع ِد ما جاءك ِمن ا ْل ِع ْل ِم ۛ اِنَّك اِذًا لَّ ِمن
ب ْع ُض ُهم بِتابِ ٍع قِ ْبلة ب ْع ٍ
ال َّظالِ ِمين

واقعاً اگر باهل كتاب هر نشانه ای را بياوری هرگز قبلۀ ترا پيروی نمى كنند ،و نى (هم) تو از قبلۀ ایشان پيروی
مى نمایى ،و نى بعض شان قبلۀ بعض دیگر را پيروی ميکنند .واقعاً بعد از این آگاهييکه بتو حاصل شد اگر از

هوای (نفس) ایشان پيروی نمایى ،در آن صورت تو یقيناً از زمرۀ ستمکارانى.

﴿ ﴾١٤٦الَّ ِذين ات ْينا ُه ُم ا ْل ِكتاب ي ْع ِرفُون ُه كما ي ْع ِرفُون اَ ْبناء ُه ْم ۛ و ا ِ َّن فرِيقًا ِّم ْن ُه ْم لي ْك ُت ُمون ا ْلح َّق و ُه ْم
ي ْعل ُمون

كسانيکه به ایشان كتاب را دادیم او (صلى الله عليه وسلم) را طوری ميشناسند كه فرزندان خود را ميشناسند ،و

حقا كه گروهى از ایشان آگاهانه حق را پنهان ميکنند.

﴿ ﴾١٤٧ا ْلح ُّق ِمن َّربِّك ۛ فلا ت ُكون َّن ِمن ا ْل ُم ْمترِين

این (روی آوردن بسوی خانۀ كعبه) حق است از جانب پروردگار تو ،پس هرگز از زمرۀ شک كنندگان مباش.

﴿ ﴾١٤٨و لِ ُك ٍّل و ِْجه ٌة ُهو ُمولِّيها ۛ ف ْاستبِ ُقوا ا ْلخ ْير ِ
ات ۛ اَ ْين ما ت ُكونُوا ياْ ِت بِ ُك ُم اللَّ ُه ج ِمي ًعا ۛ ا ِ َّن
اللَّه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر
هر كسى جهتى دارد كه خداوند او را بسوی آن متوجه ميسازد ،پس در نيکوكاری از یکدیگر سبقت نمایيد .هر

جایيکه باشيد خداوند همۀ شما را باز مى آورد ،حقا كه خداوند بر هر چيزی تواناست.

﴿ ﴾١٤٩و ِم ْن ح ْي ُث خر ْجت فو ِّل و ْجهك ش ْطر ا ْلم ْس ِج ِد ا ْلحرامِ ۛ و اِنَّ ُه ل ْلح ُّق ِمن َّربِّك ۛ وما اللَّ ُه
بِغافِ ٍل ع َّما ت ْعملُون
و از هر جایى كه بيرون شدی پس روی خود را بسوی مسجد حرام بگردان ،و این واقعاً حق است از جانب

پروردگار تو ،و خدا از آنچه ميکنيد غافل نيست.

﴿ ﴾١٥٠و ِم ْن ح ْي ُث خر ْجت فو ِّل و ْجهك ش ْطر ا ْلم ْس ِج ِد ا ْلحرامِ ۛ وح ْي ُث ما كُن ُت ْم فولُّوا ُو ُجوه ُك ْم
س عل ْي ُك ْم ُح َّج ٌة اِلَّا الَّ ِذين ظل ُموا ِم ْن ُه ْم فلا تخْ ش ْو ُه ْم واخْ ش ْو نِي ول ِاُتِ َّم
ش ْطر ُه لِئ َّلا ي ُكون لِلنَّا ِ
نِ ْعمتِي عل ْي ُك ْم ولعلَّ ُك ْم ت ْهتدُون

و از هر جایى كه بيرون شدی روی خود را جانب مسجد حرام بگردان ،و هر جا كه باشيد ،روی خود را بسوی آن
بگردانيد تا مردم دليلى بر ضد شما نداشته باشند ،جز ظالمان ایشان (كه از شما دست بردار نيستند) .پس از

ایشان مترسيد و از من بترسيد ،و تا من نعمت خویش را بر شما تمام كنم و باشد كه شما رهياب شوید.

﴿ ﴾١٥١كما اَ ْرس ْلنا فِي ُك ْم ر ُسو ًلا ِّمن ُك ْم ي ْتلُو عل ْي ُك ْم اياتِنا و ُيزكِّي ُك ْم و ُيعلِّ ُم ُك ُم ا ْل ِكتاب وا ْل ِح ْكمة
ويُعلِّ ُم ُكم َّما ل ْم ت ُكونُوا ت ْعل ُمون

همانگونه كه در ميان شما رسولى از شما فرستادیم كه آیات ما را بر شما ميخواند و شما را پاكيزه مى سازد.

بشما كتاب و حکمت مى آموزد و چيزی را كه (پيش ازین) نميدانستيد بشما مى آموزد.

﴿ ﴾١٥٢فا ْذ ُك ُرو نِي اَ ْذ ُك ْر ُك ْم واشْ ُك ُروا لِي ولا ت ْك ُف ُر ِ
ون

پس مرا یاد كنيد تا من شما را یاد كنم و مرا سپاس گذارید و ناسپاسى ننمایيد.

الصابِرِين
الصلا ِة ۛ ا ِ َّن اللَّه مع َّ
الص ْب ِر و َّ
﴿ ﴾١٥٣يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا ْاست ِعي ُنوا بِ َّ
ای مؤمنان ،از شکيبایى و نماز یاری جویيد .حقا كه خداوند با شکيبایان است.

ات ۛ ب ْل اَ ْحياءٌ ول َٰ ِكن َّلا تشْ ُع ُرون
﴿ ﴾١٥٤ولا ت ُقولُوا لِمن يُ ْقت ُل فِي سبِي ِل اللَّ ِه اَ ْمو ٌ

و به كسانيکه در راه خدا كشته ميشوند مرده مگویيد ،بلکه (آنها) زنده اند مگر شما درک نمى كنيد.

س والثَّمر ِ
ات ۛ وبشِّ ِر
ص ِّمن ا ْلاَ ْمو ِال وا ْلاَن ُف ِ
﴿ ﴾١٥٥ولن ْبلُونَّ ُكم بِش ْي ٍء ِّمن ا ْلخ ْو ِف وا ْل ُجو ِع ون ْق ٍ
الصابِرِين
َّ

همانا ما شما را به چيزی از ترس و گرسنگى و به زیان مالى و جانى و كمبود ميوه ها مى آزمایيم ،و مژده بده

شکيبایان را.

﴿ ﴾١٥٦الَّ ِذين اِذا اَصاب ْت ُهم ُّم ِصيب ٌة قالُوا اِنَّا لِلَّ ِه و اِنَّا اِل ْي ِه ر ِاج ُعون

آنانيکه چون به ایشان مصيبتى مى رسد ،مى گویند < :حقا كه ما از خدایيم و حقا كه به سوی خدا باز مى

گردیم» .

ات ِّمن َّربِّ ِه ْم ور ْحم ٌة ۛ واُولَٰئِك ُه ُم ا ْل ُم ْهتدُون
﴿ ﴾١٥٧اُولَٰئِك عل ْي ِه ْم صلو ٌ

همين هایند كه عنایات و مهربانى های پروردگارشان شامل حال آنها شده و همين هایند رهياب.

الصفا وا ْلم ْروة ِمن شعاُ ِ ِر اللَّ ِه ۛ فم ْن ح َّج ا ْلب ْيت اَ ِو ا ْعتمر فلا ُجناح عل ْي ِه اَن يطَّ َّوف
﴿ ﴾١٥٨ا ِ َّن َّ
بِ ِهما ۛ ومن تط َّوع خ ْي ًرا ف ِا َّن اللَّه شا ِك ٌر علِي ٌم
حقا كه صفا و مروه از نشانه های خداست .پس كسيکه خانۀ (خدا) را حج كند یا عمره بجا آرد بر او گناهى

نيست كه بگرد این دو طواف نماید ،و كسانيکه از فرمان خدا به ميل خود شان (در انجام كارهای نيک) اطاعت
ميورزند ،پس حقا كه خداوند (در برابر عمل اوشان) شکرگزار و (به كارهای شان) دانا است.

﴿ ﴾١٥٩ا ِ َّن الَّ ِذين ي ْك ُت ُمون ما اَنز ْلنا ِمن ا ْلبيِّن ِ
س فِي
ات وا ْل ُهدىَٰ ِمن ب ْع ِد ما ب َّينَّا ُه لِلنَّا ِ
اب ۛ اُولَٰئِك ي ْلع ُن ُه ُم اللَّ ُه وي ْلع ُن ُه ُم ال َّل ِ
ا ْل ِكت ِ
اعنُون

به تحقيق آنانى كه نشانه های روشن و رهنمودهایى را كه فرستادیم كتمان ميکنند بعد از آنکه آنرا در كتاب
برای مردم بيان نمودیم ،همين هایند كه ایشانرا خدا و همه لعنت كنندگان مورد لعن قرار ميدهند.

َٰ
اب ال َّر ِحي ُم
وب عل ْي ِه ْم ۛ واَنا التَّ َّو ُ
﴿ ﴾١٦٠اِلَّا الَّ ِذين تابُوا واَ ْصل ُحوا وب َّي ُنوا فاُولئِك اَتُ ُ

مگر كسانيکه توبه كردند ،به اصالح (اعمال خویش) پرداختند و (حقيقت را) بيان كردند ،همين هایند كه توبۀ

ایشان را ميپذیرم و منم آن توبه پذیر مهربان.

س اَ ْجم ِعين
﴿ ﴾١٦١ا ِ َّن الَّ ِذين كف ُروا وماتُوا و ُه ْم ُكفَّا ٌر اُولَٰئِك عل ْي ِه ْم ل ْعن ُة اللَّ ِه وا ْلملاُِك ِة والنَّا ِ
آنانيکه كافر شده اند و در حال كفر مردند ،ایشان مورد لعنت خدا ،فرشتگان و همه مردم قرار مى گيرند.

اب ولا ُه ْم ُينظ ُرون
﴿ ﴾١٦٢خال ِ ِدين فِيها ۛ لا يُخف ُ
َّف ع ْن ُه ُم ا ْلعذ ُ

در آن (عذاب) هميشه بسر ميبرند ،از ایشان عذاب تخفيف نمى یابد ،و نى هم به ایشان مهلت داده ميشود.

﴿ ﴾١٦٣و اِل َٰ ُه ُك ْم اِل َٰ ٌه و ِاح ٌد ۛ َّلا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو ال َّر ْح َٰم ُن ال َّر ِحي ُم

و خدای شما خدای یگانه است .جز او هيچ معبودی نيست ،بخشایندۀ مهربان است.

ض واخْ تِل ِ
السماو ِ
اف اللَّ ْي ِل وال َّنهارِ وا ْل ُف ْل ِك الَّتِي ت ْجرِي فِي ا ْلب ْح ِر بِما
ات وا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾١٦٤ا ِ َّن فِي خ ْلقِ َّ
السما ِء ِمن َّما ٍء فاَ ْحيا بِ ِه ا ْلاَ ْرض ب ْعد م ْو تِها وب َّث فِيها ِمن ُك ِّل
ينف ُع ال َّناس وما اَنزل اللَّ ُه ِمن َّ
ض لاي ٍ
السح ِ
ات لِّق ْو ٍم ي ْع ِقلُون
السما ِء وا ْلا َ ْر ِ
دابَّ ٍة وت ْصرِي ِف ال ِّري ِ
اب ا ْل ُمسخَّ ِر ب ْين َّ
اح و َّ

به تحقيق كه در آفرینش آسمان ها و زمين ،اختالف شب و روز و در كشتى هایى كه در بحر به سود مردم آمد و

شد ميکنند ،در بارانيکه خداوند آنرا از آسمان نازل كرده و بوسيلۀ آن زمين را بعد از آنکه مرده بود زنده
گردانيده ،و جانداران را در روی زمين بهرسو گسترده ساخته است ،همچنين در تغيير (مسير) بادها و ابرهایيکه
در بين آسمان و زمين رام شونده اند (یعنى مسير خویش را مى پيمایند ،در هر یک از آنها) یقيناً نشانه هایى
است (بوجود خدا و یگانگى او) برای مردمى كه عقل دارند.

س من ي َّت ِخ ُذ ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه اَندا ًدا ُي ِح ُّبون ُه ْم ك ُح ِّب اللَّ ِه ۛ والَّ ِذين ام ُنوا اَش ُّد ُح ًّبا
﴿ ﴾١٦٥و ِمن ال َّنا ِ
لِّلَّ ِه ۛول ْو يرى الَّ ِذين ظل ُموا ا ِ ْذ ير ْون ا ْلعذاب اَ َّن ا ْل ُق َّوة لِلَّ ِه ج ِمي ًعا واَ َّن اللَّه ش ِدي ُد ا ْلعذ ِ
اب
(با این هم) هستند مردميکه بغير از خدای برحق معبودان دیگری را (به پرستش) ميگيرند .ایشان را طوری
دوست ميدارند كه باید خدا را دوست داشته باشند .اما آنانى كه (به خدا) ایمان دارند ،محبت شان به خدا
(نسبت به محبت مشركان در برابر معبودان شان) شدیدتر است .ستمکاران هنگاميکه عذاب (خدا) را ببينند به
این حقيقت پى ميبرند كه همۀ نيروها تنها از آن خداست .و بى شک خداوند سخت عذاب كننده است.

اب
﴿ ﴾١٦٦ا ِ ْذ تب َّراَ الَّ ِذين اتُّبِ ُعوا ِمن الَّ ِذين اتَّب ُعوا وراَ ُوا ا ْلعذاب وتق َّطع ْت بِ ِه ُم ا ْلاَ ْسب ُ

درین حالت است كه پيشوایان از پيروان خود بيزاری مى جویند .عذاب را ميبينند و همه وسایل از ایشان قطع

ميشود.

﴿ ﴾١٦٧وقال الَّ ِذين اتَّب ُعوا ل ْو اَ َّن لنا ك َّر ًة فنتب َّراَ ِم ْن ُه ْم كما تب َّرءُوا ِمنَّا ۛ ك َٰذلِك يُرِي ِه ُم اللَّ ُه اَ ْعمال ُه ْم
حسر ٍ
ات عل ْي ِه ْم ۛ وما ُهم بِخار ِِجين ِمن النَّارِ
درین حال پيروان ميگویند « ای كاش به ما فرصتى (دیگر) داده ميشد تا ما هم از ایشان بيزاری ميجستيم،

همچنانکه ایشان از ما بيزاری جستند( » .آری) بدین ترتيب خداوند اعمال شان را به آنها برای حسرت خوردن
شان مى نمایاند ،و ایشان از آتش (دوزخ) بيرون شده نميتوانند.

ض حلا ًلا ط ِّي ًبا ولا ت َّتبِ ُعوا ُخ ُطو ِ
ات الشَّ ْيط ِان ۛ اِنَّ ُه ل ُك ْم
اس ُكلُوا ِم َّما فِي ا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾١٦٨يا اَيُّها ال َّن ُ
ين
ع ُد ٌّو ُّم ِب ٌ

ای مردم ،از آنچه در روی زمين است حالل و پاكيزه بخورید ،و از گامهای شيطان پيروی نکنيد كه او برای شما
دشمن آشکار است.

السو ِء وا ْلف ْحشا ِء واَن تقُولُوا على اللَّ ِه ما لا ت ْعل ُمون
﴿ ﴾١٦٩اِنَّما ياْ ُم ُركُم بِ ُّ

به تحقيق كه (شيطان) شما را بکارهای بد و ننگين فرا ميخواند و به اینکه به خدا چيزی را نسبت دهيد كه

نميدانيد.

﴿ ﴾١٧٠و اِذا قِيل ل ُه ُم اتَّبِ ُعوا ما اَنزل اللَّ ُه قالُوا ب ْل ن َّت ِب ُع ما اَ ْلف ْينا عل ْي ِه اباءنا ۛ اَول ْو كان ابا ُؤ ُه ْم لا
ي ْع ِقلُون ش ْي ًئا ولا ي ْهتدُون

و چون به مشركان گفته شود « از آنچه خدا نازل گردانيده پيروی كنيد » ،ميگویند « نخير ما از روشى پيروی
ميکنيم كه پدران خود را بران یافته ایم » .آیا اینچنين نيست كه پدران شان چيزی را نمى فهميدند و هدایت
نيافته بودند؟!

﴿ ﴾١٧١ومث ُل الَّ ِذين كف ُروا كمث ِل الَّ ِذي ي ْن ِع ُق بِما لا ي ْسم ُع ا ِ َّلا ُدعا ًء و نِدا ًء ۛ ُص ٌّم ُب ْك ٌم ُع ْم ٌي ف ُه ْم
لا ي ْع ِقلُون
مثال (تو در دعوت) كافران بسان كسى است كه (حيوانات را برای نجات از خطر) صدا ميزند ولى آنها چيزی جز

صدا و آواز نمى شوند .ایشان (در حقيقت) كر ،گنگ و نابينایند و چيزی نمى فهمند.

﴿ ﴾١٧٢يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا ُكلُوا ِمن ط ِّيب ِ
ات ما رز ْقنا ُك ْم واشْ ُك ُروا لِلَّ ِه اِن كُن ُت ْم اِيَّا ُه ت ْع ُبدُون

ای مؤمنان ،از چيزهای پاكيزه ای كه برای شما روزی گردانيده ایم بخورید ،و خدا را سپاس گذارید ،اگر خاص او

را پرستش ميکنيد.

اض ُط َّر غ ْير با ٍغ
﴿ ﴾١٧٣اِنَّما ح َّرم عل ْي ُك ُم ا ْلم ْيتة والدَّم ول ْحم ا ْل ِخنزِي ِر وما اُ ِه َّل بِ ِه لِغ ْي ِر اللَّ ِه ۛ فمنِ ْ
ولا عا ٍد فلا ا ِ ْثم عل ْي ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

خداوند تنها بر شما (گوشت) خودمرده ،خون و گوشت خوک را حرام گردانيده ،و (نيز) آنچه را در (هنگام) ذبح
نام غير خدا بر آن برده شده باشد .چون كسى ناچار شد ،در صورتيکه از حد نگذرد و تجاوز نکند ،پس (در
خوردن آن) گناهى بوی عاید نميشود .همانا خداوند آمرزگاری مهربان است.

﴿ ﴾١٧٤ا ِ َّن الَّ ِذين ي ْك ُت ُمون ما اَنزل اللَّ ُه ِمن ا ْل ِكت ِ
اب ويشْ ت ُرون بِ ِه ثم ًنا قلِي ًلا ۛ اُولَٰئِك ما ياْ ُكلُون فِي
اب اَلِي ٌم
ُب ُطو نِ ِه ْم اِلَّا النَّار ولا ُيكلِّ ُم ُه ُم اللَّ ُه ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ولا ُيزكِّي ِه ْم ول ُه ْم عذ ٌ
كسانيکه آنچه را از كتاب خدا نازل گردیده ميپوشانند و آنرا به بهای ناچيز ميفروشند ،ایشان جز آتش چيزی

دیگر در شکم های خود نميخورند ،خداوند در روز قيامت با ایشان سخن نميزند ،ایشانرا تزكيه نميکند ،و برای
شان عذابى است دردناک.

الضلالة بِا ْل ُهدىَٰ وا ْلعذاب بِا ْلم ْغ ِفر ِة ۛ فما اَ ْصبر ُه ْم على النَّارِ
﴿ ﴾١٧٥اُولَٰئِك الَّ ِذين اشْ تر ُوا َّ

آنها كسانى اند كه گمراهى را به هدایت و عذاب را به آمرزش خریده اند ،پس چه چيزی ایشان را به آتش (دوزخ

اینقدر) صبور ساخته است؟!

اب ل ِفي ِشق ٍ
﴿َٰ ﴾١٧٦ذلِك بِاَ َّن اللَّه ن َّزل ا ْل ِكتاب بِا ْلح ِّق ۛ و ا ِ َّن الَّ ِذين اخْ تل ُفوا فِي ا ْل ِكت ِ
اق ب ِعي ٍد
این (تباهى شان) از سببى است كه خداوند این كتاب را بحق فرستاده است ،و كسانيکه در كتاب اختالف

ورزیدند در نهایت پراگندگى (یعنى بدبختى) قرار دارند.

﴿ ﴾١٧٧لَّ ْيس ا ْلبِ َّر اَن تُولُّوا ُو ُجوه ُك ْم قِبل ا ْلمشْ ر ِِق وا ْلم ْغر ِِب ول َٰ ِك َّن ا ْلبِ َّر م ْن امن بِاللَّ ِه وا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر
وا ْلملاُِك ِة وا ْل ِكت ِ
اب والنَّبِ ِّيين واتى ا ْلمال عل َٰى ُح ِّب ِه ذوِي ا ْل ُق ْرب َٰى وا ْليتام َٰى وا ْلمسا ِكين وا ْبن
الساُِلِين وفِي ال ِّرق ِ
الصلاة واتى ال َّزكاة وا ْل ُموفُون بِع ْه ِد ِه ْم اِذا
اب واَقام َّ
السبِي ِل و َّ
َّ
س ۛ اُولَٰئِك الَّ ِذين صدقُوا ۛ واُولَٰئِك ُه ُم
الض َّرا ِء و ِحين ا ْلباْ ِ
الصابِرِين فِي ا ْلباْسا ِء و َّ
عاه ُدوا ۛ و َّ
ا ْل ُم َّتقُون

نيکى (تنها) این نيست كه روی خود را بسوی مشرق و مغرب بگردانيد ،مگر نيکى (واقعى) از آن كسانى است كه
به خدا ،روز جزاء ،فرشتگان ،كتاب و پيامبران ایمان آورده اند ،مال خود را باوجود محبت به آن به خویشاوندان،
یتيمان ،مسکينان ،واماندگان در راه ،سایالن و برای رهایى بردگان پرداختند ،نماز را بتمام و كمال ادا كردند،
زكات را پرداختند و كسانى كه چون پيمانى بستند به عهد خویش وفا كردند ،و در برابر سختى ها و بيماری ها و
در هنگام كارزار از خود شکيبایى نشان دادند ،همين هایند كه راست گفتند و همين هایند پرهيزگار.

اص فِي ا ْلق ْتلى ۛ ا ْل ُح ُّر بِا ْل ُح ِّر وا ْلع ْب ُد بِا ْلع ْب ِد وا ْلاُنث َٰى
﴿ ﴾١٧٨يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا ُكتِب عل ْي ُك ُم ا ْل ِقص ُ
بِا ْلاُنث َٰى ۛ فم ْن ُع ِفي ل ُه ِم ْن اَ ِخي ِه ش ْيءٌ فاتِّبا ٌع بِا ْلم ْع ُر ِ
يف
وف واَداءٌ اِل ْي ِه بِ ِا ْحس ٍان ۛ َٰذلِك تخْ ِف ٌ
َٰ
اب اَلِي ٌم
ِّمن َّربِّ ُك ْم ور ْحم ٌة ۛ فمنِ ا ْعتدىَٰ ب ْعد ذلِك فل ُه عذ ٌ
ای مؤمنان ،بر شما قصاص در كشتگان فرض شده است :آزاد در برابر آزاد ،برده در برابر برده ،و زن در برابر زن.

اگر كسى از طرف برادر (دینى) خود به چيزی مورد عفو قرار گيرد ،پس باید این كار به شيوۀ پسندیده ای
پيگيری شود (یعنى حال دیت دهنده در نظر گرفته شود) و (قاتل نيز) بتوجه شایسته ای این پول را بپردازد .این
تخفيفى است از جانب پروردگار شما و مرحمتى .اگر كسى بعد ازین به تجاوز پرداخت ،پس برایش عذابى است
دردناک.

ص حيا ٌة يا اُولِي ا ْلاَ ْلب ِ
اب لعلَّ ُك ْم تتَّقُون
﴿ ﴾١٧٩ول ُك ْم فِي ا ْل ِقصا ِ

و برای شما در قصاص زندگى است ،ای مردم خردمند ،تا باشد كه (از عواقب كشتارهای ناحق خویش) بترسيد.

﴿ُ ﴾١٨٠كتِب عل ْي ُك ْم اِذا حضر اَحد ُك ُم ا ْلم ْو ُت اِن ترك خ ْي ًرا ا ْلو ِص َّي ُة لِ ْلوالِد ْينِ وا ْلاَ ْقر بِين
بِا ْلم ْع ُر ِ
وف ۛحقًّا على ا ْل ُم َّت ِقين

چون یکى از شما را مرگ فرا رسد ،اگر (از خود) دارایى گذاشته باشد ،بر شما فرض است كه برای پدر ،مادر و

وابستگان خود به شيوه پسندیده ای وصيت كنيد( .این كار) حقى است بر پرهيزگاران.

﴿ ﴾١٨١فمن بدَّل ُه ب ْعدما س ِمع ُه ف ِانَّما ا ِ ْث ُم ُه على الَّ ِذين يُب ِّدلُون ُه ۛ ا ِ َّن اللَّه س ِمي ٌع علِي ٌم

چون كسى وصيت را بعد از آنکه شنيد تغيير داد ،پس بيگمان گناه آن بر كسانى است كه آنرا تغيير داده اند.

حقا كه خداوند شنوا و دانا است.

ص جنفًا اَ ْو ا ِ ْث ًما فاَ ْصلح ب ْين ُه ْم فلا ا ِ ْثم عل ْي ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم
﴿ ﴾١٨٢فم ْن خاف ِمن ُّمو ٍ

چون كسى در مورد وصيت كننده بيمِ جانب داری یا گناهى را داشت ،و (به این سبب) در صدد اصالح بين

ایشان برآمد ،پس بروی گناهى نيست .حقا كه خداوند آمرزگار مهربان است.

الصيا ُم كما ُكتِب على الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ُك ْم لعلَّ ُك ْم تتَّقُون
﴿ ﴾١٨٣يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا ُكتِب عل ْي ُك ُم ِّ

ای مؤمنان ،روزه بر شما فرض شده ،همچنان كه بر كسانى كه پيش از شما بودند فرض گردیده بود ،تا باشد كه

شما پرهيزگار شوید.

﴿ ﴾١٨٤اَيَّا ًما َّم ْعدُود ٍ
ِيضا اَ ْو عل َٰى سف ٍر ف ِع َّد ٌة ِّم ْن اَيَّا ٍم اُخر ۛ وعلى الَّ ِذين
ات ۛ فمن كان ِمن ُكم َّمر ً
ُي ِطيقُون ُه فِ ْدي ٌة طعا ُم ِم ْس ِكينٍ ۛ فمن تط َّوع خ ْي ًرا ف ُهو خ ْي ٌر لَّ ُه ۛ واَن ت ُصو ُموا خ ْي ٌر لَّ ُك ْم ۛ ا ِن كُن ُت ْم
ت ْعل ُمون

(روزه) چند روز شمرده شده ای (است) ،چون كسى از شما مریض یا به سفر باشد ،پس روزی چند از روزهای
دیگر را (بعوض آن روزهایى كه خورده است) روزه بگيرد ،برای آنانيکه توان روزه گرفتن را ندارند (بعوض هر روز
روزه) فدیه ایست به غذا دادن (یک) مسکين ،اگر كسى بگونۀ رضاكارانه (فدیه) بيشتر بدهد این برایش بهتر
است ،و اگر روزه بگيرید برا ی شما بهتر است اگر بدانيد.

س وب ِّين ٍ
ات ِّمن ا ْل ُهدىَٰ وا ْل ُف ْرق ِان ۛ فمن ش ِهد
﴿ ﴾١٨٥ش ْه ُر رمضان الَّ ِذي اُنزِل فِي ِه ا ْل ُق ْرا ُن ُهدًى لِّلنَّا ِ
ِيضا اَ ْو عل َٰى سف ٍر ف ِع َّد ٌة ِّم ْن اَيَّا ٍم اُخر ۛ ُيرِي ُد اللَّ ُه بِ ُك ُم ا ْل ُي ْسر
ِمن ُك ُم الشَّ ْهر ف ْلي ُص ْم ُه ۛ ومن كان مر ً
ولا ُيرِي ُد بِ ُك ُم ا ْل ُع ْسر و لِ ُت ْك ِملُوا ا ْل ِعدَّة و لِ ُتكبِّ ُروا اللَّه عل َٰى ما هدا ُك ْم ولعلَّ ُك ْم تشْ ُك ُرون

ماه رمضان آن است كه در آن قرآن نازل شده است ،هدایتى برای مردم و دالیل روشنى از هدایت ،و فرق گزار

(بين حق و باطل) .چون كسى از شما درین ماه مقيم باشد آنرا روزه بگيرد ،و اگر كسى مریض یا به سفر باشد (و
روزه را خورده باشد) پس تعدادی از روزهای دیگر را (روزه بگيرد) .خداوند برای شما ارادۀ آسانى را دارد و ارادۀ
دشواری را ندارد ،و تا تعداد (روزهای روزه) را تکميل كنيد و به خاطریکه خداوند شما را هدایت كرده است ،او را
به بزرگى یاد كنيد تا باشد كه شما سپاسگزار شوید.

يب د ْعوة الدَّا ِع اِذا دع ِان ۛ ف ْلي ْست ِجي ُبوا لِي
﴿ ﴾١٨٦و اِذا ساَلك ِعبا ِدي عنِّي فاِنِّي ق ِر ٌ
يب ۛ اُ ِج ُ
و ْل ُي ْؤ ِم ُنوا بِي لعلَّ ُه ْم ي ْرشُ دُون

و چون بندگان من از تو در بارۀ من بپرسند ،من یقيناً (به ایشان) نزدیکم .چون دعاكننده ای مرا بخواند ،دعایش

را اجابت ميکنم .پس باید دعوت مرا بپذیرند و باید بمن ایمان آرند ،تا باشد كه براه راست رهنمون شوند.

اس لَّ ُه َّن ۛ علِم اللَّ ُه
﴿ ﴾١٨٧اُ ِح َّل ل ُك ْم ل ْيلة ِّ
اس لَّ ُك ْم واَن ُت ْم لِب ٌ
الصيا ِم ال َّرف ُث اِل َٰى نِساُِ ُك ْم ۛ ُه َّن لِب ٌ
اَنَّ ُك ْم كُن ُت ْم تخْ تانُون اَنفُس ُك ْم فتاب عل ْي ُك ْم وعفا عن ُك ْم ۛ فا ْلان ب ِاش ُرو ُه َّن وا ْبت ُغوا ما كتب اللَّ ُه

ض ِمن ا ْلخ ْي ِط ا ْلاَ ْسو ِد ِمن ا ْلف ْج ِر ۛ ثُ َّم اَتِ ُّموا
ل ُك ْم ۛ و ُكلُوا واشْ ر ُبوا حتَّ َٰى يتب َّين ل ُك ُم ا ْلخ ْي ُط ا ْلاَ ْبي ُ
الصيام اِلى اللَّ ْي ِل ۛولا تُب ِاش ُرو ُه َّن واَن ُت ْم عا ِكفُون فِي ا ْلمس ِ
اج ِد ۛ تِ ْلك ُحدُو ُد اللَّ ِه فلا
ِّ
س لعلَّ ُه ْم يتَّقُون
ت ْقربُوها ۛ ك َٰذلِك يُب ِّي ُن اللَّ ُه اياتِ ِه لِلنَّا ِ
در شبهای روزه برای شما آميزش جنسى با زنان شما حالل است ،ایشان لباس شمایند و شما لباس ایشانيد.

خداوند ميدانست كه شما بخود خيانت ميکردید ،پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت ،پس اكنون
(ميتوانيد) با ایشان آميزش كنيد ،و آنچه را كه خداوند نصيب شما گردانيده طلب نمایيد و بخورید و بياشاميد تا
هنگاميکه رشتۀ سفيد (صبح) از رشتۀ سياه (شب) جدا شود .پس روزه خود را تا به شب تمام كنيد (یعنى دوام
دهيد) .در حاليکه شما در مساجد معتکف هستيد ،با زنان خویش آميزش جنسى ننمایيد .این حدودی (است
كه) خداوند (آنرا وضع كرده) است ،پس بآن نزدیک مشوید .خداوند این چنين آیه های خود را به مردم بيان
ميکند ،تا باشد كه پرهيزگار شوند.

س
﴿ ﴾١٨٨ولا تاْ ُكلُوا اَ ْموال ُكم ب ْين ُكم بِا ْلب ِاط ِل وتُ ْدلُوا بِها اِلى ا ْل ُح َّكا ِم لِتاْ ُكلُوا فرِيقًا ِّم ْن اَ ْمو ِال ال َّنا ِ
بِا ْل ِا ْث ِم واَن ُت ْم ت ْعل ُمون

مالهای خود را در بين خویش بناحق مخورید( ،بطوری) كه آنرا بحاكمان (رشوت) بدهيد و بدینوسيله قسمتى از

مال مردم را به ناحق بخورید ،در حاليکه شما ميدانيد.

س وا ْلح ِّج ۛ ول ْيس ا ْلبِ ُّر بِاَن تاْتُوا ا ْل ُب ُيوت ِمن
يت لِلنَّا ِ
﴿ ﴾١٨٩ي ْساَلُونك عنِ ا ْلاَ ِهلَّ ِة ۛ قُ ْل ِهي مواقِ ُ
ظُ ُهورِها ول َٰ ِك َّن ا ْلبِ َّر منِ اتَّق َٰى ۛ واْتُوا ا ْل ُب ُيوت ِم ْن اَ ْبوابِها ۛ واتَّ ُقوا اللَّه لعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحون

از تو در مورد ماه های نو ميپرسند ،بگو این ها برای وقت شناسى مردم و (تشخيص وقت) حج است .نيکویى این

نيست كه به خانه ها از عقب آن درآیيد ،ولى نيکویى از آن كسى است كه پرهيزگاری پيشه كند ،و به خانه ها از
دروازه های آن درآیيد و از خدا بترسيد تا باشد كه رستگار شوید.

﴿ ﴾١٩٠وقاتِلُوا فِي سبِي ِل اللَّ ِه الَّ ِذين ُيقاتِلُون ُك ْم ولا ت ْعت ُدوا ۛ ا ِ َّن اللَّه لا ُي ِح ُّب ا ْل ُم ْعت ِدين

و در راه خدا با آنهایى بجنگيد كه با شما مقاتله ميکنند .ولى از حد مگذرید ،و حقا كه خداوند از حدگذرندگان را

دوست ندارد.

﴿ ﴾١٩١وا ْق ُتلُو ُه ْم ح ْي ُث ث ِق ْف ُت ُمو ُه ْم واَخْ ِر ُجو ُهم ِّم ْن ح ْي ُث اَخْ ر ُجو ُك ْم ۛ وا ْل ِف ْتن ُة اَش ُّد ِمن ا ْلق ْت ِل ۛ ولا
َٰ
تُقاتِلُو ُه ْم ِعند ا ْلم ْس ِج ِد ا ْلحرا ِم حتَّ َٰى يُقاتِلُو ُك ْم فِي ِه ۛ ف ِان قاتلُو ُك ْم فا ْق ُتلُو ُه ْم ۛ كذلِك جزاءُ
ا ْلكافِرِين

مشركان را در هرجایيکه یافتيد بکشيد و از جایى كه شما را بيرون كردند آنها را بيرون كنيد ،و فتنه انگيزی
(یعنى شرک) از قتل (هم گناه) بزرگتر است ،به ایشان در نزد مسجد حرام قتال مکنيد مگر در حاليکه با شما در
آنجا مقاتله كنند ،پس اگر ایشان در (مسجدالحرام) با شما مقاتله كردند شما هم ایشانرا (در آنجا) بکشيد.
اینچنين است پاداش كافران.

﴿ ﴾١٩٢ف ِا ِن انته ْوا ف ِا َّن اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

اما اگر ایشان (از تجاوز) دست بکشند ،پس حقا كه خداوند آمرزگار و مهربان است.

ِّين لِلَّ ِه ۛ ف ِا ِن انته ْوا فلا ُع ْدوان اِلَّا على ال َّظالِ ِمين
﴿ ﴾١٩٣وقاتِلُو ُه ْم حتَّ َٰى لا ت ُكون فِ ْتن ٌة وي ُكون الد ُ
و با ایشان تا وقتى جنگ كنيد كه فتنه انگيزی باقى نماند و دین خاص از آن خدا گردد .اما اگر آنها (از تجاوز)

دست بکشند پس مخاصمتى نيست مگر در برابر ستمگاران.

اص ۛ فمنِ ا ْعتدىَٰ عل ْي ُك ْم فا ْعت ُدوا عل ْي ِه
﴿ ﴾١٩٤الشَّ ْه ُر ا ْلحرا ُم بِالشَّ ْه ِر ا ْلحرا ِم وا ْل ُح ُرم ُ
ات قِص ٌ
بِ ِم ْث ِل ما ا ْعتدىَٰ عل ْي ُك ْم ۛ واتَّ ُقوا اللَّه وا ْعل ُموا اَ َّن اللَّه مع ا ْل ُمتَّ ِقين

ماه حرام در برابر ماه حرام است (یعنى در ماه حرام هم ميتوانيد حمله دشمن را جواب بالمثل بدهيد) .همه
چيزهای حرام قابل قصاص اند .پس چون كسى بر شما تجاوز كرد ،شما هم به مثل تجاوزی كه او كرده بر وی
تجاوز كنيد ،و از خدا بترسيد و بدانيد كه به تحقيق خدا با پرهيزگاران است.

﴿ ﴾١٩٥واَن ِف ُقوا فِي سبِي ِل اللَّ ِه ولا تُ ْل ُقوا بِاَ ْي ِدي ُك ْم اِلى التَّ ْهلُك ِة ۛ واَ ْح ِس ُنوا ۛ ا ِ َّن اللَّه يُ ِح ُّب
ا ْل ُم ْح ِسنِين

و (از دارایى خود) در راه خدا خرج كنيد ،و خود را بدست خویش به تهلکه نيندازید ،و نيکى ورزید ،حقا كه

خداوند نيکوكاران را دوست مى دارد.

ْي ۛ ولا ت ْحلِ ُقوا ُرءُوس ُك ْم
﴿ ﴾١٩٦واَتِ ُّموا ا ْلح َّج وا ْل ُع ْمرة لِلَّ ِه ۛ ف ِا ْن اُ ْح ِص ْرتُ ْم فما ْاست ْيسر ِمن ا ْلهد ِ
ِيضا َا ْو بِ ِه َاذًى ِّمن َّراْ ِس ِه ف ِفدْي ٌة ِّمن ِصيا ٍم َا ْو
ْي م ِحلَّ ُه ۛ فمن كان ِمن ُكم َّمر ً
حتَّ َٰى ي ْبلُغ ا ْلهد ُ
ْي ۛ فمن لَّ ْم
صدق ٍة اَ ْو نُ ُس ٍك ۛ ف ِاذا اَ ِمن ُت ْم فمن تمتَّع بِا ْل ُع ْمر ِة اِلى ا ْلح ِّج فما ْاست ْيسر ِمن ا ْلهد ِ
ي ِج ْد ف ِصيا ُم ثلاث ِة اَيَّا ٍم فِي ا ْلح ِّج وس ْبع ٍة اِذا رج ْع ُت ْم ۛ تِ ْلك عشر ٌة ك ِامل ٌة ۛ َٰذلِك لِمن لَّ ْم ي ُك ْن
اَ ْهلُ ُه ح ِ
اضرِي ا ْلم ْس ِج ِد ا ْلحرا ِم ۛ واتَّ ُقوا اللَّه وا ْعل ُموا اَ َّن اللَّه ش ِدي ُد ا ْل ِعق ِ
اب

حج و عمره را برای خدا تمام كنيد ،اگر محصور شدید (یعنى بعد از احرام نسبت مانعى نتوانستيد حج بجا آرید)
پس بوسيله هدیى كه ميسر شود (خود را از احرام خارج سازید) و تا هدی به محل آن برسد سر خویشرا
نتراشيد .اگر كسى از شما مریض باشد ،یا از ناحيه سر خود ناراحتى احساس كند (یعنى كه ناچار شود سر خود

را بتراشد) پس برای جبران این عمل باید فدیه از (قبيل) روزه یا خيرات یا قربانى حيوانى ادا كند .و چون ایمن
شدید (یعنى از حصار نجات یافتيد) كسانيکه حج و عمره را با تمتع ادا كردند ،آنچه از هدی كه برای ایشان
ميسر است (ذبح كنند) ،كسيکه توان آنرا نداشت (تا هدیى ذبح كند) سه روز را در حج و هفت روز را چون
(بخانه های) خود برگشتيد روزه بگيرید ،كه این مجموعاً ده روز كامل ميشود .این (حکم) ،برای كسى است كه
خانواده او در (حوزه) مسجدالحرام نباشد .از خدا بترسيد و بدانيد حقا كه خداوند در عقوبت خود شدید است.

ات ۛ فمن فرض فِي ِه َّن ا ْلح َّج فلا رفث ولا ف ُُسوق ولا ِجدال فِي
﴿ ﴾١٩٧ا ْلح ُّج اَشْ ُه ٌر َّم ْعلُوم ٌ
ا ْلح ِّج ۛوما ت ْفعلُوا ِم ْن خ ْي ٍر ي ْعل ْم ُه اللَّ ُه ۛ وتز َّو ُدوا فاِ َّن خ ْير ال َّزا ِد التَّ ْقوىَٰ ۛ واتَّق ِ
ُون يا اُولِي ا ْلاَ ْلب ِ
اب
(وقت ادای) حج ماه های معينى است .كسانيکه ادای حج را درین ایام به عهده ميگيرند ،پس نباید در حج به

آميزش جنسى یا صحبت در بارۀ آن ،و گناه و جدال بپردازند .هر عمل نيکى را كه انجام دهيد (بيقين بدانيد)
خداوند آنرا ميداند .با خود توشه بگيرید ،به تحقيق كه بهترین توشه ها همانا تقوی ست .از من بترسيد ،ای مردم
هوشمند.

اح اَن ت ْبت ُغوا ف ْض ًلا ِّمن َّربِّ ُك ْم ۛ ف ِاذا اَف ْض ُتم ِّم ْن عرف ٍ
ات فا ْذ ُك ُروا اللَّه ِعند
﴿ ﴾١٩٨ل ْيس عل ْي ُك ْم ُجن ٌ
الضالِّين
ا ْلمشْ ع ِر ا ْلحرا ِم ۛ وا ْذ ُك ُرو ُه كما هدا ُك ْم و اِن كُن ُتم ِّمن ق ْبلِ ِه ل ِمن َّ

بر شما گناهى نيست كه فضل پروردگار خویش را بجویيد .چون از عرفات فرود آمدید ،در برابر مسجدالحرام خدا
را بر زبان آرید ،و بهمان گونه كه بشما هدایت داده او را یاد كنيد .هرچند بيش ازین از جملۀ گمراهان بودید.

اس و ْاست ْغ ِف ُروا اللَّه ۛ ا ِ َّن اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم
﴿ ﴾١٩٩ثُ َّم اَفِ ُ
يضوا ِم ْن ح ْي ُث اَفاض النَّ ُ

بعد از آن از همان راهى (یعنى از عرفات بسوی منى) فرود آیيد كه (سایر) مردم فرود مى آیند ،و از خدا آمرزش

بخواهيد به تحقيق كه خدا آمرزندۀ مهربان است.

س من يقُو ُل
﴿ ﴾٢٠٠ف ِاذا قض ْي ُتم َّمن ِاسك ُك ْم فا ْذ ُك ُروا اللَّه ك ِذ ْك ِر ُك ْم اباء ُك ْم اَ ْو اَش َّد ِذ ْك ًرا ۛ ف ِمن النَّا ِ
ربَّنا اتِنا فِي ال ُّدنْيا وما ل ُه فِي ا ْلا ِخر ِة ِم ْن خل ٍ
اق
چون مناسک خویش را بجا آوردید خدا را یاد كنيد ،به همانگونه كه (در دورۀ جاهليت) پدران خویشرا یاد

ميکردید ،بلکه از آن هم شدیدتر .و از مردم كسى هست كه ميگوید « خدایا بهرۀ ما را از دنيا بده » و برای او از
آخرت بهره ای نيست.

﴿ ﴾٢٠١و ِم ْن ُهم َّمن يقُولُ ربَّنا اتِنا فِي ال ُّدنْيا حسن ًة وفِي ا ْلا ِخر ِة حسن ًة وقِنا عذاب ال َّنارِ

از مردم كسى هست كه ميگوید « :ای پروردگار ما ،برای ما در دنيا خوبى بده و در آخرت خوبى بده ،و ما را از

عذاب دوزخ وارهان» .

َٰ
يب ِّم َّما كس ُبوا ۛ واللَّ ُه سرِي ُع ا ْل ِحس ِ
اب
﴿ ﴾٢٠٢اُولئِك ل ُه ْم ن ِص ٌ

هم اینهایند كه از كسب خویش بهره اندوز ميشوند ،و خداوند دارای حسابى سریع است.

﴿ ﴾٢٠٣وا ْذ ُك ُروا اللَّه فِي اَيَّا ٍم َّم ْعدُود ٍ
ات ۛ فمن تع َّجل فِي ي ْوم ْينِ فلا ا ِ ْثم عل ْي ِه ومن تاَخَّ ر فلا ا ِ ْثم
عل ْي ِه ۛ لِمنِ اتَّق َٰى ۛ واتَّ ُقوا اللَّه وا ْعل ُموا َانَّ ُك ْم اِل ْي ِه تُ ْحش ُرون

خداوند را در روزهای معين یاد كنيد .كسيکه شتاب كند (تا) در دو روز (رهسپار شود) هم بروی گناهى نيست ،و
كسيکه (رفتن خویش را) تأخير كند (نيز) بروی گناهى نيست برای كسانيکه پرهيزگار باشند .از خدا بترسيد و
بدانيد كه شما حتماً به سوی او حشر ميشوید.

س من ُي ْع ِج ُبك ق ْولُ ُه فِي ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا ويُشْ ِه ُد اللَّه عل َٰى ما فِي ق ْلبِ ِه و ُهو اَل ُّد
﴿ ﴾٢٠٤و ِمن النَّا ِ
ا ْل ِخصا ِم

از مردم كسى هست كه گفته اش در (مورد) زندگى دنيا مایۀ اعجاب تو ميگردد ،و بر آنچه در دل اوست خدا را

گواه ميگيرد ،در حاليکه او سرسخت ترین دشمنان است.

ض لِ ُي ْف ِسد فِيها و ُي ْهلِك ا ْلح ْرث وال َّن ْسل ۛ واللَّ ُه لا ُي ِح ُّب ا ْلفساد
﴿ ﴾٢٠٥و اِذا تولَّ َٰى سع َٰى فِي ا ْلاَ ْر ِ
و چون روی برگرداند (یعنى از پيش تو بيرون شد) ،ميکوشد تا در زمين فساد كند و كشت و مواشى را تباه

سازد ،در حاليکه خداوند فساد پيشگى را دوست ندارد.

﴿ ﴾٢٠٦و اِذا قِيل ل ُه اتَّقِ اللَّه اَخذ ْت ُه ا ْل ِع َّز ُة بِا ْل ِا ْث ِم ۛ فح ْس ُب ُه جهنَّ ُم ۛ ولبِ ْئس ا ْل ِمها ُد

و هنگاميکه به او گفته شود « از خدا بترس » ،غرور او را بگناه كاری مى كشاند ،برای او دوزخ كافى است ،و چه

بد مسکنى است دوزخ؟!

س من يشْ رِي ن ْفس ُه ا ْبتِغاء م ْرض ِ
وف بِا ْل ِعبا ِد
﴿ ﴾٢٠٧و ِمن ال َّنا ِ
ات اللَّ ِه ۛ واللَّ ُه رءُ ٌ

از مردم كسى هست كه خود را در برابر بدست آوردن خوشنودی خدا مى فروشد .و خداوند بر بندگان خود

مهربان است.

الس ْل ِم كافَّ ًة ولا تتَّبِ ُعوا ُخ ُطو ِ
ات الشَّ ْيط ِان ۛ اِنَّ ُه ل ُك ْم ع ُد ٌّو
﴿ ﴾٢٠٨يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا ا ْد ُخلُوا فِي ِّ
ين
ُّم ِب ٌ
ای مؤمنان ،در اسالم به تمام و كمال داخل شوید ،و از گامهای شيطان پيروی مکنيد ،حقا كه او برای شما

دشمن آشکار است.

ات فا ْعل ُموا اَ َّن اللَّه عزِي ٌز ح ِكي ٌم
﴿ ﴾٢٠٩ف ِان زل ْل ُتم ِّمن ب ْع ِد ما جاء ْت ُك ُم ا ْلبيِّن ُ

اگر بعد از آن همه نشانه های روشنيکه بشما آمده است باز (هم) بلغزید ،پس بدانيد كه خداوند صاحب قدرت

منيع و باحکمت است.

﴿ ﴾٢١٠ه ْل ين ُظ ُرون اِلَّا اَن ياْتِي ُه ُم اللَّ ُه فِي ظُل ٍل ِّمن ا ْلغما ِم وا ْلملاُِك ُة وق ُِضي ا ْلاَ ْم ُر ۛ و اِلى اللَّ ِه
تُ ْرج ُع ا ْلاُ ُمو ُر

آیا ایشان چشم براه آن اند كه خداوند و فرشتگان در سایه هایى از ابر پيش شان بيایند؟! كار تمام شده است ،و

همه امور بسوی خدا باز گردانيده ميشود.

﴿ ﴾٢١١س ْل بنِي ا ِ ْسراُِيل ك ْم ات ْينا ُهم ِّم ْن اي ٍة ب ِّين ٍة ۛ ومن يُبد ِّْل نِ ْعمة اللَّ ِه ِمن ب ْع ِد ما جاء ْت ُه ف ِا َّن
اللَّه ش ِدي ُد ا ْل ِعق ِ
اب
از بنى اسرائيل بپرس چه نشانه های روشنى به ایشان دادیم ،و كسيکه نعمت خدا را بعد از آنکه به او رسيده

تبدیل كند (یعنى از آن براه نادرستى كار گيرد) حقا كه خداوند در عقوبت خود شدید است.

﴿ُ ﴾٢١٢زيِّن لِلَّ ِذين كف ُروا ا ْلحيا ُة ال ُّدنْيا وي ْسخ ُرون ِمن الَّ ِذين ام ُنوا ۛ والَّ ِذين اتَّق ْوا ف ْوق ُه ْم ي ْوم
ا ْل ِقيام ِة ۛواللَّ ُه ي ْر ُزقُ من يشا ُء بِغ ْي ِر ِحس ٍ
اب

زندگانى دنيا برای كافران زیبا جلوه داده شده است ،و ایشان به مسلمانان تمسخر ميکنند ،ولى پرهيزگاران در
روز قيامت (در مقامى) باالتر از ایشان قرار دارند ،و خداوند هركرا بخواهد روزی بيشمار ميدهد.

اس اُ َّم ًة و ِاحد ًة فبعث اللَّ ُه النَّبِ ِّيين ُمبشِّ ِرين و ُمن ِذرِين واَنزل مع ُه ُم ا ْل ِكتاب بِا ْلح ِّق
﴿ ﴾٢١٣كان النَّ ُ
س فِيما اخْ تل ُفوا فِي ِه ۛ وما اخْ تلف فِي ِه اِلَّا الَّ ِذين اُوتُو ُه ِمن ب ْع ِد ما جاء ْت ُه ُم
لِي ْح ُكم ب ْين النَّا ِ

ات ب ْغ ًيا ب ْين ُه ْم ۛ فهدى اللَّ ُه الَّ ِذين ام ُنوا لِما اخْ تل ُفوا فِي ِه ِمن ا ْلح ِّق بِ ِا ْذن ِ ِه ۛ واللَّ ُه ي ْه ِدي من
ا ْلب ِّين ُ
يشاءُ اِل َٰى ِصر ٍ
اط ُّم ْست ِقي ٍم
مردم (در آغاز) امت واحد بودند ،سپس خداوند پيامبران را بحيث مژده دهنده و بيم دهنده فرستاد و با ایشان

كتاب را بحق نازل گردانيد ،تا در مسایليکه مردم در آن اختالف ورزیدند (پيامبران) در بين ایشان حکم كنند .و
تنها همان كسانى به اختالف پرداختند كه به ایشان كتاب داده شده بود ،بعد از آنکه به آنها نشانه های روشنى
آمد (این كار) از روی سركشى (كه) در ميان شان (پدیدار گردید واقع شد) ،پس خداوند بارادۀ خود مؤمنان را در
موارد اختالف شان بسوی حق هدایت نمود ،و خداوند كسى را كه بخواهد براه راست رهياب ميکند.

﴿ ﴾٢١٤اَ ْم ح ِس ْب ُت ْم اَن تد ُْخلُوا ا ْلج َّنة ول َّما ياْتِ ُكم َّمث ُل الَّ ِذين خل ْوا ِمن ق ْبلِ ُكم ۛ َّم َّس ْت ُه ُم ا ْلباْسا ُء
ِيب
و َّ
الض َّراءُ و ُز ْل ِزلُوا ح َّت َٰى يقُول ال َّر ُسولُ والَّ ِذين ام ُنوا مع ُه مت َٰى ن ْص ُر اللَّ ِه ۛ اَلا ا ِ َّن ن ْصر اللَّ ِه قر ٌ

آیا پنداشتيد كه ميتوانيد به بهشت داخل شوید بدون آنکه حاالت پيشينيان شما بشما رسيده باشد؟ به ایشان

سختى و رنج بسيار رسيد و مضطرب شدند ،بحدیکه پيامبر و مؤمنان همراه او گفتند « (پس) یاری خدا چه وقت
(بسراغ ما) مى آید؟ » به ایشان گفته شد « آگاه باشيد ،بدون شک یاری خداوند نزدیک است» .

﴿ ﴾٢١٥ي ْساَلُونك ماذا ُين ِفقُون ۛ قُ ْل ما اَنف ْق ُتم ِّم ْن خ ْي ٍر فلِ ْلوالِد ْينِ وا ْلاَ ْقر بِين وا ْليتام َٰى وا ْلمسا ِكينِ
السبِي ِل ۛ وما ت ْفعلُوا ِم ْن خ ْي ٍر فاِ َّن اللَّه بِ ِه علِي ٌم
وا ْبنِ َّ
از تو مى پرسند چه چيز را (خيرات) بدهند؟ بگو « هر چيزی را كه برای پدر ،مادر ،خویشاوندان ،یتيمان،

مسکينان و واماندگان در راه (یعنى مسافران) نفقه ميکنيد و هر خيری را كه انجام ميدهيد ،حقا كه خداوند به
آن آگاه است» .

﴿ُ ﴾٢١٦كتِب عل ْي ُك ُم ا ْل ِقتا ُل و ُهو ُك ْر ٌه لَّ ُك ْم ۛ وعس َٰى اَن ت ْكر ُهوا ش ْي ًئا و ُهو خ ْي ٌر لَّ ُك ْم ۛ وعس َٰى اَن
تُ ِح ُّبوا ش ْي ًئا و ُهو ش ٌّر لَّ ُك ْم ۛ واللَّ ُه ي ْعل ُم واَن ُت ْم لا ت ْعل ُمون

جهاد بر شما فرض شده است در حاليکه بشما ناگوار است .و ای بسا كه چيزی را ناگوار پندارید كه بخير شما

باشد ،وای بسا كه چيزی را دوست داشته باشيد و به شر شما باشد .و خداوند ميداند و شما نميدانيد.

﴿ ﴾٢١٧ي ْساَلُونك عنِ الشَّ ْه ِر ا ْلحرا ِم قِت ٍال فِي ِه ۛ قُ ْل قِتا ٌل فِي ِه كبِي ٌر ۛ وص ٌّد عن سبِي ِل اللَّ ِه و ُك ْف ٌر بِ ِه
اج اَ ْهلِ ِه ِم ْن ُه اَكْب ُر ِعند اللَّ ِه ۛ وا ْل ِف ْتن ُة اَكْب ُر ِمن ا ْلق ْت ِل ۛ ولا يزالُون
وا ْلم ْس ِج ِد ا ْلحرا ِم و اِخْ ر ُ
ُيقاتِلُون ُك ْم حتَّ َٰى ي ُر ُّدو ُك ْم عن ِدينِ ُك ْم ا ِ ِن ْاستطا ُعوا ۛ ومن ي ْرت ِد ْد ِمن ُك ْم عن ِدينِ ِه في ُم ْت و ُهو كافِ ٌر
َٰ
َٰ
اب النَّارِ ۛ ُه ْم فِيها خالِدُون
فاُولئِك ح ِبط ْت َا ْعمالُ ُه ْم فِي ال ُّدنْيا وا ْلا ِخر ِة ۛ و ُاولئِك َا ْصح ُ
از تو در بارۀ جنگ كردن در ماه حرام ميپرسند ،بگو « جنگ كردن در ماه حرام (گناهى) بزرگ است( ،ولى)

جلوگيری از راه خدا ،انکار از خدا و بازداشت از مسجد حرام و بيرون راندن اهل مسجد از آن در نزد خداوند از
آنهم (گناهى) بزرگتر است ،و فتنه انگيزی (یعنى شرک) حتى از قتل (هم گناه) بزرگتر است » .ایشان با شما
ميج نگند تا اگر بتوانند شما را از دین شما بر گردانند ،و كسى از شما كه از دین خود برگردد و در حال كفر
بميرد ،پس اعمال چنين مردمى در دنيا و آخرت ضایع است ،ایشان اهل دوزخ اند و در آن هميشه بسر ميبرند.

﴿ ﴾٢١٨ا ِ َّن الَّ ِذين امنُوا والَّ ِذين هاج ُروا وجاهدُوا فِي سبِي ِل اللَّ ِه اُولَٰئِك ي ْر ُجون ر ْحمت اللَّ ِه ۛ واللَّ ُه
غفُو ٌر َّر ِحي ٌم
به تحقيق آنهایيکه ایمان آوردند و آنهایيکه در راه خدا هجرت و جهاد كردند ،همينها اميد رحمت خداوند را

دارند ،و خداوند بخشاینده و مهربان است.

س و ا ِ ْث ُم ُهما اَكْب ُر ِمن
﴿ ﴾٢١٩ي ْساَلُونك عنِ ا ْلخ ْم ِر وا ْلم ْي ِس ِر ۛ قُ ْل فِي ِهما ا ِ ْث ٌم كبِي ٌر ومنافِ ُع لِلنَّا ِ
نَّ ْف ِع ِهما ۛوي ْساَلُونك ماذا يُن ِفقُون قُ ِل ا ْلع ْفو ۛ ك َٰذلِك يُب ِّي ُن اللَّ ُه ل ُك ُم ا ْلاي ِ
ات لعلَّ ُك ْم تتف َّك ُرون

از تو در بارۀ شراب و قمار مى پرسند .بگو « در آنها برای مردم گناهى بزرگ و منفعت هایى است ،و گناه آن از

نفع آن بزرگتر است » .از تو ميپرسند « چه چيز را خرج كنند (یعنى خيرات بدهند) ،بگو « چيزی را كه زاید بر
ضرورت شما باشد (خيرات كنيد) ،و به این ترتيب خداوند نشانه های خود را برای شما روشن ميکند ،تا باشد كه
شما فکر كنيد» .

اح لَّ ُه ْم خ ْي ٌر ۛ و اِن تُخالِ ُطو ُه ْم
﴿ ﴾٢٢٠فِي ال ُّدنْيا وا ْلا ِخر ِة ۛ وي ْساَلُونك عنِ ا ْليتام َٰى ۛ قُ ْل ا ِ ْصل ٌ
ف ِاخْ وانُ ُك ْم ۛ واللَّ ُه ي ْعل ُم ا ْل ُم ْف ِسد ِمن ا ْل ُم ْصلِ ِح ۛ ول ْو شاء اللَّ ُه لاَ ْعنت ُك ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه عزِي ٌز ح ِكي ٌم

(در بارۀ اثرات آن) در دنيا و آخرت .از تو در بارۀ یتيمان ميپرسند ،بگو « اصالح امورشان بهتر است ،اگر (امور
زندگى) ایشان را با (امور زندگى) خود خلط كنيد ،پس آنها هم برادران شمایند و خداوند مفسد را از مصلح
ميشناسد .و اگر خداوند بخواهد شما را به زحمت مى اندازد ،حقا كه خداوند صاحب قدرت منيع و باحکمت

است» .

﴿ ﴾٢٢١ولا ت ِ
نك ُحوا ا ْل ُمشْ رِك ِ
ات ح َّت َٰى يُ ْؤ ِم َّن ۛ ولاَم ٌة ُّم ْؤ ِمن ٌة خ ْي ٌر ِّمن ُّمشْ رِك ٍة ول ْو اَ ْعجب ْت ُك ْم ۛ ولا
تُ ِ
نك ُحوا ا ْل ُمشْ ِر ِكين حتَّ َٰى يُ ْؤ ِم ُنوا ۛ ولع ْب ٌد ُّم ْؤ ِم ٌن خ ْي ٌر ِّمن ُّمشْ ر ٍِك ول ْو اَ ْعجب ُك ْم ۛ اُولَٰئِك ي ْد ُعون اِلى
س لعلَّ ُه ْم يتذ َّك ُرون
النَّارِ ۛ واللَّ ُه ي ْد ُعو اِلى ا ْلجنَّ ِة وا ْلم ْغ ِفر ِة بِ ِا ْذنِ ِه ۛ و ُيب ِّي ُن اياتِ ِه لِلنَّا ِ

و زنان مشرک را تا وقتيکه ایمان آرند نکاح نکنيد .كنيز صاحب ایمان واقعاً از زن (آزاد) مشرک بهتر است ،اگر
چه شما را به شگفت آورد .بمردان مشرک تا وقتيکه ایمان آرند (دختران خویشرا) بنکاح ندهيد ،غالم مسلمان
واقعاً از مشرک (آزاد) بهتر است اگر چه شما را به شگفت آورد .این مشركان (شما را) بسوی آتش فرا ميخوانند،
و خداوند (شما را) به ارادۀ خود بسوی بهشت و آمرزش فرا ميخواند ،و برای مردم آیات خویش را بيان ميکند تا
باشد كه ایشان پند بگيرند.

ض ۛ ولا ت ْقربُو ُه َّن ح َّت َٰى
ض ۛ قُ ْل ُهو اَذًى فا ْعت ِزلُوا النِّساء فِي ا ْلم ِحي ِ
﴿ ﴾٢٢٢وي ْساَلُونك عنِ ا ْلم ِحي ِ
ي ْط ُه ْرن ۛ ف ِاذا تط َّه ْرن فاْتُو ُه َّن ِم ْن ح ْي ُث اَمر ُك ُم اللَّ ُه ۛ ا ِ َّن اللَّه ُي ِح ُّب التَّ َّوابِين و ُي ِح ُّب ا ْل ُمتط ِّهرِين
از تو در مورد عادت ماهوار زنان ميپرسند .بگو « این (حالت) پليدی و اذیتى است ،بنابرآن از زنان در وقت عادت
ماهوار (شان) خود را دور بدارید ،و تا خوب پاک شوند به ایشان نزدیک نشوید .و چون پاک شدند ميتوانيد در
جایيکه خداوند بشما دستور داده است به ایشان پيش شوید .به تحقيق كه خداوند توبه كاران را دوست ميدارد و
(نيز) پاكان را دوست ميدارد» .

﴿ ﴾٢٢٣نِسا ُؤ ُك ْم ح ْر ٌث لَّ ُك ْم فاْتُوا ح ْرث ُك ْم اَن ََّٰى ِش ْئ ُت ْم ۛ وق ِّد ُموا لِاَنف ُِس ُك ْم ۛ واتَّ ُقوا اللَّه وا ْعل ُموا
اَنَّ ُكم ُّملاقُو ُه ۛ وبشِّ ِر ا ْل ُم ْؤ ِمنِين

زنان شما برای شما (همچون) كشتزارند ،به كشتزار خود بهر كيفيتى كه ميخواهيد بيایيد (یعنى بهر كيفيتى كه
ميخواهيد با زن خویش عمل جنسى انجام دهيد) .و برای خویش از پيش (توشه ای) بفرستيد ،از خدا بترسيد و
بدانيد كه شما واقعاً (در روز رستاخيز) او را دیدنى هستيد ،و مؤمنان را بشارت بده.

س ۛ واللَّ ُه س ِمي ٌع علِي ٌم
﴿ ﴾٢٢٤ولا ت ْجعلُوا اللَّه ُع ْرض ًة لِّا َ ْيمانِ ُك ْم اَن تب ُّروا وتتَّ ُقوا وتُ ْصلِ ُحوا ب ْين ال َّنا ِ
(نام) خدا را در سوگندهای خویش بهانه ای برای اجتناب از نيکوكاری ،پرهيزگاری یا اصالح ميان مردم

مگردانيد .و خداوند شنوا و دانا است.

﴿َّ ﴾٢٢٥لا يُؤ ِاخ ُذ ُك ُم اللَّ ُه بِاللَّ ْغ ِو فِي اَ ْيمانِ ُك ْم ول َٰ ِكن يُؤ ِاخ ُذكُم بِما كسب ْت قُلُو ُب ُك ْم ۛ واللَّ ُه غفُو ٌر
حلِي ٌم

خداوند شما را به سوگندهای غيرقصدی شما نميگيرد ،بلکه شما را به اساس نيت دلهای شما ميگيرد ،و خداوند

آمرزگار و صاحب حلم است.

ص اَ ْربع ِة اَشْ ُه ٍر ۛ ف ِان فاءُوا ف ِا َّن اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم
﴿ ﴾٢٢٦لِّلَّ ِذين يُ ْؤلُون ِمن نِّساُِ ِه ْم تربُّ ُ

برای كسانيکه از نزدیک شدن با زنان خود سوگند ميخورند ،انتظار چار ماه (دستور داده شده) است .اگر ایشان
رجعت كردند سپس حقا كه خداوند آمرزگار (و) مهربان است.

﴿ ﴾٢٢٧و ا ِ ْن عز ُموا ال َّطلاق ف ِا َّن اللَّه س ِمي ٌع علِي ٌم

و اگر قصد طالق كردند ،پس خداوند واقعاً شنوا و دانا است.

ات يتربَّ ْصن بِاَنف ُِس ِه َّن ثلاثة قُ ُرو ٍء ۛ ولا ي ِح ُّل ل ُه َّن اَن ي ْك ُت ْمن ما خلق اللَّ ُه فِي
﴿ ﴾٢٢٨وا ْل ُمطلَّق ُ
اَ ْرح ِام ِه َّن اِن ك َُّن يُ ْؤ ِم َّن بِاللَّ ِه وا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر ۛ و ُب ُعول ُت ُه َّن اَح ُّق بِر ِّد ِه َّن فِي َٰذلِك ا ِ ْن اَرا ُدوا
احا ۛ ول ُه َّن ِم ْث ُل الَّ ِذي عل ْي ِه َّن بِا ْلم ْع ُر ِ
وف ۛ و لِل ِّرج ِال عل ْي ِه َّن درج ٌة ۛ واللَّ ُه عزِي ٌز ح ِكي ٌم
ا ِ ْصل ً

زنان طالق شده در مورد خود گذشتاندن سه (دوره) قرء را انتظار بکشند .اگر ایشان به خداوند و روز قيامت
ایمان دارند به آنها حالل نيست كه آنچه را خداوند در رحمهای شان آفریده پنهان كنند ،و (درین دوره) شوهران
شان به رجوع به ایشان حقدار ترند ،اگر بخواهند صلح كنند .زنان باساس شریعت همان حقوقى را بر شوهران
خویش دارند كه شوهران شان بر ایشان دارند ،و مردان بر زنان درجه ای (یعنى امتيازی) دارند .و خداوند صاحب
قدرت منيع و صاحب حکمت است.

﴿ ﴾٢٢٩الطَّلاقُ م َّرت ِان ۛ فاِ ْمسا ٌك بِم ْع ُر ٍ
ِيح بِاِ ْحس ٍان ۛ ولا ي ِح ُّل ل ُك ْم اَن تاْ ُخ ُذوا ِم َّما
وف اَ ْو ت ْسر ٌ
ات ْي ُت ُمو ُه َّن ش ْي ًئا ا ِ َّلا اَن يخافا اَلَّا يُ ِقيما ُحدُود اللَّ ِه ۛ ف ِا ْن ِخ ْف ُت ْم اَ َّلا يُ ِقيما ُحدُود اللَّ ِه فلا ُجناح
عل ْي ِهما فِيما ا ْفتد ْت بِ ِه ۛ تِ ْلك ُحدُو ُد اللَّ ِه فلا ت ْعتدُوها ۛ ومن يتع َّد ُحدُود اللَّ ِه فاُولَٰئِك ُه ُم
ال َّظالِ ُمون

طالق (رجعى) دو بار است ،سپس یا نگهداشتن است بوجه پسندیده یا رها كردن است به نيکویى .و برای شما
مجاز نيست كه چيزی را كه بزنان خویش داده اید باز گيرید مگر اینکه (زن و شوهر) بترسند كه احکام خداوند
را مراعات كرده نتوانند .اگر شما ترسيدید كه (زن و شوهر) احکام خدا را برپا نميکنند ،پس بر زن و شوهر
گناهى نيست كه زن در برابر (گرفتن طالق) خود عوض بدهد .این است احکام خداوند ،لهذا از آنها تجاوز نکنيد.

اگر كسى از احکام خدا تجاوز كند پس این گروه ایشانند ستمگار.

﴿ ﴾٢٣٠ف ِان طلَّقها فلا ت ِح ُّل ل ُه ِمن ب ْع ُد حتَّ َٰى ت ِ
نكح ز ْو ًجا غ ْير ُه ۛ ف ِان طلَّقها فلا ُجناح عل ْي ِهما
اَن يتراجعا اِن ظنَّا اَن ُي ِقيما ُحدُود اللَّ ِه ۛ و تِ ْلك ُحدُو ُد اللَّ ِه ُيب ِّي ُنها لِق ْو ٍم ي ْعل ُمون

پس اگر شوهر زن خویشرا (برای بار سوم) طالق داد ،درین حال بعد این زنش برای او حالل نميشود ،تا (آن زن)
شوهر دیگر بگيرد .سپس چون شوهر (دوم وی او را) طالق داد در آنصورت بر هيچ یک از طرفين گناهى نيست
اگر (به نکاح) رجوع كنند ،بشرطى كه احساس كنند كه ميتوانند احکام خدا را برپا دارند ،و اینست احکام خدا
كه آنرا برای مردم آگاه بيان ميکند.

وف اَ ْو س ِّر ُحو ُه َّن بِم ْع ُر ٍ
﴿ ﴾٢٣١و اِذا طلَّ ْق ُت ُم النِّساء فبلغْن اَجل ُه َّن فاَ ْم ِس ُكو ُه َّن بِم ْع ُر ٍ
وف ۛ ولا
تُ ْم ِس ُكو ُه َّن ِضرا ًرا لِّت ْعت ُدوا ۛ ومن ي ْفع ْل َٰذلِك فق ْد ظلم ن ْفس ُه ۛ ولا تتَّ ِخ ُذوا اي ِ
ات اللَّ ِه

ُه ُز ًوا ۛ وا ْذ ُك ُروا نِ ْعمت اللَّ ِه عل ْي ُك ْم وما اَنزل عل ْي ُكم ِّمن ا ْل ِكت ِ
اب وا ْل ِح ْكم ِة ي ِع ُظ ُكم بِ ِه ۛ واتَّ ُقوا
اللَّه وا ْعل ُموا اَ َّن اللَّه بِ ُك ِّل ش ْي ٍء علِي ٌم
هنگاميکه زنان را طالق دادید و ایشان عدۀ شان را بسر رساندند ،آنها را یا موافق بدستور (بوجه پسندیده)

نگهدارید یا موافق بدستور (بوجه پسندیده) رها كنيد .اما ایشان را (به این هدف) نگه ندارید كه به ایشان زیان
برسانيد و (برایشان) تجاوز كنيد .اگر كسى چنين كند پس حقا كه به خود ستم كرده است .احکام خدا را به
تمسخر نگيرید ،و نعمت هایى را كه خداوند بشما ارزانى كرده و (نيز) آنچه را خداوند بر شما از كتاب و حکمت
نازل كرده كه بوسيلۀ آن شما را پند بدهد بخاطر بگيرید .و از خدا بترسيد و بدانيد كه خداوند بهر چيز آگاه
است.

﴿ ﴾٢٣٢و اِذا طلَّ ْق ُت ُم النِّساء فبلغْن اَجل ُه َّن فلا ت ْع ُضلُو ُه َّن اَن ي ِ
نك ْحن اَ ْزواج ُه َّن اِذا تراض ْوا ب ْين ُهم
بِا ْلم ْع ُر ِ
وف ۛ َٰذلِك ُيوع ُظ بِ ِه من كان ِمن ُك ْم يُ ْؤ ِم ُن بِاللَّ ِه وا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر ۛ َٰذلِ ُك ْم اَ ْزك َٰى ل ُك ْم
واَ ْطه ُر ۛ واللَّ ُه ي ْعل ُم واَن ُت ْم لا ت ْعل ُمون
هنگاميکه زنان را طالق دادید و ایشان عدت خویش را گذشتاندند ،در صورتيکه ميان خود بر اساس شرایط

منصفانه راضى باشند ،مانع ازدواج شان با شوهران (سابقه) شان نشوید .این پند بکسانى از شما داده ميشود كه
به خد اوند و روز آخرت ایمان دارند .این كار برای شما سودمندتر و پاكتر است ،و خدا ميداند و شما نميدانيد.

ات يُ ْر ِض ْعن اَ ْولاد ُه َّن ح ْول ْينِ ك ِامل ْينِ ۛ لِم ْن اَراد اَن ُيتِ َّم ال َّرضاعة ۛ وعلى ا ْلم ْولُو ِد
﴿ ﴾٢٣٣وا ْلوالِد ُ
ل ُه رِ ْزقُ ُه َّن و ِك ْسوتُ ُه َّن بِا ْلم ْع ُر ِ
س اِلَّا ُو ْسعها ۛ لا تُضا َّر والِد ٌة بِول ِدها ولا م ْولُو ٌد
وف ۛ لا تُكلَّ ُف ن ْف ٌ
ض ِّم ْن ُهما وتشا ُو ٍر فلا ُجناح
لَّ ُه بِول ِد ِه ۛوعلى ا ْلوار ِِث ِم ْث ُل َٰذلِك ۛ ف ِا ْن اَرادا فِصا ًلا عن ترا ٍ
عل ْي ِهما ۛ و ا ِ ْن اَردتُّ ْم اَن ت ْست ْر ِض ُعوا اَ ْولاد ُك ْم فلا ُجناح عل ْي ُك ْم اِذا سلَّ ْم ُتم َّما ات ْي ُتم

بِا ْلم ْع ُر ِ
وف ۛ واتَّ ُقوا اللَّه وا ْعل ُموا اَ َّن اللَّه بِما ت ْعملُون ب ِصي ٌر

مادران فرزندان خود را دو سال كامل شير دهند( ،این مدت) برای كسى (است) كه بخواهد (دوران) شيردادن را
تکميل كند .بر كسيکه فرزند برای او زاده شده (یعنى پدر) الزم است (مصرف) طعام و لباس زنان (شيردهنده) را
بر اساس شرایط منصفانه بپردازد .بر هيچ كس باری باالتر از توان او گذاشته نميشود .نى بر مادر به سبب

فرزندش و نى هم بر پدر به سبب فرزندش ضرر رسانيده شود ،و بر وارث (نيز) مانند اینست (یعنى رعایت این
مراتب الزم است) .پس اگر زن و شوهر باساس رضامندی و مشورۀ جانبين بخواهند كه طفل را از شير جدا كنند،

پس گناهى بر ایشان نيست .اگر خواستيد كه برای شير دادن بفرزند خود دایه بگيرید ،بر شما گناهى نيست
بشرطيکه چيزیرا كه (بمادر) ميدادید بر اساس شرایط منصفانه بپردازید .از خدا بترسيد و بدانيد كه خداوند به
آنچه ميکنيد بينا است.

اجا يتربَّ ْصن بِاَنف ُِس ِه َّن اَ ْربعة اَشْ ُه ٍر وعشْ ًرا ۛ ف ِاذا بلغْن
﴿ ﴾٢٣٤والَّ ِذين يُتوفَّ ْون ِمن ُك ْم ويذ ُرون اَ ْزو ً
اَجل ُه َّن فلا ُجناح عل ْي ُك ْم فِيما فع ْلن فِي اَنف ُِس ِه َّن بِا ْلم ْع ُر ِ
وف ۛ واللَّ ُه بِما ت ْعملُون خبِي ٌر

كسانيکه از شما ميميرند و از خود همسرانى را ميگذارند ،باید این همسران چار ماه و ده روز انتظار بکشند .پس

چون عدۀ خود را تکميل كردند ،اگر ایشان در بارۀ خویش به طریق عادالنه و معقول تصميمى بگيرند ،بر شما
گناهى نيست ،و خداوند به آنچه ميکنيد آگاه است.

﴿ ﴾٢٣٥ولا ُجناح عل ْي ُك ْم فِيما ع َّر ْض ُتم بِ ِه ِم ْن ِخ ْطب ِة النِّسا ِء اَ ْو اَكْنن ُت ْم فِي اَنف ُِس ُك ْم ۛ علِم اللَّ ُه
اح
اَنَّ ُك ْم ست ْذ ُك ُرون ُه َّن ول َٰ ِكن لَّا تُو ِاعدُو ُه َّن ِس ًّرا اِلَّا اَن ت ُقولُوا ق ْو ًلا َّم ْع ُروفًا ۛ ولا ت ْع ِز ُموا ُع ْقدة النِّك ِ
احذ ُرو ُه ۛ وا ْعل ُموا اَ َّن اللَّه
اب اَجل ُه ۛ وا ْعل ُموا اَ َّن اللَّه ي ْعل ُم ما فِي اَنف ُِس ُك ْم ف ْ
حتَّ َٰى ي ْبلُغ ا ْل ِكت ُ
غفُو ٌر حلِي ٌم

اگر شما بگونۀ كنایى (از زنانى كه عده خود را ميگذرانند) خواستگاری كنيد یا (این قصه را) بدل خود پنهان

نمایيد ،بر شما گناهى نيست .به خدا معلوم است كه شما آرزوی (ازدواج) آنها را در خود ميپرورانيد .وليکن با
ایشان مخفيانه وعده عقد را منمایيد ،مگر آنکه به ایشان چيزی بگویيد كه با موازین شرع موافق باشد ،و تا دورۀ
مقرره عده تکميل نشود قصد بستن نکاح شان را نکنيد .و بدانيد كه خداوند آنچه را در دلهای شما است ميداند.
ازین رو از او بترسيد و بدانيد كه خداوند آمرزگار و صاحب حلم است.

﴿َّ ﴾٢٣٦لا ُجناح عل ْي ُك ْم اِن طلَّ ْق ُت ُم النِّساء ما ل ْم تم ُّسو ُه َّن اَ ْو ت ْفر ُِضوا ل ُه َّن فرِيض ًة ۛ ومتِّ ُعو ُه َّن على
ا ْل ُم ِ
وس ِع قد ُر ُه وعلى ا ْل ُم ْقتِ ِر قد ُر ُه متا ًعا بِا ْلم ْع ُر ِ
وف ۛ حقًّا على ا ْل ُم ْح ِسنِين

اگر شما زنان را پيش از آنکه با ایشان آميزش (جنسى) برقرار كنيد یا برای شان مهری تعيين كنيد طالق دادید،
به شما گناهى نيست اما به ایشان متاعى (مناسب) بدهيد ،توانگر مطابق به توان خود و نادار (هم) مطابق بتوان

خود ،متاعى موافق به قانون شریعت ،و این حقى است بر نيکوكاران.

﴿ ﴾٢٣٧و اِن طلَّ ْق ُت ُمو ُه َّن ِمن ق ْب ِل اَن تم ُّسو ُه َّن وق ْد فر ْض ُت ْم ل ُه َّن فرِيض ًة فنِ ْص ُف ما فر ْض ُت ْم اِلَّا اَن
اح ۛ واَن ت ْع ُفوا اَ ْقر ُب لِل َّت ْقوىَٰ ۛ ولا تنس ُوا ا ْلف ْضل
ي ْعفُون اَ ْو ي ْعفُو الَّ ِذي بِي ِد ِه ُع ْقد ُة النِّك ِ
ب ْين ُك ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه بِما ت ْعملُون ب ِصي ٌر

و اگر ایشان را پيش از آميزش (جنسى) و بعد از تعيين مهر طالق كردید ،پس درین حال (دادن) نصف مهر (به
ایشان) الزم است ،مگر آنکه زنان یا كسيکه در امر عقد نکاح صاحب صالحيت است گذشت نماید ،و اگر گذشت

كنيد (یعنى مهر را كامل بدهيد) به پرهيزگاری نزدیکتر است ،و سخاوت و نيکویى را در ميان خویش فراموش
ننمایيد .حقا كه خداوند بآنچه ميکنيد بيناست.

الصلو ِ
الصلا ِة ا ْل ُو ْسط َٰى وقُو ُموا لِلَّ ِه قانِتِين
ات و َّ
﴿ ﴾٢٣٨حافِ ُظوا على َّ

برای ادای نمازها ،مخصوصاً نماز ميانه ،شدیداً مراقبت ورزید ،و با خضوع و خشوع بحضور پروردگار خویش بپا

خيزید.

﴿ ﴾٢٣٩ف ِا ْن ِخ ْف ُت ْم فرِجا ًلا اَ ْو ُركْبا ًنا ۛ ف ِاذا اَ ِمن ُت ْم فا ْذ ُك ُروا اللَّه كما علَّم ُكم َّما ل ْم ت ُكونُوا ت ْعل ُمون

اگر (از دشمنى) ترسيدید پياده یا سواره (طوریکه مساعد باشد نماز بخوانيد) ،اما وقتيکه ایمن شدید پس خداوند

را بطریقى ذكر كنيد (یعنى نماز را به شيوه ای بخوانيد) كه بشما آموخته است ،شيوه ای كه آنرا (پيش ازین)
نمى دانستيد.

اج ۛ ف ِا ْن
اجا و ِص َّي ًة لِّا َ ْزو ِاج ِهم َّمتا ًعا اِلى ا ْلح ْو ِل غ ْير اِخْ ر ٍ
﴿ ﴾٢٤٠والَّ ِذين يُتوفَّ ْون ِمن ُك ْم ويذ ُرون اَ ْزو ً
خر ْجن فلا ُجناح عل ْي ُك ْم فِي ما فع ْلن فِي اَنف ُِس ِه َّن ِمن َّم ْع ُر ٍ
وف ۛ واللَّ ُه عزِي ٌز ح ِكي ٌم
و كسانى از شما كه مى ميرند و بيوه هایى از خود ميگذارند ،سفارش است كه یکسال برای این زنها وسایل

زندگى شان پرداخته شود ،و از خانه بيرون نشوند .اما اگر ایشان (از منزل) خارج شدند ،پس آنچه ایشان در حق
خویش از كارهای پسندیده انجام ميدهند ،بر شما گناهى نيست .و خداوند صاحب قدرت منيع و با حکمت است.

ات متا ٌع بِا ْلم ْع ُر ِ
﴿ ﴾٢٤١و لِ ْل ُمطلَّق ِ
وف ۛ حقًّا على ا ْل ُمتَّ ِقين

برای زنان طالق شده وسایل زندگى شان (به سویه) معقول و منصفانه (داده شود ،این) مکلفيتى است به

پرهيزگاران.

﴿ ﴾٢٤٢ك َٰذلِك ُيب ِّي ُن اللَّ ُه ل ُك ْم اياتِ ِه لعلَّ ُك ْم ت ْع ِقلُون

به این ترتيب خداوند برای شما احکام خود را بيان ميکند تا باشد كه شما بفهميد.

وف حذر ا ْلم ْو ِت فقال ل ُه ُم اللَّ ُه ُموتُوا ثُ َّم
﴿ ﴾٢٤٣اَل ْم تر اِلى الَّ ِذين خر ُجوا ِمن ِديارِ ِه ْم و ُه ْم اُلُ ٌ
س لا يشْ ُك ُرون
س ول َٰ ِك َّن اَكْثر النَّا ِ
اَ ْحيا ُه ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه ل ُذو ف ْضلٍ على النَّا ِ

آیا بسوی كسانى ندیدی كه از بيم مرگ از خانه های خود بيرون شدند و ایشان هزاران تن بودند؟ پس خداوند

به ایشان گفت « بميرید » (و مردند) ،سپس خداوند ایشانرا (دوباره) زنده گردانيد .حقا كه خداوند بمردم صاحب
بخشایش است ،ولى بيشتر مردم ناسپاس اند.

﴿ ﴾٢٤٤وقاتِلُوا فِي سبِي ِل اللَّ ِه وا ْعل ُموا اَ َّن اللَّه س ِمي ٌع علِي ٌم
و در راه خدا بجنگيد ،و بدانيد كه خداوند واقعاً شنوا و داناست.

ض وي ْب ُس ُط
ِض اللَّه ق ْر ًضا حس ًنا ف ُيض ِاعف ُه ل ُه اَ ْضعافًا كثِير ًة ۛ واللَّ ُه ي ْقبِ ُ
﴿َّ ﴾٢٤٥من ذا الَّ ِذي ُي ْقر ُ
و اِل ْي ِه تُ ْرج ُعون

كيست آنکه به خداوند قرض دهد؟! قرض حسنه! تا خداوند آنرا برای او چندین برابر زیاد كند .و خداوند (روزی
بندگان خود را گاهى) تنگ و (زمانى) فراخ ميسازد .و بسوی او باز گردانيده ميشوید.

﴿ ﴾٢٤٦اَل ْم تر اِلى ا ْلمل ِا ِمن بنِي ا ِ ْسراُِيل ِمن ب ْع ِد ُموس َٰى ا ِ ْذ قالُوا لِنبِ ٍّي لَّ ُه ُم ا ْبع ْث لنا ملِ ًكا نُّقاتِ ْل
فِي سبِي ِل اللَّ ِه ۛ قال ه ْل عس ْي ُت ْم اِن ُكتِب عل ْي ُك ُم ا ْل ِقتالُ اَلَّا تُقاتِلُوا ۛ قالُوا وما لنا اَلَّا نُقاتِل فِي

سبِي ِل اللَّ ِه وق ْد اُخْ ر ِْجنا ِمن ِديارِنا واَ ْبناُِنا ۛ فل َّما ُكتِب عل ْي ِه ُم ا ْل ِقتالُ تولَّ ْوا ا ِ َّلا قلِي ًلا ِّم ْن ُه ْم ۛ واللَّ ُه
علِي ٌم بِال َّظالِ ِمين
آیا بسوی بزرگان (قوم) بنى اسرائيل (كه) بعد از موسى (زندگى ميکردند) ندیدی؟ هنگاميکه به پيامبر خویش

گفتند « برای ما پادشاهى برگزین ،تا (زیر فرمان او) در راه خدا بجنگيم » .گفت « شاید اگر بشما دستور جنگ
داده شود از جنگ خودداری كنيد » .گفتند « ما را چى شده است كه از جنگ در راه خدا خودداری كنيم در
حاليکه از دیار خویش و از (كنار) فرزندان خویش بيرون رانده شدیم؟! » اما هنگاميکه بر آنها جهاد فرض گردید،
جز عدۀ كمى از ایشان (دیگران) روی گردانيدند .و خداوند به (حال) ستمکاران داناست.

﴿ ﴾٢٤٧وقال ل ُه ْم نبِ ُّي ُه ْم ا ِ َّن اللَّه ق ْد بعث ل ُك ْم طالُوت ملِ ًكا ۛ قالُوا اَن ََّٰى ي ُكو ُن ل ُه ا ْل ُم ْل ُك عل ْينا
اصطفا ُه عل ْي ُك ْم وزاد ُه ب ْسط ًة
ون ْح ُن اَح ُّق بِا ْل ُم ْل ِك ِم ْن ُه ول ْم يُ ْؤت سع ًة ِّمن ا ْلم ِال ۛ قال ا ِ َّن اللَّه ْ
فِي ا ْل ِع ْل ِم وا ْل ِج ْس ِم ۛ واللَّ ُه ُي ْؤ تِي ُم ْلك ُه من يشاءُ ۛ واللَّ ُه و ِاس ٌع علِي ٌم

و پيامبرشان به ایشان گفت « حقا كه خداوند برای شما طالوت را (بحيث) پادشاه برگزیده است » .گفتند «

چگونه او پادشاه شده ميتواند در حاليکه ما از وی به پادشاهى سزاوارتریم و برای او مال فراوانى داده نشده
است؟! » (پيامبرشان) گفت « بيگمان خداوند او را بشما برگزیده است و او را دانش و قدرت جسمانى فراوانى
داده است ،خداوند پادشاهى خویش را بهركس بخواهد ميدهد ،و خداوند گشایشگری داناست» .

وت فِي ِه س ِكين ٌة ِّمن َّربِّ ُك ْم وب ِق َّي ٌة ِّم َّما ترك ا ُل
﴿ ﴾٢٤٨وقال ل ُه ْم نبِ ُّي ُه ْم ا ِ َّن اية ُم ْل ِك ِه اَن ياْتِي ُك ُم التَّابُ ُ
ُموس َٰى والُ ها ُرون ت ْح ِملُ ُه ا ْلملاُِك ُة ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ًة لَّ ُك ْم اِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِمنِين

و پيامبرشان برای شان گفت « نشان پادشاهى او اینست كه به شما صندوقى مى آید كه در آن آرامش خاطری
است از جانب پروردگار شما و (یادگارهای) باقى مانده ای از خانوادۀ موسى و خانوادۀ هارون كه آنرا فرشتگان
حمل ميکنند .حقا كه درین امر برای شما نشانه ای است اگر مؤمن هستيد» .

وت بِا ْل ُج ُنو ِد قال ا ِ َّن اللَّه ُم ْبتلِي ُكم بِنه ٍر فمن شرِب ِم ْن ُه فل ْيس ِمنِّي ومن لَّ ْم
﴿ ﴾٢٤٩فل َّما فصل طالُ ُ
ي ْطع ْم ُه فاِنَّ ُه ِمنِّي ا ِ َّلا منِ ا ْغترف ُغ ْرف ًة بِي ِد ِه ۛ فش ِربُوا ِم ْن ُه ا ِ َّلا قلِي ًلا ِّم ْن ُه ْم ۛ فل َّما جاوز ُه ُهو

والَّ ِذين امنُوا مع ُه قالُوا لا طاقة لنا ا ْلي ْوم بِجالُوت و ُج ُنو ِد ِه ۛ قال الَّ ِذين ي ُظنُّون اَنَّ ُهم ُّملاقُو اللَّ ِه كم
الصابِرِين
ِّمن فِئ ٍة قلِيل ٍة غلب ْت فِئ ًة كثِير ًة بِ ِا ْذ ِن اللَّ ِه ۛ واللَّ ُه مع َّ
سپس چون طالوت با این لشکریان برآمد ،گفت « بيگمان خداوند شما را به نهری آزمایش مى كند ،پس كسيکه
از آن بنوشد از من نيست و كسيکه از آن نچشد بيگمان از آن من است ،مگر اینکه كسى كى كف (آب) بدست
خود از آن (برای نوشيدن) بگيرد » .پس جز عده ای همۀ شان از آن نوشيدند .چون طالوت و مؤمنان همراه او از

نهر گذشتند ،گفتند « امروز ما توان مقابله با جالوت و لشکریان او را نداریم( » ،اما) آنانيکه عقيده داشتند به
خداوند مالقى ميشوند گفتند « چه بسا كه دستۀ كوچکى به ارادۀ خداوند بر دستۀ بزرگى غلبه یافته است! و
خداوند با صابران است» .

انص ْرنا على ا ْلق ْومِ
﴿ ﴾٢٥٠ول َّما بر ُزوا لِجالُوت و ُجنُو ِد ِه قالُوا ربَّنا اَ ْف ِر ْغ عل ْينا ص ْب ًرا وث ِّب ْت اَ ْقدامنا و ُ
ا ْلكافِرِين

هنگاميکه در برابر جالوت و لشکریانش قرار گرفتند ،گفتند « :پروردگار ما بر ما شکيبایى فيضان نما ،قدمهای ما

را استوار گردان ،و ما را بر گروه كافران پيروز ساز! »

﴿ ﴾٢٥١فهز ُمو ُهم بِ ِا ْذ ِن اللَّ ِه وقتل دا ُوو ُد جالُوت واتا ُه اللَّ ُه ا ْل ُم ْلك وا ْل ِح ْكمة وعلَّم ُه ِم َّما
ض ول َٰ ِك َّن اللَّه ذُو ف ْضلٍ على ا ْلعال ِمين
يشاءُ ۛ ول ْولا د ْف ُع اللَّ ِه النَّاس ب ْعض ُهم بِب ْع ٍ
ض لَّفسد ِت ا ْلا َ ْر ُ
پس ایشان را به ارادۀ خداوند شکست دادند ،داود جالوت را كشت ،خداوند به داود پادشاهى و حکمت ارزانى
فرمود ،و به او از (هر) آنچه ميخواست آموخت .و اگر خداوند یک گروه از مردم را بوسيلۀ گروهى دیگر دفع
نميکرد ،زمين واقعاً فاسد ميگردید ،اما خداوند بجهانيان لطف و احسان دارد» .

ات اللَّ ِه ن ْتلُوها عل ْيك بِا ْلح ِّق ۛ و اِنَّك ل ِمن ا ْل ُم ْرسلِين
﴿ ﴾٢٥٢تِ ْلك اي ُ

اینها آیات خداوند است كه آنرا به تو بحق تالوت ميکنيم ،و تو واقعًا از پيامبرانى.

========================================

============================================================

ض ۛ ِّم ْن ُهم َّمن كلَّم اللَّ ُه ۛ ورفع ب ْعض ُه ْم
﴿ ﴾٢٥٣تِ ْلك ال ُّر ُس ُل ف َّض ْلنا ب ْعض ُه ْم عل َٰى ب ْع ٍ
ات ۛ وات ْينا ِعيسى ا ْبن م ْريم ا ْلب ِّين ِ
درج ٍ
س ۛ ول ْو شاء اللَّ ُه ما ا ْقتتل الَّ ِذين
وح ا ْل ُق ُد ِ
ات واَيَّدْنا ُه بِ ُر ِ
ات ول َٰ ِكنِ اخْ تل ُفوا ف ِم ْن ُهم َّم ْن امن و ِم ْن ُهم َّمن كفر ۛ ول ْو
ِمن ب ْع ِد ِهم ِّمن ب ْع ِد ما جاء ْت ُه ُم ا ْلب ِّين ُ
شاء اللَّ ُه ما ا ْقتت ُلوا ول َٰ ِك َّن اللَّه ي ْفع ُل ما يُرِي ُد
(از) این پيامبران ،ما بعضى شانرا بر بعضى دیگر برتری دادیم .از ایشان كسى بود كه خداوند با او سخن گفت،

بعضى دیگر را به درجاتى ارتقاء داد ،به عيسى پسر مریم ما نشانه های روشنى دادیم ،و او را به روح القدس تائيد
نمودیم .اگر خداوند ميخواست ،آنهایيکه بعد ازین پيامبران بودند ،پس از آنکه نشانه های روشن به ایشان آمد ،با
هم جنگ نميکردند .ولى ایشان اختالف ورزیدند .پس بعضى از ایشان ایمان آوردند و بعضى از ایشان كافر شدند.
اگر خداوند ميخواست ایشان با یک دیگر جنگ نميکردند ،اما خداوند آنچه را بخواهد ميکند.

﴿ ﴾٢٥٤يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اَن ِف ُقوا ِم َّما رز ْقناكُم ِّمن ق ْب ِل اَن ياْتِي ي ْو ٌم َّلا ب ْي ٌع فِي ِه ولا ُخلَّ ٌة ولا
شفاع ٌة ۛوا ْلكافِ ُرون ُه ُم ال َّظالِ ُمون

ای مؤمنان ،از رزقى كه ما بشما ارزانى كرده ایم خرج كنيد ،پيش ازینکه روزی فرا رسد كه در آن نى خرید و
فروشى (ميسر) باشد ،و نى دوستى و نى (هم) شفاعتى (را مستحق شوید) .و كافران ،هم ایشانند ستمگار.

َٰ
السماو ِ
ات وما فِي
﴿ ﴾٢٥٥اللَّ ُه لا اِله ا ِ َّلا ُهو ا ْلح ُّي ا ْلق ُّيو ُم ۛ لا تاْ ُخ ُذ ُه ِسن ٌة ولا ن ْو ٌم ۛ لَّ ُه ما فِي َّ
ض ۛ من ذا الَّ ِذي يشْ ف ُع ِعند ُه ا ِ َّلا بِ ِا ْذنِ ِه ۛ ي ْعل ُم ما ب ْين اَ ْي ِدي ِه ْم وما خ ْلف ُه ْم ۛ ولا يُ ِحي ُطون
ا ْلا َ ْر ِ
السماو ِ
ات وا ْلاَ ْرض ۛ ولا يئُو ُد ُه ِح ْف ُظ ُهما ۛ و ُهو
بِش ْي ٍء ِّم ْن ِع ْل ِم ِه ا ِ َّلا بِما شاء ۛ و ِسع ُك ْر ِس ُّي ُه َّ

ا ْلعلِ ُّي ا ْلع ِظي ُم

خداوند ،معبودی جز او نيست ،زنده و بخود پاینده است .نى او را پينکى ميگيرد و نى (هم) خواب( .هر) آنچه در

آسمانها و (هر) آنچه در زمين است از آن اوست .چه كسى است آنکه بحضور او شفاعت كند مگر به اجازۀ او؟!
آنچه را كه در پيشروی و پشت سر بندگان است ميداند .و ایشان به چيزی از علم او احاطه كرده نميتوانند ،مگر
به آنچه كه او اراده كند .كرسى او آسمانها و زمين را در بر گرفته است ،و نگهبانى آنها او را خسته نمى سازد .و
او بسيار بلند (مرتبه) و بسيار با عظمت است.

﴿ ﴾٢٥٦لا اِكْراه فِي الدِّينِ ۛ قد تَّب َّين ال ُّرشْ ُد ِمن ا ْلغ ِّي ۛ فمن ي ْك ُف ْر بِال َّطا ُغ ِ
وت ويُ ْؤ ِمن بِاللَّ ِه فق ِد
ْاست ْمسك بِا ْل ُع ْرو ِة ا ْل ُو ْثق َٰى لا ان ِفصام لها ۛ واللَّ ُه س ِمي ٌع ع ِلي ٌم

در دین اكراهى نيست .بيشک رهيابى از گمراهى جدا شده است .پس كسى كه از شيطان روی بر مى تابد و به
خداوند ایمان مى آورد به دستگيره مستحکمى چنگ زده است كه هرگز گسستنى نيست .و خداوند شنوا (و)
داناست.

﴿ ﴾٢٥٧اللَّ ُه و ل ِ ُّي الَّ ِذين ام ُنوا يُخْ ِر ُج ُهم ِّمن ال ُّظلُم ِ
وت
ات اِلى النُّورِ ۛ والَّ ِذين كف ُروا اَ ْو لِيا ُؤ ُه ُم الطَّا ُغ ُ
َٰ
ُيخْ ِر ُجون ُهم ِّمن النُّورِ اِلى ال ُّظلُم ِ
اب النَّارِ ۛ ُه ْم فِيها خالِدُون
ات ۛ اُولئِك اَ ْصح ُ
خداوند یاور مؤمنان است .ایشانرا از تاریکى ها به روشنایى بيرون مى آرد .و كافران ،یاوران شان شيطان است كه

ایشانرا از روشنایى به تاریکى ها ميکشاند .هم ایشان اند اهل دوزخ ،و در آن هميشه بسر ميبرند.

اج ا ِ ْبرا ِهيم فِي ربِّ ِه اَ ْن اتا ُه اللَّ ُه ا ْل ُم ْلك ا ِ ْذ قال ا ِ ْبرا ِهي ُم ربِّي الَّ ِذي ُي ْحيِي
﴿ ﴾٢٥٨اَل ْم تر اِلى الَّ ِذي ح َّ
س ِمن ا ْلمشْ ر ِِق فاْ ِت بِها ِمن
يت ۛ قال ا ِ ْبرا ِهي ُم فاِ َّن اللَّه ياْتِي بِالشَّ ْم ِ
يت قال اَنا اُ ْحيِي واُ ِم ُ
ويُ ِم ُ
ا ْلم ْغر ِِب ف ُب ِهت الَّ ِذي كفر ۛ واللَّ ُه لا ي ْه ِدي ا ْلق ْوم ال َّظالِ ِمين

آیا تو بسوی آنکسى ندیدی كه با ابراهيم در بارۀ پروردگارش مجادله كرد؟ از اینکه خداوند به آن شخص

پادشاهى داده بود .هنگاميکه ابراهيم گفت « پروردگار من ذاتى است كه زنده ميگرداند و ميميراند( » ،آن
شخص) گفت « :منم كه زنده مى كنم و ميميرانم » .ابراهيم گفت « :حقا كه خداوند آفتاب را از مشرق مى آورد،
پس تو آنرا از مغرب برآر » .آن كافر مبهوت و درمانده شد ،و خداوند قوم ستمگار را هدایت نميکند.

﴿ ﴾٢٥٩اَ ْو كالَّ ِذي م َّر عل َٰى ق ْري ٍة و ِهي خاوِي ٌة عل َٰى ُع ُر ِ
وشها قال اَن ََّٰى يُ ْحيِي َٰه ِذ ِه اللَّ ُه ب ْعد
م ْو تِها ۛفاَمات ُه اللَّ ُه ِماُة عا ٍم ثُ َّم بعث ُه ۛ قال ك ْم لبِ ْثت ۛ قال لبِ ْث ُت ي ْو ًما اَ ْو ب ْعض ي ْو ٍم ۛ قال بل
لَّبِ ْثت ِماُة عا ٍم فان ُظ ْر اِل َٰى طع ِامك وشرابِك ل ْم يتسنَّ ْه ۛ وان ُظ ْر اِل َٰى ِحمارِك و لِن ْجعلك اي ًة
س ۛ وان ُظ ْر اِلى ا ْل ِعظا ِم ك ْيف نُ ِ
نش ُزها ثُ َّم ن ْك ُسوها ل ْح ًما ۛ فل َّما تب َّين ل ُه قال اَ ْعل ُم اَ َّن اللَّه
لِّل َّنا ِ
عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر

یا مثال شخصى را كه از دهکده ای گذشت كه بر سقف های خود فرو ریخته بود .گفت « :چطور خداوند (اهل)

این (دهکده) را بعد از مردن آن ها زنده ميکند؟ » پس خداوند او را صد سال بميراند ،سپس او را برانگيخت
{( ،}۱و به او) گفت « :چه قدر (درین حال) درنگ كردی؟ » او گفت( « :شاید) یکروز یا قسمتى از روز درنگ
كرده باشم( » .خداوند) گفت( « :نى )،بلکه صد سال درنگ كردی .به غذا و نوشيدنى خود ببين ،در آن تغييری
نيامده است .و بسوی خر خود ببين ،و برای اینکه ترا نشانه ای بمردم بگردانيم ،و بسوی این استخوانها (یعنى
استخوانهای خر) بنگر ،چگونه آنها را (از جای آن) باال ميکنيم (و بهم پيوند ميدهيم) باز آنها را با گوشت
ميپوشانيم؟! » هنگاميکه برای او (این حقایق) آشکار شد ،گفت « ميدانم كه بيشک خداوند بر هر چيزی توانا
است» .
{ }۱دوباره زنده گردانيد ؛

﴿ ﴾٢٦٠و ا ِ ْذ قال ا ِ ْبرا ِهي ُم ر ِّب اَرِ نِي ك ْيف تُ ْحيِي ا ْلم ْوت َٰى ۛ قال اَول ْم تُ ْؤ ِمن ۛ قال بل َٰى ول َٰ ِكن

اجع ْل عل َٰى ُك ِّل جبلٍ ِّم ْن ُه َّن ُج ْز ًءا
لِّي ْطمئِ َّن ق ْلبِي ۛ قال ف ُخ ْذ اَ ْربع ًة ِّمن ال َّط ْي ِر ف ُص ْر ُه َّن اِل ْيك ثُ َّم ْ
ثُ َّم ا ْد ُع ُه َّن ياْتِينك س ْع ًيا ۛ وا ْعل ْم اَ َّن اللَّه عزِي ٌز ح ِكي ٌم
و بخاطر آور وقتى را كه ابراهيم گفت « :پروردگارا ،برایم بنما كه چطور مردگانرا زنده ميگردانى( » .خداوند)

گفت « :آیا باور نداری؟! » ابراهيم گفت « :چرا نى ،ولى برای اینکه دل من آرام گيرد (چنين تقاضا كردم).
(خداوند) گفت « :پس چهار نوع از پرنده بگير ،سپس آنها را به هم آور (یعنى توته توته كن و بهم آميز) ،بعد از
آن بر هر یک ازین كوه ها قسمتى از آنها را بگذار ،سپس آنها را بخواه ،ایشان به سرعت بسوی تو ميشتابند .و
بدان كه خداوند صاحب قدرت منيع و باحکمت است» .

﴿َّ ﴾٢٦١مث ُل الَّ ِذين يُن ِفقُون اَ ْموال ُه ْم فِي سبِي ِل اللَّ ِه كمث ِل ح َّب ٍة اَنبت ْت س ْبع سنابِل فِي ُك ِّل ُسن ُبل ٍة
ِّماُ ُة ح َّب ٍة ۛ واللَّ ُه ُيض ِاع ُف لِمن يشاءُ ۛ واللَّ ُه و ِاس ٌع علِي ٌم

مثال آنانيکه دارایى خود را در راه خداوند خرج ميکنند ،مثال دانۀ (تخمى) است كه هفت خوشه و در هر خوشه

صد دانه ميرویاند ،و خداوند برای هر كسيکه بخواهد چندین بار زیاد ميکند .و خداوند گشایشگر (و) دانا است.

﴿ ﴾٢٦٢الَّ ِذين ُين ِفقُون اَ ْموال ُه ْم فِي سبِي ِل اللَّ ِه ثُ َّم لا ُي ْتبِ ُعون ما اَنف ُقوا منًّا ولا اَذًى ۛ لَّ ُه ْم اَ ْج ُر ُه ْم
ِعند ربِّ ِه ْم ولا خ ْو ٌف عل ْي ِه ْم ولا ُه ْم ي ْحزنُون

آنانيکه دارایى خود را در راه خدا خرج ميکنند ،و (در) نفقه ای كه كرده اند منتى نميگذارند و آزاری نميرسانند،

برای ایشان ثواب شان نزد پروردگارشان است ،و برایشان ترسى نيست و نى هم ایشان اندوهگين ميشوند.

وف وم ْغ ِفر ٌة خ ْي ٌر ِّمن صدق ٍة ي ْتب ُعها اَذًى ۛ واللَّ ُه غنِ ٌّي حلِي ٌم
﴿ ﴾٢٦٣ق ْو ٌل َّم ْع ُر ٌ

سخن پسندیده و گذشت ،از خيراتى كه در پى آن آزاری صورت گيرد بهتر است .خداوند بى نياز (و) صاحب حلم

است.

س ولا
﴿ ﴾٢٦٤يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا تُ ْب ِطلُوا صدقاتِ ُكم بِا ْلم ِّن وا ْلاَذىَٰ كالَّ ِذي يُن ِف ُق مال ُه رُِاء النَّا ِ
اب فاَصاب ُه وابِ ٌل فترك ُه ص ْلدًا ۛ َّلا
يُ ْؤ ِم ُن بِاللَّ ِه وا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر ۛ فمثلُ ُه كمث ِل ص ْفو ٍان عل ْي ِه تُر ٌ
ي ْق ِد ُرون عل َٰى ش ْي ٍء ِّم َّما كس ُبوا ۛ واللَّ ُه لا ي ْه ِدي ا ْلق ْوم ا ْلكافِرِين

ای مؤمنان ،خيرات خود را با منت گذاردن و آزار دادن باطل نکنيد .مانند كسيکه دارایى خود را ریاكارانه (برای

زدن) به (چشم) مردم خرج ميکند ،و نى به خداوند ایمان دارد و نى هم بروز آخرت .پس مثال وی به سنگى
صاف ماند كه بر آن خاک باشد ،بر آن بارانى تند ببارد و خاک آنرا بشوید( .چنين مردمى) قادر نخواهند بود از
عمل خود حاصلى بدست آرند ،و خداوند گروه كافران را رهياب نميسازد.

﴿ ﴾٢٦٥ومث ُل الَّ ِذين ُين ِفقُون اَ ْموال ُه ُم ا ْبتِغاء م ْرض ِ
ات اللَّ ِه وت ْثبِي ًتا ِّم ْن اَنف ُِس ِه ْم كمث ِل ج َّن ٍة بِر ْبو ٍة
اَصابها وابِ ٌل فات ْت اُكُلها ِض ْعف ْينِ ف ِان لَّ ْم يُ ِص ْبها وابِ ٌل فط ٌّل ۛ واللَّ ُه بِما ت ْعملُون ب ِصي ٌر

و مثال آنانيکه دارایى شانرا برای طلب رضای خداوند و استواری (مَلَکات انسانى) خود خرج ميکنند ،مانند باغى
است در جای بلند .باران تند بر آن ميبارد ،پس ميوه خود را دوچند مى دهد .و اگر بارانى تند به آن نرسد،

شبنمى (برای آن كافى است) .و خداوند بهر چيزی كه شما ميکنيد بينا است.

﴿ ﴾٢٦٦اَيو ُّد اَح ُد ُك ْم اَن ت ُكون ل ُه ج َّن ٌة ِّمن ن َِّخيلٍ واَ ْعن ٍ
اب ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر ل ُه فِيها ِمن ُك ِّل
الثَّمر ِ
احترق ْت ۛ ك َٰذلِك ُيب ِّي ُن اللَّ ُه
ات واَصاب ُه ا ْل ِكب ُر ول ُه ُذ ِّريَّ ٌة ُضعفا ُء فاَصابها ا ِ ْعصا ٌر فِي ِه نا ٌر ف ْ
ل ُك ُم ا ْلاي ِ
ات لعلَّ ُك ْم تتف َّك ُرون

آیا یکى از شما دوست دارد كه باغى از درختان خرما و انگور داشته باشد؟! كه جویبارهایى در زیر آنها جاری

باشد ،در آن باغ همه اقسام ميوه ها موجود باشد ،صاحب آن باغ به پيری رسد و دارای فرزندانى خردسال و
ضعيفى باشد ،و (این باغ) در گردبادی آتشين گير آید و بسوزد؟! بدین ترتيب خداوند آیات خود را به شما بيان
ميکند ،تا باشد كه شما فکر كنيد.

﴿ ﴾٢٦٧يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اَن ِف ُقوا ِمن ط ِّيب ِ
ض ۛ ولا
ات ما كس ْب ُت ْم و ِم َّما اَخْ ر ْجنا ل ُكم ِّمن ا ْلاَ ْر ِ
تي َّم ُموا ا ْلخبِيث ِم ْن ُه تُن ِفقُون ول ْس ُتم بِا ِخ ِذي ِه ا ِ َّلا اَن تُ ْغ ِم ُضوا فِي ِه ۛ وا ْعل ُموا اَ َّن اللَّه غنِ ٌّي ح ِمي ٌد

ای مؤمنان ،از چيزهای پاكيزه ایکه كمایى كرده اید و از چيزهایيکه ما برای شما از زمين برآورده ایم خرج كنيد،

و در صدد چيز ردی { }۱از مال خود نشوید كه آنرا ميدهيد ،در حاليکه خود شما آنرا نميگيرید ،مگر آنکه (از
عيبى كه) در آن (است) چشم بپوشيد .و بدانيد كه خداوند بى نياز و ستوده است.
{ }۱غيرقابل استفاده ؛

﴿ ﴾٢٦٨الشَّ ْيطا ُن ي ِع ُد ُك ُم ا ْلف ْقر وياْ ُم ُركُم بِا ْلف ْحشا ِء ۛ واللَّ ُه ي ِع ُدكُم َّم ْغ ِفر ًة ِّم ْن ُه وف ْض ًلا ۛ واللَّ ُه
و ِاس ٌع علِي ٌم

شيطان شما را بفقر وعده مى دهد و به فحشاء امر ميکند ،مگر خداوند به شما آمرزش خویش و فضل خود را

وعده ميدهد ،و خداوند گشایشگر و داناست.

﴿ُ ﴾٢٦٩ي ْؤ تِي ا ْل ِح ْكمة من يشاءُ ۛ ومن يُ ْؤت ا ْل ِح ْكمة فق ْد اُو تِي خ ْي ًرا كثِي ًرا ۛ وما ي َّذ َّك ُر اِلَّا اُولُو
ا ْلا َ ْلب ِ
اب

(خداوند) هركرا خواهد صاحب حکمت ميسازد ،و هركرا حکمت داده شد واقعاً برایش خيری بيکران داده شده

است .و پند نميگيرند مگر خردمندان.

﴿ ﴾٢٧٠وما اَنف ْق ُتم ِّمن نَّفق ٍة اَ ْو نذ ْرتُم ِّمن ن َّْذ ٍر فاِ َّن اللَّه ي ْعل ُم ُه ۛ وما لِل َّظالِ ِمين ِم ْن اَنصارٍ

و هر چيزی را كه شما خيرات ميدهيد ،یا بصورت نذر ميپردازید ،به یقين خداوند آنرا ميداند .و برای ستمگاران

یاری دهنده ای نيست.

الصدق ِ
ات فنِ ِع َّما ِهي ۛ و اِن تُخْ فُوها وتُ ْؤتُوها ا ْلفُقراء ف ُهو خ ْي ٌر لَّ ُك ْم ۛ و ُيك ِّف ُر
﴿ ﴾٢٧١اِن تُ ْب ُدوا َّ
عن ُكم ِّمن س ِّيئاتِ ُك ْم ۛ واللَّ ُه بِما ت ْعملُون خبِي ٌر

اگر شما آشکارا صدقه بدهيد ،این هم خوب است .ولى اگر شما پنهانى (صدقه) بدهيد و آنرا به كسانى برسانيد
كه (واقعاً) نيازمند اند ،این برای شما بهتر است :از شما بعضى از گناهان شما را ميزداید .و خداوند به آنچه

ميکنيد آگاه است.

﴿ ﴾٢٧٢لَّ ْيس عل ْيك ُهدا ُه ْم ول َٰ ِك َّن اللَّه ي ْه ِدي من يشاءُ ۛ وما تُن ِف ُقوا ِم ْن خ ْي ٍر ف ِلاَنف ُِس ُك ْم ۛ وما
تُن ِفقُون ا ِ َّلا ا ْبتِغاء و ْج ِه اللَّ ِه ۛ وما تُن ِف ُقوا ِم ْن خ ْي ٍر يُو َّف اِل ْي ُك ْم واَن ُت ْم لا تُ ْظل ُمون

رهيابى ایشان بر ذمۀ تو (ای پيامبر) نيست .بلکه خداوند هر كى را خواهد رهياب ميسازد .هر چيزی را كه شما از

خير ميپردازید (نفع آن) بخود شما است .و خيرات ندهيد مگر برای طلب رضای خداوند .و هر خيری را كه
ميدهيد به شما (ثواب آن) تماماً ميرسد و با شما ستم نميشود.

ض ي ْحس ُب ُه ُم ا ْلجا ِه ُل
﴿ ﴾٢٧٣لِ ْلفُقرا ِء الَّ ِذين اُ ْح ِص ُروا فِي سبِي ِل اللَّ ِه لا ي ْست ِطي ُعون ض ْر ًبا فِي ا ْلاَ ْر ِ
اَ ْغنِياء ِمن التَّعف ِ
ُّف ت ْع ِرفُ ُهم بِ ِسيما ُه ْم لا ي ْساَلُون النَّاس ا ِ ْلحافًا ۛ وما تُن ِف ُقوا ِم ْن خ ْي ٍر ف ِا َّن اللَّه بِ ِه
علِي ٌم

(خيرات) به نيازمندانى (داده شود) كه در راه خدا محصور شده اند و نميتوانند (برای تجارت و كار) در روی

زمين سفر كنند( .شخص) بيخبر (از حال شان) از سبب خویشتن داری ایشان فکر ميکند كه توانگر اند .ایشانرا از
سيمای شان ميشناسى .ایشان مُصِرانه از مردم سوال نمى كنند .و چيزی را كه از دارایى خرج ميکنيد ،حقا كه
خداوند به آن دانا است.

﴿ ﴾٢٧٤الَّ ِذين يُن ِفقُون اَ ْموال ُهم بِاللَّ ْي ِل والنَّهارِ ِس ًّرا وعلانِي ًة فل ُه ْم اَ ْج ُر ُه ْم ِعند ربِّ ِه ْم ولا خ ْو ٌف عل ْي ِه ْم
ولا ُه ْم ي ْحزنُون

آنهایيکه دارایى خود را (در راه خدا) شب و روز ،پنهان و آشکارا خرج ميکنند ،مزدشان نزد پروردگارشان است.

برایشان نى خوفى است و نى هم ایشان اندوهگين ميشوند.

ْ
س ۛ َٰذلِك
﴿ ﴾٢٧٥الَّ ِذين يا ُكلُون ال ِّربا لا يقُو ُمون ا ِ َّلا كما يقُو ُم الَّ ِذي يتخ َّب ُط ُه الشَّ ْيطا ُن ِمن ا ْلم ِّ
بِاَنَّ ُه ْم قالُوا اِنَّما ا ْلب ْي ُع ِم ْث ُل ال ِّربا ۛ واَح َّل اللَّ ُه ا ْلب ْيع وح َّرم ال ِّربا ۛ فمن جاء ُه م ْو ِعظ ٌة ِّمن َّربِّ ِه
َٰ
اب النَّارِ ۛ ُه ْم فِيها خالِدُون
فانته َٰى فل ُه ما سلف واَ ْم ُر ُه اِلى اللَّ ِه ۛ وم ْن عاد فاُولئِك اَ ْصح ُ

آنهایيکه سود ميخورند (در قيامت) برنميخيزند مگر مانند برخاستن كسيکه (حواس) او را شيطان به نسبت

تماس مختل ساخته است .این به سبب آن است كه ایشان گفتند « واقعاً بيع مانند سود است » .در حاليکه
خداوند بيع را حالل ،و سود را حرام قرار داده است .چون كسيکه پندی از نزد پروردگارش به او آمد و از
(سودخواری) صرف نظر كرد ،پس چيزهایى را كه در گذشته (گرفته) برای او است ،و كار او (سپرده شده) به خدا
است .و كسيکه (به این عمل) برگشت پس (چنين مردمى) اینهایند دوزخى ،ایشان در آن هميشه ميمانند.

الصدق ِ
ات ۛ واللَّ ُه لا يُ ِح ُّب ُك َّل كفَّا ٍر اَثِي ٍم
﴿ ﴾٢٧٦ي ْمح ُق اللَّ ُه ال ِّربا ويُ ْر بِي َّ

خداوند سود را نابود مى سازد ،و صدقات را افزون ميگرداند ،و خداوند هيچ ناسپاس گنهکاری را دوست ندارد.

الصالِح ِ
الصلاة وات ُوا ال َّزكاة ل ُه ْم اَ ْج ُر ُه ْم ِعند ربِّ ِه ْم ولا
ات واَقا ُموا َّ
﴿ ﴾٢٧٧ا ِ َّن الَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ
خ ْو ٌف عل ْي ِه ْم ولا ُه ْم ي ْحزنُون

بيگمان آنهایيکه ایمان آوردند و اعمال شایسته ورزیدند ،نماز را به تمام و كمال برپا داشتند و زكوة را پرداختند،
مزد ایشان نزد پروردگار ایشان است نى برایشان خوفى است ،و نى هم ایشان اندوهگين ميشوند.

﴿ ﴾٢٧٨يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اتَّ ُقوا اللَّه وذ ُروا ما ب ِقي ِمن ال ِّربا اِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِمنِين

ای مؤمنان ،از خدا بترسيد و آنچه را از سود مانده است رها كنيد ،اگر (واقعاً) مؤمن هستيد!

ْ
وس اَ ْموال ِ ُك ْم لا ت ْظلِ ُمون
﴿ ﴾٢٧٩ف ِان لَّ ْم ت ْفعلُوا فاذنُوا بِح ْر ٍب ِّمن اللَّ ِه ور ُسولِ ِه ۛ و اِن تُ ْب ُت ْم فل ُك ْم ُرءُ ُ
ولا تُ ْظل ُمون

اگر (سودخواری را رها) نکردید ،پس بجنگى از طرف خدا و رسولش آماده باشيد .ولى اگر توبه كردید( ،درآن

صورت) اصل سرمایۀ شما از آن شما است .نى ستم ميکنيد و نى هم بشما ستم ميشود.

﴿ ﴾٢٨٠و اِن كان ذُو ُع ْسر ٍة فن ِظر ٌة اِل َٰى م ْيسر ٍة ۛ واَن تص َّدقُوا خ ْي ٌر لَّ ُك ْم ۛ اِن كُن ُت ْم ت ْعل ُمون

اگر مدیون دچار تنگدستى باشد ،پس (برای او) مهلت است تا توانگری .و اگر (قرض خود را برای او) ببخشيد،
این برای شما بهتر است اگر (فایدۀ اینکار را) بدانيد.

س َّما كسب ْت و ُه ْم لا ُي ْظل ُمون
﴿ ﴾٢٨١واتَّ ُقوا ي ْو ًما تُ ْرج ُعون فِي ِه اِلى اللَّ ِه ۛ ثُ َّم تُوفَّ َٰى ُك ُّل ن ْف ٍ

و از روزی بترسيد كه در آن به سوی خداوند باز گردانيده ميشوید .سپس هر شخصى چيزی را كه كسب كرده

است تماماً به او داده ميشود ،و به ایشان ستم نميشود.

﴿ ﴾٢٨٢يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اِذا تداين ُتم بِد ْينٍ اِل َٰى اَجلٍ ُّمس ًّمى فا ْك ُت ُبو ُه ۛ و ْلي ْك ُتب بَّ ْين ُك ْم كاتِ ٌب
بِا ْلعد ِْل ۛ ولا ياْب كات ِ ٌب اَن ي ْكتُب كما علَّم ُه اللَّ ُه ۛ ف ْلي ْك ُت ْب و ْل ُي ْملِ ِل الَّ ِذي عل ْي ِه ا ْلح ُّق و ْليتَّقِ
اللَّه ربَّ ُه ولا ي ْبخ ْس ِم ْن ُه ش ْي ًئا ۛ ف ِان كان الَّ ِذي عل ْي ِه ا ْلح ُّق س ِف ًيها اَ ْو ض ِعيفًا اَ ْو لا ي ْست ِطي ُع اَن

ُي ِم َّل ُهو ف ْل ُي ْملِ ْل و لِ ُّي ُه بِا ْلعد ِْل ۛ و ْاستشْ ِه ُدوا ش ِهيد ْينِ ِمن ِّرجالِ ُك ْم ۛ ف ِان لَّ ْم ي ُكونا ر ُجل ْينِ فر ُج ٌل
وا ْمراَت ِان ِم َّمن ت ْرض ْون ِمن الشُّ هدا ِء اَن ت ِض َّل ا ِ ْحدا ُهما ف ُتذكِّر ا ِ ْحدا ُهما ا ْلاُخْ رىَٰ ۛ ولا ياْب

الشُّ هداءُ اِذا ما ُد ُعوا ۛولا ت ْساَ ُموا اَن ت ْك ُت ُبو ُه ص ِغي ًرا اَ ْو كبِي ًرا اِل َٰى اَجلِ ِه ۛ َٰذلِ ُك ْم اَ ْقس ُط ِعند اللَّ ِه
واَ ْقو ُم لِلشَّ هاد ِة واَ ْدن َٰى اَلَّا ت ْرتابُوا ۛ ا ِ َّلا اَن ت ُكون تِجار ًة ح ِ
اضر ًة تُ ِدي ُرونها ب ْين ُك ْم فل ْيس عل ْي ُك ْم

اح اَلَّا ت ْك ُت ُبوها ۛ واَشْ ِه ُدوا اِذا تباي ْع ُت ْم ۛ ولا ُيضا َّر كات ِ ٌب ولا ش ِهي ٌد ۛ و اِن ت ْفعلُوا ف ِانَّ ُه ف ُُسوقٌ
ُجن ٌ
بِ ُك ْم ۛ واتَّ ُقوا اللَّه ۛ و ُيعلِّ ُم ُك ُم اللَّ ُه ۛ واللَّ ُه بِ ُك ِّل ش ْي ٍء علِي ٌم

ای مؤمنان ،چون به معياری معين بقرض معامله نمودید ،پس آنرا بنویسيد .و باید كاتبى آنرا صادقانه ميان شما

بنویسد ،و كاتب همانگونه كه خدا به او آموخته است از نوشتن آن اباء نورزد .پس او باید بنویسد و كسى كه
قرض بر اوست باید امالء كند .و باید از خدای ،پروردگار خویش بترسد ،و نباید از آن چيزی (كه مدیون است)
كم كند .هرگاه مدیون سفيه { }۱یا ضعيف باشد ،یا خودش قدرت امالء را نداشته باشد ،پس ولى او صادقانه
امالء كند .و دو گواه از مردان خود بگيرید ،و اگر دو مرد نباشد ،پس یک مرد و دو زن گواه شوند ،از شاهدانى كه
به گواهى شان رضامند باشيد .تا اگر یکى از ایشان اشتباه ورزد ،پس یکى شان دیگرش را یاددهانى نماید .و
چون گواهان خواسته شوند( ،از شهادت دادن) اباء نورزند .و (ازین) ملول نشوید كه حق را اندک باشد یا بسيار،
به قيد مدت آن بنویسيد .این (نوشتن) در نزد خدا عادالنه تر و برای گواهى درست تر است ،و نزدیک تر است
(به این) كه به شک نيفتند .مگر آنکه تجارتى باشد كه آنرا بين خود دست بدست كنيد .درین صورت بر شما
گناهى نيست اگر آنرا ننویسيد .و چون خرید و فروش كردید ،گواه بگيرید ،و باید نى كاتب و نى گواه زیانمند
شوند .و اگر چنين كنيد ،این گناهى است بشما ،و از خدا بترسيد .و خداوند بشما مى آموزد .و خداوند بهمه چيز
دانا است.
{ }۱نادان ؛

﴿ ﴾٢٨٣و اِن كُن ُت ْم عل َٰى سف ٍر ول ْم ت ِج ُدوا كاتِ ًبا فرِها ٌن َّم ْق ُبوض ٌة ۛ ف ِا ْن اَ ِمن ب ْع ُض ُكم ب ْع ًضا ف ْل ُيؤ ِّد
الَّ ِذي اؤْ تُ ِمن اَمانت ُه و ْليتَّقِ اللَّه ربَّ ُه ۛ ولا ت ْك ُت ُموا الشَّ هادة ۛ ومن ي ْك ُت ْمها ف ِانَّ ُه اثِ ٌم ق ْل ُب ُه ۛ واللَّ ُه
بِما ت ْعملُون علِي ٌم

و اگر در سفر بودید و نویسنده ای نيافتيد ،پس گرویى (الزم) است قبض شده .و اگر یکى از شما بدیگری اعتماد
ميکنيد ،پس باید همان كسيکه به او اعتماد شده امانت (یا ذمۀ) خود را اداء كند .و باید از خدای ،پروردگار
خویش بترسد .و شهادت را كتمان مکنيد و هركس كه آن را كتمان كند ،بيگمان دل او آغشته به گناه است .و
خداوند به هر چيزی كه ميکنيد داناست.

السماو ِ
ض ۛ و اِن تُ ْب ُدوا ما فِي اَنف ُِس ُك ْم اَ ْو تُخْ فُو ُه ُيح ِاس ْب ُكم بِ ِه
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٢٨٤لِّلَّ ِه ما فِي َّ
اللَّ ُه ۛ في ْغ ِف ُر لِمن يشاءُ ويُع ِّذ ُب من يشاءُ ۛ واللَّ ُه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن خدا است ،و آنچه را در دلهای شما است (خواه) آشکار كنيد یا

پنهان ،خداوند شما را به آن محاسبه ميکند .پس هر كسى را بخواهد مى آمرزد و هر كسى را بخواهد عذاب
ميکند ،و خداوند بر هر چيز تواناست.

﴿ ﴾٢٨٥امن ال َّر ُسولُ بِما اُنزِل اِل ْي ِه ِمن َّربِّ ِه وا ْل ُم ْؤ ِم ُنون ۛ ُك ٌّل امن بِاللَّ ِه وملاُِكتِ ِه و ُك ُتبِ ِه و ُر ُسلِ ِه لا
نُف ِّرقُ ب ْين اَح ٍد ِّمن ُّر ُسلِ ِه ۛ وقالُوا س ِم ْعنا واَط ْعنا ۛ ُغ ْفرانك ربَّنا و اِل ْيك ا ْلم ِصي ُر

پيامبر به چيزی كه به او از طرف پروردگارش نازل شده است ایمان دارد ،و مؤمنان نيز .همه به خدا ،فرشتگان،

كتاب هایش و پيامبرانش ایمان آورده اند( .آنها ميگویند) « ميان هيچ یک از پيامبران او فرق نمى گذاریم » .و
گفتند « :شنيدیم و فرمان بردیم« ،خواهان» آمرزش تو هستيم ،ای پروردگار ما ،و بسوی تو است بازگشت» .

﴿ ﴾٢٨٦لا يُكلِّ ُف اللَّ ُه ن ْف ًسا اِلَّا ُو ْسعها ۛ لها ما كسب ْت وعل ْيها ما اكْتسب ْت ۛ ربَّنا لا تُؤ ِاخ ْذنا اِن
ن َِّسينا اَ ْو اَخْ طاْنا ۛ ربَّنا ولا ت ْح ِم ْل عل ْينا ا ِ ْص ًرا كما حم ْلت ُه على الَّ ِذين ِمن ق ْبلِنا ۛ ربَّنا ولا
انص ْرنا على ا ْلق ْومِ
تُح ِّم ْلنا ما لا طاقة لنا بِ ِه ۛ وا ْع ُف عنَّا وا ْغ ِف ْر لنا وا ْرح ْمنا ۛ اَنت م ْولانا ف ُ
ا ْلكافِرِين

خداوند هيچ كسى را (به كاری) مکلف نمى سازد مگر به اندازۀ توان او .برای او است هر چه كسب كرد ،و بر
(زیان) او است هر چه را مرتکب شد .پروردگار ما ،اگر ما فراموش كردیم یا خطا كردیم ،ما را مگير! ای پروردگار
ما ،همانگونه بار گرانى كه بر پيشينيان ما گذاشتى بر ما مگذار! ای پروردگار ما ،و بر ما چنان باری را مگذار كه
توان برداشت آنرا نداشته باشيم! از گناهان ما در گذر ،ما را ببخشا و بر ما رحم كن! تویى كارساز ما ،پس ما را بر
گروه كافران پيروز گردان!
==================================================================

( )۳سوره آل عمران:
مدنى و دارای ( )۲۰۰آیه است .این سوره بدان سبب «آل عمران» ناميده شده كه داستان خانواده عمران پدر
مریم و شرح رخداد تولد عيسى عليه سالم در آن بيان شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١الم
ا.ل.م.

﴿ ﴾٢اللَّ ُه لا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو ا ْلح ُّي ا ْلق ُّيو ُم

خداوند ،جز او معبودی نيست زنده و بخود پاینده است.

﴿ ﴾٣ن َّزل عل ْيك ا ْل ِكتاب بِا ْلح ِّق ُمص ِّدقًا لِّما ب ْين يد ْي ِه واَنزل التَّ ْوراة وا ْل ِا ِ
نجيل

كتابى را بر تو بحق نازل گردانيد( ،كتابى را كه) تایيد كنندۀ كتبى است كه پيش از آن آمده است .و از آن پيش
تورات و انجيل را برای هدایت مردم نازل گردانيد ،و (نيز) فرقان { }۱را نازل گردانيد.

{ }۱فرق گذارنده بين حق و باطل ؛

س واَنزل ا ْل ُف ْرقان ۛ ا ِ َّن الَّ ِذين كف ُروا بِاي ِ
اب ش ِدي ٌد ۛواللَّ ُه
﴿ِ ﴾٤من ق ْب ُل ُهدًى لِّلنَّا ِ
ات اللَّ ِه ل ُه ْم عذ ٌ
عزِي ٌز ذُو انتِقا ٍم
كسانيکه از آیات خدا انکار ورزیدند ،بيگمان برای شان عذاب شدیدی است ،و خداوند صاحب قدرت منيع و

انتقام گيرنده است.

السما ِء
﴿ ﴾٥ا ِ َّن اللَّه لا يخْ ف َٰى عل ْي ِه ش ْيءٌ فِي ا ْلاَ ْر ِ
ض ولا فِي َّ
واقعاً بر خداوند هيچ چيزی در زمين و در آسمان پوشيده نيست.

﴿ُ ﴾٦هو الَّ ِذي يُص ِّو ُر ُك ْم فِي ا ْلاَ ْرحا ِم ك ْيف يشاءُ ۛ لا اِلَٰه اِلَّا ُهو ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم

او ذاتى است كه شما را در رحم (مادران) هر طوریکه بخواهد تصویر ميکند ،جز او هيچ معبودی نيست ،صاحب

قدرت منيع و با حکمت است.

ات ُه َّن اُ ُّم ا ْل ِكت ِ
ات ۛفاَ َّما
اب واُخ ُر ُمتشابِه ٌ
ات ُّم ْحكم ٌ
﴿ُ ﴾٧هو الَّ ِذي اَنزل عل ْيك ا ْل ِكتاب ِم ْن ُه اي ٌ
الَّ ِذين فِي قُلُو بِ ِه ْم ز ْي ٌغ في َّتبِ ُعون ما تشابه ِم ْن ُه ا ْبتِغاء ا ْل ِف ْتن ِة وا ْبتِغاء تاْوِيلِ ِه ۛ وما ي ْعل ُم تاْوِيل ُه ا ِ َّلا
اللَّ ُه ۛ وال َّر ِاس ُخون فِي ا ْل ِع ْل ِم ي ُقولُون امنَّا بِ ِه ُك ٌّل ِّم ْن ِعن ِد ربِّنا ۛ وما ي َّذ َّك ُر ا ِ َّلا اُولُو ا ْلا َ ْلب ِ
اب

او ذاتى است كه بر تو كتاب را نازل گردانيده است كه (قسمتى) ازین آیات « محکم » (یعنى واضح و روشن)
است ،اینها اساس كتاب اند .و (قسمت) دیگر « متشابه » است (یعنى ظاهراً واضح و روشن نيست) .پس كسانيکه
در دلهای شان انحرافى است برای فتنه انگيزی و بقصد تأویل قسمتى از آن را كه متشابه است (بدون در
نظرداشت آیات محکمى كه در زمينه آمده است) پيروی ميکنند .در حاليکه جز خدا كسى دیگر تأویل آنرا
نميداند .آنانيکه در علم ثابت قدم هستند ميگویند « :ما به این (كتاب) ایمان آوردیم ،همۀ آن از جانب پروردگار
ماست .و جز دانشمندان هيچ كسى پند نميگيرد (یعنى مفهوم این پيام را درک كرده نميتواند).

اب
﴿ ﴾٨ربَّنا لا تُ ِز ْغ قُلُوبنا ب ْعد ا ِ ْذ هد ْيتنا وه ْب لنا ِمن لَّدُنك ر ْحم ًة ۛ اِنَّك اَنت ا ْلو َّه ُ

(آنها ميگویند « ):پروردگار ما ،پس از آنکه ما را هدایت نمودی دلهای ما را منحرف مگردان ،و بما از نزد خود
رحمت عنایت فرما .حقا كه تو و تنها تویى بسيار بخشاینده» .

س لِي ْو ٍم َّلا ر ْيب فِي ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه لا يُخْ لِ ُف ا ْل ِميعاد
﴿ ﴾٩ربَّنا اِنَّك ج ِام ُع النَّا ِ

ای پروردگار ما ،بيگمان تو جمع كنندۀ مردمى ،در روزیکه در آن شکى نيست .حقا كه خداوند وعده خود را

خالف نميکند.

﴿ ﴾١٠ا ِ َّن الَّ ِذين كف ُروا لن تُ ْغنِي ع ْن ُه ْم اَ ْموالُ ُه ْم ولا اَ ْولا ُد ُهم ِّمن اللَّ ِه ش ْي ًئا ۛ واُولَٰئِك ُه ْم وقُو ُد النَّارِ
كسانيکه كافر شدند ،نى دارایى شان و نى اوالدشان هرگز ایشانرا از خداوند بى نياز نميسازد ،و همينهایند

آتشگيرۀ دوزخ.

﴿ ﴾١١كداْ ِب ا ِل فِ ْرع ْون والَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم ۛ ك َّذبُوا بِاياتِنا فاَخذ ُه ُم اللَّ ُه بِ ُذنُو بِ ِه ْم ۛ واللَّ ُه ش ِدي ُد
ا ْل ِعق ِ
اب

(عادت شان) مانند عادت فرعونيان و كسانى ميباشد كه پيش از آنها بودند( ،ایشان) آیات ما را تکذیب كردند،

پس خداوند آنها را بگناهان شان گرفت ،و خداوند سخت مجازات دهنده است.

﴿ ﴾١٢قُل لِّلَّ ِذين كف ُروا س ُتغْل ُبون وتُ ْحش ُرون اِل َٰى جه َّنم ۛ و بِ ْئس ا ْل ِمها ُد

بکافران بگو « :بزودی مغلوب ميشوید ،و بسوی دوزخ حشر مى گردید ،و چه بد مسکنى است دوزخ! »

﴿ ﴾١٣ق ْد كان ل ُك ْم اي ٌة فِي فِئت ْينِ ا ْلتقتا ۛ فِئ ٌة تُقات ِ ُل فِي سبِي ِل اللَّ ِه واُخْ رىَٰ كافِر ٌة ير ْون ُهم ِّم ْثل ْي ِه ْم
راْي ا ْلع ْينِ ۛ واللَّ ُه يُؤيِّ ُد بِن ْص ِر ِه من يشاءُ ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك ل ِع ْبر ًة لِّاُولِي ا ْلا َ ْبصارِ
حقا كه برای شما در دو دسته ای كه با هم (در كارزار) روبرو شدند نشانه ای بود .یک دسته در راه خدا جنگ

ميکرد و دستۀ دیگر كافر بود .آنها (یعنى كافران) ایشانرا (یعنى مسلمانان را) بچشم خود دو برابر (تعداد) شان
ميدیدند ،و خداوند هر كى را بخواهد به یاری خود تائيد ميکند .حقا كه درین (رویداد) برای مردم صاحب بينش
پندی است.

س ُح ُّب الشَّ هو ِ
ات ِمن النِّسا ِء وا ْلبنِين وا ْلقن ِاطي ِر ا ْل ُمقنطر ِة ِمن ال َّذه ِب وا ْل ِف َّض ِة
﴿ُ ﴾١٤زيِّن لِلنَّا ِ
وا ْلخ ْي ِل ا ْل ُمس َّوم ِة وا ْلاَنْعا ِم وا ْلح ْر ِث ۛ َٰذلِك متا ُع ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا ۛ واللَّ ُه ِعند ُه ُح ْس ُن ا ْلما ِب

برای مردم محبت (چيزهای) مرغوب – از (قبيل) زنان ،فرزندان ،ذخایر توده شده ای از طال و نقره ،و اسپهای
نشانى شده (یعنى اصيل) ،مواشى و (زمين های صالح) زراعت – زیبا جلوه داده شده است .این است متاع زندگى
دنيا ،در حاليکه سرانجام نيک در نزد خداوند است.

ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر
﴿ ﴾١٥قُ ْل اَؤُن ِّب ُئ ُكم بِخ ْي ٍر ِّمن َٰذلِ ُك ْم ۛ لِلَّ ِذين اتَّق ْوا ِعند ربِّ ِه ْم جنَّ ٌ
اج ُّمط َّهر ٌة ور ِْضوا ٌن ِّمن اللَّ ِه ۛ واللَّ ُه ب ِصي ٌر بِا ْل ِعبا ِد
خال ِ ِدين فِيها و َا ْزو ٌ

بگو « :آیا شما را بچيزیکه ازین (هم) بشما بهتر است مژدگانى دهم؟! برای پرهيزگاران در نزد پروردگار شان
باغهایيست كه از زیر (درختان) آن جویبارهایى جریان دارد ،در آن جاودانه بسر ميبرند ،و همسران پاكيزه ای
(اند) ،و خوشنودی خداوند .و خداوند به بندگان خود بيناست.

﴿ ﴾١٦الَّ ِذين ي ُقولُون ربَّنا اِنَّنا امنَّا فا ْغ ِف ْر لنا ُذنُوبنا وقِنا عذاب النَّارِ

آنانيکه ميگویند « پروردگار ما ،واقعاً ما ایمان آوردیم ،پس گناهان ما را بيامرز ،و ما را از عذاب آتش نجات بده» .

الصا ِدقِين وا ْلقانِتِين وا ْل ُمن ِف ِقين وا ْل ُم ْست ْغ ِفرِين بِا ْلا َ ْسحارِ
الصابِرِين و َّ
﴿َّ ﴾١٧

(یعنى) شکيبایان ،راستگویان ،فرمانبرداران ،خرج كنندگان و آمرزش خواهان در سحرگاهان.

﴿ ﴾١٨ش ِهد اللَّ ُه اَنَّ ُه لا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو وا ْلملاُِك ُة واُولُو ا ْل ِع ْل ِم قاُِ ًما بِا ْل ِق ْس ِط ۛ لا اِلَٰه اِلَّا ُهو ا ْلعزِي ُز
ا ْلح ِكي ُم

خداوند گواهى داد برینکه جز او معبودی نيست ،و فرشتگان و كسانيکه از علم بهره اندوز اند (نيز) .در حاليکه

خداوند به عدالت قایم است ،جز او معبودی نيست ،او صاحب قدرت منيع (و) باحکمت است.

﴿ ﴾١٩ا ِ َّن الدِّين ِعند اللَّ ِه ا ْل ِا ْسلا ُم ۛ وما اخْ تلف الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِكتاب ا ِ َّلا ِمن ب ْع ِد ما جاء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم
ب ْغ ًيا ب ْين ُه ْم ۛ ومن ي ْك ُف ْر بِاي ِ
ات اللَّ ِه فاِ َّن اللَّه سرِي ُع ا ْل ِحس ِ
اب
حقا كه دین در نزد خداوند اسالم است ،و كسانيکه به ایشان كتاب داده شده بود (در آن) اختالف نکردند مگر
بعد از آنکه به ایشان علم حاصل شد( ،آنهم) بخاطر حسدی (كه) در ميان خود (داشتند) .و كسيکه از آیات
خداوند انکار ورزد ،پس بيگمان خداوند در حساب گرفتن سریع است.

﴿ ﴾٢٠ف ِا ْن حا ُّجوك ف ُق ْل اَ ْسل ْم ُت و ْج ِهي لِلَّ ِه ومنِ اتَّبعنِ ۛ وقُل لِّلَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِكتاب وا ْلاُ ِّم ِّيين
اَاَ ْسل ْم ُت ْم ۛ ف ِا ْن اَ ْسل ُموا فق ِد ا ْهتدوا ۛ َّو اِن تولَّ ْوا فاِنَّما عل ْيك ا ْلبلا ُغ ۛ واللَّ ُه ب ِصي ٌر بِا ْل ِعبا ِد

هرگاه ایشان با تو مجادله كنند بگو « :من خود را به خدا تسليم كرده ام و هر كى پيرو من است (نيز) » .و به
اهل كتاب و امى ها (یعنى آنانيکه فاقد دانش اند) بگو « :آیا شما هم خود را تسليم كردید؟ » پس اگر خود را
تسليم كنند ،واقعاً هدایت شده اند .و اگر رو گردانيدند ،پس وظيفۀ تو رسانيدن پيغام است ،و خداوند بر بندگان
بيناست.

﴿ ﴾٢١ا ِ َّن الَّ ِذين ي ْك ُف ُرون بِاي ِ
ات اللَّ ِه وي ْق ُتلُون النَّبِ ِّيين بِغ ْي ِر ح ٍّق وي ْق ُتلُون الَّ ِذين ياْ ُم ُرون بِا ْل ِق ْس ِط ِمن
س فبشِّ ْر ُهم بِعذ ٍ
اب اَلِي ٍم
النَّا ِ

بى گمان كسانيکه از نشانه های خداوند انکار ميکنند ،پيامبران را بناحق ميکشند و كسانى را (نيز) ميکشند كه
مردم را به عدالت امر ميکنند ،ایشان را به عذاب دردناک بشارت ده.

﴿ ﴾٢٢اُولَٰئِك الَّ ِذين حبِط ْت اَ ْعمالُ ُه ْم فِي ال ُّدنْيا وا ْلا ِخر ِة وما ل ُهم ِّمن ن ِ
َّاصرِين

ایشان كسانى اند كه اعمال شان در دنيا و آخرت ضایع گردیده است ،و برای ایشان مددگاری نيست.

اب ُيدْع ْون اِل َٰى ِكت ِ
﴿ ﴾٢٣اَل ْم تر اِلى الَّ ِذين اُوتُوا ن ِصي ًبا ِّمن ا ْل ِكت ِ
اب اللَّ ِه لِي ْح ُكم ب ْين ُه ْم ثُ َّم يتولَّ َٰى
فر ٌِيق ِّم ْن ُه ْم و ُهم ُّم ْعر ُِضون

آیا تو بسوی كسانى ندیدی كه به ایشان حصه ای از كتاب داده شده است؟! (در حاليکه) بسوی كتاب خدا دعوت
ميشوند تا در بين شان حکم كند .بعد از آن گروهى از ایشان (از حکميت) روی برميگردانند ،در حاليکه (از حق)

اعراض كننده اند.

﴿َٰ ﴾٢٤ذلِك بِاَنَّ ُه ْم قالُوا لن تم َّسنا النَّا ُر اِلَّا اَيَّا ًما َّم ْعدُود ٍ
ات ۛ وغ َّر ُه ْم فِي ِدينِ ِهم َّما كانُوا ي ْفت ُرون

این از سببى است كه گفتند « هرگز ما را آتش بغير از چند روزی محدود لمس نميکند » .ایشان را افتراءهای

شان در (برابر) دین شان فریب داده است.

س َّما كسب ْت و ُه ْم لا ُي ْظل ُمون
﴿ ﴾٢٥فك ْيف اِذا جم ْعنا ُه ْم لِي ْو ٍم َّلا ر ْيب فِي ِه و ُوفِّي ْت ُك ُّل ن ْف ٍ

پس حال ایشان چه خواهد بود؟! كه در روزی آنها را جمع كنيم كه در آن شکى نيست ،و به هركس چيزی كه

كسب كرده است تماماً پرداخته شود .و به ایشان ستم نميشود.

﴿ ﴾٢٦قُ ِل اللَّ ُه َّم مالِك ا ْل ُم ْل ِك تُ ْؤ تِي ا ْل ُم ْلك من تشاءُ وتن ِز ُع ا ْل ُم ْلك ِم َّمن تشاءُ وتُ ِع ُّز من تشا ُء
وتُ ِذ ُّل من تشاءُ ۛ بِي ِدك ا ْلخ ْي ُر ۛ اِنَّك عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر
بگو « :بار خدایا! ای مالک پادشاهى ،به هركى خواهى پادشاهى ميدهى و از هركى خواهى پادشاهى را باز

ميگيری! هركرا خواهى عزت ميدهى و هركرا خواهى ذليل ميگردانى! خير بيد تو است ،حقا كه تو بر هر چيز
توانایى! »

﴿ ﴾٢٧تُولِ ُج اللَّ ْيل فِي ال َّنهارِ وتُولِ ُج ال َّنهار فِي اللَّ ْي ِل ۛ وتُخْ ر ُِج ا ْلح َّي ِمن ا ْلم ِّي ِت وتُخْ ر ُِج ا ْلم ِّيت
ِمن ا ْلح ِّي ۛ وت ْر ُزقُ من تشا ُء بِغ ْي ِر ِحس ٍ
اب
شب را بروز داخل ميکنى و روز را بشب داخل ميکنى ،زنده را از مرده بيرون ميکنى و مرده را از زنده بيرون

ميکنى ،و هركرا خواهى روزی بيشمار ميدهى.

﴿َّ ﴾٢٨لا يتَّ ِخ ِذ ا ْل ُم ْؤ ِم ُنون ا ْلكافِرِين اَ ْو لِياء ِمن ُد ِ
ون ا ْل ُم ْؤ ِمنِين ۛ ومن ي ْفع ْل َٰذلِك فل ْيس ِمن اللَّ ِه فِي
ش ْي ٍء ا ِ َّلا اَن ت َّت ُقوا ِم ْن ُه ْم تُقا ًة ۛ و ُيح ِّذ ُر ُك ُم اللَّ ُه ن ْفس ُه ۛ و اِلى اللَّ ِه ا ْلم ِصي ُر
مؤمنان نباید جز مؤمنان كافران را دوست و سرپرست (خویش) گيرند .و هر كس كه چنين كند ،پس از

(دوستى) خدا (برای او) چيزی نيست (یعنى رابطه خود را از خدا گسسته است) ،مگر آنکه از ایشان بنوعى
بترسيد .و خداوند شما را از (خشم) خود برحذر ميسازد .و بازگشت بسوی خداست.

السماو ِ
ات وما فِي
﴿ ﴾٢٩قُ ْل اِن تُخْ ُفوا ما فِي ُصدُورِ ُك ْم اَ ْو تُ ْبدُو ُه ي ْعل ْم ُه اللَّ ُه ۛ وي ْعل ُم ما فِي َّ
ض ۛ واللَّ ُه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر
ا ْلا َ ْر ِ

بگو « :اگر چيزی را كه در دل شما است ،پنهان كنيد یا آنرا آشکار سازید ،خدا آنرا ميداند .و آنچه را در آسمانها
و آنچه در زمين است ميداند .و خداوند بر هر چيزی تواناست» .

س َّما ع ِمل ْت ِم ْن خ ْي ٍر ُّم ْحض ًرا وما ع ِمل ْت ِمن ُسو ٍء تو ُّد ل ْو اَ َّن ب ْينها وب ْين ُه
﴿ ﴾٣٠ي ْوم ت ِج ُد ُك ُّل ن ْف ٍ
وف بِا ْل ِعبا ِد
اَمدًا ب ِعيدًا ۛ ويُح ِّذ ُر ُك ُم اللَّ ُه ن ْفس ُه ۛ واللَّ ُه رءُ ٌ
روزی كه هر شخصى هر كار نيکى را كه انجام داده حاضر شده مى یابد و (نيز) هر عمل ناشایسته ای را .آرزو

ميکند ای كاش بين او و اعمال ناپسند او فاصلۀ طوالنى مى بود .خداوند شما را از (خشم) خود برحذر ميسازد.
خداوند به بندگان (خود) بسيار مهربان است.

﴿ ﴾٣١قُ ْل اِن ُكن ُت ْم تُ ِح ُّبون اللَّه فاتَّبِ ُعو نِي يُ ْحبِ ْب ُك ُم اللَّ ُه وي ْغ ِف ْر ل ُك ْم ُذنُوب ُك ْم ۛ واللَّ ُه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم
بگو « :اگر شما خداوند را دوست دارید ،پس مرا پيروی كنيد ،تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را
ببخشد .خداوند آمرزنده و مهربان است» .

﴿ ﴾٣٢قُ ْل اَ ِطي ُعوا اللَّه وال َّر ُسول ۛ ف ِان تولَّ ْوا فاِ َّن اللَّه لا ُي ِح ُّب ا ْلكافِرِين

بگو « :خدا و رسول او را فرمان برید! پس اگر ایشان روی گردانيدند ،در آن صورت خداوند كافران را دوست
ندارد» .

وحا وال ا ِ ْبرا ِهيم وال ِع ْمران على ا ْلعال ِمين
﴿ ﴾٣٣ا ِ َّن اللَّه ْ
اصطف َٰى ادم ونُ ً

حقا كه خداوند آدم ،نوح ،خانوادۀ ابراهيم و خانوادۀ عمران را بر همه جهانيان برگزید.

ض ۛ واللَّ ُه س ِمي ٌع علِي ٌم
﴿ُ ﴾٣٤ذ ِّريَّ ًة ب ْع ُضها ِمن ب ْع ٍ

(دودمانيکه) بعضى شان از (نسل) بعضى دیگرشان (بودند) ،و خداوند شنوا (و) دانا است.

﴿ ﴾٣٥ا ِ ْذ قال ِت ا ْمراَ ُت ِع ْمران ر ِّب اِنِّي نذ ْر ُت لك ما فِي ب ْطنِي ُمح َّر ًرا فتق َّب ْل ِمنِّي ۛ اِنَّك اَنت
الس ِمي ُع ا ْلعلِي ُم
َّ

بخاطر آورید وقتى را كه زن عمران گفت « :ای پروردگار من ،آنچه را در شکم من است آزاد (از همه مسایل
دنيوی) به تو نذر كردم ،لذا از من بپذیر ،تو بيگمان شنوا و دانا هستى» .

﴿ ﴾٣٦فل َّما وضع ْتها قال ْت ر ِّب اِنِّي وض ْع ُتها اُنث َٰى واللَّ ُه اَ ْعل ُم بِما وضع ْت ول ْيس ال َّذك ُر
كا ْلاُنث َٰى ۛ و اِنِّي س َّم ْي ُتها م ْريم و اِنِّي اُ ِعي ُذها بِك و ُذ ِّريَّتها ِمن الشَّ ْيط ِان ال َّر ِجي ِم

هنگاميکه او را زاد ،گفت « پروردگار من ،من دختری زادم! » و خداوند بهتر ميدانست كه او چى زاده است « .و
(به هيچ وجه) آن پسر مانند این دختر نيست ،من او را مریم نام نهادم ام ،و من او و اوالدش را از شيطان مردود

در پناه تو قرار ميدهم» .

﴿ ﴾٣٧فتق َّبلها ربُّها بِق ُب ٍ
ول حسنٍ واَنبتها نبا ًتا حس ًنا وكفَّلها زك ِريَّا ۛ ُكلَّما دخل عل ْيها زك ِريَّا
ا ْل ِم ْحراب وجد ِعندها رِ ْزقًا ۛ قال يا م ْري ُم اَن ََّٰى ل ِك َٰهذا ۛ قال ْت ُهو ِم ْن ِعن ِد اللَّ ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه
ي ْر ُزقُ من يشاءُ بِغ ْي ِر ِحس ٍ
اب

پس پروردگارش آنرا به قبول نيکو پذیرفت ،خداوند او را پرورش نيکو داد و زكریا را سرپرستش ساخت .هر باری

كه زكریا به محراب (یعنى حجرۀ عبادت مریم برای دیدنش) داخل ميشد ،نزدش روزی مى یافت .گفت « :ای
مریم ،این برای تو از كجا مى آید؟ » مریم گفت « :این از جانب خداست ،حقا كه خداوند به هر كسى كه بخواهد
روزی بيشمار ميدهد» .

﴿ُ ﴾٣٨هنالِك دعا زك ِريَّا ربَّ ُه ۛ قال ر ِّب ه ْب لِي ِمن لَّدُنك ُذ ِّريَّ ًة ط ِّيب ًة ۛ اِنَّك س ِمي ُع الدُّعا ِء

در آن هنگام زكریا به پروردگار خود دعا كرد ،و گفت « :ای پروردگار من ،تو از نزد خویش بمن فرزندی پاكيزه

ببخش! حقا كه تو شنوندۀ دانایى» .

﴿ ﴾٣٩فناد ْت ُه ا ْلملاُِك ُة و ُهو قاُِ ٌم ُيصلِّي فِي ا ْل ِم ْحر ِ
اب اَ َّن اللَّه ُيبشِّ ُرك بِي ْحي َٰى ُمص ِّدقًا بِكلِم ٍة ِّمن
الصالِ ِحين
اللَّ ِه وسيِّدًا وح ُصو ًرا ونبِ ًّيا ِّمن َّ

پس در حاليکه وی در محراب به نماز ایستاده بود ،فرشتگان وی را چنين صدا كردند « :بيگمان خداوند ترا به
یحيى مژده ميدهد ،كه تصدیق كننده كلمه ای از جانب خداوند است ،و بزرگ منش است و پاكدامن ،و پيامبری

است از (زمرۀ) صالحان» .

﴿ ﴾٤٠قال ر ِّب اَن ََّٰى ي ُكو ُن لِي ُغلا ٌم وق ْد بلغنِي ا ْل ِكب ُر وا ْمراَتِي عاقِ ٌر ۛ قال ك َٰذلِك اللَّ ُه ي ْفع ُل ما
يشاءُ

(زكریا) گفت « :ای پروردگار من ،چگونه من صاحب فرزندی خواهم شد ،در حاليکه پيری به (سر وقت) من
رسيده و زنم نازای است؟ » (خداوند) فرمود « :به همين گونه خداوند هر آنچه را بخواهد ميکند» .

اجعل لِّي اي ًة ۛ قال اي ُتك اَلَّا تُكلِّم النَّاس ثلاثة اَيَّا ٍم ا ِ َّلا ر ْم ًزا ۛ وا ْذكُر َّربَّك كثِي ًرا
﴿ ﴾٤١قال ر ِّب ْ
وس ِّب ْح بِا ْلع ِش ِّي وا ْل ِا ْبكارِ

(زكریا) گفت « :ای پروردگار من ،برایم نشانه ای مقرر گردان( » .خداوند) فرمود « :نشانه تو آنست كه سه روز با
مردم حرف زده نخواهى توانست مگر به اشاره .و پروردگارت را بسيار یاد كن ،و در شام و صبح به پاكى یاد كن!

»

اصطف ِاك عل َٰى نِسا ِء ا ْلعال ِمين
اصطف ِاك وط َّهر ِك و ْ
﴿ ﴾٤٢و ا ِ ْذ قال ِت ا ْلملاُِك ُة يا م ْري ُم ا ِ َّن اللَّه ْ

بياد آر وقتى را كه فرشتگان گفتند « :ای مریم ،خداوند ترا برگزیده و ترا پاكيزه ساخته و ترا بر زنان جهانيان

برگزیده است» .

﴿ ﴾٤٣يا م ْري ُم ا ْق ُنتِي لِربِّ ِك و ْاس ُج ِدي وا ْرك ِعي مع ال َّرا ِك ِعين

ای مریم ،پروردگارت را به اخالص پرستش كن ،سجده نما و با ركوع كنندگان ركوع كن!

﴿َٰ ﴾٤٤ذلِك ِم ْن اَنبا ِء ا ْلغ ْي ِب نُ ِ
وحي ِه اِل ْيك ۛ وما كُنت لد ْي ِه ْم ا ِ ْذ يُ ْلقُون اَ ْقلام ُه ْم اَيُّ ُه ْم ي ْك ُف ُل م ْريم
وما كُنت لد ْي ِه ْم ا ِ ْذ يخْ ت ِص ُمون

این از خبرهای غيبى است كه بتو وحى ميکنيم ،و در آن وقتى كه ایشان قلمهای خود را (برای قرعه) مى

انداختند (تا معلوم شو) كه كدام یک ایشان متکفل تربيت مریم مى شوند ،تو نزد ایشان نبودی ،و هم در وقتى
كه آنها در زمينه با یکدیگر منازعه ميکردند تو نزد ایشان نبودی.

يح ِعيسى ا ْب ُن م ْريم و ِج ًيها
﴿ ﴾٤٥ا ِ ْذ قال ِت ا ْلملاُِك ُة يا م ْري ُم ا ِ َّن اللَّه يُبشِّ ُر ِك بِكلِم ٍة ِّم ْن ُه ْاس ُم ُه ا ْلم ِس ُ
فِي ال ُّدنْيا وا ْلا ِخر ِة و ِمن ا ْل ُمق َّر بِين
بياد آر وقتى (را) كه فرشتگان گفتند « :ای مریم ،حقا كه خداوند ترا به كلمه ای از جانب خود بشارت ميدهد.
نام او مسيح است ،عيسى پسر مریم (كه هم) درین دنيا و (هم) در آخرت آبرومند بوده و از مقربان است» .

الصالِ ِحين
﴿ ﴾٤٦و ُيكلِّ ُم النَّاس فِي ا ْلم ْه ِد وك ْه ًلا و ِمن َّ

او با مردم (هم) در گهواره و (هم) در بزرگسالى سخن ميگوید ،و از صالحان است.

﴿ ﴾٤٧قال ْت ر ِّب اَن ََّٰى ي ُكو ُن لِي ول ٌد ول ْم ي ْمس ْسنِي بش ٌر ۛ قال ك َٰذلِ ِك اللَّ ُه يخْ لُ ُق ما يشاءُ ۛ اِذا
قض َٰى اَ ْم ًرا فاِنَّما يقُولُ ل ُه كُن في ُكو ُن

مریم گفت « :ای پروردگار من ،از كجا من صاحب فرزندی ميشوم ،در حاليکه بشری بمن تماس نکرده است؟ »

گفت « :خداوند آنچه را اراده نماید چنين مى آفریند ،و چون امری را دستور دهد پس بيگمان به آن ميگوید «
شو » و آن ميشود» .

﴿ ﴾٤٨ويُعلِّ ُم ُه ا ْل ِكتاب وا ْل ِح ْكمة وال َّت ْوراة وا ْل ِا ِ
نجيل

و خداوند به او كتاب و حکمت و تورات و انجيل را مى آموزد.

﴿ ﴾٤٩ور ُسو ًلا اِل َٰى بنِي ا ِ ْسراُِيل اَنِّي ق ْد ِج ْئ ُت ُكم بِاي ٍة ِّمن َّربِّ ُك ْم ۛ اَنِّي اَخْ لُ ُق ل ُكم ِّمن الطِّينِ كه ْيئ ِة
ال َّط ْي ِر فاَنف ُُخ فِي ِه في ُكو ُن ط ْي ًرا بِ ِا ْذ ِن اللَّ ِه ۛ واُ ْبر ُِئ ا ْلاَكْمه وا ْلا َ ْبرص واُ ْحيِي ا ْلم ْوت َٰى بِ ِا ْذ ِن
اللَّ ِه ۛ واُن ِّب ُئ ُكم بِما تاْ ُكلُون وما تد َِّخ ُرون فِي ُب ُيو تِ ُك ْم ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ًة لَّ ُك ْم اِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِمنِين

و او را (بحيث) پيامبر به بنى اسرائيل (با این پيام) مى فرستد كه « من بيگمان بشما با معجزه ای از پروردگار
شما آمده ام ،كه از گل بشما شکل پرنده ميسازم ،سپس در آن مى دمم و به اذن خداوند پرنده ای ميگردد .و

من باذن خدا آنانيرا كه كور مادرزاد (یا) پيس اند شفاء و مرده را جان ميدهم ،و من از چيزیکه آنرا ميخورید و از
آنچه در خانه های خود ذخيره ميکنيد بشما خبر ميدهم .براستى ،اگر شما باور دارید ،این (معجزه ها) برای شما
نشانۀ روشنى است (بر اینکه من واقعاً پيامبر ميباشم).

﴿ ﴾٥٠و ُمص ِّدقًا لِّما ب ْين يد َّي ِمن التَّ ْورا ِة ولِاُ ِح َّل ل ُكم ب ْعض الَّ ِذي ُح ِّرم عل ْي ُك ْم ۛ و ِج ْئ ُت ُكم بِاي ٍة
ِّمن َّربِّ ُك ْم فاتَّ ُقوا اللَّه واَ ِطي ُع ِ
ون

و (من بسوی شما آمده ام) تا تصدیق كننده تورات باشم كه پيش از من بود ،و برای شما قسمتى از آنچه را كه

قبالً بر شما حرام شده بود حالل گردانم .و بشما معجزه ای را از پروردگار شما آورده ام .لذا از خدا بترسيد و مرا
اطاعت كنيد.

﴿ ﴾٥١ا ِ َّن اللَّه ربِّي وربُّ ُك ْم فا ْع ُبدُو ُه ۛ َٰهذا ِصرا ٌط ُّم ْست ِقي ٌم

بيگمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست ،پس او را پرستش كنيد .این است راه راست.

س ِعيس َٰى ِم ْن ُه ُم ا ْل ُك ْفر قال م ْن اَنصارِي اِلى اللَّ ِه ۛ قال ا ْلحوارِيُّون ن ْح ُن اَنصا ُر اللَّ ِه
﴿ ﴾٥٢فل َّما اَح َّ
ام َّنا بِاللَّ ِه واشْ ه ْد بِاَنَّا ُم ْسلِ ُمون
چون عيسى از ایشان (یعنى یهودیان) احساس كفر كرد ،گفت « مددگاران من در راه خدا چه كسانى خواهند

بود؟! » حواریون گفتند « :ما مددگاران (راه) خداوند هستيم ،به خداوند ایمان آوردیم ،و تو گواه باش كه ما
مسلمانيم» .

﴿ ﴾٥٣ربَّنا ام َّنا بِما اَنز ْلت واتَّب ْعنا ال َّر ُسول فا ْك ُت ْبنا مع الشَّ ا ِه ِدين

پروردگار ما ،به آنچه تو فرستاده یى ایمان داریم و رسول را پيروی ميکنيم .پس ما را از زمرۀ گواهان بنویس.

﴿ ﴾٥٤ومك ُروا ومكر اللَّ ُه ۛ واللَّ ُه خ ْي ُر ا ْلما ِكرِين

و (یهودیان برای از بين بردن عيسى) دسيسه چيدند ،و خداوند این دسيسه را دامنگير خودشان ساخت ،و

خداوند بهترین تدبيركنندگان است.

﴿ ﴾٥٥ا ِ ْذ قال اللَّ ُه يا ِعيس َٰى اِنِّي ُمتوفِّيك ورافِ ُعك اِل َّي و ُمط ِّه ُرك ِمن الَّ ِذين كف ُروا وج ِاع ُل الَّ ِذين
اتَّب ُعوك ف ْوق الَّ ِذين كف ُروا اِل َٰى ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة ۛ ثُ َّم اِل َّي م ْر ِج ُع ُك ْم فاَ ْح ُك ُم ب ْين ُك ْم فِيما كُن ُت ْم فِي ِه
تخْ تلِفُون

و بخاطر آور وقتى را كه خداوند گفت « ای عيسى ،من ترا برگيرنده ام و بسوی خود باال برنده ،و ترا از (اتهامات)
كافران پاک سازنده ،و كسانيرا كه ترا پيروی مى كنند تا روز رستاخيز بر كافران برتری دهنده ام .سپس بازگشت

شما بسوی من است ،و در بين شما در موضوعاتى كه در آن اختالف ميورزیدید داوری ميکنم» .

﴿ ﴾٥٦فاَ َّما الَّ ِذين كف ُروا فاُع ِّذ ُب ُه ْم عذا ًبا ش ِديدًا فِي ال ُّدنْيا وا ْلا ِخر ِة وما ل ُهم ِّمن ن ِ
َّاصرِين

اما كافران ،من ایشان را به عذابى سخت درین دنيا و در آخرت عذاب ميکنم .و برای ایشان هيچ مددگاری

نيست.

الصالِح ِ
ات ف ُيوفِّي ِه ْم اُ ُجور ُه ْم ۛ واللَّ ُه لا يُ ِح ُّب ال َّظالِ ِمين
﴿ ﴾٥٧واَ َّما الَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ

و اما كسانيکه ایمان آوردند و كارهای شایسته كردند ،پس (خداوند) مزد ایشانرا كامل ميدهد .و خداوند

ستمگاران را دوست ندارد.

﴿َٰ ﴾٥٨ذلِك ن ْتلُو ُه عل ْيك ِمن ا ْلاي ِ
ات وال ِّذ ْك ِر ا ْلح ِكي ِم

این چيزی است كه ما بر تو از آیات و یادآوری حکمت ميخوانيم.

﴿ ﴾٥٩ا ِ َّن مثل ِعيس َٰى ِعند اللَّ ِه كمث ِل ادم ۛ خلق ُه ِمن تُر ٍ
اب ثُ َّم قال ل ُه كُن في ُكو ُن

بيگمان مثال عيسى نزد خداوند مانند مثال آدم است ،او را از خاک آفرید ،سپس به او گفت « شو » پس شد.

﴿ ﴾٦٠ا ْلح ُّق ِمن َّربِّك فلا ت ُكن ِّمن ا ْل ُم ْمترِين

حق همانست كه از جانب پروردگار تو است .پس از شک كنندگان مباش.

﴿ ﴾٦١فم ْن حا َّجك فِي ِه ِمن ب ْع ِد ما جاءك ِمن ا ْل ِع ْل ِم ف ُق ْل تعال ْوا ن ْد ُع اَ ْبناءنا واَ ْبناء ُك ْم و نِساءنا
و نِساء ُك ْم واَنفُسنا واَنفُس ُك ْم ثُ َّم ن ْبت ِه ْل فن ْجعل لَّ ْعنت اللَّ ِه على ا ْلكا ِذبِين

پس هر كى درین (مسئله) بعد از آنکه بتو علم حاصل شد با تو منازعه كند ،پس بگو « بيایيد (برای مباهله)
فرزندان خود و فرزندان شما را ،و زنان خود و زنان شما را ،خود و شما را ميخوانيم ،سپس با تضرع (و خلوص
نيت) دعا كنيم و بر آنانيکه دروغ ميگویند لعنت خدا را ميفرستيم» .

ص ا ْلح ُّق ۛ وما ِم ْن اِل َٰ ٍه اِلَّا اللَّ ُه ۛ و ا ِ َّن اللَّه ل ُهو ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم
﴿ ﴾٦٢ا ِ َّن َٰهذا ل ُهو ا ْلقص ُ

بدون شک اینها قصه های راستينى است ،و هيچ معبودی به غير از خدا نيست ،و بيگمان خداوند هم اوست،

صاحب قدرت منيع و صاحب حکمت.

﴿ ﴾٦٣ف ِان تولَّ ْوا ف ِا َّن اللَّه علِي ٌم بِا ْل ُم ْف ِس ِدين

اما اگر (از مباهله) روی بر تابند ،پس خداوند بحال مفسدان آگاه است.

﴿ ﴾٦٤قُ ْل يا اَ ْهل ا ْل ِكت ِ
اب تعال ْوا اِل َٰى كلِم ٍة سوا ٍء ب ْيننا وب ْين ُك ْم اَلَّا ن ْع ُبد اِلَّا اللَّه ولا نُشْ رِك بِ ِه ش ْي ًئا
ولا يتَّ ِخذ ب ْع ُضنا ب ْع ًضا اَ ْربا ًبا ِّمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ۛ ف ِان تولَّ ْوا ف ُقولُوا اشْ ه ُدوا بِاَنَّا ُم ْسلِ ُمون
بگو « ای اهل كتاب ،بيایيد به سخنى كه بين ما و شما مشترک است (همزبان شویم) كه :بغير از خدا كسى

دیگر را نه پرستيم ،هيچ چيزی را به او شریک نياوریم ،بعضى از ما بعضى دیگر را جز خدا به خدایى نگيرد» .
پس اگر (اهل كتاب) روی برتابند ،پس شما بگویيد « گواه باشيد كه ما مسلمانيم (یعنى به ارادۀ خداوند تسليم
ميباشيم)» .

اب لِم تُحا ُّجون فِي ا ِ ْبرا ِهيم وما اُنزِل ِت التَّ ْورا ُة وا ْل ِا ِ
﴿ ﴾٦٥يا اَ ْهل ا ْل ِكت ِ
نجي ُل ا ِلَّا ِمن ب ْع ِد ِه ۛ اَفلا
ت ْع ِقلُون

ای اهل كتاب ،چرا در مورد ابراهيم منازعه ميکنيد؟ در حاليکه تورات و انجيل نازل نگردید مگر بعد از او! آیا شما

نمى فهميد؟!

﴿ ﴾٦٦ها اَن ُت ْم َٰه ُؤلا ِء حاج ْج ُت ْم فِيما ل ُكم بِ ِه ِع ْل ٌم فلِم تُحا ُّجون فِيما ل ْيس ل ُكم بِ ِه ِع ْل ٌم ۛ واللَّ ُه
ي ْعل ُم واَن ُت ْم لا ت ْعل ُمون

آگاه باشيد ،شما كسانى هستيد كه در موضوعاتى كه در آن (كمى) معلومات دارید منازعه كردید ،اما چرا در
مسایلى منازعه مينمایيد كه در بارۀ آن معلوماتى ندارید؟! خداوند ميداند و شما نميدانيد.

﴿ ﴾٦٧ما كان ا ِ ْبرا ِهي ُم ي ُهو ِديًّا ولا ن ْصرانِ ًّيا ول َٰ ِكن كان حنِيفًا ُّم ْسلِ ًما وما كان ِمن ا ْل ُمشْ ِر ِكين

ابراهيم نى یهودی بود و نى هم نصرانى .بلکه او یکتا پرست واقعى (و) مسلمانى بود ،و از زمرۀ مشركان نبود.

س بِ ِا ْبرا ِهيم للَّ ِذين اتَّب ُعو ُه و َٰهذا ال َّنبِ ُّي والَّ ِذين ام ُنوا ۛ واللَّ ُه و ل ِ ُّي ا ْل ُم ْؤ ِم ِنين
﴿ ﴾٦٨ا ِ َّن اَ ْولى ال َّنا ِ

بدون شک ،كسانى به ابراهيم نزدیک تر اند كه از وی پيروی كردند ،و این پيامبر و مسلمانان (نيز) .و خداوند

كارساز مؤمنان است.

﴿ ﴾٦٩و َّدت طَّاُِف ٌة ِّم ْن اَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
اب ل ْو ُي ِضلُّون ُك ْم وما ُي ِضلُّون اِلَّا اَنفُس ُه ْم وما يشْ ُع ُرون

فرقه ای از اهل كتاب مى خواستند كه اگر بتوانند شما را گمراه سازند ،اما ایشان (شما را نى ،بلکه) خود شانرا

گمراه ميسازند ،و ایشان درک نميکنند.

﴿ ﴾٧٠يا اَ ْهل ا ْل ِكتا ِب لِم ت ْك ُف ُرون بِاي ِ
ات اللَّ ِه واَن ُت ْم تشْ هدُون

ای اهل كتاب ،چرا از آیات خداوند انکار ميورزید در حاليکه (خود شما به آن) گواه هستيد؟!

﴿ ﴾٧١يا اَ ْهل ا ْل ِكت ِ
اب لِم ت ْلبِ ُسون ا ْلح َّق بِا ْلب ِاط ِل وت ْك ُت ُمون ا ْلح َّق واَن ُت ْم ت ْعل ُمون

ای اهل كتاب ،چرا حق را به باطل مى آميزید و حق را پنهان مى كنيد در حاليکه ميدانيد؟!

﴿ ﴾٧٢وقالت طَّاُِف ٌة ِّم ْن اَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
اب ا ِم ُنوا بِالَّ ِذي اُنزِل على الَّ ِذين امنُوا و ْجه النَّهارِ وا ْك ُف ُروا ا ِخر ُه
لعلَّ ُه ْم ي ْر ِج ُعون
گروهى از اهل كتاب گفتند « :در اول روز به آنچه بمؤمنان نازل شده ایمان بياورید ،و در آخر روز از آن انکار
ورزید ،تا شاید مسلمانان (به شک افتند و) باز گردند» .

﴿ ﴾٧٣ولا تُ ْؤ ِم ُنوا ا ِ َّلا لِمن تبِع ِدين ُك ْم قُ ْل ا ِ َّن ا ْل ُهدىَٰ ُهدى اللَّ ِه اَن يُ ْؤت َٰى اَح ٌد ِّم ْثل ما اُو تِي ُت ْم اَ ْو
يُحا ُّجو ُك ْم ِعند ربِّ ُك ْم ۛ قُ ْل ا ِ َّن ا ْلف ْضل بِي ِد اللَّ ِه يُ ْؤ تِي ِه من يشاءُ ۛ واللَّ ُه و ِاس ٌع علِي ٌم

« و هيچ كسى را تصدیق نکنيد مگر آنکه دین شما را پيروی كند » .بگو « :هدایت رباستين همانا هدایت خداوند
است( .شما را حسد برین داشته است كه این چنين دسيسه بکار برید) كه (مى بينيد) بکسى همان چيزی داده
شده كه بشما داده شده است ،یا (از این ميترسيد كه مبادا) در نزد پروردگار شما در برابر شما حجت آورند» .

بگو « :واقعاً فضل بيد خداوند است .بهر كسى كه بخواهد آنرا ميدهد ،و خداوند گشایشگر دانا است» .

ص بِر ْحمتِ ِه من يشاءُ ۛ واللَّ ُه ذُو ا ْلف ْض ِل ا ْلع ِظي ِم
﴿ ﴾٧٤يخْ ت ُّ

و هر كسى را كه بخواهد به رحمت خویش اختصاص ميدهد و خداوند صاحب فضل بزرگ است.

﴿ ﴾٧٥و ِم ْن اَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
اب م ْن اِن تاْم ْن ُه بِ ِقنطا ٍر يُؤ ِّد ِه اِل ْيك و ِم ْن ُهم َّم ْن اِن تاْم ْن ُه بِ ِدينا ٍر لَّا يُؤ ِّد ِه اِل ْيك
ا ِ َّلا ما ُد ْمت عل ْي ِه قاُِ ًما ۛ َٰذلِك بِاَنَّ ُه ْم قالُوا ل ْيس عل ْينا فِي ا ْلاُ ِّم ِّيين سبِي ٌل ويقُولُون على اللَّ ِه
ا ْلك ِذب و ُه ْم ي ْعل ُمون

و در ميان اهل كتاب كسانى هستند كه اگر نزد شان ثروت بسياری را به امانت بگذاری آنرا به تو (با ميل و
آسانى) اداء ميکنند ،و در ميان ایشان كسانى (نيز) هستند كه اگر نزد ایشان یک دینار را هم به امانت بگذاری،
آنرا بتو باز نميدهند مگر اینکه پيوسته بر آن مراقب باشى .این از سببى است كه ایشان ميگویند « :در (پایمال
كردن حق) این امى ها هيچ مسئوليتى متوجه ما نيست » .و ایشان بر خداوند دروغ ميبندند ،در حاليکه ایشان
(حقيقت را) ميدانند.

﴿ ﴾٧٦بل َٰى م ْن اَ ْوف َٰى بِع ْه ِد ِه واتَّق َٰى ف ِا َّن اللَّه ُي ِح ُّب ا ْل ُم َّت ِقين

آری ،هر كسى را كه به پيمان خویش وفا كند و پرهيزگار باشد ،پس بيگمان خداوند پرهيزگاران را دوست

ميدارد.

﴿ ﴾٧٧ا ِ َّن الَّ ِذين يشْ ت ُرون بِع ْه ِد اللَّ ِه واَ ْيمانِ ِه ْم ثم ًنا قلِي ًلا اُولَٰئِك لا خلاق ل ُه ْم فِي ا ْلا ِخر ِة ولا
اب اَلِي ٌم
ُيكلِّ ُم ُه ُم اللَّ ُه ولا ين ُظ ُر اِل ْي ِه ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ولا يُزكِّي ِه ْم ول ُه ْم عذ ٌ

بيگمان كسانى كه به عهد خدا و سوگندهای خویش پول ناچيزی را بدست مى آورند ،ایشان بهره ای در آخرت
ندارند ،و نى خداوند با ایشان سخن ميگوید ،و نى بسوی آنها در روز قيامت (به مهربانى) نظر ميکند ،و نى ایشانرا

(از گناه) پاک ميسازد ،و برای ایشان عذابى دردناک است.

اب وما ُهو ِمن ا ْل ِكت ِ
اب لِت ْحس ُبو ُه ِمن ا ْل ِكت ِ
﴿ ﴾٧٨و ا ِ َّن ِم ْن ُه ْم لفرِيقًا ي ْل ُوون اَ ْل ِسنت ُهم بِا ْل ِكت ِ
اب
وي ُقولُون ُهو ِم ْن ِعن ِد اللَّ ِه وما ُهو ِم ْن ِعن ِد اللَّ ِه وي ُقولُون على اللَّ ِه ا ْلك ِذب و ُه ْم ي ْعل ُمون

بيگمان در ميان ایشان گروهى هستند كه زبان خویشرا به (خواندن مطالب خود ساخته ای از) كتاب مى پيچاند
تا شما آنرا از كتاب بپندارید ،در حاليکه آن (قسمت از گفته های شان) از كتاب نيست .و ميگویند « این نزد

خداوند است » ،در حاليکه این نزد خداوند نيست .به خداوند دروغ مى بندند ،در حاليکه ایشان (حقيقت را) مى
دانند.

س كُونُوا ِعبا ًدا لِّي ِمن ُد ِ
ون
﴿ ﴾٧٩ما كان لِبش ٍر اَن يُ ْؤ تِي ُه اللَّ ُه ا ْل ِكتاب وا ْل ُح ْكم والنُّ ُب َّوة ثُ َّم يقُول لِلنَّا ِ
اللَّ ِه ول َٰ ِكن كُونُوا ربَّانِ ِّيين بِما كُن ُت ْم تُعلِّ ُمون ا ْل ِكتاب و بِما كُن ُت ْم ت ْد ُر ُسون

برای بشریکه خداوند كتاب ،حکمت و پيامبری داده به او هيچ سزاوار نيست كه به مردم بگوید « شما بندگان من

باشيد و نى (بندگان) خدا » ،بلکه ميگوید « :شما مردم خدایى باشيد .چون كتاب را تعليم داده اید و چون آنرا
خوانده اید» .

﴿ ﴾٨٠ولا ياْ ُمر ُك ْم اَن ت َّت ِخ ُذوا ا ْلملاُِكة وال َّنبِ ِّيين اَ ْربا ًبا ۛ اَياْ ُم ُركُم بِا ْل ُك ْف ِر ب ْعد ا ِ ْذ اَن ُتم ُّم ْسلِ ُمون

و شما را امر نميکند كه فرشتگان و پيامبران را به خدایى بگيرید .آیا او شما را به كفر امر ميکند بعد از اینکه

مسلمان شدید؟!

﴿ ﴾٨١و ا ِ ْذ اَخذ اللَّ ُه ِميثاق النَّبِ ِّيين لما ات ْي ُت ُكم ِّمن ِكت ٍ
اب و ِح ْكم ٍة ثُ َّم جاء ُك ْم ر ُسو ٌل ُّمصدِّقٌ لِّما
نص ُرنَّ ُه ۛ قال َا َا ْقر ْرتُ ْم و َاخ ْذتُ ْم عل َٰى َٰذلِ ُك ْم ا ِ ْصرِي ۛ قالُوا اَ ْقر ْرنا ۛ قال
مع ُك ْم ل ُت ْؤ ِم ُن َّن بِ ِه ولت ُ
فاشْ ه ُدوا واَنا مع ُكم ِّمن الشَّ ا ِه ِدين

و بياد آرید وقتى را كه خداوند پيمان استوار از پيامبران گرفت (كه) « :چون بشما از كتاب و حکمت دادم ،بعد از

آن بشما پيامبری آمد كه تصدیق كنندۀ همان چيزی بود كه با شما است ،باید به او ایمان آرید و باید كه او را

مددگاری كنيد( » .سپس خداوند) گفت « :آیا اقرار كردید و به این پيمان مرا گرفتيد؟ » گفتند « :اقرار كردیم.
» خداوند گفت « :پس گواه باشيد و من با شما از زمرۀ گواهان هستم» .

﴿ ﴾٨٢فمن تولَّ َٰى ب ْعد َٰذلِك فاُولَٰئِك ُه ُم ا ْلف ِاسقُون

پس كسيکه بعد ازین برگردد( ،این مردم) همينهایند فاسق.

السماو ِ
ض ط ْو ًعا وك ْر ًها و اِل ْي ِه ُي ْرج ُعون
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٨٣اَفغ ْير ِدينِ اللَّ ِه ي ْبغُون ول ُه اَ ْسلم من فِي َّ

آیا بجز دین خدا (دینى دیگر) را مى طلبند؟! در حاليکه همه كسانيکه در آسمانها و زمين اند بخوشى و ناخوش
خود را به او تسليم كرده اند (یعنى اسالم را پذیرفته اند) و بسوی او باز گردانده ميشوند.

﴿ ﴾٨٤قُ ْل ام َّنا بِاللَّ ِه وما اُنزِل عل ْينا وما اُنزِل عل َٰى ا ِ ْبرا ِهيم و ا ِ ْسم ِاعيل و ا ِ ْسحاق وي ْعقُوب وا ْلاَ ْسب ِ
اط
وما اُو تِي ُموس َٰى و ِعيس َٰى والنَّبِ ُّيون ِمن َّربِّ ِه ْم لا نُف ِّرقُ ب ْين اَح ٍد ِّم ْن ُه ْم ون ْح ُن ل ُه ُم ْسلِ ُمون
بگو « :ما به خداوند و به آنچه بما نازل شده و به آنچه به ابراهيم ،اسمعيل ،اسحق ،یعقوب ،و قبایل (یعنى

بازماندگان یعقوب) وحى شده و به آنچه به موسى و عيسى و (دیگر) پيامبران از طرف پروردگار شان داده شده
است ،ایمان داریم .در ميان شان فرقى نميگذاریم و ما به او تسليم هستيم (یعنى به دین اسالم منقادیم)» .

﴿ ﴾٨٥ومن ي ْبت ِغ غ ْير ا ْل ِا ْسلا ِم ِدي ًنا فلن ُي ْقبل ِم ْن ُه و ُهو فِي ا ْلا ِخر ِة ِمن ا ْلخ ِاسرِين

و كسيکه جز اسالم دینى را بجوید ،پس هرگز از او پذیرفته نميشود ،و او در آخرت از زیان كاران است.

ات ۛواللَّ ُه
﴿ ﴾٨٦ك ْيف ي ْه ِدي اللَّ ُه ق ْو ًما كف ُروا ب ْعد اِيمانِ ِه ْم وش ِه ُدوا اَ َّن ال َّر ُسول ح ٌّق وجاء ُه ُم ا ْلب ِّين ُ
لا ي ْه ِدي ا ْلق ْوم ال َّظالِ ِمين

چگونه خداوند قومى را هدایت ميکند كه بعد از ایمان آوردنِ خود كافر شد و (بعد از اینکه) گواهى دادند برینکه

پيامبر (بر) حق است ،و (بعد از اینکه) به ایشان نشانه های روشنى آمد؟! و خداوند قوم ستمکاران را هدایت
نميکند.

س اَ ْجم ِعين
﴿ ﴾٨٧اُولَٰئِك جزا ُؤ ُه ْم اَ َّن عل ْي ِه ْم ل ْعنة اللَّ ِه وا ْلملاُِك ِة وال َّنا ِ

ایشان جزای شان اینست كه از طرف خدا ،فرشتگان و همه مردم بر ایشان لعنت ميشود.

اب ولا ُه ْم يُنظ ُرون
﴿ ﴾٨٨خال ِ ِدين فِيها لا يُخف ُ
َّف ع ْن ُه ُم ا ْلعذ ُ

ایشان درین (حالت) هميشه بسر ميبرند ،نى عذاب شان تخفيف داده ميشود و نى هم به ایشان مهلت داده

ميشود.

﴿ ﴾٨٩اِلَّا الَّ ِذين تابُوا ِمن ب ْع ِد َٰذلِك واَ ْصل ُحوا فاِ َّن اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

مگر كسانيکه بعد از آن توبه كردند و (خود را) اصالح نمودند ،پس حقا كه خداوند آمرزنده (و) مهربان است.

الضالُّون
﴿ ﴾٩٠ا ِ َّن الَّ ِذين كف ُروا ب ْعد اِيمانِ ِه ْم ثُ َّم ا ْزدا ُدوا ُك ْف ًرا لَّن تُ ْقبل ت ْوب ُت ُه ْم واُولَٰئِك ُه ُم َّ

بيگمان ،آنهایيکه بعد از پذیرش ایمان كافر شدند و بعد از آن بر كفر افزودند هرگز توبۀ شان قبول نميشود .و
ایشان واقعاً گمراه اند.

﴿ ﴾٩١ا ِ َّن الَّ ِذين كف ُروا وماتُوا و ُه ْم ُكفَّا ٌر فلن يُ ْقبل ِم ْن اَح ِد ِهم ِّم ْلءُ ا ْلاَ ْر ِ
ض ذه ًبا ول ِو ا ْفتدىَٰ
َٰ
اب اَلِي ٌم وما ل ُهم ِّمن ن ِ
َّاصرِين
بِ ِه ۛ اُولئِك ل ُه ْم عذ ٌ

بيگمان كسانى كه كافر شدند و در حال كفر مردند ،پس هرگز از هيچ یکى از ایشان ،اگر چه زمين را از طال پر
كنند ،این فدیه (شان برای نجات از عذاب) پذیرفته نميشود .اینها ،برای شان عذاب دردناكى است .و برای ایشان

مددگاری نيست.

============================================================

============================================================
﴿ ﴾٩٢لن تنالُوا ا ْلبِ َّر حتَّ َٰى تُن ِف ُقوا ِم َّما تُ ِح ُّبون ۛ وما تُن ِف ُقوا ِمن ش ْي ٍء فاِ َّن اللَّه بِ ِه علِي ٌم

هرگز به كمال خير نميرسيد تا از آنچه دوست دارید (در راه خدا) خرج كنيد .و آنچه را كه شما ميدهيد ،حقا كه

خداوند به آن آگاه است.

﴿ُ ﴾٩٣ك ُّل الطَّعا ِم كان ِح ًّلا لِّبنِي ا ِ ْسراُِيل ا ِ َّلا ما ح َّرم ا ِ ْسراُِي ُل عل َٰى ن ْف ِس ِه ِمن ق ْب ِل اَن تُن َّزل
التَّ ْورا ُة ۛ قُ ْل فاْتُوا بِالتَّ ْورا ِة فا ْت ُلوها اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين

تمام خوردنى ها برای بنى اسرائيل حالل بود ،مگر آنچه اسرائيل (یعنى یعقوب) خودش پيش از اینکه تورات

نازل شود برخود حرام كرد .بگو « :پس تورات را بياورید و آنرا بخوانيد ،اگر شما صادق هستيد» .

﴿ ﴾٩٤فمنِ ا ْفترىَٰ على اللَّ ِه ا ْلك ِذب ِمن ب ْع ِد َٰذلِك فاُولَٰئِك ُه ُم ال َّظالِ ُمون

پس هر كى بعد از این دروغى را به خداوند نسبت دهد ،پس آنگروه واقعاً ستمگارند.

﴿ ﴾٩٥قُ ْل صدق اللَّ ُه ۛ فاتَّبِ ُعوا ِملَّة ا ِ ْبرا ِهيم حنِيفًا وما كان ِمن ا ْل ُمشْ ِر ِكين

بگو « :خداوند راست ميگوید ،پس كيش ابراهيم یکتاپرست را پيروی كنيد ،و از از مشركان نبود» .

س للَّ ِذي بِب َّكة ُمباركًا و ُهدًى لِّ ْلعال ِمين
﴿ ﴾٩٦ا ِ َّن اَ َّول ب ْي ٍت ُو ِضع لِلنَّا ِ

حقا نخستين خانه كه برای مردم مقرر شد ،همان است كه در مکه مبارک است و (مایه) هدایتى است برای

جهانيان.

س ِح ُّج ا ْلب ْي ِت منِ
ات َّمقا ُم ا ِ ْبرا ِهيم ۛ ومن دخل ُه كان ا ِم ًنا ۛ و لِلَّ ِه على ال َّنا ِ
ات ب ِّين ٌ
﴿ ﴾٩٧فِي ِه اي ٌ
ْاستطاع اِل ْي ِه سبِي ًلا ۛ ومن كفر فاِ َّن اللَّه غنِ ٌّي عنِ ا ْلعال ِمين

در آن نشانه های روشنى است( ،و از جمله) مقام ابراهيم ،هر كسى در آن درآید در امان ميباشد .برای خدا بر

مردم حج خانۀ كعبه (فرض) است (برای) كسيکه توان رفتن بسوی آنرا دارد .و كسيکه كافر شود ،پس بيگمان
خداوند از همه جهانيان بى نياز است.

اب لِم ت ْك ُف ُرون بِاي ِ
﴿ ﴾٩٨قُ ْل يا اَ ْهل ا ْل ِكت ِ
ات اللَّ ِه واللَّ ُه ش ِهي ٌد عل َٰى ما ت ْعملُون

بگو « :ای اهل كتاب ،چرا از آیات خداوند انکار ميکنيد؟ در حاليکه خداوند شاهد اعمال شما است» .

﴿ ﴾٩٩قُ ْل يا اَ ْهل ا ْل ِكت ِ
اب لِم ت ُصدُّون عن سبِي ِل اللَّ ِه م ْن امن ت ْبغُونها ِعو ًجا واَنتُ ْم شُ هداءُ ۛ وما
اللَّ ُه بِغافِلٍ ع َّما ت ْعملُون
بگو « :ای اهل كتاب ،چرا كسى را كه ایمان آورده است از راه خدا باز ميدارید (یعنى آنرا نادرست جلوه
ميدهند)؟ در حاليکه شما شاهد (حقانيت آن) هستيد .وخداوند از آنچه ميکنيد هرگز غافل نيست» .

﴿ ﴾١٠٠يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اِن تُ ِطي ُعوا فرِيقًا ِّمن الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِكتاب ي ُر ُّدوكُم ب ْعد اِيمانِ ُك ْم كافِرِين
ای مؤمنان! اگر گروهى را از اهل كتاب فرمان برید ،شما را بعد از ایمان شما به كفر باز ميگردانند.

ات اللَّ ِه وفِي ُك ْم ر ُسولُ ُه ۛ ومن ي ْعت ِصم بِاللَّ ِه فق ْد ُه ِدي
﴿ ﴾١٠١وك ْيف ت ْك ُف ُرون واَنتُ ْم تُ ْتل َٰى عل ْي ُك ْم اي ُ
اِل َٰى ِصر ٍ
اط ُّم ْست ِقي ٍم

و چطور كافر ميشوید در حاليکه به شما آیات خداوند خوانده ميشود و پيامبر او در ميان شما است؟! و هر كى به
(دین) خدا چنگ زند ،پس واقعاً براه راست هدایت شده است.

﴿ ﴾١٠٢يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اتَّ ُقوا اللَّه ح َّق تُقاتِ ِه ولا ت ُموتُ َّن ا ِ َّلا واَن ُتم ُّم ْسلِ ُمون
ای مؤمنان ،از خدا بحقِ ترس او بترسيد ،و نميرید مگر در حالتيکه مسلمان باشيد.

﴿ ﴾١٠٣وا ْعت ِص ُموا بِح ْب ِل اللَّ ِه ج ِمي ًعا ولا تف َّرقُوا ۛ وا ْذ ُك ُروا نِ ْعمت اللَّ ِه عل ْي ُك ْم ا ِ ْذ كُن ُت ْم اَ ْعدا ًء فاَلَّف
ب ْين قُلُو بِ ُك ْم فاَ ْصب ْح ُتم بِنِ ْعمتِ ِه اِخْ وا ًنا وكُن ُت ْم عل َٰى شفا ُح ْفر ٍة ِّمن النَّارِ فاَنقذكُم ِّم ْنها ۛك َٰذلِك
ُيب ِّي ُن اللَّ ُه ل ُك ْم اياتِ ِه لعلَّ ُك ْم ت ْهتدُون

و همه یکجا به رسن خدا چنگ زنيد و پراگنده مشوید ،و نعمتى را كه خدا بشما ارزانى كرده بياد آرید،

هنگاميکه شما دشمنان (یکدیگر) بودید و او ميان دلهای شما الفت افگند ،پس به (بركت) نعمت او برادر
(یکدیگر) شدید .و شما بر كنارۀ گودالى از آتش قرار داشتيد ،پس شما را از آن نجات داد .به این ترتيب خداوند
آیات خود را بشما بيان ميکند تا باشد كه شما راه یابيد.

﴿ ﴾١٠٤و ْلت ُكن ِّمن ُك ْم اُ َّم ٌة ي ْد ُعون اِلى ا ْلخ ْي ِر وياْ ُم ُرون بِا ْلم ْع ُر ِ
وف وي ْنه ْون عنِ ا ْل ُمنك ِر ۛ واُولَٰئِك ُه ُم
ا ْل ُم ْفلِ ُحون
باید كه در بين شما جماعتى باشند كه (مردم را) به خير فرا خوانند و امر به معروف كنند ،و از كارهای ناپسند

باز دارند ،و هم ایشان اند رستگار.

َٰ
اب
﴿ ﴾١٠٥ولا ت ُكونُوا كالَّ ِذين تف َّرقُوا واخْ تل ُفوا ِمن ب ْع ِد ما جاء ُه ُم ا ْلب ِّين ُ
ات ۛ واُولئِك ل ُه ْم عذ ٌ
ع ِظي ٌم

و مانند كسانى نباشيد كه ،بعد از آنکه به ایشان نشانه های روشنى آمد ،پراگنده شدند و (بين خود) به اختالف

پرداختند .برای ایشان عذابى است بزرگ.

ض ُو ُجو ٌه وت ْسو ُّد ُو ُجو ٌه ۛ فاَ َّما الَّ ِذين ْاسو َّد ْت ُو ُجو ُه ُه ْم اَكف ْرتُم ب ْعد اِيمانِ ُك ْم ف ُذوقُوا
﴿ ﴾١٠٦ي ْوم ت ْبي ُّ
ا ْلعذاب بِما كُن ُت ْم ت ْك ُف ُرون

روزیکه روهایى سفيد شود و روهایى سياه گردد .پس كسانيکه روهای شان سياه گردید (به ایشان گفته ميشود):

« آیا بعد از ایمان خویش كافر شدید؟ پس به سبب آنکه كافر شده بودید عذاب را بچشيد» .

﴿ ﴾١٠٧واَ َّما الَّ ِذين ا ْبي َّض ْت ُو ُجو ُه ُه ْم ف ِفي ر ْحم ِة اللَّ ِه ُه ْم فِيها خالِدُون

اما كسانيکه روهای شان سفيد گردید ،پس ایشان در رحمت خداوند بوده در آن جاودانه بسر ميبرند.

ات اللَّ ِه ن ْتلُوها عل ْيك بِا ْلح ِّق ۛ وما اللَّ ُه يُرِي ُد ظُ ْل ًما لِّ ْلعال ِمين
﴿ ﴾١٠٨تِ ْلك اي ُ

این ها آیات خداوند است ،كه آنرا بحق بر تو ميخوانيم ،و خداوند به هيچ یک از جهانيان ستمى نمى خواهد.

السماو ِ
ض ۛ و اِلى اللَّ ِه تُ ْرج ُع ا ْلاُ ُمو ُر
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٠٩و لِلَّ ِه ما فِي َّ

هر آنچه در آسمان ها و در زمين است از آن خدا است ،و همه كارها (برای فيصله) به خداوند باز گردانيده

ميشود.

س تاْ ُم ُرون بِا ْلم ْع ُر ِ
وف وت ْنه ْون عنِ ا ْل ُمنك ِر وتُ ْؤ ِمنُون بِاللَّ ِه ۛول ْو
﴿ ﴾١١٠كُن ُت ْم خ ْير اُ َّم ٍة اُخْ رِج ْت لِلنَّا ِ
امن اَ ْه ُل ا ْل ِكت ِ
اب لكان خ ْي ًرا لَّ ُهم ۛ ِّم ْن ُه ُم ا ْل ُم ْؤ ِم ُنون واَكْث ُر ُه ُم ا ْلف ِاسقُون

شما بهترین امتى هستيد كه برای (خير) مردم بيرون آورده شده (یعنى بوجود آمده) است .به (كار) پسندیده امر
و از (كار) ناپسند منع مينمایيد ،و به خداوند ایمان دارید .اگر اهل كتاب ایمان مى آودند( ،این كار) به خير
ایشان بود ،بعضى از ایشان مسلمان اند و بيشتر شان فاسق اند.

﴿ ﴾١١١لن ي ُض ُّرو ُك ْم اِلَّا اَذًى ۛ و اِن يُقاتِلُو ُك ْم يُولُّو ُك ُم ا ْلاَ ْدبار ثُ َّم لا يُنص ُرون

بشما جز اذیتى (اندک) هرگز زیان رسانيده نميتوانند .اگر با شما جنگ كنند بشما پشت ميگردانند ،و سپس به
ایشان هيچ كمکى نميشود.

س وبا ُءوا بِغض ٍب ِّمن
﴿ُ ﴾١١٢ضرِب ْت عل ْي ِه ُم ال ِّذلَّ ُة اَ ْين ما ثُ ِق ُفوا اِلَّا بِح ْب ٍل ِّمن اللَّ ِه وح ْب ٍل ِّمن النَّا ِ
اللَّ ِه و ُضرِب ْت عل ْي ِه ُم ا ْلم ْسكن ُة ۛ َٰذلِك بِاَنَّ ُه ْم كانُوا ي ْك ُف ُرون بِاي ِ
ات اللَّ ِه وي ْق ُتلُون ا ْلاَنبِياء بِغ ْي ِر
ح ٍّق ۛ َٰذلِك بِما عصوا َّوكانُوا ي ْعتدُون

بهرجایيکه یافته شوند (خيمۀ) خواری بر ایشان زده شده است ،مگر (آنکه) برشتۀ (حمایت) خدا یا برشتۀ
(حمایت) مردم (چنگ زنند) ،و به خشم خدا باز گشته اند و بر ایشان (خيمۀ) بينوایى زده شده است .این از
سببى است كه ایشان از آیات خدا انکار ميورزیدند و بناحق پيامبران را ميکشتند ،این از سب آنست كه عصيان
كردند و از حد ميگذشتند.

اب اُ َّم ٌة قاُِم ٌة ي ْتلُون اي ِ
﴿ ﴾١١٣ل ْي ُسوا سوا ًء ۛ ِّم ْن اَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
ات اللَّ ِه اناء اللَّ ْي ِل و ُه ْم ي ْس ُجدُون

همۀ ایشان یکسان نيستند ،از اهل كتاب گروهى اند كه (به طرفداری حق) ایستاده اند ،ایشان آیات خدا را در

آوان شب ميخوانند و (به خدای یکتا) سجده ميکنند.

﴿ُ ﴾١١٤ي ْؤ ِم ُنون بِاللَّ ِه وا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر وياْ ُم ُرون بِا ْلم ْع ُر ِ
وف وي ْنه ْون عنِ ا ْل ُمنك ِر و ُيسارِ ُعون فِي ا ْلخ ْير ِ
ات
الصال ِ ِحين
واُولَٰئِك ِمن َّ

به خداوند و روز جزاء عقيده دارند( ،مردم را) بآنچه خوب است امر ميکنند و از آنچه بد است منع مينمایند ،و در
آنجا اعمال ستوده (از همگان) پيشدستى مى كنند .و ایشان از زمرۀ صالحان اند.

﴿ ﴾١١٥وما ي ْفعلُوا ِم ْن خ ْي ٍر فلن ُي ْكف ُرو ُه ۛ واللَّ ُه علِي ٌم بِا ْل ُمتَّ ِقين

هر خيریکه انجام دهند به آنان ناسپاسى نميشود ،و خداوند به (حال) پرهيزگاران آگاه است.

َٰ
اب
﴿ ﴾١١٦ا ِ َّن الَّ ِذين كف ُروا لن تُ ْغنِي ع ْن ُه ْم اَ ْموالُ ُه ْم ولا اَ ْولا ُد ُهم ِّمن اللَّ ِه ش ْي ًئا ۛ واُولئِك اَ ْصح ُ
النَّارِ ۛ ُه ْم فِيها خالِدُون

بيگمان ،كافران ،نى دارایى شان و نى هم اوالدشان آنها را از هيچ چيزی از (عذاب) خدا بى نياز ساخته ميتواند ،و
ایشان اهل دوزخ اند در آن هميشه بسر ميبرند.

﴿ ﴾١١٧مث ُل ما ُين ِفقُون فِي َٰه ِذ ِه ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا كمث ِل ر ٍِيح فِيها ِص ٌّر اَصاب ْت ح ْرث ق ْو ٍم ظل ُموا
اَنفُس ُه ْم فاَ ْهلك ْت ُه ۛ وما ظلم ُه ُم اللَّ ُه ول َٰ ِك ْن اَنفُس ُه ْم ي ْظلِ ُمون

مثال آنچه ایشان در زندگى این جهان خرج ميکنند همانند بادیست كه در آن سرمای سخت است ،و ناگاه به

كشت زار كسانى رسد كه بر خویشتن ستم روا داشته اند ،سپس آنرا نابود كرده .و خداوند بر ایشان ستم نکرده
است بلکه ایشان خود بر خویشتن ستم كرده اند.

﴿ ﴾١١٨يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا ت َّت ِخ ُذوا بِطان ًة ِّمن ُدو نِ ُك ْم لا ياْلُون ُك ْم خبا ًلا و ُّدوا ما عنِ ُّت ْم ق ْد بد ِت
ا ْلبغْضاءُ ِم ْن اَ ْفوا ِه ِه ْم وما تُخْ ِفي ُصدُو ُر ُه ْم اَكْب ُر ۛ ق ْد ب َّينَّا ل ُك ُم ا ْلاي ِ
ات ۛ اِن كُن ُت ْم ت ْع ِقلُون

ای مؤمنان ،از غير خودتان (دوست) همراز نگيرید كه در خرابکاری بشما كوتاهى نميکنند .رنج شما را دوست

دارند واقعاً بغض از (گفتار) دهان شان آشکار است( .ولى) آنچه را دلهای شان پنهان ميکند بزرگتر است حقا كه
ما برای شما آیات را بيان كردیم ،اگر خردمند هستيد!

﴿ ﴾١١٩ها اَن ُت ْم اُولا ِء تُ ِح ُّبون ُه ْم ولا ُي ِح ُّبون ُك ْم وتُ ْؤ ِم ُنون بِا ْل ِكت ِ
اب ُكلِّ ِه و اِذا لقُو ُك ْم قالُوا ام َّنا و اِذا خل ْوا
ع ُّضوا عل ْي ُك ُم ا ْلاَن ِامل ِمن ا ْلغ ْي ِظ ۛ قُ ْل ُموتُوا بِغ ْي ِظ ُك ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه علِي ٌم بِذ ِ
الصدُورِ
ات ُّ
این شما هستيد كه ایشانرا دوست دارید ،اما ایشان شما را دوست ندارند ،در حاليکه شما بتمام كتاب ایمان

دارید .هنگاميکه شما را مالقات كنند ميگویند « ما ایمان آوردیم » ،اما وقتى كه تنها ميشوند از خشم بر شما
سرانگشتان خود را ميگزند .بگو « بخشم خود بميرید! حقا كه خداوند به آنچه در سينه ها است آگاه است» .

﴿ ﴾١٢٠اِن ت ْمس ْس ُك ْم حسن ٌة ت ُس ْؤ ُه ْم و اِن تُ ِص ْب ُك ْم سيِّئ ٌة ي ْفر ُحوا بِها ۛ و اِن ت ْصبِ ُروا وتتَّ ُقوا لا
ي ُض ُّر ُك ْم ك ْي ُد ُه ْم ش ْي ًئا ۛ ا ِ َّن اللَّه بِما ي ْعملُون ُم ِحي ٌط

اگر خوبيى بشما عاید شود آن ها را اندوهگين ميسازد ،ولى اگر بشما بدی برسد به آن خوش ميشوند .و اگر شما
ثابت قدم و پرهيزگار باشيد ،دسيسۀ شان برای شما هيچ ضرری عاید كرده نميتواند .بيگمان خداوند به آنچه

ایشان ميکنند احاطه دارد.

﴿ ﴾١٢١و ا ِ ْذ غد ْوت ِم ْن اَ ْهلِك تُب ِّو ُئ ا ْل ُم ْؤ ِمنِين مق ِاعد لِ ْل ِقت ِال ۛ واللَّ ُه س ِمي ٌع علِي ٌم

بياد آر وقتى را كه از خانوادۀ خود صبح (وقت) بيرون شدی تا مسلمانان را در سنگرهای شان برای جنگ جابجا

كنى .و خداوند شنوا (و) داناست.

﴿ ﴾١٢٢ا ِ ْذ ه َّمت طَّاُِفت ِان ِمن ُك ْم اَن ت ْفشلا واللَّ ُه و لِ ُّي ُهما ۛ وعلى اللَّ ِه ف ْليتو َّك ِل ا ْل ُم ْؤ ِم ُنون

بياد آر وقتى را كه دو دسته از شما (به سبب بزدلى) خواستند سستى كنند (و از جهاد باز گردند) ،در حاليکه

خداوند كارسازشان بود ،و مؤمنان باید (هميشه) بر خداوند توكل ورزند.

﴿ ﴾١٢٣ولق ْد نصر ُك ُم اللَّ ُه بِب ْد ٍر واَن ُت ْم اَ ِذلَّ ٌة ۛ فاتَّ ُقوا اللَّه لعلَّ ُك ْم تشْ ُك ُرون

حقا كه خداوند در بدر شما را مدد كرد ،در حاليکه شما (در چشم دشمن) خوار بودید .بنابرآن از خدا بترسيد ،تا

باشد كه سپاسگذار شوید.

﴿ ﴾١٢٤ا ِ ْذ تقُولُ لِ ْل ُم ْؤ ِمنِين اَلن ي ْك ِفي ُك ْم اَن ُي ِم َّد ُك ْم ربُّ ُكم بِثلاث ِة ال ٍ
اف ِّمن ا ْلملاُِك ِة ُمنز لِين

بياد آر وقتى را كه به مسلمانان ميگفتى « آیا برای شما كفایت نميکند كه خداوند شما را به سه هزار فرشته كه
(خاص برای همکاری شما) فرو فرستاده شده مدد كند؟! »

﴿ ﴾١٢٥بل َٰى ۛ اِن ت ْصبِ ُروا وت َّت ُقوا وياْتُوكُم ِّمن ف ْورِ ِه ْم َٰهذا ُي ْم ِد ْد ُك ْم ربُّ ُكم بِخ ْمس ِة ال ٍ
اف ِّمن
ا ْلملاُِك ِة ُمس ِّو ِمين

آری ،اگر شما ثابت (قدم) بمانيد و پرهيزگاری كنيد( ،حتى) اگر دشمن باشتاب بر شما یورش آورد( ،باز هم)
پروردگار شما ،شما را با پنج هزار فرشتۀ دارای نشانه های خاص كمک ميکند.

﴿ ﴾١٢٦وما جعل ُه اللَّ ُه ا ِ َّلا بُشْ رىَٰ ل ُك ْم و لِت ْطمئِ َّن قُلُوبُ ُكم بِ ِه ۛ وما النَّ ْص ُر اِلَّا ِم ْن ِعن ِد اللَّ ِه ا ْلعزِي ِز
ا ْلح ِكي ِم

و خداوند این (مدد فرشتگان) را نگردانيد مگر مژده ای برای شما ،و تا دلهای شما آرامش یابد ،و (بهرصورت)

مددی نيست مگر از نزد خداوند ،صاحب قدرت منيع (و) با حکمت.

﴿ ﴾١٢٧لِي ْقطع طرفًا ِّمن الَّ ِذين كف ُروا اَ ْو ي ْكبِت ُه ْم فينقلِ ُبوا خاُِ ِبين

تا دسته ای از كفار را نابود كند ،یا ایشان را (چنان) رسوا سازد كه به نامرادی بازگردند.

﴿ ﴾١٢٨ل ْيس لك ِمن ا ْلاَ ْم ِر ش ْيءٌ اَ ْو ي ُتوب عل ْي ِه ْم اَ ْو يُع ِّذب ُه ْم فاِنَّ ُه ْم ظالِ ُمون

درین امر ترا هيچ اختياری نيست .خواه خداوند توبۀ شانرا بپذیرد یا آنها را عذاب كند .زیرا آنها واقعاً ستمگار اند.

السماو ِ
ض ۛ ي ْغ ِف ُر لِمن يشاءُ ويُع ِّذ ُب من يشاءُ ۛ واللَّ ُه غفُو ٌر
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٢٩و لِلَّ ِه ما فِي َّ
َّر ِحي ٌم
هر آنچه در آسمانها و در زمين است از آن خدا است .هركرا بخواهد مى آمرزد و هركرا بخواهد عذاب ميکند ،و

خداوند آمرزنده (و) مهربان است.

﴿ ﴾١٣٠يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا تاْ ُكلُوا ال ِّربا اَ ْضعافًا ُّمضاعف ًة ۛ واتَّ ُقوا اللَّه لعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحون
ای مؤمنان ،سود را چندین برابر مخورید .از خدا بترسيد تا باشد كه رستگار شوید.

﴿ ﴾١٣١واتَّ ُقوا النَّار الَّتِي اُ ِعد َّْت لِ ْلكافِرِين

و از آتشى بترسيد كه برای كافران آماده شده است.

﴿ ﴾١٣٢واَ ِطي ُعوا اللَّه وال َّر ُسول لعلَّ ُك ْم تُ ْرح ُمون

خداوند و پيامبر او را فرمان برید تا باشد كه مورد مرحمت قرار گيرید.

ض اُ ِعد َّْت لِ ْل ُم َّت ِقين
السماو ُ
﴿ ﴾١٣٣وسارِ ُعوا اِل َٰى م ْغ ِفر ٍة ِّمن َّربِّ ُك ْم وج َّن ٍة ع ْر ُضها َّ
ات وا ْلا َ ْر ُ

برای (بدست آوردن) آمرزش پروردگار خود و بهشتى بشتابيد كه پهنای آن (معادل تمام) آسمانها و زمين است،

(و) برای پرهيزگاران آماده شده است.

س ۛ واللَّ ُه ُي ِح ُّب
الض َّرا ِء وا ْلك ِاظ ِمين ا ْلغ ْيظ وا ْلعافِين عنِ ال َّنا ِ
الس َّرا ِء و َّ
﴿ ﴾١٣٤الَّ ِذين ُين ِفقُون فِي َّ
ا ْل ُم ْح ِسنِين

آنهایى كه در رفاه و عُسرت (با دست و دل فراخ) خرج ميکنند ،و خشم (خود) را فرو مى خورند و مردم را عفو

ميکنند ،و خداوند نيکوكاران را دوست ميدارد.

﴿ ﴾١٣٥والَّ ِذين اِذا فعلُوا ف ِ
احش ًة اَ ْو ظل ُموا اَنفُس ُه ْم ذك ُروا اللَّه ف ْاستغْف ُروا ل ِ ُذنُو بِ ِه ْم ومن ي ْغ ِف ُر
ال ُّذنُوب اِلَّا اللَّ ُه ول ْم ُي ِص ُّروا عل َٰى ما فعلُوا و ُه ْم ي ْعل ُمون

و آنهایى كه چون مرتکب عمل فحشاء ميشوند یا بر خود ستم ميکنند ،پس خداوند را یاد ميکنند و آمرزش
گناهان خویشرا ميخواهند ،و كيست جز خداوند كه گناهان را بيامرزد؟! و بر گناهى كه كرده اند اصرار نمى
ورزند ،در حاليکه ميدانند.

ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر خال ِ ِدين فِيها ۛ و نِ ْعم
﴿ ﴾١٣٦اُولَٰئِك جزا ُؤ ُهم َّم ْغ ِفر ٌة ِّمن َّربِّ ِه ْم وجنَّ ٌ
اَ ْج ُر ا ْلع ِاملِين

اینهایند كه پاداش شان آمرزشى است از جانب پروردگار شان ،و باغهایى كه در زیر آنها جوی بارها جریان دارد،

در آنجا جاودانه بسر ميبرند .و (چه) خوب است مزد (این) نيکوكاران!

ض فان ُظ ُروا ك ْيف كان عاقِب ُة ا ْل ُمك ِّذبِين
﴿ ﴾١٣٧ق ْد خل ْت ِمن ق ْبلِ ُك ْم ُسن ٌن ف ِسي ُروا فِي ا ْلا َ ْر ِ

حقا كه پيش از شما (نيز) روشهای (زندگانى) وجود داشت ،پس در زمين سياحت كنيد تا دریابيد كه سرانجام

تکذیب كنندگان (آیات خدا) چگونه بود؟

س و ُهدًى وم ْو ِعظ ٌة لِّ ْل ُمتَّ ِقين
﴿َٰ ﴾١٣٨هذا بيا ٌن لِّلنَّا ِ

این بيانى است برای مردم ،و رهنمود و نصيحتى است برای پرهيزگاران.

﴿ ﴾١٣٩ولا ت ِه ُنوا ولا ت ْحزنُوا واَن ُت ُم ا ْلا َ ْعل ْون اِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِم ِنين

و سست نشوید و اندوهگين مگردید ،شما غالبيد اگر (واقعاً) مؤمن باشيد.

س و لِي ْعلم اللَّ ُه
س ا ْلق ْوم ق ْر ٌح ِّم ْثلُ ُه ۛ و تِ ْلك ا ْلاَيَّا ُم نُدا ِولُها ب ْين النَّا ِ
﴿ ﴾١٤٠اِن ي ْمس ْس ُك ْم ق ْر ٌح فق ْد م َّ
الَّ ِذين ام ُنوا ويتَّ ِخذ ِمن ُك ْم شُ هداء ۛ واللَّ ُه لا ُي ِح ُّب ال َّظالِ ِمين
اگر زخمى بشما رسيده ،یقين داشته باشيد كه زخمى شبيه آن به (آن) مردم نيز رسيده است .چنين روزها
(نشيب و فراز) را بين مردم دست بدست ميگردانيم ،تا خدا كسانى را كه ایمان دارند معلوم كند و تا از شما
شهيدانى بگيرد ،و خداوند ستمگاران را دوست نميدارد.

﴿ ﴾١٤١و لِ ُيم ِّحص اللَّ ُه الَّ ِذين امنُوا وي ْمحق ا ْلكافِرِين

و تا مسلمانان را پاک سازد و كفار را نابود گرداند.

الصابِرِين
﴿ ﴾١٤٢اَ ْم ح ِس ْب ُت ْم اَن تد ُْخلُوا ا ْلجنَّة ول َّما ي ْعل ِم اللَّ ُه الَّ ِذين جاه ُدوا ِمن ُك ْم وي ْعلم َّ

آیا گمان كردید كه به بهشت داخل ميشوید ،پيش از آنکه خداوند مجاهدان را از ميان شما متمایز نساخته
باشد؟! و صابران را متمایز نکرده باشد؟!

﴿ ﴾١٤٣ولق ْد كُن ُت ْم تمنَّ ْون ا ْلم ْوت ِمن ق ْب ِل اَن ت ْلق ْو ُه فق ْد راَ ْي ُت ُمو ُه واَن ُت ْم تن ُظ ُرون

شما واقعاً مرگ را تمنا مى كردید پيش از آنکه با آن روبرو شوید ،پس بيگمان آنرا دیدید در حاليکه به آن (با بى

تفاوتى) مينگریستيد.

﴿ ﴾١٤٤وما ُمح َّم ٌد ا ِ َّلا ر ُسو ٌل ق ْد خل ْت ِمن ق ْبلِ ِه ال ُّر ُس ُل ۛ اَفاِن َّمات اَ ْو قُتِل انقل ْب ُت ْم عل َٰى
اَ ْعقابِ ُك ْم ۛ ومن ينقلِ ْب عل َٰى ع ِقب ْي ِه فلن ي ُض َّر اللَّه ش ْي ًئا ۛ وسي ْجزِي اللَّ ُه الشَّ ا ِكرِين

نيست محمد مگر پيامبری( ،بسا) پيامبرانى پيش از او گذشته اند .آیا اگر او بميرد یا كشته شود ،به عقب
ميگردید؟ اگر كسى به عقب خود برگردد هيچ ضرری به خداوند رسانده نميتواند .و بزودی خداوند سپاسگزاران

را پاداش ميدهد.

س اَن ت ُموت اِلَّا بِ ِا ْذ ِن اللَّ ِه ِكتا ًبا ُّمؤ َّج ًلا ۛ ومن ُي ِر ْد ثواب ال ُّدنْيا نُ ْؤ تِ ِه ِم ْنها
﴿ ﴾١٤٥وما كان لِن ْف ٍ
ومن يُ ِر ْد ثواب ا ْلا ِخر ِة نُ ْؤ ت ِ ِه ِم ْنها ۛ وسن ْجزِي الشَّ ا ِكرِين
هيچ كس را توان آن نيست كه بميرد مگر به اجازۀ خداوند .سرنوشتى است تعيين شده .اگر كسى خواهان

پاداش دنيا باشد ،ما به او از آن مى دهيم .و اگر كسى پاداش آخرت را بخواهد ما به او از آن ميدهيم .و ما بزودی
سپاسگزاران را پاداش ميدهيم.

﴿ ﴾١٤٦وكاَيِّن ِّمن نَّبِ ٍّي قاتل مع ُه رِبِّ ُّيون كثِي ٌر فما وه ُنوا لِما اَصاب ُه ْم فِي سبِي ِل اللَّ ِه وما ض ُع ُفوا وما
الصابِرِين
ْاستكانُوا ۛ واللَّ ُه ُي ِح ُّب َّ

چه بسا پيامبرانيکه بهمراهى شان مردان خداجوی بسياری جنگيدند .پس به سبب مصيبت هایى كه در راه خدا

به ایشان رسيد ،سستى نکردند ،و ضعيف نشدند و تسليم نگردیدند .و خداوند صابران را دوست ميدارد.

انص ْرنا
﴿ ﴾١٤٧وما كان ق ْول ُه ْم اِلَّا اَن قالُوا ربَّنا ا ْغ ِف ْر لنا ُذنُوبنا و ا ِ ْسرافنا فِي اَ ْمرِنا وثبِّ ْت اَ ْقدامنا و ُ
على ا ْلق ْو ِم ا ْلكافِرِين

گفتار ایشان جز این نبود كه گفتند « پروردگار ما ،گناهان ما و زیاده روی را در كار ما بيامرز ،و قدمهای ما را
استوار دار ،و ما را بر گروه كافران پيروز گردان» .

﴿ ﴾١٤٨فاتا ُه ُم اللَّ ُه ثواب ال ُّدنْيا و ُح ْسن ثو ِ
اب ا ْلا ِخر ِة ۛ واللَّ ُه يُ ِح ُّب ا ْل ُم ْح ِسنِين

پس خداوند به ایشان پاداشى درین دنيا و پاداش نيک در آخرت داد .و خداوند نيکوكاران را دوست ميدارد.

﴿ ﴾١٤٩يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اِن تُ ِطي ُعوا الَّ ِذين كف ُروا ي ُر ُّدو ُك ْم عل َٰى اَ ْعقابِ ُك ْم فتنقلِ ُبوا خ ِاسرِين
ای مؤمنان! اگر كافران را فرمان برید شما را به عقب شما باز ميگردانند ،و سرانجام زیان كار ميشوید.

﴿ ﴾١٥٠ب ِل اللَّ ُه م ْولا ُك ْم ۛ و ُهو خ ْي ُر النَّ ِ
اصرِين

(به آنها اعتماد نکنيد) بلکه خداوند حامى شماست ،و او بهترین مددگاران است.

﴿ ﴾١٥١س ُن ْل ِقي فِي قُلُ ِ
وب الَّ ِذين كف ُروا ال ُّر ْعب بِما اَشْ ر ُكوا بِاللَّ ِه ما ل ْم ُين ِّز ْل بِ ِه ُس ْلطا ًنا ۛوماْوا ُه ُم
ال َّنا ُر ۛ و بِ ْئس م ْثوى ال َّظال ِ ِمين
بزودی در دلهای كافران ترس مى اندازیم ،از سبب اینکه به خدا شرک آوردند ،چيزی كه خدا بآن دليلى

نفرستاده است .جای شان آتش است و چه جای بدی است جای ستمگاران.

﴿ ﴾١٥٢ولق ْد صدق ُك ُم اللَّ ُه و ْعد ُه ا ِ ْذ ت ُح ُّسون ُهم بِ ِا ْذنِ ِه ۛ حتَّ َٰى اِذا ف ِش ْل ُت ْم وتناز ْعتُ ْم فِي ا ْلاَ ْم ِر وعص ْي ُتم
ِّمن ب ْع ِد ما اَراكُم َّما تُ ِح ُّبون ۛ ِمن ُكم َّمن ُيرِي ُد ال ُّدنْيا و ِمن ُكم َّمن يُرِي ُد ا ْلا ِخرة ۛ ثُ َّم صرف ُك ْم ع ْن ُه ْم
لِي ْبتلِي ُك ْم ۛ ولق ْد عفا عن ُك ْم ۛ واللَّ ُه ذُو ف ْضلٍ على ا ْل ُم ْؤ ِم ِنين

و براستى كه خداوند وعدۀ خود را بشما راست گردانيد ،در آن هنگام كه آنها (یعنى دشمنان) را به اذن او چابک

ميکشتيد( .این پيروزی) تا هنگامى (دوام كرد) كه سست شدید و در (اطاعت از) امر به منازعه پرداختيد و
نافرمانى كردید ،بعد ازینکه بشما چيزی را نشان داد كه به آن رغبت داشتيد ،در ميان شما كسانى بودند كه
(مال و متاع) دنيا را ميخواستند ،و (نيز) در ميان شما كسانى بودند كه (پاداش) آخرت را ميخواستند .سپس
خداوند شما را از ایشان منصرف ساخت تا شما را آزمایش كند .بيگمان شما را عفو كرد .و خداوند به مؤمنان
صاحب بخشایش است.

﴿ ﴾١٥٣ا ِ ْذ تُ ْص ِعدُون ولا ت ْل ُوون عل َٰى اَح ٍد وال َّر ُسولُ ي ْد ُعو ُك ْم فِي اُخْ را ُك ْم فاَثاب ُك ْم غ ًّما بِغ ٍّم لِّك ْيلا
ت ْحزنُوا عل َٰى ما فات ُك ْم ولا ما اَصاب ُك ْم ۛ واللَّ ُه خبِي ٌر بِما ت ْعملُون

بياد آرید وقتى را كه (سراسيمه) به بلندی باال ميرفتيد ،و بکسى (به عقب) نمى نگریستيد ،در حاليکه پيامبر
شما را بسوی كسانى فرا ميخواند كه به عقب شما مانده بودند .سپس خداوند شما را به اندوهى از پى اندوهى
جزاء داد تا به از دست دادن (مال غنيمت) و مصيبتى كه عاید حال شما شده ،اندوهگين نشوید .خداوند بيگمان

به آنچه ميکنيد آگاه است.

﴿ ﴾١٥٤ثُ َّم اَنزل عل ْي ُكم ِّمن ب ْع ِد ا ْلغ ِّم اَمن ًة نُّع ًاسا يغْش َٰى طاُِف ًة ِّمن ُك ْم ۛ وطاُِف ٌة ق ْد اَه َّم ْت ُه ْم
اَنف ُُس ُه ْم ي ُظنُّون بِاللَّ ِه غ ْير ا ْلح ِّق ظ َّن ا ْلجا ِه ِل َّي ِة ۛ ي ُقولُون هل لَّنا ِمن ا ْلاَ ْم ِر ِمن ش ْي ٍء ۛ قُ ْل ا ِ َّن
ا ْلاَ ْمر ُكلَّ ُه لِلَّ ِه ۛ يُخْ فُون فِي اَنف ُِس ِهم َّما لا يُ ْبدُون لك ۛ ي ُقولُون ل ْو كان لنا ِمن ا ْلاَ ْم ِر ش ْيءٌ َّما

قُتِ ْلنا ها ُهنا ۛ قُل لَّ ْو كُن ُت ْم فِي ُب ُيو تِ ُك ْم لبرز الَّ ِذين ُكتِب عل ْي ِه ُم ا ْلق ْت ُل اِل َٰى مض ِ
اج ِع ِه ْم ۛ و لِي ْبتلِي
اللَّ ُه ما فِي ُصدُورِ ُك ْم و لِ ُيم ِّحص ما فِي قُلُو بِ ُك ْم ۛ واللَّ ُه علِي ٌم بِذ ِ
الصدُورِ
ات ُّ

بعد از این اندوه ،سپس خداوند آرامش را بر شما چيره گردانيد ،پينکى { }۱كه دسته ای از شما را فرا گرفت در

حاليکه گروهى دیگر را اندیشۀ (نجات) شان بخود مشغول ساخته بود .آنها گمانهای نادرستى همچون گمانهای
دورۀ جاهليت ميکردند (و) ميگفتند « آیا ازین امر (یعنى پيروزی) چيزی نصيب ما ميشود؟ » بگو « :واقعاً همه
امور كامالً به اختيار خدا است » .چيزی را كه بتو ظاهر نميسازند بدل خود پنهان ميکنند( ،با خود) ميگویند «
اگر برای ما از پيروزی بهره ای ميبود درینجا كشته نميشدیم » .بگو( « :حتى) اگر شما در خانه های خود هم
ميبودید بيگمان كسانى كه مرگ بر ایشان مقدر شده بود به جاهای مرگ خود ميشتافتند( » .این همه برای آن
بود) تا خداوند آنچه را در سينه های شما است آزمایش و آنچه را در دلهای شماست تصفيه كند ،و خداوند به
آنچه در سينه ها است آگاه ميباشد.
{ }۱خواب كوتاه ؛

ض ما كس ُبوا ۛولق ْد
﴿ ﴾١٥٥ا ِ َّن الَّ ِذين تولَّ ْوا ِمن ُك ْم ي ْوم ا ْلتقى ا ْلج ْمع ِان اِنَّما ْاستزلَّ ُه ُم الشَّ ْيطا ُن بِب ْع ِ
عفا اللَّ ُه ع ْن ُه ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه غفُو ٌر حلِي ٌم

آنعده از شما كه در روز روبرو شدن دو جمعيت رو گردانيدند ،بيگمان شيطان بود كه ایشانرا به سبب بعضى از
اعمال (ناشایسته ای) كه انجام داده بودند لغزانيد .بيگمان خداوند از ایشان درگذشت .حقا كه خداوند آمرزنده

(و) صاحب حلم است.

ض اَ ْو كانُوا
﴿ ﴾١٥٦يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا ت ُكونُوا كالَّ ِذين كف ُروا وقالُوا ل ِ ِاخْ وانِ ِه ْم اِذا ضربُوا فِي ا ْلاَ ْر ِ
ُغ ًّزى لَّ ْو كانُوا ِعندنا ما ماتُوا وما قُتِلُوا لِي ْجعل اللَّ ُه َٰذلِك ح ْسر ًة فِي قُلُو بِ ِه ْم ۛ واللَّ ُه ُي ْحيِي
يت ۛ واللَّ ُه بِما ت ْعملُون ب ِصي ٌر
ويُ ِم ُ

ای مؤمنان ،شما مانند كافرانى نباشيد كه در حق برادران خود در هنگاميکه در زمين به سياحت بيرون ميرفتند

یا به جنگ مشغول ميشدند ،ميگفتند « اگر ایشان با ما مى پایيدند نمى مردند و كشته نميشدند » .تا خداوند
این (گفته ها) را سبب حسرت و پشيمانى در دلهای شان گرداند ،و خداوند است كه زنده مى گرداند و ميميراند.
و خداوند به آنچه ميکنيد بينا است.

﴿ ﴾١٥٧ولئِن قُتِ ْل ُت ْم فِي سبِي ِل اللَّ ِه اَ ْو ُم ُّت ْم لم ْغ ِفر ٌة ِّمن اللَّ ِه ور ْحم ٌة خ ْي ٌر ِّم َّما ي ْجم ُعون

و اگر شما در راه خدا كشته شوید یا بميرید ،آمرزش و رحمت خداوند (بمراتب) بهتر از چيزهایى است كه ایشان

جمع ميکنند.

﴿ ﴾١٥٨ولئِن ُّمتُّ ْم اَ ْو قُتِ ْل ُت ْم ل ِالى اللَّ ِه تُ ْحش ُرون

و اگر بميرید یا كشته شوید ،همانا بسوی خدا حشر ميشوید.

﴿ ﴾١٥٩فبِما ر ْحم ٍة ِّمن اللَّ ِه لِنت ل ُه ْم ۛ ول ْو كُنت ف ًّظا غلِيظ ا ْلق ْل ِب لانف ُّضوا ِم ْن ح ْو لِك ۛفا ْع ُف
ع ْن ُه ْم و ْاست ْغ ِف ْر ل ُه ْم وشا ِو ْر ُه ْم فِي ا ْلا َ ْم ِر ۛ ف ِاذا عز ْمت فتو َّك ْل على اللَّ ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه يُ ِح ُّب
ا ْل ُمتو ِّكلِين

سپس به سبب رحمت خداوند در برابر ایشان نرم دل شدی .اگر تندخوی یا سخت دل ميبودی از اطراف تو
پراگنده ميشدند .پس از (خطاهای) ایشان درگذر و برای شان آمرزش بخواه ،و با آنها در كارها مشوره كن ،و
چون عزم كردی پس به خدا توكل نمای .واقعاً خدا متوكالن را دوست ميدارد.

نص ُركُم ِّمن ب ْع ِد ِه ۛوعلى
نص ْر ُك ُم اللَّ ُه فلا غالِب ل ُك ْم ۛ و اِن يخْ ُذ ْل ُك ْم فمن ذا الَّ ِذي ي ُ
﴿ ﴾١٦٠اِن ي ُ
اللَّ ِه ف ْليتو َّك ِل ا ْل ُم ْؤ ِمنُون
اگر خدا شما را پيروز سازد ،پس هيچکس بر شما غالب شده نميتواند .و اگر او شما را مدد نکند ،پس بعد از آن

كيست كه شما را مدد كند؟! و مسلمانان باید به خداوند توكل ورزند.

س َّما
﴿ ﴾١٦١وما كان لِنبِ ٍّي اَن ي ُغ َّل ۛ ومن ي ْغلُ ْل ياْ ِت بِما غ َّل ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ۛ ثُ َّم تُوفَّ َٰى ُك ُّل ن ْف ٍ
كسب ْت و ُه ْم لا ُي ْظل ُمون

هيچ پيامبری نيست كه چيزی را پنهان كند (یعنى خيانت كند) ،و كسيکه چيزی را (از مال غنيمت) پنهان كند

در روز بازپرس آنچه را در آن خيانت كرده ميآورد .سپس بهر كس هر آنچه را كسب كرده است داده ميشود ،و
به ایشان ستم نميشود.

﴿ ﴾١٦٢اَفمنِ اتَّبع ر ِْضوان اللَّ ِه كمن باء بِسخ ٍط ِّمن اللَّ ِه وماْوا ُه جهنَّ ُم ۛ و بِ ْئس ا ْلم ِصي ُر

آیا كسيکه خوشنودی خداوند را ميجوید مانند شخصى است كه بخشم خدا باز ميگردد؟! جای او دوزخ است ،و
چه بد جایى ست (دوزخ)؟!

ات ِعند اللَّ ِه ۛ واللَّ ُه ب ِصي ٌر بِما ي ْعملُون
﴿ُ ﴾١٦٣ه ْم درج ٌ

(هر یک از) ایشان در نزد خدا درجاتى (متفاوت) دارند ،و خداوند به آنچه ایشان ميکنند بينا است.

﴿ ﴾١٦٤لق ْد م َّن اللَّ ُه على ا ْل ُم ْؤ ِمنِين ا ِ ْذ بعث فِي ِه ْم ر ُسو ًلا ِّم ْن اَنف ُِس ِه ْم ي ْتلُو عل ْي ِه ْم اياتِ ِه ويُز ِّكي ِه ْم
و ُيعلِّ ُم ُه ُم ا ْل ِكتاب وا ْل ِح ْكمة و اِن كانُوا ِمن ق ْب ُل ل ِفي ضل ٍ
ال ُّم ِبينٍ

خداوند بيگمان بر مسلمانان منت گذاشت ،هنگاميکه به ایشان از ميان خود شان پيامبری فرستاد كه بر ایشان
آیه های خدا را ميخواند ،ایشان را پاک ميگرداند و به ایشان كتاب و حکمت مى آموزد ،اگرچه پيش ازین در
گمراهى آشکاری بودند.

﴿ ﴾١٦٥اَول َّما اَصاب ْت ُكم ُّم ِصيب ٌة ق ْد اَص ْب ُتم ِّم ْثل ْيها قُ ْل ُت ْم اَن ََّٰى َٰهذا ۛ قُ ْل ُهو ِم ْن ِعن ِد اَنف ُِس ُك ْم ۛ ا ِ َّن
اللَّه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر
آیا چون بشما مصيبتى رسيد ،در حاليکه دو چند آن مصيبت را به دشمنان رسانيدید( ،باز هم) گفتيد « این

(مصيبت) از كجا است؟ » بگو « :این از طرف خود شماست .حقا كه خداوند بر هر چيز توانا است» .

﴿ ﴾١٦٦وما اَصاب ُك ْم ي ْوم ا ْلتقى ا ْلج ْمع ِان فبِ ِا ْذ ِن اللَّ ِه و لِي ْعلم ا ْل ُم ْؤ ِمنِين

مصيبتيکه در روز روبرو شدن دو جمعيت بشما رسيد ،پس به اجازۀ خداوند بود ،تا مؤمنان را مشخص گرداند.

﴿ ﴾١٦٧و لِي ْعلم الَّ ِذين ناف ُقوا ۛ وقِيل ل ُه ْم تعال ْوا قاتِلُوا فِي سبِي ِل اللَّ ِه اَ ِو ا ْدف ُعوا ۛ قالُوا ل ْو ن ْعل ُم قِتا ًلا
َّلاتَّب ْعنا ُك ْم ۛ ُه ْم لِ ْل ُك ْف ِر ي ْومئِ ٍذ اَ ْقر ُب ِم ْن ُه ْم ل ِ ْل ِايم ِان ۛ ي ُقولُون بِاَ ْفوا ِه ِهم َّما ل ْيس فِي
قُلُو بِ ِه ْم ۛ واللَّ ُه اَ ْعل ُم بِما ي ْك ُت ُمون

و هم منافقان را مشخص گرداند ،و (چون) به منافقان گفته شد « بيایيد در راه خدا بجنگيد ،یا (الاقل) دشمن را

(از شهر خود) دفع كنيد » ،گفتند « اگر جنگ را مى دانستيم ،یقيناً از شما پيروی مى كردیم » .در آن روز
ایشان نسبت به ایمان به كفر نزدیک تر بودند .بدهن های خود چيزهایى ميگفتند كه در دل های شان نبود .و
خداوند به آنچه ميپوشانند دانا است.

﴿ ﴾١٦٨الَّ ِذين قالُوا ل ِ ِاخْ وانِ ِه ْم وقع ُدوا ل ْو اَطا ُعونا ما قُتِلُوا ۛ قُ ْل فا ْدرءُوا ع ْن اَنف ُِس ُك ُم ا ْلم ْوت اِن
كُن ُت ْم صا ِدقِين

آنها (یعنى منافقان) خود (از جهاد) باز نشستند ،و آنگاه به برادران خود گفتند « اگر از ما پيروی ميکردند كشته

نميشدند » .بگو « :اگر راست گو هستيد ،پس مرگ را از خود دفع كنيد» .

﴿ ﴾١٦٩ولا ت ْحسب َّن الَّ ِذين قُتِلُوا فِي سبِي ِل اللَّ ِه اَ ْموا ًتا ۛ ب ْل اَ ْحياءٌ ِعند ربِّ ِه ْم ُي ْرزقُون

كسانيرا كه در راه خدا كشته شده اند مرده مپندار .بلکه زنده اند و نزد پروردگار خویش روزی داده ميشوند.

﴿ ﴾١٧٠فر ِِحين بِما اتا ُه ُم اللَّ ُه ِمن ف ْضلِ ِه وي ْست ْب ِش ُرون بِالَّ ِذين ل ْم ي ْلح ُقوا بِ ِهم ِّم ْن خ ْل ِف ِه ْم اَلَّا خ ْو ٌف
عل ْي ِه ْم ولا ُه ْم ي ْحزنُون

بآنچه خدا از فضل خود به ایشان داده است شادمان اند ،و در صدد آن هستند كه به بازماندگان خویش كه تا
هنوز با ایشان پيوست نشده اند مژده بدهند ،كه برای شان ترسى نيست و نى هم ایشان اندوهگين ميشوند.

﴿ ﴾١٧١ي ْست ْب ِش ُرون بِنِ ْعم ٍة ِّمن اللَّ ِه وف ْضلٍ واَ َّن اللَّه لا ُي ِضي ُع اَ ْجر ا ْل ُم ْؤ ِم ِنين

به نعمتى از جانب پروردگار و فضل وی مژده ميدهند ،و اینکه خداوند هرگز مزد مؤمنان را ضایع نميسازد.

﴿ ﴾١٧٢الَّ ِذين ْاستجابُوا لِلَّ ِه وال َّر ُس ِ
ول ِمن ب ْع ِد ما اَصاب ُه ُم ا ْلق ْر ُح ۛ لِلَّ ِذين اَ ْحس ُنوا ِم ْن ُه ْم واتَّق ْوا اَ ْج ٌر
ع ِظي ٌم
آنهایيکه حکم خدا و پيامبر او را ،بعد ازینکه به ایشان زخم رسيد( ،نيز) اجابت كردند ،برای نيکوكاران و

پرهيزگاران شان مزدی بزرگ است.

اس ا ِ َّن النَّاس ق ْد جم ُعوا ل ُك ْم فاخْ ش ْو ُه ْم فزاد ُه ْم اِيما ًنا وقالُوا ح ْس ُبنا اللَّ ُه
﴿ ﴾١٧٣الَّ ِذين قال ل ُه ُم النَّ ُ
و نِ ْعم ا ْلو ِكي ُل
آنهایيکه چون مردم به ایشان گفتند « مردم برای (مقابلۀ) شما تجمع ورزیده اند ،از ایشان بترسيد( » .این

سخن) ایمان شان را قوی گردانيد ،و گفتند « خدا بما كافى است و بهترین كارساز» .

﴿ ﴾١٧٤فانقل ُبوا بِنِ ْعم ٍة ِّمن اللَّ ِه وف ْض ٍل لَّ ْم ي ْمس ْس ُه ْم ُسوءٌ واتَّب ُعوا ر ِْضوان اللَّ ِه ۛ واللَّ ُه ذُو ف ْض ٍل
ع ِظي ٍم

ایشان به نعمت و فصل خداوند به چنان حالتى باز گشتند كه گویى هيچ زیانى به آنها نرسيده ،و خوشى خداوند
را پيروی كردند .و خداوند صاحب فضل بزرگ است.

﴿ ﴾١٧٥اِنَّما َٰذلِ ُك ُم الشَّ ْيطا ُن يُخ ِّو ُف اَ ْو لِياء ُه فلا تخافُو ُه ْم وخاف ُِون اِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِمنِين

بيگمان این شيطان است كه هوا خواهان خود را ميترساند .از ایشان مترسيد ،بلکه از من بترسيد اگر ایمان دارید!

﴿ ﴾١٧٦ولا ي ْح ُزنك الَّ ِذين يُسارِ ُعون فِي ا ْل ُك ْف ِر ۛ اِنَّ ُه ْم لن ي ُض ُّروا اللَّه ش ْي ًئا ۛ يُرِي ُد اللَّ ُه اَ َّلا ي ْجعل
اب ع ِظي ٌم
ل ُه ْم ح ًّظا فِي ا ْلا ِخر ِة ۛ ول ُه ْم عذ ٌ
آنانى كه بکفر ميشتابند نباید ترا اندوهگين سازند .بدون شک ایشان هيچ ضرری به خدا نمى رسانند .خداوند
ميخواهد كه به ایشان از آخرت بهره ای قرار ندهد ،و برای شان عذابى بزرگ است.

اب اَلِي ٌم
﴿ ﴾١٧٧ا ِ َّن الَّ ِذين اشْ تر ُوا ا ْل ُك ْفر بِا ْل ِايم ِان لن ي ُض ُّروا اللَّه ش ْي ًئا ول ُه ْم عذ ٌ

آنانيکه كفر را به ایمان خریدند ،هيچ ضرری به خدا نميرسانند .برای شان عذابى دردناک است.

﴿ ﴾١٧٨ولا ي ْحسب َّن الَّ ِذين كف ُروا اَنَّما نُ ْملِي ل ُه ْم خ ْي ٌر لِّاَنف ُِس ِه ْم ۛ اِنَّما نُ ْملِي ل ُه ْم لِي ْزدا ُدوا
ين
اب ُّم ِه ٌ
ا ِ ْث ًما ۛول ُه ْم عذ ٌ

كافران نباید فکر كنند مهلتيکه ما به ایشان ميدهيم بخير شان است .ما به ایشان برای آن مهلت ميدهيم تا بر

گناه خویش بيفزایند .و برای شان عذابى اهانت بار است.

﴿َّ ﴾١٧٩ما كان اللَّ ُه لِيذر ا ْل ُم ْؤ ِمنِين عل َٰى ما اَن ُت ْم عل ْي ِه ح َّت َٰى ي ِميز ا ْلخبِيث ِمن ال َّط ِّي ِب ۛ وما كان
اللَّ ُه لِ ُي ْطلِع ُك ْم على ا ْلغ ْي ِب ول َٰ ِك َّن اللَّه ي ْجتبِي ِمن ُّر ُسلِ ِه من يشاءُ ۛ فا ِم ُنوا بِاللَّ ِه و ُر ُسلِ ِه ۛو اِن
تُ ْؤ ِمنُوا وتتَّ ُقوا فل ُك ْم اَ ْج ٌر ع ِظي ٌم

خداوند مؤمنان را در حالتى نميگذارد كه در آن اكنون شما قرار دارید ،تا ناپاک را از پاک جدا كند .چنان نيست
كه خداوند شما را بر اسرار غيبى آگاه مى گرداند ،مگر خداوند (به این منظور) از پيامبران خویش هر كى را
خواهد بر مى گزیند .پس به خدا و پيامبران او ایمان آرید .و اگر ایمان آرید و پرهيزگاری نمایيد ،برای شما

مزدی بزرگ است.

﴿ ﴾١٨٠ولا ي ْحسب َّن الَّ ِذين ي ْبخلُون بِما اتا ُه ُم اللَّ ُه ِمن ف ْضلِ ِه ُهو خ ْي ًرا لَّ ُهم ۛ ب ْل ُهو ش ٌّر
السماو ِ
لَّ ُه ْم ۛس ُيط َّوقُون ما ب ِخلُوا بِ ِه ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ۛ و لِلَّ ِه ِمير ُ
ض ۛ واللَّ ُه بِما ت ْعملُون
ات وا ْلاَ ْر ِ
اث َّ
خبِي ٌر

آنهایى كه بر آنچه خداوند از فضل خویش به ایشان ارزانى كرده بخل ميورزند نباید این كار را بخير خویش

پندارند ،بلکه این بزیان شان است .بزودی در روز قيامت چيزی كه بآن بخل ورزیدند طوق (گردن) شان ميگردد.
ميراث آسمانها و زمين از آن خدا است .و خدا با آنچه ميکنيد آگاه است.

﴿ ﴾١٨١لَّق ْد س ِمع اللَّ ُه ق ْول الَّ ِذين قالُوا ا ِ َّن اللَّه ف ِقي ٌر ون ْح ُن اَ ْغنِياءُ ۛ سن ْك ُت ُب ما قالُوا وق ْتل ُه ُم
ا ْلاَن ِبياء بِغ ْي ِر ح ٍّق ونقُولُ ذُوقُوا عذاب ا ْلحرِيقِ

حقا كه خداوند گفتۀ آنانى را كه گفتند « واقعاً خداوند ناداراست و ما ثروتمند هستيم » شنيد .ما بزودی سخنان
شان را و (نيز عمل شانرا مبنى بر) بناحق كشتن پيامبران مى نویسيم ،و (برای شان) ميگویيم « :بچشيد عذاب
سوزان را! »

﴿َٰ ﴾١٨٢ذلِك بِما قدَّم ْت اَ ْي ِدي ُك ْم واَ َّن اللَّه ل ْيس بِظ َّلا ٍم لِّ ْلعبِي ِد

این به سبب آن (اعمال نادرستى) است كه دستهای شما از پيش فرستاده است ،و خداوند هرگز بربندگان خود

ستمگار نيست.

﴿ ﴾١٨٣الَّ ِذين قالُوا ا ِ َّن اللَّه ع ِهد اِل ْينا اَلَّا نُ ْؤ ِمن لِر ُس ٍ
ول حتَّ َٰى ياْتِينا بِ ُق ْرب ٍان تاْ ُكلُ ُه النَّا ُر ۛ قُ ْل ق ْد
جاء ُك ْم ُر ُس ٌل ِّمن ق ْبلِي بِا ْلب ِّين ِ
ات و بِالَّ ِذي قُ ْل ُت ْم فلِم قت ْل ُت ُمو ُه ْم اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين

آنهایى كه گفتند « حقا كه خداوند از ما عهد گرفته است كه به هيچ پيامبری ایمان نياوریم ،مگر آنکه قربانيى را
به ما بياورد كه آنرا آتشى (از آسمان) بخورد » .بگو « :پيش از من (نيز) پيامبران با معجزه ها و با چيزی كه شما
خواستيد آمدند ،پس اگر بگفتۀ خود صادق هستيد ،چرا ایشان را كشتيد؟ »

﴿ ﴾١٨٤ف ِان ك َّذبُوك فق ْد ُك ِّذب ُر ُس ٌل ِّمن ق ْبلِك جاءُوا بِا ْلب ِّين ِ
ات وال ُّز ُب ِر وا ْل ِكت ِ
اب ا ْل ُمنِي ِر

پس اگر ترا تکذیب كردند ،پيامبران پيش از تو كه با معجزه ها ،موعظه ها و كتاب روشنى بخش آمدند (نيز)

تکذیب شدند.

س ذاُِق ُة ا ْلم ْو ِت ۛ و اِنَّما تُوفَّ ْون اُ ُجور ُك ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ۛ فمن ُز ْحزِح عنِ النَّارِ
﴿ُ ﴾١٨٥ك ُّل ن ْف ٍ
واُ ْد ِخل ا ْلجنَّة فق ْد فاز ۛ وما ا ْلحيا ُة ال ُّدنْيا ا ِ َّلا متا ُع ا ْل ُغ ُرورِ

هر كسى مرگ را ميچشد ،و شما بى شک مزد كامل خویش را در روز قيامت دریافت ميکنيد .پس كسيکه از

آتش دوزخ دور نگهداشته شود و به بهشت داخل ساخته شود (چنين شخصى) در واقع به مراد خویش رسيده
است ،و زندگانى این دنيا (چيزی) جز متاعى فریبنده نيست.

﴿ ﴾١٨٦ل ُت ْبل ُو َّن فِي اَ ْموالِ ُك ْم واَنف ُِس ُك ْم ولت ْسم ُع َّن ِمن الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِكتاب ِمن ق ْبلِ ُك ْم و ِمن الَّ ِذين
اَشْ ر ُكوا اَذًى كثِي ًرا ۛ و ا ِن ت ْصبِ ُروا وتتَّ ُقوا فاِ َّن َٰذلِك ِم ْن ع ْز ِم ا ْلاُ ُمورِ

بيگمان ،شما در مالهای خود و جان های خود مورد آزمون قرار مى گيرید ،و بيگمان شما از اهل كتب پيش از

خود و مشركان بدگویى بسيار ميشنوید .و اگر شکيبایى ورزید و پرهيزگاری نمایيد ،بيگمان این (كار) از امور
(شایسته و) استوار است.

س ولا ت ْك ُت ُمون ُه فنب ُذو ُه وراء ظُ ُهورِ ِه ْم
﴿ ﴾١٨٧و ا ِ ْذ اَخذ اللَّ ُه ِميثاق الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِكتاب ل ُتبيِّ ُننَّ ُه لِلنَّا ِ
واشْ تر ْوا بِ ِه ثم ًنا قلِي ًلا ۛ فبِ ْئس ما يشْ ت ُرون

و بخاطر آور وقتى كه خداوند از اهل كتاب عهد گرفت كه « آنرا برای مردم بروشنى بيان كنيد و (احکام) آنرا

پنهان ننمایيد » .پس آنرا به پشت سر خود انداختند و در بدل آن بهایى ناچيز خریدند ،و چه بد است چيزی كه
ایشان ميخرند؟!

﴿ ﴾١٨٨لا ت ْحسب َّن الَّ ِذين ي ْفر ُحون بِما اَتوا َّويُ ِح ُّبون اَن ُي ْحم ُدوا بِما ل ْم ي ْفعلُوا فلا ت ْحسب َّن ُهم بِمفاز ٍة
ِّمن ا ْلعذ ِ
اب اَلِي ٌم
اب ۛ ول ُه ْم عذ ٌ
كسانيکه به آنچه كردند مينازند و دوست دارند كه بکارهایيکه نکرده اند ستایش شوند ،پس ایشانرا مپندار كه از

عذاب بركنارند ،برای ایشان عذابى است دردناک.

السماو ِ
ض ۛ واللَّ ُه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٨٩و لِلَّ ِه ُم ْل ُك َّ
پادشاهى آسمانها و زمين از آن خداست ،و خداوند بر همه چيز تواناست.

ض واخْ تِل ِ
اف اللَّ ْي ِل وال َّنهارِ لاي ٍ
السماو ِ
ات لِّاُولِي ا ْلاَ ْلب ِ
اب
ات وا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾١٩٠ا ِ َّن فِي خ ْلقِ َّ
واقعاً در آفرینش آسمانها و زمين ،و اختالف شب و روز ،برای خردمندان نشانه ها است.

السماو ِ
ض ربَّنا
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٩١الَّ ِذين ي ْذ ُك ُرون اللَّه قِيا ًما وقُ ُعو ًدا وعل َٰى ُج ُنو بِ ِه ْم ويتف َّك ُرون فِي خ ْلقِ َّ
ما خل ْقت َٰهذا ب ِاط ًلا ُس ْبحانك ف ِقنا عذاب النَّارِ
آنهایيکه ایستاده ،نشسته ،و بر پهلوهای خویش (دراز كشيده) خداوند را یاد ميکنند ،و در (اسرار) آفرینش

آسمانها و زمين فکر ميکنند (و با خود ميگویند) « :پروردگار ما ،این (ها) را عبث نيافریده یى ،پاكى تو ،پس ما را
از آتش دوزخ نگهدار! »

﴿ ﴾١٩٢ربَّنا اِنَّك من تُد ِْخ ِل ال َّنار فق ْد اَخْ ز ْيت ُه ۛ وما لِل َّظالِ ِمين ِم ْن اَنصارٍ

پروردگارا! بيگمان هر كى را تو بدوزخ در آری ،حقا كه (او را) رسوا ساختى ،و برای ستمگران هيچ مددگاری

نيست.

﴿َّ ﴾١٩٣ربَّنا اِنَّنا س ِم ْعنا ُمنا ِد ًيا يُنا ِدي ل ِ ْل ِايم ِان اَ ْن ا ِمنُوا بِربِّ ُك ْم فامنَّا ۛ ربَّنا فا ْغ ِف ْر لنا ُذنُوبنا وك ِّف ْر عنَّا
س ِّيئاتِنا وتوفَّنا مع ا ْلا َ ْبرارِ
پروردگارا ،ما (از) دعوت گری شنيدیم كه بسوی ایمان فرا ميخواند( ،و ميگفت) كه به پروردگار خود ایمان آرید،
پس ایمان آوردیم .پروردگارا ،پس برای ما گناهان ما را ببخش ،از ما بدی های ما را بزدای ،و ما را با نيکوكاران
بميران!

﴿ ﴾١٩٤ربَّنا واتِنا ما وعدتَّنا عل َٰى ُر ُسلِك ولا تُخْ زِنا ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ۛ اِنَّك لا تُخْ لِ ُف ا ْل ِميعاد

پروردگارا ،چيزی را كه بوسيلۀ پيامبران خود بما وعده كردی عنایت فرما ،و ما را در روز قيامت رسوا مگردان،

حقا كه تو خالفِ وعده نميکنى!

﴿ ﴾١٩٥ف ْاستجاب ل ُه ْم ربُّ ُه ْم اَنِّي لا اُ ِضي ُع عمل ع ِاملٍ ِّمن ُكم ِّمن ذك ٍر اَ ْو اُنث َٰى ۛ ب ْع ُض ُكم ِّمن
ض ۛ فالَّ ِذين هاج ُروا واُخْ ِر ُجوا ِمن ِديارِ ِه ْم واُو ُذوا فِي سبِيلِي وقاتلُوا وقُتِلُوا لاُكفِّر َّن ع ْن ُه ْم
ب ْع ٍ
س ِّيئاتِ ِه ْم ولاُ ْد ِخل َّن ُه ْم ج َّن ٍ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر ثوا ًبا ِّم ْن ِعن ِد اللَّ ِه ۛ واللَّ ُه ِعند ُه ُح ْس ُن
الثَّو ِ
اب

پس خداوند (دعای) ایشانرا اجابت كرد كه « من هرگز عمل هيچ عمل كنندۀ شما را از مرد یا زن ضایع نميکنم.
بعضى شما از (جنس) بعضى است( ،شما از یک دیگرید )،پس آنانيکه هجرت كردند و از خانه های خود بيرون
رانده شدند ،و در راه من اذیت دیدند ،جنگ كردند و كشته شدند ،حقا كه من از ایشان گناهان شانرا ميزدایم ،و
ایشانرا در بهشت هایى جا ميدهم كه در زیر (درختهای) آن جوی بارها جریان دارد( ،و این) مزدی (است) از نزد
خداوند ،و نزد خداوند بهترین مزدها است.

﴿ ﴾١٩٦لا ي ُغ َّرنَّك تقلُّ ُب الَّ ِذين كف ُروا فِي ا ْلبِلا ِد

خراميدن (چند روزۀ) كفار در شهرها نباید ترا فریب دهد.

﴿ ﴾١٩٧متا ٌع قلِي ٌل ثُ َّم ماْوا ُه ْم جه َّن ُم ۛ و بِ ْئس ا ْل ِمها ُد

(این) بهره مندی اندكى است ،سپس جای بازگشت شان دوزخ ميباشد ،و چه بد جایى است (دوزخ)؟!

ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر خالِ ِدين فِيها نُ ُز ًلا ِّم ْن ِعن ِد
﴿ ﴾١٩٨ل َٰ ِكنِ الَّ ِذين اتَّق ْوا ربَّ ُه ْم ل ُه ْم جنَّ ٌ
اللَّ ِه ۛ وما ِعند اللَّ ِه خ ْي ٌر لِّ ْلاَ ْبرارِ

ولى (برعکس) برای كسانيکه از پروردگارشان ميترسند ،بهشت هایى است كه در زیر (درختهای) آنها جوی بارها
جریان دارد .در آن جا ایشان جاودانه بسر ميبرند( ،و این) مهمانيى (است) از جانب خداوند ،و آنچى در نزد

خداوند است برای نيکان بهتر است.

﴿ ﴾١٩٩و ا ِ َّن ِم ْن اَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
اب لمن يُ ْؤ ِم ُن بِاللَّ ِه وما اُنزِل اِل ْي ُك ْم وما اُنزِل اِل ْي ِه ْم خ ِاش ِعين لِلَّ ِه لا
يشْ ت ُرون بِاي ِ
ات اللَّ ِه ثم ًنا قلِي ًلا ۛ اُولَٰئِك ل ُه ْم اَ ْج ُر ُه ْم ِعند ربِّ ِه ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه سرِي ُع ا ْل ِحس ِ
اب

و یقيناً در بين اهل كتاب كسانى اند كه به خداوند و به آنچه بر شما نازل شده است ،و آنچه بر ایشان نازل شده

بطور قطع ایمان مى آورند ،در حاليکه به خدا فروتنى ميکنند .ایشان آیه های خدا را در بهای اندک نميفروشند.
برای ایشان نزد پروردگار شان مزدی است .حقا كه خداوند در حساب گرفتن سریع است.

اصبِ ُروا وصابِ ُروا ورابِ ُطوا واتَّ ُقوا اللَّه لعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحون
﴿ ﴾٢٠٠يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا ْ

ای مؤمنان ،شکيبایى ورزید ،ثابت قدم باشيد ،از مرزهای خود مراقبت كنيد .و از خدا بترسيد تا باشد كه رستگار

شوید!

==================================================================

( )۴سوره النسإ:
مدنى و دارای ( )۱۷۶آیه است و به معنى (زنان) ميباشد .چون اجکام متعلق به زنان در این سوره بسيار
است ،از این جهت آن را سوره « نسإ الکبری» و در مقابل آن سوره طالق را سوره «نسإ اقصری» ناميده اند.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

س و ِاحد ٍة وخلق ِم ْنها ز ْوجها وب َّث ِم ْن ُهما
اس اتَّ ُقوا ربَّ ُك ُم الَّ ِذي خلق ُكم ِّمن نَّ ْف ٍ
﴿ ﴾١يا اَيُّها ال َّن ُ
رِجا ًلا كثِي ًرا و نِسا ًء ۛ واتَّ ُقوا اللَّه الَّ ِذي تساءلُون بِ ِه وا ْلا َ ْرحام ۛ ا ِ َّن اللَّه كان عل ْي ُك ْم رقِي ًبا

ای مردم ،از پروردگار خود بترسيد ،ذاتى كه شما را از یک تن آفرید ،و همسر وی را از او آفرید ،و از آن مردان و

زنان بسياری را پراگنده ساخت .و از خدایى بترسيد كه به (نام) او از یکدیگر تقاضا ميکنيد ،و (از قطع رشتۀ)
ذوی االرحام (پرهيز كنيد) حقا كه خداوند بر شما مراقب است.

﴿ ﴾٢واتُوا ا ْليتام َٰى اَ ْموال ُه ْم ۛ ولا تتب َّدلُوا ا ْلخبِيث بِال َّط ِّي ِب ۛ ولا تاْ ُكلُوا اَ ْموال ُه ْم اِل َٰى اَ ْموال ِ ُك ْم ۛ اِنَّ ُه
كان ُحو ًبا كبِي ًرا

به یتيمان (چون به سن رشد رسيدند) دارایى شانرا بدهيد ،و اموال بد خود را به اموال خوب (یتيمان) تبدیل
نکنيد .و اموال ایشانرا (بوسيله مخلوط كردن) با اموال خود مخورید ،حقا كه این گناه بزرگى است.

﴿ ﴾٣و ا ِ ْن ِخ ْف ُت ْم اَلَّا تُ ْق ِس ُطوا فِي ا ْليتام َٰى ف ِ
انك ُحوا ما طاب ل ُكم ِّمن النِّسا ِء م ْثن َٰى وثُلاث
و ُرباع ۛ ف ِا ْن ِخ ْف ُت ْم اَ َّلا ت ْع ِدلُوا فو ِاحد ًة اَ ْو ما ملك ْت اَ ْيمانُ ُك ْم ۛ َٰذلِك اَ ْدن َٰى اَلَّا ت ُعولُوا

اگر ميترسيد كه در (امر) یتيمان عدالت كرده نميتوانيد ،از زنان مورد پسند خویش دو ،سه ،یا چار (زن) را نکاح

كنيد .و اگر ميترسيدید كه (بين همسران خود) عدالت برقرار كرده نميتوانيد ،پس یک زن (بگيرید) ،یا از زنانى
كه مالک آنها هستيد (استفاده كنيد) .این كار شما از ظلم و ستم بهتر جلوگيری ميکند.

﴿ ﴾٤واتُوا النِّساء صدُقاتِ ِه َّن نِ ْحل ًة ۛ ف ِان ِط ْبن ل ُك ْم عن ش ْي ٍء ِّم ْن ُه ن ْف ًسا ف ُكلُو ُه هنِي ًئا َّمرِي ًئا

برای زنان مهر شانرا بخوشى و رضایت بپردازید ،اما اگر قسمتى از آنرا بخوشى خود بشما بخشيدند از آن بخوشى

و گوارایى استفاده كنيد.

السفهاء اَ ْموال ُك ُم الَّتِي جعل اللَّ ُه ل ُك ْم قِيا ًما وا ْر ُزقُو ُه ْم فِيها واك ُْسو ُه ْم وقُولُوا ل ُه ْم ق ْو ًلا
﴿ ﴾٥ولا تُ ْؤتُوا ُّ
َّم ْع ُروفًا

و اموال خود را كه خداوند آنرا (وسيلۀ) قوام (زندگى) شما گردانيده است به بى خردان ندهيد .از آن مال ایشانرا

بخورانيد و بپوشانى ،و به ایشان سخن پسندیده بگویيد.

﴿ ﴾٦وا ْبتلُوا ا ْليتام َٰى حتَّ َٰى اِذا بل ُغوا النِّكاح فاِ ْن ان ْس ُتم ِّم ْن ُه ْم ُرشْ دًا فا ْدف ُعوا اِل ْي ِه ْم اَ ْموال ُه ْم ۛ ولا
تاْ ُكلُوها ا ِ ْسرافًا و بِدا ًرا اَن ي ْكب ُروا ۛ ومن كان غنِ ًّيا ف ْلي ْست ْع ِف ْف ۛ ومن كان ف ِقي ًرا ف ْلياْ ُك ْل
بِا ْلم ْع ُر ِ
وف ۛ ف ِاذا دف ْع ُت ْم اِل ْي ِه ْم اَ ْموال ُه ْم فاَشْ ِه ُدوا عل ْي ِه ْم ۛ وكف َٰى بِاللَّ ِه ح ِسي ًبا

و یتيمان را بيازمایيد ،تا چون بسن نکاح رسيدند ،پس در آن وقت اگر از ایشان احساس رشد كردید ،مالهای
شانرا به دسترس شان قرار دهيد ،و با اسراف و شتابزدگى از ترس اینکه مبادا بزرگ شوند (مال شانرا) خرچ

نکنيد .كسيکه توانگر است از استفادۀ آن خودداری كند ،و كسيکه نادار است از آن به شيوۀ پسندیده بخورد .و
چون دارایى شانرا بدسترس شان قرار ميدهيد بر ایشان گواه بگيرید .و خداوند در حساب گرفتن بسنده است.

يب ِّم َّما ترك ا ْلوالِد ِان وا ْلاَ ْقربُون ِم َّما
يب ِّم َّما ترك ا ْلوالِد ِان وا ْلاَ ْقربُون و لِلنِّسا ِء ن ِص ٌ
﴿ ﴾٧لِّل ِّرج ِال ن ِص ٌ
وضا
ق َّل ِم ْن ُه اَ ْو كثُر ۛ ن ِصي ًبا َّم ْف ُر ً
از آنچه از پدر ،مادر و خویشاوندان باقى ماند ،سهمى است برای مردان .و (هم) از آنچه از پدر ،مادر و

خویشاوندان باقى ماند سهمى است برای زنان .خواه (دارایى) كم باشد یا زیاد ،سهمى تعيين شده.

ين فا ْر ُزقُو ُهم ِّم ْن ُه وقُولُوا ل ُه ْم ق ْو ًلا َّم ْع ُروفًا
﴿ ﴾٨و اِذا حضر ا ْل ِق ْسمة اُولُو ا ْل ُق ْرب َٰى وا ْليتام َٰى وا ْلمسا ِك ُ

و اگر در وقت تقسيم ،خویشاوندان ،یتيمان و بى نوایان حاضر شوند ،برای ایشان از آن چيزی بدهيد .و به ایشان

سخن پسندیده بگویيد.

﴿ ﴾٩و ْليخْ ش الَّ ِذين ل ْو تر ُكوا ِم ْن خ ْل ِف ِه ْم ُذ ِّريَّ ًة ِضعافًا خافُوا عل ْي ِه ْم ف ْليتَّ ُقوا اللَّه و ْلي ُقولُوا ق ْو ًلا س ِديدًا
آنها كه اگر فرزندان ناتوانى از خود بگذارند( ،از آیندۀ آن) مى ترسند ،باید (از ستم بر یتيمان) بپرهيزند ،باید از

خدا بترسند و باید سخن راست بگویند.

﴿ ﴾١٠ا ِ َّن الَّ ِذين ياْ ُكلُون اَ ْموال ا ْليتام َٰى ظُ ْل ًما اِنَّما ياْ ُكلُون فِي ُب ُطو نِ ِه ْم نا ًرا ۛ وسي ْصل ْون س ِعي ًرا

آنهایيکه مالهای یتيمان را بظلم ميخورند ،بيگمان آتش بشکم خود ميخورند (یعنى داخل ميکنند) ،و به زودی

بآتش سوزان داخل ميشوند.

﴿ ﴾١١يُ ِ
وصي ُك ُم اللَّ ُه فِي اَ ْولا ِد ُك ْم ۛ لِل َّذك ِر ِم ْث ُل ح ِّظ ا ْلاُنثي ْينِ ۛ ف ِان ك َُّن نِسا ًء ف ْوق ا ْثنت ْينِ فل ُه َّن
ُس ِم َّما ترك اِن
ثُلُثا ما ترك ۛ و اِن كان ْت و ِاحد ًة فلها النِّ ْص ُف ۛ ولِاَبو ْي ِه لِ ُك ِّل و ِاح ٍد ِّم ْن ُهما ُّ
السد ُ
كان ل ُه ول ٌد ۛ ف ِان لَّ ْم ي ُكن لَّ ُه ول ٌد وورِث ُه اَبوا ُه ف ِلاُ ِّم ِه الثُّلُ ُث ۛ ف ِان كان ل ُه اِخْ و ٌة ف ِلاُ ِّم ِه
ُس ۛ ِمن ب ْع ِد و ِص َّي ٍة يُ ِ
وصي بِها َا ْو د ْينٍ ۛ ابا ُؤ ُك ْم واَ ْبنا ُؤ ُك ْم لا ت ْد ُرون اَيُّ ُه ْم اَ ْقر ُب ل ُك ْم
ُّ
السد ُ
ن ْف ًعا ۛ فرِيض ًة ِّمن اللَّ ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه كان علِي ًما ح ِكي ًما

خداوند شما را در مورد اوالد شما سفارش ميکند :برای مرد (سهمى) مساوی بسهم دو زن ،اگر دختران (دو یا)
زیاده از دو (مانده) باشند ،دو ثلث متروكه از ایشان است ،اگر یک دختر باقى مانده باشد پس برای او نصف است.
اگر (متوفى) از خود فرزندی گذاشته باشد ،برای هر یک از پدر و مادر او یک بر ششم ميراث (ميرسد) ،و اگر

فرزندی نگذاشته باشد و پدر و مادر یگانه بازماندگان او باشند ،مادر یک ثلث را (ميگيرد) .اگر متوفى (از خود)
برادران (یا خواهران) بجا گذارد ،مادر یک بر ششم را ميگيرد( .توزیع مال ميراث) در همه موارد بعد از ادای
(آنچه را متوفى) وصيت (كرده) و (بعد از ادای) دین صورت ميگيرد .شما نميدانيد كه پدران شما در نفع
رسانيدن بشما نزدیک تر هستند یا فرزندان شما .سهم تعيين شده ای (است) از جانب خدا ،حقا كه خداوند دانا
(و) باحکمت است.

﴿ ﴾١٢ول ُك ْم نِ ْص ُف ما ترك اَ ْزوا ُج ُك ْم اِن لَّ ْم ي ُكن لَّ ُه َّن ول ٌد ۛ ف ِان كان ل ُه َّن ول ٌد فل ُك ُم ال ُّربُ ُع ِم َّما
تركْن ۛ ِمن ب ْع ِد و ِص َّي ٍة يُ ِ
وصين بِها اَ ْو د ْينٍ ۛ ول ُه َّن ال ُّربُ ُع ِم َّما تر ْك ُت ْم اِن لَّ ْم ي ُكن لَّ ُك ْم ول ٌد ۛف ِان
وصون بِها َا ْو د ْينٍ ۛ و اِن كان ر ُج ٌل
كان ل ُك ْم ول ٌد فل ُه َّن الثُّ ُم ُن ِم َّما تر ْك ُتم ۛ ِّمن ب ْع ِد و ِص َّي ٍة تُ ُ
ُس ۛ ف ِان كانُوا اَكْثر ِمن َٰذلِك
ُيور ُث كلال ًة اَ ِو ا ْمراَ ٌة ول ُه اَ ٌخ اَ ْو اُخْ ٌت فلِ ُك ِّل و ِاح ٍد ِّم ْن ُهما ُّ
السد ُ

ف ُه ْم شُ ركاءُ فِي الثُّلُ ِث ۛ ِمن ب ْع ِد و ِص َّي ٍة يُوص َٰى بِها اَ ْو د ْينٍ غ ْير ُمضا ٍّر ۛ و ِص َّي ًة ِّمن اللَّ ِه ۛواللَّ ُه
علِي ٌم حلِي ٌم
از آنچا زنان شما از خود بجا ميگذارند ،هر گاه از ایشان اوالدی نمانده باشد نصف آن (بحيث ميراث) بشما

ميرسد .اما اگر از خود فرزندی بجا گذارند ،چهار یک (ميراث شان) از آن شما است ،البته بعد از ادای آنچه
(متوفى) وصيت كرده یا (از او) دین (مانده است) ،از آنچه شما (از خود) بجا ميگذارید .اگر از شما فرزندی نمانده
باشد قسمت زنان یک ربع است .اما اگر فرزندی از خود بجا گذارید ،بعد از ادای آنچه وصيت كرده اید و (ادای)
دین برای زنان شما هشت یک است .اگر مرد یا زنى (كه ميراث او مطرح است) كالله باشد (یعنى نى از وی مادر
و پدری مانده باشد ،و نى هم اوالدی) ولى از خود برادری یا خواهری باقى گذاشته باشد ،هر یک ازین دو شش
یک ميراث را ميگيرند ،اما اگر (برادر و خواهر باقى گذاشته شده) بيش از دو نفر باشند ،ایشان در سه یک
(ميراث) شریکند ،البته بعد از ادای آنچه متوفى وصيت كرده و بعد از (ادای) دین ،بشرط آنکه (از طریق وصيت)
(بکسى) زیانى نرسد( .این) حکمى است از جانب خدا ،و خداوند دانا (و) صاحب حلم است.

﴿ ﴾١٣تِ ْلك ُحدُو ُد اللَّ ِه ۛ ومن يُ ِط ِع اللَّه ور ُسول ُه يُد ِْخ ْل ُه جنَّ ٍ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر خالِ ِدين
فِيها ۛ و َٰذلِك ا ْلف ْو ُز ا ْلع ِظي ُم

این ها حدود خداوند است .هر كه خدا و پيامبر او را اطاعت كند ،او را به بهشت هایى داخل ميگرداند كه در زیر

(درختان) آن جوی بارها جریان دارد ،در آنجا جاودانه بسر ميبرند ،و اینست رستگاری بزرگ.

ين
﴿ ﴾١٤ومن ي ْع ِ
اب ُّم ِه ٌ
ص اللَّه ور ُسول ُه ويتع َّد ُحدُود ُه يُد ِْخ ْل ُه نا ًرا خالِدًا فِيها ول ُه عذ ٌ

و كسيکه خداوند و پيامبر او را نافرمانى كند و از حدود خدا تخطى ورزد ،او را به آتشى داخل ميگرداند كه در آن

هميشه بسر برد ،و برای او عذابى رسواكننده است.

﴿ ﴾١٥وال َّلاتِي ياْتِين ا ْلف ِ
احشة ِمن نِّساُِ ُك ْم ف ْاستشْ ِه ُدوا عل ْي ِه َّن اَ ْربع ًة ِّمن ُك ْم ۛ ف ِان ش ِه ُدوا
فاَ ْم ِس ُكو ُه َّن فِي ا ْل ُب ُي ِ
وت حتَّ َٰى يتوفَّا ُه َّن ا ْلم ْو ُت اَ ْو ي ْجعل اللَّ ُه ل ُه َّن سبِي ًلا

كسانى از زنان شما كه به اعمال فحشاء مبادرت ميورزند ،چهار مرد را از ميان خود برایشان شاهد گيرید ،و چون
(شهود) گواهى دادند ،آن زنانى را كه عليه شان گواهى داده شده است تا هنگامى به خانه ها محبوس كنيد كه
مرگ ایشانرا دریابد ،یا (اینکه) خداوند برای ایشان راهى (دیگر) مقرر نماید.

﴿ ﴾١٦واللَّذ ِان ياْتِيانِها ِمن ُك ْم فاذُو ُهما ۛ ف ِان تابا واَ ْصلحا فاَ ْعر ُِضوا ع ْن ُهما ۛ ا ِ َّن اللَّه كان ت َّوا ًبا
َّر ِحي ًما

آن دو مردی كه در ميان شما باعمال فحشاء مبادرت ورزند هر دوی شانرا مجازات كنيد .اگر ایشان توبه كنند و
اصالح شوند پس از ادامۀ مجازات شان خودداری كنيد .خداوند بيگمان توبه پذیر (و) مهربان است.

﴿ ﴾١٧اِنَّما التَّوب ُة على اللَّ ِه لِلَّ ِذين ي ْعملُون السوء بِجهال ٍة ثُم ي ُتوبُون ِمن قر ٍ َٰ
وب اللَّ ُه
َّ
ْ
ُّ
ِيب فاُولئِك ي ُت ُ
عل ْي ِه ْم ۛ وكان اللَّ ُه علِي ًما ح ِكي ًما

حقا كه (پذیرش) توبه بر خداوند برای كسانى است كه به نادانى كار های بد ميکنند ،باز بزودی توبه مينمایند،

پس توبۀ اینها را خداوند ميپذیرد ،و خداوند دانا (و) باحکمت است.

الس ِّيئ ِ
ات حتَّ َٰى اِذا حضر اَحد ُه ُم ا ْلم ْو ُت قال اِنِّي تُ ْب ُت ا ْلان
﴿ ﴾١٨ول ْيس ِت التَّ ْوب ُة لِلَّ ِذين ي ْعملُون َّ
ولا الَّ ِذين ي ُموتُون و ُه ْم ُكفَّا ٌر ۛ اُولَٰئِك اَ ْعت ْدنا ل ُه ْم عذا ًبا اَلِي ًما

توبۀ كسانى پذیرفته نميشود كه چون مرگ یکى از ایشانرا دریافت (در آنوقت) بگوید « حاال من واقعاً توبه كردم،

» و نى (توبۀ) كسانى پذیرفته ميشود كه در حال كفر زندگى را پدرود گوید .برای چنين مردمى مجازاتى بس
دردناک را آماده ساخته ایم.

ض ما
﴿ ﴾١٩يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا ي ِح ُّل ل ُك ْم اَن ت ِرثُوا النِّساء ك ْر ًها ۛ ولا ت ْع ُضلُو ُه َّن لِت ْذه ُبوا بِب ْع ِ
ات ْي ُت ُمو ُه َّن اِلَّا اَن ياْتِين بِف ِ
احش ٍة ُّمب ِّين ٍة ۛ وع ِاش ُرو ُه َّن بِا ْلم ْع ُر ِ
وف ۛ ف ِان ك ِر ْه ُت ُمو ُه َّن فعس َٰى اَن
ت ْكر ُهوا ش ْي ًئا وي ْجعل اللَّ ُه فِي ِه خ ْي ًرا كثِي ًرا

ای مؤمنان برای شما حالل نيست كه زنان را برخالف ميل شان به (حيث) ميراث بگيرید ،و نى هم ایشان را
تحت فشار قرار دهيد ،تا بدین وسيله قسمتى از مهری را كه به ایشان داده اید بازستانيد ،مگر در حالتى
(ميتوانيد آنها را زیر فشار بگيرید) كه بصورت آشکارا مرتکب عمل فحشاء شده باشند .و با زنان خویش بروشى

پسندیده رفتار كنيد .اگر از ایشان بد ميبرید ،پس ای بسا كه از چيزی بد برید و خداوند در آن خير بسياری
بگرداند.

﴿ ﴾٢٠و ا ِ ْن اَردتُّ ُم ْاستِ ْبدال ز ْو ٍج َّمكان ز ْو ٍج وات ْي ُت ْم ا ِ ْحدا ُه َّن قِنطا ًرا فلا تاْ ُخ ُذوا ِم ْن ُه ش ْي ًئا ۛاَتاْ ُخ ُذون ُه
ُب ْهتا ًنا و ا ِ ْث ًما ُّمبِي ًنا

اگر بر آن شدید كه بعوض همسر (خود) همسری دیگر بگيرید ،گرچه به همسر خود (كه مقصد طالق او را
دارید) مالى فراوان هم داده باشيد ،هيچ چيزی را از وی باز نستانيد .آیا مال را به (وسيلۀ) تهمت و (به) گناه

آشکارا ميگيرید؟

ض واَخ ْذن ِمن ُكم ِّميثاقًا غلِي ًظا
﴿ ﴾٢١وك ْيف تاْ ُخ ُذون ُه وق ْد اَ ْفض َٰى ب ْع ُض ُك ْم اِل َٰى ب ْع ٍ

و چطور آن (مال) را ميگيرید ،در حاليکه از یکدیگر كام گرفته اید و از شما (بوسيلۀ عقد نکاح) عهدی محکم

گرفته اند؟!

نك ُحوا ما نكح ابا ُؤكُم ِّمن النِّسا ِء اِلَّا ما ق ْد سلف ۛ اِنَّ ُه كان ف ِ
﴿ ﴾٢٢ولا ت ِ
احش ًة وم ْق ًتا وساء
سبِي ًلا

و زنانى را به نکاح مگيرید كه پدران شما نکاح كرده بودند ،جز آنچه گذشت ،این عمل زشت و خشم انگيز است،

و چه بد روشى.

ات
ات ا ْلاَ ِخ وبن ُ
﴿ُ ﴾٢٣ح ِّرم ْت عل ْي ُك ْم اُ َّمهاتُ ُك ْم وبناتُ ُك ْم واَخواتُ ُك ْم وع َّماتُ ُك ْم وخالاتُ ُك ْم وبن ُ
ات نِساُِ ُك ْم ورباُِ ُب ُك ُم ال َّلاتِي
ا ْلاُخْ ِت واُ َّمهاتُ ُك ُم ال َّلاتِي اَ ْرض ْعن ُك ْم واَخواتُ ُكم ِّمن ال َّرضاع ِة واُ َّمه ُ

فِي ُح ُجورِكُم ِّمن نِّساُِ ُك ُم ال َّلاتِي دخ ْل ُتم بِ ِه َّن فاِن لَّ ْم ت ُكونُوا دخ ْل ُتم بِ ِه َّن فلا ُجناح عل ْي ُك ْم
وحلاُِ ُل َا ْبناُِ ُك ُم الَّ ِذين ِم ْن َا ْصلابِ ُك ْم واَن ت ْجم ُعوا ب ْين ا ْلاُخْ ت ْينِ ا ِ َّلا ما ق ْد سلف ۛ ا ِ َّن اللَّه كان
غفُو ًرا َّر ِحي ًما

برای شما (نکاح) مادران شما ،دختران شما ،خواهران شما ،عمه های شما ،خاله های شما ،برادرزاده های شما،
خواهرزاده های شما ،مادران رضاعى شما ،خواهران رضاعى شما ،خشوهای شما ،دختر اندرهای شما كه در
آغوش شما پرورش یافته اند و از آن همسران شما پيدا شده اند كه شما از آن همسران كام گرفته اید ،حرام
است .اما اگر شما (از همسران خویش) كام نگرفته باشيد (به نکاح گرفتن دختران شان) بر شما گناهى نيست.

نکاح زنان (آن) پسران شما كه از پشت شما باشند و (به نکاح گرفتن) دو خواهر در عين وقت (نيز حرام است)
مگر آنچه در گذشته مرتکب شده باشيد .بى شک خداوند آمرزگار (و) مهربان است.

============================================================

============================================================

ات ِمن النِّسا ِء ا ِ َّلا ما ملك ْت اَ ْيمانُ ُك ْم ۛ ِكتاب اللَّ ِه عل ْي ُك ْم ۛ واُ ِح َّل ل ُكم َّما وراء
﴿ ﴾٢٤وا ْل ُم ْحصن ُ
َٰذلِ ُك ْم اَن ت ْبت ُغوا بِاَ ْموالِ ُكم ُّم ْح ِصنِين غ ْير ُمسافِ ِحين ۛ فما ْاست ْمت ْع ُتم بِ ِه ِم ْن ُه َّن فاتُو ُه َّن اُ ُجور ُه َّن
فرِيض ًة ۛ ولا ُجناح عل ْي ُك ْم فِيما تراض ْي ُتم بِ ِه ِمن ب ْع ِد ا ْلفرِيض ِة ۛ ا ِ َّن اللَّه كان علِي ًما ح ِكي ًما

همچنان (بر شما نکاح) زنان شوهردار (حرام شده است) مگر آن زنانيکه (بحيث اسير جنگى) مالک ایشان شده
اید( .اینها) حکم خداست بر شما .بجز اینها (نکاح دیگر زنها) همه برای شما حالل است ،در صورتيکه مهر شانرا
بپردازید ،آنها را به نکاح درآرید و از زنا خودداری ورزید .و چون از زنان كام جستيد ،پس مهر شانرا (بحيث یک)

فریضه بپردازید .بعد از تعيين مهر ،بر شما گناهى نيست در آنچه با رضایت كامل در بارۀ (كم و یا زیاد كردن)
بعد از تعيين مهر به آن توافق كردید .حقا كه خداوند دانا (و) صاحب حکمت است.

﴿ ﴾٢٥ومن لَّ ْم ي ْست ِط ْع ِمن ُك ْم ط ْو ًلا اَن ي ِ
ات ا ْل ُم ْؤ ِمن ِ
نكح ا ْل ُم ْحصن ِ
ات ف ِمن َّما ملك ْت اَ ْيمانُ ُكم ِّمن
ضۛف ِ
فتياتِ ُك ُم ا ْل ُم ْؤ ِمن ِ
انك ُحو ُه َّن بِ ِا ْذ ِن اَ ْهلِ ِه َّن
ات ۛ واللَّ ُه اَ ْعل ُم بِاِيمان ِ ُكم ۛ ب ْع ُض ُكم ِّمن ب ْع ٍ
واتُو ُه َّن اُ ُجور ُه َّن بِا ْلم ْع ُر ِ
ات غ ْير ُمسافِح ٍ
وف ُم ْحصن ٍ
ات ولا ُم َّت ِخذا ِت اَخْ د ٍان ۛ ف ِاذا اُ ْح ِص َّن ف ِا ْن
اَت ْين بِف ِ
احش ٍة فعل ْي ِه َّن نِ ْص ُف ما على ا ْل ُم ْحصن ِ
ات ِمن ا ْلعذ ِ
اب ۛ َٰذلِك لِم ْن خ ِشي ا ْلعنت

ِمن ُك ْم ۛ واَن ت ْصبِ ُروا خ ْي ٌر لَّ ُك ْم ۛ واللَّ ُه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

اگر كسى از شما توان آنرا ندارد كه زنان (آزاد) پاكدامن مسلمان را نکاح كند ،ميتوانيد از دختران جوان مسلمان
كه ایشانرا مالک شده اید (به نکاح بگيرید) .و خداوند به ایمان شما داناتر است .شما از یکدیگر هستيد (چه برده
باشيد و چه آزاد) ،ایشانرا به اجازۀ كسان شان نکاح كنيد و مهر آنها را بوجه مناسب بپردازید( ،در حاليکه) باعفت
باشند نه آنکه به فحشاء متوسل شوند ،و نه هم دوستان نهانى بگيرند .و چون در قيد نکاح در آورده شدند ،اگر به
فحشاء پرداختند ،مجازات شان نيمۀ مجازات زنان آزاد است .این (اجازه نکاح كنيز) برای كسى از شما است كه
از فجور بترسد .و اگر صبر كنيد ،این برای شما بهتر است ،و خداوند آمرزگار (و) مهربان است.

﴿ ﴾٢٦يُرِي ُد اللَّ ُه لِ ُيبيِّن ل ُك ْم وي ْه ِدي ُك ْم ُسنن الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ُك ْم ويتُوب عل ْي ُك ْم ۛ واللَّ ُه علِي ٌم ح ِكي ٌم
خداوند ميخواهد كه برای شما روشهای كسانى را كه پيش از شما بوده اند روشن كند و نشان بدهد و شما را

ببخشاید ،خداوند دانا (و) صاحب حکمت است.

﴿ ﴾٢٧واللَّ ُه ُيرِي ُد اَن يتُوب عل ْي ُك ْم ويُرِي ُد الَّ ِذين يتَّبِ ُعون الشَّ هو ِ
ات اَن ت ِميلُوا م ْي ًلا ع ِظي ًما

خداوند ميخواهد كه توبۀ شما را بپذیرد( ،ولى) كسانى كه از شهوات پيروی ميکنند ميخواهند كه شما بسيار

منحرف شوید.

﴿ ﴾٢٨يُرِي ُد اللَّ ُه اَن يُخفِّف عن ُك ْم ۛ و ُخلِق ا ْل ِانسا ُن ض ِعيفًا

خداوند ميخواهد بار شما را سبک گرداند ،و انسان ضعيف آفریده شده است.

ض
﴿ ﴾٢٩يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا تاْ ُكلُوا اَ ْموال ُكم ب ْين ُكم بِا ْلب ِاط ِل اِلَّا اَن ت ُكون تِجار ًة عن ترا ٍ
ِّمن ُك ْم ۛ ولا ت ْق ُتلُوا اَنفُس ُك ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه كان بِ ُك ْم ر ِحي ًما

ای مؤمنان دارایى خود را در ميان خویش به ناحق مخورید ،بلکه باید باساس تجارتى باشد كه بارضایت شما

صورت گيرد .و خویشتن را مکشيد .حقا كه خداوند بشما مهربان است.

﴿ ﴾٣٠ومن ي ْفع ْل َٰذلِك ُعدْوانًا وظُ ْل ًما فس ْوف نُ ْصلِي ِه نا ًرا ۛ وكان َٰذلِك على اللَّ ِه ي ِسي ًرا

اگر كسى این كار را به ناحق و از روی ستم بکند ،بزودی ما او را بآتش مى افگنيم ،و این (كار) برای خداوند

آسان است.

﴿ ﴾٣١اِن ت ْجتنِ ُبوا كباُِر ما تُ ْنه ْون ع ْن ُه نُك ِّف ْر عن ُك ْم سيِّئاتِ ُك ْم ونُد ِْخ ْل ُكم ُّمدْخ ًلا كرِي ًما

اگر شما از گناهان كبيره ایکه از ارتکاب آنها نهى شده اید اجتناب ورزید ،گناهان شما را از شما مى زدایيم ،و

شما را بمقامى گرامى داخل ميکنيم.

يب ِّم َّما اكْتس ُبوا ۛ و لِلنِّسا ِء
﴿ ﴾٣٢ولا تتمنَّ ْوا ما ف َّضل اللَّ ُه بِ ِه ب ْعض ُك ْم عل َٰى ب ْع ٍ
ض ۛ لِّل ِّرج ِال ن ِص ٌ
يب ِّم َّما اكْتس ْبن ۛ و ْاساَلُوا اللَّه ِمن ف ْضلِ ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه كان بِ ُك ِّل ش ْي ٍء علِي ًما
ن ِص ٌ

برتری هایى را كه خداوند به بعض شما نسبت به بعض دیگر ارزانى كرده آرزو مبرید .مردان از چيزی كسب كرده
اند بهره ور ميشوند ،و زنان از چيزی كه كسب كرده اند بهره ور ميشوند .و از خداوند ،از فضل و احسان او

بخواهيد .حقا كه خداوند بهمه چيز دانا است.

﴿ ﴾٣٣و لِ ُك ٍّل جع ْلنا موالِي ِم َّما ترك ا ْلوالِد ِان وا ْلاَ ْقربُون ۛ والَّ ِذين عقد ْت اَ ْيمانُ ُك ْم فاتُو ُه ْم
ن ِصيب ُه ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه كان عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ش ِهيدًا

برای هر كس از آنچه مادران ،پدران و اقارب از دارایى خود گذاشته اند وارثانى قرار داده ایم ،و (نيز) بکسانى كه
با ایشان عهد بسته اید .پس حصه هر كدام شان را بدهيد ،حقا كه خداوند بر هر چيز گواه است.

ض و بِما اَنف ُقوا ِم ْن
﴿ ﴾٣٤ال ِّرجالُ ق َّوا ُمون على النِّسا ِء بِما ف َّضل اللَّ ُه ب ْعض ُه ْم عل َٰى ب ْع ٍ
ات لِّ ْلغ ْي ِب بِما ح ِفظ اللَّ ُه ۛ وال َّلاتِي تخافُون نُشُ وز ُه َّن
ات حافِظ ٌ
ات قانِت ٌ
الصالِح ُ
اَ ْموالِ ِه ْم ۛف َّ
ف ِع ُظو ُه َّن وا ْه ُج ُرو ُه َّن فِي ا ْلمض ِ
اض ِربُو ُه َّن ۛ ف ِا ْن اَط ْعن ُك ْم فلا ت ْب ُغوا عل ْي ِه َّن س ِبي ًلا ۛ ا ِ َّن اللَّه
اج ِع و ْ
كان علِ ًّيا كبِي ًرا

مردان سرپرست زنان اند (یعنى بر زنان تسلط دارند) ،از سبب اینکه خداوند بعض را بر بعض برتری داده است ،و

(نيز) به این سبب كه از مال های خود خرج ميکنند .پس زنان نيکوكار فرمان بردارند ،و در غياب (شوهر خود
مال و آبروی او را) به نگهبانى خدا پاسداری ميکنند .و زنانيکه از بدخویى شان ميترسيد ،پس آنها را (نخست)

نصيحت كنيد ،و (باز) ایشان را در بستری جدا (از بستر خویش) قرار دهيد( ،باز) ایشان را (به آهستگى) بزنيد .به
اینترتيب اگر ایشان شما را فرمان بردند ،پس راهى (برای الزام) بر ایشان مجویيد .حقا كه خداوند بلند (مرتبه و)
بزرگ است.

احا يُوفِّقِ
﴿ ﴾٣٥و ا ِ ْن ِخ ْف ُت ْم ِشقاق ب ْينِ ِهما فا ْبعثُوا حك ًما ِّم ْن اَ ْهلِ ِه وحك ًما ِّم ْن اَ ْهلِها اِن يُرِيدا ا ِ ْصل ً
اللَّ ُه ب ْين ُهما ۛ ا ِ َّن اللَّه كان علِي ًما خ ِبي ًرا
اگر از اختالف بين شان ترسيدید ،پس حَکَمى از وابستگان مرد و حکمى از وابستگان زن بفرستيد ،اگر ارادۀ
اصالح داشته باشند ،خداوند بين شان موافقت مى آرد .حقا كه خداوند دانا (و) آگاه است.

﴿ ﴾٣٦وا ْع ُب ُدوا اللَّه ولا تُشْ ِر ُكوا بِ ِه ش ْي ًئا ۛ و بِا ْلوالِد ْينِ ا ِ ْحسا ًنا و بِ ِذي ا ْل ُق ْرب َٰى وا ْليتام َٰى وا ْلمسا ِكينِ
الص ِ
اح ِب بِا ْلج ِ
السبِي ِل وما ملك ْت اَ ْيمانُ ُك ْم ۛ ا ِ َّن
وا ْلجارِ ِذي ا ْل ُق ْرب َٰى وا ْلجارِ ا ْل ُجنُ ِب و َّ
نب وا ْبنِ َّ
اللَّه لا ُي ِح ُّب من كان ُمخْ تا ًلا ف ُخو ًرا

و خدا را پرستش كنيد و به او چيزی را شریک مياورید ،و با پدر و مادر خویش نيکویى ورزید و (نيز) با
خویشاوندان ،یتيمان ،نيازمندان ،همسایگانِ خویشاوند ،همسایگانِ بيگانه ،همنشين نزدیک ،وامانده در راه و به

برده هایيکه مالک شان هستيد .حقا كه خداوند متکبر خودستا را دوست ندارد.

﴿ ﴾٣٧الَّ ِذين ي ْبخلُون وياْ ُم ُرون النَّاس بِا ْل ُبخْ ِل وي ْك ُت ُمون ما اتا ُه ُم اللَّ ُه ِمن ف ْضلِ ِه ۛ واَ ْعت ْدنا لِ ْلكافِرِين
عذا ًبا ُّم ِهي ًنا

آنهایيکه بخل مى ورزند و مردم را به بخل فرا ميخوانند ،و آنچه را خداوند از فضل خویش به آنها عطاء كرده

است پنهان ميکنند ،بيگمان ما برای كافران عذابى اهانت آميز مهيا ساخته ایم.

س ولا ُي ْؤ ِم ُنون بِاللَّ ِه ولا بِا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر ۛ ومن ي ُكنِ الشَّ ْيطا ُن
﴿ ﴾٣٨والَّ ِذين ُين ِفقُون اَ ْموال ُه ْم رُِاء ال َّنا ِ
ل ُه قرِي ًنا فساء قرِي ًنا

و آنهایيکه دارایى شانرا (ریاكارانه) مصرف ميکنند تا (آنرا) بمردم نشان دهند ،و نى به خداوند و نى هم به روز
آخرت ایمان دارند ،كسيکه شيطان یار او باشد ،پس چه بد یاری است (شيطان)؟!

﴿ ﴾٣٩وماذا عل ْي ِه ْم ل ْو امنُوا بِاللَّ ِه وا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر واَنف ُقوا ِم َّما رزق ُه ُم اللَّ ُه ۛ وكان اللَّ ُه بِ ِه ْم علِي ًما

و آیا چه (زیانى) بر آنها (وارد) ميشد اگر به خدا و روز آخرت ایمان مى آوردند ،و از آنچه خداوند به ایشان روزی

نموده خرج ميکردند ،و خداوند به (حال) ایشان دانا است.

﴿ ﴾٤٠ا ِ َّن اللَّه لا ي ْظلِ ُم ِم ْثقال ذ َّر ٍة ۛ و اِن ت ُك حسن ًة ُيض ِاع ْفها ويُ ْؤ ِت ِمن لَّ ُد ْن ُه اَ ْج ًرا ع ِظي ًما

حقا كه خداوند بقدر ذره ای (هم) ظلم نميکند ،اگر (عمل) نيکى باشد آنرا دوچندان ميگرداند ،و از نزد خود

مزدی بزرگ ميدهد.

﴿ ﴾٤١فك ْيف اِذا ِج ْئنا ِمن ُك ِّل اُ َّم ٍة بِش ِهي ٍد و ِج ْئنا بِك عل َٰى َٰه ُؤلا ِء ش ِهيدًا
چگونه خواهد بود آنگاه كه ما از هر قوم گواهى بياوریم ،و ترا گواه بر اینها بياوریم.

ض ولا ي ْك ُت ُمون اللَّه ح ِدي ًثا
﴿ ﴾٤٢ي ْومئِ ٍذ يو ُّد الَّ ِذين كف ُروا وعص ُوا ال َّر ُسول ل ْو تُس َّوىَٰ بِ ِه ُم ا ْلاَ ْر ُ

در آنروز آنانيکه كافرند و پيامبر را نافرمانى كردند( ،آرزو ميکنند) ایکاش زمين با ایشان یکسان ميشد ،و ایشان
هرگز سخنى را از خداوند پوشانيده نميتوانند.

الصلاة واَن ُت ْم ُسكارىَٰ حتَّ َٰى ت ْعل ُموا ما تقُولُون ولا ُج ُن ًبا اِلَّا
﴿ ﴾٤٣يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا ت ْقر ُبوا َّ
عابِرِي سبِي ٍل ح َّت َٰى تغْت ِسلُوا ۛ و اِن كُن ُتم َّم ْرض َٰى اَ ْو عل َٰى سف ٍر اَ ْو جاء اَح ٌد ِّمن ُكم ِّمن ا ْلغاُ ِ ِط اَ ْو
لام ْس ُت ُم النِّساء فل ْم ت ِج ُدوا ما ًء فتي َّم ُموا ص ِعيدًا ط ِّي ًبا فا ْمس ُحوا بِ ُو ُجو ِه ُك ْم واَ ْي ِدي ُك ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه كان
ع ُف ًّوا غفُو ًرا

ای مؤمنان ،در حاليکه نشه هستيد به نماز نزدیگ مشوید ،تا هر آنچه را ميگویيد بدانيد ،و نى هم در حال

جنابت (بنماز نزدیک شوید) ،مگر آنکه عبور كننده از راه (یعنى مسافر) باشيد ،تا اینکه غسل نمایيد .اگر مریض
یا به سفر بودید ،یا یکى از شما از قضای حاجت آمد ،یا با زنان مباشرت ورزیدند ،و آب نيافتيد ،پس بخاک پاک
تيمم كنيد( ،به این ترتيب كه) با آن روها و دستهای خود را مسح كنيد .خداوند بيگمان بخشایشگر (و) آمرزگار
است.

﴿ ﴾٤٤اَل ْم تر اِلى الَّ ِذين اُوتُوا ن ِصي ًبا ِّمن ا ْل ِكت ِ
السبِيل
اب يشْ ت ُرون َّ
الضلالة ويُرِيدُون اَن ت ِضلُّوا َّ

آیا بسوی كسانى ندیدی كه برای شان بهره از كتاب داده شده بود؟ ایشان گمراهى را ميخرند و ميخواهند شما

(نيز) گمراه شوید.

﴿ ﴾٤٥واللَّ ُه اَ ْعل ُم بِاَ ْعداُِ ُك ْم ۛ وكف َٰى بِاللَّ ِه و لِ ًّيا وكف َٰى بِاللَّ ِه ن ِصي ًرا

خداوند به (حال) دشمنان شما داناتر است ،خداوند بحيث كارساز بسنده است و خداوند بحيث مددگار بسنده

است.

﴿ِّ ﴾٤٦من الَّ ِذين ها ُدوا يُح ِّرفُون ا ْلكلِم عن َّمو ِ
اض ِع ِه وي ُقولُون س ِم ْعنا وعص ْينا و ْاسم ْع غ ْير ُم ْسم ٍع
ور ِاعنا ل ًّيا بِاَ ْل ِسنتِ ِه ْم وط ْع ًنا فِي الدِّينِ ۛ ول ْو اَنَّ ُه ْم قالُوا س ِم ْعنا واَط ْعنا و ْاسم ْع وان ُظ ْرنا لكان خ ْي ًرا
لَّ ُه ْم واَ ْقوم ول َٰ ِكن لَّعن ُه ُم اللَّ ُه بِ ُك ْف ِر ِه ْم فلا يُ ْؤ ِم ُنون اِلَّا قلِي ًلا
از یهودیان كسانى هستند كه كلمات را از جاهای (درست) آنها تحریف كرده ميگویند « ميشنویم و نافرمانى

ميکنيم » .و بشنو كه هرگز شنوانده نشوی .و با پيچانيدن زبانهای خویش طعنه زنان بدین (ميگویند) « راعنا» .
اما اگر ایشان ميگفتند « :ميشنویم و فرمان ميبریم » و « بشنو و بسوی ما نظر كن » (این كار) برای شان بهتر و
مناسب تر ميبود ،مگر خداوند به ایشان به سبب كفر شان لعنت كرد ،پس ایمان نمى آورند مگر تعداد كم ایشان.

﴿ ﴾٤٧يا اَيُّها الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِكتاب ا ِم ُنوا بِما ن َّز ْلنا ُمص ِّدقًا لِّما مع ُكم ِّمن ق ْب ِل اَن نَّ ْط ِمس ُو ُجو ًها
الس ْب ِت ۛ وكان اَ ْم ُر اللَّ ِه م ْف ُعو ًلا
فن ُر َّدها عل َٰى اَ ْدبارِها اَ ْو ن ْلعن ُه ْم كما لعنَّا اَ ْصحاب َّ

ای كسانيکه بشما كتاب داده شده است ،به آنچى ما نازل كردیم و تصدیق كنندۀ كتابى است كه با شما است

ایمان آرید ،پيش از اینکه (صورت) روهای (بعضى از شما) را محو كنيم ،و آنها را بر پشت سر بگردانيم ،یا آنها را
لعنت كنيم چنانچه اهلِ « سبت » (نقض كنندگان مقررات شنبه) را لعنت كردیم ،و فرمان خدا حتماً عملى
شدنى است.

﴿ ﴾٤٨ا ِ َّن اللَّه لا ي ْغ ِف ُر اَن يُشْ رك بِ ِه وي ْغ ِف ُر ما ُدون َٰذلِك لِمن يشاءُ ۛ ومن ُيشْ ر ِْك بِاللَّ ِه فق ِد ا ْفترىَٰ
ا ِ ْث ًما ع ِظي ًما

خداوند هرگز این را نمى آمرزد كه به او شریک آورده شود ،و جز این (هر گناهى را) برای هر كسيکه بخواهد مى

آمرزد .و كسيکه به خدا شریک آرد ،بيگمان (با این افتریٰ) گناه بزرگى را مرتکب شده است.

﴿ ﴾٤٩اَل ْم تر اِلى الَّ ِذين يُزكُّون اَنفُس ُهم ۛ ب ِل اللَّ ُه ُيزكِّي من يشاءُ ولا ُي ْظل ُمون فتِي ًلا

آیا بسوی كسانى ندیدی كه نفس خویش را تزكيه ميکنند؟ بلکه خداوند هر كسى را بخواهد پاک ميگرداند و به

ایشان كمترین ستمى نميشود.

﴿ ﴾٥٠ان ُظ ْر ك ْيف ي ْفت ُرون على اللَّ ِه ا ْلك ِذب ۛ وكف َٰى بِ ِه ا ِ ْث ًما ُّمبِي ًنا

ببين ،چطور ایشان بر خداوند این دروغ را افتریٰ ميکنند؟! و این (امر بحيث) گناه آشکار بسنده است.

اب يُ ْؤ ِمنُون بِا ْل ِج ْب ِت والطَّا ُغ ِ
﴿ ﴾٥١اَل ْم تر اِلى الَّ ِذين اُوتُوا ن ِصي ًبا ِّمن ا ْل ِكت ِ
وت وي ُقولُون لِلَّ ِذين كف ُروا
َٰه ُؤلا ِء اَ ْهدىَٰ ِمن الَّ ِذين ام ُنوا سبِي ًلا
آیا بسوی كسانى ندیدی كه به ایشان بهره ای از كتاب داده شد :به « جبت » و « طاغوت » ميگروند (یعنى به

بتها و شيطان تعظيم ميکنند) و به كافران ميگویند كه ایشان نسبت به مسلمانان رهياب تر اند؟!

﴿ ﴾٥٢اُولَٰئِك الَّ ِذين لعن ُه ُم اللَّ ُه ۛ ومن ي ْلعنِ اللَّ ُه فلن ت ِجد ل ُه ن ِصي ًرا

آنها كسانى اند كه خداوند ایشان را لعنت كرده است ،و كسى را كه خداوند لعنت كند ،هرگز برای او مددگاری

نمى یابى.

﴿ ﴾٥٣اَ ْم ل ُه ْم ن ِصي ٌب ِّمن ا ْل ُم ْل ِك ف ِاذًا َّلا ُي ْؤتُون النَّاس ن ِقي ًرا

آیا ایشان را در پادشاهى (و یا قدرت) سهمى است؟ پس درین صورت كمترین چيزی بمردم نميدهند.

﴿ ﴾٥٤اَ ْم ي ْح ُسدُون ال َّناس عل َٰى ما اتا ُه ُم اللَّ ُه ِمن ف ْضلِ ِه ۛ فق ْد ات ْينا ال ا ِ ْبرا ِهيم ا ْل ِكتاب وا ْل ِح ْكمة
وات ْينا ُهم ُّم ْل ًكا ع ِظي ًما

یا بمردم بسبب آنچه خداوند به ایشان از فضل خود داده حسد ميورزند ،در حاليکه ما به آل ابراهيم كتاب و
حکمت را داده و به ایشان سلطنت عظيم ارزانى داشتيم.

﴿ ﴾٥٥ف ِم ْن ُهم َّم ْن امن بِ ِه و ِم ْن ُهم َّمن ص َّد ع ْن ُه ۛ وكف َٰى بِجهنَّم س ِعي ًرا

پس بعضى از ایشان بآن ایمان آوردند و بعضى از ایشان از وی روی برگردانيدند ،و دوزخ به حيث آتشى فروزان

بسنده است.

﴿ ﴾٥٦ا ِ َّن الَّ ِذين كف ُروا بِاياتِنا س ْوف نُ ْصلِي ِه ْم نا ًرا ُكلَّما ن ِضج ْت ُجلُو ُد ُهم ب َّد ْلنا ُه ْم ُجلُو ًدا غ ْيرها
لِي ُذوقُوا ا ْلعذاب ۛ ا ِ َّن اللَّه كان عزِي ًزا ح ِكي ًما
آنانى را كه آیات ما را تکذیب كردند بزودی در آتش مى افگنيم ،هر باری كه پوست بدن شان بسوزد آنرا به

پوست دیگری تبدیل ميکنيم تا عذاب را بچشند ،حقا كه خداوند صاحب قدرت منيع (و) باحکمت است.

ات س ُند ِْخلُ ُه ْم جنَّ ٍ
الصالِح ِ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر خالِ ِدين فِيها
﴿ ﴾٥٧والَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ
اج ُّمط َّهر ٌة ۛ ونُد ِْخلُ ُه ْم ِظ ًّلا ظلِي ًلا
اَبدًا ۛ لَّ ُه ْم فِيها اَ ْزو ٌ

كسانيکه ایمان آورده اند و كارهای شایسته انجام دادند ،ما بزودی ایشان را در بهشت هایى راه ميدهيم كه در
زیر (درختان) آنها جوی بارها جاری است ،در آن جاودانه بسر ميبرند ،و در آنجا برای ایشان همسران پاكيزه
ميباشد ،ایشان را در سایۀ پاینده جا ميدهيم.

﴿ ﴾٥٨ا ِ َّن اللَّه ياْ ُم ُر ُك ْم اَن تُؤ ُّدوا ا ْلاَمان ِ
س اَن ت ْح ُك ُموا
ات اِل َٰى اَ ْهلِها و اِذا حك ْم ُتم ب ْين النَّا ِ
بِا ْلعد ِْل ۛ ا ِ َّن اللَّه نِ ِع َّما ي ِع ُظ ُكم بِ ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه كان س ِمي ًعا ب ِصي ًرا

خداوند به شما امر ميکند كه امانت ها را به اهل آنها بسپارید ،و چون بين مردم حکميت ميکنيد ،قضاوت عادالنه
بنمایيد .حقا كه خداوند بشما پند و اندرزهای خوبى ميدهد .بيشک كه خداوند شنوا (و) بينا است.

﴿ ﴾٥٩يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اَ ِطي ُعوا اللَّه واَ ِطي ُعوا ال َّر ُسول واُولِي ا ْلاَ ْم ِر ِمن ُك ْم ۛ ف ِان تناز ْع ُت ْم فِي ش ْي ٍء
ف ُر ُّدو ُه اِلى اللَّ ِه وال َّر ُس ِ
ول اِن كُن ُت ْم تُ ْؤ ِم ُنون بِاللَّ ِه وا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر ۛ َٰذلِك خ ْي ٌر واَ ْحس ُن تاْوِي ًلا
ای مؤمنان! خدا را فرمان برید و پيامبر را فرمان برید ،و كسانى از قوم خود را (فرمان برید) كه اولى االمر

شمایند .هرگاه بر چيزی در ميان خود اختالف ورزیدید آنرا به خداوند و پيامبر او ارجاع كنيد ،اگر به خداوند و
بروز آخرت ایمان دارید ،این كار بهتر و نيک فرجام تر است.

﴿ ﴾٦٠اَل ْم تر اِلى الَّ ِذين ي ْز ُع ُمون اَنَّ ُه ْم ام ُنوا بِما اُنزِل اِل ْيك وما اُنزِل ِمن ق ْبلِك ُيرِيدُون اَن يتحاك ُموا
اِلى الطَّا ُغ ِ
وت وق ْد اُ ِم ُروا اَن ي ْك ُف ُروا بِ ِه ويُرِي ُد الشَّ ْيطا ُن اَن ُي ِضلَّ ُه ْم ضلا ًلا ب ِعيدًا

آیا بسوی كسانى ندیدی كه گمان ميکنند به آنچه به تو و به كسان پيش از تو نازل شده ایمان دارند ،در حاليکه
ميخواهند حکميت را به شيطان محول كنند؟ با اینکه به ایشان حکم شده تا از پيروی شيطان خودداری ورزند،
شيطان ميخواهد كه ایشانرا در نهایت گمراهى قرار دهد.

﴿ ﴾٦١و اِذا قِيل ل ُه ْم تعال ْوا اِل َٰى ما اَنزل اللَّ ُه و اِلى ال َّر ُس ِ
ول راَ ْيت ا ْل ُمنافِ ِقين ي ُصدُّون عنك ُصدُو ًدا

و چون به ایشان گفته شود « به سوی آنچه خداوند نازل گردانيده و بسوی پيامبر بيایيد » ،منافقان را مى بينى
كه روی خود را از تو (با كينه توزی) ميگردانند.

﴿ ﴾٦٢فك ْيف اِذا اَصاب ْت ُهم ُّم ِصيب ٌة بِما قدَّم ْت اَ ْي ِدي ِه ْم ثُ َّم جاءُوك ي ْحلِفُون بِاللَّ ِه ا ِ ْن اَر ْدنا ا ِ َّلا ا ِ ْحسانًا
وت ْوفِيقًا
پس چطور است وقتيکه بمصيبتى برسند كه از پيش بدست خود انجام داده اند ،سپس پيش تو بيایند (و) به

خداوند سوگند یاد كنند كه « مقصد ما جز نيکى و موافقت چيزی دیگر نبوده است » ؟!

َٰ
ِض ع ْن ُه ْم و ِع ْظ ُه ْم وقُل لَّ ُه ْم فِي اَنف ُِس ِه ْم ق ْو ًلا
﴿ ﴾٦٣اُولئِك الَّ ِذين ي ْعل ُم اللَّ ُه ما فِي قُلُو بِ ِه ْم فاَ ْعر ْ
بلِيغًا

ایشان كسانى اند كه خداوند آنچه در دلهای شان است ميداند ،لذا از ایشان اعراض كن ،آنها را پند بده ،و به

ایشان در حق خودشان سخن مؤثری بگوی!

﴿ ﴾٦٤وما اَ ْرس ْلنا ِمن َّر ُس ٍ
ول اِلَّا لِ ُيطاع بِ ِا ْذ ِن اللَّ ِه ۛ ول ْو اَنَّ ُه ْم اِذ ظَّل ُموا اَنفُس ُه ْم جاءُوك ف ْاستغْف ُروا
اللَّه و ْاستغْفر ل ُه ُم ال َّر ُسولُ لوج ُدوا اللَّه ت َّوا ًبا َّر ِحي ًما

ما هيچ پيامبری را نفرستادیم مگر برای اینکه مطابق بفرمان خدا از او اطاعت شود .اگر آنها هنگاميکه بخود ظلم
كرده بودند به نزد تو مى آمدند ،و آمرزش خدا را طلب ميکردند ،و پيامبر برای شان آمرزش مى طلبيد ،واقعاً

خدا را توبه پذیر (و) مهربان مى یافتند.

﴿ ﴾٦٥فلا وربِّك لا ُي ْؤ ِم ُنون ح َّت َٰى ُيح ِّك ُموك فِيما شجر ب ْين ُه ْم ثُ َّم لا ي ِج ُدوا فِي اَنف ُِس ِه ْم حر ًجا ِّم َّما
قض ْيت ويُسلِّ ُموا ت ْسلِي ًما

اما نخير ،به پروردگار تو سوگند كه ایشان ایمان نمى آورند (یعنى مؤمن راستين شمرده نميشوند) تا ترا در تمام

منازعات خود حَکَم سازند ،و سپس در برابر فيصله های تو هيچ احساس دلتنگى نکنند ،و (به این فيصله ها)
باكمال انقياد تسليم شوند.

﴿ ﴾٦٦ول ْو اَنَّا كت ْبنا عل ْي ِه ْم اَ ِن ا ْق ُتلُوا اَنفُس ُك ْم اَ ِو اخْ ُر ُجوا ِمن ِديارِكُم َّما فعلُو ُه ا ِ َّلا قلِي ٌل ِّم ْن ُه ْم ۛول ْو
اَنَّ ُه ْم فعلُوا ما يُوع ُظون بِ ِه لكان خ ْي ًرا لَّ ُه ْم واَش َّد ت ْثبِي ًتا

اگر ما به ایشان (بمانند امت های پيش) امر ميکردیم كه خود را بکشيد یا از وطن خود بيرون شوید ،این كار را
نمى كردند مگر عدۀ محدودی از ایشان .اما اگر ایشان آنچه را برای شان پند داده ميشود (واقعاً) انجام دهند ،حقا
كه این برای شان بهتر است و باعث تقویت (ایمان) شان ميگردد.

﴿ ﴾٦٧و اِذًا َّلات ْينا ُهم ِّمن لَّ ُدنَّا اَ ْج ًرا ع ِظي ًما

و در آنصورت البته برای شان از نزد خود مزدی بزرگ ميدادیم.

﴿ ﴾٦٨ولهد ْينا ُه ْم ِصرا ًطا ُّم ْست ِقي ًما

و بيشک به آنها راه راست را نشان ميدادیم.

الصدِّي ِقين والشُّ هدا ِء
﴿ ﴾٦٩ومن ُي ِط ِع اللَّه وال َّر ُسول فاُولَٰئِك مع الَّ ِذين اَنْعم اللَّ ُه عل ْي ِهم ِّمن ال َّنبِ ِّيين و ِّ
الصالِ ِحين ۛ وح ُسن اُولَٰئِك رفِيقًا
و َّ
و كسيکه خداوند و پيامبر او را فرمان بَرَد ،پس او در زمرۀ كسانى است كه خداوند برایشان نعمت هایى ارزانى
كرده است ،از پيامبران ،صدیقان ،شهيدان و راستکاران؛ و چه دوستان نيکویى!

﴿َٰ ﴾٧٠ذلِك ا ْلف ْض ُل ِمن اللَّ ِه ۛ وكف َٰى بِاللَّ ِه علِي ًما

این است فضلى از جانب خداوند و خداوند بحيث دانا بسنده است.

﴿ ﴾٧١يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا ُخ ُذوا ِح ْذر ُك ْم فان ِف ُروا ثُب ٍ
ات اَ ِو ان ِف ُروا ج ِمي ًعا

ای مؤمنان ،آمادگى خود را (در برابر دشمن) بگيرید ،و (با در نظرداشت شرایط به جهاد) گروه گروه بيرون شوید

یا همه یکجا بيرون شوید.

﴿ ﴾٧٢و ا ِ َّن ِمن ُك ْم لمن لَّ ُيبطِّئ َّن ف ِا ْن اَصاب ْت ُكم ُّم ِصيب ٌة قال ق ْد اَنْعم اللَّ ُه عل َّي ا ِ ْذ ل ْم اَكُن َّمع ُه ْم
ش ِهيدًا
یقيناً در بين شما كسى هست كه آهنگ جهاد را بطى ميسازد ،اگر بشما مصيبتى عاید شود ميگوید « خداوند بر
من منت نهاد كه در ميان ایشان حاضر نبودم» .

ُنت مع ُه ْم
﴿ ﴾٧٣ولئِ ْن اَصاب ُك ْم ف ْض ٌل ِّمن اللَّ ِه ليقُول َّن كاَن لَّ ْم ت ُكن ب ْين ُك ْم وب ْين ُه مو َّد ٌة يا ل ْيتنِي ك ُ
فاَفُوز ف ْو ًزا ع ِظي ًما

اما اگر بشما فضلى از جانب خداوند عاید شود ،به یقين ميگویند – تو گویى ميان شما و ایشان هرگز پيوندی از

محبت وجود نداشته است – « ای كاش من با ایشان مى بودم ،تا ازین پيروزی بزرگ بهره ور ميگشتم» .

﴿ ﴾٧٤ف ْل ُيقاتِ ْل فِي سبِي ِل اللَّ ِه الَّ ِذين يشْ ُرون ا ْلحياة ال ُّدنْيا بِا ْلا ِخر ِة ۛ ومن ُيقاتِ ْل فِي سبِي ِل اللَّ ِه
ف ُي ْقت ْل اَ ْو ي ْغلِ ْب فس ْوف نُ ْؤ تِي ِه اَ ْج ًرا ع ِظي ًما

پس در راه خدا باید كسانى بجنگند كه زندگى این دنيا را در برابر آخرت ميفروشند .كسى كه در راه خدا
ميجنگد (خواه) كشته ميشود یا پيروز ميگردد ،بزودی ما به او مزدی بزرگ ميدهيم.

﴿ ﴾٧٥وما ل ُك ْم لا تُقاتِلُون فِي سبِي ِل اللَّ ِه وا ْل ُم ْست ْضع ِفين ِمن ال ِّرج ِال والنِّسا ِء وا ْل ِو ْلد ِان الَّ ِذين ي ُقولُون
اجعل لَّنا ِمن لَّدُنك ن ِصي ًرا
اجعل لَّنا ِمن لَّدُنك و لِ ًّيا و ْ
ربَّنا اَخْ ر ِْجنا ِم ْن َٰه ِذ ِه ا ْلق ْري ِة الظَّالِ ِم اَ ْهلُها و ْ
و چرا شما در راه خدا نجنگيد؟! و برای (نجات) بيچارگانى از مردان ،زنان و كودكان كه ميگویند « :پروردگار ما،

ما را ازین دیاری كه مردم آن ستمکارند بيرون آر ،و برای ما از جانب خود سرپرستى را (مقرر) گردان ،و برای ما
از جانب خود مددگاری را (تعيين) گردان! »

﴿ ﴾٧٦الَّ ِذين ام ُنوا ُيقاتِلُون فِي سبِي ِل اللَّ ِه ۛ والَّ ِذين كف ُروا ُيقاتِلُون فِي سبِي ِل الطَّا ُغ ِ
وت فقاتِلُوا اَ ْو لِياء
الشَّ ْيط ِان ۛ ا ِ َّن ك ْيد الشَّ ْيط ِان كان ض ِعيفًا

مؤمنان در راه خدا ميجنگند ،و كافران در راه شيطان ميجنگند ،پس شما با دوستان شيطان بجنگيد .واقعاً (حيله

و) نيرنگ شيطان ضعيف است.

الصلاة واتُوا ال َّزكاة فل َّما ُكتِب عل ْي ِه ُم
﴿ ﴾٧٧اَل ْم تر اِلى الَّ ِذين قِيل ل ُه ْم ُك ُّفوا اَ ْي ِدي ُك ْم واَقِي ُموا َّ
ا ْل ِقتالُ اِذا فر ٌِيق ِّم ْن ُه ْم يخْ ش ْون ال َّناس كخشْ ي ِة اللَّ ِه اَ ْو َاش َّد خشْ ي ًة ۛ وقالُوا ربَّنا لِم كت ْبت عل ْينا

ا ْل ِقتال ل ْولا اَ َّخ ْرتنا اِل َٰى اَجلٍ قر ٍ
ِيب ۛ قُ ْل متا ُع ال ُّدنْيا قلِي ٌل وا ْلا ِخر ُة خ ْي ٌر لِّمنِ اتَّق َٰى ولا تُ ْظل ُمون
فتِي ًلا
آیا بسوی كسانى ندیدی كه برای شان گفته شد « دستهای خود را (از جنگ) باز دارید ،و نماز را بتمام و بکمال
برپا دارید و زكات را بپردازید » ،پس چون برایشان حکم جنگ صادر شد ،ناگاه گروهى از ایشان از مردم باندازه
ای ترسيدند كه ميبایست از خدا بترسند ،یا ترس بيشتری؛ آنها گفتند « :پروردگار ما ،چرا بر ما جنگ را فرض
گردانيدی؟! ایکاش ما را تا مدت كوتاهى مهلت ميدادی » .بگو « :متاع این دنيا اندک است و آخرت برای
پرهيزگاران بهتر است ،و در حق ایشان كوچکترین ستمى نميشود» .

وج ُّمش َّيد ٍة ۛ و اِن تُ ِص ْب ُه ْم حسن ٌة ي ُقولُوا َٰه ِذ ِه
﴿ ﴾٧٨اَ ْينما ت ُكونُوا يُ ْدرِك ُّك ُم ا ْلم ْو ُت ول ْو كُن ُت ْم فِي بُ ُر ٍ
ِم ْن ِعن ِد اللَّ ِه ۛ و اِن تُ ِص ْب ُه ْم س ِّيئ ٌة ي ُقولُوا َٰه ِذ ِه ِم ْن ِعن ِدك ۛ قُ ْل ُك ٌّل ِّم ْن ِعن ِد اللَّ ِه ۛ فم ِال َٰه ُؤلا ِء
ا ْلق ْو ِم لا يكا ُدون ي ْفق ُهون ح ِديثًا

در هر جایيکه باشيد مرگ شما را در مى یابد ،اگر چه در برج های مستحکمى باشيد .اگر به ایشان خوبيى برسد،

ميگویند «این از جانب خداوند است » ،اما اگر به ایشان بدی عاید شود( ،خطاب به پيامبر) ميگویند « این از
جانب توست » .بگو « همه چيزها از جانب خدا است » .پس این مردم را چى شده است كه از فهم سخن بدور
اند؟!

س
﴿َّ ﴾٧٩ما اَصابك ِم ْن حسن ٍة ف ِمن اللَّ ِه ۛ وما اَصابك ِمن س ِّيئ ٍة ف ِمن نَّ ْف ِسك ۛ واَ ْرس ْلناك لِل َّنا ِ
ر ُسو ًلا ۛ وكف َٰى بِاللَّ ِه ش ِهيدًا

(ای انسان) هر آنچه بتو از خوبى رسيده از جانب خداوند است .ولى هر آنچه بتو از بدی رسيده از جانب خود تو

است .ما ترا بحيث پيامبر برای مردم فرستادیم و خداوند به حيث گواه بسنده است.

﴿َّ ﴾٨٠من ُي ِط ِع ال َّر ُسول فق ْد اَطاع اللَّه ۛ ومن تولَّ َٰى فما اَ ْرس ْلناك عل ْي ِه ْم ح ِفي ًظا

هر كى پيامبر را فرمان ميبرد ،پس حقا كه خداوند را فرمان برده است .و كسيکه اعراض ميکند ،پس ما ترا

(بحيث) نگهبان برایشان نفرستادیم.

﴿ ﴾٨١ويقُولُون طاع ٌة ف ِاذا بر ُزوا ِم ْن ِعن ِدك بيَّت طاُِف ٌة ِّم ْن ُه ْم غ ْير الَّ ِذي تقُو ُل ۛ واللَّ ُه ي ْكتُ ُب ما
ِض ع ْن ُه ْم وتو َّك ْل على اللَّ ِه ۛ وكف َٰى بِاللَّ ِه و ِكي ًلا
يُب ِّي ُتون ۛ فاَ ْعر ْ

ایشان (بزبان خود) ميگویند « ما فرمانبرداریم » ،اما وقتيکه از نزد تو بيرون ميروند ،گروهى از ایشان شب را به
حرفهای غير آنچى تو ميگویى ميگذرانند .خداوند (دسایس) شبانۀ شانرا (در نامۀ اعمال شان) مينویسد .از ایشان
روی برگردان و به خدا توكل نما ،و خداوند بحيث كارساز بسنده است.

﴿ ﴾٨٢اَفلا يتدبَّ ُرون ا ْل ُق ْران ۛ ول ْو كان ِم ْن ِعن ِد غ ْي ِر اللَّ ِه لوج ُدوا فِي ِه اخْ تِلافًا كثِي ًرا

آیا در قرآن غور نميکنند؟! اگر این (كتاب) از جانب غير خداوند ميبود ،البته در آن اختالف زیادی مى یافتند.

﴿ ﴾٨٣و اِذا جاء ُه ْم اَ ْم ٌر ِّمن ا ْلاَ ْمنِ اَ ِو ا ْلخ ْو ِف اَذا ُعوا بِ ِه ۛ ول ْو ر ُّدو ُه اِلى ال َّر ُس ِ
ول و اِل َٰى اُولِي ا ْلا َ ْم ِر
ِم ْن ُه ْم لعلِم ُه الَّ ِذين ي ْستنبِ ُطون ُه ِم ْن ُه ْم ۛ ول ْولا ف ْض ُل اللَّ ِه عل ْي ُك ْم ور ْحم ُت ُه لاتَّب ْع ُت ُم الشَّ ْيطان اِلَّا قلِي ًلا

هنگاميکه به ایشان خبری از امن یا ترس بياید ،آنرا افشاء ميکنند .اگر آنرا به پيامبر و كسانيکه از ميان خودشان

صاحب صالحيت ميباشند ارجاع ميکردند ،بيگمان كسانيکه در زمينه قدرتِ تحليلِ مسایل را دارند ميدانستند
(كدام خبر قابل افشاء و كدام خبر در خورِ اخفاء است) .و اگر فضل و مرحمت خداوند بر شما نمى بود ،جز تعداد
كمى از شما همه از شيطان پيروی ميکردید.

ض ا ْل ُم ْؤ ِمنِين ۛ عسى اللَّ ُه اَن ي ُك َّف باْس
﴿ ﴾٨٤فقات ِ ْل فِي سبِي ِل اللَّ ِه لا تُكلَّ ُف اِلَّا ن ْفسك ۛ وح ِّر ِ
الَّ ِذين كف ُروا ۛ واللَّ ُه اَش ُّد باْ ًسا واَش ُّد ت ِ
نكي ًلا
پس در راه خدا پيکار كن ،تو صرف در مورد خود مکلف هستى ،و مسلمانان را (به این امر) تشویق كن .شاید

خداوند شدت كارزار كافران را باز دارد .خداوند (هم) در قدرت خود و (هم) در مجازات خویش شدید تر است.

يب ِّم ْنها ۛ ومن يشْ ف ْع شفاع ًة س ِّيئ ًة ي ُكن لَّ ُه ِك ْف ٌل
﴿َّ ﴾٨٥من يشْ ف ْع شفاع ًة حسن ًة ي ُكن لَّ ُه ن ِص ٌ
ِّم ْنها ۛ وكان اللَّ ُه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ُّم ِقي ًتا

كسيکه به امرِ نيکویى سفارش ميکند ،برایش بهره ای از (ثواب) آن داده ميشود .و كسيکه به امر ناشایسته ای
سفارش كند ،برایش سهمى از (گناه) آن داده ميشود .و خداوند بر هر چيز نگهبان و توانا است.

﴿ ﴾٨٦و اِذا ُح ِّيي ُتم بِت ِح َّي ٍة فح ُّيوا بِاَ ْحسن ِم ْنها اَ ْو ُر ُّدوها ۛ ا ِ َّن اللَّه كان عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ح ِسي ًبا

چون سالم گفته شوید به سالمى ،پس نيکوتر از آن سالم گویيد یا بمثل آن .حقا كه خداوند همه چيزها را
محاسبه ميکند.

﴿ ﴾٨٧اللَّ ُه لا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو ۛ لي ْجمعنَّ ُك ْم اِل َٰى ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة لا ر ْيب فِي ِه ۛ وم ْن اَ ْصدقُ ِمن اللَّ ِه ح ِدي ًثا

خداوند ،معبودی جز او نيست .یقيناً همه شما را در روز قيامت كه در آن شکى نيست جمع ميکند ،و كيست كه
در سخن خویش از خدا راستگوتر باشد؟!

﴿ ﴾٨٨فما ل ُك ْم فِي ا ْل ُمنافِ ِقين فِئت ْينِ واللَّ ُه اَ ْركس ُهم بِما كس ُبوا ۛ اَتُرِيدُون اَن ت ْه ُدوا م ْن اَض َّل
اللَّ ُه ۛ ومن يُ ْضلِ ِل اللَّ ُه فلن ت ِجد ل ُه سبِي ًلا

پس شما را چى شده است كه در مورد منافقان دو فرقه شدید؟! خداوند ایشانرا در برابر اعمال (مفسدانه) شان
نگونسار گردانيد .آیا ميخواهيد كسانيرا كه خداوند گمراه كرده است رهياب سازید؟ و كسى را كه خداوند گمراه

سازد برای او راهى یافته نميتوانى.

﴿ ﴾٨٩و ُّدوا ل ْو ت ْك ُف ُرون كما كف ُروا فت ُكونُون سوا ًء ۛ فلا ت َّت ِخ ُذوا ِم ْن ُه ْم اَ ْو لِياء ح َّت َٰى ُيه ِ
اج ُروا فِي
سبِي ِل اللَّ ِه ۛ ف ِان تولَّ ْوا ف ُخ ُذو ُه ْم وا ْق ُتلُو ُه ْم ح ْي ُث وجدتُّ ُمو ُه ْم ۛ ولا تتَّ ِخ ُذوا ِم ْن ُه ْم و لِ ًّيا ولا ن ِصي ًرا

آنها دوست دارند كه شما هم كافر شوید همانطوریکه ایشان خود كافر شدند .و به این ترتيب با هم برابر شوید.

پس شما از ایشان دوستانى نگيرید ،تا در راه خدا مهاجرت كنند .و اگر روی برتابند ،پس در هر جایيکه آنها را
مى یابيد ،بگيرید و بکشيد ،و از آنها كسى را دوست و مددگار نگيرید.

﴿ ﴾٩٠اِلَّا الَّ ِذين ي ِصلُون اِل َٰى ق ْو ٍم ب ْين ُك ْم وب ْين ُهم ِّميثاقٌ اَ ْو جا ُءو ُك ْم ح ِصر ْت ُصدُو ُر ُه ْم اَن ُيقاتِلُو ُك ْم
اَ ْو ُيقاتِلُوا ق ْوم ُه ْم ۛ ول ْو شاء اللَّ ُه لسلَّط ُه ْم عل ْي ُك ْم فلقات ُلو ُك ْم ۛ ف ِا ِن ا ْعتزلُو ُك ْم فل ْم ُيقاتِلُو ُك ْم و َا ْلق ْوا
السلم فما جعل اللَّ ُه ل ُك ْم عل ْي ِه ْم سبِي ًلا
اِل ْي ُك ُم َّ

جز كسانيکه با قومى پيوست شوند كه بين آن قوم و شما معاهدۀ (صلح) برقرار است ،یا كسانيکه بسوی شما مى

آیند و از جنگ با شما و همکاری در جنگ با مردم خود شان ،كه در برابر شما صورت ميگيرد ،دلتنگ شده اند.
اگر خداوند ميخواست ،ایشانرا بر شما مسلط ميساخت ،پس با شما جنگ ميکردند .بنابران اگر ایشان از شما
كناره گيرند و با شما جنگ نکنند ،و (در عوض) بشما پيشنهاد صلح كنند ،در آن صورت خداوند برای شما در
برابر ایشان راهى (برای جنگ) نداده است.

﴿ ﴾٩١ست ِجدُون اخرِين ُيرِيدُون اَن ياْم ُنو ُك ْم وياْم ُنوا ق ْوم ُه ْم ُك َّل ما ُر ُّدوا اِلى ا ْل ِف ْتن ِة اُ ْر ِك ُسوا فِيها ۛف ِان
السلم وي ُك ُّفوا اَ ْي ِدي ُه ْم ف ُخ ُذو ُه ْم وا ْق ُتلُو ُه ْم ح ْي ُث ث ِق ْف ُت ُمو ُه ْم ۛواُولَٰئِ ُك ْم
لَّ ْم ي ْعت ِزلُو ُك ْم ويُ ْل ُقوا اِل ْي ُك ُم َّ
جع ْلنا ل ُك ْم عل ْي ِه ْم ُس ْلطا ًنا ُّمبِي ًنا

عدۀ دیگری را درخواهيد یافت كه ميخواهند تا (با منافقت) هم از (ناحيه) شما در امان باشند و هم از (ناحيه)

قوم خود در امان باشند .هر باریکه به فتنه باز مى گردند (به قریش مى پيوندند) ،در آن (جامعۀ فسادبار)
سرنگون ميگردند .اگر از (جنگ با) شما كناره نگيرند و بشما (تضمينات) صلح ندهند و ازین فتنه انگيزی دست
بردار نشوند ،پس در هر جایيکه ایشان را مى یابيد بگيرید و بکشيد .آنهایند كه شما را در برابر ایشان تسلطى
آشکار داده ایم.

﴿ ﴾٩٢وما كان لِ ُم ْؤ ِمنٍ اَن ي ْق ُتل ُم ْؤ ِم ًنا ا ِ َّلا خطا ً ۛ ومن قتل ُم ْؤ ِم ًنا خطا ً فت ْحرِي ُر رقب ٍة ُّم ْؤ ِمن ٍة و ِدي ٌة
ُّمسلَّم ٌة اِل َٰى اَ ْهلِ ِه اِلَّا اَن ي َّص َّدقُوا ۛ ف ِان كان ِمن ق ْو ٍم ع ُد ٍّو لَّ ُك ْم و ُهو ُم ْؤ ِم ٌن فت ْحرِي ُر رقب ٍة

ُّم ْؤ ِمن ٍة ۛو اِن كان ِمن ق ْو ٍم ب ْين ُك ْم وب ْين ُهم ِّميثاقٌ ف ِدي ٌة ُّمسلَّم ٌة اِل َٰى اَ ْهلِ ِه وت ْحرِي ُر رقب ٍة ُّم ْؤ ِمن ٍة ۛ فمن
لَّ ْم ي ِج ْد ف ِصيا ُم ش ْهر ْينِ ُمتتابِع ْينِ ت ْوب ًة ِّمن اللَّ ِه ۛ وكان اللَّ ُه علِي ًما ح ِكي ًما
برای هيچ مسلمان (مجاز) نيست كه مسلمانى دیگر را بکشد مگر (بگونه) خطاء .و كسيکه مسلمانى را به خطاء

بکشد ،پس (كفارۀ آن) آزاد كردن بردۀ مسلمانى است و خون بهایى پرداخته شده ای به خانوادۀ او مگر آنکه ابراء
دهند .اگر (مقتول) از قوم دشمن شما بود ،در حاليکه مسلمان بود ،پس (كفارۀ آن) آزاد ساختن بردۀ مسلمان
است .و اگر مقتول از قومى بود كه ميان شما و ایشان پيمانى برقرار بود ،پس بر شما خونبهایى است پرداخته
شده به خانوادۀ او و (نيز) آزاد ساختن بردۀ مسلمان است .كسيکه (به این چيزها دسترس) نيابد ،پس بر وی
روزۀ دو ماه متوالى از جانب خداوند بحيث توبه است ،و خداوند دانا (و) باحکمت است.

﴿ ﴾٩٣ومن ي ْق ُت ْل ُم ْؤ ِم ًنا ُّمتع ِّمدًا فجزا ُؤ ُه جه َّن ُم خالِدًا فِيها وغ ِضب اللَّ ُه عل ْي ِه ولعن ُه واَع َّد ل ُه عذا ًبا
ع ِظي ًما

و هر كى مسلمانى را عمداً بکشد ،پس جزای او دوزخ است ،در آنجا برای هميشه (بسر ميبرد) ،خداوند بر او

خشمگين شده است ،او را لعنت كرده است و برای او عذابى بزرگ آماده ساخته است.

السلام ل ْست
﴿ ﴾٩٤يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اِذا ضر ْب ُت ْم فِي سبِي ِل اللَّ ِه فتب َّي ُنوا ولا ت ُقولُوا لِم ْن اَ ْلق َٰى اِل ْي ُك ُم َّ
ُم ْؤ ِم ًنا ت ْبتغُون عرض ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا ف ِعند اللَّ ِه مغانِ ُم كثِير ٌة ۛ ك َٰذلِك كُن ُتم ِّمن ق ْب ُل فم َّن اللَّ ُه عل ْي ُك ْم
فتب َّي ُنوا ۛ ا ِ َّن اللَّه كان بِما ت ْعملُون خبِي ًرا

ای مؤمنان ،وقتى در راه خدا (قدم) زدید (یعنى سفر كردید) ،پس دقت كنيد و به كسى كه بشما (برای نشان
دادن مسلمانى خود) سالم ميدهد ،مگویيد « مسلمان نيستى( » .در حاليکه) مال و متاع فانى دنيوی را
ميجویيد ،پس در نزد خ داوند غنيمت های فراوانى وجود دارد .خود شما نيز پيش ازین چنين بودید ،پس خداوند
بر شما منت گذاشت .اكنون دقت كنيد .حقا كه خداوند بآنچى ميکنيد آگاه است.

الضررِ وا ْل ُمجا ِهدُون فِي سبِي ِل اللَّ ِه بِاَ ْموالِ ِه ْم
﴿َّ ﴾٩٥لا ي ْستوِي ا ْلق ِاعدُون ِمن ا ْل ُم ْؤ ِمنِين غ ْي ُر اُولِي َّ
واَنف ُِس ِه ْم ۛ ف َّضل اللَّ ُه ا ْل ُمجا ِه ِدين بِاَ ْموالِ ِه ْم واَنف ُِس ِه ْم على ا ْلق ِاع ِدين درج ًة ۛ و ُك ًّلا وعد اللَّ ُه
ا ْل ُح ْسن َٰى ۛ وف َّضل اللَّ ُه ا ْل ُمجا ِه ِدين على ا ْلق ِاع ِدين اَ ْج ًرا ع ِظي ًما

آن مسلمانانيکه مينشينند (یعنى از جهاد خود را كناره ميکنند) ،در حاليکه معذرتى هم ندارند ،با كسانيکه بمال
و جان خود در راه خدا جهاد ميکنند مساوی نيستند .خداوند برای كسانيکه بمال و جان خود جهاد ميکنند،
نسبت به كسانى كه نشسته اند (یعنى از جهاد خود را كناره كرده اند) درجۀ برتری داده است .خداوند برای همۀ
شان وعدۀ (پاداش) نيک كرده است ،ولى مجاهدان را نسبت به كسانى كه نشسته اند (یعنى از جهاد خود را
كناره كرده اند) با مزدی بزرگ برتری داده است.

﴿ ﴾٩٦درج ٍ
ات ِّم ْن ُه وم ْغ ِفر ًة ور ْحم ًة ۛ وكان اللَّ ُه غفُو ًرا َّر ِحي ًما

درجاتيکه از جانب او عطاء شده ،و آمرزش و مرحمتى ،و خداوند آمرزگار مهربان است.

﴿ ﴾٩٧ا ِ َّن الَّ ِذين توفَّا ُه ُم ا ْلملاُِك ُة ظالِ ِمي اَنف ُِس ِه ْم قالُوا فِيم كُن ُت ْم ۛ قالُوا ُكنَّا ُم ْست ْضع ِفين فِي
ض اللَّ ِه وا ِسع ًة ف ُته ِ
اج ُروا فِيها ۛ فاُولَٰئِك ماْوا ُه ْم جهنَّ ُم ۛ وساء ْت
ا ْلا َ ْر ِ
ض ۛ قالُوا اَل ْم ت ُك ْن اَ ْر ُ
م ِصي ًرا

آنهایيکه بر خود ستم كرده اند ،چون فرشتگان جان شانرا ميگيرند ،به ایشان ميگویند « شما در چى حالى

بودید؟ » آنها جواب ميدهند « ما در روی زمين ناتوان (و مظلوم) بودیم » .فرشتگان ميگویند « آیا زمين خداوند
فراخ نبود تا شما در آن هجرت ميکردید؟! » پس آنها جای شان دوزخ است ،و چى بد انجامى!

﴿ ﴾٩٨اِلَّا ا ْل ُم ْست ْضع ِفين ِمن ال ِّرج ِال والنِّسا ِء وا ْل ِو ْلد ِان لا ي ْست ِطي ُعون ِحيل ًة ولا ي ْهتدُون سبِي ًلا
مگر ناتوانان از مردان ،زنان و كودكان كه نى وسيله ای دارند و نى هم راهى را مى یابند.

﴿ ﴾٩٩فاُولَٰئِك عسى اللَّ ُه اَن ي ْعفُو ع ْن ُه ْم ۛ وكان اللَّ ُه ع ُف ًّوا غفُو ًرا

پس چنين مردمى اميد است كه خداوند از ایشان عفو كند .و خداوند عفو كننده (و) آمرزگار است.

﴿ ﴾١٠٠ومن ُيه ِ
ض ُمراغ ًما كثِي ًرا وسع ًة ۛ ومن يخْ ُر ْج ِمن ب ْي ِت ِه
اج ْر فِي سبِي ِل اللَّ ِه ي ِج ْد فِي ا ْلا َ ْر ِ
ُمه ِ
اج ًرا اِلى اللَّ ِه ور ُسولِ ِه ثُ َّم يُ ْدرِ ْك ُه ا ْلم ْو ُت فق ْد وقع اَ ْج ُر ُه على اللَّ ِه ۛ وكان اللَّ ُه غفُو ًرا َّر ِحي ًما

و كسيکه در راه خدا هجرت ميکند ،در زمين جاهای بسيار و گشایشى مى یابد .اگر كسى از خانۀ خود بحيث
مهاجر در راه خدا و پيامبر او بيرون ميشود و سپس مرگ دامنگيرش ميشود ،حقا كه مزد او بر خداست ،و
خداوند آمرزگار (و) مهربان است.

الصلا ِة ا ِ ْن ِخ ْف ُت ْم اَن ي ْفتِن ُك ُم
﴿ ﴾١٠١و اِذا ضر ْب ُت ْم فِي ا ْلاَ ْر ِ
اح اَن ت ْق ُص ُروا ِمن َّ
ض فل ْيس عل ْي ُك ْم ُجن ٌ
الَّ ِذين كف ُروا ۛ ا ِ َّن ا ْلكافِرِين كانُوا ل ُك ْم ع ُد ًّوا ُّم ِبي ًنا

هنگاميکه در زمين (قدم) ميزنيد (یعنى سفر ميکنيد) ،بر شما گناهى نيست اگر (قسمتى) از نماز را كوتاه كنيد،
در صورتيکه ازین ترس داشتيد كه كافران شما را به فتنه مى اندازند .بيگمان كافران برای شما دشمن آشکار اند.

الصلاة ف ْلت ُق ْم طاُِف ٌة ِّم ْن ُهم َّمعك و ْلياْ ُخ ُذوا اَ ْسلِحت ُه ْم ف ِاذا
﴿ ﴾١٠٢و اِذا كُنت فِي ِه ْم فاَق ْمت ل ُه ُم َّ
سج ُدوا ف ْلي ُكونُوا ِمن وراُِ ُك ْم و ْلتاْ ِت طاُِف ٌة اُخْ رىَٰ ل ْم يُصلُّوا ف ْل ُيصلُّوا معك و ْلياْ ُخ ُذوا ِح ْذر ُه ْم
واَ ْسلِحت ُه ْم ۛ و َّد الَّ ِذين كف ُروا ل ْو ت ْغ ُفلُون ع ْن اَ ْسلِحتِ ُك ْم واَ ْمتِعتِ ُك ْم في ِميلُون عل ْي ُكم َّم ْيل ًة
و ِاحد ًة ۛ ولا ُجناح عل ْي ُك ْم اِن كان بِ ُك ْم اَذًى ِّمن َّمط ٍر اَ ْو كُن ُتم َّم ْرض َٰى اَن تض ُعوا
اَ ْسلِحت ُك ْم ۛو ُخ ُذوا ِح ْذر ُك ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه اَع َّد لِ ْلكافِرِين عذا ًبا ُّم ِهي ًنا

و هنگاميکه تو در ميان شان باشى و نماز را برای شان برپا كنى ،باید یک دسته از ایشان با تو (بنماز) ایستاده
شوند و اسلحه خود را بگيرند ،هنگاميکه آنها سجدۀ خود را بپایان رسانيدند در عقب شما اخذ موقع كنند ،و
(آنگاه) دسته دیگر كه هنوز نماز را اداء نکرده اند بيایند و نماز را با تو اداء كنند ،و باید امنيت و سالح خویش را

بگيرند .كافران ميخواهند كه اگر شما از سالح و مهمات خویش غافل شوید ،بر شما بيکبارگى حمله كنند .اگر
بشما اذیتى از باران یا مریضى باشد ،بر شما گناهى نيست كه سالح خود را بگذارید( ،ولى) امنيت خود را بگيرید.
حقا كه خداوند برای كافران عذاب اهانت آميز را آماده كرده است.

الصلاة فا ْذ ُك ُروا اللَّه قِيا ًما وقُ ُعو ًدا وعل َٰى ُج ُنو بِ ُك ْم ۛ ف ِاذا ا ْطماْنن ُت ْم فاَقِي ُموا
﴿ ﴾١٠٣ف ِاذا قض ْي ُت ُم َّ
الصلاة كان ْت على ا ْل ُم ْؤ ِمنِين ِكتا ًبا َّم ْوقُو ًتا
الصلاة ۛ ا ِ َّن َّ
َّ

و هنگاميکه نماز را اداء كردید ،پس خداوند را (در حال) ایستاده ،نشسته و افتاده بر پهلوی خویش یاد كنيد .اما
چون ایمن شدید ،نماز را (بصورت معمول) برپا دارید .بيگمان نماز بر مسلمانان در اوقات معين آن فرض است.

﴿ ﴾١٠٤ولا ت ِهنُوا فِي ا ْبتِغا ِء ا ْلق ْو ِم ۛ اِن ت ُكونُوا تاْل ُمون ف ِانَّ ُه ْم ياْل ُمون كما تاْل ُمون ۛ وت ْر ُجون ِمن اللَّ ِه
ما لا ي ْر ُجون ۛ وكان اللَّ ُه علِي ًما ح ِكي ًما
و در تعقيب این مردم سستى مکنيد ،اگر شما دردمند ميشوید ایشان نيز دردمند ميشوند بهمانگونه كه شما

دردمند ميشوید .اما شما از خداوند چيزی را اميدوار هستيد كه ایشان اميد ندارند ،و خداوند دانا (و) باحکمت
است.

س بِما اَراك اللَّ ُه ۛ ولا ت ُكن لِّ ْلخاُِنِين
﴿ ﴾١٠٥اِنَّا اَنز ْلنا اِل ْيك ا ْل ِكتاب بِا ْلح ِّق لِت ْح ُكم ب ْين ال َّنا ِ
خ ِصي ًما

ما به تو كتاب را براستى فروفرستادیم تا بين مردم ،مطابق به آنچه خداوند ترا آگاه ساخته ،حکم كنى .و از

كسانى مباش كه از خيانتکاران حمایت ميکنند.

﴿ ﴾١٠٦و ْاست ْغ ِف ِر اللَّه ۛ ا ِ َّن اللَّه كان غفُو ًرا َّر ِحي ًما

و از خداوند آمرزش بخواه ،حقا كه خداوند آمرزگار (و) مهربان است.

﴿ ﴾١٠٧ولا تُجا ِد ْل عنِ الَّ ِذين يخْ تانُون اَنفُس ُه ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه لا ُي ِح ُّب من كان خ َّوا ًنا اَثِي ًما

از (جای) كسانيکه بخود خيانت ميکنند مجادله مکن .حقا كه خداوند كسى را كه خيانت پيشه و گنهکار باشد

دوست ندارد.

س ولا ي ْستخْ فُون ِمن اللَّ ِه و ُهو مع ُه ْم ا ِ ْذ ُيب ِّي ُتون ما لا ي ْرض َٰى ِمن
﴿ ﴾١٠٨ي ْستخْ فُون ِمن النَّا ِ
ا ْلق ْو ِل ۛ وكان اللَّ ُه بِما ي ْعملُون ُم ِحي ًطا

ایشان (ین خيانتها را) از مردم پنهان ميکنند ،ولى از خدا پنهان نمکينند ،در حاليکه چون در مجالس شبانۀ

خویش بحرفهای ناخوش آیند ميپردازند خدا با ایشان است .و خداوند بهر عملى كه آنرا مرتکب ميشوند احاطه
دارد.

﴿ ﴾١٠٩ها اَن ُت ْم َٰه ُؤلا ِء جاد ْلتُ ْم ع ْن ُه ْم فِي ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا فمن يُجا ِدلُ اللَّه ع ْن ُه ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة اَم َّمن
ي ُكو ُن عل ْي ِه ْم و ِكي ًلا

درست است كه شما از (جای) ایشان در زندگى این دنيا مجادله ميکنيد ،پس كيست كه از (جای) ایشان در روز
قيامت در برابر (حکم) خداوند مجادله كند؟ یا كيست كه برای شان كارساز باشد؟!

﴿ ﴾١١٠ومن ي ْعم ْل ُسو ًءا اَ ْو ي ْظلِ ْم ن ْفس ُه ثُ َّم ي ْست ْغ ِف ِر اللَّه ي ِج ِد اللَّه غفُو ًرا َّر ِحي ًما

هر كسى كه كار ناشایسته ای را مرتکب شود یا بر خود ستم نماید ،و بعداً آمرزش خدا را بخواهد ،خداوند را
آمرزگار مهربان مى یابد.

﴿ ﴾١١١ومن ي ْك ِس ْب ا ِ ْث ًما ف ِانَّما ي ْك ِس ُب ُه عل َٰى ن ْف ِس ِه ۛ وكان اللَّ ُه علِي ًما ح ِكي ًما

و كسى كه گناهى را مرتکب شود زیان آن بخودش ميرسد ،و خداوند دانا و باحکمت است.

احتمل ُب ْهتانًا و ا ِ ْث ًما ُّمبِي ًنا
﴿ ﴾١١٢ومن ي ْك ِس ْب خ ِطيئ ًة اَ ْو ا ِ ْث ًما ثُ َّم ي ْر ِم بِ ِه برِي ًئا فق ِد ْ

و كسيکه مرتکب خطا یا گناهى شود ،و آنرا بر (آدم) بى گناهى (تهمت) زند ،پس او واقعاً آن تهمت و آن گناه

آشکار را بر دوش گرفته است.

﴿ ﴾١١٣ول ْولا ف ْض ُل اللَّ ِه عل ْيك ور ْحم ُت ُه له َّمت طَّاُِف ٌة ِّم ْن ُه ْم اَن ُي ِضلُّوك وما ُي ِضلُّون ا ِ َّلا
اَنفُس ُه ْم ۛ وما ي ُض ُّرونك ِمن ش ْي ٍء ۛ واَنزل اللَّ ُه عل ْيك ا ْل ِكتاب وا ْل ِح ْكمة وعلَّمك ما ل ْم ت ُكن
ت ْعل ُم ۛ وكان ف ْض ُل اللَّ ِه عل ْيك ع ِظي ًما

و اگر فضل و مرحمت خداوند بر تو نمى بود ،واقعاً گروهى از ایشان در صدد آن بودند كه ترا گمراه كنند .اما (در

حقيقت) ایشان جز خویشتن (كسى دیگر) را گمراه نميکنند ،و به تو كمترین زیانى عاید كرده نميتوانند .خداوند
بر تو كتاب و حکمت را فرو فرستاده ،و آنچه را نميدانستى بتو آموخت .و فضل خداوند بر تو بزرگ است.

﴿َّ ﴾١١٤لا خ ْير فِي كثِي ٍر ِّمن ن َّْجوا ُه ْم اِلَّا م ْن اَمر بِصدق ٍة اَ ْو م ْع ُر ٍ
س ۛومن
اح ب ْين ال َّنا ِ
وف اَ ْو ا ِ ْصل ٍ
ي ْفع ْل َٰذلِك ا ْبتِغاء م ْرض ِ
ات اللَّ ِه فس ْوف نُ ْؤ تِي ِه اَ ْج ًرا ع ِظي ًما

در بسا از گفتگوهای محرمانه (یعنى سرگوشى) شان خيری نيست مگر آن كه كسى به صدقه ای یا عمل نيکى یا
مصالحه ای بين مردم امر كند ،و كسى كه این كار را برای طلب رضای خداوند ميکند ،بزودی برای او مزدی

بزرگ خواهيم داد.

﴿ ﴾١١٥ومن ُيشاقِقِ ال َّر ُسول ِمن ب ْع ِد ما تب َّين ل ُه ا ْل ُهدىَٰ وي َّت ِب ْع غ ْير سبِي ِل ا ْل ُم ْؤ ِمنِين نُولِّ ِه ما تولَّ َٰى
ونُ ْصلِ ِه جهنَّم ۛ وساء ْت م ِصي ًرا

و هر كى با پيامبر مخالفت كند ،بعد از آنکه برای او راه راست روشن شده است و راهى جز (راه) مسلمانان را
پيروی كند ،او را به همان راهيکه برگزیده است وا مى گذاریم ،و بدوزخش مى اندازیم ،و چه بد سرنوشتى است

دوزخ؟!

﴿ ﴾١١٦ا ِ َّن اللَّه لا ي ْغ ِف ُر اَن يُشْ رك بِ ِه وي ْغ ِف ُر ما ُدون َٰذلِك لِمن يشاءُ ۛ ومن ُيشْ ر ِْك بِاللَّ ِه فق ْد ض َّل
ضلا ًلا ب ِعيدًا

حقا كه خداوند این را كه به او شرک آورده شود نمى آمرزد ،ولى سوای شرک هر كسى را كه بخواهد مى آمرزد،

و كسيکه به خدا شرک آرد بيگمان بسيار گمراه شده است.

﴿ ﴾١١٧اِن ي ْد ُعون ِمن ُدو نِ ِه اِلَّا اِناثًا و اِن ي ْد ُعون اِلَّا ش ْيطا ًنا َّمرِيدًا

(مشركان) نيایش نميکنند مگر زنان را (یعنى بتانى را كه بنام زن نام گذاری كرده اند) ،و ایشان صدا نميکنند

مگر شيطان سركش را.

وضا
﴿ ﴾١١٨لَّعن ُه اللَّ ُه ۛ وقال لاَت َِّخذ َّن ِم ْن ِعبا ِدك ن ِصي ًبا َّم ْف ُر ً

خداوند او را لعنت كرد ،او گفته است « :بيگمان من از بندگان تو حصه ای معينى را ميگيرم» .

﴿ ﴾١١٩ولاُ ِضلَّ َّن ُه ْم ولاُمنِّي َّن ُه ْم ولا ُمرنَّ ُه ْم فل ُيبتِّ ُك َّن اذان ا ْلاَنْعا ِم ولا ُمرنَّ ُه ْم فل ُيغيِّ ُر َّن خ ْلق اللَّ ِه ۛ ومن
يتَّ ِخ ِذ الشَّ ْيطان و لِ ًّيا ِّمن ُد ِ
ون اللَّ ِه فق ْد خ ِسر ُخ ْسرانًا ُّمبِي ًنا
« واقعاً من ایشان را گمراه ميکنم و من ایشان را بر آرزو فریفته ميسازم ،به ایشان امر ميکنم تا گوش های

چارپایان را بشگافند ،و به ایشان امر ميکنم تا آفرینش خدا را تغيير دهند » .و هر كسى كه شيطان را بجای خدا
دوست بگيرد ،حقا كه زیانى آشکار را مرتکب شده است.

﴿ ﴾١٢٠ي ِع ُد ُه ْم و ُيمنِّي ِه ْم ۛ وما ي ِع ُد ُه ُم الشَّ ْيطا ُن اِلَّا ُغ ُرو ًرا

شيطان به ایشان وعده ميدهد ،و ایشان را بآرزو فریفته ميسازد .و شيطان به ایشان جز فریب وعده نميکند.

يصا
﴿ ﴾١٢١اُولَٰئِك ماْوا ُه ْم جهنَّ ُم ولا ي ِجدُون ع ْنها م ِح ً

این (فریب خورده) ها ،جایگاه شان دوزخ است،و از آن گریزگاهى نمى یابند.

ات سنُد ِْخلُ ُه ْم جنَّ ٍ
الصالِح ِ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر خال ِ ِدين فِيها
﴿ ﴾١٢٢والَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ
اَبدًا ۛ و ْعد اللَّ ِه حقًّا ۛ وم ْن اَ ْصدقُ ِمن اللَّ ِه قِي ًلا
ولى آنهایيکه ایمان آوردند و كارهای نيکو نمودند ،بزودی ایشان را به بهشت هایى داخل ميکنيم كه در زیر

(درختان) آنها جوی بارها جریان دارد ،و در آنجا جاودانه بسر ميبرند .وعدۀ خداوند حق است ،و آیا كسى از
خداوند راستگو تر بوده ميتواند؟!

اب ۛ من ي ْعم ْل ُسو ًءا يُ ْجز بِ ِه ولا ي ِج ْد ل ُه ِمن ُد ِ
﴿ ﴾١٢٣لَّ ْيس بِاَمانِ ِّي ُك ْم ولا اَمانِ ِّي اَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
ون اللَّ ِه
و لِ ًّيا ولا ن ِصي ًرا
(كار) نه بر وفق آرزوهای شما است ،و نه هم بر وفق آرزوهای اهل كتاب؛ كسيکه كار ناشایسته ای انجام دهد
مطابق بآن مجازات ميشود ،و برای خود جز خدا دوست و مددگاری نمى یابد.

الصالِح ِ
ات ِمن ذك ٍر اَ ْو اُنث َٰى و ُهو ُم ْؤ ِم ٌن فاُولَٰئِك يد ُْخلُون ا ْلج َّنة ولا ُي ْظل ُمون
﴿ ﴾١٢٤ومن ي ْعم ْل ِمن َّ
ن ِقي ًرا

و كسيکه از كارهای نيکو انجام دهد ،خواه مرد باشد یا زن ،و صاحب ایمان (هم) باشد ،پس چنين مردمى به
بهشت داخل ميشوند ،و به ایشان كوچکترین ستمى نميشود.

﴿ ﴾١٢٥وم ْن اَ ْحس ُن ِدي ًنا ِّم َّم ْن اَ ْسلم و ْجه ُه لِلَّ ِه و ُهو ُم ْح ِس ٌن واتَّبع ِملَّة ا ِ ْبرا ِهيم حنِي ًفا ۛ واتَّخذ اللَّ ُه
ا ِ ْبرا ِهيم خ ِلي ًلا
و كيست نيکوتر در دین (خود) از كسى كه تمام هستى خویشرا به خدا تسليم كرده ،و (در عين حال) نيکو كار
نيز هست ،و از آیين خالص و پاک ابراهيم پيروی ميکند .و خداوند ابراهيم را (بحيث) دوست گرفت.

السماو ِ
ض ۛ وكان اللَّ ُه بِ ُك ِّل ش ْي ٍء ُّم ِحي ًطا
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٢٦و لِلَّ ِه ما فِي َّ
و هر آنچه در آسمان ها و زمين است از آن خداست ،و خداوند بهمه چيز احاطه دارد.

﴿ ﴾١٢٧وي ْست ْف ُتونك فِي النِّسا ِء ۛ قُ ِل اللَّ ُه يُ ْفتِي ُك ْم فِي ِه َّن وما يُ ْتل َٰى عل ْي ُك ْم فِي ا ْل ِكت ِ
اب فِي يتامى
النِّسا ِء ال َّلاتِي لا تُ ْؤتُون ُه َّن ما ُكتِب ل ُه َّن وت ْرغ ُبون اَن ت ِ
نك ُحو ُه َّن وا ْل ُم ْست ْضع ِفين ِمن ا ْل ِو ْلد ِان واَن
تقُو ُموا لِ ْليتام َٰى بِا ْل ِق ْس ِط ۛ وما ت ْفعلُوا ِم ْن خ ْي ٍر فاِ َّن اللَّه كان بِ ِه علِي ًما

از تو در بارۀ زنان ميپرسند ،بگو « خداوند به شما در كتابيکه بشما تالوت ميشود در مورد (رعایت حال) ایشان
ن زنانيکه به ایشان حقوق معين شدۀ شانرا نميدهيد و ميخواهيد ایشانرا
سفارش ميکند ،و (نيز در مورد) یتيما ِ

نکاح كنيد ،و (نيز در مورد) كودكان ناتوان ،و اینکه در مورد یتيمان عدالت را برپا دارید ،و هر عمل نيکویى كه
انجام ميدهيد ،پس حقا كه خداوند به آن دانا است» .

اضا فلا ُجناح عل ْي ِهما اَن ُي ْصلِحا ب ْين ُهما
﴿ ﴾١٢٨و ا ِ ِن ا ْمراَ ٌة خاف ْت ِمن ب ْعلِها نُشُ و ًزا اَ ْو ا ِ ْعر ً

ُس الشُّ َّح ۛ و اِن تُ ْح ِس ُنوا وت َّت ُقوا فاِ َّن اللَّه كان بِما
ُص ْل ًحا ۛ و ُّ
الص ْل ُح خ ْي ٌر ۛ واُ ْح ِضر ِت ا ْلاَنف ُ
ت ْعملُون خبِي ًرا

و اگر زنى از رویۀ زشت یا اعراضِ همسرش بترسد ،برایشان گناهى نيست كه در بين خویش به گونه ای مصالحه

كنند ،و صلح بهتر است( .هر چند) در نهاد انسان آز هميشه حضور دارد ،ولى اگر از احسان كار بگيرید و
پرهيزگاری ورزید ،پس حقا بآنچى ميکنيد خداوند آگاه است.

﴿ ﴾١٢٩ولن ت ْست ِطي ُعوا اَن ت ْع ِدلُوا ب ْين النِّسا ِء ول ْو حر ْصتُ ْم ۛ فلا ت ِميلُوا ُك َّل ا ْلم ْي ِل فتذ ُروها
كا ْل ُمعلَّق ِة ۛ و ا ِن تُ ْصلِ ُحوا وت َّت ُقوا ف ِا َّن اللَّه كان غفُو ًرا َّر ِحي ًما

هرگز نميتوانيد بين زنان عدالت كنيد هر چند به آن (از دل و جان) بکوشيد .ازینرو (از همسر خود) طوری رو
مگردانيد كه وی را بمانند زن در حال تعليق قرار دهيد .اگر راه اصالح و پرهيزگاری را پيش گيرید ،پس حقا كه

خداوند آمرزگار (و) مهربان است.

﴿ ﴾١٣٠و اِن يتف َّرقا يُغْنِ اللَّ ُه ُك ًّلا ِّمن سعتِ ِه ۛ وكان اللَّ ُه و ِاس ًعا ح ِكي ًما

و اگر (زن و شوهر) از یکدیگر جدا شوند ،خداوند هر كدام را به (اساس) گشایش خویش بى نياز ميسازد ،و

خداوند گشایش گر (و) باحکمت است.

السماو ِ
ض ۛ ولق ْد و َّص ْينا الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِكتاب ِمن ق ْبلِ ُك ْم
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٣١و لِلَّ ِه ما فِي َّ
السماو ِ
ض ۛ وكان اللَّ ُه غنِيًّا
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
و اِيَّا ُك ْم اَ ِن اتَّ ُقوا اللَّه ۛ و اِن ت ْك ُف ُروا ف ِا َّن لِلَّ ِه ما فِي َّ
ح ِميدًا

هر آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست .بى شک ،اهل كتاب را پيش از شما و (نيز) شما (مسلمانان) را
توصيه كردیم كه از خدا بترسيد .اما اگر كافر شوید ،پس بيگمان هر چيزیکه در آسمانها و در زمين است از
خداست ،و خداوند بى نياز است و ستوده.

السماو ِ
ض ۛ وكف َٰى بِاللَّ ِه و ِكي ًلا
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٣٢و لِلَّ ِه ما فِي َّ

و هر آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست ،و خداوند در كارسازی بسنده است.

ْ
اس وياْ ِت بِاخرِين ۛ وكان اللَّ ُه عل َٰى َٰذلِك ق ِدي ًرا
﴿ ﴾١٣٣اِن يشا ُي ْذ ِه ْب ُك ْم اَيُّها النَّ ُ

اگر بخواهد ،شما را – ای مردم – از بين ميبرد ،و (مردمى) دیگر مى آفریند ،و خداوند بر اینکار قدرت دارد.

اب ال ُّدنْيا وا ْلا ِخر ِة ۛ وكان اللَّ ُه س ِمي ًعا ب ِصي ًرا
﴿َّ ﴾١٣٤من كان ُيرِي ُد ثواب ال ُّدنْيا ف ِعند اللَّ ِه ثو ُ

كسى كه پاداش این دنيا را ميخواهد ،در نزد خداوند پاداش این جهان و پاداش آخرت (هردو) موجود است .و
خداوند شنوا و بينا است.

﴿ ﴾١٣٥يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا كُونُوا ق َّو ِامين بِا ْل ِق ْس ِط شُ هداء لِلَّ ِه ول ْو عل َٰى اَنف ُِس ُك ْم اَ ِو ا ْلوالِد ْينِ
وا ْلاَ ْقر بِين ۛ اِن ي ُك ْن غنِ ًّيا اَ ْو ف ِقي ًرا فاللَّ ُه اَ ْول َٰى بِ ِهما ۛ فلا ت َّتبِ ُعوا ا ْلهوىَٰ اَن ت ْع ِدلُوا ۛ و اِن ت ْل ُووا اَ ْو
تُ ْعر ُِضوا فاِ َّن اللَّه كان بِما ت ْعملُون خبِي ًرا

ای مؤمنان ،بر انصاف استوار و برای خدا گواه باشيد ،اگر چى بضرر خود شما ،یا پدر و مادر شما ،یا نزدیکان شما
باشد .اگر توانگر یا نادار باشد ،پس خدا به ایشان (به هر حال) سزاوارتر است .پس به پيروی هوای نفس خود از
عدالت سرپيچى مکنيد .و اگر شما (گواهى را در بين دهان خود طوری) بپيچانيد (كه حقيقت پوشيده بماند) یا

(از ادای گواهى) روی برگردانيد ،پس بدون شک خداوند بر آنچه ميکنيد آگاه است.

اب الَّ ِذي ن َّزل عل َٰى ر ُسولِ ِه وا ْل ِكت ِ
﴿ ﴾١٣٦يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا ا ِم ُنوا بِاللَّ ِه ور ُسولِ ِه وا ْل ِكت ِ
اب الَّ ِذي اَنزل
ِمن ق ْب ُل ۛ ومن ي ْك ُف ْر بِاللَّ ِه وملاُِكتِ ِه و ُك ُتبِ ِه و ُر ُسلِ ِه وا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر فق ْد ض َّل ضلا ًلا ب ِعيدًا
ای مؤمنان! به خدا ،به پيامبرش و به كتابى كه با پيامبرش نازل گردانيده و (نيز) به كتابى كه پيش از این نازل

كرده است( ،از صدق دل) ایمان آرید .و هر كسيکه از خدا ،فرشتگان او ،كتب او ،پيامبران او و روز آخرت انکار
ورزد ،واقعاً بسيار زیاد گمراه شده است.

﴿ ﴾١٣٧ا ِ َّن الَّ ِذين امنُوا ثُ َّم كف ُروا ثُ َّم امنُوا ثُ َّم كف ُروا ثُ َّم ا ْزدا ُدوا ُك ْف ًرا لَّ ْم ي ُكنِ اللَّ ُه لِي ْغ ِفر ل ُه ْم ولا
لِي ْه ِدي ُه ْم س ِبي ًلا

كسانيکه ایمان آوردند باز كافر شدند ،و باز (بار دیگر) ایمان آوردند و باز (هم) كافر شدند ،و سپس به كفر ادامه
دادند ،خداوند هرگز ایشان را نمى آمرزد ،و هرگز ایشانرا براه (راست) هدایت نمى نماید.

﴿ ﴾١٣٨بشِّ ِر ا ْل ُمنافِ ِقين بِاَ َّن ل ُه ْم عذا ًبا اَلِي ًما

به منافقان مژده بده بآنکه بدون شک برای شان عذابى دردناک است.

﴿ ﴾١٣٩الَّ ِذين يتَّ ِخ ُذون ا ْلكافِرِين اَ ْو لِياء ِمن ُد ِ
ون ا ْل ُم ْؤ ِمنِين ۛ اَي ْبتغُون ِعند ُه ُم ا ْل ِع َّزة ف ِا َّن ا ْل ِع َّزة لِلَّ ِه
ج ِمي ًعا

آنهایيکه كافران را بعوض مسلمانان بحيث دوستان شان ميگيرند ،آیا از نزد شان عزت ميخواهند؟! پس واقعاً

عزت به تمام و كمال از آن خداوند است.

اب اَ ْن اِذا س ِم ْع ُت ْم اي ِ
﴿ ﴾١٤٠وق ْد ن َّزل عل ْي ُك ْم فِي ا ْل ِكت ِ
ات اللَّ ِه ُي ْكف ُر بِها و ُي ْست ْهزاُ بِها فلا ت ْق ُع ُدوا
وضوا فِي ح ِد ٍ
يث غ ْي ِر ِه ۛ اِنَّ ُك ْم اِذًا ِّم ْثلُ ُه ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه ج ِام ُع ا ْل ُمنافِ ِقين وا ْلكافِرِين
مع ُه ْم ح َّت َٰى ي ُخ ُ
فِي جهنَّم ج ِمي ًعا

واقع ًا (پيش ازین) بشما (این حکم را) در كتاب نازل كرده است كه هرگاه بشنوید كه از آیات خداوند انکار ميشود

و به آن تمسخر صورت ميگيرد ،پس با ایشان (یعنى كسانيکه مرتکب این عمل ميشوند) منشينيد ،تا اینکه به
سخنى دیگر بپردازند( .ورنه) شما هم درین حال مثل ایشان هستيد .حقا كه خداوند منافقان و كافران – همه را
– در دروزخ جمع ميکند.

﴿ ﴾١٤١الَّ ِذين يتربَّ ُصون بِ ُك ْم ف ِان كان ل ُك ْم ف ْت ٌح ِّمن اللَّ ِه قالُوا اَل ْم ن ُكن َّمع ُك ْم و اِن كان لِ ْلكافِرِين
يب قالُوا اَل ْم ن ْست ْح ِو ْذ عل ْي ُك ْم ون ْمن ْع ُكم ِّمن ا ْل ُم ْؤ ِمنِين ۛ فاللَّ ُه ي ْح ُك ُم ب ْين ُك ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ۛ ولن
ن ِص ٌ
ي ْجعل اللَّ ُه لِ ْلكافِرِين على ا ْل ُم ْؤ ِمنِين سبِي ًلا

آنها مترصد شمایند؛ پس چون بشما پيروزیى از جانب خدا نصيب شد ،گفتند « آیا ما با شما نبویدم؟ » اما اگر

برای كافران پيروزیى باشد( ،منافقان به ایشان) ميگویند « آیا ما شما را (به مبارزه در برابر مسلمانان) سوق
نميدادیم؟! ما بر شما (در مقابله با مسلمانان) باعث نبودیم و از شما در برابر مسلمانان دفاع نميکردیم؟! » پس
خداوند در ميان شما در روز رستاخيز فيصله ميکند .و خداوند هرگز برای كافران راهى (یعنى تسلطى) بر
مسلمانان قرار نميدهد.

الصلا ِة قا ُموا كُسال َٰى يُراءُون
﴿ ﴾١٤٢ا ِ َّن ا ْل ُمنافِ ِقين يُخا ِد ُعون اللَّه و ُهو خا ِد ُع ُه ْم و اِذا قا ُموا اِلى َّ
النَّاس ولا ي ْذ ُك ُرون اللَّه ا ِ َّلا قلِي ًلا

بيگمان منافقان (فکر ميکنند كه) خدا را فریب ميدهند ،در حاليکه خداوند ایشانرا (به شکلى) فریب (یعنى

مجازات) ميدهد .و چون به نماز برخيزند با كسالت بر مى خيزند ،به مردم نشان ميدهند (یعنى ریاكاری
ميکنند) ،و خداوند را یاد نميکنند مگر اندكى.

﴿ُّ ﴾١٤٣مذ ْبذبِين ب ْين َٰذلِك لا اِل َٰى َٰه ُؤلا ِء ولا اِل َٰى َٰه ُؤلا ِء ۛ ومن يُ ْضلِ ِل اللَّ ُه فلن ت ِجد ل ُه سبِي ًلا

بين این و آن (یعنى كفر و ایمان) متردد اند ،و (صميمى) نيستند نى با این دسته و نى (هم) با آن دسته.
بيگمان كسى را كه خداوند گمراه ميکند برای او هرگز راهى نمى یابى.

﴿ ﴾١٤٤يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا تتَّ ِخ ُذوا ا ْلكافِرِين اَ ْو لِياء ِمن ُد ِ
ون ا ْل ُم ْؤ ِمنِين ۛ اَتُرِيدُون اَن ت ْجعلُوا لِلَّ ِه
عل ْي ُك ْم ُس ْلطا ًنا ُّمبِي ًنا

ای مؤمنان ،كافران را به جای مسلمانان دوست مگيرید .آیا ميخواهيد تا در نزد خداوند الزام صریحى بر خود وارد

كنيد؟

﴿ ﴾١٤٥ا ِ َّن ا ْل ُمنافِ ِقين فِي ال َّد ْر ِك ا ْلاَ ْسف ِل ِمن ال َّنارِ ولن ت ِجد ل ُه ْم ن ِصي ًرا

حقا كه منافقين در طبقۀ زیرین آتش اند ،و تو هرگز برای شان مددگاری نمى یابى.

﴿ ﴾١٤٦اِلَّا الَّ ِذين تابُوا واَ ْصل ُحوا وا ْعتص ُموا بِاللَّ ِه واَخْ ل ُصوا ِدين ُه ْم لِلَّ ِه فاُولَٰئِك مع ا ْل ُم ْؤ ِمنِين ۛوس ْوف
ُي ْؤ ِت اللَّ ُه ا ْل ُم ْؤ ِمنِين اَ ْج ًرا ع ِظي ًما
مگر آنانيکه توبه كردند ،خویشتن را به صالح آراسته ساختند ،و به (دین) خدا چنگ زدند ،و دین خویشرا برای

خدا خالص ساختند( .اگر چنين باشد) پس ایشان با مسلمانان اند ،و خداوند بزودی برای مسلمانان پاداشى بزرگ
ميدهد.

﴿َّ ﴾١٤٧ما ي ْفع ُل اللَّ ُه بِعذابِ ُك ْم اِن شك ْرتُ ْم وامن ُت ْم ۛ وكان اللَّ ُه شا ِك ًرا علِي ًما

خدا به عذاب شما چه كار دارد اگر سپاسگذارید و ایمان آرید؟! و خداوند (در برابر اعمال شما) شکر گزار و (به

كارهای شما) دانا است.

============================================================

============================================================
السو ِء ِمن ا ْلق ْو ِل ا ِ َّلا من ظُلِم ۛ وكان اللَّ ُه س ِمي ًعا علِي ًما
﴿َّ ﴾١٤٨لا يُ ِح ُّب اللَّ ُه ا ْلج ْهر بِ ُّ

خداوند دوست ندارد كه كسى بگونۀ آشکارا (دیگری را) به بدی یاد كند ،مگر شخصيکه به او ستم شده باشد ،و

خداوند شنوا (و) دانا است.

﴿ ﴾١٤٩اِن تُ ْب ُدوا خ ْي ًرا اَ ْو تُخْ فُو ُه اَ ْو ت ْع ُفوا عن ُسو ٍء فاِ َّن اللَّه كان ع ُف ًّوا ق ِدي ًرا

خواه عمل نيکو را آشکار سازید یا آنرا پنهان كنيد یا از بدی گذشت نمایيد ،بيگمان خداوند عفو كنندۀ توانا
است.

ض
﴿ ﴾١٥٠ا ِ َّن الَّ ِذين ي ْك ُف ُرون بِاللَّ ِه و ُر ُسلِ ِه ويُرِيدُون اَن يُف ِّرقُوا ب ْين اللَّ ِه و ُر ُسلِ ِه وي ُقولُون نُ ْؤ ِم ُن بِب ْع ٍ
ض ويُرِيدُون اَن يتَّ ِخ ُذوا ب ْين َٰذلِك سبِي ًلا
ون ْك ُف ُر بِب ْع ٍ
بيگمان آنانيکه از خدا و پيامبران او انکار ميورزند ،ميخواهند بين خدا و پيامبران او به جدایى قایل شوند،

ميگویند « ما به بعضى ایمان داریم و از برخى دیگر منکر هستيم » ،و ميخواهند راهى را در وسط این (دو راه)
بگيرند.

﴿ ﴾١٥١اُولَٰئِك ُه ُم ا ْلكافِ ُرون حقًّا ۛ واَ ْعتدْنا لِ ْلكافِرِين عذا ًبا ُّم ِهي ًنا

حقا كه هم ایشان اند كافران (واقعى) .و ما برای كافران عذابى رسوا كننده آماده كرده ایم.

﴿ ﴾١٥٢والَّ ِذين ام ُنوا بِاللَّ ِه و ُر ُسلِ ِه ول ْم يُف ِّرقُوا ب ْين اَح ٍد ِّم ْن ُه ْم اُولَٰئِك س ْوف يُ ْؤ تِي ِه ْم اُ ُجور ُه ْم ۛوكان
اللَّ ُه غفُو ًرا َّر ِحي ًما

و برای كسانيکه به خداوند و پيامبران او ایمان دارند و در بين هيچ یک از پيامبران فرق نمى گذارند ،اینهایند كه

خداوند به زودی پاداش شانرا ميدهد .خداوند آمرزگار (و) مهربان است.

﴿ ﴾١٥٣ي ْساَلُك اَ ْه ُل ا ْل ِكت ِ
السما ِء ۛ فق ْد ساَلُوا ُموس َٰى اَكْبر ِمن َٰذلِك
اب اَن تُن ِّزل عل ْي ِه ْم ِكتا ًبا ِّمن َّ
الص ِاعق ُة بِ ُظ ْل ِم ِه ْم ۛ ثُ َّم اتَّخ ُذوا ا ْل ِع ْجل ِمن ب ْع ِد ما جاء ْت ُه ُم
فقالُوا اَرِنا اللَّه ج ْهر ًة فاَخذ ْت ُه ُم َّ
ات فعف ْونا عن َٰذلِك ۛ وات ْينا ُموس َٰى ُس ْلطا ًنا ُّمبِي ًنا
ا ْلب ِّين ُ

اهل كتاب از تو ميخواهند تا برای ایشان كتابى از آسمان (بيکبارگى) فرود آری .واقعاً ایشان از موسى خواهان

معجزه ای ازین (هم) بزرگتر شده گفتند « خداوند را بگونۀ آشکار بما بنمایان » .پس ایشانرا به سبب (این) ستم
شان صاعقه گرفت .بعد از آن كه برای شان معجزه های روشن آمده بود ،گوساله را (به خدایى) گرفتند .با این
(هم) از این (گناه) آنها را عفو كردیم .و به موسى غلبۀ آشکاری دادیم.

﴿ ﴾١٥٤ورف ْعنا ف ْوق ُه ُم الطُّور بِ ِميثاقِ ِه ْم وقُ ْلنا ل ُه ُم ا ْد ُخلُوا ا ْلباب ُس َّجدًا وقُ ْلنا ل ُه ْم لا ت ْع ُدوا فِي
الس ْب ِت واَخ ْذنا ِم ْن ُهم ِّميثاقًا غلِي ًظا
َّ

و برای گرفتن عهد شان( ،كوه) طور را بر سر شان باال كردیم .و به ایشان گفتيم « به دروازه با فروتنى درآیيد» ،

و به ایشان گفتيم « در روز شنبه تجاوز نورزید » .و از ایشان پيمانى استوار و جدی گرفتيم.

﴿ ﴾١٥٥فبِما ن ْق ِض ِهم ِّميثاق ُه ْم و ُك ْف ِر ِهم بِاي ِ
ات اللَّ ِه وق ْتلِ ِه ُم ا ْلاَنبِياء بِغ ْي ِر ح ٍّق وق ْو ل ِ ِه ْم قُلُو ُبنا
ف ۛ ب ْل طبع اللَّ ُه عل ْيها بِ ُك ْف ِر ِه ْم فلا يُ ْؤ ِم ُنون اِلَّا قلِي ًلا
ُغ ْل ٌ

ایشان به سبب شکستن پيمان استوار خویش و انکار خویش از آیات خدا و كشتن پيامبران بناحق و این گفتۀ
شان « دلهای ما غالف است » ،بلکه خداوند بر دلهای شان به سبب كفر شان مهر نهاد ،ازین رو جز عدۀ كمى از
ایشان ایمان نمى آورند.

﴿ ﴾١٥٦و بِ ُك ْف ِر ِه ْم وق ْو لِ ِه ْم عل َٰى م ْريم بُ ْهتا ًنا ع ِظي ًما

و (نيز) به سبب كفر شان و گفتۀ شان آن تهمت بزرگى را كه به مریم بستند.

﴿ ﴾١٥٧وق ْو لِ ِه ْم اِنَّا قت ْلنا ا ْلم ِسيح ِعيسى ا ْبن م ْريم ر ُسول اللَّ ِه وما قتلُو ُه وما صل ُبو ُه ول َٰ ِكن شُ ِّبه
ل ُه ْم ۛ و ا ِ َّن الَّ ِذين اخْ تل ُفوا فِي ِه ل ِفي ش ٍّك ِّم ْن ُه ۛ ما ل ُهم بِ ِه ِم ْن ِع ْل ٍم اِلَّا اتِّباع ال َّظ ِّن ۛ وما قتلُو ُه
ي ِقي ًنا

و گفتۀ ایشان كه « ما بدون شک مسيح پسر مریم – پيامبر خدا – را كشتيم » ،در حاليکه ایشان هرگز او را
نکشتند و نه (هم) او را بدار زدند .بلکه برایشان (امر) مشتبه شد ،و حقا كسانيکه در بارۀ او اختالف ورزیده اند ،از
آن در شک اند ،كه در زمينه هرگز علمى ندارند مگر پيروی گمان .و به یقين او را نکشتند.

﴿ ﴾١٥٨بل َّرفع ُه اللَّ ُه اِل ْي ِه ۛ وكان اللَّ ُه عزِي ًزا ح ِكي ًما

بلکه خداوند او را بسوی خود باال برد ،و خداوند صاحب قدرت منيع (و) با حکمت است.

﴿ ﴾١٥٩و اِن ِّم ْن اَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
اب ا ِ َّلا ل ُي ْؤ ِمن َّن بِ ِه ق ْبل م ْو ت ِ ِه ۛ وي ْوم ا ْل ِقيام ِة ي ُكو ُن عل ْي ِه ْم ش ِهيدًا

و واقعاً از اهل كتاب هيچ كس نيست مگر اینکه به او پيش از مرگش ایمان مى آورد ،و او در روز رستاخيز بر

ایشان گواه ميباشد.

﴿ ﴾١٦٠فبِ ُظ ْل ٍم ِّمن الَّ ِذين ها ُدوا ح َّر ْمنا عل ْي ِه ْم ط ِّيب ٍ
ات اُ ِحلَّ ْت ل ُه ْم و بِص ِّد ِه ْم عن سبِي ِل اللَّ ِه كثِي ًرا

پس به سبب (این همه) ظلم یهودیان ،ما بر ایشان چيزهای پاكيزه ای را كه به ایشان حالل گردانيده شده بود

حرام ساختيم ،و به سببيکه ایشان (تعداد) بسياری را از راه خدا منع ميکردند.

س بِا ْلب ِاط ِل ۛ واَ ْعتدْنا لِ ْلكافِرِين ِم ْن ُه ْم عذا ًبا
﴿ ﴾١٦١واَخْ ِذ ِه ُم ال ِّربا وق ْد نُ ُهوا ع ْن ُه واَ ْكلِ ِه ْم اَ ْموال النَّا ِ
اَلِي ًما
و به سبب سودخواری ایشان ،در حاليکه از آن منع شده بودند ،و به سبب اینکه ایشان مال مردم را به ناحق
ميخوردند ،ما برای آنعدۀ ایشان كه كافر شدند ،عذابى دردناک را آماده ساخته ایم.

﴿ ﴾١٦٢لَّ َٰ ِكنِ ال َّر ِاس ُخون فِي ا ْل ِع ْل ِم ِم ْن ُه ْم وا ْل ُم ْؤ ِم ُنون ُي ْؤ ِم ُنون بِما اُنزِل اِل ْيك وما اُنزِل ِمن
الصلاة ۛ وا ْل ُم ْؤتُون ال َّزكاة وا ْل ُم ْؤ ِم ُنون بِاللَّ ِه وا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر اُولَٰئِك س ُن ْؤ تِي ِه ْم اَ ْج ًرا
ق ْبلِك ۛوا ْل ُم ِقي ِمين َّ
ع ِظي ًما

مگر كسانى از ایشان كه از علمى استوار برخوردارند ،و مؤمنان بآنچه به تو فرستاده شده و آنچه پيش از تو فرو
فرستاده شده بود ایمان دارند ،و آنهایى كه نماز را به تمام و كمال اداء ميکنند و زكوٰت را مى پردازند و به خدا و
روز آخرت ایمان دارند ،هم ایشانند كه به آنها بزودی پاداشى بزرگ مى دهيم.

وح والنَّبِ ِّيين ِمن ب ْع ِد ِه ۛ واَ ْوح ْينا اِل َٰى ا ِ ْبرا ِهيم و ا ِ ْسم ِاعيل
﴿ ﴾١٦٣اِنَّا اَ ْوح ْينا اِل ْيك كما اَ ْوح ْينا اِل َٰى نُ ٍ
و ا ِ ْسحاق وي ْعقُوب وا ْلاَ ْسب ِ
اط و ِعيس َٰى واَيُّوب ويُونُس وها ُرون و ُسل ْيمان ۛ وات ْينا دا ُوود زبُو ًرا
حقا كه ما بسوی تو وحى فرستادیم ،طوریکه بسوی نوح و پيامبران بعد از او وحى فرستادیم ،و بسوی ابراهيم،

اسحق ،یعقوب و اوالدۀ (وی) ،و به عيسى ،ایوب ،یونس ،هارون و سليمان وحى فرستادیم ،و به داؤد زبور را
دادیم.

﴿ ﴾١٦٤و ُر ُس ًلا ق ْد قص ْصنا ُه ْم عل ْيك ِمن ق ْب ُل و ُر ُس ًلا لَّ ْم ن ْق ُص ْص ُه ْم عل ْيك ۛ وكلَّم اللَّ ُه ُموس َٰى
ت ْكلِي ًما

پيامبرانى كه پيش ازین برای تو داستان شانرا گفتيم و پيامبرانى كه داستان شانرا به تو نگفته ایم ،و خداوند با

موسى سخن زد.

س على اللَّ ِه ُح َّج ٌة ب ْعد ال ُّر ُس ِل ۛ وكان اللَّ ُه عزِي ًزا
﴿ُّ ﴾١٦٥ر ُس ًلا ُّمبشِّ رِين و ُمن ِذرِين لِئ َّلا ي ُكون لِل َّنا ِ
ح ِكي ًما

پيامبرانى (هم) مژدگانى دهنده (هم) بيم دهنده ،تا برای مردم بعد از ارسال پيامبران دليلى بر خداوند نباشد ،و

خداوند صاحب قدرت منيع (و) باحکمت است.

﴿ ﴾١٦٦لَّ َٰ ِكنِ اللَّ ُه يشْ ه ُد بِما اَنزل اِل ْيك ۛ اَنزل ُه بِ ِع ْل ِم ِه ۛ وا ْلملاُِك ُة يشْ هدُون ۛ وكف َٰى بِاللَّ ِه ش ِهيدًا
مگر خداوند گواهى ميدهد برینکه آنچه را بسوی تو فرو فرستاده آنرا بعلم خود نازل كرده است ،و فرشتگان (نيز)

گواهى ميدهند ،و خداوند برای گواهى بسنده است.

﴿ ﴾١٦٧ا ِ َّن الَّ ِذين كف ُروا وص ُّدوا عن سبِي ِل اللَّ ِه ق ْد ضلُّوا ضلا ًلا ب ِعيدًا

حقا آنهایيکه كافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند ،بدون شک به گمراهى دور و درازی گرفتار شدند.

﴿ ﴾١٦٨ا ِ َّن الَّ ِذين كف ُروا وظل ُموا ل ْم ي ُكنِ اللَّ ُه لِي ْغ ِفر ل ُه ْم ولا لِي ْه ِدي ُه ْم طرِيقًا

واقعاً آنهایيکه كافر شدند و ستم نمودند ،هرگز خداوند آنها را نمى آمرزد ،و نه هم ایشانرا به راهى هدایت ميکند.

﴿ ﴾١٦٩اِلَّا طرِيق جه َّنم خال ِ ِدين فِيها اَبدًا ۛ وكان َٰذلِك على اللَّ ِه ي ِسي ًرا

مگر براه دوزخ ،كه در آن جا برای هميش بسر ميبرند ،و این (كار) بر خداوند آسان است.

اس ق ْد جاء ُك ُم ال َّر ُسو ُل بِا ْلح ِّق ِمن َّربِّ ُك ْم فا ِم ُنوا خ ْي ًرا لَّ ُك ْم ۛ و اِن ت ْك ُف ُروا فاِ َّن لِلَّ ِه
﴿ ﴾١٧٠يا اَيُّها ال َّن ُ
السماو ِ
ض ۛ وكان اللَّ ُه علِي ًما ح ِكي ًما
ات وا ْلا َ ْر ِ
ما فِي َّ
ای مردم ،بيگمان پيامبر برای شما براستى از جانب پروردگار شما آمده است ،پس (به او) ایمان بياورید( .این

كار) برای شما خير است .اما اگر كافر شوید ،پس بيگمان آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست ،و خداوند
دانا (و) باحکمت است.

﴿ ﴾١٧١يا اَ ْهل ا ْل ِكت ِ
يح ِعيسى
اب لا ت ْغلُوا فِي ِدينِ ُك ْم ولا ت ُقولُوا على اللَّ ِه اِلَّا ا ْلح َّق ۛ اِنَّما ا ْلم ِس ُ
وح ِّم ْن ُه ۛ فا ِم ُنوا بِاللَّ ِه و ُر ُسلِ ِه ۛ ولا ت ُقولُوا
ا ْب ُن م ْريم ر ُسولُ اللَّ ِه وكلِم ُت ُه اَ ْلقاها اِل َٰى م ْريم و ُر ٌ
ثلاث ٌة ۛ انت ُهوا خ ْي ًرا لَّ ُك ْم ۛ اِنَّما اللَّ ُه اِل َٰ ٌه و ِاح ٌد ۛ ُس ْبحان ُه اَن ي ُكون ل ُه ول ٌد ۛ لَّ ُه ما فِي
السماو ِ
ض ۛ وكف َٰى بِاللَّ ِه و ِكي ًلا
ات وما فِي ا ْلا َ ْر ِ
َّ

ای اهل كتاب ،در دین خود غلو { }۱مکنيد ،و در شأن خدا جز حق (چيزی دیگر) مگویيد .واقعيت امر اینست
كه ميسح پسر مریم پيامبر خدا و كلمۀ اوست كه او را بمریم القاء كرده و روحى است از او ،پس به خداوند و
پيامبران او ایمان آرید و مگویيد كه (خدا) سه است .از این خودداری كنيد و به خير شما است .بيگمان خداوند
خدای یکتا است ،پاک است ازینکه او را فرزندی باشد .هر آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست .و خداوند

در كارسازی بسنده است.
{ }۱افراط ؛

يح اَن ي ُكون ع ْبدًا لِّلَّ ِه ولا ا ْلملاُِك ُة ا ْل ُمق َّر ُبون ۛ ومن ي ْست ِ
﴿ ﴾١٧٢لَّن ي ْست ِ
نك ْف ع ْن
نكف ا ْلم ِس ُ
ِعبادتِ ِه وي ْست ْكبِ ْر فسي ْحشُ ُر ُه ْم اِل ْي ِه ج ِمي ًعا
عيسى ازینکه بندۀ خدا باشد سرپيچى نداشت ،و نه هم فرشتگان مقرب (ازین سرپيچى دارند) .كسانيکه از

بندگى خدا سرپيچى كردند و سركشى ورزیدند ،پس خداوند همۀ ایشان را بزودی بسوی خود جمع ميکند.

الصالِح ِ
ات ف ُيوفِّي ِه ْم اُ ُجور ُه ْم ويزِي ُد ُهم ِّمن ف ْضلِ ِه ۛ واَ َّما الَّ ِذين
﴿ ﴾١٧٣فاَ َّما الَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ
ْاستنك ُفوا و ْاست ْكب ُروا ف ُيع ِّذبُ ُه ْم عذا ًبا اَلِي ًما ولا ي ِجدُون ل ُهم ِّمن ُد ِ
ون اللَّ ِه و لِ ًّيا ولا ن ِصي ًرا

اما كسانيکه ایمان آوردند و اعمال نيکو انجام دادند ،پس خداوند مزد شانرا كامل ميدهد و به ایشان از فضل خود

مى افزاید .اما كسانى كه سرپيچى كردند و سركشى ورزیدند ،پس خداوند ایشانرا به عذابى دردناک مجازات
ميکند ،و جز خدا برای خود حامى و مددگاری نمى یابند.

اس ق ْد جاءكُم بُ ْرها ٌن ِّمن َّربِّ ُك ْم واَنز ْلنا اِل ْي ُك ْم نُو ًرا ُّمبِي ًنا
﴿ ﴾١٧٤يا اَيُّها النَّ ُ

ای مردم ،به تحقيق بشما حجتى از جانب پروردگار شما آمده است ،و به سوی شما روشنایى آشکاری را

فرستادیم.

﴿ ﴾١٧٥فاَ َّما الَّ ِذين ام ُنوا بِاللَّ ِه وا ْعتص ُموا بِ ِه فس ُيد ِْخلُ ُه ْم فِي ر ْحم ٍة ِّم ْن ُه وف ْض ٍل وي ْه ِدي ِه ْم اِل ْي ِه ِصرا ًطا
ُّم ْست ِقي ًما

پس آنانيکه به خداوند ایمان آوردند و به (كتاب) او چنگ زدند ،بزودی خداوند ایشان را مشمول مرحمتى از

جانب خویش و مهربانيى ميسازد ،و ایشان را به سوی خود براه راست هدایت ميکند.

﴿ ﴾١٧٦ي ْست ْف ُتونك قُ ِل اللَّ ُه يُ ْفتِي ُك ْم فِي ا ْلكلال ِة ۛ ا ِ ِن ا ْم ُر ٌؤ هلك ل ْيس ل ُه ول ٌد ول ُه اُخْ ٌت فلها نِ ْص ُف
ما ترك ۛ و ُهو ي ِرثُها اِن لَّ ْم ي ُكن لَّها ول ٌد ۛ ف ِان كانتا ا ْثنت ْينِ فل ُهما الثُّ ُلث ِان ِم َّما ترك ۛ و اِن كانُوا
اِخْ و ًة ِّرجا ًلا و نِسا ًء فلِل َّذك ِر ِم ْث ُل ح ِّظ ا ْلاُنثي ْينِ ۛ يُبيِّ ُن اللَّ ُه ل ُك ْم اَن ت ِضلُّوا ۛ واللَّ ُه بِ ُك ِّل ش ْي ٍء
علِي ٌم

از تو فتویٰ ميخواهند ،بگوی « خداوند بشما در بارۀ كالله (چنين) حکم ميکند :اگر مردی بميرد (و) از خود
فرزندی باقى نگذارد ،و (صرف) از او خواهری بماند ،برای او نيمۀ ميراث است .و او (یعنى برادر) از خواهر خویش
ارث مى برد اگر از آن (یعنى خواهر) فرزندی نمانده باشد .اگر دو خواهر باشند ،ایشان دو ثلث ميراث را (مشتركاً)
ميگيرند .اگر برادران و خواهرانى باشند ،مرد دو برابر حصۀ زن را ميگيرد( .و بدین ترتيب) خداوند بشما (احکام)
ميراث را) روشن ميسازد تا گمراه نشوید .و خداوند بهمه چيزها دانا است» .
==================================================================

( )۵سوره المائده:
مدنى و دارای ( )۱۲۰آیه است و به معنى (سفره و دسترخوان غذا) ميباشد .این سوره را به سبب آنکه دربر
گيرنده داستان مائده است به این نام یاد گردیده است و بنامهای «عقود» و سوره «منقذه» نيز ناميده مى
شود.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اَ ْوفُوا بِا ْل ُعقُو ِد ۛ اُ ِحلَّ ْت ل ُكم ب ِهيم ُة ا ْلاَنْعا ِم ا ِ َّلا ما ُي ْتل َٰى عل ْي ُك ْم غ ْير ُم ِحلِّي
الص ْي ِد واَن ُت ْم ُح ُر ٌم ۛ ا ِ َّن اللَّه ي ْح ُك ُم ما ُيرِي ُد
َّ

ای مؤمنان به (تمام) تعهدات وقا كنيد .برای شما (گوشت) تمام حيواناتِ چهارپا حالل گردانيده شده است ،مگر
آنچه بشما خوانده ميشود ،اما هنگاميکه در (حرم یا در لباس) احرام هستيد ،شکار (حيوانات) بشما حالل نيست.
به تحقيق كه خداوند آنچه بخواهد حکم ميکند.

﴿ ﴾٢يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا تُ ِحلُّوا شعاُِر اللَّ ِه ولا الشَّ ْهر ا ْلحرام ولا ا ْلهدْي ولا ا ْلقلاُِد ولا ا ِّمين

اصطا ُدوا ۛ ولا ي ْجرِمنَّ ُك ْم شنا ُن
ا ْلب ْيت ا ْلحرام ي ْبتغُون ف ْض ًلا ِّمن َّربِّ ِه ْم ور ِْضوا ًنا ۛ و اِذا حل ْل ُت ْم ف ْ
ق ْو ٍم اَن صدُّو ُك ْم عنِ ا ْلم ْس ِج ِد ا ْلحرا ِم اَن ت ْعت ُدوا ۛ وتعاونُوا على ا ْلبِ ِّر وال َّت ْقوىَٰ ۛ ولا تعاونُوا على
ا ْل ِا ْث ِم وا ْل ُعدْو ِان ۛ واتَّ ُقوا اللَّه ۛ ا ِ َّن اللَّه ش ِدي ُد ا ْل ِعق ِ
اب

ای مؤمنان به شعایر خدا بى حرمتى مکنيد و نه هم به ماه حرام ،نه به هدی و نه هم به (حيوانات) دارای قالده،

و نه هم به آنهایى كه قصد بيت الحرام كرده اند تا فضل و خوشنودی پروردگار خود را بجویند .و هنگاميکه از
(حرم و) لباس احرام بيرون شدید ،شکار كرده ميتوانيد .دشمنى گروهى كه شما را از مسجدالحرام بازداشته اند،
شما را بر آن ندارد كه تجاوز كنيد .بر نيکوكاری و پرهيزگاری (یکدیگر را) كمک كنيد و در گناه و ظلم كمک
ننمایيد .از خدا بترسيد .به تحقيق كه خداوند سخت عذاب كننده است.

﴿ُ ﴾٣ح ِّرم ْت عل ْي ُك ُم ا ْلم ْيت ُة وال َّد ُم ول ْح ُم ا ْل ِخنزِي ِر وما اُ ِه َّل لِغ ْي ِر اللَّ ِه بِ ِه وا ْل ُم ْنخنِق ُة وا ْلم ْوقُوذ ُة
الس ُب ُع ا ِ َّلا ما ذ َّك ْي ُت ْم وما ُذبِح على النُّ ُص ِب واَن ت ْست ْق ِس ُموا
وا ْل ُمتر ِّدي ُة والنَّ ِطيح ُة وما اَكل َّ

بِا ْلاَ ْزلامِ ۛ َٰذلِ ُك ْم فِ ْس ٌق ۛ ا ْلي ْوم يئِس الَّ ِذين كف ُروا ِمن ِدينِ ُك ْم فلا تخْ ش ْو ُه ْم واخْ ش ْو ِن ۛ ا ْلي ْوم
اض ُط َّر فِي
يت ل ُك ُم ا ْل ِا ْسلام ِدي ًنا ۛ فمنِ ْ
اَكْم ْل ُت ل ُك ْم ِدين ُك ْم واَتْم ْم ُت عل ْي ُك ْم نِ ْعمتِي ور ِض ُ

مخْ مص ٍة غ ْير ُمتجانِ ٍف لِّ ِا ْث ٍم ۛ ف ِا َّن اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

بر شما (گوشتِ حيوانِ) خود مرده ،خون ،گوشت خوک ،و آنچه را در وقت ذبح نام غيرِ خدا بر آن گرفته شود ،و
آنچه به اثر خفه كردن مرده باشد ،یا باثر ضربۀ شدید یا باثر سرنگون شدن (از جای بلند) كشته شده باشد ،یا

باثر شاخ زد ن (حيوان دیگر) مرده باشد ،و آنچه را حيوانى درنده خورده باشد حرام گردانيده شده است ،مگر آنکه
آنرا ذبح كرده باشيد .و (نيز) آنچه بر سنگ های نصب شده (برای قربانى بتان) ذبح كرده ميشود ،و آنچه را
بوسيلۀ تيرهای بخت آزمایى تقسيم ميکنيد( ،هر یک از) این (اعمال) فسق است .امروز كافران (از بازگشت شما)
از دین شما مأیوس شدند ،لذا از ایشان مترسيد و از من بترسيد .امروز برای شما دین شما را كامل نمودم ،و
نعمت خود را بر شما تمام كردم ،و اسالم را برای شما (بحيث) دین برگزیدم .اما اگر باثر گرسنگى شدید ناچار
شوید ،در حاليکه تمایل به انجام گناه نداشته باشيد ،پس خداوند بدون شک آمرزگار (و) مهربان است.

ات ۛ وما علَّ ْم ُتم ِّمن ا ْلجوار ِِح ُمكلِّبِين
﴿ ﴾٤ي ْساَلُونك ماذا اُ ِح َّل ل ُه ْم ۛ قُ ْل اُ ِح َّل ل ُك ُم ال َّط ِّيب ُ
تُعلِّ ُمون ُه َّن ِم َّما علَّم ُك ُم اللَّ ُه ۛ ف ُكلُوا ِم َّما اَ ْمس ْكن عل ْي ُك ْم وا ْذ ُك ُروا ْاسم اللَّ ِه عل ْي ِه ۛ واتَّ ُقوا
اللَّه ۛا ِ َّن اللَّه سرِي ُع ا ْل ِحس ِ
اب

از تو ميپرسند برای شان چه چيز حالل شده است؟ بگو « برای شما هر (چيز) خوب و پاكيزه حالل شده است ،و

آنچه را به حيوانات تربيه شدۀ شکاری خود آموخته اید ،از آنچه خداوند بشما آموخته است .پس هر چيزی را كه
آنها برای شما ميگيرند بخورید و نام خدا را بر آن یاد كنيد .و از خداوند بترسيد ،به تحقيق كه خداوند در حساب
گرفتن سریع است» .

ات ۛ وطعا ُم الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِكتاب ِح ٌّل لَّ ُك ْم وطعا ُم ُك ْم ِح ٌّل
﴿ ﴾٥ا ْلي ْوم اُ ِح َّل ل ُك ُم ال َّطيِّب ُ
ات ِمن ا ْل ُم ْؤ ِمن ِ
ات ِمن الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِكتاب ِمن ق ْبلِ ُك ْم اِذا ات ْي ُت ُمو ُه َّن
ات وا ْل ُم ْحصن ُ
لَّ ُه ْم ۛوا ْل ُم ْحصن ُ
اُ ُجور ُه َّن ُم ْح ِصنِين غ ْير ُمسافِ ِحين ولا ُمتَّ ِخ ِذي اَخْ د ٍان ۛ ومن ي ْك ُف ْر بِا ْل ِايم ِان فق ْد حبِط عملُ ُه
و ُهو فِي ا ْلا ِخر ِة ِمن ا ْلخ ِاسرِين

امروز (همه) چيزهای خوب و پاكيزه برای شما حالل شد ،و طعام اهل كتاب برای شما حالل است و طعام شما

برای ایشان حالل است( .نکاح) زنان پاكدامن مسلمان و زنان پاكدامن اهل كتاب پيشين برای شما حالل است.
در صورتيکه به ایشان مهر مقررۀ ایشان را بدهيد .پاكدامن باشيد ،مرتکب فحشاء نشوید و نه (هم) دوست پنهانى
(نامشروع) گيرید .و كسيکه از (چيزهایى كه باید به آن) ایمان (آورده شود) منکر گردد بيگمان عمل او حبطه
گردیده است ،و او در آخرت از زیانکاران است.

الصلا ِة فا ْغ ِسلُوا ُو ُجوه ُك ْم واَ ْي ِدي ُك ْم اِلى ا ْلمرافِقِ وا ْمس ُحوا
﴿ ﴾٦يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اِذا ق ُْم ُت ْم اِلى َّ
بِ ُرءُ ِ
وس ُك ْم واَ ْر ُجل ُك ْم اِلى ا ْلك ْعب ْينِ ۛ و اِن كُن ُت ْم ُج ُن ًبا فاطَّ َّه ُروا ۛ و اِن كُن ُتم َّم ْرض َٰى اَ ْو عل َٰى سف ٍر اَ ْو

جاء اَح ٌد ِّمن ُكم ِّمن ا ْلغاُ ِ ِط اَ ْو لام ْس ُت ُم النِّساء فل ْم ت ِج ُدوا ما ًء فتي َّم ُموا ص ِعيدًا طيِّ ًبا فا ْمس ُحوا
بِ ُو ُجو ِه ُك ْم واَ ْي ِدي ُكم ِّم ْن ُه ۛ ما يُرِي ُد اللَّ ُه لِي ْجعل عل ْي ُكم ِّم ْن حر ٍج ول َٰ ِكن يُرِي ُد لِ ُيط ِّهر ُك ْم و لِ ُيتِ َّم نِ ْعمت ُه
عل ْي ُك ْم لعلَّ ُك ْم تشْ ُك ُرون

ای مؤمنان ،وقتيکه برای نماز آمادگى ميگيرید ،روها و دستهای خود را تا آرنج ها بشویيد ،سر خود را مسح كنيد

و پاهای خود را تا شتالنگ ها (بشویيد) .اگر جنب باشيد خود را خوب پاک كنيد (یعنى غسل كنيد) .اما اگر
مریض یا به سفر باشيد ،یا كسى از شما از قضای حاجت بياید ،یا به زنان نزدیک شده باشيد ،و آب نيابيد پس
قصد خاک پاک كنيد (یعنى تيمم نمایيد) ،و با آن روها و دستهای خود را مسح كنيد .خداوند نميخواهد بشما

حرجى عاید كند ،بلکه ميخواهد تا شما را پاک گرداند و نعمت خود را بر شما كامل گرداند ،تا باشد كه سپاسگزار
شوید.

﴿ ﴾٧وا ْذ ُك ُروا نِ ْعمة اللَّ ِه عل ْي ُك ْم و ِميثاق ُه الَّ ِذي واثق ُكم بِ ِه ا ِ ْذ قُ ْل ُت ْم س ِم ْعنا واَط ْعنا ۛ واتَّ ُقوا اللَّه ۛا ِ َّن
اللَّه علِي ٌم بِذ ِ
الص ُدورِ
ات ُّ

نعمت خدا را بر خود بياد آرید ،و (نيز) پيمان استواری را كه شما را به آن متعهد ساخته است؛ آنگاه كه گفتيد «

شنيدیم و فرمان بردیم » .و از خدا بترسيد حقا كه خداوند به درون سينه ها آگاه است.

﴿ ﴾٨يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا كُونُوا ق َّو ِامين لِلَّ ِه شُ هداء بِا ْل ِق ْس ِط ۛ ولا ي ْجرِم َّن ُك ْم شنا ُن ق ْو ٍم عل َٰى اَلَّا
ت ْع ِدلُوا ۛ ا ْع ِدلُوا ُهو اَ ْقر ُب لِلتَّ ْقوىَٰ ۛ واتَّ ُقوا اللَّه ۛ ا ِ َّن اللَّه خبِي ٌر بِما ت ْعملُون

ای مؤمنان ،در راه خدا استوار باشيد ،به عدالت گواهى دهيد ،دشمنى دیگران شما را بر آن ندارد كه از عدالت
عدول ورزید .عدالت ورزید ،این به پرهيزگاری نزدیک تر است .از خدا بترسيد ،حقا كه خداوند به آنچه ميکنيد

آگاه است.

الصالِح ِ
ات ۛ ل ُهم َّم ْغ ِفر ٌة واَ ْج ٌر ع ِظي ٌم
﴿ ﴾٩وعد اللَّ ُه الَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ

خداوند بکسانيکه ایمان آوردند و عمل نيکو كردند وعده كرده است كه برای ایشان آمرزشى است و مزدی بزرگ.

َٰ
اب ا ْلج ِحي ِم
﴿ ﴾١٠والَّ ِذين كف ُروا وك َّذبُوا بِاياتِنا اُولئِك اَ ْصح ُ

آنانيکه كافر شدند و آیات ما را تکذیب كردند ،همين هایند اهل دوزخ.

ف
﴿ ﴾١١يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا ا ْذ ُك ُروا نِ ْعمت اللَّ ِه عل ْي ُك ْم ا ِ ْذ ه َّم ق ْو ٌم اَن ي ْب ُس ُطوا اِل ْي ُك ْم اَ ْي ِدي ُه ْم فك َّ
اَ ْي ِدي ُه ْم عن ُك ْم ۛ واتَّ ُقوا اللَّه ۛ وعلى اللَّ ِه ف ْليتو َّك ِل ا ْل ُم ْؤ ِم ُنون
ای مؤمنان ،نعمت خدا را بر خویش بياد آرید ،هنگاميکه گروهى خواستند تا بر شما دست درازی كنند ،ولى
(خداوند) دست ایشانرا از شما باز داشت ،و از خدا بترسيد ،و باید مسلمانان بر خداوند توكل ورزند.

﴿ ﴾١٢ولق ْد اَخذ اللَّ ُه ِميثاق بنِي ا ِ ْسراُِيل وبع ْثنا ِم ْن ُه ُم ا ْثن ْي عشر ن ِقي ًبا ۛ وقال اللَّ ُه ا ِنِّي

الصلاة وات ْي ُت ُم ال َّزكاة وامن ُتم بِ ُر ُسلِي وع َّز ْرتُ ُمو ُه ْم واَ ْقر ْض ُت ُم اللَّه ق ْر ًضا حس ًنا
مع ُك ْم ۛلئِ ْن اَق ْم ُت ُم َّ
َّلاُكفِّر َّن عن ُك ْم س ِّيئاتِ ُك ْم ولاُ ْد ِخلنَّ ُك ْم جنَّ ٍ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر ۛ فمن كفر ب ْعد َٰذلِك
السبِي ِل
ِمن ُك ْم فق ْد ض َّل سواء َّ

بيگمان خداوند از بنى اسرائيل عهد گرفت ،و از ایشان دوازده وكيل برگزیدیم ،و خداوند گفت « :من با شمایم،
اگر نماز را برپا دارید ،زكات بپردازید ،به پيامبرانم ایمان آرید ،ایشان را یاری نمایيد ،و به خدا قرض حسنه

بدهيد ،بدون شک من از شما گناهان شما را ميزدایم ،و شما را به باغهایى داخل ميگردانم كه در زیر (درختان)
آن جویبارها جاریست .اما اگر كسى از شما بعد ازین كافر شد ،پس براستى كه راه راست را گم كرده است» .

﴿ ﴾١٣فبِما ن ْق ِض ِهم ِّميثاق ُه ْم لعنَّا ُه ْم وجع ْلنا قُلُوب ُه ْم ق ِاسي ًة ۛ يُح ِّرفُون ا ْلكلِم عن َّمو ِ
اض ِع ِه ۛ ون ُسوا
ح ًّظا ِّم َّما ُذ ِّك ُروا بِ ِه ۛ ولا تزالُ ت َّطلِ ُع عل َٰى خاُِن ٍة ِّم ْن ُه ْم اِلَّا قلِي ًلا ِّم ْن ُه ْم ۛ فا ْع ُف ع ْن ُه ْم
اصف ْح ۛا ِ َّن اللَّه ُي ِح ُّب ا ْل ُم ْح ِسنِين
و ْ

به سبب پيمان شکنى شان بر ایشان لعنت كردیم و دلهای شانرا سخت گردانيدیم ،ایشان كلمه ها را از جاهای
(درست) آنها تحریف كرده و بهره مندی از آنچه را به ایشان گوشزد شده بود فراموش كردند .و تو هميشه بر

خيانتى (تازه) از ایشان آگاه ميشوی مگر عده ای از ایشان (كه خيانت نميکنند) .پس ایشان را عفو كن و (از
اعمال ناشایسته شان) درگذر .حقا كه خداوند نيکوكاران را دوست ميدارد.

﴿ ﴾١٤و ِمن الَّ ِذين قالُوا اِنَّا نصارىَٰ اَخ ْذنا ِميثاق ُه ْم فن ُسوا ح ًّظا ِّم َّما ُذ ِّك ُروا بِ ِه فاَ ْغر ْينا ب ْين ُه ُم ا ْلعداوة
وا ْلبغْضاء اِل َٰى ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة ۛ وس ْوف ُين ِّب ُئ ُه ُم اللَّ ُه بِما كانُوا ي ْصن ُعون
و از كسانيکه ميگفتند « ما نصارایيم » ،پيمان شانرا گرفتيم .اما ایشان بهره مندی از آنچه را به ایشان گوشزد
شده بود فراموش كردند .سپس در ميان شان تا روز قيامت دشمنى و بغض را بر انگيختيم .و بزودی خداوند
ایشان را از (نتيجه) آنچه ميکردند آگاه ميسازد.

اب ق ْد جاء ُك ْم ر ُسولُنا يُب ِّي ُن ل ُك ْم كثِي ًرا ِّم َّما كُن ُت ْم تُخْ فُون ِمن ا ْل ِكت ِ
﴿ ﴾١٥يا اَ ْهل ا ْل ِكت ِ
اب وي ْعفُو عن
ين
اب ُّمبِ ٌ
كثِي ٍر ۛ ق ْد جاءكُم ِّمن اللَّ ِه نُو ٌر و ِكت ٌ
ای اهل كتاب ،بدون شک به شما پيامبر ما آمده است ،به شما بسيار چيزهایى را كه از كتاب پنهان ميکردید

بيان ميکند ،و از بسا (تقصيرات شما) در ميگذرد! برای شما بيگمان از نزد خداوند نور و كتاب واضحى آمده است.

السلا ِم ويُخْ ِر ُج ُهم ِّمن ال ُّظلُم ِ
ات اِلى النُّورِ بِ ِا ْذنِ ِه
﴿ ﴾١٦ي ْه ِدي بِ ِه اللَّ ُه منِ اتَّبع ر ِْضوان ُه ُس ُبل َّ
وي ْه ِدي ِه ْم اِل َٰى ِصر ٍ
اط ُّم ْست ِقي ٍم

بوسيلۀ آن (كتاب) خداوند همه كسانى را كه در جستجوی رضای اویند براههای آرامش و سالمتى هدایت

ميکند ،و ایشان را به اراده خود از تاریکى ها بسوی روشنى بيرون مى آورد ،و براه راست هدایت شان ميکند.

يح ا ْب ُن م ْريم ۛ قُ ْل فمن ي ْملِ ُك ِمن اللَّ ِه ش ْي ًئا ا ِ ْن اَراد
﴿ ﴾١٧لَّق ْد كفر الَّ ِذين قالُوا ا ِ َّن اللَّه ُهو ا ْلم ِس ُ
السماو ِ
ض وما
ات وا ْلاَ ْر ِ
اَن ُي ْهلِك ا ْلم ِسيح ا ْبن م ْريم واُ َّم ُه ومن فِي ا ْلاَ ْر ِ
ض ج ِمي ًعا ۛ و لِلَّ ِه ُم ْل ُك َّ
ب ْين ُهما ۛ يخْ لُ ُق ما يشاءُ ۛ واللَّ ُه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر

واقعاً كافر شدند كسانيکه گفتند « خداوند همانا عيسى پسر مریم است » .بگو « اگر خدا بخواهد ،عيسى پسر
مریم و مادرش و هر آنکسى كه در روی زمين است همه را هالک كند ،پس چه كسى ميتواند كوچکترین مانعى
را در برابر خدا به ميان آرد؟! پادشاهى آسمانها و زمين و هر آنچه در ميان آنهاست از آن خداست ،خداوند هر
آنچه را بخواهد مى آفریند .و خداوند بر هر چيز تواناست» .

﴿ ﴾١٨وقال ِت ا ْلي ُهو ُد والنَّصارىَٰ ن ْح ُن اَ ْبناءُ اللَّ ِه واَ ِح َّبا ُؤ ُه ۛ قُ ْل فلِم يُع ِّذ ُب ُكم بِ ُذنُو بِ ُكم ۛ ب ْل اَن ُتم
السماو ِ
ض وما
ات وا ْلاَ ْر ِ
بش ٌر ِّم َّم ْن خلق ۛ ي ْغ ِف ُر لِمن يشاءُ و ُيع ِّذ ُب من يشاءُ ۛ و لِلَّ ِه ُم ْل ُك َّ
ب ْين ُهما ۛ و اِل ْي ِه ا ْلم ِصي ُر

یهود و نصارا گفتند « ما پسران خدا و دوستان او ميباشيم » .بگو « پس چرا (خداوند) شما را در برابر گناهان
شما عذاب ميکند؟ بلکه شما انسانى هستيد از آنچه خداوند آفریده است .هر كه را بخواهد مى آمرزد و هر كه را
بخواهد عذاب ميکند .پادشاهى آسمانها ،زمين و هر آنچه در ميان آنهاست از آن خدا است .و بسوی اوست
بازگشت» .

﴿ ﴾١٩يا اَ ْهل ا ْل ِكت ِ
اب ق ْد جاء ُك ْم ر ُسولُنا ُيب ِّي ُن ل ُك ْم عل َٰى ف ْتر ٍة ِّمن ال ُّر ُس ِل اَن ت ُقولُوا ما جاءنا ِمن
ب ِشي ٍر ولا ن ِذي ٍر ۛ فق ْد جاءكُم ب ِشي ٌر ون ِذي ٌر ۛ واللَّ ُه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر

ای اهل كتاب ،پيامبر ما بسوی شما آمد تا در (هنگام) فترت پيامبران (حقایق را) برای شما بيان كند ،تا نگویيد

« برای ما ،مژده دهنده و بيم دهنده ای نيامده است! » بنابرین (اینک) برای شما واقعاً مژده دهنده و بيم دهنده
ای آمد ،و خداوند بر همه چيز تواناست.

﴿ ﴾٢٠و ا ِ ْذ قال ُموس َٰى لِق ْو ِم ِه يا ق ْو ِم ا ْذ ُك ُروا نِ ْعمة اللَّ ِه عل ْي ُك ْم ا ِ ْذ جعل فِي ُك ْم اَنبِياء وجعل ُكم ُّملُوكًا
واتاكُم َّما ل ْم يُ ْؤ ِت اَحدًا ِّمن ا ْلعال ِمين

و بياد آرید وقتى را كه موسى به قوم خویش گفت« :ای قوم من ،نعمت خدا را بر خود بياد آورید ،چون در ميان
شما پيامبرانى گماشت ،و (هر كدام) شما را پادشاه (یعنى صاحب اختيار) گردانيد ،و برای شما چيزهایى را داد

كه هيچ كس دیگر را از جهانيان نداده بود» .

﴿ ﴾٢١يا ق ْو ِم ا ْد ُخلُوا ا ْلاَ ْرض ا ْل ُمقدَّسة الَّتِي كتب اللَّ ُه ل ُك ْم ولا ت ْرت ُّدوا عل َٰى اَ ْدبارِ ُك ْم فتنقلِ ُبوا
خ ِاسرِين

ای قوم من ،به سرزمين مقدسى كه خداوند برای شما اختصاص داده است داخل شوید ،و به عقب خویش باز

مگردید كه زیانمند ميشوید!

﴿ ﴾٢٢قالُوا يا ُموس َٰى ا ِ َّن فِيها ق ْو ًما ج َّبارِين و اِنَّا لن نَّد ُْخلها ح َّت َٰى يخْ ُر ُجوا ِم ْنها ف ِان يخْ ُر ُجوا ِم ْنها
ف ِانَّا د ِاخلُون

گفتند « :ای موسى ،در آن (سرزمين) مردمى بسيار سركش اند ،و ما هرگز در آن داخل نميشویم تا ایشان از آن
بيرون آیند ،اگر ایشان از آنجا بيرون شوند بيگمان ما داخل شونده ایم» .

﴿ ﴾٢٣قال ر ُجل ِ
ان ِمن الَّ ِذين يخافُون اَنْعم اللَّ ُه عل ْي ِهما ا ْد ُخلُوا عل ْي ِه ُم ا ْلباب فاِذا دخ ْل ُت ُمو ُه ف ِانَّ ُك ْم
غالِ ُبون ۛ وعلى اللَّ ِه فتو َّكلُوا اِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِمنِين

(درین ميان) دو نفر از كسانيکه (از خدا) ترسيدند و خداوند بر ایشان نعمت خود را ارزانى كرده بود گفتند « :بر

ایشان از دروازه (شهر) داخل شوید ،و چون به آن داخل شدید یقيناً شما پيروز هستيد .و بر خدا توكل ورزید،
اگر ایمان دارید» .

﴿ ﴾٢٤قالُوا يا ُموس َٰى اِنَّا لن نَّد ُْخلها اَبدًا َّما دا ُموا فِيها ۛ فا ْذه ْب اَنت وربُّك فقاتِلا اِنَّا ها ُهنا
ق ِاعدُون

گفتند « :ای موسى ،ماداميکه آنها در آنجا باشند ما هرگز در آنجا داخل نميشویم .پس برو ،تو و پروردگارت
بجنگيد .ما در این جا نشسته ایم (انتظار ميکشيم)» .

﴿ ﴾٢٥قال ر ِّب اِنِّي لا اَ ْملِ ُك اِلَّا ن ْف ِسي واَ ِخي ۛ فا ْف ُر ْق ب ْيننا وب ْين ا ْلق ْو ِم ا ْلف ِاس ِقين

موسى گفت« :ای پروردگار ،من تنها اختيار خود و برادر خود را دارم .پس تو ميان من و این مردم عصيانگر،

جدایى بيفگن! »

ض ۛ فلا تاْس على ا ْلق ْو ِم
﴿ ﴾٢٦قال ف ِانَّها ُمح َّرم ٌة عل ْي ِه ْم ۛ اَ ْرب ِعين سن ًة ۛ يتِي ُهون فِي ا ْلاَ ْر ِ
ا ْلف ِاس ِقين
(خداوند) گفت « :پس آن سرزمين تا چهل سال بر ایشان حرام كرده شده است( ،كه) در روی زمين سرگردان
ميشوند .پس تو بر این مردم سركش اندوهگين مباش» .

﴿ ﴾٢٧وا ْت ُل عل ْي ِه ْم نباَ ا ْبن ْي ادم بِا ْلح ِّق ا ِ ْذ ق َّربا قُ ْربا ًنا ف ُت ُق ِّبل ِم ْن اَح ِد ِهما ول ْم ُيتق َّب ْل ِمن ا ْلاخ ِر قال
لاَ ْق ُتلنَّك ۛ قال اِنَّما يتق َّب ُل اللَّ ُه ِمن ا ْل ُمتَّ ِقين
به ایشان داستان دو پسر آدم را به حق بخوان .هنگاميکه (هر یک ازین دو تن) قربانى را (به خداوند) تقدیم
كردند ،پس (قربانى) یکى از ایشان پذیرفته شد و از آن دیگر پذیرفته نشد( .دومى) گفت( « :براستى) ترا
ميکشم( » .وی) گفت « :بى شک خداوند (قربانى را) از پرهيزگاران ميپذیرد» .

اف اللَّه ر َّب
﴿ ﴾٢٨لئِن بسطت اِل َّي يدك لِت ْق ُتلنِي ما اَنا بِب ِاس ٍط ي ِدي اِل ْيك لِاَ ْق ُتلك ۛ اِنِّي اَخ ُ
ا ْلعال ِمين
اگر تو برای كشتن من دست خود را دراز كنى ،من دست خود را به سوی تو برای كشتنت دراز نميکنم .به

تحقيق كه من از خداوند ،پروردگار عالميان ميترسم.

﴿ ﴾٢٩اِنِّي اُرِي ُد اَن ت ُبوء بِاِ ْث ِمي و ا ِ ْث ِمك فت ُكون ِم ْن اَ ْصح ِ
اب ال َّنارِ ۛ و َٰذلِك جزا ُء الظَّالِ ِمين

من ميخواهم تا تو (هم) گناه مرا و (هم) گناه خود را بدوش خود بکشى ،و به این ترتيب از اهل آتش گردی ،و

این است جزای ستمگاران.

﴿ ﴾٣٠فط َّوع ْت ل ُه ن ْف ُس ُه ق ْتل اَ ِخي ِه فقتل ُه فاَ ْصبح ِمن ا ْلخ ِاسرِين

نفس (خودخواه) او وی را به قتل برادرش رام ساخت ،پس او را كشت و به این ترتيب از زیانکاران گردید.

ض لِ ُيرِي ُه ك ْيف ُيوارِي س ْوءة اَ ِخي ِه ۛ قال يا و ْيلتا اَعج ْز ُت
﴿ ﴾٣١فبعث اللَّ ُه ُغرا ًبا ي ْبح ُث فِي ا ْلاَ ْر ِ
اَ ْن اَكُون ِم ْثل َٰهذا ا ْلغُر ِ
اب فاُوارِي س ْوءة اَ ِخي ۛ فاَ ْصبح ِمن ال َّنا ِد ِمين

پس خداوند زاغى را فرستاد كه زمين را ميکاوید ،تا به او نشان بدهد كه چطور جسد برادرش را بپوشد .گفت« :

وای بر من ،آیا ازین عاجز شدم كه به مثل این زاغ باشم ،تا جسد برادر خود را بپوشانم؟! » و به این ترتيب
پشيمان شد.

ض
س اَ ْو فسا ٍد فِي ا ْلا َ ْر ِ
﴿ِ ﴾٣٢م ْن اَ ْج ِل َٰذلِك كت ْبنا عل َٰى بنِي ا ِ ْسراُِيل اَنَّ ُه من قتل ن ْف ًسا بِغ ْي ِر ن ْف ٍ
فكاَنَّما قتل ال َّناس ج ِمي ًعا وم ْن اَ ْحياها فكاَنَّما اَ ْحيا ال َّناس ج ِمي ًعا ۛ ولق ْد جاء ْت ُه ْم ُر ُسلُنا بِا ْلب ِّين ِ
ات
ض ل ُم ْس ِرفُون
ثُ َّم ا ِ َّن كثِي ًرا ِّم ْن ُهم ب ْعد َٰذلِك فِي ا ْلا َ ْر ِ
از همين سبب ،ما به بنى اسرائيل حکم كردیم كه اگر كسى شخصى را كه مرتکب قتل نشده و در روی زمين

فسادانگيزی نکرده باشد بکشد ،گویا همه مردم را كشته است .و اگر كسى سبب زندگى دیگری شده باشد گویا
كه همۀ مردم را زنده گردانيده است .به تحقيق كه پيامبران ما با نشانه های روشن بسوی ایشان آمدند ،اما بعد از
آن (هم) بسياری از بنى اسرائيل به اسراف در روی زمين دوام دادند.

ض فسا ًدا اَن ُيق َّتلُوا اَ ْو ُيصلَّ ُبوا اَ ْو
﴿ ﴾٣٣اِنَّما جزاءُ الَّ ِذين ُيحارِبُون اللَّه ور ُسول ُه وي ْسع ْون فِي ا ْلاَ ْر ِ
تُق َّطع اَ ْي ِدي ِه ْم واَ ْر ُجلُ ُهم ِّم ْن ِخل ٍ
ض ۛ َٰذلِك ل ُه ْم ِخ ْز ٌي فِي ال ُّدنْيا ۛ ول ُه ْم فِي
اف اَ ْو ُينف ْوا ِمن ا ْلا َ ْر ِ
اب ع ِظي ٌم
ا ْلا ِخر ِة عذ ٌ
بيگمان جزای كسانيکه با خداوند و رسول او به جنگ برميخيزند ،و به فسادكاری در زمين سعى مى ورزند ،این

است كه كشته شوند یا به دار زده شوند ،یا دستها و پاهای شان از طرف مخالف بریده شود ،یا از زمين دور
ساخته شوند .این برای شان رسوایى است در دنيا ،و در آخرت برای شان عذاب بزرگى است.

﴿ ﴾٣٤اِلَّا الَّ ِذين تابُوا ِمن ق ْب ِل اَن ت ْق ِد ُروا عل ْي ِه ْم ۛ فا ْعل ُموا اَ َّن اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

مگر كسانيکه پيش از دست یافتن شما بر ایشان توبه نمایند ،پس بدانيد كه بيگمان خداوند آمرزگار (و) مهربان

است.

﴿ ﴾٣٥يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اتَّ ُقوا اللَّه وا ْبت ُغوا اِل ْي ِه ا ْلو ِسيلة وجا ِه ُدوا فِي سبِيلِ ِه لعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحون

ای مؤمنان ،از خدا بترسيد ،و وسيلۀ (تقرب) را به وی بجویيد ،و در راه او جهاد كنيد ،تا باشد كه رستگار شوید.

ض ج ِمي ًعا و ِم ْثل ُه مع ُه لِي ْفت ُدوا بِ ِه ِم ْن عذ ِ
﴿ ﴾٣٦ا ِ َّن الَّ ِذين كف ُروا ل ْو اَ َّن ل ُهم َّما فِي ا ْلاَ ْر ِ
اب ي ْومِ
اب اَلِي ٌم
ا ْل ِقيام ِة ما تُ ُق ِّبل ِم ْن ُه ْم ۛ ول ُه ْم عذ ٌ

بيگمان كافران ،اگرچه واقعاً همه وسایليکه در روی زمين وجود دارد و (حتى) دو چند آن به دسترس شان قرار
داده شود ،تا آنرا برای نجات از عذاب روز قيامت فدیه بدهند ،هرگز از ایشان پذیرفته نميشود .و برای ایشان
عذاب دردناكى است.

اب ُّم ِقي ٌم
﴿ ﴾٣٧يُرِيدُون اَن يخْ ُر ُجوا ِمن النَّارِ وما ُهم بِخار ِِجين ِم ْنها ۛ ول ُه ْم عذ ٌ

ميخواهند تا از آتش (دوزخ) بيرون شوند ،ولى هرگز از آنجا بيرون شدنى نيستند ،و برای ایشان عذابى است

هميشگى.

السارِق ُة فا ْقط ُعوا اَ ْي ِدي ُهما جزا ًء بِما كسبا نكا ًلا ِّمن اللَّ ِه ۛ واللَّ ُه عزِي ٌز ح ِكي ٌم
السارِقُ و َّ
﴿ ﴾٣٨و َّ

دزد ،چه مرد باشد و چه زن ،دست های ایشان را ببرید ،به جزای عملى كه آنرا مرتکب شدند( .و این) سرزنشى

است از جانب خدا ،و خداوند صاحب قدرت منيع (و) باحکمت است.

وب عل ْي ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم
﴿ ﴾٣٩فمن تاب ِمن ب ْع ِد ظُ ْل ِم ِه واَ ْصلح فاِ َّن اللَّه يتُ ُ

پس اگر كسى بعد از ستمى كه كرده است توبه كند و خود را اصالح نماید ،پس حقا كه خداوند توبه اش را مى

پذیرد .بدون شک خداوند آمرزگار (و) مهربان است.

ض يُع ِّذ ُب من يشا ُء وي ْغ ِف ُر لِمن يشاءُ ۛ واللَّ ُه
السماوا ِت وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٤٠اَل ْم ت ْعل ْم اَ َّن اللَّه ل ُه ُم ْل ُك َّ
عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر

آیا نميدانى كه پادشاهى آسمانها و زمين از آن خدا است؟! هر كه را بخواهد عذاب ميکند و هركه را بخواهد مى

آمرزد .و خداوند بر همه چيزها توانا است.

﴿ ﴾٤١يا اَيُّها ال َّر ُسولُ لا ي ْح ُزنك الَّ ِذين يُسارِ ُعون فِي ا ْل ُك ْف ِر ِمن الَّ ِذين قالُوا امنَّا بِاَ ْفوا ِه ِه ْم ول ْم تُ ْؤ ِمن
قُلُو ُب ُه ْم ۛ و ِمن الَّ ِذين ها ُدوا ۛ س َّما ُعون لِ ْلك ِذ ِب س َّما ُعون لِق ْو ٍم اخرِين ل ْم ياْتُوك ۛ ُيح ِّرفُون ا ْلكلِم
ِمن ب ْع ِد مو ِ
احذ ُروا ۛ ومن ُي ِر ِد اللَّ ُه فِ ْتنت ُه
اض ِع ِه ۛ ي ُقولُون ا ِ ْن اُو تِي ُت ْم َٰهذا ف ُخ ُذو ُه و اِن لَّ ْم تُ ْؤت ْو ُه ف ْ
فلن ت ْم ِلك ل ُه ِمن اللَّ ِه ش ْي ًئا ۛ اُول َٰ ِئك الَّ ِذين ل ْم يُ ِر ِد اللَّ ُه اَن ُيط ِّهر قُلُوب ُه ْم ۛ ل ُه ْم فِي ال ُّدنْيا
اب ع ِظي ٌم
ِخ ْز ٌي ۛ ول ُه ْم فِي ا ْلا ِخر ِة عذ ٌ

ای پيامبر ،آنانى كه به سوی كفر ميشتابند نباید ترا اندوهگين سازند! از كسانى كه بزبان خود گفتند « ایمان
داریم » ولى دلهای شان ایمان نياورده است .و از یهودیان كه به هر دروغى گوش فرا ميدهند ،به مردم دیگریکه
پيش تو نيامده اند گوش ميدهند ،كلمات را بعد از آنکه در جای اصليش قرار یافته است تغيير ميدهند .ميگویند:
« اگر برای شما این (حکم) داده شد (یعنى طبق نظر شما حکم صادر گردید) آنرا بپذیرید ،و اگر این (حکم)
طبق نظر شما داده نشد از (قبول) آن اجتناب ورزید » .و چون خدا ارادۀ گمراهى كسى را بنماید برای او از
جانب خدا هيچ چيزی كرده نميتوانى ،آنهایند كه خداوند نخواسته است تا دلهای شانرا پاک گرداند .برای ایشان
در دنيا رسوایى است و برای شان در آخرت عذابى است بزرگ.

ِض ع ْن ُه ْم ۛ و اِن
لس ْح ِت ۛ ف ِان جاءُوك ف ْ
﴿ ﴾٤٢س َّما ُعون لِ ْلك ِذ ِب اَكَّالُون لِ ُّ
اح ُكم ب ْين ُه ْم اَ ْو اَ ْعر ْ
اح ُكم ب ْين ُهم بِا ْل ِق ْس ِط ۛ ا ِ َّن اللَّه يُ ِح ُّب
ِض ع ْن ُه ْم فلن ي ُض ُّروك ش ْي ًئا ۛ و ا ِ ْن حك ْمت ف ْ
تُ ْعر ْ
ا ْل ُم ْق ِس ِطين

به هر دروغى گوش فرا ميدهند ،هر حرامى را ميخورند .پس اگر نزد تو بيایند ،در بين شان فيصله كن ،یا از
ایشان اعراض نما .و اگر از ایشان اعراض كنى ،هيچ ضرری بتو رسانيده نمى توانند .و اگر فيصله كردی با انصاف
در ميان شان فيصله كن .حقا كه خداوند مردم منصف را دوست دارد.

﴿ ﴾٤٣وك ْيف ُيح ِّك ُمونك و ِعند ُه ُم ال َّت ْورا ُة فِيها ُح ْك ُم اللَّ ِه ثُ َّم يتولَّ ْون ِمن ب ْع ِد َٰذلِك ۛ وما اُول َٰ ِئك
بِا ْل ُم ْؤ ِمنِين
و چگونه ترا حَکَم ميسازند؟! در حاليکه تورات بدسترس شان است و در آن حُکم خدا است! بعد از آن (نيز)

اعراض ميکنند ،و آنها واقعاً مؤمن نيستند.

﴿ ﴾٤٤اِنَّا اَنز ْلنا التَّ ْوراة فِيها ُهدًى ونُو ٌر ۛ ي ْح ُك ُم بِها النَّبِ ُّيون الَّ ِذين اَ ْسل ُموا لِلَّ ِذين ها ُدوا وال َّربَّانِ ُّيون
وا ْلاَ ْحبا ُر بِما ْاس ُت ْح ِف ُظوا ِمن ِكت ِ
اب اللَّ ِه وكانُوا عل ْي ِه شُ هداء ۛ فلا تخْ ش ُوا ال َّناس واخْ ش ْو ِن ولا
تشْ ت ُروا بِاياتِي ثم ًنا قلِي ًلا ۛ ومن لَّ ْم ي ْح ُكم بِما اَنزل اللَّ ُه فاُولَٰئِك ُه ُم ا ْلكافِ ُرون
به تحقيق كه تورات را فرستادیم و در آن هدایت و روشنيى است .پيامبران (بنى اسرائيل) كه (به فرمان خدا)

تسليم بودند ،به آن برای یهود حکم ميکردند ،و علمای ربانى و دانشمندان یهود (نيز) ،به سبب اینکه به (كار)
حفاظت كتاب خدا گماشته شده بودند و بران گواه بودند .بنابران از مردم مترسيد ،بلکه از من بترسيد .و آیات مرا
در برابر بهایى ناچيز نفروشيد .كسانيکه مطابق بآنچه خدا فرو فرستاده حکم نکنند ،هم ایشان اند كافر.

س وا ْلع ْين بِا ْلع ْينِ وا ْلاَنف بِا ْلاَ ِ
الس َّن
﴿ ﴾٤٥وكت ْبنا عل ْي ِه ْم فِيها اَ َّن ال َّن ْفس بِال َّن ْف ِ
نف وا ْلاُذُن بِا ْلاُ ُذ ِن و ِّ
اص ۛ فمن تصدَّق بِ ِه ف ُهو كفَّار ٌة لَّ ُه ۛ ومن لَّ ْم ي ْح ُكم بِما َانزل اللَّ ُه
بِ ِّ
الس ِّن وا ْل ُج ُروح قِص ٌ
فاُولَٰئِك ُه ُم الظَّالِ ُمون

و برایشان در آن (كتاب) حکم كردیم « :یک تن به عوض یک تن ،و چشم در برابر چشم ،بينى در برابر بينى،
گوش در برار گوش ،دندان در برابر دندان ،و زخمها (در برابر یکدیگر) قصاص ميشود .پس اگر كسى از قصاص
درگذرد این عفو كفارۀ (گناهان) وی ميشود .و كسانيکه مطابق به آنچه خداوند فرو فرستاده حکم نکنند ،هم
ایشان اند ستمگر» .

﴿ ﴾٤٦وق َّف ْينا عل َٰى اثارِ ِهم بِ ِعيسى ا ْبنِ م ْريم ُمص ِّدقًا لِّما ب ْين يد ْي ِه ِمن التَّ ْورا ِة ۛ وات ْينا ُه ا ْل ِا ِ
نجيل فِي ِه
ُهدًى ونُو ٌر و ُمص ِّدقًا لِّما ب ْين يد ْي ِه ِمن التَّ ْورا ِة و ُهدًى وم ْو ِعظ ًة لِّ ْل ُمتَّ ِقين
و به تعقيب شان عيسى پسر مریم را بحيث تصدیق كنندۀ آنچه پيش از او از تورات آمده بود فرستادیم .برای او

انجيل را دادیم كه در آن هدایت و روشنایى بود .و آنچه را پيش از آن از تورات نازل شده بود تصدیق ميکرد ،و
هدایت و پندی بود برای پرهيزگاران.

﴿ ﴾٤٧و ْلي ْح ُك ْم اَ ْه ُل ا ْل ِا ِ
نجي ِل بِما اَنزل اللَّ ُه فِي ِه ۛ ومن لَّ ْم ي ْح ُكم بِما اَنزل اللَّ ُه فاُولَٰئِك ُه ُم
ا ْلف ِاسقُون
اهل انجيل باید به چيزی حکم كنند كه خداوند در انجيل فرو فرستاده است .كسيکه به آنچه خداوند فرو
فرستاده است حکم نکند ،هم ایشان اند فاسق.

﴿ ﴾٤٨واَنز ْلنا اِل ْيك ا ْل ِكتاب بِا ْلح ِّق ُمص ِّدقًا لِّما ب ْين يد ْي ِه ِمن ا ْل ِكت ِ
اح ُكم
اب و ُمه ْي ِم ًنا عل ْي ِه ۛ ف ْ
ب ْين ُهم بِما اَنزل اللَّ ُه ۛ ولا تتَّبِ ْع اَ ْهواء ُه ْم ع َّما جاءك ِمن ا ْلح ِّق ۛ لِ ُك ٍّل جع ْلنا ِمن ُك ْم ِش ْرع ًة
اجا ۛ ول ْو شاء اللَّ ُه لجعل ُك ْم اُ َّم ًة و ِاحد ًة ول َٰ ِكن لِّي ْبلُو ُك ْم فِي ما اتا ُك ْم ۛ ف ْاستبِ ُقوا
و ِم ْنه ً
ا ْلخ ْير ِ
ات ۛاِلى اللَّ ِه م ْر ِج ُع ُك ْم ج ِمي ًعا ف ُين ِّب ُئ ُكم بِما كُن ُت ْم فِي ِه تخْ تلِفُون

و به تو كتاب را به حق فرستادیم ،در حاليکه آنچه را پيش از آن از كتاب نازل شده بود تصدیق ميکند ،و بر آن

نگهبان ميباشد .پس ميان ایشان به آنچه خدا فرستاده است حکم كن ،و بعوض احکام راستينيکه بتو آمده است
از هوای (نفس) شان پيروی مکن .به هر گروهى از شما شریعتى و راهى مقرر كردیم .اگر خداوند اراده ميکرد،
شما را امت واحد ميگردانيد( ،ولى خواست او اینست) تا شما را در چيزی كه بشما داده است آزمایش كند .پس
به نيکویى ها شتاب كنيد .بازگشت همه شما بسوی خدا است .سپس از آنچه در آن اختالف ميکردید شما را
آگاه ميسازد.

ض ما اَنزل
احذ ْر ُه ْم اَن ي ْفتِ ُنوك عن ب ْع ِ
اح ُكم ب ْين ُهم بِما اَنزل اللَّ ُه ولا تتَّ ِب ْع اَ ْهواء ُه ْم و ْ
﴿ ﴾٤٩واَ ِن ْ
س
ض ُذنُو بِ ِه ْم ۛ و ا ِ َّن كثِي ًرا ِّمن النَّا ِ
اللَّ ُه اِل ْيك ۛ ف ِان تولَّ ْوا فا ْعل ْم اَنَّما يُرِي ُد اللَّ ُه اَن ُي ِصيب ُهم بِب ْع ِ
لف ِاسقُون

و (گفتيم « ):در بين شان طبق آنچه خداوند فرو فرستاده است حکم كن ،و از هوای (نفس) ایشان پيروی مکن،
و از ایشان در حذر باش( .مبادا) ترا فریب داده و از بعضى چيزهایى كه خداوند بسوی تو فرستاده باز دارند .و اگر
ایشان رو برگردانند ،پس یقين داشته باش كه خداوند ميخواهد تا ایشان را در برابر بعضى از گناهان شان
مجازات كند ،براستى كه بسياری از این مردم فاسقند» .

﴿ ﴾٥٠اَف ُح ْكم ا ْلجا ِهلِ َّي ِة ي ْبغُون ۛ وم ْن اَ ْحس ُن ِمن اللَّ ِه ُح ْك ًما لِّق ْو ٍم يُوقِنُون

پس آیا حکم دوره جاهليت را ميخواهند؟ برای مردم باایمان چه كسى ميتواند از خداوند حکم بهتری صادر

كند؟!

ض ۛ ومن يتولَّ ُهم
﴿ ﴾٥١يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا ت َّت ِخ ُذوا ا ْلي ُهود وال َّنصارىَٰ اَ ْو لِياء ۛ ب ْع ُض ُه ْم اَ ْو لِيا ُء ب ْع ٍ
ِّمن ُك ْم ف ِانَّ ُه ِم ْن ُه ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه لا ي ْه ِدي ا ْلق ْوم ال َّظالِ ِمين
ای مؤمنان ،یهود و نصاری را دوست مگيرید (یعنى تکيه گاه) خود قرار ندهيد) ،بعضى شان دوست (یعنى تکيه

گاه) بعضى (دیگر) اند ،و كسى از شما كه (بدوستى) به آنها رو مى آورد ،بيگمان وی از آنهاست .بى شک خداوند
مردم ستمکار را رهياب نميسازد.

ض ُيسارِ ُعون فِي ِه ْم ي ُقولُون نخْ ش َٰى اَن تُ ِصيبنا داُِر ٌة ۛ فعسى اللَّ ُه
﴿ ﴾٥٢فترى الَّ ِذين فِي قُلُو بِ ِهم َّمر ٌ
اَن ياْتِي بِا ْلف ْت ِح اَ ْو اَ ْم ٍر ِّم ْن ِعن ِد ِه ف ُي ْصبِ ُحوا عل َٰى ما اَس ُّروا فِي اَنف ُِس ِه ْم نا ِد ِمين
آنهایى را كه در دلهای شان بيماری است ،ميبينى كه بسوی یهود و نصاری ميشتابند ،ميگویند « مى ترسيم

مبادا مصيبتى بما برسد » .پس بزودی خداوند برای مسلمانان پيروزی ميسر ميگرداند ،یا گشایشى از نزد خود
فراهم ميسازد .در آن وقت است كه (منافقان) از آنچه در دل پنهان كردند پشيمان ميشوند.

﴿ ﴾٥٣ويقُولُ الَّ ِذين امنُوا اَ َٰه ُؤلا ِء الَّ ِذين اَ ْقس ُموا بِاللَّ ِه ج ْهد اَ ْيمانِ ِه ْم ۛ اِنَّ ُه ْم لمع ُك ْم ۛ حبِط ْت
اَ ْعمالُ ُه ْم فاَ ْصب ُحوا خ ِاسرِين

مؤمنان ميگویند « :آیا اینها همان كسانى اند كه با تأكيد به نام خدا سوگند یاد ميکردند كه واقعاً آنها با شمایند؟

» اعمال ایشان حبطه شد و زیانکار شدند.

﴿ ﴾٥٤يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا من ي ْرت َّد ِمن ُك ْم عن ِدينِ ِه فس ْوف ياْتِي اللَّ ُه بِق ْو ٍم يُ ِح ُّب ُه ْم ويُ ِح ُّبون ُه اَ ِذلَّ ٍة على
ا ْل ُم ْؤ ِمنِين اَ ِع َّز ٍة على ا ْلكافِرِين ُيجا ِهدُون فِي سبِي ِل اللَّ ِه ولا يخافُون ل ْومة لاُِ ٍم ۛ َٰذلِك ف ْض ُل اللَّ ِه
ُي ْؤ تِي ِه من يشاءُ ۛ واللَّ ُه و ِاس ٌع علِي ٌم

ای مؤمنان ،اگر كسى از شما از دین خود برگردد بزودی خداوند مردمى را خواهد آورد كه او – جل وعلى شأنه

– ایشان را دوست ميدارد و ایشان نيز او را دوست ميدارند( ،مردمى) با مؤمنان فروتن و بر كفار سختگير ،در راه
خدا جهاد ميکنند و هرگز از مالمت مالمتگران نمى ترسند .این فضل خداوند است ،آنرا به هركه بخواهد ارزانى
مينماید ،و خداوند گشایشگر دانا است.

الصلاة و ُي ْؤتُون ال َّزكاة و ُه ْم را ِك ُعون
﴿ ﴾٥٥اِنَّما و لِ ُّي ُك ُم اللَّ ُه ور ُسولُ ُه والَّ ِذين ام ُنوا الَّ ِذين ُي ِقي ُمون َّ

بيگمان دوست (واقعى) شما خدا ،پيامبر او و مؤمنان اند ،آنهایيکه نماز را به تمام و كمال اداء ميکنند ،زكات
ميدهند و (در پرستش خدا) فروتن ميباشند.

﴿ ﴾٥٦ومن يتو َّل اللَّه ور ُسول ُه والَّ ِذين ام ُنوا فاِ َّن ِح ْزب اللَّ ِه ُه ُم ا ْلغالِ ُبون

و كسيکه خدا ،پيامبر او و مؤمنان را دوست بگيرد ،بيگمان حزب خدا همانهایند غالب.

﴿ ﴾٥٧يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا ت َّت ِخ ُذوا الَّ ِذين اتَّخ ُذوا ِدين ُك ْم ُه ُز ًوا ول ِع ًبا ِّمن الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِكتاب ِمن
ق ْبلِ ُك ْم وا ْل ُكفَّار اَ ْو لِياء ۛ واتَّ ُقوا اللَّه اِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِمنِين

ای مؤمنان ،از اهل كتاب پيشين و كافران كسانى را كه دین شما را به مسخره ميگيرند و آنرا ملعبه قرار ميدهند
دوست نگيرید .و از خدا بترسيد اگر واقعاً مؤمن هستيد.

الصلا ِة اتَّخ ُذوها ُه ُز ًوا ول ِع ًبا ۛ َٰذلِك بِاَنَّ ُه ْم ق ْو ٌم َّلا ي ْع ِقلُون
﴿ ﴾٥٨و اِذا ناد ْي ُت ْم اِلى َّ

و هنگاميکه (مسلمانان را) به نماز فرا ميخوانيد (یعنى اذان ميدهيد)( ،این نامسلمانان) آنرا به تمسخر و بازی

ميگيرند ،این از سببى است كه ایشان قومى اند نافهم.

﴿ ﴾٥٩قُ ْل يا اَ ْهل ا ْل ِكت ِ
اب ه ْل تن ِق ُمون ِم َّنا ا ِ َّلا اَ ْن ام َّنا بِاللَّ ِه وما اُنزِل اِل ْينا وما اُنزِل ِمن ق ْب ُل واَ َّن
اَكْثر ُك ْم ف ِاسقُون

بگو « :ای اهل كتاب ،از ما انتقام نميگيرید مگر (به) این (سبب) كه ما به خدا و آنچه بما نازل شده است و آنچه
پيش از ما نازل شده است ایمان داریم؟! و حال اینکه اكثر شما فاسقيد» .

﴿ ﴾٦٠قُ ْل ه ْل اُن ِّب ُئ ُكم بِش ٍّر ِّمن َٰذلِك مثُوب ًة ِعند اللَّ ِه ۛ من لَّعن ُه اللَّ ُه وغ ِضب عل ْي ِه وجعل ِم ْن ُه ُم
َٰ
الس ِبي ِل
ا ْل ِقردة وا ْلخنازِير وعبد ال َّطا ُغوت ۛ ُاول ِئك ش ٌّر َّمكا ًنا و َاض ُّل عن سوا ِء َّ

بگو « :آیا شما ر ا به (چيز) بدتری از این از نظر مجازات شدن در نزد خدا آگاه سازم؟ كسانيکه خداوند ایشانرا
لعنت كرده و بر ایشان خشمگين شده و از ایشان (مسخ شدگانى به شکل) بوزینگان و خوكها ساخته و شيطان را
پرستش كرده اند .اینها از نظر مرتبه بدتر اند و از راه راست كناره گيرتر» .

﴿ ﴾٦١و اِذا جا ُءو ُك ْم قالُوا امنَّا وقد َّدخلُوا بِا ْل ُك ْف ِر و ُه ْم ق ْد خر ُجوا بِ ِه ۛ واللَّ ُه اَ ْعل ُم بِما كانُوا
ي ْك ُت ُمون

و چون نزد شما آیند ،ميگویند « ایمان آوردیم » .در حاليکه ایشان واقعاً با كفر درآمدند و هم ایشان واقعاً با كفر
برآمدند .و بآنچه پنهان داشتند خداوند داناتر است.

الس ْحت ۛ لبِ ْئس ما كانُوا ي ْعملُون
﴿ ﴾٦٢وترىَٰ كثِي ًرا ِّم ْن ُه ْم يُسارِ ُعون فِي ا ْل ِا ْث ِم وا ْل ُعدْو ِان واَ ْكلِ ِه ُم ُّ

بسياری از ایشان را مى بينى كه در گناه ،تجاوز و حرامخوری (بر یکدیگر) پيشدستى ميکنند .واقعاً بد است آنچه
ایشان مرتکب ميشدند.

الس ْحت ۛ لبِ ْئس ما كانُوا ي ْصن ُعون
﴿ ﴾٦٣ل ْولا ي ْنها ُه ُم ال َّربَّانِ ُّيون وا ْلا َ ْحبا ُر عن ق ْو لِ ِه ُم ا ْل ِا ْثم واَ ْكلِ ِه ُم ُّ
چرا علمای ربانى و دانشمندان (یهود) ایشان را از گفته های گناه اندود و حرام خوری منع نميکنند؟ واقعاً بد

است حالتى كه ایشان بميان ميآورند.

﴿ ﴾٦٤وقال ِت ا ْلي ُهو ُد ي ُد اللَّ ِه م ْغلُول ٌة ۛ ُغلَّ ْت اَ ْي ِدي ِه ْم ولُ ِع ُنوا بِما قالُوا ۛ ب ْل يدا ُه م ْب ُسوطت ِان ُين ِف ُق
ك ْيف يشاءُ ۛ وليزِيد َّن ك ِثي ًرا ِّم ْن ُهم َّما ُانزِل اِل ْيك ِمن َّربِّك ُطغْيا ًنا و ُك ْف ًرا ۛ و َا ْلق ْينا ب ْين ُه ُم ا ْلعداوة
ض
وا ْلبغْضاء اِل َٰى ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة ۛ ُكلَّما اَ ْوق ُدوا نا ًرا لِّ ْلح ْر ِب اَ ْطفاَها اللَّ ُه ۛ وي ْسع ْون فِي ا ْلاَ ْر ِ
فسا ًدا ۛواللَّ ُه لا يُ ِح ُّب ا ْل ُم ْف ِس ِدين

یهود گفتند « ید خدا بسته است » .دستهای شان بسته باد! به سبب این گفتارشان لعنت شده است بر ایشان.
(نه خير) بلکه هر دو ید خداوند گشاده است ،هر گونه كه بخواهد خرج ميکند .و آنچه بر تو از جانب پروردگار تو
نازل شده (یعنى قرآن مجيد) بر سركشى و كفر بسياری از ایشان مى افزاید .و ما در ميان شان تا روز قيامت
دشمنى و كينه توزی افگندیم .هر باریکه آتش جنگ را مى افروزند ،خداوند آنرا خاموش ميسازد .و (همواره) بر
روی زمين سعى به فساد مى نمایند ،و خداوند مفسدان را دوست نميدارد.

اب ام ُنوا واتَّق ْوا لك َّف ْرنا ع ْن ُه ْم س ِّيئاتِ ِه ْم ولاَ ْدخ ْلنا ُه ْم جنَّ ِ
﴿ ﴾٦٥ول ْو اَ َّن اَ ْهل ا ْل ِكت ِ
ات النَّ ِعي ِم

اگر اهل كتاب ایمان مى آوردند و پرهيزگاری ميکردند ،ما واقعاً از ایشان گناهان شان را مى زدودیم ،و ایشان را

در باغ های پر از نعمت (بهشت) راه ميدادیم.

﴿ ﴾٦٦ول ْو اَنَّ ُه ْم اَقا ُموا التَّ ْوراة وا ْل ِا ِ
نجيل وما اُنزِل اِل ْي ِهم ِّمن َّربِّ ِه ْم لاَكلُوا ِمن ف ْوقِ ِه ْم و ِمن ت ْح ِت
اَ ْر ُجلِ ِهم ۛ ِّم ْن ُه ْم اُ َّم ٌة ُّم ْقت ِصد ٌة ۛ وكثِي ٌر ِّم ْن ُه ْم ساء ما ي ْعملُون

اگر ایشان تورات ،انجيل و آنچه به ایشان از جانب پروردگار شان فرستاده شده بود برپا ميداشتند ،بيگمان از
آسمان و زمين روزی ميخوردند .گروهى از ایشان ميانه رو اند ،اما اعمال بسياری از ایشان ناشایسته است.

﴿ ﴾٦٧يا اَيُّها ال َّر ُسولُ بلِّغْ ما اُنزِل اِل ْيك ِمن َّربِّك ۛ و اِن لَّ ْم ت ْفع ْل فما بلَّغْت رِسالت ُه ۛ واللَّ ُه
س ۛ ا ِ َّن اللَّه لا ي ْه ِدي ا ْلق ْوم ا ْلكافِرِين
ي ْع ِص ُمك ِمن النَّا ِ

ای پيامبر ،پيامى را كه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است برسان ،و اگر (چنين) نکنى رسالت او را انجام

ندادی .و خداوند ترا از (شر) مردم (فسادپيشه) نگهميدارد .حقا كه خداوند گروه كافر را هدایت نميکند.

اب ل ْس ُت ْم عل َٰى ش ْي ٍء ح َّت َٰى تُ ِقي ُموا التَّ ْوراة وا ْل ِا ِ
﴿ ﴾٦٨قُ ْل يا اَ ْهل ا ْل ِكت ِ
نجيل وما اُنزِل اِل ْي ُكم ِّمن
َّربِّ ُك ْم ۛ وليزِيد َّن كثِي ًرا ِّم ْن ُهم َّما اُنزِل اِل ْيك ِمن َّربِّك طُغْيا ًنا و ُك ْف ًرا ۛ فلا تاْس على ا ْلق ْو ِم
ا ْلكافِرِين

بگو « :ای اهل كتاب شما بر چيزی نيستيد (كه بر آن استناد ورزید) تا (رهنمودی های) تورات ،انجيل و آنچه را
از طرف پروردگار شما برای شما فرو فرستاده شده است عملى سازید » .و به یقين آنچه بتو از جانب پروردگارت
نازل شده است به سركشى و كفر بسياری از ایشان مى افزاید .بنابران بر (رویۀ) مردم كافر غمگين مباش.

الصابِ ُئون وال َّنصارىَٰ م ْن امن بِاللَّ ِه وا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر وع ِمل صالِ ًحا
﴿ ﴾٦٩ا ِ َّن الَّ ِذين ام ُنوا والَّ ِذين ها ُدوا و َّ
فلا خ ْو ٌف عل ْي ِه ْم ولا ُه ْم ي ْحزنُون

آنانيکه (بقرآن) ایمان دارند ،و آنانيکه یهودی شدند و صابى ها و نصاری ،هر كسى كه به خداوند و روز قيامت

ایمان آرد و كار نيک كند ،پس بر ایشان نه ترسى است و نه هم ایشان اندوهگين ميشوند.

﴿ ﴾٧٠لق ْد اَخ ْذنا ِميثاق بنِي ا ِ ْسراُِيل واَ ْرس ْلنا اِل ْي ِه ْم ُر ُس ًلا ۛ ُكلَّما جاء ُه ْم ر ُسو ٌل بِما لا ت ْهوىَٰ
اَنف ُُس ُه ْم فرِيقًا ك َّذبُوا وفرِيقًا ي ْق ُتلُون

بيگمان ما از فرزندان اسرائيل پيمان (استوار) گرفتيم و بسوی ایشان پيامبرانى فرستادیم .هر باری كه به ایشان
پيامبری چيزی را مى آورد كه مطابق به هوای نفس شان نميبود ،عده ای (ازین پيامبران) را تکذیب كردند و

عده ای از ایشان را به قتل ميرساندند.

﴿ ﴾٧١وح ِس ُبوا اَلَّا ت ُكون فِ ْتن ٌة فع ُموا وص ُّموا ثُ َّم تاب اللَّ ُه عل ْي ِه ْم ثُ َّم ع ُموا وص ُّموا كثِي ٌر ِّم ْن ُه ْم ۛواللَّ ُه
ب ِصي ٌر بِما ي ْعملُون
ایشان پنداشتند كه آزمایشى (یعنى عذابى) نخواهد بود ،بنابرآن كور و كر شدند .سپس خداوند توبۀ ایشان را

پذیرفت ،ولى باز هم اكثر ایشان كور و كر شدند .بآنچه ایشان ميکنند خداوند بينا است.

يح يا بنِي ا ِ ْسراُِيل ا ْع ُب ُدوا
يح ا ْب ُن م ْريم ۛ وقال ا ْلم ِس ُ
﴿ ﴾٧٢لق ْد كفر الَّ ِذين قالُوا ا ِ َّن اللَّه ُهو ا ْلم ِس ُ
اللَّه ربِّي وربَّ ُك ْم ۛ اِنَّ ُه من ُيشْ ر ِْك بِاللَّ ِه فق ْد ح َّرم اللَّ ُه عل ْي ِه ا ْلجنَّة وماْوا ُه النَّا ُر ۛ وما لِل َّظالِ ِمين ِم ْن
اَنصارٍ

كسانيکه گفتند « خداوند همان عيسى پسر مریم است » واقعاً كافر شدند .در حاليکه عيسى (خود) گفت « :ای
بنى اسرائيل ،خداوند را كه پروردگار من و شما است بپرستيد » .واقعيت اینست هر كسيکه به خدا شریک
بياورد ،بيگمان خداوند بر او بهشت را حرام كرده است ،و جایش دوزخ است ،و برای ستمکاران مددگاری نيست.

﴿ ﴾٧٣لَّق ْد كفر الَّ ِذين قالُوا ا ِ َّن اللَّه ثالِ ُث ثلاث ٍة ۛ وما ِم ْن اِل َٰ ٍه ا ِ َّلا اِل َٰ ٌه و ِاح ٌد ۛ و اِن لَّ ْم ينت ُهوا ع َّما
اب اَلِي ٌم
يقُولُون ليم َّس َّن الَّ ِذين كف ُروا ِم ْن ُه ْم عذ ٌ
كسانيکه گفتند « خداوند سومِ (خدایانِ) سه گانه است » بيقين كافر شدند ،در حاليکه جز خداوند یگانه هيچ
معبودی نيست ،و اگر ایشان ازین چيزی كه ميگویند خودداری نکنند ،بدون شک به كسانيکه از آنها كافر
گردیدند عذابى دردناک ميرسد.

﴿ ﴾٧٤اَفلا ي ُتو ُبون اِلى اللَّ ِه وي ْست ْغ ِف ُرون ُه ۛ واللَّ ُه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

آیا به خداوند رجوع نميکنند و از او آمرزش نمى طلبند؟! و خداوند آمرزنده (و) مهربان است.

يح ا ْب ُن م ْريم اِلَّا ر ُسو ٌل ق ْد خل ْت ِمن ق ْبلِ ِه ال ُّر ُس ُل واُ ُّم ُه ِصدِّيق ٌة ۛ كانا ياْكُل ِ
ان
﴿َّ ﴾٧٥ما ا ْلم ِس ُ
ال َّطعام ۛ ان ُظ ْر ك ْيف نُب ِّي ُن ل ُه ُم ا ْلاي ِ
ات ثُ َّم ان ُظ ْر اَن ََّٰى يُ ْؤف ُكون

مسيح پسر مریم نيست مگر پيامبری .بدون شک (بسا) پيامبرانى پيش از او گذشته است .مادر او زنى صدیقه

بود .هر دوی شان طعام ميخوردند .ببين كه چطور برای ایشان آیات خود را بيان ميکنم ،و باز ببين كه آنها
چگونه (از حق) بازداشته ميشوند.

﴿ ﴾٧٦قُ ْل اَت ْع ُبدُون ِمن ُد ِ
الس ِمي ُع ا ْلعلِي ُم
ون اللَّ ِه ما لا ي ْملِ ُك ل ُك ْم ض ًّرا ولا ن ْف ًعا ۛ واللَّ ُه ُهو َّ

بگو « :آیا شما بجز خدا چيزی را پرستش ميکنيد كه قدرت آنرا ندارد تا بشما زیانى یا سودی برساند؟ و خداوند
هم اوست شنوا (و) دانا» .

﴿ ﴾٧٧قُ ْل يا اَ ْهل ا ْل ِكت ِ
اب لا ت ْغلُوا فِي ِدينِ ُك ْم غ ْير ا ْلح ِّق ولا تتَّبِ ُعوا اَ ْهواء ق ْو ٍم ق ْد ضلُّوا ِمن ق ْب ُل
السبِي ِل
واَضلُّوا كثِي ًرا وضلُّوا عن سوا ِء َّ

بگو « :ای اهل كتاب ،در دین خود بناحق غلو { }۱مکنيد ،و از هوای (نفس) مردمى كه در گذشته به خطاء رفته
اند و بسا (مردم) را گمراه ساختند و (خود شان نيز) از راه راست انحراف ورزیدند پيروی مکنيد» .
{ }۱افراط ؛

﴿ ﴾٧٨لُ ِعن الَّ ِذين كف ُروا ِمن بنِي ا ِ ْسراُِيل عل َٰى لِس ِان دا ُوود و ِعيسى ا ْبنِ م ْريم ۛ َٰذلِك بِما عصوا
َّوكانُوا ي ْعتدُون

(به آن) گروه از بنى اسرائيل كه كافر شدند ،به زبان داؤد و عيسى پسر مریم لعنت شد .این از سببى بود كه

ایشان نافرمانى ميکردند و از حد ميگذشتند.

﴿ ﴾٧٩كانُوا لا يتناه ْون عن ُّمنك ٍر فعلُو ُه ۛ لبِ ْئس ما كانُوا ي ْفعلُون

ایشان یکدیگر را از گناهانى كه مرتکب شدند باز نميداشتند .چه بد است عملى كه ایشان مرتکب ميشدند.

﴿ ﴾٨٠ترىَٰ كثِي ًرا ِّم ْن ُه ْم يتولَّ ْون الَّ ِذين كف ُروا ۛ لبِ ْئس ما قدَّم ْت ل ُه ْم اَنف ُُس ُه ْم اَن س ِخط اللَّ ُه عل ْي ِه ْم
وفِي ا ْلعذ ِ
اب ُه ْم خالِدُون
بسياری از ایشان را مى بينى كه كافران را دوست مى گيرند .چه بدی است كارهایيکه نفس شان برای آنها از

پيش فرستاده است( ،به سبب آن) كه خداوند بر ایشان خشمگين شد ،و ایشان هميشه در عذاب بسر ميبرند.

﴿ ﴾٨١ول ْو كانُوا يُ ْؤ ِم ُنون بِاللَّ ِه والنَّبِ ِّي وما اُنزِل اِل ْي ِه ما اتَّخ ُذو ُه ْم اَ ْو لِياء ول َٰ ِك َّن كثِي ًرا ِّم ْن ُه ْم ف ِاسقُون

اگر به خدا و پيامبر و به آنچه برای او فرستاده شده است ایمان مى آوردند ،كافران را دوست نمى گرفتند ،اما

بسياری از ایشان فاسقند.

س عداو ًة لِّلَّ ِذين امنُوا ا ْلي ُهود والَّ ِذين اَشْ ر ُكوا ۛ ولت ِجد َّن اَ ْقرب ُهم َّمو َّد ًة لِّلَّ ِذين
﴿ ﴾٨٢لت ِجد َّن اَش َّد النَّا ِ
ام ُنوا الَّ ِذين قالُوا اِنَّا نصارىَٰ ۛ َٰذلِك بِاَ َّن ِم ْن ُه ْم قِ ِّس ِ
يسين و ُر ْهبا ًنا واَنَّ ُه ْم لا ي ْست ْكبِ ُرون

بيگمان شدیدترین مردم از روی دشمنى برای مؤمنان ،یهود و مشركان را مى یابى ،و بيگمان نزدیکترین مردم از
روی دوستى برای مؤمنان كسانى را مى یابى كه ميگویند ما نصاری ایم .این از سببى است كه در بين شان

قسيس ها { }۱و رهبان هایى { }۲وجود دارد ،و ایشان گردنکشى نميکنند.
{ }۱دانشمندان ؛{ }۲صومعه نشينانى ؛

﴿ ﴾٨٣و اِذا س ِم ُعوا ما اُنزِل اِلى ال َّر ُس ِ
يض ِمن ال َّد ْم ِع ِم َّما عرفُوا ِمن ا ْلح ِّق ۛي ُقولُون
ول ترىَٰ اَ ْع ُين ُه ْم ت ِف ُ
ربَّنا امنَّا فا ْك ُت ْبنا مع الشَّ ا ِه ِدين
و وقتى ایشان آنچه را به پيامبر فرستاد شده بشنوند چشمان شان را از اشک لبریز مى بينى ،به سبب حقيقتى

كه آنرا تشخيص داده اند .ميگویند « :پروردگار ما ،ایمان آوردیم ،پس ما را در زمرۀ گواهان بنویس» .

============================================================

============================================================
﴿ ﴾٨٤وما لنا لا نُ ْؤ ِم ُن بِاللَّ ِه وما جاءنا ِمن ا ْلح ِّق ون ْطم ُع اَن ُيد ِْخلنا ربُّنا مع ا ْلق ْو ِم ال َّصال ِ ِحين

و چه دليل ميتوانيم داشته باشيم كه به خداوند و (دین) حقى كه بما آمده است ایمان نياوریم؟! در حاليکه

آرزومندیم كه پروردگار ما ،ما را در زمرۀ مردم صالح داخل گرداند.

َٰ
﴿ ﴾٨٥فاَثاب ُه ُم اللَّ ُه بِما قالُوا ج َّن ٍ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر خال ِ ِدين فِيها ۛ وذلِك جزاءُ
ا ْل ُم ْح ِسنِين

پس بخاطر این سخن كه گفتند ،خداوند آنها را به بهشت هایى مزد داد كه در زیر (درختهای) آن جویبارها

جریان دارد و در آن جاودانه بسر ميبرند ،و چنين است مزد نيکوكاران.

َٰ
اب ا ْلج ِحي ِم
﴿ ﴾٨٦والَّ ِذين كف ُروا وك َّذبُوا بِاياتِنا اُولئِك اَ ْصح ُ

اما آنهایيکه كافر شدند و آیات ما را دروغ پنداشتند ،ایشان اهل دوزخ اند.

﴿ ﴾٨٧يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا تُح ِّر ُموا ط ِّيب ِ
ات ما اَح َّل اللَّ ُه ل ُك ْم ولا ت ْعت ُدوا ۛ ا ِ َّن اللَّه لا ُي ِح ُّب
ا ْل ُم ْعت ِدين

ای مؤمنان ،چيزهای پاكيزه ای را كه خداوند برای شما حالل گردانيده حرام مسازید ،و از حد مگذرید ،حقا كه

خداوند كسانى را كه از حد ميگذرند دوست ندارد.

﴿ ﴾٨٨و ُكلُوا ِم َّما رزق ُك ُم اللَّ ُه حلا ًلا ط ِّي ًبا ۛ واتَّ ُقوا اللَّه الَّ ِذي اَن ُتم بِ ِه ُم ْؤ ِم ُنون

و از چيزهای حالل و پاكيزه كه خداوند بشما روزی داده است بخورید ،و از خداوند  -ذاتيکه به او ایمان دارید -

بترسيد.

﴿ ﴾٨٩لا يُؤ ِاخ ُذ ُك ُم اللَّ ُه بِاللَّ ْغ ِو فِي اَ ْيمانِ ُك ْم ول َٰ ِكن يُؤ ِاخ ُذكُم بِما عقَّدتُّ ُم ا ْلاَ ْيمان ۛ فكفَّارتُ ُه ا ِ ْطعا ُم
عشر ِة مسا ِكين ِم ْن اَ ْوس ِط ما تُ ْط ِع ُمون اَ ْهلِي ُك ْم اَ ْو ِك ْسوتُ ُه ْم اَ ْو ت ْحرِي ُر رقب ٍة ۛ فمن لَّ ْم ي ِج ْد ف ِصيا ُم
احف ُظوا اَ ْيمان ُك ْم ۛ ك َٰذلِك يُب ِّي ُن اللَّ ُه ل ُك ْم اياتِ ِه
ثلاث ِة اَيَّا ٍم ۛ َٰذلِك كفَّار ُة اَ ْيمانِ ُك ْم اِذا حل ْف ُت ْم ۛ و ْ
لعلَّ ُك ْم تشْ ُك ُرون
خداوند شما را در برابر سوگندهای بيهوده (و بدون ارادۀ) شما مواخذه نميکند ،اما شما را در برابر سوگندهای

جدی شما مواخذه ميکند .پس كفارۀ آن طعام دادن ده نفر نيازمند است به سویۀ اوسط ،طعاميکه به خانوادۀ
خود مى خورانيد ،یا دادن پوشاک ایشان یا آزاد ساختن برده ای است .اگر كسى (هيچ كدام از اینها را) نداشت
سه روز روزه بگيرد .این كفارۀ (شکستن) سوگندهای شما است در هنگاميکه سوگند یاد كردید .و سوگندهای
خود را حفظ كنيد .به این ترتيب خداوند آیات خود را بشما بيان ميکند تا باشد سپاسگزار شوید.

س ِّم ْن عم ِل الشَّ ْيط ِان
﴿ ﴾٩٠يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اِنَّما ا ْلخ ْم ُر وا ْلم ْي ِس ُر وا ْلاَنص ُ
اب وا ْلاَ ْزلا ُم ر ِْج ٌ
اجتنِ ُبو ُه لعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحون
ف ْ

ای مؤمنان ،شراب ،قمار ،سنگهای نصب شده(برای پرستش) و (بخت آزمایى بوسيلۀ) تير ها پليد است ،از كردار

شيطان .بنابرآن از آن احتراز كنيد تا باشد كه رستگار شوید.

﴿ ﴾٩١اِنَّما يُرِي ُد الشَّ ْيطا ُن اَن يُوقِع ب ْين ُك ُم ا ْلعداوة وا ْلبغْضاء فِي ا ْلخ ْم ِر وا ْلم ْي ِس ِر وي ُص َّد ُك ْم عن ِذ ْك ِر
الصلا ِة ۛ فه ْل اَن ُتم ُّمنت ُهون
اللَّ ِه وعنِ َّ
بيگمان شيطان ميخواهد تا بوسيلۀ شراب و قمار دشمنى و نفرت را ميان شما ایجاد كند ،و شما را از ذكر خدا و

از نماز باز دارد .پس آیا شما (ازین اعمال ناشایسته) اجتناب نميکنيد؟

ين
﴿ ﴾٩٢واَ ِطي ُعوا اللَّه واَ ِطي ُعوا ال َّر ُسول و ْ
احذ ُروا ۛ ف ِان تولَّ ْي ُت ْم فا ْعل ُموا اَنَّما عل َٰى ر ُسولِنا ا ْلبلا ُغ ا ْل ُم ِب ُ

خدا را اطاعت كنيد و پيامبر را اطاعت كنيد و (از نافرمانى خدا و رسولش) حذر كنيد .اگر شما رو گردانيد ،پس

بدانيد كه وظيفۀ رسول تنها رساندن (این پيام) روشن است (و بس).

الصالِح ِ
اح فِيما ط ِع ُموا اِذا ما اتَّقوا َّوامنُوا وع ِملُوا
﴿ ﴾٩٣ل ْيس على الَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ
ات ُجن ٌ
الصالِح ِ
ات ثُ َّم اتَّقوا َّوامنُوا ثُ َّم اتَّقوا َّواَ ْحسنُوا ۛ واللَّ ُه يُ ِح ُّب ا ْل ُم ْح ِسنِين
َّ

بر كسانيکه ایمان آوردند و كارهای نيکو انجام دادند ،گناهى نيست در صورتيکه خود را (از بدی) باز دارند ،ایمان
آرند و كارهای نيکو نمایند و باز پرهيزگاری نمایند ،و ایمان آرند و باز پرهيزگاری ورزند و نيکوكاری نمایند در
آنچه (از شراب وغيره در گذشته) خورده اند .و خداوند نيکوكاران را دوست ميدارد.

الص ْي ِد تنالُ ُه اَ ْي ِدي ُك ْم ورِما ُح ُك ْم لِي ْعلم اللَّ ُه من
﴿ ﴾٩٤يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لي ْبلُونَّ ُك ُم اللَّ ُه بِش ْي ٍء ِّمن َّ
َٰ
اب اَلِي ٌم
يخافُ ُه بِا ْلغ ْي ِب ۛ فمنِ ا ْعتدىَٰ ب ْعد ذلِك فل ُه عذ ٌ
ای مؤمنان ،بيگمان خداوند شما را در برخى (موارد) شکار كه به آن دست ها یا نيزه های شما ميرسد مى

آزماید ،تا خدا كسى را كه غایبانه از او ميترسد متمایز گرداند ،و كسى كه بعد ازین تجاوز كند برایش عذابى
دردناک است.

الص ْيد واَن ُت ْم ُح ُر ٌم ۛ ومن قتل ُه ِمن ُكم ُّمتع ِّمدًا فجزاءٌ ِّم ْث ُل ما قتل
﴿ ﴾٩٥يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا ت ْق ُتلُوا َّ
ِمن ال َّنع ِم ي ْح ُك ُم بِ ِه ذوا عد ٍْل ِّمن ُك ْم ه ْد ًيا بالِغ ا ْلك ْعب ِة اَ ْو كفَّار ٌة طعا ُم مسا ِكين اَ ْو عدْلُ َٰذلِك

ِصيا ًما لِّي ُذوق وبال اَ ْم ِر ِه ۛ عفا اللَّ ُه ع َّما سلف ۛ وم ْن عاد فينت ِق ُم اللَّ ُه ِم ْن ُه ۛ واللَّ ُه عزِي ٌز ذُو انتِقامٍ
ای مؤمنان ،هنگاميکه در (حرم یا) لباس احرام هستيد شکار نکنيد .و هر كسى از شما كه عمداً آنرا بقتل برساند،

باید كفارۀ معادل آن را از چارپایان بدهد( ،كفاره ای) كه دو نفر عادل از شما (معادل بودن) آنرا تصدیق كنند و
بصورت هدی به (حریم) كعبه برسد .یا بر اوست تغذیۀ محتاجان ،یا معادل آن روزه گرفتن است .تا جزای كردار
خود را بچشد .خداوند آنچه را در گذشته به عمل آمده بخشيده است ،اما اگر كسى باری دیگر مرتکب چنين
عمل شود ،خداوند از او انتقام ميگيرد ،و خداوند صاحب قدرت منيع (و) صاحب انتقام است.

لس َّيار ِة ۛ و ُح ِّرم عل ْي ُك ْم ص ْي ُد ا ْلب ِّر ما ُد ْم ُت ْم
﴿ ﴾٩٦اُ ِح َّل ل ُك ْم ص ْي ُد ا ْلب ْح ِر وطعا ُم ُه متا ًعا لَّ ُك ْم و لِ َّ
ُح ُر ًما ۛ واتَّ ُقوا اللَّه الَّ ِذي اِل ْي ِه تُ ْحش ُرون

به ش ما شکار دریا و خوردن آن برای منفعت شما و مسافران حالل است .اما شکار خشکه تا وقتيکه در (حرم یا
در حال) احرام هستيد بر شما حرام است .از خداوند بترسيد ،ذاتيکه بسوی او حشر ميشوید.

س والشَّ ْهر ا ْلحرام وا ْلهدْي وا ْلقلاُِد ۛ َٰذلِك
﴿ ﴾٩٧جعل اللَّ ُه ا ْلك ْعبة ا ْلب ْيت ا ْلحرام قِيا ًما لِّلنَّا ِ
السماو ِ
ض واَ َّن اللَّه بِ ُك ِّل ش ْي ٍء علِي ٌم
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
لِت ْعل ُموا اَ َّن اللَّه ي ْعل ُم ما فِي َّ

خداوند كعبۀ بيت الحرام را (وسيله) قوام (امور) مردم گردانيد ،و (همچنان) ماههای حرام ،هدی و قالده ها را
(كه این قربانى ها را با آن نشانى ميکنند) .این برای آنست تا بدانيد كه خداوند هر آنچه را كه در آسمانها و زمين

است واقعاً ميداند .و بيگمان خداوند به همه چيز دانا است.

﴿ ﴾٩٨ا ْعل ُموا اَ َّن اللَّه ش ِدي ُد ا ْل ِعق ِ
اب واَ َّن اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

بدانيد كه خداوند بدون شک سخت عذاب كننده است ،و واقعاً خداوند آمرزنده (و) مهربان است.

﴿َّ ﴾٩٩ما على ال َّر ُس ِ
ول اِلَّا ا ْلبلا ُغ ۛ واللَّ ُه ي ْعل ُم ما تُ ْبدُون وما ت ْك ُت ُمون

وظيفۀ پيامبر نيست مگر رسانيدن پيام ،و خداوند همه چيز هایى را كه شما آشکار یا پنهان ميکنيد ميداند.

يث وال َّطيِّ ُب ول ْو اَ ْعجبك ك ْثر ُة ا ْلخبِ ِ
يث ۛ فاتَّ ُقوا اللَّه يا اُولِي ا ْلاَ ْلب ِ
اب
﴿ ﴾١٠٠قُل لَّا ي ْستوِي ا ْلخبِ ُ
لعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحون

بگو « :پليد و پاک همسان نيستند ،اگرچه وفرت پليد ترا به شگفت آرد .پس ای خردمندان ،از خدا بترسيد تا
باشد كه رستگار شوید» .

﴿ ﴾١٠١يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا ت ْساَلُوا ع ْن اَشْ ياء اِن تُ ْبد ل ُك ْم ت ُس ْؤ ُك ْم و اِن ت ْساَلُوا ع ْنها ِحين ُين َّزلُ
ا ْل ُق ْرا ُن تُ ْبد ل ُك ْم عفا اللَّ ُه ع ْنها ۛ واللَّ ُه غفُو ٌر حلِي ٌم

ای مؤمنان ،در بارۀ چيزهایى سوال مکنيد كه اگر بشما واضح شود ،شما را ناخوشنود ميسازد ،و اگر شما در بارۀ
این چيزها در همان وقتيکه قرآن نازل ميشود سوال كنيد ،بشما واضح ساخته ميشود .خداوند از آنها درگذشته

است و خداوند آمرزند (و) صاحب حلم است.

﴿ ﴾١٠٢ق ْد ساَلها ق ْو ٌم ِّمن ق ْبلِ ُك ْم ثُ َّم اَ ْصب ُحوا بِها كافِرِين

بعضى مردم پيش از شما (نيز) چنين سواالتى را كردند ،و بعد از آن (به سبب انکار) به آن كافر شدند.

﴿ ﴾١٠٣ما جعل اللَّ ُه ِمن ب ِحير ٍة ولا ساُِب ٍة ولا و ِصيل ٍة ولا حا ٍم ۛ ول َٰ ِك َّن الَّ ِذين كف ُروا ي ْفت ُرون على
اللَّ ِه ا ْلك ِذب ۛ واَكْث ُر ُه ْم لا ي ْع ِقلُون

خداوند (خرافاتى چون) بحيره ،سائبه ،وصيله یا حام را مقرر نکرده است .مگر این كافران اند كه بر خدا به دروغ
بهتان ميبندند ،و اكثر شان بيخرد اند.

﴿ ﴾١٠٤و اِذا قِيل ل ُه ْم تعال ْوا اِل َٰى ما اَنزل اللَّ ُه و اِلى ال َّر ُس ِ
ول قالُوا ح ْس ُبنا ما وجدْنا عل ْي ِه اباءنا ۛاَول ْو
كان ابا ُؤ ُه ْم لا ي ْعل ُمون ش ْي ًئا ولا ي ْهتدُون

و چون به ایشان گفته شود « بسوی آنچه خداوند فرو فرستاده و بسوی رسول بيایيد » ،ميگویند « برای ما همان
چيزی كافى است كه پدران خود را بر آن یافتيم » .آیا با اینکه پدران شان چيزی را نميدانستند و رهياب نبودند
(باز هم از ایشان پيروی ميکنند)؟!

﴿ ﴾١٠٥يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا عل ْي ُك ْم اَنفُس ُك ْم ۛ لا ي ُض ُّركُم َّمن ض َّل اِذا ا ْهتد ْي ُت ْم ۛ اِلى اللَّ ِه
م ْر ِج ُع ُك ْم ج ِمي ًعا ف ُين ِّب ُئ ُكم بِما كُن ُت ْم ت ْعملُون

ای مؤمنان ،مراقب نفس خود باشيد ،كسانيکه گمراه هستند بشما ضرری عاید كرده نميتوانند اگر شما رهياب

باشيد .بازگشت همه شما بسوی خدا است .و شما را به همه چيزهایيکه ميکنيد آگاه ميسازد.

﴿ ﴾١٠٦يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا شهاد ُة ب ْينِ ُك ْم اِذا حضر اَحد ُك ُم ا ْلم ْو ُت ِحين ا ْلو ِص َّي ِة ا ْثن ِان ذوا عد ٍْل
ض فاَصاب ْت ُكم ُّم ِصيب ُة ا ْلم ْو ِت ۛت ْحبِ ُسون ُهما
ِّمن ُك ْم اَ ْو اخر ِان ِم ْن غ ْي ِر ُك ْم ا ِ ْن اَن ُت ْم ضر ْب ُت ْم فِي ا ْلا َ ْر ِ

الصلا ِة ف ُي ْق ِسم ِان بِاللَّ ِه ا ِ ِن ا ْرت ْب ُت ْم لا نشْ ترِي بِ ِه ثم ًنا ول ْو كان ذا قُ ْرب َٰى ۛولا ن ْك ُت ُم شهادة
ِمن ب ْع ِد َّ
اللَّ ِه اِنَّا اِذًا لَّ ِمن ا ْلاثِ ِمين
ای مؤمنان ،چون شما را مرگ در رسد ،در هنگام وصيت دو نفر عادل را از ميان خود (از مسلمانان) بگواهى
بگيرید ،و در صورتيکه به سفر باشيد و مصيبت مرگ شما را در رسد (ميتوانيد) دو نفر از غير خود (یعنى غير
مسلمان) را (برای وصيت) بگواهى بگيرید .این دو گواه را بعد از نماز بازدارید ،و (ایشان) به خدا سوگند یاد كنند

كه « اگر شک دارید این سوگند را به پول سودا نميکنيم اگرچه (طرف مقابل) از خویشاوندان ما باشد ،و گواهى
را كه (محض) برای خدا است نميپوشيم ،اگر چنين كنيم از گنهگاران ميگردیم» .

﴿ ﴾١٠٧ف ِا ْن ُعثِر عل َٰى اَنَّ ُهما ْاستحقَّا ا ِ ْث ًما فاخر ِان يقُوم ِان مقام ُهما ِمن الَّ ِذين ْاستح َّق عل ْي ِه ُم
ا ْلا َ ْولي ِان ف ُي ْق ِسم ِان بِاللَّ ِه لشهادتُنا اَح ُّق ِمن شهادتِ ِهما وما ا ْعتد ْينا اِنَّا اِذًا لَّ ِمن ال َّظالِ ِمين

اگر اطالع حاصل شد كه آن دو گواه گناه (شهادت دروغين) را مرتکب شده اند ،پس بجای آنها دو نفر دیگر از

كسانيکه حق شان بوسيلۀ دو گواه نخستين پایمال شده است به گواهى بپردازند .پس (این دو گواه چنين)
سوگند یاد كنند « :بيگمان شهادت ما از شهادت آن دوی دیگر راست تر است ،تجاوزی نکرده ایم ،اگر ما چنين
كرده باشيم از جملۀ ستمگاران ميگردیم» .

﴿َٰ ﴾١٠٨ذلِك اَ ْدن َٰى اَن ياْتُوا بِالشَّ هاد ِة عل َٰى و ْج ِهها اَ ْو يخافُوا اَن تُر َّد اَ ْيما ٌن ب ْعد اَ ْيمانِ ِه ْم ۛ واتَّ ُقوا
اللَّه و ْاسم ُعوا ۛ واللَّ ُه لا ي ْه ِدي ا ْلق ْوم ا ْلف ِاس ِقين

این مساعدترین شيوه ای است (كه با رعایت آن) ایشان شهادت را بشکل (راستين) آن ميدهند ،یا اینکه بترسند
كه بعداً سوگندهای دیگری سوگندهای ایشان را رد ميکند .از خداوند بترسيد و (به حکم او) گوش فرا دهيد ،و
خداوند مردم فاسق را هدایت نميکند.

﴿ ﴾١٠٩ي ْوم ي ْجم ُع اللَّ ُه ال ُّر ُسل فيقُولُ ماذا اُ ِج ْب ُت ْم ۛ قالُوا لا ِع ْلم لنا ۛ اِنَّك اَنت ع َّلا ُم ا ْل ُغ ُي ِ
وب

آنروز (فرا رسيدنى است) كه خداوند همه پيامبران را جمع ميکند و (به آنها) ميگوید « به شما (از جانب مردم)

چه جوابى داده شده است؟ » ميگویند « ما چيزی نميدانيم ،این تو هستى كه امور غيب را ميدانى» .

س
وح ا ْل ُق ُد ِ
﴿ ﴾١١٠ا ِ ْذ قال اللَّ ُه يا ِعيسى ا ْبن م ْريم ا ْذ ُك ْر نِ ْعمتِي عل ْيك وعل َٰى والِدتِك ا ِ ْذ اَيَّدتُّك بِ ُر ِ
تُكلِّ ُم النَّاس فِي ا ْلم ْه ِد وك ْه ًلا ۛ و ا ِ ْذ علَّ ْم ُتك ا ْل ِكتاب وا ْل ِح ْكمة والتَّ ْوراة وا ْل ِا ِ
نجيل ۛو ا ِ ْذ تخْ لُ ُق
ِمن الطِّينِ كه ْيئ ِة ال َّط ْي ِر بِ ِا ْذنِي فتنف ُُخ فِيها فت ُكو ُن ط ْي ًرا بِ ِا ْذنِي ۛ وتُ ْبر ُِئ ا ْلاَكْمه وا ْلاَ ْبرص
بِ ِا ْذنِي ۛ و ا ِ ْذ تُخْ ر ُِج ا ْلم ْوت َٰى بِ ِا ْذنِي ۛ و ا ِ ْذ كف ْف ُت بنِي ا ِ ْسراُِيل عنك ا ِ ْذ ِج ْئت ُهم بِا ْلب ِّين ِ
ات فقال
ين
الَّ ِذين كف ُروا ِم ْن ُه ْم ا ِ ْن َٰهذا اِلَّا ِس ْح ٌر ُّمبِ ٌ

بياد آر كه خداوند گفت « :ای عيسى پسر مریم ،نعمت مرا كه بتو و مادرت ارزانى داشتم بياد آر .آنوقت كه ترا به
روح القدس قوت دادم ،با مردم در طفلى و در سن كهولت سخن ميگفتى .و بياد آر كه من بتو كتاب و حکمت و
تورات و انجيل را آموختم .و بياد آر كه از گل شکل مرغى را به اجازۀ من ميساختى و در آن ميدميدی ،و آن به
اجازۀ من مرغى ميشد ،و كور مادرزاد و پيس را به اجازۀ من شفاء ميدادی .و بيادآر كه مرده را به اجازۀ من زنده
ميساختى .و بياد آر چگونه من بنى اسرائيل را از (رسانيدن آسيب به) تو بازداشتم ،دران هنگام كه به ایشان
نشانه های روشنى را آوردی ،پس كافران ایشان گفتند "این بغير از جادوی آشکار چيزی نيست» ".

﴿ ﴾١١١و ا ِ ْذ اَ ْوح ْي ُت اِلى ا ْلحوارِيِّين اَ ْن ا ِمنُوا بِي و بِر ُسولِي قالُوا امنَّا واشْ ه ْد بِاَنَّنا ُم ْسلِ ُمون

و بياد آر هنگامى را كه به حواریون الهام كردم كه بمن و پيامبرم ایمان آرید ،گفتند « ایمان آوردیم ،و تو گواه

باش كه ما واقعاً مسلمانيم» .

﴿ ﴾١١٢ا ِ ْذ قال ا ْلحوارِيُّون يا ِعيسى ا ْبن م ْريم ه ْل ي ْست ِطي ُع ربُّك اَن ُين ِّزل عل ْينا ماُِد ًة ِّمن
السما ِء ۛ قال اتَّ ُقوا اللَّه اِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِمنِين
َّ

و بياد آر هنگامى را كه حواریون گفتند « :ای عيسى پسر مریم ،آیا پروردگار تو ميتواند برای ما سفره ای از

آسمان فرو فرستد؟ » عيسى گفت « :از خداوند بترسيد اگر ایمان دارید! »

﴿ ﴾١١٣قالُوا نُرِي ُد اَن نَّاْكُل ِم ْنها وت ْطمئِ َّن قُلُو ُبنا ون ْعلم اَن ق ْد صد ْقتنا ون ُكون عل ْيها ِمن الشَّ ا ِه ِدين

گفتند « :ميخواهيم از آن بخوریم و دلهای ما مطمئن شود ،و بدانيم كه تو واقعاً بما راست گفته ای ،و ما بر این
(معجزه) گواه باشيم» .

السما ِء ت ُكو ُن لنا ِعيدًا لِّاَ َّو لِنا وا ِخرِنا
﴿ ﴾١١٤قال ِعيسى ا ْب ُن م ْريم اللَّ ُه َّم ربَّنا اَنز ِْل عل ْينا ماُِد ًة ِّمن َّ
واي ًة ِّمنك ۛ وا ْر ُز ْقنا واَنت خ ْي ُر ال َّرازِقِين
عيسى پسر مریم گفت « :ای خدایا ،پروردگار ما ،از آسمان بر ما سفره ای فرود آور تا برای ما عيد باشد ،برای

اول ما (كه درین عصر زندگى ميکنيم) و آخر ما (یعنى عيسوی هایى كه بعد از ما مى آیند) ،و نشانه ای از جانب
تو باشد .بما روزی ده و تو بهترین روزی دهندگانى! »

﴿ ﴾١١٥قال اللَّ ُه اِنِّي ُمن ِّزلُها عل ْي ُك ْم ۛ فمن ي ْك ُف ْر ب ْع ُد ِمن ُك ْم ف ِانِّي اُع ِّذبُ ُه عذا ًبا لَّا اُع ِّذبُ ُه اَحدًا ِّمن
ا ْلعال ِمين

خداوند گفت « :من آنرا بر شما فرود آرنده ام ،اما اگر كسى از شما بعد از آن كافر شود او را به چنان عذابى
عذاب ميکنم كه بآن هيچ كسى دیگر را از جهانيان عذاب نکنم» .

س ات َِّخ ُذو نِي واُ ِّمي اِلَٰه ْينِ ِمن ُد ِ
ون
﴿ ﴾١١٦و ا ِ ْذ قال اللَّ ُه يا ِعيسى ا ْبن م ْريم اَاَنت قُ ْلت لِل َّنا ِ
ُنت قُ ْل ُت ُه فق ْد علِ ْمت ُه ۛ ت ْعل ُم
اللَّ ِه ۛ قال ُس ْبحانك ما ي ُكو ُن لِي اَ ْن اَقُول ما ل ْيس لِي بِح ٍّق ۛ اِن ك ُ
ما فِي ن ْف ِسي ولا اَ ْعل ُم ما فِي ن ْف ِسك ۛ اِنَّك اَنت ع َّلا ُم ا ْل ُغ ُي ِ
وب
و بياد آر هنگامى را كه خداوند گفت « :ای عيسى پسر مریم ،آیا تو بمردم گفتى من و مادر مرا جز خدا بحيث

معبود بگيرید؟ » عيسى گفت « :پاكى تو ،مرا نه سزد چيزی بگویم ،كه حق (گفتن) آنرا ندارم .اگر چنين چيزی
ميگفتم تو واقعاً آنرا ميدانستى .تو آنچه را در نهاد من است ميدانى،اما من آنچه را در نهاد تو است نميدانم .واقعاً
این تو هستى كه غيب را ميدانى» .

ُنت عل ْي ِه ْم ش ِهيدًا َّما ُد ْم ُت
﴿ ﴾١١٧ما قُ ْل ُت ل ُه ْم اِلَّا ما اَم ْرتنِي بِ ِه اَ ِن ا ْع ُب ُدوا اللَّه ربِّي وربَّ ُك ْم ۛ وك ُ
فِي ِه ْم ۛ فل َّما توفَّ ْيتنِي كُنت اَنت ال َّرقِيب عل ْي ِه ْم ۛ واَنت عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ش ِهي ٌد

من هزگز به ایشان جز همان چيزی كه تو مرا به آن امر كردی نگفتم ،این كه « خداوند پروردگار من و پروردگار

خود را بپرستيد » .و من تا هنگاميکه در ميان ایشان بودم بر ایشان گواه بودم .چون مرا برداشتى ،تو ناظر حال
ایشان بودی و تو بر همه چيز گواهى.

﴿ ﴾١١٨اِن تُع ِّذ ْب ُه ْم ف ِانَّ ُه ْم ِعبا ُدك ۛ و اِن ت ْغ ِف ْر ل ُه ْم ف ِانَّك اَنت ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم

اگر ایشان را عذاب كنى ،بندگان تو اند .و اگر ایشانرا بيامرزی ،پس تو صاحب قدرت منيع (و) باحکمتى.

ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر خالِ ِدين
الصا ِدقِين ِص ْدقُ ُه ْم ۛ ل ُه ْم ج َّن ٌ
﴿ ﴾١١٩قال اللَّ ُه َٰهذا ي ْو ُم ينف ُع َّ
فِيها اَبدًا ۛ َّر ِضي اللَّ ُه ع ْن ُه ْم ور ُضوا ع ْن ُه ۛ َٰذلِك ا ْلف ْو ُز ا ْلع ِظي ُم
خداوند گفت « :این روزی است كه در آن راستگویان را راستى شان بهره ور ميسازد .ایشان را باغ هایى است كه
در زیر (درختان) آن جویبارها جریان دارد و در آن جاودانه خواهند بود .خداوند از ایشان خوشنود است و ایشان
از خداوند خوشنود اند ،اینست رستگاری بزرگ» .

السماو ِ
ض وما فِي ِه َّن ۛ و ُهو عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٢٠لِلَّ ِه ُم ْل ُك َّ

پادشاهى آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست از آن خداست ،و او بر هر چيزی توانا است.

====== ==================================================================================

( )۶سوره االنعام:
مکى و دارای ( )۱۶۵آیه است و (چهارپایان) معنى دارد و به سبب آنکه در آیات ( ۱۳۸و  )۱۳۹از انعام یعنى
چارپایان سخن رفته است آنرا به انعام مسمى كرده اند.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

ات وا ْلا َ ْرض وجعل ال ُّظلُم ِ
السماو ِ
ات والنُّور ۛ ثُ َّم الَّ ِذين كف ُروا بِربِّ ِه ْم
﴿ ﴾١ا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي خلق َّ
ي ْع ِدلُون
ستایش خدای راست كه آسمان ها و زمين را آفرید ،و تاریکى و روشنایى را پيدا كرد .با این هم كافران به
پروردگار خویش (دیگران را) مساوی قرار ميدهند.

﴿ُ ﴾٢هو الَّ ِذي خلق ُكم ِّمن ِطينٍ ثُ َّم قض َٰى اَج ًلا ۛ واَج ٌل ُّمس ًّمى ِعند ُه ۛ ثُ َّم اَن ُت ْم ت ْمت ُرون

او ذاتى است كه شما را از گل آفرید ،سپس موعدی را (برای شما) تعيين كرد ،و موعد تعيين شده نزد او است .با
این هم شما شک ميورزید.

السماو ِ
ض ۛ ي ْعل ُم ِس َّر ُك ْم وج ْهر ُك ْم وي ْعل ُم ما ت ْك ِس ُبون
ات وفِي ا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾٣و ُهو اللَّ ُه فِي َّ

اوست خداوند در آسمانها و در زمين ،پنهان شما و آشکار شما را ميداند ،و (نيز) چيزی را كه شما كسب ميکنيد
ميداند.

﴿ ﴾٤وما تاْتِي ِهم ِّم ْن اي ٍة ِّم ْن اي ِ
ات ربِّ ِه ْم ا ِ َّلا كانُوا ع ْنها ُم ْعر ِِضين

هيچ آیه ای از آیه های پروردگار به ایشان نيامد مگر آنکه از آن روی گردان بودند.

﴿ ﴾٥فق ْد ك َّذبُوا بِا ْلح ِّق ل َّما جاء ُه ْم ۛ فس ْوف ياْتِي ِه ْم اَنبا ُء ما كانُوا بِ ِه ي ْست ْه ِزُُون

و (اكنون نيز سخنِ) حق (یعنى قرآن) را كه به ایشان آمد دروغ پنداشتند ،اما بزودی بسوی ایشان خبر چيزهایى

كه آن را مورد تمسخر قرار ميدادند مى آید.

السماء
﴿ ﴾٦اَل ْم ير ْوا ك ْم اَ ْهل ْكنا ِمن ق ْبلِ ِهم ِّمن ق ْر ٍن َّم َّك َّنا ُه ْم فِي ا ْلاَ ْر ِ
ض ما ل ْم نُم ِّكن لَّ ُك ْم واَ ْرس ْلنا َّ
عل ْي ِهم ِّمدْرا ًرا وجع ْلنا ا ْلاَنْهار ت ْجرِي ِمن ت ْحتِ ِه ْم فاَ ْهل ْكنا ُهم بِ ُذنُو بِ ِه ْم واَنشاْنا ِمن ب ْع ِد ِه ْم ق ْر ًنا
اخرِين

آیا نمى بينند چه نسلهایى را پيش از ایشان هالک كردیم؟! ایشان را در زمين طوری استوار ساختيم كه شما را
به آن قِسم استوار نگردانيدیم .بر ایشان باران های پياپى را از آسمان فرو ریختاندیم ،و برای شان جویبارهای
(سرشار) دادیم (كه) در زیر (آبادیهای) شان جریان داشت .اما با این هم ،آن ها را به سبب گناهان شان هالک
ساختيم ،و بعد از ایشان نسل دیگری را بميان آوردیم.

ين
﴿ ﴾٧ول ْو ن َّز ْلنا عل ْيك ِكتا ًبا فِي قِ ْرطا ٍ
س فلم ُسو ُه بِاَ ْي ِدي ِه ْم لقال الَّ ِذين كف ُروا ا ِ ْن َٰهذا اِلَّا ِس ْح ٌر ُّمبِ ٌ
اگر بر تو نوشته ای را بر ورقى فرو ميفرستادیم و آنرا با دست های خود لمس ميکردند ،باز هم یقيناً كافران
ميگفتند « این نيست مگر جادویى آشکارا» .

﴿ ﴾٨وقالُوا ل ْولا اُنزِل عل ْي ِه ملكٌ ۛ ول ْو اَنز ْلنا مل ًكا لَّق ِ
ُضي ا ْلاَ ْم ُر ثُ َّم لا ُينظ ُرون

و گفتند « چرا به او فرشته ای نازل نشده است؟ » و اگر فرشته ای را ميفرستادیم ،موضوع به یکبارگى حل و
فصل ميشد ،و برای شان مهلتى داده نميشد.

﴿ ﴾٩ول ْو جع ْلنا ُه مل ًكا لَّجع ْلنا ُه ر ُج ًلا وللب ْسنا عل ْي ِهم َّما ي ْلبِ ُسون

و اگر فرشته ای را (پيامبر) ميساختيم ،او را به قسم انسان ميفرستادیم .و بيگمان بر ایشان مشتبه ميساختيم
موضوعى را كه اكنون ایشان آنرا مشتبه ميسازند.

﴿ ﴾١٠ولق ِد ْاس ُت ْهزِئ بِ ُر ُسلٍ ِّمن ق ْبلِك فحاق بِالَّ ِذين س ِخ ُروا ِم ْن ُهم َّما كانُوا بِ ِه ي ْست ْه ِزُُون

(بسا) از پيامبران پيش از تو (نيز) مورد تمسخر قرار گرفتند ،ولى سرانجام آنچه را مورد تمسخر قرار ميدادند
ایشانرا احاطه كرد.

ض ثُ َّم ان ُظ ُروا ك ْيف كان عاقِب ُة ا ْل ُمك ِّذبِين
﴿ ﴾١١قُ ْل ِسي ُروا فِي ا ْلاَ ْر ِ

بگو « در زمين گردش كنيد تا ببينيد كه آخر كار كسانيکه (حق) را تکذیب كردند چه بود» .

السماو ِ
ض ۛ قُل لِّلَّ ِه ۛ كتب عل َٰى ن ْف ِس ِه ال َّر ْحمة ۛ لي ْجمع َّن ُك ْم
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٢قُل لِّمن َّما فِي َّ
اِل َٰى ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة لا ر ْيب فِي ِه ۛ الَّ ِذين خ ِس ُروا اَنفُس ُه ْم ف ُه ْم لا يُ ْؤ ِم ُنون

بگو « آنچه در آسمانها و در زمين است از آن كيست؟! » بگو « از آن خداست ،او بر خویشتن رحمت را بنوشت
(یعنى الزم گردانيد) .بيشک كه او واقعاً شما را بروز قيامت جمع ميکند كه در آن هيچ شکى نيست .آنهایيکه
خود را زیانمند ساخته اند ،پس همانهایند كه ایمان نمى آرند.

الس ِمي ُع ا ْلعلِي ُم
﴿ ﴾١٣ول ُه ما سكن فِي اللَّ ْي ِل وال َّنهارِ ۛ و ُهو َّ

هر آنچه در شب و روز قرار دارد همه از آن اوست ،و هم اوست شنوا و دانا.

السماو ِ
ض و ُهو يُ ْط ِع ُم ولا يُ ْطع ُم ۛ قُ ْل اِنِّي اُ ِم ْر ُت اَ ْن
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٤قُ ْل اَغ ْير اللَّ ِه اَت َِّخ ُذ و ل ِ ًّيا ف ِاط ِر َّ
اَكُون اَ َّول م ْن اَ ْسلم ۛ ولا ت ُكون َّن ِمن ا ْل ُمشْ ِر ِكين

بگو « آیا كسى دیگر را جز خدا ،آفرینندۀ آسمانها و زمين ،حامى بگيرم؟ در حاليکه اوست كه روزی ميدهد ،و به
او روزی داده نميشود » .بگو « به من حکم شده تا نخستين كسى باشم كه مسلمان شده است( ،و بمن گفته
شده كه) هرگز در زمرۀ مشركان مباش» .

اف ا ِ ْن عص ْي ُت ربِّي عذاب ي ْو ٍم ع ِظي ٍم
﴿ ﴾١٥قُ ْل اِنِّي اَخ ُ

بگو « :اگر من (نيز) پروردگار خود را نافرمانى كنم ،واقعاً از عذاب روز بزرگ ميترسم» .

َٰ
ين
﴿َّ ﴾١٦من يُ ْصر ْف ع ْن ُه ي ْومئِ ٍذ فق ْد ر ِحم ُه ۛ وذلِك ا ْلف ْو ُز ا ْل ُمبِ ُ

در آن روز اگر از عذاب كسى صرف نظر ميشود ،در واقع خداوند به او مرحمت كرده است .و اینست رستگاری

آشکارا.

﴿ ﴾١٧و اِن ي ْمس ْسك اللَّ ُه بِ ُض ٍّر فلا ك ِاشف ل ُه ا ِ َّلا ُهو ۛ و اِن ي ْمس ْسك بِخ ْي ٍر ف ُهو عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء
ق ِدي ٌر
اگر خداوند به تو زیانى برساند ،هيچ كس به غير از او آنرا دفع كرده نميتواند ،و اگر بتو خيری رساند پس او بر

همه چيزها قدرت دارد.

﴿ ﴾١٨و ُهو ا ْلقا ِه ُر ف ْوق ِعبا ِد ِه ۛ و ُهو ا ْلح ِكي ُم ا ْلخبِي ُر

اوست بر بندگان خود قاهر { ،}۱و هم اوست باحکمت و آگاه.

{ }۱فروشکننده ؛

﴿ ﴾١٩قُ ْل اَ ُّي شي ٍء اَكْب ُر شهاد ًة ۛ قُ ِل اللَّ ُه ۛ ش ِهي ٌد ب ْينِي وب ْين ُك ْم ۛ واُ ِ
وحي اِل َّي َٰهذا ا ْل ُق ْرا ُن
ْ
لِاُن ِذركُم بِ ِه ومن بلغ ۛ اَُِنَّ ُك ْم لتشْ هدُون اَ َّن مع اللَّ ِه الِه ًة اُخْ رىَٰ ۛ قُل َّلا اَشْ ه ُد ۛ قُ ْل اِنَّما ُهو
اِل َٰ ٌه و ِاح ٌد و اِنَّنِي برِيءٌ ِّم َّما تُشْ ِركُون

بگو « كيست كه از همه در گواهى بزرگتر است؟ » بگو « خداوند در بين من و شما گواه است ،و این قرآن بمن
وحى شده است تا به آن شما و همه آنانى را كه قرآن به ایشان ميرسد بيم بدهم .آیا واقعاً شما گواهى ميدهيد
برینکه با خدا معبودان دیگری (هم) وجود دارند؟ » بگو « من گواهى نميدهم » .بگو « حقا كه او خداوند
یکتاست ،و از آنچه شریک مى آورید واقعاً بيزارم» .

﴿ ﴾٢٠الَّ ِذين ات ْينا ُه ُم ا ْل ِكتاب ي ْع ِرفُون ُه كما ي ْع ِرفُون اَ ْبناء ُه ُم ۛ الَّ ِذين خ ِس ُروا اَنفُس ُه ْم ف ُه ْم لا يُ ْؤ ِم ُنون

كسانيکه به ایشان كتاب را داده ایم ،او را طوری ميشناسند كه فرزندان خود را مى شناسند .آنهایيکه بخود زیان

رسانده اند ،پس ایشان ایمان نمى آرند.

﴿ ﴾٢١وم ْن اَ ْظل ُم ِم َّمنِ ا ْفترىَٰ على اللَّ ِه ك ِذ ًبا اَ ْو ك َّذب بِاياتِ ِه ۛ اِنَّ ُه لا ُي ْفلِ ُح ال َّظالِ ُمون

و كيست ستمگارتر از كسيکه بر خدا دروغى بربسته یا آیات او را تکذیب كرده است؟! بيگمان ستمکاران رستگار

نميشوند.

﴿ ﴾٢٢وي ْوم ن ْحشُ ُر ُه ْم ج ِمي ًعا ثُ َّم نقُولُ لِلَّ ِذين اَشْ ر ُكوا اَ ْين شُ ركا ُؤ ُك ُم الَّ ِذين كُن ُت ْم ت ْز ُع ُمون

و آن روز (را یاد كن) كه همه ایشانرا جمع كنيم .سپس به آنانيکه شریک آورده بودند ،ميگویيم « كجاست

شریکهایى كه شما گمان داشتيد؟ »

﴿ ﴾٢٣ثُ َّم ل ْم ت ُكن فِ ْتن ُت ُه ْم اِلَّا اَن قالُوا واللَّ ِه ربِّنا ما ُكنَّا ُمشْ ِر ِكين

سپس حيلۀ شان جز این نيست كه بگویند « :به خدای پروردگار ما سوگند كه هرگز مشرک نبودیم» .

﴿ ﴾٢٤ان ُظ ْر ك ْيف كذبُوا عل َٰى اَنف ُِس ِه ْم ۛ وض َّل ع ْن ُهم َّما كانُوا ي ْفت ُرون

ببين چگونه بخود دروغ گفتند ،اما دروغى را كه بربسته بودند از ایشان گم شد (یعنى ایشان را در خال گذاشت).

﴿ ﴾٢٥و ِم ْن ُهم َّمن ي ْست ِم ُع اِل ْيك ۛ وجع ْلنا عل َٰى قُلُو بِ ِه ْم اَ ِكنَّ ًة اَن ي ْفق ُهو ُه وفِي اذانِ ِه ْم و ْق ًرا ۛ و اِن
ير ْوا ُك َّل اي ٍة َّلا يُ ْؤ ِمنُوا بِها ۛ حتَّ َٰى اِذا جاءُوك ُيجا ِدلُونك يقُولُ الَّ ِذين كف ُروا ا ِ ْن َٰهذا ا ِ َّلا اَس ِاطي ُر
ا ْلا َ َّو لِين

و از ایشان كسانى اند كه (وانمود ميکنند كه) بتو گوش ميدهند ،اما ما بر دلهای شان پرده هایى انداختيم كه آنرا

نمى فهمند ،و در گوشهای شان گرانى نهادیم ،و اگر هر معجزه ای را (هم) ببينند به آن ایمان نمى آرند ،تا چون
نزد تو بيایند با تو منازعه ميکنند .كافران ميگویند « نيست این مگر افسانه های پيشينيان» .

﴿ ﴾٢٦و ُه ْم ي ْنه ْون ع ْن ُه وي ْناَ ْون ع ْن ُه ۛ و اِن ُي ْهلِ ُكون اِلَّا اَنفُس ُه ْم وما يشْ ُع ُرون

دیگران را از آن باز ميدارند ،و خودشان نيز از آن دوری ميگزینند ،اما ایشان جز خویشتن (كسى را) تباه
نميکنند ،ولى درک نمى نمایند.

﴿ ﴾٢٧ول ْو ترىَٰ ا ِ ْذ ُوقِ ُفوا على النَّارِ فقالُوا يا ل ْيتنا نُر ُّد ولا نُك ِّذب بِاي ِ
ات ربِّنا ون ُكون ِمن ا ْل ُم ْؤ ِمنِين

و اگر تو ایشان را هنگاميکه در برابر آتش قرار داده ميشوند ببينى ،پس ميگویند « :ایکاش باز گردانيده ميشدیم
كه آیات پروردگار خود را تکذیب نميکردیم ،و از مؤمنان ميشدیم» .

﴿ ﴾٢٨ب ْل بدا ل ُهم َّما كانُوا ُيخْ فُون ِمن ق ْب ُل ۛ ول ْو ُر ُّدوا لعا ُدوا لِما نُ ُهوا ع ْن ُه و اِنَّ ُه ْم لكا ِذبُون

بلکه هر آنچه را ایشان پيش ازین پنهان ميداشتند (در آنروز) برای شان آشکار شد .و اگر ایشان (بدنيا) باز

گردانيده شوند ،بدون شک به سوی آنچه از آن منع شده بودند باز ميگردند ،و واقعاً ایشان دروغگوی اند.

﴿ ﴾٢٩وقالُوا ا ِ ْن ِهي اِلَّا حياتُنا ال ُّدنْيا وما ن ْح ُن بِم ْب ُعو ثِين

و گفتند « :جز زندگى ما درین دنيا چيزی دیگر نيست ،و ما بار دیگر برانگيخته نمى شویم» .

﴿ ﴾٣٠ول ْو ترىَٰ ا ِ ْذ ُوقِ ُفوا عل َٰى ربِّ ِه ْم ۛ قال اَل ْيس َٰهذا بِا ْلح ِّق ۛ قالُوا بل َٰى وربِّنا ۛ قال ف ُذوقُوا
ا ْلعذاب بِما كُن ُت ْم ت ْك ُف ُرون

اگر ایشانرا هنگاميکه در پيشگاه (عدالت) پروردگار خویش ایستاده كرده شوند ببينى ،و خداوند به ایشان بگوید «

آیا این (رویداد) حق نيست؟ » در جواب ميگویند « واقعاً این رویداد حق است و به پروردگار ما قسم » .خداوند
ميگوید « پس عذاب را بچشيد به سبب آنکه كافر بودید» .

الساع ُة بغْت ًة قالُوا يا ح ْسرتنا عل َٰى ما
﴿ ﴾٣١ق ْد خ ِسر الَّ ِذين ك َّذبُوا بِلِقا ِء اللَّ ِه ۛ حتَّ َٰى اِذا جاء ْت ُه ُم َّ
ف َّر ْطنا فِيها و ُه ْم ي ْح ِملُون اَ ْوزار ُه ْم عل َٰى ظُ ُهورِ ِه ْم ۛ اَلا ساء ما ي ِز ُرون
واقعاً كسانيکه لقای خدا را دروغ پنداشتند زیان كار اند ،تا چون ناگهان قيامت بر ایشان بياید ميگویند « وا

حسرتا بر ما كه در آن كوتاهى كردیم! » در حالى كه آنها بار (گناهان) خویش را بدوش ميکشند .آه چه بد است
باری كه ایشان حمل ميکنند.

﴿ ﴾٣٢وما ا ْلحيا ُة ال ُّدنْيا اِلَّا ل ِع ٌب ول ْه ٌو ۛ وللدَّا ُر ا ْلا ِخر ُة خ ْي ٌر لِّلَّ ِذين يتَّقُون ۛ اَفلا ت ْع ِقلُون

و نيست زندگانى دنيا جز لهو و لعب .و بيگمان سرای آخرت برای مردم باتقوی بهتر است .آیا پس شما درک

نمى كنيد؟

﴿ ﴾٣٣ق ْد ن ْعل ُم ا ِنَّ ُه لي ْح ُزنُك الَّ ِذي ي ُقولُون ۛ ف ِانَّ ُه ْم لا ُيك ِّذبُونك ول َٰ ِك َّن الظَّالِ ِمين بِاي ِ
ات اللَّ ِه
ي ْجحدُون

ما واقعاً ميدانيم سخنان ایشان ترا براستى اندوهگين ميسازد .در واقع شما را تکذیب نميکنند ،بلکه (این)
ستمکاران از آیات خداوند انکار ميورزند.

﴿ ﴾٣٤ولق ْد ُك ِّذب ْت ُر ُس ٌل ِّمن ق ْبلِك فصب ُروا عل َٰى ما ُك ِّذبُوا واُو ُذوا حتَّ َٰى اَتا ُه ْم ن ْص ُرنا ۛ ولا ُمبدِّل
لِكلِم ِ
ات اللَّ ِه ۛ ولق ْد جاءك ِمن نَّب ِا ا ْل ُم ْرسلِين
بيگمان پيش از تو (نيز) پيامبران تکذیب شدند .پس در برابر هر آنچه تکذیب و اذیت ميشدند صبر كردند ،تا
نصرت ما به ایشان رسيد .برای كلمات خداوند تبدیل كننده ای نيست .واقعاً بتو از احوال آن پيامبران رسيده
است.

ض اَ ْو ُسلَّ ًما فِي
اض ُه ْم ف ِا ِن ْاستط ْعت اَن ت ْبت ِغي نفقًا فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٣٥و اِن كان ك ُبر عل ْيك ا ِ ْعر ُ
السما ِء فتاْتِي ُهم بِاي ٍة ۛ ول ْو شاء اللَّ ُه لجمع ُه ْم على ا ْل ُهدىَٰ ۛ فلا ت ُكون َّن ِمن ا ْلجا ِهلِين
َّ

در صورتيکه اعراض ایشان بر تو گران تمام ميشود ،پس اگر بتوانى نقبى در زمين یا نردبانى در آسمان بجوی ،و

به ایشان معجزه ای بياور (باز هم ایمان نمى آورند) .اگر خداوند ميخواست ایشان را به راه راست جمع ميساخت.
پس تو از زمرۀ جاهالن مباش.

يب الَّ ِذين ي ْسم ُعون ۛ وا ْلم ْوت َٰى ي ْبعثُ ُه ُم اللَّ ُه ثُ َّم اِل ْي ِه ُي ْرج ُعون
﴿ ﴾٣٦اِنَّما ي ْست ِج ُ

تنها كسانى (دعوت ترا) اجابت ميکنند كه گوش شنوا دارند( ،ولى) مردگان (یعنى كسانيکه دعوت ترا اجابت
نميکنند) خداوند ایشانرا بر مى انگيزد ،و سپس به سوی او باز گردانيده ميشوند.

﴿ ﴾٣٧وقالُوا ل ْولا نُ ِّزل عل ْي ِه اي ٌة ِّمن َّربِّ ِه ۛ قُ ْل ا ِ َّن اللَّه قا ِد ٌر عل َٰى اَن يُن ِّزل اي ًة ول َٰ ِك َّن اَكْثر ُه ْم لا
ي ْعل ُمون

ميگویند « چرا بر او (یعنى محمد) نشانه ای از جانب پروردگارش فرو فرستاده نشد؟ » بگو « بيگمان خداوند
قدرت دارد كه نشانه ای فرو فرستد » ،اما اكثر ایشان نميدانند.

ض ولا طاُ ِ ٍر ي ِطي ُر بِجناح ْي ِه اِلَّا اُم ٌم اَ ْمثالُ ُكم ۛ َّما ف َّر ْطنا فِي ا ْل ِكت ِ
اب
﴿ ﴾٣٨وما ِمن دابَّ ٍة فِي ا ْلاَ ْر ِ
ِمن ش ْي ٍء ۛ ثُ َّم اِل َٰى ربِّ ِه ْم يُ ْحش ُرون

هيچ جنبنده ای در زمين نيست و نه پرنده ای كه با بالهای خود پرواز كند مگر اینکه امت هایى هستند مانند

شما .ما در كتاب چيزی را فروگذاشت نکرده ایم ،و سپس ایشان (همه) بسوی پروردگار خود حشر ميشوند.

﴿ ﴾٣٩والَّ ِذين ك َّذبُوا بِاياتِنا ُص ٌّم و ُب ْك ٌم فِي ال ُّظلُم ِ
ات ۛ من يش ِا اللَّ ُه ُي ْضلِ ْل ُه ومن يشاْ ي ْجع ْل ُه عل َٰى
ِصر ٍ
اط ُّم ْست ِقي ٍم
آنانيکه آیات ما را تکذیب كردند ،كر و گنگ هستند .در (عمق) تاریکى ها هر كه را خداوند بخواهد گمراه
ميگرداند ،و هر كه را بخواهد بر راه راست قرار ميدهد.

الساع ُة اَغ ْير اللَّ ِه ت ْد ُعون اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين
اب اللَّ ِه اَ ْو اَت ْت ُك ُم َّ
﴿ ﴾٤٠قُ ْل اَراَ ْيت ُك ْم ا ِ ْن اَتا ُك ْم عذ ُ

بگو « :آیا (گا هى) بخود اندیشيده اید؟! اگر بر شما عذاب خداوند بياید یا قيامت بسر وقت شما برسد ،آیا جز خدا
(دیگری) را فرا ميخوانيد؟ اگر راستگویيد (حقيقت را بيان كنيد)! »

﴿ ﴾٤١ب ْل اِيَّا ُه ت ْد ُعون في ْك ِش ُف ما ت ْد ُعون اِل ْي ِه اِن شاء وتنس ْون ما تُشْ ِركُون

بلکه خاص او را فرا ميخوانيد .پس (آن مصيبتى را كه) برای (دفع) آن دعاء ميکنيد ،اگر بخواهد دفع ميکند ،و

چيزی را كه شریک مى آوردید فراموش ميکنيد.

الض َّرا ِء لعلَّ ُه ْم يتض َّر ُعون
﴿ ﴾٤٢ولق ْد اَ ْرس ْلنا اِل َٰى اُم ٍم ِّمن ق ْبلِك فاَخ ْذنا ُهم بِا ْلباْسا ِء و َّ

حقا كه برای بسياری از امتهایى پيش از تو (پيامبرانى) فرستادیم ،پس ایشانرا به سختى ها و رنجها گرفتار

ساختيم تا باشد كه ایشان (به قبول حق) وادار شوند.

﴿ ﴾٤٣فل ْولا ا ِ ْذ جاء ُهم باْ ُسنا تض َّر ُعوا ول َٰ ِكن قس ْت قُلُوبُ ُه ْم وزيَّن ل ُه ُم الشَّ ْيطا ُن ما كانُوا ي ْعملُون

پس چرا در هنگاميکه عذاب به ایشان آمد تسليم نشدند؟ مگر دلهای شان سخت گردید و شيطان برای آنها

اعمال شانرا زیبا جلوه داد (كه بحق تسليم نشدند)؟!

﴿ ﴾٤٤فل َّما ن ُسوا ما ُذ ِّك ُروا بِ ِه فت ْحنا عل ْي ِه ْم اَ ْبواب ُك ِّل ش ْي ٍء ح َّت َٰى اِذا ف ِر ُحوا بِما اُوتُوا اَخ ْذنا ُهم
بغْت ًة ف ِاذا ُهم ُّم ْبلِ ُسون

پس چون آنچه را به ایشان پند داده شده بود فراموش كردند ،بر ایشان دروازه های همه چيزها را گشودیم ،تا

اینکه به چيزهایى كه داده شده بودند شادمان گشتند ،ایشانرا ناگهان گرفتار كردیم ،پس ایشان بيکبارگى نااميد
شدند.

﴿ ﴾٤٥فق ُِطع دابِ ُر ا ْلق ْو ِم الَّ ِذين ظل ُموا ۛ وا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه ر ِّب ا ْلعال ِمين

پس بيخ مردم ستمکار بریده شد ،و ستایش خدای پروردگار جهانيان راست.

﴿ ﴾٤٦قُ ْل اَراَ ْي ُت ْم ا ِ ْن اَخذ اللَّ ُه س ْمع ُك ْم واَ ْبصار ُك ْم وختم عل َٰى قُلُو بِ ُكم َّم ْن اِل َٰ ٌه غ ْي ُر اللَّ ِه ياْتِي ُكم
بِ ِه ۛ ان ُظ ْر ك ْيف نُص ِّر ُف ا ْلاي ِ
ات ثُ َّم ُه ْم ي ْص ِدفُون

بگو « :آیا (گاهى) اندیشيده اید ،اگر خداوند شنوایى و بينایى شما را بگيرد و بر دلهای شما مهر نهد ،كيست آن
معبود بجز خدای (یگانه) كه آنها را بشما باز دهد؟ » ببين چطور ما آیت ها را بيان ميکنيم ولى باز هم ایشان رو
ميگردانند.

اب اللَّ ِه بغْت ًة اَ ْو ج ْهر ًة ه ْل ُي ْهل ُك اِلَّا ا ْلق ْو ُم ال َّظال ِ ُمون
﴿ ﴾٤٧قُ ْل اَراَ ْيت ُك ْم ا ِ ْن اَتا ُك ْم عذ ُ

بگو « :شما خود فکر كنيد ،اگر عذاب خداوند بر شما ناگهان یا آشکار بياید ،آیا بغير از گروه ستمکار (كسى
دیگری) هالک خواهد شد؟ »

ف عل ْي ِه ْم ولا ُه ْم
﴿ ﴾٤٨وما نُ ْر ِس ُل ا ْل ُم ْرسلِين ا ِ َّلا ُمبشِّ رِين و ُمن ِذرِين ۛ فم ْن امن واَ ْصلح فلا خ ْو ٌ
ي ْحزنُون

ما پيامبران را نميفرستيم مگر (بحيث) بشارت دهنده و بيم دهنده .پس كسانيکه ایمان آوردند و اصالح شدند،
برایشان نه خوفى است و نه هم ایشان اندوهگين ميشوند.

اب بِما كانُوا ي ْف ُسقُون
﴿ ﴾٤٩والَّ ِذين ك َّذبُوا بِاياتِنا يم ُّس ُه ُم ا ْلعذ ُ

و كسانيکه آیات ما را تکذیب كردند ،به ایشان عذاب ميرسد ،از سبب اینکه فسق ورزیده اند.

﴿ ﴾٥٠قُل لَّا اَقُولُ ل ُك ْم ِعن ِدي خزاُِ ُن اللَّ ِه ولا اَ ْعل ُم ا ْلغ ْيب ولا اَقُولُ ل ُك ْم اِنِّي ملكٌ ۛ ا ِ ْن اَتَّبِ ُع اِلَّا
ما يُوح َٰى اِل َّي ۛ قُ ْل ه ْل ي ْستوِي ا ْلا َ ْعم َٰى وا ْلب ِصي ُر ۛ اَفلا تتف َّك ُرون

بگو « من بشما نميگویم كه نزد من خزینه های خداوند است ،و نه (هم) غيب را ميدانم ،و نه (هم) بشما ميگویم
من فرشته ام .من پيروی نيمکنم مگر آنچيزی را كه بمن وحى شده است » .بگو « آیا نابينا و بينا برابر
(پنداشته) ميشوند؟ پس (با این هم) آیا فکر نمى كنيد؟ »

﴿ ﴾٥١واَن ِذ ْر بِ ِه الَّ ِذين يخافُون اَن ُي ْحش ُروا اِل َٰى ربِّ ِه ْم ۛ ل ْيس ل ُهم ِّمن ُدو نِ ِه و ل ِ ٌّي ولا ش ِفي ٌع لَّعلَّ ُه ْم
يتَّقُون

بدین وسيله كسانى را بيم بده كه ميترسند كه به حضور پروردگار خویش حشر مى شوند ،در حاليکه جز وی نه

كارسازی دارند و نه هم شفاعت كننده ای ،تا باشد كه ایشان بترسند.

﴿ ﴾٥٢ولا ت ْط ُر ِد الَّ ِذين ي ْد ُعون ربَّ ُهم بِا ْلغدا ِة وا ْلع ِش ِّي يُرِيدُون و ْجه ُه ۛ ما عل ْيك ِم ْن ِحسابِ ِهم ِّمن
ش ْي ٍء وما ِم ْن ِحسابِك عل ْي ِهم ِّمن ش ْي ٍء فت ْط ُرد ُه ْم فت ُكون ِمن الظَّالِ ِمين
كسانى را كه پگاه و بيگاه پروردگار خویش را ميخوانند و رضای او را ميطلبند ،دور مران .تو از (جای) ایشان از

چيزی حسابده نيستى ،و نه هم ایشان از (جای) تو از چيزی حسابده ميباشند( .مباداكه) ایشانرا از خود برانى و
(به این ترتيب) از جملۀ ستمگاران شوی.

ض لِّي ُقولُوا اَ َٰه ُؤلا ِء م َّن اللَّ ُه عل ْي ِهم ِّمن ب ْينِنا ۛ اَل ْيس اللَّ ُه بِاَ ْعلم
﴿ ﴾٥٣وك َٰذلِك فتنَّا ب ْعض ُهم بِب ْع ٍ
بِالشَّ ا ِكرِين

اینچنين بعضى را به بعضى دیگر آزمایش كردیم تا بگویند « پس آیا اینهایند كسانى كه خداوند از ميان ما بر

ایشان فضل كرده است؟ » آیا خداوند سپاسگزارانرا خوب نميشناسد؟

﴿ ﴾٥٤و اِذا جاءك الَّ ِذين يُ ْؤ ِم ُنون بِاياتِنا ف ُق ْل سلا ٌم عل ْي ُك ْم ۛ كتب ربُّ ُك ْم عل َٰى ن ْف ِس ِه ال َّر ْحمة ۛاَنَّ ُه
م ْن ع ِمل ِمن ُك ْم ُسو ًءا بِجهال ٍة ثُ َّم تاب ِمن ب ْع ِد ِه واَ ْصلح فاَنَّ ُه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

آنهایيکه به آیات ما ایمان دارند ،چون نزد تو ميآیند پس به ایشان بگو « :سالم بر شما ،پروردگار شما بر خود
(دستور) رحمت را نوشته است كه اگر كسى از شما از روی نادانى كار بدی كرد و بعد از آن توبه نمود و (اعمال
خود را) اصالح كرد ،پس حقا كه خداوند آمرزنده (و) مهربان است» .

﴿ ﴾٥٥وك َٰذلِك نُف ِّص ُل ا ْلاي ِ
ات و لِت ْستبِين سبِي ُل ا ْل ُم ْجر ِِمين

بدین ترتيب ما آیات را به تفصيل بيان ميکنيم ،و تا راه گنهکاران روشن شود.

يت اَ ْن اَ ْع ُبد الَّ ِذين ت ْد ُعون ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ۛ قُل َّلا اَتَّ ِب ُع اَ ْهواء ُك ْم ۛ ق ْد ضل ْل ُت اِذًا
﴿ ﴾٥٦قُ ْل اِنِّي نُ ِه ُ
وما اَنا ِمن ا ْل ُم ْهت ِدين

بگو « بيگمان من ازین باز داشته شده ام كه بغير خداوند آنهایى را بپرستم كه شما ایشان را مى خوانيد » .بگو «
من هوای (نفس) ش ما را پيروی نميکنم .اگر این كار را بکنم ،بيگمان گمراه شده ام .و (درین هنگام) از زمرۀ راه
یافتگان نميباشم» .

﴿ ﴾٥٧قُ ْل اِنِّي عل َٰى ب ِّين ٍة ِّمن َّربِّي وك َّذ ْب ُتم بِ ِه ۛ ما ِعن ِدي ما ت ْست ْع ِجلُون بِ ِه ۛ ا ِ ِن ا ْل ُح ْك ُم اِلَّا
ُص ا ْلح َّق ۛ و ُهو خ ْي ُر ا ْلف ِ
اصلِين
لِلَّ ِه ۛيق ُّ

بگو « :من بر (دليل) روشنى از جانب پروردگار خویش مى باشم ،و شما آنرا تکذیب كردید .آنچه را شما با
شتابزدگى تقاضا ميکنيد به نزد من نيست ،حکم بدست (كسى دیگر) جز خداوند نيست .حق را بيان ميکند ،و او
بهترین فيصله كنندگان مى باشد» .

﴿ ﴾٥٨قُل لَّ ْو اَ َّن ِعن ِدي ما ت ْست ْع ِجلُون بِ ِه لق ِ
ُضي ا ْلا َ ْم ُر ب ْينِي وب ْين ُك ْم ۛ واللَّ ُه اَ ْعل ُم بِالظَّالِ ِمين

بگو « :اگر آنچه را شما با شتابزدگى تقاضا دارید نزد من ميبود ،موضوع بزودی بين ما و شما حل و فصل ميشد.
و خداوند به ستمکاران داناتر است» .

﴿ ﴾٥٩و ِعند ُه مفات ِ ُح ا ْلغ ْي ِب لا ي ْعل ُمها اِلَّا ُهو ۛ وي ْعل ُم ما فِي ا ْلب ِّر وا ْلب ْح ِر ۛ وما ت ْسق ُُط ِمن ورق ٍة
ا ِ َّلا ي ْعل ُمها ولا ح َّب ٍة فِي ظُلُم ِ
س ا ِ َّلا فِي ِكت ٍ
اب ُّمبِينٍ
ض ولا ر ْط ٍب ولا يابِ ٍ
ات ا ْلاَ ْر ِ

و كليدهای غيب نزد او است( ،خزاینى) كه آنرا كسى دیگر بجز او نميداند ،و (نيز) آنچه را در خشکه و بحر است
(همه را) ميداند ،و هيچ برگى (از درخت) نمى افتد مگر اینکه آنرا ميداند ،و نه دانه ای در تاریکى های زمين و

نه چيزی تازه یا خشک وجود دارد ،مگر آنکه در كتاب واضح (ثبت شده) است.

﴿ ﴾٦٠و ُهو الَّ ِذي يتوفَّاكُم بِاللَّ ْي ِل وي ْعل ُم ما جر ْح ُتم بِالنَّهارِ ثُ َّم ي ْبعثُ ُك ْم فِي ِه لِ ُي ْقض َٰى اَج ٌل
ُّمس ًّمى ۛ ثُ َّم اِل ْي ِه م ْر ِج ُع ُك ْم ثُ َّم ُين ِّب ُئ ُكم بِما كُن ُت ْم ت ْعملُون

و او است كه روح شما را در شب ميگيرد ،و به همه چيزهایيکه در روز كسب كرده اید آگاه است ،سپس شما را
بار دیگر در روز برمى انگيزد تا ميعاد معينى بسر آورده شود .سپس بازگشت شما بسوی او است .بعد از آن شما
را به (حقيقت) كارهایيکه انجام دادید آگاه ميسازد.

﴿ ﴾٦١و ُهو ا ْلقا ِه ُر ف ْوق ِعبا ِد ِه ۛ ويُ ْر ِس ُل عل ْي ُك ْم حفظ ًة ح َّت َٰى اِذا جاء اَحد ُك ُم ا ْلم ْو ُت توفَّ ْت ُه ُر ُسلُنا
و ُه ْم لا يُف ِّرطُون

و او است بر بندگان خود قاهر (و متسلط) ،و او بر شما (فرشتگانى را بحيث) نگهبان ميفرستد ،تا چون مرگ یکى

از شما فرا ميرسد ،فرشتگان (روح) او را ميگيرند ،و ایشان (هيچگاه در وظيفۀ خود) كوتاهى نميکنند.

﴿ ﴾٦٢ثُ َّم ُر ُّدوا اِلى اللَّ ِه م ْولا ُه ُم ا ْلح ِّق ۛ اَلا ل ُه ا ْل ُح ْك ُم و ُهو اَ ْسر ُع ا ْلح ِاسبِين

سپس ایشان بسوی خداوند موالی برحق خویش برگردانده ميشوند .هان (در آن روز) حکم از آن او است ،و او در

حساب گرفتن (از همه) سریع تر است.

﴿ ﴾٦٣قُ ْل من يُن ِّجي ُكم ِّمن ظُلُم ِ
ات ا ْلب ِّر وا ْلب ْح ِر ت ْد ُعون ُه تض ُّر ًعا و ُخ ْفي ًة لَّئِ ْن اَنجانا ِم ْن َٰه ِذ ِه لن ُكون َّن
ِمن الشَّ ا ِكرِين
بگو « :كيست آنکه شما را از تاریکى های خشکه و بحر نجات ميدهد؟! هنگاميکه او را با تضرع و بگونۀ پنهان
ميخوانيد (و مى گویيد كه) "اگر ما را ازین (خطرات) نجات بدهد ،براستى ما از سپاسگزاران ميباشيم"» .

﴿ ﴾٦٤قُ ِل اللَّ ُه ُين ِّجي ُكم ِّم ْنها و ِمن ُك ِّل ك ْر ٍب ثُ َّم اَن ُت ْم تُشْ ِركُون

بگو( « :این) خدا است كه شما را ازینها و از هر غمى (دیگر) نجات ميدهد ،ولى باز هم شما شرک مى آورید» .

﴿ ﴾٦٥قُ ْل ُهو ا ْلقا ِد ُر عل َٰى اَن ي ْبعث عل ْي ُك ْم عذا ًبا ِّمن ف ْوقِ ُك ْم اَ ْو ِمن ت ْح ِت اَ ْر ُجلِ ُك ْم اَ ْو ي ْلبِس ُك ْم
ض ۛ ان ُظ ْر ك ْيف نُص ِّر ُف ا ْلاي ِ
ات لعلَّ ُه ْم ي ْفق ُهون
ِشي ًعا ويُ ِذيق ب ْعض ُكم باْس ب ْع ٍ

بگو « :او قدرت دارد كه بر شما از باالی سر شما یا از زیر پای شما عذاب بفرستد .یا شما را به نزاع های گروهى
بآميزد ،و به شما مزۀ ستيز یکى از شما را در برابر دیگر بچشاند » .ببين ،چگونه آیات را (به آنها) بيان ميکنيم تا
ایشان بفهمند.

﴿ ﴾٦٦وك َّذب بِ ِه ق ْو ُمك و ُهو ا ْلح ُّق ۛ قُل لَّ ْس ُت عل ْي ُكم بِو ِكي ٍل

و قوم تو این (قرآن را) كه حق است تکذیب كردند ،بگو « :من مسؤول (ایمان آوردن) شما نيستم» .

﴿ ﴾٦٧لِّ ُك ِّل نب ٍا ُّم ْستق ٌّر ۛ وس ْوف ت ْعل ُمون

برای هر خبری ميعادی است ،و بزودی ميدانيد.

وضوا فِي ح ِد ٍ
يث غ ْي ِر ِه ۛو ا ِ َّما
ِض ع ْن ُه ْم ح َّت َٰى ي ُخ ُ
﴿ ﴾٦٨و اِذا راَ ْيت الَّ ِذين ي ُخ ُ
وضون فِي اياتِنا فاَ ْعر ْ
ُي ِ
نسي َّنك الشَّ ْيطا ُن فلا ت ْق ُع ْد ب ْعد ال ِّذكْرىَٰ مع ا ْلق ْو ِم ال َّظالِ ِمين

و هنگاميکه مردمى را مى بينى كه در بارۀ آیات ما به سخنان اهانت آميزی مى پردازند ،از ایشان رو بگردان ،تا
به بحثى دیگر بپردازند .و اگر گاهى شيطان (این مطلب را) از خاطرت فراموش ميسازد ،پس چون بياد تو آمد ،با
گروه ستمکاران منشين.

﴿ ﴾٦٩وما على الَّ ِذين يتَّ ُقون ِم ْن ِحسابِ ِهم ِّمن ش ْي ٍء ول َٰ ِكن ِذكْرىَٰ لعلَّ ُه ْم يتَّقُون

از عملکرد كافران ،بر پرهيزگاران مسؤوليتى عاید نميشود .اما این یادآوری برای آنست تا ایشان (متوجه شوند و

از خدا) بترسند.

س بِما
﴿ ﴾٧٠وذرِ الَّ ِذين اتَّخ ُذوا ِدين ُه ْم ل ِع ًبا ول ْه ًوا وغ َّر ْت ُه ُم ا ْلحيا ُة ال ُّدنْيا ۛ وذ ِّك ْر بِ ِه اَن تُ ْبسل ن ْف ٌ
كسب ْت ل ْيس لها ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه و ل ِ ٌّي ولا ش ِفي ٌع و اِن ت ْع ِد ْل ُك َّل عد ٍْل َّلا يُ ْؤخ ْذ ِم ْنها ۛ اُولَٰئِك
اب اَلِي ٌم بِما كانُوا ي ْك ُف ُرون
اب ِّم ْن ح ِمي ٍم وعذ ٌ
الَّ ِذين اُ ْب ِسلُوا بِما كس ُبوا ۛ ل ُه ْم شر ٌ

آنهایى را كه دین خود را (به) بازی و بيهودگى گرفتند و زندگى (این) دنيا ایشان را فریفته ساخت ،بحال شان
بگذار و (ایشان را) به این (قرآن) پند ده ،تا مبادا كسى خود را به سبب آنچه كسب كرده به تباهى بسپارد( ،و

درین صورت) برای او جز خدا كارساز و شفاعت كننده ای نيست .و اگر به عوض خود در مقابل مجازاتى كه
برایش تعيين شده هر عوضى را فدیه بدهد قبول نميشود .اینها كسانى اند كه با اعمال خویش خود را به تباهى
سپردند ،ایشان را نوشيدنى آب جوشان و عذابى بس دردناک است به سبب آنکه كافر بودند.

﴿ ﴾٧١قُ ْل اَن ْد ُعو ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ما لا ينف ُعنا ولا ي ُض ُّرنا ونُر ُّد عل َٰى اَ ْعقابِنا ب ْعد ا ِ ْذ هدانا اللَّ ُه كالَّ ِذي
اب ي ْد ُعون ُه اِلى ا ْل ُهدى ا ُْتِنا ۛ قُ ْل ا ِ َّن ُهدى اللَّ ِه
ين فِي ا ْلا َ ْر ِ
ْاست ْهو ْت ُه الشَّ ي ِاط ُ
ض ح ْيران ل ُه اَ ْصح ٌ
ُهو ا ْل ُهدىَٰ ۛ واُ ِم ْرنا لِ ُن ْسلِم لِر ِّب ا ْلعال ِمين

بگو « :آیا جز خدا چيزهایى را بخوانيم كه برای ما نه سودی رسانده ميتوانند و نه هم زیانى؟! و بعد از اینکه
خداوند ما را رهياب ساخت به عقب باز گردیم؟! مانند كسيکه او را شيطانها بدراه كرده و در روی زمين سرگردان
ساخته باشند .او دوستانى داشته باشد كه وی را براه راست فرا خوانند( ،بگویند) "بسوی ما بيا" » .بگو « :واقعاً
هدایت خداوند همانست هدایت ،و مأمور شده ایم تا خود را به پروردگار جهانيان تسليم كنيم» .

الصلاة واتَّقُو ُه ۛ و ُهو الَّ ِذي اِل ْي ِه تُ ْحش ُرون
﴿ ﴾٧٢واَ ْن اَقِي ُموا َّ

و (بما گفته شده كه) « نمازها را به تمام و كمال برپا دارید ،و از خداوند بترسيد ،و هم اوست كه (همۀ شما)
بسوی او حشر ميشوید» .

السماو ِ
ات وا ْلاَ ْرض بِا ْلح ِّق ۛ وي ْوم يقُو ُل كُن في ُكو ُن ۛ ق ْولُ ُه ا ْلح ُّق ۛ ول ُه
﴿ ﴾٧٣و ُهو الَّ ِذي خلق َّ
الصورِ ۛ عالِ ُم ا ْلغ ْي ِب والشَّ هاد ِة ۛ و ُهو ا ْلح ِكي ُم ا ْلخبِي ُر
ا ْل ُم ْل ُك ي ْوم ُينف ُخ فِي ُّ

و هم او است آنکه آسمانها و زمين را بحق آفرید ،و روزیکه بگوید « شو » پس ميشود .سخن او حق است .و در
روزیکه صور دميده ميشود ،پادشاهى از آن او است .او دانای غيب و آشکار است ،و هم او است باحکمت و آگاه.

﴿ ﴾٧٤و ا ِ ْذ قال ا ِ ْبرا ِهي ُم لِاَبِي ِه ازر اَت َّت ِخ ُذ اَ ْصنا ًما الِه ًة ۛ اِنِّي اَراك وق ْومك فِي ضل ٍ
ال ُّمبِينٍ

و بياد آر وقتى را كه ابراهيم به پدر خود آزر گفت « :آیا بتان را خدا ميگيری؟ من بيگمان تو و قوم ترا در
گمراهى آشکارا مى بينم» .

َٰ
السماو ِ
ض و لِي ُكون ِمن ا ْل ُموقِنِين
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٧٥وكذلِك نُرِي ا ِ ْبرا ِهيم مل ُكوت َّ

و این چنين به ابراهيم قدرت مطلقۀ الهى را در آسمانها و زمين نشان دادیم ،و تا از اهل یقين گردد.

﴿ ﴾٧٦فل َّما ج َّن عل ْي ِه اللَّ ْي ُل راَىَٰ ك ْوك ًبا ۛ قال َٰهذا ربِّي ۛ فل َّما اَفل قال لا اُ ِح ُّب ا ْلافِلِين

وقتيکه تاریکى شب او را پوشاند ،ستاره ای را دید ،گفت « اینست پروردگار من » ،اما چون آن (ستاره از نظرش)

غایب شد ،گفت « من غروب كنندگان را دوست ندارم» .

﴿ ﴾٧٧فل َّما راَى ا ْلقمر بازِ ًغا قال َٰهذا ربِّي ۛ فل َّما اَفل قال لئِن لَّ ْم ي ْه ِدنِي ربِّي لاَكُون َّن ِمن ا ْلق ْو ِم
الضالِّين
َّ

چون ماه را در حال طلوع دید ،گفت « اینست پروردگار من » ،اما چون غروب كرد( ،ابراهيم) گفت « اگر
پروردگارم مرا هدایت نکند ،یقيناً از قوم گمراهان ميگردم» .

﴿ ﴾٧٨فل َّما راَى الشَّ ْمس بازِغ ًة قال َٰهذا ربِّي َٰهذا اَكْب ُر ۛ فل َّما اَفل ْت قال يا ق ْو ِم اِنِّي برِيءٌ ِّم َّما
تُشْ ِركُون

پس چون آفتاب را در حال طلوع دید ،گفت « این است پروردگار من ،این بزرگتر است » .اما چون غروب كرد،

(ابراهيم) گفت « :ای قوم من ،من واقعاً از اینکه شما (به خداوند) شریک مى آرید بيزارم» .

السماو ِ
ات وا ْلاَ ْرض حنِيفًا ۛ وما اَنا ِمن ا ْل ُمشْ ِر ِكين
﴿ ﴾٧٩اِنِّي و َّج ْه ُت و ْج ِهي لِلَّ ِذي فطر َّ

من بيگمان به ذاتى روی آوردم كه آسمانها و زمين را آفرید( ،در ایمان خود) خالصم ،و هرگز از مشركان نيستم.

اف ما تُشْ ِركُون بِ ِه ا ِ َّلا اَن يشاء
﴿ ﴾٨٠وحا َّج ُه ق ْو ُم ُه ۛ قال اَتُحا ُّجونِّي فِي اللَّ ِه وق ْد هد ِان ۛ ولا اَخ ُ
ربِّي ش ْي ًئا ۛ و ِسع ربِّي ُك َّل ش ْي ٍء ِع ْل ًما ۛ اَفلا تتذ َّك ُرون

و قومش با او منازعه كردند .او گفت « :آیا با من در حالى در بارۀ خدا منازعه ميکنيد كه واقعاً او مرا هدایت كرده
است؟ من از آنهایى كه شما به خدا شریک مى آرید نمى ترسم (و بمن زیانى نمى رساند) ،مگر آنکه پروردگار
من چيزی را اراده كند .علم پروردگار من همه چيز را فرا گرفته است .آیا پند نميگيرید؟!

اف ما اَشْ ر ْك ُت ْم ولا تخافُون اَنَّ ُك ْم اَشْ ر ْك ُتم بِاللَّ ِه ما ل ْم ُين ِّز ْل بِ ِه عل ْي ُك ْم
﴿ ﴾٨١وك ْيف اَخ ُ
ُس ْلطا ًنا ۛ فاَ ُّي ا ْلفرِيق ْينِ اَح ُّق بِا ْلا َ ْمنِ ۛ اِن كُن ُت ْم ت ْعل ُمون

چطور از چيزهایى بترسم كه شما آنها را به خدا شریک مى آرید ،و شما از اینکه به خداوند شریک آورید
نميترسيد؟ چيزیکه هيچ دليلى در زمينه برای شما نفرستاده است .آیا كدام یک از (ما) دو گروه به امن
حقدارتریم اگر شما ميدانيد؟!

﴿ ﴾٨٢الَّ ِذين امنُوا ول ْم ي ْلبِ ُسوا اِيمان ُهم بِ ُظ ْل ٍم اُولَٰئِك ل ُه ُم ا ْلاَ ْم ُن و ُهم ُّم ْهتدُون

كسانيکه ایمان آوردند و ایمان خود را به شرک نيالودند ،ایشان اند كه (براستى) در امن اند و هم ایشانند كه

هدایت شده اند.

﴿ ﴾٨٣و تِ ْلك ُح َّج ُتنا ات ْيناها ا ِ ْبرا ِهيم عل َٰى ق ْو ِم ِه ۛ ن ْرف ُع درج ٍ
ات َّمن نَّشاءُ ۛ ا ِ َّن ربَّك ح ِكي ٌم علِي ٌم
این بود حجت ما كه آنرا به ابراهيم در برابر مردمش دادیم .و (مرتبۀ) هر كسى را كه بخواهيم درجه به درجه

بلند ميسازیم .بيگمان پروردگار تو صاحب حکمت (و) داناست.

وحا هد ْينا ِمن ق ْب ُل ۛ و ِمن ُذ ِّريَّتِ ِه دا ُوود
﴿ ﴾٨٤ووه ْبنا ل ُه ا ِ ْسحاق وي ْعقُوب ۛ ُك ًّلا هد ْينا ۛ ونُ ً
وسف و ُموس َٰى وها ُرون ۛ وك َٰذلِك ن ْجزِي ا ْل ُم ْح ِسنِين
و ُسل ْيمان واَيُّوب ويُ ُ

ما به او اسحق و یعقوب را دادیم ،همه را هدایت كردیم ،و پيش از آن نوح را هدایت كردیم ،و از نسل او داؤد،

سليمان ،ایوب ،یوسف ،موسى و هارون را (نيز) هدایت كردیم ،و بدین ترتيب نيکوكاران را مزد ميدهيم.

الصالِ ِحين
﴿ ﴾٨٥وزك ِريَّا وي ْحي َٰى و ِعيس َٰى و ا ِ ْلياس ۛ ُك ٌّل ِّمن َّ
و زكریا ،عيسى ،یحيى و الياس ،همه در زمرۀ صالحان اند.

﴿ ﴾٨٦و ا ِ ْسم ِاعيل وا ْليسع ويُونُس ولُو ًطا ۛ و ُك ًّلا ف َّض ْلنا على ا ْلعال ِمين
و اسماعيل ،یسع ،یونس و لوط (نيز) ،و همۀ اینها را بر جهانيان فضيلت دادیم.

اجتب ْينا ُه ْم وهد ْينا ُه ْم اِل َٰى ِصر ٍ
اط ُّم ْست ِقي ٍم
﴿ ﴾٨٧و ِم ْن اباُِ ِه ْم و ُذ ِّريَّاتِ ِه ْم و اِخْ وانِ ِه ْم ۛ و ْ

و (نيز) از پدران شان ،و اوالدشان و برادران شان ،و ایشانرا برگزیدیم و براه راست هدایت كردیم.

﴿َٰ ﴾٨٨ذلِك ُهدى اللَّ ِه ي ْه ِدي بِ ِه من يشاءُ ِم ْن ِعبا ِد ِه ۛ ول ْو اَشْ ر ُكوا لحبِط ع ْن ُهم َّما كانُوا ي ْعملُون
این است هدایت خدا ،هر كه از بندگان خود را كه بخواهد به آن رهنمایى ميکند .اگر ایشان شرک مى آوردند،

همه كارهایيکه ميکردند از ایشان نابود ميشد.

﴿ ﴾٨٩اُولَٰئِك الَّ ِذين ات ْينا ُه ُم ا ْل ِكتاب وا ْل ُح ْكم والنُّ ُب َّوة ۛ ف ِان ي ْك ُف ْر بِها َٰه ُؤلا ِء فق ْد و َّك ْلنا بِها ق ْو ًما
لَّ ْي ُسوا بِها بِكافِرِين
اینها كسانى اند كه به آنها كتاب ،شریعت و پيامبری دادیم .اگر اینها (یعنى اهل مکۀ معظمه) قرآن مجيد را

تکذیب كنند ،ما قومى را به آن مى گماریم كه از آن انکار نمى كنند.

﴿ ﴾٩٠اُولَٰئِك الَّ ِذين هدى اللَّ ُه ۛ فبِ ُهدا ُه ُم ا ْقت ِد ْه ۛ قُل َّلا اَ ْساَلُ ُك ْم عل ْي ِه اَ ْج ًرا ۛ ا ِ ْن ُهو اِلَّا ِذكْرىَٰ
لِ ْلعال ِمين
آنها كسانى اند كه خداوند ایشانرا رهياب ساخت ،پس به روش ایشان اقتدا كن .بگو « در برابر این (تبليغ) از شما
مزدی نمى طلبم ،این نيست مگر پندی برای جهانيان» .

﴿ ﴾٩١وما قد ُروا اللَّه ح َّق ق ْدرِ ِه ا ِ ْذ قالُوا ما اَنزل اللَّ ُه عل َٰى بش ٍر ِّمن ش ْي ٍء ۛ قُ ْل م ْن اَنزل ا ْل ِكتاب
س ۛ ت ْجعلُون ُه قر ِاطيس تُ ْبدُونها وتُخْ فُون كثِي ًرا ۛ و ُعلِّ ْم ُتم َّما
الَّ ِذي جاء بِ ِه ُموس َٰى نُو ًرا و ُهدًى لِّل َّنا ِ
ل ْم ت ْعل ُموا اَن ُت ْم ولا ابا ُؤ ُك ْم ۛ قُ ِل اللَّ ُه ۛ ثُ َّم ذ ْر ُه ْم فِي خ ْو ِض ِه ْم ي ْلع ُبون

خداوند را طوریکه شایسته شأن او است قدردانى نکردند ،وقتيکه گفتند « خداوند چيزی را به انسان (از طریق

وحى) نفرستاده است » .بگو « پس چه كسى كتابى را نازل گردانيد كه موسى آنرا آورد؟ روشنایى و هدایتى برای
مردم! اما (این شما هستيد كه) آنرا ورقها ميسازید ،یک تعداد از آن (ورق)ها را آشکار و بسياری از آن (ورق)ها را
پنهان ميکنيد ،و بشما چيزی آموختانده شد كه نه شما آنرا ميدانستيد و نه هم پدران شما » .بگو « خداوند (آنرا
فرو فرستاده)! » و سپس ایشانرا بگذار تا به صحبت های بيهودۀ خود سرگرم باشند.

اب اَنز ْلنا ُه ُمبار ٌك ُّمصدِّقُ الَّ ِذي ب ْين يد ْي ِه و لِ ُتن ِذر اُ َّم ا ْلقُرىَٰ وم ْن ح ْولها ۛ والَّ ِذين
﴿ ﴾٩٢و َٰهذا ِكت ٌ
يُ ْؤ ِمنُون بِا ْلا ِخر ِة يُ ْؤ ِمنُون بِ ِه ۛ و ُه ْم عل َٰى صلاتِ ِه ْم يُحافِ ُظون

و این كتابى است كه ما آنرا فرو فرستایم ،با بركت و تصدیق كنندۀ آن (كتبى) كه پيش از آن بود ،تا (مردمِ) "ام
القری" (یعنى مکۀ معظمه) و حوالى آنرا بيم دهى .و كسانى كه به آخرت ایمان دارند ،به این كتاب ایمان دارند،

و ایشان بر نماز خویش محافظت ميکنند.

﴿ ﴾٩٣وم ْن َا ْظل ُم ِم َّمنِ ا ْفترىَٰ على اللَّ ِه ك ِذ ًبا اَ ْو قال اُ ِ
وحي اِل َّي ول ْم ُيوح اِل ْي ِه ش ْيءٌ ومن قال
ساُنزِلُ ِم ْثل ما اَنزل اللَّ ُه ۛ ول ْو ترىَٰ ا ِ ِذ ال َّظالِ ُمون فِي غمر ِ
ات ا ْلم ْو ِت وا ْلملاُِك ُة ب ِاس ُطو اَ ْي ِدي ِه ْم

اَخْ ِر ُجوا اَنفُس ُك ُم ۛ ا ْلي ْوم تُ ْجز ْون عذاب ا ْل ُه ِ
ون بِما كُن ُت ْم ت ُقولُون على اللَّ ِه غ ْير ا ْلح ِّق وكُن ُت ْم ع ْن
اياتِ ِه ت ْست ْك ِب ُرون

و كيست ستمگارتر از كسيکه بر خداوند دروغ بربندد ،یا بگوید « برای من وحى شده است » ،در حاليکه هرگز به
او چيزی وحى نشده است .یا كسيکه بگوید « من نيز مثل آنچه را خداوند فرو فرستاده است نازل ميکنم » .اگر

تو وقتى را ببينى كه ستمگاران به سکرات مرگ گرفتار ميشوند ،و فرشتگان دستهای خود را دراز كرده ميگویند
« روح خود را بيرون آرید » .امروز به عذابى اهانت آميز عذاب ميشوید ،به سبب اینکه بر خداوند (سخنان) ناحق
گفتيد و از آیات او تکبر ورزیدید.

﴿ ﴾٩٤ولق ْد ِج ْئ ُت ُمونا فُرادىَٰ كما خل ْقنا ُك ْم اَ َّول م َّر ٍة وتر ْك ُتم َّما خ َّو ْلنا ُك ْم وراء ظُ ُهورِ ُك ْم ۛ وما نرىَٰ
مع ُك ْم شُ فعاء ُك ُم الَّ ِذين زع ْم ُت ْم اَنَّ ُه ْم فِي ُك ْم شُ ركاءُ ۛ لقد تَّقطَّع ب ْين ُك ْم وض َّل عن ُكم َّما كُن ُت ْم
ت ْز ُع ُمون

بي گمان بسوی ما (بصورت) انفرادی آمدید( ،درست) به همان شکلى كه ما شما را بار اول آفریدیم ،و تمام آنچه را
بشما عنایت كرده بودیم به عقب گذاشتيد .با شما اكنون شفيع های شما را كه ميپنداشتيد واقعاً آنها با شما (در
شفاعت) شریکند نمى بينيم! واقعاً حاال (پيوند) بين شما و ایشان قطع شده است ،و دروغى را كه بربسته بودید از
شما گم شده (یعنى شما را در خال گذاشته است).

﴿ ﴾٩٥ا ِ َّن اللَّه فالِ ُق ا ْلح ِّب والنَّوىَٰ ۛ يُخْ ر ُِج ا ْلح َّي ِمن ا ْلميِّ ِت و ُمخْ ر ُِج ا ْلميِّ ِت ِمن ا ْلح ِّي ۛ َٰذلِ ُك ُم
اللَّ ُه ۛ فاَن ََّٰى تُ ْؤف ُكون
حقا كه خداوند شگافندۀ دانه و خستۀ خرما است ،زنده را از مرده بيرون مى كند ،و بيرون كنندۀ مرده از زنده

است .اینست خدای (شما) ،پس چگونه از حق منحرف ميشوید؟!

اح وجعل اللَّ ْيل سك ًنا والشَّ ْمس وا ْلقمر ُح ْسبا ًنا ۛ َٰذلِك ت ْق ِدي ُر ا ْلعزِي ِز ا ْلعلِي ِم
﴿ ﴾٩٦فالِ ُق ا ْل ِا ْصب ِ

او شکافندۀ صبح است ،شب را مایۀ آرامش و آفتاب و ماه را برای حساب (وقت) قرار داده است ،این است اندازه

گيری (خداوند) صاحب قدرت منيع (و) دانا.

ات ا ْلب ِّر وا ْلب ْح ِر ۛ ق ْد ف َّص ْلنا ا ْلاي ِ
﴿ ﴾٩٧و ُهو الَّ ِذي جعل ل ُك ُم النُّ ُجوم لِت ْهت ُدوا بِها فِي ظُلُم ِ
ات لِق ْو ٍم
ي ْعل ُمون

و او است كه ستاره ها را برای شما (عالمه هایى) گردانيده است تا در تاریکى های خشکه و بحر با آن رهياب

شوید .حقا كه ما نشانه های خود را به مردمى تفصيل وار بيان كردیم كه مى دانند.

س و ِاحد ٍة ف ُم ْستق ٌّر و ُم ْست ْود ٌع ۛ ق ْد ف َّص ْلنا ا ْلاي ِ
ات لِق ْو ٍم ي ْفق ُهون
﴿ ﴾٩٨و ُهو الَّ ِذي اَنشاَكُم ِّمن نَّ ْف ٍ
اوست كه شما را از یک شخص پيدا كرد .پس (برای شما) قرارگاهى است و ودیعت جایى .بيگمان نشانه ها را

تفصيل وار به مردمى بيان كردیم كه ميفهمند.

السما ِء ما ًء فاَخْ ر ْجنا بِ ِه نبات ُك ِّل ش ْي ٍء فاَخْ ر ْجنا ِم ْن ُه خ ِض ًرا نُّخْ ر ُِج ِم ْن ُه
﴿ ﴾٩٩و ُهو الَّ ِذي اَنزل ِمن َّ
ح ًّبا ُّمترا ِك ًبا و ِمن ال َّنخْ ِل ِمن ط ْل ِعها قِ ْنوا ٌن دانِي ٌة وجنَّ ٍ
ات ِّم ْن اَ ْعن ٍ
اب وال َّز ْي ُتون وال ُّر َّمان ُمشْ تبِ ًها وغ ْير
ُمتشابِ ٍه ۛ ان ُظ ُروا اِل َٰى ثم ِر ِه اِذا اَ ْثمر وي ْن ِع ِه ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِ ُك ْم لاي ٍ
ات لِّق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُنون

و او است كه از آسمان آب را فرو ریخت ،و باز بوسيلۀ آن همه رویيدنى ها را رویانيدیم .از آن سبزه رویاندیم ،و از
(سبزه) دانه های بهم پيوسته .و از درخت خرما شگوفۀ آن ،خوشه های بزمين رسيده (از پرباری) بيرون مى

آوریم .و (همچنان) باغهای انگور ،زیتون و انار را (آفریدیم) كه (در شکل ،رنگ ،وغيره) مشابه و (در مزه و بو)
متفاوت اند .و به ميوه های آن ببينيد چون بار آرد ،و به پختگى آن .در اینها (همه) برای مردمى كه ایمان دارند
نشانه هایى است.

﴿ ﴾١٠٠وجعلُوا لِلَّ ِه شُ ركاء ا ْل ِج َّن وخلق ُه ْم ۛ وخرقُوا ل ُه بنِين وبن ٍ
ات بِغ ْي ِر ِع ْل ٍم ۛ ُس ْبحان ُه وتعال َٰى
ع َّما ي ِصفُون

و (با این هم) كفار برای خداوند جن را شریک مى آورند ،در حاليکه خداوند آنها را آفریده است ،و به نادانى به
خداوند پسران و دخترانى تراشيدند .منزه است خدا و برتر است از آنچه به او نسبت ميدهند.

ض ۛ اَن ََّٰى ي ُكو ُن ل ُه ول ٌد ول ْم ت ُكن لَّ ُه ص ِ
السماو ِ
احب ٌة ۛ وخلق ُك َّل
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٠١ب ِدي ُع َّ
ش ْي ٍء ۛو ُهو بِ ُك ِّل ش ْي ٍء علِي ٌم

ایجادگر آسمانها و زمين است .چگونه برای او فرزندی ميتواند باشد در حاليکه او هرگز همسری نداشته است؟! و

همه چيز را آفریده و او به هر چيزی دانا است.

﴿َٰ ﴾١٠٢ذلِ ُك ُم اللَّ ُه ربُّ ُك ْم ۛ لا اِلَٰه اِلَّا ُهو ۛ خالِ ُق ُك ِّل ش ْي ٍء فا ْع ُبدُو ُه ۛ و ُهو عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء و ِكي ٌل
(آری) اینست خداوند ،پروردگار شما ،جز او معبودی نيست ،آفریدگار همه چيزها است .پس او را پرستش كنيد

و (هم) او است كارساز همه چيز ها.

يف ا ْلخبِي ُر
﴿َّ ﴾١٠٣لا تُ ْدرِ ُك ُه ا ْلا َ ْبصا ُر و ُهو يُ ْدرِكُ ا ْلاَ ْبصار ۛ و ُهو اللَّ ِط ُ

دیده ها او را درک كرده نميتوانند ،ولى او دیده ها را درک ميکند ،و او است نهایت پرلطف و آگاه.

﴿ ﴾١٠٤ق ْد جاءكُم بصاُِ ُر ِمن َّربِّ ُك ْم ۛ فم ْن اَ ْبصر فلِن ْف ِس ِه ۛ وم ْن ع ِمي فعل ْيها ۛ وما اَنا عل ْي ُكم
بِح ِف ٍ
يظ
حقا كه برای شما از جانب پروردگار شما دالیل روشنى آمده .سپس اگر كسيکه آنرا دید (فایدۀ آن) برای خود او
ميباشد ،و اگر نابينا شود (نيز) به ضرر خود او است .و من پاسدار اعمال شما نيستم.

﴿ ﴾١٠٥وك َٰذلِك نُص ِّر ُف ا ْلاي ِ
ات و لِيقُولُوا در ْست و لِ ُنب ِّين ُه لِق ْو ٍم ي ْعل ُمون

به این ترتيب ما آیات را (به شکلهای گوناگون) توضيح ميکنيم( ،مهم نيست) كه بگویند « درس گرفته یى » ،تا

آنرا به مردمى بيان كنيم كه ميدانند.

َٰ
﴿ ﴾١٠٦اتَّبِ ْع ما اُ ِ
ِض عنِ ا ْل ُمشْ ِر ِكين
وحي اِل ْيك ِمن َّربِّك ۛ لا اِله ا ِ َّلا ُهو ۛ واَ ْعر ْ

آنچه را بتو از جانب پروردگارت وحى شده پيروی كن ،جز او معبودی نيست ،و از مشركان روی برتاب.

﴿ ﴾١٠٧ول ْو شاء اللَّ ُه ما اَشْ ر ُكوا ۛ وما جع ْلناك عل ْي ِه ْم ح ِفي ًظا ۛ وما اَنت عل ْي ِهم بِو ِكي ٍل

اگر خداوند ميخواست ،شریک نمى آوردند ،ولى ما ترا پاسدار (اعمال) آنها نگردانيدیم ،و نه (هم) تو كارساز
ایشان ميباشى.

﴿ ﴾١٠٨ولا ت ُس ُّبوا الَّ ِذين ي ْد ُعون ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه في ُس ُّبوا اللَّه ع ْد ًوا بِغ ْي ِر ِع ْل ٍم ۛ ك َٰذلِك زيَّنَّا لِ ُك ِّل اُ َّم ٍة
عمل ُه ْم ثُ َّم اِل َٰى ربِّ ِهم َّم ْر ِج ُع ُه ْم ف ُين ِّب ُئ ُهم بِما كانُوا ي ْعملُون

كسانى را كه مشركان جز خدا نيایش ميکنند دشنام مدهيد ،تا مبادا ایشان از روی ستمگری و نادانى خدا را بد

بگویند .به این ترتيب ما بهر ملتى اعمال شان را آراسته جلوه دادیم .و در آخر كار بازگشت همۀ آنها به خدای
شان است ،و ایشانرا به حقيقت آن اعمالى كه انجام ميدادند آگاه ميسازد.

ات ِعند اللَّ ِه ۛوما
﴿ ﴾١٠٩واَ ْقس ُموا بِاللَّ ِه ج ْهد اَ ْيمانِ ِه ْم لئِن جاء ْت ُه ْم اي ٌة لَّ ُي ْؤ ِم ُن َّن بِها ۛ قُ ْل اِنَّما ا ْلاي ُ
يُشْ ِع ُر ُك ْم اَنَّها اِذا جاء ْت لا يُ ْؤ ِمنُون

ایشان به شدیدترین سوگندها به خداوند قسم یاد ميکردند كه اگر به ایشان هر نشانه ای بياید حتماً به آن ایمان

مى آورند .بگو « یقيناً نشانه ها در نزد خداوند است ،و چه ميدانيد كه چون نشانه ها بياید (باز هم) ایمان
نياورند؟! »

﴿ ﴾١١٠ونُقلِّ ُب اَ ْفئِدت ُه ْم واَ ْبصار ُه ْم كما ل ْم ُي ْؤ ِم ُنوا بِ ِه اَ َّول م َّر ٍة ونذ ُر ُه ْم فِي طُغْيان ِ ِه ْم ي ْعم ُهون

ما دلهای شان و چشمان شانرا (از پذیرش و دیدن حق) ميگردانيم ،طوریکه در نخست به آن ایمان نياوردند ،و

ایشان را در سركشى شان سرگردان ميگذاریم.

============================================================

============================================================
﴿ ﴾١١١ول ْو اَنَّنا ن َّز ْلنا اِل ْي ِه ُم ا ْلملاُِكة وكلَّم ُه ُم ا ْلم ْوت َٰى وحش ْرنا عل ْي ِه ْم ُك َّل ش ْي ٍء قُ ُب ًلا َّما كانُوا
لِ ُي ْؤ ِمنُوا اِلَّا اَن يشاء اللَّ ُه ول َٰ ِك َّن اَكْثر ُه ْم ي ْجهلُون

(حتى) اگر بر ایشان فرشتگان را هم فرو مى آوردیم و مردگان با ایشان سخن مى گفتند ،و همه را گروه گروه در

برابر چشمان شان حشر مى كردیم ،باز هم ایمان نمى آوردند مگر اینکه خداوند ميخواست .اما اكثر ایشان
نميدانند.

س وا ْل ِج ِّن ُي ِ
ض ُزخْ ُرف
وحي ب ْع ُض ُه ْم اِل َٰى ب ْع ٍ
﴿ ﴾١١٢وك َٰذلِك جع ْلنا لِ ُك ِّل نبِ ٍّي ع ُد ًّوا شي ِاطين ا ْل ِان ِ
ا ْلق ْو ِل ُغ ُرو ًرا ۛ ول ْو شاء ربُّك ما فعلُو ُه ۛ فذ ْر ُه ْم وما ي ْفت ُرون
همچنين برای هر پيامبری دشمنى از شياطين انس و جن قرار دادیم ،برخى از آنها برخى دیگر را با سخنان

فریبنده وسوسه كرده و گمراه ميسازند .اگر پروردگارت مى خواست ایشان این (كار) را نميکردند .پس ایشانرا با
افتریٰ های شان بگذار.

﴿ ﴾١١٣و لِت ْصغ َٰى ا ِل ْي ِه اَ ْفئِد ُة الَّ ِذين لا ُي ْؤ ِم ُنون بِا ْلا ِخر ِة و لِي ْرض ْو ُه و لِي ْقت ِرفُوا ما ُهم ُّم ْقت ِرفُون

(این وسوسه ها برای آنست) تا دلهای كسانيکه به آخرت ایمان ندارند به آن تمایل پيدا كند ،و تا به آن راضى

گردند و تا آنچه ميخواهند بکنند.

﴿ ﴾١١٤اَفغ ْير اللَّ ِه اَ ْبت ِغي حك ًما و ُهو الَّ ِذي اَنزل اِل ْي ُك ُم ا ْل ِكتاب ُمف َّص ًلا ۛ والَّ ِذين ات ْينا ُه ُم ا ْل ِكتاب
ي ْعل ُمون اَنَّ ُه ُمن َّز ٌل ِّمن َّربِّك بِا ْلح ِّق ۛ فلا ت ُكون َّن ِمن ا ْل ُم ْمترِين
(بگو) « آیا من به جز خدا حکم دیگری را طلب كنم؟ حاالنکه اوست كه كتاب را یا تفصيل برای شما فرو

فرستاد » .كسانيکه ما به ایشان كتاب را دادیم (خوب) ميدانند كه براستى این (قرآن مجيد) از جانب پروردگار
تو نازل شده است .پس هرگز از جملۀ شک آوران مباش.

الس ِمي ُع ا ْلعلِي ُم
﴿ ﴾١١٥وت َّم ْت كلِم ُت ربِّك ِص ْدقًا وع ْد ًلا ۛ َّلا ُمبدِّل لِكلِمات ِ ِه ۛ و ُهو َّ

سخن پروردگار تو به انصاف و راستى تمام شد ،هيچ تبدیل كننده ای برای سخنان او نيست .و (هم) اوست شنوا

(و) دانا.

ض ُي ِضلُّوك عن سبِي ِل اللَّ ِه ۛ اِن يتَّبِ ُعون ا ِ َّلا ال َّظ َّن و ا ِ ْن ُه ْم ا ِ َّلا
﴿ ﴾١١٦و اِن تُ ِط ْع اَكْثر من فِي ا ْلاَ ْر ِ
يخْ ُر ُصون

اگر تو روش بسا از كسانى را كه در روی زمين اند پيروی كنى ،ترا از راه خداوند گمراه ميسازند .ایشان راهى جز

گمان تعقيب نميکنند و ایشان جز تخمين كار دیگری ندارند.

﴿ ﴾١١٧ا ِ َّن ربَّك ُهو اَ ْعل ُم من ي ِض ُّل عن سبِيلِ ِه ۛ و ُهو اَ ْعل ُم بِا ْل ُم ْهت ِدين

واقعاً پروردگار تو بحال كسانيکه از راه او گمراه مى شوند خوب آگاه است ،و (هم) او به (حال) رهيابان خوب آگاه

است.

﴿ ﴾١١٨ف ُكلُوا ِم َّما ُذ ِكر ْاس ُم اللَّ ِه عل ْي ِه اِن كُن ُتم بِاياتِ ِه ُم ْؤ ِمنِين

بنابران از آن (حيواناتى) بخورید كه بر آن (در هنگام حالل كردن) نام خدا گرفته شده است ،اگر به آیات او

ایمان دارید.

﴿ ﴾١١٩وما ل ُك ْم اَلَّا تاْ ُكلُوا ِم َّما ُذ ِكر ْاس ُم اللَّ ِه عل ْي ِه وق ْد ف َّصل ل ُكم َّما ح َّرم عل ْي ُك ْم اِلَّا ما
اض ُط ِر ْرتُ ْم اِل ْي ِه ۛ و ا ِ َّن كثِي ًرا لَّ ُي ِضلُّون بِاَ ْهواُِ ِهم بِغ ْي ِر ِع ْل ٍم ۛ ا ِ َّن ربَّك ُهو اَ ْعل ُم بِا ْل ُم ْعت ِدين
ْ

چرا از چيزهایى نميخورید كه بنام خداوند ذبح شده است؟ در حاليکه چيزهایى كه (خدا) بر شما حرام گردانيده

به تفصيل برای شما بيان كرده است ،مگر در حاليکه از آن چاره نداشته باشيد .اما بسا كسان (مردم را) به هوای
نفسانى خود گمراه ميسازند ،بدون (آنکه از) علم (برخوردار باشند) .بيگمان پروردگار تو (هم) او است كه به
(حال) تجاوزكاران خوب دانا است.

﴿ ﴾١٢٠وذ ُروا ظا ِهر ا ْل ِا ْث ِم وب ِاطن ُه ۛ ا ِ َّن الَّ ِذين ي ْك ِس ُبون ا ْل ِا ْثم س ُي ْجز ْون بِما كانُوا ي ْقت ِرفُون

(همه) گناهان آشکار و پنهان را ترک كنيد ،واقعاً آنهایيکه مرتکب گناه ميشوند بزودی در برابر عملکرد خود

جزاء داده ميشوند.

﴿ ﴾١٢١ولا تاْ ُكلُوا ِم َّما ل ْم يُ ْذك ِر ْاس ُم اللَّ ِه عل ْي ِه و اِنَّ ُه ل ِف ْس ٌق ۛ و ا ِ َّن الشَّ ي ِاطين ل ُيو ُحون اِل َٰى اَ ْو لِياُِ ِه ْم
لِ ُيجا ِدلُو ُك ْم ۛ و ا ِ ْن َاط ْع ُت ُمو ُه ْم اِنَّ ُك ْم ل ُمشْ ِركُون
از آن (حيواناتى) كه بر آن (در هنگام حالل كردن) اسم خدا گرفته نشده است نخورید .این واقعاً گناه است .و

بيگمان شيطانها همواره به دوستان خود وسوسه ميکنند تا با شما مجادله كنند .اگر از ایشان اطاعت كنيد واقعاً
مشركيد.

س كمن َّمثلُ ُه فِي ال ُّظلُم ِ
ات ل ْيس
﴿ ﴾١٢٢اَومن كان م ْي ًتا فاَ ْحي ْينا ُه وجع ْلنا ل ُه نُو ًرا ي ْم ِشي بِ ِه فِي النَّا ِ
بِخار ٍِج ِّم ْنها ۛ ك َٰذلِك ُزيِّن لِ ْلكافِرِين ما كانُوا ي ْعملُون
آیا كسيکه زنده نبود و ما به او زندگى دادیم ،و به او روشنایى بخشيدیم كه با آن در ميان مردم برود (یعنى راه
خود را بيابد) مانند كسى است كه در تاریکى ها قرار دارد كه از آن هرگز بيرون آمده نميتواند؟! به این ترتيب
برای كافران كردارشان خوشایند جلوه داده شده است.

﴿ ﴾١٢٣وك َٰذلِك جع ْلنا فِي ُك ِّل ق ْري ٍة اَكابِر ُم ْجر ِِميها لِي ْم ُك ُروا فِيها ۛ وما ي ْم ُك ُرون ا ِ َّلا بِاَنف ُِس ِه ْم وما
يشْ ُع ُرون

و بدین ترتيب ،ما در هر قریه كالن شوندگان بدكارانرا گماشتيم تا در آنجا دسيسه چينند ،ولى ایشان جز به

خود (بکسى دیگری) دسيسه نمى چينند ،ولى ایشان شعور ندارند.

﴿ ﴾١٢٤و اِذا جاء ْت ُه ْم اي ٌة قالُوا لن ن ُّْؤ ِمن ح َّت َٰى نُ ْؤت َٰى ِم ْثل ما اُو تِي ُر ُس ُل اللَّ ِه ۛ اللَّ ُه اَ ْعل ُم ح ْي ُث
اب ش ِدي ٌد بِما كانُوا ي ْم ُك ُرون
يب الَّ ِذين اَ ْجر ُموا صغا ٌر ِعند اللَّ ِه وعذ ٌ
ي ْجع ُل رِسالت ُه ۛ س ُي ِص ُ

وقتيکه به ایشان نشانه ای (از جانب خداوند) بياید ميگویند « ما هرگز ایمان نمى آوریم تا نشانه ای همانند آنچه
به پيامبران خدا داده شده است بما نيز داده شود » .خداوند جایى را كه در آن رسالت خویش را مى نهد بهتر
ميداند .بزودی به گنهگاران در پيشگاه خدا به نسبت دسيسه كاری شان رسوایى و عذاب شدید ميرسد.

﴿ ﴾١٢٥فمن يُ ِر ِد اللَّ ُه اَن ي ْه ِدي ُه يشْ ر ْح صدْر ُه ل ِ ْل ِا ْسلامِ ۛ ومن يُ ِر ْد اَن يُ ِضلَّ ُه ي ْجع ْل صدْر ُه ض ِّيقًا
السما ِء ۛ ك َٰذلِك ي ْجع ُل اللَّ ُه ال ِّر ْجس على الَّ ِذين لا يُ ْؤ ِم ُنون
حر ًجا كاَنَّما ي َّص َّع ُد فِي َّ

پس كسى را كه خداوند بخواهد هدایت كند ،سينۀ او را برای اسالم باز ميکند .و كسى را كه بخواهد گمراه كند

سينۀ او را طوری نا آرام و تنگ ميسازد كه گویى به آسمان باال ميرود .اینچنين خداوند عذاب را بر كسانيکه
ایمان ندارند ميگمارد.

اط ربِّك ُم ْست ِقي ًما ۛ ق ْد ف َّص ْلنا ا ْلاي ِ
﴿ ﴾١٢٦و َٰهذا ِصر ُ
ات لِق ْو ٍم ي َّذ َّك ُرون

و این راه پروردگار تو است ،راست .حقا كه آیات را برای قومى كه پندپذیر اند به تفصيل بيان كردیم.

السلا ِم ِعند ربِّ ِه ْم ۛ و ُهو و لِ ُّي ُهم بِما كانُوا ي ْعملُون
﴿ ﴾١٢٧ل ُه ْم دا ُر َّ

برای ایشان در نزد پروردگارشان خانۀ با امن ميباشد ،و هم اوست دوست ایشان به سبب اعمال (پسندیده ای)

كه انجام ميدهند.

س ۛ وقال اَ ْو لِيا ُؤ ُهم ِّمن
﴿ ﴾١٢٨وي ْوم ي ْحشُ ُر ُه ْم ج ِمي ًعا يا م ْعشر ا ْل ِج ِّن ق ِد ْاست ْكث ْرتُم ِّمن ا ْل ِان ِ
ض وبلغْنا اَجلنا الَّ ِذي اَ َّج ْلت لنا ۛ قال النَّا ُر م ْثوا ُك ْم خال ِ ِدين فِيها
س ربَّنا ْاست ْمتع ب ْع ُضنا بِب ْع ٍ
ا ْل ِان ِ
ا ِ َّلا ما شاء اللَّ ُه ۛ ا ِ َّن ربَّك ح ِكي ٌم علِي ٌم
و آن روز كه خداوند همه ایشان را جمع كند (و بگوید) « :ای گروه جن ،شما انسانهای بسياری را تابع (یعنى

گمراه) ساختيد » .دوستان ایشان از انسانها ميگویند « :پروردگار ما ،ما از یکدیگر بهره ور شدیم ،و به موعدیکه
بما تعيين كرده بودی رسيدیم( » .خداوند) ميگوید « :آتش رهایشگاه شما است .در آنجا هميش بسر ميبرید،
مگر آنکه خداوند بخواهد .بيگمان پروردگار تو صاحب حکمت (و) داناست» .

﴿ ﴾١٢٩وك َٰذلِك نُولِّي ب ْعض الظَّالِ ِمين ب ْع ًضا بِما كانُوا ي ْك ِس ُبون

به این ترتيب ،ما بعضى ستمکاران را بر بعضى دیگر مسلط ميسازیم به سبب اعماليکه مرتکب شده اند.

س اَل ْم ياْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِّمن ُك ْم يق ُُّصون عل ْي ُك ْم اياتِي و ُين ِذ ُرون ُك ْم لِقاء
﴿ ﴾١٣٠يا م ْعشر ا ْل ِج ِّن وا ْل ِان ِ
ي ْو ِم ُك ْم َٰهذا ۛ قالُوا ش ِه ْدنا عل َٰى اَنف ُِسنا ۛ وغ َّر ْت ُه ُم ا ْلحيا ُة ال ُّدنْيا وش ِه ُدوا عل َٰى اَنف ُِس ِه ْم اَنَّ ُه ْم كانُوا
كافِرِين

ای گروه جن و انس ،آیا بشما پيامبرانى از خود شما نيامدند كه بر شما آیات مرا ميخواندند و شما را از روبرو
شدن با این روز ميترساندند؟! » ميگویند « به خویشتن گواهى دادیم » .و زندگى دنيوی ایشان را فریب داده بر
خود گواهى دادند كه ایشان كافر بودند.

﴿َٰ ﴾١٣١ذلِك اَن لَّ ْم ي ُكن َّربُّك ُم ْهلِك ا ْلقُرىَٰ بِ ُظ ْل ٍم واَ ْهلُها غافِلُون

این (فرستادن پيامبران) از سببى است كه پروردگار تو اراده ندارد كه (باشندگان) قریه ها را بخاطر ستمگاری

شان در حاليکه بى خبر باشند هالک نماید.

ات ِّم َّما ع ِملُوا ۛ وما ربُّك بِغافِلٍ ع َّما ي ْعملُون
﴿ ﴾١٣٢و لِ ُك ٍّل درج ٌ

هر یک از (مردم) نسبت به اعماليکه انجام ميدهند درجاتى دارند .و خداوند از اعماليکه انجام ميدهند هرگز بى

خبر نيست.

﴿ ﴾١٣٣وربُّك ا ْلغنِ ُّي ذُو ال َّر ْحم ِة ۛ اِن يشاْ يُ ْذ ِه ْب ُك ْم وي ْستخْ لِ ْف ِمن ب ْع ِدكُم َّما يشا ُء كما اَنشاَكُم
ِّمن ُذ ِّريَّ ِة ق ْو ٍم اخرِين
پروردگار تو بى نياز و صاحب رحمت است .اگر بخواهد شما را از بين ميبرد ،و بعد از شما هر كه را بخواهد

جانشين ميسازد ،چنانچه شما را (نيز) از نسل مردمى دیگر آفرید.

﴿ ﴾١٣٤ا ِ َّن ما تُوعدُون لا ٍت ۛ وما اَن ُتم بِ ُم ْع ِجزِين

بيگمان همه چيزهایيکه بشما وعده شده است حتماً آمدنى است ،و هرگز شما عاجز ساخته نميتوانيد (یعنى

تقدیر خدا را تغيير داده نميتوانيد).

﴿ ﴾١٣٥قُ ْل يا ق ْو ِم ا ْعملُوا عل َٰى مكانتِ ُك ْم اِنِّي ع ِام ٌل ۛ فس ْوف ت ْعل ُمون من ت ُكو ُن ل ُه عاقِب ُة
الدَّارِ ۛاِنَّ ُه لا ُي ْفلِ ُح ال َّظالِ ُمون

بگو « :ای مردم من ،هر چه ميتوانيد بکنيد ،من (هم بسهم خود هر چه ميتوانم) انجام ميدهم .بزودی خواهيد
فهميد كه سرای آخرت از آن كيست؟! واقعيت امر اینست كه ستمکاران رستگار نميشوند» .

﴿ ﴾١٣٦وجعلُوا لِلَّ ِه ِم َّما ذراَ ِمن ا ْلح ْر ِث وا ْلاَنْعا ِم ن ِصي ًبا فقالُوا َٰهذا لِلَّ ِه بِز ْع ِم ِه ْم و َٰهذا لِشُ ركاُِنا ۛفما
كان لِشُ ركاُِ ِه ْم فلا ي ِص ُل اِلى اللَّ ِه ۛ وما كان لِلَّ ِه ف ُهو ي ِص ُل اِل َٰى شُ ركاُِ ِه ْم ۛ ساء ما ي ْح ُك ُمون
از آنچه خداوند از كشت و چارپایان آفریده حصه ای به خداوند مقرر داشتند ،و مطابق به پندار خویش ميگفتند

« این برای خداوند است و این (هم) برای شریکان ما » .اما حصۀ شریکان ایشان به خداوند نميرسد ،و آن حصه
كه برا ی خداوند (تعيين شده) است پس آن به شریکان شان ميرسد .بد است آنچه ایشان حکم ميکنند.

﴿ ﴾١٣٧وك َٰذلِك زيَّن لِكثِي ٍر ِّمن ا ْل ُمشْ ِر ِكين ق ْتل اَ ْولا ِد ِه ْم شُ ركا ُؤ ُه ْم لِ ُي ْر ُدو ُه ْم و لِي ْلبِ ُسوا عل ْي ِه ْم
ِدين ُه ْم ۛ ول ْو شاء اللَّ ُه ما فعلُو ُه ۛ فذ ْر ُه ْم وما ي ْفت ُرون

همچنان برای بسياری از مشركان ،شریکان شان كشتنِ اوالدشان را (یک عمل شایسته) جلوه داده بودند ،تا
ایشان را تباه كنند و دین شانرا بر آنها مشتبه سازند .و اگر خداوند ميخواست ایشان چنين نميکردند .پس ایشان
و تهمت های شانرا بحال خود بگذار.

﴿ ﴾١٣٨وقالُوا َٰه ِذ ِه اَنْعا ٌم وح ْر ٌث ِح ْج ٌر لَّا ي ْطع ُمها اِلَّا من نَّشا ُء بِز ْع ِم ِه ْم واَنْعا ٌم ُح ِّرم ْت ظُ ُهو ُرها
واَنْعا ٌم لَّا ي ْذ ُك ُرون ْاسم اللَّ ِه عل ْيها ا ْفتِرا ًء عل ْي ِه ۛ سي ْجزِي ِهم بِما كانُوا ي ْفت ُرون

و به اساس پندار خویش ميگویند « این چارپایان و كشت ممنوع است و جز كسانى كه ما ميخواهيم كسى دیگر
از آن باید نخورد » .و چارپایانى هست كه پشت آن حرام است (یعنى باربری بوسيلۀ آن جواز ندارد) ،و مواشيى

اند كه بر آن ها (در هنگام ذبح) نام خداوند ذكر نميشود( .اینها) بهتانى است بر خداوند .بزودی آنها را در برابر
(این) بهتان های شان مجازات ميکند.

﴿ ﴾١٣٩وقالُوا ما فِي بُ ُط ِ
ون َٰه ِذ ِه ا ْلاَنْعا ِم خالِص ٌة لِّ ُذكُورِنا و ُمح َّر ٌم عل َٰى اَ ْزو ِاجنا ۛ و اِن ي ُكن َّم ْيت ًة
ف ُه ْم فِي ِه شُ ركاءُ ۛ سي ْجزِي ِه ْم و ْصف ُه ْم ۛ اِنَّ ُه ح ِكي ٌم علِي ٌم

و گفتند « آنچه در شکم این چارپایان ميباشد (یعنى جنين و بچه) برای مردان ما اختصاص دارد و به زنان ما

حرام است » .اما اگر مرده تولد شود ایشان (یعنى مرد و زن) در آن شریکند .بزودی خداوند ایشانرا در برابر این
صفت شان (كه نسبت این احکام را بدروغ به خداوند ميدهند) مجازات ميکند .حقا كه او صاحب حکمت (و) دانا
است.

﴿ ﴾١٤٠ق ْد خ ِسر الَّ ِذين قتلُوا اَ ْولاد ُه ْم سف ًها بِغ ْي ِر ِع ْل ٍم وح َّر ُموا ما رزق ُه ُم اللَّ ُه ا ْفتِرا ًء على اللَّ ِه ۛق ْد
ضلُّوا وما كانُوا ُم ْهت ِدين

بيگمان زیانکار شدند كسانى كه اوالد خود را از روی نادانى جاهالنه كشته اند ،و آنچه را خداوند به ایشان روزی

گردانيده بگونۀ افتراء بر خداوند (بخود) حرام كرده اند ،ایشان واقعاً گمراه شده اند و هرگز رهياب نبودند.

ات وغ ْير م ْع ُروش ٍ
ات َّم ْع ُروش ٍ
﴿ ﴾١٤١و ُهو الَّ ِذي اَنشاَ جنَّ ٍ
ات وال َّنخْ ل وال َّز ْرع ُمخْ تلِفًا اُ ُكلُ ُه وال َّز ْي ُتون
وال ُّر َّمان ُمتشابِ ًها وغ ْير ُمتشابِ ٍه ۛ ُكلُوا ِمن ثم ِر ِه اِذا اَ ْثمر واتُوا ح َّق ُه ي ْوم حصا ِد ِه ۛ ولا
تُ ْس ِرفُوا ۛ اِنَّ ُه لا يُ ِح ُّب ا ْل ُم ْسرِفِين

و او است كه باغ های چتردار (یعنى درختانى را كه بر چيله ایستاده مى شوند) و باغهای بى چتر (یعنى درختانى
را كه بپای خود ایستاده اند) آفرید ،و (نيز) درخت خرما و كشت را با خوردنى های متنوع آن و زیتون و انار را
(در شکل خود) همانند و (در مزۀ خود) متفاوت .از ميوۀ آن چون به ثمر رسد بخورید ،و حق آنرا در روزی كه

حاصل برداشته ميشود اداء كنيد ،و اسراف نکنيد .حقا كه خداوند مسرفان را دوست ندارد.

﴿ ﴾١٤٢و ِمن ا ْلاَنْعا ِم ح ُمول ًة وف ْرشً ا ۛ ُكلُوا ِم َّما رزق ُك ُم اللَّ ُه ولا ت َّتبِ ُعوا ُخ ُطو ِ
ات الشَّ ْيط ِان ۛ اِنَّ ُه ل ُك ْم
ين
ع ُد ٌّو ُّمبِ ٌ
از چارپایان باربر و پخش (آفرید) .از آنچه خداوند برای شما روزی داده است بخورید ،و گامهای شيطانرا پيروی

مکنيد .حقا كه او برای شما دشمنى است آشکار.

الضاْ ِن ا ْثن ْينِ و ِمن ا ْلم ْع ِز ا ْثن ْينِ ۛ قُ ْل ال َّذكر ْينِ ح َّرم اَ ِم ا ْلاُنثي ْينِ اَ َّما
اج ۛ ِّمن َّ
﴿ ﴾١٤٣ثمانِية اَ ْزو ٍ
اشْ تمل ْت عل ْي ِه اَ ْرحا ُم ا ْلاُنثي ْينِ ۛ ن ِّب ُئو نِي بِ ِع ْل ٍم اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين
هشت جوره (حيوان آفرید) ،از گوسفند دو رأس (یعنى نر و ماده) و از بز دو راس (یعنى نر و ماده) .بگو آیا

(خداوند) دو نر را حرام كرده است یا دو ماده را؟ یا (چوچه ای را) كه رحم دو ماده بر آن مشتمل است؟ اگر شما
راستگو هستيد به (اساس علم بمن جواب گویيد).

﴿ ﴾١٤٤و ِمن ا ْل ِابِ ِل ا ْثن ْينِ و ِمن ا ْلبق ِر ا ْثن ْينِ ۛ قُ ْل ال َّذكر ْينِ ح َّرم اَ ِم ا ْلاُنثي ْينِ اَ َّما اشْ تمل ْت عل ْي ِه اَ ْرحا ُم
ا ْلاُنثي ْينِ ۛ اَ ْم كُن ُت ْم شُ هداء ا ِ ْذ و َّصا ُك ُم اللَّ ُه بِ َٰهذا ۛ فم ْن اَ ْظل ُم ِم َّمنِ ا ْفترىَٰ على اللَّ ِه ك ِذ ًبا لِّ ُي ِض َّل
ال َّناس بِغ ْي ِر ِع ْل ٍم ۛ ا ِ َّن اللَّه لا ي ْه ِدي ا ْلق ْوم ال َّظالِ ِمين

از شتر دو رأس (یعنى نر و ماده) و از گاو دو رأس (یعنى نر و ماده)؛ بگو « آیا (خداوند) دو نر را حرام كرده است

یا دو ماده را؟ یا (چوچه ای را) كه رحم دو ماده بر آن مشتمل است؟ آیا وقتيکه خداوند به شما چنين حکم را
صادر كرد حاضر بودید؟ پس كيست كه دروغى را بر خداوند بربندد تا (بدینوسيله) مردم را بنادانى گمراه سازد؟!
حقا كه خداوند مردم ستمکار را رهياب نميکند.

﴿ ﴾١٤٥قُل لَّا اَ ِج ُد فِي ما اُ ِ
ُوحا
وحي اِل َّي ُمح َّر ًما عل َٰى ط ِاع ٍم ي ْطع ُم ُه ا ِ َّلا اَن ي ُكون م ْيت ًة اَ ْو د ًما َّم ْسف ً
اض ُط َّر غ ْير با ٍغ ولا عا ٍد فاِ َّن ربَّك
س اَ ْو فِ ْسقًا اُ ِه َّل لِغ ْي ِر اللَّ ِه بِ ِه ۛ فمنِ ْ
اَ ْو ل ْحم ِخنزِي ٍر فاِنَّ ُه ر ِْج ٌ
غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

بگو « در آنچه بمن وحى شده كدام (گوشت) حرامى را كه آنرا خورنده ای بخورد نمى یابم مگر اینکه آن
(گوشتِ) خودمرده یا خون ریخته شده (یعنى خون هنگام ذبح) یا گوش خوک باشد ،زیرا آن ناپاک است ،یا آن
(گوشت حيوانى باشد كه بگونۀ) فسق (ذبح شده) باشد( ،به این معنى) كه نام غير خدا بر آن (در هنگام ذبح)
برده شده باشد .اما (درین حال نيز) اگر كسى مضطر ميشود كه بدون سركشى و بدون آنکه از حد در گذرد( ،از
چنين گوشتى بخورد) پس بيگمان پروردگار تو آمرزگار (و) مهربان است.

﴿ ﴾١٤٦وعلى الَّ ِذين ها ُدوا ح َّر ْمنا ُك َّل ِذي ظُ ُف ٍر ۛ و ِمن ا ْلبق ِر وا ْلغن ِم ح َّر ْمنا عل ْي ِه ْم شُ ُحوم ُهما ا ِ َّلا ما
حمل ْت ظُ ُهو ُر ُهما اَ ِو ا ْلحوايا اَ ْو ما اخْ تلط بِع ْظ ٍم ۛ َٰذلِك جز ْينا ُهم بِب ْغيِ ِه ْم ۛ و اِنَّا لصا ِدقُون

بر یهودیان ،هر حيوان ناخنداری (دارای سم یکپارچه) را حرام كردیم ،و از گاو و گوسفند بر آنها پيۀ آنها را حرام
كردیم ،مگر آن پيهى را كه بر پشت شان قرار دارد یا با روده های آنهاست یا با استخوان آنها مخلوط است .این
(در واقع) جزایى است كه در برابر سركشى های شان به آنها دادیم ،و بيگمان ما راستگویيم.

﴿ ﴾١٤٧ف ِان ك َّذبُوك فقُل َّربُّ ُك ْم ذُو ر ْحم ٍة و ِاسع ٍة ولا يُر ُّد باْ ُس ُه عنِ ا ْلق ْو ِم ا ْل ُم ْجر ِِمين

اگر ترا بدروغ متهم سازند ،بگو « :پروردگار شما صاحب رحمت وسيع است ،و (در عين حال) عقوبت او از مردم

گنهگار باز گشتانده نميشود» .

﴿ ﴾١٤٨سيقُولُ الَّ ِذين اَشْ ر ُكوا ل ْو شاء اللَّ ُه ما اَشْ ركْنا ولا اباؤُنا ولا ح َّر ْمنا ِمن ش ْي ٍء ۛ ك َٰذلِك
ك َّذب الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم ح َّت َٰى ذاقُوا باْسنا ۛ قُ ْل ه ْل ِعندكُم ِّم ْن ِع ْل ٍم ف ُتخْ ِر ُجو ُه لنا ۛ اِن ت َّتبِ ُعون
ا ِ َّلا ال َّظ َّن و ا ِ ْن اَن ُت ْم اِلَّا تخْ ُر ُصون

بزودی آنانيکه (به خداوند) شرک ميآورند ميگویند « :اگر خداوند ميخواست ما به او شریک نمى آوردیم ،و نه
پدران ما (این كار را ميکردند) و نه (هم) ما چيزی را حرام ميگردانيدیم » .كسانى كه پيش از ایشان بودند (نيز)
چنين دروغى را گفتند تا اینکه عقوبت ما را چشيدند .بگو « آیا نزد شما علمى وجود دارد؟ پس آنرا برای ما
نشان بدهيد .شما بغير از پندار چيزی را پيروی نميکنيد و بجز دروغ چيزی نميگویيد» .

﴿ ﴾١٤٩قُ ْل فلِلَّ ِه ا ْل ُح َّج ُة ا ْلبالِغ ُة ۛ فل ْو شاء لهدا ُك ْم اَ ْجم ِعين

بگو « پس خدای راست دليل رسا ،اگر ميخواست یقيناً شما را رهياب ميکرد» .

﴿ ﴾١٥٠قُ ْل هلُ َّم شُ هداء ُك ُم الَّ ِذين يشْ هدُون اَ َّن اللَّه ح َّرم َٰهذا ۛ ف ِان ش ِه ُدوا فلا تشْ ه ْد مع ُه ْم ۛولا
تتَّبِ ْع اَ ْهواء الَّ ِذين ك َّذبُوا بِاياتِنا والَّ ِذين لا ُي ْؤ ِمنُون بِا ْلا ِخر ِة و ُهم بِربِّ ِه ْم ي ْع ِدلُون

بگو « :آن گواهان خویش را كه برین گواهى ميدهند كه خداوند این را حرام كرده است بياورید » .پس اگر ایشان
گواهى دادند ،تو با ایشان گواهى مده و از هوای (نفس) كسانى پيروی مکن كه آیات ما را دروغ پنداشتند ،و
آنهایى كه به آخرت ایمان ندارند و به پروردگار خود (دیگران را) برابر ميکنند.

﴿ ﴾١٥١قُ ْل تعال ْوا اَ ْت ُل ما ح َّرم ربُّ ُك ْم عل ْي ُك ْم ۛ اَ َّلا تُشْ ِر ُكوا بِ ِه ش ْي ًئا ۛ و بِا ْلوالِد ْينِ ا ِ ْحسا ًنا ۛ ولا
ت ْق ُتلُوا اَ ْولادكُم ِّم ْن ا ِ ْمل ٍ
اق ۛ ن َّْح ُن ن ْر ُزقُ ُك ْم و اِيَّا ُه ْم ۛ ولا ت ْقربُوا ا ْلفو ِاحش ما ظهر ِم ْنها وما
بطن ۛولا ت ْق ُتلُوا النَّ ْفس الَّتِي ح َّرم اللَّ ُه ا ِ َّلا بِا ْلح ِّق ۛ َٰذلِ ُك ْم و َّصاكُم بِ ِه لعلَّ ُك ْم ت ْع ِق ُلون

بگو « بيایيد چيزهایيرا كه پروردگار شما بر شما حرام كرده است بخوانم؛ اینکه به او هيچ چيزی را شریک
نياورید ،با مادر و پدر خود نيکویى ورزید ،اوالد خود را از (ترس) ناداری مکشيد ،ما شما و آنها را روزی مى
دهيم ،به فحشاء آنچه آشکارا باشد از آنها و آنچه پوشيده باشد نزدیک نشوید .نفسى را كه خداوند حرام كرده
است مکشيد مگر به حق .این حکم را (خداوند) بشما توصيه كرد تا باشد كه بفهميد» .

﴿ ﴾١٥٢ولا ت ْقربُوا مال ا ْليتِي ِم اِلَّا بِالَّتِي ِهي اَ ْحس ُن ح َّت َٰى ي ْبلُغ اَشُ َّد ُه ۛ واَ ْوفُوا ا ْلك ْيل وا ْل ِميزان
بِا ْل ِق ْس ِط ۛ لا نُكلِّ ُف ن ْف ًسا اِلَّا ُو ْسعها ۛ و اِذا قُ ْل ُت ْم فا ْع ِدلُوا ول ْو كان ذا قُ ْرب َٰى ۛ و بِع ْه ِد اللَّ ِه
اَ ْوفُوا ۛ َٰذلِ ُك ْم و َّصاكُم بِ ِه لعلَّ ُك ْم تذ َّك ُرون

و به دارایى یتيم نزدیک مشوید مگر به شيوه ای كه بهتر است ،تا به سن رشد خود برسد .پيمانه و وزن را با
انصاف (و بصورت كامل) اداء كنيد .ما بر هيچ كس باری را نميگذاریم مگر به اندازۀ توان (او) .و چون سخن
ميگویيد ،پس انصاف ورزید ،اگرچه (در بارۀ) خویشاوندان باشد .و به پيمان خدا وفا كنيد .و بدین ترتيب بشما

توصيه كرد تا باشد كه پندپذیر شوید.

الس ُبل فتف َّرق بِ ُك ْم عن سبِيلِ ِه ۛ َٰذلِ ُك ْم
﴿ ﴾١٥٣واَ َّن َٰهذا ِصر ِاطي ُم ْست ِقي ًما فاتَّبِ ُعو ُه ۛ ولا تتَّبِ ُعوا ُّ
و َّصاكُم بِ ِه لعلَّ ُك ْم تتَّقُون

بيگمان اینست راه من (راهى) راست .پس آنرا پيروی كنيد و راه هایى را پيروی مکنيد كه شما را از راه او دور

ميسازد .به این ترتيب بشما توصيه كرد تا باشد كه پرهيزگار شوید.

﴿ ﴾١٥٤ثُ َّم ات ْينا ُموسى ا ْل ِكتاب تما ًما على الَّ ِذي اَ ْحسن وت ْف ِصي ًلا لِّ ُك ِّل ش ْي ٍء و ُهدًى ور ْحم ًة
لَّعلَّ ُهم بِلِقا ِء ربِّ ِه ْم يُ ْؤ ِم ُنون

سپس به موسى كتاب را دادیم تا (بدین وسيله نعمت خویش را) بر نيکوكاران تمام كنيم ،و همه چيزها را

تفصيل نمایيم ،و تا هدایت و رحمتى باشد ،تا باشد كه ایشان به مالقات پروردگار خویش ایمان آرند.

اب اَنز ْلنا ُه ُمبار ٌك فاتَّبِ ُعو ُه واتَّ ُقوا لعلَّ ُك ْم تُ ْرح ُمون
﴿ ﴾١٥٥و َٰهذا ِكت ٌ

و این كتابى است كه ما آنرا فرو فرستادیم ،مبارک است ،پس آنرا پيروی كنيد و (از خدا) بترسيد تا باشد كه

مورد رحمت قرار گيرید.

اب عل َٰى طاُِفت ْينِ ِمن ق ْبلِنا و اِن ُك َّنا عن ِدراستِ ِه ْم لغافِ ِلين
﴿ ﴾١٥٦اَن ت ُقولُوا اِنَّما اُنزِل ا ْل ِكت ُ

تا نگویيد « كتاب (تنها) به دو قوم پيش از ما (یعنى یهود و نصاری) فرستاده شده بود ،و ما بيگمان از درس و

تدریس ایشان بى خبر مانده بودیم» .

اب ل ُكنَّا اَ ْهدىَٰ ِم ْن ُه ْم ۛ فق ْد جاءكُم ب ِّين ٌة ِّمن َّربِّ ُك ْم و ُهدًى
﴿ ﴾١٥٧اَ ْو ت ُقولُوا ل ْو اَنَّا اُنزِل عل ْينا ا ْل ِكت ُ
ور ْحم ٌة ۛ فم ْن اَ ْظل ُم ِم َّمن ك َّذب بِاي ِ
ات اللَّ ِه وصدف ع ْنها ۛ سن ْجزِي الَّ ِذين ي ْص ِدفُون ع ْن اياتِنا
ُسوء ا ْلعذ ِ
اب بِما كانُوا ي ْص ِدفُون

یا نگویيد « اگر واقعاً كتاب برای ما نازل ميشد ،ما رهياب تر از ایشان ميبودیم » .واقعاً بشما حجتى از جانب
پروردگار شما و هدایتى و رحمتى آمده است .پس كيست ستمگارتر از كسى كه آیات خداوند را تکذیب كند و از

آن رو گرداند؟! بزودی كسانى را كه از نشانه های ما رو ميگردانند به بدترین عذاب سزا ميدهيم ،به سبب آنکه
اعراض ميکردند.

ْ
ْ
ْ
ض اي ِ
ات ربِّك ۛ ي ْوم ياْتِي
﴿ ﴾١٥٨ه ْل ين ُظ ُرون اِلَّا اَن تاتِي ُه ُم ا ْلملاُِك ُة اَ ْو ياتِي ربُّك اَ ْو ياتِي ب ْع ُ
ض اي ِ
ات ربِّك لا ينف ُع ن ْف ًسا اِيمانُها ل ْم ت ُك ْن امن ْت ِمن ق ْب ُل اَ ْو كسب ْت فِي اِيمانِها خ ْي ًرا ۛقُ ِل
ب ْع ُ
انت ِظ ُروا اِنَّا ُمنت ِظ ُرون

آیا انتظار ميکشند اینکه فرشتگان پيش ایشان بيایند ،یا پروردگار تو بياید ،یا بعضى از نشانه های پروردگار تو
بياید؟! روزیکه بعضى نشانه های پروردگار تو بياید ،ایمان كسيکه پيشتر به آن اعتقاد نداشته (و)یا به اساس

اعتقاد خویش (كار) نيکى انجام نداده سودی ندارد .بگو « انتظار بکشيد ما (نيز) در انتظاریم» .

﴿ ﴾١٥٩ا ِ َّن الَّ ِذين ف َّرقُوا ِدين ُه ْم وكانُوا ِشي ًعا لَّ ْست ِم ْن ُه ْم فِي ش ْي ٍء ۛ اِنَّما اَ ْم ُر ُه ْم اِلى اللَّ ِه ثُ َّم يُن ِّب ُئ ُهم
بِما كانُوا ي ْفعلُون

بيگمان كسانيکه دین خویش را پراگنده ساختند و گروه گروه شدند ،ترا با ایشان هيچگونه سروكاری نيست.

بيگمان كار ایشان به خداوند (محول) است .سپس ایشانرا به حقيقت (همه) اعمالى كه مرتکب ميشوند آگاه
ميسازد.

السيِّئ ِة فلا يُ ْجزىَٰ اِلَّا ِم ْثلها و ُه ْم لا
﴿ ﴾١٦٠من جاء بِا ْلحسن ِة فل ُه عشْ ُر اَ ْمثالِها ۛ ومن جاء بِ َّ
يُ ْظل ُمون

هر آنکه كار شایسته ای انجام دهد مزد آنرا ده چند در مى یابد ،و هر آنکه عمل بدی را مرتکب گردد مجازات

نميشود مگر به مثل آن ،و به ایشان ستم نميشود.

﴿ ﴾١٦١قُ ْل اِنَّنِي هدانِي ربِّي اِل َٰى ِصر ٍ
اط ُّم ْست ِقي ٍم ِدي ًنا قِي ًما ِّملَّة ا ِ ْبرا ِهيم حنِيفًا ۛ وما كان ِمن
ا ْل ُمشْ ِر ِكين

بگو « :حقا كه مرا پروردگارم براهى راست رهنمایى كرده است ،دینى استوار ،ملت ابراهيم حنيف { ،}۱و او در
زمرۀ مشركان نبود» .
{ }۱روگردان از انحرافات ؛

﴿ ﴾١٦٢قُ ْل ا ِ َّن صلاتِي ونُ ُس ِكي وم ْحياي ومماتِي لِلَّ ِه ر ِّب ا ْلعال ِمين

بگو « :بيگمان نماز من ،مناسک من ،زندگى من و مرگ من (همه) برای خداوند پروردگار جهانيان است» .

﴿ ﴾١٦٣لا شرِيك ل ُه ۛ و بِ َٰذلِك اُ ِم ْر ُت واَنا اَ َّولُ ا ْل ُم ْسلِ ِمين

(آنکه) برای او شریکى نيست ،به این امر شده ام ،و من (از) نخستين مسلمانانم.

س اِلَّا عل ْيها ۛ ولا ت ِز ُر
﴿ ﴾١٦٤قُ ْل اَغ ْير اللَّ ِه اَ ْب ِغي ربًّا و ُهو ر ُّب ُك ِّل ش ْي ٍء ۛ ولا ت ْك ِس ُب ُك ُّل ن ْف ٍ
وازِر ٌة ِو ْزر اُخْ رىَٰ ۛ ثُ َّم اِل َٰى ربِّ ُكم َّم ْر ِج ُع ُك ْم ف ُين ِّب ُئ ُكم بِما كُن ُت ْم فِي ِه تخْ تلِفُون

بگو « :آیا غير از خداوند كسى دیگر را بحيث پروردگار بجویم؟! در حاليکه او پروردگار همه چيزها است و هيچ
كسى هيچ كاری را نميکند مگر آنکه (پيامد آن) بر خود اوست ،و هيچ بردارنده بار دیگری را بر نميدارد .سپس
بازگشت شما بسوی خداوند است ،و او شما را بآنچه در آن اختالف ورزیدید آگاه ميسازد.

ض درج ٍ
ات لِّي ْبلُو ُك ْم فِي ما
ض ورفع ب ْعض ُك ْم ف ْوق ب ْع ٍ
﴿ ﴾١٦٥و ُهو الَّ ِذي جعل ُك ْم خلاُِف ا ْلاَ ْر ِ
اتا ُك ْم ۛ ا ِ َّن ربَّك سرِي ُع ا ْل ِعق ِ
اب و اِنَّ ُه لغفُو ٌر َّر ِحي ٌم

اوست ذاتى كه شما را جانشينان (خود در) زمين گردانيد و بعضى شما را از بعضى دیگر بدرجاتى برتر قرار داد،
تا شما را در آنچه به شما ارزانى كرده است آزمایش كند .بيگمان پروردگار تو در عذاب سریع است ،و بيگمان او

واقعاً آمرزنده (و) مهربان است.
==================================================================

( )۷سوره االعراف:
این سوره مکى و دارای ( )۲۰۶آیه بوده و اعراف (جائى ميان بهشت وجهنم) مى باشد و به سبب آمدن اسم
اعراف و داستان آن اعراف ناميده شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١المص
ا.ل.م.ص.

اب اُنزِل اِل ْيك فلا ي ُكن فِي ص ْدرِك حر ٌج ِّم ْن ُه لِ ُتن ِذر بِ ِه و ِذكْرىَٰ لِ ْل ُم ْؤ ِمنِين
﴿ِ ﴾٢كت ٌ

كتابى است كه برتو فرو فرستاده شده است ،پس سينۀ تو ازین ناحيه نباید تنگ شود ،تا با آن (خطاكاران را) بيم

دهى ،و برای مؤمنان پندی است.

﴿ ﴾٣اتَّبِ ُعوا ما اُنزِل اِل ْي ُكم ِّمن َّربِّ ُك ْم ولا ت َّتبِ ُعوا ِمن ُدو نِ ِه اَ ْو لِياء ۛ قلِي ًلا َّما تذ َّك ُرون

(ای مردم) آنچه را كه بشما از جانب پروردگار شما نازل شده است پيروی كنيد ،و بغير از او دیگری را بحيث
دوست و حامى پيروی نکنيد .چقدر كم پندپذیر هستيد؟!

﴿ ﴾٤وكم ِّمن ق ْري ٍة اَ ْهل ْكناها فجاءها باْ ُسنا بياتًا اَ ْو ُه ْم قاُِلُون

ای بسا (باشندگان) شهر هایى را (در برابر گناهان شان) تباه كردیم ،پس ناگهان عذاب ما ایشانرا در شبانگاه فرا

گرفت یا در هنگاميکه ایشان بخواب نيمروز بودند.

﴿ ﴾٥فما كان د ْعوا ُه ْم ا ِ ْذ جاء ُهم باْ ُسنا ا ِ َّلا اَن قالُوا اِنَّا ُكنَّا ظالِ ِمين

و چون عذاب ما به ایشان رسيد ،دعوای شان جز این نبود كه بگویند ما واقعاً ستمکار بودیم.

﴿ ﴾٦فلن ْساَل َّن الَّ ِذين اُ ْر ِسل اِل ْي ِه ْم ولن ْساَل َّن ا ْل ُم ْرسلِين

و البته كسانى را كه بسوی ایشان (پيام) فرستاده شده و (نيز) پيامبران را مورد سوال قرار ميدهيم.

﴿ ﴾٧فلنق َُّص َّن عل ْي ِهم بِ ِع ْل ٍم ۛ وما ُكنَّا غاُِ ِبين

و حقا كه به ایشان (سرگذشت شانرا) به علم (خود كه حاوی همه رویدادها است) بازگو ميکنيم( .آری) و ما

(لحظه ای) غایب نبوده ایم.

﴿ ﴾٨وا ْلو ْز ُن ي ْومئِ ٍذ ا ْلح ُّق ۛ فمن ثقُل ْت موازِي ُن ُه فاُولَٰئِك ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُحون

در آنروز وزن كردن (اعمال) حق است ،پس كسانيکه وزن (اعمال نيکوی) شان گران باشد ،هم ایشانند رستگار.

﴿ ﴾٩وم ْن خف َّْت موازِي ُن ُه فاُولَٰئِك الَّ ِذين خ ِس ُروا اَنفُس ُهم بِما كانُوا بِاياتِنا ي ْظلِ ُمون

(اما برعکس) كسانى كه وزن (اعمال نيکوی) شان سبک باشد ،هم آنهایند كه خویشتن را زیانمند ساختند ،به

سبب ستمى كه به آیات ما انجام دادند.

ض وجع ْلنا ل ُك ْم فِيها معايِش ۛ قلِي ًلا َّما تشْ ُك ُرون
﴿ ﴾١٠ولق ْد م َّكنَّا ُك ْم فِي ا ْلا َ ْر ِ

حقا كه ما شما را بر زمين استقرار دادیم و در آن برای شما اسباب معيشت را فراهم ساختيم( .اما) اندک است

شکرانى كه شما (در برابر آن) ميکنيد.

﴿ ﴾١١ولق ْد خل ْقنا ُك ْم ثُ َّم ص َّو ْرنا ُك ْم ثُ َّم قُ ْلنا لِ ْلملاُِك ِة ْاس ُج ُدوا لِادم فسج ُدوا ا ِ َّلا ا ِ ْبلِيس ل ْم ي ُكن
الس ِ
اج ِدين
ِّمن َّ

بيگمان شما را آفریدیم ،سپس شما را شکل دادیم ،سپس به فرشتگان گفتيم كه به آدم سجده كنيد (یعنى به او

تعظيم كنيد) ،پس ایشان سجده كردند مگر ابليس ،او از جملۀ سجده كنندگان نبود.

﴿ ﴾١٢قال ما منعك اَلَّا ت ْس ُجد ا ِ ْذ اَم ْرتُك ۛ قال اَنا خ ْي ٌر ِّم ْن ُه خل ْقتنِي ِمن نَّا ٍر وخل ْقت ُه ِمن ِطينٍ

(خداوند) گفت « :آیا چه چيز ترا از سجده كردن باز داشت ،در حاليکه من ترا (به این كار) امر كردم؟! » گفت« :
من از او بهترم ،مرا از آتش آفریدی و او را از گل» .

الص ِاغرِين
﴿ ﴾١٣قال فا ْهبِ ْط ِم ْنها فما ي ُكو ُن لك اَن تتك َّبر فِيها فاخْ ُر ْج اِنَّك ِمن َّ

(خداوند) گفت « :تو از آن (منزلت و مقام) فرود آی ،برای تو این حق نيست كه در آن (مقام و مرتبت) سركشى
كنى .پس بيرون شو ،واقعاً تو از افراد ذليل هستى» .

﴿ ﴾١٤قال اَ ِنظ ْر نِي اِل َٰى ي ْو ِم ُي ْبعثُون

شيطان گفت « :مرا تا روزیکه ایشان برانگيخته ميشوند مهلت بده» .

﴿ ﴾١٥قال اِنَّك ِمن ا ْل ُمنظرِين

(خداوند) گفت « :تو از جملۀ مهلت داده شدگانى» .

﴿ ﴾١٦قال فبِما اَ ْغو ْيتنِي لاَ ْق ُعد َّن ل ُه ْم ِصراطك ا ْل ُم ْست ِقيم

(شيطان) گفت « :چون مرا گمراه ساختى ،بيگمان برای (گمراه ساختن) آدميان بر سر راه راست تو مى نشينم» .

﴿ ﴾١٧ثُ َّم لاتِينَّ ُهم ِّمن ب ْينِ اَ ْي ِدي ِه ْم و ِم ْن خ ْل ِف ِه ْم وع ْن اَ ْيمانِ ِه ْم وعن شماُِلِ ِه ْم ۛ ولا ت ِج ُد اَكْثر ُه ْم
شا ِكرِين
سپس یقيناً به ایشان از پيش روی شان ،پشت سر شان ،جانب راست شان و جانب چپ شان (برای گمراه

ساختن شان) مى آیم ،و تو اكثر شانرا سپاسگزار نمى یابى.

﴿ ﴾١٨قال اخْ ُر ْج ِم ْنها م ْذ ُءو ًما َّم ْد ُحو ًرا ۛ لَّمن تبِعك ِم ْن ُه ْم لاَ ْملاَ َّن جهنَّم ِمن ُك ْم اَ ْجم ِعين

(خداوند) فرمود « :از آن (مقام) بيرون آی ،نکوهيده (و) رانده شده ،بيگمان از ایشان كسانيکه پيروی ترا ميکنند
از همگى شما جهنم را ماالمال ميسازم» .

﴿ ﴾١٩ويا اد ُم ْاس ُك ْن اَنت وز ْو ُجك ا ْلجنَّة ف ُكلا ِم ْن ح ْي ُث ِش ْئ ُتما ولا ت ْقربا َٰه ِذ ِه الشَّ جرة فت ُكونا
ِمن الظَّالِ ِمين

ای آدم ،تو و همسرت در بهشت بسر برید ،و از هر جا كه خواستيد بخورید ،و به این درخت هرگز نزدیک نشوید

كه از زمرۀ ستمکاران ميشوید.

﴿ ﴾٢٠فو ْسوس ل ُهما الشَّ ْيطا ُن لِ ُي ْب ِدي ل ُهما ما ُوورِي ع ْن ُهما ِمن س ْواتِ ِهما وقال ما نهاكُما ربُّ ُكما
ع ْن َٰه ِذ ِه الشَّ جر ِة اِلَّا اَن ت ُكونا ملك ْينِ اَ ْو ت ُكونا ِمن ا ْلخالِ ِدين

سپس شيطان به ایشان وسوسه كرد ،تا جایى از شرمگاه شان را كه پوشيده بود برای شان آشکار سازد ،و گفت «

شما را پروردگار شما ازین درخت منع نکرده ،مگر برای اینکه مبادا فرشته شوید یا زندۀ جاوید گردید» .

﴿ ﴾٢١وقاسم ُهما اِنِّي ل ُكما ل ِمن النَّ ِ
اص ِحين

و به ایشان سوگند خورد كه « واقعاً من بشما خيرخواهم» .

﴿ ﴾٢٢فدلَّا ُهما بِ ُغ ُرورٍ ۛ فل َّما ذاقا الشَّ جرة بد ْت ل ُهما س ْواتُ ُهما وط ِفقا يخْ ِصف ِان عل ْي ِهما ِمن ور ِق
ين
ا ْلجنَّ ِة ۛ ونادا ُهما ربُّ ُهما اَل ْم اَنْه ُكما عن تِ ْل ُكما الشَّ جر ِة واَقُل لَّ ُكما ا ِ َّن الشَّ ْيطان ل ُكما ع ُد ٌّو ُّمبِ ٌ
سپس ایشان را فریب داد ،و چون از درخت چشيدند شرمگاه شان برایشان ظاهر شد ،و ایشان (ناچار) به

چسپاندن برگهای درختان بهشت بر بدن خود آغاز كردند .و (درین حال) پروردگار شان بر ایشان ندا كرد « :آیا
من شما را از آن درخت منع نکرده بودم و برای شما نگفته بودم كه واقعاً شيطان بشما دشمنى است آشکارا؟! »

﴿ ﴾٢٣قالا ربَّنا ظل ْمنا اَنفُسنا و اِن لَّ ْم ت ْغ ِف ْر لنا وت ْرح ْمنا لن ُكون َّن ِمن ا ْلخ ِاسرِين

گفتند « :پروردگار ما ،ما بر خویشتن ستم كردیم ،و اگر تو ما را نيامرزی و بر ما رحمت خویشتن را ارزانى
نفرمایى ،ما یقيناً از زمرۀ زیانکاران ميباشيم! »

ض ُم ْستق ٌّر ومتا ٌع اِل َٰى ِحينٍ
ض ع ُد ٌّو ۛ ول ُك ْم فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٢٤قال ا ْهبِ ُطوا ب ْع ُض ُك ْم لِب ْع ٍ

(خداوند) گفت « :فرود آیيد در حاليکه بعضى شما دشمن بعضى دیگر ميباشيد ،و در زمين برای شما تا موعد
معين محل استقرار و برخورداری از وسایل زندگى ميباشد» .

﴿ ﴾٢٥قال فِيها ت ْحي ْون وفِيها ت ُموتُون و ِم ْنها تُخْ ر ُجون

(و) گفت « :در آنجا زندگى ميکنيد و در آنجا ميميرید و از آنجا بيرون آورده ميشوید! »

اس التَّ ْقوىَٰ َٰذلِك خ ْي ٌر ۛ َٰذلِك
﴿ ﴾٢٦يا بنِي ادم ق ْد اَنز ْلنا عل ْي ُك ْم لِب ًاسا يُوارِي س ْوات ِ ُك ْم ورِيشً ا ۛ و لِب ُ
ِم ْن اي ِ
ات اللَّ ِه لعلَّ ُه ْم ي َّذ َّك ُرون
ای فرزندان آدم ،ما برای شما لباسى دادیم كه شرمگاه شما را بپوشاند و هم برای شما زینتى باشد .اما لباس

تقوی ،از همه بهتر است ،این از نشانه های خداوند است تا باشد كه ایشان پندپذیر شوند.

﴿ ﴾٢٧يا بنِي ادم لا ي ْفتِن َّن ُك ُم الشَّ ْيطا ُن كما اَخْ رج اَبو ْي ُكم ِّمن ا ْلج َّن ِة ين ِز ُع ع ْن ُهما لِباس ُهما لِ ُيرِي ُهما
س ْواتِ ِهما ۛ اِنَّ ُه يرا ُك ْم ُهو وقبِيلُ ُه ِم ْن ح ْي ُث لا تر ْون ُه ْم ۛ اِنَّا جع ْلنا الشَّ ي ِاطين اَ ْو لِياء لِلَّ ِذين لا
يُ ْؤ ِمنُون

ای فرزندان آدم ،شيطان شما را فریب ندهد ،چنانکه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون آورد ،جامه های ایشان را
از تن شان كشيد تا به ایشان شرمگاه شانرا آشکار سازد .واقعاً او و قبيله اش شما را از جایى مى بينند كه شما

آنها را دیده نميتوانيد .ما بيگمان شيطانها را به آنهایى دوست گردانيدیم كه ایمان ندارند.

﴿ ﴾٢٨و اِذا فعلُوا ف ِ
احش ًة قالُوا وج ْدنا عل ْيها اباءنا واللَّ ُه اَمرنا بِها ۛ قُ ْل ا ِ َّن اللَّه لا ياْ ُم ُر
بِا ْلف ْحشا ِء ۛاَتقُولُون على اللَّ ِه ما لا ت ْعل ُمون

و چون عمل شرمناكى انجام دهند ميگویند « پدران خود را به این (عمل) یافته ایم و خداوند ما را به این امر
كرده است » .بگو( « :نه خير) خداوند هرگز به (عملى) شرمناک امر نميکند .آیا شما در شأن خداوند چيزی را
ميگویيد كه نميدانيد؟! »

﴿ ﴾٢٩قُ ْل اَمر ربِّي بِا ْل ِق ْس ِط ۛ واَقِي ُموا ُو ُجوه ُك ْم ِعند ُك ِّل م ْس ِج ٍد وا ْد ُعو ُه ُمخْ لِ ِصين ل ُه
الدِّين ۛ كما بداَ ُك ْم ت ُعو ُدون

بگو « :پروردگار من به عدل امر فرموده است ،و (به اینکه) روهای خود را در هر مسجد (یعنى نماز) بسوی او
كنيد ،و او را با اخالص و فرمانبرداری بخوانيد ،چنانچه شما را در اول آفرید( ،بسوی او) باز ميگردید» .

الضلال ُة ۛ اِنَّ ُه ُم اتَّخ ُذوا الشَّ ي ِاطين اَ ْو لِياء ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه
﴿ ﴾٣٠فرِيقًا هدىَٰ وفرِيقًا ح َّق عل ْي ِه ُم َّ
وي ْحس ُبون اَنَّ ُهم ُّم ْهتدُون

گروهى را هدایت كرده و گروهى از ایشان (به اساس اعمال خودشان) گمراهى بر ایشان مسلم گردید .ایشان واقعاً
شياطين را بجز خدا حامى (و دوست) گرفتند .و (باز هم) فکر ميکنند كه ایشان رهياب هستند.

﴿ ﴾٣١يا بنِي ادم ُخ ُذوا زِينت ُك ْم ِعند ُك ِّل م ْس ِج ٍد و ُكلُوا واشْ ر ُبوا ولا تُ ْس ِرفُوا ۛ اِنَّ ُه لا ُي ِح ُّب
ا ْل ُم ْسرِفِين

ای فرزندان آدم! (پوشاکِ) زینت (بخش) خود را در هنگام هر نماز به تن كنيد؛ بخورید ،بنوشيد و اسراف نکنيد؛

حقا كه او مسرفان را دوست ندارد.

﴿ ﴾٣٢قُ ْل م ْن ح َّرم زِينة اللَّ ِه الَّتِي اَخْ رج ل ِ ِعبا ِد ِه وال َّط ِّيب ِ
ات ِمن ال ِّر ْز ِق ۛ قُ ْل ِهي لِلَّ ِذين امنُوا فِي
ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا خالِص ًة ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ۛ ك َٰذلِك نُف ِّص ُل ا ْلاي ِ
ات لِق ْو ٍم ي ْعل ُمون

بگو « :زینت الهى و چيزهای پاكيزه را از روزی كه خداوند برای بندگان خود پيدا كرده چه كسى حرام گردانيده
است؟ » بگو « :اینها در زندگى این دنيا برای كسانى است كه ایمان دارند (و) در روز آخرت خاص از آن ایشان
(است) » .به این ترتيب ما آیات را بمردمى به تفصيل بيان ميکنيم كه ميدانند.

﴿ ﴾٣٣قُ ْل اِنَّما ح َّرم ربِّي ا ْلفو ِاحش ما ظهر ِم ْنها وما بطن وا ْل ِا ْثم وا ْلبغْي بِغ ْي ِر ا ْلح ِّق واَن تُشْ ِر ُكوا
بِاللَّ ِه ما ل ْم ُين ِّز ْل بِ ِه ُس ْلطا ًنا واَن ت ُقولُوا على اللَّ ِه ما لا ت ْعل ُمون
بگو « :پروردگار من واقعاً اعمال شرمناک را ،خواه آشکار باشد یا پنهان ،گناه و سركشى ناحق را ،و اینکه به

خداوند شریک آرید – چيزیرا كه خدا به آن هيچ دليل نفرستاده – حرام گردانيده است( ،و نيز) این را كه در
بارۀ خداوند چيزهایى بگویيد كه شما در بارۀ آن دانشى ندارید» .

﴿ ﴾٣٤و لِ ُك ِّل اُ َّم ٍة اَج ٌل ۛ ف ِاذا جاء اَجلُ ُه ْم لا ي ْستاْ ِخ ُرون ساع ًة ۛ ولا ي ْست ْق ِد ُمون

برای هر امتى ميعادی است ،چون ميعاد شان بسر رسيد نه (آنرا) تأخير كرده ميتوانند و نه هم تقدیم.

ف
﴿ ﴾٣٥يا بنِي ادم ا ِ َّما ياْتِي َّن ُك ْم ُر ُس ٌل ِّمن ُك ْم يق ُُّصون عل ْي ُك ْم اياتِي ۛ فمنِ اتَّق َٰى واَ ْصلح فلا خ ْو ٌ
عل ْي ِه ْم ولا ُه ْم ي ْحزنُون

ای فرزندان آدم ،چون بشما پيامبرانى از ميان شما بيایند كه نشانه های مرا برای شما بيان كنند ،پس هر كه (از

خدا) بترسد و نيکویى ورزد ،برای شان نه ترسى است و نه (هم) ایشان اندوهگين ميشوند!

َٰ
اب النَّارِ ۛ ُه ْم فِيها خالِدُون
﴿ ﴾٣٦والَّ ِذين ك َّذبُوا بِاياتِنا و ْاست ْكب ُروا ع ْنها اُولئِك اَ ْصح ُ

و كسانيکه آیات ما را تکذیب نمایند و از قبول آنها سركشى كنند ،اهل آتش اند و در آنجا برای هميشه بسر

ميبرند.

﴿ ﴾٣٧فم ْن اَ ْظل ُم ِم َّمنِ ا ْفترىَٰ على اللَّ ِه ك ِذ ًبا اَ ْو ك َّذب بِاياتِ ِه ۛ اُولَٰئِك ينالُ ُه ْم ن ِصي ُب ُهم ِّمن
اب ۛحتَّ َٰى اِذا جاء ْت ُه ْم ُر ُسلُنا يتوفَّ ْون ُه ْم قالُوا اَ ْين ما كُن ُت ْم ت ْد ُعون ِمن ُد ِ
ا ْل ِكت ِ
ون اللَّ ِه ۛ قالُوا ضلُّوا
عنَّا وش ِه ُدوا عل َٰى اَنف ُِس ِه ْم اَنَّ ُه ْم كانُوا كافِرِين
پس كيست ستمگارتر از كسى كه دروغى را بر خداوند بربندد یا آیات او را تکذیب كند؟ برای چنين مردمى

قسمت تعيين شدۀ ایشان از كتاب (یعنى لوح محفوظ) ميرسد ،تا وقتيکه فرستادگان ما (كه مؤظف به گرفتن
روح اند) برسند و روح شانرا قبض كنند ،ميگویند « كجا هستند آن (شریک) هایيکه جز خدا به آنها نيایش
ميکردید؟! » (در جواب) ميگویند « :آنها از (پيش) ما گم شدند (یعنى ما را در خال گذاشتند) » .و بر خود گواهى
ميدهند كه واقعاً ایشان كافر بوده اند.

س فِي النَّارِ ۛ ُكلَّما دخل ْت اُ َّم ٌة
﴿ ﴾٣٨قال ا ْد ُخلُوا فِي اُم ٍم ق ْد خل ْت ِمن ق ْبلِ ُكم ِّمن ا ْل ِج ِّن وا ْل ِان ِ
لَّعن ْت اُخْ تها ۛ حتَّ َٰى اِذا ا َّدار ُكوا فِيها ج ِمي ًعا قال ْت اُخْ را ُه ْم لِاُولا ُه ْم ربَّنا َٰه ُؤلا ِء اَضلُّونا فاتِ ِه ْم
ف ول َٰ ِكن لَّا ت ْعل ُمون
عذا ًبا ِض ْعفًا ِّمن ال َّنارِ ۛ قال لِ ُك ٍّل ِض ْع ٌ

خداوند (به آنها) ميگوید « :در زمرۀ گروه های جن و انس كه پيش از شما گذشته اند در آتش داخل شوید » .هر
گروهى كه (به دوزخ) داخل ميشود ،به گروه همانند خود (كه پيش از ایشان وارد شده بود) لعنت ميفرستد .و
چون همه بيکدیگر پيوسته شوند( ،دستۀ) آخر شان در مورد (دستۀ) اول شان ميگوید « :ای پروردگار ما،
همينهایند كه ما را گمراه كردند .پس ایشانرا عذاب دوچند از آتش نصيب گردان » .خداوند ميگوید « :برای هر
یکى (از شما) عذاب دوچند است ،اما شما نميدانيد» .

﴿ ﴾٣٩وقال ْت اُولا ُه ْم لِاُخْ را ُه ْم فما كان ل ُك ْم عل ْينا ِمن ف ْضلٍ ف ُذوقُوا ا ْلعذاب بِما كُن ُت ْم ت ْك ِس ُبون

و (باز دستۀ) اول شان به (دستۀ) دوم شان ميگوید( « :ببينيد) شما بر ما هيچ امتيازی ندارید ،پس در برابر آنچه
مرتکب شده اید مجازات را بچشيد! »

السما ِء ولا يد ُْخلُون ا ْلج َّنة ح َّت َٰى
اب َّ
﴿ ﴾٤٠ا ِ َّن الَّ ِذين ك َّذبُوا بِاياتِنا و ْاست ْكب ُروا ع ْنها لا تُف َّت ُح ل ُه ْم اَ ْبو ُ
يلِج ا ْلجم ُل فِي س ِّم ا ْل ِخي ِ
اط ۛ وك َٰذلِك ن ْجزِي ا ْل ُم ْجر ِِمين

بيگمان آنهایيکه آیات ما را تکذیب كرده و از آن سركشى نموده اند ،دروازه های آسمان بروی شان باز نميشود ،و
در بهشت داخل نميشوند تا هنگاميکه شتر به لوف سوزن داخل گردد .و ما گنهکاران را چنين جزاء ميدهيم.

ش ۛ وك َٰذلِك ن ْجزِي الظَّالِ ِمين
﴿ ﴾٤١ل ُهم ِّمن جهنَّم ِمها ٌد و ِمن ف ْوقِ ِه ْم غوا ٍ

برای ایشان از دوزخ فرشى است (یعنى دوزخ برایشان همچون بستری است) ،و به باالی شان پوشش هایى {}۱
است (از آتش) ،و ما ستمکاران را چنين جزاء ميدهيم.

{ }۱طبقه هایى ؛

َٰ
الصالِح ِ
اب ا ْلج َّن ِة ۛ ُه ْم
﴿ ﴾٤٢والَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ
ات لا نُكلِّ ُف ن ْف ًسا اِلَّا ُو ْسعها اُولئِك اَ ْصح ُ
فِيها خالِدُون
كسانيکه ایمان آوردند و كارهای نيکو انجام دادند ،ما بر هيچ كسى باری را نميگذاریم مگر با اندازۀ توان او .ایشان
اهل بهشت اند و در آنجا جاودانه بسر ميبرند.

﴿ ﴾٤٣ونز ْعنا ما فِي ُصدُورِ ِهم ِّم ْن ِغ ٍّل ت ْجرِي ِمن ت ْحتِ ِه ُم ا ْلاَنْها ُر ۛ وقالُوا ا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي هدانا
لِ َٰهذا وما ُكنَّا لِن ْهت ِدي ل ْولا اَ ْن هدانا اللَّ ُه ۛ لق ْد جاء ْت ُر ُس ُل ربِّنا بِا ْلح ِّق ۛ ونُو ُدوا اَن تِ ْل ُك ُم ا ْلجنَّ ُة
اُورِ ْث ُت ُموها بِما كُن ُت ْم ت ْعملُون

و از دلهای شان كينه و بدبينى را دور ميکنيم .از زیر (درختان قصرهای) ایشان جویبار ها جریان دارد .ایشان
ميگویند « :ستایش خدای را است كه ما را به این (سعادت) راه نموده است ،و ما هرگز توان رهيابى نداشتيم اگر
خداوند ما را هدایت نميکرد ،و واقعاً پيامبران پروردگار ما بحق آمدند » .به ایشان چنين ندا ميشود « :اینست
بهشتى كه شما در اثر اعمال (نيک) خویش وارث آن گردیدید» .

اب ا ْلجنَّ ِة اَ ْصحاب النَّارِ اَن ق ْد وجدْنا ما وعدنا ربُّنا حقًّا فه ْل وجدتُّم َّما وعد
﴿ ﴾٤٤ونادىَٰ اَ ْصح ُ
ربُّ ُك ْم حقًّا ۛ قالُوا نع ْم ۛ فاَ َّذن ُمؤ ِّذ ٌن ب ْين ُه ْم اَن لَّ ْعن ُة اللَّ ِه على الظَّالِ ِمين

بهشتيان به دوزخيان ندا ميکنند « :ما واقعاً دریافتيم كه آنچه پروردگار ما بما وعده كرده بود حق است ،آیا شما
(نيز) دریافتيد كه آنچه پروردگار شما بشما وعده كرده بود حق است؟ » آنها ميگویند « بلى! » درین حال آواز
كننده ای در بين شان چنين آواز ميدهد « :لعنت خداوند بر ستمگاران باد» .

﴿ ﴾٤٥الَّ ِذين ي ُصدُّون عن سبِي ِل اللَّ ِه وي ْبغُونها ِعو ًجا و ُهم بِا ْلا ِخر ِة كافِ ُرون

آنهایيکه (مردم را) از راه خدا باز ميداشتند ،و ميخواستند آنرا كج جلوه دهند ،و ایشان از آخرت انکار داشتند.

اب ۛ وعلى ا ْلاَ ْعر ِ
اف رِجا ٌل ي ْع ِرفُون ُك ًّلا بِ ِسيما ُه ْم ۛ وناد ْوا اَ ْصحاب ا ْلج َّن ِة
﴿ ﴾٤٦وب ْين ُهما ِحج ٌ
اَن سلا ٌم عل ْي ُك ْم ۛ ل ْم يد ُْخلُوها و ُه ْم ي ْطم ُعون
در ميان ایشان (یعنى بهشتيان و دوزخيان) حجابى است .و بر اعراف مردانى اند كه هر كس را به عالمات او

ميشناسند ،آنها به بهشتيان ندا ميکنند « :سالم بر شما » .ایشان هنوز (به بهشت) داخل نشده اند ،ولى اميد
(داخل شدن به آنرا) دارند.

﴿ ﴾٤٧و اِذا ُصرِف ْت اَ ْبصا ُر ُه ْم تِ ْلقاء اَ ْصح ِ
اب ال َّنارِ قالُوا ربَّنا لا ت ْجع ْلنا مع ا ْلق ْو ِم ال َّظالِ ِمين

هنگاميکه چشمان ایشان بسوی دوزخيان بيفتد ميگویند « :پروردگار ما ،ما را با گروه ستمکاران (پيوست)

مگردان» .

اب ا ْلا َ ْعر ِ
اف رِجا ًلا ي ْع ِرفُون ُهم بِ ِسيما ُه ْم قالُوا ما اَ ْغن َٰى عن ُك ْم ج ْم ُع ُك ْم وما كُن ُت ْم
﴿ ﴾٤٨ونادىَٰ اَ ْصح ُ
ت ْست ْك ِب ُرون

و اصحاب اعراف به مردمى كه آنها را از سيمای شان ميشناسند ندا كرده ميگویند « :شما را جمع (دنيای) شما و

چيزی كه به سبب آن سركشى ميکردید بکار نيامد» .

﴿ ﴾٤٩اَ َٰه ُؤلا ِء الَّ ِذين اَ ْقس ْم ُت ْم لا ينالُ ُه ُم اللَّ ُه بِر ْحم ٍة ۛ ا ْد ُخلُوا ا ْلج َّنة لا خ ْو ٌف عل ْي ُك ْم ولا اَن ُت ْم
ت ْحزنُون

« آیا اینها همان مردمى نيستند كه شما (در بارۀ شان) سوگند ميخوردید كه خداوند آنها را از رحمت (خود)
بهره ور نميسازد؟ » (اكنون به ایشان گفته ميشود « ):به بهشت داخل شوید ،بر شما ترسى نيست و نه (هم)
اندوهگين ميشوید» .

يضوا عل ْينا ِمن ا ْلما ِء اَ ْو ِم َّما رزق ُك ُم اللَّ ُه ۛ قالُوا
اب ال َّنارِ اَ ْصحاب ا ْلج َّن ِة اَ ْن اَفِ ُ
﴿ ﴾٥٠ونادىَٰ اَ ْصح ُ
ا ِ َّن اللَّه ح َّرم ُهما على ا ْلكافِرِين
دوزخيان به بهشتيان ندا ميکنند « :برای ما آب یا از چيزهایى كه خداوند برای شما روزی داده است ارزانى
كنيد » .ایشان ميگویند « :حقا كه خداوند همه این چيزها را بر كافران حرام گردانيده است» .

﴿ ﴾٥١الَّ ِذين اتَّخ ُذوا ِدين ُه ْم ل ْه ًوا ول ِع ًبا وغ َّر ْت ُه ُم ا ْلحيا ُة ال ُّد ْنيا ۛ فا ْلي ْوم ننسا ُه ْم كما ن ُسوا لِقاء ي ْو ِم ِه ْم
َٰهذا وما كانُوا بِاياتِنا ي ْجحدُون
آنهایيکه دین شانرا به لهو و لعب گرفتند و زندگى دنيا فریب شان داده ،پس امروز ما ایشانرا فراموش ميکنيم.

طوریکه ایشان در زندگى دنيا مالقات این روز خویش را فراموش كردند ،و از آیات ما انکار ميورزیدند.

﴿ ﴾٥٢ولق ْد ِج ْئنا ُهم بِ ِكت ٍ
اب ف َّص ْلنا ُه عل َٰى ِع ْل ٍم ُهدًى ور ْحم ًة لِّق ْو ٍم يُ ْؤ ِمنُون

ما بدون شک به ایشان كتابى را آوردیم كه آنرا به (اساسِ) دانش تفصيل دادیم  -برای هدایت و مرحمت گروه
مؤمنان.

﴿ ﴾٥٣ه ْل ين ُظ ُرون اِلَّا تاْوِيل ُه ۛ ي ْوم ياْتِي تاْوِيلُ ُه يقُولُ الَّ ِذين ن ُسو ُه ِمن ق ْب ُل ق ْد جاء ْت ُر ُس ُل ربِّنا
بِا ْلح ِّق فهل لَّنا ِمن شُ فعاء فيشْ ف ُعوا لنا اَ ْو نُر ُّد فن ْعمل غ ْير الَّ ِذي ُكنَّا ن ْعم ُل ۛ ق ْد خ ِس ُروا اَنفُس ُه ْم
وض َّل ع ْن ُهم َّما كانُوا ي ْفت ُرون

آیا ایشان متحقق شدن وعيدهای قرآن را انتظار ميکشند؟ روزیکه وعيدهای قرآنى متحقق شود (یعنى بعذاب

الهى گرفتار شوند) ،كسانيکه آنرا از پيش فراموش داشتند ميگویند « :بيگمان پيامبرانِ پروردگار ما بحق آمدند،
آیا حاال ما شفاعت گرانى نداریم كه برای ما شفاعت كنند یا باز گردانيده شویم؟! تا رویه ای غير از رویۀ قبلى
خود در پيش گيریم » .در حقيقت ایشان خود را تباه كرده اند ،و چيزهایيرا كه (بحيث معبود) بدروغ گرفته
بودند از ایشان گم ميشود.

السماو ِ
ش ُيغ ِْشي
ات وا ْلاَ ْرض فِي ِستَّ ِة اَيَّا ٍم ثُ َّم ْاستوىَٰ على ا ْلع ْر ِ
﴿ ﴾٥٤ا ِ َّن ربَّ ُك ُم اللَّ ُه الَّ ِذي خلق َّ
اللَّ ْيل ال َّنهار ي ْطلُ ُب ُه حثِي ًثا والشَّ ْمس وا ْلقمر وال ُّن ُجوم ُمسخَّ ر ٍ
ات بِاَ ْم ِر ِه ۛ َالا ل ُه ا ْلخ ْل ُق
وا ْلاَ ْم ُر ۛ تبارك اللَّ ُه ر ُّب ا ْلعال ِمين

حقا كه پروردگار شما ذاتى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفرید ،سپس بر عرش مستولى شد؛ شب را
همچون پرده ای بر روز ميکشد ،شب روز را به سرعت ميجوید؛ و آفتاب ،ماه و ستارگان را كه تحت فرمان اویند

(آفرید) .هان ،آفرینش و فرمانروایى خاص از آنِ او است ،با بركت است خداوند پروردگارِ جهانيان.

﴿ ﴾٥٥ا ْد ُعوا ربَّ ُك ْم تض ُّر ًعا و ُخ ْفي ًة ۛ اِنَّ ُه لا يُ ِح ُّب ا ْل ُم ْعت ِدين

با تضرع و پنهان به پروردگار خویش نيایش كنيد .او بيگمان تجاوز كاران را دوست ندارد.

ض ب ْعد ا ِ ْصل ِ
ِيب ِّمن
﴿ ﴾٥٦ولا تُ ْف ِس ُدوا فِي ا ْلاَ ْر ِ
احها وا ْد ُعو ُه خ ْوفًا وطم ًعا ۛ ا ِ َّن ر ْحمت اللَّ ِه قر ٌ
ا ْل ُم ْح ِسنِين

و بر زمين بعد از اصالح آن مرتکب فساد نشوید .و او را با ترس و اميدواری نيایش كنيد .بدون شک رحمت

خداوند به نيکوكاران نزدیک است.

﴿ ﴾٥٧و ُهو الَّ ِذي ُي ْر ِس ُل ال ِّرياح ُبشْ ًرا ب ْين يد ْي ر ْحمتِ ِه ۛ حتَّ َٰى اِذا اَقلَّ ْت سحا ًبا ثِقا ًلا ُس ْقنا ُه لِبل ٍد
َّم ِّي ٍت فاَنز ْلنا بِ ِه ا ْلماء فاَخْ ر ْجنا بِ ِه ِمن ُك ِّل الثَّمر ِ
ات ۛ ك َٰذلِك نُخْ ر ُِج ا ْلم ْوت َٰى لعلَّ ُك ْم تذ َّك ُرون
و هم اوست كه بادها را همچون مژده آورانى پيشاپيش (باران) رحمت خویش ميفرستد ،تا چون ابری گران را

بردارد ،آنرا بسوی سرزمين های مرده (یعنى خشک) ميرانيم ،پس بوسيلۀ آن آب را فرو ميریزیم ،و بدین وسيله
از هر ميوه ای بيرون مى آریم .اینچنين مردگانرا (زنده ميسازیم) تا باشد كه شما پند بگيرید.

﴿ ﴾٥٨وا ْلبل ُد ال َّطيِّ ُب يخْ ُر ُج نباتُ ُه بِ ِا ْذ ِن ربِّ ِه ۛ والَّ ِذي خ ُبث لا يخْ ُر ُج اِلَّا ن ِكدًا ۛ ك َٰذلِك نُص ِّر ُف
ا ْلاي ِ
ات لِق ْو ٍم يشْ ُك ُرون

زمين پاک (یعنى صالح الزراعه) ،رستنىِ آن به اذن پروردگار ميروید .و آنکه ناپاک (یعنى شوره زار) باشد ،از آن
جز گياه ناچيز و بى ارزشى نميروید .بدین ترتيب ما آیات را به گروهى كه سپاسگزار اند بيان ميکنيم.

اف عل ْي ُك ْم
وحا اِل َٰى ق ْو ِم ِه فقال يا ق ْو ِم ا ْع ُب ُدوا اللَّه ما ل ُكم ِّم ْن اِل َٰ ٍه غ ْي ُر ُه اِنِّي اَخ ُ
﴿ ﴾٥٩لق ْد اَ ْرس ْلنا نُ ً
عذاب ي ْو ٍم ع ِظي ٍم
بيگمان نوح را بسوی مردم او فرستادیم ،پس گفت « :ای مردم من ،خدا را بپرستيد ،شما را جز او معبودی

نيست .واقعاً من بر شما از عذاب روز بزرگى ميترسم! »

﴿ ﴾٦٠قال ا ْلملاُ ِمن ق ْو ِم ِه اِنَّا لنراك فِي ضل ٍ
ال ُّمبِينٍ

كالن شوندگان قوم او گفتند « ما ترا بيگمان در گمراهى واضح ميبينيم» .

﴿ ﴾٦١قال يا ق ْومِ ل ْيس بِي ضلال ٌة ول َٰ ِكنِّي ر ُسو ٌل ِّمن َّر ِّب ا ْلعال ِمين

او گفت « :ای مردم من ،گمراهى بمن وجود ندارد ،و (برعکس) من پيامبری ام از جانب پروردگار جهانيان! »

﴿ ﴾٦٢اُبلِّ ُغ ُك ْم رِسال ِ
ات ربِّي واَنص ُح ل ُك ْم واَ ْعل ُم ِمن اللَّ ِه ما لا ت ْعل ُمون

بشما پيام های پروردگار خود را ميرسانم ،شما را نصيحت ميکنم ،و از جانب خدا چيزی را ميدانم كه شما

نميدانيد.

﴿ ﴾٦٣اَوع ِج ْب ُت ْم اَن جاء ُك ْم ِذ ْك ٌر ِّمن َّربِّ ُك ْم عل َٰى ر ُج ٍل ِّمن ُك ْم لِ ُين ِذر ُك ْم و لِتتَّ ُقوا ولعلَّ ُك ْم تُ ْرح ُمون

آیا ازین در شگفت شدید كه برای شما پيامى از جانب پروردگار شما توسط انسانى از ميان خود شما آمده است؟

تا شما را برحذر سازد و تا بترسيد و تا باشد كه مورد رحمت قرار گيرید؟!

﴿ ﴾٦٤فك َّذبُو ُه فاَنج ْينا ُه والَّ ِذين مع ُه فِي ا ْل ُف ْل ِك واَ ْغر ْقنا الَّ ِذين ك َّذبُوا بِاياتِنا ۛ اِنَّ ُه ْم كانُوا ق ْو ًما
ع ِمين

اما ایشان او را تکذیب كردند ،پس ما او و كسانى را كه در كشتى با او بودند نجات دادیم ،و كسانيرا كه آیات ما را

تکذیب كردند غرق ساختيم .ایشان واقعاً مردمى نابينا بودند.

﴿ ﴾٦٥و اِل َٰى عا ٍد اَخا ُه ْم ُهو ًدا ۛ قال يا ق ْو ِم ا ْع ُب ُدوا اللَّه ما ل ُكم ِّم ْن اِل َٰ ٍه غ ْي ُر ُه ۛ اَفلا ت َّتقُون

و بقوم عاد برادر شان هود را (فرستادیم) ،او گفت « :ای مردم من ،خداوند را پرستش كنيد ،جز او برای شما
معبودی دیگر نيست .آیا (از خدا) نميترسيد؟ »

﴿ ﴾٦٦قال ا ْلملاُ الَّ ِذين كف ُروا ِمن ق ْو ِم ِه اِنَّا لنراك فِي سفاه ٍة و اِنَّا لن ُظنُّك ِمن ا ْلكا ِذبِين

كالن شوندگان كافران از قوم او گفتند « :ما ترا در بى خردی مى بينيم ،و ما ترا از زمرۀ دروغگویان ميپنداریم» .

﴿ ﴾٦٧قال يا ق ْومِ ل ْيس بِي سفاه ٌة ول َٰ ِكنِّي ر ُسو ٌل ِّمن َّر ِّب ا ْلعال ِمين

او گفت « :ای مردم من ،من بى خرد نيستم ،بلکه پيامبری از جانب پروردگار جهانيان ام» .

ات ربِّي واَنا ل ُك ْم ن ِ
﴿ ﴾٦٨اُبلِّ ُغ ُك ْم رِسال ِ
ين
اص ٌح اَ ِم ٌ

برای شما پيام های پروردگارم را ميرسانم ،و من به شما نصيحتگری قابل اعتماد هستم.

﴿ ﴾٦٩اَوع ِج ْب ُت ْم اَن جاء ُك ْم ِذ ْك ٌر ِّمن َّربِّ ُك ْم عل َٰى ر ُج ٍل ِّمن ُك ْم لِ ُين ِذر ُك ْم ۛ وا ْذ ُك ُروا ا ِ ْذ جعل ُك ْم ُخلفاء
وح وزاد ُك ْم فِي ا ْلخ ْلقِ ب ْسط ًة ۛ فا ْذ ُك ُروا الاء اللَّ ِه لعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحون
ِمن ب ْع ِد ق ْو ِم نُ ٍ
آیا ازین در شگفت شدید كه برای شما پيامى از جانب پروردگار شما توسط انسانى از (قوم) خود شما آمده است

تا شما را بترساند؟ بياد آرید هنگامى را كه شما را بعد از قوم نوح جانشين گردانيد ،و برای شما در آفرینش
فزونى داد (یعنى در ميان مردم ،شما را قد بلند عنایت فرمود) .پس نعمت های خدا را بياد آرید تا باشد كه
رستگار شوید» .

﴿ ﴾٧٠قالُوا اَ ِج ْئتنا لِن ْع ُبد اللَّه و ْحد ُه ونذر ما كان ي ْع ُب ُد اباؤُنا ۛ فاْتِنا بِما ت ِعدُنا اِن كُنت ِمن
الصا ِدقِين
َّ

آنها گفتند « :آیا تو نزد ما آمده ای تا ما خدا را بيگانگى بپرستيم ،و آنچه را پدران ما ميپرستيدند ترک كنيم؟
پس بر ما همان (عذابى) را بياور كه ما را به آن تهدید ميکنى ،اگر راست ميگویى! »

س وغض ٌب ۛ اَتُجا ِدلُوننِي فِي اَ ْسما ٍء س َّم ْي ُت ُموها اَن ُت ْم
﴿ ﴾٧١قال ق ْد وقع عل ْي ُكم ِّمن َّربِّ ُك ْم ر ِْج ٌ
وابا ُؤكُم َّما ن َّزل اللَّ ُه بِها ِمن ُس ْلط ٍان ۛ فانت ِظ ُروا اِنِّي مع ُكم ِّمن ا ْل ُمنت ِظرِين

گفت « :حقا كه به شما از جانب پروردگار شما عذاب و غضبى واقع شد .آیا با من در بارۀ نام های (معبودان نام
نهادی) مجادله ميکنيد كه شما و پدران شما نامگذاری كرده اید؟! (در حاليکه) خداوند برای اینکار شما دليلى
نفرستاده است .پس انتظار بکشيد ،من (نيز) با شما از منتظرانم» .

﴿ ﴾٧٢فاَنج ْينا ُه والَّ ِذين مع ُه بِر ْحم ٍة ِّمنَّا وقط ْعنا دابِر الَّ ِذين ك َّذبُوا بِاياتِنا ۛ وما كانُوا ُم ْؤ ِمنِين

پس او و كسانى را كه با وی بودند برحمت خویش نجات دادیم ،و كسانى را كه نشانه های ما را تکذیب كرده و

ایمان نياورده بودند ریشه كن ساختيم.

﴿ ﴾٧٣و اِل َٰى ث ُمود اَخا ُه ْم صالِ ًحا ۛ قال يا ق ْو ِم ا ْع ُب ُدوا اللَّه ما ل ُكم ِّم ْن اِل َٰ ٍه غ ْي ُر ُه ۛ ق ْد جاء ْت ُكم ب ِّين ٌة
ض اللَّ ِه ۛ ولا تم ُّسوها بِ ُسو ٍء فياْ ُخذ ُك ْم
ِّمن َّربِّ ُك ْم ۛ َٰه ِذ ِه ناق ُة اللَّ ِه ل ُك ْم اي ًة ۛ فذ ُروها تاْ ُك ْل فِي اَ ْر ِ
اب اَلِي ٌم
عذ ٌ

و بسوی قوم ثمود برادرشان صالح را (فرستادیم .او) گفت « :ای مردم من ،خداوند را پرستش كنيد! جز او برای
شما معبودی نيست .حقا كه برای شما دليلى آشکار از جانب پروردگار شما آمده است .این ناقۀ { }۱خداوند
برای شما نشانه ای است ،پس آنرا بگذارید تا در زمين خدا بچرد و به آن آسيبى نرسانيد ،ورنه عذاب دردناک
شما را ميگيرد» .
{ }۱ماده شتر ؛

ض ت َّت ِخ ُذون ِمن ُس ُهولِها ق ُُصو ًرا
﴿ ﴾٧٤وا ْذ ُك ُروا ا ِ ْذ جعل ُك ْم ُخلفاء ِمن ب ْع ِد عا ٍد وب َّواَ ُك ْم فِي ا ْلاَ ْر ِ
ض ُم ْف ِس ِدين
وت ْن ِحتُون ا ْل ِجبال بُ ُيو ًتا ۛ فا ْذ ُك ُروا الاء اللَّ ِه ولا ت ْعث ْوا فِي ا ْلاَ ْر ِ
و بياد آورید هنگاميرا كه شما را بعد از عاد جانشين گردانيد ،و شما را در زمينى جای داد كه برای خود از

سرزمين های هموار آن قصرها بسازید و در كوه ها خانه بتراشيد .پس نعمتهای خدا را بياد آرید ،و بروی زمين
به بدی و تبهکاری دست نيازید» .

﴿ ﴾٧٥قال ا ْلملاُ الَّ ِذين ْاست ْكب ُروا ِمن ق ْو ِم ِه لِلَّ ِذين ْاس ُت ْض ِع ُفوا لِم ْن امن ِم ْن ُه ْم اَت ْعل ُمون اَ َّن صالِ ًحا
ُّم ْرس ٌل ِّمن َّربِّ ِه ۛ قالُوا اِنَّا بِما اُ ْر ِسل بِ ِه ُم ْؤ ِمنُون

آن كالن شوندگان از قوم او كه سركشى كرده بودند به محرومان  -برای كسانى از ایشان كه ایمان آورده بودند -

گفتند « :آیا شما ميدانيد كه واقعاً صالح از جانب پروردگار خویش پيامبر است؟ » آنها گفتند « :ما واقعاً به آنچه
به او فرستاده شده ایمان داریم» .

﴿ ﴾٧٦قال الَّ ِذين ْاست ْكب ُروا اِنَّا بِالَّ ِذي امن ُتم بِ ِه كافِ ُرون

سركشان گفتند « :واقعاً ما منکر آنچيزی هستيم كه شما به آن اعتقاد دارید» .

﴿ ﴾٧٧فعق ُروا ال َّناقة وعت ْوا ع ْن اَ ْم ِر ربِّ ِه ْم وقالُوا يا صال ِ ُح ا ُْتِنا بِما ت ِعدُنا اِن كُنت ِمن ا ْل ُم ْرسلِين

سپس ایشان آن ماده شتر را پى كردند ،و از امر پروردگار خویش (گستاخانه) سرپيچى كرده گفتند « :ای صالح،

اگر تو واقعاً پيامبری ،آنچه را كه با آن ما را وعيد ميدهى بياور» .

﴿ ﴾٧٨فاَخذ ْت ُه ُم ال َّر ْجف ُة فاَ ْصب ُحوا فِي دارِ ِه ْم جاثِ ِمين

پس ناگهان زلزله ای ایشانرا گرفت ،و ایشان در سپيده دم در داخل خانه های خویش از پای درآمدند.

﴿ ﴾٧٩فتولَّ َٰى ع ْن ُه ْم وقال يا ق ْو ِم لق ْد اَ ْبل ْغ ُت ُك ْم رِسالة ربِّي ونص ْح ُت ل ُك ْم ول َٰ ِكن لَّا تُ ِح ُّبون ال َّن ِ
اص ِحين
درین حال از ایشان روی برگرداند و گفت « :ای قوم من ،بيگمان پيام پروردگار خود را بشما رساندم و شما را
نصيحت كردم ،اما شما نصيحت گران را دوست ندارید! »

﴿ ﴾٨٠ولُو ًطا ا ِ ْذ قال لِق ْو ِم ِه اَتاْتُون ا ْلف ِ
احشة ما سبق ُكم بِها ِم ْن اَح ٍد ِّمن ا ْلعال ِمين

و لوط ،چون به قوم خود گفت « :آیا (چنان) فحشایى را مرتکب ميشوید كه پيش از شما هيچ یک از (مردم)
عالميان آنرا مرتکب نشده است؟ »

﴿ ﴾٨١اِنَّ ُك ْم لتاْتُون ال ِّرجال ش ْهو ًة ِّمن ُد ِ
ون النِّسا ِء ۛ ب ْل اَن ُت ْم ق ْو ٌم ُّم ْس ِرفُون

شما به مردان به شهوت پيش ميشوید ،نه به زنان .شما واقع ًا قومى مسرفى هستيد.

اس يتط َّه ُرون
﴿ ﴾٨٢وما كان جواب ق ْو ِم ِه اِلَّا اَن قالُوا اَخْ ِر ُجو ُهم ِّمن ق ْريتِ ُك ْم ۛ اِنَّ ُه ْم اُن ٌ

جواب قوم او جز این نبود كه بگویند « ایشان (یعنى لوط و پيروان او) را از شهر خود بيرون كنيد .اینها مردمى
اند كه (به تکلف ميخواهند) پاكيزه باشند» .

﴿ ﴾٨٣فاَنج ْينا ُه واَ ْهل ُه اِلَّا ا ْمراَت ُه كان ْت ِمن ا ْلغابِرِين

ما او و خانواده اش را نجات دادیم ،جز همسرش را كه در زمرۀ كسانى بود كه به عقب ماندند.

﴿ ﴾٨٤واَ ْمط ْرنا عل ْي ِهم َّمط ًرا ۛ فان ُظ ْر ك ْيف كان عاقِب ُة ا ْل ُم ْجر ِِمين

و بر ایشان بارانى (از سنگریزه) فرو ریختيم .پس ببين كه آخر كار مجرمان چه بوده است؟!

﴿ ﴾٨٥و اِل َٰى م ْدين اَخا ُه ْم شُ ع ْي ًبا ۛ قال يا ق ْومِ ا ْع ُب ُدوا اللَّه ما ل ُكم ِّم ْن اِل َٰ ٍه غ ْي ُر ُه ۛ ق ْد جاء ْت ُكم ب ِّين ٌة
ض ب ْعد
ِّمن َّربِّ ُك ْم ۛ فاَ ْوفُوا ا ْلك ْيل وا ْل ِميزان ولا ت ْبخ ُسوا ال َّناس اَشْ ياء ُه ْم ولا تُ ْف ِس ُدوا فِي ا ْلاَ ْر ِ
ا ِ ْصل ِ
احها ۛ َٰذلِ ُك ْم خ ْي ٌر لَّ ُك ْم اِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِم ِنين

و به سوی قوم مَدیَن برادر شان شعيب را فرستادیم ،گفت « :ای قوم من ،خدا را پرستش كنيد ،جز او بری شما
معبودی نيست .اكنون برای شما نشانۀ واضحى از پروردگار شما آمد .پس پيمانه و وزن را عادالنه ایفاء كنيد و به
مردم چيزهای شانرا كم مدهيد ،و در روی زمين بعد از اصالح آن فسادی را مرتکب نشوید ،این (كار) برای شما

بهتر است اگر ایمان دارید» .

اط تُ ِ
﴿ ﴾٨٦ولا ت ْق ُع ُدوا بِ ُك ِّل ِصر ٍ
وعدُون وت ُصدُّون عن سبِي ِل اللَّ ِه م ْن امن بِ ِه وت ْبغُونها
ِعو ًجا ۛ وا ْذ ُك ُروا ا ِ ْذ كُن ُت ْم قلِي ًلا فكثَّر ُك ْم ۛ وان ُظ ُروا ك ْيف كان عاقِب ُة ا ْل ُم ْف ِس ِدين

و بر سر هر راهى منشينيد كه مردم را بترسانيد و آنهایى را كه به خدا ایمان آورده اند از راه او بازدارید و آن
(راه) را كج جلوه دهيد .و بياد آرید وقتى را كه شما اندک بودید و (خداوند) شما را بسيار گردانيد ،و ببينيد كه

آخر كار مردم مفسد چگونه شد؟!

اصبِ ُروا حتَّ َٰى ي ْح ُكم اللَّ ُه
﴿ ﴾٨٧و اِن كان طاُِف ٌة ِّمن ُك ْم امنُوا بِالَّ ِذي اُ ْر ِس ْل ُت بِ ِه وطاُِف ٌة لَّ ْم يُ ْؤ ِمنُوا ف ْ
ب ْيننا ۛ و ُهو خ ْي ُر ا ْلحا ِك ِمين

و اگر از شما دسته ای هستند كه به آنچه من به آن فرستاده شده ام ایمان دارند ،و دسته ای (هم هستند) كه

(به آن) ایمان ندارند ،پس صبر كنيد تا خدا در ميان ما حکم كند ،و او بهترین حکم كنندگان است.

============================================================

============================================================
﴿ ﴾٨٨قال ا ْلملاُ الَّ ِذين ْاست ْكب ُروا ِمن ق ْو ِم ِه ل ُنخْ رِجنَّك يا شُ ع ْي ُب والَّ ِذين امنُوا معك ِمن ق ْريتِنا َا ْو
لت ُعو ُد َّن فِي ِملَّتِنا ۛ قال اَول ْو ُكنَّا كارِ ِهين
كالن شوندگان از قوم او كه سركشى كرده بودند ،گفتند « :ای شعيب ،بيگمان تو و كسان مؤمن را كه با تو

هستند از شهر خود بيرون ميرانيم ،یا اینکه شما به آیين ما باز گردید( » .شعيب) گفت « :اگرچه ما ناراضى
باشيم (ما را به این كار وادار ميسازید)؟ »

﴿ ﴾٨٩ق ِد ا ْفتر ْينا على اللَّ ِه ك ِذ ًبا ا ِ ْن ُعدْنا فِي ِملَّتِ ُكم ب ْعد ا ِ ْذ ن َّجانا اللَّ ُه ِم ْنها ۛ وما ي ُكو ُن لنا اَن
نَّ ُعود فِيها ا ِ َّلا اَن يشاء اللَّ ُه ربُّنا ۛ و ِسع ربُّنا ُك َّل ش ْي ٍء ِع ْل ًما ۛ على اللَّ ِه تو َّك ْلنا ۛ ربَّنا ا ْفت ْح ب ْيننا
وب ْين ق ْو ِمنا بِا ْلح ِّق واَنت خ ْي ُر ا ْلفاتِ ِحين
اگر به ملت شما برگردیم ،بعد از آنکه خدا ما را از آن وارهانيد ،حقا كه ما به خداوند دروغ بربسته ایم ،و برای ما

شایسته نيست كه به آن باز گردیم مگر آنکه خدای پروردگار ما خواسته باشد .پروردگار ما از روی علم به همه
چيز احاطه كرده است .بر خدا توكل كردیم .ای پروردگار ما ،ميان ما و قوم ما به حق فيصله كن ،و تو بهترین
فيصله كنندگانى!

﴿ ﴾٩٠وقال ا ْلملاُ الَّ ِذين كف ُروا ِمن ق ْو ِم ِه لئِنِ اتَّب ْع ُت ْم شُ ع ْي ًبا اِنَّ ُك ْم ا ِ ًذا لَّخ ِاس ُرون

و كالن شوندگانى از قوم او كه كافر شده بودند گفتند « :اگر شما شعيب را پيروی كنيد بيگمان زیانکار ميشوید.

»

﴿ ﴾٩١فاَخذ ْت ُه ُم ال َّر ْجف ُة فاَ ْصب ُحوا فِي دارِ ِه ْم جاثِ ِمين

پس زلزله ایشان را گرفت ،و ایشان در سپيده دم در داخل خانه های خویش از پای درآمدند.

﴿ ﴾٩٢الَّ ِذين ك َّذبُوا شُ ع ْي ًبا كاَن لَّ ْم يغْن ْوا فِيها ۛ الَّ ِذين ك َّذبُوا شُ ع ْي ًبا كانُوا ُه ُم ا ْلخ ِاسرِين

مردميکه شعيب را تکذیب ميکردند (طوری نابود شدند كه) گویى هرگز در آن خانه ها سکونت نکرده اند ،آنهایى

كه شعيب را تکذیب ميکردند از زیانکاران بودند.

﴿ ﴾٩٣فتولَّ َٰى ع ْن ُه ْم وقال يا ق ْو ِم لق ْد اَ ْبل ْغ ُت ُك ْم رِسال ِ
ات ربِّي ونص ْح ُت ل ُك ْم ۛ فك ْيف اس َٰى عل َٰى
ق ْو ٍم كافِرِين

پس (شعيب) از ایشان روی برگردانيد و گفت « :ای قوم من ،بيگمان من پيامهای پروردگار خود را بشما رساندم
و شما را نصيحت كردم ،پس چگونه بر مردم تأسف خورم؟! »

الض َّرا ِء لعلَّ ُه ْم ي َّض َّر ُعون
﴿ ﴾٩٤وما اَ ْرس ْلنا فِي ق ْري ٍة ِّمن نَّبِ ٍّي اِلَّا اَخ ْذنا اَ ْهلها بِا ْلباْسا ِء و َّ

و ما هيچ پيامبری را به شهری نفرستادیم مگر آنکه اهل آن (شهر) را به سختى و رنج گرفتار كردیم ،تا باشد كه

ایشان تضرع كنند.

الس َّراءُ فاَخ ْذنا ُهم
س اباءنا َّ
الض َّرا ُء و َّ
﴿ ﴾٩٥ثُ َّم ب َّد ْلنا مكان َّ
السيِّئ ِة ا ْلحسنة حتَّ َٰى عفوا َّوقالُوا ق ْد م َّ
بغْت ًة و ُه ْم لا يشْ ُع ُرون

سپس ما به ایشان بجای ناراحتى آرامش دادیم تا آنکه نمو كردند (یعنى بسيار شدند) .و گفتند « پدران ما (نيز)
به رنج و راحت مواجه شدند » .سپس ایشانرا ناگهان گرفتيم ،و (خطری را كه متوجه) ایشان (بود) درک

نميکردند.

﴿ ﴾٩٦ول ْو اَ َّن اَ ْهل ا ْلقُرىَٰ ام ُنوا واتَّق ْوا لفت ْحنا عل ْي ِهم برك ٍ
ض ول َٰ ِكن ك َّذبُوا
السما ِء وا ْلاَ ْر ِ
ات ِّمن َّ
فاَخ ْذنا ُهم بِما كانُوا ي ْك ِس ُبون

اگر مردم (این) شهرها ایمان مى آوردند و پرهيزگاری ميکردند ،ما واقعاً بر آنها دروازه های بركات را از آسمان و

زمين ميکشادیم .ولى (چون حق را) تکذیب كردند پس ایشانرا در برابر اعمالى كه مرتکب شدند گرفتار كردیم.

﴿ ﴾٩٧اَفاَ ِمن اَ ْه ُل ا ْلقُرىَٰ اَن ياْتِي ُهم باْ ُسنا بيا ًتا و ُه ْم ناُ ِ ُمون

آیا مردم (این) شهرها (ازین) ایمن شدند كه در شبهنگام كه ایشان خفته باشند عذاب ما بسر وقت شان برسد؟!

﴿ ﴾٩٨اَواَ ِمن اَ ْه ُل ا ْلقُرىَٰ اَن ياْتِي ُهم باْ ُسنا ُض ًحى و ُه ْم ي ْلع ُبون

آیا مردم (این) شهرها (ازین) ایمن شدند كه در چاشتگاهان كه ایشان (بى باكانه) به بازی مشغولند ،عذاب ما

بسر وقت شان برسد؟!

﴿ ﴾٩٩اَفاَ ِمنُوا م ْكر اللَّ ِه ۛ فلا ياْم ُن م ْكر اللَّ ِه ا ِ َّلا ا ْلق ْو ُم ا ْلخ ِاس ُرون

آیا از (گرفتار شدن خویش به) تدبير خدا ایمنند؟! در حاليکه از (گرفتار شدن خویش به) تدیبر خداوند جز مردم

زیانکار (كه چنين مى انگارند) كسى ایمن بوده نميتواند.

﴿ ﴾١٠٠اَول ْم ي ْه ِد لِلَّ ِذين ي ِرثُون ا ْلا َ ْرض ِمن ب ْع ِد اَ ْهلِها اَن لَّ ْو نشاءُ اَص ْبنا ُهم بِ ُذنُو بِ ِه ْم ۛ ون ْطب ُع عل َٰى
قُلُو بِ ِه ْم ف ُه ْم لا ي ْسم ُعون

آیا برای كسانيکه زمين را بعد از صاحبان (سابق) آن به ميراث ميگيرند این واضح نشده است كه اگر ما
بخواهيم،ایشانرا بگناهان شان ميگيریم و بر دلهای شان مهر مى زنيم؟! پس ایشان هرگز نميشنوند؟!

ُص عل ْيك ِم ْن اَنباُِها ۛ ولق ْد جاء ْت ُه ْم ُر ُسلُ ُهم بِا ْلب ِّين ِ
ات فما كانُوا لِ ُي ْؤ ِمنُوا بِما
﴿ ﴾١٠١تِ ْلك ا ْلقُرىَٰ نق ُّ
ك َّذبُوا ِمن ق ْب ُل ۛ ك َٰذلِك ي ْطب ُع اللَّ ُه عل َٰى قُلُ ِ
وب ا ْلكافِرِين
این چني ن بود (حال) این شهرها كه ما برخى از رویدادهای آنرا بتو بازگو ميکنيم .پيامبران شان ،بيگمان ،به

ایشان با نشانه های روشن آمدند .اما آنها بآنچه قبالً (آنرا) تکذیب كرده بودند ایمان نمى آوردند .به این ترتيب
خداوند بر دلهای كافران مهر مينهد.

﴿ ﴾١٠٢وما وج ْدنا لِاَكْث ِر ِهم ِّم ْن ع ْه ٍد ۛ و اِن وجدْنا اَكْثر ُه ْم لف ِاس ِقين

در بيشتر این مردم (پابندیى به) عهد نيافتيم ،و بيشتر ایشانرا واقعاً فاسق یافتيم.

﴿ ﴾١٠٣ثُ َّم بع ْثنا ِمن ب ْع ِد ِهم ُّموس َٰى بِاياتِنا اِل َٰى فِ ْرع ْون وملئِ ِه فظل ُموا بِها ۛ فان ُظ ْر ك ْيف كان عاقِب ُة
ا ْل ُم ْف ِس ِدين
سپس موسى را بعد از ایشان با نشانه های خود به فرعون و كالن شوندگان قوم او فرستادیم ،اما ایشان آن

(نشانه) ها را (ظالمانه) رد كردند .پس بنگر (كه) آخر كار فساد پيشگان چگونه بود؟!

﴿ ﴾١٠٤وقال ُموس َٰى يا فِ ْرع ْو ُن اِنِّي ر ُسو ٌل ِّمن َّر ِّب ا ْلعال ِمين

و موسى گفت « :ای فرعون ،بيگمان من پيامبری ام از جانب پروردگار جهانيان» .

يق عل َٰى اَن لَّا اَقُول على اللَّ ِه اِلَّا ا ْلح َّق ۛ ق ْد ِج ْئ ُت ُكم بِب ِّين ٍة ِّمن َّربِّ ُك ْم فاَ ْر ِس ْل م ِعي بنِي
﴿ ﴾١٠٥ح ِق ٌ
ا ِ ْسراُِيل

سزاوار آنم كه در بارۀ خداوند جز حق (چيزی) نگویم ،برای شما از جانب پروردگار شما نشانۀ واضحى را آورده ام.

پس بنى اسرائيل را با من بفرست.

الصا ِدقِين
﴿ ﴾١٠٦قال اِن كُنت ِج ْئت بِاي ٍة فاْ ِت بِها اِن كُنت ِمن َّ

(فرعون) گفت « :اگر تو واقعاً با نشانه ای آمده یى( ،پس) آنرا بياور ،اگر تو از (زمرۀ) راستگویانى» .

ين
﴿ ﴾١٠٧فاَ ْلق َٰى عصا ُه ف ِاذا ِهي ثُ ْعبا ٌن ُّم ِب ٌ

آنگاه (موسى) عصای خویش را انداخت و در دم اژدهایى آشکارا گردید.

﴿ ﴾١٠٨ونزع يد ُه ف ِاذا ِهي ب ْيضا ُء لِل َّن ِاظرِين

و دست خود را (از آستين) برآورد ،و در دم برای بينندگان سفيد (درخشنده) بود.

﴿ ﴾١٠٩قال ا ْلملاُ ِمن ق ْو ِم فِ ْرع ْون ا ِ َّن َٰهذا لس ِ
اح ٌر علِي ٌم

كالن شوندگان قوم فرعون گفتند « :این (شخص) واقعاً ساحر ماهری است» .

﴿ ﴾١١٠يُرِي ُد اَن يُخْ رِج ُكم ِّم ْن اَ ْر ِض ُك ْم ۛ فماذا تاْ ُم ُرون

ميخواهد شما را از زمين شما بيرون كند ،پس شما چه مشوره ميدهيد؟!

﴿ ﴾١١١قالُوا اَ ْر ِج ْه واَخا ُه واَ ْر ِس ْل فِي ا ْلمداُِنِ ح ِاشرِين

گفتند( « :كار) او و برادرش را به تعویق انداز ،و گردآورندگان را به شهرها بفرست» .

﴿ ﴾١١٢ياْتُوك بِ ُك ِّل س ِ
اح ٍر علِي ٍم

تا برای تو همه جادوگران ماهر را بياورند.

السحر ُة فِ ْرع ْون قالُوا ا ِ َّن لنا لا َ ْج ًرا اِن ُكنَّا ن ْح ُن ا ْلغالِبِين
﴿ ﴾١١٣وجاء َّ

جادوگران نزد فرعون آمدند (و) گفتند « :آیا برای ما مزد (مناسبى) است اگر ما غالب شویم؟ »

﴿ ﴾١١٤قال نع ْم و اِنَّ ُك ْم ل ِمن ا ْل ُمق َّر بِين

(فرعون) گفت « :بلى ،و (عالوه بر آن) شما از مقربانيد» .

﴿ ﴾١١٥قالُوا يا ُموس َٰى ا ِ َّما اَن تُ ْل ِقي و ا ِ َّما اَن نَّ ُكون ن ْح ُن ا ْل ُم ْل ِقين
گفتند « :ای موسى ،آیا (در اول بار) تو مى افگنى یا ما بيفگنيم؟ »

س و ْاست ْره ُبو ُه ْم وجاءُوا بِ ِس ْح ٍر ع ِظي ٍم
﴿ ﴾١١٦قال اَ ْل ُقوا ۛ فل َّما اَ ْلق ْوا سح ُروا اَ ْع ُين النَّا ِ

(موسى) گفت « :شما بيفگنيد » .پس چون ایشان (بساط جادوگری خود را) انداختند ،چشم های مردم را جادو
كردند و ایشانرا ترساندند و جادویى بزرگ آوردند.

﴿ ﴾١١٧واَ ْوح ْينا اِل َٰى ُموس َٰى اَ ْن اَ ْلقِ عصاك ۛ ف ِاذا ِهي ت ْلق ُف ما ياْفِ ُكون

و به موسى وحى كردیم كه « (اكنون) عصای خود را بينداز ،و در دم همه فریبکاریهای شان را (در كام خود) فرو
ميبرد» .

﴿ ﴾١١٨فوقع ا ْلح ُّق وبطل ما كانُوا ي ْعملُون

به این ترتيب حق آشکار شد ،و هر آنچه ایشان (سربراه) كرده بودند همه باطل گردید.

﴿ ﴾١١٩ف ُغلِ ُبوا ُهنالِك وانقل ُبوا ص ِاغرِين

پس فرعونيان در آن هنگام مغلوب گردیدند و ذليل و كوچک شدند.

السحر ُة س ِ
اج ِدين
﴿ ﴾١٢٠واُ ْل ِقي َّ
و جادوگران به سجده افتادند.

﴿ ﴾١٢١قالُوا امنَّا بِر ِّب ا ْلعال ِمين

گفتند « :ما به پروردگار جهانيان ایمان آوردیم» .

﴿ ﴾١٢٢ر ِّب ُموس َٰى وها ُرون

(به) پروردگار موسى و هارون.

﴿ ﴾١٢٣قال فِ ْرع ْو ُن امن ُتم بِ ِه ق ْبل اَ ْن اذن ل ُك ْم ۛ ا ِ َّن َٰهذا لم ْك ٌر َّمك ْرتُ ُمو ُه فِي ا ْلم ِدين ِة لِ ُتخْ ِر ُجوا ِم ْنها
اَ ْهلها ۛ فس ْوف ت ْعل ُمون

فرعون گفت « :آیا پيش ازین كه من به شما اجازه بدهم به او ایمان آوردید؟ یقين ًا این نيرنگى است كه شما آنرا
درین شهر طرح كرده اید تا مردم آنرا از آن بيرون رانيد .بزودی (نتيجۀ كار خویش را) درخواهيد یافت! »

﴿ ﴾١٢٤لاُقطِّع َّن اَ ْي ِدي ُك ْم واَ ْر ُجل ُكم ِّم ْن ِخل ٍ
اف ثُ َّم لاُصلِّبنَّ ُك ْم اَ ْجم ِعين

بيگمان من دست ها و پاهای شما را از جانب مخالف (یعنى دست راست و پای چپ ،یا دست چپ و پای راست)

ميبرم ،و سپس همۀ شما را بدار ميزنم.

﴿ ﴾١٢٥قالُوا اِنَّا اِل َٰى ربِّنا ُمنقلِ ُبون

(آنها) گفتند « :ما بيگمان به پروردگار خود باز ميگردیم» .

﴿ ﴾١٢٦وما تن ِق ُم ِمنَّا ا ِ َّلا اَ ْن ام َّنا بِاي ِ
ات ربِّنا ل َّما جاءتْنا ۛ ربَّنا اَ ْف ِر ْغ عل ْينا ص ْب ًرا وتوفَّنا ُم ْسلِ ِمين

و تو از ما بد نميدانى مگر این كه ما به نشانه های پروردگار خود  -چون به ما رسيد  -ایمان آوردیم .ای پروردگار
ما ،بر ما شکيبایى فرو ریز و ما را مسلمان بميران!

ض ويذرك والِهتك ۛ قال
﴿ ﴾١٢٧وقال ا ْلملاُ ِمن ق ْومِ فِ ْرع ْون اَتذ ُر ُموس َٰى وق ْوم ُه ل ِ ُي ْف ِس ُدوا فِي ا ْلاَ ْر ِ
س ُنقتِّ ُل اَ ْبناء ُه ْم ون ْست ْحيِي نِساء ُه ْم و اِنَّا ف ْوق ُه ْم قا ِه ُرون

كالن شوندگان از قوم فرعون گفتند « :آیا تو موسى و قوم او را مى گذاری تا در روی زمين فسادپيشگى كنند و

تو و معبودان ترا ترک گویند؟ » گفت « :بزودی پسران ایشانرا ميکشيم و زنان ایشانرا زنده نگهميداریم ،و واقعاً ما
بر ایشان غالبيم» .

اصبِ ُروا ۛ ا ِ َّن ا ْلا َ ْرض لِلَّ ِه يُورِثُها من يشا ُء ِم ْن
﴿ ﴾١٢٨قال ُموس َٰى لِق ْو ِم ِه ْاست ِعي ُنوا بِاللَّ ِه و ْ
ِعبا ِد ِه ۛ وا ْلعاقِب ُة لِ ْل ُمتَّ ِقين

موسى به قوم خود گفت « :از خداوند یاری بجویيد و شکيبا باشيد ،بيگمان زمين از آن خدا است ،هر كه را از
بندگان خود كه خواهد وارث آن ميسازد ،و آخر كار از آن پرهيزگاران است» .

﴿ ﴾١٢٩قالُوا اُو ِذينا ِمن ق ْب ِل اَن تاْتِينا و ِمن ب ْع ِد ما ِج ْئتنا ۛ قال عس َٰى ربُّ ُك ْم اَن يُ ْهلِك ع ُد َّو ُك ْم
ض فين ُظر ك ْيف ت ْعملُون
وي ْستخْ لِف ُك ْم فِي ا ْلا َ ْر ِ

گفتند « :اذیت شدیم پيش از آنکه نزد ما بيایى ،و (نيز) بعد از آنکه بسوی ما آمدی » .گفت « :شاید پروردگار
شما دشمن شما را نابود كند و شما را در زمين جانشين سازد ،تا آشکار گرداند كه شما چگونه رفتار ميکنيد» .

ص ِّمن الثَّمر ِ
ات لعلَّ ُه ْم ي َّذ َّك ُرون
السنِين ون ْق ٍ
﴿ ﴾١٣٠ولق ْد اَخ ْذنا ال فِ ْرع ْون بِ ِّ

ما بيگمان قوم فرعون را به خشکسالى ها و كمبود ميوه ها مجازات كردیم تا باشد كه ایشان پند گيرند.

﴿ ﴾١٣١ف ِاذا جاء ْت ُه ُم ا ْلحسن ُة قالُوا لنا َٰه ِذ ِه ۛ و اِن تُ ِص ْب ُه ْم س ِّيئ ٌة ي َّط َّي ُروا بِ ُموس َٰى ومن َّمع ُه ۛ اَلا
اِنَّما طاُ ِ ُر ُه ْم ِعند اللَّ ِه ول َٰ ِك َّن اَكْثر ُه ْم لا ي ْعل ُمون

پس چون به ایشان خوبيى (یعنى رفاهيتى) ميرسيد ،ميگفتند « این از (خوبى) ماست » .و چون به ایشان بدیى
(یعنى سختيى) ميرسيد ،به موسى و همراهانش بدفالى ميزدند .هان ،بيگمان بدفالى شان (كه از اعمال خود
شان سرچشمه گرفته است) نزد خداوند است ،اما بيشتر ایشان نمى دانند.

﴿ ﴾١٣٢وقالُوا م ْهما تاْتِنا بِ ِه ِم ْن اي ٍة لِّت ْسحرنا بِها فما ن ْح ُن لك بِ ُم ْؤ ِمنِين

و گفتند « :هر آنچه از نشانه (ها) را كه تو به ما بياوری ،تا ما را به آن جادو كنى ،هرگز بتو ایمان نمى آوریم» .

ات ُّمف َّصل ٍ
الضفا ِدع والدَّم اي ٍ
ات ف ْاست ْكب ُروا وكانُوا
﴿ ﴾١٣٣فاَ ْرس ْلنا عل ْي ِه ُم الطُّوفان وا ْلجراد وا ْل ُق َّمل و َّ
ق ْو ًما ُّم ْجر ِِمين
پس بر ایشان طوفان ،ملخ ،شبش ،بقه ها و خون را بحيث نشانه های مفصلى فرستادیم ،ولى آنها سركشى

كردند ،و مردمى بودند گناهکار.

﴿ ﴾١٣٤ول َّما وقع عل ْي ِه ُم ال ِّر ْج ُز قالُوا يا ُموسى ا ْد ُع لنا ربَّك بِما ع ِهد ِعندك ۛ لئِن كش ْفت عنَّا
ال ِّر ْجز ل ُن ْؤ ِمن َّن لك ول ُن ْر ِسل َّن معك بنِي ا ِ ْسراُِيل

و چون برایشان عذاب نازل شد ،گفتند « :ای موسى ،به پروردگار خود به اساس وعده ای كه بتو كرده است برای
ما دعا كن .اگر تو از ما عذاب را دفع كنى ،ما براستى به تو ایمان مى آوریم ،و با تو بنى اسرائيل را ميفرستيم» .

﴿ ﴾١٣٥فل َّما كش ْفنا ع ْن ُه ُم ال ِّر ْجز اِل َٰى اَجلٍ ُهم بالِغُو ُه اِذا ُه ْم ين ُكثُون

اما چون از ایشان عذاب را تا مدت معينى كه آنرا به سر ميرسانيدند دفع كردیم ،ناگهان خود (عهد خویش) را

ميشکستند.

﴿ ﴾١٣٦فانتق ْمنا ِم ْن ُه ْم فاَ ْغر ْقنا ُه ْم فِي ا ْلي ِّم بِاَنَّ ُه ْم ك َّذبُوا بِاياتِنا وكانُوا ع ْنها غافِلِين

لذا از ایشان انتقام گرفتيم و ایشانرا بدریا غرق كردیم ،از سبب آنکه آیات ما را تکذیب كردند و از آن غافل بودند.

ض ومغارِبها الَّتِي باركْنا فِيها ۛ وت َّم ْت
﴿ ﴾١٣٧واَ ْور ْثنا ا ْلق ْوم الَّ ِذين كانُوا ُي ْست ْضعفُون مشارِق ا ْلاَ ْر ِ
كلِم ُت ربِّك ا ْل ُح ْسن َٰى عل َٰى بنِي ا ِ ْسراُِيل بِما صب ُروا ۛ ود َّم ْرنا ما كان ي ْصن ُع فِ ْرع ْو ُن وق ْو ُم ُه وما
كانُوا ي ْعرِشُ ون

و ما به مردمى كه محروم بودند مناطق شرقى و غربى زمينى را كه در آن بركت نهادیم بميراث دادیم ،به وعدۀ
نيک پروردگار تو برای بنى اسرائيل وفا شد ،به سبب آنکه شکيبایى ورزیدند ،و آنچه فرعون و قوم او ساخته و

آنچه برافراشته بودند (همه را) ویران گردانيدیم.

﴿ ﴾١٣٨وجاو ْزنا بِبنِي ا ِ ْسراُِيل ا ْلب ْحر فاَت ْوا عل َٰى ق ْو ٍم ي ْع ُكفُون عل َٰى اَ ْصنا ٍم لَّ ُه ْم ۛ قالُوا يا ُموسى
اجعل لَّنا اِل َٰ ًها كما ل ُه ْم الِه ٌة ۛ قال اِنَّ ُك ْم ق ْو ٌم ت ْجهلُون
ْ

و بنى اسرائيل را از دریا گذرانيدیم .پس چون ایشان به مردمى برخوردند كه مجاور بتان خویش بودند ،گفتند« :
ای موسى ،برای ما (نيز) معبودی بساز مانند اینکه ایشان معبودانى دارند( » .موسى) گفت « :واقعاً شما مردمى
هستيد كه جهالت ميورزید» .

﴿ ﴾١٣٩ا ِ َّن َٰه ُؤلا ِء ُمت َّب ٌر َّما ُه ْم فِي ِه وب ِاط ٌل َّما كانُوا ي ْعملُون

حقا كه این (مردم) با همه چيزهایيکه به آن سروكار دارند نابود شدنى است ،و باطل است كار (یعنى بت

پرستيى) كه ایشان انجام ميدادند.

﴿ ﴾١٤٠قال اَغ ْير اللَّ ِه اَ ْب ِغي ُك ْم اِل َٰ ًها و ُهو ف َّضل ُك ْم على ا ْلعال ِمين

(وی به ادامۀ سخنان خود) گفت « :آیا برای شما جز خدا معبود (دیگر) بجویم در حاليکه او شما را بر همه
جهانيان فضيلت داده است؟! »

﴿ ﴾١٤١و ا ِ ْذ اَنج ْيناكُم ِّم ْن ا ِل فِ ْرع ْون ي ُسو ُمون ُك ْم ُسوء ا ْلعذ ِ
اب ۛ ُيقتِّلُون اَ ْبناء ُك ْم وي ْست ْح ُيون
نِساء ُك ْم ۛوفِي َٰذلِ ُكم بلاءٌ ِّمن َّربِّ ُك ْم ع ِظي ٌم

و بياد آرید هنگامى را كه شما را از قوم فرعون نجات دادیم ،كه شما را پيوسته به بدترین طریقه ها شکنجه
ميکردند؛ پسران شما را قتل عام ميکردند و زنان شما را زنده ميگذاشتند .و در آن از طرف پروردگار شما

آزمایشى بزرگ بود.

ات ربِّ ِه اَ ْرب ِعين ل ْيل ًة ۛ وقال ُموس َٰى
﴿ ﴾١٤٢وواعدْنا ُموس َٰى ثلاثِين ل ْيل ًة واَتْم ْمناها بِعشْ ٍر فت َّم ِميق ُ
لِاَ ِخي ِه ها ُرون اخْ لُ ْفنِي فِي ق ْو ِمي واَ ْصلِ ْح ولا ت َّتبِ ْع سبِيل ا ْل ُم ْف ِس ِدين

برای موسى سى شب را ميعاد گذاشتيم و آن را با ده روز (دیگر) تمام كردیم ،پس ميعاد پروردگارش چهل شب
كامل شد ،و موسى به برادرش هارون گفت « :در ميان قوم من جانشين من شو و (امور ایشان را) اصالح كن و
راه فسادكاران را پيروی مکن» .

﴿ ﴾١٤٣ول َّما جاء ُموس َٰى لِ ِميقاتِنا وكلَّم ُه ربُّ ُه قال ر ِّب اَرِ نِي اَن ُظ ْر اِل ْيك ۛ قال لن ترانِي ول َٰ ِكنِ ان ُظ ْر
اِلى ا ْلجب ِل فاِ ِن ْاستق َّر مكان ُه فس ْوف ترانِي ۛ فل َّما تجلَّ َٰى ربُّ ُه لِ ْلجب ِل جعل ُه دكًّا وخ َّر ُموس َٰى
ص ِعقًا ۛفل َّما اَفاق قال ُس ْبحانك تُ ْب ُت اِل ْيك واَنا اَ َّو ُل ا ْل ُم ْؤ ِمنِين

وقتيکه موسى به وعده گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن زد( ،موسى) گفت « :ای پروردگارم( ،خود را) بمن

نشان ده تا بسوی تو نظر كنم( » .خداوند) گفت « :تو مرا نمى بينى و ليکن بسوی كوه نظر كن ،اگر بجای خود
قرار گرفت پس مرا خواهى دید » .وقتيکه پروردگار او بر كوه تجلى كرد ،آنرا ریزه ریزه كرد و موسى بيهوش
افتاد .پس چون بهوش آمد ،گفت « :تو پاكى ،به تو تائب شدم و من نخستين مؤمنان هستم» .

س بِرِسالاتِي و بِكل ِامي ف ُخ ْذ ما ات ْي ُتك وكُن ِّمن
اصطف ْي ُتك على النَّا ِ
﴿ ﴾١٤٤قال يا ُموس َٰى اِنِّي ْ
الشَّ ا ِكرِين

(خداوند) گفت « ای موسى ،بدون شک من ترا به رسالت خود و به سخن خود بر مردم برگزیدم ،پس آنچه از
(وحى) بتو دادم (آنرا) بگير ،و از سپاسگزاران باش» .

اح ِمن ُك ِّل ش ْي ٍء َّم ْو ِعظ ًة وت ْف ِصي ًلا لِّ ُك ِّل ش ْي ٍء ف ُخ ْذها بِ ُق َّو ٍة واْ ُم ْر ق ْومك
﴿ ﴾١٤٥وكت ْبنا ل ُه فِي ا ْلاَ ْلو ِ
ياْ ُخ ُذوا بِاَ ْحسنِها ۛ ساُرِي ُك ْم دار ا ْلف ِاس ِقين
و برای او در الواح ازهر چيزی پندی و تفصيلى برای هر چيز نوشتيم ،پس (گفتيم) « اینها را به قوت بگير و قوم

خود ر امر كن كه بهترین آنها را بکار گيرند ،و بزودی من بشما سرای فاسقان را نشان ميدهم» .

ض بِغ ْي ِر ا ْلح ِّق و اِن ير ْوا ُك َّل اي ٍة َّلا يُ ْؤ ِمنُوا بِها
﴿ ﴾١٤٦ساَ ْصر ُِف ع ْن اياتِي الَّ ِذين يتك َّب ُرون فِي ا ْلاَ ْر ِ
و اِن ير ْوا سبِيل ال ُّرشْ ِد لا ي َّت ِخ ُذو ُه سبِي ًلا و اِن ير ْوا سبِيل ا ْلغ ِّي ي َّت ِخ ُذو ُه سبِي ًلا ۛ َٰذلِك بِاَنَّ ُه ْم ك َّذ ُبوا
بِاياتِنا وكانُوا ع ْنها غافِلِين

بزودی كسانى را از (توجه به) آیات خود باز ميدارم كه در زمين بدون استحقاق تکبر ميکنند ،و اگر هر آیه ای را

ببينند (باز هم) به آن ایمان نمى آورند ،و اگر راه رستگاری را ببينند آنرا (به حيث) راه (خویش) نميگيرند ،اما
اگر راه ناصواب را ببينند ،آنرا (بحيث) راه (خویش) ميگيرند ،این از سببى است كه آیات ما را تکذیب كرده اند و
از آن غافل بودند.

﴿ ﴾١٤٧والَّ ِذين ك َّذبُوا بِاياتِنا و لِقا ِء ا ْلا ِخر ِة حبِط ْت اَ ْعمالُ ُه ْم ۛ ه ْل ُي ْجز ْون اِلَّا ما كانُوا ي ْعملُون

آنهایيکه آیات ما و لقای آخرت را تکذیب كردند ،اعمال شان حبطه شده است برای شان جز مزد عملکردشان

جزاء داده نميشود.

﴿ ﴾١٤٨واتَّخذ ق ْو ُم ُموس َٰى ِمن ب ْع ِد ِه ِم ْن ُحلِ ِّي ِه ْم ِع ْج ًلا جسدًا لَّ ُه ُخوا ٌر ۛ اَل ْم ير ْوا اَنَّ ُه لا ُيكلِّ ُم ُه ْم
ولا ي ْه ِدي ِه ْم سبِي ًلا ۛ اتَّخ ُذو ُه وكانُوا ظالِ ِمين

قوم موسى ،بعد از (رفتن) او (به كوه طور) ،از زیورات خود گوساله مجسمى را ساختند كه (آوازی همچون) آواز

گاو داشت .آیا ندیدند كه آن (گوساله) با ایشان حرف نميزند و به ایشان راه را نشان نميدهد؟! آنرا (به خدایى)
گرفتند و ستمگار بودند.

﴿ ﴾١٤٩ول َّما ُس ِقط فِي اَ ْي ِدي ِه ْم وراَ ْوا اَنَّ ُه ْم ق ْد ضلُّوا قالُوا لئِن لَّ ْم ي ْرح ْمنا ربُّنا وي ْغ ِف ْر لنا لن ُكون َّن ِمن
ا ْلخ ِاسرِين

و چون (حقيقت) به دست شان افتاد و دریافتند كه گمراه شده اند ،گفتند « اگر پروردگار ما بر ما رحم نکند و ما

را نيامرزد ،بيگمان از زیانکارانيم» .

﴿ ﴾١٥٠ول َّما رجع ُموس َٰى اِل َٰى ق ْو ِم ِه غ ْضبان اَ ِسفًا قال بِ ْئسما خل ْف ُت ُمو نِي ِمن ب ْع ِدي ۛ اَع ِج ْل ُت ْم اَ ْمر
س اَ ِخي ِه ي ُج ُّر ُه اِل ْي ِه ۛ قال ا ْبن اُ َّم ا ِ َّن ا ْلق ْوم ْاست ْضعفُو نِي وكا ُدوا
ربِّ ُك ْم ۛ واَ ْلقى ا ْلا َ ْلواح واَخذ بِراْ ِ
ي ْق ُتلُوننِي فلا تُشْ ِم ْت بِي ا ْلا َ ْعداء ولا ت ْجع ْلنِي مع ا ْلق ْو ِم ال َّظالِ ِمين

چون موسى با خشم و اندوه به سوی قوم خویش باز گشت ،گفت « :بعد از من بد جانشينى كردید .آیا بر امر
پروردگار خود شتاب ورزیدید (به رسيدن فرمان پروردگار خود صبر نکردید)؟! » و لوحه ها را (بزمين) گذاشت و

برادرش را از (موهای) سرش گرفته بسوی خود كشانيد( .هارون) گفت « :ای پسر مادر من ،مردم واقعاً مرا
ضعيف یافتند ،و نزدیک بود مرا بکشند .پس مرا دشمن شاد مکن و مرا با گروه ستمگاران (در یک ردیف) قرار
مده» .

﴿ ﴾١٥١قال ر ِّب ا ْغ ِف ْر لِي ولِاَ ِخي واَ ْد ِخ ْلنا فِي ر ْحمتِك ۛ واَنت اَ ْرح ُم ال َّر ِاح ِمين

(موسى) گفت « :ای پروردگار من ،من و برادر مرا بيامرز و ما را مشمول مرحمت خویش گردان ،و تو مهربان
ترین مهربانانى» .

﴿ ﴾١٥٢ا ِ َّن الَّ ِذين اتَّخ ُذوا ا ْل ِع ْجل سينالُ ُه ْم غض ٌب ِّمن َّربِّ ِه ْم و ِذلَّ ٌة فِي ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا ۛ وك َٰذلِك
ن ْجزِي ا ْل ُم ْفترِين

بيگمان كسانيکه گوساله را (به خدایى) گرفتند بزودی به ایشان خشمى از جانب پروردگار شان ميرسد ،و ایشانرا

ذلتى است در زندگى این دنيا .و به این ترتيب ما افتریٰ كنندگان را جزاء ميدهيم.

الس ِّيئ ِ
ات ثُ َّم تابُوا ِمن ب ْع ِدها وام ُنوا ا ِ َّن ربَّك ِمن ب ْع ِدها لغفُو ٌر َّر ِحي ٌم
﴿ ﴾١٥٣والَّ ِذين ع ِملُوا َّ

اما كسانيکه مرتکب اعمال بد ميشوند و بعد از آن توبه ميکنند و (براستى) ایمان مى آورند ،بيگمان پروردگار تو

بعد از آن آمرزنده (و) مهربان است.

﴿ ﴾١٥٤ول َّما سكت عن ُّموسى ا ْلغض ُب اَخذ ا ْلاَ ْلواح ۛ وفِي نُ ْسختِها ُهدًى ور ْحم ٌة لِّلَّ ِذين ُه ْم
لِربِّ ِه ْم ي ْره ُبون

و چون خشم موسى فرو نشست لوحه ها را گرفت و در نوشته های آن هدایت و رحمتى بود برای كسانى كه از

پروردگار خود ميترسند.

﴿ ﴾١٥٥واخْ تار ُموس َٰى ق ْوم ُه س ْب ِعين ر ُج ًلا لِّ ِميقاتِنا ۛ فل َّما اَخذ ْت ُه ُم ال َّر ْجف ُة قال ر ِّب ل ْو ِش ْئت
السفها ُء ِم َّنا ۛ ا ِ ْن ِهي اِلَّا فِ ْتن ُتك تُ ِض ُّل بِها من
اَ ْهل ْكت ُهم ِّمن ق ْب ُل و اِيَّاي ۛ اَتُ ْهلِ ُكنا بِما فعل ُّ
تشاءُ وت ْه ِدي من تشاءُ ۛ اَنت و لِ ُّينا فا ْغ ِف ْر لنا وا ْرح ْمنا ۛ واَنت خ ْي ُر ا ْلغافِرِين

آنگاه موسى هفتاد تن از قوم خود را برای وعده گاه ما انتخاب كرد .پس چون ایشان را زلزلۀ شدیدی گرفت،

موسى گفت « :ای پروردگار من ،اگر ميخواستى (هم) ایشانرا و (هم) مرا پيش ازین هالک ميکردی ،آیا تو ما را
در برابر اعمال بيخردان قوم ما هالک ميکنى؟ این نيست مگر آزمایش تو! بدین وسيله هر كرا خواهى گمراه
ميسازی ،و هركرا بخواهى هدایت ميکنى ،تو كارساز ما هستى ،پس ما را بيامرز و بر ما مرحمت فرما ،و تو
بهترین آمرزندگانى» .

يب بِ ِه م ْن
﴿ ﴾١٥٦وا ْك ُت ْب لنا فِي َٰه ِذ ِه ال ُّدنْيا حسن ًة وفِي ا ْلا ِخر ِة اِنَّا ُهدْنا اِل ْيك ۛ قال عذابِي اُ ِص ُ
اَشاءُ ۛ ور ْحمتِي و ِسع ْت ُك َّل ش ْي ٍء ۛ فساَ ْك ُت ُبها لِلَّ ِذين يتَّقُون ويُ ْؤتُون ال َّزكاة والَّ ِذين ُهم بِاياتِنا
يُ ْؤ ِمنُون
« و برای ما آنچه را در دنيا و آنچه را در آخرت خوب است مقرر كن ،واقعاً ما بسوی تو بازگشت نمودیم» .

(خداوند) گفت « :مجازات خود را به هر كى بخواهم ميرسانم( ،اما) رحمت من همه چيز را فرا گرفته است ،پس
آنرا برای كسانى ارزانى ميکنم كه پرهيزگاری ميورزند و زكات ميدهند ،و آنهایيکه به آیات ما ایمان مى آرند» .

﴿ ﴾١٥٧الَّ ِذين ي َّتبِ ُعون ال َّر ُسول ال َّنبِ َّي ا ْلاُ ِّم َّي الَّ ِذي ي ِجدُون ُه م ْك ُتو ًبا ِعند ُه ْم فِي ال َّت ْورا ِة وا ْل ِا ِ
نجي ِل
ياْ ُم ُر ُهم بِا ْلم ْع ُر ِ
وف وي ْنها ُه ْم عنِ ا ْل ُمنك ِر ويُ ِح ُّل ل ُه ُم ال َّط ِّيب ِ
ات ويُح ِّر ُم عل ْي ِه ُم ا ْلخباُِث ويض ُع ع ْن ُه ْم
ا ِ ْصر ُه ْم وا ْلا َ ْغلال الَّتِي كان ْت عل ْي ِه ْم ۛ فالَّ ِذين امنُوا بِ ِه وع َّز ُرو ُه ونص ُرو ُه واتَّب ُعوا النُّور الَّ ِذي اُنزِل
مع ُه ۛ اُولَٰئِك ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُحون
آنهایيکه پيامبر  -نبى امى  -را پيروی مکينند ،كه (نام) او را در نزد خود (هم) در تورات و (هم در) انجيل نوشته
مى یابند؛ ایشانرا به معروف { }۱امر ميکند و ایشانرا از منکر { }۲باز ميدارد ،و برای شان چيزهای پاک را حالل
ميگرداند ،و برای شان چيزهای پليد را حرام ميسازد ،بارهای سنگين شان و طوقى را كه بر (گردن) ایشان است

برميدارد .پس آنانيکه به او ایمان آوردند و او را تعظيم كردند و او را یاری دادند و نوری را كه با او فرستاده شده
است پيروی نمودند ،هم ایشانند رستگار.
{ }۱پسندیده ؛{ }۲ناپسند ؛

السماو ِ
ض ۛ لا اِلَٰه
ات وا ْلاَ ْر ِ
اس اِنِّي ر ُسولُ اللَّ ِه اِل ْي ُك ْم ج ِمي ًعا الَّ ِذي ل ُه ُم ْل ُك َّ
﴿ ﴾١٥٨قُ ْل يا اَيُّها النَّ ُ
يت ۛ فا ِم ُنوا بِاللَّ ِه ور ُسولِ ِه ال َّنبِ ِّي ا ْلا ُ ِّم ِّي الَّ ِذي يُ ْؤ ِم ُن بِاللَّ ِه وكلِماتِ ِه واتَّبِ ُعو ُه لعلَّ ُك ْم
ا ِ َّلا ُهو يُ ْحيِي و ُي ِم ُ
ت ْهتدُون
بگو « ای مردم ،من فرستادۀ خدایم بسوی همۀ شما( ،از جانب ذاتى) كه پادشاهى آسمانها و زمين از آن اوست،
معبودی جزء او نيست ،زنده ميگرداند و ميميراند .پس به خدا و پيامبر او  -آن نبى امى  -ایمان آرید كه به
خداوند و گفته های او ایمان دارد ،و او را پيروی كنيد تا باشد كه رهياب شوید» .

﴿ ﴾١٥٩و ِمن ق ْو ِم ُموس َٰى اُ َّم ٌة ي ْهدُون بِا ْلح ِّق و بِ ِه ي ْع ِدلُون

و از قوم موسى گروهى هستند كه بحق هدایت و به آن حکم ميکنند.

اضرِب
﴿ ﴾١٦٠وق َّط ْعنا ُه ُم ا ْثنت ْي عشْ رة اَ ْسبا ًطا اُم ًما ۛ واَ ْوح ْينا اِل َٰى ُموس َٰى ا ِ ِذ ْاست ْسقا ُه ق ْو ُم ُه اَ ِن ْ
س َّمشْ رب ُه ْم ۛ وظلَّ ْلنا عل ْي ِه ُم
بِّعصاك ا ْلحجر ۛ فانبجس ْت ِم ْن ُه ا ْثنتا عشْ رة ع ْي ًنا ۛ ق ْد علِم ُك ُّل اُنا ٍ
الس ْلوىَٰ ۛ ُك ُلوا ِمن ط ِّيب ِ
ات ما رز ْقنا ُك ْم ۛ وما ظل ُمونا ول َٰ ِكن كانُوا
ا ْلغمام واَنز ْلنا عل ْي ِه ُم ا ْلم َّن و َّ
اَنفُس ُه ْم ي ْظلِ ُمون

ما ایشانرا به دوازده قبيله امت تقسيم نمودیم ،به موسى هنگاميکه قوم او از او آب خواستند وحى كردیم كه با

عصای خود به سنگ بزن ،پس از آن دوازده چشمه جاری شد ،هر گروهى جای آب خود را دریافت .از ابر
برایشان سایه بان ساختيم و بر ایشان من و سلوی را نازل كردیم( ،و گفتيم) « :از چيزهای پاكيزه ای كه بشما
روزی داده ایم بخورید » .ایشان به ما ستم نکردند ،بلکه بر خویشتن ستم ميکردند.

﴿ ﴾١٦١و ا ِ ْذ قِيل ل ُه ُم ْاس ُكنُوا َٰه ِذ ِه ا ْلق ْرية و ُكلُوا ِم ْنها ح ْي ُث ِش ْئ ُت ْم وقُولُوا ِح َّط ٌة وا ْد ُخلُوا ا ْلباب ُس َّجدًا
نَّ ْغ ِف ْر ل ُك ْم خ ِطيئاتِ ُك ْم ۛ سنزِي ُد ا ْل ُم ْح ِسنِين

و به یاد آر هنگامى را كه به ایشان گفته شد « به این شهر جایگزین شوید ،و از آن هر طوریکه ميخواهيد

بخورید ،و بگویيد "(خدایا) گناهان ما را بيامرز "،و به دروازۀ (شهر) به فروتنى درآیيد » .گناهان شما را برای شما
مى آمرزیم و بزودی بر پاداش نيکوكاران مى افزایيم.

السما ِء بِما
﴿ ﴾١٦٢فبدَّل الَّ ِذين ظل ُموا ِم ْن ُه ْم ق ْو ًلا غ ْير الَّ ِذي قِيل ل ُه ْم فاَ ْرس ْلنا عل ْي ِه ْم ر ِْج ًزا ِّمن َّ
كانُوا ي ْظلِ ُمون

پس ستمکاران شان آن كلمه را بغير آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل كردند ،پس بر ایشان به سبب ظلمى
كه ميکردند عذابى را از آسمان فرستادیم.

﴿ ﴾١٦٣و ْاساَ ْل ُه ْم عنِ ا ْلق ْري ِة الَّتِي كان ْت ح ِ
الس ْب ِت ا ِ ْذ تاْتِي ِه ْم ِحيتانُ ُه ْم
اضرة ا ْلب ْح ِر ا ِ ْذ ي ْعدُون فِي َّ
ي ْوم س ْبتِ ِه ْم شُ َّر ًعا وي ْوم لا ي ْس ِب ُتون ۛ لا تاْتِي ِه ْم ۛ ك َٰذلِك ن ْبلُو ُهم بِما كانُوا ي ْف ُسقُون

از ایشان در مورد شهریکه در كنار بحر قرار داشت سوال كن ،كه (اهالى آن) در روز شنبه دست به تجاوز ميزدند.

چون در روز شنبه ماهيان آنها بصورت آشکارا به ایشان مى آمدند ،ولى در روزیکه شنبه نداشتند (ماهى) به
ایشان نمى آمد .ما ایشانرا چنين آزمودیم به سبب اینکه دستخوش فسق شده بودند.

﴿ ﴾١٦٤و ا ِ ْذ قال ْت اُ َّم ٌة ِّم ْن ُه ْم لِم ت ِع ُظون ق ْو ًما ۛ اللَّ ُه ُم ْهلِ ُك ُه ْم اَ ْو ُمع ِّذ ُب ُه ْم عذا ًبا ش ِديدًا ۛ قالُوا
م ْع ِذر ًة اِل َٰى ربِّ ُك ْم ولعلَّ ُه ْم يتَّقُون

و بياد آر هنگامى را كه گروهى از ایشان گفتند « :چرا كسانى را پند ميدهيد كه خداوند ایشانرا هالک كردنى یا

به عذاب شدیدی عذاب كردنى است؟ » (واعظان) گفتند « تا ما را بحضور پروردگار شما عذری باشد ،و تا باشد
كه ایشان بترسند» .

السو ِء واَخ ْذنا الَّ ِذين ظل ُموا بِعذ ٍ
س
اب بئِي ٍ
﴿ ﴾١٦٥فل َّما ن ُسوا ما ُذ ِّك ُروا بِ ِه اَنج ْينا الَّ ِذين ي ْنه ْون عنِ ُّ
بِما كانُوا ي ْف ُسقُون

پس چون اندرزهایى را كه به آن پند داده شدند فراموش كردند ،كسانى را كه از اعمال ناشایسته بازشان
ميداشتند نجات دادیم .و ستمکاران را به عذاب شدید گرفتار كردیم ،به سبب آنکه دستخوش فسق شده بودند.

﴿ ﴾١٦٦فل َّما عت ْوا عن َّما نُ ُهوا ع ْن ُه قُ ْلنا ل ُه ْم كُونُوا قِرد ًة خ ِاسئِين

و چون از آنچه از آن باز داشته شده بودند سركشى كردند ،برای شان گفتيم « بوزینۀ ذليل باشيد» .

﴿ ﴾١٦٧و ا ِ ْذ تاَ َّذن ربُّك لي ْبعث َّن عل ْي ِه ْم اِل َٰى ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة من ي ُسو ُم ُه ْم ُسوء ا ْلعذ ِ
اب ۛ ا ِ َّن ربَّك لسرِي ُع
ا ْل ِعق ِ
اب ۛ و اِنَّ ُه لغفُو ٌر َّر ِحي ٌم
و بياد آر چون پروردگار تو اعالم كرد كه برایشان تا روز قيامت كسانى را ميگمارد كه عذاب شدیدی را پيوسته
بر آنها تحميل كنند .واقعاً پروردگار تو در عذاب كردن سریع و او (در عين حال) واقعاً آمرزنده و مهربان است.

الصال ِ ُحون و ِم ْن ُه ْم ُدون َٰذلِك ۛ وبل ْونا ُهم بِا ْلحسن ِ
ات
﴿ ﴾١٦٨وق َّط ْعنا ُه ْم فِي ا ْلاَ ْر ِ
ض اُم ًما ۛ ِّم ْن ُه ُم َّ
الس ِّيئ ِ
ات لعلَّ ُه ْم ي ْر ِج ُعون
و َّ

ایشانرا به گروه های (مختلف) در روی زمين تقسيم كردیم ،بعضى شان صالح اند و بعضى شان غير ازین ،ایشانرا

به نيکى ها و بدی ها آزمودیم تا باشد كه (بسوی ما) باز گردند.

ف ورِثُوا ا ْل ِكتاب ياْ ُخ ُذون عرض َٰهذا ا ْلاَ ْدن َٰى وي ُقولُون س ُيغْف ُر لنا و اِن
﴿ ﴾١٦٩فخلف ِمن ب ْع ِد ِه ْم خ ْل ٌ
ْ
ض ِّم ْثلُ ُه ياْ ُخ ُذو ُه ۛ اَل ْم يُ ْؤخ ْذ عل ْي ِهم ِّميثاقُ ا ْل ِكت ِ
اب اَن لَّا ي ُقولُوا على اللَّ ِه اِلَّا ا ْلح َّق
ياتِ ِه ْم عر ٌ
ودر ُسوا ما فِي ِه ۛ والدَّا ُر ا ْلا ِخر ُة خ ْي ٌر لِّلَّ ِذين يتَّقُون ۛ اَفلا ت ْع ِقلُون

آنگاه بعد از ایشان ،نسلى جانشين شان شد كه كتاب را ميراث گرفتند ،و (برای خود) متاع (بى ارزش) این دنيا

را برگزیدند و ميگویند « ما آمرزیده خواهيم شد » .ولى (در عين حال) اگر همانند همان متاع به ایشان بياید آنرا
ميگيرند .آیا از ایشان در كتاب عهد گرفته نشد كه به خدا جز بحق چيزی نگویند؟ و مطالبى را كه در آن است
خوانده اند؟! و برای پرهيزگاران سرای آخرت بهتر است ،آیا نمى فهميد؟!

﴿ ﴾١٧٠والَّ ِذين يُم ِّس ُكون بِا ْل ِكت ِ
الصلاة اِنَّا لا نُ ِضي ُع اَ ْجر ا ْل ُم ْصلِ ِحين
اب واَقا ُموا َّ

و كسانى كه بکتاب چنگ ميزنند و نماز را به تمام و كمال برپا ميدارند ،ما هرگز مزد مصلحان را ضایع نميکنيم.

﴿ ﴾١٧١و ا ِ ْذ نت ْقنا ا ْلجبل ف ْوق ُه ْم كاَنَّ ُه ظُلَّ ٌة وظنُّوا اَنَّ ُه واقِ ٌع بِ ِه ْم ُخ ُذوا ما ات ْيناكُم بِ ُق َّو ٍة وا ْذ ُك ُروا ما فِي ِه
لعلَّ ُك ْم ت َّتقُون

بخاطر بياور هنگامى را كه ما كوه را بر باالی شان قرار دادیم ،گویا كه آن سایه بانى بود و پنداشتند كه برایشان

افتنده است( ،به ایشان گفتيم) « آنچه را به شما دادیم به تمام نيرو بگيرید ،و آنچه را در آن است بياد گيرید ،تا
باشد كه شما پرهيزگار شوید» .

﴿ ﴾١٧٢و ا ِ ْذ اَخذ ربُّك ِمن بنِي ادم ِمن ظُ ُهورِ ِه ْم ُذ ِّريَّت ُه ْم واَشْ هد ُه ْم عل َٰى اَنف ُِس ِه ْم اَل ْس ُت
بِربِّ ُك ْم ۛقالُوا بل َٰى ۛ ش ِهدْنا ۛ اَن ت ُقولُوا ي ْوم ا ْل ِقيام ِة اِنَّا ُكنَّا ع ْن َٰهذا غافِلِين

و بياد آر هنگامى را كه پروردگار تو از فرزندان آدم — از پشت های شان — اوالد شان را گرفت (یعنى بيرون
آورد) و ایشان را بر خودشان گواه ساخت( ،از ایشان پرسيد « ):آیا من پروردگار شما نيستم؟ » گفتند « بلى ،ما

شهادت ميدهيم (كه تو پروردگار مایى)( » .این برای آنست) كه مبادا در روز قيامت بگویيد « ما واقعاً ازین
(موضوع) غافل بودیم» .

﴿ ﴾١٧٣اَ ْو ت ُقولُوا اِنَّما اَشْ رك اباؤُنا ِمن ق ْب ُل و ُكنَّا ُذ ِّريَّ ًة ِّمن ب ْع ِد ِه ْم ۛ اَف ُت ْهلِ ُكنا بِما فعل ا ْل ُم ْب ِطلُون

یا بگویيد « بيگمان پدران ما پيش از ما شرک آوردند ،و ما نسلهای بعد از ایشان بودیم ،پس آیا ما را به نسبت
كسانيکه براه باطل رفته اند هالک ميکنى؟ »

﴿ ﴾١٧٤وك َٰذلِك نُف ِّص ُل ا ْلاي ِ
ات ولعلَّ ُه ْم ي ْر ِج ُعون

به این ترتيب ما آیات را به تفصيل بيان ميکنيم تا باشد كه ایشان (به سوی ما) باز گردند.

﴿ ﴾١٧٥وا ْت ُل عل ْي ِه ْم نباَ الَّ ِذي ات ْينا ُه اياتِنا فانسلخ ِم ْنها فاَتْبع ُه الشَّ ْيطا ُن فكان ِمن ا ْلغاوِين

و برای شان داستان كسى را بخوان كه ما برای او آیات خود را دادیم ،ولى او از آنها بيرون آمد (یعنى خود را از
جلدِ پيروی احکام آن كشيد) .پس شيطان در پى او شد ،و او از زمرۀ گمراهان گردید.

ض واتَّبع هوا ُه ۛ فمثلُ ُه كمث ِل ا ْلك ْل ِب اِن ت ْح ِم ْل
﴿ ﴾١٧٦ول ْو ِش ْئنا لرف ْعنا ُه بِها ول َٰ ِكنَّ ُه اَخْ لد اِلى ا ْلاَ ْر ِ
ص ا ْلقصص لعلَّ ُه ْم
عل ْي ِه ي ْله ْث اَ ْو ت ْت ُر ْك ُه ي ْلهث ۛ َّذَٰلِك مث ُل ا ْلق ْو ِم الَّ ِذين ك َّذ ُبوا بِاياتِنا ۛ فا ْق ُص ِ
يتف َّك ُرون

اگر ميخواستيم او را بوسيلۀ آن (آیات) رفعت ميدادیم ،اما او بزمين پایين شد و از هوای (نفس) خویش پيروی

كرد ،پس مثال او مثال سگ است كه اگر بر او حمله كنى (هم) هلست ميزند (یعنى زبان خود را بيرون مى
آورد) یا او را ترک كنى (باز هم) هلست ميزند ،اینست مثال كسانى كه آیات ما را تکذیب كردند .پس این
داستان ها را (به مردم) قصه كن تا باشد كه فکر كنند.

﴿ ﴾١٧٧ساء مث ًلا ا ْلق ْو ُم الَّ ِذين ك َّذبُوا بِاياتِنا واَنفُس ُه ْم كانُوا ي ْظلِ ُمون

بد (مثالى) است مثال قومى كه آیات ما را تکذیب كرده و بر خویش ستم مينمودند.

﴿ ﴾١٧٨من ي ْه ِد اللَّ ُه ف ُهو ا ْل ُم ْهت ِدي ۛ ومن ُي ْضلِ ْل فاُولَٰئِك ُه ُم ا ْلخا ِس ُرون

كسى را كه خداوند هدایت ميکند هم اوست رهياب ،و كسى را كه گمراه ميکند پس هم آنهایند زیانکار.

وب لَّا ي ْفق ُهون بِها ول ُه ْم اَ ْع ُي ٌن لَّا
﴿ ﴾١٧٩ولق ْد ذراْنا لِجهنَّم كثِي ًرا ِّمن ا ْل ِج ِّن وا ْل ِان ِ
س ۛ ل ُه ْم قُلُ ٌ
يُ ْب ِص ُرون بِها ول ُه ْم اذا ٌن َّلا ي ْسم ُعون بِها ۛ اُولَٰئِك كا ْلاَنْعامِ ب ْل ُه ْم اَض ُّل ۛ اُولَٰئِك ُه ُم ا ْلغافِلُون

بيگمان بسا از جن و انس را برای دوزخ آفریده ایم ،ایشان دلهایى دارند كه با آن نمى فهمند ،و چشمانى دارند

كه به آن نمى بينند ،و گوشهایى كه با آن نميشنوند ،ایشان همچون چارپایان اند ،بلکه از آنها هم گمراه تر اند ،و
هم ایشانند غفلت زده.

﴿ ﴾١٨٠و لِلَّ ِه ا ْلاَ ْسماءُ ا ْل ُح ْسن َٰى فا ْد ُعو ُه بِها ۛ وذ ُروا الَّ ِذين ُي ْل ِحدُون فِي اَ ْسماُِ ِه ۛ س ُي ْجز ْون ما كانُوا
ي ْعملُون

نامهای نيکو از آن خداون د است ،پس او را به این (نامها) بخوانيد ،و كسانى را كه در نامهای او كجروی ميکنند
بکنار بگذارید ،بزودی ایشان مطابق به كردار خویش جزاء داده ميشوند.

﴿ ﴾١٨١و ِم َّم ْن خل ْقنا اُ َّم ٌة ي ْهدُون بِا ْلح ِّق و بِ ِه ي ْع ِدلُون

از كسانيکه آفریده ایم ،گروهى اند كه (دیگران را) به حق راه نمایى و مطابق به آن عدل ميورزند.

﴿ ﴾١٨٢والَّ ِذين ك َّذبُوا بِاياتِنا سن ْست ْدرِ ُج ُهم ِّم ْن ح ْي ُث لا ي ْعل ُمون

و كسانيکه آیات ما را تکذیب كردند ،ایشان را از راهى كه (خود) نميدانند درجه بدرجه (در عذاب) فرو خواهيم

برد.

ين
﴿ ﴾١٨٣واُ ْملِي ل ُه ْم ۛ ا ِ َّن ك ْي ِدي م ِت ٌ

و به ایشان مهلت ميدهم ،بيگمان تدبير من متين است.

﴿ ﴾١٨٤اَول ْم يتف َّك ُروا ۛ ما بِص ِ
ين
احبِ ِهم ِّمن ِجنَّ ٍة ۛ ا ِ ْن ُهو اِلَّا ن ِذي ٌر ُّم ِب ٌ

آیا فکر نکردند كه همنشين شان دیوانهگيى ندارد؟! او نيست مگر بيم دهنده ای آشکار!

السماو ِ
﴿ ﴾١٨٥اَول ْم ين ُظ ُروا فِي مل ُك ِ
ض وما خلق اللَّ ُه ِمن ش ْي ٍء واَ ْن عس َٰى اَن ي ُكون
ات وا ْلاَ ْر ِ
وت َّ
ق ِد ا ْقترب اَجلُ ُه ْم ۛ فبِاَ ِّي ح ِد ٍ
يث ب ْعد ُه ُي ْؤ ِم ُنون

آیا ایشان به اداره و نظم آسمانها و زمين و هر چيزی كه خداوند آفریده نمى بينند؟ و به این (نمى اندیشند) كه
شاید اجل شان نزدیک شده باشد؟ پس آیا به كدام سخن بعد از این ایمان مى آورند؟!

﴿ ﴾١٨٦من يُ ْضلِ ِل اللَّ ُه فلا ها ِدي ل ُه ۛ ويذ ُر ُه ْم فِي طُغْيانِ ِه ْم ي ْعم ُهون

كسى را كه خداوند گمراه سازد رهنمایى ندارد ،و خداوند ایشان را در سركشى شان سرگردان ميگذارد.

الساع ِة اَيَّان ُم ْرساها ۛ قُ ْل اِنَّما ِع ْل ُمها ِعند ربِّي ۛ لا ُيجلِّيها لِو ْقتِها اِلَّا
﴿ ﴾١٨٧ي ْساَلُونك عنِ َّ
السماو ِ
ض ۛ لا تاْتِي ُك ْم ا ِ َّلا ب ْغت ًة ۛ ي ْساَلُونك كاَنَّك ح ِف ٌّي ع ْنها ۛ قُ ْل
ات وا ْلاَ ْر ِ
ُهو ۛثقُل ْت فِي َّ
س لا ي ْعل ُمون
اِنَّما ِع ْل ُمها ِعند اللَّ ِه ول َٰ ِك َّن اَكْثر النَّا ِ

از تو در بارۀ قيامت ميپرسند كه لنگر انداختن آن چه وقت است؟ بگو « بيگمان علم آن (تنها) نزد پروردگار من

است ،هيچکس بغير از او نمى تواند آنرا در وقت آن آشکار سازد( ،بار آن) بر آسمانها و زمين سنگينى كرد .بر
شما نمى آید مگر ناگهان » .از تو سوال ميکنند كه گویا تو بدریافت آن مشتاقى ،بگو « همانا علم آن نزد خداوند
است ،ولى اكثر مردم نميدانند» .

است ْكث ْر ُت
﴿ ﴾١٨٨قُل لَّا اَ ْملِ ُك لِن ْف ِسي ن ْف ًعا ولا ض ًّرا ا ِ َّلا ما شاء اللَّ ُه ۛ ول ْو ك ُ
ُنت اَ ْعل ُم ا ْلغ ْيب ل ْ
السو ُء ۛ ا ِ ْن اَنا ا ِ َّلا ن ِذي ٌر وب ِشي ٌر لِّق ْو ٍم يُ ْؤ ِمنُون
ِمن ا ْلخ ْي ِر وما م َّسنِي ُّ
بگو « (من) به رسانيدن نفع یا ضرری برای خود قادر نيستم ،مگر آنچه را خدا خواسته است .و اگر من غيب
ميدانستم خيری بى شمار بدست مى آوردم و هرگز بمن زیانى نميرسيد .نيستم من مگر بيم دهنده و مژده
دهنده برای گروهيکه ایمان مى آورند» .

س و ِاحد ٍة وجعل ِم ْنها ز ْوجها لِي ْس ُكن اِل ْيها ۛ فل َّما تغشَّ اها
﴿ُ ﴾١٨٩هو الَّ ِذي خلق ُكم ِّمن نَّ ْف ٍ
حمل ْت ح ْم ًلا خ ِفيفًا فم َّر ْت بِ ِه ۛ فل َّما اَ ْثقلت َّدعوا اللَّه ربَّ ُهما لئِ ْن ات ْيتنا صال ِ ًحا لَّن ُكون َّن ِمن
الشَّ ا ِكرِين

اوست كه شما را از یک شخص آفرید ،و از او همسرش را آفرید تا به او آرامش یابد .پس چون او را در آغوش
گرفت (یعنى با او همبستر شد) باری خفيف برداشت ،پس او به دورۀ بارداری خود دوام ميداد .چون سنگين (بار)
شد به خدای پروردگار خویش دعا كردند كه « اگر به ما (فرزند) شایسته ای بدهى بيگمان از زمرۀ سپاسگزاران
ميباشيم» .

﴿ ﴾١٩٠فل َّما اتا ُهما صالِ ًحا جعلا ل ُه شُ ركاء فِيما اتا ُهما ۛ فتعالى اللَّ ُه ع َّما ُيشْ ِركُون

پس چون خداوند به ایشان (فرزند) صالحى عنایت كرد ،برای او در آنچه به ایشان داده است شریکانى مقرر
داشتند ،ولى خداوند از آنچه به او شریک مى آورند منزه است.

﴿ ﴾١٩١اَ ُيشْ ِركُون ما لا يخْ لُ ُق ش ْي ًئا و ُه ْم ُيخْ لقُون

آیا (به او) موجوداتى را شریک مى آورند كه هيچ چيزی را نمى آفرینند و خود شان (نيز) آفریده شده اند؟!

نص ُرون
﴿ ﴾١٩٢ولا ي ْست ِطي ُعون ل ُه ْم ن ْص ًرا ولا اَنفُس ُه ْم ي ُ

(این شریکان) نه بمشركان كمکى كرده ميتوانند و نه هم به خود یاری داده ميتوانند.

﴿ ﴾١٩٣و اِن ت ْد ُعو ُه ْم اِلى ا ْل ُهدىَٰ لا يتَّبِ ُعو ُك ْم ۛ سواءٌ عل ْي ُك ْم اَدع ْوتُ ُمو ُه ْم اَ ْم اَن ُت ْم ص ِام ُتون

اگر اینها را به راه راست بخوانيد از شما پيروی نميکنند .بشما یکسانست كه دعوت شان كنيد یا خاموش بمانيد.

﴿ ﴾١٩٤ا ِ َّن الَّ ِذين ت ْد ُعون ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ِعبا ٌد اَ ْمثالُ ُك ْم ۛ فا ْد ُعو ُه ْم ف ْلي ْست ِجي ُبوا ل ُك ْم اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين
آنهایى را كه جز خدا نيایش ميکنيد بيگمان مثل شما بندگانى اند( ،اگر نه چنين است) پس آنها را بخوانيد و

باید كه (دعای) شما را اجابت كنند ،اگر راست ميگویيد.

﴿ ﴾١٩٥اَل ُه ْم اَ ْر ُج ٌل ي ْمشُ ون بِها ۛ اَ ْم ل ُه ْم اَ ْي ٍد ي ْب ِطشُ ون بِها ۛ اَ ْم ل ُه ْم اَ ْع ُي ٌن ُي ْب ِص ُرون بِها ۛ اَ ْم ل ُه ْم
ُون فلا تُ ِنظ ُر ِ
اذا ٌن ي ْسم ُعون بِها ۛ قُ ِل ا ْد ُعوا شُ ركاء ُك ْم ثُ َّم ِكيد ِ
ون

آیا ایشان پاهایى دارند كه با آن راه بروند؟ یا دست هایى دارند كه با آن محکم بگيرند؟ یا چشمهایى دارند كه به

آن ببينند؟ یا گوشهایى دارند كه به آن بشنوند؟ بگو « شریکان خود را بخوانيد و سپس در برابر من هر حيله ای
(را كه ميتوانيد) بکار برید و مرا مهلت ندهيد» .

الصالِ ِحين
﴿ ﴾١٩٦ا ِ َّن و لِيِّي اللَّ ُه الَّ ِذي ن َّزل ا ْل ِكتاب ۛ و ُهو يتولَّى َّ

بيگمان كارساز من خداوند است؛ آنکه كتاب را نازل كرد ،و او صالحان را كارسازی ميکند.

نص ُرون
﴿ ﴾١٩٧والَّ ِذين ت ْد ُعون ِمن ُدو نِ ِه لا ي ْست ِطي ُعون ن ْصر ُك ْم ولا اَنفُس ُه ْم ي ُ

ولى آنهایى كه به ایشان بجز خدا نيایش مى كنيد ،نميتوانند شما را كمک كنند و نه هم به خود شان كمکى

كرده ميتوانند.

﴿ ﴾١٩٨و اِن ت ْد ُعو ُه ْم اِلى ا ْل ُهدىَٰ لا ي ْسم ُعوا ۛ وترا ُه ْم ين ُظ ُرون اِل ْيك و ُه ْم لا يُ ْب ِص ُرون

اگر اینها را براه راست بخوانيد نميشنوند ،ایشانرا ميبينى كه بسوی تو مينگرند در حاليکه ایشان نمى بينند.

ْ
ِض عنِ ا ْلجا ِه ِلين
﴿ُ ﴾١٩٩خ ِذ ا ْلع ْفو وا ُم ْر بِا ْل ُع ْر ِف واَ ْعر ْ

بخشایشگری را پيشه كن ،و به كارهای پسندیده امر كن ،و از مردم نادان روی برگردان.

﴿ ﴾٢٠٠و ا ِ َّما ينزغنَّك ِمن الشَّ ْيط ِان ن ْز ٌغ ف ْاست ِع ْذ بِاللَّ ِه ۛ اِنَّ ُه س ِمي ٌع علِي ٌم

اگر وسوسه ای از شيطان به تو راه یابد ،پس به خداوند پناه ببر ،بيگمان او شنوا و دانا است.

ف ِّمن الشَّ ْيط ِان تذ َّك ُروا ف ِاذا ُهم ُّم ْب ِص ُرون
﴿ ﴾٢٠١ا ِ َّن الَّ ِذين اتَّق ْوا اِذا م َّس ُه ْم طاُِ ٌ

آنانيکه پرهيزگار اند ،چون وسوسه ای از شيطان ایشان را فرا ميگيرد ،خدا را یاد ميکنند و ناگهان بينا ميشوند.

﴿ ﴾٢٠٢و اِخْ وانُ ُه ْم ي ُمدُّون ُه ْم فِي ا ْلغ ِّي ثُ َّم لا ُي ْق ِص ُرون

اما برادران شانرا (كسانى را كه پرهيزگار نيستند) به گمراهى ميکشانند ،و بعد از آن (در گمراه ساختن شان)

هيچ كوتاهيى نميکنند.

اجتب ْيتها ۛ قُ ْل اِنَّما اَتَّبِ ُع ما يُوح َٰى اِل َّي ِمن َّربِّي ۛ َٰهذا بصاُ ِ ُر
﴿ ﴾٢٠٣و اِذا ل ْم تاْتِ ِهم بِاي ٍة قالُوا ل ْولا ْ
ِمن َّربِّ ُك ْم و ُهدًى ور ْحم ٌة لِّق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُنون
و اگر تو به ایشان آیه ای نياوری ،ميگویند « چرا خودت آنرا (از نزد خود) برنگزیدی؟ » بگو « من صرف همان
چيزی را پيروی ميکنم كه بمن از جانب پروردگار من وحى ميشود ،این (قرآن) روشنایى هایى اند از جانب
پروردگار شما ،و رهنمایى و رحمتى است برای مؤمنان» .

﴿ ﴾٢٠٤و اِذا قُرِئ ا ْل ُق ْرا ُن ف ْاست ِم ُعوا ل ُه واَ ِ
نصتُوا لعلَّ ُك ْم تُ ْرح ُمون

وقتيکه قرآن خوانده ميشود ،به آن (با توجه كامل) گوش دهيد و خاموش باشيد ،تا باشد كه (مورد) مرحمت

(واقع) شوید.

﴿ ﴾٢٠٥وا ْذكُر َّربَّك فِي ن ْف ِسك تض ُّر ًعا و ِخيف ًة و ُدون ا ْلج ْه ِر ِمن ا ْلق ْو ِل بِا ْل ُغ ُد ِّو وا ْلاص ِال ولا ت ُكن
ِّمن ا ْلغافِلِين
پروردگار خویش را به تنهایى ،با زاری و ترس ،به آوازی آهسته ،نه بلند ،در پگاه و بيگاه یاد كن و از غافالن

مباش.

﴿ ﴾٢٠٦ا ِ َّن الَّ ِذين ِعند ربِّك لا ي ْست ْكبِ ُرون ع ْن ِعبادتِ ِه ويُس ِّب ُحون ُه ول ُه ي ْس ُجدُون ۩

بيگمان آنهایى كه به نزدیک پروردگار تو اند از پرستش او گردنکشى نميکنند ،او را به پاكى یاد مينمایند و به او

سجده ميکنند.
==================================================================

( )۸سوره االنفال:
این سوره مدنى و دارای ( )۷۵آیه بوده و (منابع و ثروتهایعمومى در طبيعت) معنى دارد .سبب نامگذاری
این سوره به انفال بيان حکم غنایم جنگى در آن است ،این سوره در غزوه «بدركبری» نازل شد و حاوی
احکام جهاد فى سبيل الله ،قوانين جنگ و صلح ميباشد.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١ي ْساَلُونك عنِ ا ْلاَنف ِال ۛ قُ ِل ا ْلاَنفالُ لِلَّ ِه وال َّر ُس ِ
ول ۛ فاتَّ ُقوا اللَّه واَ ْصلِ ُحوا ذات
ب ْينِ ُك ْم ۛواَ ِطي ُعوا اللَّه ور ُسول ُه اِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِمنِين

از تو در بارۀ مال های غنيمت ميپرسند ،بگو « :مال های غنيمت از آنِ خدا و رسول او است .بنابرآن از خدا
بترسيد ،روابط ذات البينى خویش را اصالح كنيد ،و خدا و رسول او را اطاعت نمایيد ،اگر ایمان دارید! »

﴿ ﴾٢اِنَّما ا ْل ُم ْؤ ِمنُون الَّ ِذين اِذا ُذ ِكر اللَّ ُه و ِجل ْت قُلُو ُب ُه ْم و اِذا تُلِي ْت عل ْي ِه ْم اياتُ ُه زاد ْت ُه ْم اِيما ًنا وعل َٰى
ربِّ ِه ْم يتو َّكلُون
بيگمان مؤمنان كسانى اند كه چون خداوند یاد شود و آیات او برای شان خوانده شود ،دلهای شان سرشار از

ترس (خدا) ميشود( ،این آیتها) ایمان شان را نيرومندتر ميسازد و بر پروردگار خود توكل مينمایند.

الصلاة و ِم َّما رز ْقنا ُه ْم يُن ِفقُون
﴿ ﴾٣الَّ ِذين يُ ِقي ُمون َّ

آنهایيکه نماز را به تمام و كمال برپا ميدارند ،و از آنچه به ایشان روزی دادیم خرج ميکنند.

ات ِعند ربِّ ِه ْم وم ْغ ِفر ٌة ورِ ْزقٌ كرِي ٌم
﴿ ﴾٤اُولَٰئِك ُه ُم ا ْل ُم ْؤ ِمنُون ح ًّقا ۛ لَّ ُه ْم درج ٌ

هم ایشانند مسلمان راستين ،برای ایشان در نزد پروردگار شان درجاتى است و آمرزشى و روزی كریمانه ای.

﴿ ﴾٥كما اَخْ رجك ربُّك ِمن ب ْيتِك بِا ْلح ِّق و ا ِ َّن فرِيقًا ِّمن ا ْل ُم ْؤ ِمنِين لكارِ ُهون

چنانکه پروردگارت ،ترا از خانۀ تو بحق بيرون كرد ،گرچه گروهى از مسلمانان (از آن) واقعاً ناخوشنود بودند.

﴿ ﴾٦يُجا ِدلُونك فِي ا ْلح ِّق ب ْعدما تب َّين كاَنَّما يُساقُون اِلى ا ْلم ْو ِت و ُه ْم ين ُظ ُرون

با تو در بارۀ حقيقتى كه آشکارا شده بود مجادله ميکردند ،تو گویى كه ایشان به سوی مرگ سوق داده ميشدند،

و ایشان مى نگریستند.

﴿ ﴾٧و ا ِ ْذ ي ِع ُد ُك ُم اللَّ ُه ا ِ ْحدى ال َّطاُِفت ْينِ اَنَّها ل ُك ْم وتو ُّدون اَ َّن غ ْير ذ ِ
ات الشَّ ْوك ِة ت ُكو ُن ل ُك ْم ويُرِي ُد
اللَّ ُه اَن يُ ِح َّق ا ْلح َّق بِكلِمات ِ ِه وي ْقطع دابِر ا ْلكافِرِين
و بياد آر زمانى را كه خداوند بشما وعده كرد كه یکى از دو گروهِ (دشمن) از آن شماست ،شما آرزو كردید كه

(گروه) بدون سالح از آن شما گردد ،اما خدا ميخواست تا حق را به سخنان خویش به ثبوت رساند و ریشۀ كفار
را بکند.

﴿ ﴾٨لِ ُي ِح َّق ا ْلح َّق و ُي ْب ِطل ا ْلب ِاطل ول ْو كرِه ا ْل ُم ْج ِر ُمون

تا حق را به ثبوت رساند و باطل را نابود كند ،هرچند مجرمان ناخوشنود شوند.

﴿ ﴾٩ا ِ ْذ ت ْست ِغيثُون ربَّ ُك ْم ف ْاستجاب ل ُك ْم اَنِّي ُم ِم ُّدكُم بِاَ ْل ٍف ِّمن ا ْلملاُِك ِة ُم ْر ِدفِين

بياد آرید كه چون از پروردگار خود كمک ميخواستيد ،پس او (درخواست) شما را پذیرفت و (گفت) « من شما را

به یکهزار فرشتۀ ردیف شده كمک ميکنم» .

﴿ ﴾١٠وما جعل ُه اللَّ ُه ا ِ َّلا ُبشْ رىَٰ و لِت ْطمئِ َّن بِ ِه قُلُو ُب ُك ْم ۛ وما النَّ ْص ُر ا ِ َّلا ِم ْن ِعن ِد اللَّ ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه عزِي ٌز
ح ِكي ٌم
خداوند این كمک را نگردانيد مگر مژده ای ،و تا (بدین وسيله) دلهای شما آرام گيرد ،و پيروزیى نيست مگر از

جانب خدا ،بيگمان خداوند صاحب قدرت منيع و باحکمت است.

السما ِء ما ًء لِّ ُيط ِّهركُم بِ ِه ويُ ْذ ِهب عن ُك ْم ر ِْجز
﴿ ﴾١١ا ِ ْذ يُغشِّ ي ُك ُم النُّعاس اَمن ًة ِّم ْن ُه ويُن ِّزلُ عل ْي ُكم ِّمن َّ
الشَّ ْيط ِان و لِي ْر بِط عل َٰى قُلُو بِ ُك ْم و ُيث ِّبت بِ ِه ا ْلاَ ْقدام
و بياد آرید كه چگونه پينکى را بحيث آرامشى از جانب خویش بر شما چيره ساخت ،و بر شما بارانى از آسمان

فرود آورد ،تا شما را به آن پاک (یعنى بانشاط) سازد و آلودگى شيطان (یعنى كسالت) را از شما بزداید .تا دلهای
شما را (به نور اميد) پيوست سازد و شما را با آن ثابت قدم بدارد.

﴿ ﴾١٢ا ِ ْذ يُ ِ
وحي ربُّك اِلى ا ْلملاُِك ِة اَنِّي مع ُك ْم فثبِّ ُتوا الَّ ِذين امنُوا ۛ ساُ ْل ِقي فِي قُلُ ِ
وب الَّ ِذين كف ُروا
اض ِربُوا ف ْوق ا ْلا َ ْعن ِ
اض ِربُوا ِم ْن ُه ْم ُك َّل بن ٍان
اق و ْ
ال ُّر ْعب ف ْ
بياد آر كه پروردگارت به فرشتگان وحى كرد (تا بشما بگویند كه « ):من با شمایم » .پس مؤمنان را ثبات

بخشيد .بزودی در دل كفار ترس و وحشت مى افگنم .پس شما بر باالی گردن های شان بزنيد و بر هر سرِ
انگشتى از (دستهای) ایشان بزنيد (یعنى سر و دست شان را با شمشير قطع كنيد).

﴿َٰ ﴾١٣ذلِك بِاَنَّ ُه ْم شاقُّوا اللَّه ور ُسول ُه ۛ ومن ُيشاقِقِ اللَّه ور ُسول ُه ف ِا َّن اللَّه ش ِدي ُد ا ْل ِعق ِ
اب

این از سببى است كه ایشان با خدا و پيامبر او مخالفت مى ورزند ،و هر كسى كه با خداوند و پيامبر او مخالفت
ورزد ،پس بيگمان خداوند سخت عذاب كننده است.

﴿َٰ ﴾١٤ذلِ ُك ْم ف ُذوقُو ُه واَ َّن لِ ْلكافِرِين عذاب ال َّنارِ

اینرا بچشيد ،بيگمان به كافران عذاب آتش دوزخ (نيز در نظر گرفته شده) است.

﴿ ﴾١٥يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اِذا ل ِقي ُت ُم الَّ ِذين كف ُروا ز ْحفًا فلا تُولُّو ُه ُم ا ْلاَ ْدبار

ای مؤمنان ،هنگاميکه با كفار در ميدان جنگ روبرو شدید ،پس هرگز به ایشان پشت مگردانيد.

﴿ ﴾١٦ومن يُولِّ ِه ْم ي ْومئِ ٍذ ُدبُر ُه ا ِ َّلا ُمتح ِّرفًا لِّ ِقت ٍال اَ ْو ُمتح ِّي ًزا اِل َٰى فِئ ٍة فق ْد باء بِغض ٍب ِّمن اللَّ ِه وماْوا ُه
جه َّن ُم ۛ و بِ ْئس ا ْلم ِصي ُر
اگر كسى در چنين روزی جز برای سهمگيری در گوشۀ دیگری از جنگ یا پيوستن به قطعۀ دیگری (از

مجاهدان) به دشمن پشت گشتاند ،پس بيگمان به خشمى از خدا باز گشته است و جای او دوزخ است ،و چه بد
پناهگاهى!

﴿ ﴾١٧فل ْم ت ْق ُتلُو ُه ْم ول َٰ ِك َّن اللَّه قتل ُه ْم ۛ وما رم ْيت ا ِ ْذ رم ْيت ول َٰ ِك َّن اللَّه رم َٰى ۛ و لِ ُي ْبلِي ا ْل ُم ْؤ ِمنِين
ِم ْن ُه بلا ًء حس ًنا ۛ ا ِ َّن اللَّه س ِمي ٌع علِي ٌم

این شما نبودید كه ایشانرا كشتيد ،بلکه خداوند بود كه ایشان را كشت ،و تو نزدی وقتيکه (بچشمان شان خاک)

زدی مگر این خداوند بود كه زد ،تا مسلمانان را به آن از جانب خویش آزمایش كند ،آزمایشى نيکو .بيگمان
خداوند شنوا (و) دانا است.

﴿َٰ ﴾١٨ذلِ ُك ْم واَ َّن اللَّه ُمو ِه ُن ك ْي ِد ا ْلكافِرِين

این (كاری) است كه شد ،و بيشک خداوند سُست كنندۀ فریب كاران است.

﴿ ﴾١٩اِن ت ْست ْفتِ ُحوا فق ْد جاء ُك ُم ا ْلف ْت ُح ۛ و اِن تنت ُهوا ف ُهو خ ْي ٌر لَّ ُك ْم ۛ و اِن ت ُعو ُدوا ن ُع ْد ولن تُ ْغنِي
عن ُك ْم فِئ ُت ُك ْم ش ْي ًئا ول ْو كثُر ْت واَ َّن اللَّه مع ا ْل ُم ْؤ ِمنِين

اگر به جستجوی فيصله بودید ،پس بيگمان بين شما فيصله شد( ،اكنون) اگر (از مخالفت) خودداری ورزید ،این
برای شما بهتر است( ،ولى) اگر (به جنگ) باز گردید ،ما هم باز ميگردیم ،و قوای شما هرگز شما را (در دفاع) بى

نياز ساخته نميتواند ،اگر چه بسيار هم باشند ،و حقا كه خداوند با مسلمانان است.

﴿ ﴾٢٠يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اَ ِطي ُعوا اللَّه ور ُسول ُه ولا تولَّ ْوا ع ْن ُه واَن ُت ْم ت ْسم ُعون

ای مؤمنان ،خدا و رسول او را فرمان برید و از او رو مگردانيد ،در حاليکه (فرمان او را) ميشنوید.

﴿ ﴾٢١ولا ت ُكونُوا كالَّ ِذين قالُوا س ِم ْعنا و ُه ْم لا ي ْسم ُعون

مانند كسانى نباشيد كه ميگویند « مى شنویم » اما گوش فرا نمى دهند.

الص ُّم ا ْل ُب ْك ُم الَّ ِذين لا ي ْع ِقلُون
اب ِعند اللَّ ِه ُّ
﴿ ﴾٢٢ا ِ َّن ش َّر الدَّو ِّ

حقا كه بدترین چارپایان در نزد خداوند آنهایى اند كه كر و گنگ هستند  -آنهایى كه درک ندارند.

﴿ ﴾٢٣ول ْو علِم اللَّ ُه فِي ِه ْم خ ْي ًرا لَّاَ ْسمع ُه ْم ۛ ول ْو اَ ْسمع ُه ْم لتولَّوا َّو ُهم ُّم ْعر ُِضون

و اگر خداوند در ایشان خيری را ميدانست ،یقيناً آنها را ميشنواند .اگر ایشان را بشنواند واقعاً ایشان روی
برميتابند ،در حاليکه (از پذیرفتن حق) اعراض ميکنند.

﴿ ﴾٢٤يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا ْاست ِجي ُبوا لِلَّ ِه و لِل َّر ُس ِ
ول اِذا دعا ُك ْم لِما يُ ْحيِي ُك ْم ۛ وا ْعل ُموا اَ َّن اللَّه ي ُحو ُل
ب ْين ا ْلم ْر ِء وق ْلبِ ِه واَنَّ ُه اِل ْي ِه تُ ْحش ُرون

ای مؤمنان( ،امر) خدا و رسول را اجابت كنيد ،در حاليکه شما را به چيزی فرا ميخواند كه شما را زنده ميسازد .و

بدانيد كه حقا خداوند در بين انسان و دل او حایل ميشود ،و حقيقت اینست كه بسوی او حشر ميشوید.

اص ًة ۛ وا ْعل ُموا اَ َّن اللَّه ش ِدي ُد ا ْل ِعق ِ
اب
﴿ ﴾٢٥واتَّ ُقوا فِ ْتن ًة َّلا تُ ِصيب َّن الَّ ِذين ظل ُموا ِمن ُك ْم خ َّ

و از فتنه ای بترسيد كه تنها به ستمگاران شما نمى رسد ،و بدانيد كه بيگمان خداوند سخت عذاب كننده است.

اس فاوا ُك ْم واَيَّدكُم
﴿ ﴾٢٦وا ْذ ُك ُروا ا ِ ْذ اَن ُت ْم قلِي ٌل ُّم ْست ْضعفُون فِي ا ْلا َ ْر ِ
ض تخافُون اَن يتخ َّطف ُك ُم النَّ ُ
بِن ْص ِر ِه ورزق ُكم ِّمن ال َّط ِّيب ِ
ات لعلَّ ُك ْم تشْ ُك ُرون
و هنگامى را بخاطر آورید كه در زمين (دسته) كوچک و ناتوانى بودید ،ازین مى ترسيدید كه مردم شما را بربه
ایند ،پس (خدا) شما را جای داد و به یاری خود تأیيد كرد ،و شما را از چيزهای پاكيزه روزی داد تا باشد كه
سپاسگزار شوید.

﴿ ﴾٢٧يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا ت ُخونُوا اللَّه وال َّر ُسول وت ُخونُوا اَماناتِ ُك ْم واَن ُت ْم ت ْعل ُمون

ای مؤمنان ،به خداو رسول خيانت مکنيد ،و (هم) به امانت های خویش دیده و دانسته خيانت مورزید.

﴿ ﴾٢٨وا ْعل ُموا اَنَّما اَ ْموالُ ُك ْم واَ ْولا ُد ُك ْم فِ ْتن ٌة واَ َّن اللَّه ِعند ُه اَ ْج ٌر ع ِظي ٌم

و بدانيد كه دارایى های شما و اوالد شما (وسيلۀ) آزمایشى اند ،و بى شک خداوند است كه نزد او مزدی بزرگ

ميباشد.

﴿ ﴾٢٩يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اِن تتَّ ُقوا اللَّه ي ْجعل لَّ ُك ْم فُ ْرقا ًنا ويُك ِّف ْر عن ُك ْم س ِّيئاتِ ُك ْم وي ْغ ِف ْر ل ُك ْم ۛواللَّ ُه
ذُو ا ْلف ْض ِل ا ْلع ِظي ِم
ای مؤمنان ،اگر شما از خدا بترسيد ،برای شما فرقانى (فراهم) ميگرداند (كه با آن ميان حق و باطل فرق كنيد)،
و گناهان شما را از شما ميزداید و خداوند صاحب فضلى بزرگ است.

﴿ ﴾٣٠و ا ِ ْذ ي ْم ُك ُر بِك الَّ ِذين كف ُروا لِ ُي ْثبِ ُتوك اَ ْو ي ْق ُتلُوك اَ ْو ُيخْ ِر ُجوك ۛ وي ْم ُك ُرون وي ْم ُك ُر اللَّ ُه ۛ واللَّ ُه
خ ْي ُر ا ْلما ِكرِين

و بياد آر وقتى را كه كفار بتو دسيسه مى چيدند تا ترا محبوس كنند ،یا ترا بکشند یا ترا (از مکۀ معظمه) بيرون
كنند ،ایشان چاره مى اندیشيدند (یعنى تدبير ميکردند) ،و خداوند (نيز) تدبير ميکرد ،و خداوند بهترین تدبير
كنندگان است.

﴿ ﴾٣١و اِذا تُ ْتل َٰى عل ْي ِه ْم اياتُنا قالُوا ق ْد س ِم ْعنا ل ْو نشا ُء ل ُق ْلنا ِم ْثل َٰهذا ۛ ا ِ ْن َٰهذا ا ِ َّلا اَس ِاطي ُر ا ْلا َ َّو لِين

و چون آیات ما به ایشان خوانده شود ميگویند « :ما بيگمان این را (قبالً) شنيده ایم ،اگر ما ميخواستيم (كلماتى)

مثل آنرا مى گفتيم .این نيست مگر افسانه های پيشينيان» .

السما ِء اَ ِو ا ُْتِنا
﴿ ﴾٣٢و ا ِ ْذ قالُوا اللَّ ُه َّم اِن كان َٰهذا ُهو ا ْلح َّق ِم ْن ِعن ِدك فاَ ْم ِط ْر عل ْينا ِحجار ًة ِّمن َّ
بِعذ ٍ
اب اَلِي ٍم

بياد آرید وقتى را كه ایشان گفتند « :بار خدایا ،همانا اگر این حق است از جانب تو ،پس بر ما از آسمان سنگ
بباران ،یا بر ما عذابى دردناک بفرست» .

﴿ ﴾٣٣وما كان اللَّ ُه لِ ُيع ِّذب ُه ْم واَنت فِي ِه ْم ۛ وما كان اللَّ ُه ُمع ِّذب ُه ْم و ُه ْم ي ْست ْغ ِف ُرون

و خداوند هرگز ایشان را عذاب نميکند تا (زمانيکه) تو در ميان ایشان باشى ،و خداوند هرگز ایشان را عذاب

نميکند تا ایشان آمرزش بخواهند.

﴿ ﴾٣٤وما ل ُه ْم اَ َّلا ُيع ِّذب ُه ُم اللَّ ُه و ُه ْم ي ُصدُّون عنِ ا ْلم ْس ِج ِد ا ْلحرا ِم وما كانُوا اَ ْو لِياء ُه ۛ ا ِ ْن اَ ْو لِيا ُؤ ُه
ا ِ َّلا ا ْل ُمتَّقُون ول َٰ ِك َّن اَكْثر ُه ْم لا ي ْعل ُمون
و چرا خداوند ایشان را عذاب نکند در حاليکه از مسجد حرام (مردم را) باز ميدارند ،و ایشان سرپرست آن هم

نيستند .نيست سرپرست مسجد حرام مگر پرهيزگاران ،اما بيشتر ایشان نمى دانند.

﴿ ﴾٣٥وما كان صلاتُ ُه ْم ِعند ا ْلب ْي ِت اِلَّا ُمكا ًء وت ْص ِدي ًة ۛ ف ُذوقُوا ا ْلعذاب بِما كُن ُت ْم ت ْك ُف ُرون

نماز ایشان در برابر خانۀ (كعبه) غير از صفير زدن { }۱و كف زدن (چيزی دیگر) نبود ،پس عذاب را به سبب

كافر بودن خویش بچشيد.
{ }۱شپول زدن ؛

﴿ ﴾٣٦ا ِ َّن الَّ ِذين كف ُروا ُين ِفقُون اَ ْموال ُه ْم لِي ُص ُّدوا عن سبِي ِل اللَّ ِه ۛ فس ُين ِفقُونها ثُ َّم ت ُكو ُن عل ْي ِه ْم
ح ْسر ًة ثُ َّم ُيغْل ُبون ۛ والَّ ِذين كف ُروا اِل َٰى جه َّنم ُي ْحش ُرون

بيگمان آنهایى كه كافر اند دارایى خود را خرج ميکنند تا (مردم را) از راه خدا باز دارند ،ایشان مال خود را (هم)
مصرف خواهند كرد و سپس بر ایشان مایۀ حسرتى خواهد بود ،و بعد از آن مغلوب ميگردند ،و كسانى كه كافر

شدند بسوی دوزخ حشر ميشوند.

ض في ْركُم ُه ج ِمي ًعا في ْجعل ُه
﴿ ﴾٣٧لِي ِميز اللَّ ُه ا ْلخبِيث ِمن ال َّطيِّ ِب وي ْجعل ا ْلخبِيث ب ْعض ُه عل َٰى ب ْع ٍ
فِي جهنَّم ۛ اُولَٰئِك ُه ُم ا ْلخ ِاس ُرون

تا خداوند (مردم) ناپاک را از (مردم) پاكيزه جدا سازد ،و ناپاكان را بعضى بر بعضى دیگر روی هم بگذارد و همۀ

شانرا انباشته سازد ،و آنگاه به دوزخ افگند .هم ایشانند زیانکار.

﴿ ﴾٣٨قُل لِّلَّ ِذين كف ُروا اِن ينت ُهوا ُيغْف ْر ل ُهم َّما ق ْد سلف و اِن ي ُعو ُدوا فق ْد مض ْت ُسنَّ ُت ا ْلا َ َّو لِين

به كافران بگو اگر (اكنون هم از كفر خویش) باز ایستند ،گذشته برای شان آمرزیده ميشود ،ولى اگر (به كفر

خویش اصرار ورزند و به جنگ) باز گردند ،سرنوشت پيشينيان در بارۀ شان جاری شدنى (است).

ِّين ُكلُّ ُه لِلَّ ِه ۛ ف ِا ِن انته ْوا فاِ َّن اللَّه بِما ي ْعملُون ب ِصي ٌر
﴿ ﴾٣٩وقاتِلُو ُه ْم حتَّ َٰى لا ت ُكون فِ ْتن ٌة وي ُكون الد ُ
با ایشان به جنگ ادامه دهيد تا فتنه ای باقى نماند ،و دین كامالً از آن خدا باشد ،اگر ایشان (از اعمال نکوهيدۀ

خویش) دست كشند ،پس خداوند به آنچه ميکنند بينا است.

﴿ ﴾٤٠و اِن تولَّ ْوا فا ْعل ُموا اَ َّن اللَّه م ْولا ُك ْم ۛ نِ ْعم ا ْلم ْول َٰى و ن ِ ْعم النَّ ِصي ُر

و اگر (از قبول حق) رو بگردانند ،پس بدانيد كه بيگمان خداوند كارساز شما است ،چه خوب كارسازی و چه

خوب مددگاری!

============================================================

============================================================
﴿ ﴾٤١وا ْعل ُموا اَنَّما غنِ ْم ُتم ِّمن ش ْي ٍء فاَ َّن لِلَّ ِه ُخ ُمس ُه و لِل َّر ُس ِ
ول و ل ِ ِذي ا ْل ُق ْرب َٰى وا ْليتام َٰى وا ْلمسا ِكينِ
السبِي ِل اِن كُن ُت ْم امن ُتم بِاللَّ ِه وما اَنز ْلنا عل َٰى ع ْب ِدنا ي ْوم ا ْل ُف ْرق ِان ي ْوم ا ْلتقى ا ْلج ْمع ِان ۛ واللَّ ُه
وا ْبنِ َّ
عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر

و بدانيد آنچه را به غنيمت گرفتيد ،پس یک بر پنجم (حصه) آن از آنِ خدا ،رسول ،خویشاوندان ،یتيمان،

مسکينان و مسافران است .اگر به خدا و آنچه در روز تمایز (حق از باطل)  -روز رویارویى دو قدرت  -برای بندۀ
خود نازل گردانيدیم ایمان آورده اید ،و خداوند بر هر چيز توانا است.

﴿ ﴾٤٢ا ِ ْذ اَن ُتم بِا ْل ُع ْدو ِة ال ُّدنْيا و ُهم بِا ْل ُعدْو ِة ا ْلق ُْصوىَٰ وال َّرك ُْب اَ ْسفل ِمن ُك ْم ۛ ول ْو تواعدتُّ ْم لاخْ تل ْف ُت ْم
فِي ا ْل ِميعا ِد ۛ ول َٰ ِكن لِّي ْق ِضي اللَّ ُه اَ ْم ًرا كان م ْف ُعو ًلا لِّي ْهلِك م ْن هلك عن ب ِّين ٍة وي ْحي َٰى م ْن ح َّي
عن ب ِّين ٍة ۛ و ا ِ َّن اللَّه لس ِمي ٌع علِي ٌم

بياد آرید هنگامى را كه شما به طرفِ نزدیک ت ِر (مدینه) بودید و ایشان به طرف دورتر ،و كاروان پایانتر از شما .و
اگر شما با یک دیگر وعده ای (هم برای رو در رویى) ميکردید یقيناً در (ایفای) وعدۀ خود خالف مى ورزیدید.
(ولى با هم روبرو شدید) تا خداوند كاری را كه شدنى بود به انجام رساند ،تا كسيکه هالک ميشود بدليل روشنى

هالک شود و كسى (هم) كه زنده ميماند بدليل روشنى زنده بماند .و بيگمان خداوند شنوا (و) دانا است.

﴿ ﴾٤٣ا ِ ْذ يُرِيك ُه ُم اللَّ ُه فِي من ِامك قلِي ًلا ۛ ول ْو اَراك ُه ْم كثِي ًرا لَّف ِش ْل ُت ْم ولتناز ْع ُت ْم فِي ا ْلاَ ْم ِر ول َٰ ِك َّن اللَّه
سلَّم ۛ اِنَّ ُه علِي ٌم بِذ ِ
الصدُورِ
ات ُّ

و بياد آر وقتى را كه خداوند در خواب ایشان را بتو كم نشان داد .اگر ایشان را به شما بسيار مينمود ،بيگمان
سست مى شدید و در كار (جهاد) منازعه ميکردید ،ولى خداوند (شما را) حفظ كرد ،واقعاً خداوند به راز درون

سينه ها آگاه است.

﴿ ﴾٤٤و ا ِ ْذ ُيرِي ُك ُمو ُه ْم ا ِ ِذ ا ْلتق ْي ُت ْم فِي اَ ْع ُينِ ُك ْم قلِي ًلا و ُيقلِّلُ ُك ْم فِي اَ ْع ُينِ ِه ْم لِي ْق ِضي اللَّ ُه اَ ْم ًرا كان
م ْف ُعو ًلا ۛ و اِلى اللَّ ِه تُ ْرج ُع ا ْلاُ ُمو ُر

بياد آرید وقتى را كه به ایشان روبرو شدید آنها را به چشم شما كم نشان دد ،و شما را در چشمهای ایشان كم
جلوه نمود ،تا خداوند كاری را كه شدنى بود به انجام رساند ،و (همه) امور به خداوند ارجاع ميشود.

﴿ ﴾٤٥يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اِذا ل ِقي ُت ْم فِئ ًة فا ْث ُب ُتوا وا ْذ ُك ُروا اللَّه كثِي ًرا لَّعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحون

ای مؤمنان ،چون با گروهى (برای جنگ) روبرو شدید ،پس ثبات ورزید و خداوند را زیاد یاد كنيد ،تا باشد كه

رستگار شوید.

الصابِرِين
﴿ ﴾٤٦واَ ِطي ُعوا اللَّه ور ُسول ُه ولا تناز ُعوا فت ْفشلُوا وت ْذهب رِي ُح ُك ْم ۛ و ْ
اصبِ ُروا ۛ ا ِ َّن اللَّه مع َّ

و خداوند و پيامبر او را فرمان برید ،و با یکدیگر منازعه مکنيد تا مبادا سست شوید و نيروی مقاومت شما از بين
برود ،و (باید) شکيبایى ورزید ،بيگمان خداوند با شکيبایان است.

س وي ُصدُّون عن سبِي ِل اللَّ ِه ۛ واللَّ ُه بِما
﴿ ﴾٤٧ولا ت ُكونُوا كالَّ ِذين خر ُجوا ِمن ِديارِ ِهم بط ًرا ورُِاء النَّا ِ
ي ْعملُون ُم ِحي ٌط

و مانند كسانى مباشيد كه با سركشى و خودنمایى بمردم از خانه های خود بيرون شدند ،و (مردم را) از راه

خداوند باز ميداشتند ،و خداوند به آنچه ميکنند فرا گيرنده است.

س و اِنِّي جا ٌر لَّ ُك ْم ۛفل َّما
﴿ ﴾٤٨و ا ِ ْذ زيَّن ل ُه ُم الشَّ ْيطا ُن اَ ْعمال ُه ْم وقال لا غالِب ل ُك ُم ا ْلي ْوم ِمن ال َّنا ِ
اف
تراء ِت ا ْل ِفئت ِان نكص عل َٰى ع ِقب ْي ِه وقال اِنِّي برِيءٌ ِّمن ُك ْم اِنِّي اَرىَٰ ما لا تر ْون اِنِّي اَخ ُ
اللَّه ۛ واللَّ ُه ش ِدي ُد ا ْل ِعق ِ
اب

و بياد آرید وقتى را كه شيطان كردار (گناه آلود) شانرا به آنها زیبا جلوه داد ،و گفت « امروز بشما هيچ كسى از
مردم غالب نميشود ،و من بيگمان بکنار شمایم! » اما همينکه آن دو گروه باهم روبرو شدند ،به عقب برگشت و
گفت « :بيگمان من از شما بيزارم ،یقيناً من چيزی را ميبينم كه شما نميبينيد ،بيگمان من از خدا ميترسم ،و
خداوند سخت عذاب كننده است» .

ض غ َّر َٰه ُؤلا ِء ِدي ُن ُه ْم ۛ ومن يتو َّك ْل على اللَّ ِه ف ِا َّن
﴿ ﴾٤٩ا ِ ْذ يقُولُ ا ْل ُمنافِقُون والَّ ِذين فِي قُلُو بِ ِهم َّمر ٌ
اللَّه عزِي ٌز ح ِكي ٌم
بياد آر وقتى را كه منافقان و آنانى كه در دلهای شان بيماری است ميگفتند « این ها را دین شان فریب داده
است » .و كسيکه به خدا توكل كند ،پس بيگمان خداوند صاحب قدرت منيع (و) باحکمت است.

﴿ ﴾٥٠ول ْو ترىَٰ ا ِ ْذ يتوفَّى الَّ ِذين كف ُروا ۛ ا ْلملاُِك ُة ي ْض ِربُون ُو ُجوه ُه ْم واَ ْدبار ُه ْم وذُوقُوا عذاب
ا ْلحرِيقِ

و اگر فرشتگان را ببينى بهنگاميکه روح كافران را ميگيرند ،و بر روها و پشت های شان مى زنند (در حاليکه به

ایشان ميگویند) « عذاب (آتش) سوزان را بچشيد» .

﴿َٰ ﴾٥١ذلِك بِما قدَّم ْت اَ ْي ِدي ُك ْم واَ َّن اللَّه ل ْيس بِظ َّلا ٍم لِّ ْلعبِي ِد

این از سبب (اعمالى) است كه دست های شما از پيش فرستاده است .و خداوند هرگز به بندگان ستمگار نيست.

﴿ ﴾٥٢كداْ ِب ا ِل فِ ْرع ْون ۛ والَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم ۛ كف ُروا بِاي ِ
ات اللَّ ِه فاَخذ ُه ُم اللَّ ُه بِ ُذنُو بِ ِه ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه
قو ٌِّي ش ِدي ُد ا ْل ِعق ِ
اب
درست مانند روش فرعونيان و كسانيکه پيش از ایشان بودند از آیات خداوند انکار كردند ،پس خداوند ایشانرا به

گناهان شان گرفت .بيگمان خداوند قوی و سخت عذاب كننده است.

﴿َٰ ﴾٥٣ذلِك بِاَ َّن اللَّه ل ْم ي ُك ُمغ ِّي ًرا نِّ ْعم ًة اَنْعمها عل َٰى ق ْو ٍم حتَّ َٰى يُغ ِّي ُروا ما بِاَنف ُِس ِه ْم ۛ واَ َّن اللَّه
س ِمي ٌع علِي ٌم

این از سببى است كه خداوند هرگز نعمتى را كه بقومى ارزانى كند تغيير نميدهد ،تا آنکه ایشان چيزی را كه در

نهاد خویش دارند تغيير (نه) دهند ،و حقا كه خداوند شنوا (و) دانا است.

﴿ ﴾٥٤كداْ ِب ا ِل فِ ْرع ْون ۛ والَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم ۛ ك َّذبُوا بِاي ِ
ات ربِّ ِه ْم فاَ ْهل ْكنا ُهم بِ ُذنُو بِ ِه ْم واَ ْغر ْقنا ال
فِ ْرع ْون ۛ و ُك ٌّل كانُوا ظالِ ِمين
درست مانند روش فرعونيان و كسانيکه پيش از ایشان بودند آیات پروردگار خویش را تکذیب كردند ،پس ایشانرا
در اثر گناهان شان هالک كردیم ،و قوم فرعون را غرق ساختيم ،و همه ستمکار بودند.

اب ِعند اللَّ ِه الَّ ِذين كف ُروا ف ُه ْم لا يُ ْؤ ِم ُنون
﴿ ﴾٥٥ا ِ َّن ش َّر الدَّو ِّ

بيگمان بدترین جنبندگان در نزد خداوند كسانى اند كه كافر شدند ،پس ایشان ایمان نمى آورند.

دت ِم ْن ُه ْم ثُ َّم ينق ُُضون ع ْهد ُه ْم فِي ُك ِّل م َّر ٍة و ُه ْم لا ي َّتقُون
﴿ ﴾٥٦الَّ ِذين عاه َّ

كسانى كه از آنها عهد گرفتى ،سپس در هر باری عهد خود را مى شکستند ،و ایشان (از خدا) نمى ترسند.

﴿ ﴾٥٧ف ِا َّما ت ْثقفنَّ ُه ْم فِي ا ْلح ْر ِب فش ِّر ْد بِ ِهم َّم ْن خ ْلف ُه ْم لعلَّ ُه ْم ي َّذ َّك ُرون

اگر ایشان را در جنگ دریافتى ،پس به (از بين بردن) ایشان كسانى را كه در عقب شان قرار دارند متفرق بساز،

تا باشد كه پند بگيرند.

﴿ ﴾٥٨و ا ِ َّما تخاف َّن ِمن ق ْو ٍم ِخيان ًة فانبِ ْذ اِل ْي ِه ْم عل َٰى سوا ٍء ۛ ا ِ َّن اللَّه لا ُي ِح ُّب ا ْلخاُِ ِنين

اگر از گروهى بيم خيانت داشتى ،عادالنه (پيمان شان را) بسوی شان بينداز (یعنى نقض پيمان را بگونه یک

جانبه اعالم كن) ،خداوند هرگز خيانتکاران را دوست ندارد.

﴿ ﴾٥٩ولا ي ْحسب َّن الَّ ِذين كف ُروا سب ُقوا ۛ اِنَّ ُه ْم لا يُ ْع ِج ُزون

كافران نپندارند كه (از مسلمانان) پيشدستى كردند ،ایشان هرگز (مسلمانان را) عاجز ساخته نمى توانند.

﴿ ﴾٦٠واَ ِع ُّدوا ل ُهم َّما ْاستط ْع ُتم ِّمن قُ َّو ٍة و ِمن ِّرب ِ
اط ا ْلخ ْي ِل تُ ْر ِه ُبون بِ ِه ع ُد َّو اللَّ ِه وع ُد َّو ُك ْم واخرِين ِمن
ُدو نِ ِه ْم لا ت ْعل ُمون ُه ُم اللَّ ُه ي ْعل ُم ُه ْم ۛ وما تُن ِف ُقوا ِمن ش ْي ٍء فِي سبِي ِل اللَّ ِه يُو َّف اِل ْي ُك ْم واَن ُت ْم لا
تُ ْظل ُمون
و در برابر دشمنان ،تا آنجا كه ميتوانيد از نيرو آماده سازید (و هم) از اسپهای كمند ،تا بدین وسيله دشمن خدا و

دشمنان خویش را بترسانيد ،و [نيز] دیگران غير از آنها (یعنى آن دشمنان پنهانى) را كه ایشانرا نمى شناسيد،
اما خداوند ایشان را مى شناسد .و هر آنچه را در راه خدا صرف ميکنيد بشما باز داده ميشود ،و شما (مورد) ستم
(واقع) نميشوید.

الس ِمي ُع ا ْلعلِي ُم
لس ْل ِم ف ْ
اجن ْح لها وتو َّك ْل على اللَّ ِه ۛ اِنَّ ُه ُهو َّ
﴿ ﴾٦١و اِن جن ُحوا ل ِ َّ

اما اگر به صلح تمایل نشان دهند ،تو (نيز) به صلح بگرای ،و بر خداوند توكل نما ،حقا كه خداوند هم او است

شنوا و دانا.

﴿ ﴾٦٢و اِن يُرِي ُدوا اَن يخْ د ُعوك ف ِا َّن ح ْسبك اللَّ ُه ۛ ُهو الَّ ِذي اَيَّدك بِن ْص ِر ِه و بِا ْل ُم ْؤ ِم ِنين

اگر بخواهند تا ترا فریب دهند ،بيگمان خدا ترا بسنده است ،هم اوست كه ترا بمدد خویش و به مؤمنان تأیيد

كرد.

ض ج ِمي ًعا َّما اَلَّ ْفت ب ْين قُلُو بِ ِه ْم ول َٰ ِك َّن اللَّه اَلَّف
﴿ ﴾٦٣واَلَّف ب ْين قُلُو بِ ِه ْم ۛ ل ْو اَنف ْقت ما فِي ا ْلاَ ْر ِ
ب ْين ُه ْم ۛ اِنَّ ُه عزِي ٌز ح ِكي ٌم
و دلهای شانرا بهم الفت داد ،اگر تو تمام آنچه را كه در روی زمين است (هم) خرج ميکردی دلهای شانرا بهم

الفت داده نمى توانستى ،مگر خداوند بين شان الفت داد .حقا كه هم اوست صاحب قدرت منيع (و) باحکمت.

﴿ ﴾٦٤يا اَيُّها النَّبِ ُّي ح ْس ُبك اللَّ ُه ومنِ اتَّبعك ِمن ا ْل ُم ْؤ ِمنِين

ای پيامبر ،برای تو خدا و كسانى از مسلمانان كه ترا پيروی ميکنند بسنده است!

ض ا ْل ُم ْؤ ِمنِين على ا ْل ِقت ِال ۛ اِن ي ُكن ِّمن ُك ْم ِعشْ ُرون صابِ ُرون ي ْغلِ ُبوا
﴿ ﴾٦٥يا اَيُّها النَّبِ ُّي ح ِّر ِ
ِماُت ْينِ ۛ و اِن ي ُكن ِّمن ُكم ِّماُ ٌة ي ْغلِ ُبوا اَ ْلفًا ِّمن الَّ ِذين كف ُروا بِاَنَّ ُه ْم ق ْو ٌم َّلا ي ْفق ُهون

ای پيامبر ،مؤمنان را به جنگ برانگيز .اگر از شما بيست تن صابر و باثبات باشند بر دوصد تن غالب ميشوند .اگر
از شما صد نفر باشند ،بر هزار نفر از كافران غالب ميگردند .به این سبب كه ایشان مردمانى اند كه نمى فهمند.

﴿ ﴾٦٦ا ْلان خفَّف اللَّ ُه عن ُك ْم وعلِم اَ َّن فِي ُك ْم ض ْعفًا ۛ ف ِان ي ُكن ِّمن ُكم ِّماُ ٌة صابِر ٌة ي ْغلِ ُبوا
الصابِرِين
ف ي ْغلِ ُبوا اَ ْلف ْينِ بِ ِا ْذ ِن اللَّ ِه ۛ واللَّ ُه مع َّ
ِماُت ْينِ ۛ و اِن ي ُكن ِّمن ُك ْم اَ ْل ٌ

اكنون خداوند (بارگران را) از (دوش) شما سبک ساخت ،و دانسته بود كه در شما ضعفى است .پس اگر از شما

صد تن صبور باشد بر دوصد تن غالب ميشود ،و اگر از شما هزار تن باشد بر دوهزار تن به ارادۀ خدا غالب
ميشود ،و خداوند با شکيبایان است.

ض ۛ تُرِيدُون عرض ال ُّدنْيا واللَّ ُه يُرِي ُد
﴿ ﴾٦٧ما كان لِنبِ ٍّي اَن ي ُكون ل ُه اَ ْسرىَٰ ح َّت َٰى ُي ْث ِخن فِي ا ْلاَ ْر ِ
ا ْلا ِخرة ۛ واللَّ ُه عزِي ٌز ح ِكي ٌم

برای پيامبری (سزاوار) نيست كه اسيران جنگى داشته باشد تا در زمين نيرومند گردد .شما (مال و) متاع دنيا را
ميخواهيد و خدا آخرت را ميخواهد ،و خداوند صاحب قدرت منيع (و) باحکمت است.

اب ع ِظي ٌم
اب ِّمن اللَّ ِه سبق لم َّس ُك ْم فِيما اَخ ْذتُ ْم عذ ٌ
﴿ ﴾٦٨لَّ ْولا ِكت ٌ

اگر حکم سابقى از جانب خدا نمى بود (كه بدون ابالغ ،امتى را جزاء نميدهد) ،به شما در برابر جزیه ای كه
گرفتيد عذابى شدید مى رسيد.

﴿ ﴾٦٩ف ُكلُوا ِم َّما غنِ ْم ُت ْم حلا ًلا ط ِّي ًبا ۛ واتَّ ُقوا اللَّه ۛ ا ِ َّن اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

پس از آنچه به غنيمت گرفتيد حالل وار و پاكيزه بخورید ،و از خدا بترسيد حقا كه خداوند آمرزندۀ مهربان است.

﴿ ﴾٧٠يا اَيُّها النَّبِ ُّي قُل لِّمن فِي اَ ْي ِدي ُكم ِّمن ا ْلاَ ْسرىَٰ اِن ي ْعل ِم اللَّ ُه فِي قُلُو بِ ُك ْم خ ْي ًرا يُ ْؤ تِ ُك ْم خ ْي ًرا
ِّم َّما اُ ِخذ ِمن ُك ْم وي ْغ ِف ْر ل ُك ْم ۛ واللَّ ُه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

ای پيامبر ،به آنانيکه در دست شما اسير اند بگو « :اگر خداوند در دلهای شما خيری را دریابد ،در برابر آنچه از
شما گرفته شده چيزهای بهتر برای شما ميدهد ،و شما را مى آمرزد ،و خداوند آمرزندۀ مهربان است» .

﴿ ﴾٧١و اِن يُرِي ُدوا ِخيانتك فق ْد خانُوا اللَّه ِمن ق ْب ُل فاَ ْمكن ِم ْن ُه ْم ۛ واللَّ ُه علِي ٌم ح ِكي ٌم

اما اگر ایشان ارادۀ خيانت را با تو داشته باشند ،پس بيگمان ایشان پيش ازین به خدا هم خيانت كردند ،پس

(شما را) بر ایشان مسلط ساخت .و خداوند دانا (و) باحکمت است.

﴿ ﴾٧٢ا ِ َّن الَّ ِذين امنُوا وهاج ُروا وجاه ُدوا بِاَ ْموالِ ِه ْم واَنف ُِس ِه ْم فِي سبِي ِل اللَّ ِه والَّ ِذين اووا َّونص ُروا
ض ۛ والَّ ِذين ام ُنوا ول ْم ُيه ِ
اج ُروا ما ل ُكم ِّمن ولايتِ ِهم ِّمن ش ْي ٍء حتَّ َٰى
اُولَٰئِك ب ْع ُض ُه ْم اَ ْو لِياءُ ب ْع ٍ
ُيه ِ
اج ُروا ۛ و ا ِ ِن ْاستنص ُرو ُك ْم فِي الدِّينِ فعل ْي ُك ُم ال َّن ْص ُر اِلَّا عل َٰى ق ْو ٍم ب ْين ُك ْم وب ْين ُهم ِّميثاقٌ ۛ واللَّ ُه
بِما ت ْعملُون ب ِصي ٌر
بيگمان آنانيکه ایمان آوردند و هجرت كردند ،و در راه خدا به مال و جان خود جهاد نمودند ،و آنانيکه (به

مهاجران) پناه و كمک دادند ،اینها دوستان (یعنى كارساز) یکدیگر اند .و كسانيکه ایمان آوردند و هجرت نکردند،
شما هيچ گونه والیت (یعنى مسؤليتى) در برابر آنها ندارید ،تا ایشان (نيز) هجرت كنند .و اگر در (امور) دینى از
شما مدد جویند ،پس بر شماست تا به ایشان كمک كنيد ،مگر بر ضد مردميکه بين شما و بين ایشان پيمانى
است (اقدام نورزید) ،و خداوند به آنچه ميکنيد بيناست.

ض وفسا ٌد كبِي ٌر
ض ۛ اِلَّا ت ْفعلُو ُه ت ُكن فِ ْتن ٌة فِي ا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾٧٣والَّ ِذين كف ُروا ب ْع ُض ُه ْم اَ ْو لِيا ُء ب ْع ٍ

و كافران دوست (یعنى كارساز) یکدیگر اند .اگر شما این كار را نکنيد (یعنى پيوستگى خود را با یکدیگر حفظ
نکنيد) ،در زمين آشوب و فساد بزرگى برپا ميشود.

﴿ ﴾٧٤والَّ ِذين ام ُنوا وهاج ُروا وجاه ُدوا فِي سبِي ِل اللَّ ِه والَّ ِذين اووا َّونص ُروا اُولَٰئِك ُه ُم ا ْل ُم ْؤ ِمنُون
حقًّا ۛ لَّ ُهم َّم ْغ ِفر ٌة ورِ ْزقٌ كرِي ٌم

و آنانيکه ایمان آوردند و هجرت كردند ،و در راه خدا جهاد ورزیدند و آنانيکه (به مهاجران) پناه و كمک دادند،

همنانهایند مسلمان واقعى ،برای ایشان آمرزش و روزی سخاوتمندانه ای است.

﴿ ﴾٧٥والَّ ِذين ام ُنوا ِمن ب ْع ُد وهاج ُروا وجاه ُدوا مع ُك ْم فاُولَٰئِك ِمن ُك ْم ۛ واُولُو ا ْلاَ ْرحا ِم ب ْع ُض ُه ْم اَ ْول َٰى
ض فِي ِكت ِ
اب اللَّ ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه بِ ُك ِّل ش ْي ٍء علِي ٌم
بِب ْع ٍ

و آنانيکه بعدًا ایمان آوردند و هجرت نمودند و با شما (یکجا) جهاد كردند ،پس ایشان (نيز) از شمایند .و
خویشاوند ان در احکام خدا بعضى بر دیگر سزاوارترند .بيگمان خداوند به هر چيز دانا است.
==================================================================

( )۹سوره التوبه:
این سوره مدنى و دارای ( )۱۲۹آیه بوده و (بازگشت) معنى دارد .این سوره را بدان جهت توبه ناميده اند كه
در آن بيان توبه مومنان عموما توبه تخلف كنندگان از جنگ تبوک مخصوصا مطرح شده است.

﴿ ﴾١براء ٌة ِّمن اللَّ ِه ور ُسولِ ِه اِلى الَّ ِذين عاهدتُّم ِّمن ا ْل ُمشْ ِر ِكين

(این اعالمِ انحاللِ تعهدات) بيزاریى است از جانب خدا و پيامبر او به كسانى از مشركان كه با ایشان پيمان بسته

اید.

ض اَ ْربعة اَشْ ُه ٍر وا ْعل ُموا اَنَّ ُك ْم غ ْي ُر ُم ْع ِجزِي اللَّ ِه ۛ واَ َّن اللَّه ُمخْ زِي ا ْلكافِرِين
﴿ ﴾٢ف ِسي ُحوا فِي ا ْلاَ ْر ِ

پس چهار ماه در روی زمين گشت و گذار كنيد ،و بدانيد كه خداوند را عاجز ساخته نميتوانيد ،و خداوند كافران

را حتماً رسوا ساختنى است.

س ي ْوم ا ْلح ِّج ا ْلاَكْب ِر اَ َّن اللَّه برِيءٌ ِّمن
﴿ ﴾٣واَذا ٌن ِّمن اللَّ ِه ور ُسولِ ِه اِلى ال َّنا ِ
ا ْل ُمشْ ِر ِكين ۛور ُسولُ ُه ۛ ف ِان تُ ْب ُت ْم ف ُهو خ ْي ٌر لَّ ُك ْم ۛ و اِن تولَّ ْي ُت ْم فا ْعل ُموا اَنَّ ُك ْم غ ْي ُر ُم ْع ِجزِي
اللَّ ِه ۛ وبشِّ ِر الَّ ِذين كف ُروا بِعذ ٍ
اب َالِي ٍم

و ابالغى است از جانب خدا و پيامبر او به مردم در روز حج اكبر ،كه خداوند از مشركان بيزار است و پيامبر او

(نيز) .پس اگر توبه كنيد این به خير شما است .ولى اگر (از توبه) خودداری كنيد ،پس بدانيد كه خداوند را عاجز
ساخته نميتوانيد ،و كافران را به عذابى دردناک بشارت بده.

﴿ ﴾٤اِلَّا الَّ ِذين عاهدتُّم ِّمن ا ْل ُمشْ ِر ِكين ثُ َّم ل ْم ينق ُُصو ُك ْم ش ْي ًئا ول ْم يُظا ِه ُروا عل ْي ُك ْم اَحدًا فاَتِ ُّموا
اِل ْي ِه ْم ع ْهد ُه ْم اِل َٰى ُم َّدتِ ِه ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه يُ ِح ُّب ا ْل ُمتَّ ِقين

مگر كسانى از مشركان كه با ایشان پيمان بستيد ،و سپس با شما به چيزی كوتاهى نکردند ،و برضد شما كسى را

پشتيبانى نکردند .پس پيمان خود را با ایشان تا موعد (معين) آن بسر رسانيد .حقا كه خداوند پرهيزگاران را
دوست ميدارد.

اح ُص ُرو ُه ْم وا ْق ُع ُدوا
﴿ ﴾٥ف ِاذا انسلخ ا ْلاَشْ ُه ُر ا ْل ُح ُر ُم فا ْق ُتلُوا ا ْل ُمشْ ِر ِكين ح ْي ُث وجدتُّ ُمو ُه ْم و ُخ ُذو ُه ْم و ْ
الصلاة وات ُوا ال َّزكاة فخلُّوا سبِيل ُه ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم
ل ُه ْم ُك َّل م ْرص ٍد ۛ ف ِان تابُوا واَقا ُموا َّ

پس چون ماههای حرام بسر رسيد در هر جایى كه مشركان را مى یابيد بکشيد ،ایشانرا بگيرید ،محاصره كنيد و
در هر كمينگاهى به سرِ راه شان بنشينيد (یعنى طوریکه همه راه های آمد و شد برایشان بسته شود) .اگر توبه

كنند و نماز را به تمام و كمال برپا دارند و زكات بدهند ،پس راه ایشانرا باز گذارید ،حقا كه خداوند آمرزنده (و)
مهربان است.

﴿ ﴾٦و ا ِ ْن اَح ٌد ِّمن ا ْل ُمشْ ِر ِكين ْاستجارك فاَ ِج ْر ُه ح َّت َٰى ي ْسمع كلام اللَّ ِه ثُ َّم اَ ْبلِ ْغ ُه ماْمن ُه ۛ َٰذلِك
بِاَنَّ ُه ْم ق ْو ٌم لَّا ي ْعل ُمون

و اگر یکى از مشركان از تو پناه بخواهد ،او را پناه بده ،تا كالم خدا را بشنود .و سپس او را به محل امنش برسان.

این از سببى است كه ایشان مردم نادانى اند.

﴿ ﴾٧ك ْيف ي ُكو ُن لِ ْل ُمشْ ِر ِكين ع ْه ٌد ِعند اللَّ ِه و ِعند ر ُسولِ ِه اِلَّا الَّ ِذين عاهدتُّ ْم ِعند ا ْلم ْس ِج ِد
ا ْلحرا ِم ۛ فما ْاستقا ُموا ل ُك ْم ف ْاست ِقي ُموا ل ُه ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه ُي ِح ُّب ا ْل ُم َّت ِقين

چطور ميتواند نزد خدا و نزد پيامبر او برای مشركان پيمانى باشد به جز كسانيکه شما با ایشان در نزد

مسجدالحرام پيمان بستيد؟ پس تا هنگاميکه آنها (در پيمان خود) در برابر شما پابرجا باشند ،شما (هم) با ایشان
پابرجا باشيد ،حقا كه خداوند پرهيزگاران را دوست ميدارد.

﴿ ﴾٨ك ْيف و اِن ي ْظه ُروا عل ْي ُك ْم لا ي ْرقُ ُبوا فِي ُك ْم ا ِ ًّلا ولا ِذ َّم ًة ۛ يُ ْر ُضون ُكم بِاَ ْفوا ِه ِه ْم وتاْب َٰى قُلُوبُ ُه ْم
واَكْث ُر ُه ْم ف ِاسقُون

چطور (ميتواند چنين پيمانى پابرجا باشد) در حاليکه اگر بر شما غالب آیند در مورد شما نه عالیق خویشاوندیى
را رعایت ميکنند و نه (هم) پيمانى را؟! شما را بزبان خود خوش ميسازند ،ولى دل های شان (از شما) متنفر

است ،و اكثر ایشان فاسقند.

﴿ ﴾٩اشْ تر ْوا بِاي ِ
ات اللَّ ِه ثم ًنا قلِي ًلا فص ُّدوا عن سبِيلِ ِه ۛ اِنَّ ُه ْم ساء ما كانُوا ي ْعملُون

در برابر آیات خدا بهایى ناچيز گرفتند ،و (بسا مردم را) از راه او باز داشته اند .حقا كه بد است آنچه ایشان

ميکنند.

﴿ ﴾١٠لا ي ْرقُ ُبون فِي ُم ْؤ ِمنٍ ا ِ ًّلا ولا ِذ َّم ًة ۛ واُولَٰئِك ُه ُم ا ْل ُم ْعتدُون

در برابر (هيچ) مسلمانى نه (عالیق) خویشاوندی را رعایت ميکنند و نه هم پيمان را ،و هم ایشانند تجاوزگر.

الصلاة وات ُوا ال َّزكاة فاِخْ وانُ ُك ْم فِي ال ِّدينِ ۛ ونُف ِّص ُل ا ْلاي ِ
ات لِق ْو ٍم ي ْعل ُمون
﴿ ﴾١١ف ِان تابُوا واَقا ُموا َّ

پس اگر توبه كنند و نماز را به تمام و كمال برپا دارند و زكات بدهند ،برادران دینى شمایند و (به این ترتيب)
آیات (خود) را به مردميکه ميدانند تفصيل ميدهيم.

﴿ ﴾١٢و اِن نَّكثُوا اَ ْيمان ُهم ِّمن ب ْع ِد ع ْه ِد ِه ْم وطعنُوا فِي ِدينِ ُك ْم فقاتِلُوا اَُِ َّمة ا ْل ُك ْف ِر ۛ اِنَّ ُه ْم لا اَ ْيمان
ل ُه ْم لعلَّ ُه ْم ينت ُهون

و اگر سوگندهای خود را بعد از پيمان بستن نقض كردند ،و دین شما را مورد طعن قرار دادند ،پس با پيشوایان

كفر مقاتله كنيد ،بيگمان ایشانرا سوگندی نيست (یعنى به سوگند خود پابند نميباشد) ،تا باشد كه خودداری
كنند.

اج ال َّر ُس ِ
ول و ُهم بدءُو ُك ْم اَ َّول
﴿ ﴾١٣اَلا تُقاتِلُون ق ْو ًما نَّكثُوا اَ ْيمان ُه ْم وه ُّموا بِ ِاخْ ر ِ
م َّر ٍة ۛاَتخْ ش ْون ُه ْم ۛ فاللَّ ُه اَح ُّق اَن تخْ ش ْو ُه اِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِمنِين

آیا با مردمى مقاتله نميکنيد كه سوگندهای خود را نقض كردند و به اخراج پيامبر تصميم گرفتند؟! و ایشان
بودند كه اول (به جنگ) در برابر شما آغاز كردند ،آیا از ایشان ميترسيد؟ پس خداوند سزاوارتر است كه از او

بترسيد ،اگر مسلمان هستيد.

نص ْر ُك ْم عل ْي ِه ْم ويشْ ِف ُصدُور ق ْو ٍم ُّم ْؤ ِم ِنين
﴿ ﴾١٤قاتِلُو ُه ْم ُيع ِّذ ْب ُه ُم اللَّ ُه بِاَ ْي ِدي ُك ْم ويُخْ ِز ِه ْم وي ُ

با ایشان مقاتله كنيد .خداوند ایشان را به دست شما عذاب ميکند ،ایشانرا رسوا ميسازد ،شما را بر ایشان پيروز

ميگرداند ،سينه های گروه مسلمان را شفاء ميبخشد.

وب اللَّ ُه عل َٰى من يشاءُ ۛ واللَّ ُه علِي ٌم ح ِكي ٌم
﴿ ﴾١٥ويُ ْذ ِه ْب غ ْيظ قُلُو بِ ِه ْم ۛ وي ُت ُ

و خشم دلهای شانرا مى زداید .خدا توبه هركه را بخواهد ميپذیرد .خداوند دانا (و) باحکمت است.

﴿ ﴾١٦اَ ْم ح ِس ْب ُت ْم اَن تُ ْتر ُكوا ول َّما ي ْعل ِم اللَّ ُه الَّ ِذين جاه ُدوا ِمن ُك ْم ول ْم يتَّ ِخ ُذوا ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ولا
ر ُسولِ ِه ولا ا ْل ُم ْؤ ِمنِين و لِيج ًة ۛ واللَّ ُه خبِي ٌر بِما ت ْعملُون

آیا پنداشتيد كه از شما صرف نظر خواهد شد؟! و خداوند آنعده از شما را كه جهاد كردند و جز خدا ،پيامبر او و

مسل مانان ،كسى را محرم اسرار (خود) نگرفته اند ،متمایز نميگرداند؟! و خداوند به آنچه ميکنيد آگاه است.

﴿ ﴾١٧ما كان لِ ْل ُمشْ ِر ِكين اَن ي ْع ُم ُروا مس ِ
اجد اللَّ ِه شا ِه ِدين عل َٰى اَنف ُِس ِهم بِا ْل ُك ْف ِر ۛ اُولَٰئِك حبِط ْت
اَ ْعمالُ ُه ْم وفِي النَّارِ ُه ْم خالِدُون

برای مشركان (مجاز) نيست كه مساجد خدا را اعمار كنند ،در حاليکه ایشان بر كفر خویش گواه اند .همينهایند

كه اعمال شان حبطه شده است و ایشانند كه در آتش هميشه اند.

﴿ ﴾١٨اِنَّما ي ْع ُم ُر مس ِ
الصلاة واتى ال َّزكاة ول ْم يخْ ش ا ِ َّلا
اجد اللَّ ِه م ْن امن بِاللَّ ِه وا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر واَقام َّ
اللَّه ۛ فعس َٰى اُولَٰئِك اَن ي ُكونُوا ِمن ا ْل ُم ْهت ِدين

بيگمان كسى مساجد خدا را (از نظر عبادت و ساختمان) آباد ميسازد ،كه به خدا و روز آخرت ایمان آورد ،نماز را

به تمام و كمال برپا دارد ،زكات را بپردازد و جز خدا (از كسى دیگر) نترسد ،پس اميد ميرود كه چنين كسانى از
رهيابان باشند.

اج و ِعمارة ا ْلم ْس ِج ِد ا ْلحرا ِم كم ْن امن بِاللَّ ِه وا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر وجاهد فِي
﴿ ﴾١٩اَجع ْل ُت ْم ِسقاية ا ْلح ِّ
سبِي ِل اللَّ ِه ۛ لا ي ْست ُوون ِعند اللَّ ِه ۛ واللَّ ُه لا ي ْه ِدي ا ْلق ْوم الظَّالِ ِمين

آیا آب دادن حاجيان و حفظ یا مراقبت مسجد حرام را به (عبادت) كسانى كه به خدا و روز آخرت ایمان آورده و
در راه خدا جهاد كرده اند (مساوی) ميپندارید؟ هرگز در نزد خداوند (این دو گروه) مساوی نيستند ،و خداوند

گروه ستمکاران را رهياب نميسازد.

﴿ ﴾٢٠الَّ ِذين امنُوا وهاج ُروا وجاه ُدوا فِي سبِي ِل اللَّ ِه بِاَ ْموالِ ِه ْم واَنف ُِس ِه ْم اَ ْعظ ُم درج ًة ِعند
اللَّ ِه ۛواُولَٰئِك ُه ُم ا ْلفاُ ِ ُزون

آنهایى كه ایمان آوردند ،هجرت كردند و در راه خدا به مال و جان خویش جهاد نمودند ،در نزد خداوند درجه ای

بزرگتری را حایز اند ،و هم ایشانند پيروزمند.

﴿ ﴾٢١يُبشِّ ُر ُه ْم ربُّ ُهم بِر ْحم ٍة ِّم ْن ُه ور ِْضو ٍان وجنَّ ٍ
ات لَّ ُه ْم فِيها ن ِعي ٌم ُّم ِقي ٌم

پروردگار شان به آنها رحمتى را از نزد خویش و (نيز) رضامندی خویش و جنت هایى را بشارت ميدهد كه در

آنها برای شان نعمت های جاودانى است.

﴿ ﴾٢٢خال ِ ِدين فِيها اَبدًا ۛ ا ِ َّن اللَّه ِعند ُه اَ ْج ٌر ع ِظي ٌم

ایشان در آن جاودانه بسر ميبرند .بيگمان این خداست كه در نزد او مزدی بزرگ است.

﴿ ﴾٢٣يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا تتَّ ِخ ُذوا اباء ُك ْم و اِخْ وان ُك ْم اَ ْو لِياء ا ِ ِن ْاستحبُّوا ا ْل ُك ْفر على
ا ْل ِايم ِان ۛومن يتولَّ ُهم ِّمن ُك ْم فاُولَٰئِك ُه ُم ال َّظالِ ُمون

ای مؤمنان ،پدران و برادران خود را در صورتيکه كفر را بر ایمان برگزینند دوست مگيرید ،و اگر كسى از شما

ایشانرا دوست بگيرد ،پس هم ایشانند ستمکار.

﴿ ﴾٢٤قُ ْل اِن كان ابا ُؤ ُك ْم واَ ْبنا ُؤ ُك ْم و اِخْ وانُ ُك ْم واَ ْزوا ُج ُك ْم وع ِشيرتُ ُك ْم واَ ْموا ٌل ا ْقتر ْف ُت ُموها و تِجار ٌة
تخْ ش ْون كسادها ومسا ِك ُن ت ْرض ْونها اَح َّب اِل ْي ُكم ِّمن اللَّ ِه ور ُسولِ ِه و ِجها ٍد فِي سبِيلِ ِه فتربَّ ُصوا حتَّ َٰى
ياْتِي اللَّ ُه بِاَ ْم ِر ِه ۛ واللَّ ُه لا ي ْه ِدي ا ْلق ْوم ا ْلف ِاس ِقين

بگو « :اگر نزد شما پدران شما ،فرزندان شما ،برادران شما ،همسران شما ،خویشاوندان شما ،ثروتى را كه اندوخته
اید ،تجارتيکه از كساد آن بيم دارید ،یا منازل رهایشى كه به آن خوشنود ميشوید؛ از خدا ،پيامبر او و جهاد در
راه او پسندیده تر باشد؛ پس در انتظار آن باشيد كه خدا فرمانش را صادر كند (یعنى شما را مورد عذاب خویش
قرار دهد) ،و خداوند مردم فاسق را هدایت نميکند» .

﴿ ﴾٢٥لق ْد نصر ُك ُم اللَّ ُه فِي مو ِاطن كثِير ٍة ۛ وي ْوم ُحن ْينٍ ۛ ا ِ ْذ اَ ْعجب ْت ُك ْم ك ْثرتُ ُك ْم فل ْم تُغْنِ عن ُك ْم
ض بِما ر ُحب ْت ثُ َّم ولَّ ْي ُتم ُّم ْدبِرِين
ش ْي ًئا وضاق ْت عل ْي ُك ُم ا ْلاَ ْر ُ

بيگمان خداوند شما را در بسا ميدانها مدد كرد ،و در روز حنين (نيز) .آنگاه كه شما را كثرتِ (جنگاوران) شما به
شگفت انداخت ،اما (آن كثرتِ جنگاوران) نيازی را از شما دفع نکرد ،و زمين با همه فراخى آن بر شما تنگ

گشت ،و سپس پشت گشتانده عقب نشينى كردید.

﴿ ﴾٢٦ثُ َّم اَنزل اللَّ ُه س ِكينت ُه عل َٰى ر ُسول ِ ِه وعلى ا ْل ُم ْؤ ِمنِين واَنزل ُجنُو ًدا لَّ ْم تر ْوها وع َّذب الَّ ِذين
كف ُروا ۛ و َٰذلِك جزا ُء ا ْلكافِرِين

بعد از آن خداوند آرامش خود را بر پيامبر خویش و بر مؤمنان ارزانى فرمود ،و لشکرهایى را فرستاد كه آنرا

ندیدید ،كافران را عذاب كرد ،و این است جزای كافران.

وب اللَّ ُه ِمن ب ْع ِد َٰذلِك عل َٰى من يشاءُ ۛ واللَّ ُه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم
﴿ ﴾٢٧ثُ َّم ي ُت ُ

بعد از آن ،خداوند توبۀ هر كسى را كه بخواهد مى پذیرد ،و خداوند آمرزگار (و) مهربان است.

س فلا ي ْقربُوا ا ْلم ْس ِجد ا ْلحرام ب ْعد ع ِام ِه ْم َٰهذا ۛو ا ِ ْن
﴿ ﴾٢٨يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اِنَّما ا ْل ُمشْ ِركُون نج ٌ
ِخ ْف ُت ْم ع ْيل ًة فس ْوف ُي ْغنِي ُك ُم اللَّ ُه ِمن ف ْضلِ ِه اِن شاء ۛ ا ِ َّن اللَّه علِي ٌم ح ِكي ٌم
ای مؤمنان ،واقعاً مشركان پليدند .بنابرآن بعد از این سال ،ایشان به مسجدالحرام نزدیک نشوند .و اگر از فقر

ميترسيد ،در صورتيکه خدا خواسته باشد شما را بزودی از فضل خویش توانگر ميسازد ،بيگمان خداوند دانا (و)
باحکمت است.

﴿ ﴾٢٩قاتِلُوا الَّ ِذين لا يُ ْؤ ِمنُون بِاللَّ ِه ولا بِا ْلي ْومِ ا ْلا ِخ ِر ولا يُح ِّر ُمون ما ح َّرم اللَّ ُه ور ُسولُ ُه ولا ي ِدينُون
ِدين ا ْلح ِّق ِمن الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِكتاب حتَّ َٰى يُ ْع ُطوا ا ْل ِج ْزية عن ي ٍد و ُه ْم ص ِاغ ُرون

با كسانى كه نه به خدا ایمان دارند و نه هم به روز آخرت و نه چيزی را كه خدا و پيامبر او حرام گردانيده حرام

مپندارید و نه هم دین حق را ميپذیرند( ،با چنين مردمى) از اهل كتاب مقاتله كنيد ،تا با احساس تسليمى جزیه
بدهند و ایشان ذليل باشند.

يح ا ْب ُن اللَّ ِه ۛ َٰذلِك ق ْولُ ُهم
﴿ ﴾٣٠وقال ِت ا ْلي ُهو ُد ُعز ْي ٌر ا ْب ُن اللَّ ِه وقال ِت ال َّنصارى ا ْلم ِس ُ
بِاَ ْفوا ِه ِه ْم ۛيُضا ِهئُون ق ْول الَّ ِذين كف ُروا ِمن ق ْب ُل ۛ قاتل ُه ُم اللَّ ُه ۛ اَن ََّٰى يُ ْؤف ُكون

یهود گفتند كه « عُزیر پسر خدا است » و نصاری گفتند كه « عيسى پسر خدا است » .این گفتار شان است به
دهان شان( ،گفتاری است بيهوده )،ایشان به (این) گفتار (خویش به) كافران پيشين شباهت دارند ،خدا آنها را
بکشد ،چگونه (از راه حق) برگردانيده ميشوند؟!

﴿ ﴾٣١اتَّخ ُذوا اَ ْحبار ُه ْم و ُر ْهبان ُه ْم اَ ْربا ًبا ِّمن ُد ِ
ون اللَّ ِه وا ْلم ِسيح ا ْبن م ْريم وما اُ ِم ُروا ا ِ َّلا لِي ْع ُب ُدوا اِل َٰ ًها
و ِاحدًا ۛ َّلا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو ۛ ُس ْبحان ُه ع َّما ُيشْ ِركُون
كاهنان و رهبانان خود را بجز خدا (بحيث) معبود گرفتند و (نيز) مسيح پسر مریم را ،در حاليکه مأمور نشده

بودند مگر به اینکه خدای یکتا را بپرستند( ،ذاتى را كه) جز او هيچ معبودی نيست ،پاكست از آنچه شریک مى
آورند.

﴿ ﴾٣٢يُرِيدُون اَن يُ ْط ِفئُوا نُور اللَّ ِه بِاَ ْفوا ِه ِه ْم وياْبى اللَّ ُه ا ِ َّلا اَن يُتِ َّم نُور ُه ول ْو كرِه ا ْلكافِ ُرون

ميخواهند تا نور خدا را با دهن های خویش خاموش كنند ،ولى خداوند اینرا نميگذارد تا اینکه نور خود را كامل

كند ،اگرچه مشركان را خوش نياید.

﴿ُ ﴾٣٣هو الَّ ِذي اَ ْرسل ر ُسول ُه بِا ْل ُهدىَٰ و ِدينِ ا ْلح ِّق لِ ُي ْظ ِهر ُه على الدِّينِ ُكلِّ ِه ول ْو كرِه ا ْل ُمشْ ِركُون

اوست كه پيامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاده است .تا آنرا بر همه دین (ها) پيروز سازد ،اگرچه مشركان

را خوش نياید.

س بِا ْلب ِاط ِل وي ُصدُّون
﴿ ﴾٣٤يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا ا ِ َّن كثِي ًرا ِّمن ا ْلا َ ْحبارِ وال ُّر ْهب ِان لياْ ُكلُون اَ ْموال النَّا ِ
عن سبِي ِل اللَّ ِه ۛ والَّ ِذين ي ْكنِ ُزون ال َّذهب وا ْل ِف َّضة ولا يُن ِفقُونها فِي سبِي ِل اللَّ ِه فبشِّ ْر ُهم بِعذ ٍ
اب
اَلِي ٍم

ای مؤمنان ،بيگمان بسا از علما و رهبانها واقع ًا مال مردم را به ناحق ميخورند ،و (مردم را) از راه خدا باز ميدارند.
و كسانيکه طال و نقره را ذخيره ميکنند و آنرا در راه خدا خرج نميکنند ،پس ایشان را به مجازاتى دردناک

بشارت بده.

﴿ ﴾٣٥ي ْوم يُ ْحم َٰى عل ْيها فِي نارِ جهنَّم ف ُت ْكوىَٰ بِها ِجبا ُه ُه ْم و ُجنُوبُ ُه ْم وظُ ُهو ُر ُه ْم ۛ َٰهذا ما كن ْزتُ ْم
لِاَنف ُِس ُك ْم ف ُذوقُوا ما كُن ُت ْم ت ْكنِ ُزون
روزیکه بر آنها آتش دوزخ تابانده ميشود و با آنها پيشانى ها ،پهلوها و پشت های شان داغ كرده ميشود( ،و به

ایشان گفته ميشود « ):اینست چيزیکه آنرا برای خود ذخيره كرده اید ،پس بچشيد چيزی را كه ذخيره كرده اید.
»

السماو ِ
﴿ ﴾٣٦ا ِ َّن ِعدَّة الشُّ ُهورِ ِعند اللَّ ِه ا ْثنا عشر ش ْه ًرا فِي ِكت ِ
ات وا ْلاَ ْرض ِم ْنها
اب اللَّ ِه ي ْوم خلق َّ
َٰ
ِّين ا ْلق ِّي ُم ۛ فلا ت ْظلِ ُموا فِي ِه َّن اَنفُس ُك ْم ۛ وقاتِلُوا ا ْل ُمشْ ِر ِكين كافَّ ًة كما
اَ ْربع ٌة ُح ُر ٌم ۛ ذلِك الد ُ
ُيقاتِلُون ُك ْم كافَّ ًة ۛ وا ْعل ُموا اَ َّن اللَّه مع ا ْل ُمتَّ ِقين

بيگمان شمار ماه ها نزد خداوند  12ماه است در كتاب خدا ،در روزیکه آسمانها و زمين را آفرید (چنين حکم

شد) .از آنجمله چهار (ماه) آن حرام { }۱است ،اینست روش استوار .پس درین دوره (چهار ماهه) بر خود ستم
نکنيد و با مشركان همه مقاتله كنيد ،چنانکه همۀ ایشان با شما مقاتله ميکنند .و بدانيد حقا كه خداوند با
پرهيزگاران است.
{ }۱صاحب حرمت ؛

﴿ ﴾٣٧اِنَّما ال َّن ِسيءُ زِياد ٌة فِي ا ْل ُك ْف ِر ۛ ُيض ُّل بِ ِه الَّ ِذين كف ُروا ُي ِحلُّون ُه عا ًما و ُيح ِّر ُمون ُه عا ًما لِّ ُيو ِاط ُئوا
ِعدَّة ما ح َّرم اللَّ ُه ف ُي ِحلُّوا ما ح َّرم اللَّ ُه ۛ ُزيِّن ل ُه ْم ُسو ُء اَ ْعمالِ ِه ْم ۛ واللَّ ُه لا ي ْه ِدي ا ْلق ْوم ا ْلكافِرِين

نسئى { }۱زیادتى است در كفر كه با آن كافران گمراه گردانيده ميشوند ،ایشان ماهى را یک سال حالل و همان
ماه را سال دیگر حرام ميشمارند ،تا شمارۀ (ماه هایى) را كه خدا حرام ساخته پوره كنند ،و به این ترتيب آنچه را
خدا حرام گردانيده حالل سازند ،اعمال ناشایستۀ شان بنظرشان خوب جلوه ميکند .و خداوند گروه كافران را
راهياب نميسازد.
{ }۱تأخير ماه های حرام ؛

ض ۛاَر ِضي ُتم
﴿ ﴾٣٨يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا ما ل ُك ْم اِذا قِيل ل ُك ُم ان ِف ُروا فِي سبِي ِل اللَّ ِه اثَّاق ْل ُت ْم اِلى ا ْلا َ ْر ِ
بِا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا ِمن ا ْلا ِخر ِة ۛ فما متا ُع ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا فِي ا ْلا ِخر ِة ا ِ َّلا قلِي ٌل
ای مؤمنان ،شما را چه شده كه چون بشما گفته شود در راه خدا (به جهاد) برآیيد ،خود را بزمين سنگين

ميسازید (یعنى از جا نمى جنبيد)؟! آیا به زندگى دنيا بعوض آخرت خوشنود ميشوید؟ در حاليکه متاع دنيا در
(برابر) آخرت نيست مگر اندک.

﴿ ﴾٣٩اِلَّا تن ِف ُروا ُيع ِّذ ْب ُك ْم عذا ًبا اَلِي ًما وي ْست ْب ِد ْل ق ْو ًما غ ْير ُك ْم ولا ت ُض ُّرو ُه ش ْي ًئا ۛ واللَّ ُه عل َٰى ُك ِّل
ش ْي ٍء ق ِدي ٌر

اگر (به جهاد) برنيایيد ،شما را بعذاب دردناكى عذاب ميکند ،و قومى دیگر را بجای شما قرار ميدهد ،و به خدا
هيچ ضرری رسانده نميتوانيد ،و خدا به هر چيز تواناست.

نص ُرو ُه فق ْد نصر ُه اللَّ ُه ا ِ ْذ اَخْ رج ُه الَّ ِذين كف ُروا ثانِي ا ْثن ْينِ ا ِ ْذ ُهما فِي ا ْلغارِ ا ِ ْذ يقُو ُل
﴿ ﴾٤٠اِلَّا ت ُ
لِص ِ
احبِ ِه لا ت ْحز ْن ا ِ َّن اللَّه معنا ۛ فاَنزل اللَّ ُه س ِكينت ُه عل ْي ِه واَيَّد ُه بِ ُج ُنو ٍد لَّ ْم تر ْوها وجعل كلِمة
الس ْفل َٰى ۛ وكلِم ُة اللَّ ِه ِهي ا ْل ُع ْليا ۛ واللَّ ُه عزِي ٌز ح ِكي ٌم
الَّ ِذين كف ُروا ُّ

اگر او (یعنى پيامبر صلى الله عليه وسلم) را كمک نکنيد ،بيگمان خداوند او را هنگامى كمک كرد كه كافران او
را بيرون راندند( ،او) دومِ دو نفری بود كه در غار بودند ،هنگاميکه به یار خویش ميگفت « :غم مخور ،حقا كه
خدا با ماست » .پس خداوند آرامش خود را بر او نازل فرمود ،و او را با لشکرهایى تأیيد كرد كه آنها را نمى
دیدید ،و كلمۀ كافران را فروتر ساخت (یعنى ایشانرا زبون و خوار گردانيد) ،و كلمۀ (اراده و حکم) خدا همانست
بلندتر ،و خداوند صاحب قدرتِ مُنيع (و) باحکمت است.

﴿ ﴾٤١ان ِف ُروا ِخفافًا و ثِقا ًلا وجا ِه ُدوا بِاَ ْموالِ ُك ْم واَنف ُِس ُك ْم فِي سبِي ِل اللَّ ِه ۛ َٰذلِ ُك ْم خ ْي ٌر لَّ ُك ْم اِن كُن ُت ْم
ت ْعل ُمون

(به جهاد) برآیيد ،سبکبار یا گرانبار ،و در راه خدا به مال و جان خود جهاد كنيد ،این برای شما بهتر است اگر

بدانيد.

﴿ ﴾٤٢ل ْو كان عر ًضا قرِي ًبا وسف ًرا ق ِ
اصدًا لَّاتَّب ُعوك ول َٰ ِكن ب ُعد ْت عل ْي ِه ُم الشُّ َّق ُة ۛ وسي ْحلِفُون بِاللَّ ِه ل ِو
ْاستط ْعنا لخر ْجنا مع ُك ْم ُي ْهلِ ُكون اَنفُس ُه ْم واللَّ ُه ي ْعل ُم اِنَّ ُه ْم لكا ِذبُون

اگر دستآوردی زودرس و سفری آسان ميبود ،بيشک ترا پيروی ميکردند ،مگر مشقت بر ایشان دراز شد ،به زودی

به خدا سوگند ميخورند كه « اگر مى توانستيم بيگمان با شما بيرون ميشدیم » ،ایشان خویشتن را هالک
ميکنند ،و خدا ميداند كه بيگمان ایشان یقيناً دروغ گویند.

﴿ ﴾٤٣عفا اللَّ ُه عنك لِم اَ ِذنت ل ُه ْم حتَّ َٰى يتب َّين لك الَّ ِذين صدقُوا وت ْعلم ا ْلكا ِذبِين

خداوند ترا بخشيد ،چرا ایشان را اجازه دادی؟ تا كسانيکه راست گفتند بتو روشن ميشد و دروغگویان را

ميشناختى.

﴿ ﴾٤٤لا ي ْستاْ ِذنُك الَّ ِذين يُ ْؤ ِم ُنون بِاللَّ ِه وا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر اَن يُجا ِه ُدوا بِاَ ْموالِ ِه ْم واَنف ُِس ِه ْم ۛ واللَّ ُه علِي ٌم
بِا ْل ُم َّت ِقين

آنهایيکه به خدا و روز جزاء ایمان دارند از تو ازینکه بمال و جان خود جهاد كنند اجازه نميگيرند ،و خداوند بحال

پرهيزگاران آگاه است.

﴿ ﴾٤٥اِنَّما ي ْستاْ ِذنُك الَّ ِذين لا يُ ْؤ ِم ُنون بِاللَّ ِه وا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر وا ْرتاب ْت قُلُوبُ ُه ْم ف ُه ْم فِي ر ْيبِ ِه ْم يتر َّد ُدون
صرف آنهایى از تو اجازه ميگيرند كه به خدا و روز آخرت ایمان ندارند ،دلهای شان در شک است و ایشان در

شک خویش به تردد اند.

﴿ ﴾٤٦ول ْو اَرا ُدوا ا ْل ُخ ُروج لاَع ُّدوا ل ُه ُع َّد ًة ول َٰ ِكن كرِه اللَّ ُه انبِعاث ُه ْم فث َّبط ُه ْم وقِيل ا ْق ُع ُدوا مع ا ْلق ِاع ِدين
اگر ارادۀ بيرون شدن را ميداشتند بيگمان برای آن آمادگى ميگرفتند ،ولى خداوند از بيرون شدن شان ناخوشنود

بود ،پس ایشان را سُست گردانيد ،و گفته شد « :با كسانيکه نشسته اند بنشينيد! »

﴿ ﴾٤٧ل ْو خر ُجوا فِي ُكم َّما زا ُدو ُك ْم ا ِ َّلا خبا ًلا ولا َ ْوض ُعوا ِخلال ُك ْم ي ْبغُون ُك ُم ا ْل ِف ْتنة وفِي ُك ْم س َّما ُعون
ل ُه ْم ۛ واللَّ ُه علِي ٌم بِال َّظالِ ِمين

اگر در بين شما بيرون ميشدند ،به شما جز سستى (چيزی دیگر) نمى افزودند ،و در بين شما شایعه پراگنى

ميکردند تا شما را به فتنه اندازند ،و در ميان شما كسانى (هم) بودند كه به ایشان گوش فرا ميدادند .و خداوند
به (حال) ستمگاران آگاه است.

﴿ ﴾٤٨لق ِد ا ْبتغ ُوا ا ْل ِف ْتنة ِمن ق ْب ُل وقلَّ ُبوا لك ا ْلاُ ُمور حتَّ َٰى جاء ا ْلح ُّق وظهر اَ ْم ُر اللَّ ِه و ُه ْم كارِ ُهون

بيگمان از پيش (نيز) فتنه جویى كرده بودند و كارها را برای تو وارونه كردند ،تا آنکه حق جای خود را گرفت و
حکم خداوند غالب گردید ،در حاليکه ایشان كراهيت داشتند.

﴿ ﴾٤٩و ِم ْن ُهم َّمن يقُولُ اُْذن لِّي ولا ت ْفتِنِّي ۛ اَلا فِي ا ْل ِف ْتن ِة سق ُطوا ۛ و ا ِ َّن جهنَّم ل ُم ِحيط ٌة
بِا ْلكافِرِين
و از ایشان كسانى اند كه ميگویند « :برایم اجازه بده و مرا به فتنه مينداز » .هان! به فتنه افتادند .و بيگمان دوزخ
به كافران (از همه جوانب) فراگيرنده است.

﴿ ﴾٥٠اِن تُ ِص ْبك حسن ٌة ت ُس ْؤ ُه ْم ۛ و اِن تُ ِص ْبك ُم ِصيب ٌة ي ُقولُوا ق ْد اَخ ْذنا اَ ْمرنا ِمن ق ْب ُل ويتولَّوا َّو ُه ْم
ف ِر ُحون

اگر بتو خوشى دست دهد ایشانرا ناراحت ميسازد ،و اگر به تو مصيبتى برسد ميگویند « مصلحت خود را قبالً (در

نظر) گرفته ایم » .و با شادمانى برميگردند.

﴿ ﴾٥١قُل لَّن ُي ِصيبنا اِلَّا ما كتب اللَّ ُه لنا ُهو م ْولانا ۛ وعلى اللَّ ِه ف ْليتو َّك ِل ا ْل ُم ْؤ ِم ُنون

بگو « :جز آنچه خداوند نصيب ما كرده بما نميرسد ،اوست كارساز ما ،و باید مؤمنان (خاص) به خدا توكل ورزند.
»

ص بِ ُك ْم اَن يُ ِصيب ُك ُم اللَّ ُه بِعذ ٍ
اب
﴿ ﴾٥٢قُ ْل ه ْل تربَّ ُصون بِنا ا ِ َّلا ا ِ ْحدى ا ْل ُح ْسني ْينِ ۛ ون ْح ُن نتربَّ ُ
ِّم ْن ِعن ِد ِه اَ ْو بِاَ ْي ِدينا ۛ فتربَّ ُصوا اِنَّا مع ُكم ُّمتربِّ ُصون

بگو « :آیا برای ما جز این دو خوبى (یعنى پيروزی یا شهادت) انتظار مى برید؟ ولى ما بشما انتظار مى بریم كه
خدا برای ش ما از نزد خویش یا بدست ما عذابى برساند ،پس انتظار بکشيد ما (هم) با شما انتظار كشنده هستيم.
»

﴿ ﴾٥٣قُ ْل اَن ِف ُقوا ط ْو ًعا اَ ْو ك ْر ًها لَّن ُيتق َّبل ِمن ُك ْم ۛ اِنَّ ُك ْم كُن ُت ْم ق ْو ًما ف ِاس ِقين

بگو « :به خوشى یا ناخوشى خرج كنيد ،از شما هرگز قبول نميشود ،زیرا شما قومى واقعاً فاسق استيد» .

الصلاة ا ِ َّلا و ُه ْم
﴿ ﴾٥٤وما منع ُه ْم اَن تُ ْقبل ِم ْن ُه ْم نفقاتُ ُه ْم اِلَّا اَنَّ ُه ْم كف ُروا بِاللَّ ِه و بِر ُسولِ ِه ولا ياْتُون َّ
كُسال َٰى ولا يُن ِفقُون ا ِ َّلا و ُه ْم كارِ ُهون
و هيچ چيزی مانع قبول صدقات شان نشده ،جز اینکه ایشان از خدا و پيامبر او انکار كرده اند ،و به نماز نمى
آیند مگر با كسالت ،و (در راه خدا) خرج نميکنند مگر اینکه كراهيت دارند.

﴿ ﴾٥٥فلا تُ ْع ِج ْبك اَ ْموالُ ُه ْم ولا اَ ْولا ُد ُه ْم ۛ اِنَّما يُرِي ُد اللَّ ُه لِ ُيع ِّذب ُهم بِها فِي ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا وت ْزهق
اَنف ُُس ُه ْم و ُه ْم كافِ ُرون

پس دارایى و اوالدشان ترا به شگفت نيندازد .در حقيقت خدا ميخواهد ایشانرا به این (دارایى و اوالد) در زندگى

دنيا عذاب كند ،و جان شان در حالتى برآید كه كافرند.

﴿ ﴾٥٦وي ْحلِفُون بِاللَّ ِه اِنَّ ُه ْم ل ِمن ُك ْم وما ُهم ِّمن ُك ْم ول َٰ ِكنَّ ُه ْم ق ْو ٌم ي ْفرقُون

و به خدا سوگند ميخورند كه واقعاً ایشان از شمایند ،ولى در حقيقت ایشان از شما نيستند ،مگر ایشان مردمى

اند كه (از نشان دادن چهرۀ واقعى خود) سخت ميترسند.

﴿ ﴾٥٧ل ْو ي ِجدُون م ْلجا ً اَ ْو مغار ٍ
ات اَ ْو ُمدَّخ ًلا لَّولَّ ْوا اِل ْي ِه و ُه ْم ي ْجم ُحون

اگر پناهگاهى یا غارهایى یا درآمدگاهى مى یافتند ،واقعاً بسوی آن عدول كرده ميبودند و به شتاب ميرفتند.

الصدق ِ
ات فاِ ْن اُ ْع ُطوا ِم ْنها ر ُضوا و اِن لَّ ْم يُ ْعط ْوا ِم ْنها اِذا ُه ْم ي ْسخ ُطون
﴿ ﴾٥٨و ِم ْن ُهم َّمن ي ْل ِم ُزك فِي َّ

و از ایشان كسانى اند كه بر تو در (مسئلۀ تقسيم) صدقه ها عيب ميگيرند ،اگر به ایشان (سهمى) از آن داده شود

خوشنود ميشوند ،ولى اگر به ایشان از آن داده نشود در آن حال خشمناک ميگردند.

﴿ ﴾٥٩ول ْو اَنَّ ُه ْم ر ُضوا ما اتا ُه ُم اللَّ ُه ور ُسولُ ُه وقالُوا ح ْس ُبنا اللَّ ُه س ُي ْؤ تِينا اللَّ ُه ِمن ف ْضلِ ِه ور ُسولُ ُه اِنَّا اِلى
اللَّ ِه ر ِاغ ُبون
اگر صرف به آنچه خدا و پيامبر او برای شان داده بود راضى ميشدند و ميگفتند « برای ما خدا بسنده است ،خدا

و پيامبر او بزودی از فضل خویش برای ما ميدهند ،ما واقعاً از خدا ميخواهيم (نه از كسى دیگر » ،این برای شان
بهتر بود).

ات لِ ْلفُقرا ِء وا ْلمسا ِكينِ وا ْلع ِاملِين عل ْيها وا ْل ُمؤلَّف ِة قُلُو ُب ُه ْم وفِي ال ِّرق ِ
اب وا ْلغار ِِمين
الصدق ُ
﴿ ﴾٦٠اِنَّما َّ
السبِي ِل ۛ فرِيض ًة ِّمن اللَّ ِه ۛ واللَّ ُه علِي ٌم ح ِكي ٌم
وفِي سبِي ِل اللَّ ِه وا ْبنِ َّ
بيگمان صدقه ها (یعنى زكات) برای ناداران ،مسکينان ،مؤظفانِ ادارۀ وجوهِ زكات ،مولفة القلوب ،آزادیِ

(بردگان) ،پرداخت قرضِ (قرضداران) و در راه (تقویت آیين) خدا و برای مسافران فریضه ای است از جانب خد،
او خداوند دانا (و) باحکمت است.

﴿ ﴾٦١و ِم ْن ُه ُم الَّ ِذين ُي ْؤذُون ال َّنبِ َّي وي ُقولُون ُهو اُ ُذ ٌن ۛ قُ ْل اُ ُذ ُن خ ْي ٍر لَّ ُك ْم يُ ْؤ ِم ُن بِاللَّ ِه ويُ ْؤ ِم ُن لِ ْل ُم ْؤ ِم ِنين
اب اَلِي ٌم
ور ْحم ٌة لِّلَّ ِذين امنُوا ِمن ُك ْم ۛ والَّ ِذين يُ ْؤذُون ر ُسول اللَّ ِه ل ُه ْم عذ ٌ
و از آنها (یعنى منافقان) كسانى اند كه پيامبر را اذیت ميکنند و ميگویند « او شنوای سخنِ هر كسى است

(یعنى گپ رَو است) » .بگو « :او سخن شنوی است كه بخير شما است ،او به خداوند ایمان و به مسلمانان اعتماد
دارد ،و رحمتى است برای كسانى از شما كه ایمان دارند ،ولى آنهایى كه پيامبر خدا را اذیت ميکنند برای شان
عذابى دردناک است» .

﴿ ﴾٦٢ي ْحلِفُون بِاللَّ ِه ل ُك ْم لِ ُي ْر ُضو ُك ْم واللَّ ُه ور ُسولُ ُه اَح ُّق اَن يُ ْر ُضو ُه اِن كانُوا ُم ْؤ ِم ِنين

برای شما به خدا سوگند ميخورند تا شما را خوشنود سازند( ،ولى) خدا و رسول او سزاوارترند كه خوشنود

ساخته شوند اگر ایشان مؤمن هستند.

﴿ ﴾٦٣اَل ْم ي ْعل ُموا اَنَّ ُه من يُحا ِد ِد اللَّه ور ُسول ُه فاَ َّن ل ُه نار جهنَّم خالِدًا فِيها ۛ َٰذلِك ا ْل ِخ ْز ُي ا ْلع ِظي ُم

آیا نميدانند كسيکه با خدا و پيامبر او مخالفت و نزاع كند حقا كه برایش آتش دوزخ است ،در آنجا هميشه بسر
ميبرد .این است رسوایى بزرگ.

﴿ ﴾٦٤ي ْحذ ُر ا ْل ُمنافِقُون اَن تُن َّزل عل ْي ِه ْم ُسور ٌة تُن ِّب ُئ ُهم بِما فِي قُلُو بِ ِه ْم ۛ قُ ِل ْاست ْه ِزُُوا ا ِ َّن اللَّه ُمخْ ر ٌِج
َّما ت ْحذ ُرون

منافقان ازین ميترسند كه مبادا سوره ای در بارۀ شان نازل شود كه ایشانرا به چيزیکه در دلهای شان است آگاه

ميسازد .بگو « :تمسخر كنيد ،بيگمان خداوند چيزهایى را كه از (افشای) آن ميترسيد برمال كننده است» .

وض ون ْلع ُب ۛ قُ ْل اَبِاللَّ ِه وايات ِ ِه ور ُسولِ ِه كُن ُت ْم ت ْست ْه ِزُُون
﴿ ﴾٦٥ولئِن ساَ ْلت ُه ْم ليقُولُ َّن اِنَّما ُكنَّا ن ُخ ُ

اگر از ایشان بپرسى ،با تأكيد ميگویند « ما صرف حرفى ميزدیم و مزاحى ميکردیم » .بگو « :آیا به خدا ،آیات او
و پيامبر او تمسخر ميکردید؟! »

﴿ ﴾٦٦لا ت ْعت ِذ ُروا ق ْد كف ْرتُم ب ْعد اِيمانِ ُك ْم ۛ اِن نَّ ْع ُف عن طاُِف ٍة ِّمن ُك ْم نُع ِّذ ْب طاُِف ًة بِاَنَّ ُه ْم كانُوا
ُم ْجر ِِمين
بهانه نکنيد ،بيگمان بعد از ایمان خود كافر شدید .اگر ما گروهى از شما را عفو كنيم ،گروهى (دیگر) را كه

گناهکار بودند ،عذاب ميکنيم.

ض ۛ ياْ ُم ُرون بِا ْل ُمنك ِر وي ْنه ْون عنِ ا ْلم ْع ُر ِ
وف وي ْقبِ ُضون
ات ب ْع ُض ُهم ِّمن ب ْع ٍ
﴿ ﴾٦٧ا ْل ُمنافِقُون وا ْل ُمنافِق ُ
اَ ْي ِدي ُه ْم ۛ ن ُسوا اللَّه فن ِسي ُه ْم ۛ ا ِ َّن ا ْل ُمنافِ ِقين ُه ُم ا ْلف ِاسقُون

مردان منافق و زنان منافق از همدیگر اند ،بکار بد امر ميکنند و از كار پسندیده باز ميدارند ،و دست های خود را
(از داد و دِهش) فرو ميبندند ،خدا را فراموش كرده اند ،پس (او هم) ایشان را فراموش كرد .بيگمان منافقان هم
ایشان اند فاسق.

﴿ ﴾٦٨وعد اللَّ ُه ا ْل ُمنافِ ِقين وا ْل ُمنافِق ِ
ات وا ْل ُكفَّار نار جهنَّم خال ِ ِدين فِيها ۛ ِهي ح ْس ُب ُه ْم ۛ ولعن ُه ُم
اب ُّم ِقي ٌم
اللَّ ُه ۛ ول ُه ْم عذ ٌ
خداوند به مردان منافق و زنان منافق و كافران آتشِ دوزخ را وعده كرده است ،در آن هميشه بسر ميبرند ،این

برای شان بسنده است ،و خداوند ایشانرا لعنت كرده است ،و برای شان عذابى است دایمى.

﴿ ﴾٦٩كالَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ُك ْم كانُوا اَش َّد ِمن ُك ْم قُ َّو ًة واَكْثر اَ ْموا ًلا واَ ْولا ًدا ف ْاست ْمت ُعوا بِخلاقِ ِه ْم ف ْاست ْمت ْع ُتم
اضوا ۛاُولَٰئِك حبِط ْت
بِخلاقِ ُك ْم كما ْاست ْمتع الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ُكم بِخلاقِ ِه ْم و ُخ ْض ُت ْم كالَّ ِذي خ ُ
اَ ْعمالُ ُه ْم فِي ال ُّدنْيا وا ْلا ِخر ِة ۛ واُولَٰئِك ُه ُم ا ْلخ ِاس ُرون

(درست) همانند كسانيکه پيش از شما بودند ،از شما در نيرو قوی تر بودند و مال و اوالد بيشتری داشتند .ایشان

از نصيب خویش بهره اندوز شدند ،شما (هم) از نصيب خویش بهره اندوز شدید ،همانگونه كه آنهایيکه پيش از
شما بودند بهره اندوز شدند .و به گفتار بيهوده مُنهَمِک شدید ،چنانکه ایشان منهمک شدند .همانهایند كه اعمال
شان در دنيا و آخرت حبطه شده است ،و هم ایشانند زیانکار.

وح وعا ٍد وث ُمود وق ْو ِم ا ِ ْبرا ِهيم واَ ْصح ِ
اب م ْدين
﴿ ﴾٧٠اَل ْم ياْتِ ِه ْم نباُ الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم ق ْو ِم نُ ٍ
ات ۛ اَت ْت ُه ْم ُر ُسلُ ُهم بِا ْلب ِّين ِ
وا ْل ُم ْؤت ِفك ِ
ات ۛ فما كان اللَّ ُه لِي ْظلِم ُه ْم ول َٰ ِكن كانُوا اَنفُس ُه ْم ي ْظلِ ُمون

آیا به ایشان داستان پيشينيان شان نرسيده است؟! (داستان) قوم نوح ،عاد و ثمود ،و قوم ابراهيم ،مردم مدین ،و
شهرهای زیر و رو شده .برای ایشان پيامبران شان با نشانه های روشن آمدند ،خدا بر ایشان ستم نکرده بود ،بلکه

این خود آنها بودند كه بر خویشتن ستم ميکردند.

ض ۛ ياْ ُم ُرون بِا ْلم ْع ُر ِ
وف وي ْنه ْون عنِ ا ْل ُمنك ِر
ات ب ْع ُض ُه ْم اَ ْو لِياءُ ب ْع ٍ
﴿ ﴾٧١وا ْل ُم ْؤ ِم ُنون وا ْل ُم ْؤ ِمن ُ
الصلاة ويُ ْؤتُون ال َّزكاة ويُ ِطي ُعون اللَّه ور ُسول ُه ۛ اُولَٰئِك سي ْرح ُم ُه ُم اللَّ ُه ۛ ا ِ َّن اللَّه عزِي ٌز
ويُ ِقي ُمون َّ
ح ِكي ٌم

مردان مسلمان و زنان مسلمان دوست (و حامى) یکدیگر اند ،به كارهای پسندیده امر ميکنند و از كارهای بد باز
ميدارند ،نماز را به تمام و كمال برپا ميدارند ،زكات را ميپردازند ،و خدا و پيامبر او را فرمان ميبرند .هم ایشانند
كه خداوند بزودی ایشانرا مورد رحمت خویش قرار ميدهد .حقا كه خداوند صاحب قدرت منيع (و) باحکمت

است.

ات ج َّن ٍ
﴿ ﴾٧٢وعد اللَّ ُه ا ْل ُم ْؤ ِمنِين وا ْل ُم ْؤ ِمن ِ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر خالِ ِدين فِيها ومسا ِكن ط ِّيب ًة
فِي جنَّ ِ
ات عد ٍْن ۛ ور ِْضوا ٌن ِّمن اللَّ ِه اَكْب ُر ۛ َٰذلِك ُهو ا ْلف ْو ُز ا ْلع ِظي ُم
خداوند برای مردان مسلمان و زنان مسلمان بهشت هایى را وعده كرده است كه در زیر (درختان) آنها جویبارها
جریان دارد ،در آنها جاودانه بسر ميبرند ،و رهایشگاه های پاكيزه در بهشت های هميشگى ،و بزرگتر (از همه)
رضای خداوند ،و اینست همانا پيروزی بزرگ.

﴿ ﴾٧٣يا اَيُّها ال َّنبِ ُّي جا ِه ِد ا ْل ُكفَّار وا ْل ُمنافِ ِقين وا ْغلُ ْظ عل ْي ِه ْم ۛ وماْوا ُه ْم جه َّن ُم ۛ و بِ ْئس ا ْلم ِصي ُر
ای پيامبر ،با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنها سخت گير .جای ایشان دوزخ است ،و چه بد جایى است!

﴿ ﴾٧٤ي ْحلِفُون بِاللَّ ِه ما قالُوا ولق ْد قالُوا كلِمة ا ْل ُك ْف ِر وكف ُروا ب ْعد ا ِ ْسل ِام ِه ْم وه ُّموا بِما ل ْم ينالُوا ۛوما
نق ُموا ا ِ َّلا اَ ْن اَ ْغنا ُه ُم اللَّ ُه ور ُسولُ ُه ِمن ف ْضلِ ِه ۛ ف ِان يتُوبُوا ي ُك خ ْي ًرا لَّ ُه ْم ۛ و اِن يتولَّ ْوا يُع ِّذ ْب ُه ُم اللَّ ُه
ض ِمن و ل ِ ٍّي ولا ن ِصي ٍر
عذا ًبا اَلِي ًما فِي ال ُّدنْيا وا ْلا ِخر ِة ۛ وما ل ُه ْم فِي ا ْلا َ ْر ِ

به خدا سوگند ميخورند كه كدام چيز (بد) نگفته اند ،ولى بيشک كلمۀ كفر را بر زبان آوردند ،و بعد از اسالمِ

خویش كافر شدند ،و تصميم به چيزی گرفتند كه آنرا بسر رسانيده نتوانستند .انتقام نگرفتند مگر این را كه خدا
و رسولش ایشان را از فضل خویش بى نياز ساخته است( .اكنون) اگر توبه نمایند ،این برای شان خير است .و اگر
روی برتابند ،خداوند به عذابى دردناک ایشان را در دنيا و آخرت عذاب ميکند .و ایشانرا در روی زمين نه
كارسازی است و نه هم مددگاری.

الصالِ ِحين
﴿ ﴾٧٥و ِم ْن ُهم َّم ْن عاهد اللَّه لئِ ْن اتانا ِمن ف ْضلِ ِه لن َّصدَّق َّن ولن ُكون َّن ِمن َّ

و از ایشان كسانى هستند كه با خدا پيمان بستند كه « اگر از فضل خویش ما را برخوردار ساخت ،بيگمان صدقه

ميدهيم ،و بيگمان از مردم نيکوكار ميشویم» .

﴿ ﴾٧٦فل َّما اتا ُهم ِّمن ف ْضلِ ِه ب ِخلُوا بِ ِه وتولَّوا َّو ُهم ُّم ْعر ُِضون

اما چون از فضل خود به ایشان ارزانى كرد ،بخل ورزیدند ،و از پيمان خویش برگشتند ،و (از ایفای آن) اعراض

كننده بودند.

﴿ ﴾٧٧فاَ ْعقب ُه ْم نِفاقًا فِي قُلُو بِ ِه ْم اِل َٰى ي ْو ِم ي ْلق ْون ُه بِما اَخْ ل ُفوا اللَّه ما وعدُو ُه و بِما كانُوا ي ْك ِذبُون

پس به سبب خُلفِ وعده ای كه با خدا كرده بودند و دروغيکه گفته بودند در آخر كار نفاق را در دلهای شان جا

داد( ،و) تا روزیکه او را مالقات ميکنند (این حالت دوام دارد).

﴿ ﴾٧٨اَل ْم ي ْعل ُموا اَ َّن اللَّه ي ْعل ُم ِس َّر ُه ْم ون ْجوا ُه ْم واَ َّن اللَّه ع َّلا ُم ا ْل ُغ ُي ِ
وب

آیا نميدانند كه خداوند (سخنان) پنهان و راز شانرا ميداند ،و خداوند به همه (امور) غيب كامالً داناست.

الصدق ِ
ات والَّ ِذين لا ي ِجدُون ا ِ َّلا ُج ْهد ُه ْم
﴿ ﴾٧٩الَّ ِذين ي ْل ِم ُزون ا ْل ُم َّط ِّو ِعين ِمن ا ْل ُم ْؤ ِمنِين فِي َّ
اب اَلِي ٌم
في ْسخ ُرون ِم ْن ُه ْم ۛ س ِخر اللَّ ُه ِم ْن ُه ْم ول ُه ْم عذ ٌ

آنانيکه داوطلبان مسلمانان را در صدقات (شان) مَذَمَّت ميکنند و آنانى را كه جز (ثمرۀ) كار خویش چيزی را
نمى یابند (كه صدقه بدهند) تمسخر ميکنند ،خداوند (خود) ایشانرا مسخره كرده است .و برای شان عذابى

دردناک است.

﴿ْ ﴾٨٠است ْغ ِف ْر ل ُه ْم اَ ْو لا ت ْست ْغ ِف ْر ل ُه ْم اِن ت ْست ْغ ِف ْر ل ُه ْم س ْب ِعين م َّر ًة فلن ي ْغ ِفر اللَّ ُه ل ُه ْم ۛ َٰذلِك بِاَنَّ ُه ْم
كف ُروا بِاللَّ ِه ور ُسول ِ ِه ۛ واللَّ ُه لا ي ْه ِدي ا ْلق ْوم ا ْلف ِاس ِقين
خواه تو برای ایشان طلب آمرزش بکنى یا طلب آمرزش نکنى ،اگر تو هفتاد بار (هم) برای شان طلب آمرزش

كنى ،هرگز خداوند ایشانرا نمى آمرزد .این از سببى است كه از خداوند و پيامبر او انکار كرده اند .و خداوند گروه
فاسقان را هدایت نميکند.

﴿ ﴾٨١فرِح ا ْل ُمخلَّفُون بِم ْقع ِد ِه ْم ِخلاف ر ُس ِ
ول اللَّ ِه وك ِر ُهوا اَن ُيجا ِه ُدوا بِاَ ْموالِ ِه ْم واَنف ُِس ِه ْم فِي
سبِي ِل اللَّ ِه وقالُوا لا تن ِف ُروا فِي ا ْلح ِّر ۛ قُ ْل نا ُر جه َّنم اَش ُّد ح ًّرا ۛ لَّ ْو كانُوا ي ْفق ُهون

ت رسولِ خدا به جای خود نشستند شادمان شدند ،و ازینکه به مال و
ن (غزوۀ تبوک) از اینکه به مخالف ِ
متخلفا ِ

جان خود در راه خدا جهاد كنند كراهيت نشان دادند و گفتند « در گرما (به جهاد) بيرون نروید! » بگو « :آتش
دوزخ در گرمای خود شدیدتر است! » اگر ایشان ميفهميدند.

﴿ ﴾٨٢ف ْلي ْضح ُكوا قلِي ًلا و ْلي ْب ُكوا كثِي ًرا جزا ًء بِما كانُوا ي ْك ِس ُبون

آنها باید كمتر بخندند و بسيار بگریند ،این جزای كارهایى است كه انجام ميدادند.

وج فقُل لَّن تخْ ُر ُجوا م ِعي اَبدًا ولن تُقاتِلُوا
﴿ ﴾٨٣ف ِان َّرجعك اللَّ ُه اِل َٰى طاُِف ٍة ِّم ْن ُه ْم ف ْاستاْذنُوك لِ ْل ُخ ُر ِ
م ِعي ع ُد ًّوا ۛ اِنَّ ُك ْم ر ِضي ُتم بِا ْل ُق ُعو ِد اَ َّول م َّر ٍة فا ْق ُع ُدوا مع ا ْلخالِ ِفين
پس اگر خدا ترا بسوی گروهى از ایشان باز گرداند كه از تو اجازه بيرون شدن (بجهاد) را بخواهند ،بگو « :ابداً با

من بيرون نشوید و هرگز همراه من با دشمنى نجنگيد ،بيگمان شما در نخست به نشستن (با متخلفان) خوشنود
شدید ،پس (اكنون نيز) با متخلفان بنشنيد» .

﴿ ﴾٨٤ولا تُص ِّل عل َٰى اَح ٍد ِّم ْن ُهم َّمات اَبدًا ولا ت ُق ْم عل َٰى ق ْب ِر ِه ۛ اِنَّ ُه ْم كف ُروا بِاللَّ ِه ور ُسولِ ِه وماتُوا
و ُه ْم ف ِاسقُون

بر هيچ یک از ایشان كه بميرد ابداً نماز مگذار ،و بر قبر وی مایست .حقا كه ایشان از خدا و پيامبر او انکار كردند،

و در حاليکه فاسق بودند مردند.

﴿ ﴾٨٥ولا تُ ْع ِج ْبك اَ ْموالُ ُه ْم واَ ْولا ُد ُه ْم ۛ اِنَّما يُرِي ُد اللَّ ُه اَن ُيع ِّذب ُهم بِها فِي ال ُّدنْيا وت ْزهق اَنف ُُس ُه ْم
و ُه ْم كافِ ُرون

اموال و اوالدشان ترا به تعجب نيندازد .بيگمان خدا اراده كرده است تا ایشانرا به وسيلۀ آن در دنيا عذاب كند ،و

روح شان در حالى برآید كه كافر باشند.

﴿ ﴾٨٦و اِذا اُنزِل ْت ُسور ٌة اَ ْن ا ِم ُنوا بِاللَّ ِه وجا ِه ُدوا مع ر ُسولِ ِه ْاستاْذنك اُولُو الطَّ ْو ِل ِم ْن ُه ْم وقالُوا ذ ْرنا
ن ُكن َّمع ا ْلق ِاع ِدين
و چون سوره ای نازل شود كه (ایشان را توصيه كند) به خدا ایمان آرید و به همراهى پيامبر او جهاد كنيد،

توانگرانِ ثروتمند شان از تو اجازه (یعنى معافيت) ميخواهند و ميگویند « :ما را بگذار تا با بازنشستگان (از جهاد)
باشيم» .

﴿ ﴾٨٧ر ُضوا بِاَن ي ُكونُوا مع ا ْلخوال ِ ِف وطُبِع عل َٰى قُلُو بِ ِه ْم ف ُه ْم لا ي ْفق ُهون

به این خوشنود اند كه با بازماندگان (یعنى زنانِ خانه نشين) باشند ،بر دلهای شان مهر زده شده است ،پس
ایشان نمى فهمند.

ات ۛواُول َٰ ِئك
﴿ ﴾٨٨ل َٰ ِكنِ ال َّر ُسولُ والَّ ِذين ام ُنوا مع ُه جاه ُدوا بِاَ ْموالِ ِه ْم واَنف ُِس ِه ْم ۛ واُولَٰئِك ل ُه ُم ا ْلخ ْير ُ
ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُحون
ولى پيامبر و مسلمانان همراه او به مال و جان خود جهاد كردند ،و هم ایشاننند كه همه خوبى ها از آنِ ایشان

است ،و هم ایشانند رستگار.

﴿ ﴾٨٩اَع َّد اللَّ ُه ل ُه ْم جنَّ ٍ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر خال ِ ِدين فِيها ۛ َٰذلِك ا ْلف ْو ُز ا ْلع ِظي ُم

خداوند به ایشان بهشت هایى را آماده ساخته كه در زیر (درختان) آن جویبارها جریان دارد ،در آن جاودانه بسر
ميبرند ،اینست رستگاری بزرگ.

﴿ ﴾٩٠وجاء ا ْل ُمع ِّذ ُرون ِمن ا ْلا َ ْعر ِ
يب الَّ ِذين
اب لِ ُي ْؤذن ل ُه ْم وقعد الَّ ِذين كذبُوا اللَّه ور ُسول ُه ۛ س ُي ِص ُ
اب اَلِي ٌم
كف ُروا ِم ْن ُه ْم عذ ٌ

و عذرخواهانى از بادیه نشينان (نيز) آمدند تا به ایشان (نيز) اجازۀ (معافيت) داده شود .و آنهایيکه خدا و پيامبر او

را تکذیب كردند( ،از جهاد) باز نشستند ،بزودی عذابى دردناک دامنگير كافران شان ميشود.

الضعفا ِء ولا على ا ْلم ْرض َٰى ولا على الَّ ِذين لا ي ِجدُون ما ُين ِفقُون حر ٌج اِذا
﴿ ﴾٩١لَّ ْيس على ُّ
نص ُحوا لِلَّ ِه ور ُسولِ ِه ۛ ما على ا ْل ُم ْح ِسنِين ِمن سبِي ٍل ۛ واللَّ ُه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

بر ناتوانان ،بيماران ،آنانيکه چيزی نمى یابند تا (آنرا در راه خدا) مصرف كنند گناهى نيست ،بشرطيکه به خدا و
پيامبر او صادق باشند .به (مالمت كردنِ) نيکوكاران راهى نيست .و خداوند آمرزنده (و) مهربان است.

يض
﴿ ﴾٩٢ولا على الَّ ِذين اِذا ما اَت ْوك لِت ْح ِمل ُه ْم قُ ْلت لا اَ ِج ُد ما اَ ْح ِملُ ُك ْم عل ْي ِه تولَّوا َّواَ ْع ُي ُن ُه ْم ت ِف ُ
ِمن ال َّد ْم ِع حز ًنا اَ َّلا ي ِج ُدوا ما ُين ِفقُون
و نه (هم) بکسانى (مالمتى راجع ميشود) كه چون پيش تو آمدند تا ایشان را (بوسيلۀ سواریى) برداری (به

ایشان) گفتى « چيزی نمى یابيم كه شما را بر آن برداریم » .در حاليکه از چشمان شان اشک جاری بود ،از اندوه
اینکه برای مصارف (حمل و نقل خود) چيزی نمى یابند برگشتند.

السبِي ُل على الَّ ِذين ي ْستاْ ِذنُونك و ُه ْم اَ ْغنِياءُ ۛ ر ُضوا بِاَن ي ُكونُوا مع ا ْلخوال ِ ِف وطبع اللَّ ُه
﴿ ﴾٩٣اِنَّما َّ
عل َٰى قُلُو بِ ِه ْم ف ُه ْم لا ي ْعل ُمون

بيگمان راه (مالمتى) بر كسانى است (یعنى كسانى مؤاخذه ميشوند) كه از تو اجازه (معافيت) ميگيرند در حاليکه
توانگر اند .ایشان به این خرسند اند كه با باز نشستگان (یعنى زنان خانه نشين) باشند .و خداوند بر دلهای شان
مهر زده است ،پس ایشان نميدانند.

============================================================

============================================================
﴿ ﴾٩٤ي ْعت ِذ ُرون اِل ْي ُك ْم اِذا رج ْع ُت ْم اِل ْي ِه ْم ۛ قُل لَّا ت ْعت ِذ ُروا لن ن ُّْؤ ِمن ل ُك ْم ق ْد ن َّباَنا اللَّ ُه ِم ْن
َاخْ با ِر ُك ْم ۛ وسيرى اللَّ ُه عمل ُك ْم ور ُسولُ ُه ثُ َّم تُر ُّدون اِل َٰى عالِ ِم ا ْلغ ْي ِب والشَّ هاد ِة ف ُين ِّب ُئ ُكم بِما كُن ُت ْم
ت ْعملُون

به شما عذر ميکنند ،هنگاميکه بسوی شان بازگردید .بگو « :عذر مخواهيد ،هرگز (سخن) شما را باور نميکنم.
حقا كه خدا ما را از احوال (واقعى) شما آگاه ساخت ،و بزودی اعمال شما را خدا و رسول او ميبينند .بعد از آن
به سوی (ذات) دانای پنهان و آشکار باز گردانيده ميشوید .پس شما را به آنچه ميکردید آگاه ميسازد» .

﴿ ﴾٩٥سي ْحلِفُون بِاللَّ ِه ل ُك ْم اِذا انقل ْب ُت ْم اِل ْي ِه ْم لِ ُت ْعر ُِضوا ع ْن ُه ْم ۛ فاَ ْعر ُِضوا ع ْن ُه ْم ۛ اِنَّ ُه ْم
س ۛوماْوا ُه ْم جهنَّ ُم جزا ًء بِما كانُوا ي ْك ِس ُبون
ر ِْج ٌ

چون به نزد ایشان باز ميگردید ،برای شما به خدا سوگند ميخورند تا از ایشان اعراض { }۱كنيد .پس از ایشان

اعراض كنيد ،بيگمان ایشان پليدند ،و جای شان دوزخ است – جزای آنجه ميکردند.
{ }۱صرف نظر ؛

﴿ ﴾٩٦ي ْحلِفُون ل ُك ْم لِت ْرض ْوا ع ْن ُه ْم ۛ ف ِان ت ْرض ْوا ع ْن ُه ْم ف ِا َّن اللَّه لا ي ْرض َٰى عنِ ا ْلق ْو ِم ا ْلف ِاس ِقين

به شما سوگند ميخورند تا از ایشان خوشنود شوید .پس اگر شما از ایشان خوشنود (هم) شوید ،خداوند هرگز از

مردم فاسق خوشنود نميشود.

اب اَش ُّد ُك ْف ًرا و نِفاقًا واَ ْجد ُر اَ َّلا ي ْعل ُموا ُحدُود ما اَنزل اللَّ ُه عل َٰى ر ُسولِ ِه ۛ واللَّ ُه علِي ٌم
﴿ ﴾٩٧ا ْلاَ ْعر ُ
ح ِكي ٌم

بادیه نشينان در كفر و منافقت شدیدتر اند ،و سزاوار به اینکه احکامى را كه خدا به پيامبرش نازل كرده ندانند.
خداوند دانا (و) باحکمت است.

﴿ ﴾٩٨و ِمن ا ْلاَ ْعر ِ
الس ْو ِء ۛواللَّ ُه
ص بِ ُك ُم الدَّواُِر ۛ عل ْي ِه ْم داُِر ُة َّ
اب من يتَّ ِخ ُذ ما يُن ِف ُق مغْر ًما ويتربَّ ُ
س ِمي ٌع علِي ٌم

بعضى از بادیه نيشينان كسانى اند كه آنچه را مصرف ميکنند (یعنى زكات ميدهند) تاوانى مى پندارند ،و بر شما

گردش (روزگار) را انتظار ميکشند .بر ایشان سختى روزگار باد! و خداوند شنوا (و) دانا است.

ات ِعند اللَّ ِه وصلو ِ
اب من يُ ْؤ ِم ُن بِاللَّ ِه وا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر ويتَّ ِخ ُذ ما يُن ِف ُق قُ ُرب ٍ
﴿ ﴾٩٩و ِمن ا ْلاَ ْعر ِ
ات
ال َّر ُس ِ
ول ۛ اَلا اِنَّها قُ ْرب ٌة لَّ ُه ْم ۛ س ُيد ِْخلُ ُه ُم اللَّ ُه فِي ر ْحمتِ ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

و از بادیه نشينان كسى هست كه به خدا و روز آخرت ایمان مى آورد و آنچه را (بحيث زكات) مى پردازد مایۀ
تقرب به خدا و دعاهای پيامبر ميداند .هان ،بيگمان این چيزها ایشان را مایه تقرب (به خدا) است .بزودی خداوند

ایشانرا به رحمت خود داخل ميگرداند .حقا كه خداوند آمرزگار مهربان است.

السابِقُون ا ْلا َ َّولُون ِمن ا ْل ُمه ِ
اجرِين وا ْلاَنصارِ والَّ ِذين اتَّب ُعو ُهم بِ ِا ْحس ٍان َّر ِضي اللَّ ُه ع ْن ُه ْم
﴿ ﴾١٠٠و َّ
ور ُضوا ع ْن ُه واَع َّد ل ُه ْم جنَّ ٍ
ات ت ْجرِي ت ْحتها ا ْلاَنْها ُر خال ِ ِدين فِيها اَبدًا ۛ َٰذلِك ا ْلف ْو ُز ا ْلع ِظي ُم

ن (اسالم) از مهاجران و انصار و كسانيکه ایشانرا به نيکى پيروی كردند ،خداوند از ایشان
پيشاهنگانِ نخستي ِ
خوشنود گردید و ایشان (نيز) از خداوند خوشنود شدند؛ برای شان بهشت هایى را آماده كرده است كه در زیر
(درختان) آنها جویبارها جریان دارد ،در آنجا جاودانه بسر ميبرند .اینست رستگاری بزرگ.

اب ُمنافِقُون ۛ و ِم ْن اَ ْه ِل ا ْلم ِدين ِة ۛ مر ُدوا على النِّف ِ
﴿ ﴾١٠١و ِم َّم ْن ح ْول ُكم ِّمن ا ْلا َ ْعر ِ
اق لا
ت ْعل ُم ُه ْم ۛ ن ْح ُن ن ْعل ُم ُه ْم ۛ س ُنع ِّذبُ ُهم َّم َّرت ْينِ ثُ َّم يُر ُّدون اِل َٰى عذ ٍ
اب ع ِظي ٍم

بعضى از بادیه نشينانيکه گرداگرد شمایند منافقانند ،و همچنان از اهل مدینه (گروهى هستند كه) به نفاق عادت
كرده اند .تو ایشان را نمى شناسى ،ما ایشانرا ميشناسيم .بزودی ایشان را دو بار عذاب ميکنيم و سپس ایشان به

عذاب بزرگ باز گردانيده ميشوند.

﴿ ﴾١٠٢واخ ُرون ا ْعترفُوا بِ ُذنُو بِ ِه ْم خل ُطوا عم ًلا صالِ ًحا واخر س ِّي ًئا عسى اللَّ ُه اَن ي ُتوب عل ْي ِه ْم ۛا ِ َّن
اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم
و گروهى دیگر به گناهان خویش اعتراف كردند؛ ایشان عمل نيکو را با عمل دیگری كه نکوهيده است

درآميختند .زود است خداوند توبۀ شانرا بپذیرد .حقا كه خداوند آمرزگار (و) مهربان است.

﴿ُ ﴾١٠٣خ ْذ ِم ْن اَ ْموالِ ِه ْم صدق ًة تُط ِّه ُر ُه ْم وتُزكِّي ِهم بِها وص ِّل عل ْي ِه ْم ۛ ا ِ َّن صلاتك سك ٌن
لَّ ُه ْم ۛواللَّ ُه س ِمي ٌع علِي ٌم

از اموال ایشان صدقه (یعنى زكات) بگير تا ایشانرا با آن (صدقه) پاک سازی و بركت دهى .به ایشان دعا كن ،حقا

كه دعای تو برای ایشان مایۀ آرامش است .و خداوند شنوا (و) دانا است.

الصدق ِ
اب ال َّر ِحي ُم
﴿ ﴾١٠٤اَل ْم ي ْعل ُموا اَ َّن اللَّه ُهو ي ْقب ُل التَّ ْوبة ع ْن ِعبا ِد ِه وياْ ُخ ُذ َّ
ات واَ َّن اللَّه ُهو التَّ َّو ُ

آیا نميدانند كه بيگمان خداوند هم اوست كه توبه را از بندگان خود قبول ميکند و صدقات را ميپزیرد ،و بيگمان

خداوند توبه پذیر (و) مهربان است.

﴿ ﴾١٠٥وقُ ِل ا ْعملُوا فسيرى اللَّ ُه عمل ُك ْم ور ُسولُ ُه وا ْل ُم ْؤ ِم ُنون ۛ وس ُتر ُّدون اِل َٰى عالِ ِم ا ْلغ ْي ِب والشَّ هاد ِة
ف ُين ِّب ُئ ُكم بِما كُن ُت ْم ت ْعملُون

و بگو « :عمل كنيد! بزودی خداوند ،پيامبر او و مؤمنان عمل شما را ميبيند .و بزودی بسوی دانای نهان و آشکار
باز گردانيده ميشوید .سپس شما را به آنچه كرده اید آگاه ميسازد» .

وب عل ْي ِه ْم ۛ واللَّ ُه علِي ٌم ح ِكي ٌم
﴿ ﴾١٠٦واخ ُرون ُم ْرج ْون لِاَ ْم ِر اللَّ ِه ا ِ َّما يُع ِّذبُ ُه ْم و ا ِ َّما يتُ ُ

گروهى دیگر (قبولِ توبۀ شان) به حکم خدا معطل گردیده است ،یا ایشانرا عذاب ميکند یا توبۀ شانرا ميپذیرد .و

خداوند دانا (و) باحکمت است.

﴿ ﴾١٠٧والَّ ِذين اتَّخ ُذوا م ْس ِجدًا ِضرا ًرا و ُك ْف ًرا وت ْفرِيقًا ب ْين ا ْل ُم ْؤ ِمنِين و ا ِ ْرصا ًدا لِّم ْن حارب اللَّه
ور ُسول ُه ِمن ق ْب ُل ۛ ولي ْحلِف َُّن ا ِ ْن اَر ْدنا اِلَّا ا ْل ُح ْسن َٰى ۛ واللَّ ُه يشْ ه ُد اِنَّ ُه ْم لكا ِذبُون

و كسانيکه مسجدی برای ضرر و (تقویت) كفر و نفاق افگنى بين مسلمانان گرفتند ،و كمينگاهى برای كسيکه با
خدا و پيامبرش از پيش جنگيده است ،بيگمان سوگند ميخورند كه جز خير اراده ای نداشتيم ،و خدا گواهى
ميدهد بر اینکه واقعاً ایشان دروغگویند.

﴿ ﴾١٠٨لا ت ُق ْم فِي ِه اَبدًا ۛ لَّم ْس ِج ٌد اُ ِّسس على التَّ ْقوىَٰ ِم ْن اَ َّو ِل ي ْو ٍم اَح ُّق اَن تقُوم فِي ِه ۛ فِي ِه رِجا ٌل
ُي ِح ُّبون اَن يتط َّه ُروا ۛ واللَّ ُه ُي ِح ُّب ا ْل ُم َّط ِّهرِين
(برای نماز) هرگز در آنجا استاده مشو .واقعاً مسجدیکه از روز نخست اساس آن بر پرهيزگاری نهاده شده

سزاوارتر است كه در آن (به نماز) استاده شوی .در آن مردانى اند كه دوست دارند تا خوب پاک شوند ،و خداوند
پاكيزه كنندگان را دوست ميدارد.

﴿ ﴾١٠٩اَفم ْن اَ َّسس بُ ْنيان ُه عل َٰى ت ْقوىَٰ ِمن اللَّ ِه ور ِْضو ٍان خ ْي ٌر اَم َّم ْن اَ َّسس بُ ْنيان ُه عل َٰى شفا ُج ُر ٍف
ها ٍر فانْهار بِ ِه فِي نارِ جهنَّم ۛ واللَّ ُه لا ي ْه ِدي ا ْلق ْوم الظَّالِ ِمين

آیا كسيکه بنيانِ (عمارت) خود را بر ترس از خدا و خوشنودی او نهاده بهتر است یا كسى كه بنيان آنرا بر كناره
زمين سيل برده[ای] كه به شرفِ افتادن باشد نهاده است؟ پس با آن در آتش جهنم فرو ریزند .و خداوند گروه

ستمگاران را رهياب نميسازد.

﴿ ﴾١١٠لا يزالُ ُب ْنيانُ ُه ُم الَّ ِذي بن ْوا رِيب ًة فِي قُلُو بِ ِه ْم ا ِ َّلا اَن تقطَّع قُلُو ُب ُه ْم ۛ واللَّ ُه علِي ٌم ح ِكي ٌم

عمارتيکه ساخته اند هميشه (مایۀ) اضطرار دلهای شان است ،تا هنگاميکه دلهای شان پاره پاره شود .و خداوند

دانا (و) باحکمت است.

﴿ ﴾١١١ا ِ َّن اللَّه اشْ ترىَٰ ِمن ا ْل ُم ْؤ ِمنِين اَنفُس ُه ْم واَ ْموال ُهم بِاَ َّن ل ُه ُم ا ْلجنَّة ۛ ُيقاتِلُون فِي سبِي ِل اللَّ ِه
في ْق ُتلُون ويُ ْقتلُون ۛ و ْعدًا عل ْي ِه حقًّا فِي التَّ ْورا ِة وا ْل ِا ِ
نجي ِل وا ْل ُق ْرا ِن ۛ وم ْن اَ ْوف َٰى بِع ْه ِد ِه ِمن
اللَّ ِه ۛف ْاست ْب ِش ُروا بِب ْي ِع ُك ُم الَّ ِذي باي ْع ُتم بِ ِه ۛ و َٰذلِك ُهو ا ْلف ْو ُز ا ْلع ِظي ُم

بيگمان خداوند از مسلمانان جان و مال شانرا در برابر بهشتى كه به آنها ميدهد خریده است ،ایشان در راه خدا

ميجنگند ،پس ميکشند و كشته ميشوند( .این) وعده حقى است بر خداوند در تورات ،انجيل و قرآن .و چه كسى
نسبت به خدا به عهد خویش وفادارتر است؟ پس به داد و سُتدیکه به آن معامله كرده اید خوش باشيد .و اینست
همان رستگاری بزرگ.

اجدُون ا ْلا ِم ُرون بِا ْلم ْع ُر ِ
الس ِ
وف والنَّا ُهون
الساُِ ُحون ال َّرا ِك ُعون َّ
﴿ ﴾١١٢التَّاُِ ُبون ا ْلعابِدُون ا ْلح ِامدُون َّ
عنِ ا ْل ُمنك ِر وا ْلحافِ ُظون ل ِ ُحدُو ِد اللَّ ِه ۛ وبشِّ ِر ا ْل ُم ْؤ ِمنِين
توبه كنندگان ،عبادت گران ،ثناگویان ،سياحت كنندگان (در راه خدا) ،ركوع كنندگان ،سجده كنندگان،

امركنندگان بکار پسندیده و نهى كنندگان از كار ناپسند ،نگهدارندگان حدود خدا (همينهایند مسلمانان واقعى)،
و به (این) مسلمانان مژده بده.

﴿ ﴾١١٣ما كان لِل َّنبِ ِّي والَّ ِذين ام ُنوا اَن ي ْست ْغ ِف ُروا لِ ْل ُمشْ ِر ِكين ول ْو كانُوا اُولِي قُ ْرب َٰى ِمن ب ْع ِد ما تب َّين
اب ا ْلج ِحي ِم
ل ُه ْم اَنَّ ُه ْم اَ ْصح ُ

برای پيامبر و مسلمانان (سزاوار) نيست كه برای مشركان ،اگرچه خویشاوندان شان هم باشند ،آمرزش بخواهند،

بعد از آنکه برای شان روشن شود كه ایشان اهل دوزخ اند.

﴿ ﴾١١٤وما كان ْاستِغْفا ُر ا ِ ْبرا ِهيم لِاَبِي ِه ا ِ َّلا عن َّم ْو ِعد ٍة وعدها اِيَّا ُه فل َّما تب َّين ل ُه اَنَّ ُه ع ُد ٌّو لِّلَّ ِه تب َّراَ
ِم ْن ُه ۛ ا ِ َّن ا ِ ْبرا ِهيم لاَ َّوا ٌه حلِي ٌم

و آمرزش خواهىِ ابراهيم برای پدرش صورت نگرفت مگر به اساس وعده ای كه به او كرده بود .چون به ابراهيم

روشن شد كه پدرش دشمن خداست ،از او بيزاری جست .حقا كه ابراهيم بسيار نرمدل (و) بردبار بود.

﴿ ﴾١١٥وما كان اللَّ ُه لِ ُي ِض َّل ق ْو ًما ب ْعد ا ِ ْذ هدا ُه ْم حتَّ َٰى يُب ِّين ل ُهم َّما يتَّقُون ۛ ا ِ َّن اللَّه بِ ُك ِّل ش ْي ٍء
علِي ٌم

چنان نبوده كه خداوند قومى را گمراه سازد بعد از آنکه آنرا رهياب گردانيده است ،مگر آنکه به ایشان چيزی را

كه باید از آن پرهيز كنند بيان كند .حقا كه خداوند بهمه چيز دانا است.

السماو ِ
يت ۛ وما ل ُكم ِّمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ِمن و ل ِ ٍّي
ات وا ْلاَ ْر ِ
ض ۛ يُ ْحيِي ويُ ِم ُ
﴿ ﴾١١٦ا ِ َّن اللَّه ل ُه ُم ْل ُك َّ
ولا ن ِصي ٍر

حقا كه پادشاهى آسمانها و زمين از آن خداوند است( ،او) زنده ميگرداند و مى ميراند ،و برای شما جز خدا هيچ

كارساز و مددگاری نيست.

﴿ ﴾١١٧لَّقد تَّاب اللَّ ُه على ال َّنبِ ِّي وا ْل ُمه ِ
اجرِين وا ْلاَنصارِ الَّ ِذين اتَّب ُعو ُه فِي ساع ِة ا ْل ُع ْسر ِة ِمن ب ْع ِد ما
وف َّر ِحي ٌم
وب فرِيقٍ ِّم ْن ُه ْم ثُ َّم تاب عل ْي ِه ْم ۛ اِنَّ ُه بِ ِه ْم ر ُء ٌ
كاد يزِي ُغ قُلُ ُ
بيگمان خداوند رحمت خویش را شامل حال پيامبر ،مهاجرین و انصار  -كه در لحظاتى دشوار (غزوه تبوک) از

پيامبر پيروی كردند – نمود ،بعد از اینکه نزدیک بود دلهای عده ای از ایشان منحرف شود ،سپس ایشان را
شامل رحمت (خویش) ساخت .بيگمان او به ایشان رؤوف (و) مهربان است.

ض بِما ر ُحب ْت وضاق ْت عل ْي ِه ْم
﴿ ﴾١١٨وعلى الثَّلاث ِة الَّ ِذين ُخلِّ ُفوا حتَّ َٰى اِذا ضاق ْت عل ْي ِه ُم ا ْلا َ ْر ُ
اب ال َّر ِحي ُم
اَنف ُُس ُه ْم وظنُّوا اَن َّلا م ْلجاَ ِمن اللَّ ِه ا ِ َّلا اِل ْي ِه ثُ َّم تاب عل ْي ِه ْم لِي ُتوبُوا ۛ ا ِ َّن اللَّه ُهو ال َّت َّو ُ

و (نيز) برای سه نفریکه (در قبول توبه) به عقب گذاشته شده بودند ،تا اینکه زمين با فراخى آن بر ایشان تنگ

شد و وجود خود شان بر آنها گرانى ميکرد ،و یقين داشتند كه از خدا هيچ پناهگاهى جز بسوی او (تعالى و

تقدس) نيست .بعد از آن خداوند توبه شان را پذیرفت تا به خدا باز گردند .حقا كه خداوند هم اوست توبه پذیر
(و) مهربان.

الصا ِدقِين
﴿ ﴾١١٩يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اتَّقُوا اللَّه وكُونُوا مع َّ
ای مؤمنان ،از خدا بترسيد و با صادقان باشيد.

اب اَن يتخلَّ ُفوا عن َّر ُس ِ
﴿ ﴾١٢٠ما كان لِا َ ْه ِل ا ْلم ِدين ِة وم ْن ح ْول ُهم ِّمن ا ْلا َ ْعر ِ
ول اللَّ ِه ولا ي ْرغ ُبوا
بِاَنف ُِس ِه ْم عن نَّ ْف ِس ِه ۛ َٰذلِك بِاَنَّ ُه ْم لا ُي ِصي ُب ُه ْم ظما ٌ ولا نص ٌب ولا مخْ مص ٌة فِي سبِي ِل اللَّ ِه ولا

يط ُئون م ْو ِط ًئا ي ِغ ُ
يظ ا ْل ُكفَّار ولا ينالُون ِم ْن ع ُد ٍّو نَّ ْي ًلا ا ِ َّلا ُكتِب ل ُهم بِ ِه عم ٌل صالِ ٌح ۛ ا ِ َّن اللَّه لا

يُ ِضي ُع اَ ْجر ا ْل ُم ْح ِسنِين

برای مردم مدینه و بادیه نشينانيکه در ماحول اوشان قرار دارند (شایسته) نبود كه از (اشتراک در غزوات با)
پيامبر خدا تخلف ورزند ،و نه اینکه به (زندگى) خود (بيشتر) از (زندگى) پيامبر رغبت ورزند .این از سببيست كه

به ایشان هيچ تشنگى و هيچ رنجى و هيچ گرسنگى در راه خدا نميرسد ،و به هيچ موضعى قدم نميگذارند كه
كافران را به خشم آرد ،و هيچ ضربه ای را از دشمن نميخورند مگر آنکه به سبب آن به ایشان عمل نيکى نوشته
ميشود .حقا كه خداوند مزد نيکوكاران را ضایع نميسازد.

﴿ ﴾١٢١ولا يُن ِفقُون نفق ًة ص ِغير ًة ولا كبِير ًة ولا ي ْقط ُعون وا ِد ًيا ا ِ َّلا ُكتِب ل ُه ْم لِي ْجزِي ُه ُم اللَّ ُه اَ ْحسن ما
كانُوا ي ْعملُون

و نه چيزی را خرج ميکنند ،خواه كوچک باشد یا بزرگ ،و نه هم درهای را مى پيمایند مگر اینکه برای ایشان

نوشته ميشود ،تا خداوند به ایشان در برابر عمل شان بهترین پاداش بدهد.

﴿ ﴾١٢٢وما كان ا ْل ُم ْؤ ِم ُنون لِين ِف ُروا كافَّ ًة ۛ فل ْولا نفر ِمن ُك ِّل فِ ْرق ٍة ِّم ْن ُه ْم طاُِف ٌة لِّيتف َّق ُهوا فِي الدِّينِ
و لِ ُين ِذ ُروا ق ْوم ُه ْم اِذا رج ُعوا اِل ْي ِه ْم لعلَّ ُه ْم ي ْحذ ُرون

و (شایسته) نيست برای مؤمنان كه همه یکجایى (به كارزار یا طلب علم) بيرون شوند .پس چرا از هر جمعيتى
گروهى از ایشان بيرون نشوند تا در امور دینى دانایى حاصل كنند و قوم خویشرا (از ارتکاب اعمال ناشایسته) بيم
دهند؟! در هنگاميکه سوی ایشان باز ميگردند تا باشد كه ایشان بترسند.

﴿ ﴾١٢٣يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا قاتِلُوا الَّ ِذين يلُون ُكم ِّمن ا ْل ُكفَّارِ و ْلي ِج ُدوا فِي ُك ْم ِغ ْلظ ًة ۛ وا ْعل ُموا اَ َّن اللَّه
مع ا ْل ُم َّت ِقين

ای مؤمنان ،با كافرانى كه نزدیک شمایند جنگ كنيد ،و باید آنها در شما شدت (و خشونت) احساس كنند .و

بدانيد كه بيگمان خداوند با پرهيزگاران است.

﴿ ﴾١٢٤و اِذا ما اُنزِل ْت ُسور ٌة ف ِم ْن ُهم َّمن يقُولُ اَيُّ ُك ْم زاد ْت ُه َٰه ِذ ِه اِيما ًنا ۛ فاَ َّما الَّ ِذين ام ُنوا فزاد ْت ُه ْم
اِيمانًا و ُه ْم ي ْست ْب ِش ُرون
و چون سورهای نزول یابد بعضى از ایشان (بيکدیگر) ميگویند « این سوره به ایمان كدام یکى از شما افزوده
است؟ » پس به ایمان كسانى افزوده است كه ایمان آورده اند و ایشان خوشحال ميشوند.

ض فزاد ْت ُه ْم ر ِْج ًسا اِل َٰى ر ِْج ِس ِه ْم وماتُوا و ُه ْم كافِ ُرون
﴿ ﴾١٢٥واَ َّما الَّ ِذين فِي قُلُو بِ ِهم َّمر ٌ

ولى آنانيکه در دلهای شان مرض است( ،نزولِ سوره) شکى را بر شک شان افزوده است ،و ایشان در حال كفر
مردند.

﴿ ﴾١٢٦اَولا ير ْون اَنَّ ُه ْم يُ ْفتنُون فِي ُك ِّل عا ٍم َّم َّر ًة اَ ْو م َّرت ْينِ ثُ َّم لا ي ُتوبُون ولا ُه ْم ي َّذ َّك ُرون

آیا ایشان نمى بينند كه در هر سالى یک یا دو بار آزموده ميشوند؟! ولى با این هم توبه نميکنند و نه پند

ميگيرند.

ض ه ْل يراكُم ِّم ْن اَح ٍد ثُ َّم انصرفُوا ۛ صرف اللَّ ُه
﴿ ﴾١٢٧و اِذا ما اُنزِل ْت ُسور ٌة نَّظر ب ْع ُض ُه ْم اِل َٰى ب ْع ٍ
قُلُوب ُهم بِاَنَّ ُه ْم ق ْو ٌم َّلا ي ْفق ُهون
و چون سورهای نزول یابد ،یکى بسوی دیگری دیده (ميگویند) « آیا كسى (از مسلمانان) شما را ميبيند؟ »

سپس باز ميگردند ،خداوند دلهای شانرا (از روشنایى) بازداشته ،به سبب اینکه ایشان مردمى اند كه نمى فهمند.

وف َّر ِحي ٌم
ِيص عل ْي ُكم بِا ْل ُم ْؤ ِمنِين رءُ ٌ
﴿ ﴾١٢٨لق ْد جاء ُك ْم ر ُسو ٌل ِّم ْن اَنف ُِس ُك ْم عزِي ٌز عل ْي ِه ما عنِتُّ ْم حر ٌ
بيگمان از خود شما بشما پيامبری آمده است؛ رنجهای شما بر او سخت است ،به (خيرِ) شما حریص است ،و بر

مؤمنان رؤوف (و) رحيم است.

ش ا ْلع ِظي ِم
﴿ ﴾١٢٩ف ِان تولَّ ْوا ف ُق ْل ح ْسبِي اللَّ ُه لا اِلَٰه اِلَّا ُهو ۛ عل ْي ِه تو َّك ْل ُت ۛ و ُهو ر ُّب ا ْلع ْر ِ

پس اگر رو بگردانند ،بگو « :خداوند مرا بسنده است .جز او معبودی نيست .بر او توكل كردم .و اوست پروردگار
عرش عظيم» .
==================================================================

( )۱۰سوره یونس:
این سوره مکى بوده دارای ( )۱۰۹آیه بوده و یونس (نام یکى از پيامبران) ميباشد .بخاطر بيان داستان پيامبر
یونس به این نام مسما شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

ات ا ْل ِكت ِ
اب ا ْلح ِكي ِم
﴿ ﴾١الر ۛ تِ ْلك اي ُ
الر .این آیات كتاب باحکمت است.

س عج ًبا اَ ْن اَ ْوح ْينا اِل َٰى ر ُجلٍ ِّم ْن ُه ْم اَ ْن اَن ِذرِ النَّاس وبشِّ ِر الَّ ِذين ام ُنوا اَ َّن ل ُه ْم قدم
﴿ ﴾٢اَكان لِل َّنا ِ
ِصد ٍْق ِعند ربِّ ِه ْم ۛ قال ا ْلكافِ ُرون ا ِ َّن َٰهذا لس ِ
ين
اح ٌر ُّمبِ ٌ

آیا برای مردم اعجاب انگيز است كه به مردی از ایشان وحى فرستادیم؟ كه « مردم را (از عاقبت اعمال ناشایسته

شان) بيم بده و به مسلمانان مژده بده كه ایشان در حضور پروردگار خویش مقام ارجمندی دارند » .كافران
گویند « :این واقعاً جادوگری آشکار است» .

السماو ِ
ش ۛ ُيدبِّ ُر
ات وا ْلاَ ْرض فِي ِستَّ ِة اَيَّا ٍم ثُ َّم ْاستوىَٰ على ا ْلع ْر ِ
﴿ ﴾٣ا ِ َّن ربَّ ُك ُم اللَّ ُه الَّ ِذي خلق َّ
ا ْلاَ ْمر ۛ ما ِمن ش ِف ٍيع ا ِ َّلا ِمن ب ْع ِد ا ِ ْذنِ ِه ۛ َٰذلِ ُك ُم اللَّ ُه ربُّ ُك ْم فا ْع ُبدُو ُه ۛ َافلا تذ َّك ُرون
بيگمان پروردگار شما خداوندی است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفرید و آنگاه بر عرش مستولى شد،

تدبير كار (جهان) را ميکند ،هيچ شفاعتگری نيست مگر بعد از اجازۀ او .این است خداوند ،پروردگار شما .پس او
را پرستش كنيد .آیا پند نميگيرید؟!

﴿ ﴾٤اِل ْي ِه م ْر ِج ُع ُك ْم ج ِمي ًعا ۛ و ْعد اللَّ ِه حقًّا ۛ اِنَّ ُه ي ْبداُ ا ْلخ ْلق ثُ َّم يُ ِعي ُد ُه لِي ْجزِي الَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا
الصالِح ِ
اب اَلِي ٌم بِما كانُوا ي ْك ُف ُرون
َّ
اب ِّم ْن ح ِمي ٍم وعذ ٌ
ات بِا ْل ِق ْس ِط ۛ والَّ ِذين كف ُروا ل ُه ْم شر ٌ
بازگشت همۀ شما بسوی او است .وعدۀ خداوند حق است .بيگمان او است كه آفرینش را آغاز ميکند ،و سپس

آنرا تکرار ميکند ،تا كسانى را كه ایمان آوردند و كارهای شایسته كردند به انصاف پاداش دهد .و كسانيکه كافر
شدند برای شان آشاميدنى است از آب سوزان و عذابى دردناک ،به سبب اینکه كافر گردیدند.

السنِين وا ْل ِحساب ۛما
﴿ُ ﴾٥هو الَّ ِذي جعل الشَّ ْمس ِضيا ًء وا ْلقمر نُو ًرا وقدَّر ُه منازِل لِت ْعل ُموا عدد ِّ
خلق اللَّ ُه َٰذلِك ا ِ َّلا بِا ْلح ِّق ۛ ُيف ِّص ُل ا ْلاي ِ
ات لِق ْو ٍم ي ْعل ُمون
اوست كه آفتاب را درخشان گردانيد ،و ماه را تابان ساخت ،و برای آن مراحلى را قرار داد تا تعداد سالها و شمار

(وقت) را بدانيد .خداوند اینها را نيافرید مگر به حق .آیات خویشرا به گروهى كه ميدانند تفصيل وار بيان ميکند.

﴿ ﴾٦ا ِ َّن فِي اخْ تِل ِ
ض لاي ٍ
السماو ِ
ات لِّق ْو ٍم ي َّتقُون
ات وا ْلا َ ْر ِ
اف اللَّ ْي ِل وال َّنهارِ وما خلق اللَّ ُه فِي َّ

بيگمان در اختالف شب و روز و در چيزهایى كه خداوند در آسمان ها و زمين آفریده است ،نشانه هایى است

برای كسانيکه ميترسند.

﴿ ﴾٧ا ِ َّن الَّ ِذين لا ي ْر ُجون لِقاءنا ور ُضوا بِا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا وا ْطماَنُّوا بِها والَّ ِذين ُه ْم ع ْن اياتِنا غافِلُون

آنهایيکه اميد مالقات ما را ندارند و به زندگى دنيوی خوشنود گشته و به آن آرامش یافته اند و آنهایيکه از نشانه

های ما غافلند.

﴿ ﴾٨اُولَٰئِك ماْوا ُه ُم ال َّنا ُر بِما كانُوا ي ْك ِس ُبون

همانها اند كه جای شان دوزخ است ،به سبب آنچه مى اندوختند.

الصالِح ِ
ات ي ْه ِدي ِه ْم ربُّ ُهم بِاِيمانِ ِه ْم ۛ ت ْجرِي ِمن ت ْحتِ ِه ُم ا ْلاَنْها ُر فِي
﴿ ﴾٩ا ِ َّن الَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ
جنَّ ِ
ات النَّ ِعي ِم

بيگمان كسانيکه ایمان آوردند و كارهای نيکو كردند ،آنها را پروردگارشان به سبب ایمان شان هدایت ميکند .از
زیر (قصرهای) آنها نهرها در باغستان های سرشار از نعمت جریان دارد.

﴿ ﴾١٠د ْعوا ُه ْم فِيها ُس ْبحانك اللَّ ُه َّم وت ِح َّي ُت ُه ْم فِيها سلا ٌم ۛ وا ِخ ُر د ْعوا ُه ْم اَ ِن ا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه ر ِّب
ا ْلعال ِمين

دعای شان در آنجا « پاكى تراست بار خدایا » ميباشد ،و تحيت { }۱شان سالم است ،و نهایت دعای ایشان
آنست كه « ستایش مر خدای راست ،پروردگار عالميان» .
{ }۱خوش آمدید ؛

س الشَّ َّر ْاستِ ْعجال ُهم بِا ْلخ ْي ِر لق ِ
ُضي اِل ْي ِه ْم اَجلُ ُه ْم ۛ فنذ ُر الَّ ِذين لا ي ْر ُجون
﴿ ﴾١١ول ْو يُع ِّج ُل اللَّ ُه لِلنَّا ِ
لِقاءنا فِي طُغْيانِ ِه ْم ي ْعم ُهون
اگر خداوند به مردم شر را زود ميرساند ،همچنانکه ایشان به دریافت خير شتاب ميورزند ،بيگمان اجل شان به

ایشان بسر رسانده مى شد .پس كسانى را كه اميدوار به مالقات ما نيستند در سركشى شان سرگردان ميگذاریم.

الض ُّر دعانا لِجنبِ ِه اَ ْو ق ِاعدًا اَ ْو قاُِ ًما فل َّما كش ْفنا ع ْن ُه ُض َّر ُه م َّر كاَن لَّ ْم
س ا ْل ِانسان ُّ
﴿ ﴾١٢و اِذا م َّ
ي ْد ُعنا اِل َٰى ُض ٍّر َّم َّس ُه ۛ ك َٰذلِك ُزيِّن لِ ْل ُم ْسرِفِين ما كانُوا ي ْعملُون
چون انسان را محنتى رسد ،ما را (در حاليکه) به پهلوی خود (دراز كشيده است) یا نشسته یا ایستاده (است)
ميخواند .ولى همينکه محنتش را از او برطرف كنيم( ،براه خود) ميرود ،بگونه ای كه گویا هرگز ما را برای
(برطرف كردن) محنتى كه به او رسيده نخوانده است .اینچنين برای مردم مسرف عملکردشان نيکو جلوه داده
شده است.

﴿ ﴾١٣ولق ْد اَ ْهل ْكنا ا ْل ُق ُرون ِمن ق ْبلِ ُك ْم ل َّما ظل ُموا ۛ وجاء ْت ُه ْم ُر ُسلُ ُهم بِا ْلب ِّين ِ
ات وما كانُوا
لِ ُي ْؤ ِمنُوا ۛك َٰذلِك ن ْجزِي ا ْلق ْوم ا ْل ُم ْجر ِِمين

و بيگمان نسلهای پيش از شما را  -چون ظلم كردند  -هالک ساختيم .و (در حاليکه) پيامبران شان نشانه های
روشنى را به ایشان آوردند ،ولى ایشان (حاضر) نبودند كه ایمان آرند .اینچنين مردم گنهکار را مجازات ميکنيم.

ض ِمن ب ْع ِد ِه ْم لِنن ُظر ك ْيف ت ْعملُون
﴿ ﴾١٤ثُ َّم جع ْلنا ُك ْم خلاُِف فِي ا ْلاَ ْر ِ

سپس شما را در (روی) زمين ،بعد از ایشان ،جانشين گردانيدیم ،تا ببينيم چگونه عمل ميکنيد.

﴿ ﴾١٥و اِذا تُ ْتل َٰى عل ْي ِه ْم اياتُنا ب ِّين ٍ
ات ۛ قال الَّ ِذين لا ي ْر ُجون لِقاءنا اُ ِْت بِ ُق ْرا ٍن غ ْي ِر َٰهذا َا ْو
اف ا ِ ْن
ب ِّد ْل ُه ۛقُ ْل ما ي ُكو ُن لِي اَ ْن اُبدِّل ُه ِمن تِ ْلقا ِء ن ْف ِسي ۛ ا ِ ْن اَتَّبِ ُع اِلَّا ما يُوح َٰى اِل َّي ۛ اِنِّي اَخ ُ
عص ْي ُت ربِّي عذاب ي ْو ٍم ع ِظي ٍم

و چون آیات روشن ما به ایشان خوانده ميشود ،آنهایيکه به مالقات ما اميدی ندارند گویند « برای ما قرآنى غير

از این بياور ،یا این را تغيير بده » .بگو « :من این صالحيت را ندارم كه آنرا از پيش خود تغيير بدهم .من همان
چيزی را پيروی ميکنم كه برایم وحى شده است .بيگمان اگر پروردگارم را نافرمانى كنم ،از عذاب روز بزرگ
ميترسم» .

﴿ ﴾١٦قُل لَّ ْو شاء اللَّ ُه ما تل ْوتُ ُه عل ْي ُك ْم ولا اَ ْدراكُم بِ ِه ۛ فق ْد لبِ ْث ُت فِي ُك ْم ُع ُم ًرا ِّمن ق ْبلِ ِه ۛ اَفلا
ت ْع ِقلُون

بگو « :اگر خداوند اراده ميکرد ،آنرا برای شما نميخواندم و نه هم خداوند شما را به آن آگاه ميگردانيد .من در
ميان شما پيش ازین (نيز) عمری را سپری كردم .پس آیا شما در نمى یابيد؟ »

﴿ ﴾١٧فم ْن اَ ْظل ُم ِم َّمنِ ا ْفترىَٰ على اللَّ ِه ك ِذ ًبا اَ ْو ك َّذب بِاياتِ ِه ۛ اِنَّ ُه لا ُي ْفلِ ُح ا ْل ُم ْج ِر ُمون

پس كيست ستمگارتر از كسيکه بر خدا دروغ بربندد یا آیات او را تکذیب كند؟! بيگمان مجرمان ،هرگز رستگار

نميشوند.

﴿ ﴾١٨وي ْع ُبدُون ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ما لا ي ُض ُّر ُه ْم ولا ينف ُع ُه ْم وي ُقولُون َٰه ُؤلا ِء شُ فعاؤُنا ِعند اللَّ ِه ۛ قُ ْل
السماو ِ
ض ۛ ُس ْبحان ُه وتعال َٰى ع َّما ُيشْ ِركُون
ات ولا فِي ا ْلاَ ْر ِ
اَتُن ِّب ُئون اللَّه بِما لا ي ْعل ُم فِي َّ

ایشان بجز خداوند چيزهایى را پرستش ميکنند كه به ایشان نه ضرری ميرساند و نه نفعى ،و ميگویند « :اینها
نزد خداوند شفاعت گران مایند » .بگو « :آیا شما خداوند را از چيزیکه در آسمانها و زمين است و او آنرا نميداند

آگاه ميسازید؟ » پاک است ذات او و برتر است از چيزهایى كه شریک او ميپندارند.

اس اِلَّا اُ َّم ًة و ِاحد ًة فاخْ تل ُفوا ۛ ول ْولا كلِم ٌة سبق ْت ِمن َّربِّك لق ِ
ُضي ب ْين ُه ْم فِيما
﴿ ﴾١٩وما كان ال َّن ُ
فِي ِه يخْ تلِفُون

مردم نبودند مگر ملتى واحد .پس اختالف ورزیدند ،و اگر كلمه ای قبالً از جانب پروردگار تو صادر نميشد ،حتماً

در مسایلى كه در آن اختالف ميورزیدند فيصله ميشد.

﴿ ﴾٢٠ويقُولُون ل ْولا اُنزِل عل ْي ِه اي ٌة ِّمن َّربِّ ِه ۛ ف ُق ْل اِنَّما ا ْلغ ْي ُب لِلَّ ِه فانت ِظ ُروا اِنِّي مع ُكم ِّمن ا ْل ُمنت ِظرِين
ميگویند « :چرا از پروردگارش بسوی او آیه ای نازل نشد؟ » پس بگو « واقعاً (علم) غيب نزد خدا است .پس
انتظار بکشيد ،من (نيز) با شما از منتظرانم» .

﴿ ﴾٢١و اِذا اَذ ْقنا النَّاس ر ْحم ًة ِّمن ب ْع ِد ض َّراء م َّس ْت ُه ْم اِذا ل ُهم َّم ْك ٌر فِي اياتِنا ۛ قُ ِل اللَّ ُه اَ ْسر ُع
م ْك ًرا ۛ ا ِ َّن ُر ُسلنا ي ْك ُت ُبون ما ت ْم ُك ُرون

و چون مردم را بعد از سختى كه به آنها رسيده رحمتى بچشانيم ،ناگاه در برابر آیات ما دسيسه ميچينند .بگو« :

خداوند در (بى اثر ساختن) دسيسه سریعتر است » .بيگمان آنچه را شما دسيسه ميچينيد فرستادگان ما (یعنى
فرشتگان) مينویسند.

﴿ُ ﴾٢٢هو الَّ ِذي ُيسيِّ ُر ُك ْم فِي ا ْلب ِّر وا ْلب ْح ِر ۛ ح َّت َٰى اِذا كُن ُت ْم فِي ا ْل ُف ْل ِك وجر ْين بِ ِهم بِر ٍِيح ط ِّيب ٍة
وف ِر ُحوا بِها جاءتْها ر ٌِيح ع ِ
ف وجاء ُه ُم ا ْلم ْو ُج ِمن ُك ِّل مك ٍان وظنُّوا اَنَّ ُه ْم اُ ِحيط بِ ِه ْم ۛ دع ُوا
اص ٌ
اللَّه ُمخْ لِ ِصين ل ُه الدِّين لئِ ْن اَنج ْيتنا ِم ْن َٰه ِذ ِه لن ُكون َّن ِمن الشَّ ا ِكرِين

او است كه شما را در بر و بحر (توان) راه پيمایى ميدهد ،تا آنکه در كشتى قرار گيرید ،و (كشتى) ایشان را

بوسيله باد موافق ببرد ،و به آن خوش شوند( .ناگاه) به ایشان بادی شدید (از جانب مخالف) بوزد ،و به ایشان از
هر طرف موجهای (طوفانى) بياید ،و بيندیشند كه از هر طرف محاصره شده اند( .درین حال) خدا را با اخالص
ميخوانند ،بگونه ای كه دین خویش را خالص از او گرفته اند ،و ميگویند « :اگر ما را ازین (حالت) نجات دهى،
بيگمان از شکرگزاران ميباشيم» .

اس اِنَّما ب ْغ ُي ُك ْم عل َٰى
﴿ ﴾٢٣فل َّما اَنجا ُه ْم اِذا ُه ْم ي ْبغُون فِي ا ْلاَ ْر ِ
ض بِغ ْي ِر ا ْلح ِّق ۛ يا اَيُّها النَّ ُ
اَنف ُِس ُكم ۛ َّمتاع ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا ۛ ثُ َّم اِل ْينا م ْر ِج ُع ُك ْم ف ُنن ِّب ُئ ُكم بِما كُن ُت ْم ت ْعملُون

اما چون (خداوند) ایشانرا نجات داد ،بيدرنگ در روی زمين به ناحق ستم ميکنند .ای مردم ،بيگمان ستم شما بر
خود شما است .بهره ای از زندگى دنيا (را كمایى ميکنيد) و سپس بازگشت شما به سوی ماست .و در آنوقت
شما را به آنچه ميکردید آگاه ميسازیم.

ْ
اس
ات ا ْلاَ ْر ِ
السما ِء فاخْ تلط بِ ِه نب ُ
﴿ ﴾٢٤اِنَّما مث ُل ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا كما ٍء اَنز ْلنا ُه ِمن َّ
ض ِم َّما يا ُك ُل ال َّن ُ
ض ُزخْ ُرفها وا َّزيَّن ْت وظ َّن اَ ْهلُها اَنَّ ُه ْم قا ِد ُرون عل ْيها اَتاها اَ ْم ُرنا ل ْي ًلا
وا ْلاَنْعا ُم حتَّ َٰى اِذا اَخذ ِت ا ْلا َ ْر ُ
س ۛ ك َٰذلِك نُف ِّص ُل ا ْلاي ِ
ات لِق ْو ٍم يتف َّك ُرون
اَ ْو نها ًرا فجع ْلناها ح ِصيدًا كاَن لَّ ْم تغْن بِا ْلاَ ْم ِ

بيگمان ،مثال زندگانى دنيا مانند آبى است كه آنرا از آسمان فرود آوردیم ،سپس به (وسيله) آن رویيدنى (های)

زمين (از هر قسم بهم) مخلوط گردید ،از آنچه مردم و چارپایان ميخورند .تا اینکه زمين زیبایى خود را (بدین
وسيله) فرا گرفت و زینت یافت ،و مردم آن پنداشتند كه بر آن دست یافته اند( .ناگهان) در شب یا روز فرمان ما
به آن ميرسد ،و آنرا به فصلِ دَرَو شدهای مبدل ميسازیم كه گویا دیروز وجودی نداشته .اینچنين ما آیات خویش
را برای مردم متفکر (به) تفصيل (بيان) ميکنيم.

السلامِ وي ْه ِدي من يشاءُ اِل َٰى ِصر ٍ
اط ُّم ْست ِقي ٍم
﴿ ﴾٢٥واللَّ ُه ي ْد ُعو اِل َٰى دارِ َّ
و خداوند به سرای سالمتى ميخواند ،و هركرا بخواهد براه راست هدایت ميکند.

َٰ
اب
﴿ ﴾٢٦لِّلَّ ِذين اَ ْحسنُوا ا ْل ُح ْسن َٰى وزِياد ٌة ۛ ولا ي ْره ُق ُو ُجوه ُه ْم قت ٌر ولا ِذلَّ ٌة ۛ اُولئِك اَ ْصح ُ
ا ْلج َّن ِة ۛ ُه ْم فِيها خالِدُون

برای كسانيکه نيکوكاری ورزیدند( ،مزد) نيکى است و زیاده (از آن) ،نه سياهيى روی شان را ميپوشاند و نه (هم)

ذلتى ،هم ایشانند یاران بهشتى ،در آنجا جاودانه بسر ميبرند.

الس ِّيئ ِ
ات جزا ُء س ِّيئ ٍة بِ ِم ْثلِها وت ْره ُق ُه ْم ِذلَّ ٌة ۛ َّما ل ُهم ِّمن اللَّ ِه ِم ْن
﴿ ﴾٢٧والَّ ِذين كس ُبوا َّ
َٰ
ع ِ
اب النَّا ِر ۛ ُه ْم فِيها
اص ٍم ۛكاَنَّما اُ ْغ ِشي ْت ُو ُجو ُه ُه ْم قِط ًعا ِّمن اللَّ ْي ِل ُم ْظلِ ًما ۛ ُاولئِك َا ْصح ُ
خالِدُون
اما كسانيرا كه اعمال بدی كسب كرده اند ،جزای بدی است ،مثل آن .ذلت (روی) ایشانرا ميپوشاند .ایشانرا از
(عذاب) خداوند نگهدارنده ای نيست .گویى چهرۀ شان به پارۀ از (سياهى) شب تاریک پوشانده شده است .هم
ایشان اند اهل دوزخ ،ایشان در آنجا هميشه بسر ميبرند.

﴿ ﴾٢٨وي ْوم ن ْحشُ ُر ُه ْم ج ِمي ًعا ثُ َّم نقُولُ لِلَّ ِذين اَشْ ر ُكوا مكان ُك ْم اَن ُت ْم وشُ ركا ُؤ ُك ْم ۛ فزيَّ ْلنا
ب ْين ُه ْم ۛوقال شُ ركا ُؤ ُهم َّما كُن ُت ْم اِيَّانا ت ْع ُبدُون

روزیکه همۀ شانرا جمع كنيم ،سپس به مشركان بگویيم « :شما و شریکان شما بجای خود باشيد » .پس ایشانرا
از یکدیگر جدا كنيم .شریکان شان (به آنها) ميگویند « :شما (هرگز) ما را پرستش نميکردید» .

﴿ ﴾٢٩فكف َٰى بِاللَّ ِه ش ِهيدًا ب ْيننا وب ْين ُك ْم اِن ُكنَّا ع ْن ِعبادتِ ُك ْم لغافِلِين

« پس خداوند (خود) در ميان ما و شما بحيث گواه كافى است ،ما یقيناً از (این) پرستش شما بى خبر بودیم» .

س َّما اَ ْسلف ْت ۛ و ُر ُّدوا اِلى اللَّ ِه م ْولا ُه ُم ا ْلح ِّق ۛ وض َّل ع ْن ُهم َّما كانُوا
﴿ُ ﴾٣٠هنالِك ت ْبلُو ُك ُّل ن ْف ٍ
ي ْفت ُرون

آنجاست كه هر كسى به آنچه از پيش فرستاده مبتال ميشود .و به سوی خدا ،مالک حقيقى خویش ،برگردانيده
ميشوند ،و چيزی را كه افترا كرده بودند از ایشان گم ميشود.

الس ْمع وا ْلا َ ْبصار ومن ُيخْ ر ُِج ا ْلح َّي ِمن
السما ِء وا ْلاَ ْر ِ
ض اَ َّمن ي ْملِ ُك َّ
﴿ ﴾٣١قُ ْل من ي ْر ُزقُ ُكم ِّمن َّ
ا ْلم ِّي ِت و ُيخْ ر ُِج ا ْلم ِّيت ِمن ا ْلح ِّي ومن يُدبِّ ُر ا ْلا َ ْمر ۛ فسي ُقولُون اللَّ ُه ۛ ف ُق ْل اَفلا ت َّتقُون

بگو « كيست كه شما را از آسمان و زمين روزی ميدهد؟ آیا كيست كه مالک شنوایى و بينایى (شما) است؟ آیا
كيست كه زنده را از مرده بيرون ميآرد و مرده را زا زنده بيرون ميآرد؟ و كيست كه كار(ها) را تدبير ميکند؟ »
پس ایشان بزودی خواهند گفت « :خداوند (است كه اینکارها را ميکند) » .بگو « پس چرا نميترسيد؟ »

الضلالُ ۛ فاَن ََّٰى تُ ْصرفُون
﴿ ﴾٣٢ف َٰذلِ ُك ُم اللَّ ُه ربُّ ُك ُم ا ْلح ُّق ۛ فماذا ب ْعد ا ْلح ِّق اِلَّا َّ

چنين است خداوند ،پروردگار (بر)حق شما .پس آیا بعد از حق جز گمراهى وجود دارد؟ پس چطور (از حق)

برگردانده ميشوید؟!

﴿ ﴾٣٣ك َٰذلِك حق َّْت كلِم ُت ربِّك على الَّ ِذين فس ُقوا اَنَّ ُه ْم لا يُ ْؤ ِم ُنون

اینچنين حکم پروردگارت بر كسانى كه فسق كردند متحقق گردید ،به اینکه ایشان هرگز ایمان نمى آرند.

﴿ ﴾٣٤قُ ْل ه ْل ِمن شُ ركاُ ِ ُكم َّمن ي ْبداُ ا ْلخ ْلق ثُ َّم يُ ِعي ُد ُه ۛ قُ ِل اللَّ ُه ي ْبداُ ا ْلخ ْلق ثُ َّم يُ ِعي ُد ُه ۛ فاَن ََّٰى
تُ ْؤف ُكون
بگو « آیا از (شریکان) شما كسى هست كه آفرینش را آغاز نماید و سپس آنرا اعاده كند؟ » بگو « (این تنها)
خداوند (است كه) آفرینش را آغاز و سپس اعاده ميکند .پس چگونه (از راستى) برگردانيده ميشوید؟ »

﴿ ﴾٣٥قُ ْل ه ْل ِمن شُ ركاُ ِ ُكم َّمن ي ْه ِدي اِلى ا ْلح ِّق ۛ قُ ِل اللَّ ُه ي ْه ِدي لِ ْلح ِّق ۛ اَفمن ي ْه ِدي اِلى
ا ْلح ِّق اَح ُّق اَن يُتَّبع اَ َّمن لَّا ي ِهدِّي اِلَّا اَن يُ ْهدىَٰ ۛ فما ل ُك ْم ك ْيف ت ْح ُك ُمون

بگو « آیا از (شریکان) شما كسى هست كه بسوی حق هدایت كند؟ » بگو « این خداوند است كه بسوی حق
هدایت ميکند .پس آیا كسى كه بسوی حق هدایت ميکند سزاوارتر است كه پيروی شود یا كسى كه (خودش)
راه نمى یابد مگر اینکه هدایت شود؟ پس شما را چه شده است (و) چگونه قضاوت ميکنيد؟ »

﴿ ﴾٣٦وما ي َّت ِب ُع اَكْث ُر ُه ْم اِلَّا ظ ًّنا ۛ ا ِ َّن ال َّظ َّن لا ُي ْغنِي ِمن ا ْلح ِّق ش ْي ًئا ۛ ا ِ َّن اللَّه علِي ٌم بِما ي ْفعلُون
اكثر شان جز گمان چيز دیگری را پيروی نميکنند .واقعاً گمان انسانرا از حق هرگز بى نياز ساخته نميتواند.

بيگمان خداوند به آنچه ایشان ميکنند خوب آگاه است.

﴿ ﴾٣٧وما كان َٰهذا ا ْل ُق ْرا ُن اَن ُي ْفترىَٰ ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ول َٰ ِكن ت ْص ِديق الَّ ِذي ب ْين يد ْي ِه وت ْف ِصيل
ا ْل ِكت ِ
اب لا ر ْيب فِي ِه ِمن َّر ِّب ا ْلعال ِمين

جای ندارد كه این قرآن به غيرخدا نسبت داده شود ،ولى تصدیقى است (برای) آنچه پيش از آن (نازل شده)

است .و تفصيل كتاب است( ،كتابيکه) در آن شبهه ای نيست( ،كتابى) از جانب پروردگار جهانيان.

﴿ ﴾٣٨اَ ْم يقُولُون ا ْفترا ُه ۛ قُ ْل فاْتُوا بِ ُسور ٍة ِّم ْثلِ ِه وا ْد ُعوا منِ ْاستط ْع ُتم ِّمن ُد ِ
ون اللَّ ِه اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين
آیا ميگویند « آنرا (محمد) افتری كرده است »؟! بگو « :سورهای همانندِ آن بياورید ،و جز خدا هركرا ميتوانيد
(بکمک) فرا خوانيد ،اگر صادق هستيد» .

﴿ ﴾٣٩ب ْل ك َّذبُوا بِما ل ْم يُ ِحي ُطوا بِ ِع ْل ِم ِه ول َّما ياْتِ ِه ْم تاْوِيلُ ُه ۛ ك َٰذلِك ك َّذب الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم ۛفان ُظ ْر
ك ْيف كان عاقِب ُة الظَّالِ ِمين

بلکه چيزی را تکذیب كردند كه به آن از نظر دانش احاطهای ندارند و هنوز معنای (واقعى) آن برای شان متحقق
نشده است .اینچنين كسانيکه پيش از آنها بودند (نيز) دروغ بربستند .پس ببين كه آخر كار ستمکاران چگونه

بود!

﴿ ﴾٤٠و ِم ْن ُهم َّمن يُ ْؤ ِم ُن بِ ِه و ِم ْن ُهم َّمن َّلا ُي ْؤ ِم ُن بِ ِه ۛ وربُّك اَ ْعل ُم بِا ْل ُم ْف ِس ِدين

از آنها كسانى اند كه به این كتاب ایمان ميآورند و كسانى اند كه به آن ایمان نميآورند .و پروردگار تو به (حال)

مفسدان آگاه تر است.

﴿ ﴾٤١و اِن ك َّذبُوك فقُل لِّي عملِي ول ُك ْم عملُ ُك ْم ۛ اَن ُتم برِيئُون ِم َّما اَ ْعم ُل واَنا برِيءٌ ِّم َّما ت ْعملُون
اگر ترا تکذیب كردند ،به ایشان بگو « :عمل من برای من است و عمل شما برای شما .از آنچه من ميکنم شما

بيزارید و از آنچه شما ميکنيد من بيزارم» .

الص َّم ول ْو كانُوا لا ي ْع ِقلُون
﴿ ﴾٤٢و ِم ْن ُهم َّمن ي ْست ِم ُعون اِل ْيك ۛ اَفاَنت تُ ْس ِم ُع ُّ

از ایشان كسانى اند كه (وانمود ميسازند) بتو گوش فرا ميدهند .آیا تو (مردمِ) كر را شنوانده ميتوانى اگرچه

ندانند؟

﴿ ﴾٤٣و ِم ْن ُهم َّمن ين ُظ ُر اِل ْيك ۛ اَفاَنت ت ْه ِدي ا ْل ُع ْمي ول ْو كانُوا لا يُ ْب ِص ُرون

و از ایشان كسانى اند كه (وانمود ميسازند) بسوی تو مينگرند .آیا تو (مردم) كور را راه راست نشانداده ميتوانى

اگرچه نبينند؟

﴿ ﴾٤٤ا ِ َّن اللَّه لا ي ْظلِ ُم ال َّناس ش ْي ًئا ول َٰ ِك َّن النَّاس اَنفُس ُه ْم ي ْظلِ ُمون

بيگمان خداوند بر مردم هيچ ستمى نميکند ،ولى این مردم هستند كه بر خود ستم ميکنند.

﴿ ﴾٤٥وي ْوم ي ْحشُ ُر ُه ْم كاَن لَّ ْم ي ْلبثُوا اِلَّا ساع ًة ِّمن ال َّنهارِ يتعارفُون ب ْين ُه ْم ۛ ق ْد خ ِسر الَّ ِذين ك َّذبُوا
بِلِقا ِء اللَّ ِه وما كانُوا ُم ْهت ِدين
و روزیکه ایشانرا حشر كند (چنين فکر ميکنند كه) گویا جز ساعتى از (یک) روز (در دنيا) درنگ نکرده اند،
یکدیگر را ميشناسند .واقعاً كسانيکه دیدار خدا را تکذیب كردند زیانکار شدند ،و ایشان رهياب نبودند.

﴿ ﴾٤٦و ا ِ َّما نُرِينَّك ب ْعض الَّ ِذي ن ِع ُد ُه ْم اَ ْو نتوفَّينَّك ف ِال ْينا م ْر ِج ُع ُه ْم ثُ َّم اللَّ ُه ش ِهي ٌد عل َٰى ما ي ْفعلُون

خواه بعضى از چيزهایى را كه به ایشان وعده كرده ایم (در این دنيا) بتو نشان بدهيم ،یا اینکه ترا (پيش از آن)

بميرانيم ،در هر صورت بازگشت شان بسوی ما است .سپس خداوند بر آنچه ميکنند گواه است.

﴿ ﴾٤٧و لِ ُك ِّل اُ َّم ٍة َّر ُسو ٌل ۛ ف ِاذا جاء ر ُسولُ ُه ْم ق ُِضي ب ْين ُهم بِا ْل ِق ْس ِط و ُه ْم لا يُ ْظل ُمون

برای هر قومى پيامبری است .چون پيامبرشان آمد ،ميان شان به انصاف فيصله ميشود و بر ایشان ستم نميشود.

﴿ ﴾٤٨ويقُولُون مت َٰى َٰهذا ا ْلو ْع ُد اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين

ميگویند « :این وعده چه وقت بسر ميرسد اگر شما راستگویيد؟ »

﴿ ﴾٤٩قُل لَّا اَ ْملِ ُك لِن ْف ِسي ض ًّرا ولا ن ْف ًعا اِلَّا ما شاء اللَّ ُه ۛ لِ ُك ِّل اُ َّم ٍة اَج ٌل ۛ اِذا جاء اَجلُ ُه ْم فلا
ي ْستاْ ِخ ُرون ساع ًة ۛ ولا ي ْست ْق ِد ُمون
بگو « :من به خویشتن زیان و فایدهای رسانده نميتوانم ،مگر آنچه خدا بخواهد .برای هر امتى ميعادی است،
چون ميعاد شان بسر رسيد ،نه (آنرا) ساعتى تأخير كرده ميتوانند و نه هم تقدیم» .

﴿ ﴾٥٠قُ ْل اَراَ ْي ُت ْم ا ِ ْن اَتا ُك ْم عذا ُب ُه بيا ًتا اَ ْو نها ًرا َّماذا ي ْست ْع ِج ُل ِم ْن ُه ا ْل ُم ْج ِر ُمون

بگو « :ببينيد ،اگر عذاب او در شب یا روز بشما بياید ،گنهکاران به چه چيز آن شتاب ميورزند؟! »

﴿ ﴾٥١اَثُ َّم اِذا ما وقع امن ُتم بِ ِه ۛ ا ْلان وق ْد كُن ُتم بِ ِه ت ْست ْع ِجلُون

آیا باز هنگاميکه (عذاب) آمد به آن ایمان مى آورید؟ اكنون (دیر شده است)! در حالى كه پيشتر به (آمدن) آن

شتاب داشتيد.

﴿ ﴾٥٢ثُ َّم قِيل لِلَّ ِذين ظل ُموا ذُوقُوا عذاب ا ْل ُخ ْل ِد ه ْل تُ ْجز ْون اِلَّا بِما كُن ُت ْم ت ْك ِس ُبون

سپس به ستمگاران گفته ميشود « عذاب هميشگى را بچشيد! آیا جز به آنچه كسب كرده اید جزاء داده
ميشوید؟ »

﴿ ﴾٥٣وي ْستنبِ ُئونك اَح ٌّق ُهو ۛ قُ ْل اِي وربِّي اِنَّ ُه لح ٌّق ۛ وما اَن ُتم بِ ُم ْع ِجزِين

از تو ميپرسند « آیا این (روز جزا) حق است؟ » بگو « :آری ،و سوگند به پروردگارم كه واقعاً آن حق است ،و شما
از آن جلوگيری كرده نميتوانيد» .

ض لا ْفتد ْت بِ ِه ۛ واَس ُّروا النَّدامة ل َّما راَ ُوا
س ظلم ْت ما فِي ا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾٥٤ول ْو اَ َّن لِ ُك ِّل ن ْف ٍ
ا ْلعذاب ۛوق ُِضي ب ْين ُهم بِا ْل ِق ْس ِط ۛ و ُه ْم لا يُ ْظل ُمون

اگر هر ستمگاری دارایى (روی) زمين را در اختيار خود داشته باشد بيگمان آنرا فدیه ميدهد .وقتيکه عذاب را

ببينند ،پشيمانى خود را ميپوشند .و در ميان شان بانصاف حکم ميشود ،و برایشان ستم نميشود.

السماو ِ
ض ۛ اَلا ا ِ َّن و ْعد اللَّ ِه ح ٌّق ول َٰ ِك َّن اَكْثر ُه ْم لا ي ْعل ُمون
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٥٥اَلا ا ِ َّن لِلَّ ِه ما فِي َّ

آگاه باشيد ،بيگمان آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست .آگاه باشيد بيگمان وعدۀ خداوند حق است،

مگر اكثر شان نميدانند.

يت و اِل ْي ِه تُ ْرج ُعون
﴿ُ ﴾٥٦هو يُ ْحيِي ويُ ِم ُ

اوست كه زنده ميگرداند و ميميراند .و بسوی او باز گردانده ميشوید.

الصدُورِ و ُهدًى ور ْحم ٌة
اس ق ْد جاء ْت ُكم َّم ْو ِعظ ٌة ِّمن َّربِّ ُك ْم و ِشفاءٌ لِّما فِي ُّ
﴿ ﴾٥٧يا اَيُّها النَّ ُ
لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِين

ای مردم ،بيگمان برای شما از جانب پروردگار شما پندی آمده است ،و شفایى برای آنچه در سينه هاست ،و

هدایت و رحمتى است برای مؤمنان.

﴿ ﴾٥٨قُ ْل بِف ْض ِل اللَّ ِه و بِر ْحمتِ ِه فبِ َٰذلِك ف ْلي ْفر ُحوا ُهو خ ْي ٌر ِّم َّما ي ْجم ُعون

بگو « به فضل خداوند و به رحمت او ،به این چيز(ها) باید شادمان شوند » .این از هرآنچه مى اندوزند بهتر است.

﴿ ﴾٥٩قُ ْل اَراَ ْي ُتم َّما اَنزل اللَّ ُه ل ُكم ِّمن ِّر ْز ٍق فجع ْل ُتم ِّم ْن ُه حرا ًما وحلا ًلا قُ ْل اللَّ ُه اَ ِذن ل ُك ْم ۛ اَ ْم على
اللَّ ِه ت ْفت ُرون
بگو « آیا دیدید آنچه را كه خداوند برای شما از روزی فرو فرستاده است؟ شما (بعضى) از آنها را حرام و (بعضى)
را حالل گردانيدید » .بگو « :آیا خداوند بشما اجازه داده است یا بر خدا افتراء ميکنيد؟ »

س ول َٰ ِك َّن
﴿ ﴾٦٠وما ظ ُّن الَّ ِذين ي ْفت ُرون على اللَّ ِه ا ْلك ِذب ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ۛ ا ِ َّن اللَّه ل ُذو ف ْضلٍ على النَّا ِ
اَكْثر ُه ْم لا يشْ ُك ُرون
كسانيکه بر خدا دروغ مى بندند ،آیا به (مجازاتِ) روز قيامت چه فکر ميکنند؟ بيگمان خداوند به مردم صاحبِ

فضل است ،ولى اكثر شان ناسپاس اند.

﴿ ﴾٦١وما ت ُكو ُن فِي شاْ ٍن وما ت ْتلُو ِم ْن ُه ِمن قُ ْرا ٍن ولا ت ْعم ُلون ِم ْن عملٍ ا ِ َّلا ُك َّنا عل ْي ُك ْم شُ ُهو ًدا ا ِ ْذ
السما ِء ولا اَ ْصغر ِمن
يضون فِي ِه ۛ وما ي ْع ُز ُب عن َّربِّك ِمن ِّم ْثق ِال ذ َّر ٍة فِي ا ْلاَ ْر ِ
تُ ِف ُ
ض ولا فِي َّ
َٰذلِك ولا اَكْبر ا ِ َّلا فِي ِكت ٍ
اب ُّمبِينٍ

و به هيچ كاری (یا فکری مشغول) نمى باشى و هيچ (آیهای) از قرآن را تالوت نميکنى و (شما) هيچ كاری را
نميکنيد مگر آنکه چون به آن داخل ميشوید بر شما گواه هستيم .و از پروردگار تو به اندازۀ ذرهای ،نه از آن
كوچکتر و نه (هم) از آن بزرگتر ،نه در زمين و نه (هم) در آسمان ،پوشيده است .مگر اینکه (همۀ اینها) در كتاب

روشن (ثبت) است.

﴿ ﴾٦٢اَلا ا ِ َّن اَ ْو لِياء اللَّ ِه لا خ ْو ٌف عل ْي ِه ْم ولا ُه ْم ي ْحزنُون

آگاه باشيد! بيگمان بر دوستان خدا ترسى نيست ،و نه (هم) ایشان اندوهگين ميشوند.

﴿ ﴾٦٣الَّ ِذين امنُوا وكانُوا يتَّقُون

آنانيکه ایمان آوردند و تقوی داشتند.

﴿ ﴾٦٤ل ُه ُم ا ْل ُبشْ رىَٰ فِي ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا وفِي ا ْلا ِخر ِة ۛ لا ت ْب ِديل لِكلِم ِ
ات اللَّ ِه ۛ َٰذلِك ُهو ا ْلف ْو ُز
ا ْلع ِظي ُم

برای ایشان (هم) در دنيا و (هم) در آخرت مژدگانيست .در سخنان خدا تغييری نيست .این است همانا رستگاری

بزرگ.

الس ِمي ُع ا ْلعلِي ُم
﴿ ﴾٦٥ولا ي ْح ُزنك ق ْولُ ُه ْم ۛ ا ِ َّن ا ْل ِع َّزة لِلَّ ِه ج ِمي ًعا ۛ ُهو َّ

سخن شان تر اندوهگين نسازد .حقا كه عزت كامالً از آن خدا است .اوست شنوا (و) دانا.

السماو ِ
ض ۛ وما ي َّت ِب ُع الَّ ِذين ي ْد ُعون ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه
ات ومن فِي ا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾٦٦اَلا ا ِ َّن لِلَّ ِه من فِي َّ
شُ ركاء ۛ اِن يتَّبِ ُعون ا ِ َّلا ال َّظ َّن و ا ِ ْن ُه ْم ا ِ َّلا يخْ ُر ُصون

آگاه باشيد ،بيگمان هر آنچه در آسمانها و هر آنچه در زمين است از آنِ خدا است ،و كسانيکه جز خدا (چيزهای)
دیگر را بحيث شریک نيایش مينمایند جز گمان چيزی را پيروی نميکنند ،و نيستند ایشان مگر اینکه دروغ
ميگویند.

﴿ُ ﴾٦٧هو الَّ ِذي جعل ل ُك ُم اللَّ ْيل لِت ْس ُك ُنوا فِي ِه وال َّنهار ُم ْب ِص ًرا ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ٍ
ات لِّق ْو ٍم ي ْسم ُعون
اوست كه برای شما شب را آفرید تا در آن آرام گيرید ،و روز را روشنى بخش گردانيد .حقا كه درین (پدیده ها)

نشانه هایى است برای مردميکه ميشنوند.

السماو ِ
ض ۛ ا ِ ْن
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٦٨قالُوا اتَّخذ اللَّ ُه ولدًا ۛ ُس ْبحان ُه ۛ ُهو ا ْلغنِ ُّي ۛ ل ُه ما فِي َّ
ِعندكُم ِّمن ُس ْلط ٍان بِ َٰهذا ۛ اَتقُولُون على اللَّ ِه ما لا ت ْعل ُمون
گفتند « خداوند فرزندی گرفته است » .پاک است او ،هم او است بى نياز .آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين
است از آن او است .شما بر این (ادعای خود) حجتى ندارید .آیا در بارۀ خدا چيزی ميگویيد كه نميدانيد؟

﴿ ﴾٦٩قُ ْل ا ِ َّن الَّ ِذين ي ْفت ُرون على اللَّ ِه ا ْلك ِذب لا ُي ْفلِ ُحون

بگو « :بدون شک آنانيکه دروغى را بر خدا برمىبندند (هرگز) رستگار نميشوند» .

﴿ ﴾٧٠متا ٌع فِي ال ُّدنْيا ثُ َّم اِل ْينا م ْر ِج ُع ُه ْم ثُ َّم نُ ِذي ُق ُه ُم ا ْلعذاب الشَّ ِديد بِما كانُوا ي ْك ُف ُرون

(آنها از) متاع دنيوی (استفادۀ محدودی ميکنند) .سپس بازگشت شان بسوی ماست .و در آن فرصت به ایشان

عذاب شدید را ميچشانيم ،به سبب آنکه كافر بودند.

وح ا ِ ْذ قال لِق ْو ِم ِه يا ق ْو ِم اِن كان ك ُبر عل ْي ُكم َّمق ِامي وت ْذ ِكيرِي بِاي ِ
ات اللَّ ِه
﴿ ﴾٧١وا ْت ُل عل ْي ِه ْم نباَ نُ ٍ
فعلى اللَّ ِه تو َّك ْل ُت فاَ ْج ِم ُعوا اَ ْمر ُك ْم وشُ ركاء ُك ْم ثُ َّم لا ي ُك ْن اَ ْم ُر ُك ْم عل ْي ُك ْم ُغ َّم ًة ثُ َّم ا ْق ُضوا اِل َّي ولا
تُ ِنظ ُر ِ
ون

بر ایشان داستان نوح را بخوان ،چون بقوم خود گفت « :ای قوم من ،اگر بر شما موقف من و اینکه من بشما آیات
خدا را یاد آوری ميکنم گران تمام ميشود ،پس من به خدا توكل كردم .شما (در زمينه) موافقت خود و شریکان
خود را فراهم آرید ،تا امر شما بر شما پوشيده نماند .و سپس حکم خود را در بارۀ من صادر كنيد (یعنى به
زندگى من خاتمه دهيد) ،و مرا (هيچ) مهلت ندهيد» .

﴿ ﴾٧٢ف ِان تولَّ ْي ُت ْم فما ساَ ْل ُت ُكم ِّم ْن اَ ْج ٍر ۛ ا ِ ْن اَ ْجرِي ا ِ َّلا على اللَّ ِه ۛ واُ ِم ْر ُت اَ ْن اَكُون ِمن
ا ْل ُم ْسلِ ِمين

اگر (از دعوتم) روی برگردانيد ،من از شما مزدی نخواسته ام .نيست مزد من مگر بر خدا ،و مأمور شده ام كه از

مسلمانان باشم.

﴿ ﴾٧٣فك َّذبُو ُه فن َّج ْينا ُه ومن َّمع ُه فِي ا ْل ُف ْل ِك وجع ْلنا ُه ْم خلاُِف واَ ْغر ْقنا الَّ ِذين ك َّذبُوا بِاياتِنا ۛفان ُظ ْر
ك ْيف كان عاقِب ُة ا ْل ُمنذرِين
مگر او را تکذیب كردند ،ولى ما او و كسانى را كه با وی بودند در كشتى نجات دادیم ،ایشانرا جانشينان (روی

زمين) گردانيدیم .و كسانيرا كه آیات ما را تکذیب كردند غرق نمودیم .پس بنگر كه عاقبت كار بيم داده شدگان
چگونه بوده است.

﴿ ﴾٧٤ثُ َّم بع ْثنا ِمن ب ْع ِد ِه ُر ُس ًلا اِل َٰى ق ْو ِم ِه ْم فجاءُو ُهم بِا ْلب ِّين ِ
ات فما كانُوا لِ ُي ْؤ ِم ُنوا بِما ك َّذبُوا بِ ِه ِمن
ق ْب ُل ۛ ك َٰذلِك ن ْطب ُع عل َٰى قُلُ ِ
وب ا ْل ُم ْعت ِدين

سپس ،بعد از وی (بسا) پيامبران را برای مردم شان فرستادیم .ایشان به مردم خود نشانه های روشنى آوردند،
ولى ایشان به چيزیکه آنرا از پيش تکذیب كرده بودند ایمان نياوردند .بدینترتيب بر دلهای تجاوزكاران مهر مى

نهيم.

﴿ ﴾٧٥ثُ َّم بع ْثنا ِمن ب ْع ِد ِهم ُّموس َٰى وها ُرون اِل َٰى فِ ْرع ْون وملئِ ِه بِاياتِنا فا ْست ْكب ُروا وكانُوا ق ْو ًما ُّم ْجر ِِمين
سپس موسى و هارون را بعد از ایشان بسوی فرعون و كالن شوندگانِ (قوم) او با نشانه های خویش فرستادیم،

ولى ایشان تکبر ورزیدند و مردمى گنهکار بودند.

ين
﴿ ﴾٧٦فل َّما جاء ُه ُم ا ْلح ُّق ِم ْن ِعن ِدنا قالُوا ا ِ َّن َٰهذا ل ِس ْح ٌر ُّمبِ ٌ

چون به ایشان از جانب ما (معجزۀ بر)حق آمد ،گفتند « این واقعاً جادویى است آشکار» .

الس ِ
اح ُرون
﴿ ﴾٧٧قال ُموس َٰى اَت ُقولُون لِ ْلح ِّق ل َّما جاء ُك ْم ۛ اَ ِس ْح ٌر َٰهذا ولا ُي ْفلِ ُح َّ

موسى گفت « :آیا دربارۀ (معجزۀ بر)حقيکه بشما آمده است (چنين) ميگویيد؟ آیا این سحر است؟ در حاليکه
جادوگران (هرگز) رستگار نميشوند» .

ض وما ن ْح ُن ل ُكما
﴿ ﴾٧٨قالُوا اَ ِج ْئتنا لِت ْل ِفتنا ع َّما وجدْنا عل ْي ِه اباءنا وت ُكون ل ُكما ا ْل ِك ْبرِياءُ فِي ا ْلاَ ْر ِ
بِ ُم ْؤ ِمنِين

گفتند « :آیا تو برای آن به (سوی) ما آمدهای تا ما را از آنچه پدران خود را بر آن یافته ایم بگردانى و بزرگى در
روی زمين از آن شما (یعنى تو و برادرت) گردد؟ مگر ما بشما ایمان آرنده نيستيم» .

﴿ ﴾٧٩وقال فِ ْرع ْو ُن ا ُْ ُتو نِي بِ ُك ِّل س ِ
اح ٍر علِي ٍم

فرعون گفت « :همه ساحران دانایى را بمن بياورید» .

السحر ُة قال ل ُهم ُّموس َٰى اَ ْل ُقوا ما اَن ُتم ُّم ْلقُون
﴿ ﴾٨٠فل َّما جاء َّ

چون ساحران آمدند ،موسى به ایشان گفت « :آنچه را (از وسایل سحر) افگنندهاید بيفگنيد» .

الس ْح ُر ۛ ا ِ َّن اللَّه س ُي ْب ِطلُ ُه ۛ ا ِ َّن اللَّه لا ُي ْصلِ ُح عمل
﴿ ﴾٨١فل َّما اَ ْلق ْوا قال ُموس َٰى ما ِج ْئ ُتم بِ ِه ِّ
ا ْل ُم ْف ِس ِدين

پس چون (ساحران وسایل سحر خویش را) افگندند ،موسى گفت « :آنچه را شما آوردهاید سحر است ،و بيگمان
خداوند بزودی آنرا باطل ميگرداند .حقا كه خداوند كار مفسدان را به صالح نمى آورد» .

﴿ ﴾٨٢ويُ ِح ُّق اللَّ ُه ا ْلح َّق بِكلِماتِ ِه ول ْو كرِه ا ْل ُم ْج ِر ُمون

خداوند حق را به كلمات خویش (به همانگونهای كه وعده كرده است) تحقق ميبخشد ،هرچند برای مجرمان
ناخوش آیند باشد.

﴿ ﴾٨٣فما امن لِ ُموس َٰى اِلَّا ُذ ِّريَّ ٌة ِّمن ق ْو ِم ِه عل َٰى خ ْو ٍف ِّمن فِ ْرع ْون وملئِ ِه ْم اَن ي ْفتِن ُه ْم ۛ و ا ِ َّن فِ ْرع ْون
ض و اِنَّ ُه ل ِمن ا ْل ُم ْسرِفِين
لع ٍال فِي ا ْلاَ ْر ِ
ولى به موسى ایمان نياورد مگر فرزندانى از قوم وی( ،آنهم) با ترس از فرعون و كالن شوندگان شان ،تا مبادا

ایشان را تعذیب كنند .بدون شک فرعون در زمين سركش بود و واقعاً او از اسراف كاران بود.

﴿ ﴾٨٤وقال ُموس َٰى يا ق ْو ِم اِن كُن ُت ْم امن ُتم بِاللَّ ِه فعل ْي ِه تو َّكلُوا اِن كُن ُتم ُّم ْسلِ ِمين

موسى گفت « :ای قوم من ،اگر شما (واقعاً) به خدا ایمان دارید ،پس بر وی توكل كنيد ،اگر تسليم (فرمان او)

هستيد» .

﴿ ﴾٨٥فقالُوا على اللَّ ِه تو َّك ْلنا ربَّنا لا ت ْجع ْلنا فِ ْتن ًة لِّ ْلق ْومِ الظَّالِ ِمين

(در جواب) گفتند « :بر خدا توكل نمودیم .پروردگارا ،ما را (وسيلۀ) آزمایش مردم ستمگار مگردان» .

﴿ ﴾٨٦ون ِّجنا بِر ْحمتِك ِمن ا ْلق ْو ِم ا ْلكافِرِين
و ما را برحمت خود از گروه كافران نجات ده.

اجعلُوا بُ ُيوت ُك ْم قِ ْبل ًة واَقِي ُموا
﴿ ﴾٨٧واَ ْوح ْينا اِل َٰى ُموس َٰى واَ ِخي ِه اَن تب َّوا لِق ْو ِم ُكما بِ ِم ْصر بُ ُيوتًا و ْ
الصلاة ۛ وبشِّ ِر ا ْل ُم ْؤ ِمنِين
َّ

و به موسى و برادر او وحى فرستادیم « :برای قوم خود در مصر خانه هایى تهيه كنيد ،و خانه های خود را قبله
بگردانيد ،نماز را بتمام و كمال اداء كنيد ،و مؤمنان را بشارت ده» .

﴿ ﴾٨٨وقال ُموس َٰى ربَّنا اِنَّك ات ْيت فِ ْرع ْون وملاَ ُه زِين ًة واَ ْموا ًلا فِي ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا ربَّنا لِ ُي ِضلُّوا عن
سبِيلِك ۛ ربَّنا ا ْط ِم ْس عل َٰى اَ ْموالِ ِه ْم واشْ ُد ْد عل َٰى قُلُو بِ ِه ْم فلا ُي ْؤ ِم ُنوا ح َّت َٰى ير ُوا ا ْلعذاب ا ْلاَلِيم
موسى گفت « :پروردگارا ،تو واقعاً فرعون و كالن شوندگان (قوم) او را در زندگى دنيا زینت و ثروت دادی،

پروردگارا ،تا (مردم را) از راه تو گمراه سازند .پروردگارا ،ثروت ایشانرا نابود ساز و دلهای شانرا سخت گردان كه
ایمان نياورند ،تا عذاب دردناک را ببينند» .

﴿ ﴾٨٩قال ق ْد اُ ِجيبت َّد ْعوتُ ُكما ف ْاست ِقيما ولا تتَّبِعا ِّن سبِيل الَّ ِذين لا ي ْعل ُمون

(خداوند) گفت « :حقا كه دعای شما (دو برادر) قبول شد .پس استقامت ورزید و راه مردم نادان را پيروی نکنيد.

»

﴿ ﴾٩٠وجاو ْزنا بِبنِي ا ِ ْسراُِيل ا ْلب ْحر فاَتْبع ُه ْم فِ ْرع ْو ُن و ُج ُنو ُد ُه ب ْغ ًيا وع ْد ًوا ۛ ح َّت َٰى اِذا اَ ْدرك ُه ا ْلغرقُ قال
نت اَنَّ ُه لا اِلَٰه اِلَّا الَّ ِذي امن ْت بِ ِه ب ُنو ا ِ ْسراُِيل واَنا ِمن ا ْل ُم ْسلِ ِمين
ام ُ
بنى اسرائيل را از بحر گذرانيدیم .سپس فرعون و لشکریانش  -به (قصد) ظلم و تعدی  -ایشان را تعقيب كردند،

تا چون غرقاب او را فرا گرفت ،گفت « :ایمان آوردم به اینکه جز ذاتيکه به او بنى اسرائيل ایمان آورده اند
معبودی نيست ،و من از مسلمانانم» .

﴿ ﴾٩١ا ْلان وق ْد عص ْيت ق ْب ُل وكُنت ِمن ا ْل ُم ْف ِس ِدين

(به او گفته شد « ):حاال (ایمان مى آوری)؟ در حاليکه پيش ازین عصيان كردی و از مفسدان بودی! »

س ع ْن اياتِنا لغافِلُون
﴿ ﴾٩٢فا ْلي ْوم نُن ِّجيك بِبدنِك لِت ُكون لِم ْن خ ْلفك اي ًة ۛ و ا ِ َّن كثِي ًرا ِّمن النَّا ِ

امروز ترا به بدنت نجات ميدهيم ،تا برای آیندگان خویش نشانه ای باشى .و بدون شک بسياری از مردم از نشانه

های ما غافلند.

﴿ ﴾٩٣ولق ْد ب َّواْنا بنِي ا ِ ْسراُِيل ُمب َّواَ ِصد ٍْق ورز ْقنا ُهم ِّمن ال َّط ِّيب ِ
ات فما اخْ تل ُفوا حتَّ َٰى جاء ُه ُم
ا ْل ِع ْل ُم ۛ ا ِ َّن ربَّك ي ْق ِضي ب ْين ُه ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة فِيما كانُوا فِي ِه يخْ تلِفُون

بيگمان بنى اسرائيل را بجایى شایسته ای جاگزین ساختيم و برای شان از چيزهای پاكيزه روزی دادیم ،ولى
اختالف نکردند تا هنگاميکه به ایشان علم و دانش آمد .حقا كه پروردگار تو در ميان ایشان ،در آنچه در مورد آن
اختالف ورزیدند ،در روز قيامت قضاوت ميکند.

﴿ ﴾٩٤ف ِان كُنت فِي شكٍّ ِّم َّما اَنز ْلنا اِل ْيك ف ْاساَ ِل الَّ ِذين ي ْقرءُون ا ْل ِكتاب ِمن ق ْبلِك ۛ لق ْد جاءك
ا ْلح ُّق ِمن َّربِّك فلا ت ُكون َّن ِمن ا ْل ُم ْمترِين
اگر تو در مورد آنچه نازل كردیم در شک هستى ،از كسانى كه كتاب (های آسمانى) را (كه) پيش از تو (نازل

شده) ميخوانند بپرس ،بيگمان حق بتو از (جانب) پروردگار تو آمده است ،لذا از شک آرندگان مباش.

﴿ ﴾٩٥ولا ت ُكون َّن ِمن الَّ ِذين ك َّذبُوا بِاي ِ
ات اللَّ ِه فت ُكون ِمن ا ْلخ ِاسرِين

و نه (هم) از كسانى باش كه آیات خدا را تکذیب كردند ،تا از (زمره) زیانکاران نشوی.

﴿ ﴾٩٦ا ِ َّن الَّ ِذين حق َّْت عل ْي ِه ْم كلِم ُت ربِّك لا ُي ْؤ ِم ُنون

بدون شک ،كسانيکه بر ایشان حکم پروردگار تو تحقق یافته است ایمان نمى آرند.

﴿ ﴾٩٧ول ْو جاء ْت ُه ْم ُك ُّل اي ٍة ح َّت َٰى ير ُوا ا ْلعذاب ا ْلاَلِيم

هر چند به ایشان تمام آیات (هم) بياید ،تا آنکه عذاب دردناک را ببينند.

﴿ ﴾٩٨فل ْولا كان ْت ق ْري ٌة امن ْت فنفعها اِيمانُها اِلَّا ق ْوم يُونُس ل َّما ام ُنوا كش ْفنا ع ْن ُه ْم عذاب ا ْل ِخ ْز ِي
فِي ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا ومتَّ ْعنا ُه ْم اِل َٰى ِحينٍ
پس چرا (اهل) هيچ شهری (به موقع مناسب) ایمان نياوردند كه ایمان شان به نفع شان تمام شود؟! مگر قوم
یونس ،چون ایمان آوردند عذاب رسواكننده ای را از ایشان در زندگى دنيا دفع كردیم ،و تا مدت (اجل شان)
ایشانرا بهرهمند ساختيم.

ض ُكلُّ ُه ْم ج ِمي ًعا ۛ اَفاَنت تُ ْك ِر ُه ال َّناس ح َّت َٰى ي ُكونُوا ُم ْؤ ِمنِين
﴿ ﴾٩٩ول ْو شاء ربُّك لامن من فِي ا ْلا َ ْر ِ
و اگر پروردگار تو ميخواست ،همه كسانيکه در روی زمين اند ایمان مى آوردند .آیا تو مردم را مجبور ميسازی تا

مسلمان شوند؟

س اَن تُ ْؤ ِمن اِلَّا بِ ِا ْذ ِن اللَّ ِه ۛ وي ْجع ُل ال ِّر ْجس على الَّ ِذين لا ي ْع ِقلُون
﴿ ﴾١٠٠وما كان لِن ْف ٍ

هيچکس نميتواند جز به اراده خدا ایمان آرد .و خداوند شک را بر كسانى مقرر ميگرداند كه نمى فهمند.

السماو ِ
ات والنُّ ُذ ُر عن ق ْو ٍم لَّا ُي ْؤ ِم ُنون
ات وا ْلاَ ْر ِ
ض ۛ وما تُ ْغنِي ا ْلاي ُ
﴿ ﴾١٠١قُ ِل ان ُظ ُروا ماذا فِي َّ
بگو « بنگرید چه چيز است در آسمانها و زمين؟ اما این نشانه ها و این بيم دهندگان (هيچکدام) برای
نامسلمانان سودی بار نمى آورد» .

﴿ ﴾١٠٢فه ْل ينت ِظ ُرون اِلَّا ِم ْثل اَيَّا ِم الَّ ِذين خل ْوا ِمن ق ْبلِ ِه ْم ۛ قُ ْل فانت ِظ ُروا اِنِّي مع ُكم ِّمن ا ْل ُمنت ِظرِين
پس آیا به چيزی غير از مثال روزهای پيشينيان خویش انتظار ميکشند؟ بگو « :انتظار بکشيد! من نيز از
منتظرانم» .

َٰ
نج ا ْل ُم ْؤ ِمنِين
﴿ ﴾١٠٣ثُ َّم نُن ِّجي ُر ُسلنا والَّ ِذين امنُوا ۛ كذلِك حقًّا عل ْينا نُ ِ

سپس ما پيامبران و مؤمنان را نجات ميدهيم .این چنين بر ما است كه مؤمنان را نجات دهيم.

اس اِن كُن ُت ْم فِي شكٍّ ِّمن ِدينِي فلا اَ ْع ُب ُد الَّ ِذين ت ْع ُبدُون ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ول َٰ ِك ْن
﴿ ﴾١٠٤قُ ْل يا اَيُّها النَّ ُ
اَ ْع ُب ُد اللَّه الَّ ِذي يتوفَّا ُك ْم ۛ واُ ِم ْر ُت اَ ْن اَكُون ِمن ا ْل ُم ْؤ ِمنِين
بگو « :ای مردم ،اگر شما در مورد دین من در شک هستيد ،من آنانى را كه شما بجز خدا مى پرستيد نمى
پرستم ،وليکن من خدایى را ميپرستم كه شما را مى ميراند .و مأمور شده ام كه از مؤمنان باشم» .

﴿ ﴾١٠٥واَ ْن اَقِ ْم و ْجهك لِلدِّينِ حنِيفًا ولا ت ُكون َّن ِمن ا ْل ُمشْ ِر ِكين

و (به من گفته شده) كه به سوی دین خالص رو آور ،و هرگز از مشركان مباش.

﴿ ﴾١٠٦ولا ت ْد ُع ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ما لا ينف ُعك ولا ي ُض ُّرك ۛ ف ِان فع ْلت فاِنَّك اِذًا ِّمن الظَّالِ ِمين

و بجز خدا ،چيزی را كه نه بتو سودی ميرساند و نه (هم) زیانى ،مخوان! پس اگر چنين كنى ،واقعاً از ستمگارانى.

يب
﴿ ﴾١٠٧و اِن ي ْمس ْسك اللَّ ُه بِ ُض ٍّر فلا ك ِاشف ل ُه اِلَّا ُهو ۛ و اِن ُي ِر ْدك بِخ ْي ٍر فلا را َّد لِف ْضلِ ِه ۛ ُي ِص ُ
بِ ِه من يشا ُء ِم ْن ِعبا ِد ِه ۛ و ُهو ا ْلغفُو ُر ال َّر ِحي ُم
اگر خدا بتو زیانى برساند ،جز او كسى دفع كنندۀ آن نيست .اگر او در حق تو خيری را اراده كند ،هيچ كسى باز

دارندۀ فضل او نيست .بهر كسى از بندگان خود كه بخواهد از آن (فضل) ميرساند ،و او آمرزنده (و) مهربان است.

اس ق ْد جاء ُك ُم ا ْلح ُّق ِمن َّربِّ ُك ْم ۛ فمنِ ا ْهتدىَٰ ف ِانَّما ي ْهت ِدي لِن ْف ِس ِه ۛومن
﴿ ﴾١٠٨قُ ْل يا اَيُّها النَّ ُ
ض َّل ف ِانَّما ي ِض ُّل عل ْيها ۛ وما اَنا عل ْي ُكم بِو ِكي ٍل

بگو « :ای مردم ،بيگمان بشما حق از جانب پروردگار شما آمد .پس هركه رهياب شد ،حقا كه به (سود) خویشتن
رهياب ميشود .و هركه گمراه شد ،پس حقا كه به (زیان) خویشتن گمراه ميشود ،و من كارساز شما نيستم» .

اصبِ ْر حتَّ َٰى ي ْح ُكم اللَّ ُه ۛ و ُهو خ ْي ُر ا ْلحا ِك ِمين
﴿ ﴾١٠٩واتَّبِ ْع ما يُوح َٰى اِل ْيك و ْ

و آنچه را بتو وحى ميشود پيروی كن ،و صبر كن تا خدا حکم (خویش را صادر) كند ،و او بهترین فيصله

كنندگان است.
==================================================================

( )۱۱سوره هود:
این سوره مکى و دارای ( )۱۲۳آیه ميباشد و هود (نام یکى از پيامبران) است ،به سبب آنکه مشتمل داستان
هود است به این نام یاد شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

اب اُ ْح ِكم ْت اياتُ ُه ثُ َّم ف ُِّصل ْت ِمن لَّد ُْن ح ِكي ٍم خبِي ٍر
﴿ ﴾١الر ۛ ِكت ٌ

الر( .این) كتابى است كه آیات آن استحکام داده شده است (یعنى معانى آن ثابت است) و سپس تشریح گردیده

است( ،كتابى كه) از نزد (خداوند) باحکمت (و) آگاه (نازل شده است).

﴿ ﴾٢اَلَّا ت ْع ُب ُدوا اِلَّا اللَّه ۛ اِنَّنِي ل ُكم ِّم ْن ُه ن ِذي ٌر وب ِشي ٌر

(ميگوید « ):جز خدا (چيزی دیگری) را عبادت نکنيد .بدون شک من از جانب او برای شما بيم دهنده و بشارت
دهنده ام» .

﴿ ﴾٣واَ ِن ْاست ْغ ِف ُروا ربَّ ُك ْم ثُ َّم تُوبُوا اِل ْي ِه يُمتِّ ْع ُكم َّمتا ًعا حس ًنا اِل َٰى اَج ٍل ُّمس ًّمى ويُ ْؤ ِت ُك َّل ِذي ف ْضلٍ
اف عل ْي ُك ْم عذاب ي ْو ٍم كبِي ٍر
ف ْضل ُه ۛ و اِن تولَّ ْوا ف ِانِّي اَخ ُ

و اینکه « :از پروردگار خود آمرزش بخواهيد ،سپس به او رجوع كنيد (یعنى توبه نمایيد) ،تا شما را به وجه

شایستهای تا موعدی معين بهرهمند گرداند .و به هر صاحب فضلى (جزای) فضيلتش را بدهد .و اگر رو برگردانيد،
پس بيگمان بر شما از عذاب روزی بزرگ ميترسم» .

﴿ ﴾٤اِلى اللَّ ِه م ْر ِج ُع ُك ْم ۛ و ُهو عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر

بسوی خدا بازگشت شماست ،و او بر هر چيز تواناست.

﴿ ﴾٥اَلا اِنَّ ُه ْم ي ْثنُون ُصدُور ُه ْم لِي ْستخْ ُفوا ِم ْن ُه ۛ اَلا ِحين ي ْستغْشُ ون ثِياب ُه ْم ي ْعل ُم ما يُ ِس ُّرون وما
ُي ْعلِ ُنون ۛ اِنَّ ُه علِي ٌم بِذ ِ
الصدُورِ
ات ُّ

آگاه باشيد ،بى شک سينه های خویش را دوال ميکنند .تا (راز خود را) از او پنهان نگهدارند .آگاه باشيد( ،حتى)
در وقتيکه لباسهای خویش را ميپوشند (خداوند) آنچه را پنهان ميکنند و آنچه را آشکار مينمایند ميداند .حقا

كه او به كُنه دلها آگاه است.

============================================================

============================================================
ض اِلَّا على اللَّ ِه رِ ْزقُها وي ْعل ُم ُم ْستق َّرها و ُم ْست ْودعها ۛ ُك ٌّل فِي ِكت ٍ
اب
﴿ ﴾٦وما ِمن دابَّ ٍة فِي ا ْلاَ ْر ِ
ُّمبِينٍ

هيچ جنبنده ای در زمين نيست مگر (اینکه) روزی آن بر خداست ،و خداوند رهایشگاه هميشگى و رهایشگاه

مؤقت آنرا ميداند .همه اینها در كتاب روشن (درج) است.

السماو ِ
ات وا ْلاَ ْرض فِي ِس َّت ِة اَيَّا ٍم وكان ع ْرشُ ُه على ا ْلما ِء لِي ْبلُو ُك ْم اَيُّ ُك ْم
﴿ ﴾٧و ُهو الَّ ِذي خلق َّ
اَ ْحس ُن عم ًلا ۛ ولئِن قُ ْلت اِنَّ ُكم َّم ْب ُعوثُون ِمن ب ْع ِد ا ْلم ْو ِت ليقُول َّن الَّ ِذين كف ُروا ا ِ ْن َٰهذا اِلَّا ِس ْح ٌر
ين
ُّم ِب ٌ

اوست كه آسمانها و زمين را در شش روز آفرید ،و عرش او بر آب بود ،تا شما را بيازماید كه كدام یکِ شما در
عمل نيکوتر هستيد .و چون (به ایشان) بگویى « یقيناً بعد از مرگ برانگيخته ميشوید » ،كافران ميگویند « :این
(سخن) جز سحری (یعنى دروغى) آشکار چيز دیگری نيست» .

﴿ ﴾٨ولئِ ْن اَخَّ ْرنا ع ْن ُه ُم ا ْلعذاب اِل َٰى اُ َّم ٍة َّم ْعدُود ٍة لَّي ُقولُ َّن ما ي ْحبِ ُس ُه ۛ اَلا ي ْوم ياْتِي ِه ْم ل ْيس م ْص ُروفًا
ع ْن ُه ْم وحاق بِ ِهم َّما كانُوا بِ ِه ي ْست ْه ِزُُون

و اگر عذاب را از ایشان تا مدت محدود به تعویق اندازیم ،بيگمان ميگویند « :چى چيز این (عذاب) را باز ميدارد؟

» آگاه باشيد ،روزیکه (عذاب) به ایشان برسد ،هرگز از آنها باز داشته نميشود .و آنچه را مسخره ميکردند ایشانرا
فرا ميگيرد.

وس كفُو ٌر
﴿ ﴾٩ولئِ ْن اَذ ْقنا ا ْل ِانسان ِم َّنا ر ْحم ًة ثُ َّم نز ْعناها ِم ْن ُه اِنَّ ُه لي ُئ ٌ

و اگر به انسان از نزد خود رحمتى بچشانيم و سپس (آنرا) از وی باز گيریم ،بيگمان مأیوس و ناسپاس است.

ات عنِّي ۛ اِنَّ ُه لفر ٌِح ف ُخو ٌر
الس ِّيئ ُ
﴿ ﴾١٠ولئِ ْن اَذ ْقنا ُه ن ْعماء ب ْعد ض َّراء م َّس ْت ُه ليقُول َّن ذهب َّ

و اگر ما به او بعد از سختى و مشکالتيکه دیده نعمت ها عنایت كنيم ،بيگمان ميگوید( « :همۀ) مصيبتها از من

دور شد » .واقعاً او شادمان (و) خودستا ميباشد» .

الصالِح ِ
ات اُولَٰئِك ل ُهم َّم ْغ ِفر ٌة واَ ْج ٌر كبِي ٌر
﴿ ﴾١١اِلَّا الَّ ِذين صب ُروا وع ِملُوا َّ

جز كسانيکه شکيبایى ورزیدند و كارهای شایسته كردند ،هم اینهایند كه برای شان آمرزش و مزدی بزرگ
(ارزانى شده) است.

﴿ ﴾١٢فلعلَّك تارِ ٌك ب ْعض ما يُوح َٰى اِل ْيك وضاُِ ٌق بِ ِه ص ْد ُرك اَن يقُولُوا ل ْولا اُنزِل عل ْي ِه كن ٌز اَ ْو جاء
مع ُه ملكٌ ۛ اِنَّما اَنت ن ِذي ٌر ۛ واللَّ ُه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء و ِكي ٌل

شاید (بخاطرت بياید كه) بعضى از آنچه را بتو وحى شده ترک نمایى ،و سينه ات تنگ شود ،ازینکه ميگویند «

چرا بر او گنجى فرود آورده نشده یا با او فرشته ای نيامده است؟ » (بخاطر داشته باشى كه) تو صرف بيم
دهندهای مى باشى و خداوند به هر چيز نگهبان است.

﴿ ﴾١٣اَ ْم يقُولُون ا ْفترا ُه ۛ قُ ْل فاْتُوا بِعشْ ِر ُسورٍ ِّم ْثلِ ِه ُم ْفتري ٍ
ات وا ْد ُعوا منِ ْاستط ْع ُتم ِّمن ُد ِ
ون اللَّ ِه اِن
كُن ُت ْم صا ِدقِين

آیا ميگویند « قرآن را افتریٰ كرده است »؟ بگو « :پس ده سوره افتری شده مانند این (سوره ها) بياورید ،و هر
كسى را كه ميتوانيد جز خدا (برای كمک خود) بخوانيد ،اگر صادق هستيد» .

﴿ ﴾١٤ف ِالَّ ْم ي ْست ِجي ُبوا ل ُك ْم فا ْعل ُموا اَنَّما اُنزِل بِ ِع ْل ِم اللَّ ِه واَن َّلا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو ۛ فه ْل اَن ُتم ُّم ْسلِ ُمون

اگر (درخواست) شما را اجابت نکردند ،پس بدانيد آنچه نازل شده به علم خدا (نازل شده) است ،و اینکه معبودی
جز او نيست .پس آیا شما مسلمان شدنى هستيد؟

﴿ ﴾١٥من كان ُيرِي ُد ا ْلحياة ال ُّدنْيا وزِينتها نُو ِّف اِل ْي ِه ْم اَ ْعمال ُه ْم فِيها و ُه ْم فِيها لا ُي ْبخ ُسون

كسانيکه خواهان زندگى دنيا و زینت آن باشند( ،جزای) اعمال شانرا كامالً درین (دنيا) به ایشان ميدهيم ،و

ایشان در آن زیانمند ساخته نميشوند.

﴿ ﴾١٦اُولَٰئِك الَّ ِذين ل ْيس ل ُه ْم فِي ا ْلا ِخر ِة اِلَّا النَّا ُر ۛ وحبِط ما صن ُعوا فِيها وب ِاط ٌل َّما كانُوا ي ْعملُون

همينهایند كه برای شان در آخرت جز آتش نيست ،و آنچه را در دنيا انجام دادند حبطه شد ،و آنچه كردند باطل

است.

اب ُموس َٰى اِما ًما ور ْحم ًة ۛاُولَٰئِك
﴿ ﴾١٧اَفمن كان عل َٰى ب ِّين ٍة ِّمن َّربِّ ِه وي ْتلُو ُه شا ِه ٌد ِّم ْن ُه و ِمن ق ْبلِ ِه ِكت ُ
ُي ْؤ ِم ُنون بِ ِه ۛ ومن ي ْك ُف ْر بِ ِه ِمن ا ْلا َ ْحز ِ
اب فال َّنا ُر م ْو ِع ُد ُه ۛ فلا ت ُك فِي ِم ْري ٍة ِّم ْن ُه ۛ اِنَّ ُه ا ْلح ُّق ِمن
س لا يُ ْؤ ِم ُنون
َّربِّك ول َٰ ِك َّن اَكْثر النَّا ِ

آیا كسيکه بر راهى واضح از جانب پروردگارش قرار دارد ،و از پى آن گواهى از جانب خداوند به وی مى آید،
(طوریکه) پيش از آن كتاب موسى (بحيث) پيشوا و رحمتى (آمده) بود( ،مانند كسى است كه از حق انکار
ميکند؟) .همينهایند كه به قرآن ایمان مى آورند .و كسى از گروه ها كه به آن كافر شد آتش وعدهگاه او است.

پس در مورد (نزول) آن در شبهه مباش .بيگمان این (كتاب) حق است از جانب پروردگار تو ،اما بيشتر مردم
ایمان نمى آورند.

﴿ ﴾١٨وم ْن اَ ْظل ُم ِم َّمنِ ا ْفترىَٰ على اللَّ ِه ك ِذ ًبا ۛ اُولَٰئِك ُي ْعر ُضون عل َٰى ربِّ ِه ْم ويقُولُ ا ْلاَشْ ها ُد َٰه ُؤلا ِء
الَّ ِذين كذبُوا عل َٰى ربِّ ِه ْم ۛ اَلا ل ْعن ُة اللَّ ِه على الظَّالِ ِمين
و كيست ستمگارتر از كسيکه بر خدا دروغى را افتریٰ كرد؟! ایشان (در روز قيامت) به پروردگار خویش پيش

كرده ميشوند ،و گواهان ميگویند « :اینهایند كسانيکه به پروردگار خویش دروغ بستند .آگاه باشيد لعنت خدا بر
ستمگاران است» .

﴿ ﴾١٩الَّ ِذين ي ُصدُّون عن سبِي ِل اللَّ ِه وي ْبغُونها ِعو ًجا و ُهم بِا ْلا ِخر ِة ُه ْم كافِ ُرون

آنانيکه (مردم را) از راه خدا باز ميدارند ،و در آن وارونگى ميجویند (یعنى آنرا نادرست جلوه ميدهند) ،و ایشان به

آخرت كافرند.

ض وما كان ل ُهم ِّمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ِم ْن اَ ْو لِياء ۛ ُيضاع ُف ل ُه ُم
﴿ ﴾٢٠اُولَٰئِك ل ْم ي ُكونُوا ُم ْع ِجزِين فِي ا ْلا َ ْر ِ
الس ْمع وما كانُوا يُ ْب ِص ُرون
اب ۛ ما كانُوا ي ْست ِطي ُعون َّ
ا ْلعذ ُ
اینها (خدا را) در زمين عاجز ساخته نميتوانند (یعنى از مجازات اعمال خویش فرار كرده نميتوانند) .و برای شان
جز خدا كارساز (و پشتيبانى) نيست .عذاب برای شان دوچند ميشود .ایشان توانایى شنيدن (حق) را نداشتند و
(آنرا) دیده نمى توانستند.

﴿ ﴾٢١اُولَٰئِك الَّ ِذين خ ِس ُروا اَنفُس ُه ْم وض َّل ع ْن ُهم َّما كانُوا ي ْفت ُرون

ایشانند كه خود را زیانمند ساختند .و آنچه را ایشان افتری كردند از ایشان گم شد (یعنى آنها را در خال

گذاشت).

﴿ ﴾٢٢لا جرم اَنَّ ُه ْم فِي ا ْلا ِخر ِة ُه ُم ا ْلاَخْ س ُرون
الجرم اینها در آخرت (از همه) زیانکارتر اند.

َٰ
الصالِح ِ
اب ا ْلجنَّ ِة ۛ ُه ْم فِيها
﴿ ﴾٢٣ا ِ َّن الَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ
ات واَخْ بتُوا اِل َٰى ربِّ ِه ْم اُولئِك اَ ْصح ُ
خالِدُون

بيگمان ،آنانيکه ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و به پروردگارشان فروتنى كردند ،هم ایشان اند اهل

بهشت ،جاویدانه در آنجا ميباشند.

الس ِم ِيع ۛ ه ْل ي ْستوِي ِان مث ًلا ۛ اَفلا تذ َّك ُرون
﴿ ﴾٢٤مث ُل ا ْلفرِيق ْينِ كا ْلاَ ْعم َٰى وا ْلاَص ِّم وا ْلب ِصي ِر و َّ
مثال (این) دو فریق (درست) همانند كور و كر (در برابر) بينا و شنوا است .آیا اینها در مقایسه (با یکدیگر)

مساوی اند؟ آیا پند نميگيرند؟!

ين
﴿ ﴾٢٥ولق ْد اَ ْرس ْلنا نُ ً
وحا اِل َٰى ق ْو ِم ِه اِنِّي ل ُك ْم ن ِذي ٌر ُّم ِب ٌ

بيگمان ما نوح را به قوم او فرستادیم كه (به آنها گفت) « :من برای شما بيم دهنده آشکارم» .

اف عل ْي ُك ْم عذاب ي ْو ٍم اَلِي ٍم
﴿ ﴾٢٦اَن لَّا ت ْع ُب ُدوا اِلَّا اللَّه ۛ اِنِّي اَخ ُ

بر اینکه جز خدا (چيزی دیگر) را نپرستيد .بيگمان من بر شما از عذاب روز دردناک ميترسم.

﴿ ﴾٢٧فقال ا ْلملاُ الَّ ِذين كف ُروا ِمن ق ْو ِم ِه ما نراك اِلَّا بش ًرا ِّم ْثلنا وما نراك اتَّبعك اِلَّا الَّ ِذين ُه ْم
َارا ِذلُنا با ِدي ال َّراْ ِي وما نرىَٰ ل ُك ْم عل ْينا ِمن ف ْض ٍل ب ْل ن ُظ ُّن ُك ْم كا ِذبِين

كالن شوندگان قوم او ،كافران ،گفتند « :ما ترا جز بشری مثل خویش نمى بينيم .كسانى را كه از تو پيروی كرده
اند ،در ظاهر رأی جز گروهى از اراذل نمى یابيم .و برای شما بر خود فضيلتى نمى بينيم .بلکه شما را دروغگو

فکر ميکنيم» .

ُنت عل َٰى ب ِّين ٍة ِّمن َّربِّي واتانِي ر ْحم ًة ِّم ْن ِعن ِد ِه ف ُع ِّمي ْت عل ْي ُك ْم
﴿ ﴾٢٨قال يا ق ْو ِم اَراَ ْي ُت ْم اِن ك ُ
اَنُ ْل ِز ُم ُك ُموها واَن ُت ْم لها كارِ ُهون

(نوح) گفت « :ای قوم من ،ببينيد! اگر من از جانب پروردگار خود حجتى داشته باشم و برای من رحمتى از نزد
خودش داده باشد كه آن (رحمت) بر شما پوشيده باشد ،آیا شما را به (قبول) آن وادار كنيم در حاليکه از آن

بيزارید؟ »

﴿ ﴾٢٩ويا ق ْو ِم لا اَ ْساَلُ ُك ْم عل ْي ِه ما ًلا ۛ ا ِ ْن اَ ْجرِي اِلَّا على اللَّ ِه ۛ وما اَنا بِطارِ ِد الَّ ِذين ام ُنوا ۛ اِنَّ ُهم
ُّملاقُو ربِّ ِه ْم ول َٰ ِكنِّي اَرا ُك ْم ق ْو ًما ت ْجهلُون
وای قوم من ،در برابر آن (دعوت) از شما مالى نميخواهم ،نيست مزد من مگر بر خدا .و من كسانى را كه ایمان

آورده اند از پيش خود نميرانم .بيگمان ایشان پروردگار خویش را مالقات ميکنند ،و ليکن من شما را قومى
جاهل ميبينم.

نص ُر نِي ِمن اللَّ ِه اِن طردتُّ ُه ْم ۛ اَفلا تذ َّك ُرون
﴿ ﴾٣٠ويا ق ْو ِم من ي ُ

ای قوم من ،آیا چه كسى مرا در برابر (عقوبت) خدا كمک ميکند اگر ایشانرا از خود برانم؟ آیا پند نميگيرید؟!

﴿ ﴾٣١ولا اَقُولُ ل ُك ْم ِعن ِدي خزاُِ ُن اللَّ ِه ولا اَ ْعل ُم ا ْلغ ْيب ولا اَقُولُ اِنِّي ملكٌ ولا اَقُولُ لِلَّ ِذين ت ْزدرِي
اَ ْع ُي ُن ُك ْم لن يُ ْؤ تِي ُه ُم اللَّ ُه خ ْي ًرا ۛ اللَّ ُه اَ ْعل ُم بِما فِي اَنف ُِس ِه ْم ۛ اِنِّي اِذًا لَّ ِمن الظَّالِ ِمين
و بشما نميگویم كه خزاین خدا نزد منست ،و نه هم غيب ميدانم .نميگویم كه من فرشته ام .نميگویم به

كسانيکه چشمان شما برایشان بحقارت مينگرد خداوند به ایشان هرگز خيری نميدهد .خداوند به آنچه در دلهای
ایشان ميباشد داناتر است( ،اگر من ایشان را از خود برانم) آنگاه بيگمان از ستمگاران خواهم بود.

الصا ِدقِين
وح ق ْد جاد ْلتنا فاَكْث ْرت ِجدالنا فاْتِنا بِما ت ِعدُنا اِن كُنت ِمن َّ
﴿ ﴾٣٢قالُوا يا نُ ُ

گفتند « :ای نوح ،تو با ما مجادله كردی و با ما بسيار مجادله كردی ،پس آنچه را بما وعده ميکنى بر ما بياور،
اگر صادق هستى» .

﴿ ﴾٣٣قال اِنَّما ياْتِي ُكم بِ ِه اللَّ ُه اِن شاء وما اَن ُتم بِ ُم ْع ِجزِين

(نوح) گفت « :بيگمان آنرا خداوند بر شما ميآورد ،اگر بخواهد .و شما (این عذاب را) مغلوب كننده نيستيد» .

دت اَ ْن اَنصح ل ُك ْم اِن كان اللَّ ُه يُرِي ُد اَن ُي ْغوِي ُك ْم ۛ ُهو ربُّ ُك ْم
﴿ ﴾٣٤ولا ينف ُع ُك ْم نُ ْص ِحي ا ِ ْن اَر ُّ
و اِل ْي ِه تُ ْرج ُعون

اگر خدا بخواهد شما را گمراه بسازد ،اگر من بخواهم شما را نصيحت كنم (نيز) نصيحت من به شما سودی ندارد.

اوست پروردگار شما ،و بسوی او باز گردانيده ميشوید.

﴿ ﴾٣٥اَ ْم يقُولُون ا ْفترا ُه ۛ قُ ْل ا ِ ِن ا ْفتر ْي ُت ُه فعل َّي ا ِ ْجر ِامي واَنا برِيءٌ ِّم َّما تُ ْج ِر ُمون

آیا ميگویند « آنرا افتری كرده است »؟ بگو « :اگر من آنرا افتری كرده ام ،پس گناه من بر منست .و من از
گناهيکه كرده اید مبرایم» .

﴿ ﴾٣٦واُ ِ
وح اَنَّ ُه لن يُ ْؤ ِمن ِمن ق ْو ِمك ا ِ َّلا من ق ْد امن فلا ت ْبتئِ ْس بِما كانُوا ي ْفعلُون
وحي اِل َٰى نُ ٍ

به نوح وحى شد كه « هرگز كسى از قوم تو ایمان نمى آورد مگر آنانيکه تا اكنون ایمان آورده اند ،پس به سبب
آنچه ميکنند اندوهگين مباش» .

اصن ِع ا ْل ُف ْلك بِاَ ْع ُينِنا وو ْحيِنا ولا تُخ ِاط ْبنِي فِي الَّ ِذين ظل ُموا ۛ اِنَّ ُهم ُّمغْرقُون
﴿ ﴾٣٧و ْ

و كشتى را زیر نظر ما و مطابق به وحى ما بساز ،و (بعد ازین) در مورد ستمگاران با من سخن مگو (یعنى شفاعت

شان را مکن) .بيگمان ایشان غرق شدنى هستند.

﴿ ﴾٣٨وي ْصن ُع ا ْل ُف ْلك و ُكلَّما م َّر عل ْي ِه ملا ٌ ِّمن ق ْو ِم ِه س ِخ ُروا ِم ْن ُه ۛ قال اِن ت ْسخ ُروا ِمنَّا فاِنَّا ن ْسخ ُر
ِمن ُك ْم كما ت ْسخ ُرون

(نوح) كشتى را ميساخت ،و هرباریکه (گروهى) از كالن شوندگان قوم او بر آن ميگذشتند او را تمسخر ميکردند.

(نوح) گفت « :شما (حاال) ما را تمسخر ميکنيد ،بيگمان ما (هم) شما را تمسخر ميکنيم ،همانگونه ایکه (اكنون)
شما ما را تمسخر ميکنيد» .

اب ُّم ِقي ٌم
اب يُخْ زِي ِه وي ِح ُّل عل ْي ِه عذ ٌ
﴿ ﴾٣٩فس ْوف ت ْعل ُمون من ياْتِي ِه عذ ٌ

بزودی خواهيد دانست بر كدام كس عذاب رسوا كننده ای خواهد آمد ،و عذاب چه كسى هميشگى خواهد بود.

اح ِم ْل فِيها ِمن ُك ٍّل ز ْوج ْينِ ا ْثن ْينِ واَ ْهلك اِلَّا من سبق
﴿ ﴾٤٠حتَّ َٰى اِذا جاء اَ ْم ُرنا وفار التَّنُّو ُر قُ ْلنا ْ
عل ْي ِه ا ْلق ْولُ وم ْن امن ۛ وما امن مع ُه ا ِ َّلا قلِي ٌل

(وضع به همين منوال دوام كرد) تا اینکه فرمان ما رسيد و تنور جوشيد( .به نوح) گفتيم « :از هر جنسى دو تن -

نر و ماده  -و نيز از خاندانت ،جز كسيکه بر او حکم (عذاب) قبالً صادر شده است ،و (همين) مسلمانان را در
كشتى حمل كن » .و (درین هنگام) با او ایمان نياورده بودند مگر عده معدودی.

﴿ ﴾٤١وقال ا ْرك ُبوا فِيها بِ ْس ِم اللَّ ِه م ْجراها و ُم ْرساها ۛ ا ِ َّن ربِّي لغفُو ٌر َّر ِحي ٌم

(نوح) گفت « :دركشتى سوار شوید ،بنام خداست حركت آن و لنگر انداختن آن ،حقا كه پروردگار من آمرزنده

(و) مهربان است» .

وح ا ْبن ُه وكان فِي م ْعز ٍِل يا ُبن َّي ا ْركب َّمعنا ولا
﴿ ﴾٤٢و ِهي ت ْجرِي بِ ِه ْم فِي م ْو ٍج كا ْل ِجب ِال ونادىَٰ نُ ٌ
ت ُكن َّمع ا ْلكافِرِين

و كشتى ایشانرا در امواج كوه پيکر مى بُرد .و نوح پسرش را كه در گوشه ای بود صدا زد « :ای پسركم با ما سوار
شو و با كفار مباش» .

﴿ ﴾٤٣قال ساوِي اِل َٰى جب ٍل ي ْع ِص ُمنِي ِمن ا ْلما ِء ۛ قال لا ع ِ
اصم ا ْلي ْوم ِم ْن اَ ْم ِر اللَّ ِه اِلَّا من
َّر ِحم ۛ وحال ب ْين ُهما ا ْلم ْو ُج فكان ِمن ا ْل ُمغْرقِين

(پسر نوح) گفت « :بزودی به كوهى پناه ميبرم (كه) مرا از آب نگهدارد( » .نوح) گفت « :امروز از فرمان خدا

نگهدارندهای نيست ،مگر كسيکه خدا او را ببخشد » .و ميان ایشان موجى حایل شد .و او از جملۀ غرق شدگان
بود.

ض ا ْبل ِعي ماء ِك ويا سما ُء اَ ْقلِ ِعي و ِغيض ا ْلما ُء وق ُِضي ا ْلاَ ْم ُر و ْاستو ْت على
﴿ ﴾٤٤وقِيل يا اَ ْر ُ
ا ْل ُجو ِد ِّي ۛ وقِيل بُ ْعدًا لِّ ْلق ْو ِم ال َّظالِ ِمين

و (از جانب خدا) گفته شد « :ای زمين ،آب خود را فرو بر! و ای آسمان( ،باران خود را) باز دار! » آب فرو نشست،
كار تمام شد ،و (كشتى) بر (كوه) جودی قرار گرفت .و گفته شد « :دور باد مردم ستمگر (از مرحمت خداوند)! »

وح َّربَّ ُه فقال ر ِّب ا ِ َّن ا ْبنِي ِم ْن اَ ْهلِي و ا ِ َّن و ْعدك ا ْلح ُّق واَنت اَ ْحك ُم ا ْلحا ِك ِمين
﴿ ﴾٤٥ونادىَٰ نُ ٌ

و نوح پروردگار خود را ندا كرد « :ای پروردگار من ،بيگمان پسر من از اهل من است .و وعدۀ تو حق است .و تو

بهترین حکم كنندگان هستى» .

وح اِنَّ ُه ل ْيس ِم ْن اَ ْهلِك ۛ اِنَّ ُه عم ٌل غ ْي ُر صالِ ٍح ۛ فلا ت ْساَ ْلنِ ما ل ْيس لك بِ ِه
﴿ ﴾٤٦قال يا نُ ُ
ِع ْل ٌم ۛاِنِّي اَ ِع ُظك اَن ت ُكون ِمن ا ْلجا ِهلِين

(خداوند) گفت « :ای نوح ،بدون شک او از اهل تو نيست .زیرا او (دارای) عمل ناشایسته است .پس چيزی كه به
آن علمى نداری از من مپرس .واقعاً كه من ترا پند ميدهم ،تا مبادا از جاهالن باشى» .

﴿ ﴾٤٧قال ر ِّب اِنِّي اَ ُعو ُذ بِك اَ ْن اَ ْساَلك ما ل ْيس لِي بِ ِه ِع ْل ٌم ۛ و ا ِ َّلا ت ْغ ِف ْر لِي وت ْرح ْمنِي اَكُن ِّمن
ا ْلخ ِاسرِين

(نوح) گفت « :پروردگار من ،من بيگمان بتو پناه ميبرم از آنکه از تو چيزی را مى پرسم كه به آن علمى ندارم .و
اگر مرا نيامرزی و بر من رحمت نفرمایى ،بيگمان از زیانکاران ميباشم» .

وح ا ْهبِ ْط بِسلا ٍم ِّمنَّا وبرك ٍ
ات عل ْيك وعل َٰى اُم ٍم ِّم َّمن َّمعك ۛ واُم ٌم س ُنمتِّ ُع ُه ْم ثُ َّم
﴿ ﴾٤٨قِيل يا نُ ُ
اب َالِي ٌم
يم ُّس ُهم ِّم َّنا عذ ٌ

(از جانب خدا) گفته شد « :ای نوح ،با سالمتى و بركتهایى (كه) از جانب ما (شامل حال) تو و گروه های همراه
(تو شده است از كشتى) فرود آی .و امتهایى نيز كه بزودی ایشانرا (برای یک دورۀ محدود) بهره مند ميگردانيم،

سپس از جانب ما به ایشان عذابى دردناک ميرسد» .

﴿ ﴾٤٩تِ ْلك ِم ْن اَنبا ِء ا ْلغ ْي ِب نُ ِ
وحيها اِل ْيك ۛ ما كُنت ت ْعل ُمها اَنت ولا ق ْو ُمك ِمن ق ْب ِل
اصبِ ْر ۛ ا ِ َّن ا ْلعاقِبة لِ ْل ُمتَّ ِقين
َٰهذا ۛف ْ

اینها از خبرهای غيب است ،كه آنرا بتو وحى ميکنم .پيش ازین نه تو و نه (هم) قوم تو اینها را ميدانستند .پس
صبر (و استقامت) كن ،بيگمان عاقبت (نيکو) از آن پرهيزكاران است.

﴿ ﴾٥٠و اِل َٰى عا ٍد اَخا ُه ْم ُهو ًدا ۛ قال يا ق ْو ِم ا ْع ُب ُدوا اللَّه ما ل ُكم ِّم ْن اِل َٰ ٍه غ ْي ُر ُه ۛ ا ِ ْن اَن ُت ْم اِلَّا ُم ْفت ُرون
و به (قوم) عاد ،برادرشان هود را (فرستادیم) .او گفت « :ای قوم من ،خدا را پرستش كنيد ،كه برای شما جز او
معبودی نيست .و (درینکه به خدا شریک مى آورید) نيستيد مگر افتریٰ كنندگان» .

﴿ ﴾٥١يا ق ْو ِم لا اَ ْساَلُ ُك ْم عل ْي ِه اَ ْج ًرا ۛ ا ِ ْن اَ ْجرِي ا ِ َّلا على الَّ ِذي فطر نِي ۛ اَفلا ت ْع ِقلُون

ای قوم من ،در برابر این (دعوت) از شما مزدی نمى طلبم ،مزد من نيست جز بر آنکه مرا آفریده است .آیا

نميفهميد؟!

السماء عل ْي ُكم ِّمدْرا ًرا وي ِز ْد ُك ْم قُ َّو ًة اِل َٰى قُ َّو تِ ُك ْم ولا
﴿ ﴾٥٢ويا ق ْو ِم ْاست ْغ ِف ُروا ربَّ ُك ْم ثُ َّم تُو ُبوا اِل ْي ِه ُي ْر ِس ِل َّ
تتولَّ ْوا ُم ْجر ِِمين
وای قوم من ،از پروردگار خود آمرزش بخواهيد .سپس به او رجوع كنيد (یعنى توبه نمایيد) تا بر شما از آسمان

(باران را) پيوسته بفرستد و نيرویى بر نيروی شما بيفزاید .و گنهکارانه (از حق) روگردان مشوید.

﴿ ﴾٥٣قالُوا يا ُهو ُد ما ِج ْئتنا بِب ِّين ٍة وما ن ْح ُن بِتارِ ِكي الِهتِنا عن ق ْو لِك وما ن ْح ُن لك بِ ُم ْؤ ِمنِين

گفتند « :ای هود ،بما حجتى نياوردی ،و ما معبودان خود را بگفتۀ تو ترک گفتنى نيستيم ،و نه (هم) به تو ایمان
آرنده ایم» .

ض الِهتِنا بِ ُسو ٍء ۛ قال اِنِّي اُشْ ِه ُد اللَّه واشْ ه ُدوا اَنِّي برِيءٌ ِّم َّما
﴿ ﴾٥٤اِن نَّقُولُ اِلَّا ا ْعتراك ب ْع ُ
تُشْ ِركُون

« ما نميگویيم مگر این را كه شاید بعضى از معبودان ما به (عقل) تو زیانى رسانده اند » .گفت « :من خدا را گواه
مى آورم ،و شما گواه باشيد كه من واقعاً از آنچه شما شرک مى آورید بيزارم» .

﴿ِ ﴾٥٥من ُدو ن ِ ِه ۛ ف ِكيدُو نِي ج ِمي ًعا ثُ َّم لا تُ ِنظ ُر ِ
ون

به جز وی ،پس همۀ شان در حق من دسيسه بچينيد ،سپس به من مهلت ندهيد.

﴿ ﴾٥٦اِنِّي تو َّك ْل ُت على اللَّ ِه ربِّي وربِّ ُكم ۛ َّما ِمن دابَّ ٍة ا ِ َّلا ُهو ا ِخ ٌذ بِن ِ
اصيتِها ۛ ا ِ َّن ربِّي عل َٰى
ِصر ٍ
اط ُّم ْست ِقي ٍم

بيگمان من بر خدای  -پروردگار خویش و پروردگار شما  -توكل كردم .هيچ جانداری نيست مگر آنکه خدا از
موی پيشانى آن ميگيرد (یعنى بر آن تسلط كامل دارد) .بيگمان ،پروردگار من بر راه راست است.

﴿ ﴾٥٧ف ِان تولَّ ْوا فق ْد اَ ْبل ْغ ُت ُكم َّما اُ ْر ِس ْل ُت بِ ِه اِل ْي ُك ْم ۛ وي ْستخْ لِ ُف ربِّي ق ْو ًما غ ْير ُك ْم ولا ت ُض ُّرون ُه
ش ْي ًئا ۛ ا ِ َّن ربِّي عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ح ِفي ٌظ

اگر روی برگردانيد (یعنى نافرمانى كنيد) ،پس بيگمان پيامى را كه با آن بسوی شما فرستاده شدم ابالغ كردم ،و

پروردگار من قوم (دیگری) را جز شما جانشين ميسازد .و شما به او هيچ ضرری رسانده نميتوانيد .حقا كه
پروردگار من به هر چيز نگهبان است.

اب غلِ ٍ
﴿ ﴾٥٨ول َّما جاء اَ ْم ُرنا ن َّج ْينا ُهو ًدا والَّ ِذين ام ُنوا مع ُه بِر ْحم ٍة ِّم َّنا ون َّج ْينا ُهم ِّم ْن عذ ٍ
يظ

و چون فرمان ما فرا رسيد ،هود و آنانى را كه با او ایمان آوردند به مرحمتى از جانب خود نجات دادیم ،و ایشان

را از عذاب شدید رهانيدیم.

﴿ ﴾٥٩و تِ ْلك عا ٌد ۛ جح ُدوا بِاي ِ
ات ربِّ ِه ْم وعص ْوا ُر ُسل ُه واتَّب ُعوا اَ ْمر ُك ِّل ج َّبا ٍر عنِي ٍد

و این قوم عاد بود كه آیات پروردگار شانرا تکذیب و پيامبران او را نافرمانى كردند ،و فرمان هر سركش ستيزه

كاری را پيروی نمودند.

﴿ ﴾٦٠واُ ْتبِ ُعوا فِي َٰه ِذ ِه ال ُّدنْيا ل ْعن ًة وي ْوم ا ْل ِقيام ِة ۛ اَلا ا ِ َّن عا ًدا كف ُروا ربَّ ُه ْم ۛ اَلا ُب ْعدًا لِّعا ٍد ق ْو ِم ُهو ٍد
و لعنت درین دنيا ایشانرا دنبال كرد (یعنى از ایشان نام ننگين ماند) ،و در آخرت (نيز) .بيگمان عاد به پروردگار

خود كافر شدند .آگاه باشيد ،دور باد عاد  -قوم هود ( -از رحمت الهى)!

﴿ ﴾٦١و اِل َٰى ث ُمود اَخا ُه ْم صالِ ًحا ۛ قال يا ق ْو ِم ا ْع ُب ُدوا اللَّه ما ل ُكم ِّم ْن اِل َٰ ٍه غ ْي ُر ُه ۛ ُهو اَنشاَكُم ِّمن
يب
ا ْلا َ ْر ِ
ِيب ُّم ِج ٌ
ض و ْاست ْعمر ُك ْم فِيها ف ْاست ْغ ِف ُرو ُه ثُ َّم تُو ُبوا اِل ْي ِه ۛ ا ِ َّن ربِّي قر ٌ
و به قوم ثمود ،برادرشان صالح را (فرستادیم .او) گفت « :ای قوم من ،خدا را پرستش كنيد .برای شما جز او

معبودی نيست .او شما را از زمين آفرید و به آبادانى آن گماشت .لذا از او آمرزش بخواهيد .سپس به او رجوع
كنيد ،بيگمان پروردگار من نزدیک و اجابت كنندۀ (دعا) است» .

﴿ ﴾٦٢قالُوا يا صالِ ُح ق ْد ُكنت فِينا م ْر ُج ًّوا ق ْبل َٰهذا ۛ اَت ْنهانا اَن نَّ ْع ُبد ما ي ْع ُب ُد اباؤُنا و اِنَّنا ل ِفي ش ٍّك
ِّم َّما ت ْد ُعونا اِل ْي ِه ُمر ٍ
ِيب
گفتند « :ای صالح ،واقعاً تو قبالً در ميان ما مایۀ اميد بودی .آیا تو ما را از پرستش آنچه پدران ما مى پرستيدند
منع ميکنى؟ و ما بيگمان به آنچه تو ما را به آن ميخوانى در شک و تردید هستيم» .

نص ُر نِي ِمن اللَّ ِه ا ِ ْن
ُنت عل َٰى ب ِّين ٍة ِّمن َّربِّي واتانِي ِم ْن ُه ر ْحم ًة فمن ي ُ
﴿ ﴾٦٣قال يا ق ْو ِم اَراَ ْي ُت ْم اِن ك ُ
عص ْي ُت ُه ۛ فما تزِيدُوننِي غ ْير تخْ ِسي ٍر

(صالح) گفت « :ای قوم من ،به من بگویيد اگر من از (جانب) پروردگار خود دليل آشکاری داشته باشم و مرا از
نزد خود رحمتى داده باشد ،كى مرا در برابر خدا یاری مى دهد در صورتيکه او را نافرمانى كنم؟ پس شما جز
نقصان به من (چيزی) زیاده نميکنيد» .

ض اللَّ ِه ولا تم ُّسوها بِ ُسو ٍء فياْ ُخذ ُك ْم
﴿ ﴾٦٤ويا ق ْو ِم َٰه ِذ ِه ناق ُة اللَّ ِه ل ُك ْم اي ًة فذ ُروها تاْ ُك ْل فِي اَ ْر ِ
ِيب
اب قر ٌ
عذ ٌ

ای قوم من ،این ناقه (از جانب) خدا برای شما نشانهای است .پس آنرا بگذارید تا (آزادانه) در زمين خدا بچرد و

به آن ضرری مرسانيد( .در غير آن) بزودی عذاب شما را گرفتار ميکند.

﴿ ﴾٦٥فعق ُروها فقال تم َّت ُعوا فِي دارِ ُك ْم ثلاثة اَيَّا ٍم ۛ َٰذلِك و ْع ٌد غ ْي ُر م ْك ُذ ٍ
وب

ایشان آن (اشتر) را پى كردند .پس (صالح) گفت « :در خانه های خود سه روز (از زندگى) بهرهمند باشيد .این

وعده ای است غيرقابل تکذیب» .

﴿ ﴾٦٦فل َّما جاء اَ ْم ُرنا ن َّج ْينا صالِ ًحا والَّ ِذين امنُوا مع ُه بِر ْحم ٍة ِّمنَّا و ِم ْن ِخ ْز ِي ي ْو ِمئِ ٍذ ۛ ا ِ َّن ربَّك ُهو
ا ْلقو ُِّي ا ْلعزِي ُز

پس چون فرمان ما فرا رسيد ،صالح و كسانى را كه با او ایمان آورده بودند بر مرحمتى از جانب خود نجات
دادیم ،و (ایشان را) از رسوایى آنروز (وارهانيدیم) .حقا كه پروردگار تو ،هم اوست قوی و صاحب قدرت منيع.

الص ْيح ُة فاَ ْصب ُحوا فِي ِديارِ ِه ْم جاثِ ِمين
﴿ ﴾٦٧واَخذ الَّ ِذين ظل ُموا َّ

و ستمگاران را آوازی مهيب فرو گرفت .پس در خانه های خود (چون) مردگان به روی افتادهای گردیدند.

﴿ ﴾٦٨كاَن لَّ ْم يغْن ْوا فِيها ۛ اَلا ا ِ َّن ث ُمود كف ُروا ربَّ ُه ْم ۛ اَلا ُب ْعدًا لِّث ُمود

كه گویى هرگز در آن سرزمين زندگى نداشتند .آگاه باشيد ،واقعاً ثمود به پروردگار خود كفر ورزیدند .هان،

دورباد ثمود (از رحمت خداوند)!

﴿ ﴾٦٩ولق ْد جاء ْت ُر ُسلُنا ا ِ ْبرا ِهيم بِا ْل ُبشْ رىَٰ قالُوا سلا ًما ۛ قال سلا ٌم ۛ فما لبِث اَن جاء بِ ِع ْجلٍ
حنِي ٍذ

به تحقيق كه فرستادگان (یعنى فرشتگان) ما به ابراهيم بشارتى آوردند .گفتند « سالم (بر تو) » .گفت « :و بر

شما نيز سالم » .پس طولى نکشيد كه (برای شان) گوسالۀ بریانى آورد.

﴿ ﴾٧٠فل َّما راَىَٰ اَ ْي ِدي ُه ْم لا ت ِص ُل اِل ْي ِه ن ِكر ُه ْم واَ ْوجس ِم ْن ُه ْم ِخيف ًة ۛ قالُوا لا تخ ْف اِنَّا اُ ْر ِس ْلنا اِل َٰى
ق ْو ِم لُ ٍ
وط
و چون دید دست آنها به طعام نميرسد (یعنى از آن نميخورند)( ،رویۀ) ایشانر ناآشنا پنداشت ،و از ایشان
احساس ترس كرد .گفتند « :مترس ،بيگمان ما بسوی قوم لوط فرستاده شده ایم» .

﴿ ﴾٧١وا ْمراَتُ ُه قاُِم ٌة فض ِحك ْت فبشَّ ْرناها بِ ِا ْسحاق و ِمن ورا ِء ا ِ ْسحاق ي ْعقُوب

زن ابراهيم (كه در آنجا) ایستاده بود خندید .پس ما او را به (پيدایش) اسحق ،و از پى اسحق ،به (پيدایش)

یعقوب بشارت دادیم.

يب
﴿ ﴾٧٢قال ْت يا و ْيلت َٰى اَاَلِ ُد واَنا ع ُجو ٌز و َٰهذا ب ْعلِي ش ْي ًخا ۛ ا ِ َّن َٰهذا لش ْيءٌ ع ِج ٌ

آن زن گفت « :وای بر من ،آیا در حاليکه من پيرزنى ام (باز هم) فرزندی خواهم آورد؟ و این شوهر من (مردی
بس) كالن سال است .واقعاً این چيز عجيبى است» .

﴿ ﴾٧٣قالُوا اَت ْعجبِين ِم ْن اَ ْم ِر اللَّ ِه ۛ ر ْحم ُت اللَّ ِه وبركاتُ ُه عل ْي ُك ْم اَ ْهل ا ْلب ْي ِت ۛ اِنَّ ُه ح ِمي ٌد َّم ِجي ٌد

(فرستادگان) گفتند « :آیا از قدرت خدا تعجب ميکنى؟ رحمت خدا و بركات او شامل حال شما خانواده است.
حقا كه خداوند ستوده (و) بزرگ است» .

﴿ ﴾٧٤فل َّما ذهب ع ْن ا ِ ْبرا ِهيم ال َّر ْو ُع وجاء ْت ُه ا ْل ُبشْ رىَٰ يُجا ِدلُنا فِي ق ْو ِم لُ ٍ
وط

چون از ابراهيم ترس دور شد ،و این مژده به او رسيد ،با ما در بارۀ قوم لوط مجادله ميکرد.

يب
﴿ ﴾٧٥ا ِ َّن ا ِ ْبرا ِهيم لحلِي ٌم اَ َّوا ٌه ُّمنِ ٌ

آری ،ابراهيم برده بار ،دلسوز (و) خداجو بود.

اب غ ْي ُر م ْر ُدو ٍد
ِض ع ْن َٰهذا ۛ اِنَّ ُه ق ْد جاء اَ ْم ُر ربِّك ۛ و اِنَّ ُه ْم اتِي ِه ْم عذ ٌ
﴿ ﴾٧٦يا ا ِ ْبرا ِهي ُم اَ ْعر ْ

(خداوند به او گفت) « :ابراهيم ،ازین (كار) صرف نظر كن .واقعيت این است كه فرمان پروردگارت صادر شده ،و
بيگمان به ایشان عذابى كه برگشت ندارد رسيدنى است» .

يب
﴿ ﴾٧٧ول َّما جاء ْت ُر ُسلُنا لُو ًطا ِسيء بِ ِه ْم وضاق بِ ِه ْم ذ ْر ًعا وقال َٰهذا ي ْو ٌم ع ِص ٌ

هنگاميکه فرستادگان ما نزد لوط آمدند ،ناراحت و دل تنگ گردید( ،از ترس اینکه مبادا نتواند ایشانرا حفاظت

كند) .و گفت « :این روز سختى است» .

الس ِّيئ ِ
ات ۛ قال يا ق ْو ِم َٰه ُؤلا ِء بناتِي ُه َّن
﴿ ﴾٧٨وجاء ُه ق ْو ُم ُه ُي ْهر ُعون اِل ْي ِه و ِمن ق ْب ُل كانُوا ي ْعملُون َّ
اَ ْطه ُر ل ُك ْم ۛ فاتَّ ُقوا اللَّه ولا تُخْ ُز ِ
ون فِي ض ْي ِفي ۛ اَل ْيس ِمن ُك ْم ر ُج ٌل َّر ِشي ٌد

و قوم او بسوی او یورش كنان آمدند ،و ایشان قبالً كارهای زشت ميکردند( ،لوط) گفت « :ای قوم من ،این ها

دختران من هستند ،ایشان برای شما (اگر نکاح شان كنيد) پاكيزه تر اند .بنابران از خدا بترسيد ،و مرا در مورد
مهمانان من رسوا مکنيد .آیا در ميان شما مرد رشيدی وجود ندارد؟

﴿ ﴾٧٩قالُوا لق ْد علِ ْمت ما لنا فِي بناتِك ِم ْن ح ٍّق و اِنَّك لت ْعل ُم ما نُرِي ُد

ایشان گفتند « :واقعاً تو ميدانى كه به دختران تو حق (و ميلى) نداریم ،و تو خوب ميدانى كه ما چه ميخواهيم» .

﴿ ﴾٨٠قال ل ْو اَ َّن لِي بِ ُك ْم قُ َّو ًة اَ ْو اوِي اِل َٰى ُر ْكنٍ ش ِدي ٍد

گفت « :ایکاش در برابر شما قدرتى ميداشتم یا به تکيه گاهى مستحکم پناه برده ميتوانستم» .

﴿ ﴾٨١قالُوا يا لُ ُ
وط اِنَّا ُر ُس ُل ربِّك لن ي ِصلُوا اِل ْيك ۛ فاَ ْس ِر بِاَ ْهلِك بِ ِق ْط ٍع ِّمن اللَّ ْي ِل ولا ي ْلت ِف ْت ِمن ُك ْم
الص ْب ُح بِقر ٍ
ِيب
الص ْب ُح ۛ َال ْيس ُّ
َاح ٌد ا ِ َّلا ا ْمر َاتك ۛ اِنَّ ُه ُم ِصي ُبها ما َاصاب ُه ْم ۛ ا ِ َّن م ْو ِعد ُه ُم ُّ
(فرستادگان) گفتند « :ای لوط ،بيگمان ما فرستادگان پروردگار تو هستيم .ایشان هرگز به تو دست یافته

نميتوانند .پس در پاسى از شب خانوادۀ خویشرا (ازین شهر) ببر ،و هيچکس از شما به پشت سر خود نگاه نکند،
مگر همسرت كه به او (نيز) همان چيزی رسيدنى است كه به ایشان ميرسد .بيگمان موعد ایشان صبح است .آیا
صبح نزدیک نيست؟! »

نضو ٍد
﴿ ﴾٨٢فل َّما جاء اَ ْم ُرنا جع ْلنا عالِيها سافِلها واَ ْمط ْرنا عل ْيها ِحجار ًة ِّمن ِس ِّجيلٍ َّم ُ

چون فرمان ما فرا رسيد ،آن (خانه ها) را زیر و رو كردیم ،و بر ایشان از سنگ گل (یعنى گل پخته) پى در پى

بارانيدیم.

﴿ُّ ﴾٨٣مس َّوم ًة ِعند ربِّك ۛ وما ِهي ِمن ال َّظالِ ِمين بِب ِعي ٍد

(سنگهایى) كه در نزد پروردگارت نشان كرده شده بود .و این از ستمگاران دور نيست.

﴿ ﴾٨٤و اِل َٰى م ْدين اَخا ُه ْم شُ ع ْي ًبا ۛ قال يا ق ْو ِم ا ْع ُب ُدوا اللَّه ما ل ُكم ِّم ْن اِل َٰ ٍه غ ْي ُر ُه ۛ ولا تنق ُُصوا
اف عل ْي ُك ْم عذاب ي ْو ٍم ُّم ِح ٍ
يط
ا ْل ِم ْكيال وا ْل ِميزان ۛ اِنِّي اَراكُم بِخ ْي ٍر و اِنِّي اَخ ُ

و به سوی (قوم) مَدیَن ،برادر ایشان شعيب را (فرستادیم) .او گفت « :ای قوم من ،خدا را پرستش كنيد .شما را
جز او معبودی نيست .و پيمانه و وزن را كم مکنيد .بيگمان من شما را بخير (یعنى در آسودگى) مى بينم.

بيگمان بشما عذاب روز فراگير را خوف دارم» .

ض
﴿ ﴾٨٥ويا ق ْو ِم اَ ْوفُوا ا ْل ِم ْكيال وا ْل ِميزان بِا ْل ِق ْس ِط ۛ ولا ت ْبخ ُسوا النَّاس اَشْ ياء ُه ْم ولا ت ْعث ْوا فِي ا ْلاَ ْر ِ
ُم ْف ِس ِدين
و ای قوم من ،پيمانه و وزن را به انصاف اداء كنيد ،به مردم هيچ چيز شانرا كم ندهيد ،و در زمين به فسادكاری

دست نيازید.

﴿ ﴾٨٦ب ِق َّي ُت اللَّ ِه خ ْي ٌر لَّ ُك ْم اِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِمنِين ۛ وما اَنا عل ْي ُكم بِح ِف ٍ
يظ

آنچه خدا بشما (بعد از ایفای پيمانه و وزن) باقى گذارد برای شما بهتر است ،اگر مؤمن هستيد .و من بر شما

نگهبان نيستم.

﴿ ﴾٨٧قالُوا يا شُ ع ْي ُب اَصلاتُك تاْ ُم ُرك اَن نَّ ْت ُرك ما ي ْع ُب ُد اباؤُنا اَ ْو اَن نَّ ْفعل فِي اَ ْموالِنا ما نشاءُ ۛاِنَّك
لاَنت ا ْلحلِي ُم ال َّر ِشي ُد

گفتند « :ای شعيب ،آیا نماز تو ترا دستور ميدهد كه آنچه را پدران ما مى پرستيدند ترک گویيم؟ یا در اموال
خود طوریکه بخواهيم تصرف نکنيم؟ بيگمان ،تو (انسان) بردبار و راه یافتهای ميباشى» .

ُنت عل َٰى ب ِّين ٍة ِّمن َّربِّي ورزقنِي ِم ْن ُه رِ ْزقًا حس ًنا ۛ وما اُرِي ُد اَ ْن
﴿ ﴾٨٨قال يا ق ْومِ اَراَ ْي ُت ْم اِن ك ُ
اُخالِف ُك ْم اِل َٰى ما اَنْها ُك ْم ع ْن ُه ۛ ا ِ ْن اُرِي ُد ا ِ َّلا ا ْل ِا ْصلاح ما ْاستط ْع ُت ۛ وما ت ْوفِي ِقي اِلَّا
يب
بِاللَّ ِه ۛ عل ْي ِه تو َّك ْل ُت و اِل ْي ِه اُنِ ُ

گفت « :ای قوم من ،به من بگویيد ،اگر من از جانب پروردگار خود دليل آشکاری داشته باشم و او مرا روزی
خوبى از جانب خود داده باشد( ،آیا باز هم از فرمان او تخلف ورزم)؟ من اراده ندارم كه با شما مخالفت كنم
(یعنى نميخواهم مرتکب عملى شوم) در چيزی كه شما را از آن منع مينمایم .من تا حدیکه بتوانم جز اصالح
نمى خواهم .و توفيق من جز به (مدد) خدا (ميسر) نيست؛ بر وی توكل كردم و به او رجوع ميکنم» .

وح اَ ْو ق ْوم ُهو ٍد اَ ْو ق ْوم
﴿ ﴾٨٩ويا ق ْو ِم لا ي ْجرِمنَّ ُك ْم ِشقاقِي اَن يُ ِصيب ُكم ِّم ْث ُل ما اَصاب ق ْوم نُ ٍ
صالِ ٍح ۛ وما ق ْو ُم لُ ٍ
وط ِّمن ُكم بِب ِعي ٍد

ای قوم من ،مبادا دشمنى (شما با) من شما را (نيز) به سرنوشت قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح دچار سازد ،و

قوم لوط از شما دور نيست.

﴿ ﴾٩٠و ْاست ْغ ِف ُروا ربَّ ُك ْم ثُ َّم تُوبُوا اِل ْي ِه ۛ ا ِ َّن ربِّي ر ِحي ٌم و ُدو ٌد

و از پروردگار خود آمرزش بخواهيد .سپس به سوی او (به توبه) رجوع كنيد .حقا كه پروردگار من مهربان (و)
دوستدارنده است.

﴿ ﴾٩١قالُوا يا شُ ع ْي ُب ما ن ْفق ُه كثِي ًرا ِّم َّما تقُولُ و اِنَّا لنراك فِينا ض ِعيفًا ۛ ول ْولا ر ْه ُطك
لرج ْمناك ۛوما اَنت عل ْينا بِعزِي ٍز

گفتند « :ای شعيب ،بسا از چيزهایى را كه ميگویى نمى فهميم .و بيگمان ترا در ميان خود ضعيف مى بينيم .و
اگر (بخاطر) قبيلۀ تو نمى بود ،بيگمان ترا سنگسار ميکردیم .و تو پيش ما عزتى نداری» .

﴿ ﴾٩٢قال يا ق ْومِ اَر ْه ِطي اَع ُّز عل ْي ُكم ِّمن اللَّ ِه واتَّخ ْذتُ ُمو ُه وراء ُك ْم ِظ ْه ِريًّا ۛ ا ِ َّن ربِّي بِما ت ْعملُون
ُم ِحي ٌط

(شعيب گفت « ):ای قوم من ،آیا قبيلۀ من نزد شما از خدا عزیزتر است؟ در حاليکه (فرمان) خدا را پشت سر
خویش انداخته اید .بيگمان به آنچه ميکنيد پروردگار من احاطه دارد.

اب ُيخْ زِي ِه وم ْن ُهو
﴿ ﴾٩٣ويا ق ْو ِم ا ْعملُوا عل َٰى مكانتِ ُك ْم اِنِّي ع ِام ٌل ۛ س ْوف ت ْعل ُمون من ياْتِي ِه عذ ٌ
يب
كا ِذ ٌب ۛ وا ْرت ِق ُبوا اِنِّي مع ُك ْم رقِ ٌ

و ای قوم من ،هر چه ميتوانيد بکنيد ،من هم (آنچه ميتوانم) انجام خواهم داد .بزودی خواهيد دانست عذاب رسوا
كننده به (سر وقت) كه مى آید و كه دروغگوست .انتظار بکشيد ،بيگمان من نيز با شما منتظرم.

الص ْيح ُة
﴿ ﴾٩٤ول َّما جاء اَ ْم ُرنا ن َّج ْينا شُ ع ْي ًبا والَّ ِذين امنُوا مع ُه بِر ْحم ٍة ِّمنَّا واَخذ ِت الَّ ِذين ظل ُموا َّ
فاَ ْصب ُحوا فِي ِديارِ ِه ْم جاثِ ِمين

و چون فرمان ما رسيد ،شعيب و كسانيرا كه با او ایمان آوردند برحمتى از نزد خود نجات دادیم ،و ستمگاران را

آواز مهيب فرا گرفت .پس در خانه های خود (مردگان) به روی افتادهای گردیدند.

﴿ ﴾٩٥كاَن لَّ ْم يغْن ْوا فِيها ۛ اَلا بُ ْعدًا لِّم ْدين كما ب ِعد ْت ث ُمو ُد

گویى هرگز در آنجا زندگى نداشتند .آگاه باش ،دور باد مدین (از رحمت خدا)! چنانکه (قوم) ثمود دور شدند.

﴿ ﴾٩٦ولق ْد اَ ْرس ْلنا ُموس َٰى بِاياتِنا و ُس ْلط ٍان ُّمبِينٍ

بيگمان ما موسى را با آیات خود و با حجتى آشکار فرستادیم.

﴿ ﴾٩٧اِل َٰى فِ ْرع ْون وملئِ ِه فاتَّب ُعوا اَ ْمر فِ ْرع ْون ۛ وما اَ ْم ُر فِ ْرع ْون بِر ِشي ٍد

بسوی فرعون و كالن شوندگان (قوم) او .ولى آنها فرمان فرعون را پيروی كردند .در حاليکه فرمان فرعون مایۀ

رهيابى نبود.

﴿ ﴾٩٨ي ْق ُد ُم ق ْوم ُه ي ْوم ا ْل ِقيام ِة فاَ ْورد ُه ُم النَّار ۛ و بِ ْئس ا ْل ِو ْر ُد ا ْلم ْو ُرو ُد

او در روز قيامت جلورَو قوم خود ميشود ،و ایشانرا (در آن گرمى سوزان ،عوض آنکه به آبگاه ببرد) وارد آتش
ميکند .و چه بد جایى است (دوزخ) كه به آن وارد ساخته ميشوند.

﴿ ﴾٩٩واُ ْتبِ ُعوا فِي َٰه ِذ ِه ل ْعن ًة وي ْوم ا ْل ِقيام ِة ۛ بِ ْئس ال ِّر ْف ُد ا ْلم ْرفُو ُد

ایشان درین جهان و (هم) در روز قيامت با لعنت تعقيب ميشوند .و چه بد عطيهای است كه (به ایشان) داده

ميشود.

﴿َٰ ﴾١٠٠ذلِك ِم ْن اَنبا ِء ا ْلقُرىَٰ نق ُُّص ُه عل ْيك ۛ ِم ْنها قاُِ ٌم وح ِصي ٌد

این از احوال شهرهاست كه برای تو بازگو مينمایيم ،كه بعضى (هنوز) برپایند و بعضى دَرَو شده (یعنى از بين

رفته).

﴿ ﴾١٠١وما ظل ْمنا ُه ْم ول َٰ ِكن ظل ُموا اَنفُس ُه ْم ۛ فما اَ ْغن ْت ع ْن ُه ْم الِه ُت ُه ُم الَّتِي ي ْد ُعون ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه
ِمن ش ْي ٍء لَّ َّما جاء اَ ْم ُر ربِّك ۛ وما زا ُدو ُه ْم غ ْير ت ْتبِ ٍ
يب

ما به آنها ستم نکردیم ،بلکه خودشان بر خویشتن ستم كردند .چون امر پروردگار تو رسيد ،آن معبودانى كه جز
خدا (به ایشان) نيایش ميکردند از آنها دفاع نتوانستند ،و به ایشان جز هالكت نيفزودند.

﴿ ﴾١٠٢وك َٰذلِك اَخْ ُذ ربِّك اِذا اَخذ ا ْلقُرىَٰ و ِهي ظالِم ٌة ۛ ا ِ َّن اَخْ ذ ُه اَلِي ٌم ش ِدي ٌد

و چنين است گرفتار كردن پروردگار تو ،چون (مردم) شهرها را گرفتار كند و ایشان ستمگار باشند .حقا كه
گرفتار كردن او دردناک (و) شدید است.

َٰ
َٰ
اس و َٰذلِك ي ْو ٌم
﴿ ﴾١٠٣ا ِ َّن فِي ذلِك لاي ًة لِّم ْن خاف عذاب ا ْلا ِخر ِة ۛ ذلِك ي ْو ٌم َّم ْج ُمو ٌع لَّ ُه النَّ ُ
َّمشْ ُهو ٌد

بيگمان درین (سخن) نشانهای است برای كسى كه از عذاب آخرت (یعنى روز قيامت) بترسد .این روزی است كه
در آن (همه) مردم جمع ميشوند ،و روزی است كه همه در آن حضور دارند.

﴿ ﴾١٠٤وما نُؤ ِّخ ُر ُه اِلَّا لِاَجلٍ َّم ْعدُو ٍد

ما آنرا به تأخير نمى اندازیم ،مگر تا زمانى مقرر شده.

ْ
س ا ِ َّلا بِ ِا ْذنِ ِه ۛ ف ِم ْن ُه ْم ش ِق ٌّي وس ِعي ٌد
﴿ ﴾١٠٥ي ْوم يا ِت لا تكلَّ ُم ن ْف ٌ

روزیکه (قيامت) فرا رسد ،هيچکس جز به اجازۀ او سخن نمى گوید .بعضى از ایشان بدبخت اند و بعضى (هم)

سعادتمند.

يق
﴿ ﴾١٠٦فاَ َّما الَّ ِذين ش ُقوا ف ِفي النَّارِ ل ُه ْم فِيها زفِي ٌر وش ِه ٌ

پس كسانيکه بدبخت شدند در آتش ميباشند .در آنجا برای شان فریاد شدید و نالۀ زار است.

ض اِلَّا ما شاء ربُّك ۛ ا ِ َّن ربَّك ف َّعا ٌل لِّما يُرِي ُد
السماو ُ
﴿ ﴾١٠٧خال ِ ِدين فِيها ما دام ِت َّ
ات وا ْلاَ ْر ُ

تا آسمانها و زمين پابرجاست ،در آن (آتش) هميشه بسر ميبرند ،مگر آنچه پروردگار تو بخواهد .حقا كه پروردگار

تو هر چيزی را كه بخواهد انجام دادنى است.

ض اِلَّا ما شاء
السماو ُ
﴿ ﴾١٠٨واَ َّما الَّ ِذين ُس ِع ُدوا ف ِفي ا ْلجنَّ ِة خال ِ ِدين فِيها ما دام ِت َّ
ات وا ْلاَ ْر ُ
ربُّك ۛ عطا ًء غ ْير م ْج ُذو ٍذ

و اما آنانيکه سعادتمند شدند ،در بهشت ميباشند .و تا آسمانها و زمين پابرجاست ،در آنجا جاودانه بسر ميبرند،

مگر آنچه پروردگارت بخواهد ،بخشش بال انقطاع.

﴿ ﴾١٠٩فلا ت ُك فِي ِم ْري ٍة ِّم َّما ي ْع ُب ُد َٰه ُؤلا ِء ۛ ما ي ْع ُبدُون ا ِ َّلا كما ي ْع ُب ُد ابا ُؤ ُهم ِّمن ق ْب ُل ۛ و اِنَّا
ص
ل ُموفُّو ُه ْم ن ِصيب ُه ْم غ ْير منقُو ٍ

پس در مورد آنچه ایشان ميپرستند ،شبههای بخود راه مده .ایشان نمى پرستند مگر بگونه ایکه پيش ازین پدران
شان پرستش ميکردند .و بيگمان ما نصيب ایشانرا بدون كم و كاستى ميدهيم.

﴿ ﴾١١٠ولق ْد ات ْينا ُموسى ا ْل ِكتاب فاخْ ُتلِف فِي ِه ۛ ول ْولا كلِم ٌة سبق ْت ِمن َّربِّك لق ِ
ُضي
ب ْين ُه ْم ۛو اِنَّ ُه ْم ل ِفي ش ٍّك ِّم ْن ُه ُمر ٍ
ِيب

حقا كه به موسى كتاب (یعنى تورات) را دادیم .پس در آن اختالف بعمل آمد .و اگر قبالً از جانب پروردگار تو
حکمى صادر نميشد ،بيگمان در ميان شان داوری صورت ميگرفت .و واقعاً ایشان در مورد آن در شک آميخته با
بدگمانى اند.

﴿ ﴾١١١و ا ِ َّن ُك ًّلا لَّ َّما ل ُيوفِّينَّ ُه ْم ربُّك اَ ْعمال ُه ْم ۛ اِنَّ ُه بِما ي ْعملُون خبِي ٌر

بيگمان پروردگارت به همه مردم (جزای كامل) اعمال شان را مى دهد .حقا كه او به آنچه ميکنند آگاه است.

﴿ ﴾١١٢ف ْاست ِق ْم كما اُ ِم ْرت ومن تاب معك ولا ت ْطغ ْوا ۛ اِنَّ ُه بِما ت ْعملُون ب ِصي ٌر

پس به همانگونه ایکه مأمور شدی ثابت قدم باش؛ (هم تو و هم) آنهایيکه با تو (به خدا) رو آورده اند .و سركشى
مکنيد ،حقا كه او به آنچه ميکنيد بيناست.

﴿ ﴾١١٣ولا ت ْركنُوا اِلى الَّ ِذين ظل ُموا فتم َّس ُك ُم النَّا ُر وما ل ُكم ِّمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ِم ْن اَ ْو لِياء ثُ َّم لا تُنص ُرون
و به ستمگاران ميل نورزید (یعنى ایشانرا تکيهگاه خود نسازید) ،زیرا (با این كار) آتش شما را ميگيرد ،و برای
شما جز خدا حاميانى نيست ،و درین حال به شم كمک نميشود.

الس ِّيئ ِ
الصلاة طرف ِي النَّهارِ و ُزلفًا ِّمن اللَّ ْي ِل ۛ ا ِ َّن ا ْلحسن ِ
ات ۛ َٰذلِك ِذكْرىَٰ
﴿ ﴾١١٤واَقِ ِم َّ
ات ُي ْذ ِه ْبن َّ
لِل َّذا ِكرِين
و نماز را در دو طرف روز و اوایل شب برپا دار .بيگمان حسنات سيئات را ميزداید .این پندیست به مردم پند

نيوش.

اصبِ ْر فاِ َّن اللَّه لا يُ ِضي ُع اَ ْجر ا ْل ُم ْح ِسنِين
﴿ ﴾١١٥و ْ

و صبر كن ،حقا كه خداوند مزد نيکوكاران را ضایع نميکند.

﴿ ﴾١١٦فل ْولا كان ِمن ا ْل ُق ُر ِ
ض اِلَّا قلِي ًلا ِّم َّم ْن
ون ِمن ق ْبلِ ُك ْم اُولُو ب ِق َّي ٍة ي ْنه ْون عنِ ا ْلفسا ِد فِي ا ْلاَ ْر ِ
اَنج ْينا ِم ْن ُه ْم ۛ واتَّبع الَّ ِذين ظل ُموا ما اُ ْت ِرفُوا فِي ِه وكانُوا ُم ْجر ِِمين
پس چرا در قرنهای پيش از شما مردم خيرمندی نبودند كه از (گسترش) فساد در (روی) زمين جلوگيری

ميکردند ،مگر تعداد قليلى از ایشان كه آنها را نجات دادیم .و ستمگاران براهى رفتند كه غرق تن پروری شدند و
گنهکار بودند.

﴿ ﴾١١٧وما كان ربُّك لِ ُي ْهلِك ا ْلقُرىَٰ بِ ُظ ْل ٍم واَ ْهلُها ُم ْصلِ ُحون

و چنين نيست كه پروردگارت آبادیها را به ستم نابود سازد ،در حاليکه اهل آن در صدد اصالح باشند.

﴿ ﴾١١٨ول ْو شاء ربُّك لجعل ال َّناس اُ َّم ًة و ِاحد ًة ۛ ولا يزالُون ُمخْ تلِ ِفين

و اگر پروردگارت ميخواست ،مردم را امتى واحد ميگردانيد .ولى ایشان همواره در اختالفند.

﴿ ﴾١١٩اِلَّا من َّر ِحم ربُّك ۛ و لِ َٰذلِك خلق ُه ْم ۛ وت َّم ْت كلِم ُة ربِّك لا َ ْملاَ َّن جه َّنم ِمن ا ْل ِج َّن ِة
س اَ ْجم ِعين
والنَّا ِ

جز كسانيکه خداوند بر آنها رحم كند .و بهمين (مقصد) ایشانرا آفرید ،و حکم پروردگارت قطعيت یافت كه «
دوزخ را از مجموعهای از جن و انس پر ميکنيم» .

ُص عل ْيك ِم ْن اَنبا ِء ال ُّر ُس ِل ما نُث ِّب ُت بِ ِه فُؤادك ۛ وجاءك فِي َٰه ِذ ِه ا ْلح ُّق وم ْو ِعظ ٌة
﴿ ﴾١٢٠و ُك ًّلا نَّق ُّ
و ِذكْرىَٰ لِ ْل ُم ْؤ ِمنِين

هر چيزی را كه ما بتو از احوال پيامبران بيان ميکنيم ،با آن قلبت را قوت ميبخشيم .و در این (داستانها) برای تو

(سخن) حق آمده است ،و پندی و یادبودی برای مؤمنان.

﴿ ﴾١٢١وقُل لِّلَّ ِذين لا يُ ْؤ ِم ُنون ا ْعملُوا عل َٰى مكانتِ ُك ْم اِنَّا ع ِاملُون

و به آنهایى كه ایمان نمى آرند بگو « :هر چه ميتوانيد بکنيد ،ما نيز (آنچه ميتوانيم) انجام خواهيم داد» .

﴿ ﴾١٢٢وانت ِظ ُروا اِنَّا ُمنت ِظ ُرون

انتظار بکشيد ،ما (نيز) منتظریم.

السماو ِ
ض و اِل ْي ِه يُ ْرج ُع ا ْلاَ ْم ُر ُكلُّ ُه فا ْع ُب ْد ُه وتو َّك ْل عل ْي ِه ۛ وما ربُّك
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٢٣و لِلَّ ِه غ ْي ُب َّ
بِغافِ ٍل ع َّما ت ْعملُون

(اسرار) غيب آسمانها و زمين از آن خداست ،و همه كارها به او ارجاع ميشوند .پس او را پرستش كن و بر او

توكل نما .و از آنچه ميکنيد پروردگارت بيخبر نيست.
==================================================================

( )۱۲سوره یوسف:
این سوره مکى و دارای ( )۱۱۱آیه بوده و یوسف (نام یکى از پيغمبران) ميباشد ،بخاطر ذكر داستان یوسف
به این نام ناميده شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

ات ا ْل ِكت ِ
اب ا ْل ُمبِينِ
﴿ ﴾١الر ۛ تِ ْلك اي ُ

الر .این آیات كتاب آشکار است.

﴿ ﴾٢اِنَّا اَنز ْلنا ُه قُ ْرا ًنا عر بِ ًّيا لَّعلَّ ُك ْم ت ْع ِقلُون

حقا كه ما آنرا قرآنى عربى نازل كردیم تا باشد كه شما درک كنيد.

ص بِما اَ ْوح ْينا اِل ْيك َٰهذا ا ْل ُق ْران و اِن كُنت ِمن ق ْبلِ ِه ل ِمن
ُص عل ْيك اَ ْحسن ا ْلقص ِ
﴿ ﴾٣ن ْح ُن نق ُّ
ا ْلغافِلِين
ما به تو بهترین قصه ها را قصه ميکنيم كه اینکه بتو این قرآن را وحى كردیم ،هرچند پيش ازین از غافالن

بودی.

﴿ ﴾٤ا ِ ْذ قال يُو ُس ُف لِاَبِي ِه يا اَب ِت اِنِّي راَ ْي ُت اَحد عشر ك ْوك ًبا والشَّ ْمس وا ْلقمر راَ ْي ُت ُه ْم لِي
س ِ
اج ِدين

به یاد آر هنگامى را كه یوسف به پدرش گفت « :ای پدرم ،من یازده ستاره و خورشيد و ماه را (به خواب) دیدم

كه بمن سجده ميکنند» .

ص ُر ْؤياك عل َٰى اِخْ و تِك في ِكي ُدوا لك ك ْيدًا ۛ ا ِ َّن الشَّ ْيطان لِ ْل ِانس ِان ع ُد ٌّو
﴿ ﴾٥قال يا ُبن َّي لا ت ْق ُص ْ
ين
ُّمبِ ٌ
(یعقوب) گفت « :ای پسركم ،رؤیای خود را به برادرانت قصه مکن ،مبادا برای تو دسيسهای بسازند .حقا كه
شيطان برای انسان دشمنى است آشکار» .

﴿ ﴾٦وك َٰذلِك ي ْجتبِيك ربُّك و ُيعلِّ ُمك ِمن تاْوِي ِل ا ْلاَحا ِد ِ
يث و ُيتِ ُّم ن ِ ْعمت ُه عل ْيك وعل َٰى ا ِل ي ْعقُوب
كما اَت َّمها عل َٰى اَبو ْيك ِمن ق ْب ُل ا ِ ْبرا ِهيم و ا ِ ْسحاق ۛ ا ِ َّن ربَّك علِي ٌم ح ِكي ٌم

و بدین ترتيب پروردگارت ترا برميگزیند ،و از تعبير خوابها (و حوادث) به تو مى آموزد ،و نعمت خویشرا بر تو و
بر آل یعقوب تمام ميکند ،مثليکه آنرا پيش ازین بر پدرانت ابراهيم و اسحق تمام كرد .حقا كه پروردگارت دانا
(و) باحکمت است.

ات لِّل َّساُِلِين
وسف و اِخْ و تِ ِه اي ٌ
﴿ ﴾٧لَّق ْد كان فِي يُ ُ

واقعاً در (داستان) یوسف و برادرانش نشانه هایى است برای جویندگان (حق).

وس ُف واَ ُخو ُه اَح ُّب اِل َٰى اَبِينا ِم َّنا ون ْح ُن ُع ْصب ٌة ا ِ َّن اَبانا ل ِفي ضل ٍ
ال ُّمبِينٍ
﴿ ﴾٨ا ِ ْذ قالُوا ل ُي ُ

بياد آر وقتى را كه (برادران) گفتند « :براستى كه یوسف و برادر (سکه) او نزد پدر ما از ما محبوب تر اند ،در

حاليکه ما نيرومندیم .بيگمان كه پدر ما در خطای آشکار است» .

وسف اَ ِو ا ْطر ُحو ُه اَ ْر ًضا يخْ ُل ل ُك ْم و ْج ُه اَبِي ُك ْم وت ُكونُوا ِمن ب ْع ِد ِه ق ْو ًما صالِ ِحين
﴿ ﴾٩ا ْق ُتلُوا يُ ُ

یوسف را بکشيد یا او را به سرزمينى (نامعلوم) بيفگنيد ،تا توجه پدر شما (تنها) به شما بماند ،و بعد از وی
گروهى صالح باشيد.

الس َّيار ِة اِن كُن ُت ْم
ض َّ
﴿ ﴾١٠قال قاُ ِ ٌل ِّم ْن ُه ْم لا ت ْق ُتلُوا يُ ُ
وسف واَ ْلقُو ُه فِي غياب ِت ا ْل ُج ِّب ي ْلت ِق ْط ُه ب ْع ُ
ف ِاعلِين
یکى از آنها گفت « :یوسف را مکشيد .اگر كاری ميخواهيد بکنيد ،او را در قعر چاهى بيفگنيد ،تا (یکى) از
رهگذران او را بگيرد» .

وسف و اِنَّا ل ُه لن ِ
اص ُحون
﴿ ﴾١١قالُوا يا اَبانا ما لك لا تاْم َّنا عل َٰى يُ ُ

گفتند « :ای پدر ما ،ترا چه شده كه بر یوسف ما را امين نمى دانى ،در حاليکه ما واقعاً خيرخواه اویيم؟ »

﴿ ﴾١٢اَ ْر ِس ْل ُه معنا غدًا ي ْرت ْع وي ْلع ْب و اِنَّا ل ُه لحافِ ُظون

او را با ما فردا بفرست تا دمى بياساید و بازی كند ،و بيگمان ما بر او نگهبانيم.

اف اَن ياْكُل ُه ال ِّذُ ُْب واَن ُت ْم ع ْن ُه غافِلُون
﴿ ﴾١٣قال اِنِّي لي ْح ُزنُنِي اَن ت ْذه ُبوا بِ ِه واَخ ُ

(یعقوب) گفت « :واقعاً مرا اندوهگين ميسازد كه او را از پيش من ببرید .و هراس دارم مبادا در هنگاميکه متوجه
او نباشيد او را گرگ بخورد» .

﴿ ﴾١٤قالُوا لئِ ْن اَكل ُه ال ِّذُ ُْب ون ْح ُن ُع ْصب ٌة اِنَّا ا ِذًا لَّخ ِاس ُرون

گفتند « :اگر او را گرگ بخورد در حاليکه ما نيرومندیم ،حقا كه در آن صورت زیانکار خواهيم بود» .

﴿ ﴾١٥فل َّما ذه ُبوا بِ ِه واَ ْجم ُعوا اَن ي ْجعلُو ُه فِي غياب ِت ا ْل ُج ِّب ۛ واَ ْوح ْينا اِل ْي ِه ل ُتن ِّبئنَّ ُهم بِاَ ْم ِر ِه ْم َٰهذا
و ُه ْم لا يشْ ُع ُرون

پس چون یوسف را بردند و اتفاق كردند تا او را در قعر چاهى بيفگنند ،به وی وحى كردیم « :یقيناً (روزی)

ایشان را به این كار شان آگاه ميگردانى ،در حاليکه آنها (ترا) نشناسند» .

﴿ ﴾١٦وجاءُوا اَبا ُه ْم ِعشا ًء ي ْب ُكون

و شبانگاه گریه كنان نزد پدر خود آمدند.

وسف ِعند مت ِاعنا فاَكل ُه ال ِّذُ ُْب ۛ وما اَنت بِ ُم ْؤ ِمنٍ لَّنا
﴿ ﴾١٧قالُوا يا اَبانا اِنَّا ذه ْبنا ن ْستبِ ُق وتركْنا ُي ُ
ول ْو ُك َّنا صا ِدقِين
گفتند « :ای پدر ما ،حقيقت اینست كه ما رفتيم (با هم) مسابقه ميکردیم ،و یوسف را نزد كاالهای خود
گذاشتيم .پس گرگ او را خورد .ولى تو (سخن) ما را باور نميکنى ،اگرچه ما راستگو (هم) باشيم» .

﴿ ﴾١٨وجاءُوا عل َٰى ق ِم ِ
يص ِه بِد ٍم ك ِذ ٍب ۛ قال ب ْل س َّول ْت ل ُك ْم اَنف ُُس ُك ْم اَ ْم ًرا ۛ فص ْب ٌر ج ِمي ٌل ۛواللَّ ُه
ا ْل ُم ْستعا ُن عل َٰى ما ت ِصفُون
و پيراهن او را با خون دروغينى (كه به آن آغشته بودند) آوردند .یعقوب گفت( « :نخير )،بلکه (هوای) نفس شما
برای شما این كار را آراسته است .پس كار من صبر جميل است .و خدا بر آنچه ميگویيد مددگار است» .

﴿ ﴾١٩وجاء ْت س َّيار ٌة فاَ ْرسلُوا وارِد ُه ْم فاَ ْدل َٰى د ْلو ُه ۛ قال يا ُبشْ رىَٰ َٰهذا ُغلا ٌم ۛ واَس ُّرو ُه
بِضاع ًة ۛواللَّ ُه علِي ٌم بِما ي ْعملُون

و كاروانى آمد ،آبدار خود را فرستادند ،او دلو خود را انداخت ،و گفت « :چه مژدهای! این نوجوانى است! » و او را

بحيث سرمایه ای پنهان داشتند ،و خداوند به آنچه ميکردند دانا است.

س درا ِهم م ْعدُود ٍة وكانُوا فِي ِه ِمن ال َّزا ِه ِدين
﴿ ﴾٢٠وشر ْو ُه بِثمنٍ بخْ ٍ

او را به بهایى ناچيز فروختند ،درهمى چند .و در مورد (فروختن) او بى اعتناء بودند.

﴿ ﴾٢١وقال الَّ ِذي اشْ ترا ُه ِمن ِّم ْصر لِا ْمراَت ِ ِه اَ ْكر ِِمي م ْثوا ُه عس َٰى اَن ينفعنا اَ ْو نتَّ ِخذ ُه ولدًا ۛوك َٰذلِك
ض و لِ ُنعلِّم ُه ِمن تاْوِي ِل ا ْلاَحا ِد ِ
يث ۛ واللَّ ُه غالِ ٌب عل َٰى اَ ْم ِر ِه ول َٰ ِك َّن اَكْثر
وسف فِي ا ْلا َ ْر ِ
م َّك َّنا لِ ُي ُ
س لا ي ْعل ُمون
النَّا ِ

و كسيکه او را از مصر خرید به همسر خود گفت « :مقام او را گرامى دار ،شاید او بما مفيد ثابت شود یا او را
فرزند بگيریم » .و بدینگونه یوسف (عليه السالم) را در (آن) سرزمين جایگزین ساختيم .تا به او تعبير خوابها (و
حوادث) را بياموزیم ،و خداوند بر كار خود غالب است ،و ليکن اكثر مردم نميدانند.

﴿ ﴾٢٢ول َّما بلغ اَشُ َّد ُه ات ْينا ُه ُح ْك ًما و ِع ْل ًما ۛ وك َٰذلِك ن ْجزِي ا ْل ُم ْح ِسنِين

و چون (یوسف) به حد بلوغ رسيد ،او را قدرت (داوری) و علم دادیم .و این چنين نيکوكاران را پاداش ميدهيم.

﴿ ﴾٢٣وراود ْت ُه الَّتِي ُهو فِي ب ْيتِها عن نَّ ْف ِس ِه وغلَّق ِت ا ْلاَ ْبواب وقال ْت ه ْيت لك ۛ قال معاذ
اللَّ ِه ۛاِنَّ ُه ربِّي اَ ْحسن م ْثواي ۛ اِنَّ ُه لا يُ ْفلِ ُح ال َّظالِ ُمون

و زنى كه یوسف در خانۀ او بود ،از او تمنای كامجویى كرد .و درها را بست و گفت « :پيش آی ،برای (كامجویى)

تو (آماده) ام( » .یوسف) گفت « :پناه (مى برم) به خدا .بيگمان شوهر تو صاحب (نعمت) من است .او مقام مرا
(درین خانه) گرامى ساخت .حقا كه ستمگاران رستگار نميشوند» .

َٰ
السوء
﴿ ﴾٢٤ولق ْد ه َّم ْت بِ ِه ۛ وه َّم بِها ل ْولا اَن َّراَىَٰ ُب ْرهان ربِّ ِه ۛ كذلِك لِن ْصرِف ع ْن ُه ُّ
وا ْلف ْحشاء ۛ اِنَّ ُه ِم ْن ِعبا ِدنا ا ْل ُمخْ ل ِصين

و آن زن از یوسف كام خواست .او نيز اگر دليل پروردگارش را نميدید از آن زن كام ميجست .اینچنين (كردیم)
تا از او بدی و فحشاء را دور سازیم .بيگمان او از بندگان مخلص ماست.

﴿ ﴾٢٥و ْاستبقا ا ْلباب وقد َّْت ق ِميص ُه ِمن ُدبُ ٍر واَ ْلفيا س ِّيدها لدى ا ْلب ِ
اب ۛ قال ْت ما جزاءُ م ْن اَراد
اب اَلِي ٌم
بِاَ ْهلِك ُسو ًءا اِلَّا اَن ُي ْسجن اَ ْو عذ ٌ

هر دو بسوی دروازه شتافتند( ،او) پيراهن یوسف را از پشت درید ،و شوهر آن زن را نزدیک دروازه یافتند( .زن)

گفت « :جزای كسيکه به خانوادۀ تو بدی بخواهد چيست؟ جز آنکه زندانى شود یا عذاب دردناک (ببيند)» .

يص ُه قُ َّد ِمن قُ ُبلٍ
﴿ ﴾٢٦قال ِهي راود ْتنِي عن نَّ ْف ِسي ۛ وش ِهد شا ِه ٌد ِّم ْن اَ ْهلِها اِن كان ق ِم ُ
فصدق ْت و ُهو ِمن ا ْلكا ِذبِين

(یوسف) گفت « :این او بود كه مرا به كامجویى فراخواند » .و گواهى از كسانِ آن زن گواهى داد (بر اینکه) « :اگر
پيراهن او از پيش دریده شده است ،پس زن راست ميگوید ،و یوسف از دروغگویان است» .

الصا ِدقِين
يص ُه قُ َّد ِمن ُد ُب ٍر فكذب ْت و ُهو ِمن َّ
﴿ ﴾٢٧و اِن كان ق ِم ُ

ولى اگر پيراهن او از پشت دریده شده است ،پس آن زن دروغ گفته است ،و یوسف از راستگویان است.

﴿ ﴾٢٨فل َّما راَىَٰ ق ِميص ُه قُ َّد ِمن ُد ُب ٍر قال اِنَّ ُه ِمن ك ْي ِدك َُّن ۛ ا ِ َّن ك ْيدك َُّن ع ِظي ٌم

و چون (عزیز) پيراهن او را دید كه از پشت دریده شده است ،گفت « :بيگمان این كار را از مکر و افسون شما
(زنان) است .و بيگمان مکر و افسون شما بزرگ (و خطرناک) است» .

ِض ع ْن َٰهذا ۛ و ْاست ْغ ِفرِي لِذنبِ ِك ۛ اِن َِّك ك ِ
ُنت ِمن ا ْلخ ِاطئِين
﴿ ﴾٢٩يُ ُ
وس ُف اَ ْعر ْ

یوسف ،ازین (ماجرا) در گذر! و تو (هم ای زن) برای گناهت آمرزش بخواه ،تو واقعاً از خطاكاران بوده یى.

﴿ ﴾٣٠وقال نِ ْسو ٌة فِي ا ْلم ِدين ِة ا ْمراَ ُت ا ْلعزِي ِز تُرا ِو ُد فتاها عن نَّ ْف ِس ِه ۛ ق ْد شغفها ُح ًّبا ۛ اِنَّا لنراها
فِي ضل ٍ
ال ُّمبِينٍ

گروهى از زنان در شهر گفتند « :زن عزیز از غالمش كام ميجوید .براستى (عشق این جوان) به اعماق دل او راه
یافته است .بيگمان ما او را در گمراهى آشکار ميبينيم» .

﴿ ﴾٣١فل َّما س ِمع ْت بِم ْك ِر ِه َّن اَ ْرسل ْت اِل ْي ِه َّن واَ ْعتد ْت ل ُه َّن ُمتَّكا ً وات ْت ُك َّل و ِاحد ٍة ِّم ْن ُه َّن ِس ِّكي ًنا
وقال ِت اخْ ُر ْج عل ْي ِه َّن ۛ فل َّما راَ ْين ُه اَكْب ْرن ُه وق َّط ْعن اَ ْي ِدي ُه َّن وقُ ْلن حاش لِلَّ ِه ما َٰهذا بش ًرا ا ِ ْن َٰهذا
ا ِ َّلا ملكٌ كرِي ٌم

چون (زن عزیز) از مکرشان آگاه شد ،ایشانرا دعوت كرد و برای شان تکيه گاهایى آماده ساخت (یعنى مهمانى
مجللى برپا نمود) .و (برای بریدن ميوه) به (دست) هر یکِ شان كاردی داد .و (به یوسف) گفت « :بر ایشان بيرون

آی! » پس چون او را دیدند ،او را ستودند ،و (در عالم حيرت) دستهای خود را بریدند .و گفتند « :پاک است
خدا ،این (جوان) بشر نيست .این نيست مگر فرشته ای نجيب» .

﴿ ﴾٣٢قال ْت ف َٰذلِ ُك َّن الَّ ِذي لُ ْم ُتنَّنِي فِي ِه ۛ ولق ْد راودتُّ ُه عن نَّ ْف ِس ِه ف ْاست ْعصم ۛ ولئِن لَّ ْم ي ْفع ْل ما
الص ِاغرِين
ا ُم ُر ُه ل ُي ْسجن َّن ولي ُكو ًنا ِّمن َّ

(زن عزیز) گفت « :این است آنکه مرا در مورد (عشق با) وی مالمت كرده بودید .من واقعاً برای كام گرفتن از او
(با وی) مراوده (برقرار) كردم ،ولى او خویشتنداری كرد .ولى اگر اكنون از آنچه به او دستور ميدهم اباء ورزد،
البته به زندان خواهد افتاد ،و مسلماً از زمرۀ مردم ذليل خواهد شد» .

الس ْج ُن اَح ُّب اِل َّي ِم َّما ي ْد ُعوننِي اِل ْي ِه ۛ و ا ِ َّلا ت ْصر ِْف عنِّي ك ْيد ُه َّن اَ ْص ُب اِل ْي ِه َّن
﴿ ﴾٣٣قال ر ِّب ِّ
واَكُن ِّمن ا ْلجا ِهلِين

(یوسف) گفت « :پرورگار من! زندان نسبت به آنچه مرا به آن فرا ميخوانند برایم خوش آیندتر است .و اگر از من

دسيسه این زنان را دفع نکنى ،به ایشان شيفته ميشود و از جاهالن ميگردم» .

الس ِمي ُع ا ْلعلِي ُم
﴿ ﴾٣٤ف ْاستجاب ل ُه ربُّ ُه فصرف ع ْن ُه ك ْيد ُه َّن ۛ اِنَّ ُه ُهو َّ

درین حال پروردگارش (دعای) او را اجابت كرد ،و دسيسه ایشانرا از او دفع نمود .حقا كه هموست شنوا (و) دانا.

﴿ ﴾٣٥ثُ َّم بدا ل ُهم ِّمن ب ْع ِد ما راَ ُوا ا ْلاي ِ
ات لي ْس ُج ُننَّ ُه حتَّ َٰى ِحينٍ

سپس ،بعد از اینکه نشانه هایى را (از پاكى یوسف) دیدند( ،با آن هم) بخاطر ایشان آمد [كه] (بهتر است) او را تا

مدتى زندانى كنند.

الس ْجن فتي ِان ۛ قال اَح ُد ُهما اِنِّي اَرانِي اَ ْع ِص ُر خ ْم ًرا ۛ وقال ا ْلاخ ُر اِنِّي اَرانِي
﴿ ﴾٣٦ودخل مع ُه ِّ
اَ ْح ِم ُل ف ْوق راْ ِسي ُخ ْب ًزا تاْ ُك ُل ال َّط ْي ُر ِم ْن ُه ۛ ن ِّب ْئنا بِتاْوِيلِ ِه ۛ اِنَّا نراك ِمن ا ْل ُم ْح ِسنِين

و با او ،در زندان دو جوان داخل شدند .یکى از ایشان گفت « :خود را در خواب ميبينم كه (انگور را برای) شراب

ميفشارم » .و آن دیگر گفت « :خود را (در خواب) ميبينم كه به سرم نان ميبرم و مرغان از آن ميخورند .ما را از
تعبير آن آگاه ساز .ما ترا واقعاً از نيکوكاران مى بينيم» .

﴿ ﴾٣٧قال لا ياْتِي ُكما طعا ٌم تُ ْرزقانِ ِه ا ِ َّلا ن َّباْتُ ُكما بِتاْوِيلِ ِه ق ْبل اَن ياْتِي ُكما ۛ َٰذلِ ُكما ِم َّما علَّمنِي
ْت ِملَّة ق ْو ٍم َّلا ُي ْؤ ِم ُنون بِاللَّ ِه و ُهم بِا ْلا ِخر ِة ُه ْم كافِ ُرون
ربِّي ۛ اِنِّي ترك ُ
(یوسف) گفت « :برای شما طعاميکه (جيره) داده ميشود نمى آید ،مگر اینکه پيش از آن من از تعبير آن

(خوابها) شما را آگاه سازم( .این) از چيزهایى است كه خداوند بمن آموخته است .بيگمان من كيش گروهى را
ترک گفتم كه به خدا ایمان نمى آرند ،و ایشان به آخرت كافرند (یعنى از قيامت انکار دارند)» .

﴿ ﴾٣٨واتَّب ْع ُت ِملَّة اباُِي ا ِ ْبرا ِهيم و ا ِ ْسحاق وي ْعقُوب ۛ ما كان لنا اَن نُّشْ رِك بِاللَّ ِه ِمن ش ْي ٍء ۛ َٰذلِك
س لا يشْ ُك ُرون
س ول َٰ ِك َّن اَكْثر النَّا ِ
ِمن ف ْض ِل اللَّ ِه عل ْينا وعلى النَّا ِ
و كيش پدران خود ،ابراهيم ،اسحق و یعقوب را پيروی كردم .برای ما (روا) نيست كه به خدا چيزی را انباز
گيریم .این از فضل خدا بر ما و بر مردم است .و ليکن اكثر مردم ناسپاس اند.

﴿ ﴾٣٩يا ص ِ
اب ُّمتف ِّرقُون خ ْي ٌر اَ ِم اللَّ ُه ا ْلو ِاح ُد ا ْلق َّها ُر
احب ِي ِّ
الس ْجنِ اَاَ ْرب ٌ

ای دو یار هم زندان من ،آیا معبودان متعدد بهتر اند یا خدای واحد (و) بسيار غالب؟

﴿ ﴾٤٠ما ت ْع ُبدُون ِمن ُدو نِ ِه ا ِ َّلا اَ ْسما ًء س َّم ْي ُت ُموها اَن ُت ْم وابا ُؤكُم َّما اَنزل اللَّ ُه بِها ِمن ُس ْلط ٍان ۛ ا ِ ِن
َٰ
س لا ي ْعل ُمون
ِّين ا ْلق ِّي ُم ول َٰ ِك َّن اَكْثر النَّا ِ
ا ْل ُح ْك ُم اِلَّا لِلَّ ِه ۛ اَمر اَلَّا ت ْع ُب ُدوا اِلَّا اِيَّا ُه ۛ ذلِك الد ُ

شما غيرِ خدا نمى پرستيد مگر اسمهای (بى مسمایى) را كه شما و پدران شما بر آنها نام (خدا را) گذاشته اید.

خداوند بر آنها هيچ دليلى نفرستاده است .نيست حکم مگر از جانب خدا .حکم كرده است كه جز او كسى دیگر
را نپرستيد .اینست آیين واقعى و ليکن اكثر مردم نميدانند.

﴿ ﴾٤١يا ص ِ
الس ْجنِ اَ َّما اَح ُدكُما في ْس ِقي ربَّ ُه خ ْم ًرا ۛ واَ َّما ا ْلاخ ُر ف ُي ْصل ُب فتاْ ُك ُل ال َّط ْي ُر ِمن
احب ِي ِّ
َّراْ ِس ِه ۛ ق ُِضي ا ْلاَ ْم ُر الَّ ِذي فِي ِه ت ْست ْفتِي ِان

ای دو دوست هم زندان من! اما یکى از شما (آزاد ميشود و) به بادارش شراب مينوشاند .و اما آندیگر ،بدار آویخته
ميشود و مرغان از سر او ميخورند .در موضوعى كه سوال ميکنيد ،چنين حکم شده است.

اج ِّم ْن ُهما ا ْذ ُك ْر نِي ِعند ربِّك فاَنسا ُه الشَّ ْيطا ُن ِذكْر ربِّ ِه فلبِث فِي
﴿ ﴾٤٢وقال لِلَّ ِذي ظ َّن اَنَّ ُه ن ٍ
الس ْجنِ بِ ْضع ِسنِين
ِّ

و یوسف به یکى از آن دوتن كه مى پنداشت آزاد ميشود ،گفت « :مرا نزد بادارت یاد كن » .اما شيطان یاد یوسف
را نزد بادارش از خاطر او برد ،و یوسف چند سال در زندان باقى ماند.

اف وس ْبع ُسن ُبل ٍ
﴿ ﴾٤٣وقال ا ْلملِ ُك اِنِّي اَرىَٰ س ْبع بقر ٍ
ات ُخ ْض ٍر واُخر
ات ِسم ٍان ياْ ُكلُ ُه َّن س ْب ٌع ِعج ٌ
يابِس ٍ
ات ۛ يا اَيُّها ا ْلملاُ اَ ْف ُتو نِي فِي ُر ْؤياي اِن كُن ُت ْم لِل ُّر ْؤيا ت ْع ُب ُرون

پادشاه (مصر) گفت( « :در خواب) هفت گاو فربه را ميبينم كه هفت گاو الغر آنها را ميخورند ،و هفت خوشۀ سبزِ
(غله) و هفت خوشۀ خشک را .ای كالن شوندگان! حکم خوابم را روشن كنيد ،اگر خواب را تعبير كرده ميتوانيد.

»

﴿ ﴾٤٤قالُوا اَ ْضغ ُ
اث اَ ْحلا ٍم ۛ وما ن ْح ُن بِتاْوِي ِل ا ْلاَ ْحلا ِم بِعالِ ِمين

گفتند « :خواب های پریشان است .و ما به تعبير خوابهای پریشان آگاهى نداریم» .

﴿ ﴾٤٥وقال الَّ ِذي نجا ِم ْن ُهما وا َّدكر ب ْعد اُ َّم ٍة اَنا اُن ِّب ُئ ُكم بِتاْوِيلِ ِه فاَ ْر ِسلُ ِ
ون

یکى از آن دو نفر كه (از محبس) نجات یافته بود و بعد از مدتى (یوسف را) به یاد آورد( ،به پادشاه) گفت « :من

شما را به تعبير این خواب خبر ميدهم ،پس مرا (نزد یوسف) بفرستيد» .

اف وس ْب ِع ُسن ُبل ٍ
ِّيق اَ ْفتِنا فِي س ْب ِع بقر ٍ
ات
ات ِسم ٍان ياْ ُكلُ ُه َّن س ْب ٌع ِعج ٌ
وس ُف اَيُّها ِّ
الصد ُ
﴿ ﴾٤٦يُ ُ
ُخ ْض ٍر واُخر يابِس ٍ
س لعلَّ ُه ْم ي ْعل ُمون
ات لَّعلِّي اَ ْر ِج ُع اِلى النَّا ِ

یوسف ،ای مرد راستگوی! برای ما تعبير (رؤیای) هفت گاو فربه كه آنها را هفت گاو الغر ميخورند و هفت خوشۀ
سبز و (هفت) خوشۀ دیگر خشکيده را بگو .شاید من بسوی این مردم برگردم تا ایشان بدانند.

﴿ ﴾٤٧قال ت ْزر ُعون س ْبع ِسنِين داَ ًبا فما حصدتُّ ْم فذ ُرو ُه فِي ُسن ُبلِ ِه اِلَّا قلِي ًلا ِّم َّما تاْ ُكلُون

(یوسف) گفت « :هفت سال (پياپى) طبق معمول زراعت ميکنيد .پس آنچه را درو ميکنيد در خوشۀ آن بگذارید،
مگر اندكى از آنرا كه ميخورید» .

﴿ ﴾٤٨ثُ َّم ياْتِي ِمن ب ْع ِد َٰذلِك س ْب ٌع ِشدا ٌد ياْ ُك ْلن ما ق َّد ْم ُت ْم ل ُه َّن اِلَّا قلِي ًلا ِّم َّما تُ ْح ِص ُنون

باز بعد از آن ،هفت سال سخت (خشکى و قحطى) مى آید ،كه آنچه را برای ایشان از پيش ذخيره كرده بودید

ميخورند ،مگر اندكى از آنچه كه (برای تخم) نگهميدارید.

﴿ ﴾٤٩ثُ َّم ياْتِي ِمن ب ْع ِد َٰذلِك عا ٌم فِي ِه يُغ ُ
اس وفِي ِه ي ْع ِص ُرون
اث النَّ ُ

بعد از آن ،سالى مى آید كه در آن برای مردم باران فراوانى ميشود ،و در آن (انگور و دیگر دانه ها را) مى فشرند

(و از آن آب مى كشند).

﴿ ﴾٥٠وقال ا ْلملِ ُك ا ُْتُو نِي بِ ِه ۛ فل َّما جاء ُه ال َّر ُسولُ قال ا ْر ِج ْع اِل َٰى ربِّك ف ْاساَ ْل ُه ما با ُل النِّ ْسو ِة
ال َّلاتِي ق َّط ْعن اَ ْي ِدي ُه َّن ۛ ا ِ َّن ربِّي بِك ْي ِد ِه َّن علِي ٌم

پادشاه گفت « :او را نزد من بياورید » .اما (یوسف) هنگامى كه فرستاده نزد او آمد ،گفت « :نزد بادارت باز گرد ،و
از او بپرس :و موقف زنانى كه دستهای خود را بریدند چيست؟ بيگمان خداوند من از مکر ایشان آگاه است» .

وسف عن نَّ ْف ِس ِه ۛ قُ ْلن حاش لِلَّ ِه ما علِ ْمنا عل ْي ِه ِمن
﴿ ﴾٥١قال ما خ ْط ُب ُك َّن ا ِ ْذ راودت َُّّن يُ ُ
الصا ِدقِين
ُسو ٍء ۛقال ِت ا ْمراَ ُت ا ْلعزِي ِز ا ْلان ح ْصحص ا ْلح ُّق اَنا راودتُّ ُه عن نَّ ْف ِس ِه و اِنَّ ُه ل ِمن َّ

(پادشاه به زنان) گفت « :هنگاميکه ميخواستيد از یوسف كام بگيرید ،موقف شما چه بود؟ » گفتند « :پاک است
خدا ،ما در او (یعنى یوسف) از بدی (چيزی) نيافتيم » .زن عزیز گفت « :حاال حق آشکار شد ،من با او برای كام

گرفتن مراوده (برقرار) كردم ،و او واقعاً از راستکاران است» .

﴿َٰ ﴾٥٢ذلِك لِي ْعلم اَنِّي ل ْم اَ ُخ ْن ُه بِا ْلغ ْي ِب واَ َّن اللَّه لا ي ْه ِدي ك ْيد ا ْلخاُِنِين

این را (گفتم) تا بداند كه من در غيابش به او خيانت نکرده ام ،و خداوند هرگز نيرنگ خاینان را رهبری نميکند.

============================================================

============================================================
السو ِء اِلَّا ما ر ِحم ربِّي ۛ ا ِ َّن ربِّي غفُو ٌر َّر ِحي ٌم
﴿ ﴾٥٣وما اُب ِّر ُئ ن ْف ِسي ۛ ا ِ َّن النَّ ْفس لاَ َّمار ٌة بِ ُّ

و خویشتن را هرگز تبرئه نميکنم ،كه نفس (سركش انسان را) یقيناً به بدی امر ميکند ،مگر كسى كه پروردگارم

(بر او) رحم كند .بيگمان پروردگار من آمرزنده (و) مهربان است.

ين
ين اَ ِم ٌ
﴿ ﴾٥٤وقال ا ْلملِ ُك ا ُْ ُتو نِي بِ ِه اَ ْستخْ لِ ْص ُه لِن ْف ِسي ۛ فل َّما كلَّم ُه قال اِنَّك ا ْلي ْوم لد ْينا م ِك ٌ

پادشاه گفت « :او را نزد من بياورید ،تا او را خاص به (خدمت) خویش بگمارم .پس چون (پادشاه) به او سخن زد،
(برایش) گفت « :بيگمان امروز تو نزد ما دارای مقامى واال و اعتمادی (كامل) ميباشى» .

ض ۛ اِنِّي ح ِفي ٌظ علِي ٌم
اجع ْلنِي عل َٰى خزاُِنِ ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٥٥قال ْ

(یوسف) گفت « :مرا بر خزانه های این سرزمين بگمار .بيگمان من محافظت كنندۀ آگاهى هستم» .

َٰ
يب بِر ْحمتِنا من نَّشاءُ ۛولا
وسف فِي ا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾٥٦وكذلِك م َّك َّنا لِ ُي ُ
ض يتب َّواُ ِم ْنها ح ْي ُث يشاءُ ۛ نُ ِص ُ
نُ ِضي ُع اَ ْجر ا ْل ُم ْح ِسنِين

و بدینگونه ما به یوسف در سرزمين (مصر) مکنت (و مقام) دادیم .به هر جایيکه در آن جایگزین ميشد ،بهرگونه

ایکه ميخواست (تصرف ميکرد) .رحمت خود را به هر كس كه بخواهيم نصيب ميکنيم و مزد نيکوكاران را ضایع
نمى گردانيم.

﴿ ﴾٥٧ولا َ ْج ُر ا ْلا ِخر ِة خ ْي ٌر لِّلَّ ِذين ام ُنوا وكانُوا يتَّقُون

بيگمان برای آنانيکه ایمان آوردند و پرهيزگاری ورزیدند ،مزد آخرت بهتر است.

وسف فدخلُوا عل ْي ِه فعرف ُه ْم و ُه ْم ل ُه ُم ِ
نك ُرون
﴿ ﴾٥٨وجاء اِخْ و ُة يُ ُ

برادران یوسف (به مصر) آمدند ،و بر او وارد شدند( .یوسف) ایشانرا شناخت ،ولى آنها او را نشناختند.

﴿ ﴾٥٩ول َّما ج َّهز ُهم بِجهازِ ِه ْم قال ا ُْتُو نِي بِاَ ٍخ لَّ ُكم ِّم ْن اَبِي ُك ْم ۛ اَلا تر ْون اَنِّي اُوفِي ا ْلك ْيل واَنا
خ ْي ُر ا ْل ُمنزِلِين

هنگاميکه (یوسف) ایشانرا به بارهای شان مجهز ساخت ،گفت « :برادری را كه از پدر شما است (نيز) نزد من
بياورید .آیا نمى بينيد كه من پيمانه را كامل ميدهم و من بهترین ميزبانانم؟ »

﴿ ﴾٦٠ف ِان لَّ ْم تاْتُو نِي بِ ِه فلا ك ْيل ل ُك ْم ِعن ِدي ولا ت ْقربُ ِ
ون

و اگر او را پيش من نياورید ،پس برای شما به نزد من پيمانهای (از غله) نخواهد بود ،و بمن نزدیک نشوید.

﴿ ﴾٦١قالُوا س ُنرا ِو ُد ع ْن ُه اَبا ُه و اِنَّا لف ِاعلُون

گفتند « :ما دربارۀ او با پدرش صحبت خواهيم كرد .و ما البته (این كار را) انجام دادنى هستيم» .

اجعلُوا بِضاعت ُه ْم فِي رِحالِ ِه ْم لعلَّ ُه ْم ي ْع ِرفُونها اِذا انقل ُبوا اِل َٰى اَ ْهلِ ِه ْم لعلَّ ُه ْم
﴿ ﴾٦٢وقال لِ ِف ْتيانِ ِه ْ
ي ْر ِج ُعون

وی به كارمندان خود گفت « :مال (یعنى قيمت غلۀ) شان را در بارهای شان بگذارید ،تا چون بسوی خانواده
خویش بازگردند از آن خبر شوند .تا باشد كه ایشان باز آیند» .

﴿ ﴾٦٣فل َّما رج ُعوا اِل َٰى اَبِي ِه ْم قالُوا يا اَبانا ُمنِع ِمنَّا ا ْلك ْي ُل فاَ ْر ِس ْل معنا اَخانا ن ْكت ْل و اِنَّا ل ُه لحافِ ُظون

چون نزد پدر خود باز گشتند ،گفتند « :ای پدر ما ،از ما پيمانه (یعنى دادنِ غله) منع شده است (مگر اینکه برادر
خود را با خود ببریم) .پس برادر ما را با ما بفرست ،تا پيمانه بگيریم (یعنى غله بدست آریم) .و ما واقعاً او را

نگهبانيم» .

﴿ ﴾٦٤قال ه ْل ام ُن ُك ْم عل ْي ِه اِلَّا كما اَ ِمن ُت ُك ْم عل َٰى اَ ِخي ِه ِمن ق ْب ُل ۛ فاللَّ ُه خ ْي ٌر حافِ ًظا ۛ و ُهو اَ ْرح ُم
ال َّر ِاح ِمين

گفت « :آیا شما را به وی ایمن شمارم چنانچه شما را پيش ازین به برادرش (یوسف) ایمن شمردم؟ پس خداوند
بهترین نگهبان است ،و او مهربان ترینِ مهربانان است» .

﴿ ﴾٦٥ول َّما فت ُحوا متاع ُه ْم وج ُدوا بِضاعت ُه ْم ُر َّد ْت اِل ْي ِه ْم ۛ قالُوا يا اَبانا ما ن ْب ِغي ۛ َٰه ِذ ِه بِضاع ُتنا
ُر َّد ْت اِل ْينا ۛ ون ِمي ُر اَ ْهلنا ون ْحف ُظ اَخانا ون ْزدا ُد ك ْيل ب ِعي ٍر ۛ َٰذلِك ك ْي ٌل ي ِسي ٌر

و چون متاع خود را گشودند ،دریافتند آنچه برای خرید غله تأدیه كرده بودند به ایشان مسترد شده است ،گفتند:

« ای پدر ما ،آیا (بيش ازین) چه ميخواهيم؟! این است مال (یعنى قيمت غله) كه به ما مسترد شده است .و برای
خانواده خود غذا مى آوریم ،و برادر خود را نگهبانى ميکنيم ،و (بر غله خود) پيمانه یک اشتر را مى افزایيم( .و
گرفتن) این پيمانه آسان است» .

﴿ ﴾٦٦قال ل ْن اُ ْر ِسل ُه مع ُك ْم ح َّت َٰى تُ ْؤتُ ِ
ون م ْو ثِقًا ِّمن اللَّ ِه لتاْتُ َّننِي بِ ِه اِلَّا اَن ُيحاط بِ ُك ْم ۛ فل َّما ات ْو ُه
م ْو ثِق ُه ْم قال اللَّ ُه عل َٰى ما نقُولُ و ِكي ٌل

(یعقوب) گفت « :هرگز او را با شما نميفرستم تا بمن عهدی مؤكد بنام خدا بدهيد كه او را واقعاً بمن باز مى
آورید ،مگر اینکه محاصره شوید » .چون به او عهد مؤكد دادند ،گفت « :به آنچه ميگویيم خداوند وكيل (یعنى
گواه و نگهبان) است» .

اب و ِاح ٍد وا ْد ُخلُوا ِم ْن اَ ْبو ٍ
﴿ ﴾٦٧وقال يا بنِ َّي لا تد ُْخلُوا ِمن ب ٍ
اب ُّمتف ِّرق ٍة ۛ وما اُ ْغنِي عن ُكم ِّمن
اللَّ ِه ِمن ش ْي ٍء ۛ ا ِ ِن ا ْل ُح ْك ُم اِلَّا لِلَّ ِه ۛ عل ْي ِه تو َّك ْل ُت ۛ وعل ْي ِه ف ْليتو َّك ِل ا ْل ُمتو ِّكلُون
و (در هنگام حركت شان) گفت « :ای پسران من ،از یک دروازه وارده (شهر) نشوید ،و از دروازه های متفرق

داخل شوید .و با این هم از شما چيزی را از (قضای) خدا دفع كرده نميتوانم .حکم تنها از آن خدا است ،بر وی
توكل كردم ،و همه متوكالن باید بر او توكل ورزند» .

﴿ ﴾٦٨ول َّما دخلُوا ِم ْن ح ْي ُث اَمر ُه ْم اَبُو ُهم َّما كان يُ ْغنِي ع ْن ُهم ِّمن اللَّ ِه ِمن ش ْي ٍء ا ِ َّلا حاج ًة فِي
س لا ي ْعل ُمون
س ي ْعقُوب قضاها ۛ و اِنَّ ُه ل ُذو ِع ْل ٍم لِّما علَّ ْمنا ُه ول َٰ ِك َّن اَكْثر النَّا ِ
ن ْف ِ

و چون ایشان به گونه ایکه پدرشان به آنها امر كرده بود داخل (شهر) شدند ،این كار چيزی را (كه) از جانب خدا
به ایشان (تعيين شده بود) دفع كرده نميتوانست ،مگر حاجتى را كه در دل یعقوب بود برآورده ساخت .و او
بيگمان از علميکه به وی آموخته بودیم برخوردار بود ،مگر اكثر مردم نميدانند.

وسف اوىَٰ اِل ْي ِه اَخا ُه ۛ قال اِنِّي اَنا اَ ُخوك فلا ت ْبتئِ ْس بِما كانُوا ي ْعملُون
﴿ ﴾٦٩ول َّما دخلُوا عل َٰى يُ ُ
و چون بر یوسف وارد شدند ،برادر (سکه) خود را نزد خود جای داد ،و (برایش) گفت « :بيگمان من برادر تو

ميباشم ،پس [به] آنچه ایشان ميکردند اندوهگين مباش» .

السقاية فِي ر ْح ِل اَ ِخي ِه ثُ َّم اَ َّذن ُمؤ ِّذ ٌن اَيَّ ُتها ا ْل ِعي ُر اِنَّ ُك ْم لسارِقُون
﴿ ﴾٧٠فل َّما ج َّهز ُهم بِجهازِ ِه ْم جعل ِّ

پس چون ایشانرا به بارهای شان مجهز ساخت ،جام (آبى) را در بارِ برادرش نهاد .سپس ،آواز دهندهای آواز داد« :

ای كاروانيان ،بيگمان شما دزد هستيد! »

﴿ ﴾٧١قالُوا واَ ْقبلُوا عل ْي ِهم َّماذا ت ْف ِقدُون

(برادران یوسف) به ایشان روی آورده گفتند « :چه چيز را گم كرده اید؟ »

﴿ ﴾٧٢قالُوا ن ْف ِق ُد ُصواع ا ْلملِ ِك و لِمن جاء بِ ِه ِح ْم ُل ب ِعي ٍر واَنا بِ ِه ز ِعي ٌم

گفتند « :پيمانۀ پادشاه را گم كرده ایم ،و هر كسى كه آنرا بيآورد یک بار شتر (غله برایش مقرر شده) است ،و
من به آن ضامنم» .

ض وما ُك َّنا سارِقِين
﴿ ﴾٧٣قالُوا تاللَّ ِه لق ْد علِ ْم ُتم َّما ِج ْئنا لِ ُن ْف ِسد فِي ا ْلاَ ْر ِ

(برادران) گفتند « :سوگند به خدا ،شما ميدانيد كه ما نيامده ایم تا در زمين فساد نمایيم ،و هرگز دزد نبوده ایم.

»

﴿ ﴾٧٤قالُوا فما جزا ُؤ ُه اِن كُن ُت ْم كا ِذبِين

(كارمندان توزیع غله) گفتند « :اگر دروغگو باشيد ،جزای این (كار) چه خواهد بود؟ »

﴿ ﴾٧٥قالُوا جزا ُؤ ُه من ُو ِجد فِي ر ْحلِ ِه ف ُهو جزا ُؤ ُه ۛ ك َٰذلِك ن ْجزِي ال َّظالِ ِمين

گفتند « :جزای آن (این است) هر كسى كه در بار او (جام) یافت شود ،پس خود آن (شخص) جزای آن باشد،
ستمگاران را این چنين جزاء ميدهيم» .

َٰ
وسف ۛ ما
﴿ ﴾٧٦فبداَ بِاَ ْو ِعيتِ ِه ْم ق ْبل وِعا ِء اَ ِخي ِه ثُ َّم ْاستخْ رجها ِمن وِعا ِء اَ ِخي ِه ۛ كذلِك ِك ْدنا لِ ُي ُ
كان لِياْ ُخذ اَخا ُه فِي ِدينِ ا ْلملِ ِك اِلَّا اَن يشاء اللَّ ُه ۛ ن ْرف ُع درج ٍ
ات َّمن نَّشاءُ ۛ وف ْوق ُك ِّل ِذي
ِع ْل ٍم علِي ٌم

پس وی قبل از بار برادرش به (تالشى) بار آنها آغاز كرد .سپس آنرا از بار برادرش برآورد .بدینگونه برای یوسف

چاره سازی كردیم .او نميتوانست برادرش را (مطابق) به آیين پادشاه (مصر اسير) بگيرد ،مگر اینکه خداوند
بخواهد .درجات هر كسى را كه بخواهيم بلند ميگردانيم .و خداوند باالتر از هر صاحب علمى عالم است.

وس ُف فِي ن ْف ِس ِه ول ْم ُي ْب ِدها ل ُه ْم ۛ قال
﴿ ﴾٧٧قالُوا اِن ي ْسر ِْق فق ْد سرق اَ ٌخ لَّ ُه ِمن ق ْب ُل ۛ فاَس َّرها يُ ُ
اَن ُت ْم ش ٌّر َّمكا ًنا ۛ واللَّ ُه اَ ْعل ُم بِما ت ِصفُون

گفتند « :اگر او دزدی كرده است ،پس بيگمان برادریکه او پيش ازین داشت (نيز) دزدی كرده بود » .اما این را
یوسف در دلش نگهداشت ،و آنرا به ایشان آشکار نکرد .و (باخود) گفت « :شما در بدترین موقف قرار دارید ،و
خدا به (حقيقت) آنچه بيان ميکنيد آگاهتر است» .

﴿ ﴾٧٨قالُوا يا اَيُّها ا ْلعزِي ُز ا ِ َّن ل ُه اَ ًبا ش ْي ًخا كبِي ًرا ف ُخ ْذ اَحدنا مكان ُه ۛ اِنَّا نراك ِمن ا ْل ُم ْح ِسنِين
گفتند « :ای عزیز ،بيگمان او پدری بسيار سالخورده دارد ،پس یکى ما را بعوض او بگير .بيگمان ما ترا از
نيکوكاران مى بينيم» .

﴿ ﴾٧٩قال معاذ اللَّ ِه اَن نَّاْ ُخذ اِلَّا من وجدْنا متاعنا ِعند ُه اِنَّا اِذًا لَّظالِ ُمون

(یوسف) گفت « :پناه به خدا ازینکه جز همان كسى را بگيریم ،كه متاع خود را نزد او یافته ایم .در آنصورت ما
بيگمان از ستمگاران خواهيم بود» .

﴿ ﴾٨٠فل َّما ْاست ْياَ ُسوا ِم ْن ُه خل ُصوا ن ِج ًّيا ۛ قال كبِي ُر ُه ْم اَل ْم ت ْعل ُموا اَ َّن اَبا ُك ْم ق ْد اَخذ عل ْي ُكم َّم ْو ثِ ًقا
وسف ۛ فل ْن اَ ْبرح ا ْلاَ ْرض حتَّ َٰى ياْذن لِي اَبِي اَ ْو ي ْح ُكم اللَّ ُه
ِّمن اللَّ ِه و ِمن ق ْب ُل ما ف َّرطتُ ْم فِي يُ ُ
لِي ۛ و ُهو خ ْي ُر ا ْلحا ِك ِمين

پس چون برادران از وی مأیوس شدند ،در خلوت با هم مشوره كردند( .برادر) بزرگ شان گفت « :آیا نميدانيد كه
واقعاً پدر شما از شما عهدی بنام خدا گرفت ،و پيش ازین در مورد یوسف چه تقصيری را مرتکب شدید؟! من این
سرزمين را رها نميکنم ،تا پدرم بمن اجازه بدهد یا خدا بمن حکم كند ،و او بهترین حکم كنندگان است» .

﴿ ﴾٨١ا ْر ِج ُعوا اِل َٰى اَبِي ُك ْم ف ُقولُوا يا اَبانا ا ِ َّن ا ْبنك سرق وما ش ِهدْنا ا ِ َّلا بِما علِ ْمنا وما ُك َّنا لِ ْلغ ْي ِب
حافِ ِظين
بسوی پدر خویش باز گردید و (برایش) بگویيد" :ای پدر ما ،بيگمان پسرت دزدی كرد ،و ما گواهى نميدهيم مگر
به آنچه ميدانيم ،و ما (حوادث) غيبى را جلوگيری كرده نميتوانستيم".

﴿ ﴾٨٢و ْاساَ ِل ا ْلق ْرية الَّتِي ُكنَّا فِيها وا ْل ِعير الَّتِي اَ ْقب ْلنا فِيها ۛ و اِنَّا لصا ِدقُون

(برای علم آوری خویش) از (مردم) شهری كه در آن بودیم و از كاروانى كه در آن آمدیم ،بپرس .واقعاً ما

راستگویيم.

﴿ ﴾٨٣قال ب ْل س َّول ْت ل ُك ْم اَنف ُُس ُك ْم اَ ْم ًرا ۛ فص ْب ٌر ج ِمي ٌل ۛ عسى اللَّ ُه اَن ياْتِينِي بِ ِه ْم ج ِمي ًعا ۛ اِنَّ ُه
ُهو ا ْلعلِي ُم ا ْلح ِكي ُم
(یعقوب) گفت( « :نخير) بلکه (هوای) نفس شما برای شما كاری را آراسته است .پس (چارۀ من) صبر جميل
است .اميد است كه خدا ایشانرا یکجا بمن باز گرداند .حقا كه هم او است دانا (و) باحکمت» .

وسف وا ْبي َّض ْت ع ْينا ُه ِمن ا ْل ُح ْز ِن ف ُهو ك ِظي ٌم
﴿ ﴾٨٤وتولَّ َٰى ع ْن ُه ْم وقال يا اَسف َٰى عل َٰى يُ ُ

و از آنها روی گردانيد ،و گفت « :ای دریغ بر یوسف! » و چشمان او از اندوه سفيد شد .پس او خشمش را فرو
ميبرد.

وسف حتَّ َٰى ت ُكون حر ًضا اَ ْو ت ُكون ِمن ا ْلهالِ ِكين
﴿ ﴾٨٥قالُوا تاللَّ ِه ت ْفتاُ ت ْذ ُك ُر يُ ُ

گفتند « :به خدا كه تو از یوسف هميشه یاد ميکنى ،تا (در غم او) بيمار شوی یا هالک گردی» .

﴿ ﴾٨٦قال اِنَّما اَشْ ُكو بثِّي و ُح ْز نِي اِلى اللَّ ِه واَ ْعل ُم ِمن اللَّ ِه ما لا ت ْعل ُمون

گفت « :من غم و اندوه خود را تنها به خدا شکوه ميکنم ،و از خدا چيزی را ميدانم كه شما نميدانيد» .

وسف واَ ِخي ِه ولا ت ْياَ ُسوا ِمن َّر ْو ِح اللَّ ِه ۛ اِنَّ ُه لا ي ْياَ ُس ِمن َّر ْو ِح
﴿ ﴾٨٧يا بنِ َّي ا ْذه ُبوا فتح َّس ُسوا ِمن يُ ُ
اللَّ ِه اِلَّا ا ْلق ْو ُم ا ْلكافِ ُرون
ای پسران من ،بروید و از یوسف و برادرش جستجو كنيد ،و از رحمت خدا نااميد نشوید .حقا جز گروه كافران

(كسى دیگر) از رحمت خدا نااميد نميشود.

الض ُّر و ِج ْئنا بِبِضاع ٍة ُّم ْزجا ٍة فاَ ْو ِف لنا ا ْلك ْيل
﴿ ﴾٨٨فل َّما دخلُوا عل ْي ِه قالُوا يا اَيُّها ا ْلعزِي ُز م َّسنا واَ ْهلنا ُّ
وتصد َّْق عل ْينا ۛ ا ِ َّن اللَّه ي ْجزِي ا ْل ُمتصدِّقِين

پس چون بر او (یعنى یوسف) وارد شدند ،گفتند « :ای عزیز ،ما و خانوادۀ ما به سختى دچار شده ایم و سرمایۀ
ناچيزی باخود آورده ایم .پس بما پيمانۀ كاملى بده ،و بر ما صدقه كن .حقا كه خداوند مزد صدقه دهندگان را
ميدهد» .

وسف واَ ِخي ِه ا ِ ْذ اَنتُ ْم جا ِهلُون
﴿ ﴾٨٩قال ه ْل علِ ْم ُتم َّما فع ْل ُتم بِ ُي ُ

(یوسف) گفت « :آیا دانستيد كه با یوسف و برادرش چه كردید ،آنگاه كه جاهل بودید؟ »

وس ُف و َٰهذا اَ ِخي ۛ ق ْد م َّن اللَّ ُه عل ْينا ۛ اِنَّ ُه من يتَّقِ
وس ُف ۛ قال اَنا يُ ُ
﴿ ﴾٩٠قالُوا اَاِنَّك لاَنت يُ ُ
وي ْصبِ ْر ف ِا َّن اللَّه لا ُي ِضي ُع اَ ْجر ا ْل ُم ْح ِس ِنين

گفتند « :آیا تو واقعاً یوسف هستى؟ » گفت « :بلى ،من یوسفم .و این برادر من است .واقعاً خداوند بر ما منت
نهاد .بيگمان هر كه پرهيزگاری كند و شکيبایى ورزد ،پس خداوند پاداش نيکوكاران را ضایع نميکند» .

﴿ ﴾٩١قالُوا تاللَّ ِه لق ْد اثرك اللَّ ُه عل ْينا و اِن ُكنَّا لخ ِاطئِين

گفتند « :سوگند به خدا كه واقعاً ترا بر ما برگزید ،و واقعاً ما خطاكار بودیم» .

﴿ ﴾٩٢قال لا ت ْثرِيب عل ْي ُك ُم ا ْلي ْوم ۛ ي ْغ ِف ُر اللَّ ُه ل ُك ْم ۛ و ُهو اَ ْرح ُم ال َّر ِاح ِمين

گفت « :امروز بر شما سرزنشى نيست .خداوند شما را بيامرزد ،و او مهربان ترین مهربانان است» .

﴿ ﴾٩٣ا ْذه ُبوا بِق ِم ِ
يصي َٰهذا فاَ ْلقُو ُه عل َٰى و ْج ِه اَبِي ياْ ِت ب ِصي ًرا واْتُو نِي بِاَ ْهلِ ُك ْم اَ ْجم ِعين

این پيراهن مرا ببرید و آنرا به روی پدرم بيندازید ،او بينا ميشود .و (تمام) خانوادۀ خویش را یکجا نزد من

بياورید.

وسف ۛ ل ْولا اَن تُفنِّد ِ
ُون
﴿ ﴾٩٤ول َّما فصل ِت ا ْل ِعي ُر قال اَبُو ُه ْم اِنِّي لاَ ِج ُد رِيح يُ ُ

و چون كاروان (از سرزمين مصر) جدا شد ،پدرشان گفت « :بيگمان من بوی یوسف را احساس ميکنم ،اگر مرا به

ساده لوحى نسبت ندهيد» .

﴿ ﴾٩٥قالُوا تاللَّ ِه اِنَّك ل ِفي ضلالِك ا ْلق ِدي ِم

گفتند « :به خدا سوگند كه تو واقعاً در همان گمراهى سابقت هستى» .

﴿ ﴾٩٦فل َّما اَن جاء ا ْلب ِشي ُر اَ ْلقا ُه عل َٰى و ْج ِه ِه فا ْرت َّد ب ِصي ًرا ۛ قال اَل ْم اَقُل لَّ ُك ْم اِنِّي اَ ْعل ُم ِمن اللَّ ِه ما
لا ت ْعل ُمون

پس چون بشارت دهنده آمد( ،و) آن (پيراهن) را بروی او انداخت ،بيدرنگ بينا شد .گفت « :آیا بشما نگفته
بودم؟! من از خدا چيزی را ميدانم كه شما نميدانيد» .

﴿ ﴾٩٧قالُوا يا اَبانا ْاست ْغ ِف ْر لنا ُذنُوبنا اِنَّا ُكنَّا خ ِاطئِين

(برادران) گفتند « :ای پدر ما( ،از خدا) برای ما از گناهان ما آمرزش بخواه ،بيگمان ما خطاكار بودیم» .

﴿ ﴾٩٨قال س ْوف اَ ْست ْغ ِف ُر ل ُك ْم ربِّي ۛ اِنَّ ُه ُهو ا ْلغفُو ُر ال َّر ِحي ُم

گفت « :بزودی از پروردگارم برای شما آمرزش ميخواهم .بيگمان او آمرزنده (و) مهربان است» .

وسف اوىَٰ اِل ْي ِه اَبو ْي ِه وقال ا ْد ُخلُوا ِم ْصر اِن شاء اللَّ ُه ا ِمنِين
﴿ ﴾٩٩فل َّما دخلُوا عل َٰى يُ ُ

پس چون بر یوسف وارد شدند ،پدر و مادر خویش را به آغوش گرفت ،و گفت « :اگر خدا بخواهد به مصر ایمن

داخل شوید» .

ش وخ ُّروا ل ُه ُس َّجدًا ۛ وقال يا اَب ِت َٰهذا تاْوِي ُل ُر ْؤياي ِمن ق ْب ُل ق ْد
﴿ ﴾١٠٠ورفع اَبو ْي ِه على ا ْلع ْر ِ
الس ْجنِ وجاء بِ ُكم ِّمن ا ْلب ْد ِو ِمن ب ْع ِد اَن نَّزغ
جعلها ربِّي حقًّا ۛ وق ْد اَ ْحسن بِي ا ِ ْذ اَخْ رجنِي ِمن ِّ
يف لِّما يشاءُ ۛ اِنَّ ُه ُهو ا ْلعلِي ُم ا ْلح ِكي ُم
الشَّ ْيطا ُن ب ْينِي وب ْين اِخْ و تِي ۛ ا ِ َّن ربِّي ل ِط ٌ

و پدر و مادرش را بر تخت (عزت) نشاند .ایشان در برابر او به سجده افتادند ،و (یوسف) گفت « :ای پدر من،

اینست تعبير خواب پيشين من .حقا كه خدا آنرا راست ساخت .و بيگمان (ذات یکتای او) بمن نيکى كرد،
هنگاميکه مرا از زندان بيرون كرد و شما را از بادیه (به اینجا) آورد ،بعد از آنکه شيطان ميان من و برادران من
دشمنى افگند .حقا كه پروردگار من برای كسيکه بخواهد صاحب لطف است .بيگمان هم اوست دانا (و) صاحب
حکمت» .

السماو ِ
﴿ ﴾١٠١ر ِّب ق ْد ات ْيتنِي ِمن ا ْل ُم ْل ِك وعلَّ ْمتنِي ِمن تاْوِي ِل ا ْلاَحا ِد ِ
ض اَنت
ات وا ْلا َ ْر ِ
يث ۛ ف ِاطر َّ
الصالِ ِحين
و لِ ِّيي فِي ال ُّدنْيا وا ْلا ِخر ِة ۛ توفَّنِي ُم ْسلِ ًما واَ ْل ِح ْقنِي بِ َّ
ای پروردگار من ،واقعاً مرا از قدرت برخوردار گردانيدی ،و به من از (علمِ) تعبير خوابها (و حوادث) آموختى .ای

آفریدگار آسمانها و زمين! تو در دنيا و آخرت كارساز منى! مرا مسلمان بميران ،و مرا با صالحان پيوست گردان!

﴿َٰ ﴾١٠٢ذلِك ِم ْن اَنبا ِء ا ْلغ ْي ِب نُ ِ
وحي ِه اِل ْيك ۛ وما كُنت لد ْي ِه ْم ا ِ ْذ اَ ْجم ُعوا اَ ْمر ُه ْم و ُه ْم ي ْم ُك ُرون

این از خبرهای غيب است ،كه آنرا بتو وحى ميکنيم .و تو نزد ایشان نبودی هنگاميکه كار خویش را همآهنگ
ميساختند و به دسيسه ميپرداختند.

س ول ْو حر ْصت بِ ُم ْؤ ِمنِين
﴿ ﴾١٠٣وما اَكْث ُر النَّا ِ

و اگرچه تو اصرار ورزی( ،باز هم) اكثر مردم ایمان نمى آورند.

﴿ ﴾١٠٤وما ت ْساَلُ ُه ْم عل ْي ِه ِم ْن اَ ْج ٍر ۛ ا ِ ْن ُهو اِلَّا ِذ ْك ٌر لِّ ْلعال ِمين

تو برای این امر ،از ایشان پاداشى نميخواهى .این نيست مگر پندی برای جهانيان.

السماو ِ
ض ي ُم ُّرون عل ْيها و ُه ْم ع ْنها ُم ْعر ُِضون
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٠٥وكاَيِّن ِّم ْن اي ٍة فِي َّ

و ای بسا از نشانه ها كه در آسمانها و زمين وجود دارد ،از كنار آنها ميگذرند در حاليکه از آن روگرداننده اند.

﴿ ﴾١٠٦وما يُ ْؤ ِم ُن اَكْث ُر ُهم بِاللَّ ِه ا ِ َّلا و ُهم ُّمشْ ِركُون

و اكثر ایشان به خدا ایمان نمى آورند ،مگر در حاليکه با وی شریک (هم) ميگيرند.

﴿ ﴾١٠٧اَفاَ ِمنُوا اَن تاْتِي ُه ْم غ ِاشي ٌة ِّم ْن عذ ِ
الساع ُة بغْت ًة و ُه ْم لا يشْ ُع ُرون
اب اللَّ ِه اَ ْو تاْتِي ُه ُم َّ

آیا ازین ایمن شده اند كه به ایشان عذاب فراگيری از جانب خدا برسد؟ یا بر ایشان قيامت ناگهان بياید در

حاليکه ملتفت نيستند؟

﴿ ﴾١٠٨قُ ْل َٰه ِذ ِه سبِيلِي اَ ْد ُعو اِلى اللَّ ِه ۛ عل َٰى ب ِصير ٍة اَنا ومنِ اتَّبعنِي ۛ و ُس ْبحان اللَّ ِه وما اَنا ِمن
ا ْل ُمشْ ِر ِكين

بگو « :این راه منست ،كه من و پيروانم (مردم را) با بصيرت (كامل) به سوی خدا دعوت ميکنم .منزه است خدا و
من از مشركان نيستم» .

﴿ ﴾١٠٩وما اَ ْرس ْلنا ِمن ق ْبلِك اِلَّا رِجا ًلا ن ِ
ض
ُّوحي اِل ْي ِهم ِّم ْن اَ ْه ِل ا ْلقُرىَٰ ۛ اَفل ْم ي ِسي ُروا فِي ا ْلاَ ْر ِ
فين ُظ ُروا ك ْيف كان عاقِب ُة الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم ۛ ولدا ُر ا ْلا ِخر ِة خ ْي ٌر لِّلَّ ِذين اتَّق ْوا ۛ اَفلا ت ْع ِقلُون

و نفرستادیم پيش از تو جز مردانى از اهل شهرها كه به آنها وحى ميکردیم .آیا ایشان در زمين سفر نکرده اند تا
ميدیدند كه عاقبت (كار) پيشينيانِ آنها چه شد؟ و بيگمان سرای آخرت برای پرهيزگاران بهتر است ،آیا نمى
فهميد؟!

﴿ ﴾١١٠حتَّ َٰى اِذا ْاست ْياَس ال ُّر ُس ُل وظنُّوا اَنَّ ُه ْم ق ْد ُك ِذبُوا جاء ُه ْم ن ْص ُرنا ف ُن ِّجي من نَّشاءُ ۛ ولا يُر ُّد
باْ ُسنا عنِ ا ْلق ْو ِم ا ْل ُم ْجر ِِمين
تا آنگاه كه پيامبران مأیوس ميشدند ،و چنين مى پنداشتند كه واقعاً ایشان دروغگوی پنداشته شدند( ،درین

حال) كمک ما به ایشان مى آمد .پس هركه را مى خواستيم نجات داده ميشد ،و عذاب ما از گروه جنایتکاران باز
داشته نميشود.

﴿ ﴾١١١لق ْد كان فِي قص ِص ِه ْم ِع ْبر ٌة لِّاُولِي ا ْلاَ ْلب ِ
اب ۛ ما كان ح ِدي ًثا يُ ْفترىَٰ ول َٰ ِكن ت ْص ِديق الَّ ِذي
ب ْين يد ْي ِه وت ْف ِصيل ُك ِّل ش ْي ٍء و ُهدًى ور ْحم ًة لِّق ْو ٍم يُ ْؤ ِم ُنون
بيگمان در داستان های ایشان برای صاحبان خرد (درس) عبرتى است( .قرآن) سخنى نيست كه بربسته شده
باشد ،و ليکن تصدیق كنندۀ چيزی است كه پيش از آن (آمده) است ،و تفصيل همه چيز هاست و هدایتى و
رحمتى است برای گروه مؤمنان.
==================================================================

( )۱۳سوره الرعد:
این سوره مدنى و دارای ( )۴۳آیه بوده و (غرشآسمان و ابر) معنى دارد ،بخاطر آنکه در آن از رعد وبرق و
صاعقه و فرود باران سخن رفته است به رعد ناميده شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

ات ا ْل ِكت ِ
س لا ُي ْؤ ِم ُنون
اب ۛ والَّ ِذي اُنزِل اِل ْيك ِمن َّربِّك ا ْلح ُّق ول َٰ ِك َّن اَكْثر النَّا ِ
﴿ ﴾١المر ۛ تِ ْلك اي ُ
المر .اینها آیات كتاب (آسمانى) است ،و آنچه از پروردگارت به تو نازل شده حق است ،وليکن اكثر مردم ایمان

نمى آورند.

السماو ِ
ش ۛ وسخَّ ر الشَّ ْمس
ات بِغ ْي ِر عم ٍد تر ْونها ۛ ثُ َّم ْاستوىَٰ على ا ْلع ْر ِ
﴿ ﴾٢اللَّ ُه الَّ ِذي رفع َّ
وا ْلقمر ۛ ُك ٌّل ي ْجرِي لِاَجلٍ ُّمس ًّمى ۛ يُدبِّ ُر ا ْلاَ ْمر يُف ِّص ُل ا ْلاي ِ
ات لعلَّ ُكم بِلِقا ِء ربِّ ُك ْم تُوقِ ُنون

خداوند ،آن (ذاتى) است كه آسمانها را بدون ستونى كه شما آنرا ببينيد بلند كرد ،و آنگاه بر عرش مستولى شد.
و آفتاب و ماه را رام كرد ،همه چيزها تا زمانى معين (به مسير خود) حركت دارند .همه كارها را تدبير ميکند.

آیات (خود) را تفصيل وار بيان ميکند تا باشد ،كه شما به مالقات پروردگار خود یقين كنيد.

﴿ ﴾٣و ُهو الَّ ِذي م َّد ا ْلاَ ْرض وجعل فِيها رو ِاسي واَنْها ًرا ۛ و ِمن ُك ِّل الثَّمر ِ
ات جعل فِيها ز ْوج ْينِ
ا ْثن ْينِ ۛ ُيغ ِْشي اللَّ ْيل ال َّنهار ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ٍ
ات لِّق ْو ٍم يتف َّك ُرون

و اوست كه زمين را گسترد و در آن كوه های (استوار) را قرار داد ،و (نيز) رودبارها را .و از تمام ميوه ها ،در آنها
دو جفت آفرید .شب را به روز مى پوشاند .بيگمان درین ها آیاتى است برای قومى كه تفکر مى ورزند.

ات ِّم ْن اَ ْعن ٍ
اب وز ْر ٌع ون ِخي ٌل ِص ْنوا ٌن وغ ْي ُر ِص ْنو ٍان ُي ْسق َٰى
﴿ ﴾٤وفِي ا ْلاَ ْر ِ
ات وجنَّ ٌ
ض قِط ٌع ُّمتجاوِر ٌ
ض فِي ا ْلاُ ُك ِل ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ٍ
ات لِّق ْو ٍم ي ْع ِقلُون
بِما ٍء و ِاح ٍد ونُف ِّض ُل ب ْعضها عل َٰى ب ْع ٍ

و در زمين قطعات (متفاوتى) در كنار هم قرار دارند ،و باغهای انگور و كشتزارها و نخلستان های خرما كه بعضى
از یک تنه رسته اند و برخى (هم) از تنه های جداگانه ،از یک آب آبياری ميشوند ،برخى را بر برخى در طعم
(ميوه های) شان برتری ميدهيم .حقا كه درین آیاتى است برای مردميکه از عقل خود كار ميگيرند.

﴿ ﴾٥و اِن ت ْعج ْب فعج ٌب ق ْولُ ُه ْم اَاِذا ُكنَّا تُرا ًبا اَاِنَّا ل ِفي خ ْلقٍ ج ِدي ٍد ۛ اُولَٰئِك الَّ ِذين كف ُروا
َٰ
َٰ
اب النَّارِ ۛ ُه ْم فِيها خالِدُون
بِربِّ ِه ْم ۛ واُولئِك ا ْلا َ ْغلا ُل فِي اَ ْعناقِ ِه ْم ۛ واُولئِك اَ ْصح ُ

اگر تو (از چيزی) تعحب مى كنى ،پس این گفتارشان عجيب است [كه مى گویند] « آیا ما وقتيکه خاک شویم،
واقعاً در آفرینش جدیدی خواهيم بود (یعنى دوباره زنده خواهيم شد)؟ » همين هایند كه بر پروردگار خود كافر
شدند .و آنها ،یوغ های (اسارت) است بر گردن شان .و ایشان اهل آتش اند ،در آنجا هميشه بسر ميبرند.

ات ۛ و ا ِ َّن ربَّك ل ُذو م ْغ ِفر ٍة
الس ِّيئ ِة ق ْبل ا ْلحسن ِة وق ْد خل ْت ِمن ق ْبلِ ِه ُم ا ْلمثُل ُ
﴿ ﴾٦وي ْست ْع ِجلُونك بِ َّ
س عل َٰى ظُ ْل ِم ِه ْم ۛ و ا ِ َّن ربَّك لش ِدي ُد ا ْل ِعق ِ
اب
لِّلنَّا ِ

و پيش از نيکى بدی را از تو بشتاب ميطلبند ،و بيگمان پيش از ایشان (نيز) مثالهایى (ازین عقوبت ها) گذشته
است .حقا كه پروردگار تو برای مردم ،با وجود ستمگاری ایشان ،صاحب آمرزش است .و بيگمان پروردگار تو
سخت عذاب كننده است.

﴿ ﴾٧ويقُولُ الَّ ِذين كف ُروا ل ْولا اُنزِل عل ْي ِه اي ٌة ِّمن َّربِّ ِه ۛ اِنَّما اَنت ُمن ِذ ٌر ۛ و لِ ُك ِّل ق ْو ٍم ها ٍد

كافران ميگویند « :چرا بر وی نشانهای از پروردگارش نازل نشد؟ » ولى تو بيگمان بيم دهندهیى ،و برای هر
قومى هدایت كننده ایست.

يض ا ْلا َ ْرحا ُم وما ت ْزدا ُد ۛ و ُك ُّل ش ْي ٍء ِعند ُه بِ ِم ْقدارٍ
﴿ ﴾٨اللَّ ُه ي ْعل ُم ما ت ْح ِم ُل ُك ُّل اُنث َٰى وما ت ِغ ُ

خدا آنچه را (رحم) هر (انسان یا حيوانِ) ماده برميدارد ،و (نيز) آنچه را رحم ها در دورۀ معين (حمل) ميکاهند و

آنچه (بر آن) ميفزایند ميداند .و هر چيز نزد او به مقدار (معين) است.

﴿ ﴾٩عالِ ُم ا ْلغ ْي ِب والشَّ هاد ِة ا ْلكبِي ُر ا ْل ُمتع ِال

(او) است دانای پنهان و آشکارا( ،و اوست) بزرگ (و) بلند مرتبه.

﴿ ﴾١٠سواءٌ ِّمن ُكم َّم ْن اَس َّر ا ْلق ْول ومن جهر بِ ِه وم ْن ُهو ُم ْستخْ ٍف بِاللَّ ْي ِل وسار ٌِب بِالنَّهارِ

(برای او) یکسان است؛ (خواه) كسى از شما راز را پنهان دارد یا آنرا آشکار سازد ،و كسيکه خود را در شب پنهان
كند یا در روز بگونه آشکارا براهش دوام دهد.

ات ِّمن ب ْينِ يد ْي ِه و ِم ْن خ ْل ِف ِه ي ْحف ُظون ُه ِم ْن اَ ْم ِر اللَّ ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه لا ُيغ ِّي ُر ما بِق ْو ٍم ح َّت َٰى
﴿ ﴾١١ل ُه ُمعقِّب ٌ
يُغيِّ ُروا ما بِاَنف ُِس ِه ْم ۛ و اِذا اَراد اللَّ ُه بِق ْو ٍم ُسو ًءا فلا مر َّد ل ُه ۛ وما ل ُهم ِّمن ُدو نِ ِه ِمن و ٍال
برای انسان نگهبانانى اند كه پياپى از پيشرو پسِ پشت { }۱او را به حکم خدا نگاه ميدارند .بيگمان خداوند

حالت هيچ قومى را تا وقتى تغيير نميدهد كه ایشان خود را تغيير ندهند .و چون خدا بقومى بدیى را بخواهد ،از
آن بازدارنده ای نيست ،و نه (هم) برای ایشان جز او كارسازی است.
ت سر و عقب ؛
{ }۱پسِ پشت :پش ِ

﴿ُ ﴾١٢هو الَّ ِذي يُرِي ُك ُم ا ْلب ْرق خ ْوفًا وطم ًعا ويُ ِ
السحاب الثِّقال
نش ُئ َّ

اوست كه بشما برق را برای ترس (یا) اميد مى نمایاند .و ابرهای گران را ایجاد ميکند.

يب بِها من يشا ُء و ُه ْم
﴿ ﴾١٣ويُس ِّب ُح ال َّر ْع ُد بِح ْم ِد ِه وا ْلملاُِك ُة ِم ْن ِخيفتِ ِه و ُي ْر ِس ُل َّ
الصو ِاعق ف ُي ِص ُ
يُجا ِدلُون فِي اللَّ ِه و ُهو ش ِدي ُد ا ْل ِمح ِال

و رعد او را به پاكى ستایش ميکند و (نيز) فرشتگان از هيبت او .و (اوست كه) صاعقه ها را مى فرستد ،پس به

هركه بخواهد به (وسيلۀ) آن (آسيب) ميرساند( .با این هم) در بارۀ خدا جدال ميکنند ،در حاليکه او در نهایتِ
(تدبير) و نيرومندی است.

﴿ ﴾١٤ل ُه د ْعو ُة ا ْلح ِّق ۛ والَّ ِذين ي ْد ُعون ِمن ُدو نِ ِه لا ي ْست ِجي ُبون ل ُهم بِش ْي ٍء ا ِ َّلا كب ِاس ِط ك َّف ْي ِه اِلى
ا ْلما ِء لِي ْبلُغ فا ُه وما ُهو بِبال ِ ِغ ِه ۛ وما ُدعاءُ ا ْلكافِرِين ا ِ َّلا فِي ضل ٍ
ال
دعای (بر) حق (یعنى مقرون به اجابت) از آنِ اوست ،و كسانيکه جز او (چيزهای) دیگری را مى خوانند (دعای
شانرا) بهيچ وجه اجابه نميکنند( .ایشان) بگونۀ كسى اند كه كفهای خود را بسوی آب ميگشاید تا بدهان او
برسد ،ولى هرگز آن (آب به دهان او) رسيدنى نيست .و نميباشد دعای كافران مگر در گمراهى.

السماو ِ
ض ط ْو ًعا وك ْر ًها و ِظلالُ ُهم بِا ْل ُغ ُد ِّو وا ْلاص ِ
ال ۩
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٥و لِلَّ ِه ي ْس ُج ُد من فِي َّ

و هر چيزیکه در آسمانها و زمين اند به خدا سجده ميکنند ،به خوشى یا ناخوشى ،و (نيز) سایه های شان

صبحگاهان و شامگاهان.

السماو ِ
ض قُ ِل اللَّ ُه ۛ قُ ْل اَفاتَّخ ْذتُم ِّمن ُدو نِ ِه اَ ْو لِياء لا ي ْملِ ُكون
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٦قُ ْل من َّر ُّب َّ
ات والنُّو ُر ۛ اَ ْم
لِاَنف ُِس ِه ْم ن ْف ًعا ولا ض ًّرا ۛ قُ ْل ه ْل ي ْستوِي ا ْلا َ ْعم َٰى وا ْلب ِصي ُر اَ ْم ه ْل ت ْستوِي ال ُّظلُم ُ
جعلُوا لِلَّ ِه شُ ركاء خلقُوا كخ ْل ِق ِه فتشابه ا ْلخ ْل ُق عل ْي ِه ْم ۛ قُ ِل اللَّ ُه خالِ ُق ُك ِّل ش ْي ٍء و ُهو ا ْلو ِاح ُد
ا ْلق َّها ُر

بگو « كيست پروردگار آسمانها و زمين؟ » بگو « خدا » .بگو « آیا شما جز او دوستانى (یعنى معبودانى) گرفتيد
كه برای خویشتن مالک نفعى و ضرری نيستند؟ » بگو « آیا نابينا و بينا یکسان شده ميتوانند؟ یا آیا تاریکى ها و
نور برابر اند؟ آیا (چنان) شریکانى به خدا قرار دادند كه مانند آفرینش او بيافرینند ،به گونه ایکه این آفرینش
برایشان مشتبه شده باشد؟ » بگو « خداوند آفرینندۀ همه چيزهاست ،و اوست یکتا (و) بسيار غالب» .

الس ْي ُل زبدًا َّرابِ ًيا ۛ و ِم َّما يُوقِدُون عل ْي ِه
السما ِء ما ًء فسال ْت اَ ْو ِدي ٌة بِقدرِها ف ْ
احتمل َّ
﴿ ﴾١٧اَنزل ِمن َّ
فِي ال َّنارِ ا ْبتِغاء ِح ْلي ٍة اَ ْو متا ٍع زب ٌد ِّم ْثلُ ُه ۛ ك َٰذلِك ي ْضر ُِب اللَّ ُه ا ْلح َّق وا ْلب ِاطل ۛ فاَ َّما ال َّزب ُد في ْذه ُب
ض ۛ ك َٰذلِك ي ْضر ُِب اللَّ ُه ا ْلاَ ْمثال
ُجفا ًء ۛ واَ َّما ما ينف ُع ال َّناس في ْم ُك ُث فِي ا ْلاَ ْر ِ

آب را از آسمان فرو فرستاد ،و (از) دره ها به اندازۀ (ظرفيت) آنها (آب) جاری شد .پس سيالب كفى رو به تزاید

را برداشت .و از آنچه برای تهيه زینت آالت یا ابزار به (كورۀ) آتش مى اندازند( ،در آنها نيز) كفى است مانند آن.

این چنين خداوند برای حق و باطل مثال مى آورد .اما كفها بيرون خشکيده ميروند .ولى آنچه بمردم سود
ميرساند ،پس در زمين ميماند .این چنين خداوند مثال ميزند.

ض ج ِمي ًعا
﴿ ﴾١٨لِلَّ ِذين ْاستجابُوا لِربِّ ِه ُم ا ْل ُح ْسن َٰى ۛ والَّ ِذين ل ْم ي ْست ِجي ُبوا ل ُه ل ْو اَ َّن ل ُهم َّما فِي ا ْلاَ ْر ِ
و ِم ْثل ُه مع ُه لا ْفتد ْوا بِ ِه ۛ اُولَٰئِك ل ُه ْم ُسوءُ ا ْل ِحس ِ
اب وماْوا ُه ْم جهنَّ ُم ۛ و بِ ْئس ا ْل ِمها ُد

برای آنانيکه (حکم) پروردگار خود را اجابت كردند( ،سرانجامِ) نيکو است .اما آنانيکه (فرمان) او را اجابت نکردند،
اگر تمام آنچه در زمين است و همانند آن از آنِ شان باشد و آنرا در بدل (نجات خود) فدیه بدهند (پذیرفته
نميشود) .برای آنها حساب بدی است ،و جای شان دوزخ است ،و چه بد جایى!

﴿ ﴾١٩اَفمن ي ْعل ُم اَنَّما اُنزِل اِل ْيك ِمن َّربِّك ا ْلح ُّق كم ْن ُهو اَ ْعم َٰى ۛ اِنَّما يتذ َّك ُر اُولُو ا ْلاَ ْلب ِ
اب

آیا كسيکه ميداند آنچه بتو از جانب پروردگارت نازل شده حق است ،مانند كسى است كه نابيناست؟ بيگمان

خردمندان پند ميگيرند.

﴿ ﴾٢٠الَّ ِذين يُوفُون بِع ْه ِد اللَّ ِه ولا ينق ُُضون ا ْل ِميثاق

آنانيکه به عهد خدا وفا ميکنند و آن پيمانِ استوار را نمى شکنند.

﴿ ﴾٢١والَّ ِذين ي ِصلُون ما اَمر اللَّ ُه بِ ِه اَن يُوصل ويخْ ش ْون ربَّ ُه ْم ويخافُون ُسوء ا ْل ِحس ِ
اب

آنانيکه چيزهایى را كه خدا به پيوستگى آن فرمان داده است وصل ميکنند ،و از پروردگار خویش ميترسند ،و از
بدی حساب بيم دارند.

الصلاة واَنف ُقوا ِم َّما رز ْقنا ُه ْم ِس ًّرا وعلانِي ًة ويدْرءُون
﴿ ﴾٢٢والَّ ِذين صب ُروا ا ْبتِغاء و ْج ِه ربِّ ِه ْم واَقا ُموا َّ
الس ِّيئة اُولَٰئِك ل ُه ْم ُع ْقبى الدَّارِ
بِا ْلحسن ِة َّ
و آنانيکه برای به دست آوردن خوشنودی پروردگار خویش شکيبایى ورزیدند ،و نماز را با تمام و كمال برپا

داشتند ،و از آنچه ایشان را روزی داده ایم پنهان و آشکارا خرج كردند ،و (آنانيکه) با نيکى بدی را دفع ميکنند،
ایشانند كه عاقبت (نيک) آن سرای از آن شان است.

ات عد ٍْن يد ُْخلُونها ومن صلح ِم ْن اباُِ ِه ْم واَ ْزو ِاج ِه ْم و ُذ ِّريَّاتِ ِه ْم ۛ وا ْلملاُِك ُة يد ُْخلُون
﴿ ﴾٢٣جنَّ ُ
عل ْي ِهم ِّمن ُك ِّل ب ٍ
اب

باغهای جاویدان  -در آن داخل ميشوند .و (نيز) آنانيکه صالح اند ،از پدران ،همسران و اوالدشان .فرشتگان بر
ایشان از هر دروازه داخل مى شوند (و ميگویند.):

﴿ ﴾٢٤سلا ٌم عل ْي ُكم بِما صب ْرتُ ْم ۛ فنِ ْعم ُع ْقبى الدَّارِ

سالم بر شما ،بخاطر صبر (و استقامت) شما ،پس چه نيکو است جزای آن سرای؟!

﴿ ﴾٢٥والَّ ِذين ينق ُُضون ع ْهد اللَّ ِه ِمن ب ْع ِد ِميثاقِ ِه وي ْقط ُعون ما اَمر اللَّ ُه بِ ِه اَن يُوصل و ُي ْف ِسدُون فِي
ض ۛ اُولَٰئِك ل ُه ُم اللَّ ْعن ُة ول ُه ْم ُسو ُء الدَّارِ
ا ْلا َ ْر ِ

و آنهایيکه پيمان خدا را بعد از استواری آن ميشکنند ،و چيزی را كه خداوند به پيوند آن امر كرده قطع ميکنند،
و در روی زمين فساد مينمایند ،همين هایند كه به ایشان لعنت است و برای شان بدی سرای (آخرت) است.

﴿ ﴾٢٦اللَّ ُه ي ْب ُس ُط ال ِّر ْزق لِمن يشا ُء وي ْق ِد ُر ۛ وف ِر ُحوا بِا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا وما ا ْلحيا ُة ال ُّدنْيا فِي ا ْلا ِخر ِة اِلَّا
متا ٌع

خدا روزی را به هركه ميخواهد فراخ ميسازد و (یا) تنگ مى نماید .و (كافران) به زندگانى دنيا شاد شدند ،در

حاليکه زندگانى دنيا در برابر آخرت نيست مگر متاعى (ناچيز).

﴿ ﴾٢٧ويقُولُ الَّ ِذين كف ُروا ل ْولا اُنزِل عل ْي ِه اي ٌة ِّمن َّربِّ ِه ۛ قُ ْل ا ِ َّن اللَّه يُ ِض ُّل من يشا ُء وي ْه ِدي اِل ْي ِه
م ْن اَناب

كافران ميگویند « :چرا از نزد پروردگارش بر او (یعنى پيامبر) نشانهای نازل نشد؟ » بگو « :بيگمان خداوند هركه
را بخواهد گمراه ميسازد ،و هركه را كه (به او) رجوع كرد بسوی خویش رهياب ميگرداند» .

وب
﴿ ﴾٢٨الَّ ِذين امنُوا وت ْطمئِ ُّن قُلُوبُ ُهم بِ ِذ ْك ِر اللَّ ِه ۛ اَلا بِ ِذ ْك ِر اللَّ ِه ت ْطمئِ ُّن ا ْل ُقلُ ُ

آنانى كه ایمان آوردند و دلهای شان به ذكر خدا آرامش مى یابد .هان ،به ذكر خدا دلها آرامش مى یابد.

الصالِح ِ
ات طُوب َٰى ل ُه ْم و ُح ْس ُن ما ٍب
﴿ ﴾٢٩الَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ

آنانيکه ایمان آوردند و كارهای نيک كردند ،برای شان (زندگى) خوش آیندی است ،و (نيز) بهترین سرانجام.

﴿ ﴾٣٠ك َٰذلِك اَ ْرس ْلناك فِي اُ َّم ٍة ق ْد خل ْت ِمن ق ْبلِها اُم ٌم لِّت ْتلُو عل ْي ِه ُم الَّ ِذي اَ ْوح ْينا اِل ْيك و ُه ْم
ي ْك ُف ُرون بِال َّر ْح َٰمنِ ۛ قُ ْل ُهو ربِّي لا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو عل ْي ِه تو َّك ْل ُت و اِل ْي ِه مت ِ
اب

اینچنين ترا در (ميان) قومى فرستادیم كه پيش از آن (نيز) قوم های (دیگر) گذشتند ،تا آنچه را به تو وحى

كردیم بر ایشان بخوانى .در حاليکه ایشان از رحمٰن منکر ميشوند .بگو « :او پروردگار من است .معبودی جز او
نيست .بر او توكل كردم .و بازگشتم سوی اوست» .

ض اَ ْو ُكلِّم بِ ِه ا ْلم ْوت َٰى ۛ بل لِّلَّ ِه ا ْلاَ ْم ُر
﴿ ﴾٣١ول ْو اَ َّن قُ ْرا ًنا ُس ِّير ْت بِ ِه ا ْل ِجبالُ اَ ْو قُطِّع ْت بِ ِه ا ْلا َ ْر ُ
س الَّ ِذين ام ُنوا اَن لَّ ْو يشاءُ اللَّ ُه لهدى ال َّناس ج ِمي ًعا ۛ ولا يزالُ الَّ ِذين كف ُروا
ج ِمي ًعا ۛ اَفل ْم ي ْياَ ِ
تُ ِصي ُب ُهم بِما صن ُعوا قارِع ٌة اَ ْو ت ُح ُّل قرِي ًبا ِّمن دارِ ِه ْم ح َّت َٰى ياْتِي و ْع ُد اللَّ ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه لا ُيخْ لِ ُف
ا ْل ِميعاد

اگر قرآنى ميبود كه به آن كوهها به حركت مى افتادند ،یا به آن زمين قطعه قطعه ميشد ،یا به آن مردگان سخن
ميگفتند (باز هم ایمان نمى آوردند) .اما هر كار از آن خدا است .آیا مؤمنان نوميد نشدند (یعنى به این یقين
حاصل نکردند) كه اگر خدا ميخواست همه مردم را رهياب ميگردانيد؟ و كافران به سبب كارهایى كه انجام داده
اند هميشه مورد مصایب كوبندهای قرار ميگيرند ،یا (این مصایب) به نزدیک خانۀ شان فرود مى آید ،تا اینکه
وعدۀ خدا فرا رسد .حقا كه خداوند وعدۀ خود را خالف نمى كند.

﴿ ﴾٣٢ولق ِد ْاس ُت ْهزِئ بِ ُر ُسلٍ ِّمن ق ْبلِك فاَ ْمل ْي ُت لِلَّ ِذين كف ُروا ثُ َّم اَخ ْذتُ ُه ْم ۛ فك ْيف كان ِعق ِ
اب

و بيگمان پيامبران پيش از تو (نيز) تمسخر شدند .پس به كافران مهلت دادم ،سپس ایشان را گرفتار كردم .پس

(دیدی كه) عقوبت (من) چگونه بود!

س بِما كسب ْت ۛ وجعلُوا لِلَّ ِه شُ ركاء قُ ْل س ُّمو ُه ْم ۛ اَ ْم تُنبِّئُون ُه
﴿ ﴾٣٣اَفم ْن ُهو قاُِ ٌم عل َٰى ُك ِّل ن ْف ٍ
ض اَم بِظا ِه ٍر ِّمن ا ْلق ْو ِل ۛ ب ْل ُزيِّن لِلَّ ِذين كف ُروا م ْك ُر ُه ْم و ُص ُّدوا عنِ
بِما لا ي ْعل ُم فِي ا ْلاَ ْر ِ
السبِي ِل ۛ ومن ُي ْضلِ ِل اللَّ ُه فما ل ُه ِم ْن ها ٍد
َّ

آیا ذاتيکه بر هر كس به آنچه كرده مراقب است (همتایى داشته ميتواند)؟ ولى (با این هم) به خدا شریکانى مى

آورند .بگو « :آنها را نام ببرید .آیا شما او را به چيزی خبر ميدهيد كه (به زعم شما او) در زمين نميداند؟ یا به
سخنان ظاهری (فریفته شده اید)؟ » اما به كافران فریب شان خوب جلوه داده شده است ،و از راه (خدا) باز
داشته شده اند .و هر كه را خدا گمراه كند ،پس برای او رهنمایى نيست.

اب ا ْلا ِخر ِة اَش ُّق ۛ وما ل ُهم ِّمن اللَّ ِه ِمن و ٍ
اق
﴿ ﴾٣٤لَّ ُه ْم عذ ٌ
اب فِي ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا ۛ ولعذ ُ

برای ایشان در زندگى دنيا عذاب است ،و بيگمان عذاب آخرت سخت تر است .و برای ایشان در برابر خداوند

بازدارنده نيست.

﴿َّ ﴾٣٥مث ُل ا ْلجنَّ ِة الَّتِي ُو ِعد ا ْل ُمتَّقُون ۛ ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر ۛ اُ ُكلُها داُِ ٌم و ِظلُّها ۛ تِ ْلك
ُع ْقبى الَّ ِذين اتَّقوا ۛ َّو ُع ْقبى ا ْلكافِرِين ال َّنا ُر
مثال جنتى كه به پرهيزگاران وعده شده است ،در زیر (درختان) آن جویبارها جریان دارد ،ميوه های آن

هميشگى است ،و (نيز) سایۀ آن .چنين است سرانجام پرهيزگاران .و سرانجام كافران آتش است.

اب من يُ ِ
﴿ ﴾٣٦والَّ ِذين ات ْينا ُه ُم ا ْل ِكتاب ي ْفر ُحون بِما اُنزِل اِل ْيك ۛ و ِمن ا ْلا َ ْحز ِ
نك ُر ب ْعض ُه ۛ قُ ْل اِنَّما
اُ ِم ْر ُت اَ ْن اَ ْع ُبد اللَّه ولا اُشْ رِك بِ ِه ۛ اِل ْي ِه اَ ْد ُعو و اِل ْي ِه ما ِب
و آنهایيکه برایشان كتاب دادیم ،به آنچه به تو نازل شده شاد ميشوند .اما از گروهها كسانى اند كه برخى از آنرا

تکذیب مى كنند .بگو « :بيگمان به من امر شده تا خدا را پرستش كنم ،و به او شریک نياورم .به سوی او دعوت
ميکنم ،و بسوی او بازگشت (همگان) است» .

﴿ ﴾٣٧وك َٰذلِك اَنز ْلنا ُه ُح ْك ًما عر بِ ًّيا ۛ ول ِئنِ اتَّب ْعت اَ ْهواء ُهم ب ْعدما جاءك ِمن ا ْل ِع ْل ِم ما لك ِمن اللَّ ِه
ِمن و لِ ٍّي ولا و ٍ
اق
و بهمين گونه آنرا (بحيث) فرمانى (بزبان) عربى نازل كردیم .و بعد ازینکه برای تو از علم آمده است ،اگر از

هوسهای ایشان پيروی كنى ،بتو از جانب خدا حامى و نگهبانى نيست.

اجا و ُذ ِّريَّ ًة ۛ وما كان لِر ُس ٍ
ول اَن ياْتِي بِاي ٍة ا ِ َّلا
﴿ ﴾٣٨ولق ْد اَ ْرس ْلنا ُر ُس ًلا ِّمن ق ْبلِك وجع ْلنا ل ُه ْم اَ ْزو ً
اب
بِ ِا ْذ ِن اللَّ ِه ۛ لِ ُك ِّل اَجلٍ ِكت ٌ

بيگمان پيامبرانى را پيش از تو (نيز) فرستادیم ،و به ایشان زنان و فرزندان دادهایم .هيچ پيامبری نبوده كه جز به

فرمان خدا نشانهای بياورد .برای هر دورهای كتابى است.

﴿ ﴾٣٩ي ْم ُحو اللَّ ُه ما يشا ُء ويُ ْثبِ ُت ۛ و ِعند ُه اُ ُّم ا ْل ِكت ِ
اب

خدا هرچه را ميخواهد نابود ميسازد ،و (هرچه را ميخواهد) اثبات ميکند .و نزد او است اُم الکتاب (یعنى اصل

كتاب).

اب
﴿ ﴾٤٠و اِن َّما نُرِي َّنك ب ْعض الَّ ِذي ن ِع ُد ُه ْم اَ ْو نتوفَّي َّنك ف ِانَّما عل ْيك ا ْلبلا ُغ وعل ْينا ا ْل ِحس ُ

خواه پارهای از آنچه را به ایشان وعده كردهایم به تو نشان دهيم یا (پيش از بجا شدن این وعده) ترا بميرانيم،
پس بيگمان رساندن (پيام خداوند) بر توست ،و حساب (اعمال) بر ماست.

﴿ ﴾٤١اَول ْم ير ْوا اَنَّا ناْتِي ا ْلا َ ْرض ننق ُُصها ِم ْن اَ ْطرافِها ۛ واللَّ ُه ي ْح ُك ُم لا ُمعقِّب لِ ُح ْك ِم ِه ۛ و ُهو
سرِي ُع ا ْل ِحس ِ
اب

آیا نمى بينند كه ما به (این) زمين (طوری) رسيدگى ميکنيم (كه به تدریج) از اطراف آن كم ميسازیم؟ و خدا
فرمان ميدهد .كسى ردكنندۀ حکم او نيست .و او در حساب گرفتن سریع است.

س ۛ وسي ْعل ُم
﴿ ﴾٤٢وق ْد مكر الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم فلِلَّ ِه ا ْلم ْك ُر ج ِمي ًعا ۛ ي ْعل ُم ما ت ْك ِس ُب ُك ُّل ن ْف ٍ
ا ْل ُكفَّا ُر لِم ْن ُع ْقبى الدَّارِ

و بيگمان پيشينيان شان نيز دسيسه چيدند .پس تدبير همه جانبه از آن خدا است .هر كسى هر كاری را كه

انجام ميدهد او (تعالى) ميداند .و كافران بزودی ميدانند كه (سرانجام نيکوی) سرای آخرت از آن كيست.

﴿ ﴾٤٣ويقُولُ الَّ ِذين كف ُروا ل ْست ُم ْرس ًلا ۛ قُ ْل كف َٰى بِاللَّ ِه ش ِهيدًا ب ْينِي وب ْين ُك ْم وم ْن ِعند ُه ِع ْل ُم
ا ْل ِكت ِ
اب

كافران ميگویند « تو پيامبر نيستى » .بگو « :خدا به حيث گواه ميان من و شما بسنده است ،و (نيز) كسيکه نزد
او علم كتاب است» .

==================================================================

( )۱۴سوره ابراهیم:
این سوره مکى و دارای ( )۵۲آیه بوده و ابراهيم (نام یکى از پيغمبران) ميباشد ،بخاطر ذكر داستان پيامبر
اولى العزم ابراهيم به این نام ناميده شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

ات اِلى النُّورِ بِ ِا ْذ ِن ربِّ ِه ْم اِل َٰى ِصر ِ
اب اَنز ْلنا ُه اِل ْيك لِ ُتخْ رِج النَّاس ِمن ال ُّظلُم ِ
اط ا ْلعزِي ِز
﴿ ﴾١الر ۛ ِكت ٌ
ا ْلح ِمي ِد
الر( .قرآن) كتابيست كه آنرا به تو نازل كردیم ،تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکى ها به روشنایى بيرون

آری .براه صاحب قدرت منيع (و) ستوده.

السماو ِ
ض ۛ وو ْي ٌل لِّ ْلكافِرِين ِم ْن عذ ٍ
اب ش ِدي ٍد
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٢اللَّ ِه الَّ ِذي ل ُه ما فِي َّ
خدایيکه آنچه در آسمانها و زمين است از آن او است .و وای بر كافران از مجازات شدید.

﴿ ﴾٣الَّ ِذين ي ْست ِح ُّبون ا ْلحياة ال ُّدنْيا على ا ْلا ِخر ِة وي ُصدُّون عن سبِي ِل اللَّ ِه وي ْبغُونها ِعو ًجا ۛاُولَٰئِك
فِي ضل ٍ
ال ب ِعي ٍد

آنانيکه زندگى دنيا را بر آخرت برميگزنند ،و (مردم را) از راه خدا باز ميدارند ،و در آن وارونگى ميجویند (یعنى

آنرا نادرست جلوه ميدهند) ،ایشان در گمراهى دوری اند.

﴿ ﴾٤وما اَ ْرس ْلنا ِمن َّر ُس ٍ
ول ا ِ َّلا بِلِس ِان ق ْو ِم ِه لِ ُيب ِّين ل ُه ْم ۛ ف ُي ِض ُّل اللَّ ُه من يشا ُء وي ْه ِدي من
يشاءُ ۛ و ُهو ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم

و ما هيچ پيامبری را نفرستادیم مگر بزبان قوم او ،تا (حقيقت را) برای شان روشن سازد .پس خدا هركه را خواهد
گمراه ميکند و هركه را خواهد رهياب ميسازد .و اوست صاحب قدرت منيع (و) باحکمت.

﴿ ﴾٥ولق ْد اَ ْرس ْلنا ُموس َٰى بِاياتِنا اَ ْن اَخْ ر ِْج ق ْومك ِمن ال ُّظلُم ِ
ات اِلى النُّورِ وذ ِّك ْر ُهم بِاَيَّا ِم اللَّ ِه ۛ ا ِ َّن
فِي َٰذلِك لاي ٍ
ات لِّ ُك ِّل ص َّبا ٍر ش ُكورٍ

و بيگمان موسى را با آیات خود فرستادیم (و به او هدایت دادیم) كه « :قومت را از تاریکى ها بسوی روشنایى
بيرون آور .و به ایشان روزهای خدا را یاد آور شو » .بيگمان درین نشانه هایى است برای هر صبر كنندۀ
شکرگذاری.

﴿ ﴾٦و ا ِ ْذ قال ُموس َٰى لِق ْو ِم ِه ا ْذ ُك ُروا نِ ْعمة اللَّ ِه عل ْي ُك ْم ا ِ ْذ اَنجاكُم ِّم ْن ا ِل فِ ْرع ْون ي ُسو ُمون ُك ْم ُسوء
ا ْلعذ ِ
اب ويُذبِّ ُحون اَ ْبناء ُك ْم وي ْست ْح ُيون نِساء ُك ْم ۛ وفِي َٰذلِ ُكم بلاءٌ ِّمن َّربِّ ُك ْم ع ِظي ٌم

و بياد آور وقتى را كه موسى به قوم خود گفت « :نعمتى را كه خدا بشما ارزانى كرده بياد آرید ،وقتيکه شما را از
فرعونيان نجات داد .به شما عذاب های شدیدی ميرساندند ،پسران شما را مى كشتند و زنان شما را زنده مى

گذاشتند .و در آن برای شما از طرف پروردگار شما آزمایشى بزرگى بود» .

﴿ ﴾٧و ا ِ ْذ تاَ َّذن ربُّ ُك ْم لئِن شك ْرتُ ْم لاَزِيدنَّ ُك ْم ۛ ولئِن كف ْرتُ ْم ا ِ َّن عذابِي لش ِدي ٌد

و بياد آرید وقتى را كه پروردگار شما اعالم داشت « :اگر شکر كنيد ،بيگمان (نعمت خود را) بر شما مى افزایم .و
اگر ناسپاسى كنيد ،بدون شک عذاب من شدید است» .

ض ج ِمي ًعا ف ِا َّن اللَّه لغنِ ٌّي ح ِمي ٌد
﴿ ﴾٨وقال ُموس َٰى اِن ت ْك ُف ُروا اَن ُت ْم ومن فِي ا ْلاَ ْر ِ

موسى گفت « :اگر شما و هر كسيکه در روی زمين است همه ناسپاسى كنيد ،باز هم بيگمان خداوند بى نياز (و)

ستوده است» .

وح وعا ٍد وث ُمود ۛ والَّ ِذين ِمن ب ْع ِد ِه ْم ۛ لا ي ْعل ُم ُه ْم ا ِ َّلا
﴿ ﴾٩اَل ْم ياْت ِ ُك ْم نباُ الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ُك ْم ق ْو ِم نُ ٍ
اللَّ ُه ۛ جاء ْت ُه ْم ُر ُسلُ ُهم بِا ْلب ِّين ِ
ات فر ُّدوا اَ ْي ِدي ُه ْم فِي اَ ْفوا ِه ِه ْم وقالُوا اِنَّا كف ْرنا بِما اُ ْر ِس ْل ُتم بِ ِه و اِنَّا ل ِفي
ش ٍّك ِّم َّما ت ْد ُعوننا اِل ْي ِه ُمر ٍ
ِيب

آیا به شما خبر پيشينيان شما نرسيده است؟! (خبر) قوم نوح ،عاد و ثمود ،و كسانى (كه) بعد از ایشان (بودند).

جز خدا (كسى دیگر احوال) ایشانرا نميداند .پيامبران شان با نشانه های روشن نزد شان آمدند .پس ایشان
دستهای خود را به دهن های خود گذاشتند و گفتند « :بيگمان ما به آنچه شما به آن فرستاده شده اید ایمان
نداریم ،و بيگمان به آنچه ما را به سوی آن فرا ميخوانيد در شک و شبهه ميباشيم» .

السماو ِ
ض ۛ ي ْد ُعو ُك ْم لِي ْغ ِفر ل ُكم ِّمن ُذنُو بِ ُك ْم
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٠قال ْت ُر ُسلُ ُه ْم اَفِي اللَّ ِه ش ٌّك ف ِاط ِر َّ
ويُؤخِّر ُك ْم اِل َٰى َاجلٍ ُّمس ًّمى ۛ قالُوا ا ِ ْن اَن ُت ْم اِلَّا بش ٌر ِّم ْث ُلنا تُرِيدُون اَن ت ُصدُّونا ع َّما كان ي ْع ُب ُد اباؤُنا
فاْتُونا بِ ُس ْلطا ٍن ُّمبِينٍ
پيامبران شان گفتند « :آیا در خدا شک است؟! (خدای) آفریدگار آسمانها و زمين! (او كه) شما را ميخواند تا

گناهان شما را بيامرزد و تا موعدی معين شما را مهلت دهد » .گفتند « :شما نيستيد مگر بشری همانند ما .مى
خواهيد ما را از آنچه پدران ما پرستش ميکردند باز دارید .پس دليل روشنى بما بياورید» .

﴿ ﴾١١قال ْت ل ُه ْم ُر ُسلُ ُه ْم اِن ن َّْح ُن اِلَّا بش ٌر ِّم ْثلُ ُك ْم ول َٰ ِك َّن اللَّه ي ُم ُّن عل َٰى من يشا ُء ِم ْن ِعبا ِد ِه ۛوما
كان لنا اَن نَّاْتِي ُكم بِ ُس ْلط ٍان ا ِ َّلا بِ ِا ْذ ِن اللَّ ِه ۛ وعلى اللَّ ِه ف ْليتو َّك ِل ا ْل ُم ْؤ ِمنُون

پيامبران شان برای شان گفتند( « :درست است كه) ما نيستيم مگر بشری همانند شما ،و ليکن خدا بر هر كسى
از بندگان خود كه بخواهد منت ميگذارد .و به ما (ممکن) نيست كه به شما حجتى (یعنى معجزهای) بياوریم جز

به اجازه خدا .و مؤمنان باید بر خدا توكل كنند» .

﴿ ﴾١٢وما لنا اَلَّا نتوكَّل على اللَّ ِه وق ْد هدانا ُس ُبلنا ۛ ولن ْصبِر َّن عل َٰى ما اذ ْي ُت ُمونا ۛ وعلى اللَّ ِه
ف ْليتو َّك ِل ا ْل ُمتو ِّكلُون

و ما را چه شده است كه بر خدا توكل نکنيم؟ واقعاً او ما را به راههای (خير و سعادت) هدایت نموده است .و
البته ما در برابر اذیتى كه بما ميرسانيد صبر ميکنيم .و توكل كنندگان باید بر خدا توكل كنند.

﴿ ﴾١٣وقال الَّ ِذين كف ُروا ل ِ ُر ُسلِ ِه ْم ل ُنخْ رِجنَّ ُكم ِّم ْن اَ ْر ِضنا اَ ْو لت ُعو ُد َّن فِي ِملَّتِنا ۛ فاَ ْوح َٰى ا ِل ْي ِه ْم ربُّ ُه ْم
ل ُن ْهلِك َّن ال َّظالِ ِمين

كافران به پيامبران خود گفتند « :یقيناً شما را از زمين خویش بيرون ميکنيم ،یا باید به آیين ما برگردید » .پس
پروردگارشان برایشان وحى كرد « :بيگمان ستمگاران را هالک كردنى هستيم» .

﴿ ﴾١٤ول ُن ْس ِكننَّ ُك ُم ا ْلاَ ْرض ِمن ب ْع ِد ِه ْم ۛ َٰذلِك لِم ْن خاف مق ِامي وخاف و ِعي ِد

و بيگمان شما را بعد از ایشان در زمين جایگزین ساختنى هستيم .این (موهبت) برای كسى است كه از مقام من

بترسد ،و از وعيد (عذاب) من بترسد.

﴿ ﴾١٥و ْاست ْفت ُحوا وخاب ُك ُّل ج َّبا ٍر عنِي ٍد

و ایشان (خواهان فيصله شدند و) طلب پيروزی كردند ،و هر گردن كش ستيزه كاری نااميد شد.

﴿ِّ ﴾١٦من وراُِ ِه جه َّن ُم و ُي ْسق َٰى ِمن َّما ٍء ص ِدي ٍد

بدنبال او دوزخ است ،و برایش از زردآب (متعفن) نوشانيده ميشود.

اب
﴿ ﴾١٧يتج َّر ُع ُه ولا يكا ُد يُ ِسي ُغ ُه وياْتِي ِه ا ْلم ْو ُت ِمن ُك ِّل مك ٍان وما ُهو بِم ِّي ٍت ۛ و ِمن وراُِ ِه عذ ٌ
غلِي ٌظ
جرعه جرعه آنرا (بزحمت) سرميکشد ،و نزدیک نيست كه آنرا (از گلو) فرو برد .مرگ از هرسو به سراغش مى

آید ،ولى او نمى ميرد .و بدنبال او عذابى شدید است.

يح فِي ي ْو ٍم ع ِ
اص ٍف ۛ َّلا ي ْق ِد ُرون
﴿َّ ﴾١٨مث ُل الَّ ِذين كف ُروا بِربِّ ِه ْم ۛ اَ ْعمالُ ُه ْم كرما ٍد اشْ تد َّْت بِ ِه ال ِّر ُ
الضلالُ ا ْلب ِعي ُد
ِم َّما كس ُبوا عل َٰى ش ْي ٍء ۛ َٰذلِك ُهو َّ

مثال (اعمال) كسانيکه از پروردگار خود منکر شدند مانند خاكستری است كه بر آن در روز طوفانى تندبادی
وزیده باشد .ایشان بر هيچ چيزی از آنچه انجام داده بودند دسترس ندارند اینست .همانا گمراهى دور.

السماو ِ
ات وا ْلاَ ْرض بِا ْلح ِّق ۛ اِن يشاْ يُ ْذ ِه ْب ُك ْم وياْ ِت بِخ ْلقٍ ج ِدي ٍد
﴿ ﴾١٩اَل ْم تر اَ َّن اللَّه خلق َّ
آیا ندیدی كه خداوند واقعاً آسمانها و زمين را بحق آفرید؟! اگر بخواهد شما را (از بين) مى برد ،و مخلوق

جدیدی را بميان مى آورد.

﴿ ﴾٢٠وما َٰذلِك على اللَّ ِه بِعزِي ٍز
و این برای خداوند دشوار نيست.

الضعفا ُء لِلَّ ِذين ْاست ْكب ُروا اِنَّا ُكنَّا ل ُك ْم تب ًعا فه ْل اَن ُتم ُّم ْغ ُنون ع َّنا ِم ْن
﴿ ﴾٢١وبر ُزوا لِلَّ ِه ج ِمي ًعا فقال ُّ
عذ ِ
اب اللَّ ِه ِمن ش ْي ٍء ۛ قالُوا ل ْو هدانا اللَّ ُه لهد ْينا ُك ْم ۛ سواءٌ عل ْينا اَج ِز ْعنا َا ْم صب ْرنا ما لنا ِمن
ص
َّم ِحي ٍ

همۀ شان بحضور خدا حاضر مى شوند .پس ضعيفان به متکبران مى گویند « :بيگمان ما پيرو شما بودیم ،پس
آیا از ما چيزی از عذاب خدا را دفع كننده هستيد؟ » آنها ميگویند « :اگر خدا ما را هدایت ميکرد ،بيگمان ما
(نيز) شما را رهياب ميگردانيدیم( .اكنون) برای ما برابر است خواه بيصبری كنيم یا شکيبایى ورزیم ،برای ما

نجاتى نيست» .

﴿ ﴾٢٢وقال الشَّ ْيطا ُن ل َّما ق ُِضي ا ْلاَ ْم ُر ا ِ َّن اللَّه وعد ُك ْم و ْعد ا ْلح ِّق ووعدتُّ ُك ْم فاَخْ ل ْف ُت ُك ْم ۛ وما كان
لِي عل ْي ُكم ِّمن ُس ْلط ٍان ا ِ َّلا اَن دع ْوتُ ُك ْم ف ْاستج ْب ُت ْم لِي ۛ فلا تلُو ُمو نِي ولُو ُموا اَن ُفس ُكم ۛ َّما اَنا

بِ ُم ْصر ِِخ ُك ْم وما اَن ُتم بِ ُم ْصر ِِخ َّي ۛ اِنِّي كف ْر ُت بِما اَشْ ر ْك ُت ُم ِ
اب
ون ِمن ق ْب ُل ۛ ا ِ َّن ال َّظالِ ِمين ل ُه ْم عذ ٌ
اَلِي ٌم
و چون كار تمام شود ،شيطان ميگوید « :بيگمان خداوند شما را وعده داد ،وعدۀ حق! و من به شما وعده دادم ،و

با شما تخلف ورزیدم .و من بر شما تسلطى نداشتم ،جز این كه شما را دعوت كردم و شما (دعوت) مرا پذیرفتيد.
پس مرا مالمت نکنيد و خویشتن را مالمت كنيد .من فریادرس شما نيستم ،و نه (هم) شما فریادرس من
هستيد .واقعاً از اینکه پيش ازین مرا (با خدا) انباز گرفتيد بيزار هستم .بيگمان برای ستمگاران عذابى است
دردناک» .

ات ج َّن ٍ
الصالِح ِ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر خال ِ ِدين فِيها بِ ِا ْذ ِن
﴿ ﴾٢٣واُ ْد ِخل الَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ
ربِّ ِه ْم ۛ ت ِح َّي ُت ُه ْم فِيها سلا ٌم
و آنانيکه ایمان آوردند و كارهای نيکو انجام دادند ،به باغهایى داخل ميشوند كه در زیر (درختان) آن رودبارها

جریان دارد ،جاودانه به حکم پروردگار خویش در آنجا بسر ميبرند .خوش آمدید شان در آنجا « سالم » است.

السما ِء
﴿ ﴾٢٤اَل ْم تر ك ْيف ضرب اللَّ ُه مث ًلا كلِم ًة ط ِّيب ًة كشجر ٍة ط ِّيب ٍة اَ ْصلُها ثابِ ٌت وف ْر ُعها فِي َّ
آیا ندیدی چگونه خداوند كلمۀ پاكيزه را همچون درخت پاكيزهای مثال زد كه ریشۀ آن ثابت و شاخ آن در

آسمان است؟!

س لعلَّ ُه ْم يتذ َّك ُرون
﴿ ﴾٢٥تُ ْؤ تِي اُكُلها ُك َّل ِحينٍ بِ ِا ْذ ِن ربِّها ۛ وي ْضر ُِب اللَّ ُه ا ْلاَ ْمثال لِلنَّا ِ

ميوه خود را در هر فصل به حکم پروردگار خود ميدهد .و خداوند به مردم مثل هایى ميزند ،تا باشد كه ایشان

پند گيرند.

ض ما لها ِمن قرا ٍر
اج ُتثَّ ْت ِمن ف ْو ِق ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٢٦ومث ُل كلِم ٍة خبِيث ٍة كشجر ٍة خبِيث ٍة ْ

و مثال كلمۀ ناپاكيزه مانند درختى ناپاكيزه است( ،ریشه های آن) از روی زمين بركنده شده ،ثباتى ندارد.

﴿ ﴾٢٧يُث ِّب ُت اللَّ ُه الَّ ِذين ام ُنوا بِا ْلق ْو ِل الثَّابِ ِت فِي ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا وفِي ا ْلا ِخر ِة ۛ ويُ ِض ُّل اللَّ ُه
ال َّظالِ ِمين ۛ وي ْفع ُل اللَّ ُه ما يشاءُ

خداوند مسلمانان را به سخنى استوار در زندگى دنيا و در آخرت ثابت (قدم) ميسازد .و خداوند ستمگاران را
گمراه مى گرداند ،و خداوند هر آنچه بخواهد انجام ميدهد.

﴿ ﴾٢٨اَل ْم تر اِلى الَّ ِذين ب َّدلُوا نِ ْعمت اللَّ ِه ُك ْف ًرا واَحلُّوا ق ْوم ُه ْم دار ا ْلبوارِ

آیا بسوی كسانى ندیدی كه نعمت خدا را به ناسپاسى تبدیل كردند و قوم خویشرا به منزل تباهى جایگزین

ساختند؟

﴿ ﴾٢٩جهنَّم ي ْصل ْونها ۛ و بِ ْئس ا ْلقرا ُر

دوزخ  -در آنجا ميسوزند .و (چه) بد قرارگاهى (است).

﴿ ﴾٣٠وجعلُوا لِلَّ ِه اَندا ًدا لِّ ُي ِضلُّوا عن سبِيلِ ِه ۛ قُ ْل تمتَّ ُعوا فاِ َّن م ِصير ُك ْم اِلى ال َّنارِ

و با خدا همتایانى قرار دادند ،تا (مردم را) از راه او گمراه سازند .بگو( « :چند روزی از لذایذ این دنيا) بهره ور

شوید .بيگمان راه شما بسوی آتش (دوزخ) است» .

الصلاة ويُن ِف ُقوا ِم َّما رز ْقنا ُه ْم ِس ًّرا وعلانِي ًة ِّمن ق ْب ِل اَن ياْتِي
﴿ ﴾٣١قُل لِّ ِعبا ِدي الَّ ِذين امنُوا يُ ِقي ُموا َّ
ي ْو ٌم لَّا ب ْي ٌع فِي ِه ولا ِخلا ٌل
به بندگان مسلمان من بگو :نماز را به تمام و كمال اداء كنند ،و از آنچه به آنها روزی دادیم (بگونه) پنهان و

آشکارا نفقه نمایند ،پيش ازینکه روزی فرا رسد كه نه در آن خرید و فروشى است ،و نه هم دوستيى.

السما ِء ما ًء فاَخْ رج بِ ِه ِمن الثَّمر ِ
السماو ِ
ات رِ ْزقًا
ات وا ْلاَ ْرض واَنزل ِمن َّ
﴿ ﴾٣٢اللَّ ُه الَّ ِذي خلق َّ
لَّ ُك ْم ۛ وسخَّ ر ل ُك ُم ا ْل ُف ْلك لِت ْجرِي فِي ا ْلب ْح ِر بِاَ ْم ِر ِه ۛ وسخَّ ر ل ُك ُم ا ْلاَنْهار

خداوند است كه آسمان ها و زمين را آفرید ،و آب را از آسمان فرود آورد ،و بوسيلۀ آن ميوه ها را بشما بحيث
روزی برآورد .و برای شما كشتى ها را رام ساخت تا بحکم او در بحر حركت كنند .و برای شما جوی ها را رام
ساخت.

﴿ ﴾٣٣وسخَّ ر ل ُك ُم الشَّ ْمس وا ْلقمر داُِب ْينِ ۛ وسخَّ ر ل ُك ُم اللَّ ْيل والنَّهار

و برای شما آفتاب و ماه را با دستوری منظم رام ساخت .و برای شما شب و روز را رام گردانيد.

﴿ ﴾٣٤واتاكُم ِّمن ُك ِّل ما ساَ ْل ُت ُمو ُه ۛ و اِن ت ُع ُّدوا نِ ْعمت اللَّ ِه لا تُ ْح ُصوها ۛ ا ِ َّن ا ْل ِانسان لظلُو ٌم كفَّا ٌر
و به شما از هر چه خواستيد داد .و اگر نعمت (های) خدا را بشمارید ،آنرا شمار كرده نمى توانيد .بيگمان انسان

بسيار بيدادگر (و) خيلى ناسپاس است.

اج ُن ْبنِي وبنِ َّي اَن نَّ ْع ُبد ا ْلاَ ْصنام
اجع ْل َٰهذا ا ْلبلد ا ِم ًنا و ْ
﴿ ﴾٣٥و ا ِ ْذ قال ا ِ ْبرا ِهي ُم ر ِّب ْ

و بياد آر وقتى را كه ابراهيم گفت « :پروردگارا ،این شهر را (محلى) امن گردان ،و من و اوالد مرا از پرستش بتان

دور نگهدار» .

س ۛ فمن تبِعنِي ف ِانَّ ُه ِمنِّي ۛ وم ْن عصانِي ف ِانَّك غفُو ٌر
﴿ ﴾٣٦ر ِّب اِنَّ ُه َّن اَ ْضل ْلن كثِي ًرا ِّمن النَّا ِ
َّر ِحي ٌم

ای پروردگار من ،این بتان واقعاَ بسياری از مردم را گمراه ساختند .پس هر كس از من پيروی كند ،واقعاً او از من

است .و هركه مرا نافرمانى كند پس حقا كه تو آمرزنده (و) مهربان هستى.

الصلاة
نت ِمن ُذ ِّريَّتِي بِوا ٍد غ ْي ِر ِذي ز ْر ٍع ِعند ب ْيتِك ا ْل ُمح َّر ِم ربَّنا لِ ُي ِقي ُموا َّ
﴿َّ ﴾٣٧ربَّنا اِنِّي اَ ْسك ُ
س ت ْهوِي اِل ْي ِه ْم وا ْر ُز ْق ُهم ِّمن الثَّمر ِ
ات لعلَّ ُه ْم يشْ ُك ُرون
اجع ْل اَ ْفئِد ًة ِّمن النَّا ِ
ف ْ

ای پروردگار ما ،بيگمان من بعضى از اوالد خود را در وادی بى آب و گياهى در پهلوی خانهای كه حرم تست
جایگزین ساختم .ای پروردگار ما ،تا نماز را به تمام و كمال بر پا دارند ،پس دل (گروهى) از مردم را به ایشان
مایل گردان ،و از ميوه ها ایشانرا روزی ده ،تا باشد كه سپاسگزار شوند.

ض ولا فِي
﴿ ﴾٣٨ربَّنا اِنَّك ت ْعل ُم ما نُخْ ِفي وما نُ ْعلِ ُن ۛ وما يخْ ف َٰى على اللَّ ِه ِمن ش ْي ٍء فِي ا ْلاَ ْر ِ
السما ِء
َّ
ای پروردگار ما ،حقا كه تو آنچه را كه پنهان ميداریم و آنچه را آشکار ميداریم ميدانى .و چيزی در زمين و

آسمان از خدا پنهان نيست.

﴿ ﴾٣٩ا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي وهب لِي على ا ْل ِكب ِر ا ِ ْسم ِاعيل و ا ِ ْسحاق ۛ ا ِ َّن ربِّي لس ِمي ُع الدُّعا ِء

ستایش خدایى را كه به من ،باوجود كبر سن ،اسمعيل و اسحق را اعطاء كرد .بيگمان پروردگار من ،هم اوست

شنوندۀ دعا.

الصلا ِة و ِمن ُذ ِّريَّتِي ۛ ربَّنا وتق َّب ْل ُدعا ِء
اجع ْلنِي ُم ِقيم َّ
﴿ ﴾٤٠ر ِّب ْ

ای پروردگار من ،مرا برپا دارندۀ نماز بگردان ،و از اوالد من (نيز) .ای پروردگار ما ،دعای مرا قبول فرما.

اب
﴿ ﴾٤١ربَّنا ا ْغ ِف ْر لِي و لِوالِد َّي و لِ ْل ُم ْؤ ِمنِين ي ْوم يقُو ُم ا ْل ِحس ُ

ای پروردگار ما ،مرا و (نيز) مادر و پدر مرا و همۀ مسلمانان را در روزیکه حساب برپا ميشود بيامرز.

ص فِي ِه ا ْلاَ ْبصا ُر
﴿ ﴾٤٢ولا ت ْحسب َّن اللَّه غافِ ًلا ع َّما ي ْعم ُل ال َّظالِ ُمون ۛ اِنَّما يُؤ ِّخ ُر ُه ْم لِي ْو ٍم تشْ خ ُ

خداوند را از آنچه ستمگاران ميکنند غافل مپندار .بيگمان ایشانرا برای روزی مهلت ميدهد كه در آن چشمها (از

فرط دهشت) خيره ميشوند.

﴿ُ ﴾٤٣م ْه ِط ِعين ُم ْقنِ ِعي ُرءُ ِ
وس ِه ْم لا ي ْرت ُّد اِل ْي ِه ْم ط ْرفُ ُه ْم ۛ واَ ْفئِدتُ ُه ْم هواءٌ

شتابان سر خود را (به سوی آسمان) بلند ميکنند( ،از شدت اندوه و ناآرامى) پلک های چشم شان از حركت مى
ماند .و دلهای شان (از همه اميدها) خالى است.

اب فيقُولُ الَّ ِذين ظل ُموا ربَّنا اَ ِّخ ْرنا اِل َٰى اَج ٍل قر ٍ
ِيب ن ُِّج ْب
﴿ ﴾٤٤واَن ِذرِ النَّاس ي ْوم ياْتِي ِه ُم ا ْلعذ ُ
د ْعوتك ون َّت ِب ِع ال ُّر ُسل ۛ اَول ْم ت ُكونُوا اَ ْقس ْم ُتم ِّمن ق ْب ُل ما ل ُكم ِّمن زو ٍال

و مردم را از روزی بترسان كه عذاب به (سراغ) ایشان مى آید .پس ظالمان ميگویند « :ای پروردگار ما ،ما را
(اگرچه) برای مدت كوتاهى (هم باشد) مهلت ده ،تا دعوت ترا قبول كنيم و پيامبران را پيروی نمایيم( » .درین

حال به جواب ایشان گفته ميشود « ):مگر پيش ازین سوگند نمى خوردید كه شما را زوالى نيست؟! »

﴿ ﴾٤٥وسكن ُت ْم فِي مسا ِكنِ الَّ ِذين ظل ُموا اَنفُس ُه ْم وتب َّين ل ُك ْم ك ْيف فع ْلنا بِ ِه ْم وضر ْبنا ل ُك ُم ا ْلاَ ْمثال
و در رهایشگاه آنانى جایگزین شدید كه بر خویشتن ستم كردند .و به شما آشکار شد كه چگونه با ایشان رفتار
كردیم .و برای شما (از سرگذشت پيشينيان) مثال ها زدیم (ولى پند نگرفتيد).

﴿ ﴾٤٦وق ْد مك ُروا م ْكر ُه ْم و ِعند اللَّ ِه م ْك ُر ُه ْم و اِن كان م ْك ُر ُه ْم لِت ُزول ِم ْن ُه ا ْل ِجبا ُل

واقعاً ایشان نهایت دسيسه های خود را بکار بردند ،و همه دسيسه های شان نزد خدا (آشکارا) است .هرچند
دسيسه های شان كوهها را از جا برميکند.

﴿ ﴾٤٧فلا ت ْحسب َّن اللَّه ُمخْ لِف و ْع ِد ِه ُر ُسل ُه ۛ ا ِ َّن اللَّه عزِي ٌز ذُو انتِقا ٍم

پس خدا را متخلف وعدهاش با پيامبرانش مپندار .حقا كه خداوند صاحب قدرت منيع (و) صاحب انتقام است.

ات ۛ وبر ُزوا لِلَّ ِه ا ْلو ِاح ِد ا ْلق َّهارِ
ض غ ْير ا ْلاَ ْر ِ
السماو ُ
ض و َّ
﴿ ﴾٤٨ي ْوم تُبدَّلُ ا ْلاَ ْر ُ

روزی كه (این) زمين به زمينى دیگر مبدل شود ،و (نيز) آسمانها و (مردم) بحضور خدای یگانۀ بسيار غالب ظاهر

شوند.

﴿ ﴾٤٩وترى ا ْل ُم ْجر ِِمين ي ْومئِ ٍذ ُّمق َّر نِين فِي ا ْلاَ ْصفا ِد

در آن روز گناهکاران را در زنجيرها بهم بسته مىبينى.

﴿ ﴾٥٠سرابِيلُ ُهم ِّمن ق ِطر ٍان وتغْش َٰى ُو ُجوه ُه ُم النَّا ُر

لباس شان از قطران است ،و روی های شانرا آتش ميپوشاند.

س َّما كسب ْت ۛ ا ِ َّن اللَّه سرِي ُع ا ْل ِحس ِ
اب
﴿ ﴾٥١لِي ْجزِي اللَّ ُه ُك َّل ن ْف ٍ

تا خداوند هر كسى را (مطابق به) آنچه انجام داده جزا بدهد .بيگمان خداوند در محاسبه سریع است.

س و لِ ُينذ ُروا بِ ِه و لِي ْعل ُموا اَنَّما ُهو اِل َٰ ٌه و ِاح ٌد و لِي َّذكَّر اُولُو ا ْلاَ ْلب ِ
اب
﴿َٰ ﴾٥٢هذا بلا ٌغ لِّلنَّا ِ

این (قرآن) پيامى است برای مردم تا به آن ترسانيده شوند ،و تا بدانند كه بيگمان او تعالى معبود یکتاست .و تا

خردمندان پند گيرند.

============================================================

============================================================

( )۱۵سوره الحجر:
این سوره مکى و دارای ( )۹۹آیه بوده و نام سرزمين قوم ثمود ميباشد ،به سبب بيان داستان اصحاب حجر
(حجر وادیى است در ميان مدینه و وشام ميباشد) در آن به این نام ناميده شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

ات ا ْل ِكت ِ
اب وقُ ْرا ٍن ُّمبِينٍ
﴿ ﴾١الر ۛ تِ ْلك اي ُ
الر .این آیات كتاب و قرآن آشکار است.

﴿ُّ ﴾٢ربما يو ُّد الَّ ِذين كف ُروا ل ْو كانُوا ُم ْسلِ ِمين

ای بسا كه كافران آرزو مى كنند (ای كاش) مسلمان مى بودند.

﴿ ﴾٣ذ ْر ُه ْم ياْ ُكلُوا ويتم َّت ُعوا و ُي ْل ِه ِه ُم ا ْلاَم ُل ۛ فس ْوف ي ْعل ُمون

بگذار ایشان را تا بخورند و بهرهمند شوند ،و آرزو ایشانرا مشغول نگهدارد .پس بزودی خواهند فهميد.

اب َّم ْعلُو ٌم
﴿ ﴾٤وما اَ ْهل ْكنا ِمن ق ْري ٍة اِلَّا ولها ِكت ٌ

ما (اهل) هيچ دیاری را هالک نکردیم مگر اینکه برای آن (از پيش) موعدی تعيين شده.

﴿َّ ﴾٥ما ت ْسبِ ُق ِم ْن اُ َّم ٍة اَجلها وما ي ْستاْ ِخ ُرون

هيچ گروهى از وقت معين خود سبقت نميکند و نه (هم) عقب ميماند.

﴿ ﴾٦وقالُوا يا اَيُّها الَّ ِذي نُ ِّزل عل ْي ِه ال ِّذ ْك ُر اِنَّك لم ْج ُنو ٌن

و گفتند « :ای كسيکه بر تو قرآن نازل شده است واقعاً كه تو دیوانهیى» .

الصا ِدقِين
﴿ ﴾٧لَّ ْو ما تاْتِينا بِا ْلملاُِك ِة اِن كُنت ِمن َّ

اگر از راستگویان هستى ،پس چرا فرشتگان را پيش ما نمى آوری؟

﴿ ﴾٨ما نُن ِّزلُ ا ْلملاُِكة ا ِ َّلا بِا ْلح ِّق وما كانُوا اِذًا ُّمنظرِين

ما فرشتگان را نميفرستيم مگر به حق( ،اگر فرستاده شوند) درین هنگام به آنهایيکه خواستار آمدن فرشتگان

شده اند مهلت داده نمى شود.

﴿ ﴾٩اِنَّا ن ْح ُن ن َّز ْلنا ال ِّذكْر و اِنَّا ل ُه لحافِ ُظون

ما بيگمان قرآن را نازل كردیم و ما بيگمان آنرا نگهبانيم.

﴿ ﴾١٠ولق ْد اَ ْرس ْلنا ِمن ق ْبلِك فِي ِشي ِع ا ْلا َ َّو لِين

و بيگمان پيش از تو (نيز) در ميان اقوام پيشين (پيامبران را) فرستادیم.

﴿ ﴾١١وما ياْتِي ِهم ِّمن َّر ُس ٍ
ول اِلَّا كانُوا بِ ِه ي ْست ْه ِزُُون

هيچ پيامبری به ایشان نمى آمد مگر آنکه او را استهزاء مى كردند.

﴿ ﴾١٢ك َٰذلِك ن ْسلُ ُك ُه فِي قُلُ ِ
وب ا ْل ُم ْجر ِِمين

این چنين آن (استهزاء) را در دل های مجرمين راه ميدهيم.

﴿ ﴾١٣لا يُ ْؤ ِم ُنون بِ ِه ۛ وق ْد خل ْت ُسنَّ ُة ا ْلا َ َّو لِين

(با این هم) به آن ایمان نمى آورند ،و بيگمان سنت پيشينيان (نيز به این منوال) گذشته است.

السما ِء فظلُّوا فِي ِه ي ْع ُر ُجون
﴿ ﴾١٤ول ْو فت ْحنا عل ْي ِهم با ًبا ِّمن َّ

و اگر بر ایشان دری از آسمان بگشایيم و ایشان مرتباً در آن باال روند...

﴿ ﴾١٥لقالُوا اِنَّما ُس ِّكر ْت اَ ْبصا ُرنا ب ْل ن ْح ُن ق ْو ٌم َّم ْس ُحو ُرون

البته ميگویند « :واقعاً چشمان ما بسته شده ،بلکه ما قومى هستيم جادو شده» .

وجا وزيَّنَّاها لِلنَّ ِاظرِين
السما ِء بُ ُر ً
﴿ ﴾١٦ولق ْد جع ْلنا فِي َّ

و بيگمان در آسمان برجهایى آفریدیم و آنرا برای بينندگان زینت دادیم.

﴿ ﴾١٧وح ِف ْظناها ِمن ُك ِّل ش ْيط ٍان َّر ِجي ٍم

و آنرا از هر شيطان رانده شدهای حفظ كردیم.

ين
﴿ ﴾١٨اِلَّا منِ ْاسترق َّ
اب ُّم ِب ٌ
الس ْمع فاَتْبع ُه ِشه ٌ

مگر آنکه كسى استراق سمع { }۱كند .پس نيزۀ روشن آتشينى او را تعقيب ميکند.

{ }۱استراق سمع :دزدیده گوش بداشتن ؛

﴿ ﴾١٩وا ْلاَ ْرض مد ْدناها واَ ْلق ْينا فِيها رو ِاسي واَنب ْتنا فِيها ِمن ُك ِّل ش ْي ٍء َّم ْو ُز ٍ
ون

و زمين را گستردیم ،و بر آن كوه ها را (همچون لنگری) قرار دادیم ،و در آن از هر چيزی بگونۀ موزونى

رویانيدیم.

﴿ ﴾٢٠وجع ْلنا ل ُك ْم فِيها معايِش ومن لَّ ْس ُت ْم ل ُه بِرازِقِين

و در آن برای شما اسباب معيشت ساختيم ،و (نيز) برای آنانيکه شما روزی دهندۀ شان نيستيد.

﴿ ﴾٢١و اِن ِّمن ش ْي ٍء اِلَّا ِعندنا خزاُِ ُن ُه وما نُن ِّزلُ ُه ا ِ َّلا بِقد ٍر َّم ْعلُو ٍم

و هيچ چيزی نيست مگر (اینکه) خزاین آن نزد ماست ،و ما آنرا فرود نمى آوریم مگر به اندازۀ معينى.

السما ِء ما ًء فاَ ْسق ْينا ُك ُمو ُه وما اَن ُت ْم ل ُه بِخازِ نِين
﴿ ﴾٢٢واَ ْرس ْلنا ال ِّرياح لواقِح فاَنز ْلنا ِمن َّ

و بادهای باردار كننده را فرستادیم ،آنگاه از آسمان آب فرو ریختيم ،و شما را با آن سيراب گردانيدیم ،در حاليکه
شما توانایى ذخيره كردن آنرا ندارید.

يت ون ْح ُن ا ْلوارِثُون
﴿ ﴾٢٣و اِنَّا لن ْح ُن نُ ْحيِي ونُ ِم ُ

و این ما هستيم كه زنده ميگردانيم و ميميرانيم ،و ما وارث (همه اشياء) هستيم.

﴿ ﴾٢٤ولق ْد علِ ْمنا ا ْل ُم ْست ْق ِد ِمين ِمن ُك ْم ولق ْد علِ ْمنا ا ْل ُم ْستاْ ِخرِين

و بيگمان آنانى را كه پيشقدم شده اند شناخته ایم ،و بيگمان آنهایى را كه عقب مانده اند (نيز) شناخته ایم.

﴿ ﴾٢٥و ا ِ َّن ربَّك ُهو ي ْحشُ ُر ُه ْم ۛ اِنَّ ُه ح ِكي ٌم علِي ٌم

و بيگمان این پروردگار تست كه ایشانرا حشر ميکند .حقا كه او صاحب حکمت (و) داناست.

﴿ ﴾٢٦ولق ْد خل ْقنا ا ْل ِانسان ِمن ص ْلص ٍال ِّم ْن حم ٍا َّم ْس ُن ٍ
ون
بيگمان انسان را از گل آوازدهندۀ بدبوی متغير آفریدیم.

الس ُمو ِم
﴿ ﴾٢٧وا ْلجا َّن خل ْقنا ُه ِمن ق ْب ُل ِمن نَّارِ َّ
و جن را از پيش از آتش گرم و سوزان آفریدیم.

﴿ ﴾٢٨و ا ِ ْذ قال ربُّك لِ ْلملاُِك ِة اِنِّي خالِ ٌق بش ًرا ِّمن ص ْلص ٍال ِّم ْن حم ٍا َّم ْسنُ ٍ
ون

و بياد آر وقتى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت « :بيگمان من انسان را از گل آوازدهندۀ بدبوی متغير

آفریننده ام» .

﴿ ﴾٢٩ف ِاذا س َّو ْي ُت ُه ونفخْ ُت فِي ِه ِمن ُّر ِ
وحي فق ُعوا ل ُه س ِ
اج ِدين

پس چون پيکر او را راست كردم و در آن از روح خود دميدم ،پس به او سجده كنان بيفتيد.

﴿ ﴾٣٠فسجد ا ْلملاُِك ُة ُكلُّ ُه ْم اَ ْجم ُعون
پس همه فرشتگان یکجایى سجده كردند.

الس ِ
اج ِدين
﴿ ﴾٣١اِلَّا ا ِ ْبلِيس اَب َٰى اَن ي ُكون مع َّ

جز ابليس ،كه اباء ورزید از آنکه با سجدهكنندگان باشد.

الس ِ
اج ِدين
يس ما لك اَلَّا ت ُكون مع َّ
﴿ ﴾٣٢قال يا ا ِ ْبلِ ُ

(خداوند) گفت « :ای ابليس ،دليل تو چيست كه با سجده كنندگان نمى باشى؟ »

﴿ ﴾٣٣قال ل ْم اَكُن لِّاَ ْس ُجد لِبش ٍر خل ْقت ُه ِمن ص ْلص ٍال ِّم ْن حم ٍا َّم ْسنُ ٍ
ون

گفت « :من هرگز (حاضر) نيستم بشری را سجده كنم كه او را از گل آواز دهندۀ بدبوی متغير آفریدهیى» .

﴿ ﴾٣٤قال فاخْ ُر ْج ِم ْنها ف ِانَّك ر ِجي ٌم

(خداوند) گفت « :از آنجا بيرون شو ،زیرا تو رانده شدهیى» .

﴿ ﴾٣٥و ا ِ َّن عل ْيك اللَّ ْعنة اِل َٰى ي ْو ِم الدِّينِ
و بيگمان تا روز قيامت بر تو لعنت است.

﴿ ﴾٣٦قال ر ِّب فاَ ِنظ ْر نِي اِل َٰى ي ْو ِم يُ ْبعثُون

گفت « :ای پروردگار من ،پس مرا تا روزی كه (مردگان) برانگيخته شوند مهلت ده» .

﴿ ﴾٣٧قال ف ِانَّك ِمن ا ْل ُمنظرِين

(خداوند) گفت « :پس بيگمان تو از جملۀ مهلت یافتگانى» .

﴿ ﴾٣٨اِل َٰى ي ْو ِم ا ْلو ْق ِت ا ْلم ْعلُو ِم

تا روز وقت مقرر شده (یعنى قيامت).

ض ولاُ ْغوِينَّ ُه ْم اَ ْجم ِعين
﴿ ﴾٣٩قال ر ِّب بِما اَ ْغو ْيتنِي لاُزيِّن َّن ل ُه ْم فِي ا ْلاَ ْر ِ

گفت « :ای پروردگار من ،بسبب آنکه مرا گمراه كردی ،بيگمان من (نعمت های) روی زمين را بر ایشان (زیب و)
زینت ميدهم ،و بيگمان همه ایشان را گمراه ميسازم» .

﴿ ﴾٤٠اِلَّا ِعبادك ِم ْن ُه ُم ا ْل ُمخْ ل ِصين
مگر بندگان مخلص تو از ایشان.

﴿ ﴾٤١قال َٰهذا ِصر ٌ
اط عل َّي ُم ْست ِقي ٌم

(خداوند) گفت « :این (روش بندگان صالح) راهيست راست بر من( .بر خود الزم گرفته ام كه این بندگان را
رهياب سازم» ).

﴿ ﴾٤٢ا ِ َّن ِعبا ِدي ل ْيس لك عل ْي ِه ْم ُس ْلطا ٌن اِلَّا منِ اتَّبعك ِمن ا ْلغا ِوين

بيگمان تو بر بندگان من تسلطى نخواهى یافت ،مگر (آنعده) از گمراهان كه از تو پيروی ميکنند.

﴿ ﴾٤٣و ا ِ َّن جهنَّم لم ْو ِع ُد ُه ْم اَ ْجم ِعين

و بيگمان دوزخ وعدهگاه همۀ ایشان است.

اب لِّ ُك ِّل ب ٍ
﴿ ﴾٤٤لها س ْبع ُة اَ ْبو ٍ
اب ِّم ْن ُه ْم ُج ْزءٌ َّم ْق ُسو ٌم

آنرا هفت در است ،برای هر دری گروهى از این گمراهان مشخص شده اند.

﴿ ﴾٤٥ا ِ َّن ا ْل ُمتَّ ِقين فِي جنَّ ٍ
ات و ُع ُي ٍ
ون

بيگمان پرهيزگاران در بهشت ها و (در كنار) چشمهسارها ميباشند.

﴿ ﴾٤٦ا ْد ُخلُوها بِسلا ٍم ا ِمنِين

(به ایشان به قسم تهنيت گفته ميشود) با سالمتى و امنيت به آن درآیيد.

﴿ ﴾٤٧ونز ْعنا ما فِي ُصدُورِ ِهم ِّم ْن ِغ ٍّل اِخْ وا ًنا عل َٰى ُس ُر ٍر ُّمتقابِلِين

هر كينه ای را كه در سينه دارند ميزدایيم ،برادروار بر تخت های به مقابل یکدیگر قرار دارند.

﴿ ﴾٤٨لا يم ُّس ُه ْم فِيها نص ٌب وما ُهم ِّم ْنها بِ ُمخْ ر ِجين

در آنجا به ایشان رنجى نمى رسد ،و نه هم از آنجا بيرون شدنى اند.

﴿ ﴾٤٩ن ِّب ْئ ِعبا ِدي اَنِّي اَنا ا ْلغفُو ُر ال َّر ِحي ُم

بندگانم را خبر بده كه بيگمان منم آن آمرزندۀ مهربان.

اب ا ْلاَلِي ُم
﴿ ﴾٥٠واَ َّن عذابِي ُهو ا ْلعذ ُ

و (در عين حال) این عذاب من همانا عذابى است دردناک.

﴿ ﴾٥١ون ِّب ْئ ُه ْم عن ض ْي ِف ا ِ ْبرا ِهيم

به ایشان از مهمان ابراهيم خبر بده.

﴿ ﴾٥٢ا ِ ْذ دخلُوا عل ْي ِه فقالُوا سلا ًما قال اِنَّا ِمن ُك ْم و ِجلُون

چون بر او داخل شدند( ،به او) سالم گفتند( .ابراهيم) گفت « :بيگمان ما از شما ترسناكيم» .

﴿ ﴾٥٣قالُوا لا ت ْوج ْل اِنَّا نُبشِّ ُرك بِغُلا ٍم علِي ٍم

گفتند « :مترس ،بيگمان ما بتو پسری دانا را مژده ميدیم» .

﴿ ﴾٥٤قال اَبشَّ ْرتُ ُمو نِي عل َٰى اَن َّم َّسنِي ا ْل ِكب ُر فبِم تُبشِّ ُرون

گفت « :آیا با وجود اینکه پيریام فرا رسيده مرا بشارت دادید؟! پس به چه چيز مژده ميدهيد؟ »

﴿ ﴾٥٥قالُوا بشَّ ْرناك بِا ْلح ِّق فلا ت ُكن ِّمن ا ْلقانِ ِطين

گفتند « :ما ترا به حق مژده دادیم .پس از (زمره) نااميدان مباش» .

الضالُّون
﴿ ﴾٥٦قال ومن ي ْقن ُط ِمن َّر ْحم ِة ربِّ ِه اِلَّا َّ

گفت « :چه كسى از رحمت پروردگارش نااميد ميشود جز گمراهان؟! »

﴿ ﴾٥٧قال فما خ ْط ُب ُك ْم اَيُّها ا ْل ُم ْرسلُون

گفت « :ای فرستادگان (خدا) پس مأموریت شما چيست؟ »

﴿ ﴾٥٨قالُوا اِنَّا اُ ْر ِس ْلنا اِل َٰى ق ْو ٍم ُّم ْجر ِِمين

گفتند « :بيگمان ما بسوی قوم گنهکار فرستاده شدهایم» .

﴿ ﴾٥٩اِلَّا ال لُ ٍ
وط اِنَّا ل ُمن ُّجو ُه ْم اَ ْجم ِعين

مگر خانوادۀ لوط ،بيگمان ایشان همه را یکجا نجات خواهيم داد.

﴿ ﴾٦٠اِلَّا ا ْمراَت ُه ق َّد ْرنا ۛ اِنَّها ل ِمن ا ْلغابِرِين

جز زنش ،مقدر داشتيم كه او واقعاً از بازماندگان است.

﴿ ﴾٦١فل َّما جاء ال لُ ٍ
وط ا ْل ُم ْرسلُون

پس چون فرستادگان نزد آل لوط آمدند.

﴿ ﴾٦٢قال اِنَّ ُك ْم ق ْو ٌم ُّمنك ُرون

او (به فرشتگان) گفت « :بيگمان شما گروهى ناآشنایيد» .

﴿ ﴾٦٣قالُوا ب ْل ِج ْئناك بِما كانُوا فِي ِه ي ْمت ُرون

گفتند « :بلکه ما بتو همان چيزی را آوردیم كه ایشان به آن شک داشتند» .

﴿ ﴾٦٤واَت ْيناك بِا ْلح ِّق و اِنَّا لصا ِدقُون

به تو چيزی را آوردیم كه حق است ،و ما واقع ًا راستگویيم.

﴿ ﴾٦٥فاَ ْس ِر بِاَ ْهلِك بِ ِق ْط ٍع ِّمن اللَّ ْي ِل واتَّبِ ْع اَ ْدبار ُه ْم ولا ي ْلت ِف ْت ِمن ُك ْم اَح ٌد وا ْم ُضوا ح ْي ُث تُ ْؤم ُرون

پس در پاسى از شب خانوادهات را (ازین شهر) ببر ،عقب شان حركت كن ،و هيچ كدام از شما به عقب ننگرد .و
بجایيکه مأمور شده اید بروید.

﴿ ﴾٦٦وقض ْينا اِل ْي ِه َٰذلِك ا ْلا َ ْمر اَ َّن دابِر َٰه ُؤلا ِء م ْق ُطو ٌع ُّم ْصبِ ِحين

این را (نيز) به وی وحى كردیم كه بيگمان (در) صبحگاهان بنياد آنها بركنده ميشود.

﴿ ﴾٦٧وجاء اَ ْه ُل ا ْلم ِدين ِة ي ْست ْب ِش ُرون

ساكنان شهر (بسوی منزل لوط) آمدند ،در حاليکه به یکدیگر (از مهمانان خوش روی لوط) بشارت ميدادند.

﴿ ﴾٦٨قال ا ِ َّن َٰه ُؤلا ِء ض ْي ِفي فلا ت ْفض ُح ِ
ون

لوط گفت « :بيگمان اینها مهمانان من اند ،پس مرا رسوا نکنيد» .

﴿ ﴾٦٩واتَّ ُقوا اللَّه ولا تُخْ ُز ِ
ون

و از خدا بترسيد ،و مرا خجالت ندهيد.

﴿ ﴾٧٠قالُوا اَول ْم ن ْنهك عنِ ا ْلعال ِمين

گفتند « :آیا ترا از (حمایت) جهانيان منع نکرده بودیم؟ »

﴿ ﴾٧١قال َٰه ُؤلا ِء بناتِي اِن كُن ُت ْم ف ِاعلِين

گفت « :اینها دختران من اند ،اگر ميخواهيد كار (مشروع) انجام دهيد (از ایشان بحيث زن نکاحى خود استفاده
كنيد)» .

﴿ ﴾٧٢لع ْم ُرك اِنَّ ُه ْم ل ِفي س ْكر تِ ِه ْم ي ْعم ُهون

قسم به زندگانى تو (ای پيامبر) ،ایشان در (نشۀ) مستى خود سرگردان ميباشند.

الص ْيح ُة ُمشْ رِقِين
﴿ ﴾٧٣فاَخذ ْت ُه ُم َّ

و همينکه خورشيد سر بركشيد ،ایشان را صدایى هولناک فرو گرفت.

﴿ ﴾٧٤فجع ْلنا عالِيها سافِلها واَ ْمط ْرنا عل ْي ِه ْم ِحجار ًة ِّمن ِس ِّجي ٍل

پس ما (شهرهای شانرا زیرورو كردیم و) باالی آنرا پایين قرار دادیم ،و بر ایشان سنگهایى از گل پخته بارانيدیم.

﴿ ﴾٧٥ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ٍ
ات لِّ ْل ُمتو ِّس ِمين

بيگمان درین (قصه) نشانههایى است برای عالمه شناسان (یعنى مردم با فراست).

﴿ ﴾٧٦و اِنَّها لبِسبِيلٍ ُّم ِقي ٍم

این (شهر) ها در راه (آمد و شد مردم) واقع اند.

﴿ ﴾٧٧ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ًة لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِين

حقا كه درین نشانهایست برای مؤمنان.

اب ا ْلاَ ْيك ِة لظالِ ِمين
﴿ ﴾٧٨و اِن كان اَ ْصح ُ
و بيگمان اهلِ اَیکه (نيز از) ستمگاران بودند.

﴿ ﴾٧٩فانتق ْمنا ِم ْن ُه ْم و اِنَّ ُهما لبِ ِاما ٍم ُّمبِينٍ

لذا از آنها انتقام گرفتيم ،و آن هر دو (شهر) بر سر راه آشکار قرار دارند.

اب ا ْل ِح ْج ِر ا ْل ُم ْرسلِين
﴿ ﴾٨٠ولق ْد ك َّذب اَ ْصح ُ

و بيگمان اهل حِجر (نيز) پيامبران را تکذیب كردند.

﴿ ﴾٨١وات ْينا ُه ْم اياتِنا فكانُوا ع ْنها ُم ْعر ِِضين

ما آیات خویشرا به آنها دادیم ،ولى ایشان از آن روگردان بودند.

﴿ ﴾٨٢وكانُوا ي ْن ِح ُتون ِمن ا ْل ِجب ِال ُب ُيو ًتا ا ِم ِنين

ایشان خانه های امنى را از كوهها برای خود ميتراشيدند.

الص ْيح ُة ُم ْصبِ ِحين
﴿ ﴾٨٣فاَخذ ْت ُه ُم َّ

پس ناگاه صدای هولناكى ایشان را صبحگاهان گرفت.

﴿ ﴾٨٤فما اَ ْغن َٰى ع ْن ُهم َّما كانُوا ي ْك ِس ُبون

پس آنچه را بدست مى آوردند از ایشان (عذاب خدا را) دفع نکرد.

السماو ِ
الص ْفح
الساعة لاتِي ٌة ۛ ف ْ
اصف ِح َّ
ات وا ْلاَ ْرض وما ب ْين ُهما اِلَّا بِا ْلح ِّق ۛ و ا ِ َّن َّ
﴿ ﴾٨٥وما خل ْقنا َّ
ا ْلج ِميل

و ما آسمانها ،زمين و آنچه را در بين آنهاست نيافریدیم مگر به حق .و بيگمان قيامت آمدنى است .لذا (از ایشان)
به گذشتى نيکو درگذر.

﴿ ﴾٨٦ا ِ َّن ربَّك ُهو ا ْلخ َّلاقُ ا ْلعلِي ُم

بيگمان پروردگار تو ،هم اوست آفریننده (و) دانا.

﴿ ﴾٨٧ولق ْد ات ْيناك س ْب ًعا ِّمن ا ْلمثانِي وا ْل ُق ْران ا ْلع ِظيم

و بيگمان به تو هفت آیهای از دوتایى ها(یعنى آیات هفتگانه سوره فاتحه را كه مکرر خوانده ميشود) و قرآن
عظيم (الشأن) را دادیم.

ض جناحك لِ ْل ُم ْؤ ِم ِنين
﴿ ﴾٨٨لا ت ُم َّد َّن ع ْين ْيك اِل َٰى ما م َّت ْعنا بِ ِه اَ ْزو ً
اجا ِّم ْن ُه ْم ولا ت ْحز ْن عل ْي ِه ْم واخْ ِف ْ
چشمان خود را به آنچه به گروه هایى از ایشان دادیم مدوز ،و بر ایشان اندوهگين مشو ،و بال خود را بر مؤمنان

بگستر.

ين
﴿ ﴾٨٩وقُ ْل اِنِّي اَنا النَّ ِذي ُر ا ْل ُم ِب ُ

و بگو « :حقا كه منم آن بيم دهندۀ آشکار» .

﴿ ﴾٩٠كما اَنز ْلنا على ا ْل ُم ْقت ِس ِمين

(بر شما) چنان (عذابى را) نازل كنيم كه بر تقسيم كنندگان (نازل گردانيدیم).

﴿ ﴾٩١الَّ ِذين جعلُوا ا ْل ُق ْران ِع ِضين

آنهایى كه قرآن را متفرق ساختند (یعنى بعضى را قبول و برخى را رد كردند).

﴿ ﴾٩٢فوربِّك لن ْساَلنَّ ُه ْم اَ ْجم ِعين

پس قسم به پروردگارت كه البته از همۀ ایشان سوال كنيم.

﴿ ﴾٩٣ع َّما كانُوا ي ْعملُون
از آنچه ميکردند.

ِض عنِ ا ْل ُمشْ ِر ِكين
﴿ ﴾٩٤ف ْ
اصد ْع بِما تُ ْؤم ُر واَ ْعر ْ

پس آشکارا ساز آنچه را به آن مأمور ميشوی ،و از مشركان روی برتاب.

﴿ ﴾٩٥اِنَّا كف ْيناك ا ْل ُم ْست ْه ِز ُِين

حقا كه ما در برابر تمسخر كنندگان ترا بسندهایم.

﴿ ﴾٩٦الَّ ِذين ي ْجعلُون مع اللَّ ِه اِل َٰ ًها اخر ۛ فس ْوف ي ْعل ُمون

آنانيکه با خدا معبودی دیگر را قرار ميدهند ،ولى بزودی (به حقيقت) پى ميبرند.

﴿ ﴾٩٧ولق ْد ن ْعل ُم اَنَّك ي ِض ُيق ص ْد ُرك بِما ي ُقولُون

ما واقعاً ميدانيم كه از سبب آنچه ميگویند سينهات تنگ ميشود.

الس ِ
اج ِدين
﴿ ﴾٩٨فس ِّب ْح بِح ْم ِد ربِّك وكُن ِّمن َّ

پس پروردگارت را به پاكى یاد كن ،و از زمره سجدهكنندگان باش.

ين
﴿ ﴾٩٩وا ْع ُب ْد ربَّك ح َّت َٰى ياْتِيك ا ْلي ِق ُ

و پروردگارت را پرستش كن تا هنگاميکه به تو یقين (یعنى مرگ) فرا رسد.
==================================================================

( )۱۶سوره النجل:
این سوره مکى و دارای ( )۱۲۸آیه بوده و (زنبور عسل) معنى دارد ،بخاطر ذكر داستان نحل یا زنبور عسل به
این نام ناميده شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١اَت َٰى اَ ْم ُر اللَّ ِه فلا ت ْست ْع ِجلُو ُه ۛ ُس ْبحان ُه وتعال َٰى ع َّما يُشْ ِركُون

فرمان خدا فرا رسيد ،پس به آن شتاب مکنيد .پاكى مر او راست ،و برتر است از اینکه به او شریک مىآورند.

وح ِم ْن اَ ْم ِر ِه عل َٰى من يشا ُء ِم ْن ِعبا ِد ِه اَ ْن اَن ِذ ُروا اَنَّ ُه لا اِلَٰه ا ِ َّلا اَنا فاتَّق ِ
ُون
﴿ُ ﴾٢ين ِّزلُ ا ْلملاُِكة بِال ُّر ِ

فرشتگان را با وحى به ارادۀ خود بر هركه از بندگان خود كه بخواهد نازل ميگرداند( ،و به آنها دستور ميدهد) كه

« مردم را برحذر دارید ،به اینکه بيگمان معبودی جز من نيست ،لذا از من بترسيد» .

السماو ِ
ات وا ْلاَ ْرض بِا ْلح ِّق ۛ تعال َٰى ع َّما يُشْ ِركُون
﴿ ﴾٣خلق َّ

آسمانها و زمين را بحق آفرید .برتر است از آنکه به او شریک قرار ميدهند.

ين
﴿ ﴾٤خلق ا ْل ِانسان ِمن نُّ ْطف ٍة ف ِاذا ُهو خ ِصي ٌم ُّم ِب ٌ

انسان را از نطفهای آفرید ،و سرانجام او ستيزندهای آشکارا شد.

﴿ ﴾٥وا ْلاَنْعام خلقها ۛ ل ُك ْم فِيها ِد ْفءٌ ومنافِ ُع و ِم ْنها تاْ ُكلُون

و چارپا یان را برای شما آفریده است ،در آنها برای (گرم ساختن بدنِ) شما لباس و منفعتهای دیگری است ،و از
(گوشت و شير) آنها ميخورید.

﴿ ﴾٦ول ُك ْم فِيها جما ٌل ِحين تُرِي ُحون و ِحين ت ْسر ُحون

و چون شامگاهان آنها را به استراحتگاهای شان ميرانيد ،و حينيکه صبحگاهان ایشانرا به چراگاها ميبرید ،در آنها

برای شما زینتى است.

وف َّر ِحي ٌم
﴿ ﴾٧وت ْح ِم ُل اَ ْثقال ُك ْم اِل َٰى بل ٍد لَّ ْم ت ُكونُوا بالِ ِغي ِه اِلَّا بِ ِش ِّق ا ْلاَن ُف ِ
س ۛ ا ِ َّن ربَّ ُك ْم لر ُء ٌ

و بارهای سنگين شما را به شهری حمل ميکنند ،كه شما (بدون این چارپایان) به آن رسنده نيستيد ،مگر به تن

دادن به مشقت .حقا كه پروردگار شما واقعاً رؤوف و مهربان است.

﴿ ﴾٨وا ْلخ ْيل وا ْلبِغال وا ْلح ِمير لِت ْرك ُبوها وزِين ًة ۛ ويخْ لُ ُق ما لا ت ْعل ُمون

و اسپها ،قاطرها و خرانرا (آفریدیم) تا بر آنها سوار شوید و (تا مایۀ) زینت (شما باشد) ،و (خداوند) وسایل (حمل
و نقل دیگری) را مى آفریند كه شما نمى دانيد.

السبِي ِل و ِم ْنها جاُ ِ ٌر ۛ ول ْو شاء لهدا ُك ْم اَ ْجم ِعين
﴿ ﴾٩وعلى اللَّ ِه ق ْص ُد َّ

و خداوند (بر خود الزم گرفته است كه) براه راست رهنمایى ميکند ،ولى راههای كجى هم است ،و اگر (خدا)

ميخواست همۀ شما را رهياب ميساخت.

اب و ِم ْن ُه شج ٌر فِي ِه تُ ِسي ُمون
﴿ُ ﴾١٠هو الَّ ِذي اَنزل ِمن َّ
السما ِء ما ًء ۛ لَّ ُكم ِّم ْن ُه شر ٌ

اوست كه از آسمان آب را نازل كرد كه آشاميدنى شما از آن است ،و از آن نباتات (شما سيراب ميشود)( ،و) در

آن (حيوانات خود را) ميچرانيد.

﴿ ﴾١١يُنبِ ُت ل ُكم بِ ِه ال َّز ْرع وال َّز ْيتُون والنَّ ِخيل وا ْلاَ ْعناب و ِمن ُك ِّل الثَّمر ِ
ات ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ًة لِّق ْو ٍم
يتف َّك ُرون

بوسيلۀ آن (آب) برای شما غله ،زیتون ،خرما ،انگور و از هر نوع ميوهها را ميرویاند .بيگمان درین نشانهای است

برای مردمى كه فکر ميکنند.

ات بِاَ ْم ِر ِه ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك
﴿ ﴾١٢وسخَّ ر ل ُك ُم اللَّ ْيل وال َّنهار والشَّ ْمس وا ْلقمر ۛ وال ُّن ُجو ُم ُمسخَّ ر ٌ
لاي ٍ
ات لِّق ْو ٍم ي ْع ِقلُون

و برای شما شب ،روز ،آفتاب و ماه را رام گردانيد ،و (نيز) ستارگان به حکم او رام شده اند .حقا كه درین نشانه
هایى است برای مردمى كه ميفهمند.

ض ُمخْ تلِفًا اَ ْلوانُ ُه ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ًة لِّق ْو ٍم ي َّذ َّك ُرون
﴿ ﴾١٣وما ذراَ ل ُك ْم فِي ا ْلاَ ْر ِ

و آنچه را برای شما در زمين با رنگ های گوناگون آفرید (نيز دست آموز شما گردانيد) ،بيگمان درین نشانه
ایست برای مردمى كه پند ميگيرند.

﴿ ﴾١٤و ُهو الَّ ِذي سخَّ ر ا ْلب ْحر لِتاْ ُكلُوا ِم ْن ُه ل ْح ًما ط ِريًّا وت ْستخْ ِر ُجوا ِم ْن ُه ِح ْلي ًة ت ْلب ُسونها وترى ا ْل ُف ْلك
مو ِاخر فِي ِه و لِت ْبت ُغوا ِمن ف ْضلِ ِه ولعلَّ ُك ْم تشْ ُك ُرون

و اوست كه بحر را دست آموز گردانيد ،تا از آن گوشت تازه بخورید ،و از آن زیور بيرون آرید كه آنرا ميپوشيد ،و
كشتى ها را مى بينى كه سينۀ دریا را ميشگافند ،و تا (بوسيلۀ تجارت) از فضل خداوند بهره اندوز شوید ،و تا

باشد كه شما سپاسگزار شوید.

ض رو ِاسي اَن ت ِميد بِ ُك ْم واَنْها ًرا و ُس ُب ًلا لَّعلَّ ُك ْم ت ْهتدُون
﴿ ﴾١٥واَ ْلق َٰى فِي ا ْلاَ ْر ِ

و در زمين كوههای محکم پا برجا كرد ،تا مبادا شما را بجنباند .و رودبارها و راهها را (آفرید) تا باشد كه رهياب

شوید.

﴿ ﴾١٦وعلام ٍ
ات ۛ و بِال َّن ْج ِم ُه ْم ي ْهتدُون

و (نيز) نشانه ها را (آفرید) ،و بوسيلۀ ستارگان ایشان (یعنى انسانها) رهياب ميشوند.

﴿ ﴾١٧اَفمن يخْ لُ ُق كمن َّلا يخْ لُ ُق ۛ اَفلا تذ َّك ُرون

آیا كسى كه مى آفریند مانند كسى است كه نمى آفریند؟! آیا پند نميگيرید؟

﴿ ﴾١٨و اِن ت ُع ُّدوا نِ ْعمة اللَّ ِه لا تُ ْح ُصوها ۛ ا ِ َّن اللَّه لغفُو ٌر َّر ِحي ٌم

و اگر نعمت های خدا را حساب كنيد ،آنها را (هرگز) شمار كرده نميتوانيد .حقا كه خداوند آمرزنده (و) مهربان

است.

﴿ ﴾١٩واللَّ ُه ي ْعل ُم ما تُ ِس ُّرون وما تُ ْعلِ ُنون

و خداوند آنچه را پنهان مى كنيد و آنچه را آشکار ميکنيد مى داند.

﴿ ﴾٢٠والَّ ِذين ي ْد ُعون ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه لا يخْ لُقُون ش ْي ًئا و ُه ْم ُيخْ لقُون

و آنانى را كه بجز خدا مى پرستند چيزی را نمى آفرینند ،بلکه خودشان آفریده ميشوند.

ات غ ْي ُر اَ ْحيا ٍء ۛ وما يشْ ُع ُرون اَيَّان ُي ْبعثُون
﴿ ﴾٢١اَ ْمو ٌ

مردگانى اند بدون زندگانى ،و نميدانند كه كَى برانگيخته ميشوند.

﴿ ﴾٢٢اِل َٰ ُه ُك ْم اِل َٰ ٌه و ِاح ٌد ۛ فالَّ ِذين لا يُ ْؤ ِمنُون بِا ْلا ِخر ِة قُلُوبُ ُهم ُّم ِ
نكر ٌة و ُهم ُّم ْست ْكبِ ُرون

خدای شما خداوند یگانه است ،و كسانيکه به آخرت ایمان نمى آورند دلهای شان منکر (حق) است ،و هم

ایشانند سركش.

﴿ ﴾٢٣لا جرم اَ َّن اللَّه ي ْعل ُم ما ُي ِس ُّرون وما ُي ْعلِ ُنون ۛ اِنَّ ُه لا ُي ِح ُّب ا ْل ُم ْست ْكبِرِين

الجرم آنچه را ایشان پنهان ميدارند و آنچه را آشکارا مى كنند خداوند ميداند ،بيگمان او سركشان را دوست

ندارد.

﴿ ﴾٢٤و اِذا قِيل ل ُهم َّماذا اَنزل ربُّ ُك ْم ۛ قالُوا اَس ِاطي ُر ا ْلاَ َّو لِين

و چون به ایشان گفته شود « چيست آنچه پروردگار شما نازل كرده است؟ » ميگویند « :افسانههای پيشينيان
است» .

﴿ ﴾٢٥لِي ْح ِملُوا اَ ْوزار ُه ْم ك ِامل ًة ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ۛ و ِم ْن اَ ْوزارِ الَّ ِذين ُي ِضلُّون ُهم بِغ ْي ِر ِع ْل ٍم ۛ اَلا ساء ما
ي ِز ُرون

تا بار گناهان خود را روز قيامت بطور كاملى بر دوش كشند ،و نيز قسمتى از بار گناه كسانى را كه بر اساس

نادانى آنها را گمراه كرده اند .آه چه بد است بار گناهى كه آنرا بر دوش ميکنند؟!

الس ْق ُف ِمن ف ْوقِ ِه ْم
﴿ ﴾٢٦ق ْد مكر الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم فاَتى اللَّ ُه ُب ْنيان ُهم ِّمن ا ْلقو ِاع ِد فخ َّر عل ْي ِه ُم َّ
اب ِم ْن ح ْي ُث لا يشْ ُع ُرون
واَتا ُه ُم ا ْلعذ ُ

بيگمان كسانيکه پيش از ایشان بودند (نيز) دسيسه چيدند .پس خداوند ریشه شانرا از بيخ و بن بركشيد ،سقف
بر ایشان از باالی سر شان فرو ریخت ،و عذاب از جایى به سراغ شان آمد كه هرگز احساس نميکردند.

﴿ ﴾٢٧ثُ َّم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ُيخْ زِي ِه ْم ويقُولُ اَ ْين شُ ركاُِي الَّ ِذين كُن ُت ْم تُشاقُّون فِي ِه ْم ۛ قال الَّ ِذين اُوتُوا
السوء على ا ْلكافِرِين
ا ْل ِع ْلم ا ِ َّن ا ْل ِخ ْزي ا ْلي ْوم و ُّ
سپس در روز قيامت (خداوند) ایشانرا رسوا ميکند ،و ميگوید « :كجایند شریکان من كه بخاطر ایشان (با

خداجویان) منازعه ميکردید؟ » كسانيکه برای شان علم داده شده ميگویند « :بيگمان رسوایى و بدنامى امروز بر
كافران است» .

السلم ما ُكنَّا ن ْعم ُل ِمن ُسو ٍء ۛ بل َٰى ا ِ َّن
﴿ ﴾٢٨الَّ ِذين تتوفَّا ُه ُم ا ْلملاُِك ُة ظالِ ِمي اَنف ُِس ِه ْم ۛ فاَ ْلق ُوا َّ
اللَّه علِي ٌم بِما كُن ُت ْم ت ْعملُون
آنانيکه فرشتگان روح شان را در حالى ميگيرند كه بر خود ستم كار بودند ،پس ایشان تسليم ميشوند (و
ميگویند) « ما عملى بدی انجام نمى دادیم ».آری بيگمان خداوند به آنچه ميکردید داناست.

﴿ ﴾٢٩فا ْد ُخلُوا اَ ْبواب جهنَّم خال ِ ِدين فِيها ۛ فلبِ ْئس م ْثوى ا ْل ُمتكبِّرِين

پس به درهای دوزخ درآیيد ،برای هميشه در آن بسر برید ،و چه بد جایى است جایگاه سركشان؟!

﴿ ﴾٣٠وقِيل لِلَّ ِذين اتَّق ْوا ماذا اَنزل ربُّ ُك ْم ۛ قالُوا خ ْي ًرا ۛ لِّلَّ ِذين اَ ْحسنُوا فِي َٰه ِذ ِه ال ُّدنْيا
حسن ٌة ۛولدا ُر ا ْلا ِخر ِة خ ْي ٌر ۛ ولنِ ْعم دا ُر ا ْل ُم َّت ِقين

و چون به پرهيزگاران گفته شود « چيست آنچه پروردگار شما نازل كرده است؟ » ميگویند « :خير را ،برای
كسانيکه درین دنيا نيکوكاری كردند خوبى مى شود .و بيگمان سرای آخرت (از آن هم) بهتر است ،و هرآینه
(آخرت) سرای نيکو برای متقيان است» .

ات عد ٍْن يد ُْخلُونها ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر ۛ ل ُه ْم فِيها ما يشاءُون ۛ ك َٰذلِك ي ْجزِي
﴿ ﴾٣١جنَّ ُ
اللَّ ُه ا ْل ُمتَّ ِقين

بهشت های جاودانيکه به آن داخل ميشوند ،از زیر (درختان) آنها جوی بارها جریان دارد .در آنجا برای شان هر

چه بخواهند فراهم ميشود .خداوند پرهيزگاران را بدینگونه مزد ميدهد.

﴿ ﴾٣٢الَّ ِذين تتوفَّا ُه ُم ا ْلملاُِك ُة طيِّبِين ۛ ي ُقولُون سلا ٌم عل ْي ُك ُم ا ْد ُخلُوا ا ْلجنَّة بِما كُن ُت ْم ت ْعملُون

آنانيکه فرشتگان روح شان را در حالى ميگيرند كه پاكيزهاند( .فرشتگان برای شان) ميگویند « :سالم بر شما باد.
داخل جنت شوید ،به سبب آنچه ميکردید» .

﴿ ﴾٣٣ه ْل ين ُظ ُرون اِلَّا اَن تاْتِي ُه ُم ا ْلملاُِك ُة اَ ْو ياْتِي اَ ْم ُر ربِّك ۛ ك َٰذلِك فعل الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم ۛوما
ظلم ُه ُم اللَّ ُه ول َٰ ِكن كانُوا اَنفُس ُه ْم ي ْظلِ ُمون
آیا (كافران) جز به آمدن فرشتهای (در هنگام قبض روح) یا فرمان پروردگارت (در روز قيامت) انتظار ميکشند؟
كسانى كه پيش از ایشان بودند (نيز) چنين كردند ،و خدا بر ایشان ستم نکرد بلکه ایشان خود بر خویش ستم
ميکردند.

﴿ ﴾٣٤فاَصاب ُه ْم س ِّيئا ُت ما ع ِملُوا وحاق بِ ِهم َّما كانُوا بِ ِه ي ْست ْه ِزُُون

پس به ایشان جزای اعمال ناشایستهای كه انجام ميدادند رسيد ،و چيزی كه به آن تمسخر مى كردند آنها را فرا

گرفت.

﴿ ﴾٣٥وقال الَّ ِذين اَشْ ر ُكوا ل ْو شاء اللَّ ُه ما عبدْنا ِمن ُدو نِ ِه ِمن ش ْي ٍء ن َّْح ُن ولا اباؤُنا ولا ح َّر ْمنا ِمن
َٰ
ين
ُدو نِ ِه ِمن ش ْي ٍء ۛ كذلِك فعل الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم ۛ فه ْل على ال ُّر ُس ِل اِلَّا ا ْلبلا ُغ ا ْل ُمبِ ُ

مشركان گفتند « :اگر خداوند ميخواست هيچ چيزی را بجز او پرستش نمى كردیم ،نه ما و نه (هم) پدران ما ،و
نه به غير (از فرمان) وی چيزی را حرام ميدانستيم » .كسانيکه پيش از ایشان بودند (نيز) چنين كردند ،ولى آیا

بر پيامبران جز ابالغ آشکارا چيز دیگری هست؟

اجتنِ ُبوا ال َّطا ُغوت ۛ ف ِم ْن ُهم َّم ْن هدى اللَّ ُه
﴿ ﴾٣٦ولق ْد بع ْثنا فِي ُك ِّل اُ َّم ٍة َّر ُسو ًلا اَ ِن ا ْع ُب ُدوا اللَّه و ْ
ض فان ُظ ُروا ك ْيف كان عاقِب ُة ا ْل ُمك ِّذبِين
الضلال ُة ۛ ف ِسي ُروا فِي ا ْلاَ ْر ِ
و ِم ْن ُهم َّم ْن حق َّْت عل ْي ِه َّ

و بيگمان در هر امتى رسولى (با این فرمان) فرستادیم كه خدا را پرستش كنيد و از بتان بپرهيزید .از ایشان

كسى بود كه خدا او را هدایت كرد ،و از ایشان كسى بود كه بر وی گمراهى متحقق گردید .پس در زمين سفر
كنيد ،و بنگرید كه تکذیب كنندگان (حق) به چه سرنوشتى دچار شدند.

ِص عل َٰى ُهدا ُه ْم ف ِا َّن اللَّه لا ي ْه ِدي من يُ ِض ُّل ۛ وما ل ُهم ِّمن ن ِ
َّاصرِين
﴿ ﴾٣٧اِن ت ْحر ْ

هر قدر بر هدایت ایشان حریص باشى ،پس بيگمان خدا كسى را كه گمراه ميسازد هدایت نميکند ،و ایشان را

یاری دهندهای نيست.

وت ۛ بل َٰى و ْعدًا عل ْي ِه حقًّا ول َٰ ِك َّن اَكْثر
﴿ ﴾٣٨واَ ْقس ُموا بِاللَّ ِه ج ْهد اَ ْيمانِ ِه ْم ۛ لا ي ْبع ُث اللَّ ُه من ي ُم ُ
س لا ي ْعل ُمون
ال َّنا ِ

و شدیدترین سوگندهای شان را به خدا مى خورند كه كسى را كه بميراند بر نمى انگيزد .نه خير( ،این) وعدهای

است بر وی الزم (یعنى بجا كردن این وعده را بر خود الزم كرده است) اما اكثر مردم نمى دانند.

﴿ ﴾٣٩لِ ُيب ِّين ل ُه ُم الَّ ِذي يخْ تلِفُون فِي ِه و لِي ْعلم الَّ ِذين كف ُروا اَنَّ ُه ْم كانُوا كا ِذبِين

(ایشان برانگيخته ميشوند) تا آنچه را در آن اختالف ميکنند برای شان روشن سازد ،و تا كافران بدانند كه واقعاً

دروغگو بودند.

﴿ ﴾٤٠اِنَّما ق ْولُنا لِش ْي ٍء اِذا اَر ْدنا ُه اَن نَّقُول ل ُه كُن في ُكو ُن

بيگمان حکم ما برای چيزی كه (پيدایش) آنرا اراده كنيم اینست كه به آن ميگویيم « شو! » پس ميشود.

﴿ ﴾٤١والَّ ِذين هاج ُروا فِي اللَّ ِه ِمن ب ْع ِد ما ظُلِ ُموا ل ُنب ِّوُنَّ ُه ْم فِي ال ُّدنْيا حسن ًة ۛ ولاَ ْج ُر ا ْلا ِخر ِة
اَكْب ُر ۛ ل ْو كانُوا ي ْعل ُمون

و آنانيکه برای خدا ترک دیار كردند ،بعد از آنکه به ایشان ستم شده است ،در (این) دنيا ایشان را جای نيکو
ميدهيم .و مزد آخرت (ایشان) واقعاً بزرگتر است اگر ميدانستند.

﴿ ﴾٤٢الَّ ِذين صب ُروا وعل َٰى ربِّ ِه ْم يتو َّكلُون

آنها كه صبر ورزیدند و بر پروردگارشان اعتماد ميکنند.

﴿ ﴾٤٣وما اَ ْرس ْلنا ِمن ق ْبلِك اِلَّا رِجا ًلا ن ِ
ُّوحي اِل ْي ِه ْم ۛ ف ْاساَلُوا اَ ْهل ال ِّذ ْك ِر اِن كُن ُت ْم لا ت ْعل ُمون

و پيش از تو (نيز) جز مردانى را كه به ایشان وحى مينمودیم نفرستادیم .پس اگر آگاهى ندارید از مردم باخبر

بپرسيد.

﴿ ﴾٤٤بِا ْلب ِّين ِ
س ما نُ ِّزل اِل ْي ِه ْم ولعلَّ ُه ْم يتف َّك ُرون
ات وال ُّزبُ ِر ۛ واَنز ْلنا اِل ْيك ال ِّذكْر لِ ُتب ِّين لِلنَّا ِ

(ایشانرا) با نشانه های روشن و كتب (فرستادیم) ،و به تو (نيز) كتاب را نازل كردیم ،تا آنچه را بمردم نازل شده

به ایشان بيان كنى ،و تا باشد كه ایشان فکر كنند.

الس ِّيئ ِ
اب ِم ْن ح ْي ُث لا
﴿ ﴾٤٥اَفاَ ِمن الَّ ِذين مك ُروا َّ
ات اَن يخْ ِسف اللَّ ُه بِ ِه ُم ا ْلا َ ْرض اَ ْو ياْتِي ُه ُم ا ْلعذ ُ
يشْ ُع ُرون

آیا آنانيکه توطئه های شومى ميچينند ازین ایمن شدند كه خداوند ایشانرا به زمين فرو بَرَد یا به ایشان عذاب از

جانبى بياید كه ندانند؟

﴿ ﴾٤٦اَ ْو ياْ ُخذ ُه ْم فِي تقلُّبِ ِه ْم فما ُهم بِ ُم ْع ِجزِين

یا ایشانرا در (هنگام) آمد و شد شان بگيرد ،در حاليکه آنها (خداوند را ازین) عاجز ساخته نميتوانند (كه ایشانرا

عذاب كند)؟

وف َّر ِحي ٌم
﴿ ﴾٤٧اَ ْو ياْ ُخذ ُه ْم عل َٰى تخ ُّو ٍف ف ِا َّن ربَّ ُك ْم لرءُ ٌ

یا ایشانرا بعد از هوشدار گرفتار كند؟ پس بيگمان پروردگار شما مهربان (و) بخشاینده است.

﴿ ﴾٤٨اَول ْم ير ْوا اِل َٰى ما خلق اللَّ ُه ِمن ش ْي ٍء يتف َّياُ ِظلالُ ُه عنِ ا ْلي ِمينِ والشَّ ماُ ِ ِل ُس َّجدًا لِّلَّ ِه و ُه ْم
د ِاخ ُرون

آیا به چيزهایيکه خدا آفریده است نمى نگرند كه سایه های آن از راست و چپ در حال فروتنى به خدا سجده

ميکنند.

السماو ِ
ض ِمن دابَّ ٍة وا ْلملاُِك ُة و ُه ْم لا ي ْست ْكبِ ُرون
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٤٩و لِلَّ ِه ي ْس ُج ُد ما فِي َّ
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از جانداران و فرشتگان (همه آنها) به خدا سجده ميکنند و ایشان

سركشى نمى نمایند.

﴿ ﴾٥٠يخافُون ربَّ ُهم ِّمن ف ْوقِ ِه ْم وي ْفعلُون ما يُ ْؤم ُرون ۩

(ایشان) از پروردگار خود كه بر ایشان (حاكم) است مى ترسند ،و به آنچه به آن امر كرده ميشوند بجا مى آورند.

﴿ ﴾٥١وقال اللَّ ُه لا تتَّ ِخ ُذوا اِلَٰه ْينِ ا ْثن ْينِ ۛ اِنَّما ُهو اِل َٰ ٌه و ِاح ٌد ۛ ف ِايَّاي فا ْره ُب ِ
ون

و خدا هدایت داده است كه دو معبود مگيرید .بيگمان او همانا خدای یگانه است .پس از من (و تنها از من)

بترسيد.

ِّين و ِ
السماو ِ
اص ًبا ۛ اَفغ ْير اللَّ ِه ت َّتقُون
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٥٢ول ُه ما فِي َّ
ض ول ُه الد ُ

آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست ،و دین همواره از آن اوست .پس آیا از غيرخداوند ميترسيد؟!

الض ُّر ف ِال ْي ِه ت ْجاَ ُرون
﴿ ﴾٥٣وما بِ ُكم ِّمن نِّ ْعم ٍة ف ِمن اللَّ ِه ۛ ثُ َّم اِذا م َّس ُك ُم ُّ

و هر نعمتى كه بشما (ارزانى شده) است از جانب خداوند است .سپس چون بشما مصيبتى برسد بسوی او مى

ناليد.

الض َّر عن ُك ْم اِذا فر ٌِيق ِّمن ُكم بِربِّ ِه ْم ُيشْ ِركُون
﴿ ﴾٥٤ثُ َّم اِذا كشف ُّ

باز چون مصيبت را از شما برطرف ساخت ،در آن وقت گروهى از شما به پروردگار خود شریک مى آوردند.

﴿ ﴾٥٥لِي ْك ُف ُروا بِما ات ْينا ُه ْم ۛ فتمتَّ ُعوا ۛ فس ْوف ت ْعل ُمون

و به این ترتيب به آنچه (از نعمتهای خویش) به ایشان دادیم ناسپاسى ميکنند .پس (روزی چند) بهره مند

شوید .به زودی (جزای خود را) درخواهيد یافت.

﴿ ﴾٥٦وي ْجعلُون لِما لا ي ْعل ُمون ن ِصي ًبا ِّم َّما رز ْقنا ُه ْم ۛ تاللَّ ِه لتُ ْساَلُ َّن ع َّما كُن ُت ْم ت ْفت ُرون

برای چيزیکه نميدانند (برای بتان) قسمتى از آنچه را به ایشان روزی دادیم اختصاص ميدهند .به خدا كه از آنچه
افتراء ميکنيد مورد سوال قرار ميگيرید!

﴿ ﴾٥٧وي ْجعلُون لِلَّ ِه ا ْلبن ِ
ات ُس ْبحان ُه ۛ ول ُهم َّما يشْ ت ُهون

و برای خدا دخترانى قرار ميدهند .منزه است او (از اینکه فرزندی داشته باشد) و برای خویش آنچه را ميل دارند
(مقرر ميدارند).

﴿ ﴾٥٨و اِذا بُشِّ ر اَح ُد ُهم بِا ْلاُنث َٰى ظ َّل و ْج ُه ُه ُم ْسو ًّدا و ُهو ك ِظي ٌم

و هنگامى به یکى از آنها از (تولد) دختری مژده داده شود ،رنگش سياه و (چهرهاش) غضب آلود ميگردد.

﴿ ﴾٥٩يتوارىَٰ ِمن ا ْلق ْو ِم ِمن ُسو ِء ما ُبشِّ ر بِ ِه ۛ اَ ُي ْم ِس ُك ُه عل َٰى ُه ٍ
ون اَ ْم يد ُُّس ُه فِي التُّر ِ
اب ۛ اَلا ساء
ما ي ْح ُك ُمون

از سبب خبر بدی كه به او داده شده از اقوام خود متواری ميگردد .آیا آنرا با (قبول) ننگ نگهدارد یا در خاک

گورش كند؟ آه چه بد است آن چه حکم ميکنند!

الس ْو ِء ۛ و لِلَّ ِه ا ْلمث ُل ا ْلا َ ْعل َٰى ۛ و ُهو ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم
﴿ ﴾٦٠لِلَّ ِذين لا يُ ْؤ ِمنُون بِا ْلا ِخر ِة مث ُل َّ

برای كسانيکه به آخرت ایمان نمى آورند صفت (های) زشت است ،و برای خداوند صفت (های) عالى .و اوست

صاحب قدرت منيع (و) باحکمت.

﴿ ﴾٦١ول ْو ُيؤ ِاخ ُذ اللَّ ُه ال َّناس بِ ُظ ْل ِم ِهم َّما ترك عل ْيها ِمن دابَّ ٍة ول َٰ ِكن ُيؤ ِّخ ُر ُه ْم اِل َٰى اَجلٍ ُّمس ًّمى ۛف ِاذا
جاء اَجلُ ُه ْم لا ي ْستاْ ِخ ُرون ساع ًة ۛ ولا ي ْست ْق ِد ُمون
و اگر خدا مردم را بخاطر ستمگاری ایشان مؤاخذه كند ،هيچ جانوری را بر زمين نميگذارد .ولى ایشانرا تا وقتى
معين مهلت ميدهد .پس وقتيکه ميعادشان بسر رسيد ،نه تأخير ميکنند و نه هم (ساعتى) پيش ميروند.

﴿ ﴾٦٢وي ْجعلُون لِلَّ ِه ما ي ْكر ُهون وت ِص ُف اَ ْل ِسن ُت ُه ُم ا ْلك ِذب اَ َّن ل ُه ُم ا ْل ُح ْسن َٰى ۛ لا جرم اَ َّن ل ُه ُم النَّار
واَنَّ ُهم ُّم ْفرطُون

و آنچه را كه (خود) از آن كراهيت دارند به خدا نسبت مى دهند ،و زبان شان (این) دروغ را ميگوید كه ایشانرا

(سرانجام) نيک است .الجرم برای ایشان آتش است و ایشان از پيشگامان (دوزخ) اند.

﴿ ﴾٦٣تاللَّ ِه لق ْد اَ ْرس ْلنا اِل َٰى اُم ٍم ِّمن ق ْبلِك فزيَّن ل ُه ُم الشَّ ْيطا ُن اَ ْعمال ُه ْم ف ُهو و لِ ُّي ُه ُم ا ْلي ْوم ول ُه ْم
اب اَلِي ٌم
عذ ٌ

به خدا كه به امت های پيش از تو (نيز پيامبران را) فرستادیم ،پس شيطان اعمال (زشت) شانرا به ایشان نيکو

جلوه داد .امروز (نيز) شيطان یاورشان است ،و برای ایشان عذابى است دردناک.

﴿ ﴾٦٤وما اَنز ْلنا عل ْيك ا ْل ِكتاب اِلَّا لِ ُتب ِّين ل ُه ُم الَّ ِذي اخْ تل ُفوا فِي ِه ۛ و ُهدًى ور ْحم ًة لِّق ْو ٍم يُ ْؤ ِم ُنون

ما قرآن را جز برای این به تو نازل نکردیم كه همان چيزی را كه در آن اختالف ميورزیدند بيان كنى ،و (نيز)

هدایتى و مرحمتى باشد برای مؤمنان.

السما ِء ما ًء فاَ ْحيا بِ ِه ا ْلاَ ْرض ب ْعد م ْو تِها ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ًة لِّق ْو ٍم ي ْسم ُعون
﴿ ﴾٦٥واللَّ ُه اَنزل ِمن َّ

و خدا از آسمان آبى را فرستاد ،و با آن زمين را بعد از مرگ آن زندگى بخشيد .حقا كه درین نشانۀ ایست برای

گروهى كه گوش فرا ميدهند.

﴿ ﴾٦٦و ا ِ َّن ل ُك ْم فِي ا ْلاَنْعامِ ل ِع ْبر ًة ۛ ن ُّْس ِقي ُكم ِّم َّما فِي ُب ُطو نِ ِه ِمن ب ْينِ ف ْر ٍث ود ٍم لَّب ًنا خالِ ًصا ساُِغًا
لِّلشَّ ا ِر بِين

و بيگمان در چارپایان (نيز) برای شما (درس) عبرتى است از آنچه در شکم وی است .از ميان سرگين و خون به
شما (چنان) شير خالصى مى نوشانيم كه برای نوشندگان خوشگوار است.

﴿ ﴾٦٧و ِمن ثمر ِ
ات النَّ ِخي ِل وا ْلا َ ْعن ِ
اب تتَّ ِخ ُذون ِم ْن ُه سك ًرا ورِ ْزقًا حس ًنا ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ًة لِّق ْو ٍم
ي ْع ِقلُون

و از ميوه های درختان خرما و تاک انگور شراب نشهآور و روزی نيکو ميگيرید .بيگمان درین نشانه ایست برای
گروهى كه عقل خویش را بکار مى برند.

﴿ ﴾٦٨واَ ْوح َٰى ربُّك اِلى النَّ ْح ِل اَ ِن ات َِّخ ِذي ِمن ا ْل ِجب ِال ُب ُيو ًتا و ِمن الشَّ ج ِر و ِم َّما ي ْعرِشُ ون

و پروردگار تو به زنبور عسل الهام كرد كه « از كوهساران و درختان و از چيله هایى كه (مردم) ميسازند برای

خود خانهای برگزین» .

﴿ ﴾٦٩ثُ َّم ُكلِي ِمن ُك ِّل الثَّمر ِ
ف
اب ُّمخْ تلِ ٌ
ات ف ْاسلُ ِكي ُس ُبل ربِّ ِك ُذلُ ًلا ۛ يخْ ُر ُج ِمن بُ ُطو نِها شر ٌ
س ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ًة لِّق ْو ٍم يتف َّك ُرون
َا ْلوانُ ُه فِي ِه ِشفاءٌ لِّلنَّا ِ

سپس از همۀ (انواع) ميوه ها بخور ،و از راه هایى (كه) پروردگارت (برای تو) هموار (و تعيين كرده) برو .از شکم

آنها نوشيدنى با رنگهای گوناگون بيرون ميشود ،كه در آن شفایى است برای مردم .بيگمان در این نشانه ایست
برای قومى كه فکر ميکنند.

﴿ ﴾٧٠واللَّ ُه خلق ُك ْم ثُ َّم يتوفَّا ُك ْم ۛ و ِمن ُكم َّمن يُر ُّد اِل َٰى اَ ْرذ ِل ا ْل ُع ُم ِر لِك ْي لا ي ْعلم ب ْعد ِع ْل ٍم
ش ْي ًئا ۛ ا ِ َّن اللَّه علِي ٌم ق ِدي ٌر

و خداوند شما را آفرید ،سپس شما را ميميراند .و بعضى شما به ذليل ترین (دوره) عمر بازگشت داده ميشود،

بگونه ای كه بعد از آنکه (بسا چيزها را) فرا گرفته بود (بار دیگر) چيزی را نميداند .بيگمان خداوند دانا (و)
تواناست.

ض فِي ال ِّر ْز ِق ۛ فما الَّ ِذين ف ُِّضلُوا بِرا ِّدي رِ ْزقِ ِه ْم عل َٰى ما ملك ْت
﴿ ﴾٧١واللَّ ُه ف َّضل ب ْعض ُك ْم عل َٰى ب ْع ٍ
اَ ْيمانُ ُه ْم ف ُه ْم فِي ِه سواءٌ ۛ اَفبِنِ ْعم ِة اللَّ ِه ي ْجحدُون

و خداوند بعضى شما را بر بعضى در روزی برتری داد .پس آنانيکه برای شان برتری داده شده حاضر نميشوند
روزی خود را بر بردگان خود واگذار شوند ،تا ایشان مساوی گردند .آیا ایشان نعمت خدا را انکار ميکنند؟!

اجا وجعل ل ُكم ِّم ْن اَ ْزو ِاج ُكم بنِين وحفد ًة ورزق ُكم ِّمن
﴿ ﴾٧٢واللَّ ُه جعل ل ُكم ِّم ْن اَنف ُِس ُك ْم اَ ْزو ً
ال َّط ِّيب ِ
ات ۛ اَفبِا ْلب ِاط ِل يُ ْؤ ِمنُون و بِنِ ْعم ِت اللَّ ِه ُه ْم ي ْك ُف ُرون

و خداوند برای شما از جنس خود شما همسرانى آفرید ،و از همسران شما برای شما فرزندان و نواسگانى آفرید ،و

از چيزهای پاک به شما روزی داد .آیا به باطل (یعنى بتان) ایمان مى آورند و به نعمت خدا ناسپاس ميشوند؟

السماو ِ
﴿ ﴾٧٣وي ْع ُبدُون ِمن ُد ِ
ض ش ْي ًئا ولا ي ْست ِطي ُعون
ات وا ْلا َ ْر ِ
ون اللَّ ِه ما لا ي ْملِ ُك ل ُه ْم رِ ْزقًا ِّمن َّ

و جز خدا (كسى را) پرستش ميکنند كه برای شان از آسمان ها و زمين چيزی را روزی داده نمى تواند و توانایى

این كار را (هم) ندارد؟

﴿ ﴾٧٤فلا ت ْض ِربُوا لِلَّ ِه ا ْلاَ ْمثال ۛ ا ِ َّن اللَّه ي ْعل ُم واَن ُت ْم لا ت ْعل ُمون

پس برای خدا همانندانى قرار ندهيد .بيگمان خدا ميداند و شما نمى دانيد.

﴿ ﴾٧٥ضرب اللَّ ُه مث ًلا ع ْبدًا َّم ْملُوكًا َّلا ي ْق ِد ُر عل َٰى ش ْي ٍء ومن َّرز ْقنا ُه ِم َّنا رِ ْزقًا حس ًنا ف ُهو ُين ِف ُق ِم ْن ُه
ِس ًّرا وج ْه ًرا ۛ ه ْل ي ْست ُوون ۛ ا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه ۛ ب ْل اَكْث ُر ُه ْم لا ي ْعل ُمون

خداوند مثل ميزند بندۀ مملوک را كه بر چيزی توانایى ندارد ،و كسى را كه از نزد خود برای او روزی نيک دادیم.

پس او از آن روزی پنهان و آشکارا خرج مى كند .آیا (این دو تن) برابر بوده ميتوانند؟ ستایش خدای راست ،ولى
اكثر ایشان نميدانند.

﴿ ﴾٧٦وضرب اللَّ ُه مث ًلا َّر ُجل ْينِ اَح ُد ُهما اَ ْبك ُم لا ي ْق ِد ُر عل َٰى ش ْي ٍء و ُهو ك ٌّل عل َٰى م ْولا ُه اَ ْينما
ُيو ِّجه ُّه لا ياْ ِت بِخ ْي ٍر ۛ ه ْل ي ْستوِي ُهو ومن ياْ ُم ُر بِا ْلعد ِْل ۛ و ُهو عل َٰى ِصر ٍ
اط ُّم ْست ِقي ٍم

و خداوند مثالى زده است از دو نفر كه یکى از ایشان گنگ است ،بر چيزی قدرت ندارد ،و بر دوش صاحب خود

باری گران است ،به هرجا كه او را بفرستد خيری از آنجا نياورد .آیا این شخص با كسى برابر شده ميتواند كه به
عدل دستور مى دهد ،و خودش (هم) براه راست قرار دارد؟

السماو ِ
الساع ِة اِلَّا كل ْم ِح ا ْلبص ِر اَ ْو ُهو اَ ْقر ُب ۛ ا ِ َّن اللَّه
ات وا ْلاَ ْر ِ
ض ۛ وما اَ ْم ُر َّ
﴿ ﴾٧٧و لِلَّ ِه غ ْي ُب َّ
عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر
(علم) غيب آسمانها و زمين از آن خداوند است .آمدن قيامت به مانند چشم بهم زدن (زود و آسان صورت
ميگيرد) یا از آن (هم) نزدیکتر .بيگمان خداوند بر همه چيزها تواناست.

﴿ ﴾٧٨واللَّ ُه اَخْ رج ُكم ِّمن بُ ُط ِ
الس ْمع وا ْلا َ ْبصار
ون اُ َّمهاتِ ُك ْم لا ت ْعل ُمون ش ْي ًئا وجعل ل ُك ُم َّ
وا ْلاَ ْفئِدة ۛ لعلَّ ُك ْم تشْ ُك ُرون

و خداوند شما را از شکم مادران شما بيرون آورد ،در حاليکه چيزی را نمى دانستيد .و برای شما (گوش) شنوا،

چشم (بينا) و دل آگاه داد ،تا باشد كه سپاسگذار شوید.

السما ِء ما ُي ْم ِس ُك ُه َّن اِلَّا اللَّ ُه ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ٍ
﴿ ﴾٧٩اَل ْم ير ْوا اِلى ال َّط ْي ِر ُمسخَّ ر ٍ
ات
ات فِي ج ِّو َّ
لِّق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُنون
آیا به پرندگان كه در جو آسمان رام شوندهاند (یعنى به پرواز مى آیند) نظر نيفگندند؟ ایشان را (در آنجا) نگه
نميدارد مگر خدا .بيگمان درین نشانه هایى است برای گروه مؤمنان.

﴿ ﴾٨٠واللَّ ُه جعل ل ُكم ِّمن بُ ُيو تِ ُك ْم سك ًنا وجعل ل ُكم ِّمن ُجلُو ِد ا ْلاَنْعا ِم بُ ُيو ًتا ت ْست ِخفُّونها ي ْوم
ظ ْعنِ ُك ْم وي ْوم اِقامتِ ُك ْم ۛ و ِم ْن اَ ْصوافِها واَ ْوبارِها واَشْ عارِها اَثاثًا ومتا ًعا اِل َٰى ِحينٍ

و خداوند از خانه های شما برای شما محل آرامش ساخت ،و از پوست حيوانات (نيز) برای شما خانهها ساخت،
كه در هنگام (حمل و نقل) سفر خویش و در هنگام اقامت خویش آن (خانه ها) را سبک مى یابيد .و از پشمِ
كُرک و موی آنها اثاثيه و سامان مهيا فرمود (كه) تا وقت معينى (از آن كار ميگيرید).

﴿ ﴾٨١واللَّ ُه جعل ل ُكم ِّم َّما خلق ِظلا ًلا وجعل ل ُكم ِّمن ا ْل ِجب ِال اَكْنا ًنا وجعل ل ُك ْم سرابِيل ت ِقي ُك ُم
ا ْلح َّر وسرابِيل ت ِقي ُكم باْس ُك ْم ۛ ك َٰذلِك يُتِ ُّم نِ ْعمت ُه عل ْي ُك ْم لعلَّ ُك ْم تُ ْسلِ ُمون

و خداوند از آنچه آفرید برای شما سایه هایى بوجود آورد ،و برای شما از كوهها پناهگاه هایى ساخت ،و برای شما
پيراهن هایى آفرید كه در گرما نگهبان شما باشد ،و پيراهن هایى آفرید كه در جنگ نگهبان شما باشد .بدینگونه
نعمت های خود را بر شما تمام ميکند تا باشد كه فرمانبردار باشيد.

ين
﴿ ﴾٨٢ف ِان تولَّ ْوا ف ِانَّما عل ْيك ا ْلبلا ُغ ا ْل ُم ِب ُ

پس اگر روی برتابند ،بر تو جز این نيست كه پيام آشکارا را ابالغ كنى.

﴿ ﴾٨٣ي ْع ِرفُون نِ ْعمت اللَّ ِه ثُ َّم يُ ِ
نك ُرونها واَكْث ُر ُه ُم ا ْلكافِ ُرون

نعمت خداوند را ميشناسند ،باز از آن انکار ميورزند ،و اكثر ایشان ناسپاس اند.

﴿ ﴾٨٤وي ْوم ن ْبع ُث ِمن ُك ِّل اُ َّم ٍة ش ِهيدًا ثُ َّم لا يُ ْؤذ ُن لِلَّ ِذين كف ُروا ولا ُه ْم ُي ْست ْعت ُبون

و روزی كه ما از هر گروهى گواهى برمىانگيزیم .سپس به كافران اجازه (سخن گفتن) داده نميشود ،و نه (هم)

توبۀ شان قبول ميشود.

َّف ع ْن ُه ْم ولا ُه ْم يُنظ ُرون
﴿ ﴾٨٥و اِذا راَى الَّ ِذين ظل ُموا ا ْلعذاب فلا يُخف ُ

و هنگاميکه ستمگاران عذاب را ببينند ،از ایشان (عذاب) تخفيف نميشود ،و نه (هم) مهلت داده ميشوند.

﴿ ﴾٨٦و اِذا راَى الَّ ِذين اَشْ ر ُكوا شُ ركاء ُه ْم قالُوا ربَّنا َٰه ُؤلا ِء شُ ركاؤُنا الَّ ِذين ُكنَّا ن ْد ُعو ِمن
ُدو نِك ۛ فاَ ْلق ْوا اِل ْي ِه ُم ا ْلق ْول اِنَّ ُك ْم لكا ِذبُون

و هنگاميکه مشركان شریکان خود را ببينند ميگویند « :پروردگار ما ،اینها همان شریکانى اند كه ما به ایشان

بجای تو نيایش ميکردیم » .درین حال (مشركان) سخن شانرا بروی شان زده (مى گویند) « :بيگمان شما
دروغگو هستيد» .

السلم ۛ وض َّل ع ْن ُهم َّما كانُوا ي ْفت ُرون
﴿ ﴾٨٧واَ ْلق ْوا اِلى اللَّ ِه ي ْومئِ ٍذ َّ

در آن روز همه خود را به خداوند تسليم ميکنند .و آنچه را افتراء ميکردند از آنها گم ميشود (یعنى آنها را در

خالء ميگذارد).

﴿ ﴾٨٨الَّ ِذين كف ُروا وص ُّدوا عن سبِي ِل اللَّ ِه زِ ْدنا ُه ْم عذا ًبا ف ْوق ا ْلعذ ِ
اب بِما كانُوا يُ ْف ِسدُون

آنانيکه كافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند ،بر ایشان عذابى را بر باالی عذابى دیگر مى افزایيم ،به سبب

اینکه فساد ميکردند.

﴿ ﴾٨٩وي ْوم ن ْبع ُث فِي ُك ِّل اُ َّم ٍة ش ِهيدًا عل ْي ِهم ِّم ْن اَنف ُِس ِه ْم ۛ و ِج ْئنا بِك ش ِهيدًا عل َٰى َٰه ُؤلا ِء ۛون َّز ْلنا
عل ْيك ا ْل ِكتاب تِ ْبيا ًنا لِّ ُك ِّل ش ْي ٍء و ُهدًى ور ْحم ًة وبُشْ رىَٰ لِ ْل ُم ْسلِ ِمين

و روزی كه ما در هر امتى از (ميان) خودشان گواهى برانگيزیم ،و ترا بر این ها گواه بياوریم .و بر تو كتاب را نازل

كردیم كه هر چيز را توضيح ميکند ،و هدایت ،رحمت و (نيز) مژدهای است برای مسلمانان.

﴿ ﴾٩٠ا ِ َّن اللَّه ياْ ُم ُر بِا ْلعد ِْل وا ْل ِا ْحس ِان و اِيتا ِء ِذي ا ْل ُق ْرب َٰى وي ْنه َٰى عنِ ا ْلف ْحشا ِء وا ْل ُمنك ِر
وا ْلبغ ِْي ۛ ي ِع ُظ ُك ْم لعلَّ ُك ْم تذ َّك ُرون

بيگمان خداوند به عدل ،نيکوكاری و بخشش به خویشاوندان امر كرده ،و از فحشاء ،كار ناپسندیده و ظلم نهى
ميکند .شما را پند ميدهد تا باشد پندپذیر شوید.

﴿ ﴾٩١واَ ْوفُوا بِع ْه ِد اللَّ ِه اِذا عاهدتُّ ْم ولا تنق ُُضوا ا ْلاَ ْيمان ب ْعد ت ْو ِكي ِدها وق ْد جع ْلتُ ُم اللَّه عل ْي ُك ْم
ك ِفي ًلا ۛ ا ِ َّن اللَّه ي ْعل ُم ما ت ْفع ُلون

پيمان خدا را  -چون متعهد ميشوید  -ایفا كنيد .و سوگندهای خویشرا بعد از تأكيد آنها مشکنيد ،در حاليکه
واقعاً خدا را بر (سوگند) خود ضامن گردانيده اید .حقا كه خداوند آنچه را شما انجام ميدهيد ميداند.

﴿ ﴾٩٢ولا ت ُكونُوا كالَّتِي نقض ْت غ ْزلها ِمن ب ْع ِد قُ َّو ٍة اَنكاثًا ت َّت ِخ ُذون اَ ْيمان ُك ْم دخ ًلا ب ْين ُك ْم اَن ت ُكون
اُ َّم ٌة ِهي اَ ْرب َٰى ِم ْن اُ َّم ٍة ۛ اِنَّما ي ْبلُو ُك ُم اللَّ ُه بِ ِه ۛ ول ُيب ِّين َّن ل ُك ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ما كُن ُت ْم فِي ِه تخْ تلِفُون

و مانند زنى مباشيد كه رشتۀ خود را بعد از تابيدن آن ميگسست و وا مى تابيد ،و (به این ترتيب) سوگندهای
خود را در ميان خویش بهانهای (برای فریبکاری ها) قرار دهيد به اینکه گروهى از گروهى (دیگر) سبقت جسته
اند .حقيقت اینست كه خداوند شما را به این (چيز) ها مى آزماید ،و تا برای شما در روز قيامت چيزهایى را كه
در مورد آن اختالف داشتيد روشن سازد.

﴿ ﴾٩٣ول ْو شاء اللَّ ُه لجعل ُك ْم اُ َّم ًة و ِاحد ًة ول َٰ ِكن ُي ِض ُّل من يشا ُء وي ْه ِدي من يشاءُ ۛ ول ُت ْساَلُ َّن ع َّما
كُن ُت ْم ت ْعملُون

و اگر خدا ميخواست شما را امت واحدی ميساخت ،و ليکن هركرا بخواهد گمراه ميکند و هركرا بخواهد رهياب

ميگرداند .و البته در برابر اعمال خود مورد سوال قرار داده ميشوید.

السوء بِما صددتُّ ْم عن
﴿ ﴾٩٤ولا تتَّ ِخ ُذوا اَ ْيمان ُك ْم دخ ًلا ب ْين ُك ْم فت ِز َّل قد ٌم ب ْعد ثُ ُبو تِها وت ُذوقُوا ُّ
اب ع ِظي ٌم
سبِي ِل اللَّ ِه ۛ ول ُك ْم عذ ٌ

سوگندهای خود را بهانه (برای فریبکاری) ميان خویش مگردانيد ،تا مبادا قدمى بعد از استوار شدن آن بلغزد .و
به سبب اینکه مردم را از راه خدا باز داشته اید ،عقوبت آنرا بچشيد ،و بشما عذابى دردناک عاید شود.

﴿ ﴾٩٥ولا تشْ ت ُروا بِع ْه ِد اللَّ ِه ثم ًنا قلِي ًلا ۛ اِنَّما ِعند اللَّ ِه ُهو خ ْي ٌر لَّ ُك ْم اِن كُن ُت ْم ت ْعل ُمون

و در برابر عهد خدا بهای ناچيزی نستانيد .بيگمان آنچه نزد خداست برای شما بهتر است ،اگر بدانيد.

﴿ ﴾٩٦ما ِعند ُك ْم ينف ُد ۛ وما ِعند اللَّ ِه ب ٍ
اق ۛ ولن ْجزِي َّن الَّ ِذين صب ُروا اَ ْجر ُهم بِاَ ْحسنِ ما كانُوا
ي ْعملُون

آنچه نزد شماست تمام (یعنى فانى) ميشود ،و آنچه نزد خداست باقى مى ماند .و بيگمان مزد صبر كنندگان را

به نيکوترین اعمال شان پاداش ميدهيم.

﴿ ﴾٩٧م ْن ع ِمل صالِ ًحا ِّمن ذك ٍر اَ ْو اُنث َٰى و ُهو ُم ْؤ ِم ٌن فل ُن ْحيِي َّن ُه حيا ًة ط ِّيب ًة ۛ ولن ْجزِي َّن ُه ْم اَ ْجر ُهم
بِاَ ْحسنِ ما كانُوا ي ْعملُون

هر كسيکه كار نيک كرد ،مرد باشد یا زن ،و (در صورتيکه) مسلمان باشد ،پس بيگمان او را زندگى پاكيزهای

(ميسر) مى گردانيم ،و ایشانرا به نيکوترین اعمال شان پاداش ميدهيم.

﴿ ﴾٩٨ف ِاذا قراْت ا ْل ُق ْران ف ْاست ِع ْذ بِاللَّ ِه ِمن الشَّ ْيط ِان ال َّر ِجي ِم
و چون قرآن را مى خوانى از شيطان رانده شده به خدا پناه ببر.

﴿ ﴾٩٩اِنَّ ُه ل ْيس ل ُه ُس ْلطا ٌن على الَّ ِذين ام ُنوا وعل َٰى ربِّ ِه ْم يتو َّكلُون

بيگمان بر آنانيکه ایمان آوردند و بر خدا توكل ميورزند (شيطان) سلطهای ندارد.

﴿ ﴾١٠٠اِنَّما ُس ْلطانُ ُه على الَّ ِذين يتولَّ ْون ُه والَّ ِذين ُهم بِ ِه ُمشْ ِركُون

سلطۀ او بر كسانى است كه او را حامى خود قرار ميدهند ،و (نيز) آنانيکه (به خدا) شرک مى آورند.

﴿ ﴾١٠١و اِذا ب َّد ْلنا اي ًة َّمكان اي ٍة ۛ واللَّ ُه اَ ْعل ُم بِما يُن ِّزلُ قالُوا اِنَّما اَنت ُم ْفت ٍر ۛ ب ْل اَكْث ُر ُه ْم لا
ي ْعل ُمون

و چون آیهای را به آیۀ دیگر عوض كنيم ،و خدا بر هر چيزیکه نازل ميکند بهتر ميداند ،ميگویند بيگمان تو
مفتری هستى .بلکه اكثر ایشان نميدانند.

س ِمن َّربِّك بِا ْلح ِّق لِ ُيث ِّبت الَّ ِذين ام ُنوا و ُهدًى وبُشْ رىَٰ لِ ْل ُم ْسلِ ِمين
وح ا ْل ُق ُد ِ
﴿ ﴾١٠٢قُ ْل ن َّزل ُه ُر ُ

بگو روح القدس این (آیات) را از جانب پروردگار تو بحق نازل كرده است ،تا مؤمنان را ثابت قدم گرداند ،و هدایت

و مژدهای باشد برای مسلمانان.

﴿ ﴾١٠٣ولق ْد ن ْعل ُم اَنَّ ُه ْم ي ُقولُون اِنَّما ُيعلِّ ُم ُه بش ٌر ۛ لِّسا ُن الَّ ِذي ُي ْل ِحدُون اِل ْي ِه اَ ْعج ِم ٌّي و َٰهذا لِسا ٌن
ين
عر بِ ٌّي ُّم ِب ٌ

و بيگمان ما مى دانيم كه كافران ميگویند « :كسى كه به او این (آیات) را مى آموزد بشر است » .زبان كسى كه

به او اشاره مى كنند عجمى است ،و این (قرآن) به زبان عربى آشکار است.

﴿ ﴾١٠٤ا ِ َّن الَّ ِذين لا يُ ْؤ ِمنُون بِاي ِ
اب اَلِي ٌم
ات اللَّ ِه لا ي ْه ِدي ِه ُم اللَّ ُه ول ُه ْم عذ ٌ

بيگمان آنانيکه به آیات خدا ایمان نمى آرند خدا ایشانرا رهياب نميسازد ،و برای شان عذابى دردناک است.

﴿ ﴾١٠٥اِنَّما ي ْفترِي ا ْلك ِذب الَّ ِذين لا يُ ْؤ ِمنُون بِاي ِ
ات اللَّ ِه ۛ واُولَٰئِك ُه ُم ا ْلكا ِذ ُبون

واقعاً كسانى این دروغ را بر مى بندند كه به آیات خدا ایمان ندارند ،و ایشان (خود) واقعاً دروغگویان اند.

﴿ ﴾١٠٦من كفر بِاللَّ ِه ِمن ب ْع ِد اِيمانِ ِه ا ِ َّلا م ْن اُ ْكرِه وق ْل ُب ُه ُم ْطمئِ ٌّن بِا ْل ِايم ِان ول َٰ ِكن َّمن شرح بِا ْل ُك ْف ِر
اب ع ِظي ٌم
ص ْد ًرا فعل ْي ِه ْم غض ٌب ِّمن اللَّ ِه ول ُه ْم عذ ٌ

هر كس به خدا كافر شد بعد از ایمان خود( ،خشم خدا بر اوست) مگر آنکه مجبور ساخته شد ولى دلش به ایمان

استوار بود .اما آنکه به كفر سينهاش گشوده شد ،پس خشم خدا بر آنهاست .و عذاب بزرگى در انتظارشان است.

﴿َٰ ﴾١٠٧ذلِك بِاَنَّ ُه ُم ْاستح ُّبوا ا ْلحياة ال ُّدنْيا على ا ْلا ِخر ِة واَ َّن اللَّه لا ي ْه ِدي ا ْلق ْوم ا ْلكافِرِين

این (عذاب) از آن سبب است كه ایشان زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح دادند .و اینکه خدا گروه كافران را رهياب

نمى سازد.

﴿ ﴾١٠٨اُولَٰئِك الَّ ِذين طبع اللَّ ُه عل َٰى قُلُو بِ ِه ْم وس ْم ِع ِه ْم واَ ْبصارِ ِه ْم ۛ واُولَٰئِك ُه ُم ا ْلغافِلُون
ایشان اند كه خدا بر دلها ،گوشها و چشمان شان مهر نهاده ،و هم ایشان اند غفلت زدگان (واقعى).

﴿ ﴾١٠٩لا جرم اَنَّ ُه ْم فِي ا ْلا ِخر ِة ُه ُم ا ْلخ ِاس ُرون
الجرم در آخرت هم ایشان اند زیانکاران.

﴿ ﴾١١٠ثُ َّم ا ِ َّن ربَّك لِلَّ ِذين هاج ُروا ِمن ب ْع ِد ما فُتِنُوا ثُ َّم جاه ُدوا وصب ُروا ا ِ َّن ربَّك ِمن ب ْع ِدها لغفُو ٌر
َّر ِحي ٌم

اما واقعاً پروردگارت برای آنانى كه بعد از تحمل مصيبت هجرت كردند ،سپس به جهاد پرداختند و صبر كردند،

حقا كه پروردگار تو بعد ازین (در حق ایشان) آمرزگار (و) مهربان است.

س َّما ع ِمل ْت و ُه ْم لا ُي ْظل ُمون
س تُجا ِدلُ عن نَّ ْف ِسها وتُوفَّ َٰى ُك ُّل ن ْف ٍ
﴿ ﴾١١١ي ْوم تاْتِي ُك ُّل ن ْف ٍ

روزی كه هر شخصى بياید و برای خویش جدال كند ،به هر شخصى جزای آنچه كرده (كامالً) داده مى شود ،و به

ایشان ستم نميشود.

﴿ ﴾١١٢وضرب اللَّ ُه مث ًلا ق ْري ًة كان ْت ا ِمن ًة ُّم ْطمئِنَّ ًة ياْتِيها رِ ْزقُها رغدًا ِّمن ُك ِّل مك ٍان فكفر ْت بِاَ ْن ُع ِم
اللَّ ِه فاَذاقها اللَّ ُه لِباس ا ْل ُجو ِع وا ْلخ ْو ِف بِما كانُوا ي ْصن ُعون

و خدا (اهل) قریهای را مثال زد كه از آرامش كاملى برخوردار بودند ،و از هر جا برای شان روزی فراوان مى آمد،
پس در برابر نعمت های خدا ناسپاس شدند .بنابران خداوند بر ایشان به سبب آنچه مرتکب ميشدند (تلخکامىِ)
لباس گرسنگى و دهشت را چشانيد.

اب و ُه ْم ظالِ ُمون
﴿ ﴾١١٣ولق ْد جاء ُه ْم ر ُسو ٌل ِّم ْن ُه ْم فك َّذبُو ُه فاَخذ ُه ُم ا ْلعذ ُ

بيگمان به ایشان از (ميان) خودشان پيامبری آمد ولى او را تکذیب كردند .پس در حاليکه به ستمگاری خویش
دوام ميدادند ،ایشان را عذاب فرا گرفت.

﴿ ﴾١١٤ف ُكلُوا ِم َّما رزق ُك ُم اللَّ ُه حلا ًلا ط ِّي ًبا واشْ ُك ُروا نِ ْعمت اللَّ ِه اِن كُن ُت ْم اِيَّا ُه ت ْع ُبدُون

لذا از آنچه خداوند به شما روزی گردانيده حالل (وار) و پاكيزه بخورید ،و شکر نعمت خداوند را بجا آرید ،اگر او

را ميپرستيد.

اض ُط َّر غ ْير با ٍغ
﴿ ﴾١١٥اِنَّما ح َّرم عل ْي ُك ُم ا ْلم ْيتة والدَّم ول ْحم ا ْل ِخنزِي ِر وما اُ ِه َّل لِغ ْي ِر اللَّ ِه بِ ِه ۛ فمنِ ْ
ولا عا ٍد فاِ َّن اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

خداوند تنها به شما (گوشتِ) خودمرده ،خون و گوشت خوک را حرام گردانيده و (نيز) آنچه با نام غيرِ خدا ذبح
شده باشد .چون كسى ناچار شد ،در صورتيکه ستم نورزد و از حد تجاوز نکند ،پس بيگمان خداوند آمرزگار

مهربان است.

﴿ ﴾١١٦ولا ت ُقولُوا لِما ت ِص ُف اَ ْل ِسن ُت ُك ُم ا ْلك ِذب َٰهذا حلا ٌل و َٰهذا حرا ٌم لِّت ْفت ُروا على اللَّ ِه
ا ْلك ِذب ۛ ا ِ َّن الَّ ِذين ي ْفت ُرون على اللَّ ِه ا ْلك ِذب لا يُ ْفلِ ُحون

به هر چيزیکه زبان شما به دروغ (حکم) آنرا بيان ميکند مگویيد « :این حالل است و این حرام است » تا (بدین
وسيله) بر خدا دروغى را افتراء كنيد .بيگمان كسانيکه بر خدا دروغى را افتراء ميکنند (هرگز) رستگار نميشوند.

اب اَلِي ٌم
﴿ ﴾١١٧متا ٌع قلِي ٌل ول ُه ْم عذ ٌ

(از) بهرهمندی اندک (مستفيد ميشوند ،ولى) برای شان عذابى دردناک است.

﴿ ﴾١١٨وعلى الَّ ِذين ها ُدوا ح َّر ْمنا ما قص ْصنا عل ْيك ِمن ق ْب ُل ۛ وما ظل ْمنا ُه ْم ول َٰ ِكن كانُوا اَنفُس ُه ْم
ي ْظلِ ُمون

و بر یهودان (صرف) چيزهایى را كه به تو پيش ازین بيان كردیم حرام گردانيده بودیم .ما بر ایشان ستم نکردیم،

بلکه خودشان بر خویشتن ستم كردند.

السوء بِجهال ٍة ثُ َّم تا ُبوا ِمن ب ْع ِد َٰذلِك واَ ْصل ُحوا ا ِ َّن ربَّك ِمن
﴿ ﴾١١٩ثُ َّم ا ِ َّن ربَّك لِلَّ ِذين ع ِملُوا ُّ
ب ْع ِدها لغفُو ٌر َّر ِحي ٌم

سپس پروردگار تو كسانى را كه به نادانى مرتکب اعمال ناشایسته شدند ولى بعد از آن توبه كردند و نيکوكار

شدند ،بيگمان پروردگار تو بعد ازین توبۀ (شان) آمرزگار و مهربان است.

﴿ ﴾١٢٠ا ِ َّن ا ِ ْبرا ِهيم كان اُ َّم ًة قانِ ًتا لِّلَّ ِه حنِيفًا ول ْم ي ُك ِمن ا ْل ُمشْ ِر ِكين

بيگمان ابراهيم (به خودیِ خود) یک امت بود( ،بندهای بود) فرمان بردار خدا و بركنار از انحراف ،و از (زمرۀ)

مشركان نبود.

اجتبا ُه وهدا ُه اِل َٰى ِصر ٍ
اط ُّم ْست ِقي ٍم
﴿ ﴾١٢١شا ِك ًرا لِّاَ ْن ُع ِم ِه ۛ ْ

سپاسگزار نعمت های خدا( ،خدایيکه) او را برگزید و براه راست رهيابش نمود.

الصالِ ِحين
﴿ ﴾١٢٢وات ْينا ُه فِي ال ُّدنْيا حسن ًة ۛ و اِنَّ ُه فِي ا ْلا ِخر ِة ل ِمن َّ
در دنيا برایش نيکویى دادیم ،و بيگمان در آخرت از (زمرۀ) نيکوكاران است.

﴿ ﴾١٢٣ثُ َّم اَ ْوح ْينا اِل ْيك اَ ِن اتَّبِ ْع ِملَّة ا ِ ْبرا ِهيم حنِيفًا ۛ وما كان ِمن ا ْل ُمشْ ِر ِكين

سپس به تو وحى كردیم كه آیين ابراهيم را پيروی كن( ،كسى را) كه از انحراف بركنار بود و از مشركان نبود.

الس ْب ُت على الَّ ِذين اخْ تل ُفوا فِي ِه ۛ و ا ِ َّن ربَّك لي ْح ُك ُم ب ْين ُه ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة فِيما
﴿ ﴾١٢٤اِنَّما ُج ِعل َّ
كانُوا فِي ِه يخْ تلِفُون

واقعاً شنبه (و محدودیتهای این روز) بر كسانى قرار داده شد كه در مورد آن اختالف ورزیدند ،و بيگمان پروردگار
تو در ميان ایشان در آنچه در آن اختالف كردند در روز قيامت فيصله ميکند.

﴿ ﴾١٢٥ا ْد ُع اِل َٰى سبِي ِل ربِّك بِا ْل ِح ْكم ِة وا ْلم ْو ِعظ ِة ا ْلحسن ِة ۛ وجا ِد ْل ُهم بِالَّتِي ِهي اَ ْحس ُن ۛ ا ِ َّن
ربَّك ُهو اَ ْعل ُم بِمن ض َّل عن سبِيلِ ِه ۛ و ُهو اَ ْعل ُم بِا ْل ُم ْهت ِدين

(مردم را) بسوی راه پروردگارت به حکمت و پند نيکو دعوت كن .و به ایشان به طریقهایکه بهترین (و مطبوع
ترین طرق) است مناظره (و استدالل) كن .بيگمان پروردگار تو كسى را كه از راه او منحرف شد از همه بهتر

ميشناسد ،و (نيز) او راه یافتگان را از همه بهتر ميشناسد.

لصابِرِين
﴿ ﴾١٢٦و ا ِ ْن عاق ْب ُت ْم فعاقِ ُبوا بِ ِم ْث ِل ما ُعوقِ ْب ُتم بِ ِه ۛ ولئِن صب ْرتُ ْم ل ُهو خ ْي ٌر لِّ َّ

و اگر مجازات ميکردید ،پس به همان اندازهایکه بشما تعدی شده مجازات كنيد .و اما اگر شکيبایى ورزید ،این

كار برای شکيبایان بهتر است.

اصبِ ْر وما ص ْب ُرك اِلَّا بِاللَّ ِه ۛ ولا ت ْحز ْن عل ْي ِه ْم ولا ت ُك فِي ض ْيقٍ ِّم َّما ي ْم ُك ُرون
﴿ ﴾١٢٧و ْ

صبر كن ،و نيست صبر تو مگر به (توفيق) خدا .و بر ایشان اندوهگين مشو ،و از دسيسه های شان دلتنگ مباش.

﴿ ﴾١٢٨ا ِ َّن اللَّه مع الَّ ِذين اتَّقوا َّوالَّ ِذين ُهم ُّم ْح ِس ُنون
حقا كه خداوند با پرهيزگاران و نيکوكاران است.

============================================================

============================================================
( )۱۷سوره اإلسرا:
این سوره مکى و دارای ( )۱۱۱آیه بوده و به معنى (حركت شبانه) است ،به سبب بيان اخبار رویداد عظيم و
معجزه بزرگ سير دادن شبانگاهى خاتم انبيا حضرت محمد صل الله و عليه وسلم از مکه به سوی مسجد
االقصى در جزئى از یک شب به این نام ناميده شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ُ ﴾١س ْبحان الَّ ِذي اَ ْسرىَٰ بِع ْب ِد ِه ل ْي ًلا ِّمن ا ْلم ْس ِج ِد ا ْلحرا ِم اِلى ا ْلم ْس ِج ِد ا ْلاَ ْقصى الَّ ِذي باركْنا
الس ِمي ُع ا ْلب ِصي ُر
ح ْول ُه لِنُرِي ُه ِم ْن اياتِنا ۛ اِنَّ ُه ُهو َّ

پاک و منزه است ذاتيکه بندۀ خود را شبى از مسجد حرام به مسجداقصا  -كه حومۀ آنرا با بركت ساختيم  -بُرد،

تا به او از آیات خود نشان بدهيم .بيگمان او شنوا (و) بينا است.

﴿ ﴾٢وات ْينا ُموسى ا ْل ِكتاب وجع ْلنا ُه ُهدًى لِّبنِي ا ِ ْسراُِيل اَ َّلا تتَّ ِخ ُذوا ِمن ُدو نِي و ِكي ًلا

و موسى را كتاب دادیم ،و آنرا هدایتى برای بنى اسرائيل گردانيدیم ،و (گفتيم « ):بجز من كارسازی (برای خود)

مگيرید» .

وح ۛ اِنَّ ُه كان ع ْبدًا ش ُكو ًرا
﴿ُ ﴾٣ذ ِّريَّة م ْن حم ْلنا مع نُ ٍ

(ای) فرزندان كسانيکه ایشان را با نوح (در كشتى) برداشتيم ،بدون شک نوح بندۀ سپاسگزاری بود.

﴿ ﴾٤وقض ْينا اِل َٰى بنِي ا ِ ْسراُِيل فِي ا ْل ِكت ِ
ض م َّرت ْينِ ولت ْعلُ َّن ُعلُ ًّوا كبِي ًرا
اب ل ُت ْف ِس ُد َّن فِي ا ْلاَ ْر ِ

و به بنى اسرائيل در كتاب (شان) خاطر نشان كردیم كه در زمين دو بار فساد خواهيد كرد ،و سركشى بزرگى

خواهيد نمود (و دو بار مجازات خواهيد شد).

س ش ِدي ٍد فج ُاسوا ِخلال الدِّيارِ ۛوكان
﴿ ﴾٥ف ِاذا جاء و ْع ُد اُولا ُهما بع ْثنا عل ْي ُك ْم ِعبا ًدا لَّنا اُولِي باْ ٍ
و ْعدًا َّم ْف ُعو ًلا

چون موعد نخستين فرا رسد ،بر شما بندگان پيکارجوی خود را ميگماریم ،كه تا داخل خانه های (شما) را

جستجو كنند .و این وعده ای است عملى شدنى.

﴿ ﴾٦ثُ َّم رد ْدنا ل ُك ُم ا ْلك َّرة عل ْي ِه ْم واَ ْمد ْدناكُم بِاَ ْمو ٍال وبنِين وجع ْلنا ُك ْم اَكْثر ن ِفي ًرا

سپس شما را بر ایشان غلبه دادیم ،و شما را به دارایى و فرزندان مدد كردیم ،و برای شما نفوس بيشتر دادیم.

﴿ ﴾٧ا ِ ْن اَ ْحسن ُت ْم اَ ْحسن ُت ْم لِاَنف ُِس ُك ْم ۛ و ا ِ ْن اَساْتُ ْم فلها ۛ ف ِاذا جاء و ْع ُد ا ْلا ِخر ِة لِي ُسوءُوا ُو ُجوه ُك ْم
و لِيد ُْخلُوا ا ْلم ْس ِجد كما دخلُو ُه اَ َّول م َّر ٍة و لِ ُيت ِّب ُروا ما عل ْوا ت ْتبِي ًرا
اگر نيکویى كنيد ،به خود نيکویى ميکنيد .و اگر بدی كنيد ،باز هم به خود (بدی) ميکنيد .پس چون باری دیگر

(موعد مؤاخذۀ شما) فرا رسد (همان كنيم كه در نخستين بار كردیم) ،تا بر چهره های شما آثار غم و اندوه ظاهر
شود .و (باز دشمنان شما) داخل مسجد (اقصى) ميشوند ،همانگونه كه بار اول داخل شده بودند ،و بر هرچه
دست یابند آنرا تباه ميکنند.

﴿ ﴾٨عس َٰى ربُّ ُك ْم اَن ي ْرحم ُك ْم ۛ و ا ِ ْن ُعدتُّ ْم ُع ْدنا ۛ وجع ْلنا جه َّنم لِ ْلكافِرِين ح ِصي ًرا

شاید پروردگار شما بر شما رحم كند .اما اگر شما (به گناهان خود) برگردید ،ما هم (به مجازات خود) برميگردیم،

و دوزخ را برای كافران زندان ساختيم.

الصالِح ِ
ات اَ َّن ل ُه ْم اَ ْج ًرا
﴿ ﴾٩ا ِ َّن َٰهذا ا ْل ُق ْران ي ْه ِدي لِلَّتِي ِهي اَ ْقو ُم و ُيبشِّ ُر ا ْل ُم ْؤ ِمنِين الَّ ِذين ي ْعملُون َّ
كبِي ًرا

بيگمان این قرآن به راهى كه استوارتر است هدایت ميکند ،و مسلمانانى را كه عملى نيکو انجام ميدهند بشارت

ميدهد كه برای شان پاداشى بزرگ است.

﴿ ﴾١٠واَ َّن الَّ ِذين لا يُ ْؤ ِم ُنون بِا ْلا ِخر ِة اَ ْعتدْنا ل ُه ْم عذا ًبا اَلِي ًما

و كسانيکه به آخرت ایمان نياورده اند ،برای شان عذابى دردناک آماده كرده ایم.

﴿ ﴾١١وي ْد ُع ا ْل ِانسا ُن بِالشَّ ِّر ُدعاء ُه بِا ْلخ ْي ِر ۛ وكان ا ْل ِانسا ُن ع ُجو ًلا

و انسان بدی را بگونهای ميطلبد كه (باید) نيکویى را طلب نماید .و آدمى شتابکار است.

﴿ ﴾١٢وجع ْلنا اللَّ ْيل والنَّهار ايت ْينِ ۛ فمح ْونا اية اللَّ ْي ِل وجع ْلنا اية النَّهارِ ُم ْب ِصر ًة لِّت ْبت ُغوا ف ْض ًلا ِّمن
السنِين وا ْل ِحساب ۛ و ُك َّل ش ْي ٍء ف َّص ْلنا ُه ت ْف ِصي ًلا
َّربِّ ُك ْم و لِت ْعل ُموا عدد ِّ
ما شب و روز را دو نشانه گردانيدیم ،پس نشانۀ شب را محو گردانيدیم ،و نشانۀ روز (یعنى آفتاب) را روشنى
بخش گردانيدیم ،تا از پروردگار خویش طلب فضل كنيد و تا شمار سالها و حساب را بدانيد ،و هر چيز را به
تفصيل بيان كردیم.

﴿ ﴾١٣و ُك َّل اِنس ٍان اَ ْلز ْمنا ُه طاُِر ُه فِي ُع ُن ِق ِه ۛ ونُخْ ر ُِج ل ُه ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ِكتا ًبا ي ْلقا ُه منشُ و ًرا

شئامت عمل هر انسان را به گردن خود او بستيم ،و روز قيامت كتابى را برای او بيرون مى آوریم كه آنرا كشوده

مى یابد.

﴿ ﴾١٤ا ْقراْ ِكتابك كف َٰى بِن ْف ِسك ا ْلي ْوم عل ْيك ح ِسي ًبا

(برای او گفته ميشود كه « ):كتاب (اعمال) خود را بخوان .خودت امروز بر خود بحيث حسابگر بسندهیى[ .

﴿َّ ﴾١٥منِ ا ْهتدىَٰ ف ِانَّما ي ْهت ِدي لِن ْف ِس ِه ۛ ومن ض َّل ف ِانَّما ي ِض ُّل عل ْيها ۛ ولا ت ِز ُر وازِر ٌة ِو ْزر
اُخْ رىَٰ ۛوما ُكنَّا ُمع ِّذبِين حتَّ َٰى ن ْبعث ر ُسو ًلا

كسيکه رهياب شد ،بيگمان به فایده خود رهياب ميشود ،و كسيکه گمراه شد بيگمان به زیان خود گمراه ميشود.

و هيچ بردارندهای بار دیگری را برنميدارد ،و ما هرگز (كسى را) عذاب كننده نيستيم تا پيامبری را بفرستيم.

﴿ ﴾١٦و اِذا اَر ْدنا اَن ن ُّْهلِك ق ْري ًة اَم ْرنا ُم ْترفِيها ففس ُقوا فِيها فح َّق عل ْيها ا ْلق ْو ُل فد َّم ْرناها تد ِْمي ًرا

و چون بخواهيم دیاری را تباه گردانيم ،توانگران سركش آنرا امر ميکنيم تا نافرمانى كنند .پس بر آن دیار حکم

(عذاب) عملى ميشود ،و ما ایشانرا (بگونه شدیدی) در هم ميکوبيم.

﴿ ﴾١٧وك ْم اَ ْهل ْكنا ِمن ا ْل ُق ُر ِ
وح ۛ وكف َٰى بِربِّك بِ ُذنُ ِ
وب ِعبا ِد ِه خبِي ًرا ب ِصي ًرا
ون ِمن ب ْع ِد نُ ٍ

چه بسا كسانى را از نسلهای بعد از نوح هالک ساختيم ،و پروردگار تو به گناهان بندگان خود بحيث دانا و بينا
بسنده است.

﴿َّ ﴾١٨من كان يُرِي ُد ا ْلع ِ
اجلة ع َّج ْلنا ل ُه فِيها ما نشا ُء لِمن نُّرِي ُد ثُ َّم جع ْلنا ل ُه جهنَّم ي ْصلاها م ْذ ُمو ًما
َّم ْد ُحو ًرا

هر كسى چيزهای زودگذر (این دنيا) را خواسته باشد ،ما در دم چيزی را كه اراده كنيم برای كسى كه خواسته
باشيم ميدهيم .سپس برای او دوزخ را آماده كرده ایم ،در آنجا نکوهيده و رانده شده خواهد سوخت.

﴿ ﴾١٩وم ْن اَراد ا ْلا ِخرة وسع َٰى لها س ْعيها و ُهو ُم ْؤ ِم ٌن فاُولَٰئِك كان س ْع ُي ُهم َّمشْ ُكو ًرا

و هركه آخرت را بخواهد و برای (حصول) آن سعى خود را بکار برد و او مسلمان (نيز) باشد ،پس سعى چنين
كسانى پذیرفته شدنى است.

﴿ُ ﴾٢٠ك ًّلا نُّ ِم ُّد َٰه ُؤلا ِء و َٰه ُؤلا ِء ِم ْن عطا ِء ربِّك ۛ وما كان عطا ُء ربِّك م ْح ُظو ًرا

از عطای پروردگار تو (هم) این (گروه) و هم آن (گروه) همه را برخوردار ميسازیم ،و عطای پروردگار تو از كسى

هرگز بازداشته نميشود.

ض ۛ ول ْلا ِخر ُة اَكْب ُر درج ٍ
ات واَكْب ُر ت ْف ِضي ًلا
﴿ ﴾٢١ان ُظ ْر ك ْيف ف َّض ْلنا ب ْعض ُه ْم عل َٰى ب ْع ٍ

ببين چگونه بعضى را بر بعضى دیگر فضيلت داده ایم( .ولى) بيگمان آخرت بزرگتر است ،هم از روی درجات و

هم از روی فضيلت.

﴿َّ ﴾٢٢لا ت ْجع ْل مع اللَّ ِه اِل َٰ ًها اخر فت ْق ُعد م ْذ ُمو ًما َّمخْ ُذو ًلا

با خدا معبود دیگری مگير .ورنه (ای انسانِ) نکوهيده و بيچاره ،زمين گير ميشوی!

﴿ ﴾٢٣وقض َٰى ربُّك اَلَّا ت ْع ُب ُدوا اِلَّا ا ِيَّا ُه و بِا ْلوالِد ْينِ ا ِ ْحسا ًنا ۛ ا ِ َّما ي ْبلُغ َّن ِعندك ا ْل ِكبر اَح ُد ُهما اَ ْو
ِكلا ُهما فلا تقُل لَّ ُهما اُ ٍّف ولا ت ْنه ْر ُهما وقُل لَّ ُهما ق ْو ًلا كرِي ًما

پروردگار تو حکم كرده است كه بجز او (هيچ كسى و هيچ چيزی) را پرستش نکنيد ،و با پدر و مادر نيکى كنيد.
اگر كسى از ایشان یا هردوی شان نزد تو به بزرگسالى مى رسند ،پس به ایشان اُف مگو (یعنى كمترین اهانتى
مکن) ،و بر ایشان بانگ مزن ،بلکه به ایشان به نيکویى سخن زن.

ض ل ُهما جناح ال ُّذ ِّل ِمن ال َّر ْحم ِة وقُل َّر ِّب ا ْرح ْم ُهما كما ربَّيانِي ص ِغي ًرا
﴿ ﴾٢٤واخْ ِف ْ

و بر ایشان بالهای تواضع خود را با مرحمت بگستران ،و بگو « :پروردگارا ،بر ایشان ببخشا! همچنانکه مرا در

خوردسالى تربيه كرده اند» .

﴿َّ ﴾٢٥ربُّ ُك ْم اَ ْعل ُم بِما فِي نُف ِ
ُوس ُك ْم ۛ اِن ت ُكونُوا صال ِ ِحين ف ِانَّ ُه كان ل ِ ْلاَ َّوابِين غفُو ًرا

پروردگار شما به آنچه در دلهای شما است بهتر ميداند .اگر نيکوكار باشيد ،پس بيگمان خداوند كسانى را كه

بسوی او رجوع ميکنند (یعنى توبه مينمایند) مى آمرزد.

السبِي ِل ولا تُب ِّذ ْر ت ْب ِذي ًرا
﴿ ﴾٢٦وا ِت ذا ا ْل ُق ْرب َٰى ح َّق ُه وا ْل ِم ْس ِكين وا ْبن َّ

حق صاحب قرابت را بپرداز ،و (نيز) حق مسکين و مسافر را .اما از اسراف خودداری كن.

﴿ ﴾٢٧ا ِ َّن ا ْل ُمب ِّذرِين كانُوا اِخْ وان الشَّ ي ِاطينِ ۛ وكان الشَّ ْيطا ُن لِربِّ ِه كفُو ًرا

مُسرفان بيگمان برادران شياطين هستند ،و شيطان به پروردگار خود ناسپاس است.

﴿ ﴾٢٨و ا ِ َّما تُ ْعرِض َّن ع ْن ُه ُم ا ْبتِغاء ر ْحم ٍة ِّمن َّربِّك ت ْر ُجوها فقُل لَّ ُه ْم ق ْو ًلا َّم ْي ُسو ًرا

و اگر از ایشان (یعنى ناداران) روی برميتابى (كه نادار هستى) ،و در انتظار دریافت مرحمتى از جانب پروردگارت

ميباشى كه اميد آنرا داری ،پس با ایشان سخنى مالیم بگو.

﴿ ﴾٢٩ولا ت ْجع ْل يدك م ْغلُول ًة اِل َٰى ُع ُن ِقك ولا ت ْب ُس ْطها ُك َّل ا ْلب ْس ِط فت ْق ُعد ملُو ًما َّم ْح ُسو ًرا

دست خود را (بخيالنه) به گردن خود مبند ،و (نيز) به آخرین حد آن مگشا( ،به حدی) كه مالمت و درمانده

شوی و زمين گير گردی.

﴿ ﴾٣٠ا ِ َّن ربَّك ي ْب ُس ُط ال ِّر ْزق لِمن يشاءُ وي ْق ِد ُر ۛ اِنَّ ُه كان بِ ِعبا ِد ِه خبِي ًرا ب ِصي ًرا

حقا كه پروردگار تو روزی را به هركه بخواهد ميگشاید یا تنگ مى گرداند .حقا كه او به (مصالح) بندگان خویش

آگاه (و) بينا است.

﴿ ﴾٣١ولا ت ْق ُتلُوا اَ ْولاد ُك ْم خشْ ية ا ِ ْمل ٍ
اق ۛ ن َّْح ُن ن ْر ُزقُ ُه ْم و اِيَّا ُك ْم ۛ ا ِ َّن ق ْتل ُه ْم كان ِخ ْط ًئا كبِي ًرا

و اوالد خود را از ترس فقر مکشيد ،ما آنها و شما را روزی مى دهيم .بيگمان كشتن ایشان گناهى بزرگ است.

﴿ ﴾٣٢ولا ت ْقربُوا ال ِّزنا ۛ اِنَّ ُه كان ف ِ
احش ًة وساء سبِي ًلا

و به زنا نزدیک مشوید ،بيگمان (عملى) زشت است و راه بدی است.

﴿ ﴾٣٣ولا ت ْق ُتلُوا ال َّن ْفس الَّتِي ح َّرم اللَّ ُه ا ِ َّلا بِا ْلح ِّق ۛ ومن قُتِل م ْظلُو ًما فق ْد جع ْلنا لِو لِ ِّي ِه ُس ْلطا ًنا فلا
نصو ًرا
ُي ْسرِف فِّي ا ْلق ْت ِل ۛ اِنَّ ُه كان م ُ

و كسى را كه خداوند (قتل) او را حرام ساخته جز به حق مکشيد .و كسى كه به ستم كشته شود ،پس بيگمان

وارث او را صالحيت (قصاص) دادیم .پس نباید در كشتن زیادهرَوی كند ،بيگمان او (شرعاً) یاری داده شده است.

﴿ ﴾٣٤ولا ت ْقربُوا مال ا ْليتِي ِم ا ِ َّلا بِالَّتِي ِهي اَ ْحس ُن حتَّ َٰى ي ْبلُغ اَشُ َّد ُه ۛ واَ ْوفُوا بِا ْلع ْه ِد ۛ ا ِ َّن ا ْلع ْهد
كان م ْسئُو ًلا

به مال یتيم ،جز به طریقى كه نيکو است نزدیک مشوید ،تا به نهایت قوت (یعنى سن رشد) خود برسد .و به عهد

خود وفا كنيد ،بيگمان (هر كس) در مورد عهد (خویش) سوال ميشود.

س ا ْل ُم ْست ِقي ِم ۛ َٰذلِك خ ْي ٌر واَ ْحس ُن تاْوِي ًلا
﴿ ﴾٣٥واَ ْوفُوا ا ْلك ْيل اِذا ِك ْلتُ ْم وزِنُوا بِا ْل ِق ْسطا ِ

و چون پيمانه ميکنيد( ،حق) پيمانه را اداء كنيد ،و با ترازوی درست وزن كنيد .این (كار) بهتر است و عاقبت آن
نيکوتر.

الس ْمع وا ْلبصر وا ْلفُؤاد ُك ُّل اُولَٰئِك كان ع ْن ُه م ْسئُو ًلا
﴿ ﴾٣٦ولا ت ْق ُف ما ل ْيس لك بِ ِه ِع ْل ٌم ۛ ا ِ َّن َّ

و در پى چيزیکه به آن علم نداری مرو .بيگمان گوش ،چشم و دل ،هر یکى از اینها ،مورد سؤال قرار داده ميشود.

ض مر ًحا ۛ اِنَّك لن تخْ رِق ا ْلاَ ْرض ولن ت ْبلُغ ا ْل ِجبال طُو ًلا
ش فِي ا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾٣٧ولا ت ْم ِ

و بر زمين خرامان (یعنى باتکبر) راه مرو .بيگمان تو نميتوانى زمين را بشگافى ،و نه (هم) در درازی به كوه ها

ميرسى.

﴿ُ ﴾٣٨ك ُّل َٰذلِك كان س ِّي ُئ ُه ِعند ربِّك م ْك ُرو ًها

از همۀ اینها ،بدی آن نزد پروردگار تو ناپسندیده است.

﴿َٰ ﴾٣٩ذلِك ِم َّما اَ ْوح َٰى اِل ْيك ربُّك ِمن ا ْل ِح ْكم ِة ۛ ولا ت ْجع ْل مع اللَّ ِه اِل َٰ ًها اخر ف ُت ْلق َٰى فِي جهنَّم
ملُو ًما َّم ْد ُحو ًرا

این (رهنمودها) از حکمت هایى است كه پروردگارت برایت وحى كرده است .و با خدا معبودی دیگر را قرار مده،
تا مالمت شده و رانده شده به دوزخ افگنده نشوی.

﴿ ﴾٤٠اَفاَ ْصفا ُك ْم ربُّ ُكم بِا ْلبنِين واتَّخذ ِمن ا ْلملاُِك ِة اِناثًا ۛ اِنَّ ُك ْم لت ُقولُون ق ْو ًلا ع ِظي ًما

آیا پروردگار شما ،شما را به پسران برگزید و از فرشتگان برای خود دخترانى گرفت؟ براستى كه شما سخنى

بزرگ (یعنى نهایت زشت) ميگویيد.

﴿ ﴾٤١ولق ْد ص َّر ْفنا فِي َٰهذا ا ْل ُق ْرا ِن لِي َّذ َّك ُروا وما يزِي ُد ُه ْم اِلَّا نُفُو ًرا

و بيگمان ما درین قرآن انواع (مسایل) را بيان كردیم ،تا ایشان پند بگيرند .ولى این (امر) بجز نفرت به ایشان

نمى افزاید.

ش سبِي ًلا
﴿ ﴾٤٢قُل لَّ ْو كان مع ُه الِه ٌة كما ي ُقولُون اِذًا َّلا ْبتغ ْوا اِل َٰى ِذي ا ْلع ْر ِ

بگو « :اگر آنچنانکه ميپندارند با خداوند معبودانى دیگر ميبود ،در آنصورت در جستجوی راهى (برای منازعه)
بسوی (خداوند) صاحب عرش مى افتادند» .

﴿ُ ﴾٤٣س ْبحان ُه وتعال َٰى ع َّما يقُولُون ُعلُ ًّوا كبِي ًرا

پاک است او از آنچه ایشان ميگویند ،باالتر و در نهایت بزرگى است.

ض ومن فِي ِه َّن ۛ و ا ِن ِّمن ش ْي ٍء ا ِ َّلا ُيسبِّ ُح بِح ْم ِد ِه ول َٰ ِكن
السماو ُ
ات َّ
﴿ ﴾٤٤تُس ِّب ُح ل ُه َّ
الس ْب ُع وا ْلاَ ْر ُ
َّلا ت ْفق ُهون ت ْسبِيح ُه ْم ۛ اِنَّ ُه كان حلِي ًما غفُو ًرا

او را آسمانهای هفتگانه ،زمين و آنچه در ميان آنهاست به پاكى یاد ميکنند .و هيچ چيزی نيست مگر اینکه او را
به پاكى مى ستاید ،وليکن شما تسبيح ایشان را نميدانيد .حقا كه او صاحب حلم و آمرزنده است.

﴿ ﴾٤٥و اِذا قراْت ا ْل ُق ْران جع ْلنا ب ْينك وب ْين الَّ ِذين لا يُ ْؤ ِم ُنون بِا ْلا ِخر ِة ِحجا ًبا َّم ْس ُتو ًرا

و چون قرآن را ميخوانى ،ميان تو و آنانيکه به آخرت ایمان ندارند ،حجابى نامرئى قرار ميدهيم.

﴿ ﴾٤٦وجع ْلنا عل َٰى قُلُو بِ ِه ْم اَ ِكنَّ ًة اَن ي ْفق ُهو ُه وفِي اذانِ ِه ْم و ْق ًرا ۛ و اِذا ذك ْرت ربَّك فِي ا ْل ُق ْرا ِن و ْحد ُه
ولَّ ْوا عل َٰى اَ ْدبارِ ِه ْم نُفُو ًرا
بر دلهای شان پوشش هایى مى نهيم تا آنرا نفهمند ،و در گوشهای شان گرانى را .و چون پروردگارت را در قرآن

به یگانگى یاد كنى ،پشت ميگردانند و فرار ميکنند.

﴿ ﴾٤٧ن َّْح ُن اَ ْعل ُم بِما ي ْست ِم ُعون بِ ِه ا ِ ْذ ي ْست ِم ُعون اِل ْيك و ا ِ ْذ ُه ْم ن ْجوىَٰ ا ِ ْذ يقُولُ ال َّظالِ ُمون اِن تتَّبِ ُعون
ا ِ َّلا ر ُج ًلا َّم ْس ُحو ًرا

ما داناتریم به اینکه ایشان به چه چيزی گوش فرا ميدهند ،هنگاميکه به تو گوش فرا ميدهند ،و (نيز) هنگاميکه
با هم به راز و نياز ميپردازند ،در آن هنگاميکه ستمگاران ميگویند « :پيروی نميکنيد مگر مرد جادو شدهای را» .

﴿ ﴾٤٨ان ُظ ْر ك ْيف ضر ُبوا لك ا ْلاَ ْمثال فضلُّوا فلا ي ْست ِطي ُعون سبِي ًلا

ببين چگونه برای تو مثالها زدند .پس گمراه شدند ،و توان یافتن راهى را ندارند.

﴿ ﴾٤٩وقالُوا اَاِذا ُكنَّا ِعظا ًما و ُرفاتًا اَاِنَّا لم ْب ُعوثُون خ ْلقًا ج ِديدًا

و گفتند چون ما (مشتى از) استخوانها شویم و پوسيده گردیم ،آیا (باز هم) به آفرینشى نو برانگيخته ميشویم؟

﴿ ﴾٥٠قُ ْل كُونُوا ِحجار ًة اَ ْو ح ِديدًا

بگو « :آری ،اگر سنگ باشيد یا آهن» .

﴿ ﴾٥١اَ ْو خ ْلقًا ِّم َّما ي ْك ُب ُر فِي ُصدُورِ ُك ْم ۛ فسيقُولُون من ُي ِعيدُنا ۛ قُ ِل الَّ ِذي فطر ُك ْم اَ َّول
م َّر ٍة ۛفس ُي ْن ِغ ُضون اِل ْيك ُرءُوس ُه ْم وي ُقولُون مت َٰى ُهو ۛ قُ ْل عس َٰى اَن ي ُكون قرِي ًبا

« یا هر مخلوقى كه در نظر شما بزرگ جلوه ميکند (باز هم خدا به زنده ساختن شما قادر است) » .آنها بزودی
ميگویند « :كيست كه ما را باز ميگرداند؟ » بگو « :كسى كه شما را بار اول آفرید » .پس بزودی سرهای خود را
(ه بعالمت انکار) بسوی تو جنبانيده خواهند گفت « :آن (برانگيختن) چه وقت است؟ » بگو « :شاید كه نزدیک

باشد» .

﴿ ﴾٥٢ي ْوم ي ْد ُعو ُك ْم فت ْست ِجي ُبون بِح ْم ِد ِه وت ُظنُّون اِن لَّبِ ْث ُت ْم اِلَّا قلِي ًلا

روزیکه خدا شما را بخواند ،و شما ستایش كنان او را اجابت كنيد ،و چنين پندارید كه درنگ نکردید مگر اندكى.

﴿ ﴾٥٣وقُل لِّ ِعبا ِدي ي ُقولُوا الَّتِي ِهي اَ ْحس ُن ۛ ا ِ َّن الشَّ ْيطان ينز ُغ ب ْين ُه ْم ۛ ا ِ َّن الشَّ ْيطان كان
لِ ْل ِانس ِان ع ُد ًّوا ُّمبِي ًنا

و به بندگان من بگو تا چيزی بگویند كه بهترین است .بيگمان شيطان ميان ایشان نزاع مى افگند .حقا كه
شيطان برای انسان دشمن آشکاری است.

﴿َّ ﴾٥٤ربُّ ُك ْم اَ ْعل ُم بِ ُك ْم ۛ اِن يشاْ ي ْرح ْم ُك ْم اَ ْو اِن يشاْ ُيع ِّذ ْب ُك ْم ۛ وما اَ ْرس ْلناك عل ْي ِه ْم و ِكي ًلا

پروردگار شما ،شما را بهتر ميشناسد .اگر بخواهد به شما رحم ميکند ،و اگر بخواهد شما را مجازات ميکند .و ترا

بر ایشان بحيث نگهبان نفرستادیم.

السماو ِ
ض ۛ وات ْينا
ض ۛ ولق ْد ف َّض ْلنا ب ْعض النَّبِيِّين عل َٰى ب ْع ٍ
ات وا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾٥٥وربُّك اَ ْعل ُم بِمن فِي َّ
دا ُوود زبُو ًرا

و پروردگار تو به آنچه در آسمانها و زمين است آگاه تر است .و بيگمان ما بعضى پيامبران را بر بعضى دیگر

فضيلت دادیم .و به داؤد زبور را دادیم.

الض ِّر عن ُك ْم ولا ت ْحوِي ًلا
﴿ ﴾٥٦قُ ِل ا ْد ُعوا الَّ ِذين زع ْم ُتم ِّمن ُدو نِ ِه فلا ي ْملِ ُكون كشْ ف ُّ

بگو « :همانهایى را كه غير از او معبود ميپندارید بخوانيد .پس آنها توان رفع مشکالت را از شما ندارند ،و نه (هم)
در آن تغييری ایجاد كرده ميتوانند» .

﴿ ﴾٥٧اُولَٰئِك الَّ ِذين ي ْد ُعون ي ْبتغُون اِل َٰى ربِّ ِه ُم ا ْلو ِسيلة اَيُّ ُه ْم اَ ْقر ُب وي ْر ُجون ر ْحمت ُه ويخافُون
عذاب ُه ۛ ا ِ َّن عذاب ربِّك كان م ْح ُذو ًرا

آنهایى را كه (كافران) نيایش ميکنند خود به پروردگار خویش وسيله ميجویند ،تا كدام ایشان تقرب بيشتری
حاصل كند ،و رحمت او را توقع دارند ،و از عذاب او ميترسند .حقا كه عذاب پروردگار تو محل ترس است.

﴿ ﴾٥٨و اِن ِّمن ق ْري ٍة اِلَّا ن ْح ُن ُم ْهلِ ُكوها ق ْبل ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة اَ ْو ُمع ِّذبُوها عذا ًبا ش ِديدًا ۛ كان َٰذلِك فِي
ا ْل ِكت ِ
اب م ْس ُطو ًرا
و نيست شهر (و آبادی) مگر آنکه ما پيش از روز قيامت (اهل) آنرا هالک كننده ایم ،یا (ایشانرا) با عذاب شدید

عذاب كننده ایم .این (حکم) در كتاب (یعنى لوح محفوظ) نوشته شده است.

﴿ ﴾٥٩وما منعنا اَن نُّ ْر ِسل بِا ْلاي ِ
ات اِلَّا اَن ك َّذب بِها ا ْلا َ َّولُون ۛ وات ْينا ث ُمود ال َّناقة ُم ْب ِصر ًة فظل ُموا
بِها ۛ وما نُ ْر ِس ُل بِا ْلاي ِ
ات ا ِ َّلا تخْ وِيفًا

هيچ چيزی ما را از این باز نداشت كه نشانه های (قدرت خود) را بفرستيم ،بجز آنکه پيشينيان آنها را تکذیب
كردند .و اشتر ماده را به ثمود بحيث معجزه دادیم ،اما ایشان بر آن ستم كردند .و ما با معجزات نمى فرستيم
مگر تهدید را.

س والشَّ جرة
س ۛ وما جع ْلنا ال ُّر ْؤيا الَّتِي اَر ْيناك اِلَّا فِ ْتن ًة لِّلنَّا ِ
﴿ ﴾٦٠و ا ِ ْذ قُ ْلنا لك ا ِ َّن ربَّك اَحاط بِالنَّا ِ
ا ْلم ْل ُعونة فِي ا ْل ُق ْرا ِن ۛ ونُخ ِّوفُ ُه ْم فما يزِي ُد ُه ْم ا ِ َّلا طُغْيا ًنا كبِي ًرا

و به یاد آور وقتى را كه به تو گفتيم كه بيگمان پروردگار تو به مردم احاطۀ (كامل) دارد .و ما آن رؤیا را كه به تو
نمایانيدیم نگردانيدیم مگر آزمایشى برای مردم ،و (نيز) درخت لعنت شده را (كه) در قرآن (ذكر شده است) .و ما
ایشانرا ميترسانيم ،ولى (این ترسانيدن) به ایشان نمى افزاید مگر سركشى شدیدی را.

﴿ ﴾٦١و ا ِ ْذ قُ ْلنا لِ ْلملاُِك ِة ْاس ُج ُدوا لِادم فسج ُدوا اِلَّا ا ِ ْبلِيس قال اَاَ ْس ُج ُد لِم ْن خل ْقت ِطي ًنا

و بياد آر وقتى را كه به فرشتگان گفتيم « :به آدم سجده كنيد » .پس آنها سجده كردند ،جز ابليس .ابليس

گفت « :آیا كسى را سجده كنم كه از گل آفریدی؟ »

﴿ ﴾٦٢قال اَراَ ْيتك َٰهذا الَّ ِذي ك َّر ْمت عل َّي لئِ ْن اَ َّخ ْرتنِ اِل َٰى ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة لاَ ْحتنِك َّن ُذ ِّريَّت ُه ا ِ َّلا قلِي ًلا

(وی) گفت « :آیا دیدی این را كه بر من برگزیدی؟ اگر مرا تا روز قيامت فرصت بدهى ،یقيناً جز عدهای از اوالد
او (دیگران همگى) را از ریشه برميکنم (یعنى از راه حق به كنار ميکشم)» .

﴿ ﴾٦٣قال ا ْذه ْب فمن تبِعك ِم ْن ُه ْم فاِ َّن جهنَّم جزا ُؤ ُك ْم جزا ًء َّم ْوفُو ًرا

(خداوند) گفت « :برو ،پس هر كس از ایشان كه ترا پيروی كند ،بيگمان دوزخ جزای شماست ،جزای كامل» .

﴿ ﴾٦٤و ْاست ْف ِز ْز منِ ْاستط ْعت ِم ْن ُهم بِص ْو تِك واَ ْجلِ ْب عل ْي ِهم بِخ ْيلِك ور ِجلِك وشارِ ْك ُه ْم فِي ا ْلاَ ْمو ِال
وا ْلا َ ْولا ِد و ِع ْد ُه ْم ۛ وما ي ِع ُد ُه ُم الشَّ ْيطا ُن اِلَّا ُغ ُرو ًرا
« هر كدام از ایشان را كه ميتوانى با آواز (فریبندۀ) خود (بسوی تباهى) برانگيز ،و با سواره و پيادۀ خود بر ایشان
هجوم آور ،و با ایشان در ثروت و فرزندان شریک شو ،و به ایشان وعده بده » .و شيطان به اینها وعده نميدهد
مگر فریب را.

﴿ ﴾٦٥ا ِ َّن ِعبا ِدي ل ْيس لك عل ْي ِه ْم ُس ْلطا ٌن ۛ وكف َٰى بِربِّك و ِكي ًلا

واقعاً برای تو بر بندگان من سلطهای نيست ،و پروردگارت به حيث كارساز كافى است.

﴿َّ ﴾٦٦ربُّ ُك ُم الَّ ِذي يُ ْز ِجي ل ُك ُم ا ْل ُف ْلك فِي ا ْلب ْح ِر لِت ْبت ُغوا ِمن ف ْضلِ ِه ۛ اِنَّ ُه كان بِ ُك ْم ر ِحي ًما

پروردگار شما همان است كه برای شما كشتى را در بحر جاری ميسازد ،تا از فضل او بهرهاندوز شوید .بيگمان او

بر شما مهربان است.

الض ُّر فِي ا ْلب ْح ِر ض َّل من ت ْد ُعون ا ِ َّلا اِيَّا ُه ۛ فل َّما ن َّجا ُك ْم اِلى ا ْلب ِّر
﴿ ﴾٦٧و اِذا م َّس ُك ُم ُّ
اَ ْعر ْض ُت ْم ۛوكان ا ْل ِانسا ُن كفُو ًرا

وقتيکه در بحر به شما سختى برسد ،آنهایيکه جز خدا به ایشان نيایش ميکنيد گم ميشوند .و (باز) چون (خدا)
شما را نجات ميدهد (و) به خشکه (مى رساند) روی برميتابيد .و انسان بسيار ناسپاس بوده است.

﴿ ﴾٦٨اَفاَ ِمن ُت ْم اَن يخْ ِسف بِ ُك ْم جانِب ا ْلب ِّر اَ ْو ُي ْر ِسل عل ْي ُك ْم ح ِ
اص ًبا ثُ َّم لا ت ِج ُدوا ل ُك ْم و ِكي ًلا

آیا ازین ایمن شده اید كه (خداوند) شما را در گوشهای از خشکه فرو بَرَد یا بر شما طوفان شدیدی از سنگریزه
ها بفرستد (و) سپس برای خود نگهبانى نيابيد؟

﴿ ﴾٦٩اَ ْم اَ ِمن ُت ْم اَن يُ ِعيد ُك ْم فِي ِه تار ًة اُخْ رىَٰ ف ُي ْر ِسل عل ْي ُك ْم ق ِ
يح ف ُي ْغرِق ُكم بِما
اصفًا ِّمن ال ِّر ِ
كف ْرتُ ْم ۛ ثُ َّم لا ت ِج ُدوا ل ُك ْم عل ْينا بِ ِه تبِي ًعا

یا ازین ایمن شده اید كه شما را بار دیگر به دریا باز گرداند ،تندبادی شدید بر شما بفرستد ،و شما را به سبب

ناسپاسى شما غرق گرداند ،باز برای خود در برابر ما بازخواست كنندهای نيابيد؟!

﴿ ﴾٧٠ولق ْد ك َّر ْمنا بنِي ادم وحم ْلنا ُه ْم فِي ا ْلب ِّر وا ْلب ْح ِر ورز ْقنا ُهم ِّمن ال َّط ِّيب ِ
ات وف َّض ْلنا ُه ْم عل َٰى كثِي ٍر
ِّم َّم ْن خل ْقنا ت ْف ِضي ًلا

بيگمان به بنى آدم كرامت بخشيدیم ،و ایشانرا (بوسيلۀ مركوب های رهوار) در خشکه و بحر برداشتيم ،و به
ایشان از چيزهایى پاكيزه روزی دادیم ،و ایشان را بر بسياری از آنچه آفریده ایم فضيلت بخصوص دادیم.

س بِ ِام ِام ِه ْم ۛ فم ْن اُو تِي ِكتاب ُه بِي ِمينِ ِه فاُولَٰئِك ي ْقرءُون ِكتاب ُه ْم ولا ُي ْظل ُمون
﴿ ﴾٧١ي ْوم ن ْد ُعو ُك َّل اُنا ٍ
فتِي ًلا

روزیکه هر (فرقۀ) مردم را با پيشوای ایشان بخوانيم .پس هركه كتاب (یعنى نامۀ اعمال) او به دست راست او
داده شود ،همينها نامۀ خویشرا (با خوشى) مى خوانند ،و به ایشان ذرهای ستم نميشود.

﴿ ﴾٧٢ومن كان فِي َٰه ِذ ِه اَ ْعم َٰى ف ُهو فِي ا ْلا ِخر ِة اَ ْعم َٰى واَض ُّل سبِي ًلا

و كسيکه درین دنيا كور باشد ،پس وی در آخرت نيز كور ميباشد ،و از راه بسيار دور است.

﴿ ﴾٧٣و اِن كا ُدوا لي ْفتِنُونك عنِ الَّ ِذي اَ ْوح ْينا اِل ْيك لِت ْفترِي عل ْينا غ ْير ُه ۛ و اِذًا َّلاتَّخ ُذوك خلِي ًلا

و نزدیک بود كه ترا از آنچه به تو وحى نمودیم بفریبند ،تا بر ما جز آن (وحى كه بتو فرستاده ایم) چيزی دیگر

افترا كنى ،و آنگاه ترا دوست (خود) بگيرند.

دت ت ْرك ُن اِل ْي ِه ْم ش ْي ًئا قلِي ًلا
﴿ ﴾٧٤ول ْولا اَن ث َّب ْتناك لق ْد ِك َّ

و اگر چنين نميبود كه ما ترا ثابت قدم گردانيدیم ،نزدیک بود بسوی ایشان كمى تمایل نمایى.

﴿ ﴾٧٥اِذًا َّلاَذ ْقناك ِض ْعف ا ْلحيا ِة و ِض ْعف ا ْلمم ِ
ات ثُ َّم لا ت ِج ُد لك عل ْينا ن ِصي ًرا

آنگاه ترا دوچند (عذاب) دنيا و دوچند (عذاب) مرگ مى چشانيدیم .و در برابر (عذاب) ما برای خود مددگاری

نمى یافتى.

ض لِ ُيخْ ِر ُجوك ِم ْنها ۛ و اِذًا َّلا ي ْلبثُون ِخلافك ا ِ َّلا قلِي ًلا
﴿ ﴾٧٦و اِن كا ُدوا لي ْست ِف ُّزونك ِمن ا ْلا َ ْر ِ

نزدیک بود ترا (دشمنان) از (سر)زمينِ (تو) دلگير و ناآرام سازند ،تا ترا از آن بيرون سازند .اما در آن صورت

ایشان بعد از تو جز مدت كوتاهى باقى نمى ماندند.

﴿ُ ﴾٧٧س َّنة من ق ْد اَ ْرس ْلنا ق ْبلك ِمن ُّر ُسلِنا ۛ ولا ت ِج ُد لِ ُس َّنتِنا ت ْحوِي ًلا

(این بود) روش ما با پيامبرانى كه پيش از تو فرستادیم ،و در روش ما تغييری نمى یابى.

الصلاة ل ِ ُدلُ ِ
س اِل َٰى غسقِ اللَّ ْي ِل وقُ ْران ا ْلف ْج ِر ۛ ا ِ َّن قُ ْران ا ْلف ْج ِر كان مشْ ُهو ًدا
وك الشَّ ْم ِ
﴿ ﴾٧٨اَقِ ِم َّ
نماز را به كمال و تمام از هنگام زوال آفتاب تا تاریکى شب برپا دار ،و قرآن بامداد (را) .حقا كه قرآن بامداد

(یعنى نماز صبح) مورد مشاهدۀ (فرشتگان) است.

﴿ ﴾٧٩و ِمن اللَّ ْي ِل فته َّج ْد بِ ِه نافِل ًة لَّك عس َٰى اَن ي ْبعثك ربُّك مقا ًما َّم ْح ُمو ًدا

و در پاسى از شب نماز تهجد را اداء كن؛ نافلهای برای تو .تا باشد كه پروردگارت ترا به مقامى ستوده قرار دهد.

اجعل لِّي ِمن لَّدُنك ُس ْلطا ًنا
﴿ ﴾٨٠وقُل َّر ِّب اَ ْد ِخ ْلنِي ُمدْخل ِص ْد ٍق واَخْ ر ِْجنِي ُمخْ رج ِصد ٍْق و ْ
ن َِّصي ًرا

و بگو « :پروردگارا ،مرا (در هر كار) صادقانه وارد كن و صادقانه بيرون كن ،و از نزد خود به من قدرتى مددگار
عنایت فرما» .

﴿ ﴾٨١وقُ ْل جاء ا ْلح ُّق وزهق ا ْلب ِاط ُل ۛ ا ِ َّن ا ْلب ِاطل كان ز ُهوقًا

و بگو « :حق آمد و باطل نابود شد ،حقا كه باطل نابود شدنى است» .

﴿ ﴾٨٢ونُن ِّزلُ ِمن ا ْل ُق ْرا ِن ما ُهو ِشفاءٌ ور ْحم ٌة لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِين ۛ ولا يزِي ُد الظَّالِ ِمين ا ِ َّلا خسا ًرا

و قرآن را كه برای مسلمانان شفا و رحمت است (مرحله به مرحله) نازل ميکنيم ،و به ستمگاران جز زیان (چيزی

دیگر) نمى افزاید.

وسا
﴿ ﴾٨٣و اِذا اَنْع ْمنا على ا ْل ِانس ِان اَ ْعرض وناَىَٰ بِجانِبِ ِه ۛ و اِذا م َّس ُه الشَّ ُّر كان يئُ ً

و چون به انسان نعمت ارزانى كنم ،رو ميگرداند و پهلو تهى مى كند .و چون به او شری ميرسد ،نااميد ميگردد.

﴿ ﴾٨٤قُ ْل ُك ٌّل ي ْعم ُل عل َٰى شا ِكلتِ ِه فربُّ ُك ْم اَ ْعل ُم بِم ْن ُهو اَ ْهدىَٰ سبِي ًلا

بگو « :هر كس بر اساس روش خود عمل ميکند ،پس پروردگار شما آنانى را كه رهياب ترند خوبتر ميشناسد» .

وح ِم ْن اَ ْم ِر ربِّي وما اُو تِي ُتم ِّمن ا ْل ِع ْل ِم اِلَّا قلِي ًلا
وح ۛ قُ ِل ال ُّر ُ
﴿ ﴾٨٥وي ْساَلُونك عنِ ال ُّر ِ

ایشان از تو در مورد روح مى پرسند .بگو « :روح از حکم پروردگار من است ،و از علم بجز اندكى داده نشده اید.

»

﴿ ﴾٨٦ولئِن ِش ْئنا لن ْذهب َّن بِالَّ ِذي اَ ْوح ْينا اِل ْيك ثُ َّم لا ت ِج ُد لك بِ ِه عل ْينا و ِكي ًلا

اگر ميخواهيم آنچه را به تو وحى فرستادهایم ببریم (یعنى باز گيریم) ،در آن صورت كسى را نمى یابى كه برای
تو در برابر ما كارساز شود (و از تو دفاع كند).

﴿ ﴾٨٧اِلَّا ر ْحم ًة ِّمن َّربِّك ۛ ا ِ َّن ف ْضل ُه كان عل ْيك كبِي ًرا

مگر مرحمتى از جانب پروردگار تو .حقا كه فضل او بر تو بزرگ است.

نس وا ْل ِج ُّن عل َٰى اَن ياْتُوا بِ ِم ْث ِل َٰهذا ا ْل ُق ْرا ِن لا ياْتُون بِ ِم ْثلِ ِه ول ْو كان
﴿ ﴾٨٨قُل لَّئِنِ ْ
اجتمع ِت ا ْل ِا ُ
ض ظ ِهي ًرا
ب ْع ُض ُه ْم لِب ْع ٍ

بگو « :اگر آدميان و جن (همه) جمع شوند تا مانند این قرآن را بياورند ،هرگز مانند آنرا آورده نميتوانند ،اگرچه
بعضى شان بعضى دیگر را (درین كار) یاری دهنده باشند» .

س اِلَّا ُكفُو ًرا
س فِي َٰهذا ا ْل ُق ْرا ِن ِمن ُك ِّل مثلٍ فاَب َٰى اَكْث ُر ال َّنا ِ
﴿ ﴾٨٩ولق ْد ص َّر ْفنا لِل َّنا ِ

و ما برای مردم درین قرآن بگونه های مختلف مثال آوردیم .ولى اكثر مردم از (پذیرفتن) چيزی جز ناسپاسى اباء

ورزیدند.

ض ين ُبو ًعا
﴿ ﴾٩٠وقالُوا لن ن ُّْؤ ِمن لك حتَّ َٰى ت ْف ُجر لنا ِمن ا ْلاَ ْر ِ

و گفتند « :هرگز به تو ایمان نمى آوریم تا برای ما از زمين چشمهای بيرون آری» .

﴿ ﴾٩١اَ ْو ت ُكون لك ج َّن ٌة ِّمن ن َِّخي ٍل و ِعن ٍب ف ُتف ِّجر ا ْلاَنْهار ِخلالها ت ْف ِجي ًرا

یا باغى از خرما و انگور از آن تو باشد ،و در ميان آن جویبارها با آب وافری جاری سازی» .

السماء كما زع ْمت عل ْينا ِكسفًا اَ ْو تاْتِي بِاللَّ ِه وا ْلملاُِك ِة قبِي ًلا
﴿ ﴾٩٢اَ ْو تُ ْس ِقط َّ

یا طوریکه (خودت) ميگویى ،آسمان را پارچه پارچه برما فرود آوری .یا خدا و فرشتگان را روبروی ما بياوری.

السما ِء ولن ن ُّْؤ ِمن ل ِ ُرقِ ِّيك حتَّ َٰى تُن ِّزل عل ْينا ِكتا ًبا
﴿ ﴾٩٣اَ ْو ي ُكون لك ب ْي ٌت ِّمن ُزخْ ُر ٍف اَ ْو ت ْرق َٰى فِي َّ
ُنت اِلَّا بش ًرا َّر ُسو ًلا
نَّ ْقر ُؤ ُه ۛ قُ ْل ُس ْبحان ربِّي ه ْل ك ُ

« یا خانهای آراسته از زر داشته باشى ،یا به آسمان باال روی ،و به این باال رفتنت ایمان نمى آوریم تا بر ما كتابى
نازل كنى كه آنرا بخوانيم » .بگو « :پاک است پروردگار من .آیا من جز بشری هستم كه بحيث پيامبر فرستاده
شده ام؟ »

﴿ ﴾٩٤وما منع النَّاس اَن ُي ْؤ ِم ُنوا ا ِ ْذ جاء ُه ُم ا ْل ُهدىَٰ ا ِ َّلا اَن قالُوا اَبعث اللَّ ُه بش ًرا َّر ُسو ًلا

در هنگاميکه به مردم هدایت آمد ،ایشان را از ایمان آوردن باز نداشت مگر اینکه گفتند « :آیا خدا بشری را

(بحيث) پيامبر فرستاد؟ »

السما ِء مل ًكا َّر ُسو ًلا
﴿ ﴾٩٥قُل لَّ ْو كان فِي ا ْلاَ ْر ِ
ض ملاُِك ٌة ي ْمشُ ون ُم ْطمئِنِّين لن َّز ْلنا عل ْي ِهم ِّمن َّ

بگو « :اگر در زمين فرشتگانى مى بودند كه به آرامش آمد و شد ميداشتند ،یقيناً بر ایشان از آسمان فرشتهای را
به حيث پيامبر نازل ميکردیم» .

﴿ ﴾٩٦قُ ْل كف َٰى بِاللَّ ِه ش ِهيدًا ب ْينِي وب ْين ُك ْم ۛ اِنَّ ُه كان بِ ِعبا ِد ِه خبِي ًرا ب ِصي ًرا

بگو « :خدا كافى است كه ميان من و شما گواه است ،بيگمان او به (حال) بندگانش آگاه و بينا است» .

﴿ ﴾٩٧ومن ي ْه ِد اللَّ ُه ف ُهو ا ْل ُم ْهت ِد ۛ ومن يُ ْضلِ ْل فلن ت ِجد ل ُه ْم اَ ْو لِياء ِمن ُدو نِ ِه ۛ ون ْحشُ ُر ُه ْم ي ْوم
ا ْل ِقيام ِة عل َٰى ُو ُجو ِه ِه ْم ُع ْم ًيا و ُب ْك ًما و ُص ًّما ۛ َّماْوا ُه ْم جهنَّ ُم ۛ ُكلَّما خب ْت زِ ْدنا ُه ْم س ِعي ًرا
كسى را كه خدا رهياب ميسازد ،پس هم او رهياب (واقعى) است .و هر كس را كه او گمراه ميسازد ،پس بر

ایشان جز خدا كارسازانى را نخواهى یافت .و در روز قيامت ایشان را بر روی های شان (نگونسار) برمىانگيزیم.
(و) نابينا ،گنگ و كر (ميباشند) جای ایشان دوزخ است .هر باری كه (زبانۀ آتش) فرو نشيند ،بر ایشان شعلۀ
آتش را مى افزایيم.

﴿َٰ ﴾٩٨ذلِك جزا ُؤ ُهم بِاَنَّ ُه ْم كف ُروا بِاياتِنا وقالُوا اَاِذا ُكنَّا ِعظا ًما و ُرفاتًا اَاِنَّا لم ْب ُعوثُون خ ْلقًا ج ِديدًا

این جزای ایشان است به سبب اینکه به آیات ما كافر شدند و گفتند « :آیا هنگامى كه (مشتى از) استخوانها

شویم و پوسيده گردیم ،باز هم به آفرینش تازه ای برانگيخته ميشویم؟! »

السماو ِ
ات وا ْلاَ ْرض قا ِد ٌر عل َٰى اَن يخْ لُق ِم ْثل ُه ْم وجعل ل ُه ْم
﴿ ﴾٩٩اَول ْم ير ْوا اَ َّن اللَّه الَّ ِذي خلق َّ
َاج ًلا َّلا ر ْيب فِي ِه فاَبى ال َّظالِ ُمون ا ِ َّلا ُكفُو ًرا

آیا نمى بينند خدایيکه آسمانها و زمين را آفرید قادر است تا مثل آنها را بيافریند و برای ایشان ميعادی را مقرر

نموده كه در آن شکى نيست؟ ولى ظالمان جز ناسپاسى را نپذیرفتند.

﴿ ﴾١٠٠قُل لَّ ْو اَن ُت ْم ت ْملِ ُكون خزاُِن ر ْحم ِة ربِّي اِذًا َّلا َ ْمس ْك ُت ْم خشْ ية ا ْل ِانفا ِق ۛ وكان ا ْل ِانسا ُن قتُو ًرا
بگو « :اگر شما مالک خزانه های رحمت پروردگار من مى بودید ،در آن وقت از ترس به مصرف رسيدن (آن)
بخيلى مى كردید .و انسان (واقعاً) سختگير (یعنى بخيل) است» .

ات ب ِّين ٍ
﴿ ﴾١٠١ولق ْد ات ْينا ُموس َٰى ت ِ ْسع اي ٍ
ات ۛ ف ْاساَ ْل بنِي ا ِ ْسراُِيل ا ِ ْذ جاء ُه ْم فقال ل ُه فِ ْرع ْو ُن اِنِّي
لاَظُنُّك يا ُموس َٰى م ْس ُحو ًرا

و بيگمان به موسى نه نشانۀ روشن دادیم .از بنى اسرائيل بپرس ،هنگامى كه برای (رهنمایى) ایشان آمد ،فرعون
به او گفت « :ای موسى ،من یقيناً ترا جادو كرده شده ميپندارم (یعنى گمان ميکنم كه ترا جادو كرده اند)» .

السماو ِ
ض بصاُِر و اِنِّي لاَظُنُّك يا فِ ْرع ْو ُن
ات وا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾١٠٢قال لق ْد علِ ْمت ما اَنزل َٰه ُؤلا ِء اِلَّا ر ُّب َّ
م ْث ُبو ًرا

موسى گفت « :تو خوب مى دانى كه اینها را ،در حاليکه دالیل روشن هستند ،جز پروردگار آسمانها و زمين
نفرستاده است .و بيگمان من ترا ،ای فرعون ،نابود شونده ميپندارم» .

ض فاَ ْغر ْقنا ُه ومن َّمع ُه ج ِمي ًعا
﴿ ﴾١٠٣فاَراد اَن ي ْست ِف َّز ُهم ِّمن ا ْلاَ ْر ِ

پس فرعون خواست ایشانرا از زمين بيرون راند ،ولى او و همراهانش همه را غرق گردانيدیم.

﴿ ﴾١٠٤وقُ ْلنا ِمن ب ْع ِد ِه لِبنِي ا ِ ْسراُِيل ْاس ُك ُنوا ا ْلا َ ْرض فاِذا جاء و ْع ُد ا ْلا ِخر ِة ِج ْئنا بِ ُك ْم ل ِفيفًا

و بعد از آن به بنى اسرائيل گفتيم « :در این سرزمين مسکن گزینيد » .پس چون وعدۀ آخرت (یعنى روز
قيامت) فرا رسد ،شمایان را درهم آميخته مى آوریم» .

﴿ ﴾١٠٥و بِا ْلح ِّق اَنز ْلنا ُه و بِا ْلح ِّق نزل ۛ وما اَ ْرس ْلناك اِلَّا ُمبشِّ ًرا ون ِذي ًرا

ما قرآن را به حق نازل كردیم ،و به حق نازل شد .و نفرستادیم ترا جز بشارت دهنده و بيم دهنده.

س عل َٰى ُم ْك ٍث ون َّز ْلنا ُه تنزِي ًلا
﴿ ﴾١٠٦وقُ ْرا ًنا فر ْقنا ُه لِت ْقراَ ُه على النَّا ِ

و قرآن را به تفریق قسمت قسمت فرستادیم ،تا آنرا با درنگ (قسمتى بعد از قسمت دیگر) به مردم بخوانى ،و

(آری) به همين كيفيت آنرا نازل كردیم.

﴿ ﴾١٠٧قُ ْل ا ِم ُنوا بِ ِه اَ ْو لا تُ ْؤ ِم ُنوا ۛ ا ِ َّن الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِع ْلم ِمن ق ْبلِ ِه اِذا ُي ْتل َٰى عل ْي ِه ْم ي ِخ ُّرون ل ِ ْلاَ ْذق ِان
ُس َّجدًا

بگو( « :خواه) به آن ایمان آرید یا ایمان نيارید ،بيگمان كسانيکه پيش ازین به ایشان علم داده شده بود ،چون به
ایشان (این قرآن) خوانده شود ،بر زنخها (یعنى روی خویش) به سجده مى افتند» .

﴿ ﴾١٠٨ويقُولُون ُس ْبحان ربِّنا اِن كان و ْع ُد ربِّنا لم ْف ُعو ًلا

و ميگویند « :منزه است پروردگار ما ،براستى كه وعدۀ پروردگار ما بجا شده است» .

﴿ ﴾١٠٩وي ِخ ُّرون ل ِ ْلاَ ْذق ِ
ان ي ْب ُكون ويزِي ُد ُه ْم ُخشُ و ًعا ۩

بر زنخها (یعنى روی خویش) مى افتند ،گریه ميکنند و خشوع (و فروتنى) شان فزون ميگردد.

﴿ ﴾١١٠قُ ِل ا ْد ُعوا اللَّه اَ ِو ا ْد ُعوا ال َّر ْح َٰمن ۛ اَيًّا َّما ت ْد ُعوا فل ُه ا ْلا َ ْسما ُء ا ْل ُح ْسن َٰى ۛ ولا ت ْجه ْر بِصلاتِك
ولا تُخافِ ْت بِها وا ْبت ِغ ب ْين َٰذلِك سبِي ًلا

بگو « :خدا را بخوانيد یا رحمن را بخوانيد ،هر كدام را بخوانيد ،نامهای نيکو از آنِ او است .و نمازت را نه به آواز
بلند بخوان و نه (هم) به آواز آهسته ،و در بين این (دو) راه (ميانه) ای را اختيار كن» .

﴿ ﴾١١١وقُ ِل ا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي ل ْم يتَّ ِخ ْذ ولدًا ول ْم ي ُكن لَّ ُه شرِيكٌ فِي ا ْل ُم ْل ِك ول ْم ي ُكن لَّ ُه و لِ ٌّي ِّمن
ال ُّذ ِّل ۛ وك ِّب ْر ُه ت ْكبِي ًرا

و بگو « :ستایش خدایى راست كه برای خود فرزندی نگرفته ،در پادشاهى شریکى ندارد ،و برای او كارسازی (كه)
از ذلت (او را رهاند نيازی) نيست .و او را به بزرگى یاد كن ،بزرگى (بس شکوهمندی)! »
==================================================================

( )۱۸سوره الکهف:
این سوره مکى و دارای ( )۱۱۰آیه بوده و (غار) معنى ميدهد ،بخاطر بيان داستان شگف انگيز اصحاب كهف
(یاران غار) به این نام ناميده شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١ا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي اَنزل عل َٰى ع ْب ِد ِه ا ْل ِكتاب ول ْم ي ْجعل لَّ ُه ِعو ًجا ۛ

ستایش خدای را ،ذاتى كه بر بندۀ خود كتاب را نازل كرد ،و برای آن هيچگونه كجى را قرار نداد.

الصالِح ِ
ات اَ َّن ل ُه ْم اَ ْج ًرا
﴿ ﴾٢ق ِّي ًما لِّ ُين ِذر باْ ًسا ش ِديدًا ِّمن لَّ ُد ْن ُه و ُيبشِّ ر ا ْل ُم ْؤ ِمنِين الَّ ِذين ي ْعملُون َّ
حس ًنا

(در حاليکه) استوار (یعنى قایم به مصالح مردم است) تا (بدكاران را) از عذاب شدیدیکه از جانب اوست بترساند.
و مسلمانانى را كه كارهای نيکو ميکنند بشارت بدهد كه برای شان مزدی نيکو (یعنى بهشت جاودان) است.

﴿َّ ﴾٣ما ِكثِين فِي ِه اَبدًا

هميشه در آن ميباشند.

﴿ ﴾٤و ُين ِذر الَّ ِذين قالُوا اتَّخذ اللَّ ُه ولدًا

و كسانى را كه گفتند خداوند فرزندی گرفته است بترساند.

﴿َّ ﴾٥ما ل ُهم بِ ِه ِم ْن ِع ْل ٍم ولا لِاباُِ ِه ْم ۛ ك ُبر ْت كلِم ًة تخْ ُر ُج ِم ْن اَ ْفوا ِه ِه ْم ۛ اِن يقُولُون اِلَّا ك ِذ ًبا

(چيزیکه) نه خودشان به آن علم دارند و نه هم پدران شان ،سخن بزرگ (و خطرناكى) است كه از دهن های
شان بيرون ميشود ،به جز دروغ چيزی نميگویند.

﴿ ﴾٦فلعلَّك ب ِ
اخ ٌع نَّ ْفسك عل َٰى اثارِ ِه ْم اِن لَّ ْم يُ ْؤ ِمنُوا بِ َٰهذا ا ْلح ِد ِ
يث اَسفًا

اگر به این سخن ایمان نياورند ،پس آیا تو خود را از (فرط) اندوه به پى ایشان هالک ميگردانى؟

ض زِين ًة لَّها لِن ْبلُو ُه ْم اَيُّ ُه ْم اَ ْحس ُن عم ًلا
﴿ ﴾٧اِنَّا جع ْلنا ما على ا ْلا َ ْر ِ

ما هر آنچه را در زمين است ،بيگمان آنرا برایش زینتى قرار دادیم ،تا ایشان را بيازمایيم كه كدام یک شان از

حيث عمل نيکوتر است.

﴿ ﴾٨و اِنَّا لج ِاعلُون ما عل ْيها ص ِعيدًا ُج ُر ًزا

و ما بيگمان آنچه را به روی زمين است (سر انجام) خاک بى گياهى خواهيم گرداند.

﴿ ﴾٩اَ ْم ح ِس ْبت اَ َّن اَ ْصحاب ا ْلك ْه ِف وال َّرقِي ِم كانُوا ِم ْن اياتِنا عج ًبا

آیا پنداشتى كه بيگمان اصحاب كهف و رقيم از جملۀ نشانه های عجيب ما بودند؟

﴿ ﴾١٠ا ِ ْذ اَوى ا ْل ِف ْتي ُة اِلى ا ْلك ْه ِف فقالُوا ربَّنا اتِنا ِمن لَّدُنك ر ْحم ًة وه ِّي ْئ لنا ِم ْن اَ ْمرِنا رشدًا

چون این جوانان به غار پناه بردند ،پس گفتند « :پروردگار ما از نزد خود رحمتى بر ما ارزانى فرما ،و برای ما از
(این) مشکل ما راه نجاتى فراهم گردان» .

﴿ ﴾١١فضر ْبنا عل َٰى اذانِ ِه ْم فِي ا ْلك ْه ِف ِسنِين عد ًدا

سپس بر گوشهای شان در غار چندین سال (پردۀ خواب را) زدیم.

﴿ ﴾١٢ثُ َّم بع ْثنا ُه ْم لِن ْعلم اَ ُّي ا ْل ِح ْزب ْينِ اَ ْحص َٰى لِما لبِثُوا اَمدًا

بعد از آن ایشانرا برانگيختيم ،تا آشکار كنيم كدام یک از دو گروه مدت درنگ خود را بهتر حساب كرده است.

ُص عل ْيك نباَ ُهم بِا ْلح ِّق ۛ اِنَّ ُه ْم فِ ْتي ٌة ام ُنوا بِربِّ ِه ْم وزِ ْدنا ُه ْم ُهدًى
﴿ ﴾١٣ن َّْح ُن نق ُّ

ما برای تو داستان ایشانرا به حق ميگویيم .بيگمان ایشان جوانانى بودند كه به پروردگار خویش ایمان آوردند ،و
ما بر هدایت شان افزودیم.

السماو ِ
ض لن نَّ ْد ُعو ِمن ُدو نِ ِه
ات وا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾١٤ورب ْطنا عل َٰى قُلُو بِ ِه ْم ا ِ ْذ قا ُموا فقالُوا ربُّنا ر ُّب َّ
اِل َٰ ًها ۛ لَّق ْد قُ ْلنا اِذًا شط ًطا

و ما به دلهای شان قوت دادیم ،هنگاميکه برخاستند و گفتند « :پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است ،بجز
وی به هيچ معبودی نيایش نميکنيم( .كه اگر چنين كنيم) درین هنگام سخن دور از سنجش زده ایم» .

﴿َٰ ﴾١٥ه ُؤلا ِء ق ْو ُمنا اتَّخ ُذوا ِمن ُدو نِ ِه الِه ًة ۛ لَّ ْولا ياْتُون عل ْي ِهم بِ ُس ْلط ٍان ب ِّينٍ ۛ فم ْن اَ ْظل ُم ِم َّمنِ
ا ْفترىَٰ على اللَّ ِه ك ِذ ًبا

و اینها قوم های ما هستند كه بجز خدا معبودان دیگری را برگزیده اند .چرا صحبتى روشن بر (ثبوت) آن نمى

آورند؟ پس كيست ستمگارتر از كسيکه بر خداوند به دروغ افتری كرد؟!

﴿ ﴾١٦و ا ِ ِذ ا ْعتز ْل ُت ُمو ُه ْم وما ي ْع ُبدُون اِلَّا اللَّه فاْ ُووا اِلى ا ْلك ْه ِف ينشُ ْر ل ُك ْم ربُّ ُكم ِّمن َّر ْحمتِ ِه و ُيه ِّي ْئ
ل ُكم ِّم ْن اَ ْم ِركُم ِّم ْرفقًا

و چون از ایشان و آنچه را بجز خدا ميپرستند دوری جستيد ،پس در غار پناهنده شوید .پروردگار شما از رحمت
خویش به شما فيضان ميکند ،و در كار شما گشایشى فراهم مينماید.

﴿ ﴾١٧وترى الشَّ ْمس اِذا طلعت تَّزاو ُر عن ك ْه ِف ِه ْم ذات ا ْلي ِمينِ و اِذا غربت تَّ ْقر ُِض ُه ْم ذات
الشِّ م ِال و ُه ْم فِي ف ْجو ٍة ِّم ْن ُه ۛ َٰذلِك ِم ْن اي ِ
ات اللَّ ِه ۛ من ي ْه ِد اللَّ ُه ف ُهو ا ْل ُم ْهت ِد ۛ ومن ُي ْضلِ ْل
فلن ت ِجد ل ُه و لِ ًّيا ُّم ْر ِشدًا

و خورشيد را در آوانيکه طلوع ميکند مى بينى كه به سمت راست غار (یعنى محل سکونت) شان ميالن ميکند،

و در هنگام غروب به طرف چپ شان ميگذرد .و ایشان در گشادگى از آن (غار) قرار داشتند .این از آیات خداوند
است .هركه را خدا رهياب گرداند ،حقا كه راه یافته است .و هركه را به گمراهى بگذارد ،برای او حامى (و)
رهنمایى هرگز نيابى.

﴿ ﴾١٨وت ْحس ُب ُه ْم اَ ْيقا ًظا و ُه ْم ُرقُو ٌد ۛ ونُقلِّ ُب ُه ْم ذات ا ْلي ِمينِ وذات الشِّ م ِال ۛ وك ْل ُب ُهم ب ِاس ٌط
ِذراع ْي ِه بِا ْلو ِصي ِد ۛ ل ِو اطَّل ْعت عل ْي ِه ْم لولَّ ْيت ِم ْن ُه ْم فِرا ًرا ول ُملِ ْئت ِم ْن ُه ْم ُر ْع ًبا

ایشانرا بيدار ميپنداشتى ،در حاليکه خفته بودند .و ما ایشان را به پهلوی راست و پهلوی چپ شان ميگردانيدیم.

و سگ ایشان (همچون پاسداری) بازوهای خود را بر آستانۀ غار دراز كرده بود .اگر به ایشان نگاه مى كردی،
بيگمان از ایشان روی برتافته فرار مى كردی ،و ترس از ایشان سراپای وجود ترا ميگرفت.

﴿ ﴾١٩وك َٰذلِك بع ْثنا ُه ْم لِيتساءلُوا ب ْين ُه ْم ۛ قال قاُِ ٌل ِّم ْن ُه ْم ك ْم لبِ ْث ُت ْم ۛ قالُوا لبِ ْثنا ي ْو ًما اَ ْو ب ْعض
ي ْو ٍم ۛ قالُوا ربُّ ُك ْم اَ ْعل ُم بِما لبِ ْث ُت ْم فا ْبعثُوا اَحدكُم بِورِقِ ُك ْم َٰه ِذ ِه اِلى ا ْلم ِدين ِة ف ْلين ُظ ْر اَيُّها اَ ْزك َٰى
طعا ًما ف ْلياْتِ ُكم بِ ِر ْز ٍق ِّم ْن ُه و ْليتل َّط ْف ولا ُيشْ ِعر َّن بِ ُك ْم اَحدًا

و بدین گونه ما ایشانرا از (خواب) بيدار كردیم تا بين خود سوال كنند .یکى از ایشان گفت « :چه مدتى درنگ

كردید؟ » گفتند( « :شاید) روزی یا پارهای از روز درنگ كرده باشيم( » .و چون به نتيجه ای نرسيدند) گفتند« :
پروردگار شما به آنچه درنگ كردید بهتر ميداند .اكنون یکى را از (ميان) خود با این پول خود به شهر بفرستيد،

تا ببيند كدام یک از ایشان غذای پاكيزه تر دارد و از آن بشما غذایى بياورد .و باید (در شهر) روش لطف كارانه
ای را در پيش گيرد ،و بر شما كسى را آگاه نسازد» .

﴿ ﴾٢٠اِنَّ ُه ْم اِن ي ْظه ُروا عل ْي ُك ْم ي ْر ُج ُمو ُك ْم اَ ْو يُ ِعيدُو ُك ْم فِي ِملَّتِ ِه ْم ولن تُ ْفلِ ُحوا اِذًا اَبدًا

واقعاً اگر ایشان بر شما دست یابند ،شما را سنگسار یا شما را به آیين خود برميگردانند ،و آنگاه هرگز رستگار

نخواهيد شد.

َٰ
الساعة لا ر ْيب فِيها ا ِ ْذ يتناز ُعون ب ْين ُه ْم
﴿ ﴾٢١وكذلِك اَ ْعث ْرنا عل ْي ِه ْم لِي ْعل ُموا اَ َّن و ْعد اللَّ ِه ح ٌّق واَ َّن َّ
َا ْمر ُه ْم ۛ فقالُوا ا ْب ُنوا عل ْي ِهم ُب ْنيا ًنا ۛ َّربُّ ُه ْم اَ ْعل ُم بِ ِه ْم ۛ قال الَّ ِذين غل ُبوا عل َٰى اَ ْم ِر ِه ْم لن َّت ِخذ َّن
عل ْي ِهم َّم ْس ِجدًا

و بدینگونه مردم را از حال ایشان خبر گردانيدیم ،تا بدانند وعدۀ خداوند حق است و در قيامت شکى نيست.

هنگامى كه (مردم آن سرزمين) ميان خود در زمينه نزاع ميکردند( ،بعضى) گفتند « :عمارتى بر (غار) ایشان
بسازید » .پروردگار ایشان بحال ایشان آگاه تر است( .ولى) آنانيکه در كارشان حقيقت را دریافتند گفتند « :یقيناً
بر (غار) ایشان مسجدی بسازیم» .

﴿ ﴾٢٢سيقُولُون ثلاث ٌة َّرابِ ُع ُه ْم ك ْل ُب ُه ْم وي ُقولُون خ ْمس ٌة سا ِد ُس ُه ْم ك ْل ُب ُه ْم ر ْج ًما بِا ْلغ ْي ِب ۛ وي ُقولُون
س ْبع ٌة وث ِام ُن ُه ْم ك ْل ُب ُه ْم ۛ قُل َّربِّي اَ ْعل ُم بِ ِع َّدتِ ِهم َّما ي ْعل ُم ُه ْم ا ِ َّلا قلِي ٌل ۛ فلا تُمارِ فِي ِه ْم اِلَّا ِمرا ًء
ظا ِه ًرا ولا ت ْست ْف ِت فِي ِهم ِّم ْن ُه ْم اَحدًا

(گروهى) خواهند گفت( « :اصحاب كهف) سه كس بودند كه چهارم ایشان سگ آنها بود » .و (گروهى دیگر)

خواهند گفت « پنج كس بودند و ششم ایشان سگ آنها بود( » ،همچون) تيری كه بر تاریکى مى اندازند .و
خواهند گفت « :هفت كس بودند كه هشتم ایشان سگ آنها بود » .بگو « :پروردگار من به تعداد ایشان آگاه تر
است( .تعداد) ایشان را جز گروهى اندک (كسى) نميداند » .پس در مورد ایشان جز بگونه بسيار روشن و واضح
گفت و شنود مکن ،و در مورد ایشان از هيچ یک از ایشان (كه برای گفته های خود دليل ندارند) مپرس.

﴿ ﴾٢٣ولا تقُول َّن لِش ْي ٍء اِنِّي ف ِاع ٌل َٰذلِك غدًا

و هرگز مگوی « :من فردا این كار را انجام ميدهم» .

﴿ ﴾٢٤اِلَّا اَن يشاء اللَّ ُه ۛ وا ْذكُر َّربَّك اِذا ن ِسيت وقُ ْل عس َٰى اَن ي ْه ِدينِ ربِّي لِاَ ْقرب ِم ْن َٰهذا رشدًا

مگر اینکه (به آن عالوه كنى) « اگر خدا بخواهد » .و چون فراموش كردی( ،همينکه به یادت آمد آن فراموشى را

جبيره كن) ،پروردگارت را یاد كن و بگو « :اميد است مرا پروردگارم به راهى مقرون به صواب نزدیکتر ازین
رهنمایى كند» .

﴿ ﴾٢٥ولبِثُوا فِي ك ْه ِف ِه ْم ثلاث ِماُ ٍة ِسنِين وا ْزدا ُدوا تِ ْس ًعا

ایشان در غار خویش سه صد سال درنگ كردند ،و نُه (سال دیگر بر آن) افزودند.

السماو ِ
ض ۛ اَ ْب ِص ْر بِ ِه واَ ْس ِم ْع ۛ ما ل ُهم ِّمن
ات وا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾٢٦قُ ِل اللَّ ُه اَ ْعل ُم بِما لبِثُوا ۛ ل ُه غ ْي ُب َّ
ُدو نِ ِه ِمن و ل ِ ٍّي ولا يُشْ رِكُ فِي ُح ْك ِم ِه اَحدًا

بگو« :مدتى را كه ایشان درنگ كردند خداوند بهتر ميداند( .اسرار) آسمانها و زمين از آن اوست .چقدر بينا و
چقدر شنوا است! ایشان بجز او حامى ندارند ،و هيچکس را در حکم خویش شریک نميگيرند.

﴿ ﴾٢٧وا ْت ُل ما اُ ِ
وحي اِل ْيك ِمن ِكت ِ
اب ربِّك ۛ لا ُمبدِّل لِكلِماتِ ِه ولن ت ِجد ِمن ُدو نِ ِه ُم ْلتحدًا

آنچه را به تو از كتاب پروردگارت وحى شده است تالوت كن .هيچ تبدیل كننده ای برای سخنان او نيست ،و
بجز او هيچ پناهگاهى نمى یابى.

اصبِ ْر ن ْفسك مع الَّ ِذين ي ْد ُعون ربَّ ُهم بِا ْلغدا ِة وا ْلع ِش ِّي يُرِيدُون و ْجه ُه ۛ ولا ت ْع ُد ع ْيناك
﴿ ﴾٢٨و ْ
ع ْن ُه ْم تُرِي ُد زِينة ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا ۛ ولا تُ ِط ْع م ْن اَ ْغف ْلنا ق ْلب ُه عن ِذ ْكرِنا واتَّبع هوا ُه وكان اَ ْم ُر ُه فُ ُر ًطا

و خویشتن را به بودن با كسانى شکيبایى بخش كه به پروردگار خویش در پگاه و بيگاه نيایش ميکنند( ،تنها)

رضای او را ميجویند .و بخاطر جستجوی زینت زندگى دنيا ،چشمان خویش را از ایشان مگردان .و كسى را
پيروی مکن كه دلش را از یاد خویش غافل ساختيم .او كه هوای (نفس) خود را پيروی كرد ،و كار او افراط است.

﴿ ﴾٢٩وقُ ِل ا ْلح ُّق ِمن َّربِّ ُك ْم ۛ فمن شاء ف ْل ُي ْؤ ِمن ومن شاء ف ْلي ْك ُف ْر ۛ اِنَّا اَ ْعت ْدنا لِل َّظالِ ِمين نا ًرا
اب وساء ْت
اَحاط بِ ِه ْم ُسرا ِدقُها ۛ و اِن ي ْست ِغيثُوا يُغاثُوا بِما ٍء كا ْل ُم ْه ِل يشْ وِي ا ْل ُو ُجوه ۛ بِ ْئس الشَّ ر ُ
ُم ْرتفقًا

بگو( « :این سخنان) حق است از (جانب) پروردگار شما .پس هركه خواهد ایمان آرد و هركه خواهد كافر شود» .
بيگمان ما به ستمکاران آتشى را آماده كرده ایم كه سراپردۀ آن ایشان را احاطه ميکند .و اگر فریادرسى بخواهند،
برای شان آبى چون فلز گداخته شده داده ميشود ،كه روهای شانرا بریان ميکند .چه بد آشاميدنى و چه بد
آسایشگاهى!

الصالِح ِ
ات اِنَّا لا نُ ِضي ُع اَ ْجر م ْن اَ ْحسن عم ًلا
﴿ ﴾٣٠ا ِ َّن الَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ

ولى كسانيکه ایمان آوردند و كارهای نيکو كردند ،ما بيگمان مزد كسى را كه كار نيکو كرده است ضایع نمى

كنيم.

ات عد ٍْن ت ْجرِي ِمن ت ْحتِ ِه ُم ا ْلاَنْها ُر ُيحلَّ ْون فِيها ِم ْن اَسا ِور ِمن ذه ٍب
﴿ ﴾٣١اُولَٰئِك ل ُه ْم جنَّ ُ
اب وح ُسن ْت
وي ْلب ُسون ثِيا ًبا ُخ ْض ًرا ِّمن ُسن ُد ٍ
س و ا ِ ْست ْبر ٍق ُّم َّت ِكئِين فِيها على ا ْلاَراُِ ِك ۛ نِ ْعم الثَّو ُ
ُم ْرتفقًا

برای چنين كسانى باغهای جاودان است كه در زیر (درختان) آنها جویبارها جریان دارد .در آنجا دستبندهای
طالیى را بحيث زیور مى پوشند ،و جامه های سبز از لباس ابریشمين نازک و لباس ابریشمين ضخيم ميپوشند.
در آنجا بر تخت ها تکيه كنان (نشسته) اند .چه نيکو مزدی و چه خوب تکيه گاهى!

اضر ِْب ل ُهم َّمث ًلا َّر ُجل ْينِ جع ْلنا لِاَح ِد ِهما جنَّت ْينِ ِم ْن اَ ْعن ٍ
اب وحف ْفنا ُهما بِنخْ لٍ وجع ْلنا
﴿ ﴾٣٢و ْ
ب ْين ُهما ز ْر ًعا

به ایشان داستان دو مرد را بيان كن كه برای یکى از ایشان دو باغ از انگور دادیم ،و گرداگرد آنها را بوسيلۀ

درختان خرما احاطه كردیم .و در ميان این دو (باغ) حاصل زراعتى (بسيار خوب) قرار دادیم.

﴿ِ ﴾٣٣ك ْلتا ا ْلج َّنت ْينِ ات ْت اُكُلها ول ْم ت ْظلِم ِّم ْن ُه ش ْي ًئا ۛ وف َّج ْرنا ِخلال ُهما نه ًرا

هر دو باغ بارور گردید ،و ازین (حاصالت) هيچ كمبودی بوجود نيامد .و در هر باغ جویبارهایى را جاری ساختيم.

﴿ ﴾٣٤وكان ل ُه ثم ٌر فقال لِص ِ
احبِ ِه و ُهو يُحا ِو ُر ُه اَنا اَكْث ُر ِمنك ما ًلا واَع ُّز نف ًرا

و برای (صاحب) آن ميوۀ (وافری) بدست مى آمد .او در حاليکه باهم صحبت ميکردند ،به دوستش گفت « :از تو

به مال فزونى دارم ،و نفرهای نيرومندتری در اختيار دارم» .

﴿ ﴾٣٥ودخل ج َّنت ُه و ُهو ظال ِ ٌم لِّن ْف ِس ِه قال ما اَظُ ُّن اَن تبِيد َٰه ِذ ِه اَبدًا

و به باغ خویش در حالى داخل شد كه به خویشتن ستمگار بود ،گفت « :هرگز گمان نميکنم كه این باغ نابود

شود» .

دت اِل َٰى ربِّي لاَ ِجد َّن خ ْي ًرا ِّم ْنها ُمنقل ًبا
الساعة قاُِم ًة ولئِن ُّر ِد ُّ
﴿ ﴾٣٦وما اَظُ ُّن َّ

و نه (هم) گمان دارم كه قيامت برپا شدنى باشد ،و (حتى) اگر بسوی پروردگارم (هم) باز گردانده شوم ،یقيناً

جایگاهى بهتر ازین خواهم یافت.

﴿ ﴾٣٧قال ل ُه ص ِ
اح ُب ُه و ُهو ُيحا ِو ُر ُه اَكف ْرت بِالَّ ِذي خلقك ِمن تُر ٍ
اب ثُ َّم ِمن نُّ ْطف ٍة ثُ َّم س َّواك ر ُج ًلا

در حاليکه دوستش با وی صحبت ميکرد ،گفت « :آیا به كسى كه ترا از خاک و باز از نطفه آفرید و باز ترا بشکل
مردی درآورد ،كافر شدی؟ »

﴿ ﴾٣٨لَّ َٰ ِكنَّا ُهو اللَّ ُه ربِّي ولا اُشْ رِكُ بِربِّي اَحدًا

ولى من (به این اعتراف دارم كه) همانا خداوند پروردگار من است ،و به پروردگار خود هيچکس را شریک نمى

آورم.

﴿ ﴾٣٩ول ْولا ا ِ ْذ دخ ْلت ج َّنتك قُ ْلت ما شاء اللَّ ُه لا قُ َّوة اِلَّا بِاللَّ ِه ۛ اِن تر ِن اَنا اَق َّل ِمنك ما ًلا وولدًا
چرا هنگاميکه به باغ درآمدی نگفتى « این همان چيزی است كه خدا خواسته است ،قوتى نيست بجز خدا »؟
اگر مرا ببينى ،از نگاه ثروت و فزرند از تو كمترم.

السما ِء ف ُت ْصبِح ص ِعيدًا زلقًا
﴿ ﴾٤٠فعس َٰى ربِّي اَن يُ ْؤ تِينِ خ ْي ًرا ِّمن جنَّتِك ويُ ْر ِسل عل ْيها ُح ْسبانًا ِّمن َّ

(با این هم) شاید پروردگارم برایم چيزی بهتر از باغ تو بدهد ،و بر باغ تو (عذاب) حساب شدهای از آسمان
بفرستد ،و آن را به ميدانِ صافِ لغزندهای مبدل سازد.

﴿ ﴾٤١اَ ْو يُ ْصبِح ماؤُها غ ْو ًرا فلن ت ْست ِطيع ل ُه طل ًبا

یا آب آن در اعماق زمين فرو رود .پس تو هرگز قدرتِ بازجستنِ آنرا نداشته باشى.

﴿ ﴾٤٢واُ ِحيط بِثم ِر ِه فاَ ْصبح ُيقلِّ ُب ك َّف ْي ِه عل َٰى ما اَنفق فِيها و ِهي خاوِي ٌة عل َٰى ُع ُر ِ
وشها ويقُو ُل يا
ل ْيتنِي ل ْم اُشْ ر ِْك بِربِّي اَحدًا

بدین ترتيب ميوهاش را تباهى فرا گرفت .او به حسرت مصارفيکه در آن كرده بود ،دستهای خود را بهم ميماليد.
در حاليکه (پایه های) باغ بر سقفهای خود فرو افتاده بود ،و ميگفت « :ای كاش هيچ كسى را به پروردگارم
شریک نمى آوردم» .

نص ُرون ُه ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه وما كان ُمنت ِص ًرا
﴿ ﴾٤٣ول ْم ت ُكن لَّ ُه فِئ ٌة ي ُ

(اكنون) او جمعيتى نداشت كه او را بجز خدا (در برابر عذاب خدا) یاری كنند ،و نه از خودش كاری ساخته بود.

﴿ُ ﴾٤٤هنالِك ا ْلولاي ُة لِلَّ ِه ا ْلح ِّق ۛ ُهو خ ْي ٌر ثوا ًبا وخ ْي ٌر ُع ْق ًبا

این جا است كه (آشکار مى گردد [كه]) اختيار (مطلق) از آن خدای بر حق است ،و اوست كه بهترین ثواب و

بهترین عاقبت را فراهم ميکند.

ض فاَ ْصبح
ات ا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾٤٥و ْ
السما ِء فاخْ تلط بِ ِه نب ُ
اضر ِْب ل ُهم َّمثل ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا كما ٍء اَنز ْلنا ُه ِمن َّ
اح ۛ وكان اللَّ ُه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ُّم ْقت ِد ًرا
ه ِشي ًما ت ْذ ُرو ُه ال ِّري ُ

زندگى این دن يا را به ایشان به آبى تشبيه كن كه آنرا از آسمان فرو ریختيم ،با آن سبزۀ زمين در هم مى پيچد،
سپس (مى خشکد و) درهم ميشکند ،و (كاه) آنرا باد به هرسو ميکشاند .و خداوند بر هر چيز تواناست.

ات خ ْي ٌر ِعند ربِّك ثوا ًبا وخ ْي ٌر اَم ًلا
الصالِح ُ
﴿ ﴾٤٦ا ْلمالُ وا ْلب ُنون زِين ُة ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا ۛ وا ْلباقِي ُ
ات َّ

مال و فرزندان (وسيلۀ) زینت دنيا هستند ،ولى (اعمال) ماندگار نيکو در نزد پروردگار تو هم از روی ثواب بهتر

است و هم از روی اميدواری.

﴿ ﴾٤٧وي ْوم نُس ِّي ُر ا ْل ِجبال وترى ا ْلاَ ْرض بارِز ًة وحش ْرنا ُه ْم فل ْم نُغا ِد ْر ِم ْن ُه ْم اَحدًا

و روزیکه ما كوهها را به حركت مى آوریم ،و زمين را آشکار (هموار شده) ميبينى ،و همۀ آنها (یعنى انسانها) را

یکجا گِرد مى آوریم .پس هيچ یک از ایشان را (باقى) نميگذاریم.

﴿ ﴾٤٨و ُعر ُِضوا عل َٰى ربِّك صفًّا لَّق ْد ِج ْئ ُت ُمونا كما خل ْقنا ُك ْم اَ َّول م َّر ٍة ۛ ب ْل زع ْم ُت ْم اَلَّن ن َّْجعل ل ُكم
َّم ْو ِعدًا

همه صف كشيده به (حضور) پروردگارت پيش ميشوند (و به ایشان گفته ميشود) « :اكنون به همان شکلى به
پيش ما آمدید كه در اول بار شما را آفریدم .آری ،شما فکر ميکردید كه ما برای شما موعدی قرار نخواهيم داد» .

اب فترى ا ْل ُم ْجر ِِمين ُمشْ ِف ِقين ِم َّما فِي ِه وي ُقولُون يا و ْيلتنا م ِال َٰهذا ا ْل ِكت ِ
اب لا
﴿ ﴾٤٩و ُو ِضع ا ْل ِكت ُ
ُيغا ِد ُر ص ِغير ًة ولا كبِير ًة ا ِ َّلا اَ ْحصاها ۛ ووج ُدوا ما ع ِملُوا ح ِ
اض ًرا ۛ ولا ي ْظلِ ُم ربُّك اَحدًا

و كتاب (یعنى نامۀ اعمال) نهاده ميشود .و گنهکاران را از سبب چيزهایيکه در آن (ثبت شده) است ترسناک مى

بينى( .ایشان) ميگویند « :وای به حال ما! این كتاب را چه شده است كه هيچ چيز را چه كوچک و چه بزرگ فرو
گذاشت نکرده ،مگر كه آنرا حساب كرده است؟! » و همه اعمال خود را حاضر مى بينند .و پروردگارت به هيچ
كس ظلم نميکند.

﴿ ﴾٥٠و ا ِ ْذ قُ ْلنا لِ ْلملاُِك ِة ْاس ُج ُدوا لِادم فسج ُدوا اِلَّا ا ِ ْبلِيس كان ِمن ا ْل ِج ِّن ففسق ع ْن اَ ْم ِر
ربِّ ِه ۛ اَفتتَّ ِخ ُذون ُه و ُذ ِّريَّت ُه اَ ْو لِياء ِمن ُدو نِي و ُه ْم ل ُك ْم ع ُد ٌّو ۛ بِ ْئس لِل َّظالِ ِمين بد ًلا

و به یاد آر وقتى را كه به فرشتگان گفتيم « :به آدم سجده كنيد » .پس سجده كردند ،جز ابليس .او از جن بود.
لذا از حکم پروردگارش نافرمانى كرد( .با این هم) آیا شما او و فرزندانش را بجز من (بحيث) دوستان خویش
انتخاب ميکنيد در حاليکه ایشان دشمن شمایند؟ چه بد عوض است برای ستمکاران (كه بجای من مى گيرند)؟!

السماو ِ
ُنت ُم َّت ِخذ ا ْل ُم ِضلِّين ع ُضدًا
ات وا ْلا َ ْر ِ
ض ولا خ ْلق اَنف ُِس ِه ْم وما ك ُ
﴿َّ ﴾٥١ما اَشْ هدتُّ ُه ْم خ ْلق َّ

من ایشان (یعنى شياطين) را بر آفرینش آسمانها و زمين و بر آفرینش خودشان شاهد نساختم ،و من گمراهان را

دستيار قرار نمى دهم.

﴿ ﴾٥٢وي ْوم يقُولُ نا ُدوا شُ ركاُِي الَّ ِذين زع ْم ُت ْم فدع ْو ُه ْم فل ْم ي ْست ِجي ُبوا ل ُه ْم وجع ْلنا ب ْين ُهم َّم ْو بِقًا

و بياد آرید روزی را كه (خداوند) ميگوید « :آنانى را كه با من شریک قرار داده بودید فراخوانيد » .هر قدر كه
ایشان را فراميخوانند ،جواب شانرا نميدهند .و در ميان ایشان (مشركان و بتان معبود شانرا) مایۀ تباهى قرار
دادیم.

﴿ ﴾٥٣وراَى ا ْل ُم ْج ِر ُمون ال َّنار فظ ُّنوا اَنَّ ُهم ُّمواقِ ُعوها ول ْم ي ِج ُدوا ع ْنها م ْص ِرفًا

گنهکاران آتش (دوزخ) را ميبينند و پى ميبرند كه در آن افتادنى هستند .و برای بازگشت از آن وسيله ای

نخواهند یافت.

س ِمن ُك ِّل مث ٍل ۛ وكان ا ْل ِانسا ُن اَكْثر ش ْي ٍء جد ًلا
﴿ ﴾٥٤ولق ْد ص َّر ْفنا فِي َٰهذا ا ْل ُق ْرا ِن لِلنَّا ِ
و ما برای مردم درین قرآن بگونه های مختلف مثال آوردیم .و اما انسان پيش از هر چيز جدل ميورزد.

﴿ ﴾٥٥وما منع النَّاس اَن ُي ْؤ ِم ُنوا ا ِ ْذ جاء ُه ُم ا ْل ُهدىَٰ وي ْست ْغ ِف ُروا ربَّ ُه ْم ا ِ َّلا اَن تاْتِي ُه ْم ُس َّن ُة ا ْلاَ َّو لِين اَ ْو
اب قُ ُب ًلا
ياْتِي ُه ُم ا ْلعذ ُ

مردم را هنگاميکه هدایت به سراغ شان رسيد ،ازین باز نداشت كه ایمان بياورند و از پروردگارشان آمرزش
بخواهند ،جز اینکه به سرنوشت پيشينيان دچار شوند یا عذاب الهى در برابرشان قرار گيرد.

﴿ ﴾٥٦وما نُ ْر ِس ُل ا ْل ُم ْرسلِين ا ِ َّلا ُمبشِّ رِين و ُمن ِذرِين ۛ ويُجا ِدلُ الَّ ِذين كف ُروا بِا ْلب ِاط ِل لِ ُيد ِْح ُضوا بِ ِه
ا ْلح َّق ۛ واتَّخ ُذوا اياتِي وما اُن ِذ ُروا ُه ُز ًوا
ما پيامبران را نمى فرستيم مگر بشارت دهنده و بيم دهنده .و كافران همواره بوسيلۀ (دالیل) باطل مجادله

ميورزند ،تا (اگر بتوانند) بدان وسيله حق را از ميان ببرند .و آیات من و مجازاتى را كه به ایشان وعده داده شده
به مسخره بگيرند.

﴿ ﴾٥٧وم ْن اَ ْظل ُم ِم َّمن ُذكِّر بِاي ِ
ات ربِّ ِه فاَ ْعرض ع ْنها ون ِسي ما قدَّم ْت يدا ُه ۛ اِنَّا جع ْلنا عل َٰى
قُلُو بِ ِه ْم اَ ِكنَّ ًة اَن ي ْفق ُهو ُه وفِي اذانِ ِه ْم و ْق ًرا ۛ و اِن ت ْد ُع ُه ْم اِلى ا ْل ُهدىَٰ فلن ي ْهت ُدوا اِذًا اَبدًا

و كيست ستمگارتر از شخصيکه به آیات پروردگارش پند داده شود ،ولى او از آن رو برتابد و آنچه را دست های

او انجام داده فراموش كند؟! بيگمان ما بر دلهای شان پرده افگندیم تا نفهمند ،و در گوش های شان گرانى
نهادیم .و چون ایشانرا به سوی هدایت فراخوانى ،هرگز رهياب نميشوند.

﴿ ﴾٥٨وربُّك ا ْلغفُو ُر ذُو ال َّر ْحم ِة ۛ ل ْو يُؤ ِاخ ُذ ُهم بِما كس ُبوا لع َّجل ل ُه ُم ا ْلعذاب ۛ بل لَّ ُهم َّم ْو ِع ٌد
لَّن ي ِج ُدوا ِمن ُدو نِ ِه م ْو ُ ِ ًلا

و پروردگار تو آمرزنده (و) صاحب مرحمت است .اگر از ایشان در برابر اعمال شان حساب مى گرفت ،بدون شک

عذاب را بر ایشان تسریع ميبخشيد .اما برای ایشان موعدی است كه جز آن هرگز پناهگاهى ندارند.

﴿ ﴾٥٩و تِ ْلك ا ْلقُرىَٰ اَ ْهل ْكنا ُه ْم ل َّما ظل ُموا وجع ْلنا لِم ْهلِ ِك ِهم َّم ْو ِعدًا

و آن شهرها(یى) را (كه ستمگاران نشيمن داشتند) به سبب ظلميکه بعمل آوردند هالک گردانيدم ،و برای

نابودی ایشان موعدی را تعيين كردیم.

﴿ ﴾٦٠و ا ِ ْذ قال ُموس َٰى لِفتا ُه لا اَ ْبر ُح حتَّ َٰى اَ ْبلُغ م ْجمع ا ْلب ْحر ْينِ اَ ْو اَ ْم ِضي ُح ُق ًبا

به یاد آر وقتى را كه موسى به جوان (همراه) خود گفت « :من تا به محل تالقى دو بحر برسم یا راهى بس

طوالنى را بپيمایم ،از رفتن باز نمى افتم» .

﴿ ﴾٦١فل َّما بلغا م ْجمع ب ْينِ ِهما ن ِسيا ُحوت ُهما فاتَّخذ سبِيل ُه فِي ا ْلب ْح ِر سر ًبا

و چون به محل تالقى بين آن (بحر)ها رسيدند ،ماهى خود را فراموش كردند .آن (ماهى) راه خود را در بحر نقب

زد.

﴿ ﴾٦٢فل َّما جاوزا قال لِفتا ُه اتِنا غداءنا لق ْد ل ِقينا ِمن سفرِنا َٰهذا نص ًبا

پس چون (از آنجا) گذشتند( ،موسى) به جوان (همسفر) خویش گفت « :صبحانۀ ما را بياور .بيگمان ما ازین سفر
خود سخت خسته شدیم» .

يت ا ْل ُحوت وما اَنسانِي ُه اِلَّا الشَّ ْيطا ُن َا ْن
﴿ ﴾٦٣قال اَراَ ْيت ا ِ ْذ اَو ْينا اِلى َّ
الصخْ ر ِة ف ِانِّي ن ِس ُ
اَ ْذكُر ُه ۛ واتَّخذ سبِيل ُه فِي ا ْلب ْح ِر عج ًبا

(همسفرش) گفت « :بياد داری هنگامى را كه به (كنار) آن سنگالخ جای گرفتيم؟ من در آنجا (جریان فرار)
ماهى را فراموش كردم ،و جز شيطان (كسى دیگر اینرا) فراموشم نگردانيد ،تا (به تو) یادآوری كنم (و بگویم) كه
[ماهى] بگونه شگفت انگيزی راه خود را در بحر گرفت» .

﴿ ﴾٦٤قال َٰذلِك ما ُك َّنا ن ْب ِغ ۛ فا ْرتدَّا عل َٰى اثارِ ِهما قص ًصا

(موسى) گفت « :این بود چيزی كه ما ميخواستيم » .پس به نشان قدم های خود باز گشتند.

﴿ ﴾٦٥فوجدا ع ْبدًا ِّم ْن ِعبا ِدنا ات ْينا ُه ر ْحم ًة ِّم ْن ِعن ِدنا وعلَّ ْمنا ُه ِمن لَّ ُدنَّا ِع ْل ًما

ایشان بنده ای از بندگان ما را یافتند كه او را از نزد خود مرحمتى عنایت كرده بودیم ،و از نزد خود به او علمى را
آموخته بودیم.

﴿ ﴾٦٦قال ل ُه ُموس َٰى ه ْل اَتَّبِ ُعك عل َٰى اَن تُعلِّمنِ ِم َّما ُعلِّ ْمت ُرشْ ًدا

موسى به او گفت « :آیا (اجازه ميدهى) كه از آنچه به تو از رشد آموخته شده بمن بياموزی؟ »

﴿ ﴾٦٧قال اِنَّك لن ت ْست ِطيع م ِعي ص ْب ًرا

(در جواب) گفت « :تو هرگز با من توان شکيبایى را نداری» .

﴿ ﴾٦٨وك ْيف ت ْصبِ ُر عل َٰى ما ل ْم تُ ِح ْط بِ ِه ُخ ْب ًرا

و چطور بر چيزیکه به آن آگاهى همه جانبه نداری شکيبایى مى ورزی؟

﴿ ﴾٦٩قال ست ِج ُدنِي اِن شاء اللَّ ُه صابِ ًرا ولا اَ ْع ِصي لك اَ ْم ًرا

(موسى) گفت « :اگر خدا بخواهد ،مرا صابر خواهى یافت ،و از امر تو هرگز سرپيچى نخواهم كرد» .

﴿ ﴾٧٠قال ف ِا ِن اتَّب ْعتنِي فلا ت ْساَ ْلنِي عن ش ْي ٍء ح َّت َٰى اُ ْح ِدث لك ِم ْن ُه ِذ ْك ًرا

(آن دیگر) گفت « :اگر مرا پيروی ميکنى ،از من درباره هيچ چيزی سوال مکن ،تا من خود در مورد آن به تو یاد

كنم» .

الس ِفين ِة خرقها ۛ قال اَخر ْقتها لِ ُت ْغرِق اَ ْهلها لق ْد ِج ْئت ش ْي ًئا ا ِ ْم ًرا
﴿ ﴾٧١فانطلقا حتَّ َٰى اِذا ر ِكبا فِي َّ
ایشان براه افتادند ته به كشتى سوار شدند( .آن شخص) كشى را سوراخ كرد( .موسى) گفت « :آیا كشتى را

سوراخ كردی تا اهل آن را غرق گردانى؟ راستى چه كار بدی كردی؟! »

﴿ ﴾٧٢قال اَل ْم اَقُ ْل اِنَّك لن ت ْست ِطيع م ِعي ص ْب ًرا

او گفت « :آیا به تو نگفته بودم كه هرگز با من صبر كرده نمى توانى؟ »

يت ولا تُ ْر ِه ْقنِي ِم ْن اَ ْمرِي ُع ْس ًرا
﴿ ﴾٧٣قال لا تُؤ ِاخ ْذنِي بِما ن ِس ُ

(موسى) گفت « :مرا در برابر چيزی كه فراموش كردم مؤاخذه مکن ،و درین كار با من سختگير منما» .

س لَّق ْد ِج ْئت ش ْي ًئا نُّ ْك ًرا
﴿ ﴾٧٤فانطلقا حتَّ َٰى اِذا ل ِقيا ُغلا ًما فقتل ُه قال اَقت ْلت ن ْف ًسا ز ِك َّي ًة بِغ ْي ِر ن ْف ٍ

باز به راه افتادند ،تا با نوجوانى روبرو شدند( .آن شخص) نوجوان را كشت( .موسى گفت)« :آیا تو شخص پاكى را

كشتى كه كسى را نکشته بود؟ براستى كار زشتى را مرتکب شدی» .

============================================================

============================================================
﴿ ﴾٧٥قال اَل ْم اَقُل لَّك اِنَّك لن ت ْست ِطيع م ِعي ص ْب ًرا

گفت « :آیا به تو نگفتم كه هرگز با من صبر كرده نميتوانى؟ »

﴿ ﴾٧٦قال اِن ساَ ْل ُتك عن شي ٍء ب ْعدها فلا تُص ِ
اح ْبنِي ۛ ق ْد بلغْت ِمن لَّ ُدنِّي ُع ْذ ًرا
ْ

(موسى) گفت « :اگر بعد ازین از تو در مورد چيزی پرسيدم ،پس با من همراهى مکن .بيگمان از جانب من
معذور پنداشته خواهى شد» .

﴿ ﴾٧٧فانطلقا حتَّ َٰى اِذا اَتيا اَ ْهل ق ْري ٍة ْاست ْطعما اَ ْهلها فاَب ْوا اَن يُض ِّيفُو ُهما فوجدا فِيها ِجدا ًرا يُرِي ُد
ض فاَقام ُه ۛ قال ل ْو ِش ْئت لاتَّخ ْذت عل ْي ِه اَ ْج ًرا
اَن ينق َّ

باز براه افتادند ،تا اینکه به باشندگان شهری رسيدند .از آنها غذا طلب كردند ،اما (اهل شهر) از مهمانداری آنها
خودداری كردند .ایشان در آنجا دیواری را یافتند كه در شرف غلتيدن بود ،و (آن شخص) دیوار را راست ساخت.
(موسى) گفت « :اگر ميخواستى در مقابل آن مزدی ميگرفتى» .

﴿ ﴾٧٨قال َٰهذا فِراقُ ب ْينِي وب ْينِك ۛ ساُن ِّب ُئك بِتاْوِي ِل ما ل ْم ت ْست ِطع َّعل ْي ِه ص ْب ًرا

او گفت « :اینک وقت جدایى ميان من و تو است .اكنون در مورد آنچه صبر كرده نتوانستى ،ترا آگاه ميسازم» .

دت اَ ْن اَ ِعيبها وكان وراء ُهم َّملِكٌ ياْ ُخ ُذ
الس ِفين ُة فكان ْت لِمسا ِكين ي ْعملُون فِي ا ْلب ْح ِر فاَر ُّ
﴿ ﴾٧٩اَ َّما َّ
ُك َّل س ِفين ٍة غ ْص ًبا

اما آن كشتى از نيازمندانى بود كه در بحر كار ميکردند .پس خواستم آنرا معيوب سازم( ،زیرا) در پى شان
پادشاهى بود كه هر كشتى (سالمى) را به زور ميگرفت.

﴿ ﴾٨٠واَ َّما ا ْلغُلا ُم فكان اَبوا ُه ُم ْؤ ِمن ْينِ فخ ِشينا اَن يُ ْر ِهق ُهما طُغْيا ًنا و ُك ْف ًرا

اما آن نوجوان ،پدر و مادر او مؤمن بودند .ترسيدیم كه (مبادا) ایشان را به سركشى و كفر بکشاند.

﴿ ﴾٨١فاَر ْدنا اَن ُي ْب ِدل ُهما ربُّ ُهما خ ْي ًرا ِّم ْن ُه زكا ًة واَ ْقرب ُر ْح ًما

خواستيم تا خداوند به ایشان (فرزند) بهتری از وی بدهد ،پاكيزه تر و دلپذیرتر.

﴿ ﴾٨٢واَ َّما ا ْل ِجدا ُر فكان لِغُلام ْينِ يتِيم ْينِ فِي ا ْلم ِدين ِة وكان ت ْحت ُه كن ٌز لَّ ُهما وكان اَبُو ُهما صالِ ًحا
فاَراد ربُّك اَن ي ْبلُغا اَشُ َّد ُهما وي ْستخْ رِجا كنز ُهما ر ْحم ًة ِّمن َّربِّك ۛ وما فع ْل ُت ُه ع ْن اَ ْمرِي ۛ َٰذلِك
تاْوِي ُل ما ل ْم ت ْس ِطع َّعل ْي ِه ص ْب ًرا
و اما آن دیوار ،به دو پسر یتيم آن شهر تعلق داشت ،در زیر آن (دیوار) گنجى برای شان وجود داشت ،و پدر

ایشان مرد صالحى بود .پس پروردگارت خواست ایشان به سن رشد خود برسند و گنج خود را بيرون آرند( .و
این) مرحمتى بود از پروردگارت .و آنرا از پيش خود نکردم .اینست تأویل چيزهایيکه در برابر آن شکيبایى كرده
نتوانستى.

﴿ ﴾٨٣وي ْساَلُونك عن ِذي ا ْلق ْرن ْينِ ۛ قُ ْل ساَ ْتلُو عل ْي ُكم ِّم ْن ُه ِذ ْك ًرا

از تو در بارۀ ذوالقرنين ميپرسند .بگو « :اینک به شما قسمتى از داستان او را بيان ميکنم» .

ض وات ْينا ُه ِمن ُك ِّل ش ْي ٍء سب ًبا
﴿ ﴾٨٤اِنَّا م َّكنَّا ل ُه فِي ا ْلاَ ْر ِ

ما در روی زمين او را قدرت دادیم ،و همه وسایل را در اختيار او گذاشتيم.

﴿ ﴾٨٥فاَتْبع سب ًبا

و او ازین وسایل استفاده كرد.

س وجدها ت ْغ ُر ُب فِي ع ْينٍ ح ِمئ ٍة ووجد ِعندها ق ْو ًما ۛ قُ ْلنا يا ذا
﴿ ﴾٨٦حتَّ َٰى اِذا بلغ م ْغرِب الشَّ ْم ِ
ا ْلق ْرن ْينِ ا ِ َّما اَن تُع ِّذب و ا ِ َّما اَن تتَّ ِخذ فِي ِه ْم ُح ْس ًنا

تا چون به غروبگاه آفتاب رسيد ،پنداشت كه خورشيد در چشمۀ گل آلودی مى نشيند ،و در نزدیک آن قومى را

یافت .گفتيم « :ای ذوالقرنين (تو ميتوانى) ایشان را مجازات كنى یا با ایشان از در نيکویى پيشآمد ورزی» .

﴿ ﴾٨٧قال اَ َّما من ظلم فس ْوف نُع ِّذ ُب ُه ثُ َّم ُير ُّد اِل َٰى ربِّ ِه ف ُيع ِّذ ُب ُه عذا ًبا نُّ ْك ًرا

گفت « :اما كسيکه ستم كرده باشد ،او را مجازات خواهم كرد .سپس چون به پروردگار خویش باز گردد ،خداوند
او را مجازات شدید (تری) خواهد كرد» .

﴿ ﴾٨٨واَ َّما م ْن امن وع ِمل صالِ ًحا فل ُه جزا ًء ا ْل ُح ْسن َٰى ۛ وسنقُولُ ل ُه ِم ْن اَ ْمرِنا يُ ْس ًرا

و اما هركه ایمان آرد و نيکوكاری ورزد ،پس پاداش نيکو خواهد داشت ،و به او دستور آسانى خواهم داد.

﴿ ﴾٨٩ثُ َّم اَتْبع سب ًبا

و باز با استفاده از وسایل دست داشته به كار خود دوام داد.

س وجدها ت ْطلُ ُع عل َٰى ق ْو ٍم لَّ ْم ن ْجعل لَّ ُهم ِّمن ُدو نِها ِس ْت ًرا
﴿ ﴾٩٠حتَّ َٰى اِذا بلغ م ْطلِع الشَّ ْم ِ

تا اینکه به خاستگاه آفتاب رسيد ،آفتاب را چنان یافت كه بر گروهى كه ميان ایشان و ميان آفتاب هيچ حایلى

قرار نداده بودیم بر مى آمد.

﴿ ﴾٩١ك َٰذلِك وق ْد اَح ْطنا بِما لد ْي ِه ُخ ْب ًرا

(و) این چنين بود ،و ما به آنچه به دسترس او بود كامالً آگاه بودیم.

﴿ ﴾٩٢ثُ َّم اَتْبع سب ًبا

و باز با استفاده از وسایل دست داشته بکار خود دوام داد.

الس َّد ْينِ وجد ِمن ُدو نِ ِهما ق ْو ًما َّلا يكا ُدون ي ْفق ُهون ق ْو ًلا
﴿ ﴾٩٣ح َّت َٰى اِذا بلغ ب ْين َّ
تا چون به ميان دو كوه رسيد ،در آنجا مردمى را یافت كه به فهم سخن نزدیک نبودند.

ض فه ْل ن ْجع ُل لك خ ْر ًجا عل َٰى اَن
﴿ ﴾٩٤قالُوا يا ذا ا ْلق ْرن ْينِ ا ِ َّن ياْ ُجوج وماْ ُجوج ُم ْف ِسدُون فِي ا ْلاَ ْر ِ
ت ْجعل ب ْيننا وب ْين ُه ْم سدًّا

گفتند « :ای ذوالقرنين ،یاجوج و ماجوج در زمين فسادكارند .آیا امکان دارد كه به تو مزدی بپردازیم تا ميان ما و
ایشان سدی بسازی؟ »

﴿ ﴾٩٥قال ما م َّكنِّي فِي ِه ربِّي خ ْي ٌر فاَ ِعي ُنو نِي بِ ُق َّو ٍة اَ ْجع ْل ب ْين ُك ْم وب ْين ُه ْم ر ْد ًما

(ذوالقرنين) گفت « :دسترسى را كه پروردگارم در روی زمين به من داده است (از مزد شما) بهتر است .پس مرا
به نيروی (خویش) یاری كنيد ،تا ميان شما و ميان ایشان سدی بسازم» .

الصدف ْينِ قال انف ُُخوا ۛ حتَّ َٰى اِذا جعل ُه نا ًرا قال
﴿ ﴾٩٦اتُو نِي ُزبر ا ْلح ِدي ِد ۛ حتَّ َٰى اِذا ساوىَٰ ب ْين َّ
اتُو نِي ُا ْف ِر ْغ عل ْي ِه قِ ْط ًرا
« تخته های آهن را به من بياورید » .تا آنگاه كه [به] هر دو كرانه كوه برابر شد ،گفت( « :آتشى بزرگ در كنار
این توته های آهن بيفروزید) تا چون آن (تخته های آهن) را آتشى (افروخته) گردانيد » .گفت « :به من مس
بياورید ،تا بر آن (دیوار این) مس گداخته (را) بریزم» .

﴿ ﴾٩٧فما ْاسطا ُعوا اَن ي ْظه ُرو ُه وما ْاستطا ُعوا ل ُه ن ْق ًبا

پس (دشمنان) نتوانستند بر آن باال روند و (هم) نتوانستند آنرا شگاف كنند.

﴿ ﴾٩٨قال َٰهذا ر ْحم ٌة ِّمن َّربِّي ۛ ف ِاذا جاء و ْع ُد ربِّي جعل ُه دكَّاء ۛ وكان و ْع ُد ربِّي حقًّا

(ذوالقرنين) گفت « :این رحمتى است از جانب پروردگار من ،و چون وعدۀ پروردگار من فرا رسد ،آنرا هموار
ميگرداند ،و وعدۀ پروردگار من حق است» .

الصورِ فجم ْعنا ُه ْم ج ْم ًعا
وج فِي ب ْع ٍ
ض ۛ ونُ ِفخ فِي ُّ
﴿ ﴾٩٩وتركْنا ب ْعض ُه ْم ي ْومئِ ٍذ ي ُم ُ

در آن روز بعضى ایشانرا ميگذاریم تا در بعضى دیگرشان درآميزند ،و در صور دميده ميشود ،پس همۀ شان را

جمع ميکنيم.

﴿ ﴾١٠٠وعر ْضنا جه َّنم ي ْومئِ ٍذ لِّ ْلكافِرِين ع ْر ًضا

در آن روز دوزخ را به كافران به شکل گستردهای عرضه ميکنيم.

﴿ ﴾١٠١الَّ ِذين كان ْت اَ ْع ُي ُن ُه ْم فِي ِغطا ٍء عن ِذ ْكرِي وكانُوا لا ي ْست ِطي ُعون س ْم ًعا

همان (كافرانى) كه چشمان شان از یاد من در پرده ای (از غفلت) بود ،و شنيده نمى توانستند.

﴿ ﴾١٠٢اَفح ِسب الَّ ِذين كف ُروا اَن ي َّت ِخ ُذوا ِعبا ِدي ِمن ُدو نِي اَ ْو لِياء ۛ اِنَّا اَ ْعت ْدنا جه َّنم لِ ْلكافِرِين
نُ ُز ًلا

آیا كافران پنداشتند كه بندگان مرا بجای من اوليای خویش انتخاب كرده ميتوانند؟ بيگمان دوزخ را برای كافران

(بحيث) مهمانخانه ای مهيا گردانيدیم.

﴿ ﴾١٠٣قُ ْل ه ْل نُن ِّب ُئ ُكم بِا ْلاَخْ سرِين اَ ْعما ًلا

بگو « :آیا شما را به زیانکارترین (اشخاص) از روی عمل خبر بدهيم؟

﴿ ﴾١٠٤الَّ ِذين ض َّل س ْع ُي ُه ْم فِي ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا و ُه ْم ي ْحس ُبون اَنَّ ُه ْم يُ ْح ِس ُنون ُص ْن ًعا

كسانيکه تالشهای شان در زندگى این دنيا به هدر رفته ،و با این هم فکر ميکنند كه كار نيکى انجام ميدهند؟

﴿ ﴾١٠٥اُولَٰئِك الَّ ِذين كف ُروا بِاي ِ
ات ربِّ ِه ْم و لِقاُ ِ ِه فحبِط ْت اَ ْعمالُ ُه ْم فلا نُ ِقي ُم ل ُه ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة و ْز ًنا

آنها كسانى اند كه از آیات پروردگارشان و از دیدار او انکار ورزیدند ،پس اعمال شان حبطه شد .و به همين دليل،
در روز قيامت برای ایشان وزنى قرار نمى دهيم (یعنى قدری قایل نميشویم).

﴿َٰ ﴾١٠٦ذلِك جزا ُؤ ُه ْم جهنَّ ُم بِما كف ُروا واتَّخ ُذوا اياتِي و ُر ُسلِي ُه ُز ًوا

به این ترتيب جزای ایشان دوزخ است ،زیرا كافر شدند و آیات و پيامبران مرا به مسخره گرفتند.

الصالِح ِ
س نُ ُز ًلا
ات ا ْل ِف ْرد ْو ِ
ات كان ْت ل ُه ْم ج َّن ُ
﴿ ﴾١٠٧ا ِ َّن الَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ

واقعاً كسانيکه ایمان آوردند و كارهای نيک كردند ،برای ایشان بهشت های فردوس بحيث مهمانسرا آماده شده

است.

﴿ ﴾١٠٨خال ِ ِدين فِيها لا ي ْبغُون ع ْنها ِحو ًلا

كه در آن جاودانه بسر برده و از آن تغيير محل نميکنند.

﴿ ﴾١٠٩قُل لَّ ْو كان ا ْلب ْح ُر ِمدا ًدا لِّكلِم ِ
ات ربِّي ول ْو ِج ْئنا
ات ربِّي لن ِفد ا ْلب ْح ُر ق ْبل اَن تنفد كلِم ُ
بِ ِم ْثلِ ِه مد ًدا
بگو « :اگر بحر برای (تحریر) كلمات پروردگارم (بحيث) رنگ قرار داده شود ،بيگمان قبل ازینکه كلمات

پروردگارم ختم شود ،بحر خشک ميشود .و اگرچه همانند آن (بحرهای دیگری) را (بحيث رنگ) كمک بياوریم» .

﴿ ﴾١١٠قُ ْل اِنَّما اَنا بش ٌر ِّم ْثلُ ُك ْم يُوح َٰى اِل َّي اَنَّما اِل َٰ ُه ُك ْم اِل َٰ ٌه و ِاح ٌد ۛ فمن كان ي ْر ُجو لِقاء ربِّ ِه
ف ْلي ْعم ْل عم ًلا صالِ ًحا ولا يُشْ ر ِْك بِ ِعباد ِة ربِّ ِه اَحدًا

بگو « :بيگمان من (نيز) مثل شما بشر هستم ،به من وحى ميشود كه خدای شما همانا خدای یگانه است .پس
هر كه آرزوی دیدار پروردگارش را دارد ،باید عمل نيک انجام دهد ،و كسى را در عبادت پروردگار خود شریک

نسازد» .
==================================================================

( )۱۹سوره مریم:
این سوره مکى و دارای ( )۹۸آیه بوده (نام مادر حضرت عيسى) مى باشد ،بخاطر ذكر داستان بارداری
حضرت مریم و والدت عيسى عليه سالم به این نام ناميده شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١كهيعص

ک ،ه ،ی ،ع ،ص.

﴿ِ ﴾٢ذ ْك ُر ر ْحم ِت ربِّك ع ْبد ُه زك ِريَّا

(این) ذكری است از رحمت پروردگارت به بندهاش زكریا.

﴿ ﴾٣ا ِ ْذ نادىَٰ ربَّ ُه نِدا ًء خ ِف ًّيا

هنگاميکه پروردگارش را به آهستگى دعا كرد.

﴿ ﴾٤قال ر ِّب اِنِّي وهن ا ْلع ْظ ُم ِمنِّي واشْ تعل ال َّراْ ُس ش ْي ًبا ول ْم اَكُن بِدُعاُِك ر ِّب ش ِق ًّيا

(و) گفت « :ای پروردگار من ،بيگمان استخوانم ضعيف شده و پيری بر (موهای) سر من شعله ور شده است ،و
من از (اجابت) نيایش به درگاه تو هرگز محروم ساخته نشدم» .

﴿ ﴾٥و اِنِّي ِخ ْف ُت ا ْلموالِي ِمن وراُِي وكان ِت ا ْمراَتِي عاقِ ًرا فه ْب لِي ِمن لَّدُنك و لِ ًّيا

و من از وابستگانى (كه) از عقب من (ميمانند) بيمناكم ،و زنم نازای است .پس به من از نزد خودت جانشينى
عنایت فرما.

اجع ْل ُه ر ِّب ر ِض ًّيا
﴿ ﴾٦ي ِرثُنِي وير ُِث ِم ْن ا ِل ي ْعقُوب ۛ و ْ

كه وارث من و وارث اوالدِ یعقوب شود .و ای پروردگارم ،او را مورد خوشنودی خویش بگردان.

﴿ ﴾٧يا زك ِريَّا اِنَّا نُبشِّ ُرك بِغُلا ٍم ْاس ُم ُه ي ْحي َٰى ل ْم ن ْجعل لَّ ُه ِمن ق ْب ُل س ِم ًّيا

(گفتيم) « ای زكریا ،بيگمان ترا به فرزندی بشارت ميدهيم كه نام او یحيى است ،پيش ازین برای او همنامى
قرار ندادیم» .

ْت ِمن ا ْل ِكب ِر ِعتِ ًّيا
﴿ ﴾٨قال ر ِّب اَن ََّٰى ي ُكو ُن لِي ُغلا ٌم وكان ِت ا ْمراَتِي عاقِ ًرا وق ْد بلغ ُ

گفت « :ای پروردگار من ،چگونه برایم فرزندی خواهد بود در حاليکه زنم نازای است ،و من (نيز) از پيری پای
مانده شده ام؟ »

﴿ ﴾٩قال ك َٰذلِك قال ربُّك ُهو عل َّي ه ِّي ٌن وق ْد خل ْق ُتك ِمن ق ْب ُل ول ْم ت ُك ش ْي ًئا

گفت « :اینچنين است » .پروردگارت گفت « :این كار بر من آسان است ،پيشتر ازین ترا آفریدم كه چيزی
نبودی» .

اجعل لِّي اي ًة ۛ قال اي ُتك اَلَّا تُكلِّم النَّاس ثلاث لي ٍال س ِويًّا
﴿ ﴾١٠قال ر ِّب ْ

(زكریا) گفت « :ای پروردگار من ،برایم نشانهای معين فرما( » .خداوند) گفت « :نشانه تو اینست كه سه شب (و
روز پياپى) با مردم سخن نمى زنى ،در حاليکه زبان تو سالم است» .

﴿ ﴾١١فخرج عل َٰى ق ْو ِم ِه ِمن ا ْل ِم ْحر ِ
اب فاَ ْوح َٰى اِل ْي ِه ْم اَن سبِّ ُحوا بُ ْكر ًة وع ِش ًّيا

او (به این ترتيب) از عبادتگاهش نزد قوم خویش بيرون شد ،و به اشاره به ایشان گفت كه صبح و شام تسبيح

بگویند.

﴿ ﴾١٢يا ي ْحي َٰى ُخ ِذ ا ْل ِكتاب بِ ُق َّو ٍة ۛ وات ْينا ُه ا ْل ُح ْكم صبِ ًّيا

(به وی ندا آمد كه « ):ای یحيى ،كتاب (خدا) را با قوت بگير! » و ما به او در كودكى حکمت دادیم.

﴿ ﴾١٣وحنا ًنا ِّمن لَّ ُدنَّا وزكا ًة ۛ وكان ت ِق ًّيا

و به او مرحمتى از جانب خود ارزانى كردیم ،و (نيز) پاكيزگى .و او پرهيزگار بود.

﴿ ﴾١٤وب ًّرا بِوالِد ْي ِه ول ْم ي ُكن ج َّبا ًرا ع ِص ًّيا

و (او) به پدر و مادر خود نيکوكار بود ،و ستمگر و سركش نبود.

وت وي ْوم يُ ْبع ُث ح ًّيا
﴿ ﴾١٥وسلا ٌم عل ْي ِه ي ْوم ُو لِد وي ْوم ي ُم ُ

سالم بر او ،در روزیکه تولد شد ،روزیکه مى ميرد ،و روزیکه (باز) زنده برانگيخته ميشود.

﴿ ﴾١٦وا ْذ ُك ْر فِي ا ْل ِكت ِ
اب م ْريم ا ِ ِذ انتبذ ْت ِم ْن اَ ْهلِها مكا ًنا ش ْرقِ ًّيا

(باری) در (این) كتاب از مریم یاد كن ،هنگاميکه از خانوادۀ خویش خود را به ناحيۀ شرقى به كنار كشيد.

﴿ ﴾١٧فاتَّخذ ْت ِمن ُدو نِ ِه ْم ِحجا ًبا فاَ ْرس ْلنا اِل ْيها ُروحنا فتمثَّل لها بش ًرا س ِويًّا

و در برابر ایشان پرده گرفت .درین حال بسوی او روح خود را فرستادیم ،كه درست مانند بشری بر وی ظاهر شد.

﴿ ﴾١٨قال ْت اِنِّي اَ ُعو ُذ بِال َّر ْح َٰمنِ ِمنك اِن كُنت ت ِق ًّيا

(مریم) گفت « :از تو به رحمٰن پناه مى برم .اگر (از خدا) مى ترسى (به من نزدیک مشو)» .

﴿ ﴾١٩قال اِنَّما اَنا ر ُسولُ ربِّ ِك لِاَهب ل ِك ُغلا ًما ز ِك ًّيا

(فرشته) گفت « :من فرستادۀ پروردگار تو ام ،تا به تو پسر پاكيزه ای ببخشم» .

﴿ ﴾٢٠قال ْت اَن ََّٰى ي ُكو ُن لِي ُغلا ٌم ول ْم ي ْمس ْسنِي بش ٌر ول ْم اَكُ ب ِغ ًّيا

(مریم) گفت « :از كجا مى توانم پسری داشته باشم ،در حاليکه بشری به من تماس نگرفته و (زنى) بدكاره نبوده

ام؟ »

س ور ْحم ًة ِّمنَّا ۛ وكان اَ ْم ًرا َّم ْق ِض ًّيا
﴿ ﴾٢١قال ك َٰذلِ ِك قال ربُّ ِك ُهو عل َّي ه ِّي ٌن ۛ و لِن ْجعل ُه اي ًة لِّلنَّا ِ

(فرشته) گفت « :اینچنين است » .پروردگارت گفت « :و این كار بر من آسان است ،تا ما او را نشانهای برای مردم
گردانيم و مرحمتى از جانب خویش ،امری بود فيصله شده» .

﴿ ﴾٢٢فحمل ْت ُه فانتبذ ْت بِ ِه مكا ًنا ق ِص ًّيا

سرانجام مریم به او باردار شد ،و با این (كودكى كه در شکم داشت) بجای دور دستى رفت.

ُنت ن ْس ًيا َّم ِ
نس ًّيا
اض اِل َٰى ِج ْذ ِع النَّخْ ل ِة قال ْت يا ل ْيتنِي ِم ُّت ق ْبل َٰهذا وك ُ
﴿ ﴾٢٣فاَجاءها ا ْلمخ ُ

درد زه { }۱او را به زیر درخت خرمایى كشاند( ،و از شدت ناآرامى) گفت « :ایکاش پيش ازین مى مُردم و كامالً
فراموش ميشدم» .
{ }۱زائيدن ؛

﴿ ﴾٢٤فناداها ِمن ت ْحتِها اَلَّا ت ْحز نِي ق ْد جعل ربُّ ِك ت ْحت ِك س ِريًّا

(آوازدهنده ای) از زیر پای او ندا كرد « :اندوهگين مباش ،پروردگارت زیر پای تو چشمۀ (گوارایى) را جاری

ساخته است» .

﴿ ﴾٢٥و ُه ِّزي اِل ْي ِك بِ ِج ْذ ِع ال َّنخْ ل ِة تُساقِ ْط عل ْي ِك ُرط ًبا جنِ ًّيا

این تنۀ درخت خرما را بسوی خود تکان ده ،بر تو خرمایى تازۀ پخته مى ریزد.

﴿ ﴾٢٦ف ُكلِي واشْ ر بِي وق ِّري ع ْي ًنا ۛ ف ِا َّما تر يِ َّن ِمن ا ْلبش ِر اَحدًا فقُولِي اِنِّي نذ ْر ُت لِل َّر ْح َٰمنِ ص ْو ًما
فل ْن ُاكلِّم ا ْلي ْوم ا ِ ِ
نس ًّيا

بخور و بنوش و چشم (خود) را (به این كودک) روشن ساز .اگر كسى از مردم را دیدی بگو « :من برای (خدای)
رحمٰن روزه گرفته ام ،پس امروز با هيچ آدمى سخن نخواهم زد.

﴿ ﴾٢٧فاَت ْت بِ ِه ق ْومها ت ْح ِملُ ُه ۛ قالُوا يا م ْري ُم لق ْد ِج ْئ ِت ش ْي ًئا ف ِريًّا

آخراالمر كودكش را بدوش كشيد و به پيش قوم خود آورد .گفتند « :ای مریم ،براستى كه عمل تعجب آوری
انجام دادی» .

﴿ ﴾٢٨يا اُخْ ت ها ُرون ما كان اَبُ ِ
وك ا ْمراَ س ْو ٍء وما كان ْت اُ ُّم ِك ب ِغ ًّيا
ای خواهر هارون ،نه پدرت مرد بدی بود و نه (هم) مادرت زنى بدكاره بود.

﴿ ﴾٢٩فاَشار ْت اِل ْي ِه ۛ قالُوا ك ْيف نُكلِّ ُم من كان فِي ا ْلم ْه ِد صبِ ًّيا

از اینرو (مریم) بسوی كودک اشاره كرد .آنها گفتند « :ما با كودكى كه در گهواره است چطور سخن زنيم؟ »

﴿ ﴾٣٠قال اِنِّي ع ْب ُد اللَّ ِه اتانِي ا ْل ِكتاب وجعلنِي نبِ ًّيا

(كودک به سخن آمده) گفت « :من بيگمان بندۀ خدا ام .خداوند به من كتاب داده و مرا پيامبر گردانيده است» .

الصلا ِة وال َّزكا ِة ما ُد ْم ُت ح ًّيا
ُنت واَ ْوصانِي بِ َّ
﴿ ﴾٣١وجعلنِي ُمباركًا اَ ْين ما ك ُ

و مرا در هر جایى كه باشم پُر بركت ساخته است .و تا وقتيکه زنده ام مرا به نماز و زكات امر فرموده است.

﴿ ﴾٣٢وب ًّرا بِوالِدتِي ول ْم ي ْجع ْلنِي ج َّبا ًرا ش ِق ًّيا

(مرا) به مادرم مهربان ساخته ،و مرا سركشِ بدبخت نگردانيده است.

وت وي ْوم اُ ْبع ُث ح ًّيا
السلا ُم عل َّي ي ْوم ُو ل ِ ُّ
دت وي ْوم اَ ُم ُ
﴿ ﴾٣٣و َّ

سالم بر من در روزیکه پيدا شدم ،روزیکه مى ميرم ،و روزیکه (باز) زنده برانگيخته مى شوم.

﴿َٰ ﴾٣٤ذلِك ِعيسى ا ْب ُن م ْريم ۛ ق ْول ا ْلح ِّق الَّ ِذي فِي ِه ي ْمت ُرون

اینست (سرگذشت) عيسى ،پسر مریم .سخن حقى كه در آن جدال ميکنند.

﴿ ﴾٣٥ما كان لِلَّ ِه اَن ي َّت ِخذ ِمن ول ٍد ۛ ُس ْبحان ُه ۛ اِذا قض َٰى اَ ْم ًرا ف ِانَّما يقُولُ ل ُه كُن في ُكو ُن

برای خدا (شایسته) نبوده است كه فرزندی بگيرد .پاكى از آن اوست .هرگاه چيزی را بخواهد (كه انجام یابد)

صرف به آن مى گوید « شو » پس ميشود.

﴿ ﴾٣٦و ا ِ َّن اللَّه ربِّي وربُّ ُك ْم فا ْع ُبدُو ُه ۛ َٰهذا ِصرا ٌط ُّم ْست ِقي ٌم

بيگمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست ،پس او را بپرستيد .اینست راه راست.

اب ِمن ب ْينِ ِه ْم ۛ فو ْي ٌل لِّلَّ ِذين كف ُروا ِمن َّمشْ ه ِد ي ْو ٍم ع ِظي ٍم
﴿ ﴾٣٧فاخْ تلف ا ْلاَ ْحز ُ

ولى فرقه ها در ميان خویش اختالف ورزیدند .پس وای بر كافران از رو به رو شدن (به) این روز بس بزرگ.

﴿ ﴾٣٨اَ ْس ِم ْع بِ ِه ْم واَ ْب ِص ْر ي ْوم ياْتُوننا ۛ ل َٰ ِكنِ الظَّالِ ُمون ا ْلي ْوم فِي ضل ٍ
ال ُّمبِينٍ

چه شنوایى به ایشان و چه بينایى (رخ ميدهد) روزیکه بحضور ما مى آیند؟! ولى ستمگاران امروز در گمراهى

آشکارند.

﴿ ﴾٣٩واَن ِذ ْر ُه ْم ي ْوم ا ْلح ْسر ِة ا ِ ْذ ق ُِضي ا ْلاَ ْم ُر و ُه ْم فِي غ ْفل ٍة و ُه ْم لا يُ ْؤ ِمنُون

و ایشان را از روز حسرتباری بيم ده كه در آن همه چيز فيصله ميشود .ایشان در غفلتند و ایمان نمى آرند.

﴿ ﴾٤٠اِنَّا ن ْح ُن نر ُِث ا ْلا َ ْرض وم ْن عل ْيها و اِل ْينا يُ ْرج ُعون

این ما هستيم كه زمين و هرچه را در آن به ارث مى بریم ،و بسوی ما باز گردانيده مى شوند.

﴿ ﴾٤١وا ْذ ُك ْر فِي ا ْل ِكت ِ
اب ا ِ ْبرا ِهيم ۛ اِنَّ ُه كان ِصدِّيقًا نَّبِ ًّيا

در (این) كتاب (از) ابراهيم یاد كن .بيگمان او نهایت صادق (و) پيامبر بود.

﴿ ﴾٤٢ا ِ ْذ قال لِاَبِي ِه يا اَب ِت لِم ت ْع ُب ُد ما لا ي ْسم ُع ولا يُ ْب ِص ُر ولا يُ ْغنِي عنك ش ْي ًئا

هنگاميکه به پدرش گفت « :ای پدر من ،چرا چيزی را كه نمى شنود و نمى بيند و هيچ نيازی را از تو برطرف

نمى سازد پرستش مى كنى؟ »

﴿ ﴾٤٣يا اَب ِت اِنِّي ق ْد جاءنِي ِمن ا ْل ِع ْل ِم ما ل ْم ياْتِك فاتَّبِ ْعنِي اَ ْه ِدك ِصرا ًطا س ِويًّا

ای پدر من ،حقا كه به من از آن علمى آمده است كه به تو نيامده است .پس مرا پيروی كن ،تا ترا به راه راست

رهنمون شوم.

﴿ ﴾٤٤يا اَب ِت لا ت ْع ُب ِد الشَّ ْيطان ۛ ا ِ َّن الشَّ ْيطان كان لِل َّر ْح َٰمنِ ع ِص ًّيا

ای پدر من ،شيطان را پرستش مکن .بيگمان شيطان در برابر (خدای) رحمٰن نهایت سركش است.

اب ِّمن ال َّر ْح َٰمنِ فت ُكون لِلشَّ ْيط ِان و لِ ًّيا
﴿ ﴾٤٥يا اَب ِت اِنِّي اَخ ُ
اف اَن يم َّسك عذ ٌ

ای پدر من ،ميترسم (مبادا) عذابى از جانب (خدای) رحمٰن به تو برسد ،و با شيطان پيوست شوی.

﴿ ﴾٤٦قال اَر ِاغ ٌب اَنت ع ْن الِهتِي يا ا ِ ْبرا ِهي ُم ۛ لئِن لَّ ْم تنت ِه لاَ ْر ُجم َّنك ۛ وا ْه ُج ْر نِي ملِ ًّيا

(پدر) گفت « :ای ابراهيم ،آیا تو از معبودان من روی برتافته یى؟ اگر (ازین كار) خودداری نکنى ،ترا سنگسار
خواهم كرد( .اكنون) از من تا مدت درازی دور شو» .

﴿ ﴾٤٧قال سلا ٌم عل ْيك ۛ ساَ ْست ْغ ِف ُر لك ربِّي ۛ اِنَّ ُه كان بِي ح ِف ًّيا

(ابراهيم) گفت « :سالم بر تو ،بزودی برایت از پروردگارم طلب آمرزش ميکنم .بيگمان او به من بسيار مهربان

است» .

﴿ ﴾٤٨واَ ْعت ِزلُ ُك ْم وما ت ْد ُعون ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه واَ ْد ُعو ربِّي عس َٰى اَلَّا اَكُون بِدُعا ِء ربِّي ش ِق ًّيا

من از شما و آنچه بجر خدا نيایش ميکنيد دوری مى جویم ،و به پروردگار خویش نيایش ميکنم .اميد است به

(بركت) نيایش پروردگار خویش بدبخت نشوم.

﴿ ﴾٤٩فل َّما ا ْعتزل ُه ْم وما ي ْع ُبدُون ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه وه ْبنا ل ُه ا ِ ْسحاق وي ْعقُوب ۛ و ُك ًّلا جع ْلنا نبِ ًّيا

چون ابراهيم از ایشان و آنچه به جز خدای یکتا مى پرستيدند دوری جست ،به او اسحق و یعقوب را ارزانى

كردیم ،و هر یک را پيامبر ساختيم.

﴿ ﴾٥٠ووه ْبنا ل ُهم ِّمن َّر ْحمتِنا وجع ْلنا ل ُه ْم لِسان ِصد ٍْق علِ ًّيا

و از رحمت خویش به ایشان موهبت كردیم ،و برای شان نيکنامى بلند مرتبه ای را قرار دادیم.

﴿ ﴾٥١وا ْذ ُك ْر فِي ا ْل ِكت ِ
اب ُموس َٰى ۛ اِنَّ ُه كان ُمخْ ل ًصا وكان ر ُسو ًلا نَّبِ ًّيا

و در (این) كتاب از موسى یاد كن .بيگمان او مخلص بود ،و او رسول (و) نبى بود.

﴿ ﴾٥٢وناد ْينا ُه ِمن جان ِ ِب ال ُّطورِ ا ْلا َ ْيمنِ وق َّر ْبنا ُه ن ِجيًّا

ما به او از جانب راست (كوه) طور ندا كردیم ،و او را به راز (و نياز) خویش قرب بخشيدیم.

﴿ ﴾٥٣ووه ْبنا ل ُه ِمن َّر ْحمتِنا اَخا ُه ها ُرون نبِ ًّيا

و به مرحمت خویش ،به او برادرش هارون را  -كه پيامبر بود ( -همکاری) بخشيدیم.

﴿ ﴾٥٤وا ْذ ُك ْر فِي ا ْل ِكت ِ
اب ا ِ ْسم ِاعيل ۛ اِنَّ ُه كان صا ِدق ا ْلو ْع ِد وكان ر ُسو ًلا نَّبِ ًّيا

در (این) كتاب از اسمعيل یاد كن .بيگمان او به وعدۀ خود صادق بود ،و رسول (و) نبى بود.

الصلا ِة وال َّزكا ِة وكان ِعند ربِّ ِه م ْر ِض ًّيا
﴿ ﴾٥٥وكان ياْ ُم ُر اَ ْهل ُه بِ َّ

او خانوادۀ خود را به نماز و زكات توصيه ميکرد ،و در نزد پروردگارش پسندیده بود.

﴿ ﴾٥٦وا ْذ ُك ْر فِي ا ْل ِكت ِ
اب ا ِ ْدرِيس ۛ اِنَّ ُه كان ِصدِّيقًا نَّبِ ًّيا

در (این) كتاب از ادریس یاد كن .بيگمان او بسيار صادق بود (و) پيامبر بود.

﴿ ﴾٥٧ورف ْعنا ُه مكا ًنا علِ ًّيا

و ما او را به مقام بلند باال بردیم.

وح و ِمن ُذ ِّريَّ ِة
﴿ ﴾٥٨اُولَٰئِك الَّ ِذين اَنْعم اللَّ ُه عل ْي ِهم ِّمن ال َّنبِ ِّيين ِمن ُذ ِّريَّ ِة ادم و ِم َّم ْن حم ْلنا مع نُ ٍ
ات ال َّر ْح َٰمنِ خ ُّروا ُس َّجدًا وبُ ِك ًّيا ۩
اجتب ْينا ۛ اِذا تُ ْتل َٰى عل ْي ِه ْم اي ُ
ا ِ ْبرا ِهيم و ا ِ ْسراُِيل و ِم َّم ْن هد ْينا و ْ
اینها بودند كه خداوند بر ایشان نعمت داده بود ،از پيامبرانى از نسل آدم ،و از آنانيکه با نوح (در كشتى)

برداشتيم ،و از نسل ابراهيم و اسرائيل ،و از كسانيکه (آنها را) هدایت نمودیم و برگزیدیم .چون آیات (خدای)
رحمٰن به ایشان خوانده ميشد ،سجده كنان (و) گریان بزمين مى افتادند.

الصلاة واتَّب ُعوا الشَّ هو ِ
ات ۛ فس ْوف ي ْلق ْون غ ًّيا
ف اَضا ُعوا َّ
﴿ ﴾٥٩فخلف ِمن ب ْع ِد ِه ْم خ ْل ٌ

اما از پى ایشان بازماندگانى آمدند كه نماز را ضایع كردند و از شهوات پيروی نمودند ،و بزودی (جزای) گمراهى

خویش را خواهند دید.

﴿ ﴾٦٠ا ِلَّا من تاب وامن وع ِمل صالِ ًحا فاُولَٰئِك يد ُْخلُون ا ْلجنَّة ولا يُ ْظل ُمون ش ْي ًئا

جز كسانيکه توبه كردند و ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ،پس چنين كسانى داخل بهشت مى شوند ،و

بر ایشان هرگز ستمى نمى شود.

﴿ ﴾٦١ج َّن ِ
ات عد ٍْن الَّتِي وعد ال َّر ْح َٰم ُن ِعباد ُه بِا ْلغ ْي ِب ۛ اِنَّ ُه كان و ْع ُد ُه ماْتِ ًّيا

باغ هایى جاودانى كه (خدای) رحمٰن به بندگان خود در غيب وعده كرده است .حقا كه وعدۀ او ایفا شدنى است.

﴿َّ ﴾٦٢لا ي ْسم ُعون فِيها ل ْغ ًوا اِلَّا سلا ًما ۛ ول ُه ْم رِ ْزقُ ُه ْم فِيها بُ ْكر ًة وع ِشيًّا

در آنجا هرگز سخن بيهوده ای را نميشوند ،جز سالم را .و در آن به ایشان روزی شان صبح و شام آماده است.

﴿ ﴾٦٣تِ ْلك ا ْلجنَّ ُة الَّتِي نُور ُِث ِم ْن ِعبا ِدنا من كان ت ِق ًّيا

این همان بهشتى است كه ما آنرا به كسانى از بندگان خود ميراث ميگذاریم كه پرهيزگار باشند.

﴿ ﴾٦٤وما نتن َّزلُ اِلَّا بِاَ ْم ِر ربِّك ۛ ل ُه ما ب ْين اَ ْي ِدينا وما خ ْلفنا وما ب ْين َٰذلِك ۛ وما كان ربُّك ن ِس ًّيا
(فرشتگان مى گویند « ):ما جز به حکم پروردگار تو فرود نمى آیيم .آنچه پيش روی ماست ،آنچه پشت سر
ماست ،و آنچه در بين این دو است ،همه از آن اوست .و پروردگار تو فراموشکار نيست» .

السماو ِ
اصطبِ ْر لِ ِعبادتِ ِه ۛ ه ْل ت ْعل ُم ل ُه س ِم ًّيا
ات وا ْلاَ ْر ِ
ض وما ب ْين ُهما فا ْع ُب ْد ُه و ْ
﴿َّ ﴾٦٥ر ُّب َّ

پروردگار آسمانها و زمين ،و آنچه بين آنها است .پس او را پرستش كن ،و در بندگى او شکيبا باش .آیا برای او

همتایى سراغ داری؟

﴿ ﴾٦٦ويقُولُ ا ْل ِانسا ُن اَاِذا ما ِم ُّت لس ْوف اُخْ ر ُج ح ًّيا

انسان ميگوید « :آیا بعد از آنکه بميرم باز دوباره زنده گردانيده خواهم شد؟ »

﴿ ﴾٦٧اَولا ي ْذ ُك ُر ا ْل ِانسا ُن اَنَّا خل ْقنا ُه ِمن ق ْب ُل ول ْم ي ُك ش ْي ًئا

آیا انسان بخاطر نمى آورد كه ما پيش ازین او را آفریدیم در حاليکه او هيچ چيزی نبود؟

﴿ ﴾٦٨فوربِّك لن ْحشُ رنَّ ُه ْم والشَّ ي ِاطين ثُ َّم ل ُن ْح ِضرنَّ ُه ْم ح ْول جه َّنم ِجثِ ًّيا

به پروردگارت قسم كه ایشانرا گرد آوریم ،و شياطين را (نيز) ،و باز همه را  -در حاليکه بزانو درافتاده اند -
پيرامون دوزخ حاضر مى سازیم.

﴿ ﴾٦٩ثُ َّم لننزِع َّن ِمن ُك ِّل ِشيع ٍة اَيُّ ُه ْم اَش ُّد على ال َّر ْح َٰمنِ ِعتِ ًّيا

سپس از هر فرقه ،همانهایى را كه در برابر (خدای) رحمٰن سخت سرانه تر سركشى ميکردند ،بيرون ميکشيم.

﴿ ﴾٧٠ثُ َّم لن ْح ُن اَ ْعل ُم بِالَّ ِذين ُه ْم اَ ْول َٰى بِها ِصلِ ًّيا

و باز ما یقيناً كسانى را كه برای سوختن در آتش سزاوارتر اند خوب مى شناسيم.

﴿ ﴾٧١و اِن ِّمن ُك ْم اِلَّا وارِ ُدها ۛ كان عل َٰى ربِّك ح ْت ًما َّم ْق ِض ًّيا

هيچکس از شما نيست مگر (اینکه) بر آن (گذر دوزخ) وارد ميشود .نزد پروردگارت امریست مقرر.

﴿ ﴾٧٢ثُ َّم نُن ِّجي الَّ ِذين اتَّقوا َّونذ ُر ال َّظالِ ِمين فِيها ِجثِ ًّيا

سپس پرهيزگاران را نجات داده و ستمگاران را در آن به زانو درافتاده مى گذاریم.

﴿ ﴾٧٣و اِذا تُ ْتل َٰى عل ْي ِه ْم اياتُنا ب ِّين ٍ
ات قال الَّ ِذين كف ُروا لِلَّ ِذين ام ُنوا اَ ُّي ا ْلفرِيق ْينِ خ ْي ٌر َّمقا ًما واَ ْحس ُن
ن ِديًّا

و چون آیات روشن ما به ایشان خوانده ميشود كافران به مسلمانان مى گویند « :كدام یک از دو گروه (ما و شما)

از نظر مقام برتر و از نظر مجالس (و تشکيل محضرهای مجلل) بهتر است؟ »

﴿ ﴾٧٤وك ْم اَ ْهل ْكنا ق ْبل ُهم ِّمن ق ْر ٍن ُه ْم اَ ْحس ُن اَثاثًا ورِ ُْ ًيا

(آیا نميدانند) چه تعداد (بيشمار) از مردمى را پيش از ایشان نابود كردیم كه ساز و برگ بهتر و ظاهری آراسته

تر داشتند؟

الضلال ِة ف ْلي ْم ُد ْد ل ُه ال َّر ْح َٰم ُن مدًّا ۛ ح َّت َٰى اِذا راَ ْوا ما ُيوعدُون ا ِ َّما ا ْلعذاب
﴿ ﴾٧٥قُ ْل من كان فِي َّ
الساعة فسي ْعل ُمون م ْن ُهو ش ٌّر َّمكا ًنا واَ ْضع ُف ُجندًا
و ا ِ َّما َّ

بگو « :كسى كه در گمراهى است( ،خدای) رحمٰن به او مهلت دراز ميدهد ،تا چون جزایى را كه به ایشان وعده
داده شده ببيند ،عذاب یا قيامت .درین حال ميداند كه كيست كه مقام بدتری دارد و كى لشکر ناتوانتری؟ »

ات خ ْي ٌر ِعند ربِّك ثوا ًبا وخ ْي ٌر َّمر ًّدا
الصالِح ُ
﴿ ﴾٧٦ويزِي ُد اللَّ ُه الَّ ِذين ا ْهتد ْوا ُهدًى ۛ وا ْلباقِي ُ
ات َّ

و خداوند به هدایت رهيابان مى افزاید ،و باقيات الصالحات نزد پروردگارت (هم) ثواب بهتری دارد و (هم) عاقبت

ارزشمندتری.

﴿ ﴾٧٧اَفراَ ْيت الَّ ِذي كفر بِاياتِنا وقال لاُوتي َّن ما ًلا وولدًا

آیا كسى را دیدی كه از آیات ما انکار ورزید و گفت « :یقيناً (در آن جهان نيز) به من دارایى و اوالدی داده
ميشود »؟

﴿ ﴾٧٨اَطَّلع ا ْلغ ْيب اَمِ اتَّخذ ِعند ال َّر ْح َٰمنِ ع ْهدًا

آیا او به (اسرار) غيب آگاه شده یا از نزد (خدای) رحمٰن عهدی گرفته است؟

﴿ ﴾٧٩ك َّلا ۛ سن ْك ُت ُب ما يقُولُ ون ُم ُّد ل ُه ِمن ا ْلعذ ِ
اب مدًّا

نه چنان است (كه او مى گوید) ،بزودی گفته هایش را مى نویسيم ،و عذاب او را مداوم مى سازیم.

﴿ ﴾٨٠ون ِرثُ ُه ما يقُولُ وياْتِينا ف ْر ًدا

و همه چيزهایى را كه گفته از وی به ميراث ميبریم ،و خودش نزد ما به تنهایى مى آید.

﴿ ﴾٨١واتَّخ ُذوا ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه الِه ًة لِّي ُكونُوا ل ُه ْم ِع ًّزا

(مشركان) جز خدا معبودانى گرفتند تا برای شان مایۀ عزت باشند.

﴿ ﴾٨٢ك َّلا ۛ سي ْك ُف ُرون بِ ِعبادتِ ِه ْم وي ُكونُون عل ْي ِه ْم ِضدًّا

نه چنان است (كه ایشان مى پندارند) ،بزودی از پرستش آنها بيزاری مى جویند و بر ضد ایشان قرار ميگيرند.

﴿ ﴾٨٣اَل ْم تر اَنَّا اَ ْرس ْلنا الشَّ ي ِاطين على ا ْلكافِرِين ت ُؤ ُّز ُه ْم اَ ًّزا

آیا ندیدی كه ما شيطان ها را بر كافران گماشتيم تا ایشان را شدیداً تحریک كنند؟

﴿ ﴾٨٤فلا ت ْعج ْل عل ْي ِه ْم ۛ اِنَّما ن ُع ُّد ل ُه ْم عدًّا

پس در مورد ایشان شتاب مکن .ما (اعمال) ایشانرا دقيقاً بررسى ميکنيم.

﴿ ﴾٨٥ي ْوم ن ْحشُ ُر ا ْل ُمتَّ ِقين اِلى ال َّر ْح َٰمنِ و ْفدًا

روزیکه پرهيزگاران را هم چون وفدی بسوی (خدای) رحمٰن گرد آوریم.

﴿ ﴾٨٦ون ُسوقُ ا ْل ُم ْجر ِِمين اِل َٰى جه َّنم ِو ْر ًدا

و گناهکاران را با تشنه كامى بسوی (آتش) دوزخ برانيم.

﴿َّ ﴾٨٧لا ي ْملِ ُكون الشَّ فاعة ا ِ َّلا منِ اتَّخذ ِعند ال َّر ْح َٰمنِ ع ْهدًا

در آن روز هيچ كس شفاعت كرده نميتواند ،مگر كسى كه از جانب (خدای) رحمٰن پيمان گرفته باشد.

﴿ ﴾٨٨وقالُوا اتَّخذ ال َّر ْح َٰم ُن ولدًا

گفتند « :خدای (رحمٰن) فرزند گرفته است» .

﴿ ﴾٨٩لَّق ْد ِج ْئ ُت ْم ش ْي ًئا ا ِ ًّدا

واقعاً سخن زشتى (به زبان) آوردید.

ض وت ِخ ُّر ا ْل ِجبا ُل هدًّا
السماو ُ
﴿ ﴾٩٠تكا ُد َّ
ات يتف َّط ْرن ِم ْن ُه وتنش ُّق ا ْلاَ ْر ُ

نزدیک است كه آسمانها از سبب آن (سخن ایشان) متالشى گردد ،زمين شگافته شود ،و كوه ها در دم فرو غلتد.

﴿ ﴾٩١اَن دع ْوا لِل َّر ْح َٰمنِ ولدًا

از (شومى) اینکه برای رحمٰن فرزندی ميگيرند.

﴿ ﴾٩٢وما ينب ِغي لِل َّر ْح َٰمنِ اَن يتَّ ِخذ ولدًا

(در حاليکه) برای رحمٰن سزاوار نيست تا فرزندی بگيرد.

السماو ِ
ض اِلَّا اتِي ال َّر ْح َٰمنِ ع ْبدًا
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٩٣اِن ُك ُّل من فِي َّ

هيچکس در آسمانها و زمين نيست جز اینکه (بحيث) بندهای (نزد خدای) رحمن مى آید.

﴿ ﴾٩٤لَّق ْد اَ ْحصا ُه ْم وع َّد ُه ْم عدًّا

خداوند همۀ اینها را حساب كرده و آنها را دقيقاً شمرده است.

﴿ ﴾٩٥و ُكلُّ ُه ْم اتِي ِه ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ف ْر ًدا

و همۀ ایشان نزد او در روز قيامت به تنهایى مى آیند.

الصالِح ِ
ات سي ْجع ُل ل ُه ُم ال َّر ْح َٰم ُن ُو ًّدا
﴿ ﴾٩٦ا ِ َّن الَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ

بر كسانى كه ایمان آوردند و كارهای نيکو انجام دادند( ،خدای) رحمٰن محبت ایشانرا (در دلها) قرار ميدهد.

﴿ ﴾٩٧ف ِانَّما ي َّس ْرنا ُه بِلِسانِك لِ ُتبشِّ ر بِ ِه ا ْل ُمتَّ ِقين وتُن ِذر بِ ِه ق ْو ًما لُّدًّا

بيگمان ما قرآن را به زبان تو آسان گردانيدیم ،تا با آن پرهيزگاران را بشارت دهى و ستيزندگان را برحذر سازی.

س ِم ْن ُهم ِّم ْن اَح ٍد اَ ْو ت ْسم ُع ل ُه ْم رِ ْك ًزا
﴿ ﴾٩٨وك ْم اَ ْهل ْكنا ق ْبل ُهم ِّمن ق ْر ٍن ه ْل تُ ِح ُّ

و چه تعداد (بى حسابى) از اقوام (بى ایمان و گنهگار) را پيش از ایشان هالک كردیم؟! آیا از ایشان احدی را

(حاال) مى بينى؟ یا آیا (حتى) صدایى از ایشان ميشنوی؟
==================================================================

( )۲۰سوره طه:
این سوره مکى و دارای ( )۱۳۵آیه است و طه (رمزی است خطاب به پيامبر اسالم) ميباشد .موضوع این
سوره همچون موضوعات سایر سوره های مکى اثبات توحيد و عقاید حق است كه در خالل یك مقدمه و دو
داستان به آن پرداخت ه شده است .در آن مقدمه حکمت نزول قرآن بيان ميشود  ،سپس داستان موسى در
سه مرحله مطرح ميگردد آن گاه مجددا ذكر اوصاف قرآن در ميان ميآید بعدا داستان آدم بيان مى شود و در
پایان هم به اقامه حجت عليه معاندان پرداخته ميشود.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١طه

ط.هـ.

﴿ ﴾٢ما اَنز ْلنا عل ْيك ا ْل ُق ْران لِتشْ ق َٰى

ما قرآن را برتو (برای آن) نازل نکردیم كه رنج بکشى.

﴿ ﴾٣اِلَّا ت ْذ ِكر ًة لِّمن يخْ ش َٰى

بلکه (آنرا) صرف بحيث پندی برای كسانيکه (از خدا) مى ترسند نازل كردیم.

السماو ِ
ات ا ْل ُعلى
﴿ ﴾٤تنزِي ًلا ِّم َّم ْن خلق ا ْلاَ ْرض و َّ

نازل شدهای است از جانب آنکه زمين و آسمانهای بلند را آفرید.

﴿ ﴾٥ال َّر ْح َٰم ُن على ا ْلع ْر ِ
ش ْاستوىَٰ

(خدای) رحمانيکه بر عرش مستولى است.

السماو ِ
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
ض وما ب ْين ُهما وما ت ْحت الثَّرىَٰ
﴿ ﴾٦ل ُه ما فِي َّ

آنچه در آسمانها و در زمين است ،و آنچه در ميان این هر دو ،و در زیر زمين است ،از آن اوست.

الس َّر واَخْ فى
﴿ ﴾٧و اِن ت ْجه ْر بِا ْلق ْو ِل فاِنَّ ُه ي ْعل ُم ِّ

اگر به آواز بلند سخن گویى ،بيگمان او پنهان و پنهانتر را ميداند.

﴿ ﴾٨اللَّ ُه لا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو ۛ ل ُه ا ْلاَ ْسماءُ ا ْل ُح ْسن َٰى

خدا ،جز او معبودی نيست .نام های نيک از آنِ اوست.

يث ُموس َٰى
﴿ ﴾٩وه ْل اَتاك ح ِد ُ

و آیا داستان موسى به تو رسيده است؟

س اَ ْو اَ ِج ُد على ال َّنارِ
﴿ ﴾١٠ا ِ ْذ راَىَٰ نا ًرا فقال لِا َ ْهلِ ِه ا ْم ُكثُوا اِنِّي ان ْس ُت نا ًرا لَّعلِّي اتِي ُكم ِّم ْنها بِقب ٍ
ُهدًى

هنگاميکه آتشى را دید ،به خانواده اش گفت « :اینجا درنگ كنيد ،من (از دور) آتشى دیدم ،شاید من به شما
پارهای از آن (آتش) بياورم ،یا بوسيلۀ آن آتش راه را بيابم» .

﴿ ﴾١١فل َّما اَتاها نُو ِدي يا ُموس َٰى

اما چون پيش آتش آمد ،نداء شد « :ای موسى! »

س طُ ًوى
﴿ ﴾١٢اِنِّي اَنا ربُّك فاخْ ل ْع ن ْعل ْيك ۛ اِنَّك بِا ْلوا ِد ا ْل ُمق َّد ِ

بيگمان كه من پروردگار تو ام ،كفش های خود را بکش ،واقعاً تو به وادی مقدس طویٰ ميباشى.

﴿ ﴾١٣واَنا اخْ ت ْرتُك ف ْاست ِم ْع لِما يُوح َٰى

من ترا (به پيامبری) برگزیده ام ،پس به آنچه به تو وحى مى شود گوش فرا ده.

الصلاة لِ ِذ ْكرِي
﴿ ﴾١٤اِنَّنِي اَنا اللَّ ُه لا اِلَٰه اِلَّا اَنا فا ْع ُب ْدنِي واَقِ ِم َّ

حقا كه من خدایم .جز من معبودی نيست .پس (تنها) مرا عبادت كن ،و نماز را برای یاد من به تمام و كمال اداء

كن.

س بِما ت ْسع َٰى
الساعة اتِي ٌة اَكا ُد اُخْ ِفيها لِ ُت ْجزىَٰ ُك ُّل ن ْف ٍ
﴿ ﴾١٥ا ِ َّن َّ

بيگمان قيامت آمدنى است .مى خواهم آنرا پنهان دارم ،تا هر كس به اساس كوشش خود پاداش داده شود.

﴿ ﴾١٦فلا ي ُص َّدنَّك ع ْنها من َّلا يُ ْؤ ِم ُن بِها واتَّبع هوا ُه فت ْردىَٰ

بنابراین ترا نباید از این امر (یعنى ایمان به قيامت) ،كسانى كه به آن ایمان ندارند و هوا و هوس خود را پيروی

ميکنند ،باز دارند .زیرا (درینصورت) نابود ميشوی.

﴿ ﴾١٧وما تِ ْلك بِي ِمينِك يا ُموس َٰى

ای موسى ،در دست راست تو چيست؟

ش بِها عل َٰى غن ِمي و لِي فِيها مار ُِب اُخْ رىَٰ
﴿ ﴾١٨قال ِهي عصاي اَتو َّكاُ عل ْيها واَ ُه ُّ

(موسى) گفت « :این عصای من است ،كه بر آن تکيه ميکنم و با آن برگهایى را برای مواشى خود فرو ميریزم ،و
از آن برایم فایده های دیگری نيز هست» .

﴿ ﴾١٩قال اَ ْل ِقها يا ُموس َٰى

(خداوند) گفت « :ای موسى ،آنرا بيفگن! »

﴿ ﴾٢٠فاَ ْلقاها ف ِاذا ِهي ح َّي ٌة ت ْسع َٰى

(موسى) آنرا افگند ،ناگهان ماری شد كه (اینسو و آنسو) مى دوید.

﴿ ﴾٢١قال ُخ ْذها ولا تخ ْف ۛ س ُن ِعيدُها ِسيرتها ا ْلاُول َٰى

(خداوند) گفت « :آنرا بگير و مترس! ما آنرا بحالت نخستين باز ميگردانيم» .

اض ُم ْم يدك اِل َٰى جن ِ
احك تخْ ُر ْج ب ْيضاء ِم ْن غ ْي ِر ُسو ٍء اي ًة اُخْ رىَٰ
﴿ ﴾٢٢و ْ

دست خود را به زیر بغل خود ببر ،تا سفيد (درخشان) بى عيب برآید( ،و این) معجزۀ دیگر (است).

﴿ ﴾٢٣لِ ُنرِيك ِم ْن اياتِنا ا ْل ُك ْبرى

تا به تو از نشانه های بزرگ خود نشان دهيم.

﴿ ﴾٢٤ا ْذه ْب اِل َٰى فِ ْرع ْون اِنَّ ُه طغ َٰى

بسوی فرعون برو .بيگمان او سركشى كرده است.

﴿ ﴾٢٥قال ر ِّب اشْ ر ْح لِي ص ْدرِي

موسى گفت « :پروردگارا ،سينه ام را برای من فراخ گردان! »

﴿ ﴾٢٦وي ِّس ْر لِي اَ ْمرِي

و كار مرا برای من آسان كن.

احلُ ْل ُع ْقد ًة ِّمن لِّسانِي
﴿ ﴾٢٧و ْ
و گره را از زبانم بگشای.

﴿ ﴾٢٨ي ْفق ُهوا ق ْو لِي
تا سخنم را بفهمند.

اجعل لِّي وزِي ًرا ِّم ْن اَ ْهلِي
﴿ ﴾٢٩و ْ
برای من وزیری از خاندانم قرار بده.

﴿ ﴾٣٠ها ُرون اَ ِخي
هارون ،برادر مرا.

﴿ ﴾٣١اشْ ُد ْد بِ ِه اَ ْزرِي

(و) بوسيلۀ او پشتم را قوی گردان.

﴿ ﴾٣٢واَشْ ِر ْك ُه فِي اَ ْمرِي

و او را در كار من شریک ساز.

﴿ ﴾٣٣ك ْي نُس ِّبحك كثِي ًرا
تا ترا بسيار ستایش كنيم.

﴿ ﴾٣٤ون ْذكُرك كثِي ًرا
و ترا بسيار یاد كنيم.

﴿ ﴾٣٥اِنَّك كُنت بِنا ب ِصي ًرا

بيگمان تو (همواره) بحال ما بينایى.

﴿ ﴾٣٦قال ق ْد اُو تِيت ُس ْؤلك يا ُموس َٰى

(خداوند) گفت « :ای موسى! بيگمان آنچه خواسته یى به تو داده شد» .

﴿ ﴾٣٧ولق ْد مننَّا عل ْيك م َّر ًة اُخْ رىَٰ

و بيگمان باری دیگر نيز بر تو منت نهادیم.

﴿ ﴾٣٨ا ِ ْذ اَ ْوح ْينا اِل َٰى اُ ِّمك ما يُوح َٰى

هنگاميکه به مادرت آنچه را كه الزم بود الهام كردیم.

الس ِ
﴿ ﴾٣٩اَ ِن ا ْق ِذفِي ِه فِي التَّابُ ِ
اح ِل ياْ ُخ ْذ ُه ع ُد ٌّو لِّي وع ُد ٌّو
وت فا ْق ِذفِي ِه فِي ا ْلي ِّم ف ْل ُي ْل ِق ِه ا ْلي ُّم بِ َّ
لَّ ُه ۛو َا ْلق ْي ُت عل ْيك مح َّب ًة ِّمنِّي و لِ ُت ْصنع عل َٰى ع ْينِي

كه او (یعنى موسى) را در صندوق بينداز ،و صندوق را در دریا بيفگن ،تا دریا آن را به ساحل بيفگند ،و او را

كسيکه (هم) دشمن من است و (هم) دشمن او بگيرد .و من محبتى بر تو از خود افگندم ،و تا زیر نظر من
پرورده شوی.

﴿ ﴾٤٠ا ِ ْذ ت ْم ِشي اُخْ ُتك فتقُولُ ه ْل اَ ُدلُّ ُك ْم عل َٰى من ي ْك ُفلُ ُه ۛ فرج ْعناك اِل َٰى اُ ِّمك ك ْي تق َّر ع ْي ُنها ولا
ت ْحزن ۛ وقت ْلت ن ْف ًسا فن َّج ْيناك ِمن ا ْلغ ِّم وفتنَّاك فُ ُتو ًنا ۛ فلبِ ْثت ِسنِين فِي اَ ْه ِل م ْدين ثُ َّم ِج ْئت
عل َٰى قد ٍر يا ُموس َٰى

هنگاميکه خواهرت (در نزدیک قصر فرعون) ميرفت و ميگفت « :و آیا به شما خانواده ای را نشان دهم كه این

طفل را تربيه كند؟ » پس ترا نزد مادرت باز آوردیم ،تا چشم او روشن شود و غم نخورد .سپس تو كسى را
كشتى ،و ما ترا از مشکل (آن) نجات دادیم ،و ترا به روشهای گوناگون آزمودیم .سپس تو چندین سال در ميان
اهل مَدیَن ماندی .باز تو ،ای موسى ،به اینجا طوریکه مقرر شده بود آمدی.

اصطن ْعتُك لِن ْف ِسي
﴿ ﴾٤١و ْ

و من ترا برای (خدمت) خودم ساختم.

﴿ ﴾٤٢ا ْذه ْب اَنت واَ ُخوك بِاياتِي ولا تنِيا فِي ِذ ْكرِي

(گفتم « ):برو ،تو و برادرت با نشانه های من ،و در یاد من سُستى مکنيد» .

﴿ ﴾٤٣ا ْذهبا اِل َٰى فِ ْرع ْون اِنَّ ُه طغ َٰى

بسوی فرعون بروید كه او واقعاً سركشى كرده است.

﴿ ﴾٤٤فقُولا ل ُه ق ْو ًلا لَّ ِّي ًنا لَّعلَّ ُه يتذ َّك ُر اَ ْو يخْ ش َٰى

ولى با او به نرمى سخن بگویيد ،شاید پند گيرد یا بترسد.

اف اَن ي ْف ُرط عل ْينا اَ ْو اَن ي ْطغ َٰى
﴿ ﴾٤٥قالا ربَّنا اِنَّنا نخ ُ

گفتند « :ای پروردگار ما ،ميترسيم كه مبادا (فرعون) بر ما تجاوز نماید یا سركشى كند» .

﴿ ﴾٤٦قال لا تخافا ۛ اِنَّنِي مع ُكما اَ ْسم ُع واَرىَٰ

(خداوند) گفت « :مترسيد! بيگمان من با شمایم( .همه چيز را) مى شنوم و مى بينم» .

﴿ ﴾٤٧فاْتِيا ُه فقُولا اِنَّا ر ُسولا ربِّك فاَ ْر ِس ْل معنا بنِي ا ِ ْسراُِيل ولا تُع ِّذ ْب ُه ْم ۛ ق ْد ِج ْئناك بِاي ٍة ِّمن
السلا ُم عل َٰى منِ اتَّبع ا ْل ُهدىَٰ
َّربِّك ۛ و َّ

«پيش او بروید و بگویيد « :حقا كه ما فرستادگان پروردگار تو هستيم .بنى اسرائيل را با ما بفرست ،و ایشانرا
عذاب مکن .بيگمان با نشانه ای از پروردگارت بسوی تو آمده ایم .و سالم بر كسيکه از راه راست پيروی كرد» .

﴿ ﴾٤٨اِنَّا ق ْد اُ ِ
وحي اِل ْينا اَ َّن ا ْلعذاب عل َٰى من ك َّذب وتولَّ َٰى

بيگمان بما وحى شده است كه عذاب بر كسى (تطبيق شدنى) است كه (حق را) تکذیب كند و (از آن) رو

گرداند.

﴿ ﴾٤٩قال فمن َّربُّ ُكما يا ُموس َٰى

(فرعون) گفت « :پس كيست پروردگار شما؟ ای موسى! »

﴿ ﴾٥٠قال ربُّنا الَّ ِذي اَ ْعط َٰى ُك َّل ش ْي ٍء خ ْلق ُه ثُ َّم هدىَٰ

گفت « :پروردگار ما ذاتى است كه به هر چيز (الزمۀ) آفرینش آنرا داد ،و سپس (او را) رهنمایى كرد» .

﴿ ﴾٥١قال فما بالُ ا ْل ُق ُر ِ
ون ا ْلاُول َٰى

(فرعون) گفت « :پس آیا سرنوشت پيشينيان چه خواهد بود؟ »

﴿ ﴾٥٢قال ِع ْل ُمها ِعند ربِّي فِي ِكت ٍ
اب ۛ َّلا ي ِض ُّل ربِّي ولا ينسى

(موسى) گفت « :علم آن نزد پروردگار در كتابى ثبت (شده) است .پروردگار من نه غلط مى كند و نه هم
فراموش مى نماید» .

السما ِء ما ًء فاَخْ ر ْجنا بِ ِه
﴿ ﴾٥٣الَّ ِذي جعل ل ُك ُم ا ْلاَ ْرض م ْهدًا وسلك ل ُك ْم فِيها ُس ُب ًلا واَنزل ِمن َّ
اجا ِّمن نَّب ٍ
ات ش َّت َٰى
اَ ْزو ً

ذاتى كه زمين را برای شما محل آسایش گردانيد ،و برای شما در آن راههایى كشيده ،و از آسمان آب فرو

ریخت ،كه به (وسيلۀ) آن جوره هایى از رویيدنى های گوناگون را برآوردیم.

﴿ُ ﴾٥٤كلُوا وا ْرع ْوا اَنْعام ُك ْم ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ٍ
ات لِّاُولِي ال ُّنه َٰى

(ازینها) بخورید و مواشى خویش را بچرانيد .بيگمان درین نشانه هایى است برای صاحبان خرد.

﴿ِ ﴾٥٥م ْنها خل ْقنا ُك ْم وفِيها نُ ِعي ُد ُك ْم و ِم ْنها نُخْ ِر ُج ُك ْم تار ًة اُخْ رىَٰ

از خاک شما را آفریدیم ،و در آن شما را برميگردانيم .و از آن بارِ دیگر شما را بيرون مى آوریم.

﴿ ﴾٥٦ولق ْد اَر ْينا ُه اياتِنا ُكلَّها فك َّذب واَب َٰى

و بيگمان به فرعون همۀ نشانه های خود را نمایاندیم ،اما او (آنها را) تکذیب كرد ،و (از پذیرش آن) سر باز زد.

﴿ ﴾٥٧قال اَ ِج ْئتنا لِ ُتخْ رِجنا ِم ْن اَ ْر ِضنا بِ ِس ْحرِك يا ُموس َٰى

(فرعون) گفت « :ای موسى ،آیا آمده یى تا با جادوی خویش ما را از سرزمين ما بيرون كنى؟ »

اجع ْل ب ْيننا وب ْينك م ْو ِعدًا لَّا نُخْ لِ ُف ُه ن ْح ُن ولا اَنت مكانًا ُس ًوى
﴿ ﴾٥٨فلناْتِينَّك بِ ِس ْح ٍر ِّم ْثلِ ِه ف ْ

ما (نيز) واقعاً جادویى هم مانند آن خواهيم آورد .پس ميان ما و خود وعده ای بگذار ،كه نه ما از آن تخلف ورزیم

و نه (هم) تو .در ميدانى هموار» .

اس ُض ًحى
﴿ ﴾٥٩قال م ْو ِع ُد ُك ْم ي ْو ُم ال ِّزين ِة واَن ُي ْحشر ال َّن ُ

(موسى) گفت « :وعده گاه شما در روز زینت (یعنى عيد) است ،و مردم در هنگام چاشت جمع شوند» .

﴿ ﴾٦٠فتولَّ َٰى فِ ْرع ْو ُن فجمع ك ْيد ُه ثُ َّم اَت َٰى

آنگاه فرعون رفت و طرح خویش را ریخت و باز آمد.

﴿ ﴾٦١قال ل ُهم ُّموس َٰى و ْيل ُك ْم لا ت ْفت ُروا على اللَّ ِه ك ِذ ًبا ف ُي ْس ِحت ُكم بِعذ ٍ
اب ۛ وق ْد خاب منِ ا ْفترىَٰ
موسى به ایشان گفت « :وای بر شما ،بر خدا دروغى را برمبندید .پس شما را به وسيلۀ عذابى محو كند .و
شکست از آن كسى است كه (بر خدا) دروغ بربست» .

﴿ ﴾٦٢فتناز ُعوا اَ ْمر ُهم ب ْين ُه ْم واَس ُّروا ال َّن ْجوىَٰ

ایشان با یکدیگر (در) امر خویش منازعه كردند ،و این راز و نياز خود را پنهان نگه داشتند.

﴿ ﴾٦٣قالُوا ا ِ ْن َٰهذ ِان لس ِ
احر ِان يُرِيد ِان اَن يُخْ رِجاكُم ِّم ْن اَ ْر ِض ُكم بِ ِس ْح ِر ِهما وي ْذهبا بِطرِيقتِ ُك ُم
ا ْل ُم ْثل َٰى

ایشان گفتند « :واقعاً این دو تن جادوگرانى اند كه ميخواهند با جادوی خویش شما را از ملک شما بيرون سازند،
و آیين ستودۀ شما را از بين ببرند» .

﴿ ﴾٦٤فاَ ْج ِم ُعوا ك ْيد ُك ْم ثُ َّم ا ُْتُوا صفًّا ۛ وق ْد اَ ْفلح ا ْلي ْوم منِ ْاست ْعل َٰى

پس طرح خویش را همآهنگ سازید ،و آنگاه صف (خویش) را فشرده نمایيد ،و امروز كاميابى از آن كسى است
كه برتری خویش را ثابت سازد.

﴿ ﴾٦٥قالُوا يا ُموس َٰى ا ِ َّما اَن تُ ْل ِقي و ا ِ َّما اَن نَّ ُكون اَ َّول م ْن اَ ْلق َٰى

گفتند « :ای موسى ،یا اینست كه تو (عصای خویش را) مى افگنى ،یا ما خواهيم بود كسانى كه اول مى افگنند؟

»

﴿ ﴾٦٦قال ب ْل اَ ْل ُقوا ۛ ف ِاذا ِحبالُ ُه ْم و ِع ِص ُّي ُه ْم ُيخ َّي ُل اِل ْي ِه ِمن ِس ْح ِر ِه ْم اَنَّها ت ْسع َٰى

(موسى) گفت « :بلکه شما بيفگنيد » .پس ناگهان ریسمانها و عصاهای ایشان به سبب جادوی شان به خيال وی
آورد كه به سرعت حركت مى كنند.

﴿ ﴾٦٧فاَ ْوجس فِي ن ْف ِس ِه ِخيف ًة ُّموس َٰى

پس موسى ترسى خفيف در دل خویش احساس كرد.

﴿ ﴾٦٨قُ ْلنا لا تخ ْف اِنَّك اَنت ا ْلا َ ْعل َٰى

گفتيم « :مترس ،بيگمان تو (بر ایشان) برتری» .

الس ِ
﴿ ﴾٦٩واَ ْلقِ ما فِي ي ِمينِك ت ْلق ْف ما صن ُعوا ۛ اِنَّما صن ُعوا ك ْي ُد س ِ
اح ُر ح ْي ُث
اح ٍر ۛ ولا ُي ْفلِ ُح َّ
اَت َٰى

و چيزی را كه در دست راست تو است بيفگن ،تا آنچه را (ساحران) ساخته اند ببلعد .بيگمان آنچه را ساخته اند

(صرف) فریب جادوگر است .جادوگر به هرجایيکه بياید رستگار نمى شود.

السحر ُة ُس َّجدًا قالُوا امنَّا بِر ِّب ها ُرون و ُموس َٰى
﴿ ﴾٧٠فاُ ْل ِقي َّ

درین حال جادوگران به سجده افتاده گفتند « :به پروردگار هارون و موسى ایمان آوردیم» .

الس ْحر ۛ فلاُقطِّع َّن اَ ْي ِدي ُك ْم
﴿ ﴾٧١قال امن ُت ْم ل ُه ق ْبل اَ ْن اذن ل ُك ْم ۛ اِنَّ ُه لكبِي ُر ُك ُم الَّ ِذي علَّم ُك ُم ِّ
واَ ْر ُجل ُكم ِّم ْن ِخل ٍ
اف ولاُصلِّبنَّ ُك ْم فِي ُج ُذو ِع النَّخْ ِل ولت ْعل ُم َّن اَيُّنا اَش ُّد عذا ًبا واَ ْبق َٰى
(فرعون) گفت « :آیا پيش ازینکه به شما اجازه بدهم به او ایمان آوردید؟! یقيناً او بزرگ شما است كه به شما

جادو آموخته است .پس بيگمان من دستها و پاهای شما را از جانب مخالف (یکدیگر) مى بُرَم .و شما را بر تنۀ
درختان خرما به دار ميزنم ،تا بطور یقين بدانيد كه مجازات كدام یک ما سخت تر و بادوام تر است» .

﴿ ﴾٧٢قالُوا لن ن ُّْؤ ثِرك عل َٰى ما جاءنا ِمن ا ْلب ِّين ِ
ض ۛ اِنَّما
ض ما اَنت قا ٍ
ات والَّ ِذي فطرنا ۛ فا ْق ِ
ت ْق ِضي َٰه ِذ ِه ا ْلحياة ال ُّدنْيا

گفتند « :ترا هرگز بر نشانه های روشنى كه به ما آمده است و كسيکه ما را آفریده است بر نمى گزینم .پس هر
چه ميخواهى دستور ده .بيگمان تو صرف به زندگى این دنيای ما خاتمه ميدهى» .

الس ْح ِر ۛ واللَّ ُه خ ْي ٌر واَ ْبق َٰى
﴿ ﴾٧٣اِنَّا امنَّا بِربِّنا لِي ْغ ِفر لنا خطايانا وما اَكْر ْهتنا عل ْي ِه ِمن ِّ

ما واقعاً به پروردگار خویش ایمان آوردیم ،تا گناهان و چيزی را از جادوگریى كه ما را بدان مجبور ساختى
ببخشد .و خداوند بهتر و ماندگارتر است.

وت فِيها ولا ي ْحي َٰى
﴿ ﴾٧٤اِنَّ ُه من ياْ ِت ربَّ ُه ُم ْج ِر ًما فاِ َّن ل ُه جهنَّم لا ي ُم ُ

یقيناً كسيکه در نزد پروردگارش (بحيث) گنهکار بياید ،برای او دوزخ است ،در آن نه مى ميرد و نه (هم) زنده
مى ماند.

الصالِح ِ
ات ا ْل ُعل َٰى
ات فاُولَٰئِك ل ُه ُم الدَّرج ُ
﴿ ﴾٧٥ومن ياْتِ ِه ُم ْؤ ِم ًنا ق ْد ع ِمل َّ

و كسيکه نزد او (بحيث) مؤمن بياید ،كه اعمال شایسته كرده باشد ،پس برای ایشان درجات بلند است.

ات عد ٍْن ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر خالِ ِدين فِيها ۛ و َٰذلِك جزاءُ من تزك ََّٰى
﴿ ﴾٧٦جنَّ ُ

بهشت های هميشگى (كه) در زیر (درختان) آنها جویبارها در جریان است .در آنجا جاودانه بسر مى برند .اینست

پاداش كسيکه خود را پاک ساخت.

اف دركًا
﴿ ﴾٧٧ولق ْد اَ ْوح ْينا اِل َٰى ُموس َٰى اَ ْن اَ ْس ِر بِ ِعبا ِدي ف ْ
اضر ِْب ل ُه ْم طرِيقًا فِي ا ْلب ْح ِر يب ًسا لَّا تخ ُ
ولا تخْ ش َٰى

و بيگمان ما به موسى وحى كردیم كه شبانگاه بندگانم را ببر ،و برای شان راه خشکى را در (دل) دریا بشگاف .نه

از گرفتار شدن (توسط فرعون) بترس ،و نه (هم) از غرق شدن در دریا.

﴿ ﴾٧٨فاَتْبع ُه ْم فِ ْرع ْو ُن بِ ُجنُو ِد ِه فغ ِشي ُهم ِّمن ا ْلي ِّم ما غ ِشي ُه ْم

درین حال فرعون ایشانرا با لشکریان خویش دنبال كرد ،پس دریا آنها را فرو گرفت و كامالً پوشانيد.

﴿ ﴾٧٩واَض َّل فِ ْرع ْو ُن ق ْوم ُه وما هدىَٰ

(آری) فرعون قومش را گمراه كرد و رهياب نگردانيد.

﴿ ﴾٨٠يا بنِي ا ِ ْسراُِيل ق ْد اَنج ْيناكُم ِّم ْن ع ُد ِّو ُك ْم وواع ْدنا ُك ْم جانِب ال ُّطورِ ا ْلاَ ْيمن ون َّز ْلنا عل ْي ُك ُم
الس ْلوىَٰ
ا ْلم َّن و َّ

ای بنى اسرائيل ،حقا كه شما را از (شر) دشمنان شما نجات دادیم ،و با شما در سمت راست كوه طور { }۱وعده

گذاشتيم ،و به شما من و سلویٰ فرو فرستادیم.
{ }۱سينا ؛

﴿ُ ﴾٨١كلُوا ِمن ط ِّيب ِ
ات ما رز ْقنا ُك ْم ولا ت ْطغ ْوا فِي ِه في ِح َّل عل ْي ُك ْم غضبِي ۛ ومن ي ْحلِ ْل عل ْي ِه غضبِي
فق ْد هوىَٰ

(و گفتيم « ):از چيزهای پاكيزه ای كه برای شما روزی گردانيده ایم بخورید ،ولى در (استفاده از) آن افراط
نکنيد ،تا مبادا خشم من بر شما فرود آید .و بر كسيکه خشم من فرود آید ،واقعاً هالک ميشود» .

﴿ ﴾٨٢و اِنِّي لغفَّا ٌر لِّمن تاب وامن وع ِمل صالِ ًحا ثُ َّم ا ْهتدىَٰ

اما بيگمان كه من كسى را ،كه توبه كرد ،ایمان آورد ،عمل شایسته انجام داد و آنگاه رهياب شد ،آمرزنده ام.

﴿ ﴾٨٣وما اَ ْعجلك عن ق ْو ِمك يا ُموس َٰى

(گفتيم « ):ای موسى ،چه چيز ترا بر آن داشت تا از قومت پيشى گيری؟ »

﴿ ﴾٨٤قال ُه ْم اُولا ِء عل َٰى اَثرِي وع ِج ْل ُت اِل ْيك ر ِّب لِت ْرض َٰى

(موسى) گفت « :هم ایشان در پى من روانند .و من بسوی تو شتافتم ،ای پروردگارم ،تا (از من) خوشنود شوی» .

الس ِامر ُِّي
﴿ ﴾٨٥قال ف ِانَّا ق ْد فتنَّا ق ْومك ِمن ب ْع ِدك واَضلَّ ُه ُم َّ

(خداوند) گفت « :ما بعد از تو قوم ترا به آزمایش مبتال ساختيم ،و سامری ایشانرا گمراه كرد» .

﴿ ﴾٨٦فرجع ُموس َٰى اِل َٰى ق ْو ِم ِه غ ْضبان اَ ِسفًا ۛ قال يا ق ْو ِم اَل ْم ي ِع ْد ُك ْم ربُّ ُك ْم و ْعدًا حس ًنا ۛ اَفطال
عل ْي ُك ُم ا ْلع ْه ُد اَ ْم اَردتُّ ْم اَن ي ِح َّل عل ْي ُك ْم غض ٌب ِّمن َّربِّ ُك ْم فاَخْ ل ْف ُتم َّم ْو ِع ِدي
پس موسى خشمگين و افسوس كنان بسوی قوم خویش باز گشت ،و گفت « :ای قوم من ،آیا پروردگار شما به
شما وعدۀ نيکى نکرده بود؟ پس آیا این دوره بر شما طوالنى شد؟ یا خواستيد بر شما خشمى از پروردگار شما
فرود آید كه شما عهد (خود) را با من نادیده گرفتيد؟ »

﴿ ﴾٨٧قالُوا ما اَخْ ل ْفنا م ْو ِعدك بِم ْل ِكنا ول َٰ ِكنَّا ُح ِّم ْلنا اَ ْوزا ًرا ِّمن زِين ِة ا ْلق ْومِ فقذ ْفناها فك َٰذلِك اَ ْلقى
الس ِامر ُِّي
َّ

گفتند « :ما به اختيار خود عهد ترا نادیده نگرفتيم ،مگر بار سنگينى را از زیور قوم (فرعون) برداشته بودیم ،آنها
را (به یکسو) انداختيم » .سامری اینچنين القاء كرد.

﴿ ﴾٨٨فاَخْ رج ل ُه ْم ِع ْج ًلا جسدًا لَّ ُه ُخوا ٌر فقالُوا َٰهذا اِل َٰ ُه ُك ْم و اِل َٰ ُه ُموس َٰى فن ِسي

و به این ترتيب برای ایشان گوساله ای را بيرون آورد ،جسدی را كه (همچون گاو) همبع ميکشيد .درین حال

گفتند « :این است معبود شما و معبود موسى » .و به این ترتيب او فراموش كرده است.

﴿ ﴾٨٩اَفلا ير ْون اَلَّا ي ْر ِج ُع اِل ْي ِه ْم ق ْو ًلا ولا ي ْملِ ُك ل ُه ْم ض ًّرا ولا ن ْف ًعا

آیا نمى بينند كه (آن گوساله) سخنى را به ایشان جواب داده نمى توانست ،و توان رساندن زیان و سودی را به

ایشان نداشت؟

﴿ ﴾٩٠ولق ْد قال ل ُه ْم ها ُرو ُن ِمن ق ْب ُل يا ق ْو ِم اِنَّما فُتِن ُتم بِ ِه ۛ و ا ِ َّن ربَّ ُك ُم ال َّر ْح َٰم ُن فاتَّبِ ُعو نِي واَ ِطي ُعوا
اَ ْمرِي

و بيگمان هارون به ایشان گفته بود « :ای قوم من ،شما درین (كار) مورد آزمایش قرار گرفتيد .و حقا كه
پروردگار شما بسيار مهربان است .پس مرا پيروی كنيد ،و فرمان مرا بپذیرید» .

﴿ ﴾٩١قالُوا لن نَّ ْبرح عل ْي ِه عا ِك ِفين حتَّ َٰى ي ْر ِجع اِل ْينا ُموس َٰى

گفتند « :بگونۀ پيوسته به (پرستش) آن دوام ميدهيم ،و مجاور آن مى باشيم ،تا آنکه موسى بسوی ما باز گردد.

»

﴿ ﴾٩٢قال يا ها ُرو ُن ما منعك ا ِ ْذ راَ ْيت ُه ْم ضلُّوا

(موسى) گفت « :ای هارون ،چه چيز ترا از پيروی من بازداشت چون ایشانرا دیدی كه گمراه شدند؟ »

﴿ ﴾٩٣اَلَّا تتَّبِعنِ ۛ اَفعص ْيت اَ ْمرِي
آیا از فرمان من رو برتافتى؟

يت اَن تقُول ف َّر ْقت ب ْين بنِي ا ِ ْسراُِيل
﴿ ﴾٩٤قال يا ا ْبن اُ َّم لا تاْ ُخ ْذ بِلِ ْحيتِي ولا بِراْ ِسي ۛ اِنِّي خ ِش ُ
ول ْم ت ْرق ُْب ق ْو لِي
(هارون) گفت « :ای پسر مادر من ،نه ریشم را بگير و نه (موی) سرم را .بيگمان من ترسيدم مبادا بگویى "ميان
بنى اسرائيل تفرقه انداختى ،و به حرفم نکردی» ".

﴿ ﴾٩٥قال فما خ ْط ُبك يا س ِامر ُِّي

(موسى) گفت « :مشکل بزرگ تو چه بود ،ای سامری؟ »

﴿ ﴾٩٦قال ب ُص ْر ُت بِما ل ْم ي ْب ُص ُروا بِ ِه فقب ْض ُت ق ْبض ًة ِّم ْن اَث ِر ال َّر ُس ِ
ول فنب ْذتُها وك َٰذلِك س َّول ْت لِي
ن ْف ِسي

(سامری) گفت « :من چيزی را دیدم كه دیگران آنرا ندیدند .پس مشتى (از خاک) از پَل پای رسول گرفتم ،و
آنرا (در ميان این طالی گداخته) افگندم ،و این چنين نفسم به من (این را) جلوه داد ».

﴿ ﴾٩٧قال فا ْذه ْب فاِ َّن لك فِي ا ْلحيا ِة اَن تقُول لا ِمساس ۛ و ا ِ َّن لك م ْو ِعدًا لَّن تُخْ لف ُه ۛ وان ُظ ْر
اِل َٰى اِل َٰ ِهك الَّ ِذي ظ ْلت عل ْي ِه عا ِكفًا ۛ لَّ ُنح ِّرق َّن ُه ثُ َّم لن ِ
نسف َّن ُه فِي ا ْلي ِّم ن ْسفًا

(موسى) گفت « :پس برو برای تو در زندگى این (مجازات تعيين شده) است كه بگویى به من تماس گرفته نشود.
و بيگمان برای تو موعدی است كه از آن هرگز با تو تخلف كرده نميشود .بسوی معبود خود بنگر كه خدمت و

عبادت او را بر خود الزم گرفته بودی .واقعاً آنرا مى سوزانيم ،و سپس آنرا ریز ریز كرده (خاكسترش را) به دریا
مى پاشيم» .

﴿ ﴾٩٨اِنَّما اِل َٰ ُه ُك ُم اللَّ ُه الَّ ِذي لا اِلَٰه اِلَّا ُهو ۛ و ِسع ُك َّل ش ْي ٍء ِع ْل ًما

بدرستى كه معبود شما همان خدایى است كه جز او معبودی نيست .علم او همه چيز را فرا گرفته است.

َٰ
ُص عل ْيك ِم ْن اَنبا ِء ما ق ْد سبق ۛ وق ْد ات ْيناك ِمن لَّ ُدنَّا ِذ ْك ًرا
﴿ ﴾٩٩كذلِك نق ُّ

این چنين به تو از رویدادهای آنچه گذشته است بيان ميکنيم .و بيگمان به تو از جانب خود ذكری دادیم (یعنى

قرآن مجيد را به تو نازل كردیم).

﴿َّ ﴾١٠٠م ْن اَ ْعرض ع ْن ُه فاِنَّ ُه ي ْح ِم ُل ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ِو ْز ًرا

كسيکه از آن رو بگرداند ،بيگمان در روز قيامت گناه بزرگ را بدوش ميگيرد.

﴿ ﴾١٠١خال ِ ِدين فِي ِه ۛ وساء ل ُه ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ِح ْم ًلا

هميشه در آن مى مانند ،و چه بد است برای ایشان این باری كه در روز قيامت بدوش مى كشند؟!

الصورِ ۛ ون ْحشُ ُر ا ْل ُم ْجر ِِمين ي ْومئِ ٍذ ُز ْرقًا
﴿ ﴾١٠٢ي ْوم ُينف ُخ فِي ُّ

روزی كه در صور دميده شود ،و مجرمان را در آن روز با چشمان كبود حشر مى كنيم.

﴿ ﴾١٠٣يتخافتُون ب ْين ُه ْم اِن لَّبِ ْث ُت ْم ا ِ َّلا عشْ ًرا

بين خویش آهسته مى گویند « :درنگ نکردید (در دنيا) مگر ده (روز)» .

﴿ ﴾١٠٤ن َّْح ُن اَ ْعل ُم بِما ي ُقولُون ا ِ ْذ يقُولُ اَ ْمثلُ ُه ْم طرِيق ًة اِن لَّبِ ْث ُت ْم اِلَّا ي ْو ًما

ما به آنچه مى گویند داناتریم ،هنگاميکه بهترین شان از نظر روش مى گوید « :درنگ نکردید مگر یکروز» .

﴿ ﴾١٠٥وي ْساَلُونك عنِ ا ْل ِجب ِال ف ُق ْل ي ِ
نسفُها ربِّي ن ْسفًا

از تو در مورد كوهها مى پرسند ،بگو « :پروردگارم آنها را (از ریشه بر مى كَنَد و) بر باد ميدهد» .

﴿ ﴾١٠٦فيذ ُرها قا ًعا ص ْفصفًا

و آنرا (همچون) ميدانى صاف ميگرداند.

﴿َّ ﴾١٠٧لا ترىَٰ فِيها ِعو ًجا ولا اَ ْم ًتا

در آن هيچ پستى و بلندی را نمى بينى.

ات لِل َّر ْح َٰمنِ فلا ت ْسم ُع ا ِ َّلا ه ْم ًسا
﴿ ﴾١٠٨ي ْومئِ ٍذ ي َّتبِ ُعون الد َِّاعي لا ِعوج ل ُه ۛ وخشع ِت ا ْلاَ ْصو ُ
در آن روز (همگان) دعوتگر (الهى) را پيروی ميکنند ،و از آن هيچ انحرافى بعمل نمى آید .آوازها (از ترس

خدای) رحمٰن پخش ميشوند ،و تو جز آوازی بسيار آهسته چيزی نمى شنوی.

﴿ ﴾١٠٩ي ْومئِ ٍذ َّلا تنف ُع الشَّ فاع ُة اِلَّا م ْن اَ ِذن ل ُه ال َّر ْح َٰم ُن ور ِضي ل ُه ق ْو ًلا

در آن روز شفاعت سودی ندارد ،مگر (شفاعت) كسيکه (خدای) رحمٰن به او اجازه دهد ،و از سخنش راضى باشد.

﴿ ﴾١١٠ي ْعل ُم ما ب ْين اَ ْي ِدي ِه ْم وما خ ْلف ُه ْم ولا يُ ِحي ُطون بِ ِه ِع ْل ًما

(خداوند) آنچه پيش روی و پشت سر بندگان قرار دارد( ،همه را) ميداند .ولى آنها به علم (او) اخاطه ندارند.

﴿ ﴾١١١وعن ِت ا ْل ُو ُجو ُه لِ ْلح ِّي ا ْلق ُّيومِ ۛ وق ْد خاب م ْن حمل ظُ ْل ًما

چهره ها در حضور زندۀ به خود پاینده ذليل ميشوند ،و بيگمان كسيکه مرتکب ستم گردیده ناكام و بينوا شد.

الصالِح ِ
اف ظُ ْل ًما ولا ه ْض ًما
ات و ُهو ُم ْؤ ِم ٌن فلا يخ ُ
﴿ ﴾١١٢ومن ي ْعم ْل ِمن َّ

و هر كسيکه چيزی از كارهای نيکو انجام دهد ،در حاليکه مؤمن (هم) باشد ،پس نه از ستمى مى ترسد و نه
(هم) از شکستى.

﴿ ﴾١١٣وك َٰذلِك اَنز ْلنا ُه قُ ْرانًا عر بِ ًّيا وص َّر ْفنا فِي ِه ِمن ا ْلو ِعي ِد لعلَّ ُه ْم يتَّقُون اَ ْو ُي ْح ِد ُث ل ُه ْم ِذ ْك ًرا

و این چنين ما این را قرآنى عربى نازل كردیم ،و در آن به اشکال گوناگون هوشدارهایى را آوردیم ،تا باشد كه
بترسند ،یا به ایشان مایۀ پندی شود.

﴿ ﴾١١٤فتعالى اللَّ ُه ا ْلملِ ُك ا ْلح ُّق ۛ ولا ت ْعج ْل بِا ْل ُق ْرا ِن ِمن ق ْب ِل اَن ُي ْقض َٰى اِل ْيك و ْح ُي ُه ۛ وقُل َّر ِّب
زِ ْدنِي ِع ْل ًما

پس بلند مرتبه است خدای ،پادشاه برحق .به (خواندن) قرآن پيش از آنکه وحى آن به تو تمام شود شتاب مکن،

و بگو « :پروردگارا ،بر دانشم بيفزا! »

﴿ ﴾١١٥ولق ْد ع ِه ْدنا اِل َٰى ادم ِمن ق ْب ُل فن ِسي ول ْم ن ِج ْد ل ُه ع ْز ًما

و بيگمان پيش ازین با آدم پيمان بستيم ،اما او فراموش كرد ،و ما برای او عزمى نيافتيم.

﴿ ﴾١١٦و ا ِ ْذ قُ ْلنا لِ ْلملاُِك ِة ْاس ُج ُدوا لِادم فسج ُدوا اِلَّا ا ِ ْبلِيس اَب َٰى

و چون به فرشتگان گفتيم« :آدم را سجده كنيد » ،پس (همه) سجده كردند ،مگر ابليس (كه) سر باز زد.

﴿ ﴾١١٧ف ُق ْلنا يا اد ُم ا ِ َّن َٰهذا ع ُد ٌّو لَّك و لِز ْو ِجك فلا يُخْ رِجنَّ ُكما ِمن ا ْلجنَّ ِة فتشْ ق َٰى

آنگاه گفتيم « :ای آدم ،این واقعاً دشمن تو و همسر تو است ،بنابرآن (باید) شما را از جنب بيرون نکند كه
بدبخت مى شوی» .

﴿ ﴾١١٨ا ِ َّن لك اَلَّا ت ُجوع فِيها ولا ت ْعرىَٰ

برای تو (در آنجا ساز و برگى) هست ،كه گرسنه و برهنه نمى مانى.

﴿ ﴾١١٩واَنَّك لا ت ْظماُ فِيها ولا ت ْضح َٰى

و نه (هم) در آن تشنه مى مانى ،و نه هم از گرمى آفتاب رنجى مى بری.

﴿ ﴾١٢٠فو ْسوس اِل ْي ِه الشَّ ْيطا ُن قال يا اد ُم ه ْل اَ ُدلُّك عل َٰى شجر ِة ا ْل ُخ ْل ِد و ُم ْل ٍك لَّا ي ْبل َٰى

ولى شيطان به او وسوسه كرد (و) گفت « :ای آدم ،آیا ترا بسوی درخت جاودانى (یعنى عمر جاودانى) و ملکى
كه فنا ناپذیر است رهنمایى كنم؟ »

﴿ ﴾١٢١فاَكلا ِم ْنها فبد ْت ل ُهما س ْواتُ ُهما وط ِفقا يخْ ِصف ِان عل ْي ِهما ِمن ور ِق ا ْلجنَّ ِة ۛ وعص َٰى اد ُم
ربَّ ُه فغوىَٰ

سرانجام هر دو از آن درخت خوردند ،پس شرمگاه ایشان برای شان ظاهر شد ،و ازین رو (به ناچار) به چسپاندن

برگهای (درختان) بهشت بر خویشتن آغاز كردند( .بدین ترتيب) آدم پروردگارش را نافرمانى كرد ،و راه خود را
نيافت.

اجتبا ُه ربُّ ُه فتاب عل ْي ِه وهدىَٰ
﴿ ﴾١٢٢ثُ َّم ْ

سپس پروردگارش او را برگزید ،پس توبه اش را پذیرفت ،و به این ترتيب (او) راه (خود) را بازیافت.

ض ع ُد ٌّو ۛ ف ِا َّما ياْتِي َّن ُكم ِّمنِّي ُهدًى فمنِ اتَّبع ُهداي
﴿ ﴾١٢٣قال ا ْهبِطا ِم ْنها ج ِمي ًعا ۛ ب ْع ُض ُك ْم لِب ْع ٍ
فلا ي ِض ُّل ولا يشْ ق َٰى

خداوند گفت « :هر دوی شما با هم ازینجا فرود آیيد ،در حاليکه بعضى شما دشمن بعضى دیگرید .پس چون
بشما از جانب من هدایتى آمد ،هركه هدایتم را پيروی كند ،پس نه گمراه ميشود و نه (هم) بدبخت» .

﴿ ﴾١٢٤وم ْن اَ ْعرض عن ِذ ْكرِي ف ِا َّن ل ُه م ِعيش ًة ضن ًكا ون ْحشُ ُر ُه ي ْوم ا ْل ِقيام ِة اَ ْعم َٰى

اما هركه از یاد من رو بگرداند ،پس بيگمان برای او زندگى تنگى است ،و ما او را در روز قيامت نابينا حشر مى

كنيم.

ُنت ب ِصي ًرا
﴿ ﴾١٢٥قال ر ِّب لِم حش ْرتنِي اَ ْعم َٰى وق ْد ك ُ

ميگوید « :ای پروردگار (من) ،چرا مرا نابينا حشر كردی حاالنکه (پيش ازین) بينا بودم؟ »

﴿ ﴾١٢٦قال ك َٰذلِك اَت ْتك اياتُنا فن ِسيتها ۛ وك َٰذلِك ا ْلي ْوم تُنس َٰى

(خداوند) ميگوید « :از آنجایيکه آیات من به تو آمد (و) تو آنها را نادیده گرفتى ،اینک تو هم امروز نادیده گرفته
ميشوی (یعنى چيزی را نمى بينى)» .

﴿ ﴾١٢٧وك َٰذلِك ن ْجزِي م ْن اَ ْسرف ول ْم يُ ْؤ ِمن بِاي ِ
اب ا ْلا ِخر ِة اَش ُّد واَ ْبق َٰى
ات ربِّ ِه ۛ ولعذ ُ

و بدین ترتيب كسى را كه از حد گذشت و به آیات پروردگارش ایمان نياورد جزا ميدهم .و عذاب آخرت ،ای بسا،

كه دردناكتر و پایدارتر است!

ون ي ْمشُ ون فِي مسا ِكنِ ِه ْم ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ٍ
﴿ ﴾١٢٨اَفل ْم ي ْه ِد ل ُه ْم ك ْم اَ ْهل ْكنا ق ْبل ُهم ِّمن ا ْل ُق ُر ِ
ات
لِّاُولِي النُّه َٰى

آیا برای رهيابى ایشان این كافى نيست كه چه تعداد نسل هایى را هالک گردانيدیم كه (اكنون) ایشان در منازل
(ویران شدۀ) آنان گشت و گذار ميکنند؟ بيگمان درین برای صاحبان عقل نشانه هایى است.

﴿ ﴾١٢٩ول ْولا كلِم ٌة سبق ْت ِمن َّربِّك لكان لِزا ًما واَج ٌل ُّمس ًّمى

اگر حکم مقرر شده از جانب پروردگار تو و وعدۀ مقرر شده (مبنى بر اینکه عذاب بجهان آخرت موكول گردیده)
نمى بود ،حتماً باید (مجازات ایشان درین دنيا) عملى ميشد.

س وق ْبل ُغ ُرو بِها ۛ و ِم ْن انا ِء
اصبِ ْر عل َٰى ما ي ُقولُون وسبِّ ْح بِح ْم ِد ربِّك ق ْبل طُلُو ِع الشَّ ْم ِ
﴿ ﴾١٣٠ف ْ
اللَّ ْي ِل فس ِّب ْح واَ ْطراف النَّهارِ لعلَّك ت ْرض َٰى

پس در برابر آنچه ميگویند شکيبا باش ،و پروردگار خویش را (همواره) پيش از طلوع آفتاب و پيش از غروب آن

به پاكى بستای ،و در قسمتهایى از شب و در اطراف روز (نيز) به ستایش او بپرداز ،تا باشد كه خوشنود شوی.

اجا ِّم ْن ُه ْم ز ْهرة ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا لِن ْفتِن ُه ْم فِي ِه ۛ ورِ ْزقُ
﴿ ﴾١٣١ولا ت ُم َّد َّن ع ْين ْيك اِل َٰى ما م َّت ْعنا بِ ِه اَ ْزو ً
ربِّك خ ْي ٌر واَ ْبق َٰى

و به چيزهایى كه دسته ای از آنها را بهره ور ساختيم چشمان خود را مدوز( .اینها) بهرۀ زندگى این دنيا اند ،تا با
آن ایشانرا آزمایش كنيم .اما چيزی كه پروردگار تو روزی دهد (و نصيب گرداند) بهتر و پاینده تر است.

اصطبِ ْر عل ْيها ۛ لا ن ْساَلُك رِ ْزقًا ۛ ن َّْح ُن ن ْر ُزقُك ۛ وا ْلعاقِب ُة لِلتَّ ْقوىَٰ
الصلا ِة و ْ
﴿ ﴾١٣٢واْ ُم ْر اَ ْهلك بِ َّ

اهل خویش را به نماز فرا خوان و خود (نيز) به آن شکيبا باش .ما از تو روزی نمى خواهيم( ،بلکه) ما ترا روزی

مى دهيم .و عاقبت نيکو برای پرهيزگاران است.

الص ُح ِف ا ْلاُول َٰى
﴿ ﴾١٣٣وقالُوا ل ْولا ياْتِينا بِاي ٍة ِّمن َّربِّ ِه ۛ اَول ْم تاْتِ ِهم ب ِّين ُة ما فِي ُّ

مى گویند « چرا او معجزه ای از پروردگارش برای ما نمى آورد؟ » آیا برای ایشان نشانه های روشنى از كتابهای

پيشين نرسيده است؟

﴿ ﴾١٣٤ول ْو اَنَّا اَ ْهل ْكنا ُهم بِعذ ٍ
اب ِّمن ق ْبلِ ِه لقالُوا ربَّنا ل ْولا اَ ْرس ْلت اِل ْينا ر ُسو ًلا فنتَّبِع اياتِك ِمن ق ْب ِل
اَن نَّ ِذ َّل ونخْ زىَٰ

اگر ما ایشانرا قبل از این (یعنى نزول قرآن) با عذابى هالک مى كردیم ،به یقين مى گفتند « :پروردگارا ،چرا به

ما پيامبری نفرستادی تا از آیاتت پيروی ميکردیم پيش ازینکه ذليل و رسوا مى شدیم؟! »

الصر ِ
السو ِِّي ومنِ ا ْهتدىَٰ
اب ِّ
اط َّ
ص فتربَّ ُصوا ۛ فست ْعل ُمون م ْن اَ ْصح ُ
﴿ ﴾١٣٥قُ ْل ُك ٌّل ُّمتربِّ ٌ

بگو « :هر كدام (از ما و شما) در انتظار است .پس انتظار بکشيد ،و به زودی خواهيد دانست كه چه كسانى به راه
راست اند ،و چه كسانى رهياب شده اند» .

============================================================

============================================================
( )۲۱سوره اإلنبیإ:
این سوره مکى و دارای ( )۱۱۲بوده و بدان « جهت انبياء » ناميدند كه متضمن بيان جهاد و مبارزه انبيای
عظام عليه اقوام بت پرست و مشركشان است و (پيامبران) معنى ميدهد.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

س ِحسابُ ُه ْم و ُه ْم فِي غ ْفل ٍة ُّم ْعر ُِضون
﴿ ﴾١ا ْقترب لِلنَّا ِ

برای مردم حساب شان نزدیک شد ،ولى ایشان در غفلت اند( ،و از تسليم شدن به حق) روی گردان.

﴿ ﴾٢ما ياْتِي ِهم ِّمن ِذ ْك ٍر ِّمن َّربِّ ِهم ُّم ْحد ٍث ا ِ َّلا ْاستم ُعو ُه و ُه ْم ي ْلع ُبون

هر یادآوری تازه ایکه به ایشان از جانب پروردگارشان مى آید ،آنرا مى شنوند ولى به بازی مى گيرند.

الس ْحر واَن ُت ْم
﴿ ﴾٣لا ِهي ًة قُلُو ُب ُه ْم ۛ واَس ُّروا ال َّن ْجوى الَّ ِذين ظل ُموا ه ْل َٰهذا اِلَّا بش ٌر ِّم ْثلُ ُك ْم ۛ اَفتاْتُون ِّ
تُ ْب ِص ُرون
در حاليکه دلهای شان به امور بيهوده گرفتار شده است ،و ستمگاران به پنهانى (با یکدیگر) به راز و نياز پرداخته

(مى گویند) « :آیا این (پيامبر) بشری مثل شما نيست؟ آیا دیده (و دانسته) فریب سحر او را مى خورید؟ »

الس ِمي ُع ا ْلعلِي ُم
السما ِء وا ْلا َ ْر ِ
ض ۛ و ُهو َّ
﴿ ﴾٤قال ربِّي ي ْعل ُم ا ْلق ْول فِي َّ

گفت « :پرورگار من (هر) سخنى را (كه) در آسمان و زمين (گفته شود) مى داند ،و او شنوا (و) داناست» .

﴿ ﴾٥ب ْل قالُوا اَ ْضغ ُ
اث اَ ْحلا ٍم ب ِل ا ْفترا ُه ب ْل ُهو ش ِاع ٌر ف ْلياْتِنا بِاي ٍة كما اُ ْر ِسل ا ْلاَ َّولُون

بلکه ميگویند( « :آنچه را محمد آورده است) خوابهای شوریده ایست( ،و) بلکه آنرا افتری كرده ،بلکه او شاعر
است( .و اگر چنين نيست) پس برای ما معجزه ای بياورد به همانگونه ایکه پيشينيان (با آن) فرستاده شده اند» .

﴿ ﴾٦ما امن ْت ق ْبل ُهم ِّمن ق ْري ٍة اَ ْهل ْكناها ۛ اَف ُه ْم يُ ْؤ ِم ُنون

(مردم) هر سرزمينى را پيش از ایشان كه هالک ساختيم ایمان نياوردند ،آیا اینها ایمان مى آورند؟

﴿ ﴾٧وما اَ ْرس ْلنا ق ْبلك اِلَّا رِجا ًلا ن ِ
ُّوحي اِل ْي ِه ْم ۛ ف ْاساَلُوا اَ ْهل ال ِّذ ْك ِر اِن كُن ُت ْم لا ت ْعل ُمون

و پيش از تو نفرستادیم مگر مردانى را كه به ایشان وحى مى كردیم .درینصورت از مردم باخبر بپرسيد ،اگر نمى

دانيد.

﴿ ﴾٨وما جع ْلنا ُه ْم جسدًا لَّا ياْ ُكلُون ال َّطعام وما كانُوا خال ِ ِدين

و ما ایشان را جسدهایى كه طعام نمى خورند نيافریدیم ،و جاودان نبودند.

﴿ ﴾٩ثُ َّم صد ْقنا ُه ُم ا ْلو ْعد فاَنج ْينا ُه ْم ومن نَّشا ُء واَ ْهل ْكنا ا ْل ُم ْسرِفِين

و سپس وعده ای را كه به ایشان داده بودیم بجا آوردیم .پس آنها را با هر كس (دیگر) كه خواستيم نجات دادیم،
و اسراف كنندگان را هالک ساختيم.

﴿ ﴾١٠لق ْد اَنز ْلنا اِل ْي ُك ْم ِكتا ًبا فِي ِه ِذ ْك ُر ُك ْم ۛ اَفلا ت ْع ِقلُون

بيگمان به شما كتابى فرستادیم كه در آن عزت شما است ،آیا نميدانيد؟

﴿ ﴾١١وك ْم قص ْمنا ِمن ق ْري ٍة كان ْت ظالِم ًة واَنشاْنا ب ْعدها ق ْو ًما اخرِين

چه سرزمينهایى را كه (مردم آن) ستمگار بودند در هم شکستيم ،و بعد از ایشان گروهى دیگر را آفریدیم.

﴿ ﴾١٢فل َّما اَح ُّسوا باْسنا اِذا ُهم ِّم ْنها ي ْرك ُُضون

ولى چون عذاب ما را احساس كردند ،در دم از آن گریختند.

﴿ ﴾١٣لا ت ْرك ُُضوا وا ْر ِج ُعوا اِل َٰى ما اُ ْت ِر ْف ُت ْم فِي ِه ومسا ِكنِ ُك ْم لعلَّ ُك ْم تُ ْساَلُون

نگریزید ،به همان جای آسوده حالى كه داشتيد و به خانهای خویش برگردید ،تا باشد كه سوال كرده شوید.

﴿ ﴾١٤قالُوا يا و ْيلنا اِنَّا ُكنَّا ظالِ ِمين

گفتند « :ای وای به حال ما ،واقعاً كه ما ستمگار بودیم» .

﴿ ﴾١٥فما زالت تِّ ْلك د ْعوا ُه ْم حتَّ َٰى جع ْلنا ُه ْم ح ِصيدًا خ ِام ِدين

و هميشه این دعوای شان بود ،تا اینکه آنها را دَرَو (یعنى ریشه كن) كردیم و خاموش ساختيم.

السماء وا ْلاَ ْرض وما ب ْين ُهما ل ِ
اع ِبين
﴿ ﴾١٦وما خل ْقنا َّ

و ما آسمان و زمين را و آنچه را در ميان آنهاست برای بازی نيافریدیم.

﴿ ﴾١٧ل ْو اَر ْدنا اَن نَّ َّت ِخذ ل ْه ًوا لَّاتَّخ ْذنا ُه ِمن لَّ ُدنَّا اِن ُكنَّا ف ِاع ِلين

اگر مى خواستيم كه بازیچه ای بگيریم ،بيگمان بازیچه ای مناسب به شأن خویش بر مى گزیدیم ،اگر (چنين)
ميکردیم.

﴿ ﴾١٨ب ْل ن ْق ِذ ُف بِا ْلح ِّق على ا ْلب ِاط ِل فيدْم ُغ ُه ف ِاذا ُهو زا ِه ٌق ۛ ول ُك ُم ا ْلو ْي ُل ِم َّما ت ِصفُون

بلکه ما حق را بر سر باطل مى كوبيم( ،حق) باطل را نابود مى سازد ،و به این ترتيب باطل تباه شدنيست( .ولى)
وای به شما ،ازین توصيف (نادرستى) كه مى كنيد.

السماو ِ
ض ۛ وم ْن ِعند ُه لا ي ْست ْكبِ ُرون ع ْن ِعبادتِ ِه ولا ي ْست ْح ِس ُرون
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٩ول ُه من فِي َّ

و از آنِ او هستند همه كسانى كه در آسمانها و زمين اند ،و آنانيکه نزد او هستند از پرستش او سركشى نمى
كنند ،و نه (هم) خسته ميشوند.

﴿ ﴾٢٠يُس ِّب ُحون اللَّ ْيل والنَّهار لا ي ْف ُت ُرون

شب و روز تسبيح مى گویند و هرگز سستى نمى ورزند.

ض ُه ْم ُي ِ
نش ُرون
﴿ ﴾٢١اَ ِم اتَّخ ُذوا الِه ًة ِّمن ا ْلاَ ْر ِ

(یا) آیا ایشان معبودانى گرفتند كه ميتوانند از زمين موجودات را (زنده و) پراگنده كنند؟

ش ع َّما ي ِصفُون
﴿ ﴾٢٢ل ْو كان فِي ِهما الِه ٌة اِلَّا اللَّ ُه لفسدتا ۛ ف ُس ْبحان اللَّ ِه ر ِّب ا ْلع ْر ِ

اگر درین (زمين و آسمان) ها معبودانى جز خداوند (یکتا) مى بودند ،بيگمان نظام (زمين و نظام آسمان) هر دو
بهم ميخورد .پس منزه است خدای ،پروردگارِ عرش ،از آنچه (او را به آن) وصف مى كنند.

﴿ ﴾٢٣لا ُي ْساَلُ ع َّما ي ْفع ُل و ُه ْم ُي ْساَلُون

(او) از آنچه ميکند پرسيده نميشود ،ولى ایشان بازخواست ميشوند.

﴿ ﴾٢٤اَ ِم اتَّخ ُذوا ِمن ُدو نِ ِه الِه ًة ۛ قُ ْل هاتُوا بُ ْرهان ُك ْم ۛ َٰهذا ِذ ْك ُر من َّم ِعي و ِذ ْك ُر من ق ْبلِي ۛ ب ْل
اَكْث ُر ُه ْم لا ي ْعل ُمون ا ْلح َّق ۛ ف ُهم ُّم ْعر ُِضون

آیا جز او معبودانى دیگر برگزیدند؟ بگو « :دليل خویشرا بياورید .اینست پيام كسانى كه با من هستند ،و پيام

آنانيکه پيش از من بودند » .اما اكثر ایشان (سخن) حق را نميدانند( ،پس ایشان به این دليل از آن) گریزانند.

ول ا ِ َّلا نُ ِ
﴿ ﴾٢٥وما اَ ْرس ْلنا ِمن ق ْبلِك ِمن َّر ُس ٍ
وحي اِل ْي ِه اَنَّ ُه لا اِلَٰه ا ِ َّلا اَنا فا ْع ُبد ِ
ُون

هيچ پيامبری را پيش از تو نفرستادیم مگر اینکه به وی وحى كردیم (كه) « :نيست معبودی بجز من ،پس مرا

پرستش كنيد» .

﴿ ﴾٢٦وقالُوا اتَّخذ ال َّر ْح َٰم ُن ولدًا ۛ ُس ْبحان ُه ۛ ب ْل ِعبا ٌد ُّم ْكر ُمون

و گفتند( « :خدای) رحمٰن (برای خویش) فرزندی گرفته است » .او (ازین نسبت ها) منزه است .بلکه اینها (كه
به خدایى نسبت داده ميشوند) بندگان صاحب مکرمتى هستند.

﴿ ﴾٢٧لا ي ْسبِقُون ُه بِا ْلق ْو ِل و ُهم بِاَ ْم ِر ِه ي ْعملُون

و هرگز پيش از دستور او سخن نمى گویند ،و تنها به حکم او عمل ميکنند.

﴿ ﴾٢٨ي ْعل ُم ما ب ْين اَ ْي ِدي ِه ْم وما خ ْلف ُه ْم ولا يشْ ف ُعون اِلَّا لِمنِ ا ْرتض َٰى و ُهم ِّم ْن خشْ يتِ ِه ُمشْ ِفقُون

خداوند كارهای گذشته و آینده شانرا ميداند ،و جز برای كسى كه خدا از او راضى باشد شفاعت نمى كنند ،و از

ترس او بيمناک اند.

﴿ ﴾٢٩ومن ي ُق ْل ِم ْن ُه ْم اِنِّي اِل َٰ ٌه ِّمن ُدو نِ ِه ف َٰذلِك ن ْجزِي ِه جه َّنم ۛ ك َٰذلِك ن ْجزِي ال َّظالِ ِمين

هركه از ایشان بگوید « من جز خدا معبودم » ،پس او را به دوزخ جزاء ميدهيم ،و ستمگاران را چنين جزاء
ميدهيم.

السماو ِ
ات وا ْلا َ ْرض كانتا ر ْتقًا ففت ْقنا ُهما ۛ وجع ْلنا ِمن ا ْلما ِء ُك َّل
﴿ ﴾٣٠اَول ْم ير الَّ ِذين كف ُروا اَ َّن َّ
ش ْي ٍء ح ٍّي ۛ اَفلا ُي ْؤ ِم ُنون
آیا كافران ندیدند كه آسمان ها و زمين بهم پيوست بودند ،و ما آنها را از یکدیگر جدا كردیم ،و از آب هر چيز

زنده را ساختيم؟ آیا ایمان نمى آورند؟

اجا ُس ُب ًلا لَّعلَّ ُه ْم ي ْهتدُون
﴿ ﴾٣١وجع ْلنا فِي ا ْلاَ ْر ِ
ض رو ِاسي اَن ت ِميد بِ ِه ْم وجع ْلنا فِيها فِج ً

و بر زمين كوه ها را برقرار گردانيدیم ،تا ایشان را حركت ندهد .و در آن وادی ها (و) راههایى قرار دادیم تا باشد

كه ایشان رهياب شوند (و بجایى كه ميخواهند برسند).

السماء س ْقفًا َّم ْحفُو ًظا ۛ و ُه ْم ع ْن اياتِها ُم ْعر ُِضون
﴿ ﴾٣٢وجع ْلنا َّ
و آسمانرا سقفى محفوظ ساختيم .اما ایشان از نشانه های آن روگردانند.

﴿ ﴾٣٣و ُهو الَّ ِذي خلق اللَّ ْيل وال َّنهار والشَّ ْمس وا ْلقمر ۛ ُك ٌّل فِي فل ٍك ي ْسب ُحون
و اوست كه شب و روز و آفتاب و ماه را آفرید (كه) هر كدام در مداری شنا ميکنند.

﴿ ﴾٣٤وما جع ْلنا لِبش ٍر ِّمن ق ْبلِك ا ْل ُخ ْلد ۛ اَف ِان ِّم َّت ف ُه ُم ا ْلخالِدُون

برای هيچ بشری از تو زندگى جاودان ندادیم .پس اگر تو بميری ،آیا آنها جاودانه زندگى مى كنند؟

س ذاُِق ُة ا ْلم ْو ِت ۛ ون ْبلُوكُم بِالشَّ ِّر وا ْلخ ْي ِر فِ ْتن ًة ۛ و اِل ْينا تُ ْرج ُعون
﴿ُ ﴾٣٥ك ُّل ن ْف ٍ

هر كس چشندۀ طعم مرگ است ،و ما شما را با آزمونهای خير و شر مبتال مى سازیم ،و بسوی ما باز گردانيده

ميشوید.

﴿ ﴾٣٦و اِذا راك الَّ ِذين كف ُروا اِن ي َّت ِخ ُذونك ا ِ َّلا ُه ُز ًوا اَ َٰهذا الَّ ِذي ي ْذ ُك ُر الِهت ُك ْم و ُهم بِ ِذ ْك ِر ال َّر ْح َٰمنِ
ُه ْم كافِ ُرون
چون كافران ترا مى بينند ،ترا جز به استهزاء نمى گيرند (و مى گویند « ):آیا اینست همان كسى كه دربارۀ

خدایان شما حرف مى زند؟ » و ایشان از ذكر (خداوند) رحمٰن انکار مى ورزند.

﴿ُ ﴾٣٧خلِق ا ْل ِانسا ُن ِم ْن عج ٍل ۛ ساُرِي ُك ْم اياتِي فلا ت ْست ْع ِجلُ ِ
ون

(آری) انسان از شتابزدگى آفریده شده است .بزودی به شما نشانه های خود را نشان ميدهيم ،پس شتاب مورزید.

﴿ ﴾٣٨ويقُولُون مت َٰى َٰهذا ا ْلو ْع ُد ا ِن كُن ُت ْم صا ِدقِين

مى گویند « :چه وقت این وعده بجا مى شود ،اگر راست مى گویيد؟ »

﴿ ﴾٣٩ل ْو ي ْعل ُم الَّ ِذين كف ُروا ِحين لا ي ُكفُّون عن ُو ُجو ِه ِه ُم النَّار ولا عن ظُ ُهورِ ِه ْم ولا ُه ْم يُنص ُرون

اگر كافران آن وقت را ميدانستند كه (چون عذاب خدایى بياید) آتش را از روی خود و از پشت خویش دفع كرده
نمى توانند ،و به ایشان كمکى نميشود( ،اینقدر در جستجوی عذاب خدا نمى شدند).

﴿ ﴾٤٠ب ْل تاْتِي ِهم بغْت ًة فت ْبه ُت ُه ْم فلا ي ْست ِطي ُعون ر َّدها ولا ُه ْم ُينظ ُرون

آری (این عذاب) ناگهانى به سر وقت شان ميرسد ،و ایشان را مبهوت ميگرداند ،كه نه آنرا رد كرده مى توانند و

نه به آنها مهلتى داده ميشود.

﴿ ﴾٤١ولق ِد ْاس ُت ْهزِئ بِ ُر ُسلٍ ِّمن ق ْبلِك فحاق بِالَّ ِذين س ِخ ُروا ِم ْن ُهم َّما كانُوا بِ ِه ي ْست ْه ِزُُون

و بيگمان به پيامبران پيش از تو نيز استهزاء شده است .پس به همان (عذابى) كه آنرا استهزاء مى كردند گرفتار

شدند.

﴿ ﴾٤٢قُ ْل من ي ْكل ُؤكُم بِاللَّ ْي ِل وال َّنهارِ ِمن ال َّر ْح َٰمنِ ۛ ب ْل ُه ْم عن ِذ ْك ِر ربِّ ِهم ُّم ْعر ُِضون

بگو « :شما را كى شب و روز از (عذاب خداوند) رحمٰن نگهبانى ميکند؟ » ولى ایشان از یاد پروردگار خویش
روگردانند.

﴿ ﴾٤٣اَ ْم ل ُه ْم الِه ٌة ت ْمن ُع ُهم ِّمن ُدو نِنا ۛ لا ي ْست ِطي ُعون ن ْصر اَنف ُِس ِه ْم ولا ُهم ِّمنَّا يُ ْصح ُبون

آیا ایشان جز از ما معبودانى دارند كه ایشان را دفاع كنند؟ ایشان بخود كمک كرده نمى توانند ،و نه از جانب ما

حمایت ميشوند.

﴿ ﴾٤٤ب ْل م َّت ْعنا َٰه ُؤلا ِء واباء ُه ْم ح َّت َٰى طال عل ْي ِه ُم ا ْل ُع ُم ُر ۛ اَفلا ير ْون اَنَّا ناْتِي ا ْلا َ ْرض ننق ُُصها ِم ْن
َا ْطرافِها ۛ َاف ُه ُم ا ْلغالِ ُبون

بلکه این ما بودیم كه ایشانرا و پدران ایشانرا (از وسایل زندگى) بهره اندوز گردانيدیم ،تا اینکه عمر شان دراز شد.
آیا نمى بينند كه ما زمين را بگونه ای تصرف مى كنيم كه به تدریج از اطراف آن مى كاهيم؟ پس آیا ایشان
غالب اند (یا ما)؟

الص ُّم الدُّعاء اِذا ما يُنذ ُرون
﴿ ﴾٤٥قُ ْل اِنَّما اُن ِذ ُركُم بِا ْلو ْح ِي ۛ ولا ي ْسم ُع ُّ

بگو « :من شما را بوسيله وحى بيم ميدهم ،ولى كران آواز را نمى شنوند چون بيم داده شوند» .

﴿ ﴾٤٦ولئِن َّم َّس ْت ُه ْم ن ْفح ٌة ِّم ْن عذ ِ
اب ربِّك ليقُولُ َّن يا و ْيلنا اِنَّا ُكنَّا ظالِ ِمين

و اگر باد سوزانى از عذاب پروردگارت به ایشان برسد ،یقيناً مى گویند « :ای وای برما ،واقعاً ستمگار بودیم! »

س ش ْي ًئا ۛ و اِن كان ِم ْثقال ح َّب ٍة ِّم ْن خ ْرد ٍل
﴿ ﴾٤٧ونض ُع ا ْلموازِين ا ْل ِق ْسط لِي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة فلا تُ ْظل ُم ن ْف ٌ
اَت ْينا بِها ۛ وكف َٰى بِنا ح ِاسبِين

ترازوی عدالت را در روز قيامت (در ميان) ميگذاریم ،پس به هيچ كس ظلمى نمى شود .و اگر به وزن خردلى هم
(عملى) باشد ،آنرا (به ميدان محاسبه) مى آوریم .و ما بحيث حساب كننده بسنده ایم.

﴿ ﴾٤٨ولق ْد ات ْينا ُموس َٰى وها ُرون ا ْل ُف ْرقان و ِضيا ًء و ِذ ْك ًرا لِّ ْل ُم َّت ِقين

بدون شک ،ما به موسى و هارون فرقان { }۱و نوری و (مایۀ) پند پرهيزگاران را دادیم.
{ }۱جدا كننده حق از باطل ؛

الساع ِة ُمشْ ِفقُون
﴿ ﴾٤٩الَّ ِذين يخْ ش ْون ربَّ ُهم بِا ْلغ ْي ِب و ُهم ِّمن َّ

آنهایيکه از پروردگارشان در غيب { }۱مى ترسند ،و (نيز) ایشان از قيامت ترس دارند.

{ }۱نهان ؛

﴿ ﴾٥٠و َٰهذا ِذ ْك ٌر ُّمبار ٌك اَنز ْلنا ُه ۛ اَفاَن ُت ْم ل ُه ُم ِ
نك ُرون

و این (قرآن) پيامى است مبارک ،كه آنرا نازل كردیم .پس آیا از آن انکار ميکنيد؟

﴿ ﴾٥١ولق ْد ات ْينا ا ِ ْبرا ِهيم ُرشْ د ُه ِمن ق ْب ُل و ُك َّنا بِ ِه عالِ ِمين

و بدون شک ما به ابراهيم از پيش (وسيله) رشد او را داده بودیم ،و از (احوال او) خبر داشتيم.

﴿ ﴾٥٢ا ِ ْذ قال لِاَبِي ِه وق ْو ِم ِه ما َٰه ِذ ِه التَّماثِي ُل الَّتِي اَن ُت ْم لها عا ِكفُون

هنگاميکه به پدرش و قومش گفت « :این تمثال ها چيست كه به خدمت آن كمر بسته اید؟ »

﴿ ﴾٥٣قالُوا وجدْنا اباءنا لها عابِ ِدين
گفتند « :پدران خویشرا دیدیم كه آنها را مى پرستند» .

﴿ ﴾٥٤قال لق ْد كُن ُت ْم اَن ُت ْم وابا ُؤ ُك ْم فِي ضل ٍ
ال ُّمبِينٍ

گفت « :شما و پدران شما یقيناً در گمراهى آشکارا بوده اید» .

﴿ ﴾٥٥قالُوا اَ ِج ْئتنا بِا ْلح ِّق اَ ْم اَنت ِمن ال َّل ِ
اع ِبين

گفتند « :آیا تو به ما چيزی را كه حق است آوردی یا از (جمله) شوخى كنندگان هستى؟ »

السماو ِ
ض الَّ ِذي فطر ُه َّن واَنا عل َٰى َٰذلِ ُكم ِّمن الشَّ ا ِه ِدين
ات وا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾٥٦قال بل َّربُّ ُك ْم ر ُّب َّ

گفت « :بلکه پروردگار شما( ،همانا) پروردگار آسمانها و زمين است ،آنکه آنها را (از هيچ) آفرید .و من از گواهان
این (حقيقت) مى باشم» .

﴿ ﴾٥٧وتاللَّ ِه لا َ ِكيد َّن اَ ْصنام ُكم ب ْعد اَن تُولُّوا ُم ْدبِرِين

و به خدا سوگند كه در مورد بتهای شما ،چون از ایشان روی برگشتاندید و رفتيد ،چاره مى اندیشم» .

﴿ ﴾٥٨فجعل ُه ْم ُجذاذًا اِلَّا كبِي ًرا لَّ ُه ْم لعلَّ ُه ْم اِل ْي ِه ي ْر ِج ُعون

سرانجام (همۀ) آنها را قطعه قطعه كرد ،جز (بت) كالن آنها را .تا به آن رجوع كنند (و از آن چگونگى موضوع را

بپرسند).

﴿ ﴾٥٩قالُوا من فعل َٰهذا بِالِهتِنا اِنَّ ُه ل ِمن ال َّظالِ ِمين

گفتند « :كسيکه این كار را در حق معبودان ما كرده ،بيگمان از جملۀ ستمگاران است» .

﴿ ﴾٦٠قالُوا س ِم ْعنا ف ًتى ي ْذ ُك ُر ُه ْم يُقالُ ل ُه ا ِ ْبرا ِهي ُم

(عده ای از ایشان) گفتند « :جوانى را شنيدیم كه در باب بتها سخنان (زشتى) مى گفت ،او را ابراهيم مى گفتند.

»

س لعلَّ ُه ْم يشْ هدُون
﴿ ﴾٦١قالُوا فاْتُوا بِ ِه عل َٰى اَ ْع ُينِ النَّا ِ

گفتند « :او را به حضور مردم بياورید ،تا باشد كه ایشان شاهد باشند» .

﴿ ﴾٦٢قالُوا اَاَنت فع ْلت َٰهذا بِالِهتِنا يا ا ِ ْبرا ِهي ُم

گفتند « :ای ابراهيم ،آیا این كار را به حق بتهای ما تو انجام دادی؟ »

﴿ ﴾٦٣قال ب ْل فعل ُه كبِي ُر ُه ْم َٰهذا ف ْاساَلُو ُه ْم اِن كانُوا ي ِنطقُون

گفت « :بلکه این (كار) را كالن شان كرده است .از ایشان بپرسيد اگر سخن ميگویند» .

﴿ ﴾٦٤فرج ُعوا اِل َٰى اَنف ُِس ِه ْم فقالُوا اِنَّ ُك ْم اَن ُت ُم ال َّظالِ ُمون

چون به (عقل و وجدان) خود رجوع كردند( ،با خود) گفتند « :واقع ًا شما ستمگارید» .

﴿ ﴾٦٥ثُ َّم نُ ِك ُسوا عل َٰى ُرءُ ِ
وس ِه ْم لق ْد علِ ْمت ما َٰه ُؤلا ِء ي ِنطقُون

سپس سرهای خویش را پایان انداخته (به ابراهيم) گفتند « :یقيناً ميدانى كه اینها سخن نمى گویند» .

﴿ ﴾٦٦قال اَفت ْع ُبدُون ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ما لا ينف ُع ُك ْم ش ْي ًئا ولا ي ُض ُّر ُك ْم

(ابراهيم) گفت « :آیا شما جز خدا ،چيزهایى را مى پرستيد كه به شما نه سودی رسانده مى توانند و نه (هم)
زیانى؟ »

﴿ ﴾٦٧اُ ٍّف لَّ ُك ْم و لِما ت ْع ُبدُون ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ۛ اَفلا ت ْع ِقلُون

اُف بر شما و بر آنچه بجز خداوند(برحق) مى پرستيد! آیا عقل ندارید؟!

انص ُروا الِهت ُك ْم اِن كُن ُت ْم ف ِاعلِين
﴿ ﴾٦٨قالُوا ح ِّرقُو ُه و ُ

گفتند « :او را بسوزانيد ،و معبودان خویش را سرافراز سازید ،اگر كاری مى كنيد» .

﴿ ﴾٦٩قُ ْلنا يا نا ُر كُو نِي ب ْر ًدا وسلا ًما عل َٰى ا ِ ْبرا ِهيم

گفتيم « :ای آتش ،برای ابراهيم سرد و (مایۀ) سالمتى شو» .

﴿ ﴾٧٠واَرا ُدوا بِ ِه ك ْيدًا فجع ْلنا ُه ُم ا ْلاَخْ سرِين

خواستند به او دسيسه ای چينند ،اما ما ایشان را زیانکارترین مردم گردانيدیم.

ض الَّتِي باركْنا فِيها لِ ْلعال ِمين
﴿ ﴾٧١ون َّج ْينا ُه ولُو ًطا اِلى ا ْلاَ ْر ِ

و ما نجات ابراهيم و لوط را بسوی سرزمينى فراهم ساختيم كه در آن برای جهانيان بركت نهادیم.

﴿ ﴾٧٢ووه ْبنا ل ُه ا ِ ْسحاق وي ْعقُوب نافِل ًة ۛ و ُك ًّلا جع ْلنا صالِ ِحين

و ما به او اسحق را دادیم ،و (هم) یعقوب را بر آن عالوه ساختيم .و هر یک (از ایشان) را نيکوكار گردانيدیم.

﴿ ﴾٧٣وجع ْلنا ُه ْم اَُِ َّم ًة ي ْهدُون بِاَ ْمرِنا واَ ْوح ْينا اِل ْي ِه ْم فِ ْعل ا ْلخ ْير ِ
الصلا ِة و اِيتاء
ات و اِقام َّ
ال َّزكا ِة ۛوكانُوا لنا عابِ ِدين

و ایشان را پيشوایانى گردانيدیم كه (مطابق) به امر ما مردم را رهنمایى ميکردند .و به ایشان كارهای نيکو ،ادای
نماز به تمام و كمال ،و دادن زكات را وحى كردیم (یعنى فرمان دادیم) .و اینها (تنها) ما را پرستش مى كردند.

﴿ ﴾٧٤ولُو ًطا ات ْينا ُه ُح ْك ًما و ِع ْل ًما ون َّج ْينا ُه ِمن ا ْلق ْري ِة الَّتِي كانت تَّ ْعم ُل ا ْلخباُِث ۛ اِنَّ ُه ْم كانُوا ق ْوم
س ْو ٍء ف ِاس ِقين
و به لوط (نيز) حکمت و علم دادیم ،و او را از سرزمينى كه (مردم آن) به كارهای پليد گرایيده بودند نجات

دادیم .بيگمان ایشان مردمى بد (و) فاسق بودند.

الصالِ ِحين
﴿ ﴾٧٥واَ ْدخ ْلنا ُه فِي ر ْحمتِنا ۛ اِنَّ ُه ِمن َّ

و ما لوط را به (آغوش) مرحمت خویش جای دادیم ،واقعاً او از نيکوكاران بود.

وحا ا ِ ْذ نادىَٰ ِمن ق ْب ُل ف ْاستج ْبنا ل ُه فن َّج ْينا ُه واَ ْهل ُه ِمن ا ْلك ْر ِب ا ْلع ِظي ِم
﴿ ﴾٧٦ونُ ً

و نوح را (به یاد آور) كه پيش از آن (ها به پروردگار خویش) نيایش كرد .پس (دعای) او را اجابت كردیم ،و او و
خانواده اش را از آن مصيبت بزرگ نجات دادیم.

﴿ ﴾٧٧ونص ْرنا ُه ِمن ا ْلق ْو ِم الَّ ِذين ك َّذبُوا بِاياتِنا ۛ اِنَّ ُه ْم كانُوا ق ْوم س ْو ٍء فاَ ْغر ْقنا ُه ْم اَ ْجم ِعين

او را در برابر قومى كه آیات ما را تکذیب ميکردند كمک كردیم .واقعاً ایشان گروه بدی بودند ،پس همۀ ایشان را

غرق كردیم.

﴿ ﴾٧٨ودا ُوود و ُسل ْيمان ا ِ ْذ ي ْح ُكم ِان فِي ا ْلح ْر ِث ا ِ ْذ نفش ْت فِي ِه غن ُم ا ْلق ْو ِم و ُكنَّا ل ِ ُح ْك ِم ِه ْم شا ِه ِدين
و داؤد و سليمان را (به یاد آر) هنگاميکه در بارۀ كشتزاری كه شبانگاه در آن گوسفندان آن قوم پراگنده شده
بودند (و مزرعه را پایمال كرده بودند) داوری مينمودند ،و ما شاهد داوری شان بودیم.

﴿ ﴾٧٩فف َّه ْمناها ُسل ْيمان ۛ و ُك ًّلا ات ْينا ُح ْك ًما و ِع ْل ًما ۛ وسخَّ ْرنا مع دا ُوود ا ْل ِجبال يُسبِّ ْحن
وال َّط ْير ۛ و ُكنَّا ف ِاعلِين

این داوری را به سليمان فهماندیم ،و به هر یک (از ایشان) حکمت و دانش دادیم .و كوهها را طوری سر بفرمان

قرار دادیم كه در تسبيح (خداوند) داؤد را همراهى مى نمودند ،و مرغان نيز .و این (كار)ها را كردیم.

س لَّ ُك ْم لِ ُت ْح ِصن ُكم ِّمن باْ ِس ُك ْم ۛ فه ْل اَن ُت ْم شا ِك ُرون
﴿ ﴾٨٠وعلَّ ْمنا ُه ص ْنعة ل ُبو ٍ

و به او صنعت زره را برای شما آموختيم ،تا شما را در جنگ های شما حفاظت كند .پس آیا شما شکر گذار

هستيد؟

﴿ ﴾٨١و لِ ُسل ْيمان ال ِّريح ع ِ
ض الَّتِي باركْنا فِيها ۛ و ُكنَّا بِ ُك ِّل ش ْي ٍء
اصف ًة ت ْجرِي بِاَ ْم ِر ِه اِلى ا ْلاَ ْر ِ
عالِ ِمين

و برای سليمان تندباد را (مسخر) گردانيدیم ،كه به فرمان او بسوی زمينى كه در آن بركت نهاده ایم ميوزید .و ما

به هر چيز آگاهيم.

ُوصون ل ُه وي ْعملُون عم ًلا ُدون َٰذلِك ۛ و ُك َّنا ل ُه ْم حافِ ِظين
﴿ ﴾٨٢و ِمن الشَّ ي ِاطينِ من يغ ُ

و از شياطين (گروهى را مطيع ساختيم) كه برای او غواصى و (نيز) كارهای دیگری غير ازین ميکردند .و ما

مراقب (حال) شان بودیم.

الض ُّر واَنت اَ ْرح ُم ال َّر ِاح ِمين
﴿ ﴾٨٣واَيُّوب ا ِ ْذ نادىَٰ ربَّ ُه اَنِّي م َّسنِي ُّ

و ایوب (را بياد آر) هنگامى كه به پروردگارش نيایش كرد كه « واقعاً بيچارگى به من روی آورده ،و تو مهربانترین

مهربانانى» .

﴿ ﴾٨٤ف ْاستج ْبنا ل ُه فكش ْفنا ما بِ ِه ِمن ُض ٍّر ۛ وات ْينا ُه اَ ْهل ُه و ِم ْثل ُهم َّمع ُه ْم ر ْحم ًة ِّم ْن ِعن ِدنا و ِذكْرىَٰ
لِ ْلعابِ ِدين

پس دعای او را اجابت كردیم ،و بيچارگى اش را برطرف ساختيم ،و خانوادۀ او را به او باز دادیم .و بر ایشان
همانند تعداد شانرا افزون گردانيدیم .از روی مرحمتى از جانب ما (برایشان) بود و پندی برای پرستش كنندگان.

الصابِرِين
﴿ ﴾٨٥و ا ِ ْسم ِاعيل و ا ِ ْدرِيس وذا ا ْل ِك ْف ِل ۛ ُك ٌّل ِّمن َّ

و اسمعيل ،ادریس و ذالکفل را (بياد آر)  -همه ایشان از شکيبایان بودند.

الصالِ ِحين
﴿ ﴾٨٦واَ ْدخ ْلنا ُه ْم فِي ر ْحمتِنا ۛ اِنَّ ُهم ِّمن َّ

ما ایشان را در (آغوش) مرحمت خویش جای دادیم ،و حقا كه ایشان از نيکوكاران بودند.

ون اِذ َّذهب ُمغ ِ
اض ًبا فظ َّن اَن لَّن نَّ ْق ِدر عل ْي ِه فنادىَٰ فِي ال ُّظلُم ِ
﴿ ﴾٨٧وذا النُّ ِ
ات اَن َّلا اِلَٰه ا ِ َّلا اَنت
ُنت ِمن ال َّظالِ ِمين
ُس ْبحانك اِنِّي ك ُ
و ذالنون را (بياد آر) چون (از ميان قومش) خشمناک رفت ،و گمان ميکرد كه ما بر او سخت نمى گيریم .او

درین حال تاریکى ها(ی تو در تو چنين) نيایش كرد كه « نيست معبودی جز تو ،پاكى تو (ای خدا) ،بيگمان من
از جملۀ ستمگاران بودم» .

﴿ ﴾٨٨ف ْاستج ْبنا ل ُه ون َّج ْينا ُه ِمن ا ْلغ ِّم ۛ وك َٰذلِك نُ ِ
نجي ا ْل ُم ْؤ ِمنِين

درین حال دعای او را قبول كردیم ،و او را از آن تنگنا نجات دادیم ،و اینچنين مؤمنان را نجات ميدهيم.

﴿ ﴾٨٩وزك ِريَّا ا ِ ْذ نادىَٰ ربَّ ُه ر ِّب لا تذ ْر نِي ف ْر ًدا واَنت خ ْي ُر ا ْلوارِ ثِين

و زكریا را (بياد آر) هنگامى كه به پروردگارش (چنين) نيایش كرد « :پروردگارا ،مرا تنها مگذار و تو بهترین

وارثانى» .

﴿ ﴾٩٠ف ْاستج ْبنا ل ُه ووه ْبنا ل ُه ي ْحي َٰى واَ ْصل ْحنا ل ُه ز ْوج ُه ۛ اِنَّ ُه ْم كانُوا ُيسارِ ُعون فِي ا ْلخ ْير ِ
ات
وي ْد ُعوننا رغ ًبا وره ًبا ۛ وكانُوا لنا خ ِاش ِعين

درین حال دعای او را قبول كردیم ،و به او یحيى را دادیم ،و همسرش را برای او برومند ساختيم (یعنى از نازایى

نجات دادیم) .بيگمان اینها (مردمى) بودند كه در امور خير پيشدستى ميکردند ،و به ما به اميد (برخورداری از
مرحمت ما) و بيم (از عذاب ما) نيایش ميکردن،د و برای ما فروتن بودند.

﴿ ﴾٩١والَّتِي اَ ْحصن ْت ف ْرجها فنفخْ نا فِيها ِمن ُّر ِ
وحنا وجع ْلناها وا ْبنها اي ًة لِّ ْلعال ِمين

و زنى را (بياد آور) كه پاكدامنى خویش را حفظ كرد ،و ما به او از روح خویش دميدیم ،و او و پسرش را برای

جهانيان معجزه ای گردانيدیم.

﴿ ﴾٩٢ا ِ َّن َٰه ِذ ِه اُ َّم ُت ُك ْم اُ َّم ًة و ِاحد ًة واَنا ربُّ ُك ْم فا ْع ُبد ِ
ُون

این ها (همگى) امت شمایند ،امتى واحد .و من پروردگار شما هستم ،پس مرا بپرستيد.

﴿ ﴾٩٣وتقطَّ ُعوا اَ ْمر ُهم ب ْين ُه ْم ۛ ُك ٌّل اِل ْينا ر ِاج ُعون

(بعد از ایشان بازماندگان شان) در امور خویش تفرقه بميان آوردند( ،ولى در آخر كار باز) همه بسوی ما باز
ميگردند.

الصالِح ِ
ات و ُهو ُم ْؤ ِم ٌن فلا ُك ْفران لِس ْعيِ ِه و اِنَّا ل ُه كاتِ ُبون
﴿ ﴾٩٤فمن ي ْعم ْل ِمن َّ

ازین رو كسيکه نيکویى كند و مؤمن (هم) باشد ،به مساعى او ناسپاسى نميشود ،و بيگمان آنرا برای او مى

نویسيم.

﴿ ﴾٩٥وحرا ٌم عل َٰى ق ْري ٍة اَ ْهل ْكناها اَنَّ ُه ْم لا ي ْر ِج ُعون

بر سرزمينهایى كه آنها را هالک گردانيدیم( ،بازگشت شان را بحق) حرام قرار دادیم ،و ازینرو ایشان (بحق) باز

نمى گردند.

وج و ُهم ِّمن ُك ِّل حد ٍب ي ِ
نسلُون
وج وماْ ُج ُ
﴿ ﴾٩٦حتَّ َٰى اِذا فُتِح ْت ياْ ُج ُ
تا چون (سد) یاجوج و ماجوج گشوده شود ،و از هر تپه ای هجوم آورند.

﴿ ﴾٩٧وا ْقترب ا ْلو ْع ُد ا ْلح ُّق ف ِاذا ِهي ش ِ
اخص ٌة اَ ْبصا ُر الَّ ِذين كف ُروا يا و ْيلنا ق ْد ُكنَّا فِي غ ْفل ٍة ِّم ْن َٰهذا
ب ْل ُك َّنا ظالِ ِمين
و وعدۀ حق نزدیک ميشود ،پس در آن وقت است كه چشمان كافران باز مى ماند( ،با خود ميگویند) « :ای وای

بر ما ،ازین (روز) غفلت داشتيم ،بلکه ما ستمکار بودیم» .

﴿ ﴾٩٨اِنَّ ُك ْم وما ت ْع ُبدُون ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه حص ُب جهنَّم اَن ُت ْم لها وارِ ُدون

بيگمان شما (ای كفار) و چيزهایى را كه بجز خدا مى پرستيد ،هيزم دوزخ هستيد( .همۀ) شما به آن وارد شدنى

هستيد.

﴿ ﴾٩٩ل ْو كان َٰه ُؤلا ِء الِه ًة َّما ور ُدوها ۛ و ُك ٌّل فِيها خالِدُون

اگر اینها خدا مى بودند (هرگز) به دوزخ وارد نمى شدند ،در حاليکه همه در آن برای هميشه بسر مى برند.

﴿ ﴾١٠٠ل ُه ْم فِيها زفِي ٌر و ُه ْم فِيها لا ي ْسم ُعون

در آنجا برای اینها ناله های دردناكى است ،ایشان در آنجا (چيزی دیگر را) نمى شنوند.

﴿ ﴾١٠١ا ِ َّن الَّ ِذين سبق ْت ل ُهم ِّمنَّا ا ْل ُح ْسن َٰى اُولَٰئِك ع ْنها ُم ْبعدُون

بيگمان برای آنانيکه از جانب ما از پيش به آنها (وعدۀ) نيکویى داده شده ،ایشان از دوزخ دور ساخته شده اند.

﴿ ﴾١٠٢لا ي ْسم ُعون ح ِسيسها ۛ و ُه ْم فِي ما اشْ ته ْت اَنف ُُس ُه ْم خالِدُون

صدای آتش آنرا نمى شنوند ،و آنچه ميل كنند (به ایشان ميسر است) ،و (به این حالت) زندگى جاودانه ای را

بسر مى برند.

﴿ ﴾١٠٣لا ي ْح ُزنُ ُه ُم ا ْلفز ُع ا ْلاَكْب ُر وتتلقَّا ُه ُم ا ْلملاُِك ُة َٰهذا ي ْو ُم ُك ُم الَّ ِذي كُن ُت ْم تُوعدُون

دهشت بزرگ ایشان را غمگين نمى گرداند ،و فرشتگان ایشان را استقبال كرده (به ایشان ميگویند « ):این همان
روزی است كه به شما وعده شده بود» .

الس ِج ِّل لِ ْل ُكتُ ِب ۛ كما بداْنا اَ َّول خ ْلقٍ نُّ ِعي ُد ُه ۛ و ْعدًا عل ْينا ۛ اِنَّا
﴿ ﴾١٠٤ي ْوم ن ْطوِي َّ
السماء كط ِّي ِّ
ُكنَّا ف ِاعلِين
روزی كه آسمانها را مانند پيچيدن طومار كتاب درهم پيچيم .به همان گونه ای كه نخستين آفرینش را آغاز

كردیم ،آنرا باز ميگردانيم( .این) وعده ای است بر ما ،و چنين مى كنيم.

الصالِ ُحون
﴿ ﴾١٠٥ولق ْد كت ْبنا فِي ال َّزبُورِ ِمن ب ْع ِد ال ِّذ ْك ِر اَ َّن ا ْلا َ ْرض ي ِرثُها ِعبا ِدي َّ
بيگمان در زبور بعد از ذكر نوشتيم « :حقا كه زمين را بندگان نيک من وارث مى شوند» .

﴿ ﴾١٠٦ا ِ َّن فِي َٰهذا لبلا ًغا لِّق ْو ٍم عابِ ِدين

بيگمان درین پيامى است برای مردمى كه (خدا را) پرستش مى كنند.

﴿ ﴾١٠٧وما اَ ْرس ْلناك اِلَّا ر ْحم ًة لِّ ْلعال ِمين
و ترا جز مرحمتى برای جهانيان نفرستادیم.

﴿ ﴾١٠٨قُ ْل اِنَّما يُوح َٰى اِل َّي اَنَّما اِل َٰ ُه ُك ْم اِل َٰ ٌه و ِاح ٌد ۛ فه ْل اَن ُتم ُّم ْسلِ ُمون

بگو « :بيگمان به من وحى شده است كه خدای شما خدای یکتاست ،پس آیا شما (به حق) تسليم مى شوید؟ »

ِيب اَم ب ِعي ٌد َّما تُوعدُون
﴿ ﴾١٠٩ف ِان تولَّ ْوا ف ُق ْل اذن ُت ُك ْم عل َٰى سوا ٍء ۛ و ا ِ ْن اَ ْدرِي اَقر ٌ

اگر رو برتافتند ،پس بگو « :من همۀ شما را یکسان (از عذاب الهى) خبر دادم .اما نميدانم آنچه به آن وعده داده

شده اید ،آیا نزدیک است یا دور» .

﴿ ﴾١١٠اِنَّ ُه ي ْعل ُم ا ْلج ْهر ِمن ا ْلق ْو ِل وي ْعل ُم ما ت ْك ُت ُمون

بيگمان او سخن آشکارا را مى داند ،و آنچه را پنهان مى دارید (نيز) مى داند.

﴿ ﴾١١١و ا ِ ْن اَ ْدرِي لعلَّ ُه فِ ْتن ٌة لَّ ُك ْم ومتا ٌع اِل َٰى ِحينٍ

من نميدانم ،شاید این (تأخير عذاب) برای شما آزمایشى و منفعتى باشد تا مدتى (معين).

اح ُكم بِا ْلح ِّق ۛ وربُّنا ال َّر ْح َٰم ُن ا ْل ُم ْستعا ُن عل َٰى ما ت ِصفُون
﴿ ﴾١١٢قال ر ِّب ْ

(پيامبر) گفت « :بار خدایا( ،در ميان ما) به حق فيصله كن! » و پروردگار ما (خداوند) رحمٰن است ،و از وی در
برابر این اوصافى كه شما (به وی) نسبت ميدهيد یاری خواسته ميشود.
==================================================================

( )۲۲سوره الحج:
این سوره مدنى و دارای ( )۷۸آیه بوده و به سبب اعالن فریضه حج در آن برای مردم بر زبان ابراهيم خليل
الله بعد از بنای بيت عتيق به خداوند نام حج ناميده شد.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

الساع ِة ش ْيءٌ ع ِظي ٌم
اس اتَّ ُقوا ربَّ ُك ْم ۛ ا ِ َّن ز ْلزلة َّ
﴿ ﴾١يا اَيُّها النَّ ُ

ای مردم ،از پروردگار خویش بترسيد .بيگمان زلزلۀ قيامت امر عظيمى است.

﴿ ﴾٢ي ْوم تر ْونها ت ْذه ُل ُك ُّل ُم ْر ِضع ٍة ع َّما اَ ْرضع ْت وتض ُع ُك ُّل ذ ِ
ات ح ْم ٍل ح ْملها وترى النَّاس
ُسكارىَٰ وما ُهم بِ ُسكارىَٰ ول َٰ ِك َّن عذاب اللَّ ِه ش ِدي ٌد

روزی را كه مى بينيد در آن هر شيردهندهای كودكان شيرخوار خویش را فراموش مى كند ،و هر بارداری حمل
خود را سقط مى كند ،و مردم را مست مى بينى ،اما (در حقيقت) مست نيستند بلکه عذاب خدا شدید است.

س من ُيجا ِدلُ فِي اللَّ ِه بِغ ْي ِر ِع ْل ٍم ويتَّبِ ُع ُك َّل ش ْيط ٍان َّمرِي ٍد
﴿ ﴾٣و ِمن النَّا ِ

و در ميان مردم گروهى اند كه بدون دانشى در بارۀ خداوند به مجادله مى پردازند ،و از هر شيطان سركشى

پيروی مى كنند.

﴿ُ ﴾٤كتِب عل ْي ِه اَنَّ ُه من تولَّا ُه فاَنَّ ُه ُي ِضلُّ ُه وي ْه ِدي ِه اِل َٰى عذ ِ
الس ِعي ِر
اب َّ

در حق شيطان نوشته شده كه هر كه او را دوست بگيرد ،شيطان او را گمراه ميسازد ،و او به عذاب دوزخ

رهنمون ميشود.

اس اِن كُن ُت ْم فِي ر ْي ٍب ِّمن ا ْلب ْع ِث ف ِانَّا خل ْقناكُم ِّمن تُر ٍ
اب ثُ َّم ِمن نُّ ْطف ٍة ثُ َّم ِم ْن
﴿ ﴾٥يا اَيُّها النَّ ُ
علق ٍة ثُ َّم ِمن ُّم ْضغ ٍة ُّمخلَّق ٍة وغ ْي ِر ُمخلَّق ٍة لِّ ُنب ِّين ل ُك ْم ۛ ونُ ِق ُّر فِي ا ْلاَ ْرحا ِم ما نشا ُء اِل َٰى َاجلٍ ُّمس ًّمى
ثُ َّم نُخْ ِر ُج ُك ْم ِط ْف ًلا ثُ َّم لِت ْبلُ ُغوا اَشُ َّد ُك ْم ۛ و ِمن ُكم َّمن ُيتوفَّ َٰى و ِمن ُكم َّمن يُر ُّد اِل َٰى اَ ْرذ ِل ا ْل ُع ُم ِر لِك ْيلا
ي ْعلم ِمن ب ْع ِد ِع ْل ٍم ش ْي ًئا ۛ وترى ا ْلاَ ْرض ه ِامد ًة ف ِاذا اَنز ْلنا عل ْيها ا ْلماء ا ْهت َّز ْت ورب ْت واَنبت ْت ِمن

يج
ُك ِّل ز ْو ٍج ب ِه ٍ

ای مردم ،اگر در مورد رستاخيز در شک هستيد( ،چرا درین نمى اندیشيد كه) بيگمان شما را از خاک آفریدیم،
باز از نطفه ،باز از خون بسته ،باز از پارچۀ گوشت ،كه بعضى شان خلقت كامل دارند و بعضى خلقت كامل ندارند.
تا (قدرت خویش را) به شما واضح سازیم .و هركه را بخواهيم تا موعدی معين در رحمها باقى مى گذاریم ،باز
شما را به شکلى طفلى بيرون مى آوریم .تا (چون) به سن رشد رسيدید ،بعضى از شما مى ميرد ،و بعضى از شما
به بدترین عمر ميرسد تا هيچ نداند بعد از آنکه ميدانست .و زمين بى برگ و بار را مى بينى ،پس چون بر آن آب
فرو ریزیم ،ناگاه (مى بينى كه) به حركت مى افتد و نمو ميکند ،و در آن انواع رویيدنى های زیبا مى روید.

﴿َٰ ﴾٦ذلِك بِاَ َّن اللَّه ُهو ا ْلح ُّق واَنَّ ُه ُي ْحيِي ا ْلم ْوت َٰى واَنَّ ُه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر

این به سبب آنست كه خداوند ،هم اوست حق ،و هم اوست كه مردگان را زنده ميگرداند ،و هم اوست كه بر همه

اشياء قدرت دارد.

الساعة اتِي ٌة لَّا ر ْيب فِيها واَ َّن اللَّه ي ْبع ُث من فِي ا ْل ُق ُبورِ
﴿ ﴾٧واَ َّن َّ

بيگمان قيامت آمدنى است ،در آن شکى نيست .و بيگمان خدا كسانى را كه در قبرهایند بر مى انگيزد.

س من ُيجا ِدلُ فِي اللَّ ِه بِغ ْي ِر ِع ْل ٍم ولا ُهدًى ولا ِكت ٍ
اب ُّمنِي ٍر
﴿ ﴾٨و ِمن النَّا ِ

(با این هم) در ميان انسان ها كسى پيدا مى شود كه بدون دانش ،بدون رهيابى و بدون (آنکه) كتاب روشنى (او
را رهنمایى كرده باشد) به مجادله مى پردازد.

﴿ ﴾٩ثانِي ِع ْط ِف ِه لِ ُي ِض َّل عن سبِي ِل اللَّ ِه ۛ ل ُه فِي ال ُّدنْيا ِخ ْز ٌي ۛ ونُ ِذي ُق ُه ي ْوم ا ْل ِقيام ِة عذاب ا ْلحرِيقِ
(با اهانت و تکبر) خود را دَور ميدهد تا (مردم را) از راه خدا گمراه سازد .برای او در دنيا رسوایى است ،و در روز
قيامت به او عذاب (آتش) سوزنده را ميچشانيم.

﴿َٰ ﴾١٠ذلِك بِما قدَّم ْت يداك واَ َّن اللَّه ل ْيس بِظ َّلا ٍم لِّ ْلعبِي ِد

(خداوند مى گوید « ):این به سبب چيزی است كه دستهای تو از پيش فرستاده است ،و خدا هرگز بر بندگان

خویش ستمگار نيست» .

س من ي ْع ُب ُد اللَّه عل َٰى ح ْر ٍف ۛ ف ِا ْن اَصاب ُه خ ْي ٌر ا ْطماَ َّن بِ ِه ۛ و ا ِ ْن اَصاب ْت ُه فِ ْتن ٌة
﴿ ﴾١١و ِمن ال َّنا ِ
َٰ
ين
انقلب عل َٰى و ْج ِه ِه خ ِسر ال ُّدنْيا وا ْلا ِخرة ۛ ذلِك ُهو ا ْل ُخ ْسرا ُن ا ْل ُمبِ ُ

از مردم كسى هست كه خدا را بر یک پهلو (برای دست یافتن به منافع خاص خود) مى پرستد .اگر به او خوبى
رسد به آن مطمئن ميشود ،اما اگر به مصيبتى مبتال شود ،روی خود را بر مى گرداند( .او) در دنيا و در آخرت

خسارهمند شده( ،و) همين است خسران آشکارا.

﴿ ﴾١٢ي ْد ُعو ِمن ُد ِ
الضلالُ ا ْلب ِعي ُد
ون اللَّ ِه ما لا ي ُض ُّر ُه وما لا ينف ُع ُه ۛ َٰذلِك ُهو َّ

بجز خدا چيزی را پرستش مى كند كه نه برایش ضرری رسانده ميتواند و نه (هم) نفعى ،و این است گمراهى

دور (از حق).

﴿ ﴾١٣ي ْد ُعو لمن ض ُّر ُه اَ ْقر ُب ِمن نَّ ْف ِع ِه ۛ لبِ ْئس ا ْلم ْول َٰى ولبِ ْئس ا ْلع ِشي ُر

كسى را پرستش ميکند كه ضررش از نفع او نزدیکتر است .چه بد یاوری و چه بد دوستى؟!

ات جنَّ ٍ
الصالِح ِ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر ۛ ا ِ َّن اللَّه
﴿ ﴾١٤ا ِ َّن اللَّه يُد ِْخ ُل الَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ
ي ْفع ُل ما ُيرِي ُد

بيگمان خدا آنانيرا كه ایمان آوردند و كارهای نيک انجام دادند به بهشت هایى داخل ميکند كه در زیر (درختان)

آن جویبارها جریان دارد .حقا كه خداوند آنچه مى خواهد بسر مى رساند.

السما ِء ثُ َّم ْلي ْقط ْع
﴿ ﴾١٥من كان ي ُظ ُّن اَن لَّن ي ُ
نصر ُه اللَّ ُه فِي ال ُّدنْيا وا ْلا ِخر ِة ف ْلي ْم ُد ْد بِسب ٍب اِلى َّ
ف ْلين ُظ ْر ه ْل يُ ْذ ِهب َّن ك ْي ُد ُه ما ي ِغ ُ
يظ

هر گاه كسى فکر ميکند كه خداوند او (پيامبر) را در دنيا و در آخرت كمک نمى كند ،پس با ریسمانى (خود را)

به سقف بياویزد ،و سپس (آنرا) قطع كند تا ببيند (این) چاره سنجى او خشمش را فرو مى نشاند؟

ات ب ِّين ٍ
﴿ ﴾١٦وك َٰذلِك اَنز ْلنا ُه اي ٍ
ات واَ َّن اللَّه ي ْه ِدي من ُيرِي ُد

بدین گونه ما آن (قرآن) را آیه های روشن نازل كردیم ،و بيگمان خداوند هركه را بخواهد رهياب ميسازد.

الصابِئِين والنَّصارىَٰ وا ْلم ُجوس والَّ ِذين اَشْ ر ُكوا ا ِ َّن اللَّه ي ْف ِص ُل
﴿ ﴾١٧ا ِ َّن الَّ ِذين امنُوا والَّ ِذين ها ُدوا و َّ
ب ْين ُه ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ۛ ا ِ َّن اللَّه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ش ِهي ٌد
مسلمانان ،یهودیان ،صابى ها ،نصاری ،مجوس و مشركان ،خداوند در ميان ایشان در روز قيامت داوری ميکند.

حقا كه خداوند بر همه چيز گواه است.

السماو ِ
س وا ْلقم ُر وال ُّن ُجو ُم
ات ومن فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٨اَل ْم تر اَ َّن اللَّه ي ْس ُج ُد ل ُه من فِي َّ
ض والشَّ ْم ُ
اب ۛ ومن ُي ِهنِ اللَّ ُه فما ل ُه
اب وك ِثي ٌر ِّمن ال َّنا ِ
وا ْل ِجبالُ والشَّ ج ُر والدَّو ُّ
س ۛ وك ِثي ٌر ح َّق عل ْي ِه ا ْلعذ ُ
ِمن ُّم ْك ِر ٍم ۛ ا ِ َّن اللَّه ي ْفع ُل ما يشاءُ ۩
آیا ندیدی هركه در آسمانها و هركه در زمين است خدا را سجده مى كند ،و (نيز) آفتاب ،ماه ،ستارگان ،كوهها،

درختان ،جانوران ،و (تعداد) كثيری از مردم .و بر (تعداد) كثير آنها عذاب متحقق شده است .و كسى را كه خدا
خوار كند هيچ كسى نمى تواند او را گرامى دارد .حقا كه خداوند هرچه بخواهد ميکند.

اب ِّمن نَّارٍ ُيص ُّب ِمن
﴿َٰ ﴾١٩هذ ِان خ ْصم ِان اخْ تص ُموا فِي ربِّ ِه ْم ۛ فالَّ ِذين كف ُروا قُطِّع ْت ل ُه ْم ثِي ٌ
ف ْو ِق ُرءُ ِ
وس ِه ُم ا ْلح ِمي ُم

این دو گروه متخاصم در مورد پروردگارشان به خصومت پرداختند .پس آنانيکه كافر شدند ،برای ایشان از آتش

جامه هایى بریده شده است ،از باالی سر ایشان آب جوش انداخته مى شود.

﴿ُ ﴾٢٠ي ْصه ُر بِ ِه ما فِي ُب ُطو نِ ِه ْم وا ْل ُجلُو ُد

با آن ،آنچه در شکم های شان است و (نيز) جلدهایشان ذوب مى شود.

﴿ ﴾٢١ول ُهم َّمق ِام ُع ِم ْن ح ِدي ٍد

و (افزون بر آن )،برای شان گُرزهایى است از آهن.

﴿ُ ﴾٢٢كلَّما اَرا ُدوا اَن يخْ ُر ُجوا ِم ْنها ِم ْن غ ٍّم اُ ِعي ُدوا فِيها وذُوقُوا عذاب ا ْلحرِيقِ

هرگاه بخواهند از آن از غم و اندوه بيرون آیند ،به آن باز گردانيده ميشوند ،و (برای شان گفته ميشود « ):عذاب

آتش را بچشيد» .

ات جنَّ ٍ
الصالِح ِ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر يُحلَّ ْون فِيها
﴿ ﴾٢٣ا ِ َّن اللَّه يُد ِْخ ُل الَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ
ِم ْن اَساوِر ِمن ذه ٍب ولُ ْؤلُ ًؤا ۛ و لِب ُاس ُه ْم فِيها حرِي ٌر
بيگمان خداوند آنانى را كه ایمان آوردند و اعمال صالحى انجام دادند به بهشت هایى داخل ميکند كه در زیر

(درختان) آن جویبارها جریان دارد ،و در آنجا با زیورهای دست بندهای طال و مروارید پوشانيده ميشوند ،و
لباسهای شان در آنجا حریر است.

﴿ ﴾٢٤و ُه ُدوا اِلى ال َّط ِّي ِب ِمن ا ْلق ْو ِل و ُه ُدوا اِل َٰى ِصر ِ
اط ا ْلح ِمي ِد

و بسوی سخن نيکو (یعنى بى آالیش) هدایت ميشوند ،و به راه (خداوندِ) ستوده رهنمایى ميشوند.

س سوا ًء
﴿ ﴾٢٥ا ِ َّن الَّ ِذين كف ُروا وي ُصدُّون عن سبِي ِل اللَّ ِه وا ْلم ْس ِج ِد ا ْلحرا ِم الَّ ِذي جع ْلنا ُه لِلنَّا ِ
ا ْلعا ِك ُف فِي ِه وا ْلبا ِد ۛ ومن ُي ِر ْد فِي ِه بِ ِا ْلحا ٍد بِ ُظ ْل ٍم نُّ ِذ ْق ُه ِم ْن عذ ٍ
اب اَلِي ٍم

آنانى كه كافر شدند و (دیگران) را از راه خدا و مسجد حرام باز ميدارند ،آن جایى را كه برای (همه) مردم
(عبادتگاه) قرار دادیم ،چه مردم بومى آن سرزمين باشند و چه بحيث زایر( ،همه) مساوی اند .و هركه در آن به
ظلم انحراف جوید ،او را از عذاب دردناک مى چشانيم.

﴿ ﴾٢٦و ا ِ ْذ ب َّواْنا ل ِ ِا ْبرا ِهيم مكان ا ْلب ْي ِت اَن َّلا تُشْ ر ِْك بِي ش ْي ًئا وط ِّه ْر ب ْيتِي لِلطَّاُِ ِفين وا ْلقاُِ ِمين
الس ُجو ِد
وال ُّرك َِّع ُّ

و (به یاد آور) وقتى را كه برای ابراهيم جای خانۀ (كعبه) را آماده ساختيم( ،و به او گفتيم « ):با من چيزی را

شریک مگردان ،و خانه ام برای طواف كنندگان ،قيام كنندگان ،ركوع كنندگان ،و سجده كنندگان پاک ساز» .

س بِا ْلح ِّج ياْتُوك رِجا ًلا وعل َٰى ُك ِّل ض ِام ٍر ياْتِين ِمن ُك ِّل ف ٍّج ع ِميقٍ
﴿ ﴾٢٧واَذِّن فِي ال َّنا ِ
مردم را به حج فراخوان ،تا بسوی تو پياده و (سواره) بر مركبهای الغر و از راه های دور بيایند.

﴿ ﴾٢٨لِّيشْ ه ُدوا منافِع ل ُه ْم وي ْذ ُك ُروا ْاسم اللَّ ِه فِي اَيَّا ٍم َّم ْعلُوم ٍ
ات عل َٰى ما رزق ُهم ِّمن ب ِهيم ِة
ا ْلاَنْعامِ ۛ ف ُكلُوا ِم ْنها واَ ْط ِع ُموا ا ْلباُِس ا ْلف ِقير

تا به سود خویش دسترسى یابند ،و در روزهای مشخص نام خدا را بر چارپایانى كه به ایشان ارزانى گردانيده
ببرند (یعنى آنها را بنام خدا قربان كنند) ،از گوشت اینها (حيوانات قربانى شده) بخورید ،و نيز انسانهای بينوای

فقير را بخورانيد.

﴿ ﴾٢٩ثُ َّم ْلي ْق ُضوا تفث ُه ْم و ْل ُيوفُوا نُ ُذور ُه ْم و ْليطَّ َّوفُوا بِا ْلب ْي ِت ا ْلعتِيقِ

سپس چرک بدن خود را برطرف كنند ،و به نذرهای خویش وفا نمایند ،و به (دَور) بيت العتيق { }۱طواف كنند.

{ }۱خانه خدا ؛

﴿َٰ ﴾٣٠ذلِك ومن يُعظِّ ْم ُح ُرم ِ
ات اللَّ ِه ف ُهو خ ْي ٌر لَّ ُه ِعند ربِّ ِه ۛ واُ ِحلَّ ْت ل ُك ُم ا ْلاَنْعا ُم اِلَّا ما ُي ْتل َٰى
اجتنِ ُبوا ق ْول ال ُّزورِ
اجتنِ ُبوا ال ِّر ْجس ِمن ا ْلا َ ْوث ِان و ْ
عل ْي ُك ْم ۛ ف ْ

اینست (مناسک حج) ،و هركه حرمات خدا را (یعنى چيزهایى را كه خدا به آن حرمت داده) تعظيم كند ،این

برای او در نزد پروردگارش بهتر است .برای شما چارپایان حالل شد ،جز آنچه برای شما خوانده ميشود .ازین رو
از پليدی بتها خودداری نمایيد ،و (نيز) از سخن دروغ بپرهيزید.

السما ِء فتخْ ط ُف ُه ال َّط ْي ُر َا ْو
﴿ُ ﴾٣١حنفاء لِلَّ ِه غ ْير ُمشْ ِر ِكين بِ ِه ۛ ومن يُشْ ر ِْك بِاللَّ ِه فكاَنَّما خ َّر ِمن َّ
يح فِي مك ٍان س ِحيقٍ
ت ْهوِي بِ ِه ال ِّر ُ

(در حاليکه) به خدای خود راست باشيد ،به او شریک نياورید .و كسيکه به خدا شریک آورد ،گویى از آسمان
افتاده ،و آنگاه او را پرندگان ربوده اند ،یا باد او را در محلى دور انداخته است.

﴿َٰ ﴾٣٢ذلِك ومن يُعظِّ ْم شعاُِر اللَّ ِه ف ِانَّها ِمن ت ْقوى ا ْل ُقلُ ِ
وب

این است (حال مشركان) ،و هركه شعایر خدا را تعظيم كند ،پس این (بزرگداشت) از پرهيزگاری دلها است.

﴿ ﴾٣٣ل ُك ْم فِيها منافِ ُع اِل َٰى اَج ٍل ُّمس ًّمى ثُ َّم م ِحلُّها اِلى ا ْلب ْي ِت ا ْلعتِيقِ

در آنها برای شما منافعى است تا وقتى معين .سپس محل (قربانى آنها) بسوی بيت العتيق { }۱است.

{ }۱خانه كعبه ؛

﴿ ﴾٣٤و لِ ُك ِّل اُ َّم ٍة جع ْلنا منس ًكا لِّي ْذ ُك ُروا ْاسم اللَّ ِه عل َٰى ما رزق ُهم ِّمن ب ِهيم ِة ا ْلاَنْعامِ ۛ ف ِال َٰ ُه ُك ْم اِل َٰ ٌه
و ِاح ٌد فل ُه اَ ْسلِ ُموا ۛ وبشِّ ِر ا ْل ُمخْ بِتِين

برای هر امتى قربانى قرار دادیم ،تا نام خدا را به آن چارپایانى كه به ایشان ارزانى كرده است (در هنگام ذبح آنها)
ببرند .پس خدای شما معبود یگانه است ،خود را به او تسليم كنيد ،و متواضعان را بشارت بده.

الصلا ِة و ِم َّما
الصابِرِين عل َٰى ما اَصاب ُه ْم وا ْل ُم ِقي ِمي َّ
﴿ ﴾٣٥الَّ ِذين اِذا ُذ ِكر اللَّ ُه و ِجل ْت قُلُو ُب ُه ْم و َّ
رز ْقنا ُه ْم يُن ِفقُون

كسانيکه چون نام خدا برده شود ،دلهای شان را ترس فرا ميگيرد ،و صابران را چون مصيبتى به ایشان برسد

شکيبه ایند ،و آنانى كه نماز را به كمال و تمام برپا مى دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم خرج مى كنند.

اف ۛف ِاذا
﴿ ﴾٣٦وا ْل ُبدْن جع ْلناها ل ُكم ِّمن شعاُِ ِر اللَّ ِه ل ُك ْم فِيها خ ْي ٌر ۛ فا ْذ ُك ُروا ْاسم اللَّ ِه عل ْيها صو َّ
وجب ْت ُج ُنو ُبها ف ُكلُوا ِم ْنها واَ ْط ِع ُموا ا ْلقانِع وا ْل ُم ْعت َّر ۛ ك َٰذل ِك سخَّ ْرناها ل ُك ْم لعلَّ ُك ْم تشْ ُك ُرون
و شترهای قربانى را برای شما از شعایر خدا قرار دادیم .در آنها برای شما خير است .و در حالى كه صف بسته

اند ،نام خدا را بر آنها ببرید .پس چون (گردن زده شدند و) به پهلوهای خود افتادند ،از (گوشت) آنها بخورید .و
(ت نگدستانى را كه) قانع (اند) و آنهایى را كه قانع نيستند از آن بخورانيد .برای شما (حيوانات را) اینچنين رام
گردانيدیم ،تا باشد كه شکر كنيد.

﴿ ﴾٣٧لن ينال اللَّه لُ ُحو ُمها ولا ِدماؤُها ول َٰ ِكن ينالُ ُه التَّ ْقوىَٰ ِمن ُك ْم ۛ ك َٰذلِك سخَّ رها ل ُك ْم لِ ُتك ِّب ُروا
اللَّه عل َٰى ما هدا ُك ْم ۛ وبشِّ ِر ا ْل ُم ْح ِسنِين
هرگز به خداوند گوشت آنها و خون آنها نميرسد مگر به او پرهيزگاری شما ميرسد .برای شما (حيوانات را)

اینچنين رام گردانيده ،تا خدا را ببزرگى یاد كنيد .و نيکوكاران را بشارت بده.

﴿ ﴾٣٨ا ِ َّن اللَّه يُدافِ ُع عنِ الَّ ِذين امنُوا ۛ ا ِ َّن اللَّه لا يُ ِح ُّب ُك َّل خ َّو ٍان كفُو ٍر

بيگمان خداوند (دسایس كافران را) از مسلمانان دفع ميکند ،بيگمان خداوند هيچ خاین ناسپاسى را دوست

ندارد.

﴿ ﴾٣٩اُ ِذن لِلَّ ِذين ُيقاتلُون بِاَنَّ ُه ْم ظُلِ ُموا ۛ و ا ِ َّن اللَّه عل َٰى ن ْص ِر ِه ْم لق ِدي ٌر

به كسانى كه با ایشان مقاتله ميشود ،اجازۀ (جنگ) داده شده ،به سبب آنکه به ایشان ستم شده است ،و حقا كه

خدا بر نصرت دادن ایشان تواناست.

﴿ ﴾٤٠الَّ ِذين اُخْ ِر ُجوا ِمن ِديارِ ِهم بِغ ْي ِر ح ٍّق اِلَّا اَن ي ُقولُوا ربُّنا اللَّ ُه ۛ ول ْولا د ْف ُع اللَّ ِه النَّاس ب ْعض ُهم
ات ومس ِ
نصر َّن اللَّ ُه من
بِب ْع ٍ
ض لَّ ُهدِّم ْت صو ِام ُع و بِي ٌع وصلو ٌ
اج ُد ُي ْذك ُر فِيها ْاس ُم اللَّ ِه كثِي ًرا ۛ ولي ُ
نص ُر ُه ۛ ا ِ َّن اللَّه لقو ٌِّي عزِي ٌز
ي ُ

آنانيکه به ناحق از دیارشان بيرون آورده شدند ،جز اینکه ميگفتند « :پروردگار ما الله است » .و اگر خداوند یک
دسته از مردم را بوسيلۀ دستۀ دیگر (مردم) دفع نکند ،بيگمان صومعه ها ،كليساها ،معابد یهودیان و مساجد -
كه در آنها ذكر خدا به كثرت صورت ميگيرد  -ویران ميگردد .و خداوند كسانى را كه در راه (تبليغ آیين) او
كمک مى كنند یاری مينماید .حقا كه خداوند توانا (و) صاحب قدرت منيع است.

الصلاة وات ُوا ال َّزكاة واَم ُروا بِا ْلم ْع ُر ِ
وف ونه ْوا عنِ
﴿ ﴾٤١الَّ ِذين اِن َّم َّك َّنا ُه ْم فِي ا ْلاَ ْر ِ
ض اَقا ُموا َّ
ا ْل ُمنك ِر ۛ و لِلَّ ِه عاقِب ُة ا ْلاُ ُمورِ

كسانيکه اگر ایشانرا در زمين مستقر گردانيدیم نماز را به تمام كمال برپا داشته ،زكات ميدهند ،و به كار نيک امر

مى كنند ،و از كار بد نهى ميورزند .و انجام امور از آن خدا است.

وح وعا ٌد وث ُمو ُد
﴿ ﴾٤٢و اِن يُك ِّذبُوك فق ْد ك َّذب ْت ق ْبل ُه ْم ق ْو ُم نُ ٍ

اگر ترا تکذیب كنند ،بيگمان قبل از ایشان قوم نوح ،عاد و ثمود (نيز پيامبران شانرا) تکذیب كردند.

﴿ ﴾٤٣وق ْو ُم ا ِ ْبرا ِهيم وق ْو ُم لُ ٍ
وط
و قوم ابراهيم ،قوم لوط.

اب مدْين ۛ و ُك ِّذب ُموس َٰى فاَ ْمل ْي ُت لِ ْلكافِرِين ثُ َّم اَخ ْذتُ ُه ْم ۛ فك ْيف كان ن ِكي ِر
﴿ ﴾٤٤واَ ْصح ُ

و اصحاب مَدیَن (نيز عين كار را كردند) .همچنين موسى تکذیب شد .به این ترتيب كافران را مهلت دادیم ،و

سپس ایشانرا گرفتار ساختيم .پس انکار (عقوبت من) چگونه بود؟!

﴿ ﴾٤٥فكاَيِّن ِّمن ق ْري ٍة اَ ْهل ْكناها و ِهي ظالِم ٌة ف ِهي خاوِي ٌة عل َٰى ُع ُر ِ
وشها و بِ ْئ ٍر ُّمعطَّل ٍة وق ْص ٍر َّم ِشي ٍد

ای بسا از شهرها را كه تباه كردیم ،به سبب اینکه (ساكنان آن) ستمگار بودند ،به گونه ای كه بر سقفهای خود

فرو ریختند .و ای بسا چاه ها كه متروک شد ،و ای بسا كه قصرهای مستحکم (و سر به فلک كشيده از سکنه
خالى شد).

وب ي ْع ِقلُون بِها اَ ْو اذا ٌن ي ْسم ُعون بِها ۛ ف ِانَّها لا ت ْعمى
﴿ ﴾٤٦اَفل ْم ي ِسي ُروا فِي ا ْلاَ ْر ِ
ض فت ُكون ل ُه ْم قُلُ ٌ
َٰ
الصدُورِ
وب الَّتِي فِي ُّ
ا ْلا َ ْبصا ُر ول ِكن ت ْعمى ا ْل ُقلُ ُ
آیا آنها در زمين سياحت نکردند تا صاحبدلهایى ميبودند كه با آن (حقيقت را) درک ميکردند؟ یا گوشهایى كه با
آن مى شنيدند؟ پس بيگمان چشمهای ایشان نابينا نميشود ،مگر دلهایى كه در سينه هاست نابينا ميشود.

﴿ ﴾٤٧وي ْست ْع ِجلُونك بِا ْلعذ ِ
اب ولن يُخْ لِف اللَّ ُه و ْعد ُه ۛ و ا ِ َّن ي ْو ًما ِعند ربِّك كاَ ْل ِف سن ٍة ِّم َّما ت ُعدُّون
و از تو با شتابزدگى عذاب را تقاضا مى كنند ،و خداوند وعده خویشرا خلف نميکند .و بيگمان یک روز نزد

پروردگار تو معادل هزار سالى است از آنچه شما ميشمارید.

﴿ ﴾٤٨وكاَيِّن ِّمن ق ْري ٍة اَ ْمل ْي ُت لها و ِهي ظالِم ٌة ثُ َّم اَخ ْذتُها و اِل َّي ا ْلم ِصي ُر

ای بسا از قریه ها كه به (اهل) آن مهلت دادم ،در حاليکه ایشان ستمگار بودند ،باز ایشانرا گرفتار ساختم ،و

بازگشت (همگان) بسوی منست.

ين
اس اِنَّما اَنا ل ُك ْم ن ِذي ٌر ُّمبِ ٌ
﴿ ﴾٤٩قُ ْل يا اَيُّها النَّ ُ

بگو « :ای مردم ،جز این نيست كه من بيم دهندۀ آشکاری هستم» .

الصالِح ِ
ات ل ُهم َّم ْغ ِفر ٌة ورِ ْزقٌ كرِي ٌم
﴿ ﴾٥٠فالَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ

پس كسانيکه ایمان آوردند و عمل نيکو انجام دادند ،برای ایشان آمرزش و روزی كریمانه ایست.

َٰ
﴿ ﴾٥١والَّ ِذين سع ْوا فِي اياتِنا ُمع ِ
اب ا ْلج ِحي ِم
اجزِين اُولئِك اَ ْصح ُ

و آنانيکه در (برابر) نشانه های ما تالش كردند( ،به این پندار) كه (ما را) عاجز بسازند ،هم ایشانند اهل دوزخ.

﴿ ﴾٥٢وما اَ ْرس ْلنا ِمن ق ْبلِك ِمن َّر ُس ٍ
ول ولا نبِ ٍّي ا ِ َّلا اِذا تمنَّ َٰى اَ ْلقى الشَّ ْيطا ُن فِي اُ ْمنِ َّيتِ ِه فينس ُخ اللَّ ُه
ما ُي ْل ِقي الشَّ ْيطا ُن ثُ َّم ُي ْح ِك ُم اللَّ ُه اياتِ ِه ۛ واللَّ ُه علِي ٌم ح ِكي ٌم

و پيش از تو هيچ رسولى و هيچ نبيى را نفرستادیم مگر چون آرزویى (برای تأمين رسالتش) به دل مى پرورانيد،

شيطان در (آن) آرزوی او القاءاتى بعمل مى آورد .آنگاه خداوند چيزی را كه شيطان القاء كرده بود از ميان مى
بُرد ،و بعد از آن خدا آیات خویشرا استحکام مى بخشيد ،و خدا دانا (و) باحکمت است.

ض وا ْلق ِاسي ِة قُلُو ُب ُه ْم ۛ و ا ِ َّن ال َّظالِ ِمين
﴿ ﴾٥٣لِّي ْجعل ما ُي ْل ِقي الشَّ ْيطا ُن فِ ْتن ًة لِّلَّ ِذين فِي قُلُو بِ ِهم َّمر ٌ
ل ِفي ِشق ٍ
اق ب ِعي ٍد

(حکمت این رویداد آن بود) تا چيزی را كه شيطان القاء مى كند برای كسانيکه در دلهای شان مرضى است و نيز

برای كسانى كه دلهای شان سخت است (وسيلۀ) آزمایش گرداند .و بيگمان ستمگاران در مخالفت (یعنى عداوت
شدیدی) و (از حق) دور قرار دارند.

﴿ ﴾٥٤و لِي ْعلم الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِع ْلم اَنَّ ُه ا ْلح ُّق ِمن َّربِّك ف ُي ْؤ ِم ُنوا بِ ِه ف ُتخْ بِت ل ُه قُلُوبُ ُه ْم ۛ و ا ِ َّن اللَّه لها ِد
الَّ ِذين ام ُنوا اِل َٰى ِصر ٍ
اط ُّم ْست ِقي ٍم

و تا آنانيکه به ایشان علم داده شده بدانند كه بدون شک این (وحى) حق (است و) از جانب پروردگار تو است ،و
به این ترتيب به آن ایمان آرند ،و دل های شان در برابر آن نرم شود .و بيگمان خداوند رهياب سازندۀ مؤمنان
است بسوی راه راست.

اب ي ْو ٍم ع ِقي ٍم
﴿ ﴾٥٥ولا يزالُ الَّ ِذين كف ُروا فِي ِم ْري ٍة ِّم ْن ُه حتَّ َٰى تاْتِي ُه ُم َّ
الساع ُة بغْت ًة اَ ْو ياْتِي ُه ْم عذ ُ

كافران در مورد این (وحى) هميشه در شک اند ،تا ناگهان قيامت به ایشان بياید یا برای شان عذاب روز نهایت

نحس فرا رسد.

ات فِي جنَّ ِ
الصالِح ِ
ات النَّ ِعي ِم
﴿ ﴾٥٦ا ْل ُم ْل ُك ي ْومئِ ٍذ لِّلَّ ِه ي ْح ُك ُم ب ْين ُه ْم ۛ فالَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ

سلطنت در آن روز از آن خدا است ،در ميان ایشان حکم مى كند .پس كسانيکه ایمان آوردند و كارهای نيکو
انجام دادند در بهشت های (پُر) نعمت (و ناز) اند.

َٰ
ين
اب ُّم ِه ٌ
﴿ ﴾٥٧والَّ ِذين كف ُروا وك َّذبُوا بِاياتِنا فاُولئِك ل ُه ْم عذ ٌ

و كسانيکه كافر شدند و آیات ما را تکذیب كردند ،برای ایشان عذاب رسوا كننده است.

﴿ ﴾٥٨والَّ ِذين هاج ُروا فِي سبِي ِل اللَّ ِه ثُ َّم قُتِلُوا اَ ْو ماتُوا لي ْر ُزق َّن ُه ُم اللَّ ُه رِ ْزقًا حس ًنا ۛ و ا ِ َّن اللَّه ل ُهو خ ْي ُر
ال َّرازِقِين
برای آنانيکه در راه خدا هجرت كردند ،سپس كشته شدند یا مردند ،بيگمان خدا بر ایشان روزی نيکویى عنایت

ميکند .و حقا كه خداوند هم اوست بهترین روزی دهندگان.

﴿ ﴾٥٩ل ُيد ِْخلنَّ ُهم ُّمدْخ ًلا ي ْرض ْون ُه ۛ و ا ِ َّن اللَّه لعلِي ٌم حلِي ٌم

بيگمان ایشان را به جایى داخل ميگرداند كه به آن خوشنود ميشوند ،و بيگمان خداوند دانا (و) صاحب حلم
است.

نصرنَّ ُه اللَّ ُه ۛ ا ِ َّن اللَّه لع ُف ٌّو غفُو ٌر
﴿َٰ ﴾٦٠ذلِك وم ْن عاقب بِ ِم ْث ِل ما ُعوقِب بِ ِه ثُ َّم بُ ِغي عل ْي ِه لي ُ

این چنين است ،هرگاه كسى به همان اندازهای مجازات كند كه به او ستم شده است و باز بر او تعدی شود،
بيگمان خدا او را كمک مى كند .حقا كه خدا بخشایشگر (و) آمرزنده است.

﴿َٰ ﴾٦١ذلِك بِاَ َّن اللَّه يُولِ ُج اللَّ ْيل فِي النَّهارِ و ُيولِ ُج النَّهار فِي اللَّ ْي ِل واَ َّن اللَّه س ِمي ٌع ب ِصي ٌر

این به سبب آنست كه خدا شب را در روز و روز را در شب داخل مى سازد ،و بيگمان خداوند شنوا (و) بيناست.

﴿َٰ ﴾٦٢ذلِك بِاَ َّن اللَّه ُهو ا ْلح ُّق واَ َّن ما ي ْد ُعون ِمن ُدو نِ ِه ُهو ا ْلب ِاط ُل واَ َّن اللَّه ُهو ا ْلعلِ ُّي ا ْلكبِي ُر

این به سبب آنست كه بيگمان خداوند ،هم اوست حق .و بيگمان آنانى را كه ایشان جز او نيایش مى كنند ،همان
است باطل .و حقا كه خداوند هم اوست بلند (مرتبه) (و) بزرگ.

يف خبِي ٌر
ض ُمخْ ض َّر ًة ۛ ا ِ َّن اللَّه ل ِط ٌ
﴿ ﴾٦٣اَل ْم تر اَ َّن اللَّه اَنزل ِمن َّ
السما ِء ما ًء ف ُت ْصبِ ُح ا ْلاَ ْر ُ

آیا نمى بينى كه بيگمان خدا از آسمان آب را نازل مى كند ،پس زمين (به آن) سرسبز مى شود .حقا كه خداوند

صاحب لطف (و) آگاه است.

السماو ِ
ض ۛ و ا ِ َّن اللَّه ل ُهو ا ْلغنِ ُّي ا ْلح ِمي ُد
ات وما فِي ا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾٦٤لَّ ُه ما فِي َّ

آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست ،و بيگمان خداوند هم اوست بى نياز (و) ستوده.

السماء اَن
﴿ ﴾٦٥اَل ْم تر اَ َّن اللَّه سخَّ ر ل ُكم َّما فِي ا ْلاَ ْر ِ
ض وا ْل ُف ْلك ت ْجرِي فِي ا ْلب ْح ِر بِاَ ْم ِر ِه ويُ ْم ِس ُك َّ
وف َّر ِحي ٌم
ض اِلَّا بِ ِا ْذنِ ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه بِالنَّا ِ
تقع على ا ْلاَ ْر ِ
س لرءُ ٌ
آیا نمى بينى كه خداوند هر آنچه را در زمين است به شما رام گردانيد؟ و (نيز) كشتى ها را كه در بحر به حکم

او در حركت اند ،و آسمان را نگهميدارد از آن كه جز به حکم او بر زمين بيفتد .حقا كه خداوند به مردم مهربان
(و) بخشاینده است.

﴿ ﴾٦٦و ُهو الَّ ِذي اَ ْحيا ُك ْم ثُ َّم يُ ِمي ُت ُك ْم ثُ َّم يُ ْحيِي ُك ْم ۛ ا ِ َّن ا ْل ِانسان لكفُو ٌر

اوست كه شما را زنده كرد ،سپس شما را مى ميراند( ،و) باز زنده مى كند .بيگمان انسان ناسپاس است.

﴿ ﴾٦٧لِّ ُك ِّل اُ َّم ٍة جع ْلنا منس ًكا ُه ْم ن ِاس ُكو ُه ۛ فلا ُينازِ ُع َّنك فِي ا ْلاَ ْم ِر ۛ وا ْد ُع اِل َٰى ربِّك ۛ اِنَّك
لعل َٰى ُهدًى ُّم ْست ِقي ٍم

برای هر امتى روشى در عبادت قرار دادیم كه به آن شيوه روان اند ،پس نباید با تو درین كار نزاع كنند ،و
(ایشانرا) به سوی پروردگارت دعوت كن ،حقا كه تو براه راست هستى.

﴿ ﴾٦٨و اِن جادلُوك ف ُق ِل اللَّ ُه اَ ْعل ُم بِما ت ْعملُون

و اگر با تو نزاع ورزند ،پس بگو « :خدا به آنچه مى كنيد داناتر است» .

﴿ ﴾٦٩اللَّ ُه ي ْح ُك ُم ب ْين ُك ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة فِيما كُن ُت ْم فِي ِه تخْ تلِفُون

خداوند در ميان شما در آنچه در آن اختالف داشتيد در روز قيامت حکم ميکند.

ض ۛ ا ِ َّن َٰذلِك فِي ِكت ٍ
اب ۛ ا ِ َّن َٰذلِك على اللَّ ِه
السما ِء وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٧٠اَل ْم ت ْعل ْم اَ َّن اللَّه ي ْعل ُم ما فِي َّ
ي ِسي ٌر

آیا نميدانى خداوند به آنچه در آسمانها و زمين است ميداند؟ بيگمان اینها همه در كتاب (ثبت) اند .حقا كه این

برای خدا آسان است.

﴿ ﴾٧١وي ْع ُبدُون ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ما ل ْم يُن ِّز ْل بِ ِه ُس ْلطا ًنا وما ل ْيس ل ُهم بِ ِه ِع ْل ٌم ۛ وما لِل َّظالِ ِمين ِمن
ن َِّصي ٍر

(با این هم) ایشان جز خدا چيزی را كه خدا برای آن دليلى نفرستاده و چيزی را كه به آن علم ندارند مى

پرستند ،و برای ستمگاران هيچ مددگاری نيست.

﴿ ﴾٧٢و اِذا تُ ْتل َٰى عل ْي ِه ْم اياتُنا ب ِّين ٍ
ات ت ْعر ُِف فِي ُو ُجو ِه الَّ ِذين كف ُروا ا ْل ُمنكر ۛ يكا ُدون ي ْس ُطون
بِالَّ ِذين ي ْتلُون عل ْي ِه ْم اياتِنا ۛ قُ ْل اَفاُن ِّب ُئ ُكم بِش ٍّر ِّمن َٰذلِ ُك ُم ۛ ال َّنا ُر وعدها اللَّ ُه الَّ ِذين
كف ُروا ۛ و بِ ْئس ا ْلم ِصي ُر

و چون آیات روشن ما به ایشان خوانده ميشود ،در چهرۀ كافران (حالت) انکار را مى بينى ،به حدی كه نزدیک

است به آنانيکه آیات ما را به ایشان ميخوانند حمله كنند .بگو « :آیا شما را به بدتر ازین (حالت ناآرام كننده)
خبر دهم؟ (و) آن آتش (دوزخ) است ،خدا آنرا به كافران وعده داده ،و چه بد جای باز گشتى است؟!

اس ُضرِب مث ٌل ف ْاست ِم ُعوا ل ُه ۛ ا ِ َّن الَّ ِذين ت ْد ُعون ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه لن يخْ لُ ُقوا ذُبا ًبا ول ِو
﴿ ﴾٧٣يا اَيُّها ال َّن ُ
وب
ْ
اب ش ْي ًئا لَّا ي ْستن ِق ُذو ُه ِم ْن ُه ۛ ض ُعف ال َّطالِ ُب وا ْلم ْطلُ ُ
اجتم ُعوا ل ُه ۛ و اِن ي ْسلُ ْب ُه ُم ال ُّذب ُ

ای مردم ،مَثَلى زده شده است ،پس به آن گوش دهيد .بيگمان كسانى را كه بجز خدا نيایش مى كنيد مگسى را
(هم) آفریده نمى توانند ،گرچه (همۀ شان) برای آن جمع شوند .و اگر مگس از ایشان چيزی را برباید ،آنرا از
مگس باز گرفته نمى توانند .طالب و مطلوب (هر دو) ناتوانند.

﴿ ﴾٧٤ما قد ُروا اللَّه ح َّق ق ْدرِ ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه لقو ٌِّي عزِي ٌز

خدا را به گونه ایکه الیق اوست قدر نکرده اند .حقا كه خداوند توانا (و) صاحب قدرت منيع است.

س ۛ ا ِ َّن اللَّه س ِمي ٌع ب ِصي ٌر
﴿ ﴾٧٥اللَّ ُه ي ْصط ِفي ِمن ا ْلملاُِك ِة ُر ُس ًلا و ِمن النَّا ِ

خداوند از فرشتگان پيامبرانى بر مى گزیند ،و از مردم (نيز) .بيگمان خداوند شنوا (و) بينا است.

﴿ ﴾٧٦ي ْعل ُم ما ب ْين اَ ْي ِدي ِه ْم وما خ ْلف ُه ْم ۛ و اِلى اللَّ ِه تُ ْرج ُع ا ْلا ُ ُمو ُر

آنچه را در پيش روی آنها و آنچه در پشت سر ایشان است مى داند .و همه امور به خدا رجعت مى كند.

﴿ ﴾٧٧يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا ا ْرك ُعوا و ْاس ُج ُدوا وا ْع ُب ُدوا ربَّ ُك ْم وا ْفعلُوا ا ْلخ ْير لعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحون ۩

ای مؤمنان ،ركوع كنيد ،سجده كنيد ،پروردگار خویش را بپرستيد ،و كار نيک انجام دهيد ،تا باشد كه رستگار

شوید.

اجتبا ُك ْم وما جعل عل ْي ُك ْم فِي الدِّينِ ِم ْن حر ٍج ۛ ِّملَّة
﴿ ﴾٧٨وجا ِه ُدوا فِي اللَّ ِه ح َّق ِجها ِد ِه ۛ ُهو ْ
اَبِي ُك ْم ا ِ ْبرا ِهيم ۛ ُهو س َّما ُك ُم ا ْل ُم ْسلِ ِمين ِمن ق ْب ُل وفِي َٰهذا لِي ُكون ال َّر ُسولُ ش ِهيدًا عل ْي ُك ْم وت ُكونُوا
الصلاة واتُوا ال َّزكاة وا ْعت ِص ُموا بِاللَّ ِه ُهو م ْولا ُك ْم ۛ فنِ ْعم ا ْلم ْول َٰى
شُ هداء على النَّا ِ
س ۛ فاَقِي ُموا َّ
و نِ ْعم النَّ ِصي ُر

و در راه خدا (آنگونه) جهاد كنيد كه حق جهاد او را بجا آورده باشيد .او شما را برگزید و برای شما در دین هيچ
مشکلى نگردانيد( .دینى كه) آیين پدر شما ابراهيم است .هم اوست كه شما را مسلمان ناميد( ،هم) پيش ازین و

(نيز) درین (كتاب) ،تا باشد كه پيامبر بر شما و شما بر مردم گواه باشيد .پس نماز را به تمام و كمال بجا آورید،
زكات بدهيد ،و به خدا تمسک جویيد .او حامى شماست .پس چه خوب موالیى و چه خوب مددگاری!

============================================================

============================================================

( )۲۳سوره المومنون:
این سوره مکى و دارای ( )۱۱۸آیه بوده و (ایمان آوردگان) معنى دراد ،این سوره به مومنون از سبب ناميده
شده است كه با این فرمان حق تعالى (قَدْ أَفْلَحَ اْلمُؤْمِنُونَ) آغاز شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١ق ْد اَ ْفلح ا ْل ُم ْؤ ِم ُنون

بيگمان مؤمنان رستگار شدند.

﴿ ﴾٢الَّ ِذين ُه ْم فِي صلاتِ ِه ْم خ ِاش ُعون
آنهایيکه در نماز خویش فروتن اند.

﴿ ﴾٣والَّ ِذين ُه ْم عنِ اللَّ ْغ ِو ُم ْعر ُِضون

آنهایيکه از سخن بيهوده اعراض ميکنند.

﴿ ﴾٤والَّ ِذين ُه ْم لِل َّزكا ِة ف ِاعلُون
آنهایيکه زكات را اداء ميکنند.

﴿ ﴾٥والَّ ِذين ُه ْم لِ ُف ُر ِ
وج ِه ْم حافِ ُظون
آنهایيکه فروج خویش را حفظ ميدارند.

﴿ ﴾٦اِلَّا عل َٰى اَ ْزو ِاج ِه ْم اَ ْو ما ملك ْت اَ ْيمانُ ُه ْم ف ِانَّ ُه ْم غ ْي ُر ملُ ِومين

مگر بر همسران یا كنيزان خویش كه (با آميزش جنسى با ایشان) مورد مالمت قرار نمى گيرند.

﴿ ﴾٧فمنِ ا ْبتغ َٰى وراء َٰذلِك فاُولَٰئِك ُه ُم ا ْلعا ُدون

كسانيکه غير از این (راه دیگری) را بجویند ،پس ایشان اند تجاوز كار.

﴿ ﴾٨والَّ ِذين ُه ْم لِاَماناتِ ِه ْم وع ْه ِد ِه ْم را ُعون

و آنهایيکه امانات و عهد خویش را رعایت ميکنند.

﴿ ﴾٩والَّ ِذين ُه ْم عل َٰى صلواتِ ِه ْم يُحافِ ُظون

آنهایيکه از نمازهای خویش محافظت ميکنند.

﴿ ﴾١٠اُولَٰئِك ُه ُم ا ْلوارِثُون

هم ایشان اند وارثان (واقعى).

﴿ ﴾١١الَّ ِذين ي ِرثُون ا ْل ِف ْرد ْوس ُه ْم فِيها خالِدُون

كسانيکه بهشت را ميراث بُرده در آن جاودانه بسر ميبرند.

﴿ ﴾١٢ولق ْد خل ْقنا ا ْل ِانسان ِمن ُسلال ٍة ِّمن ِطينٍ
بيگمان انسان را از عصارهای از گل آفریدیم.

﴿ ﴾١٣ثُ َّم جع ْلنا ُه نُ ْطف ًة فِي قرا ٍر َّم ِكينٍ

پس او را (بحيث) نطفه ای در قرارگاهى مطمئن (یعنى رحم) قرار دادیم.

﴿ ﴾١٤ثُ َّم خل ْقنا النُّ ْطفة علق ًة فخل ْقنا ا ْلعلقة ُم ْضغ ًة فخل ْقنا ا ْل ُم ْضغة ِعظا ًما فكس ْونا ا ْل ِعظام ل ْح ًما
ثُ َّم اَنشاْنا ُه خ ْلقًا اخر ۛ فتبارك اللَّ ُه اَ ْحس ُن ا ْلخالِ ِقين
سپس آن نطفه را خونِ بسته ساختيم ،پس آن خون بسته را گوشتپاره گردانيدیم ،باز آن گوشت پاره را

(بصورت) استخوان در آوردیم ،پس استخوانها را با گوشت پوشانيدیم ،بعد از آن به او آفرینش دیگری بخشيدیم.
بس بزرگ است خدایى كه بهترین آفرینندگان است.

﴿ ﴾١٥ثُ َّم اِنَّ ُكم ب ْعد َٰذلِك لم ِّي ُتون

پس بيگمان بعد از آن شما مردنى هستيد.

﴿ ﴾١٦ثُ َّم اِنَّ ُك ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة تُ ْبعثُون

باز بيگمان در روز قيامت برانگيخته ميشوید.

﴿ ﴾١٧ولق ْد خل ْقنا ف ْوق ُك ْم س ْبع طراُِق وما ُكنَّا عنِ ا ْلخ ْلقِ غافِ ِلين

و حقا كه بر باالی شما هفت راه (یعنى طبقه) را آفریدیم .و ما از خلقِ (جهانى كه آنرا آفریده ایم) غافل نبوده

ایم.

ض ۛ و اِنَّا عل َٰى ذه ٍ
اب بِ ِه لقا ِد ُرون
السما ِء ما ًء بِقد ٍر فاَ ْسكنَّا ُه فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٨واَنز ْلنا ِمن َّ

و آب را از آسمان به اندازۀ (الزم) نازل كردیم ،و آنرا در زمين جای دادیم .و بيگمان به از بين بردن آن قادریم.

﴿ ﴾١٩فاَنشاْنا ل ُكم بِ ِه ج َّن ٍ
ات ِّمن ن َِّخيلٍ واَ ْعن ٍ
اب لَّ ُك ْم فِيها فوا ِك ُه كثِير ٌة و ِم ْنها تاْ ُكلُون

پس بوسيلۀ آن برای شما باغهایى از درخت خرما و انگور رویانيدیم .درین (باغ) ها ميوه های فراوانى برای شما

وجود دارد ،و از آن ميخورید.

﴿ ﴾٢٠وشجر ًة تخْ ُر ُج ِمن طُورِ س ْيناء تن ُب ُت بِال ُّد ْهنِ و ِص ْب ٍغ لِّ ْلا ِك ِلين

و (نيز) درختى از كوه سينا بيرون مى آید .و با روغن و نان خورش برای خورندگان ميروید.

﴿ ﴾٢١و ا ِ َّن ل ُك ْم فِي ا ْلاَنْعامِ ل ِع ْبر ًة ۛ ن ُّْس ِقي ُكم ِّم َّما فِي بُ ُطو نِها ول ُك ْم فِيها منافِ ُع كثِير ٌة و ِم ْنها
تاْ ُكلُون

و بيگمان در چارپایان (نيز) برای شما (مایۀ) عبرت است .از آنچه در شکم های شان است (از شير) شما را مى
نوشانيم ،و در آن برای شما منافع بسياری است ،از (گوشت) آنها ميخورید.

﴿ ﴾٢٢وعل ْيها وعلى ا ْل ُف ْل ِك تُ ْحملُون

و بر چارپایان و بر كشتى ها سوار ميشوید.

وحا اِل َٰى ق ْو ِم ِه فقال يا ق ْو ِم ا ْع ُب ُدوا اللَّه ما ل ُكم ِّم ْن اِل َٰ ٍه غ ْي ُر ُه ۛ اَفلا تتَّقُون
﴿ ﴾٢٣ولق ْد اَ ْرس ْلنا نُ ً

و ما بيگمان نوح را بسوی قوم او فرستادیم ،پس به آنها گفت « :ای قوم من ،خدا را بپرستيد .جز او هيچ معبودی

ندارید .پس آیا (از او) نمى ترسيد؟ »

﴿ ﴾٢٤فقال ا ْلملاُ الَّ ِذين كف ُروا ِمن ق ْو ِم ِه ما َٰهذا ا ِ َّلا بش ٌر ِّم ْثلُ ُك ْم ُيرِي ُد اَن يتف َّضل عل ْي ُك ْم ول ْو شاء
اللَّ ُه لاَنزل ملاُِك ًة َّما س ِم ْعنا بِ َٰهذا فِي اباُِنا ا ْلا َ َّو لِين
پس كالن شوندگانِ قوم او ،كه كافر شده بودند ،گفتند « :او نيست مگر بشری مثل شما ،كه ميخواهد بر شما

برتری جوید .و اگر خدا ميخواست بيگمان فرشتگان را (بحيث پيامبر) مى فرستاد .ما هرگز این چيزی را (كه او
ميگوید) از نياكان خویش نشنيده ایم» .

﴿ ﴾٢٥ا ِ ْن ُهو ا ِ َّلا ر ُج ٌل بِ ِه ِجنَّ ٌة فتربَّ ُصوا بِ ِه حتَّ َٰى ِحينٍ

نيست او مگر مردی كه به جنون مبتال شده .پس تا مدتى به او انتظار بکشيد.

انص ْر نِي بِما ك َّذ ُب ِ
ون
﴿ ﴾٢٦قال ر ِّب ُ

(نوح) گفت « :پروردگارا ،مرا در برابر تکذیب ایشان كمک كن» .

اصن ِع ا ْل ُف ْلك بِاَ ْع ُينِنا وو ْحيِنا ف ِاذا جاء اَ ْم ُرنا وفار التَّنُّو ُر ۛ ف ْاسلُ ْك فِيها ِمن
﴿ ﴾٢٧فاَ ْوح ْينا اِل ْي ِه اَ ِن ْ
ُك ٍّل ز ْوج ْينِ ا ْثن ْينِ واَ ْهلك ا ِ َّلا من سبق عل ْي ِه ا ْلق ْولُ ِم ْن ُه ْم ۛ ولا تُخ ِاط ْبنِي فِي الَّ ِذين ظل ُموا ۛاِنَّ ُهم
ُّمغْرقُون

پس به وی وحى كردیم كه كشتيى را زیر نظر ما و وحى ما بساز .چون امر ما فرا رسيد و (آب از) تنور جوشيد ،از
هر چيزی جوره های (نر و ماده) را ،و (نيز) خانوادۀ خود را در كشتى بردار ،مگر آنهایيکه قبالً وعدۀ هالكت شان
داده شده است .و دربارۀ كسانيکه ستم كردند با من گفتگو مکن ،كه ایشان غرق شونده اند.

﴿ ﴾٢٨ف ِاذا ْاستو ْيت اَنت ومن َّمعك على ا ْل ُف ْل ِك ف ُق ِل ا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي ن َّجانا ِمن ا ْلق ْو ِم ال َّظالِ ِمين
و هنگاميکه تو و همراهانت در كشتى جابجا شدید ،پس بگو « :ستایش مر خدای را ،ذاتى كه ما را از قوم

ستمگار نجات بخشيد» .

﴿ ﴾٢٩وقُل َّر ِّب اَن ِز ْلنِي ُمنز ًلا ُّمباركًا واَنت خ ْي ُر ا ْل ُمنزِلِين

و بگو « :پروردگارا ،مرا به جای با بركتى فرود آر ،و تو (ذاتى [هستى] كه) به شایسته ترین شيوهای ما را فرود
مى آری» .

﴿ ﴾٣٠ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ٍ
ات و اِن ُك َّنا ل ُم ْبتلِين

بيگمان درین (داستان) نشانه هایى است ،و ما واقعاً (شما را) آزمایش كننده ایم.

﴿ ﴾٣١ثُ َّم اَنشاْنا ِمن ب ْع ِد ِه ْم ق ْر ًنا اخرِين

سپس بعد از ایشان دورۀ دیگری بوجود آوردیم.

﴿ ﴾٣٢فاَ ْرس ْلنا فِي ِه ْم ر ُسو ًلا ِّم ْن ُه ْم اَ ِن ا ْع ُب ُدوا اللَّه ما ل ُكم ِّم ْن اِل َٰ ٍه غ ْي ُر ُه ۛ اَفلا تتَّقُون

پس در ميان شان رسولى را از خودشان فرستادیم (تا به ایشان ابالغ كند) كه « :خدا را بپرستيد ،جز او برای

شما خدایى نيست ،آیا (از او) نمى ترسيد؟ »

﴿ ﴾٣٣وقال ا ْلملاُ ِمن ق ْو ِم ِه الَّ ِذين كف ُروا وك َّذبُوا بِلِقا ِء ا ْلا ِخر ِة واَتْر ْفنا ُه ْم فِي ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا ما َٰهذا
ا ِ َّلا بش ٌر ِّم ْثلُ ُك ْم ياْ ُك ُل ِم َّما تاْ ُكلُون ِم ْن ُه ويشْ ر ُب ِم َّما تشْ ربُون
كالن شوندگانِ قوم او كه كافر شده بودند ،و از لقاء آخرت انکار داشتند ،و آنهایى كه بر ایشان در زندگى دنيا

رفاه بخشوده بودیم ،گفتند « :این نيست جز بشری مثل شما .آنچه شما مى خورید ميخورد ،و از آنچه شما مى
نوشيد مينوشد» .

﴿ ﴾٣٤ولئِ ْن اَط ْع ُتم بش ًرا ِّم ْثل ُك ْم اِنَّ ُك ْم اِذًا لَّخ ِاس ُرون

و اگر از بشری مثل خود فرمان برید ،مسلماً شما درین حال زیانکار خواهيد بود.

﴿ ﴾٣٥اَي ِع ُد ُك ْم اَنَّ ُك ْم اِذا ِمتُّ ْم وكُن ُت ْم تُرا ًبا و ِعظا ًما اَنَّ ُكم ُّمخْ ر ُجون

آیا به شما وعده ميدهد كه چون مردید و خاک و استخوان شدید ،بيگمان (بار دیگر از قبرها) برآورده ميشوید؟

﴿ ﴾٣٦ه ْيهات ه ْيهات لِما تُوعدُون

هيهات ،هيهات ،از آنچه بشما وعده داده ميشود.

وت ون ْحيا وما ن ْح ُن بِم ْب ُعو ثِين
﴿ ﴾٣٧ا ِ ْن ِهي ا ِ َّلا حياتُنا ال ُّدنْيا ن ُم ُ

(برای ما) جز این زندگى دنيا (هيچ چيز دیگری) نيست ،مى ميریم و زنده ميشویم ،و ما هرگز برانگيخته نمى

شویم.

﴿ ﴾٣٨ا ِ ْن ُهو ا ِ َّلا ر ُج ٌل ا ْفترىَٰ على اللَّ ِه ك ِذ ًبا وما ن ْح ُن ل ُه بِ ُم ْؤ ِم ِنين

نيست این مگر مردی كه بر خدا به دروغ تهمت بسته است ،و ما به او ایمان آوردنى نيستيم.

انص ْر نِي بِما ك َّذ ُب ِ
ون
﴿ ﴾٣٩قال ر ِّب ُ

(پيامبر) گفت « :پروردگارا مرا در برابر تکذیب شان كمک كن» .

﴿ ﴾٤٠قال ع َّما قلِي ٍل لَّ ُي ْصبِ ُح َّن نا ِد ِمين

(خداوند) گفت « :بزودی پيشمان ميشوند» .

الص ْيح ُة بِا ْلح ِّق فجع ْلنا ُه ْم ُغثا ًء ۛ ف ُب ْعدًا لِّ ْلق ْو ِم ال َّظالِ ِمين
﴿ ﴾٤١فاَخذ ْت ُه ُم َّ

پس ایشان را صيحه ای به حق فرو گرفت ،و ما ایشان را همچون خاشاک روی آب گردانيدیم .پس برای قوم

ستمگر (از مرحمت خدا) دوری باد.

﴿ ﴾٤٢ثُ َّم اَنشاْنا ِمن ب ْع ِد ِه ْم قُ ُرو ًنا اخرِين

سپس بعد از ایشان دوره های دیگری را بوجود آوردیم.

﴿ ﴾٤٣ما ت ْسبِ ُق ِم ْن اُ َّم ٍة اَجلها وما ي ْستاْ ِخ ُرون

هيچ قومى نميتواند بر ميعاد خویش سبقت جوید یا آنرا به تأخير اندازد.

﴿ ﴾٤٤ثُ َّم اَ ْرس ْلنا ُر ُسلنا ت ْترىَٰ ۛ ُك َّل ما جاء اُ َّم ًة َّر ُسولُها ك َّذبُو ُه ۛ فاَتْب ْعنا ب ْعض ُهم ب ْع ًضا وجع ْلنا ُه ْم
اَحا ِديث ۛ ف ُب ْعدًا لِّق ْو ٍم َّلا يُ ْؤ ِمنُون
سپس پيامبران خویش را پياپى فرستادیم .هر باری كه به قومى پيامبرشان آمد ،او را تکذیب كردند .پس ما

بعضى را از پى بعضى دیگر آوردیم ،و ایشانرا افسانه ساختيم .پس دوری (از مرحمت خداوند) باد قومى را كه
ایمان نمى آورند.

﴿ ﴾٤٥ثُ َّم اَ ْرس ْلنا ُموس َٰى واَخا ُه ها ُرون بِاياتِنا و ُس ْلط ٍان ُّمبِينٍ

سپس موسى و برادرش هارون را با آیات خویش حجتى آشکار فرستادیم.

﴿ ﴾٤٦اِل َٰى فِ ْرع ْون وملئِ ِه ف ْاست ْكب ُروا وكانُوا ق ْو ًما عالِين

بسوی فرعون و كالن شوندگانِ (قوم) او .ولى (فرعونيان) تکبر كردند ،و ایشان قومى برتری جو بودند.

﴿ ﴾٤٧فقالُوا اَنُ ْؤ ِم ُن لِبشر ْينِ ِم ْثلِنا وق ْو ُم ُهما لنا عابِدُون

گفتند « :آیا به دو نفر از افراد بشر همانند خود ایمان آوردیم در حاليکه قوم ایشان ما را مى پرستند؟ »

﴿ ﴾٤٨فك َّذبُو ُهما فكانُوا ِمن ا ْل ُم ْهل ِكين

پس (فرعونيان) این دو (پيامبر) را تکذیب كردند ،و سرانجام (همه) هالک شدند.

﴿ ﴾٤٩ولق ْد ات ْينا ُموسى ا ْل ِكتاب لعلَّ ُه ْم ي ْهتدُون

بيگمان به موسى كتاب (یعنى تورات) را دادیم ،تا باشد كه ایشان هدایت شوند.

﴿ ﴾٥٠وجع ْلنا ا ْبن م ْريم واُ َّم ُه اي ًة واو ْينا ُهما اِل َٰى ر ْبو ٍة ذ ِ
ات قرا ٍر وم ِعينٍ

و ما پسر مریم و مادرش را نشانهای گردانيدیم .و ایشان را در سرزمين بلند ،دارای استقرار و آب روان جای
دادیم.

﴿ ﴾٥١يا اَيُّها ال ُّر ُس ُل ُكلُوا ِمن ال َّط ِّيب ِ
ات وا ْعملُوا صالِ ًحا ۛ اِنِّي بِما ت ْعملُون علِي ٌم

ای پيامبران ،از (خوردنى های) پاكيزه بخورید ،و عمل نيکو انجام دهيد ،بيگمان من به آنچه انجام ميدهيد

آگاهم.

﴿ ﴾٥٢و ا ِ َّن َٰه ِذ ِه اُ َّم ُت ُك ْم اُ َّم ًة و ِاحد ًة واَنا ربُّ ُك ْم فاتَّق ِ
ُون

و بيگمان این امت شما است ،امتى یک پارچه .و من پروردگار شمایم .لذا از من بترسيد (نه از كسى دیگر).

﴿ ﴾٥٣فتق َّط ُعوا اَ ْمر ُهم ب ْين ُه ْم ُز ُب ًرا ۛ ُك ُّل ِح ْز ٍب بِما لد ْي ِه ْم ف ِر ُحون

اما ایشان (وحدت خویش را حفظ نکرده) كار خود را در بين خویش به پراگندگى كشانيدند .هر حزبى به آنچه

نزد خودشان است شادمان اند (بدون آنکه وسعت نظر داشته حقایق را پيروی كنند).

﴿ ﴾٥٤فذ ْر ُه ْم فِي غ ْمر تِ ِه ْم حتَّ َٰى ِحينٍ

پس ایشانرا به همان غفلت شان بگذار تا لحظۀ مشخص (فرا رسد).

﴿ ﴾٥٥اَي ْحس ُبون اَنَّما نُ ِم ُّد ُهم بِ ِه ِمن َّم ٍال وبنِين

آیا ایشان ميپندارند كه با آنچه از مال و اوالد كه به ایشان كمک مى نمایيم...

﴿ ﴾٥٦نُسارِ ُع ل ُه ْم فِي ا ْلخ ْير ِ
ات ۛ بل لَّا يشْ ُع ُرون

خوبى ها را به ایشان به سرعت عنایت ميکنيم؟ نخير ،ایشان نمى دانند.

﴿ ﴾٥٧ا ِ َّن الَّ ِذين ُهم ِّم ْن خشْ ي ِة ربِّ ِهم ُّمشْ ِفقُون

بيگمان كسانيکه از ترس پروردگار خویش بيمناک اند.

﴿ ﴾٥٨والَّ ِذين ُهم بِاي ِ
ات ربِّ ِه ْم ُي ْؤ ِم ُنون

و آنانيکه به آیات پروردگار خویش ایمان دارند.

﴿ ﴾٥٩والَّ ِذين ُهم بِربِّ ِه ْم لا ُيشْ ِركُون

و آنانيکه به پروردگار خویش شریک نمى آورند.

﴿ ﴾٦٠والَّ ِذين يُ ْؤتُون ما اتوا َّوقُلُوبُ ُه ْم و ِجل ٌة اَنَّ ُه ْم اِل َٰى ربِّ ِه ْم ر ِاج ُعون

و آنانيکه چون ميدهند آنچه را ميدهند دلهایشان ترسناک است ،از اینکه به پروردگار خویش باز ميگردند.

﴿ ﴾٦١اُولَٰئِك يُسارِ ُعون فِي ا ْلخ ْير ِ
ات و ُه ْم لها سابِقُون

هم ایشان اند كه در نيکویى سرعت به خرج ميدهند ،و ایشان به سوی آن سبقت مى جویند.

اب ي ِنط ُق بِا ْلح ِّق ۛ و ُه ْم لا ُي ْظل ُمون
﴿ ﴾٦٢ولا نُكلِّ ُف ن ْف ًسا ا ِ َّلا ُو ْسعها ۛ ولد ْينا ِكت ٌ

و ما هيچکس را جز به قدر طاقت او مکلف نمى سازیم ،و نزد ما كتابى است كه به حق سخن ميگوید ،و بر ایشان

ظلم نميشود.

﴿ ﴾٦٣ب ْل قُلُو ُب ُه ْم فِي غ ْمر ٍة ِّم ْن َٰهذا ول ُه ْم اَ ْعما ٌل ِّمن ُد ِ
ون َٰذلِك ُه ْم لها ع ِاملُون

ولى دلهایشان از نامۀ اعمال در غفلت است و ایشان اعمال دیگری جز این دارند كه به آن (پيوسته) عمل

ميکنند.

﴿ ﴾٦٤حتَّ َٰى اِذا اَخ ْذنا ُم ْترفِي ِهم بِا ْلعذ ِ
اب اِذا ُه ْم ي ْجاَ ُرون

تا زمانيکه آسوده حاالنِ ایشان را به عذاب بکشانيم ،در آن وقت است كه ایشان فریاد مى كشند.

﴿ ﴾٦٥لا ت ْجاَ ُروا ا ْلي ْوم ۛ اِنَّ ُكم ِّم َّنا لا تُنص ُرون

(به ایشان گفته مى شود « ):امروز فریاد نکشيد ،یقيناً از جانب ما مدد نميشوید» .

﴿ ﴾٦٦ق ْد كان ْت اياتِي تُ ْتل َٰى عل ْي ُك ْم ف ُكن ُت ْم عل َٰى اَ ْعقابِ ُك ْم ت ِ
نك ُصون

(به یاد دارید كه) آیت های من بشما خوانده ميشد و شما بر پاشنه (های خویش) به عقب بر مى گشتيد (و از

آن) اعراض ميکردید؟

﴿ُ ﴾٦٧م ْست ْكبِرِين بِ ِه س ِام ًرا ت ْه ُج ُرون

تکبر كنان در برابر آن در جلسات شبانه (دور از دیگران) بدگویى ميکردید؟

﴿ ﴾٦٨اَفل ْم ي َّدبَّ ُروا ا ْلق ْول اَ ْم جاء ُهم َّما ل ْم ياْ ِت اباء ُه ُم ا ْلاَ َّو لِين

آیا ایشان درین گفتار (یعنى گفتار خدا) تفکر نکرده اند؟ یا به ایشان چيزی آمده كه به نسلهای پيشين شان

نيامده بود؟

﴿ ﴾٦٩اَ ْم ل ْم ي ْع ِرفُوا ر ُسول ُه ْم ف ُه ْم ل ُه ُم ِ
نك ُرون

یا آیا پيامبر خویشرا شناختند كه از او انکار مى ورزند؟

﴿ ﴾٧٠اَ ْم يقُولُون بِ ِه ِج َّن ٌة ۛ ب ْل جاء ُهم بِا ْلح ِّق واَكْث ُر ُه ْم لِ ْلح ِّق كارِ ُهون

یا آیا ميگویند كه « او دیوانه است »؟ نخير ،به ایشان سخن حق را آورده است ،ولى اكثر شان از (سخن) حق

كراهت دارند.

ض ومن فِي ِه َّن ۛ ب ْل اَت ْينا ُهم بِ ِذ ْك ِر ِه ْم ف ُه ْم
السماو ُ
﴿ ﴾٧١ول ِو اتَّبع ا ْلح ُّق اَ ْهواء ُه ْم لفسد ِت َّ
ات وا ْلا َ ْر ُ
عن ِذ ْك ِر ِهم ُّم ْعر ُِضون
و اگر حق از هوس های شان پيروی كند ،یقيناً آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنهاست فاسد مى شوند .بلکه
حقيقت این است كه ما به ایشان پند ایشانرا فرستادیم ،اما اكثر ایشان از پند خویش رو گرداننند.

اج ربِّك خ ْي ٌر ۛ و ُهو خ ْي ُر ال َّرازِقِين
﴿ ﴾٧٢اَ ْم ت ْساَلُ ُه ْم خ ْر ًجا فخر ُ

یا اینکه تو از ایشان پاداشى ميجویى؟ پس مزد پروردگارت بهتر است ،و او بهترین روزی دهندگان است.

﴿ ﴾٧٣و اِنَّك لت ْد ُعو ُه ْم اِل َٰى ِصر ٍ
اط ُّم ْست ِقي ٍم
و بيگمان تو ایشان را به راه راست فرا ميخوانى.

الصر ِ
اط لنا ِك ُبون
﴿ ﴾٧٤و ا ِ َّن الَّ ِذين لا يُ ْؤ ِمنُون بِا ْلا ِخر ِة عنِ ِّ

و كسانيکه به آخرت ایمان نمى آورند بيگمان از آن راه (راست) منحرف اند.

﴿ ﴾٧٥ول ْو ر ِح ْمنا ُه ْم وكش ْفنا ما بِ ِهم ِّمن ُض ٍّر لَّل ُّجوا فِي طُغْيانِ ِه ْم ي ْعم ُهون

و اگر بر ایشان رحم كنيم و اندوهى را كه بر ایشان عارض شده رفع نمایيم( ،باز هم) در سركشى خویش با

سرگردانى اصرار ميورزند.

﴿ ﴾٧٦ولق ْد اَخ ْذنا ُهم بِا ْلعذ ِ
اب فما ْاستكانُوا لِربِّ ِه ْم وما يتض َّر ُعون

و بيگمان ما ایشان را به عذاب گرفتار كردیم ،با این هم به پروردگار خویش تندِهى نکردند و تضرع نورزیدند.

﴿ ﴾٧٧حتَّ َٰى اِذا فت ْحنا عل ْي ِهم با ًبا ذا عذ ٍ
اب ش ِدي ٍد اِذا ُه ْم فِي ِه ُم ْبلِ ُسون
تا چون بر ایشان دری از عذاب شدید را گشودیم ،ناگهان نااميد شدند.

الس ْمع وا ْلاَ ْبصار وا ْلاَ ْفئِدة ۛ قلِي ًلا َّما تشْ ُك ُرون
﴿ ﴾٧٨و ُهو الَّ ِذي اَنشاَ ل ُك ُم َّ
و اوست كه برای شما گوش و چشم و دل ارزانى كرد( ،اما) كمتر شکر ميکنيد.

ض و اِل ْي ِه تُ ْحش ُرون
﴿ ﴾٧٩و ُهو الَّ ِذي ذراَ ُك ْم فِي ا ْلاَ ْر ِ

و اوست كه شما را در زمين آفرید ،و (بار دیگر) بسوی او محشور مى شوید.

اف اللَّ ْي ِل والنَّهارِ ۛ اَفلا ت ْع ِقلُون
يت ول ُه اخْ تِل ُ
﴿ ﴾٨٠و ُهو الَّ ِذي ُي ْحيِي ويُ ِم ُ

و اوست كه زنده ميکند و ميميراند ،و آمد و شدِ شب و روز از آن اوست .آیا نمى فهميد؟

﴿ ﴾٨١ب ْل قالُوا ِم ْثل ما قال ا ْلا َ َّولُون

اما (بالعکس) ایشان چيزهایى گفتند كه پيشينيان شان ميگفتند.

﴿ ﴾٨٢قالُوا اَاِذا ِم ْتنا و ُكنَّا تُرا ًبا و ِعظا ًما اَاِنَّا لم ْب ُعوثُون

گفتند « :آیا چون مردیم و خاک و استخوان شدیم ،آیا (بعد از آن) برانگيخته خواهيم شد؟ »

﴿ ﴾٨٣لق ْد ُو ِعدْنا ن ْح ُن واباؤُنا َٰهذا ِمن ق ْب ُل ا ِ ْن َٰهذا اِلَّا اَس ِاطي ُر ا ْلاَ َّو لِين

بيگمان به ما و پدران ما قبل ازین این وعده داده شده بود .این نيست مگر افسانه های پيشينيان.

ض ومن فِيها اِن كُن ُت ْم ت ْعل ُمون
﴿ ﴾٨٤قُل لِّمنِ ا ْلاَ ْر ُ

بگو « :زمين و آنچه در آن است از آن كيست؟ اگر شما ميدانيد؟! »

﴿ ﴾٨٥سيقُولُون لِلَّ ِه ۛ قُ ْل اَفلا تذ َّك ُرون

خواهند گفت « :از آن خداوند است » .بگو « :پس آیا پند نمى گيرید؟ »

السماو ِ
ش ا ْلع ِظي ِم
الس ْب ِع ور ُّب ا ْلع ْر ِ
ات َّ
﴿ ﴾٨٦قُ ْل من َّر ُّب َّ

بگو « :كيست پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش عظيم؟ »

﴿ ﴾٨٧سيقُولُون لِلَّ ِه ۛ قُ ْل اَفلا تتَّقُون

خواهند گفت « :از آن خداست » .بگو « :پس آیا نمى ترسيد؟ »

وت ُك ِّل ش ْي ٍء و ُهو ُي ِجي ُر ولا ُيجا ُر عل ْي ِه اِن كُن ُت ْم ت ْعل ُمون
﴿ ﴾٨٨قُ ْل من بِي ِد ِه مل ُك ُ

بگو « :كيست كه سلطنت هرچيز بدست اوست؟ و اوست كه پناه ميدهد ،ولى (خود) او به پناه دادن نيازی ندارد،
اگر ميدانيد» .

﴿ ﴾٨٩سيقُولُون لِلَّ ِه ۛ قُ ْل فاَن ََّٰى تُ ْسح ُرون

خواهند گفت( « :این اوصاف) از آن خداست » .بگو « :از كجا فریب داده ميشوید؟ »

﴿ ﴾٩٠ب ْل اَت ْينا ُهم بِا ْلح ِّق و اِنَّ ُه ْم لكا ِذبُون

بلکه (حقيقت این است كه) ما برای ایشان حق را آورده ایم ،و حقا كه ایشان دروغ گویانند.

﴿ ﴾٩١ما اتَّخذ اللَّ ُه ِمن ول ٍد وما كان مع ُه ِم ْن اِل َٰ ٍه ۛ اِذًا لَّذهب ُك ُّل اِل َٰ ٍه بِما خلق ولعلا ب ْع ُض ُه ْم
ض ۛ ُس ْبحان اللَّ ِه ع َّما ي ِصفُون
عل َٰى ب ْع ٍ
خداوند هرگز فرزندی نگرفته است ،و نه با وی خدای دیگری است .اگر چنين ميبود ،هر معبود چيزی را كه
آفریده بود ميگرفت ،و یکى بر دیگری زبردستى مى نمود .منزه است خدا از آنچه (مشركان) وصف ميکنند.

﴿ ﴾٩٢عالِ ِم ا ْلغ ْي ِب والشَّ هاد ِة فتعال َٰى ع َّما يُشْ ِركُون

(او) دانای پنهان و آشکار (است) .پس برتر است ازینکه به او شریک مى آورند.

﴿ ﴾٩٣قُل َّر ِّب ا ِ َّما تُرِينِّي ما يُوعدُون

بگو « :ای پروردگار من ،اگر (بنا باشد) آنچه را ایشان وعيد ميشوند به من نشان دهى...

﴿ ﴾٩٤ر ِّب فلا ت ْجع ْلنِي فِي ا ْلق ْو ِم ال َّظالِ ِمين

پس ای پروردگار من ،مرا در ميان مردم ستمگار قرار مده! »

﴿ ﴾٩٥و اِنَّا عل َٰى اَن نُّرِيك ما ن ِع ُد ُه ْم لقا ِد ُرون

و ما یقيناً به این قادریم كه آنچه وعده ميدهيم به تو نشان دهيم.

الس ِّيئة ۛ ن ْح ُن اَ ْعل ُم بِما ي ِصفُون
﴿ ﴾٩٦ا ْدف ْع بِالَّتِي ِهي اَ ْحس ُن َّ

با آنچه بهتر است بدی را دفع كن .ما به آنچه ایشان توصيف ميکنند خوب آگاهيم.

﴿ ﴾٩٧وقُل َّر ِّب اَ ُعو ُذ بِك ِم ْن همز ِ
ات الشَّ ي ِاطينِ

و بگو « :پروردگارا ،من از وسوسه های شياطين به تو پناه ميگيرم» .

﴿ ﴾٩٨واَ ُعو ُذ بِك ر ِّب اَن ي ْح ُض ُر ِ
ون

ای پروردگار من ،و (نيز) از حضور (و نزدیکى) ایشان به تو پناه مى برم.

﴿ ﴾٩٩ح َّت َٰى اِذا جاء اَحد ُه ُم ا ْلم ْو ُت قال ر ِّب ا ْر ِج ُع ِ
ون

(آنها همچنان به راه غلط دوام خواهند داد) تا چون به یکى ایشان مرگ برسد ،ميگوید « :ای پروردگار من ،مرا

(به زندگى) باز گردان» .

ْت ۛ ك َّلا ۛ اِنَّها كلِم ٌة ُهو قاُِلُها ۛ و ِمن وراُِ ِهم ب ْرز ٌخ اِل َٰى
﴿ ﴾١٠٠لعلِّي اَ ْعم ُل صالِ ًحا فِيما ترك ُ
ي ْو ِم يُ ْبعثُون
« شاید در (عوض) آنچه ترک كردم ،عمل صالحى انجام دهم( » .به او ميگویند « ):چنين نيست ،بيگمان این

سخنى است كه او به زبان آورده است » .و از ورای ایشان (بين زندگى دنيا و قيامت) برزخى است تا روزی كه
برانگيخته ميشوند.

الصورِ فلا اَنساب ب ْين ُه ْم ي ْومئِ ٍذ ولا يتساءلُون
﴿ ﴾١٠١ف ِاذا نُ ِفخ فِي ُّ

سپس چون در صور دميده شود ،آنروز ميان ایشان رابطۀ نَسَب (در نظر) نخواهد بود ،و از یکدیگر (كمک) نمى

خواهند.

﴿ ﴾١٠٢فمن ثقُل ْت موازِي ُن ُه فاُولَٰئِك ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُحون

پس كسانيکه وزن (حسنات) شان سنگين شد ،هم ایشان اند رستگار.

﴿ ﴾١٠٣وم ْن خف َّْت موازِي ُن ُه فاُولَٰئِك الَّ ِذين خ ِس ُروا اَنفُس ُه ْم فِي جه َّنم خالِدُون

و كسانيکه وزن (حسنات) شان سبک است ،هم ایشانند كه خویشتن را زیانمند ساخته ،در دوزخ هميشه خواهند

بود.

﴿ ﴾١٠٤ت ْلف ُح ُو ُجوه ُه ُم ال َّنا ُر و ُه ْم فِيها كالِ ُحون

روهای شانرا آتش مى سوزاند ،و ایشان در آن چهرۀ درهم كشيدهای دارند.

﴿ ﴾١٠٥اَل ْم ت ُك ْن اياتِي تُ ْتل َٰى عل ْي ُك ْم ف ُكن ُتم بِها تُك ِّذبُون

(به ایشان گفته ميشود « ):آیا به شما آیه های من خوانده نشده بود؟ و شما آنرا تکذیب ميکردید» .

﴿ ﴾١٠٦قالُوا ربَّنا غلب ْت عل ْينا ِش ْقوتُنا و ُكنَّا ق ْو ًما ضالِّين

ميگویند « :پروردگار ما ،شقاوت ما بر ما غلبه كرده و ما قوم گمراهى بودیم» .

﴿ ﴾١٠٧ربَّنا َاخْ ر ِْجنا ِم ْنها فاِ ْن ُعدْنا فاِنَّا ظالِ ُمون

پروردگار ما ،ما را از آن بيرون آر .پس اگر ما (همان اعمال را) تکرار كردیم ،در آن صورت واقعاً ستمگار ميباشيم.

﴿ ﴾١٠٨قال اخْ س ُئوا فِيها ولا تُكلِّ ُم ِ
ون

(خداوند) ميگوید « :دور شوید در آن ،و با من سخن مگویيد» .

﴿ ﴾١٠٩اِنَّ ُه كان فر ٌِيق ِّم ْن ِعبا ِدي ي ُقولُون ربَّنا ام َّنا فا ْغ ِف ْر لنا وا ْرح ْمنا واَنت خ ْي ُر ال َّر ِاح ِمين

از بندگان من واقعاً گروهى بودند كه ميگفتند « :ای پروردگار ما ،ما ایمان آوردیم ،پس ما را بيامرز ،بر ما رحم

كن ،و تو بهترین رحم كنندگانى» .

﴿ ﴾١١٠فاتَّخ ْذتُ ُمو ُه ْم ِسخْ ِريًّا حتَّ َٰى اَنس ْو ُك ْم ِذ ْكرِي وكُن ُتم ِّم ْن ُه ْم ت ْضح ُكون

اما شما ایشان را به تمسخر گرفتيد ،به حدی كه ایشان (به این حالت خود) شما را از یاد من غافل كردند ،و (به

حالتى) بودید كه به ایشان مى خندیدید.

﴿ ﴾١١١اِنِّي جز ْي ُت ُه ُم ا ْلي ْوم بِما صب ُروا اَنَّ ُه ْم ُه ُم ا ْلفاُِ ُزون

اكنون من ایشان را در برابر صبرشان پاداش داده ام ،و حقا كه هم ایشانند پيروزمند.

ض عدد ِسنِين
﴿ ﴾١١٢قال ك ْم لبِ ْث ُت ْم فِي ا ْلاَ ْر ِ

(خداوند) گفت « :چه مدت در زمين به حساب سال درنگ كردید؟ »

﴿ ﴾١١٣قالُوا لبِ ْثنا ي ْو ًما اَ ْو ب ْعض ي ْو ٍم ف ْاساَ ِل ا ْلعا ِّدين

گفتند « :یک روز یا پاره ای از روز درنگ كردیم ،از شمارندگان بپرس» .

﴿ ﴾١١٤قال اِن لَّبِ ْث ُت ْم اِلَّا قلِي ًلا ۛ لَّ ْو اَنَّ ُك ْم كُن ُت ْم ت ْعل ُمون

(خداوند) گفت « :درنگ نکردید مگر اندكى ،ایکاش كه ميدانستيد» .

﴿ ﴾١١٥اَفح ِس ْب ُت ْم اَنَّما خل ْقنا ُك ْم عب ًثا واَنَّ ُك ْم اِل ْينا لا تُ ْرج ُعون

پس آیا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفریده ایم و شما نزد ما باز گردانده نمى شوید؟!

ش ا ْلكرِي ِم
﴿ ﴾١١٦فتعالى اللَّ ُه ا ْلملِ ُك ا ْلح ُّق ۛ لا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو ر ُّب ا ْلع ْر ِ

پس برتر است خداوند ،پادشاه برحق .بجز او معبودی نيست ،پروردگار عرش كریم.

﴿ ﴾١١٧ومن ي ْد ُع مع اللَّ ِه اِل َٰ ًها اخر لا بُ ْرهان ل ُه بِ ِه فاِنَّما ِحسابُ ُه ِعند ربِّ ِه ۛ اِنَّ ُه لا يُ ْفلِ ُح ا ْلكافِ ُرون

و هر كه با خداوند معبود دیگر را بخواند  -و مسلماً به این (كار خویش) دليلى ندارد  -پس بيگمان حساب او نزد
پروردگار او است ،و هرگز كافران رستگار نه مى شوند.

﴿ ﴾١١٨وقُل َّر ِّب ا ْغ ِف ْر وا ْرح ْم واَنت خ ْي ُر ال َّر ِاح ِمين

و بگو « :پروردگارا( ،مرا) بيامرز و (بر من) رحم كن ،و تو بهترین رحم كنندگانى» .
==================================================================

( )۲۴سوره النور:
این سوره مدنى و دارای ( )۶۴آیه بوده و به سببى كه در برگيرنده آیه ای بس نورانى و درخشان یعنى این
فرموده خداوند توانا (الله نور السماوات و االرض) ميباشد به این نام مسما گردیده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

ات ب ِّين ٍ
﴿ُ ﴾١سور ٌة اَنز ْلناها وفر ْضناها واَنز ْلنا فِيها اي ٍ
ات لَّعلَّ ُك ْم تذ َّك ُرون

(این) سوره ایست كه آنرا نازل كردیم ،و (تعميل احکام) آنرا (بر شما) فرض گردانيدیم .و در آن آیات روشنى را

نازل كردیم ،تا باشد كه پند بگيرید.

اجلِ ُدوا ُك َّل و ِاح ٍد ِّم ْن ُهما ِماُة ج ْلد ٍة ۛ ولا تاْ ُخ ْذكُم بِ ِهما راْف ٌة فِي ِدينِ اللَّ ِه
﴿ ﴾٢ال َّزانِي ُة وال َّزانِي ف ْ
اِن كُن ُت ْم تُ ْؤ ِم ُنون بِاللَّ ِه وا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر ۛ و ْليشْ ه ْد عذاب ُهما طاُِف ٌة ِّمن ا ْل ُم ْؤ ِمنِين

زن زناكار و مرد زناكار ،هر یک از ایشان را صد دره بزنيد .و شما را در مورد ایشان در دین خدا رأفت نگيرد ،اگر

به خدا و روز آخرت ایمان دارید .و باید یکدسته از مسلمانان مجازات ایشان را مشاهده كنند.

نك ُح ا ِ َّلا زانِي ًة اَ ْو ُمشْ رِك ًة وال َّزانِي ُة لا ي ِ
﴿ ﴾٣ال َّزانِي لا ي ِ
نك ُحها ا ِ َّلا ز ٍان اَ ْو ُمشْ ِر ٌك ۛ و ُح ِّرم َٰذلِك على
ا ْل ُم ْؤ ِمنِين
مرد زناكار نکاح نميکند مگر زن زناكار یا مشرک را ،و زن زناكار نکاح نميکند مگر مرد زناكار یا مشرک را .و این

كار بر مؤمنان حرام شده است.

﴿ ﴾٤والَّ ِذين ي ْر ُمون ا ْل ُم ْحصن ِ
اجلِدُو ُه ْم ثمانِين ج ْلد ًة ولا ت ْقبلُوا ل ُه ْم
ات ثُ َّم ل ْم ياْتُوا بِاَ ْربع ِة شُ هداء ف ْ
شهاد ًة اَبدًا ۛ واُولَٰئِك ُه ُم ا ْلف ِاسقُون
كسانيکه زنان پاكدامن را متهم (به زنا) ميکنند ،و سپس (برای اثبات اتهام خویش) چهار شاهد نمى آورند ،پس

ایشانرا هشتاد دره بزنيد .و هرگز شهادت شانرا قبول نکنيد ،هم ایشانند فاسق.

﴿ ﴾٥اِلَّا الَّ ِذين تابُوا ِمن ب ْع ِد َٰذلِك واَ ْصل ُحوا فاِ َّن اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

مگر آنانيکه توبه كردند و (خویشتن را) بعد ازین اصالح كردند ،پس بيگمان خداوند آمرزگار و مهربان است.

﴿ ﴾٦والَّ ِذين ي ْر ُمون اَ ْزواج ُه ْم ول ْم ي ُكن لَّ ُه ْم شُ هداءُ اِلَّا اَنف ُُس ُه ْم فشهاد ُة اَح ِد ِه ْم اَ ْرب ُع شهاد ٍ
ات
الصا ِدقِين
بِاللَّ ِه ۛ اِنَّ ُه ل ِمن َّ

و كسانيکه زنان خود را متهم (به زناكاری) ميکنند و (برای اقامۀ آن) گواهانى بجز خود شان ندارند ،پس گواهى

یکى از ایشان چهار بار شهادت است ،به اینکه به الله (قسم است) كه او واقعاً از راستگویان است.

﴿ ﴾٧وا ْلخ ِامس ُة اَ َّن ل ْعنت اللَّ ِه عل ْي ِه اِن كان ِمن ا ْلكا ِذبِين

و (سوگند) پنجم این است كه لعنت خدا بر وی باد اگر از دروغگویان باشد.

﴿ ﴾٨ويدْراُ ع ْنها ا ْلعذاب اَن تشْ هد اَ ْربع شهاد ٍ
ات بِاللَّ ِه ۛ اِنَّ ُه ل ِمن ا ْلكا ِذبِين

و زن مجازات را از خود (به این طریق) دفع ميکند كه چهار بار به خدا شهادت دهد ،كه بدون شک او (یعنى

شوهرش) از دروغگویان است.

الصا ِدقِين
﴿ ﴾٩وا ْلخ ِامسة اَ َّن غضب اللَّ ِه عل ْيها اِن كان ِمن َّ

و (سوگند) پنجم (وی این باشد كه) غضب خدا بر وی باد اگر (شوهر) او از راستگویان باشد.

اب ح ِكي ٌم
﴿ ﴾١٠ول ْولا ف ْض ُل اللَّ ِه عل ْي ُك ْم ور ْحم ُت ُه واَ َّن اللَّه ت َّو ٌ

و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نمى بود ،و این كه خدا توبه پذیر (و) باحکمت است (شما واقعاً تباه ميشدید).

﴿ ﴾١١ا ِ َّن الَّ ِذين جاءُوا بِا ْل ِا ْف ِك ُع ْصب ٌة ِّمن ُك ْم ۛ لا ت ْحس ُبو ُه ش ًّرا لَّ ُكم ۛ ب ْل ُهو خ ْي ٌر لَّ ُك ْم ۛ لِ ُك ِّل
اب ع ِظي ٌم
ا ْمر ٍِئ ِّم ْن ُهم َّما اكْتسب ِمن ا ْل ِا ْث ِم ۛ والَّ ِذي تولَّ َٰى ِك ْبر ُه ِم ْن ُه ْم ل ُه عذ ٌ

واقعاً كسانى كه این تهمت بزرگ را وارد كردند گروهى از شمایند .آنرا به خود بد مپندارید ،بلکه (در) آن برای
شما خير است .برای هر یک از ایشان از گناهى كه مرتکب شده است (مجازاتى است) .و كسى از ایشان كه بار
زیاد این گناه را بدوش گرفت ،برای او عذاب بزرگى است.

ين
﴿ ﴾١٢لَّ ْولا ا ِ ْذ س ِم ْع ُت ُمو ُه ظ َّن ا ْل ُم ْؤ ِم ُنون وا ْل ُم ْؤ ِمن ُ
ات بِاَنف ُِس ِه ْم خ ْي ًرا وقالُوا َٰهذا ا ِ ْفكٌ ُّمبِ ٌ

هنگاميکه آن (تهمت) را شنيدید ،چرا مسلمانان (یعنى زن و مردشان) در مورد خویش گمان نيک نبردند و
نگفتند « این (تهمت) دروغى است آشکار »؟

﴿ ﴾١٣لَّ ْولا جاءُوا عل ْي ِه بِاَ ْربع ِة شُ هداء ۛ ف ِا ْذ ل ْم ياْتُوا بِالشُّ هدا ِء فاُولَٰئِك ِعند اللَّ ِه ُه ُم ا ْلكا ِذبُون

چرا ایشان بر این (اتهام) چهار شاهد نياوردند؟ و چون گواهان را حاضر كرده نتوانستند ،پس چنين مردمى

(خودشان) در نزد خداوند دورغگویند.

اب ع ِظي ٌم
﴿ ﴾١٤ول ْولا ف ْض ُل اللَّ ِه عل ْي ُك ْم ور ْحم ُت ُه فِي ال ُّدنْيا وا ْلا ِخر ِة لم َّس ُك ْم فِي ما اَف ْض ُت ْم فِي ِه عذ ٌ
و اگر فضل خداوند و رحمت او به شما در دنيا و آخرت نمى بود ،به شما در آنچه مرتکب شدید عذاب بزرگى

ميرسيد.

﴿ ﴾١٥ا ِ ْذ تل َّق ْون ُه بِاَ ْل ِسنتِ ُك ْم وت ُقولُون بِاَ ْفوا ِه ُكم َّما ل ْيس ل ُكم بِ ِه ِع ْل ٌم وت ْحس ُبون ُه هيِّ ًنا و ُهو ِعند اللَّ ِه
ع ِظي ٌم

وقتى را بخاطر آورید كه این اتهام بزرگ را به زبان مى آوردید ،و به دهن خویش چيزی ميگفتيد كه به آن علم

نداشتيد ،و آنرا آسان مى پنداشتيد ،در حاليکه این امر در نزد خدا بزرگ است.

﴿ ﴾١٦ول ْولا ا ِ ْذ س ِم ْع ُت ُمو ُه قُ ْل ُتم َّما ي ُكو ُن لنا اَن نَّتكلَّم بِ َٰهذا ُس ْبحانك َٰهذا ُب ْهتا ٌن ع ِظي ٌم

و چون آن (سخن) را شنيدید ،چرا نگفتيد « :به ما شایسته نيست كه در مورد این (موضوع) حرف بزنيم ،پاكى
تو (ای خدا) ،این بهتانى بزرگ است» .

﴿ ﴾١٧ي ِع ُظ ُك ُم اللَّ ُه اَن ت ُعو ُدوا لِ ِم ْثلِ ِه اَبدًا اِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِمنِين

خداوند شما را پند ميدهد كه هرگز به مثل این (كار) باز (نه) گردید ،اگر مسلمانيد.

﴿ ﴾١٨و ُيب ِّي ُن اللَّ ُه ل ُك ُم ا ْلاي ِ
ات ۛ واللَّ ُه علِي ٌم ح ِكي ٌم

و خدا به شما آیات (خویش) را بيان ميکند ،و خداوند دانا (و) باحکمت است.

﴿ ﴾١٩ا ِ َّن الَّ ِذين ُي ِح ُّبون اَن ت ِشيع ا ْلف ِ
اب اَلِي ٌم فِي ال ُّدنْيا
احش ُة فِي الَّ ِذين ام ُنوا ل ُه ْم عذ ٌ
وا ْلا ِخر ِة ۛ واللَّ ُه ي ْعل ُم واَنتُ ْم لا ت ْعل ُمون

بيگمان آنانيکه ميخواهند فحشاء در ميان مسلمانان شایع گردد ،برای ایشان در دنيا و در آخرت عذاب دردناكى

است ،و خداوند مى داند و شما نمى دانيد.

وف َّر ِحي ٌم
﴿ ﴾٢٠ول ْولا ف ْض ُل اللَّ ِه عل ْي ُك ْم ور ْحم ُت ُه واَ َّن اللَّه رءُ ٌ

و اگر فضل خدا و رح مت او بر شما نمى بود ،و اینکه خدا مهربان و رحيم است (واقعاً حالت سختى دامنگير شما
مى شد).

ات الشَّ ْيط ِان ۛ ومن ي َّت ِب ْع ُخ ُطو ِ
﴿ ﴾٢١يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا ت َّتبِ ُعوا ُخ ُطو ِ
ات الشَّ ْيط ِان فاِنَّ ُه ياْ ُم ُر
بِا ْلف ْحشا ِء وا ْل ُمنك ِر ۛ ول ْولا ف ْض ُل اللَّ ِه عل ْي ُك ْم ور ْحم ُت ُه ما زك َٰى ِمن ُكم ِّم ْن اَح ٍد اَبدًا ول َٰ ِك َّن اللَّه
ُيزكِّي من يشاءُ ۛ واللَّ ُه س ِمي ٌع علِي ٌم

ای مسلمانان ،قدم های شيطان را پيروی نکنيد ،و هركه قدم های شيطان را پيروی كند ،پس بيگمان شيطان به

فحشاء و كارهای ناشایسته امر ميکند .و اگر فضل و مرحمت خداوند بر شما نمى بود ،هيچ یک از شما هرگز پاک
نمى شد ،ولى خدا هركرا بخواهد پاكيزه مى سازد ،و خداوند شنوا و داناست.

السع ِة اَن يُ ْؤتُوا اُولِي ا ْل ُق ْرب َٰى وا ْلمسا ِكين وا ْل ُمه ِ
اجرِين فِي سبِي ِل
﴿ ﴾٢٢ولا ياْت ِل اُولُو ا ْلف ْض ِل ِمن ُك ْم و َّ
اللَّ ِه ۛ و ْلي ْع ُفوا و ْلي ْصف ُحوا ۛ اَلا تُ ِح ُّبون اَن ي ْغ ِفر اللَّ ُه ل ُك ْم ۛ واللَّ ُه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم
مردم بافضيلت و توانگر شما نباید سوگند بخورند كه از امداد به اقارب ،مساكين و مهاجرین راه خدا دریغ ورزند،

باید عفو كنند و گذشت ورزند .آیا دوست ندارید كه خداوند شما را بيامرزد؟ و خداوند آمرزنده (و) مهربان است.

ات ا ْل ُم ْؤ ِمن ِ
ات ا ْلغافِل ِ
﴿ ﴾٢٣ا ِ َّن الَّ ِذين ي ْر ُمون ا ْل ُم ْحصن ِ
اب
ات لُ ِع ُنوا فِي ال ُّدنْيا وا ْلا ِخر ِة ول ُه ْم عذ ٌ
ع ِظي ٌم

بيگمان آنانيکه زنانِ پاكدامن (از آلودگى [و]) بيخبرِ مؤمن را (به فحشاء) متهم مى سازند ،در دنيا و آخرت (به)
لعنت (خدا گرفتار) شده اند ،و برای ایشان عذابى بزرگ است.

﴿ ﴾٢٤ي ْوم تشْ ه ُد عل ْي ِه ْم اَ ْل ِسن ُت ُه ْم واَ ْي ِدي ِه ْم واَ ْر ُجلُ ُهم بِما كانُوا ي ْعملُون

در روزیکه زبانهای شان ،دست های شان و پاهای شان بر ایشان به اعمالى كه مرتکب شده اند شهادت ميدهد.

ين
﴿ ﴾٢٥ي ْومئِ ٍذ ُيوفِّي ِه ُم اللَّ ُه ِدين ُه ُم ا ْلح َّق وي ْعل ُمون اَ َّن اللَّه ُهو ا ْلح ُّق ا ْل ُم ِب ُ

در آن روز خداوند جزایى را كه مستحق آنند به تمام و كمال به ایشان ميدهد ،و پى ميبرند كه خداوند هم

اوست حق آشکار كننده.

ات لِل َّط ِّيبِين وال َّط ِّي ُبون لِل َّط ِّيب ِ
ات لِ ْلخبِيثِين وا ْلخبِيثُون لِ ْلخبِيث ِ
ات ۛ اُولَٰئِك
ات ۛ وال َّط ِّيب ُ
﴿ ﴾٢٦ا ْلخبِيث ُ
ُمب َّر ُءون ِم َّما ي ُقولُون ۛ ل ُهم َّم ْغ ِفر ٌة ورِ ْزقٌ كرِي ٌم
زنان آلوده (به فحشاء) شایستۀ مردان آلوده ميباشند ،و مردان آلوده شایستۀ زنان آلوده اند .زنان پاكدامن

شایستۀ مردان پاكدامن اند ،و مردان پاكدامن شایستۀ زنان پاكدامن اند .ایشان از آنچه مردم ميگویند مبرایند.
برای ایشان آمرزش و روزی خوب ،پاک و وافر است.

﴿ ﴾٢٧يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا تد ُْخلُوا بُ ُيو ًتا غ ْير بُ ُيو تِ ُك ْم حتَّ َٰى ت ْستاْنِ ُسوا وتُسلِّ ُموا عل َٰى اَ ْهلِها ۛ َٰذلِ ُك ْم
خ ْي ٌر لَّ ُك ْم لعلَّ ُك ْم تذ َّك ُرون

ای مؤمنان ،به خانۀ غيرِ خانۀ خود داخل نشوید ،تا اجازه بگيرید .و به اهل آن سالم دهيد .این (كار) بخير
شماست ،تا باشد كه پند بگيرید.

﴿ ﴾٢٨ف ِان لَّ ْم ت ِج ُدوا فِيها اَحدًا فلا تد ُْخلُوها حتَّ َٰى يُ ْؤذن ل ُك ْم ۛ و اِن قِيل ل ُك ُم ا ْر ِج ُعوا
فا ْر ِج ُعوا ۛ ُهو اَ ْزك َٰى ل ُك ْم ۛ واللَّ ُه بِما ت ْعملُون علِي ٌم

اگر در آن كسى را نيابيد ،پس در آن داخل نشوید ،تا به شما اجازه داده شود .و اگر به شما گفته شود كه باز
گردید ،برگردید .این (كار) برای شما شایسته تر است .و خداوند به آنچه ميکنيد آگاه است.

اح اَن تد ُْخلُوا ُب ُيو ًتا غ ْير م ْس ُكون ٍة فِيها متا ٌع لَّ ُك ْم ۛ واللَّ ُه ي ْعل ُم ما تُ ْبدُون وما
﴿ ﴾٢٩لَّ ْيس عل ْي ُك ْم ُجن ٌ
ت ْك ُت ُمون

بر شما گناهى نيست كه وارد آن منازل غير مسکونه شوید كه در آنجا مال و متاعى است كه از آن شما ميباشد،

و خداوند آنچه را آشکار و آنچه را پنهان ميکنيد ميداند.

﴿ ﴾٣٠قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِين يغ ُُّضوا ِم ْن اَ ْبصارِ ِه ْم وي ْحف ُظوا فُ ُروج ُه ْم ۛ َٰذلِك اَ ْزك َٰى ل ُه ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه خبِي ٌر بِما
ي ْصن ُعون

برای مردان مؤمن بگو چشم های خود را پایان اندازند ،و دامان خود را (پاک) نگهدارند .این (كار) برای شان

شایسته تر است .بيگمان خداوند به آنچه انجام ميدهند آگاه است.

﴿ ﴾٣١وقُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمن ِ
ات يغ ُْض ْضن ِم ْن اَ ْبصارِ ِه َّن وي ْحف ْظن فُ ُروج ُه َّن ولا يُ ْب ِدين زِينت ُه َّن اِلَّا ما ظهر
ِم ْنها ۛ و ْلي ْض ِر ْبن بِ ُخ ُم ِر ِه َّن عل َٰى ُج ُيو بِ ِه َّن ۛ ولا ُي ْب ِدين زِينت ُه َّن ا ِ َّلا لِ ُب ُعولتِ ِه َّن اَ ْو اباُِ ِه َّن اَ ْو ابا ِء

ُب ُعولتِ ِه َّن اَ ْو اَ ْبناُِ ِه َّن اَ ْو اَ ْبنا ِء ُب ُعولتِ ِه َّن اَ ْو اِخْ وانِ ِه َّن اَ ْو بنِي اِخْ وانِ ِه َّن اَ ْو بنِي اَخوات ِ ِه َّن اَ ْو نِساُِ ِه َّن َا ْو
ما ملك ْت اَ ْيمانُ ُه َّن اَ ِو ال َّتابِ ِعين غ ْي ِر اُولِي ا ْل ِا ْرب ِة ِمن ال ِّرج ِال اَ ِو ال ِّط ْف ِل الَّ ِذين ل ْم ي ْظه ُروا عل َٰى
ع ْور ِ
ات النِّسا ِء ۛ ولا ي ْض ِر ْبن بِاَ ْر ُجلِ ِه َّن لِ ُي ْعلم ما يُخْ ِفين ِمن زِينتِ ِه َّن ۛ وتُوبُوا اِلى اللَّ ِه ج ِمي ًعا اَيُّه
ا ْل ُم ْؤ ِمنُون لعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحون
برای زنان مؤمن بگو چشمهای خویش را پایان اندازند ،دامان خود را (پاک) نگهدارند ،و زینت خود را جلوه

ندهند ،بجز آنچه از آن (بطور عادی) نمایان است .و باید ایشان چادرهای خویشرا به گریبان خود اندازند ،و زینت
خویش را جلوه ندهند ،مگر به شوهران خویش ،یا پدران خویش ،یا پدران شوهران خویش ،یا پسران خویش ،یا
پسران شوهران خویش ،یا برادران خویش ،یا پسران برادران خویش ،یا پسران خواهران خویش ،یا زنان (هم
كيش) خویش ،یا بردگان خویش ،یا خدمتگاران مردی كه تمایالت شهوانى ندارند ،یا اطفالى كه هنوز احساس

جنسى در آنها بيدار نشده است .پاهای خود را (در هنگام راه رفتن طوری) به زمين نزنند كه از زینت خویش
آنچه را پنهان نگهميدارند آشکار شود .و همه بسوی خدا رو آورید ،ای مؤمنان ،تا باشد كه رستگار شوید.

﴿ ﴾٣٢واَ ِ
الصالِ ِحين ِم ْن ِعبا ِد ُك ْم و اِماُِ ُك ْم ۛ اِن ي ُكونُوا فُقراء يُ ْغنِ ِه ُم اللَّ ُه ِمن
نك ُحوا ا ْلاَيام َٰى ِمن ُك ْم و َّ
ف ْضلِ ِه ۛ واللَّ ُه و ِاس ٌع علِي ٌم
(مردان و زنانِ) بى همسر خویش را به همسر دهيد ،و نيز غالمان و كنيزان صالح خویش را .اگر نادار باشند،

خداوند ایشانرا از فضل خویش توانگر ميسازد .و خداوند گشایشگر (و) داناست.

احا ح َّت َٰى ُي ْغنِي ُه ُم اللَّ ُه ِمن ف ْضلِ ِه ۛ والَّ ِذين ي ْبتغُون ا ْل ِكتاب
﴿ ﴾٣٣و ْلي ْست ْع ِف ِف الَّ ِذين لا ي ِجدُون نِك ً
ِم َّما ملك ْت اَ ْيمانُ ُك ْم فكاتِ ُبو ُه ْم ا ِ ْن علِ ْم ُت ْم فِي ِه ْم خ ْي ًرا ۛ واتُو ُهم ِّمن َّم ِال اللَّ ِه الَّ ِذي اتا ُك ْم ۛ ولا

تُ ْك ِر ُهوا فتياتِ ُك ْم على ا ْلبِغا ِء ا ِ ْن اَر ْدن تح ُّص ًنا لِّت ْبت ُغوا عرض ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا ۛ ومن يُ ْكرِه ُّه َّن فاِ َّن اللَّه
ِمن ب ْع ِد اِكْرا ِه ِه َّن غفُو ٌر َّر ِحي ٌم
و آنانيکه قدرت (مادی) ازدواج را نمى یابند ،باید عفت خویش را نگهدارند ،تا خداوند ایشان را به اساس فضل

خویش بى نياز سازد .و آنعده از بردگان شما كه آزادی خود را در برابر پرداخت پول مى جویند ،ایشان را در برابر
پول آزاد كنيد ،اگر در ایشان خير و صالحى را سراغ دارید .و به ایشان از ماليکه خدا به شما داده است چيزی
بدهيد .كنيزان خویش را ،اگر خواهان حفظ عفت خویش باشند ،به فحشاء مجبور نسازید ،تا بدین وسيله متاع
زندگى دنيا را بدست آرید .و هركه ایشان را مجبور سازد ،پس بيگمان خداوند بعد ازین جبر و اكراه شان آمرزنده
(و) مهربان است.

ات ُّمب ِّين ٍ
﴿ ﴾٣٤ولق ْد اَنز ْلنا اِل ْي ُك ْم اي ٍ
ات ومث ًلا ِّمن الَّ ِذين خل ْوا ِمن ق ْبلِ ُك ْم وم ْو ِعظ ًة لِّ ْل ُمتَّ ِقين

و بيگمان به شما آیه های روشنى نازل كردیم ،و (نيز) مثالى از (زندگى) پيشينيان شما ،و پندی برای

پرهيزگاران.

السماو ِ
اح فِي
ات وا ْلا َ ْر ِ
ض ۛ مث ُل نُورِ ِه ك ِمشْ كا ٍة فِيها ِم ْصب ٌ
اح ۛ ا ْل ِم ْصب ُ
﴿ ﴾٣٥اللَّ ُه نُو ُر َّ
ُزجاج ٍة ۛال ُّزجاج ُة كاَنَّها ك ْوك ٌب ُد ِّر ٌّي يُوق ُد ِمن شجر ٍة ُّمبارك ٍة ز ْيتُون ٍة لَّا ش ْرقِ َّي ٍة ولا غ ْر بِ َّي ٍة يكا ُد
ز ْي ُتها ُي ِضي ُء ول ْو ل ْم ت ْمس ْس ُه نا ٌر ۛ نُّو ٌر عل َٰى نُورٍ ۛ ي ْه ِدي اللَّ ُه لِ ُنورِ ِه من يشا ُء ۛ وي ْضر ُِب اللَّ ُه
س ۛ واللَّ ُه بِ ُك ِّل ش ْي ٍء علِي ٌم
ا ْلاَ ْمثال لِل َّنا ِ

خداوند نور آسمانها و زمين است .مثال نور او چون طاقى است كه در آن چراغى قرار دارد( ،و) چراغ در شيشه

ای است ،آن شيشه گویى ستاره ایست مرواریدگون( .چراغ) از (روغن) درخت مبارک زیتونى افروخته ميشود ،كه
نه شرقى است نه غربى .نزدیک است كه روغنِ آن روشن شود ،اگرچه آتشى به آن تماس نگرفته باشد؛ نوری بر

نوری دیگر .خداوند به نور خویش هركه را بخواهد هدایت مى كند ،و خداوند برای مردم مثالهایى ميزند ،و
خداوند به هر چيز داناست.

﴿ ﴾٣٦فِي بُ ُي ٍ
وت اَ ِذن اللَّ ُه اَن تُ ْرفع ويُ ْذكر فِيها ْاس ُم ُه يُس ِّب ُح ل ُه فِيها بِا ْل ُغ ُد ِّو وا ْلاص ِال

(چنين چراغ ها) در خانه هایى (روشن ميشود) كه خداوند اجازه داده است كه بلند كرده شوند ،و نام خدا در

آنها ذكر شود .در آنها خداوند را صبح و شما (بار بار) به پاكى یاد ميکند.

الصلا ِة و اِيتا ِء ال َّزكا ِة ۛ يخافُون ي ْو ًما
﴿ ﴾٣٧رِجا ٌل َّلا تُ ْل ِهي ِه ْم تِجار ٌة ولا ب ْي ٌع عن ِذ ْك ِر اللَّ ِه و اِقا ِم َّ
وب وا ْلا َ ْبصا ُر
تتقلَّ ُب فِي ِه ا ْل ُقلُ ُ

مردانى كه ایشانرا تجارت و دادوستد از ذكر خدا و از ادای نماز و دادن زكات غافل نمى سازد .آنها از روزی مى
ترسند كه در آن دلها و چشم ها منقلب ميشود.

﴿ ﴾٣٨لِي ْجزِي ُه ُم اللَّ ُه اَ ْحسن ما ع ِملُوا ويزِيد ُهم ِّمن ف ْضلِ ِه ۛ واللَّ ُه ي ْر ُزقُ من يشاءُ بِغ ْي ِر ِحس ٍ
اب

تا خداوند ایشان را به بهترین عملى كه انجام داده اند پاداش دهد ،و به ایشان از فضل خود عالوه كند ،و خداوند

هركه را بخواهد روزی بى حساب مى دهد.

﴿ ﴾٣٩والَّ ِذين كف ُروا اَ ْعمالُ ُه ْم كسر ٍ
اب بِ ِقيع ٍة ي ْحس ُب ُه ال َّظ ْما ُن ما ًء ح َّت َٰى اِذا جاء ُه ل ْم ي ِج ْد ُه ش ْي ًئا
ووجد اللَّه ِعند ُه فوفَّا ُه ِحساب ُه ۛ واللَّ ُه سرِي ُع ا ْل ِحس ِ
اب

كافران ،بيگمان اعمال ایشان مانند سرابى است در دشت های ریگزار ،كه آنرا انسانِ تشنه آب مى پندارد .تا به

نزدیک آن بياید ،آنرا چيزی (كه فکر ميکرد) نمى یابد .و خدا را در نزد خود مى یابد كه حساب او را فيصله مى
كند ،و خداوند در حساب گرفتن سریع است.

﴿ ﴾٤٠اَ ْو ك ُظلُم ٍ
ات ب ْع ُضها
اب ۛ ظُلُم ٌ
ات فِي ب ْح ٍر لُّ ِّج ٍّي يغْشا ُه م ْو ٌج ِّمن ف ْوقِ ِه م ْو ٌج ِّمن ف ْوقِ ِه سح ٌ
ض اِذا اَخْ رج يد ُه ل ْم يك ْد يراها ۛ ومن لَّ ْم ي ْجع ِل اللَّ ُه ل ُه نُو ًرا فما ل ُه ِمن نُّورٍ
ف ْوق ب ْع ٍ
یا (اعمال شان) همچون تاریکى هایى است در بحری پهناور ،كه آنرا موجى پوشانده باشد ،و بر باالی آن موجى

دیگر (قرار بگيرد) ،و بر باالی آن ابر باشد .تاریکى هایى است برخى از آن بر برخى دیگر (طبقه زده)( .كسيکه
درین تاریکى ها گير آمده) چون دست خود را بيرون آرد ،ممکن نيست آنرا ببيند .هركرا خداوند نوری نداده،
پس برای او (بهره ای) از نور نيست.

ض وال َّط ْي ُر صافَّ ٍ
السماو ِ
ات ۛ ُك ٌّل ق ْد علِم صلات ُه
ات وا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾٤١اَل ْم تر اَ َّن اللَّه ُيس ِّب ُح ل ُه من فِي َّ
وت ْسبِيح ُه ۛ واللَّ ُه علِي ٌم بِما ي ْفعلُون

آیا ندیدی كه خدا را هر آنچه در آسمانها و در زمين اند تسبيح ميگویند؟ و (نيز) پرندگان بال گشاده؟ هر كدام

شان نماز (یعنى نحوۀ پرستش و ستایش) خود را مى داند ،و خداوند به آنچه ميکنند آگاه است.

السماو ِ
ض ۛ و اِلى اللَّ ِه ا ْلم ِصي ُر
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٤٢و لِلَّ ِه ُم ْل ُك َّ

پادشاهى آسمانها و زمين از آن خدا است ،و بازگشت (همه موجودات) به سوی اوست.

﴿ ﴾٤٣اَل ْم تر اَ َّن اللَّه يُ ْز ِجي سحا ًبا ثُ َّم يُؤلِّ ُف ب ْين ُه ثُ َّم ي ْجعلُ ُه ُركا ًما فترى ا ْلو ْدق يخْ ُر ُج ِم ْن ِخلالِ ِه
يب بِ ِه من يشاءُ وي ْص ِرفُ ُه عن َّمن يشاءُ ۛيكا ُد سنا
و ُين ِّزلُ ِمن َّ
السما ِء ِمن ِجب ٍال فِيها ِمن بر ٍد ف ُي ِص ُ
ب ْرقِ ِه ي ْذه ُب بِا ْلا َ ْبصارِ
آیا ندیدی كه خداوند ابر را به آرامى ميراند ،سپس ميان آن پيوند ميدهد ،بعد آنرا متراكم مى سازد ،پس قطره
های باران را مى بينى كه از البالی آن بيرون مى آیند ،و از آسمان — از كوه هایى كه در آن است — ژاله را
فرو مى ریزد؟ پس هركه را بخواهد به آن مصاب مى كند ،و هركه را بخواهد از آن باز ميدارد .نزدیک است
روشنى برق آن دیده ها را برباید.

﴿ُ ﴾٤٤يقلِّ ُب اللَّ ُه اللَّ ْيل والنَّهار ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك ل ِع ْبر ًة لِّاُولِي ا ْلاَ ْبصارِ

خداوند شب و روز را (به یکدیگر) تبدیل مى كند ،و بيگمان در آن برای صاحبان بصيرت عبرتى است.

﴿ ﴾٤٥واللَّ ُه خلق ُك َّل دابَّ ٍة ِّمن َّما ٍء ۛ ف ِم ْن ُهم َّمن ي ْم ِشي عل َٰى ب ْطنِ ِه و ِم ْن ُهم َّمن ي ْم ِشي عل َٰى ر ِْجل ْينِ
و ِم ْن ُهم َّمن ي ْم ِشي عل َٰى اَ ْرب ٍع ۛ يخْ لُ ُق اللَّ ُه ما يشاءُ ۛ ا ِ َّن اللَّه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر

خداوند هر جانوری را از آبى آفریده است .بعضى از اینها بر شکم خود مى خزند ،بعضى از ایشان بر دو پای (خود)
راه مى روند ،و بعضى از ایشان بر چهارپا راه ميروند .خداوند هرچه را بخواهد مى آفریند .حقا كه خداوند بر هر

چيز توانا است.

ات ۛ واللَّ ُه ي ْه ِدي من يشا ُء اِل َٰى ِصر ٍ
ات ُّمب ِّين ٍ
﴿ ﴾٤٦لَّق ْد اَنز ْلنا اي ٍ
اط ُّم ْست ِقي ٍم

بيگمان ما آیه های روشنایى بخشى را نازل كردیم ،و خداوند هركرا بخواهد براه راست هدایت ميکند.

﴿ ﴾٤٧ويقُولُون ام َّنا بِاللَّ ِه و بِال َّر ُس ِ
ول واَط ْعنا ثُ َّم يتولَّ َٰى فر ٌِيق ِّم ْن ُهم ِّمن ب ْع ِد َٰذلِك ۛ وما اُول َٰ ِئك
بِا ْل ُم ْؤ ِمنِين

(منافقان) ميگویند « به خدا و رسول (او) ایمان آورده ایم و فرمان برده ایم » .ولى بعد ازین ،فرقه ای از ایشان رو
مى گردانند ،و ایشان مؤمن نيستند.

﴿ ﴾٤٨و اِذا ُد ُعوا اِلى اللَّ ِه ور ُسولِ ِه لِي ْح ُكم ب ْين ُه ْم اِذا فر ٌِيق ِّم ْن ُهم ُّم ْعر ُِضون

و چون بسوی خدا و پيامبر او خوانده مى شوند ،تا در ميان ایشان حکم كند ،آنگاه گروهى از ایشان روگردان مى

شوند.

﴿ ﴾٤٩و اِن ي ُكن لَّ ُه ُم ا ْلح ُّق ياْتُوا اِل ْي ِه ُم ْذ ِعنِين

اما اگر حق به طرف ایشان باشد ،با فرمانبرداری (كامل) بسوی او مى آیند.

ض اَ ِم ا ْرتابُوا اَ ْم يخافُون اَن ي ِحيف اللَّ ُه عل ْي ِه ْم ور ُسولُ ُه ۛ ب ْل اُولَٰئِك ُه ُم
﴿ ﴾٥٠اَفِي قُلُو بِ ِهم َّمر ٌ
ال َّظالِ ُمون

آیا در دلهای شان بيماری است؟ یا در شک افتادند؟ یا مى ترسند كه مبادا خدا و پيامبرش بر ایشان ستم كند؟
(نخير) بلکه ایشان خود ستمگر اند.

﴿ ﴾٥١اِنَّما كان ق ْول ا ْل ُم ْؤ ِمنِين اِذا ُد ُعوا اِلى اللَّ ِه ور ُسولِ ِه لِي ْح ُكم ب ْين ُه ْم اَن ي ُقولُوا س ِم ْعنا
واَط ْعنا ۛ واُولَٰئِك ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُحون

سخن مسلمانان ،چون بسوی خدا و رسول او فرا خوانده ميشوند تا در ميان شان حکم كند ،جز این نيست كه

بگویند « :شنيدیم و اطاعت كردیم » .و هم ایشانند رستگار.

﴿ ﴾٥٢ومن ُي ِط ِع اللَّه ور ُسول ُه ويخْ ش اللَّه ويتَّ ْق ِه فاُولَٰئِك ُه ُم ا ْلفاُِ ُزون

و هر كه خدا و پيامبر او را اطاعت كند و از خدا بترسد و از او هراس نماید ،پس هم ایشانند پيروزمند.

﴿ ﴾٥٣واَ ْقس ُموا بِاللَّ ِه ج ْهد اَ ْيمانِ ِه ْم لئِ ْن اَم ْرت ُه ْم ليخْ ُر ُج َّن ۛ قُل لَّا تُ ْق ِس ُموا ۛ طاع ٌة َّم ْع ُروف ٌة ۛ ا ِ َّن
اللَّه خبِي ٌر بِما ت ْعملُون

به خدا با نهایت تأكيد خود سوگند خوردند ،كه اگر به ایشان امر كنى بيگمان (از جان و مال خود در ميگذرند و)

بيرون ميشوند .بگو « :سوگند نخورید ،فرمانبری پسندیده یى است (یعنى حسن نيت نشان دهيد) .حقا كه
خداوند به آنچه ميکنيد آگاه است» .

﴿ ﴾٥٤قُ ْل اَ ِطي ُعوا اللَّه واَ ِطي ُعوا ال َّر ُسول ۛ ف ِان تولَّ ْوا ف ِانَّما عل ْي ِه ما ُح ِّمل وعل ْي ُكم َّما ُح ِّم ْل ُت ْم ۛ و اِن
تُ ِطي ُعو ُه ت ْهت ُدوا ۛ وما على ال َّر ُس ِ
ين
ول اِلَّا ا ْلبلا ُغ ا ْل ُم ِب ُ

بگو « :خدا را فرمان برید ،و پيامبر را فرمان برید .و اگر رو برگردانيد ،پس پيامبر مسؤل چيزی است كه بر دوش
او گذاشته شده است ،و شما مسئول چيزی هستيد كه بر دوش شما گذاشته شده است .و اگر او را فرمان برید،
رهياب ميشوید .بر پيامبر نيست مگر ابالغ آشکار» .

الصالِح ِ
ض كما ْاستخْ لف
ات لي ْستخْ لِفنَّ ُه ْم فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٥٥وعد اللَّ ُه الَّ ِذين امنُوا ِمن ُك ْم وع ِملُوا َّ
الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم ول ُيم ِّكن َّن ل ُه ْم ِدين ُه ُم الَّ ِذي ا ْرتض َٰى ل ُه ْم ول ُيبدِّل َّن ُهم ِّمن ب ْع ِد خ ْوفِ ِه ْم
اَ ْم ًنا ۛي ْع ُبدُوننِي لا ُيشْ ِركُون بِي ش ْي ًئا ۛ ومن كفر ب ْعد َٰذلِك فاُولَٰئِك ُه ُم ا ْلف ِاسقُون

خداوند به آنانى از شما كه ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند وعده داده است كه البته ایشانرا در زمين

خليفه مى سازد ،طوریکه آنهایى را كه قبل از ایشان بودند خليفه ساخته بود ،تا دین ایشان را كه به ایشان خوش

آیند است پابرجا و استوار گرداند ،و (حالت) ایشان را بعد از خوف به امن مبدل سازد .ایشان (تنها) مرا پرستش
مى كنند و با من چيزی را شریک نمى آورند .و كسانى كه بعد از آن كافر شدند ،پس هم ایشانند فاسق.

الصلاة واتُوا ال َّزكاة واَ ِطي ُعوا ال َّر ُسول لعلَّ ُك ْم تُ ْرح ُمون
﴿ ﴾٥٦واَقِي ُموا َّ

نماز را به تمام و كمال اداء كنيد ،زكات را بپردازید ،و پيامبر را اطاعت كنيد ،تا باشد كه مورد رحمت قرار گيرید.

ض ۛ وماْوا ُه ُم النَّا ُر ۛ ولبِ ْئس ا ْلم ِصي ُر
﴿ ﴾٥٧لا ت ْحسب َّن الَّ ِذين كف ُروا ُم ْع ِجزِين فِي ا ْلاَ ْر ِ

گمان مبر كه كافران (خداوند را) در زمين عاجز ساخته مى توانند .جای ایشان آتش است ،و چه بد جایى

برگشت است؟!

﴿ ﴾٥٨يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لِي ْستاْ ِذن ُك ُم الَّ ِذين ملك ْت اَ ْيمانُ ُك ْم والَّ ِذين ل ْم ي ْبلُ ُغوا ا ْل ُحلُم ِمن ُك ْم ثلاث
م َّر ٍ
ات ۛ ِّمن ق ْب ِل صلا ِة ا ْلف ْج ِر و ِحين تض ُعون ثِياب ُكم ِّمن ال َّظ ِهير ِة و ِمن ب ْع ِد صلا ِة
اث ع ْور ٍ
ا ْل ِعشا ِء ۛ ثل ُ
اح ب ْعد ُه َّن ۛ ط َّوافُون عل ْي ُكم
ات لَّ ُك ْم ۛ ل ْيس عل ْي ُك ْم ولا عل ْي ِه ْم ُجن ٌ
ض ۛ ك َٰذلِك ُيب ِّي ُن اللَّ ُه ل ُك ُم ا ْلاي ِ
ات ۛ واللَّ ُه علِي ٌم ح ِكي ٌم
ب ْع ُض ُك ْم عل َٰى ب ْع ٍ

ای مسلمانان ،باید بردگان شما و نيز فرزندان شما كه (هنوز) به سن بلوغ نرسيده اند ،از شما در سه موقع اجازۀ

(ورود) بگيرند :پيش از نماز صبح ،در نيم روز ،هنگاميکه لباس های خویش را از تن مى كشيد ،و بعد از نماز
خفتن .این سه وقت (هنگام) خلوت شماست .بعد ازین اوقات ،بر شما و ایشان گناهى نيست كه بعضى شما بر
بعضى دیگر آمد و شد كنند .بدینگونه خداوند به شما این آیات را بيان مى كند ،و خداوند دانا (و) باحکمت است.

﴿ ﴾٥٩و اِذا بلغ ا ْلا َ ْطفالُ ِمن ُك ُم ا ْل ُحلُم ف ْلي ْستاْ ِذنُوا كما ْاستاْذن الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم ۛ ك َٰذلِك يُب ِّي ُن اللَّ ُه
ل ُك ْم اياتِ ِه ۛ واللَّ ُه علِي ٌم ح ِكي ٌم
و چون اطفال شما به سن بلوغ رسيدند ،ایشان نيز باید مانند كسانى كه پيش ازین (به سن بلوغ رسيده بودند)
اجازه بخواهند .بدینگونه خداوند آیات خود را بيان مى كند ،و خداوند دانا (و) باحکمت است.

اح اَن يض ْعن ثِياب ُه َّن غ ْير
احا فل ْيس عل ْي ِه َّن ُجن ٌ
﴿ ﴾٦٠وا ْلقو ِاع ُد ِمن النِّسا ِء ال َّلاتِي لا ي ْر ُجون نِك ً
ُمتب ِّرج ٍ
ات بِزِين ٍة ۛ واَن ي ْست ْع ِف ْفن خ ْي ٌر لَّ ُه َّن ۛ واللَّ ُه س ِمي ٌع علِي ٌم

زنان نشسته (یعنى كالنسالى) كه اميد ازدواج ندارند ،بر ایشان گناهى نيست كه (قسمتى از) جامه های خویش
را از تن بکشند ،و آرایش خود را (به مردم) جلوه ندهند .ولى اگر (لباس كامل بپوشند و) از عفاف كار بگيرند،

برای شان بهتر است .و خداوند شنوا (و) دانا است.

ض حر ٌج ولا عل َٰى اَنف ُِس ُك ْم
﴿ ﴾٦١لَّ ْيس على ا ْلا َ ْعم َٰى حر ٌج ولا على ا ْلاَ ْعر ِج حر ٌج ولا على ا ْلمرِي ِ
وت اِخْ وانِ ُك ْم اَ ْو بُ ُي ِ
وت اُ َّمهاتِ ُك ْم اَ ْو بُ ُي ِ
وت اباُِ ُك ْم اَ ْو بُ ُي ِ
اَن تاْ ُكلُوا ِمن بُ ُيو تِ ُك ْم اَ ْو بُ ُي ِ
وت اَخواتِ ُك ْم اَ ْو

وت اَخْ والِ ُك ْم اَ ْو ُب ُي ِ
وت ع َّماتِ ُك ْم اَ ْو ُب ُي ِ
وت اَ ْعم ِام ُك ْم اَ ْو ُب ُي ِ
ُب ُي ِ
وت خالاتِ ُك ْم اَ ْو ما مل ْك ُتم َّمفاتِح ُه َا ْو
اح اَن تاْ ُكلُوا ج ِمي ًعا اَ ْو اَشْ تا ًتا ۛ ف ِاذا دخ ْل ُتم بُ ُيوتًا فسلِّ ُموا عل َٰى
ص ِدي ِق ُك ْم ۛ ل ْيس عل ْي ُك ْم ُجن ٌ
اَنف ُِس ُك ْم ت ِح َّي ًة ِّم ْن ِعن ِد اللَّ ِه ُمبارك ًة ط ِّيب ًة ۛ ك َٰذلِك يُب ِّي ُن اللَّ ُه ل ُك ُم ا ْلاي ِ
ات لعلَّ ُك ْم ت ْع ِقلُون
نه بر نابينا حرجى است ،نه بر لنگ حرجى است ،و نه بر بيمار حرجى است (كه با شما یکجا غذا بخورند) .و نه
بر خود شما (حرجى) است كه از خانه های خود ،یا خانه های پدران خویش ،یا خانه های مادران خویش ،یا
خانه های برادران خویش ،یا خانه های خواهران خویش ،یا خانه های كاكاهای خویش ،یا خانه های عمه های
خویش ،یا خانه های ماماهای خویش ،یا خانه های خاله هایش خویش ،یا خانه هایى كه كليدهای آن در اختيار
شما است ،یا (خانه های) دوستان خویش غذا بخورید( .همچنين) به شما گناهى نيست كه یکجایى (نان)
بخورید ،یا به تنهایى .پس چون به خانه داخل شدید ،برخویشتن سالم كنيد؛ تحيتى از جانب خدا( ،تحيتى)
مبارک و پاكيزه .بدین گونه خداوند آیات خود را به شما بيان ميکند تا باشد كه بفهميد.

﴿ ﴾٦٢اِنَّما ا ْل ُم ْؤ ِمنُون الَّ ِذين ام ُنوا بِاللَّ ِه ور ُسولِ ِه و اِذا كانُوا مع ُه عل َٰى اَ ْم ٍر ج ِام ٍع لَّ ْم ي ْذه ُبوا ح َّت َٰى
ض
ي ْستاْ ِذنُو ُه ۛ ا ِ َّن الَّ ِذين ي ْستاْ ِذنُونك اُولَٰئِك الَّ ِذين ُي ْؤ ِم ُنون بِاللَّ ِه ور ُسولِ ِه ۛ ف ِاذا ْاستاْذنُوك لِب ْع ِ
شاْنِ ِه ْم فاْذن لِّمن ِش ْئت ِم ْن ُه ْم و ْاست ْغ ِف ْر ل ُه ُم اللَّه ۛ ا ِ َّن اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

بيگمان كسانى مؤمن هستند كه به خداوند و پيامبر او ایمان آوردند ،و چون در كارهای دسته جمعى با پيامبر
باشند ،تا اجازۀ او را حاصل نکنند نمى روند .بيگمان آنانيکه از تو اجازه مى طلبند ،به خدا و به پيامبر او ایمان
دارند .پس چون برای (اجرای) پاره ای از امور خویش از تو اجازه بخواهند ،هر كدام شانرا كه خواهى اجازه بده ،و
از خدا برای ایشان آمرزش بخواه .حقا كه خداوند آمرزنده (و) مهربان است.

﴿َّ ﴾٦٣لا ت ْجعلُوا ُدعاء ال َّر ُس ِ
ول ب ْين ُك ْم كدُعا ِء ب ْع ِض ُكم ب ْع ًضا ۛ ق ْد ي ْعل ُم اللَّ ُه الَّ ِذين يتسلَّلُون ِمن ُك ْم
اب اَلِي ٌم
لِواذًا ۛ ف ْلي ْحذرِ الَّ ِذين ُيخالِفُون ع ْن َا ْم ِر ِه َان تُ ِصيب ُه ْم فِ ْتن ٌة َا ْو ُي ِصيب ُه ْم عذ ٌ
فراخوانى پيامبر را در ميان خویش مانند فراخوانيى كه شما از یکدیگر خود ميکنيد ،تلقى ننمایيد .بيگمان

خداوند آنعده را كه از ميان شما در خفيه و به آهستگى ميگریزند ميشناسد .پس كسانيکه از حکم پيامبر تخلف
مى ورزند ،باید بترسند كه مبادا با فتنه ای مواجه شوند یا عذابى دردناک به ایشان برسد.

السماو ِ
ض ۛ ق ْد ي ْعل ُم ما اَن ُت ْم عل ْي ِه وي ْوم يُ ْرج ُعون اِل ْي ِه ف ُين ِّب ُئ ُهم بِما
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٦٤اَلا ا ِ َّن لِلَّ ِه ما فِي َّ
ع ِملُوا ۛ واللَّ ُه بِ ُك ِّل ش ْي ٍء علِي ٌم
هان( ،بخاطر داشته باشيد كه) هر آنچه در آسمانها و زمين است ،از آن خدا ميباشد .بيگمان او حالتى را كه در
آن هستيد ،و (نيز) روزی را كه به او باز گردانده ميشوید ميداند .پس ایشانرا به آنچه ميکردند آگاه مى سازد و
خداوند به هر چيز دانا است.

==================================================================

( )۲۵سوره افرقان:
این سوره مکى و دارای ( )۷۷آیه است و (جداكننده) معنى ميدهد .در ا ین سوره به بيان آیات و معجزاتي
پرداخته شده كه حجت حق درآنها به طور كامل آشکار و فرق ميان حق و باطل در آن تماما جلوه گر است
از این روی این سوره فرقان ناميده شد.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١تبارك الَّ ِذي ن َّزل ا ْل ُف ْرقان عل َٰى ع ْب ِد ِه لِي ُكون لِ ْلعال ِمين ن ِذي ًرا

بابركت است آنکه فرقان را بر بندۀ خود نازل كرده است ،تا برای جهانيان هوشداری باشد.

السماو ِ
ض ول ْم يتَّ ِخ ْذ ولدًا ول ْم ي ُكن لَّ ُه شرِيكٌ فِي ا ْل ُم ْل ِك وخلق ُك َّل
ات وا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾٢الَّ ِذي ل ُه ُم ْل ُك َّ
ش ْي ٍء فقدَّر ُه ت ْق ِدي ًرا
ذاتى كه پادشاهى آسمانها و زمين از آنِ اوست ،فرزندی نگرفته است ،و او را در پادشاهى شریکى نيست .و هر

چيز را آفرید ،و آنرا دقيقاً اندازه گيری كرد.

﴿ ﴾٣واتَّخ ُذوا ِمن ُدو نِ ِه الِه ًة َّلا يخْ لُقُون ش ْي ًئا و ُه ْم يُخْ لقُون ولا ي ْملِ ُكون ل ِاَنف ُِس ِه ْم ض ًّرا ولا ن ْف ًعا
ولا ي ْملِ ُكون م ْوتًا ولا حيا ًة ولا نُشُ و ًرا

(مشركان چيزهای دیگری را) بجز او معبود گرفتند ،چيزهایى را كه نميتوانند موجودی را بيافرینند ،بلکه

خودشان آفریده شده اند .و (آنها كه) مالک ضرری و نفعى (حتى) برای خویشتن نيستند ،و نه مالک مرگ اند ،نه
(مالک) زندگانى ،و نه (هم مالک) رستاخيز.

﴿ ﴾٤وقال الَّ ِذين كف ُروا ا ِ ْن َٰهذا ا ِ َّلا ا ِ ْفكٌ ا ْفترا ُه واَعان ُه عل ْي ِه ق ْو ٌم اخ ُرون ۛ فق ْد جا ُءوا ظُ ْل ًما و ُزو ًرا

كافران گفتند « :این (قرآن) نيست مگر دروغى كه (محمد) آنرا افتراء كرده ،و گروهى دیگر او را درین كار مدد
نموده اند » .بيگمان ایشان (با این سخن خویش) ظلم و دروغى را مرتکب شدند.

﴿ ﴾٥وقالُوا اَس ِاطي ُر ا ْلا َ َّو لِين اكْتتبها ف ِهي تُ ْمل َٰى عل ْي ِه بُ ْكر ًة واَ ِصي ًلا

و (باز) گفتند( « :قرآن) افسانه های بيشنيان است كه وی آنرا بازنویس كرده است ،و به وی صبح و شام خوانده
ميشود» .

السماو ِ
ض ۛ اِنَّ ُه كان غفُو ًرا َّر ِحي ًما
ات وا ْلا َ ْر ِ
الس َّر فِي َّ
﴿ ﴾٦قُ ْل اَنزل ُه الَّ ِذي ي ْعل ُم ِّ

بگو « :قرآن را كسى نازل كرده كه اسرار آسمانها و زمين را مى داند .حقا كه او آمرزنده (و) مهربان است» .

﴿ ﴾٧وقالُوا م ِال َٰهذا ال َّر ُس ِ
ول ياْ ُك ُل ال َّطعام وي ْم ِشي فِي ا ْلاَ ْسوا ِق ۛ ل ْولا اُنزِل اِل ْي ِه ملكٌ في ُكون مع ُه
ن ِذي ًرا

و گفتند « :چطور (است كه) این پيامبر غذا مى خورد و در بازار ها راه ميرود؟ چرا به او فرشته ای فرستاده نشده
است تا با او (یکجا به مردم) هوشدار دهنده باشد؟ »

﴿ ﴾٨اَ ْو ُي ْلق َٰى اِل ْي ِه كن ٌز اَ ْو ت ُكو ُن ل ُه ج َّن ٌة ياْ ُك ُل ِم ْنها ۛ وقال ال َّظالِ ُمون اِن ت َّتبِ ُعون اِلَّا ر ُج ًلا َّم ْس ُحو ًرا
« یا (چرا) خزانه ای در اختيار وی گذاشته نشده است؟ یا (چرا) به وی باغستانى داده نشده تا از آن بخورد؟ »
ستمگاران گفتند « :شما پيروی نمى كنيد جز مرد جادوشدهای را» .

﴿ ﴾٩ان ُظ ْر ك ْيف ضر ُبوا لك ا ْلاَ ْمثال فضلُّوا فلا ي ْست ِطي ُعون سبِي ًلا

ببين ،ایشان برای تو چه مثالهایى زدند ،ایشان گمراه شدند ،و ازینرو توان رهيابى را ندارند.

﴿ ﴾١٠تبارك الَّ ِذي اِن شاء جعل لك خ ْي ًرا ِّمن َٰذلِك ج َّن ٍ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر وي ْجعل لَّك
ق ُُصو ًرا

با بركت است آنکه اگر بخواهد (چيزهای) بهتر ازین را از آنِ تو ميگرداند ،باغستان هایى را كه در زیر (درختان)
آنها جویبارهایى جریان دارد ،و (نيز) قصرهایى را از آنِ تو ميگرداند.

الساع ِة س ِعي ًرا
الساع ِة ۛ واَ ْعتدْنا لِمن ك َّذب بِ َّ
﴿ ﴾١١ب ْل ك َّذبُوا بِ َّ

بلکه (حقيقت اینست كه كافران) از قيامت انکار ورزیده اند ،و برای كسيکه قيامت را تکذیب كرد آتشى سوزان

مهيا كردیم.

﴿ ﴾١٢اِذا راَ ْت ُهم ِّمن َّمك ٍان ب ِعي ٍد س ِم ُعوا لها تغ ُّي ًظا وزفِي ًرا

هنگاميکه (دوزخ) آنها را از جای دور ببيند ،جوشش و دم دركشيدن آنرا مى شنوند.

﴿ ﴾١٣و اِذا اُ ْل ُقوا ِم ْنها مكانًا ض ِّيقًا ُّمق َّر نِين دع ْوا ُهنالِك ثُ ُبو ًرا

و چون زنجيرپيچ در تنگنایى از آن انداخته شوند ،درین حالت است كه مرگ ميخواهند.

﴿َّ ﴾١٤لا ت ْد ُعوا ا ْلي ْوم ثُ ُبو ًرا و ِاحدًا وا ْد ُعوا ثُ ُبو ًرا كثِي ًرا

(به ایشان گفته ميشود « ):امروز تنها یک بار مرگ مخواهيد ،بلکه بار بار (برای خویشتن) مرگ بخواهيد» .

﴿ ﴾١٥قُ ْل اَ َٰذلِك خ ْي ٌر اَ ْم جنَّ ُة ا ْل ُخ ْل ِد الَّتِي ُو ِعد ا ْل ُمتَّقُون ۛ كان ْت ل ُه ْم جزا ًء وم ِصي ًرا

بگو « :آیا این بهتر است یا بهشت جاودانيکه به پرهيزگاران وعده شده؟ (جنت) برای شان پاداش و جای بازگشت
است» .

﴿ ﴾١٦لَّ ُه ْم فِيها ما يشاءُون خال ِ ِدين ۛ كان عل َٰى ربِّك و ْعدًا َّم ْسئُو ًلا

به ایشان در آن هر چه بخواهند فراهم ميشود ،و (در آن) جاودانه مى باشند( ،این) وعده ای است كه پروردگارت

ایفای آنرا به عهده گرفته است.

﴿ ﴾١٧وي ْوم ي ْحشُ ُر ُه ْم وما ي ْع ُبدُون ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه فيقُو ُل اَاَن ُت ْم اَ ْضل ْل ُت ْم ِعبا ِدي َٰه ُؤلا ِء اَ ْم ُه ْم ضلُّوا
السبِيل
َّ

و روزی را (بياد آر) كه خداوند ایشان و چيزهایى را كه جز وی مى پرستند جمع ميکند و ميگوید « :آیا شما این

بندگان مرا گمراه كردید؟ یا خودشان گمراه شدند؟ »

﴿ ﴾١٨قالُوا ُس ْبحانك ما كان ينب ِغي لنا اَن نَّتَّ ِخذ ِمن ُدو نِك ِم ْن اَ ْو لِياء ول َٰ ِكن َّمتَّ ْعت ُه ْم واباء ُه ْم
حتَّ َٰى ن ُسوا ال ِّذكْر وكانُوا ق ْو ًما بُو ًرا

ميگویند « :پاكى تو ،برای ما شایسته نبود كه جز تو (هيچ دوستى) از دوستان را برگزینيم ،ولى تو ایشان و

پدران شانرا (از نعمت ها) بهرهور ساختى تا از یاد تو غافل شدند ،و ایشان قوم تباه شدنى بودند» .

﴿ ﴾١٩فق ْد ك َّذبُوكُم بِما تقُولُون فما ت ْست ِطي ُعون ص ْرفًا ولا ن ْص ًرا ۛ ومن ي ْظلِم ِّمن ُك ْم نُ ِذ ْق ُه عذا ًبا
كبِي ًرا

(خداوند مى گوید « ):بيگمان (این معبودان شما) شما را در آنچه ميگویيد تکذیب كردند ،پس باز گشته نمى
توانيد ،و نه هم پيروزی حاصل كرده مى توانيد .هر كه از شما كه ستمگار است به او عذاب بزرگى مى چشانيم» .

﴿ ﴾٢٠وما اَ ْرس ْلنا ق ْبلك ِمن ا ْل ُم ْرسلِين ا ِ َّلا اِنَّ ُه ْم لياْ ُكلُون ال َّطعام وي ْمشُ ون فِي ا ْلا َ ْسوا ِق ۛ وجع ْلنا
ض فِ ْتن ًة اَت ْصبِ ُرون ۛ وكان ربُّك ب ِصي ًرا
ب ْعض ُك ْم لِب ْع ٍ
و پيش از تو (نيز) هيچکس از پيامبران را نفرستادیم مگر اینکه ایشان غذا مى خوردند و در بازارها آمدوشد

ميکردند ،و ما بعضى از شما را برای بعضى (وسيلۀ) آزمایش قرار دادیم( ،تا دیده شود كه) آیا صبر و شکيبایى
ميورزند؟! و پروردگارت بينا بوده است.

============================================================

============================================================
﴿ ﴾٢١وقال الَّ ِذين لا ي ْر ُجون لِقاءنا ل ْولا اُنزِل عل ْينا ا ْلملاُِك ُة اَ ْو نرىَٰ ربَّنا ۛ لق ِد ْاست ْكب ُروا فِي
اَنف ُِس ِه ْم وعت ْوا ُعتُ ًّوا كبِي ًرا

و آنانيکه به دیدار ما (در روز قيامت) اميدی ندارند ميگویند « :چرا برای ما فرشتگان فرستاده نشده؟ یا چرا

پروردگار خویش را نمى بينيم؟ » ایشان واقعاً خود را بزرگ پنداشتند (یعنى به خود مغرور شدند) ،تکبر ورزیدند
و سركشى بزرگى را مرتکب شدند.

﴿ ﴾٢٢ي ْوم ير ْون ا ْلملاُِكة لا بُشْ رىَٰ ي ْومئِ ٍذ لِّ ْل ُم ْجر ِِمين ويقُولُون ِح ْج ًرا َّم ْح ُجو ًرا

روزی كه فرشتگان را ببينند ،در آن روز (این دیدار) برای گنهکاران مژده ای نخواهد بود ،و ميگویند « :ما را امان

دهيد ،امانى برگشت ناپذیر» .

﴿ ﴾٢٣وق ِد ْمنا اِل َٰى ما ع ِملُوا ِم ْن عملٍ فجع ْلنا ُه هبا ًء َّمنثُو ًرا

و به هر آنچه (در زندگى خویش) انجام دادند رو آوردیم ،و آنرا مانند (ذره های) غباری (كه در هوا تيت شود)

پراگنده ساختيم.

اب ا ْلجنَّ ِة ي ْومئِ ٍذ خ ْي ٌر ُّم ْستق ًّرا واَ ْحس ُن م ِقي ًلا
﴿ ﴾٢٤اَ ْصح ُ

اهل بهشت در آن روز از بهترین قرارگاه و بهترین رهایشگاه برخوردارند.

السماءُ بِا ْلغما ِم ونُ ِّزل ا ْلملاُِك ُة تنزِي ًلا
﴿ ﴾٢٥وي ْوم تش َّق ُق َّ

و روزیکه آسمان با ابرها شگافته شود ،و فرشتگان بگونه ای (منظم) فرو فرستاده شوند.

﴿ ﴾٢٦ا ْل ُم ْل ُك ي ْومئِ ٍذ ا ْلح ُّق لِل َّر ْح َٰمنِ ۛ وكان ي ْو ًما على ا ْلكافِرِين ع ِسي ًرا

پادشاهى درین روز از آن (خداوند) رحمٰن است .و آنروز بر كافران (واقعاً) دشوار است.

ض الظَّالِ ُم عل َٰى يد ْي ِه يقُولُ يا ل ْيتنِي اتَّخ ْذ ُت مع ال َّر ُس ِ
ول سبِي ًلا
﴿ ﴾٢٧وي ْوم يع ُّ

روزیکه آدمِ ستمگار دست خود را مى گزد (و) ميگوید « :ای كاش ،من با رسول راهى را بر مى گزیدم! »

﴿ ﴾٢٨يا و ْيلت َٰى ل ْيتنِي ل ْم اَت َِّخ ْذ فُلا ًنا خلِي ًلا

واویال ،ایکاش من هرگز فالنى را دوست نمى گرفتم!

﴿ ﴾٢٩لَّق ْد اَضلَّنِي عنِ ال ِّذ ْك ِر ب ْعد ا ِ ْذ جاءنِي ۛ وكان الشَّ ْيطا ُن لِ ْل ِانس ِان خ ُذو ًلا

بيگمان مرا از یادِ (رهنمایى های خدا) بعد ازینکه به (سراغ) من آمده بود گمراه ساخت ،و شيطان همواره فریب
دهندۀ انسان است.

﴿ ﴾٣٠وقال ال َّر ُسولُ يا ر ِّب ا ِ َّن ق ْو ِمي اتَّخ ُذوا َٰهذا ا ْل ُق ْران م ْه ُجو ًرا

پيامبر گفت « :ای پروردگار من ،بيگمان قوم من این قرآن را به كنار گذاشتند» .

﴿ ﴾٣١وك َٰذلِك جع ْلنا لِ ُك ِّل نبِ ٍّي ع ُد ًّوا ِّمن ا ْل ُم ْجر ِِمين ۛ وكف َٰى بِربِّك ها ِد ًيا ون ِصي ًرا

و بدینگونه برای هر پيامبری دشمنى از ميان مجرمان قرار دادیم .و برای تو پروردگارت بحيث رهنما و مددگار

كافى است.

﴿ ﴾٣٢وقال الَّ ِذين كف ُروا ل ْولا نُ ِّزل عل ْي ِه ا ْل ُق ْرا ُن ُج ْمل ًة و ِاحد ًة ۛ ك َٰذلِك لِ ُنث ِّبت بِ ِه فُؤادك ۛ ورتَّ ْلنا ُه
ت ْر تِي ًلا
كافران گفتند « :چرا قرآن به او به یکبارگى نازل نشد؟ » اینچنين (نازل شده) است تا با آن دل ترا استوار
گردانيم .و ما آنرا برای تو بگونۀ مرتب و منظم نازل گردانيدیم.

﴿ ﴾٣٣ولا ياْتُونك بِمث ٍل اِلَّا ِج ْئناك بِا ْلح ِّق واَ ْحسن ت ْف ِسي ًرا

هيچ مثالى را برای تو نمى آورند مگر اینکه ما (به جواب آن) حق و بهترین تفسيری را به تو نازل ميکنيم.

﴿ ﴾٣٤الَّ ِذين يُ ْحش ُرون عل َٰى ُو ُجو ِه ِه ْم اِل َٰى جهنَّم اُولَٰئِك ش ٌّر َّمكانًا واَض ُّل سبِي ًلا

آنانيکه به روی های خویش به دوزخ گرد آورده مى شوند ،هم ایشانند كه بدترین موقف و دورترین موقعيت را از

راه (راست) دارند.

﴿ ﴾٣٥ولق ْد ات ْينا ُموسى ا ْل ِكتاب وجع ْلنا مع ُه اَخا ُه ها ُرون وزِي ًرا

و بيگمان به موسى كتابى را دادیم ،و همراهش برادر او هارون را (بحيث) وزیر گردانيدیم.

﴿ ﴾٣٦ف ُق ْلنا ا ْذهبا اِلى ا ْلق ْو ِم الَّ ِذين ك َّذبُوا بِاياتِنا فد َّم ْرنا ُه ْم تد ِْمي ًرا

و گفتنيم « :بسوی قوميکه آیات ما را تکذیب كردند بروید » .و ایشانرا بگونه ای تباه ساختيم.

س اي ًة ۛ واَ ْعتدْنا لِل َّظالِ ِمين عذا ًبا اَلِي ًما
وح لَّ َّما ك َّذبُوا ال ُّر ُسل اَ ْغر ْقنا ُه ْم وجع ْلنا ُه ْم لِلنَّا ِ
﴿ ﴾٣٧وق ْوم نُ ٍ
و قوم نوح ،هنگاميکه پيامبران را تکذیب كردند ،ایشان را غرق ساختيم ،و ایشانرا برای مردم مایۀ عبرت

گردانيدیم .و برای ستمگاران عذاب دردناک آماده كرده ایم.

س وقُ ُرو ًنا ب ْين َٰذلِك كثِي ًرا
﴿ ﴾٣٨وعا ًدا وث ُمود واَ ْصحاب ال َّر ِّ

و (همچنان) عاد ،ثمود و اصحاب الرس ،و بسا اقوام دیگر را كه درین ميان بودند.

﴿ ﴾٣٩و ُك ًّلا ضر ْبنا ل ُه ا ْلاَ ْمثال ۛ و ُك ًّلا ت َّب ْرنا ت ْتبِي ًرا

و برای هر یک ،ما مثلها زدیم .و (چون به آن توجهى نکردند) همۀ شانرا بگونه ای هالک گردانيدیم.

الس ْو ِء ۛ اَفل ْم ي ُكونُوا ير ْونها ۛ ب ْل كانُوا لا ي ْر ُجون
﴿ ﴾٤٠ولق ْد اَت ْوا على ا ْلق ْري ِة الَّتِي اُ ْم ِطر ْت مطر َّ
نُشُ و ًرا

و حتماً آنها از كنار شهری كه بر آن باران شومى باریده بود گذشتند .آیا آنرا نمى دیدند؟ بلکه زنده شدن بعد از

مرگ را توقع نداشتند.

﴿ ﴾٤١و اِذا راَ ْوك اِن يتَّ ِخ ُذونك اِلَّا ُه ُز ًوا اَ َٰهذا الَّ ِذي بعث اللَّ ُه ر ُسو ًلا

و چون ترا ببينند ،جز به تمسخر نميگيرند (و ميگویند « ):آیا این همان كسى است كه خدا او را پيامبر فرستاده
است؟ »

﴿ ﴾٤٢اِن كاد ل ُي ِضلُّنا ع ْن الِهتِنا ل ْولا اَن صب ْرنا عل ْيها ۛ وس ْوف ي ْعل ُمون ِحين ير ْون ا ْلعذاب م ْن
َاض ُّل س ِبي ًلا

« (بيگمان) نزدیک بود كه ما را از پرستش خدایان ما گمراه سازد ،اگر بر آن استقامت نميکردیم » .مگر چون
عذاب را ببينند ،بيدرنگ مى فهمند كه چه كسى گمراهتر است.

﴿ ﴾٤٣اَراَ ْيت منِ اتَّخذ اِلَٰه ُه هوا ُه اَفاَنت ت ُكو ُن عل ْي ِه و ِكي ًلا

آیا آن كسى را دیدی كه هوای نفس خویش را معبود خویش گرفت؟ آیا تو ميتوانى كه ضامن (رهيابى) او شوی؟

﴿ ﴾٤٤اَ ْم ت ْحس ُب اَ َّن اَكْثر ُه ْم ي ْسم ُعون اَ ْو ي ْع ِقلُون ۛ ا ِ ْن ُه ْم اِلَّا كا ْلاَنْعا ِم ۛ ب ْل ُه ْم اَض ُّل سبِي ًلا

یا مى پنداری كه بيشتر ایشان مى شنوند و مى فهمند؟ ایشان نيستند مگر مانند چارپایان ،بلکه ایشان از آنها
هم از (جهت) راه (یابى) گمراه تر اند.

﴿ ﴾٤٥اَل ْم تر اِل َٰى ربِّك ك ْيف م َّد الظِّ َّل ول ْو شاء لجعل ُه سا ِك ًنا ثُ َّم جع ْلنا الشَّ ْمس عل ْي ِه دلِي ًلا

آیا ندیدی پروردگارت چگونه سایه را گسترده است؟ و اگر ميخواست آنرا ساكن ميگردانيد .سپس آفتاب را دليل

(وجود) آن قرار دادیم.

﴿ ﴾٤٦ثُ َّم قب ْضنا ُه اِل ْينا ق ْب ًضا ي ِسي ًرا

سپس آنرا آهسته آهسته بسوی خود جمع كردیم.

﴿ ﴾٤٧و ُهو الَّ ِذي جعل ل ُك ُم اللَّ ْيل لِب ًاسا والنَّ ْوم ُسبا ًتا وجعل النَّهار نُشُ و ًرا

و اوست كه شب را به شما لباسى گردانيد ،و خواب را (مایۀ) آرامش ،و روز را (وسيله) فعاليت و زندگى.

السما ِء ما ًء ط ُهو ًرا
﴿ ﴾٤٨و ُهو الَّ ِذي اَ ْرسل ال ِّرياح ُبشْ ًرا ب ْين يد ْي ر ْحمتِ ِه ۛ واَنز ْلنا ِمن َّ

و اوست كه بادها را بحيث مژده ای در پيشاپيش رحمت خود فرستاد ،و آب پاک كننده را از آسمان فرود

آوردیم.

﴿ ﴾٤٩لِّ ُن ْحيِي بِ ِه ب ْلد ًة َّم ْي ًتا ونُ ْس ِقي ُه ِم َّما خل ْقنا اَنْعا ًما واَن ِاس َّي كثِي ًرا

تا با آن سرزمين مرده ای را زنده كنيم ،و آنرا به چارپایان و مردم بسياری كه آفریده ایم بنوشانيم.

س اِلَّا ُكفُو ًرا
﴿ ﴾٥٠ولق ْد ص َّر ْفنا ُه ب ْين ُه ْم لِي َّذ َّك ُروا فاَب َٰى اَكْث ُر النَّا ِ

بيگمان آب (و نعمتهای دیگر) را در بين شان به شکلهای گوناگون تقسيم نمودیم ،تا پند گيرند .ولى بيشتر مردم

(از هر حالتى) جز ناسپاسى اباء ورزیدند.

﴿ ﴾٥١ول ْو ِش ْئنا لبع ْثنا فِي ُك ِّل ق ْري ٍة نَّ ِذي ًرا

اگر مى خواستيم در هر دیاری بيم دهنده ای مى فرستادیم.

﴿ ﴾٥٢فلا تُ ِط ِع ا ْلكافِرِين وجا ِه ْد ُهم بِ ِه ِجها ًدا كبِي ًرا

بنابر آن از كافران اطاعت مکن ،و با ایشان بوسيلۀ این (قرآن) جهاد بزرگ (و همه جانبه ای) را براه انداز.

اج وجعل ب ْين ُهما ب ْرز ًخا و ِح ْج ًرا
﴿ ﴾٥٣و ُهو الَّ ِذي مرج ا ْلب ْحر ْينِ َٰهذا ع ْذ ٌب فُر ٌ
ات و َٰهذا ِم ْل ٌح اُج ٌ
َّم ْح ُجو ًرا

و اوست كه دو دریا را كنار هم جاری گردانيد؛ یکى گوارا و خوش طعم ،و دیگری شور و تلخ .و در ميان آنها

برزخى قرار داد ،حایلِ غير قابل نفوذی.

﴿ ﴾٥٤و ُهو الَّ ِذي خلق ِمن ا ْلما ِء بش ًرا فجعل ُه نس ًبا و ِص ْه ًرا ۛ وكان ربُّك ق ِدي ًرا

و اوست كه بشر را از آب آفرید ،سپس برای او نسبى و خویشاوندی قرار داد .و پروردگارت (به هر چيز) تواناست.

﴿ ﴾٥٥وي ْع ُبدُون ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ما لا ينف ُع ُه ْم ولا ي ُض ُّر ُه ْم ۛ وكان ا ْلكافِ ُر عل َٰى ربِّ ِه ظ ِهي ًرا

ایشان جز خداوند چيزهایى را مى پرستند كه برای شان سود و زیانى نميرساند ،و (برخى دیگر از افراد) كافر در

برابر پروردگار خود پشتيبان (برخى دیگر) اند.

﴿ ﴾٥٦وما اَ ْرس ْلناك اِلَّا ُمبشِّ ًرا ون ِذي ًرا

و ترا نفرستادیم مگر مژده دهنده و بيم دهنده.

﴿ ﴾٥٧قُ ْل ما اَ ْساَلُ ُك ْم عل ْي ِه ِم ْن اَ ْج ٍر ا ِ َّلا من شاء اَن يتَّ ِخذ اِل َٰى ربِّ ِه سبِي ًلا

بگو « :من درین (امر) از شما مزد نمى خواهم ،جز اینکه هركه بخواهد بسوی پروردگار خود راهى را برگزیند» .

وت وس ِّب ْح بِح ْم ِد ِه ۛ وكف َٰى بِ ِه بِ ُذنُ ِ
وب ِعبا ِد ِه خبِي ًرا
﴿ ﴾٥٨وتو َّك ْل على ا ْلح ِّي الَّ ِذي لا ي ُم ُ

به ذاتى توكل نما كه زنده است و هرگز نمى ميرد ،و صفات ستودۀ او را به پاكى یاد كن ،و كافى است كه خداوند

به گناه بندگان خود آگاه ميباشد.

السماو ِ
ش ۛال َّر ْح َٰم ُن
ات وا ْلاَ ْرض وما ب ْين ُهما فِي ِس َّت ِة اَيَّا ٍم ثُ َّم ْاستوىَٰ على ا ْلع ْر ِ
﴿ ﴾٥٩الَّ ِذي خلق َّ
ف ْاساَ ْل بِ ِه خبِي ًرا

اوست كه آسمان ها و زمين و آنچه را كه در ميان آنها است در شش روز آفرید .سپس بر عرش مستولى شد( .او)

رحمٰن است .پس در مورد او از (شخص) آگاهى بپرس.

﴿ ﴾٦٠و اِذا قِيل ل ُه ُم ْاس ُج ُدوا لِل َّر ْح َٰمنِ قالُوا وما ال َّر ْح َٰم ُن اَن ْس ُج ُد لِما تاْ ُم ُرنا وزاد ُه ْم نُفُو ًرا ۩

و چون به ایشان گفته شود « :به (خدای) رحمٰن سجده كنيد » ،ميگویند « :رحمن چيست؟ آیا ما به چيزی
سجده كنيم كه تو به ما امر ميکنى؟ » و این روش جز آنکه بر نفرت شان مى افزاید (حاصلى ندارد).

اجا وقم ًرا ُّمنِي ًرا
وجا وجعل فِيها ِسر ً
السما ِء بُ ُر ً
﴿ ﴾٦١تبارك الَّ ِذي جعل فِي َّ

با بركت است ذاتى كه در آسمان برجهایى آفرید ،و در آن چراغ و ماه نوربخشى قرار داد.

﴿ ﴾٦٢و ُهو الَّ ِذي جعل اللَّ ْيل والنَّهار ِخ ْلف ًة لِّم ْن اَراد اَن ي َّذكَّر اَ ْو اَراد شُ ُكو ًرا

اوست كه شب و روز را جانشين یکدیگر گردانيد ،برای كسيکه بخواهد پند گيرد یا بخواهد سپاس گزارد.

ض ه ْونًا و اِذا خاطب ُه ُم ا ْلجا ِهلُون قالُوا سلا ًما
﴿ ﴾٦٣و ِعبا ُد ال َّر ْح َٰمنِ الَّ ِذين ي ْمشُ ون على ا ْلا َ ْر ِ

بندگان (خدای) رحمن كسانى اند كه بر زمين با (تواضع و) آرامش راه ميروند ،و هنگامى كه نادانان ایشان را

خطاب مى كنند ،ميگویند « سالم» .

﴿ ﴾٦٤والَّ ِذين يبِيتُون لِربِّ ِه ْم ُس َّجدًا وقِيا ًما

آنانيکه به (حضور) پروردگار خود به سجده و قيام ،شب زنده داری مى كنند.

اصر ِْف عنَّا عذاب جهنَّم ۛ ا ِ َّن عذابها كان غرا ًما
﴿ ﴾٦٥والَّ ِذين يقُولُون ربَّنا ْ

آنانيکه ميگویند « :ای پروردگار ما ،از ما عذاب دوزخ را باز دار ،بيگمان عذاب آن شدید و دایمى است» .

﴿ ﴾٦٦اِنَّها ساء ْت ُم ْستق ًّرا و ُمقا ًما

واقعاً كه این بد قرارگاه و اقامتگاهى است.

﴿ ﴾٦٧والَّ ِذين اِذا اَنف ُقوا ل ْم يُ ْس ِرفُوا ول ْم ي ْق ُت ُروا وكان ب ْين َٰذلِك قوا ًما

آنانيکه چون خرج ميکنند ،نه اسراف مى كنند و نه (هم) سختى ميکنند ،و (روش شان) اعتدال ميان این (و آن)

ميباشد.

﴿ ﴾٦٨والَّ ِذين لا ي ْد ُعون مع اللَّ ِه اِل َٰ ًها اخر ولا ي ْق ُتلُون ال َّن ْفس الَّتِي ح َّرم اللَّ ُه اِلَّا بِا ْلح ِّق ولا
ي ْزنُون ۛ ومن ي ْفع ْل َٰذلِك ي ْلق اَثا ًما

آنانيکه با خداوند معبود دیگری را نيایش نمى كنند ،و انسانى را كه خداوند (قتل) او را حرام ساخته است جز به
حق نمى كشند ،و زنا نمى كنند ،و كسى كه چنين كند جزای آنرا ميبيند.

اب ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ويخْ لُ ْد فِي ِه ُمها ًنا
﴿ ﴾٦٩يُضاع ْف ل ُه ا ْلعذ ُ

عذاب برای او در روز قيامت دوچندان ميشود ،و او در آنجا به خواری و برای هميشه مى ماند.

﴿ ﴾٧٠اِلَّا من تاب وامن وع ِمل عم ًلا صالِ ًحا فاُولَٰئِك ُيب ِّد ُل اللَّ ُه س ِّيئاتِ ِه ْم حسن ٍ
ات ۛ وكان اللَّ ُه
غفُو ًرا َّر ِحي ًما

مگر كسيکه توبه كند ،ایمان آرد و عمل صالح انجام دهد .چنين مردمى اند كه خداوند بدی های شانرا به نيکویى

تبدیل مى كند .و خداوند بخشاینده (و) مهربان است.

وب اِلى اللَّ ِه متا ًبا
﴿ ﴾٧١ومن تاب وع ِمل صالِ ًحا فاِنَّ ُه ي ُت ُ

و هر كسى كه توبه كند و عمل نيکو انجام دهد ،پس اوست كه واقعاً به خداوند بطور پسندیدهای رو مى آورد.

﴿ ﴾٧٢والَّ ِذين لا يشْ هدُون ال ُّزور و اِذا م ُّروا بِاللَّ ْغ ِو م ُّروا ِكرا ًما

آنانيکه گواهى ناحق نميدهند (و به كار باطل حاضر نميشوند) .و چون با لغو و كار بيهودهای برخورند ،از آن به

روش بزرگوارانهای درميگذرند.

﴿ ﴾٧٣والَّ ِذين اِذا ُذ ِّك ُروا بِاي ِ
ات ربِّ ِه ْم ل ْم ي ِخ ُّروا عل ْيها ُص ًّما و ُع ْميا ًنا

و آنانيکه چون به آیات پروردگار خویش پند داده شوند ،بر آن كر و كور نمى افتند (یعنى این پندها را نادیده

نميگيرند).

اجع ْلنا لِ ْل ُمتَّ ِقين ا ِما ًما
﴿ ﴾٧٤والَّ ِذين يقُولُون ربَّنا ه ْب لنا ِم ْن اَ ْزو ِاجنا و ُذ ِّريَّاتِنا قُ َّرة اَ ْع ُينٍ و ْ

و آنانيکه ميگویند « :پروردگار ما ،از همسران ما و فرزندان ما برای ما نور چشمانى ارزانى كن ،و ما را برای

پرهيزگاران پيشوا ساز» .

﴿ ﴾٧٥اُولَٰئِك ُي ْجز ْون ا ْل ُغ ْرفة بِما صب ُروا و ُيل َّق ْون فِيها ت ِح َّي ًة وسلا ًما

هم ایشانند كه به (جزای) آنکه صبر كردند بهشت برین را صاحب ميشوند ،در آنجا ایشان با تحيت و سالم روبرو

ميشوند.

﴿ ﴾٧٦خال ِ ِدين فِيها ۛ ح ُسن ْت ُم ْستق ًّرا و ُمقا ًما

(و) در آنجا جاودانه بسر ميبرند ،و چه قرارگاه و اقامتگاه نکویى؟!

﴿ ﴾٧٧قُ ْل ما ي ْعباُ بِ ُك ْم ربِّي ل ْولا ُدعا ُؤ ُك ْم ۛ فق ْد ك َّذ ْب ُت ْم فس ْوف ي ُكو ُن لِزا ًما

بگو « :اگر دعای شما نباشد ،پروردگار من به شما اهميتى قایل نميشود ،بلکه شما واقعاً (او را) تکذیب كردید.
پس به زودی (این مجازات بر شما) الزم ميگردد» .

==================================================================

( )۲۶سوره الشعرإ:
این سوره مکى و دارای ( )۲۲۷آیه است و به معنى (شاعران) ميباشد .در این سوره بين شعرای مومن و
گمراه مقارنه و مقایسه صورت گرفته تا ادعای مشركانى را كه مى پنداشتند رسول خدا شاعر است را رد
نماید.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١طسم
ط.س.م.

ات ا ْل ِكت ِ
اب ا ْل ُمبِينِ
﴿ ﴾٢تِ ْلك اي ُ

این آیات كتابى است كه (حق را) آشکار مى سازد.

﴿ ﴾٣لعلَّك ب ِ
اخ ٌع نَّ ْفسك اَلَّا ي ُكونُوا ُم ْؤ ِمنِين

شاید تو (از پى ایشان) خود را از شدت اندوه هالک گردانى به اینکه چرا مسلمان نمى شوند.

﴿ ﴾٤اِن نَّشاْ نُن ِّز ْل عل ْي ِهم ِّمن ال َّسما ِء اي ًة فظلَّ ْت اَ ْعناقُ ُه ْم لها خ ِ
اض ِعين

اگر بخواهيم ،از آسمان بر ایشان نشانه ای فرود مى آریم كه در برابر آن گردنهای شان خم گردد.

﴿ ﴾٥وما ياْتِي ِهم ِّمن ِذ ْك ٍر ِّمن ال َّر ْح َٰمنِ ُم ْحد ٍث اِلَّا كانُوا ع ْن ُه ُم ْعر ِِضين

هيچ پند جدیدی نيست كه از جانب (پروردگار) رحمٰن به ایشان بياید مگر آنکه از آن روی برتابنده اند.

﴿ ﴾٦فق ْد ك َّذبُوا فسياْتِي ِه ْم اَنبا ُء ما كانُوا بِ ِه ي ْست ْه ِزُُون

ایشان واقعاً (پيام حق را) تکذیب كردند ،ولى به ایشان در مورد آنچه به آن استهزاء مى كردند به زودی آگاهى

(الزم) خواهد آمد.

ض ك ْم اَنب ْتنا فِيها ِمن ُك ِّل ز ْو ٍج كرِي ٍم
﴿ ﴾٧اَول ْم ير ْوا اِلى ا ْلاَ ْر ِ

آیا به زمين ندیدند كه چه تعداد از هر جنس مفيدی را در آن گنجانيدیم؟!

﴿ ﴾٨ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ًة ۛ وما كان اَكْث ُر ُهم ُّم ْؤ ِمنِين

بيگمان درین نشانه ای است ،اما اكثرشان مسلمان نبوده اند.

﴿ ﴾٩و ا ِ َّن ربَّك ل ُهو ا ْلعزِي ُز ال َّر ِحي ُم

حقا كه پروردگار تو ،هم او است صاحب قدرت منيع (و) مهربان.

﴿ ﴾١٠و ا ِ ْذ نادىَٰ ربُّك ُموس َٰى اَ ِن اُ ِْت ا ْلق ْوم الظَّالِ ِمين

و بياد آر هنگامى را كه پروردگار تو به موسى ندا داد كه « برو پيش قوم ستمگار» .

﴿ ﴾١١ق ْوم فِ ْرع ْون ۛ اَلا ي َّتقُون

قوم فرعون؛ آیا ایشان (از خدا) نمى ترسند؟

اف اَن يُك ِّذبُ ِ
ون
﴿ ﴾١٢قال ر ِّب اِنِّي اَخ ُ

موسى گفت « :ای پروردگار من ،واقعاً ميترسم ازینکه مرا تکذیب كنند» .

﴿ ﴾١٣وي ِض ُيق ص ْدرِي ولا ينطلِ ُق لِسانِي فاَ ْر ِس ْل اِل َٰى ها ُرون

و سينۀ من تنگ مى شود ،و زبانم روان نيست (یعنى بندش دارد) .پس به هارون (نيز) رسالت بخش.

اف اَن ي ْق ُتلُ ِ
ون
نب فاَخ ُ
﴿ ﴾١٤ول ُه ْم عل َّي ذ ٌ

و (افزون بر آن) ایشان بر من (ادعای) جرمى دارند كه ميترسم مرا بکشند.

﴿ ﴾١٥قال ك َّلا ۛ فا ْذهبا بِاياتِنا ۛ اِنَّا مع ُكم ُّم ْست ِم ُعون

(خداوند) گفت « :چنين نيست (آنها به شما آسيبى رسانيده نميتوانند) .پس هردوی شما با نشانه های ما بروید.
بيگمان كه ما با شمایيم (و) شنوندۀ (این جریانات) مى باشيم» .

﴿ ﴾١٦فاْتِيا فِ ْرع ْون فقُولا اِنَّا ر ُسولُ ر ِّب ا ْلعال ِمين

شما هر دو نفر نزد فرعون بروید و بگویيد « :ما فرستادۀ پروردگار عالميانيم» .

﴿ ﴾١٧اَ ْن اَ ْر ِس ْل معنا بنِي ا ِ ْسراُِيل
كه با ما بنى اسرائيل را بفرست.

﴿ ﴾١٨قال اَل ْم نُربِّك فِينا و لِيدًا ولبِ ْثت فِينا ِم ْن ُع ُمرِك ِسنِين

(فرعون) گفت « :آیا ما ترا در كودكى در ميان خود پرورش نکردیم؟ و تو ساليان درازی از عمر خود را در ميان
ما نگذراندی؟ »

﴿ ﴾١٩وفع ْلت ف ْعلتك الَّتِي فع ْلت واَنت ِمن ا ْلكافِرِين
و آن كردۀ خود را انجام دادی و تو از ناسپاسانى.

الضالِّين
﴿ ﴾٢٠قال فع ْل ُتها اِذًا واَنا ِمن َّ

(موسى) گفت « :من این كار را در حال ناخبری كردم» .

﴿ ﴾٢١ففر ْر ُت ِمن ُك ْم ل َّما ِخ ْف ُت ُك ْم فوهب لِي ربِّي ُح ْك ًما وجعلنِي ِمن ا ْل ُم ْرسلِين

از پيش شما گریختم ،چون از شما ترسيدم .درین دوره بود كه پروردگارم به من قدرت بخشيد ،و پروردگار من

مرا از پيامبران گردانيد.

دت بنِي ا ِ ْسراُِيل
﴿ ﴾٢٢و تِ ْلك نِ ْعم ٌة ت ُمنُّها عل َّي اَ ْن ع َّب َّ

و (آیا) این نعمتى است كه آنرا بر من منت ميگذاری ،كه بنى اسرائيل را برده ساختى؟

﴿ ﴾٢٣قال فِ ْرع ْو ُن وما ر ُّب ا ْلعال ِمين

فرعون گفت « :چيست پروردگار عالميان؟ »

السماو ِ
ض وما ب ْين ُهما ۛ اِن كُن ُتم ُّموقِنِين
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٢٤قال ر ُّب َّ

(موسى) گفت « :پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آنهاست ،اگر اهل یقينيد» .

﴿ ﴾٢٥قال لِم ْن ح ْول ُه اَلا ت ْست ِم ُعون

(فرعون) به كسانِ دَور و بر خود گفت « :آیا نمى شنوید؟ »

﴿ ﴾٢٦قال ربُّ ُك ْم ور ُّب اباُ ِ ُك ُم ا ْلاَ َّو لِين

(موسى) گفت « :پروردگار شما و پروردگار نسلهای پيشين شما» .

﴿ ﴾٢٧قال ا ِ َّن ر ُسول ُك ُم الَّ ِذي اُ ْر ِسل اِل ْي ُك ْم لم ْجنُو ٌن

(فرعون) گفت « :یقيناً پيامبر شما (آن) كه بسوی شما فرستاده شده دیوانه است» .

﴿ ﴾٢٨قال ر ُّب ا ْلمشْ ر ِِق وا ْلم ْغر ِِب وما ب ْين ُهما ۛ اِن كُن ُت ْم ت ْع ِق ُلون

(موسى) گفت « :پروردگار مشرق و مغرب ،و هر آنچه در بين ایندوست ،اگر عقل دارید» .

﴿ ﴾٢٩قال ل ِئنِ اتَّخ ْذت اِل َٰ ًها غ ْيرِي لا َ ْجعل َّنك ِمن ا ْلم ْس ُجو نِين

(فرعون) گفت « :اگر جز من معبودی بگيری ،ترا از زندانيان خواهم ساخت» .

﴿ ﴾٣٠قال اَول ْو ِج ْئ ُتك بِش ْي ٍء ُّمبِينٍ

(موسى) گفت « :آیا (حتى) اگر بتو نشانۀ روشنى بياورم؟ »

الصا ِدقِين
﴿ ﴾٣١قال فاْ ِت بِ ِه اِن كُنت ِمن َّ
(فرعون) گفت « :اگر راست ميگویى آنرا بياور» .

ين
﴿ ﴾٣٢فاَ ْلق َٰى عصا ُه ف ِاذا ِهي ثُ ْعبا ٌن ُّمبِ ٌ

درینحال (موسى) عصای خود را افگند و ناگهان آن (عصا) بگونۀ آشکار اژدهایى شد.

﴿ ﴾٣٣ونزع يد ُه ف ِاذا ِهي ب ْيضا ُء لِل َّن ِاظرِين

و (باز) دست خود را (از گریبان) كشيد ،ناگهان برای بينندگان سفيدِ (درخشنده) مى نمود.

﴿ ﴾٣٤قال لِ ْلمل ِا ح ْول ُه ا ِ َّن َٰهذا لس ِ
اح ٌر علِي ٌم

(فرعون) به بزرگان دَور و بر خویش گفت « :این (شخص) واقعاً جادوگری داناست» .

﴿ُ ﴾٣٥يرِي ُد اَن ُيخْ رِج ُكم ِّم ْن اَ ْر ِض ُكم بِ ِس ْح ِر ِه فماذا تاْ ُم ُرون

ميخواهد شما را با سحرش از سرزمين شما بيرون سازد .پس مشورۀ شما چيست؟

﴿ ﴾٣٦قالُوا اَ ْر ِج ْه واَخا ُه وا ْبع ْث فِي ا ْلمداُِنِ ح ِاشرِين

گفتند « :او و برادرش را مهلت ده ،و به شهرها كسانى را بفرست كه مردم را جمعآوری كنند» .

﴿ ﴾٣٧ياْتُوك بِ ُك ِّل س َّحا ٍر علِي ٍم

و (از ميان ایشان) ساحران ماهری را برای تو بياورند.

السحر ُة لِ ِميق ِ
ات ي ْو ٍم َّم ْعلُو ٍم
﴿ ﴾٣٨ف ُج ِمع َّ

به این ترتيب ساحران به همان روز مشخصى جمعآوری شدند.

س ه ْل اَن ُتم ُّم ْجت ِم ُعون
﴿ ﴾٣٩وقِيل لِلنَّا ِ

و به مردم گفته شد « :آیا شما (نيز در پى) اجتماع (اشتراک) مى كنيد؟ »

السحرة اِن كانُوا ُه ُم ا ْلغالِ ِبين
﴿ ﴾٤٠لعلَّنا نتَّبِ ُع َّ

تا باشد كه ما ساحران را پيروی كنيم اگر پيروز شوند.

السحر ُة قالُوا لِ ِف ْرع ْون اَُِ َّن لنا لاَ ْج ًرا اِن ُك َّنا ن ْح ُن ا ْلغالِ ِبين
﴿ ﴾٤١فل َّما جاء َّ

چون ساحران آمدند ،به فرعون گفتند « :آیا برای ما پاداشى (مناسب) داده مى شود ،اگر ما برنده شویم؟ »

﴿ ﴾٤٢قال نع ْم و اِنَّ ُك ْم اِذًا لَّ ِمن ا ْل ُمق َّر بِين

(فرعون) گفت « :بلى ،و یقيناً در چنين حالتى از مقربان خواهيد بود» .

﴿ ﴾٤٣قال ل ُهم ُّموس َٰى اَ ْل ُقوا ما اَن ُتم ُّم ْلقُون

موسى به ساحران گفت « :بيفگنيد؛ آنچه را كه ميخواهيد بيفگنيد» .

﴿ ﴾٤٤فاَ ْلق ْوا ِحبال ُه ْم و ِع ِص َّي ُه ْم وقالُوا بِ ِع َّز ِة فِ ْرع ْون اِنَّا لن ْح ُن ا ْلغالِ ُبون

درین حال ساحران ریسمانها و عصاهای خود را افگندند و گفتند « :به عزت فرعون ،ما یقيناً پيروز مى شویم» .

﴿ ﴾٤٥فاَ ْلق َٰى ُموس َٰى عصا ُه ف ِاذا ِهي ت ْلق ُف ما ياْفِ ُكون

سپس موسى عصای خود را افگند ،و همان دم هر آنچه تزویر كرده بودند همه را (به كام خود) فرو برد.

السحر ُة س ِ
اج ِدين
﴿ ﴾٤٦فاُ ْل ِقي َّ

ساحران (بى اختيار) به سجده افتادند.

﴿ ﴾٤٧قالُوا امنَّا بِر ِّب ا ْلعال ِمين

(و) گفتند « :ما به پروردگار عالميان ایمان آوردیم» .

﴿ ﴾٤٨ر ِّب ُموس َٰى وها ُرون

(همان) پروردگار موسى و هارون.

الس ْحر فلس ْوف
﴿ ﴾٤٩قال امن ُت ْم ل ُه ق ْبل اَ ْن اذن ل ُك ْم ۛ اِنَّ ُه لكبِي ُر ُك ُم الَّ ِذي علَّم ُك ُم ِّ
ت ْعل ُمون ۛلاُقطِّع َّن اَ ْي ِدي ُك ْم واَ ْر ُجل ُكم ِّم ْن ِخل ٍ
اف ولاُصلِّبنَّ ُك ْم اَ ْجم ِعين

(فرعون) گفت « :آیا به او ایمان آورید ،پيش ازینکه من برای شما اجازه بدهم؟ یقيناً او سركردۀ شماست كه به
شما سحر آموخت .اما به زودی (به سرنوشت خود) پى خواهيد برد! به یقين دست ها و پاهای شما را از طرف
مخالف قطع ميکنم ،و بيگمان همۀ شما را به دار ميکشم» .

﴿ ﴾٥٠قالُوا لا ض ْير ۛ اِنَّا اِل َٰى ربِّنا ُمنقلِ ُبون

گفتند « :باكى نيست! (چون) بيگمان ما بسوی پروردگار خویش بازگشتنى هستيم» .

﴿ ﴾٥١اِنَّا ن ْطم ُع اَن ي ْغ ِفر لنا ربُّنا خطايانا اَن ُكنَّا اَ َّول ا ْل ُم ْؤ ِمنِين

توقع داریم پروردگار ما خطاهای ما را بيامرزد ،چون ما نخستين كسانى هستيم كه ایمان آوردیم.

﴿ ﴾٥٢واَ ْوح ْينا اِل َٰى ُموس َٰى اَ ْن اَ ْس ِر بِ ِعبا ِدي اِنَّ ُكم ُّمتَّب ُعون

و به موسى وحى كردیم كه بندگان مرا شبانگاه (از مصر) ببرد « ،و یقيناً شما تعقيب مى شوید» .

﴿ ﴾٥٣فاَ ْرسل فِ ْرع ْو ُن فِي ا ْلمداُِنِ ح ِاشرِين

آنگاه فرعون به (همه) شهرها كسانى را فرستاد تا مردم را جمع كنند.

﴿ ﴾٥٤ا ِ َّن َٰه ُؤلا ِء ل ِش ْر ِذم ٌة قلِيلُون

(و به ایشان بگویند « ):اینها (یعنى بنى اسرائيل) گروهى اندک (و پراگنده ای) اند» .

﴿ ﴾٥٥و اِنَّ ُه ْم لنا لغاُِ ُظون

و بيگمان ایشان ما را شدیداً خشمناک ساختند.

﴿ ﴾٥٦و اِنَّا لج ِمي ٌع حا ِذ ُرون

و ما همه (مسلح و) آمادۀ پيکاریم.

﴿ ﴾٥٧فاَخْ ر ْجنا ُهم ِّمن جنَّ ٍ
ات و ُع ُي ٍ
ون

پس ایشانرا از باغها و چشمه سارها خارج گردانيدیم.

﴿ ﴾٥٨و ُكنُو ٍز ومقا ٍم كرِي ٍم

و (نيز) از گنجها و مقام و منزل گرامى.

﴿ ﴾٥٩ك َٰذلِك واَ ْور ْثناها بنِي ا ِ ْسراُِيل

آری ،اینچنين .و به بنى اسرائيل اینها را ميراث دادیم.

﴿ ﴾٦٠فاَتْب ُعو ُهم ُّمشْ رِقِين

به این ترتيب ایشانرا در هنگام طلوع آفتاب تعقيب كردند.

اب ُموس َٰى اِنَّا ل ُمدْركُون
﴿ ﴾٦١فل َّما تراءى ا ْلج ْمع ِان قال اَ ْصح ُ

چون این دو گروه یکدیگر را دیدند ،یاران موسى گفتند « :واقعاً كه ما دستگير شدگانيم» .

﴿ ﴾٦٢قال ك َّلا ۛ ا ِ َّن م ِعي ربِّي سي ْه ِدينِ

(موسى) گفت « :هرگز نى ،واقعاً پروردگار من با من است ،او بزودی مرا رهياب ميسازد» .

اضرِب بِّعصاك ا ْلب ْحر ۛ فانفلق فكان ُك ُّل فِ ْر ٍق كال َّط ْو ِد ا ْلع ِظي ِم
﴿ ﴾٦٣فاَ ْوح ْينا اِل َٰى ُموس َٰى اَ ِن ْ

درین حال به موسى وحى كردیم كه « :عصایت را به دریا بزن » .پس (دریا) شق شد ،و هر قسمت (آن) مانند

كوهى نهایت بزرگ گردید.

﴿ ﴾٦٤واَ ْزل ْفنا ث َّم ا ْلاخرِين

(گروه) دیگر را در آنجا نزدیک آوردیم.

﴿ ﴾٦٥واَنج ْينا ُموس َٰى ومن َّمع ُه اَ ْجم ِعين

موسى و همه آنانى را كه با او بودند نجات دادیم.

﴿ ﴾٦٦ثُ َّم اَ ْغر ْقنا ا ْلاخرِين

سپس دیگران را غرق كردیم.

﴿ ﴾٦٧ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ًة ۛ وما كان اَكْث ُر ُهم ُّم ْؤ ِمنِين

بيگمان درین (رویداد) نشانه ایست ،اما اكثر شان ایمان نياوردند.

﴿ ﴾٦٨و ا ِ َّن ربَّك ل ُهو ا ْلعزِي ُز ال َّر ِحي ُم

و بيگمان پروردگار تو ،هم او است صاحب قدرت منيع (و) مهربان.

﴿ ﴾٦٩وا ْت ُل عل ْي ِه ْم نباَ ا ِ ْبرا ِهيم

و بر ایشان خبر ابراهيم را بخوان.

﴿ ﴾٧٠ا ِ ْذ قال لِاَبِي ِه وق ْو ِم ِه ما ت ْع ُبدُون

چون به پدر خویش و قوم خویش گفت « :چه چيز را مى پرستيد؟ »

﴿ ﴾٧١قالُوا ن ْع ُب ُد اَ ْصنا ًما فنظ ُّل لها عا ِك ِفين

گفتند « :بتانى را مى پرستيم ،و به خدمت آنها مجاوریم» .

﴿ ﴾٧٢قال ه ْل ي ْسم ُعون ُك ْم ا ِ ْذ ت ْد ُعون

گفت « :آیا (این بتان) از شما مى شنوند هنگاميکه به آنها نيایش ميکنيد؟ »

﴿ ﴾٧٣اَ ْو ينف ُعون ُك ْم اَ ْو ي ُض ُّرون

یا آیا به شما سودی یا زیانى مى رسانند؟

﴿ ﴾٧٤قالُوا ب ْل وج ْدنا اباءنا ك َٰذلِك ي ْفعلُون

گفتند( « :نه) بلکه پدران خود را یافتيم كه چنين مى كردند» .

﴿ ﴾٧٥قال اَفراَ ْي ُتم َّما كُن ُت ْم ت ْع ُبدُون
گفت « :آیا ندیدید آنچه را...

﴿ ﴾٧٦اَن ُت ْم وابا ُؤ ُك ُم ا ْلاَ ْقد ُمون

شما و پدران و پيشينيان شما مى پرستيدید؟ »

﴿ ﴾٧٧ف ِانَّ ُه ْم ع ُد ٌّو لِّي ا ِ َّلا ر َّب ا ْلعال ِمين

همانها همه به من دشمن اند ،مگر پروردگار عالميان.

﴿ ﴾٧٨الَّ ِذي خلقنِي ف ُهو ي ْه ِدينِ

آنکه مرا آفرید ،و باز مرا رهياب ميگرداند.

﴿ ﴾٧٩والَّ ِذي ُهو يُ ْط ِع ُمنِي وي ْس ِقينِ
آنکه مرا غذا ميدهد و آب مى دهد.

﴿ ﴾٨٠و اِذا مر ِْض ُت ف ُهو يشْ ِفينِ

و هنگاميکه مریض شوم ،او مرا شفا ميدهد.

﴿ ﴾٨١والَّ ِذي ُي ِمي ُتنِي ثُ َّم يُ ْحيِينِ

و آنکه مرا مى ميراند ،و باز مرا زنده مى گرداند.

﴿ ﴾٨٢والَّ ِذي اَ ْطم ُع اَن ي ْغ ِفر لِي خ ِطيئتِي ي ْوم الدِّينِ
آنکه اميدوارم خطاهای مرا در روز جزاء بيامرزد.

الصالِ ِحين
﴿ ﴾٨٣ر ِّب ه ْب لِي ُح ْك ًما واَ ْل ِح ْقنِي بِ َّ

پروردگارا ،بر من حکمت ارزانى كن ،و مرا به صالحان پيوست گردان!

اجعل لِّي لِسان ِصد ٍْق فِي ا ْلا ِخرِين
﴿ ﴾٨٤و ْ
برای من در (امتهای) آینده ذكر خيری را قرا ده.

اجع ْلنِي ِمن ورث ِة جنَّ ِة النَّ ِعي ِم
﴿ ﴾٨٥و ْ

ت (سرشار از) نعمت ها بگردان.
مرا از وارثانِ بهش ِ

الضالِّين
﴿ ﴾٨٦وا ْغ ِف ْر لِاَبِي اِنَّ ُه كان ِمن َّ
پدرم را بيامرز ،بيگمان او از گمراهان بود.

﴿ ﴾٨٧ولا تُخْ ِز نِي ي ْوم يُ ْبعثُون

و مرا در روزیکه (آدميان) برانگيخته ميشوند رسوا مکن.

﴿ ﴾٨٨ي ْوم لا ينف ُع ما ٌل ولا ب ُنون

روزیکه ثروت و فرزندان سودی نمى بخشند.

﴿ ﴾٨٩اِلَّا م ْن اَتى اللَّه بِق ْل ٍب سلِي ٍم

جز آنکسيکه بحضور خداوند با قلب سليم بياید.

﴿ ﴾٩٠واُ ْز لِف ِت ا ْلجنَّ ُة لِ ْل ُمتَّ ِقين

(در آن روزیکه) برای پرهيزگاران بهشت نزدیک ميشود.

﴿ ﴾٩١وبُ ِّرز ِت ا ْلج ِحي ُم لِ ْلغاوِين

و دوزخ برای گمراهان ظاهر ميشود.

﴿ ﴾٩٢وقِيل ل ُه ْم اَ ْين ما كُنتُ ْم ت ْع ُبدُون

و به ایشان (مشركان) گفته شود « :كجاست آنچه را مى پرستيدید؟ »

﴿ِ ﴾٩٣من ُد ِ
نص ُرون ُك ْم اَ ْو ينت ِص ُرون
ون اللَّ ِه ه ْل ي ُ

بجز خدا ،آیا (این معبودانِ شما) شما را كمک كرده ميتوانند؟ یا (در حد اقل) از خود دفاع كرده مى توانند؟ »

﴿ ﴾٩٤ف ُك ْب ِك ُبوا فِيها ُه ْم وا ْلغا ُوون

به این ترتيب ،اینها (یعنى معبودان باطل) و (پيروان) گمراه شان در آن نگونسار ميشوند.

﴿ ﴾٩٥و ُج ُنو ُد ا ِ ْبلِيس اَ ْجم ُعون
و همۀ لشکریان ابليس (نيز).

﴿ ﴾٩٦قالُوا و ُه ْم فِيها يخْ ت ِص ُمون

ایشان در آنجا ،در حاليکه به مخاصمه مى پردازند( ،خطاب به معبودان باطل خویش) ميگویند:

﴿ ﴾٩٧تاللَّ ِه اِن ُكنَّا ل ِفي ضل ٍ
ال ُّمبِينٍ

به خدا ،كه ما در گمراهى آشکاری بودیم.

﴿ ﴾٩٨ا ِ ْذ نُس ِّوي ُكم بِر ِّب ا ْلعال ِمين

كه شما را با پروردگار عالميان برابر مى پنداشتيم.

﴿ ﴾٩٩وما اَضلَّنا اِلَّا ا ْل ُم ْج ِر ُمون

و ما را جز مجرمان (كسى) گمراه نکرد.

﴿ ﴾١٠٠فما لنا ِمن شافِ ِعين

اكنون ما كسانى را نداریم كه از ما شفاعت كنند.

﴿ ﴾١٠١ولا ص ِديقٍ ح ِمي ٍم

و نه هم دوستِ گرم (یعنى مهربان).

﴿ ﴾١٠٢فل ْو اَ َّن لنا ك َّر ًة فن ُكون ِمن ا ْل ُم ْؤ ِمنِين

اگر برای ما بازگشتى (به دنيا) باشد ،از مؤمنان مى باشيم.

﴿ ﴾١٠٣ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ًة ۛ وما كان اَكْث ُر ُهم ُّم ْؤ ِمنِين

بيگمان درین (رویداد) نشانه ای است( ،ولى) بيشتر ایشان مؤمن نيستند.

﴿ ﴾١٠٤و ا ِ َّن ربَّك ل ُهو ا ْلعزِي ُز ال َّر ِحي ُم

حقا كه پروردگار تو ،هم اوست صاحب قدرت منيع (و) مهربان.

وح ا ْل ُم ْرسلِين
﴿ ﴾١٠٥ك َّذب ْت ق ْو ُم نُ ٍ
قوم نوح پيامبران را تکذیب كردند.

وح اَلا تتَّقُون
﴿ ﴾١٠٦ا ِ ْذ قال ل ُه ْم اَ ُخو ُه ْم نُ ٌ

چون برادرشان نوح برای شان گفت « :آیا (از خدا) نمى ترسيد؟ »

ين
﴿ ﴾١٠٧اِنِّي ل ُك ْم ر ُسو ٌل اَ ِم ٌ

بيگمان من برای شما پيامبری امين هستم.

﴿ ﴾١٠٨فاتَّ ُقوا اللَّه واَ ِطي ُع ِ
ون

باری از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد!

﴿ ﴾١٠٩وما اَ ْساَلُ ُك ْم عل ْي ِه ِم ْن اَ ْج ٍر ۛ ا ِ ْن اَ ْجرِي اِلَّا عل َٰى ر ِّب ا ْلعال ِمين

از شما بر این (تبليغ خویش) پاداشى نمى جویم ،نيست پاداشم مگر بر پروردگار عالميان.

﴿ ﴾١١٠فاتَّ ُقوا اللَّه واَ ِطي ُع ِ
ون

لذا از خدا بترسيد ،و مرا اطاعت كنيد.

﴿ ﴾١١١قالُوا اَنُ ْؤ ِم ُن لك واتَّبعك ا ْلاَ ْرذلُون

گفتند « :آیا ما به تو ایمان آوریم ،در حاليکه پستترین مردم ترا پيروی كرده اند؟ »

﴿ ﴾١١٢قال وما ِع ْل ِمي بِما كانُوا ي ْعملُون

(نوح) گفت « :آیا چه ميدانم كه ایشان چه اعمال داشتند؟ »

﴿ ﴾١١٣ا ِ ْن ِحسابُ ُه ْم اِلَّا عل َٰى ربِّي ۛ ل ْو تشْ ُع ُرون

نيست حساب شان مگر بر پرورگار من ،اگر شعور داشته باشيد.

﴿ ﴾١١٤وما اَنا بِطارِ ِد ا ْل ُم ْؤ ِمنِين

من مؤمنان را (از پيش خود) نمى رانم.

ين
﴿ ﴾١١٥ا ِ ْن اَنا اِلَّا ن ِذي ٌر ُّمبِ ٌ

من نيستم مگر بيم دهندۀ آشکاری.

وح لت ُكون َّن ِمن ا ْلم ْر ُج ِومين
﴿ ﴾١١٦قالُوا لئِن لَّ ْم تنت ِه يا نُ ُ

گفتند « :ای نوح ،اگر تو (ازین دعوت خویش) دست بردار نشوی ،از جملۀ سنگسارشدگان خواهى شد» .

﴿ ﴾١١٧قال ر ِّب ا ِ َّن ق ْو ِمي ك َّذبُ ِ
ون

(نوح) گفت « :ای پروردگار من ،براستى قوم من مرا تکذیب كرده اند» .

﴿ ﴾١١٨فا ْفت ْح ب ْينِي وب ْين ُه ْم ف ْت ًحا ون ِّجنِي ومن َّم ِعي ِمن ا ْل ُم ْؤ ِمنِين

پس تو در ميان من و ميان ایشان بگونۀ آشکاری فيصله كن ،و مرا و مؤمنانى را كه با من هستند نجات بده.

﴿ ﴾١١٩فاَنج ْينا ُه ومن َّمع ُه فِي ا ْل ُف ْل ِك ا ْلمشْ ُح ِ
ون

پس او و همراهانش را در كشتى مملو (از انسان و انواع حيوانات) نجات دادیم.

﴿ ﴾١٢٠ثُ َّم اَ ْغر ْقنا ب ْع ُد ا ْلباقِين

سپس بقيه را بعداً غرق ساختيم.

﴿ ﴾١٢١ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ًة ۛ وما كان اَكْث ُر ُهم ُّم ْؤ ِمنِين
بيگمان درین نشانه ایست ،اما اكثر ایشان مؤمن نبودند.

﴿ ﴾١٢٢و ا ِ َّن ربَّك ل ُهو ا ْلعزِي ُز ال َّر ِحي ُم

و بيگمان پروردگار تو ،هم اوست صاحب قدرت منيع (و) مهربان.

﴿ ﴾١٢٣ك َّذب ْت عا ٌد ا ْل ُم ْرسلِين

(قوم) عاد پيامبران را تکذیب كردند.

﴿ ﴾١٢٤ا ِ ْذ قال ل ُه ْم اَ ُخو ُه ْم ُهو ٌد اَلا تتَّقُون

چون برادر ایشان هود گفت « :آیا شما (از خدا) نمى ترسيد؟ »

ين
﴿ ﴾١٢٥اِنِّي ل ُك ْم ر ُسو ٌل اَ ِم ٌ

من برای شما پيامبر امانتکاری ام.

﴿ ﴾١٢٦فاتَّ ُقوا اللَّه واَ ِطي ُع ِ
ون

لذا از خدا بترسيد ،و مرا اطاعت كنيد.

﴿ ﴾١٢٧وما اَ ْساَلُ ُك ْم عل ْي ِه ِم ْن اَ ْج ٍر ۛ ا ِ ْن اَ ْجرِي اِلَّا عل َٰى ر ِّب ا ْلعال ِمين

از شما بر این (تبليغ خویش) پاداشى نمى جویم .نيست پاداشم مگر بر پروردگار عالميان.

﴿ ﴾١٢٨اَت ْبنُون بِ ُك ِّل ر ٍِيع اي ًة ت ْعبثُون

آیا در هر جای بلندی از روی بوالهوسى نشانه ای آباد ميکنيد؟

﴿ ﴾١٢٩وتتَّ ِخ ُذون مصانِع لعلَّ ُك ْم تخْ لُدُون

و برای خود قلعه های مستحکمى مى سازید تا مگر جاودانه بمانيد؟

﴿ ﴾١٣٠و اِذا بطشْ ُتم بطشْ ُت ْم ج َّبارِين

و چون (كسى را) دستگير كنيد ،ستمگارانه دستگير ميکنيد؟

﴿ ﴾١٣١فاتَّ ُقوا اللَّه واَ ِطي ُع ِ
ون

لذا از خدا بترسيد ،و مرا اطاعت كنيد.

﴿ ﴾١٣٢واتَّ ُقوا الَّ ِذي اَم َّدكُم بِما ت ْعل ُمون

و از ذاتى بترسيد كه شما را به چيزهایى كه ميدانيد امداد كرده است.

﴿ ﴾١٣٣اَم َّدكُم بِاَنْعا ٍم وبنِين

شما را به چارپایان و (نيز) به فرزندان (برومند) امداد كرده است.

﴿ ﴾١٣٤وجنَّ ٍ
ات و ُع ُي ٍ
ون

همچنين به باغها و چشمه ها.

اف عل ْي ُك ْم عذاب ي ْو ٍم ع ِظي ٍم
﴿ ﴾١٣٥اِنِّي اَخ ُ

به راستى من بر شما از عذاب روز بزرگ مى ترسم.

﴿ ﴾١٣٦قالُوا سواءٌ عل ْينا اَوع ْظت اَ ْم ل ْم ت ُكن ِّمن ا ْلو ِاع ِظين

گفتند « :برای ما یکسان است ،خواه ما را پند دهى یا از پند دهندگان نباشى» .

﴿ ﴾١٣٧ا ِ ْن َٰهذا اِلَّا ُخلُ ُق ا ْلا َ َّو لِين

نيست این جز همان روش پيشينيان.

﴿ ﴾١٣٨وما ن ْح ُن بِ ُمع َّذبِين

و ما هرگز مجازات نخواهيم شد.

﴿ ﴾١٣٩فك َّذبُو ُه فاَ ْهل ْكنا ُه ْم ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ًة ۛ وما كان اَكْث ُر ُهم ُّم ْؤ ِمنِين

به این ترتيب ،او را تکذیب كردند .پس ما ایشان را هالک ساختيم .بيگمان درین نشانه ایست ،مگر بيشتر ایشان

ایمان ندارند.

﴿ ﴾١٤٠و ا ِ َّن ربَّك ل ُهو ا ْلعزِي ُز ال َّر ِحي ُم

و بيگمان پروردگار تو ،هم اوست صاحب قدرت منيع (و) مهربان.

﴿ ﴾١٤١ك َّذب ْت ث ُمو ُد ا ْل ُم ْرسلِين

(قوم) ثمود پيامبران را تکذیب كردند.

﴿ ﴾١٤٢ا ِ ْذ قال ل ُه ْم اَ ُخو ُه ْم صالِ ٌح اَلا تتَّقُون

چون برادرشان صالح برای شان گفت « :آیا شما از خداوند نمى ترسيد؟ »

ين
﴿ ﴾١٤٣اِنِّي ل ُك ْم ر ُسو ٌل اَ ِم ٌ

حقا كه من برای شما پيامبر امانتکاری هستم.

﴿ ﴾١٤٤فاتَّ ُقوا اللَّه واَ ِطي ُع ِ
ون

لذا از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد.

﴿ ﴾١٤٥وما اَ ْساَلُ ُك ْم عل ْي ِه ِم ْن اَ ْج ٍر ۛ ا ِ ْن اَ ْجرِي اِلَّا عل َٰى ر ِّب ا ْلعال ِمين

از شما بر این (تبليغ به شما) پاداشى نمى جویم ،پاداش من صرف بر پروردگار عالميان است.

﴿ ﴾١٤٦اَتُ ْتركُون فِي ما ها ُهنا ا ِم ِنين

آیا شما در (لذت جویى از نعمت های) اینجا ایمن گذاشته مى شوید؟

﴿ ﴾١٤٧فِي جنَّ ٍ
ات و ُع ُي ٍ
ون

در (این) باغها و چشمه ها.

﴿ ﴾١٤٨و ُز ُرو ٍع ونخْ ٍل ط ْل ُعها ه ِضي ٌم

و (این) كشت ها و نخلستان هایيکه ميوۀ نَوبر آن نازک و شاداب است.

﴿ ﴾١٤٩وت ْن ِحتُون ِمن ا ْل ِجب ِال ُب ُيو ًتا فارِ ِهين

و شما از كوه ها خانه ها مى تراشيد ،و در آن به عشرت مى گذرانيد.

﴿ ﴾١٥٠فاتَّ ُقوا اللَّه واَ ِطي ُع ِ
ون

لذا از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد.

﴿ ﴾١٥١ولا تُ ِطي ُعوا اَ ْمر ا ْل ُم ْسرِفِين
و فرمان مسرفان را اطاعت نکنيد.

ض ولا ُي ْصلِ ُحون
﴿ ﴾١٥٢الَّ ِذين ُي ْف ِسدُون فِي ا ْلا َ ْر ِ
آنانيکه در زمين فساد مى كنند و اصالح نمى ورزند.

﴿ ﴾١٥٣قالُوا اِنَّما اَنت ِمن ا ْل ُمس َّحرِين

گفتند « :واقعاً تو از جادو كرده شدگانى» .

الصا ِدقِين
﴿ ﴾١٥٤ما اَنت ا ِ َّلا بش ٌر ِّم ْثلُنا فاْ ِت بِاي ٍة اِن كُنت ِمن َّ

تو نيستى جز بشری مثل ما .اگر راست ميگویى ،پس برای ما نشانه ای بياور.

﴿ ﴾١٥٥قال َٰه ِذ ِه ناق ٌة لَّها ِش ْر ٌب ول ُك ْم ِش ْر ُب ي ْو ٍم َّم ْعلُو ٍم

گفت( « :نشانه ایکه آوردم) این ماده شتر است ،كه برای او (از نهر این قریه) حقآبه ایست .و برای شما نيز حقابه
ایست در روز معينى» .

اب ي ْو ٍم ع ِظي ٍم
﴿ ﴾١٥٦ولا تم ُّسوها بِ ُسو ٍء فياْ ُخذ ُك ْم عذ ُ

به او آزاری نرسانيد ،ورنه شما را عذاب روز بزرگ فرو مى گيرد.

﴿ ﴾١٥٧فعق ُروها فاَ ْصب ُحوا نا ِد ِمين

اما ایشان ماده اشتر را پى كردند ،و بعدًا (از كردۀ خویش) پشيمان شدند.

اب ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ًة ۛ وما كان اَكْث ُر ُهم ُّم ْؤ ِمنِين
﴿ ﴾١٥٨فاَخذ ُه ُم ا ْلعذ ُ

پس عذاب (الهى) ایشان را فرو گرفت .حقا كه درین نشانه ایست ،اما اكثر ایشان مؤمن نبودند.

﴿ ﴾١٥٩و ا ِ َّن ربَّك ل ُهو ا ْلعزِي ُز ال َّر ِحي ُم

و بيگمان پروردگارت ،هم اوست صاحب قدرت منيع (و) مهربان.

﴿ ﴾١٦٠ك َّذب ْت ق ْو ُم لُ ٍ
وط ا ْل ُم ْرسلِين
قوم لوط پيامبران را تکذیب كردند.

﴿ ﴾١٦١ا ِ ْذ قال ل ُه ْم اَ ُخو ُه ْم لُ ٌ
وط اَلا تتَّقُون

وقتيکه برادرشان لوط به ایشان گفت « :آیا (از خدا) نمى ترسيد؟ »

ين
﴿ ﴾١٦٢اِنِّي ل ُك ْم ر ُسو ٌل اَ ِم ٌ

بيگمان من برای شما پيامبر امانتکاری هستم.

﴿ ﴾١٦٣فاتَّ ُقوا اللَّه واَ ِطي ُع ِ
ون

لذا از خدا بترسيد ،و مرا اطاعت كنيد.

﴿ ﴾١٦٤وما اَ ْساَلُ ُك ْم عل ْي ِه ِم ْن اَ ْج ٍر ۛ ا ِ ْن اَ ْجرِي اِلَّا عل َٰى ر ِّب ا ْلعال ِمين

از شما بر این (تبليغ خویش) پاداشى نمى جویم .پاداش من صرف بر پروردگار عالميان است.

﴿ ﴾١٦٥اَتاْتُون ال ُّذكْران ِمن ا ْلعال ِمين

آیا از همۀ جهانيان به مردان پيش مى شوید؟

﴿ ﴾١٦٦وتذ ُرون ما خلق ل ُك ْم ربُّ ُكم ِّم ْن اَ ْزو ِاج ُكم ۛ ب ْل اَن ُت ْم ق ْو ٌم عا ُدون

و آنانى را كه خداوند برای شما بحيث جفت (یعنى همسر) آفریده است ميگذارید؟ بلکه شما قومى تجاوزگر
ميباشيد.

﴿ ﴾١٦٧قالُوا لئِن لَّ ْم تنت ِه يا لُ ُ
وط لت ُكون َّن ِمن ا ْل ُمخْ ر ِجين

گفتند « :ای لوط ،اگر تو بس نکنى ،یقيناً از اخراج شدگان خواهى بود» .

﴿ ﴾١٦٨قال اِنِّي لِعملِ ُكم ِّمن ا ْلقالِين

گفت « :من ازین عمل شما از نفرت دارندگانم» .

﴿ ﴾١٦٩ر ِّب ن ِّجنِي واَ ْهلِي ِم َّما ي ْعملُون

پروردگارا ،من و خانواده ام را ازین عملى كه ایشان انجام ميدهند نجات بده.

﴿ ﴾١٧٠فن َّج ْينا ُه واَ ْهل ُه اَ ْجم ِعين

پس ما او را و خانوادۀ او  -همگى را  -نجات دادیم.

﴿ ﴾١٧١اِلَّا ع ُجو ًزا فِي ا ْلغابِرِين

جز پيرزنى را كه در ميان باقى ماندگان بود.

﴿ ﴾١٧٢ثُ َّم د َّم ْرنا ا ْلاخرِين

سپس دیگران را هالک كردیم.

﴿ ﴾١٧٣واَ ْمط ْرنا عل ْي ِهم َّمط ًرا ۛ فساء مط ُر ا ْل ُمنذرِين

و بر ایشان بارانى را (از سنگچل) بارانيدیم .پس چه بد است باران بيم داده شدگان؟!

﴿ ﴾١٧٤ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ًة ۛ وما كان اَكْث ُر ُهم ُّم ْؤ ِمنِين

بيگمان درین (رویداد) نشانه ایست ،مگر اكثر ایشان مؤمن نبودند.

﴿ ﴾١٧٥و ا ِ َّن ربَّك ل ُهو ا ْلعزِي ُز ال َّر ِحي ُم

و بيگمان پروردگار تو ،هم اوست صاحب قدرت منيع (و) مهربان.

اب ا ْلا َ ْيك ِة ا ْل ُم ْرسلِين
﴿ ﴾١٧٦ك َّذب اَ ْصح ُ
اصحاب اَیکه پيامبران را تکذیب كردند.

﴿ ﴾١٧٧ا ِ ْذ قال ل ُه ْم شُ ع ْي ٌب اَلا تتَّقُون

وقتيکه شعيب به ایشان گفت « :آیا شما از (خدا) نمى ترسيد؟ »

ين
﴿ ﴾١٧٨اِنِّي ل ُك ْم ر ُسو ٌل اَ ِم ٌ

من برای شما پيامبر امانتکاری هستم.

﴿ ﴾١٧٩فاتَّ ُقوا اللَّه واَ ِطي ُع ِ
ون

لذا از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد.

﴿ ﴾١٨٠وما اَ ْساَلُ ُك ْم عل ْي ِه ِم ْن اَ ْج ٍر ۛ ا ِ ْن اَ ْجرِي اِلَّا عل َٰى ر ِّب ا ْلعال ِمين

بر این (تبليغ خویش) از شما پاداشى نمى جویم .پاداش من صرف بر پروردگار عالميان است.

﴿ ﴾١٨١اَ ْوفُوا ا ْلك ْيل ولا ت ُكونُوا ِمن ا ْل ُمخْ ِسرِين

پيمانه را كامل بدهيد ،و از آنهایى مباشيد كه (مردم را) خسارهمند مى سازند.

س ا ْل ُم ْست ِقي ِم
﴿ ﴾١٨٢وزِنُوا بِا ْل ِق ْسطا ِ
و با ترازوهای صحيح وزن كنيد.

ض ُم ْف ِس ِدين
﴿ ﴾١٨٣ولا ت ْبخ ُسوا النَّاس اَشْ ياء ُه ْم ولا ت ْعث ْوا فِي ا ْلاَ ْر ِ

و به مردم اموال شانرا كم ندهيد ،و در زمين فسادكنان به تبهکاری دست ميازید.

﴿ ﴾١٨٤واتَّ ُقوا الَّ ِذي خلق ُك ْم وا ْل ِجبِلَّة ا ْلا َ َّو لِين

و از ذاتى كه شما و نسل های پيشين را آفریده بترسيد.

﴿ ﴾١٨٥قالُوا اِنَّما اَنت ِمن ا ْل ُمس َّحرِين

گفتند « :تو صرف از جادو شدگانى» .

﴿ ﴾١٨٦وما اَنت اِلَّا بش ٌر ِّم ْثلُنا و اِن نَّ ُظنُّك ل ِمن ا ْلكا ِذبِين

و نيستى تو جز بشری مانند ما ،و یقيناً مى پنداریم كه تو از دروغگویانى.

الصا ِدقِين
السما ِء اِن كُنت ِمن َّ
﴿ ﴾١٨٧فاَ ْس ِق ْط عل ْينا ِكسفًا ِّمن َّ
پس اگر از راستگویان هستى ،پاره ای از آسمان را بر ما بينداز.

﴿ ﴾١٨٨قال ربِّي اَ ْعل ُم بِما ت ْعملُون

گفت « :پروردگار من به آنچه مى كنيد آگاهتر است» .

اب ي ْومِ ال ُّظلَّ ِة ۛ اِنَّ ُه كان عذاب ي ْو ٍم ع ِظي ٍم
﴿ ﴾١٨٩فك َّذبُو ُه فاَخذ ُه ْم عذ ُ

به این ترتيب او را تکذیب كردند ،پس عذابِ روزِ « ابرِ سایهافگن » ایشان را فرا گرفت .بيگمان كه آن عذاب

روزی بزرگ بود.

﴿ ﴾١٩٠ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ًة ۛ وما كان اَكْث ُر ُهم ُّم ْؤ ِمنِين
حقا كه درین نشانه ایست ،ولى بيشترشان ایمان نياوردند.

﴿ ﴾١٩١و ا ِ َّن ربَّك ل ُهو ا ْلعزِي ُز ال َّر ِحي ُم

و بيگمان پروردگار تو ،هم اوست صاحب قدرت منيع (و) مهربان.

﴿ ﴾١٩٢و اِنَّ ُه لتنزِي ُل ر ِّب ا ْلعال ِمين

و حقا كه این (قرآن) فرود آوردۀ پروردگار عالميان است.

ين
﴿ ﴾١٩٣نزل بِ ِه ال ُّر ُ
وح ا ْلاَ ِم ُ

آنرا روح االمين فرود آورده است.

﴿ ﴾١٩٤عل َٰى ق ْلبِك لِت ُكون ِمن ا ْل ُمن ِذرِين
بر دل تو ،تا از پنددهندگان باشى.

﴿ ﴾١٩٥بِلِس ٍان عر بِ ٍّي ُّمبِينٍ
به زبان عربى واضح.

﴿ ﴾١٩٦و اِنَّ ُه ل ِفي ُزبُ ِر ا ْلا َ َّو لِين

بيگمان این (امر) در كتب پيشينيان (نيز آمده) است.

﴿ ﴾١٩٧اَول ْم ي ُكن لَّ ُه ْم اي ًة اَن ي ْعلم ُه ُعلماءُ بنِي ا ِ ْسراُِيل

آیا این (خود) نشانه ای برای ایشان نيست كه علمای بنى اسرائيل (حقانيت) آنرا ميدانند؟

ض ا ْلا َ ْعج ِمين
﴿ ﴾١٩٨ول ْو ن َّز ْلنا ُه عل َٰى ب ْع ِ

اگر ما آنرا به برخى از عجميان نازل مى كردیم،

﴿ ﴾١٩٩فقراَ ُه عل ْي ِهم َّما كانُوا بِ ِه ُم ْؤ ِمنِين

و اگر آنرا بر ایشان ميخواند ،به آن ایمان نمى آوردند.

﴿ ﴾٢٠٠ك َٰذلِك سل ْكنا ُه فِي قُلُ ِ
وب ا ْل ُم ْجر ِِمين

به این ترتيب ما آنرا در دل های گنهکاران درآوردیم.

﴿ ﴾٢٠١لا يُ ْؤ ِم ُنون بِ ِه ح َّت َٰى ير ُوا ا ْلعذاب ا ْلاَلِيم

به آن ایمان نمى آورند ،تا آنکه عذاب دردناک را ببينند.

﴿ ﴾٢٠٢فياْتِي ُهم بغْت ًة و ُه ْم لا يشْ ُع ُرون

اما (عذاب) بر ایشان ناگهان مى آید ،در حاليکه هيچ توجهى (به آن) ندارند.

﴿ ﴾٢٠٣في ُقولُوا ه ْل ن ْح ُن ُمنظ ُرون

درین حالت است كه مى گویند « :آیا ما مهلت داده ميشویم؟! »

﴿ ﴾٢٠٤اَفبِعذابِنا ي ْست ْع ِجلُون

آیا به عذاب (كردن) ما شتاب مى كنند؟

﴿ ﴾٢٠٥اَفراَ ْيت اِن َّمتَّ ْعنا ُه ْم ِسنِين

آیا دیدی؟ اگر ایشان را سال ها (از زندگى) بهره ور گردانيم،

﴿ ﴾٢٠٦ثُ َّم جاء ُهم َّما كانُوا ُيوعدُون

بعد از آن همان عذابيکه به ایشان وعده داده شده به ایشان بياید،

﴿ ﴾٢٠٧ما اَ ْغن َٰى ع ْن ُهم َّما كانُوا يُمتَّ ُعون

همه چيزهایى كه از آن بهرهور بودند ،ایشان را (ازین عذاب) بى نياز ساخته نميتواند.

﴿ ﴾٢٠٨وما اَ ْهل ْكنا ِمن ق ْري ٍة اِلَّا لها ُمن ِذ ُرون

هرگز ما (اهل) سرزمينى را هالک نکردیم ،مگر (اینکه) برای آنها اخطاردهندگانى بوده است.

﴿ِ ﴾٢٠٩ذكْرىَٰ وما ُك َّنا ظال ِ ِمين

تا مگر پند گيرند ،و ما هرگز ستمگر نبودیم.

ين
﴿ ﴾٢١٠وما تن َّزل ْت بِ ِه الشَّ ي ِاط ُ

شياطين این (قرآن) را فرود نياوردند.

﴿ ﴾٢١١وما ينب ِغي ل ُه ْم وما ي ْست ِطي ُعون

نه به ایشان شایسته است و نه هم ميتوانند (كه چنين قرآنى به وجود آورند).

الس ْم ِع لم ْع ُزولُون
﴿ ﴾٢١٢اِنَّ ُه ْم عنِ َّ

واقعاً ایشان از شنيدن آن (یعنى اخبار آسمانها) بركنار شده اند.

﴿ ﴾٢١٣فلا ت ْد ُع مع اللَّ ِه اِل َٰ ًها اخر فت ُكون ِمن ا ْل ُمع َّذبِين

پس هيچ معبودی را با خدا نيایش مکن( ،ورنه) از عذاب شدگان خواهى بود.

﴿ ﴾٢١٤واَن ِذ ْر ع ِشيرتك ا ْلاَ ْقر بِين
و خویشاوندان نزدیکت را بيم بده.

ض جناحك لِمنِ اتَّبعك ِمن ا ْل ُم ْؤ ِمنِين
﴿ ﴾٢١٥واخْ ِف ْ
و بال خود را برای مؤمنانى كه ترا پيروی ميکنند بگستر.

﴿ ﴾٢١٦ف ِا ْن عص ْوك ف ُق ْل اِنِّي برِيءٌ ِّم َّما ت ْعملُون

اگر ترا نافرمانى كنند ،پس بگو « :بيگمان من از آنچه شما انجام ميدهيد بيزارم» .

﴿ ﴾٢١٧وتو َّك ْل على ا ْلعزِي ِز ال َّر ِحي ِم

و بر خداوندِ صاحب قدرت منيع (و) مهربان توكل كن.

﴿ ﴾٢١٨الَّ ِذي يراك ِحين تقُو ُم

آنکه ترا وقتيکه (برای عبادت) بر مى خيزی مى بيند.

الس ِ
اج ِدين
﴿ ﴾٢١٩وتقلُّبك فِي َّ

و (نيز) حركات ترا در ميان سجده كنندگان.

الس ِمي ُع ا ْلعلِي ُم
﴿ ﴾٢٢٠اِنَّ ُه ُهو َّ
حقا كه هم اوست شنوا (و) دانا.

ين
﴿ ﴾٢٢١ه ْل اُن ِّب ُئ ُك ْم عل َٰى من تن َّزلُ الشَّ ي ِاط ُ

آیا شما را باخبر كنم كه شياطين بر كه فرود مى آیند؟!

﴿ ﴾٢٢٢تن َّزلُ عل َٰى ُك ِّل اَفَّ ٍاك اَثِي ٍم

بر هر دروغگوی گنهگاری فرود مى آیند.

الس ْمع واَكْث ُر ُه ْم كا ِذبُون
﴿ ﴾٢٢٣يُ ْلقُون َّ

گوش ميگيرند (و آنچه را شنيده اند به دوستان خود مى رسانند) ،و بيشترشان دروغگو هستند.

﴿ ﴾٢٢٤والشُّ عرا ُء ي َّتبِ ُع ُه ُم ا ْلغا ُوون

(پيامبر شاعر نيست ).شعراء كسانى اند كه گمراهان ایشان را پيروی ميکنند.

﴿ ﴾٢٢٥اَل ْم تر اَنَّ ُه ْم فِي ُك ِّل وا ٍد ي ِهي ُمون

آیا ندیدی كه ایشان در هر وادی (از سخن) سرگردان مى شوند؟

﴿ ﴾٢٢٦واَنَّ ُه ْم يقُولُون ما لا ي ْفعلُون

و ایشان چيزی را ميگویند كه به آن عمل نمى كنند؟

الصالِح ِ
ات وذك ُروا اللَّه كثِي ًرا وانتص ُروا ِمن ب ْع ِد ما ظُلِ ُموا ۛوسي ْعل ُم
﴿ ﴾٢٢٧اِلَّا الَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ
الَّ ِذين ظل ُموا اَ َّي ُمنقل ٍب ينقلِ ُبون

بجز آنانيکه ایمان آورده اند و عمل صالح انجام دادند ،و خدا را بسيار یاد كردند ،و چون مظلوم واقع شدند از خود

دفاع كردند .ستمگاران به زودی پى ميبرند كه به چه سرنوشتى دچار ميشوند.
==================================================================

( )۲۷سوره النمل:
این سوره مکى و دارای ( )۹۳آیه است و (مورچه) معنى دارد و از جهتى به نمل ناميده شد كه داستان وادی
موران و نصيحت موری از آنان به بقيه آنها در پرهيز از لگدمال شدن به وسيله سپاه سليمان در آن آمده
است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

ات ا ْل ُق ْرا ِن و ِكت ٍ
اب ُّمبِينٍ
﴿ ﴾١طس ۛ تِ ْلك اي ُ

ط.س .این آیات قرآن و كتاب واضح آشکار كننده است.

﴿ُ ﴾٢هدًى و ُبشْ رىَٰ لِ ْل ُم ْؤ ِمنِين

هدایتى و مژده ای برای مؤمنان.

الصلاة ويُ ْؤتُون ال َّزكاة و ُهم بِا ْلا ِخر ِة ُه ْم يُوقِ ُنون
﴿ ﴾٣الَّ ِذين يُ ِقي ُمون َّ

آنانيکه نماز را به تمام و كمال برپا ميدارند ،و زكات ميدهند ،و هم ایشانند كه بر آخرت یقين دارند.

﴿ ﴾٤ا ِ َّن الَّ ِذين لا ُي ْؤ ِم ُنون بِا ْلا ِخر ِة زيَّ َّنا ل ُه ْم اَ ْعمال ُه ْم ف ُه ْم ي ْعم ُهون

بيگمان آنانيکه به آخرت ایمان ندارند ،اعمال شان را برای شان آراسته ایم ،پس ایشان سرگردان اند.

﴿ ﴾٥اُولَٰئِك الَّ ِذين ل ُه ْم ُسوءُ ا ْلعذ ِ
اب و ُه ْم فِي ا ْلا ِخر ِة ُه ُم ا ْلاَخْ س ُرون

اینهایند كه برای شان عذاب شدیدی است ،و در آخرت هم ایشانند زیان كارترین (مردم).

﴿ ﴾٦و اِنَّك ل ُتلقَّى ا ْل ُق ْران ِمن لَّد ُْن ح ِكي ٍم علِي ٍم

و بيگمان قرآن به تو از نزد (خدای) باحکمت (و) دانایى رسانيده مى شود.

﴿ ﴾٧ا ِ ْذ قال ُموس َٰى لِاَ ْهلِ ِه اِنِّي ان ْس ُت نا ًرا ساتِي ُكم ِّم ْنها بِخب ٍر اَ ْو اتِي ُكم بِ ِشه ٍ
س لَّعلَّ ُك ْم
اب قب ٍ
ت ْصطلُون

به یاد آور وقتى را كه موسى به خانوادۀ خود گفت « :بيگمان آتشى را دیده ام ،بزودی من از آن برای شما خبری
مى آورم ،یا پارۀ آتشى مى آورم تا گرم شوید» .

﴿ ﴾٨فل َّما جاءها نُو ِدي اَن ُبورِك من فِي ال َّنارِ وم ْن ح ْولها و ُس ْبحان اللَّ ِه ر ِّب ا ْلعال ِمين

پس چون پيش آن (آتش) آمد ،نداء شد « :بابركت است آنکه در آتش است و آنکه پيرامون آن مى باشد ،و منزه
است خداوند پروردگار عالميان» .

﴿ ﴾٩يا ُموس َٰى اِنَّ ُه اَنا اللَّ ُه ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم

ای موسى این منم ،آن خداوند صاحب قدرت منيع (و) باحکمت.

﴿ ﴾١٠واَ ْلقِ عصاك ۛ فل َّما راها ت ْهت ُّز كاَنَّها جا ٌّن ولَّ َٰى ُم ْدبِ ًرا ول ْم يُعق ِّْب ۛ يا ُموس َٰى لا تخ ْف اِنِّي
اف لد َّي ا ْل ُم ْرسلُون
لا يخ ُ

« عصایت را بيفگن! » پس چون آنرا دید كه حركت ميکرد ،گویى مار سفيد باریکى است .برگشت ،پا به فرار
نهاد ،و به عقب خود ندید « .ای موسى ،مترس! بيگمان پيامبران نزد من نمى ترسند» .

﴿ ﴾١١اِلَّا من ظلم ثُ َّم بدَّل ُح ْس ًنا ب ْعد ُسو ٍء ف ِانِّي غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

مگر كسيکه ستم كرد ،سپس در بدل (آن) بعد از بدی نيکى كرد .پس حقا كه من آمرزنده (و) مهربان هستم.

﴿ ﴾١٢واَ ْد ِخ ْل يدك فِي ج ْيبِك تخْ ُر ْج ب ْيضاء ِم ْن غ ْي ِر ُسو ٍء ۛ فِي تِ ْس ِع اي ٍ
ات اِل َٰى فِ ْرع ْون
وق ْو ِم ِه ۛاِنَّ ُه ْم كانُوا ق ْو ًما ف ِاس ِقين

دست خود را در گریبان خود درآور كه سفيدِ (درخشان) بدون لکهای (یا عيبى) بيرون آید( .اینها) از نُه نشانه ای

(اند) به فرعون و قوم او .بيگمان ایشان قوم فاسق اند.

ين
﴿ ﴾١٣فل َّما جاء ْت ُه ْم اياتُنا ُم ْب ِصر ًة قالُوا َٰهذا ِس ْح ٌر ُّمبِ ٌ

اما هنگاميکه نشانه های روشنى بخش ما به ایشان آمد ،آنها گفتند « :این سحری است آشکار» .

﴿ ﴾١٤وجح ُدوا بِها و ْاست ْيقن ْتها اَنف ُُس ُه ْم ظُ ْل ًما و ُعلُ ًّوا ۛ فان ُظ ْر ك ْيف كان عاقِب ُة ا ْل ُم ْف ِس ِدين

و از روی ستمگاری و تکبر از آنها انکار كردند ،گرچه دل شان به آن گواهى ميداد .پس ببين كه سرانجام

مفسدان چه شد؟!

﴿ ﴾١٥ولق ْد ات ْينا دا ُوود و ُسل ْيمان ِع ْل ًما ۛ وقالا ا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي ف َّضلنا عل َٰى كثِي ٍر ِّم ْن ِعبا ِد ِه
ا ْل ُم ْؤ ِمنِين

بيگمان ما به داؤد و سليمان علم دادیم ،و آنها گفتند « :ستایش خدایى راست كه ما را بر بسا از بندگان مؤمن

خود برتری بخشيد! »

اس ُعلِّ ْمنا م ِنطق ال َّط ْي ِر واُو تِينا ِمن ُك ِّل ش ْي ٍء ۛ ا ِ َّن
﴿ ﴾١٦وورِث ُسل ْيما ُن دا ُوود ۛ وقال يا اَيُّها النَّ ُ
ين
َٰهذا ل ُهو ا ْلف ْض ُل ا ْل ُمبِ ُ

و سليمان وارث داؤد شد ،و گفت « :ای مردم ،برای ما لسان مرغان تعليم داده شده است ،و از هر چيز بما عطاء
شده است .واقعاً این است همان فضيلت آشکار» .

س وال َّط ْي ِر ف ُه ْم يُوز ُعون
﴿ ﴾١٧و ُح ِشر لِ ُسل ْيمان ُج ُنو ُد ُه ِمن ا ْل ِج ِّن وا ْل ِان ِ

و برای سليمان لشکریان او از جن ،آدمى و مرغ جمع مى شدند ،و ایشان همه با نظم خاص قرار داده شده بودند.

﴿ ﴾١٨حتَّ َٰى اِذا اَت ْوا عل َٰى وا ِد النَّ ْم ِل قال ْت ن ْمل ٌة يا اَيُّها النَّ ْم ُل ا ْد ُخلُوا مسا ِكن ُك ْم لا ي ْح ِطمنَّ ُك ْم
ُسل ْيما ُن و ُج ُنو ُد ُه و ُه ْم لا يشْ ُع ُرون

تا چون به سرزمين مورچگان رسيدند ،مورچه ای گفت « :ای مورچگان ،به النه های خود درآیيد .مبادا سليمان

و لشکریانش شما را نافهميده پایمال كنند» .

﴿ ﴾١٩فتب َّسم ض ِ
اح ًكا ِّمن ق ْو لِها وقال ر ِّب اَ ْوزِ ْعنِي اَ ْن اَشْ ُكر نِ ْعمتك الَّتِي اَنْع ْمت عل َّي وعل َٰى
الصالِ ِحين
والِد َّي واَ ْن اَ ْعمل صالِ ًحا ت ْرضا ُه واَ ْد ِخ ْلنِي بِر ْحمتِك فِي ِعبا ِدك َّ

سليمان از سخن مورچه تبسم كرده گفت « :پروردگارا! مرا بر آن دار تا شکر نعمتى را بستایم كه به من و به پدر
و مادر من عنایت كردی ،و عمل صالحى انجام دهم كه مورد رضای تو گردد ،و به مرحمت خود مرا در صف

بندگان صالح خود درآر» .

﴿ ﴾٢٠وتفقَّد ال َّط ْير فقال ما لِي لا اَرى ا ْل ُه ْد ُهد اَ ْم كان ِمن ا ْلغاُِ ِبين

و او از پرندگان بازجویى كرد و گفت « :مرا چه شده كه هُدهُد را نمى بينم؟ یا او از جملۀ غایبان است؟ »

﴿ ﴾٢١لاُع ِّذبنَّ ُه عذا ًبا ش ِديدًا اَ ْو لاَ ْذبحنَّ ُه اَ ْو لياْتِينِّي بِ ُس ْلط ٍان ُّمبِينٍ

بيگمان او را شدیداً مجازات خواهم كرد ،یا او را سر خواهم برید ،مگر اینکه (بر غياب خود) برایم دليل واضحى
بياورد.

طت بِما ل ْم تُ ِح ْط بِ ِه و ِج ْئ ُتك ِمن سب ٍا بِنب ٍا ي ِقينٍ
﴿ ﴾٢٢فمكث غ ْير ب ِعي ٍد فقال اَح ُ

اما (دورۀ غياب) هدهد صرف كمى دوام كرد( ،چون باز گشت) گفت « :من (معلومات) فراگيری كسب كرده ام

كه تو آنرا فرا نگرفته یى ،و به تو از (سرزمين) سبا خبری راستين آورده ام» .

ش ع ِظي ٌم
﴿ ﴾٢٣اِنِّي وج ُّ
دت ا ْمراَ ًة ت ْملِ ُك ُه ْم واُو تِي ْت ِمن ُك ِّل ش ْي ٍء ولها ع ْر ٌ

بيگمان (در آنجا) زنى را یافتم كه بر ایشان سلطنت ميکرد ،و به او از هر چيز داده شده است ،و تختى بزرگ

دارد.

س ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه وزيَّن ل ُه ُم الشَّ ْيطا ُن اَ ْعمال ُه ْم فص َّد ُه ْم عنِ
﴿ ﴾٢٤وجدتُّها وق ْومها ي ْس ُجدُون لِلشَّ ْم ِ
السبِي ِل ف ُه ْم لا ي ْهتدُون
َّ

و دریافتم كه او و قومش به عوض خداوند به آفتاب سجده ميکنند .شيطان اعمال شانرا برای شان زینت داده

است ،و ایشان را از راه (حق) بازداشته است ،و ازین رو رهياب نخواهند شد.

السماو ِ
ض وي ْعل ُم ما تُخْ فُون وما تُ ْعلِ ُنون
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٢٥اَلَّا ي ْس ُج ُدوا لِلَّ ِه الَّ ِذي ُيخْ ر ُِج ا ْلخ ْبء فِي َّ

چرا به خداوند سجده نمى كنند كه آنچه را كه در آسمانها و زمين پنهان است بيرون مى آورد ،و آنچه را پنهان
ميدارید و آنچه را آشکارا ميکنيد ميداند؟!

ش ا ْلع ِظي ِم ۩
﴿ ﴾٢٦اللَّ ُه لا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو ر ُّب ا ْلع ْر ِ

خداوند (یکه) جز او معبودی نيست( ،و) پروردگار عرش عظيم است.

﴿ ﴾٢٧قال سنن ُظ ُر اَصد ْقت اَ ْم كُنت ِمن ا ْلكا ِذبِين

(سليمان) گفت « :به زودی ما خواهيم دید كه آیا راست گفته یى یا از دروغگویانى» .

﴿ ﴾٢٨ا ْذهب بِّ ِكتابِي َٰهذا فاَ ْل ِق ْه اِل ْي ِه ْم ثُ َّم تو َّل ع ْن ُه ْم فان ُظ ْر ماذا ي ْر ِج ُعون

این نامه ام را ببر ،آنرا به ایشان بيفگن ،سپس از ایشان كناره بگير ،و (انتظار بکش) ببين كه چه جواب ميدهند.

اب كرِي ٌم
﴿ ﴾٢٩قال ْت يا اَيُّها ا ْلملاُ اِنِّي اُ ْل ِقي اِل َّي ِكت ٌ

(ملکه) گفت « :ای بزرگان (قوم) ،بيگمان نامۀ گراميى به سوی من افگنده شده است» .

﴿ ﴾٣٠اِنَّ ُه ِمن ُسل ْيمان و اِنَّ ُه بِ ْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َٰمنِ ال َّر ِحي ِم

این نامه از سليمان است .و این بنام خداوند بى اندازه مهربان و نهایت بارحم (آغاز یافته).

﴿ ﴾٣١اَلَّا ت ْعلُوا عل َّي واْتُو نِي ُم ْسلِ ِمين

و به این (توصيه شده) كه بر من برتری مجویيد ،و بسوی من (بحيث) مسلمان بيایيد.

ُنت ق ِاطع ًة اَ ْم ًرا حتَّ َٰى تشْ هد ِ
ُون
﴿ ﴾٣٢قال ْت يا اَيُّها ا ْلملاُ اَ ْف ُتو نِي فِي اَ ْمرِي ما ك ُ

(ملکه) گفت « :ای بزرگان (قوم) ،درین كارم به من فتوی دهيد .من (تا كنون) هيچ كاری را فيصله نکرده ام مگر

آنکه شما حاضر بودید» .

س ش ِدي ٍد وا ْلاَ ْم ُر اِل ْي ِك فان ُظرِي ماذا تاْ ُمرِين
﴿ ﴾٣٣قالُوا ن ْح ُن اُولُو قُ َّو ٍة واُولُو باْ ٍ

گفتند « :ما صاحب قوتيم و نيروی شدید جنگى داریم ،ولى فيصلۀ كار در اختيار تست ،پس ببين چه دستور
ميدهى» .

﴿ ﴾٣٤قال ْت ا ِ َّن ا ْل ُملُوك اِذا دخلُوا ق ْري ًة اَ ْفسدُوها وجعلُوا اَ ِع َّزة اَ ْهلِها اَ ِذلَّ ًة ۛ وك َٰذلِك ي ْفعلُون

گفت « :چون پادشاهان به سرزمينى درآیند ،آنرا به تباهى مى كشانند ،و اهالى صاحب عزت آنرا ذليل مى
سازند ،و چنين مى كنند» .

﴿ ﴾٣٥و اِنِّي ُم ْر ِسل ٌة اِل ْي ِهم بِه ِديَّ ٍة فن ِاظر ٌة بِم ي ْر ِج ُع ا ْل ُم ْرسلُون

به ایشان تحفه ای ميفرستم ،و به این ترتيب مى بينم كه فرستادگان (من) با چه برداشتى بر ميگردند.

﴿ ﴾٣٦فل َّما جاء ُسل ْيمان قال اَتُ ِمدُّوننِ بِم ٍال فما اتانِي اللَّ ُه خ ْي ٌر ِّم َّما اتاكُم ب ْل اَن ُتم بِه ِديَّتِ ُك ْم
ت ْفر ُحون

چون (نمایندۀ ملکه) نزد سليمان آمد( ،سليمان) گفت« :آیا مرا به مال امداد ميکنيد؟ پس آنچه خداوند به من
داده بهتر است از آنچه برای شما داده .بلکه این شما هستيد كه به هدیۀ خود دلخوش كرده اید» .

﴿ ﴾٣٧ا ْر ِج ْع اِل ْي ِه ْم فلناْتِينَّ ُهم بِ ُج ُنو ٍد َّلا قِبل ل ُهم بِها ول ُنخْ رِجنَّ ُهم ِّم ْنها اَ ِذلَّ ًة و ُه ْم ص ِاغ ُرون

بسوی ایشان باز گرد (و به ایشان بگو كه ):با چنان لشکریانى به (جنگ) ایشان خواهيم آمد كه توان مقابله با آنرا

نداشته باشند .ایشان را از آنجا با ذلت بيرون ميکنيم ،و ایشان احساس حقارت خواهند كرد.

﴿ ﴾٣٨قال يا اَيُّها ا ْلملاُ اَيُّ ُك ْم ياْتِينِي بِع ْر ِشها ق ْبل اَن ياْتُو نِي ُم ْسلِ ِمين

(سليمان) گفت « :ای بزرگان (قوم) ،كدام یک از شما تخت او را نزد من مى آورید ،پيش ازینکه ایشان با
فرمانبری نزد من بيایند» .

ين
﴿ ﴾٣٩قال ِع ْفر ٌ
ِيت ِّمن ا ْل ِج ِّن اَنا اتِيك بِ ِه ق ْبل اَن تقُوم ِمن َّمق ِامك ۛ و اِنِّي عل ْي ِه لقو ٌِّي اَ ِم ٌ

(فرد) كارآزموده ای از (طایفۀ) جن گفت « :من آنرا پيش از آنکه از مجلس خود برخيزی به تو مى آورم .و

بيگمان من به این كار واقعاً توانا و امينم» .

﴿ ﴾٤٠قال الَّ ِذي ِعند ُه ِع ْل ٌم ِّمن ا ْل ِكت ِ
اب اَنا اتِيك بِ ِه ق ْبل اَن ي ْرت َّد اِل ْيك ط ْرفُك ۛ فل َّما را ُه ُم ْست ِق ًّرا
ِعند ُه قال َٰهذا ِمن ف ْض ِل ربِّي لِي ْبلُو نِي اَاَشْ ُك ُر اَ ْم اَ ْك ُف ُر ۛ ومن شكر فاِنَّما يشْ ُك ُر لِن ْف ِس ِه ۛومن
كفر فاِ َّن ربِّي غنِ ٌّي كرِي ٌم

شخصى كه علمى از كتاب داشت گفت « :من آنرا به تو پيش از آنکه چشم بر هم زنى مى آرم » .پس چون
سليمان آن (تخت) را دید كه در نزد او استقرار یافته گفت « :این از فضل پروردگار من است ،تا مرا آزمایش كند

كه آیا شکر ميکنم یا ناسپاسى مينمایم .كسيکه شکر كند پس حقا كه برای خود شکر ميکند ،و كسيکه ناسپاسى
كند ،یقيناً پروردگار من بى نياز (و) صاحب كرم است» .

﴿ ﴾٤١قال ن ِّك ُروا لها ع ْرشها نن ُظ ْر اَت ْهت ِدي اَ ْم ت ُكو ُن ِمن الَّ ِذين لا ي ْهتدُون

(سليمان) گفت « :تختش را برای او ناآشنا سازید ،تا ببينم آیا رهياب ميشود یا از كسانى است كه رهياب

نميشوند» .

﴿ ﴾٤٢فل َّما جاء ْت قِيل اَ َٰهكذا ع ْرشُ ِك ۛ قال ْت كاَنَّ ُه ُهو ۛ واُو تِينا ا ْل ِع ْلم ِمن ق ْبلِها و ُكنَّا ُم ْسلِ ِمين
پس چون (ملکه) آمد( ،به او) گفته شد « :آیا تخت تو اینگونه است؟ » گفت « :عيناً این همان است ،و پيش
ازین بما علم داده شده بود ،و فرمانبردار بودیم» .

﴿ ﴾٤٣وصدَّها ما كانت تَّ ْع ُب ُد ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ۛ اِنَّها كان ْت ِمن ق ْو ٍم كافِرِين

(سليمان) او را از آنچه در سابق جز خدا مى پرستيد بازداشت .وی بيگمان از گروه كافران بود.

الص ْرح ۛ فل َّما راَ ْت ُه ح ِسب ْت ُه لُ َّج ًة وكشف ْت عن ساق ْيها ۛ قال اِنَّ ُه ص ْر ٌح
﴿ ﴾٤٤قِيل لها ا ْد ُخلِي َّ
ُّمم َّر ٌد ِّمن قوارِير ۛ قال ْت ر ِّب اِنِّي ظل ْم ُت ن ْف ِسي واَ ْسل ْم ُت مع ُسل ْيمان لِلَّ ِه ر ِّب ا ْلعال ِمين

به او گفته شد « :به قصر درآی! » اما هنگاميکه آنرا دید ،آنرا آبى پنداشت كه دارای امواج متالطم است ،و از
ساقهایش جامه را بر زد( .سليمان) گفت « :بيگمان این قصری است كه از شيشۀ شفاف ساخته شده است» .
(بلقيس) گفت « :ای پروردگار من ،واقعاً بر نفس خود ستم كرده ام ،و (حاال) با سليمان به خداوند ،پروردگار
عالميان ایمان آوردم» .

﴿ ﴾٤٥ولق ْد اَ ْرس ْلنا اِل َٰى ث ُمود اَخا ُه ْم صالِ ًحا اَ ِن ا ْع ُب ُدوا اللَّه ف ِاذا ُه ْم فرِيق ِان يخْ ت ِص ُمون

و بسوی (قوم) ثمود برادر شان صالح را فرستادیم كه خداوند را بپرستيد .اما ایشان دو گروه شدند ،و با هم به

مخاصمه پرداختند.

الس ِّيئ ِة ق ْبل ا ْلحسن ِة ۛ ل ْولا ت ْست ْغ ِف ُرون اللَّه لعلَّ ُك ْم تُ ْرح ُمون
﴿ ﴾٤٦قال يا ق ْو ِم لِم ت ْست ْع ِجلُون بِ َّ

(صالح) گفت « :ای قوم من ،چرا به بدی بيش از نيکویى شتاب ميکنيد؟ چرا از خدا طلب آمرزش نميکنيد تا
باشد بر شما رحم شود؟!

﴿ ﴾٤٧قالُوا اطَّ َّي ْرنا بِك و بِمن َّمعك ۛ قال طاُ ِ ُر ُك ْم ِعند اللَّ ِه ۛ ب ْل اَن ُت ْم ق ْو ٌم تُ ْفت ُنون

گفتند « :ما به تو و با كسانيکه همراه تو اند شگون بد زدیم » .صالح گفت « :مرغ (اقبال و ادبار) شما در نزد
خداوند است ،بلکه شما مردمى هستيد كه آزمایش مى شوید» .

ض ولا ُي ْصلِ ُحون
﴿ ﴾٤٨وكان فِي ا ْلم ِدين ِة ت ِ ْسع ُة ر ْه ٍط ُي ْف ِسدُون فِي ا ْلاَ ْر ِ
و در آن شهر نُه گروه بودند كه در زمين فساد مى ورزیدند و مصلح نبودند.

﴿ ﴾٤٩قالُوا تقاس ُموا بِاللَّ ِه ل ُنب ِّيت َّن ُه واَ ْهل ُه ثُ َّم لنقُول َّن لِو لِ ِّي ِه ما ش ِه ْدنا م ْهلِك اَ ْهلِ ِه و اِنَّا لصا ِدقُون

گفتند( « :بيایيد) به خدا سوگند یاد كنيد ،بر صالح و خانوادۀ او شبخون مى زنيم ،و بعد از آن به ولى او مى
گویيم "ما هالكت خانوادۀ او را مشاهده نکردیم( ،و از آن خبر نداریم) و ما راست گویيم» ".

﴿ ﴾٥٠ومك ُروا م ْك ًرا ومك ْرنا م ْك ًرا و ُه ْم لا يشْ ُع ُرون

ایشان چاره ای سنجيدند ،و ما (نيز) چاره ای سنجيدیم ،در حاليکه ایشان احساس نداشتند.

﴿ ﴾٥١فان ُظ ْر ك ْيف كان عاقِب ُة م ْك ِر ِه ْم اَنَّا د َّم ْرنا ُه ْم وق ْوم ُه ْم اَ ْجم ِعين

پس ببين انجام دسيسۀ ایشان چگونه بود؟ همين بود كه ایشان و قوم شان همه را نابود كردیم.

﴿ ﴾٥٢فتِ ْلك ُب ُيوتُ ُه ْم خاوِي ًة بِما ظل ُموا ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ًة لِّق ْو ٍم ي ْعل ُمون

پس اینست خانه هایشان كه به سبب ظلم شان ویران شده است .بيگمان در این نشانه ایست برای قومى كه
ميدانند.

﴿ ﴾٥٣واَنج ْينا الَّ ِذين امنُوا وكانُوا يتَّقُون

و آنانيرا كه ایمان آوردند و پرهيزگار بودند نجات دادیم.

﴿ ﴾٥٤ولُو ًطا ا ِ ْذ قال لِق ْو ِم ِه اَتاْتُون ا ْلف ِ
احشة واَن ُت ْم تُ ْب ِص ُرون

و (به یاد آور) لوط را هنگامى كه به قوم خویش گفت « :آیا كار شرم آور انجام ميدهيد در حاليکه (زشتى این
عمل را) مى بينيد؟ »

﴿ ﴾٥٥اَُِنَّ ُك ْم لتاْتُون ال ِّرجال ش ْهو ًة ِّمن ُد ِ
ون النِّسا ِء ۛ ب ْل اَن ُت ْم ق ْو ٌم ت ْجهلُون
آیا با مردان ،و نه با زنان ،به شهوت پيش ميشوید؟ بلکه شما قوم جاهلى هستيد.

============================================================

============================================================
﴿ ﴾٥٦فما كان جواب ق ْو ِم ِه اِلَّا اَن قالُوا اَخْ ِر ُجوا ال لُ ٍ
اس يتط َّه ُرون
وط ِّمن ق ْريتِ ُك ْم ۛ اِنَّ ُه ْم اُن ٌ

پس جواب قوم او جز این نبود كه (به یکدیگر) گفتند « :خانوادۀ لوط را از شهر خود بيرون كنيد ،ایشان یقيناً
مردم پاكدامنى هستند» .

﴿ ﴾٥٧فاَنج ْينا ُه واَ ْهل ُه اِلَّا ا ْمراَت ُه ق َّد ْرناها ِمن ا ْلغابِرِين

پس او و خانواده اش را نجات دادیم ،جز زنش را كه مقدر كردیم از جملۀ باقيماندگان (در عذاب) باشد.

﴿ ﴾٥٨واَ ْمط ْرنا عل ْي ِهم َّمط ًرا ۛ فساء مط ُر ا ْل ُمنذرِين

و بر ایشان بارانى (از سنگچل) را بارانيدیم ،و چه بد است باران بيم داده شدگان؟!

اصطف َٰى ۛ اللَّ ُه خ ْي ٌر اَ َّما ُيشْ ِركُون
﴿ ﴾٥٩قُ ِل ا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه وسلا ٌم عل َٰى ِعبا ِد ِه الَّ ِذين ْ

بگو « ستایش خدای راست ،و سالم بر بندگانى كه ایشان را برگزیده است .آیا خدا بهتر است یا آنچه (به او)
شریک مى آورند؟! »

السماو ِ
السما ِء ما ًء فاَنب ْتنا بِ ِه حداُِق ذات ب ْهج ٍة َّما
ات وا ْلاَ ْرض واَنزل ل ُكم ِّمن َّ
﴿ ﴾٦٠اَ َّم ْن خلق َّ
كان ل ُك ْم اَن تُنبِ ُتوا شجرها ۛ اَاِل َٰ ٌه َّمع اللَّ ِه ۛ ب ْل ُه ْم ق ْو ٌم ي ْع ِدلُون

یا كيست كه آسمانها و زمين را آفریده و برای شما از آسمان باران را نازل كرد؟ پس به وسيلۀ این (آب) باغهای
سرسبز و شادابى را رویانيدیم .برای شما ممکن نبود كه درختان آنرا برویانيد .آیا معبودی دیگر با خدا هست؟
(نخير) بلکه آنها مردمى اند كه (از راه حق) انحراف مى ورزند.

﴿ ﴾٦١اَ َّمن جعل ا ْلاَ ْرض قرا ًرا وجعل ِخلالها اَنْها ًرا وجعل لها رو ِاسي وجعل ب ْين ا ْلب ْحر ْينِ
ح ِ
اج ًزا ۛ اَاِل َٰ ٌه َّمع اللَّ ِه ۛ ب ْل اَكْث ُر ُه ْم لا ي ْعل ُمون

یا كيست كه زمين را قرارگاهى گردانيد ،و در ميان آن رودبارها را جریان داد ،و بران كوه های استوار را قرار داد،
و ميان دو آب حایلى را بميان آورد؟ آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ (نخير) بلکه اكثر شان نميدانند.

ض ۛ اَاِل َٰ ٌه َّمع
السوء وي ْجعلُ ُك ْم ُخلفاء ا ْلاَ ْر ِ
يب ا ْل ُم ْضط َّر اِذا دعا ُه وي ْك ِش ُف ُّ
﴿ ﴾٦٢اَ َّمن ُي ِج ُ
اللَّ ِه ۛقلِي ًلا َّما تذ َّك ُرون

یا كيست كه دعای درمانده ای را چون به او نيایش كند اجابت مى كند ،و سختى را برطرف مى نماید ،و شما را

خلفای زمين قرار ميدهد؟ آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ بسيار كم است آنچه پند مى گيرید.

﴿ ﴾٦٣اَ َّمن ي ْه ِدي ُك ْم فِي ظُلُم ِ
ات ا ْلب ِّر وا ْلب ْح ِر ومن يُ ْر ِس ُل ال ِّرياح ُبشْ ًرا ب ْين يد ْي ر ْحمتِ ِه ۛ اَاِل َٰ ٌه َّمع
اللَّ ِه ۛ تعالى اللَّ ُه ع َّما يُشْ ِركُون
یا كيست كه شما را در تاریکى های خشکه و بحر رهنمایى ميکند؟ و كيست كه بادها را پيش از رحمت خود

(بحيث) بشارت دهنده مى فرستد؟ آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ خداوند از اینکه به او شریک مى آورند برتر
است.

ض ۛ اَاِل َٰ ٌه َّمع اللَّ ِه ۛ قُ ْل هاتُوا
السما ِء وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٦٤اَ َّمن ي ْبداُ ا ْلخ ْلق ثُ َّم يُ ِعي ُد ُه ومن ي ْر ُزقُ ُكم ِّمن َّ
ُب ْرهان ُك ْم اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين
یا كيست كه آفرینش را آغاز ميکند و باز آنرا تجدید ميکند؟ و كيست كه شما را از آسمان و زمين روزی
ميدهد؟ آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ بگو « :دليل خود را بياورید اگر راست مى گویيد» .

السماو ِ
ض ا ْلغ ْيب اِلَّا اللَّ ُه ۛ وما يشْ ُع ُرون اَيَّان ُي ْبعثُون
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٦٥قُل لَّا ي ْعل ُم من فِي َّ

بگو « :جز خدا (هيچ) یک از كسانيکه در آسمانها و زمين اند غيب را نميدانند ،و (نيز) نمى دانند چه وقت

برانگيخته ميشوند» .

﴿ ﴾٦٦ب ِل ا َّدارك ِع ْل ُم ُه ْم فِي ا ْلا ِخر ِة ۛ ب ْل ُه ْم فِي ش ٍّك ِّم ْنها ۛ ب ْل ُهم ِّم ْنها ع ُمون

بلکه علم ایشان در مورد آخرت بهم پيوست (یعنى در زمينه به حيرت ماندند) ،بلکه ایشان در آن در شک
هستند ،بلکه ایشان در مورد آن نابينا هستند.

﴿ ﴾٦٧وقال الَّ ِذين كف ُروا اَاِذا ُكنَّا تُرا ًبا واباؤُنا اَُِنَّا ل ُمخْ ر ُجون

كافران ميگویند « :آیا وقتى كه ما خاک باشيم ،و پدران ما (نيز) ،آیا (باز هم از خاک) بيرون آورده ميشویم؟ »

﴿ ﴾٦٨لق ْد ُو ِعدْنا َٰهذا ن ْح ُن واباؤُنا ِمن ق ْب ُل ا ِ ْن َٰهذا اِلَّا اَس ِاطي ُر ا ْلاَ َّو لِين

واقعاً به ما این وعده داده شده ،و قبل ازین به پدران ما (نيز) ،و این جز افسانۀ پيشينيان نيست.

ض فان ُظ ُروا ك ْيف كان عاقِب ُة ا ْل ُم ْجر ِِمين
﴿ ﴾٦٩قُ ْل ِسي ُروا فِي ا ْلاَ ْر ِ

بگو « :در زمين سياحت كنيد ،پس بنگرید كه عاقبت گنهکاران چگونه شد» .

﴿ ﴾٧٠ولا ت ْحز ْن عل ْي ِه ْم ولا ت ُكن فِي ض ْيقٍ ِّم َّما ي ْم ُك ُرون
و بر ایشان غم مخور ،و از دسيسه های شان تنگدل مباش.

﴿ ﴾٧١ويقُولُون مت َٰى َٰهذا ا ْلو ْع ُد اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين

ميگویند « :چه وقت این وعده بسر خواهد رسيد اگر راست ميگویيد؟ »

ض الَّ ِذي ت ْست ْع ِجلُون
﴿ ﴾٧٢قُ ْل عس َٰى اَن ي ُكون ر ِدف ل ُكم ب ْع ُ

بگو « :شاید بعضى چيزهایى را كه به شتاب مى طلبيد بر شما پياپى فرا رسد» .

س ول َٰ ِك َّن اَكْثر ُه ْم لا يشْ ُك ُرون
﴿ ﴾٧٣و ا ِ َّن ربَّك ل ُذو ف ْض ٍل على النَّا ِ

و بيگمان پروردگار تو بر مردم صاحب فضل است ،اما اكثر ایشان سپاسگزار نيستند.

﴿ ﴾٧٤و ا ِ َّن ربَّك لي ْعل ُم ما تُ ِك ُّن ُصدُو ُر ُه ْم وما ُي ْعلِ ُنون

و بيگمان پروردگار تو همه چيزهایى را كه در سينه های خویش پنهان ميکنند و همه چيزهایى را كه آشکارا

ميکنند (به خوبى) ميداند.

ض اِلَّا فِي ِكت ٍ
اب ُّمبِينٍ
السما ِء وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٧٥وما ِم ْن غاُِب ٍة فِي َّ

هيچ رازی در آسمان و زمين نيست مگر آنکه در كتاب آشکارا (ثبت شده) است.

ُص عل َٰى بنِي ا ِ ْسراُِيل اَكْثر الَّ ِذي ُه ْم فِي ِه يخْ تلِفُون
﴿ ﴾٧٦ا ِ َّن َٰهذا ا ْل ُق ْران يق ُّ

بيگمان این قرآن برای بنى اسرائيل بيشتر آنچه را ایشان در آن اختالف ميورزند بيان ميکند.

﴿ ﴾٧٧و اِنَّ ُه ل ُهدًى ور ْحم ٌة لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِين

و بيگمان این (قرآن) هدایتى است و رحمتى برای مؤمنان.

﴿ ﴾٧٨ا ِ َّن ربَّك ي ْق ِضي ب ْين ُهم بِ ُح ْك ِم ِه ۛ و ُهو ا ْلعزِي ُز ا ْلعلِي ُم

بيگمان پروردگار تو به حکم خود در ميان شان فيصله ميکند ،و هم اوست صاحب قدرت منيع (و) دانا.

﴿ ﴾٧٩فتو َّك ْل على اللَّ ِه ۛ اِنَّك على ا ْلح ِّق ا ْل ُمبِينِ

پس بر خدا توكل كن ،حقا كه تو بر (طریقۀ) حق آشکار هستى.

الص َّم الدُّعاء اِذا ولَّ ْوا ُم ْدبِرِين
﴿ ﴾٨٠اِنَّك لا تُ ْس ِم ُع ا ْلم ْوت َٰى ولا تُ ْس ِم ُع ُّ

بيگمان تو مردگان را شنوانده نميتوانى ،و نه (هم) به آدمهای كر دعوت (بسوی حق) را شنوانده ميتوانى،
هنگاميکه رو به فرار نهند و پشت بگردانند.

﴿ ﴾٨١وما اَنت بِها ِدي ا ْل ُع ْم ِي عن ضلالتِ ِه ْم ۛ اِن تُ ْس ِم ُع ا ِ َّلا من يُ ْؤ ِم ُن بِاياتِنا ف ُهم ُّم ْسلِ ُمون

نه (هم) مى توانى رهنمای نابينایان از گمراهى شان باشى .شنوانده نمى توانى مگر كسانى را كه به آیات ما

ایمان آورده اند ،پس ایشان (به آن) تسليم هستند.

ض تُكلِّ ُم ُه ْم اَ َّن النَّاس كانُوا بِاياتِنا لا
﴿ ﴾٨٢و اِذا وقع ا ْلق ْولُ عل ْي ِه ْم اَخْ ر ْجنا ل ُه ْم دابَّ ًة ِّمن ا ْلاَ ْر ِ
ُيوقِ ُنون

و چون وعدۀ عذاب شان فرا رسد ،از زمين جانوری (یعنى دابةاالرض) را برای ایشان بيرون آوریم كه به آنها
سخن گوید ،به سبب آنکه مردم به آیات ما یقين نداشتند.

﴿ ﴾٨٣وي ْوم ن ْحشُ ُر ِمن ُك ِّل اُ َّم ٍة ف ْو ًجا ِّم َّمن ُيك ِّذ ُب بِاياتِنا ف ُه ْم يُوز ُعون

و روزیکه از هر امتى طایفه ای از كسانى را كه آیات ما را تکذیب ميکردند گرد آوریم ،و ایشان دسته بندی شوند.

﴿ ﴾٨٤حتَّ َٰى اِذا جاءُوا قال اَك َّذ ْب ُتم بِاياتِي ول ْم تُ ِحي ُطوا بِها ِع ْل ًما اَ َّماذا كُن ُت ْم ت ْعملُون

تا چون (برای بازپرسى) بيایند و (خداوند به ایشان) بگوید « :آیا آیات مرا تکذیب كردید ،در حاليکه علم شما به

آن احاطه ندارد؟ یا چه ميکردید؟ »

﴿ ﴾٨٥ووقع ا ْلق ْولُ عل ْي ِهم بِما ظل ُموا ف ُه ْم لا ي ِنطقُون

و وعدۀ عذاب بر ایشان به نسبت اینکه ستم ميکردند تطبيق شد ،و ایشان سخنى گفته نميتوانند (زیرا جواب و

دليلى ندارند).

﴿ ﴾٨٦اَل ْم ير ْوا اَنَّا جع ْلنا اللَّ ْيل لِي ْس ُكنُوا فِي ِه والنَّهار ُم ْب ِص ًرا ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ٍ
ات لِّق ْو ٍم يُ ْؤ ِم ُنون

آیا ندیده اند كه شب را آفریدیم تا در آن آرام گيرند ،و روز را روشنى بخش (آفریدیم)؟! بيگمان درین نشانه

هایى است برای مردم مؤمن.

السماو ِ
ض اِلَّا من شاء اللَّ ُه ۛو ُك ٌّل
ات ومن فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٨٧وي ْوم ُينف ُخ فِي ُّ
الصورِ ففزِع من فِي َّ
اَت ْو ُه د ِاخرِين

و روزی (را به یاد داشته باشيد) كه در صور دميده ميشود .پس آنانى كه در آسمانهایند و آنانيکه در زمين اند
(همه) مضطرب ميشوند ،جز كسانيکه خدا بخواهد .و همه به (حضور) او به خواری مى آیند.

السح ِ
اب ۛ ُص ْنع اللَّ ِه الَّ ِذي اَتْقن ُك َّل
﴿ ﴾٨٨وترى ا ْل ِجبال ت ْحس ُبها ج ِامد ًة و ِهي ت ُم ُّر م َّر َّ
ش ْي ٍء ۛاِنَّ ُه خبِي ٌر بِما ت ْفعلُون

و كوه ها را مى بينى و مى پنداری ساكن اند ،ولى (در حقيقت) همچون ابری در حركت اند .صُنع خدا (و
آفرینش او) است كه هر چيز را محکم و استوار ساخته است .حقا كه او به آنچه ميکنيد آگاه است.

﴿ ﴾٨٩من جاء بِا ْلحسن ِة فل ُه خ ْي ٌر ِّم ْنها و ُهم ِّمن فز ٍع ي ْومئِ ٍذ ا ِم ُنون

كسى كه كار نيکى انجام دهد ،پس به او (پاداش) بهتری از آن ميباشد ،و ایشان از دهشت آن روز در امانند.

الس ِّيئ ِة ف ُك َّب ْت ُو ُجو ُه ُه ْم فِي النَّارِ ه ْل تُ ْجز ْون ا ِ َّلا ما كُن ُت ْم ت ْعملُون
﴿ ﴾٩٠ومن جاء بِ َّ

و كسيکه عمل ناشایسته ای انجام دهد ،پس چنين مردمى به روی خود در آتش انداخته ميشوند .آیا جز به
همان چيزیکه عمل مى كردید پاداش داده ميشوید؟

﴿ ﴾٩١اِنَّما اُ ِم ْر ُت اَ ْن اَ ْع ُبد ر َّب َٰه ِذ ِه ا ْلب ْلد ِة الَّ ِذي ح َّرمها ول ُه ُك ُّل ش ْي ٍء ۛ واُ ِم ْر ُت اَ ْن اَكُون ِمن
ا ْل ُم ْسلِ ِمين

(بگو « ):به من امر شده است تا پروردگار این شهر (یعنى مکه) را پرستش كنم .ذاتيکه آن را حرم قرار داده ،و
هر چيز از آنِ اوست .و به من امر شده تا از مسلمانان باشم» .

﴿ ﴾٩٢واَ ْن اَ ْتلُو ا ْل ُق ْران ۛ فمنِ ا ْهتدىَٰ ف ِانَّما ي ْهت ِدي لِن ْف ِس ِه ۛ ومن ض َّل ف ُق ْل اِنَّما اَنا ِمن ا ْل ُمن ِذرِين
و اینکه قرآن را بخوانم .پس هركه رهياب شد ،به (نفع) خودش رهياب ميشود .و هركه گمراه شود ،پس بگو« :

من صرف از بيم دهندگان هستم» .

﴿ ﴾٩٣وقُ ِل ا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه س ُيرِي ُك ْم اياتِ ِه فت ْع ِرفُونها ۛ وما ربُّك بِغافِ ٍل ع َّما ت ْعملُون

و بگو « :ستایش از آن خداست ،ذاتى كه بزودی نشانه های خود را (به شما) مى نمایاند ،و آنها را مى شناسيد .و
پروردگار تو از آنچه مى كنيد غافل نيست» .
==================================================================

( )۲۸سوره القصص:
این سوره مکى و دارای ( )۸۸آیه است و به معنى (قصه ها) ميباشد .در این سوره ،قصههائى از والدت موسى
تا نبوتش و مبارزهاش با فرعون و نجات بنى اسرائيل از استضعاف ،و نيز زر اندوزی قارون و سرنوشت تلخش،
بيان شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١طسم
ط.س.م.

ات ا ْل ِكت ِ
اب ا ْل ُمبِينِ
﴿ ﴾٢تِ ْلك اي ُ
این آیات كتاب روشن است.

﴿ ﴾٣ن ْتلُو عل ْيك ِمن نَّب ِا ُموس َٰى وفِ ْرع ْون بِا ْلح ِّق لِق ْو ٍم يُ ْؤ ِم ُنون

بر تو (قسمتى) از داستان موسى و فرعون را برای مردمى كه ایمان دارند به درستى ميخوانيم.

ض وجعل اَ ْهلها ِشي ًعا ي ْست ْض ِع ُف طاُِف ًة ِّم ْن ُه ْم ُيذبِّ ُح اَ ْبناء ُه ْم وي ْست ْحيِي
﴿ ﴾٤ا ِ َّن فِ ْرع ْون علا فِي ا ْلاَ ْر ِ
نِساء ُه ْم ۛ اِنَّ ُه كان ِمن ا ْل ُم ْف ِس ِدين

بيگمان فرعون در زمين سركشى كرد ،و مردم آنرا (به دسته هایى) متفرق ساخت .یکدستۀ ایشان را زبون
گردانيد ،پسران ایشانرا مى كشت ،و دختران ایشان را زنده نگاه ميداشت .حقا كه وی از مفسدان بود.

ض ون ْجعل ُه ْم اَُِ َّم ًة ون ْجعل ُه ُم ا ْلوارِ ثِين
﴿ ﴾٥ونُرِي ُد اَن نَّ ُم َّن على الَّ ِذين ْاس ُت ْض ِع ُفوا فِي ا ْلا َ ْر ِ

و ما ميخواستيم بر كسانى كه در (آن سر)زمين زبون گردانيده شده بودند منت گذاریم ،ایشانرا پيشوا گردانيم و

ایشانرا وارث (آن سرزمين) سازیم.

ض ونُرِي فِ ْرع ْون وهامان و ُج ُنود ُهما ِم ْن ُهم َّما كانُوا ي ْحذ ُرون
﴿ ﴾٦ونُم ِّكن ل ُه ْم فِي ا ْلاَ ْر ِ

ایشانرا در زمين جایگزین گردانيم ،و (تا) برای فرعون ،هامان و لشکریان شان از طرف بنى اسرائيل چيزهایى را

نشان دهيم كه از آن ميترسيدند.

﴿ ﴾٧واَ ْوح ْينا اِل َٰى اُ ِّم ُموس َٰى اَ ْن اَ ْر ِض ِعي ِه ۛ ف ِاذا ِخ ْف ِت عل ْي ِه فاَ ْل ِقي ِه فِي ا ْلي ِّم ولا تخافِي ولا
ت ْحز نِي ۛ اِنَّا را ُّدو ُه اِل ْي ِك وج ِاعلُو ُه ِمن ا ْل ُم ْرسلِين

به مادر موسى الهام كردیم كه « :او را شير بده ،پس چون در مورد او برایت خوف دست داد ،او را به دریا بينداز،
مترس و غمگين مشو! بيگمان او را به تو باز مى آوریم ،و او را از پيامبران ميگردانيم» .

﴿ ﴾٨فا ْلتقط ُه الُ فِ ْرع ْون لِي ُكون ل ُه ْم ع ُد ًّوا وحز ًنا ۛ ا ِ َّن فِ ْرع ْون وهامان و ُج ُنود ُهما كانُوا خ ِاط ِئين

پس كسان فرعون او را (از دریا) برداشتند( .آری ،این سرنوشت شده بود) تا موسى برای فرعونيان دشمن و سبب
اندوه باشد .بيگمان فرعون و هامان و (همه) لشکریان شان خطاكار بودند.

﴿ ﴾٩وقال ِت ا ْمراَ ُت فِ ْرع ْون قُ َّر ُت ع ْينٍ لِّي ولك ۛ لا ت ْق ُتلُو ُه عس َٰى اَن ينفعنا اَ ْو نتَّ ِخذ ُه ولدًا و ُه ْم لا
يشْ ُع ُرون

زن فرعون گفت( « :این طفل) برای من و تو نورِ دیده است .او را مکشيد ،شاید به ما سودی برساند ،یا ما او را
فرزند بگيریم » .و ایشان احساس نمى كردند (كه به چه سرنوشتى دچار خواهند شد).

﴿ ﴾١٠واَ ْصبح فُؤا ُد اُ ِّم ُموس َٰى فارِ ًغا ۛ اِن كاد ْت ل ُت ْب ِدي بِ ِه ل ْولا اَن َّرب ْطنا عل َٰى ق ْلبِها لِت ُكون ِمن
ا ْل ُم ْؤ ِمنِين

دل مادر موسى بيتاب شد ،و نزدیک بود آن (رویداد) را افشاء كند ،اگر آن نمى بود كه ما دل او را نيرومند و

شکيبا گردانيدیم تا از باورمندانِ (وعدۀ ما) باشد.

﴿ ﴾١١وقال ْت لِاُخْ تِ ِه ق ُِّصي ِه ۛ فب ُصر ْت بِ ِه عن ُج ُن ٍب و ُه ْم لا يشْ ُع ُرون

به خواهر (موسى) گفت « :برادرت را تعقيب كن » .پس او از دور موسى را دیده بانى ميکرد ،ولى فرعونيان
احساس نميکردند.

﴿ ﴾١٢وح َّر ْمنا عل ْي ِه ا ْلمر ِ
اضع ِمن ق ْب ُل فقال ْت ه ْل اَ ُدلُّ ُك ْم عل َٰى اَ ْه ِل ب ْي ٍت ي ْك ُفلُون ُه ل ُك ْم و ُه ْم ل ُه
ن ِ
اص ُحون

موسى را از پيش از (گرفتنِ پستانِ) شيرآوران باز داشتيم .پس خواهرش گفت « :آیا شما را به خانواده ای راه

نمایم كه او را برای شما تربيت كنند و به او خيرخواه باشند؟ »

﴿ ﴾١٣فرد ْدنا ُه اِل َٰى اُ ِّم ِه ك ْي تق َّر ع ْي ُنها ولا ت ْحزن و لِت ْعلم اَ َّن و ْعد اللَّ ِه ح ٌّق ول َٰ ِك َّن اَكْثر ُه ْم لا ي ْعل ُمون

به این ترتيب او را به مادرش باز گشتاندیم ،تا چشم او روشن شود و اندوهگين نشود ،و تا بداند كه وعدۀ خداوند

راست است ،اما اكثر مردم نميدانند.

﴿ ﴾١٤ول َّما بلغ اَشُ َّد ُه و ْاستوىَٰ ات ْينا ُه ُح ْك ًما و ِع ْل ًما ۛ وك َٰذلِك ن ْجزِي ا ْل ُم ْح ِسنِين

و چون (موسى) به كمال نيرومندی خود رسيد ،و (بر امور خویش) مسلط شد ،به او حکمت و علم دادیم .و

نيکوكاران را اینچنين پاداش دهيم.

﴿ ﴾١٥ودخل ا ْلم ِدينة عل َٰى ِحينِ غ ْفل ٍة ِّم ْن اَ ْهلِها فوجد فِيها ر ُجل ْينِ ي ْقتتِل ِ
ان َٰهذا ِمن ِشيعتِ ِه و َٰهذا
ِم ْن ع ُد ِّو ِه ۛ ف ْاستغاث ُه الَّ ِذي ِمن ِشيعتِ ِه على الَّ ِذي ِم ْن ع ُد ِّو ِه فوكز ُه ُموس َٰى فقض َٰى عل ْي ِه ۛقال
ين
َٰهذا ِم ْن عم ِل الشَّ ْيط ِان ۛ اِنَّ ُه ع ُد ٌّو ُّم ِض ٌّل ُّمبِ ٌ

و به شهر هنگامى داخل شد كه مردم آن متوجه نبودند .در آنجا به دو مرد برخورد كه با هم شدیداً پرخاش
ميکردند؛ یکى از قوم خود او بود و دیگرش از (قوم) دشمنان او .آنکه از قوم خود او بود از وی در برابر دشمن

خود دادخواهى كرد .درین حالت موسى آن (دشمن) را مشتى زد ،كه كارش را تمام كرد( .موسى) گفت « :این از
عمل شيطان است؛ بيگمان كه او بگونۀ آشکارا دشمن گمراهگری است» .

﴿ ﴾١٦قال ر ِّب اِنِّي ظل ْم ُت ن ْف ِسي فا ْغ ِف ْر لِي فغفر ل ُه ۛ اِنَّ ُه ُهو ا ْلغفُو ُر ال َّر ِحي ُم

(موسى) گفت « :ای پروردگار من ،واقعاً بر نفس خود ستم كردم .مرا بيامرز! » خداوند او را آمرزید .حقا كه او
آمرزنده (و) مهربان است.

﴿ ﴾١٧قال ر ِّب بِما اَنْع ْمت عل َّي فل ْن اَكُون ظ ِهي ًرا لِّ ْل ُم ْجر ِِمين

گفت « :ای پروردگار من ،چون بر من نعمت (فراوان) دادی ،ازین رو هرگز مددگار مجرمان نمى شوم» .

س ي ْست ْصر ُِخ ُه ۛ قال ل ُه ُموس َٰى
﴿ ﴾١٨فاَ ْصبح فِي ا ْلم ِدين ِة خاُِفًا يترقَّ ُب ف ِاذا الَّ ِذي ْاستنصر ُه بِا ْلاَ ْم ِ
ين
اِنَّك لغو ٌِّي ُّمبِ ٌ
بامدادان با ترس در شهر دیدهبانى ميکرد كه ناگهان با مردی برخورد كه دیروز از او كمک خواسته بود( ،باز)
فریاد (دادخواهى) زد .موسى به او گفت « :براستى كه بگونۀ آشکاری تو گمراه هستى» .

﴿ ﴾١٩فل َّما اَ ْن اَراد اَن ي ْب ِطش بِالَّ ِذي ُهو ع ُد ٌّو لَّ ُهما قال يا ُموس َٰى اَتُرِي ُد اَن ت ْق ُتلنِي كما قت ْلت ن ْف ًسا
ض وما تُرِي ُد اَن ت ُكون ِمن ا ْل ُم ْصلِ ِحين
س ۛ اِن تُرِي ُد ا ِ َّلا اَن ت ُكون ج َّبا ًرا فِي ا ْلاَ ْر ِ
بِا ْلاَ ْم ِ
سپس هنگاميکه موسى خواست تا مردی را كه دشمن شان بود گرفتار كند ،آن شخص (بگونۀ دادخواهى) گفت:

« ای موسى ،آیا ميخواهى كه مرا بکشى طوریکه شخصى را دیروز كشتى؟ جز ستمگری در زمين اراده ای نداری
و نمى خواهى كه از جملۀ مصلحان باشى؟! »

﴿ ﴾٢٠وجاء ر ُج ٌل ِّم ْن اَ ْقصى ا ْلم ِدين ِة ي ْسع َٰى قال يا ُموس َٰى ا ِ َّن ا ْلملاَ ياْت ِم ُرون بِك لِي ْق ُتلُوك فاخْ ُر ْج
اِنِّي لك ِمن ال َّن ِ
اص ِحين

مردی از دورترین قسمت شهر شتابان آمده گفت « :ای موسى ،بزرگان (دربار فرعون) با هم در مورد تو مشورت
دارند تا ترا بکشند .پس بيرون رو ،بيگمان من به تو از نيک خواهانم» .

﴿ ﴾٢١فخرج ِم ْنها خاُِفًا يترقَّ ُب ۛ قال ر ِّب ن ِّجنِي ِمن ا ْلق ْو ِم ال َّظالِ ِمين

(موسى) از شهر با ترس و دیدهبانى بيرون رفت( ،درین حال) گفت « :ای پروردگار من ،مرا از قوم ستمگار نجات

ده» .

السبِي ِل
﴿ ﴾٢٢ول َّما تو َّجه تِ ْلقاء مدْين قال عس َٰى ربِّي اَن ي ْه ِدينِي سواء َّ

چون بسوی مَدیَن روی آورد ،گفت « :اميد است پروردگارم مرا به راه راست هدایت كند» .

س ي ْسقُون ووجد ِمن ُدو نِ ِه ُم ا ْمراَت ْينِ
﴿ ﴾٢٣ول َّما ورد ماء م ْدين وجد عل ْي ِه اُ َّم ًة ِّمن النَّا ِ
ت ُذود ِان ۛقال ما خ ْط ُب ُكما ۛ قالتا لا ن ْس ِقي حتَّ َٰى يُ ْص ِدر ال ِّرعاءُ ۛ و َابُونا ش ْي ٌخ ك ِبي ٌر

چون به آب مدین رسيد ،در آنجا دسته ای از مردم را دید كه (رمه های شانرا) آب ميدهند ،و به عقب آنها دو
زن را دید كه (رمۀ شانرا) پاسداری ميکنند .گفت « :مشکل شما چيست؟ » گفتند( « :رمۀ خود را) تا وقتى آب
نمى نوشانيم كه (دیگر) شبانان (رمه هایشان را) باز گردانند ،و پدر ما كهنسال است» .

﴿ ﴾٢٤فسق َٰى ل ُهما ثُ َّم تولَّ َٰى اِلى الظِّ ِّل فقال ر ِّب اِنِّي لِما اَنز ْلت اِل َّي ِم ْن خ ْي ٍر ف ِقي ٌر

او (رمۀ شانرا) برای شان آب داد .سپس به سایه ای روی آورد ،و گفت « :ای پروردگار من ،به چيزی از خير كه

به من فرود آری نيازمندم» .

﴿ ﴾٢٥فجاء ْت ُه ا ِ ْحدا ُهما ت ْم ِشي على ْاستِ ْحيا ٍء قال ْت ا ِ َّن اَبِي ي ْد ُعوك لِي ْجزِيك اَ ْجر ما سق ْيت
ص عل ْي ِه ا ْلقصص قال لا تخ ْف ۛ نج ْوت ِمن ا ْلق ْو ِم ال َّظال ِ ِمين
لنا ۛ فل َّما جاء ُه وق َّ

یکى از آن دو دوشيزه با (نهایت) حياء بسوی او باز گشت ،و گفت « :پدرم ترا ميخواهد تا در برابر آب دادن (رمۀ
ما) به تو مزد بدهد » .چون (موسى) به پيش پدر آن دوشيزگان آمد ،و قصۀ خود را به او بيان كرد( ،آن شخص)

گفت « :مترس( ،اكنون) از قوم ستمگار نجات یافته یى» .

ين
﴿ ﴾٢٦قال ْت ا ِ ْحدا ُهما يا اَب ِت ْاستاْ ِج ْر ُه ۛ ا ِ َّن خ ْير منِ ْاستاْج ْرت ا ْلقو ُِّي ا ْلاَ ِم ُ

یکى از آن دوشيزگان گفت « :ای پدر من ،او را استخدام كن ،براستى بهترین كسى را كه استخدام كنى آنست
كه قوی (و) امانتکار باشد» .

﴿ ﴾٢٧قال اِنِّي ُارِي ُد َا ْن ُا ِ
نكحك ا ِ ْحدى ا ْبنت َّي هات ْينِ عل َٰى اَن تاْ ُجر نِي ثمانِي ِحج ٍج ۛ ف ِا ْن
الصال ِ ِحين
اَتْم ْمت عشْ ًرا ف ِم ْن ِعن ِدك ۛ وما اُرِي ُد اَ ْن اَشُ َّق عل ْيك ۛ ست ِج ُدنِي اِن شاء اللَّ ُه ِمن َّ

گفت « :ميخواهم یکى ازین دو دختر خود را به تو به نکاح بدهم ،به (شرط) آنکه هشت سال خدمت مرا كنى .اما
اگر ده سال را بسر رسانى این (مهربانى است) از جانب تو .و من نميخواهم بر تو سخت گيرم ،انشاءالله مرا از
صالحان خواهى یافت» .

﴿ ﴾٢٨قال َٰذلِك ب ْينِي وب ْينك ۛ اَيَّما ا ْلاَجل ْينِ قض ْي ُت فلا ُعدْوان عل َّي ۛ واللَّ ُه عل َٰى ما نقُولُ
و ِكي ٌل

گفت « :اینست (قول و قرار) ميان من و تو .هر كدام ازین دو مدت را تکميل كنم ،مالمتى بر من نيست .و بر
آنچه ميگویم خدا گواه است» .

﴿ ﴾٢٩فل َّما قض َٰى ُموسى ا ْلاَجل وسار بِاَ ْهلِ ِه انس ِمن جان ِ ِب الطُّورِ نا ًرا قال لِاَ ْهلِ ِه ا ْم ُكثُوا اِنِّي
ان ْس ُت نا ًرا لَّعلِّي اتِي ُكم ِّم ْنها بِخب ٍر اَ ْو ج ْذو ٍة ِّمن النَّارِ لعلَّ ُك ْم ت ْصطلُون

چون موسى ميعاد را تکميل كرد ،و خانوادۀ خود را برد ،آتشى را در سمت كوه طور دید .به خانوادۀ خود گفت« :

درنگ كنيد ،بيگمان من آتشى دیدم ،شاید از آن به شما خبری بياورم ،یا پاره ای از (آن) آتش بياورم تا خود را
گرم كنيد» .

﴿ ﴾٣٠فل َّما اَتاها نُو ِدي ِمن ش ِاط ِئ ا ْلوا ِد ا ْلاَ ْيمنِ فِي ا ْل ُب ْقع ِة ا ْل ُمبارك ِة ِمن الشَّ جر ِة اَن يا ُموس َٰى ا ِنِّي
اَنا اللَّ ُه ر ُّب ا ْلعال ِمين
چون به آن (آتش) رسيد ،از كرانۀ راست وادی ،از درختى در سرزمين بابركت ،آوازی بلند شد كه « ای موسى،
حقا كه من خداوند ،پروردگار عالميان هستم» .

﴿ ﴾٣١واَ ْن َا ْلقِ عصاك ۛ فل َّما راها ت ْهت ُّز كاَنَّها جا ٌّن ولَّ َٰى ُم ْدبِ ًرا ول ْم ُيعق ِّْب ۛ يا ُموس َٰى اَ ْقبِ ْل ولا
تخ ْف ۛ اِنَّك ِمن ا ْلا ِمنِين

« و عصای خود را بيفگن » .چون آنرا دید كه حركت ميکند ،گویى ماری است ،روی گردانيد و به عقب باز ندید.
(گفتيم) « :ای موسى ،مترس ،روی بياور بيگمان تو از ایمنانى» .

اض ُم ْم اِل ْيك جناحك ِمن
﴿ْ ﴾٣٢اسلُ ْك يدك فِي ج ْيبِك تخْ ُر ْج ب ْيضاء ِم ْن غ ْي ِر ُسو ٍء و ْ
ال َّر ْه ِب ۛفذانِك بُ ْرهان ِان ِمن َّربِّك اِل َٰى فِ ْرع ْون وملئِ ِه ۛ اِنَّ ُه ْم كانُوا ق ْو ًما ف ِاس ِقين

دست خود را در گریبان خود درآر تا سفيد (یعنى درخشان) بيرون آید ،بدون (آنکه این سفيدی) از عيبى
(باشد) .و بازوی خود را به پهلوی خود بچسپان (كه) از ترس (ایمن شوی) .این دو معجزه ایست از طرف

پروردگار تو ،برای فرعون و بزرگان (دربار) او .بيگمان ایشان قومى فاسق بودند.

اف اَن ي ْق ُتلُ ِ
ون
﴿ ﴾٣٣قال ر ِّب اِنِّي قت ْل ُت ِم ْن ُه ْم ن ْف ًسا فاَخ ُ

(موسى) گفت « :ای پروردگارم ،بيگمان من كسى را از ایشان كشته ام ،ازین رو ميترسم كه ایشان مرا خواهند

كشت» .

اف اَن يُك ِّذبُ ِ
ون
﴿ ﴾٣٤واَ ِخي ها ُرو ُن ُهو اَ ْفص ُح ِمنِّي لِسانًا فاَ ْر ِس ْل ُه م ِعي رِ ْد ًءا يُص ِّدقُنِي ۛ اِنِّي اَخ ُ
و برادر من ،هارون ،او در زبان از من فصيحتر است .پس او را با من بحيث مددگاری بفرست ،تا مرا تصدیق
نماید( ،كه) مى ترسم آنها مرا تکذیب كنند.

﴿ ﴾٣٥قال سنشُ ُّد ع ُضدك بِاَ ِخيك ون ْجع ُل ل ُكما ُس ْلطا ًنا فلا ي ِصلُون اِل ْي ُكما ۛ بِاياتِنا اَن ُتما ومنِ
اتَّبع ُكما ا ْلغالِ ُبون

(خداوند) گفت « :ما یقيناً بازوی ترا به (وسيلۀ) برادرت محکم ميسازیم ،و برای (هر دوی) شما سلطه ميدهيم
كه (دشمنان) به شما دست نمى یابند ،و بوسيلۀ (این) معجزه های ما ،شما و پيروان شما غالبيد» .

﴿ ﴾٣٦فل َّما جاء ُهم ُّموس َٰى بِاياتِنا ب ِّين ٍ
ات قالُوا ما َٰهذا اِلَّا ِس ْح ٌر ُّم ْفت ًرى وما س ِم ْعنا بِ َٰهذا فِي اباُِنا
ا ْلا َ َّو لِين

چون موسى معجزه های روشن ما را به ایشان آورد ،گفتند « :این جز جادویى افتراء شده ای نيست ،و ما چنين

چيزهایى از نسلهای پيشين خود نشنيده ایم» .

﴿ ﴾٣٧وقال ُموس َٰى ربِّي اَ ْعل ُم بِمن جاء بِا ْل ُهدىَٰ ِم ْن ِعن ِد ِه ومن ت ُكو ُن ل ُه عاقِب ُة الدَّارِ ۛ اِنَّ ُه لا
يُ ْفلِ ُح ال َّظالِ ُمون

موسى گفت « :پروردگارم به (حال) كسيکه هدایتى را از جانب خدا آورده و (نيز به حال كسيکه) سرای آخرت از
آنِ اوست داناتر مى باشد .حقيقت اینست كه ستمگاران (هرگز) رستگار نمى شوند» .

﴿ ﴾٣٨وقال فِ ْرع ْو ُن يا اَيُّها ا ْلملاُ ما علِ ْم ُت ل ُكم ِّم ْن اِل َٰ ٍه غ ْيرِي فاَ ْوقِ ْد لِي يا هاما ُن على الطِّينِ
اجعل لِّي ص ْر ًحا لَّعلِّي اَطَّلِ ُع اِل َٰى اِل َٰ ِه ُموس َٰى و اِنِّي لاَظُنُّ ُه ِمن ا ْلكا ِذبِين
ف ْ

فرعون گفت « :ای بزرگان (دربار) ،برای شما جز خود خدای دیگری سراغ ندارم .و (تو) ای هامان ،برایم بر كورۀ
خشت پزی آتشى بيفروز ،و برایم قصری بساز تا باشد كه به خدای موسى سری بکشم .و من او را واقعاً از
دروغگویان مى پندارم» .

ض بِغ ْي ِر ا ْلح ِّق وظنُّوا اَنَّ ُه ْم اِل ْينا لا يُ ْرج ُعون
﴿ ﴾٣٩و ْاست ْكبر ُهو و ُج ُنو ُد ُه فِي ا ْلاَ ْر ِ

و (به این ترتيب) فرعون و لشکریانش در زمين به ناحق تکبر ورزیدند ،و پنداشتند كه ایشان به سوی ما

بازگشتانده نميشوند.

﴿ ﴾٤٠فاَخ ْذنا ُه و ُج ُنود ُه فنب ْذنا ُه ْم فِي ا ْلي ِّم ۛ فان ُظ ْر ك ْيف كان عاقِب ُة ال َّظالِ ِمين

كه (درین حال) او و لشکریانش را گرفتار ساختيم ،و آنها را به دریا انداختيم .نگاه كن كه عاقبت ستمگاران

چگونه شد!

﴿ ﴾٤١وجع ْلنا ُه ْم اَُِ َّم ًة ي ْد ُعون اِلى النَّارِ ۛ وي ْوم ا ْل ِقيام ِة لا يُنص ُرون

و ایشان را پيشوایانى گردانيدیم كه (مردم را) به آتش ميخوانند ،و در روز قيامت ایشان مدد كرده نميشوند.

﴿ ﴾٤٢واَتْب ْعنا ُه ْم فِي َٰه ِذ ِه ال ُّدنْيا ل ْعن ًة ۛ وي ْوم ا ْل ِقيام ِة ُهم ِّمن ا ْلم ْق ُب ِ
وحين
درین دنيا از پى ایشان لعنت فرستادیم ،و در روز قيامت ایشان از زشترویان اند.

س و ُهدًى ور ْحم ًة
﴿ ﴾٤٣ولق ْد ات ْينا ُموسى ا ْل ِكتاب ِمن ب ْع ِد ما اَ ْهل ْكنا ا ْل ُق ُرون ا ْلاُول َٰى بصاُِر لِل َّنا ِ
لَّعلَّ ُه ْم يتذ َّك ُرون

بعد ازینکه نسل های نخستين را هالک گردانيدیم ،به موسى كتاب را (بحيث) بصيرتى ،هدایتى و رحمتى برای
مردم دادیم ،تا باشد كه ایشان پند پذیرند.

﴿ ﴾٤٤وما كُنت بِجان ِ ِب ا ْلغ ْر بِ ِّي ا ِ ْذ قض ْينا اِل َٰى ُموسى ا ْلاَ ْمر وما كُنت ِمن الشَّ ا ِه ِدين

تو به جانب غربى نبودی ،هنگاميکه به سوی موسى امر (پيامبری) را رساندیم ،و نه (هم) از گواهان (آن رویداد)

بودی.

﴿ ﴾٤٥ول َٰ ِكنَّا اَنشاْنا قُ ُرو ًنا فتطاول عل ْي ِه ُم ا ْل ُع ُم ُر ۛ وما كُنت ثا ِو ًيا فِي اَ ْه ِل م ْدين ت ْتلُو عل ْي ِه ْم اياتِنا
ول َٰ ِكنَّا ُكنَّا ُم ْر ِسلِين

مگر ما (از آن به بعد) نسلهایى را آفریدیم ،بر ایشان دوره های پياپى گذشت .در (ميان) اهل مدین (هم) نبودی

كه آیات ما را بر ایشان ميخواندی .مگر ما فرستندۀ (پيامبرانى) بودیم.

﴿ ﴾٤٦وما كُنت بِجان ِ ِب ال ُّطورِ ا ِ ْذ ناد ْينا ول َٰ ِكن َّر ْحم ًة ِّمن َّربِّك لِ ُتن ِذر ق ْو ًما َّما اَتا ُهم ِّمن نَّ ِذي ٍر ِّمن
ق ْبلِك لعلَّ ُه ْم يتذ َّك ُرون

و (نيز) به گوشۀ كوه طور نبودی ،هنگاميکه ما ندا دردادیم .مگر (این وحى) رحمتى است از جانب پروردگار تو،
تا همان قومى را بيم بدهى كه برایشان بيم دهنده ای پيش از تو نيامده بود ،تا باشد كه ایشان پند گيرند.

﴿ ﴾٤٧ول ْولا اَن تُ ِصيب ُهم ُّم ِصيب ٌة بِما قدَّم ْت اَ ْي ِدي ِه ْم في ُقولُوا ربَّنا ل ْولا اَ ْرس ْلت اِل ْينا ر ُسو ًلا فنتَّبِع اياتِك
ون ُكون ِمن ا ْل ُم ْؤ ِمنِين
اگر این نمى بود كه چون به ایشان نظر به اعمالى كه دستهای شان از پيش فرستاده مجازاتى داده ميشد،

ميگفتند « :پروردگار ما ،چرا بسوی ما پيامبری نفرستادی؟ تا آیات ترا پيروی ميکردیم و از مؤمنان ميبودیم» .

﴿ ﴾٤٨فل َّما جاء ُه ُم ا ْلح ُّق ِم ْن ِعن ِدنا قالُوا ل ْولا اُو تِي ِم ْثل ما اُو تِي ُموس َٰى ۛ اَول ْم ي ْك ُف ُروا بِما اُو تِي
ُموس َٰى ِمن ق ْب ُل ۛ قالُوا ِس ْحر ِان تظاهرا وقالُوا اِنَّا بِ ُك ٍّل كافِ ُرون

پس چون سخن حق از جانب ما برای شان رسيد ،گفتند « :چرا به او آیاتى داده نشد همانند آنچه به موسى داده

شد؟ » آیا به آنچه پيش ازین به موسى داده شد كافر نشدند؟ گفتند « :دو سحر است ،پشتيبان یکدیگر! » و
گفتند « :بيگمان ما هر كدام آنرا رد مى كنيم» .

﴿ ﴾٤٩قُ ْل فاْتُوا بِ ِكت ٍ
اب ِّم ْن ِعن ِد اللَّ ِه ُهو اَ ْهدىَٰ ِم ْن ُهما اَتَّبِ ْع ُه اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين

بگو « :پس كتابى از نزد خداوند بياورید كه آن رهنماتر از این دو باشد تا آنرا پيروی كنم ،اگر شما صادق
هستيد».

﴿ ﴾٥٠ف ِان لَّ ْم ي ْست ِجي ُبوا لك فا ْعل ْم اَنَّما يتَّبِ ُعون اَ ْهواء ُه ْم ۛ وم ْن اَض ُّل ِم َّمنِ اتَّبع هوا ُه بِغ ْي ِر ُهدًى
ِّمن اللَّ ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه لا ي ْه ِدي ا ْلق ْوم ال َّظالِ ِمين
اگر ایشان درخواست ترا اجابت نميکنند ،پس بدان كه ایشان هوای (نفس) خویشرا پيروی ميکنند .و كيست

گمراهتر از كسى كه هوای (نفس) خود را بدون (در نظر گرفتن) رهنمایى خدا پيروی كند؟ حقا كه خداوند مردم
ستمگار را هدایت نميکند.

﴿ ﴾٥١ولق ْد و َّص ْلنا ل ُه ُم ا ْلق ْول لعلَّ ُه ْم يتذ َّك ُرون

و بيگمان كالم خویش را برای شان پى در پى فرستادیم ،تا باشد كه پند بگيرند.

﴿ ﴾٥٢الَّ ِذين ات ْينا ُه ُم ا ْل ِكتاب ِمن ق ْبلِ ِه ُهم بِ ِه يُ ْؤ ِم ُنون

آنانيکه برای شان كتاب را پيش ازین دادیم ،ایشان به آن ایمان دارند.

﴿ ﴾٥٣و اِذا ُي ْتل َٰى عل ْي ِه ْم قالُوا امنَّا بِ ِه اِنَّ ُه ا ْلح ُّق ِمن َّربِّنا اِنَّا ُك َّنا ِمن ق ْبلِ ِه ُم ْسلِ ِمين

و وقتيکه (قرآن) به ایشان خوانده ميشود ،ميگویند « :به آن ایمان داریم ،واقعاً این حق است از جانب پروردگار
ما ،یقيناً ما پيش ازین (نيز) مسلمان بودیم» .

َٰ
الس ِّيئة و ِم َّما رز ْقنا ُه ْم يُن ِفقُون
﴿ ﴾٥٤اُولئِك يُ ْؤت ْون اَ ْجر ُهم َّم َّرت ْينِ بِما صب ُروا ويدْرءُون بِا ْلحسن ِة َّ

ایشان پاداش خود را دو بار درخواهند یافت ،به سبب آنکه شکيبایى ورزیدند ،با نيکویى بدی را دفع ميکنند ،و از
آنچه به ایشان روزی داده ایم خرج مى كنند.

﴿ ﴾٥٥و اِذا س ِم ُعوا اللَّغْو اَ ْعر ُضوا ع ْن ُه وقالُوا لنا اَ ْعمالُنا ول ُك ْم اَ ْعمالُ ُك ْم سلا ٌم عل ْي ُك ْم لا ن ْبت ِغي
ا ْلجا ِهلِين

و چون سخن بيهوده ای را بشنوند ،از آن خود را بکنار ميکشند ،و ميگویند « :برای ماست اعمال ما و برای

شماست اعمال شما ،سالم بر شما ،ما آرزوی (پيوستن به صحبت) جاهالن را نداریم» .

﴿ ﴾٥٦اِنَّك لا ت ْه ِدي م ْن اَ ْحب ْبت ول َٰ ِك َّن اللَّه ي ْه ِدي من يشاءُ ۛ و ُهو اَ ْعل ُم بِا ْل ُم ْهت ِدين

واقعاً تو نميتوانى هر كسى را كه دوست داری رهياب گردانى ،و ليکن خداوند هر كسى را كه بخواهد رهياب مى

سازد .و او به حال راه یافتگان داناتر است.

﴿ ﴾٥٧وقالُوا اِن نَّتَّبِ ِع ا ْل ُهدىَٰ معك نُتخ َّط ْف ِم ْن اَ ْر ِضنا ۛ اَول ْم نُم ِّكن لَّ ُه ْم حر ًما ا ِم ًنا يُ ْجب َٰى اِل ْي ِه
ات ُك ِّل ش ْي ٍء ِّر ْزقًا ِّمن لَّ ُدنَّا ول َٰ ِك َّن اَكْثر ُه ْم لا ي ْعل ُمون
ثمر ُ

و گفتند « :اگر با تو هدایت را پيروی كنيم ،ازین سرزمين خود ربوده ميشویم » .آیا ایشان را در حرمى مأمون
جایگزین نگردانيدیم كه به آن هر حاصل و هر ميوهای آورده ميشود؟ روزیى از جانب ما .اما اكثر ایشان نميدانند.

﴿ ﴾٥٨وك ْم اَ ْهل ْكنا ِمن ق ْري ٍة ب ِطر ْت م ِعيشتها ۛ فتِ ْلك مسا ِك ُن ُه ْم ل ْم تُ ْسكن ِّمن ب ْع ِد ِه ْم اِلَّا
قلِي ًلا ۛ و ُكنَّا ن ْح ُن ا ْلوارِ ثِين

ای بسا سرزمين ها را كه چون در (امور) معيشت خویش زیادهروی كردند هالک گردانيدیم .این است منازل

شان كه بعد از ایشان هرگز كسى به آن نشيمن نگرفت ،جز محدودی (از مردم یا جز در اندكى از زمان) .و ما
هستيم (كه) وارث (آن سرزمينها ایم).

﴿ ﴾٥٩وما كان ربُّك ُم ْهلِك ا ْلقُرىَٰ ح َّت َٰى ي ْبعث فِي اُ ِّمها ر ُسو ًلا ي ْتلُو عل ْي ِه ْم اياتِنا ۛ وما ُك َّنا
ُم ْهلِ ِكي ا ْلقُرىَٰ ا ِ َّلا واَ ْهلُها ظالِ ُمون

و پروردگار تو ویران كنندۀ هيچ سرزمينى نبوده است تا در مركز آن پيامبری را (نه) فرستاده كه آیات ما را بر
ایشان بخواند .و ما هرگز سرزمين ها را ویران نمى كنيم مگر در حاليکه اهل آنها ستمگار باشند.

﴿ ﴾٦٠وما اُو تِي ُتم ِّمن ش ْي ٍء فمتا ُع ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا وزِينتُها ۛ وما ِعند اللَّ ِه خ ْي ٌر واَ ْبق َٰى ۛ اَفلا ت ْع ِقلُون
چيزیکه به شما داده شده همانا (برخورداری) از وسایل محدود زندگى دنيا و آرایش آنست .و آنچه در نزد خدا

است بهتر و پاینده تر است .آیا نمى فهميد؟!

﴿ ﴾٦١اَفمن وع ْدنا ُه و ْعدًا حس ًنا ف ُهو لاقِي ِه كمن َّم َّت ْعنا ُه متاع ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا ثُ َّم ُهو ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ِمن
ا ْل ُم ْحضرِين

آیا كسيکه به او وعدۀ نيکى وعده كردیم ،و او از آن بهره اندوز شد ،مانند كسى است كه او را از متاع زندگى دنيا

بهره مند ساختيم و سپس او در روز قيامت از احضار شدگان است؟

﴿ ﴾٦٢وي ْوم ُينا ِدي ِه ْم فيقُولُ اَ ْين شُ ركاُِي الَّ ِذين كُن ُت ْم ت ْز ُع ُمون

و روزیکه (خداوند) ایشان را صدا كند و بگوید « :كجاست شریکان من آنانيکه شما مى پنداشتيد؟! »

﴿ ﴾٦٣قال الَّ ِذين ح َّق عل ْي ِه ُم ا ْلق ْولُ ربَّنا َٰه ُؤلا ِء الَّ ِذين اَ ْغو ْينا اَ ْغو ْينا ُه ْم كما غو ْينا ۛ تب َّراْنا اِل ْيك ۛما
كانُوا اِيَّانا ي ْع ُبدُون
(درین حال) آنهایيکه جرم شان (بحيث گمراهگر) به اثبات ميرسد ،ميگویند « :ای پروردگار ما ،اینهایند كه ما

(ایشانرا) گمراه كردیم .ایشانرا گمراه كردیم طوریکه خود ما گمراه شدیم .اكنون به (حضور) تو (از كردۀ خویش)
بيزاری ميجویيم ،ایشان ما را پرستش نميکردند» .

﴿ ﴾٦٤وقِيل ا ْد ُعوا شُ ركاء ُك ْم فدع ْو ُه ْم فل ْم ي ْست ِجي ُبوا ل ُه ْم وراَ ُوا ا ْلعذاب ۛ ل ْو اَنَّ ُه ْم كانُوا ي ْهتدُون

(به این مشركان) گفته ميشود « :شریکان خود را بخوانيد (تا شما را از عذاب نجات دهند) » .ایشان را ميخوانند،
ولى (آن شریکان) به ایشان جواب نميدهند( .مشركان) عذاب را مى بينند (و آرزو ميکنند) [كه] ای كاش ایشان

رهياب ميشدند.

﴿ ﴾٦٥وي ْوم يُنا ِدي ِه ْم فيقُولُ ماذا اَج ْب ُت ُم ا ْل ُم ْرسلِين

و روزی (را به یاد آرید) كه (خداوند) بر ایشان صدا كرده مى گوید « :پيامبران را چه جواب داده بودید؟ »

﴿ ﴾٦٦فع ِمي ْت عل ْي ِه ُم ا ْلاَنبا ُء ي ْومئِ ٍذ ف ُه ْم لا يتساءلُون

درین حال همه موضوعات نزدشان مبهم مى ماند ،و گفت و شنيد نمى كنند.

﴿ ﴾٦٧فاَ َّما من تاب وامن وع ِمل صالِ ًحا فعس َٰى اَن ي ُكون ِمن ا ْل ُم ْفلِ ِحين

اما كسى كه توبه كرد ،ایمان آورد و نيکوكاری ورزید ،پس اميد است كه از زمرۀ رستگاران باشد.

﴿ ﴾٦٨وربُّك يخْ لُ ُق ما يشا ُء ويخْ تا ُر ۛ ما كان ل ُه ُم ا ْل ِخير ُة ۛ ُس ْبحان اللَّ ِه وتعال َٰى ع َّما ُيشْ ِركُون
و پروردگار تو ،هر چه را بخواهد مى آفریند و (هركه را خواهد) برميگزیند ،حق انتخاب (در زمينه) به ایشان

سپرده نشده است .منزه است خدا ،و برتر است از آنچه به او شریک مى آورند.

﴿ ﴾٦٩وربُّك ي ْعل ُم ما تُ ِك ُّن ُصدُو ُر ُه ْم وما ُي ْعلِ ُنون

و پروردگار تو چيزهایى را كه سينۀ شان پوشيده نگهميدارد و آنچه را آشکار ميسازند (همه را) ميداند.

﴿ ﴾٧٠و ُهو اللَّ ُه لا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو ۛ ل ُه ا ْلح ْم ُد فِي ا ْلاُول َٰى وا ْلا ِخر ِة ۛ ول ُه ا ْل ُح ْك ُم و اِل ْي ِه تُ ْرج ُعون

و اوست خدا ،معبودی جز او نيست .در اول و در آخر ،ستایش از آنِ اوست .و فرمانروایى از آن اوست ،و به او

بازگردانيده مى شوید.

﴿ ﴾٧١قُ ْل اَراَ ْي ُت ْم اِن جعل اللَّ ُه عل ْي ُك ُم اللَّ ْيل س ْرمدًا اِل َٰى ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة م ْن اِل َٰ ٌه غ ْي ُر اللَّ ِه ياْتِي ُكم
بِ ِضيا ٍء ۛ اَفلا ت ْسم ُعون

بگو « :چه ميگویيد اگر خدا شب را تا روز قيامت بر شما دایمى گرداند؟! كيست صاحب اختيار جز خدا كه به
شما روشنى بياورد؟ آیا نمى شنوید؟ »

﴿ ﴾٧٢قُ ْل اَراَ ْي ُت ْم اِن جعل اللَّ ُه عل ْي ُك ُم النَّهار س ْرمدًا اِل َٰى ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة م ْن اِل َٰ ٌه غ ْي ُر اللَّ ِه ياْتِي ُكم بِل ْي ٍل
ت ْس ُك ُنون فِي ِه ۛ اَفلا تُ ْب ِص ُرون

بگو « :چه ميگویيد اگر خداوند تا روز قيامت روز را بر شما دایمى گرداند؟! كيست صاحب اختيار جز خدا كه به
شما شب را بياورد كه در آن آرام گيرید؟ آیا نمى بينيد؟ »

﴿ ﴾٧٣و ِمن َّر ْحمتِ ِه جعل ل ُك ُم اللَّ ْيل وال َّنهار لِت ْس ُك ُنوا فِي ِه و لِت ْبت ُغوا ِمن ف ْضلِ ِه ولعلَّ ُك ْم تشْ ُك ُرون

و از رحمت خویش برای شما شب و روز را ساخت ،تا شما (در شب) آرام گيرید و تا (در روز) از فضل او بجویيد،

و تا باشد كه شما سپاسگزار شوید.

﴿ ﴾٧٤وي ْوم يُنا ِدي ِه ْم فيقُولُ اَ ْين شُ ركاُِي الَّ ِذين كُن ُت ْم ت ْز ُع ُمون

و روزی كه خداوند ایشانرا صدا كند ،و بگوید « :كجایند آنهایى كه (ایشانرا) شریکان من مى پنداشتيد؟ »

﴿ ﴾٧٥ونز ْعنا ِمن ُك ِّل اُ َّم ٍة ش ِهيدًا ف ُق ْلنا هاتُوا ُب ْرهان ُك ْم فعلِ ُموا اَ َّن ا ْلح َّق لِلَّ ِه وض َّل ع ْن ُهم َّما كانُوا
ي ْفت ُرون

و از (ميان) هر گروهى ،گواهى را بيرون مى آوریم ،و ميگویيم « :دليل خود را بياورید! » درین حال واقعاً

درخواهند یافت كه حق تنها از آن خداست ،و آنچه را افتراء كرده بودند از ایشان گم ميشود (یعنى ایشان را در
خالء ميگذارد).

﴿ ﴾٧٦ا ِ َّن قا ُرون كان ِمن ق ْو ِم ُموس َٰى فبغ َٰى عل ْي ِه ْم ۛ وات ْينا ُه ِمن ا ْل ُك ُنوزِ ما ا ِ َّن مفاتِح ُه لت ُنوءُ
بِا ْل ُع ْصب ِة اُولِي ا ْل ُق َّو ِة ا ِ ْذ قال ل ُه ق ْو ُم ُه لا ت ْفر ْح ۛ ا ِ َّن اللَّه لا ُي ِح ُّب ا ْلفر ِِحين

بيگمان قارون از قوم موسى بود ،پس بر ایشان سركشى كرد ،و آنقدر از گنج ها به او داده بودیم كه حتى (حمل)

كليدهای آن بر جماعتى از مردان نيرومند گرانى ميکرد .چون قومش به او گفتند « :ناشکری مکن ،خداوند
ناسپاسان را دوست ندارد» .

﴿ ﴾٧٧وا ْبت ِغ فِيما اتاك اللَّ ُه الدَّار ا ْلا ِخرة ۛ ولا تنس ن ِصيبك ِمن ال ُّدنْيا ۛ واَ ْح ِسن كما اَ ْحسن اللَّ ُه
ض ۛ ا ِ َّن اللَّه لا يُ ِح ُّب ا ْل ُم ْف ِس ِدين
اِل ْيك ۛ ولا ت ْب ِغ ا ْلفساد فِي ا ْلاَ ْر ِ
و با آنچه خداوند به تو داده است ،سرای آخرت را بجو .و (در عين حال) بهره خود را از دنيا (نيز) فراموش مکن.

و نيکوكاری كن ،چنانکه خداوند به تو نيکویى كرده است .و در زمين فتنه انگيزی منما ،بيگمان خداوند مفسدان
را دوست ندارد.

﴿ ﴾٧٨قال اِنَّما اُو تِي ُت ُه عل َٰى ِع ْل ٍم ِعن ِدي ۛ اَول ْم ي ْعل ْم اَ َّن اللَّه ق ْد اَ ْهلك ِمن ق ْبلِ ِه ِمن ا ْل ُق ُر ِ
ون م ْن ُهو
اَش ُّد ِم ْن ُه قُ َّو ًة واَكْث ُر ج ْم ًعا ۛ ولا ُي ْساَلُ عن ُذنُو بِ ِه ُم ا ْل ُم ْج ِر ُمون
گفت « :این دارایى به من از (سبب) علمى كه دارم داده شده است » .آیا ندانست كه خداوند پيش از او نسل

هایى را كه (هم) نيروی بيشتری داشتند و (هم) دارایى بيشتری هالک گردانيد؟ اما از گناهان خود گنهکاران
(فوراً) سوال نميشوند.

﴿ ﴾٧٩فخرج عل َٰى ق ْو ِم ِه فِي زِينتِ ِه ۛ قال الَّ ِذين ُيرِيدُون ا ْلحياة ال ُّدنْيا يا ل ْيت لنا ِم ْثل ما اُو تِي قا ُرو ُن
اِنَّ ُه ل ُذو ح ٍّظ ع ِظي ٍم
او در ميان قومش در (لباسى) آراسته بيرون شد .آنانيکه زندگى این دنيا را مى جستند ،گفتند « :ایکاش به ما

هم مثل آنچه به قارون داده شده داده ميشد ،بيگمان او صاحب بهرۀ بزرگ مى باشد» .

اب اللَّ ِه خ ْي ٌر لِّم ْن امن وع ِمل صالِ ًحا ولا يُلقَّاها ا ِ َّلا
﴿ ﴾٨٠وقال الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِع ْلم و ْيل ُك ْم ثو ُ
الصابِ ُرون
َّ

اما كسانى كه به ایشان علم داده شده بود ،گفتند « :وای بر شما ،ثوابِ (ارزانى شده از جانب) خدا برای كسانيکه
ایمان دارند و اعمال صالحى انجام ميدهند بهتر است ،و با این (ثواب) بر نمى خورند مگر شکيبایان» .

نص ُرون ُه ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه وما كان ِمن
﴿ ﴾٨١فخس ْفنا بِ ِه و بِدارِ ِه ا ْلاَ ْرض فما كان ل ُه ِمن فِئ ٍة ي ُ
ا ْل ُمنت ِصرِين

پس خود او و سرای او را به زمين فرو بردیم ،و برای او دسته ای نبود كه او را مدد كند( ،و) از (خشم) خدا
(نجات دهد) .و او از پيروزمندان نبود.

س يقُولُون و ْيكاَ َّن اللَّه ي ْب ُس ُط ال ِّر ْزق لِمن يشاءُ ِم ْن ِعبا ِد ِه
﴿ ﴾٨٢واَ ْصبح الَّ ِذين تمنَّ ْوا مكان ُه بِا ْلاَ ْم ِ
وي ْق ِد ُر ۛ ل ْولا اَن َّم َّن اللَّ ُه عل ْينا لخسف بِنا ۛ و ْيكاَنَّ ُه لا ُي ْفلِ ُح ا ْلكافِ ُرون

و كسانيکه منزلت او را دیروز آرزو ميکردند ،گفتند « :شگفتا ،خداوند برای هركه از بندگان خود كه بخواهد
روزی را ميگشاید و تنگ ميسازد! اگر خدا بر ما احسان نمى كرد ،ميتوانست ما را هم (در زمين) فرو برد .شگفتا
كه كافران رستگار نميشوند! »

ض ولا فسا ًدا ۛ وا ْلعاقِب ُة لِ ْل ُمتَّ ِقين
﴿ ﴾٨٣تِ ْلك الدَّا ُر ا ْلا ِخر ُة ن ْجعلُها لِلَّ ِذين لا يُرِيدُون ُعلُ ًّوا فِي ا ْلاَ ْر ِ
آن سرای آخرت را برای آنانى ميگردانيم كه در زمين ارادۀ سركشى و فساد ندارند ،و عاقبت (نيکو) از آن

پرهيزگاران است.

الس ِّيئ ِ
ات اِلَّا
الس ِّيئ ِة فلا ُي ْجزى الَّ ِذين ع ِملُوا َّ
﴿ ﴾٨٤من جاء بِا ْلحسن ِة فل ُه خ ْي ٌر ِّم ْنها ۛ ومن جاء بِ َّ
ما كانُوا ي ْعملُون

هركه نيکى كند ،پس برای او (مزدی) بهتر از آن پرداخته مى شود .و هركه بدی كند ،پس بدكاران جزاء داده
نميشوند مگر مطابق به آنچه ميکردند.

﴿ ﴾٨٥ا ِ َّن الَّ ِذي فرض عل ْيك ا ْل ُق ْران لرا ُّدك اِل َٰى معا ٍد ۛ قُل َّربِّي اَ ْعل ُم من جاء بِا ْل ُهدىَٰ وم ْن ُهو
فِي ضل ٍ
ال ُّمبِينٍ

همانا آنکه قرآن را بر تو فرض گردانيد ،یقيناً ترا به همان جای بازگشت تو باز ميگرداند .بگو « :پروردگار من بهتر

ميداند چه كس رهنمایى را آورده است و چه كسى در گمراهى آشکار است» .

اب ا ِ َّلا ر ْحم ًة ِّمن َّربِّك ۛ فلا ت ُكون َّن ظ ِهي ًرا لِّ ْلكافِرِين
﴿ ﴾٨٦وما كُنت ت ْر ُجو اَن يُ ْلق َٰى اِل ْيك ا ْل ِكت ُ
و توقع نداشتى كه كتاب به تو فرود آورده ميشود( .این كار) نبود جز رحمتى از جانب پروردگار تو .پس هرگز

پشتيبان كافران مشو.

﴿ ﴾٨٧ولا ي ُص ُّدنَّك ع ْن اي ِ
ات اللَّ ِه ب ْعد ا ِ ْذ اُنزِل ْت اِل ْيك ۛ وا ْد ُع اِل َٰى ربِّك ۛ ولا ت ُكون َّن ِمن
ا ْل ُمشْ ِر ِكين

و (هيچ چيزی) ترا از (ابالغ) آیات خدا باز ندارد ،بعد از آنکه به تو نازل شده است( .مردم را) به سوی پروردگارت

بخوان ،و (هرگز) از مشركان مباش.

﴿ ﴾٨٨ولا ت ْد ُع مع اللَّ ِه اِل َٰ ًها اخر ۛ لا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو ۛ ُك ُّل ش ْي ٍء هالِكٌ ا ِ َّلا و ْجه ُه ۛ ل ُه ا ْل ُح ْك ُم و اِل ْي ِه
تُ ْرج ُعون

و با خدا معبودی دیگر را در نيایش (شریک) مگردان .جز او معبودی نيست .هر چيز هالک شدنى است ،مگر

ذات او .حکم از آن اوست .و بسوی او باز گردانيده ميشوید.
==================================================================

( )۲۹سوره العنکبوت:
این سوره مکى و دارای ( )۶۹آیه است و چون در آن خداوند بت پرستان را به عنکبوتى تشبيه كرده است
كه برای خود خانه سست و بى بنياد بنا مى كنند ،از این جهت به عنکبوت نامگذاری شد.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١الم
ا.ل.م.

اس اَن ُي ْتر ُكوا اَن ي ُقولُوا ام َّنا و ُه ْم لا ُي ْفت ُنون
﴿ ﴾٢اَح ِسب ال َّن ُ

آیا مردم پنداشتند كه همينکه بگویند « ما ایمان داریم » ،گذاشته ميشوند و ایشان آزمایش كرده نميشوند؟

﴿ ﴾٣ولق ْد فتنَّا الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم ۛ فلي ْعلم َّن اللَّ ُه الَّ ِذين صدقُوا ولي ْعلم َّن ا ْلكا ِذبِين

بيگمان كسانى را كه پيش از ایشان زندگى ميکردند (نيز) آزمایش كردیم ،تا خدا صادقان را متمایز گرداند و

كاذبان را مشخص سازد.

الس ِّيئ ِ
ات اَن ي ْسبِقُونا ۛ ساء ما ي ْح ُك ُمون
﴿ ﴾٤اَ ْم ح ِسب الَّ ِذين ي ْعملُون َّ

آیا آنانيکه مرتکب اعمال ناشایسته ميشوند گمان ميکنند كه بر ما پيشدستى خواهند كرد؟ بد است قضاوتى كه

ميکنند.

الس ِمي ُع ا ْلعلِي ُم
﴿ ﴾٥من كان ي ْر ُجو لِقاء اللَّ ِه ف ِا َّن اَجل اللَّ ِه لا ٍت ۛ و ُهو َّ

آنکه اميدوار دیدار خداوند است ،بيگمان ميعاد (یعنى دیدار) خدا آمدنى است .و او شنوا (و) دانا است.

﴿ ﴾٦ومن جاهد ف ِانَّما ُيجا ِه ُد لِن ْف ِس ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه لغنِ ٌّي عنِ ا ْلعال ِمين

كسيکه جهاد كند ،واقعاً برای خود جهاد ميکند .حقا كه خداوند از همه جهانيان بى نياز است.

الصالِح ِ
ات ل ُنكفِّر َّن ع ْن ُه ْم س ِّيئاتِ ِه ْم ولن ْجزِي َّن ُه ْم اَ ْحسن الَّ ِذي كانُوا ي ْعملُون
﴿ ﴾٧والَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ
و آنانيکه ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند ،بدی های شانرا از ایشان ميزدایيم ،و بيگمان ایشانرا به

نيکوترین اعمال شان پاداش دهيم.

﴿ ﴾٨وو َّص ْينا ا ْل ِانسان بِوالِد ْي ِه ُح ْس ًنا ۛ و اِن جاهداك ل ِ ُتشْ رِك بِي ما ل ْيس لك بِ ِه ِع ْل ٌم فلا
تُ ِط ْع ُهما ۛ اِل َّي م ْر ِج ُع ُك ْم فاُن ِّب ُئ ُكم بِما كُن ُت ْم ت ْعملُون

و انسان را به نيکى به پدر و مادرش سفارش كردیم .اگر سعى كنند (تا ترا مجبور سازند) كه با (پرستش) من
چيزی را شریک سازی كه به آن علم نداری ،پس ایشانرا اطاعت مکن .بازگشت شما بسوی منست ،و (در آنجا)
من شما را به حقيقت اعمالى كه انجام ميدادید آگاه ميسازم.

الصالِح ِ
الصالِ ِحين
ات لنُد ِْخلنَّ ُه ْم فِي َّ
﴿ ﴾٩والَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ

و آنانيکه ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند ،بيگمان ایشان را در زمرۀ صالحان درمىآریم.

س كعذ ِ
اب اللَّ ِه ولئِن جاء
س من يقُولُ امنَّا بِاللَّ ِه ف ِاذا اُو ِذي فِي اللَّ ِه جعل فِ ْتنة النَّا ِ
﴿ ﴾١٠و ِمن النَّا ِ
ن ْص ٌر ِّمن َّربِّك ليقُولُ َّن اِنَّا ُك َّنا مع ُك ْم ۛ اَول ْيس اللَّ ُه بِاَ ْعلم بِما فِي ُصدُورِ ا ْلعال ِمين
از مردم كسى هست كه ميگوید « :به خداوند ایمان آوردیم » .اما چون در راه خدا به او اذیتى رسد ،آنچه را از

مردم متحمل ميشود مانند عذاب خدا مى پندارد .و اگر (به تو) از جانب پروردگارت مددی رسد ،ميگویند « :ما
واقعاً با شما بودیم » .آیا خداوند با آنچه در دلهای جهانيان است داناتر نيست؟

﴿ ﴾١١ولي ْعلم َّن اللَّ ُه الَّ ِذين ام ُنوا ولي ْعلم َّن ا ْل ُمنافِ ِقين

و خداوند كسانى را كه ایمان آورده اند خوب ميشناسد ،و (نيز) منافقان را خوب ميشناسد.

﴿ ﴾١٢وقال الَّ ِذين كف ُروا لِلَّ ِذين ام ُنوا اتَّبِ ُعوا سبِيلنا و ْلن ْح ِم ْل خطايا ُك ْم وما ُهم بِح ِاملِين ِم ْن
خطايا ُهم ِّمن ش ْي ٍء ۛ اِنَّ ُه ْم لكا ِذبُون

كافران به مسلمانان گفتند « :راه ما را پيروی كنيد ،ما بار گناه شما را به گردن ميگيریم » .در حاليکه ایشان
چيزی از گناهان مسلمانان را به گردن گرفته نمى توانند ،و در حقيقت ایشان دروغگویند.

﴿ ﴾١٣ولي ْح ِملُ َّن اَ ْثقال ُه ْم واَ ْثقا ًلا َّمع اَ ْثقالِ ِه ْم ۛ ول ُي ْساَلُ َّن ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ع َّما كانُوا ي ْفت ُرون

بيگمان ایشان سنگينباری های خود و (نيز) سنگينباری های دیگری را با سنگينباری های خود برميدارند ،و

حتماً در روز قيامت ازین افتراءهایى كه بربسته اند مورد سوال قرار ميگيرند.

وحا اِل َٰى ق ْو ِم ِه فلبِث فِي ِه ْم اَ ْلف سن ٍة اِلَّا خ ْم ِسين عا ًما فاَخذ ُه ُم ال ُّطوفا ُن و ُه ْم
﴿ ﴾١٤ولق ْد اَ ْرس ْلنا نُ ً
ظالِ ُمون

ما نوح را بسوی قومش فرستادیم .او در ميان شان پنجاه كم یکهزار سال درنگ كرد .پس آنها (یعنى قوم نوح) را

طوفان فرو گرفت ،و ایشان ستمگار بودند.

الس ِفين ِة وجع ْلناها اي ًة لِّ ْلعال ِمين
﴿ ﴾١٥فاَنج ْينا ُه واَ ْصحاب َّ

درین حال نوح و اهل كشتى را نجات دادیم ،و كشتى را نشانه ای برای جهانيان گردانيدیم.

﴿ ﴾١٦و ا ِ ْبرا ِهيم ا ِ ْذ قال لِق ْو ِم ِه ا ْع ُب ُدوا اللَّه واتَّقُو ُه ۛ َٰذلِ ُك ْم خ ْي ٌر لَّ ُك ْم اِن كُن ُت ْم ت ْعل ُمون

و (نيز) ابراهيم را (نجات دادیم) ،وقتيکه به قوم خود گفت « :خدا را پرستش كنيد و از او بترسيد .این (كار) برای
شما بهتر است ،اگر (حقيقت را) ميدانيد» .

ون اللَّ ِه اَ ْوثا ًنا وتخْ لُقُون ا ِ ْف ًكا ۛ ا ِ َّن الَّ ِذين ت ْع ُبدُون ِمن ُد ِ
﴿ ﴾١٧اِنَّما ت ْع ُبدُون ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه لا ي ْملِ ُكون
ل ُك ْم رِ ْزقًا فا ْبت ُغوا ِعند اللَّ ِه ال ِّر ْزق وا ْع ُبدُو ُه واشْ ُك ُروا ل ُه ۛ اِل ْي ِه تُ ْرج ُعون
واقعاً شما جز خدا بتانى را پرستش ميکنيد و از خود دروغ را ميسازید .آنهایى را كه جز خدا مى پرستيد مالک

این نيستند كه بشما روزی بدهند .لذا (از) نزد خداوند روزی بجویيد ،او را بپرستيد و به او سپاسگزارید .بسوی او
باز گردانده ميشوید.

﴿ ﴾١٨و اِن تُك ِّذبُوا فق ْد ك َّذب اُم ٌم ِّمن ق ْبلِ ُك ْم ۛ وما على ال َّر ُس ِ
ين
ول اِلَّا ا ْلبلا ُغ ا ْل ُم ِب ُ

و اگر (پيام خدا را) تکذیب ميکنيد ،پس (بخاطر داشته باشيد كه) بيگمان امت هایى پيش از شما (نيز این پيام

را) تکذیب كرده بودند .و نيست بر پيامرسان جز رساندن پيام بگونۀ آشکارا.

﴿ ﴾١٩اَول ْم ير ْوا ك ْيف ُي ْب ِد ُئ اللَّ ُه ا ْلخ ْلق ثُ َّم يُ ِعي ُد ُه ۛ ا ِ َّن َٰذلِك على اللَّ ِه ي ِسي ٌر

آیا ندیدند كه خداوند مخلوق را چگونه از نو پيدا ميکند و باز (بار دیگر هستى) آنها را از سر ميگرداند؟! براستى

كه این كار بر خداوند آسان است.

ض فان ُظ ُروا ك ْيف بداَ ا ْلخ ْلق ۛ ثُ َّم اللَّ ُه ُي ِ
نش ُئ ال َّنشْ اَة ا ْلا ِخرة ۛ ا ِ َّن اللَّه
﴿ ﴾٢٠قُ ْل ِسي ُروا فِي ا ْلاَ ْر ِ
عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر
بگو « :در زمين سفر كنيد ،و ببينيد چطور (خداوند) آفرینش را آغاز كرده است ،باز بار دیگر خداوند هستى
آخرت را بوجود مى آورد .حقا كه خداوند بر هر چيز تواناست» .

﴿ُ ﴾٢١يع ِّذ ُب من يشاءُ وي ْرح ُم من يشاءُ ۛ و اِل ْي ِه تُ ْقل ُبون

هركرا بخواهد عذاب ميکند ،و به هركه بخواهد رحم ميکند .و بسوی او باز گردانيده ميشوید.

السما ِء ۛ وما ل ُكم ِّمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ِمن و لِ ٍّي ولا ن ِصي ٍر
﴿ ﴾٢٢وما اَن ُتم بِ ُم ْع ِجزِين فِي ا ْلاَ ْر ِ
ض ولا فِي َّ
نه در زمين ،نه در آسمان( ،در هيچ جای ارادۀ خدا را) عاجزكننده نيستيد (تا بدین ترتيب خود را از دم تقدیر

نجات دهيد) .و برای شما جز خدا حامى و مددگاری نيست.

َٰ
َٰ
﴿ ﴾٢٣والَّ ِذين كف ُروا بِاي ِ
اب اَلِي ٌم
ات اللَّ ِه و لِقاُِ ِه اُولئِك يئِ ُسوا ِمن َّر ْحمتِي واُولئِك ل ُه ْم عذ ٌ

آنانيکه به آیات خدا و لقاء او كافر گردیدند ،هم ایشان اند كه از رحمت من نااميد شدند ،و همينها را عذابى

دردناک است.

﴿ ﴾٢٤فما كان جواب ق ْو ِم ِه اِلَّا اَن قالُوا ا ْق ُتلُو ُه اَ ْو ح ِّرقُو ُه فاَنجا ُه اللَّ ُه ِمن النَّارِ ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك
لاي ٍ
ات لِّق ْو ٍم يُ ْؤ ِمنُون

پس جواب قوم ابراهيم جز این نبود كه گفتند « :او را بکشيد یا او را بسوزانيد » .اما خداوند او را از آتش نجات
داد .بيگمان درین نشانه هایى است برای قومى كه ایمان دارند.

﴿ ﴾٢٥وقال اِنَّما اتَّخ ْذتُم ِّمن ُد ِ
ون اللَّ ِه اَ ْوثانًا َّمو َّدة ب ْينِ ُك ْم فِي ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا ۛ ثُ َّم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ي ْك ُف ُر
ض وي ْلع ُن ب ْع ُض ُكم ب ْع ًضا وماْوا ُك ُم النَّا ُر وما ل ُكم ِّمن ن ِ
َّاصرِين
ب ْع ُض ُكم بِب ْع ٍ
ابراهيم گفت « :شما بت هایى را بجز خدا (به خدایى) گرفتيد ،تا درین زندگى دنيا (آنرا) وسيلۀ دوستى ميان

خویشتن قرار دهيد .سپس در روز قيامت بعضى شما از بعضى دیگر منکر گردیده و یکدیگر را لعنت خواهيد كرد.
پناهگاه شما آتش است ،و شما را مددگاری نيست» .

﴿ ﴾٢٦فامن ل ُه لُو ٌط ۛ وقال اِنِّي ُمه ِ
اج ٌر اِل َٰى ربِّي ۛ اِنَّ ُه ُهو ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم

پس لوط به (پيام) ابراهيم ایمان آورد ،و گفت « :بيگمان من بسوی (همانجا كه) پروردگار من (هدایت داده
است) هجرت كننده ام .حقا كه او صاحب قدرت منيع (و) باحکمت است» .

﴿ ﴾٢٧ووه ْبنا ل ُه ا ِ ْسحاق وي ْعقُوب وجع ْلنا فِي ُذ ِّريَّتِ ِه النُّ ُب َّوة وا ْل ِكتاب وات ْينا ُه اَ ْجر ُه فِي ال ُّدنْيا ۛو اِنَّ ُه
الصالِ ِحين
فِي ا ْلا ِخر ِة ل ِمن َّ
و به ابراهيم ،اسحق و یعقوب را دادیم ،و در ميان نسل او نبوت و كتاب را قرار دادیم .به او پاداش او را در دنيا

دادیم ،و بيگمان او در آخرت از صالحان است.

﴿ ﴾٢٨ولُو ًطا ا ِ ْذ قال لِق ْو ِم ِه اِنَّ ُك ْم لتاْتُون ا ْلف ِ
احشة ما سبق ُكم بِها ِم ْن اَح ٍد ِّمن ا ْلعال ِمين

و لوط را (به خاطر آور) وقتيکه به قوم خود گفت « :شما چنان فسق و فجوری را مرتکب ميشوید كه هيچ یک از
اقوام جهان در آن از شما پيشدستى نکرده است» .

السبِيل وتاْتُون فِي نا ِدي ُك ُم ا ْل ُمنكر ۛ فما كان جواب ق ْو ِم ِه
﴿ ﴾٢٩اَُِنَّ ُك ْم لتاْتُون ال ِّرجال وت ْقط ُعون َّ
ا ِ َّلا اَن قالُوا ا ُْتِنا بِعذ ِ
الصا ِدقِين
اب اللَّ ِه اِن كُنت ِمن َّ

« آیا شما براستى به مردان پيش ميشوید و رهزنى ميکنيد؟ و در مجالس خویش اعمال ناشایسته ای را مرتکب
ميشوید؟ » ولى جواب قوم او جز این نبود كه گفتند « :عذاب خدا را بر ما بياور اگر از راستگویانى» .

انص ْر نِي على ا ْلق ْو ِم ا ْل ُم ْف ِس ِدين
﴿ ﴾٣٠قال ر ِّب ُ

لوط گفت « :ای پروردگار من ،مرا بر این قوم فسادپيشه پيروز گردان» .

﴿ ﴾٣١ول َّما جاء ْت ُر ُسلُنا ا ِ ْبرا ِهيم بِا ْل ُبشْ رىَٰ قالُوا اِنَّا ُم ْهلِ ُكو اَ ْه ِل َٰه ِذ ِه ا ْلق ْري ِة ۛ ا ِ َّن اَ ْهلها كانُوا
ظالِ ِمين

و چون فرستادگان ما به ابراهيم مژده آوردند ،گفتند « :ما یقيناً مردم این دیار را تباه كننده ایم ،زیرا ایشان واقعاً

ستمگار بودند» .

﴿ ﴾٣٢قال ا ِ َّن فِيها لُو ًطا ۛ قالُوا ن ْح ُن اَ ْعل ُم بِمن فِيها ۛ ل ُنن ِّجي َّن ُه واَ ْهل ُه ا ِ َّلا ا ْمراَت ُه كان ْت ِمن
ا ْلغابِرِين

(ابراهيم) گفت « :اما لوط (هم) در آنجاست » .آنها گفتند « :ما بهتر ميدانيم كه كى در آنجا است .یقيناً او و
خانوادۀ وی را نجات خواهيم داد ،جز زنش را كه در زمرۀ ماندگاران است» .

﴿ ﴾٣٣ول َّما اَن جاء ْت ُر ُسلُنا لُو ًطا ِسيء بِ ِه ْم وضاق بِ ِه ْم ذ ْر ًعا وقالُوا لا تخ ْف ولا ت ْحز ْن ۛ اِنَّا
ُمن ُّجوك واَ ْهلك ا ِ َّلا ا ْمراَتك كان ْت ِمن ا ْلغابِرِين
و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند ،وی از سبب ایشان اندوهگين شد ،و دلش به نسبت آنها تنگ گردید.

گفتند « :مترس و اندوهگين مباش .بيگمان ترا و خانوادۀ ترا نجات ميدهيم .جز همسرت را كه او از ماندگاران
خواهد بود» .

السما ِء بِما كانُوا ي ْف ُسقُون
﴿ ﴾٣٤اِنَّا ُمن ِزلُون عل َٰى اَ ْه ِل َٰه ِذ ِه ا ْلق ْري ِة ر ِْج ًزا ِّمن َّ

ما عذابى را از آسمان بر اهل این دیار به سبب فسقى كه مرتکب شدند فرود مى آوریم.

﴿ ﴾٣٥ولقد تَّركْنا ِم ْنها اي ًة ب ِّين ًة لِّق ْو ٍم ي ْع ِقلُون

و بيگمان از آن نشانۀ واضحى را برای مردم هوشيار باقى گذاشتيم.

ض
﴿ ﴾٣٦و اِل َٰى م ْدين اَخا ُه ْم شُ ع ْي ًبا فقال يا ق ْو ِم ا ْع ُب ُدوا اللَّه وا ْر ُجوا ا ْلي ْوم ا ْلا ِخر ولا ت ْعث ْوا فِي ا ْلاَ ْر ِ
ُم ْف ِس ِدين
و برای (قوم) مدین برادر ایشان شعيب را فرستادیم .به ایشان گفت « :ای قوم من ،خدا را پرستش كنيد ،روز
قيامت را در نظر داشته باشيد ،و در زمين فسادكنان به تبهکاری دست نيازید» .

﴿ ﴾٣٧فك َّذبُو ُه فاَخذ ْت ُه ُم ال َّر ْجف ُة فاَ ْصب ُحوا فِي دارِ ِه ْم جاثِ ِمين

(قومش) او را تکذیب كردند .لذا آواز مهيبى ایشان را فرا گرفت ،و در خانه های خود (مردگان) به روی افتاده ای

گردیدند.

﴿ ﴾٣٨وعا ًدا وث ُمود وقد تَّب َّين ل ُكم ِّمن َّمسا ِكنِ ِه ْم ۛ وزيَّن ل ُه ُم الشَّ ْيطا ُن اَ ْعمال ُه ْم فص َّد ُه ْم عنِ
السبِي ِل وكانُوا ُم ْست ْب ِصرِين
َّ

و عاد و ثمود( ،یقيناً) به شما از خانه های نشيمن شان معلوماتى حاصل شده است .شيطان كردارشان را برای

شان زینت بخشيده بود ،و ایشان را از راه باز داشت .هر چند (به ظاهر حال) از بينش برخوردار بودند.

﴿ ﴾٣٩وقا ُرون وفِ ْرع ْون وهامان ۛ ولق ْد جاء ُهم ُّموس َٰى بِا ْلبيِّن ِ
ض وما كانُوا
ات ف ْاست ْكب ُروا فِي ا ْلا َ ْر ِ
سابِ ِقين

و قارون و فرعون و هامان (را به یاد آور) .موسى به ایشان معجزه هایى آورد ،اما ایشان در زمين تکبر كردند ،و
پيشدستى (هم) نتوانستند.

﴿ ﴾٤٠ف ُك ًّلا اَخ ْذنا بِذنبِ ِه ۛ ف ِم ْن ُهم َّم ْن اَ ْرس ْلنا عل ْي ِه ح ِ
الص ْيح ُة و ِم ْن ُهم َّم ْن
اص ًبا و ِم ْن ُهم َّم ْن اَخذ ْت ُه َّ
خس ْفنا بِ ِه ا ْلا َ ْرض و ِم ْن ُهم َّم ْن اَ ْغر ْقنا ۛ وما كان اللَّ ُه لِي ْظلِم ُه ْم ول َٰ ِكن كانُوا اَنفُس ُه ْم ي ْظلِ ُمون
هر یک شانرا در برابر گناهش گرفتار ساختيم .بر برخى از آنها سنگباران نازل كردیم ،برخى از ایشانرا آواز

سهمگين فرو گرفت ،برخى از ایشان را به زمين فرو بردیم ،و برخى شان را (در آب) غرق ساختيم( .چنين) نبود
كه خدا بر ایشان ستم كند ،بلکه ایشان خود بر خویشتن ستم كرده بودند.

وت اتَّخذ ْت ب ْي ًتا ۛ و ا ِ َّن اَ ْوهن ا ْل ُب ُي ِ
ون اللَّ ِه اَ ْو لِياء كمث ِل ا ْلعنك ُب ِ
﴿ ﴾٤١مث ُل الَّ ِذين اتَّخ ُذوا ِمن ُد ِ
وت
لب ْي ُت ا ْلعنك ُب ِ
وت ۛ ل ْو كانُوا ي ْعل ُمون

مثال آنانيکه جز خدا (چيز دیگری را) سرپرست (امور خویش) گرفتند( ،این كارشان) مانند عنکبوت است كه
(برای خود) خانه ای ساخته است .براستى كه سُست ترین خانه ها خانۀ عنکبوت است ،اگر ایشان بدانند.

﴿ ﴾٤٢ا ِ َّن اللَّه ي ْعل ُم ما ي ْد ُعون ِمن ُدو نِ ِه ِمن ش ْي ٍء ۛ و ُهو ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم

حقا كه خدا آنچه را ایشان جز او ميپرستند از هر چيزی (كه باشد) ميداند ،و او صاحب قدرت منيع (و) باحکمت

است.

س ۛ وما ي ْع ِقلُها اِلَّا ا ْلعالِ ُمون
﴿ ﴾٤٣و تِ ْلك ا ْلاَ ْمثا ُل ن ْض ِربُها لِلنَّا ِ

این ها مثالهایى اند كه آنرا برای مردم ميزنيم ،و آنرا جز دانشمندان نميدانند.

السماو ِ
ات وا ْلاَ ْرض بِا ْلح ِّق ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ًة لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِين
﴿ ﴾٤٤خلق اللَّ ُه َّ
خداوند آسمانها و زمين را به حق آفرید ،و واقعاً درین نشانه ایست برای مؤمنان.

﴿ ﴾٤٥ا ْت ُل ما اُ ِ
وحي اِل ْيك ِمن ا ْل ِكت ِ
الصلاة ت ْنه َٰى عنِ ا ْلف ْحشا ِء
الصلاة ۛ ا ِ َّن َّ
اب واَقِ ِم َّ
وا ْل ُمنك ِر ۛول ِذ ْك ُر اللَّ ِه اَكْب ُر ۛ واللَّ ُه ي ْعل ُم ما ت ْصن ُعون

بخوان آنچه به تو از كتاب وحى شده است ،و نماز را به تمام و كمال برپا دار .بيگمان نماز از فحشاء و (كارهای)

ناپسند باز ميدارد .و حقا كه ذكر خدا (از همه) بزرگتر است .و خداوند آنچه را ميکنيد ميداند.

============================================================

============================================================
﴿ ﴾٤٦ولا تُجا ِدلُوا اَ ْهل ا ْل ِكت ِ
اب اِلَّا بِالَّتِي ِهي اَ ْحس ُن ا ِ َّلا الَّ ِذين ظل ُموا ِم ْن ُه ْم ۛ وقُولُوا ام َّنا بِالَّ ِذي
اُنزِل اِل ْينا واُنزِل اِل ْي ُك ْم و اِل َٰ ُهنا و اِل َٰ ُه ُك ْم و ِاح ٌد ون ْح ُن ل ُه ُم ْسلِ ُمون
و با اهل كتاب جز به روش نيکو مجادله مکنيد ،مگر (با) كسانى از ایشان كه ستم كردند .و بگویيد « :به آنچه

برای ما نازل شده است و برای شما نازل شده است ایمان آوردیم .خدای ما و خدای شما یکى است ،و ما به او
فرمانبرداریم» .

﴿ ﴾٤٧وك َٰذلِك اَنز ْلنا اِل ْيك ا ْل ِكتاب ۛ فالَّ ِذين ات ْينا ُه ُم ا ْل ِكتاب ُي ْؤ ِم ُنون بِ ِه ۛ و ِم ْن َٰه ُؤلا ِء من يُ ْؤ ِم ُن
بِ ِه ۛ وما ي ْجح ُد بِاياتِنا ا ِ َّلا ا ْلكافِ ُرون
همچنين كتاب را به تو نازل كردیم ،پس به آنانيکه كتاب دادیم به این (كتاب نيز) ایمان مى آورند ،و از اینها
(یعنى مشركان عرب نيز) كسانى هستند كه به آن ایمان مى آورند ،و جز كافران (كسى) آیات ما را تکذیب
نميکند.

﴿ ﴾٤٨وما كُنت ت ْتلُو ِمن ق ْبلِ ِه ِمن ِكت ٍ
اب ولا ت ُخ ُّط ُه بِي ِمينِك ۛ اِذًا لَّا ْرتاب ا ْل ُم ْب ِطلُون

ن راه
و تو پيش ازین كتابى را نمى خواندی ،و نه (هم) آنرا بدست خود مى نوشتى ،كه در آنصورت این راهيا ِ

باطل (مردم را) به شک مى انداختند.

ات فِي ُصدُورِ الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِع ْلم ۛ وما ي ْجح ُد بِاياتِنا ا ِ َّلا الظَّالِ ُمون
ات ب ِّين ٌ
﴿ ﴾٤٩ب ْل ُهو اي ٌ

بلکه این آیات روشنى است در سينه های كسانى كه به ایشان علم داده شده است .و جز ستمگاران آیات ما را

تکذیب نميکنند.

ين
﴿ ﴾٥٠وقالُوا ل ْولا اُنزِل عل ْي ِه اي ٌ
ات ِّمن َّربِّ ِه ۛ قُ ْل اِنَّما ا ْلاي ُ
ات ِعند اللَّ ِه و اِنَّما اَنا ن ِذي ٌر ُّم ِب ٌ

و (باز این منکران حق) گفتند « :چرا از پروردگار وی بر او معجزههایى نازل نشد؟ » بگو « :معجزه ها یقيناً در
نزد خداوند است ،و من صرف بيم دهنده ای هستم آشکارا» .

﴿ ﴾٥١اَول ْم ي ْك ِف ِه ْم اَنَّا اَنز ْلنا عل ْيك ا ْل ِكتاب ُي ْتل َٰى عل ْي ِه ْم ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لر ْحم ًة و ِذكْرىَٰ لِق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُنون
آیا به ایشان همين بسنده نيست كه بر تو كتاب را نازل كردیم كه به ایشان خوانده ميشود؟ بيگمان درین

رحمتى است و پندی برای قومى كه ایمان مى آورند.

السماو ِ
ض ۛ والَّ ِذين ام ُنوا
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٥٢قُ ْل كف َٰى بِاللَّ ِه ب ْينِي وب ْين ُك ْم ش ِهيدًا ۛ ي ْعل ُم ما فِي َّ
بِا ْلب ِاط ِل وكف ُروا بِاللَّ ِه اُولَٰئِك ُه ُم ا ْلخ ِاس ُرون

بگو « :خداوند ميان من و ميان شما بحيث گواه بسنده است .او آنچه را در آسمانها و زمين است ميداند .و
آنانيکه به (معبودان) باطل ایمان ميآورند و از (وجود) خداوندِ (برحق) انکار ميکنند ،هم ایشانند زیانکاران» .

﴿ ﴾٥٣وي ْست ْع ِجلُونك بِا ْلعذ ِ
اب ولياْتِينَّ ُهم بغْت ًة و ُه ْم لا
اب ۛ ول ْولا اَج ٌل ُّمس ًّمى لَّجاء ُه ُم ا ْلعذ ُ
يشْ ُع ُرون

و با شتاب زدگى از تو عذاب ميجویند .اگر وعده ای مقرر نميبود ،یقيناً به ایشان عذاب مى آمد .و بيگمان

(عذاب) به گونۀ ناگهانى به (سر وقت) ایشان مى رسد ،در حاليکه از آن بيخبر مى باشند.

﴿ ﴾٥٤ي ْست ْع ِجلُونك بِا ْلعذ ِ
اب و ا ِ َّن جهنَّم ل ُم ِحيط ٌة بِا ْلكافِرِين

با شتاب زدگى از تو عذاب ميجویند ،و بيگمان دوزخ كافران را احاطه ميکند.

اب ِمن ف ْوقِ ِه ْم و ِمن ت ْح ِت اَ ْر ُجلِ ِه ْم ويقُو ُل ذُوقُوا ما كُن ُت ْم ت ْعملُون
﴿ ﴾٥٥ي ْوم يغْشا ُه ُم ا ْلعذ ُ

روزی كه ایشان را از باالی (سر) شان و از زیر پای ایشان عذاب بپوشاند ،و (آوازدهنده ای به ایشان) بگوید« :

(ثمرۀ) اعمالى را كه مرتکب شده اید بچشيد» .

﴿ ﴾٥٦يا ِعبا ِدي الَّ ِذين امنُوا ا ِ َّن اَ ْر ِضي و ِاسع ٌة ف ِايَّاي فا ْع ُبد ِ
ُون

ای بندگان مسلمان من ،بيگمان زمين من فراخ است .پس خاص مرا پرستش كنيد.

س ذاُِق ُة ا ْلم ْو ِت ۛ ثُ َّم اِل ْينا تُ ْرج ُعون
﴿ُ ﴾٥٧ك ُّل ن ْف ٍ

هر كس چشندۀ مرگ است ،و سپس بسوی ما باز گردانده مى شوید.

الصالِح ِ
ات ل ُنب ِّوُ َّن ُهم ِّمن ا ْلج َّن ِة ُغرفًا ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر خال ِ ِدين
﴿ ﴾٥٨والَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ
فِيها ۛ نِ ْعم اَ ْج ُر ا ْلع ِاملِين

(درین حال) كسانى را كه ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند ،بيگمان ایشانرا در باالخانه هایى از بهشت

جاگزین ميسازیم ،كه از زیر (درختان) آن جویبارها جریان دارد ،ایشان در آن جاودانه بسر ميبرند .و چه خوب
است مزد نيکوكاران!

﴿ ﴾٥٩الَّ ِذين صب ُروا وعل َٰى ربِّ ِه ْم يتو َّكلُون

آنانيکه صبر كرده اند و به پروردگار خویش توكل ميورزند.

الس ِمي ُع ا ْلعلِي ُم
﴿ ﴾٦٠وكاَيِّن ِّمن دابَّ ٍة لَّا ت ْح ِم ُل رِ ْزقها اللَّ ُه ي ْر ُزقُها و اِيَّا ُك ْم ۛ و ُهو َّ

ای بسا جانورانيکه روزی خویش را بر نمى دارند (یعنى پس انداز نميکنند ،كه) خداوند (هم) آنها و (هم) شما را
روزی ميدهد ،و او شنوا (و) دانا است.

السماو ِ
ات وا ْلا َ ْرض وسخَّ ر الشَّ ْمس وا ْلقمر لي ُقولُ َّن اللَّ ُه ۛ فاَن ََّٰى
﴿ ﴾٦١ولئِن ساَ ْلت ُهم َّم ْن خلق َّ
ُي ْؤف ُكون

اگر از آنها بپرسى كيست آنکه آسمانها و زمين را آفرید ،و آفتاب و ماه را رام گردانيد (و به نظام آورد) ،یقيناً

ميگویند « خداوند! » پس چطور ایشان برگردانيده (یعنى فریفته) ميشوند؟

﴿ ﴾٦٢اللَّ ُه ي ْب ُس ُط ال ِّر ْزق لِمن يشا ُء ِم ْن ِعبا ِد ِه وي ْق ِد ُر ل ُه ۛ ا ِ َّن اللَّه بِ ُك ِّل ش ْي ٍء علِي ٌم

خداوند به هركه از بندگان خود كه بخواهد روزی را فراخ مى كند ،و به هركه بخواهد تنگ ميکند .حقا كه

خداوند به هر چيز داناست.

السما ِء ما ًء فاَ ْحيا بِ ِه ا ْلا َ ْرض ِمن ب ْع ِد م ْو تِها ليقُولُ َّن اللَّ ُه ۛ قُ ِل
﴿ ﴾٦٣ولئِن ساَ ْلت ُهم َّمن نَّ َّزل ِمن َّ
ا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه ۛ ب ْل اَكْث ُر ُه ْم لا ي ْع ِقلُون

و اگر از آنها بپرسى كيست كه از آسمان آب را فرود آورد ،و با آن زمين را بعد از مرگ آن زنده ساخت ،یقيناً

ميگویند « خداوند! » بگو « :ستایش از آن خداست » .اما اكثر ایشان نمى فهمند.

﴿ ﴾٦٤وما َٰه ِذ ِه ا ْلحيا ُة ال ُّدنْيا اِلَّا ل ْه ٌو ول ِع ٌب ۛ و ا ِ َّن الدَّار ا ْلا ِخرة ل ِهي ا ْلحيوا ُن ۛ ل ْو كانُوا ي ْعل ُمون
زندگى این دنيا بيش از بازیى بيهوده نيست ،و بيگمان سرای آخرت همانست زندگى (واقعى) ،اگر (این مردم)

ميدانستند.

﴿ ﴾٦٥ف ِاذا ر ِك ُبوا فِي ا ْل ُف ْل ِك دع ُوا اللَّه ُمخْ لِ ِصين ل ُه الدِّين فل َّما ن َّجا ُه ْم اِلى ا ْلب ِّر اِذا ُه ْم يُشْ ِركُون

(این بندگان ناسپاس) همينکه به كشتى سوار شدند ،با اخالص (كامل و صدق دل) نيایش ميکنند ،اما وقتيکه
(خداوند) ایشانرا نجات داد و به خشکه رساند ،به او شریک مى آورند.

﴿ ﴾٦٦لِي ْك ُف ُروا بِما ات ْينا ُه ْم و لِيتم َّت ُعوا ۛ فس ْوف ي ْعل ُمون

تا بدین وسيله به آنچه به ایشان دادیم ناسپاس گردند .اكنون (از نعمت های دنيا) برخوردار شوند ولى بزودی پى

ميبرند (كه مرتکب چه اشتباهى شده اند).

اس ِم ْن ح ْو لِ ِه ْم ۛ اَفبِا ْلب ِاط ِل يُ ْؤ ِمنُون و بِنِ ْعم ِة اللَّ ِه
﴿ ﴾٦٧اَول ْم ير ْوا اَنَّا جع ْلنا حر ًما ا ِم ًنا و ُيتخ َّط ُف النَّ ُ
ي ْك ُف ُرون

آیا ایشان نمى بينند كه ما (ساحۀ زندگى شانرا) حرم مصئونى قرار دادیم در حاليکه مردم از پيرامون شان ربوده
ميشوند؟ آیا ایشان به (معبودان) باطل ایمان مى آورند و از نعمت خدا ناسپاسى ميکنند؟

﴿ ﴾٦٨وم ْن اَ ْظل ُم ِم َّمنِ ا ْفترىَٰ على اللَّ ِه ك ِذ ًبا اَ ْو ك َّذب بِا ْلح ِّق ل َّما جاء ُه ۛ اَل ْيس فِي جه َّنم م ْث ًوى
لِّ ْلكافِرِين
و كيست ستمگارتر از كسى كه بر خداوند دروغى را افتریٰ كرد؟ یا چون به وی (دعوت بر) حق رسيد ،آنرا
تکذیب نمود؟ آیا در دوزخ جایى برای كافران نيست؟!

﴿ ﴾٦٩والَّ ِذين جاه ُدوا فِينا لن ْه ِدينَّ ُه ْم ُس ُبلنا ۛ و ا ِ َّن اللَّه لمع ا ْل ُم ْح ِسنِين

و كسانيکه در راه ما جهاد مى كنند یقيناً به ایشان راه های خود را مى نمایانيم ،و خداوند یقيناً با نيکوكاران

است.
==================================================================

( )۳۰سوره الروم:
این سوره مکى و دارای ( )۶۰آیه است .این سوره به سبب افتتاح با بيان شکست روميان از فارسيان و سپس
خبر دادن قران كریم از یيروزی روميان بعد از گذشت چند سال روم ناميده شد .البته این یکى از معجزات
قرآن كریم است كه از وقوع رخداد های عيبى آینده ای خبر ميد هد كه به واقعيت مى پيوندد.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١الم
ا.ل.م.

﴿ُ ﴾٢غلِب ِت ال ُّرو ُم

(امپراتوری) روم مغلوب شد.

ض و ُهم ِّمن ب ْع ِد غلبِ ِه ْم سي ْغلِ ُبون
﴿ ﴾٣فِي اَ ْدنى ا ْلا َ ْر ِ

در نزدیکترین سرزمين؛ و ایشان بعد از (این) شکست خویش عنقریب غالب ميشوند.

﴿ ﴾٤فِي بِ ْض ِع ِسنِين ۛ لِلَّ ِه ا ْلاَ ْم ُر ِمن ق ْب ُل و ِمن ب ْع ُد ۛ وي ْومئِ ٍذ ي ْفر ُح ا ْل ُم ْؤ ِم ُنون

در چند سال؛ فيصله از آن خداست( ،هم) پيش ازین و (هم) بعد ازین ،و در آن روز مسلمانان شادمان ميشوند.

نص ُر من يشاءُ ۛ و ُهو ا ْلعزِي ُز ال َّر ِحي ُم
﴿ ﴾٥بِن ْص ِر اللَّ ِه ۛ ي ُ

به كمک خداوند؛ (آری خداوند) هركرا بخواهد پيروز ميگرداند .و او صاحب قدرت منيع (و) مهربان است.

س لا ي ْعل ُمون
﴿ ﴾٦و ْعد اللَّ ِه ۛ لا يُخْ لِ ُف اللَّ ُه و ْعد ُه ول َٰ ِك َّن اَكْثر النَّا ِ
وعدۀ خداوند؛ خداوند وعدۀ خود را خلف نميکند .اما اكثر مردم نميدانند.

﴿ ﴾٧ي ْعل ُمون ظا ِه ًرا ِّمن ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا و ُه ْم عنِ ا ْلا ِخر ِة ُه ْم غافِلُون
ایشان امور ظاهری از زندگانى دنيا را ميدانند ،و اما از آخرت غافل اند.

السماو ِ
ات وا ْلاَ ْرض وما ب ْين ُهما ا ِ َّلا بِا ْلح ِّق واَجلٍ
﴿ ﴾٨اَول ْم يتف َّك ُروا فِي اَنف ُِس ِهم ۛ َّما خلق اللَّ ُه َّ
س بِ ِلقا ِء ربِّ ِه ْم لكافِ ُرون
ُّمس ًّمى ۛ و ا ِ َّن كثِي ًرا ِّمن ال َّنا ِ
آیا به خود نمى اندیشند؟ خداوند آسمانها و زمين و آنچه را در ميان آنهاست نيافریده مگر به حق و در دورۀ
معينى .و بيگمان بسياری از مردم از دیدار پروردگار خویش (در آخرت) منکر اند.

ض فين ُظ ُروا ك ْيف كان عاقِب ُة الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم ۛ كانُوا اَش َّد ِم ْن ُه ْم قُ َّو ًة
﴿ ﴾٩اَول ْم ي ِسي ُروا فِي ا ْلاَ ْر ِ
واَثا ُروا ا ْلاَ ْرض وعم ُروها اَكْثر ِم َّما عم ُروها وجاء ْت ُه ْم ُر ُسلُ ُهم بِا ْلب ِّين ِ
ات ۛ فما كان اللَّ ُه لِي ْظلِم ُه ْم
ول َٰ ِكن كانُوا اَنفُس ُه ْم ي ْظلِ ُمون

آیا در زمين سفر نکردند تا ببينند كه آخر كار كسانيکه پيش از ایشان بودند چگونه بود؟ ایشان در قدرت خویش
از اینها نيرومندتر بودند ،و زمين را (برای كشت) زیر و رو و آنرا نسبت به اینها بيشتر آباد كردند .و برای ایشان
پيامبران شان با معجزه ها آمدند .چنين نبود كه خداوند بر ایشان ستم كند ،بلکه ایشان خود بر خویشتن ستم

ميکردند.

السواَىَٰ اَن ك َّذبُوا بِاي ِ
ات اللَّ ِه وكانُوا بِها ي ْست ْه ِزُُون
﴿ ﴾١٠ثُ َّم كان عاقِبة الَّ ِذين اَسا ُءوا ُّ

پس عاقبت كسانيکه بدی كردند بد شد ،چون معجزه های خدا را تکذیب و به آن استهزاء مى كردند.

﴿ ﴾١١اللَّ ُه ي ْبداُ ا ْلخ ْلق ثُ َّم يُ ِعي ُد ُه ثُ َّم اِل ْي ِه تُ ْرج ُعون

خداوند آفرینش را آغاز مى كند ،سپس آنرا باز ميگرداند ،سپس بسوی او باز گردانده مى شوید.

س ا ْل ُم ْج ِر ُمون
﴿ ﴾١٢وي ْوم تقُو ُم َّ
الساع ُة يُ ْبلِ ُ

و روزیکه قيامت برپا ميشود گناهکاران نااميد (و حيرت زده) ميشوند.

﴿ ﴾١٣ول ْم ي ُكن لَّ ُهم ِّمن شُ ركاُِ ِه ْم شُ فعاءُ وكانُوا بِشُ ركاُِ ِه ْم كافِرِين

و از شریکان شان برای ایشان شفاعتگری نميباشد( ،درین حالت است كه) ایشان از شریکان خویش انکار

ميکنند.

الساع ُة ي ْومئِ ٍذ يتف َّرقُون
﴿ ﴾١٤وي ْوم تقُو ُم َّ

و روزیکه قيامت برپا ميشود ،در آن روز (مردم از یکدیگر) متمایز ميشوند.

الصالِح ِ
ات ف ُه ْم فِي ر ْوض ٍة يُ ْحب ُرون
﴿ ﴾١٥فاَ َّما الَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ

درین حال ،آنانيکه ایمان آوردند و اعمال نيکو ورزیدند در بهشت شادمان ساخته ميشوند.

﴿ ﴾١٦واَ َّما الَّ ِذين كف ُروا وك َّذبُوا بِاياتِنا و لِقا ِء ا ْلا ِخر ِة فاُولَٰئِك فِي ا ْلعذ ِ
اب ُم ْحض ُرون

و اما آنانيکه كافر شدند و از آیات ما و لقای آخرت انکار ورزیدند ،هم ایشان اند كه برای عذاب احضار ميشوند.

﴿ ﴾١٧ف ُس ْبحان اللَّ ِه ِحين تُ ْم ُسون و ِحين تُ ْصبِ ُحون

پس خداوند را در شامگاهان و صبحگاهان به پاكى یاد كنيد.

السماو ِ
ض وع ِش ًّيا و ِحين تُ ْظ ِه ُرون
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٨ول ُه ا ْلح ْم ُد فِي َّ

و ستایش از آن اوست( ،هم) در آسمانها و (هم) در زمين و (هم) در آخر روز و در هنگاميکه وقت چاشت را مى

گذرانيد.

﴿ُ ﴾١٩يخْ ر ُِج ا ْلح َّي ِمن ا ْلم ِّي ِت و ُيخْ ر ُِج ا ْلميِّت ِمن ا ْلح ِّي و ُي ْحيِي ا ْلاَ ْرض ب ْعد م ْو تِها ۛ وك َٰذلِك
تُخْ ر ُجون

زنده را از مرده بيرون مى آرد ،و مرده را از زنده بيرون مى آورد ،و زمين را بعد از مردن آن زنده ميگرداند .و شما

(نيز) این چنين (از قبر خویش) برآورده ميشوید.

﴿ ﴾٢٠و ِم ْن اياتِ ِه اَ ْن خلق ُكم ِّمن تُر ٍ
اب ثُ َّم اِذا اَن ُتم بش ٌر تنت ِش ُرون

و از نشانه های او (یکى هم) این است كه شما را از خاک آفرید ،و باز شما مردمى پدید آمدید كه به هر طرف

پراگنده شوید.

اجا لِّت ْس ُك ُنوا اِل ْيها وجعل ب ْين ُكم َّمو َّد ًة ور ْحم ًة ۛا ِ َّن
﴿ ﴾٢١و ِم ْن اياتِ ِه اَ ْن خلق ل ُكم ِّم ْن اَنف ُِس ُك ْم اَ ْزو ً
فِي َٰذلِك لاي ٍ
ات لِّق ْو ٍم يتف َّك ُرون

و از نشانه های او (یکى هم) اینست كه برای شما از خود شما زنان را آفرید ،تا در كنار آنها آرامش یابيد ،و او در

ميان شما دوستى و مهربانى برقرار ساخت .بيگمان در اینها برای گروهيکه فکر ميکنند نشانه هایى است.

اف اَ ْل ِسنتِ ُك ْم واَ ْلوانِ ُك ْم ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ٍ
السماو ِ
ات
ات وا ْلاَ ْر ِ
ض واخْ تِل ُ
﴿ ﴾٢٢و ِم ْن اياتِ ِه خ ْل ُق َّ
لِّ ْلعالِ ِمين
و از نشانه های او آفرینش آسمانها و زمين است ،و نيز اینکه شما به زبانهایى مختلفى سخن ميزنيد ،و دارای
رنگهای مختلفى ميباشيد .واقعاً درین ها برای دانشمندان نشانه هایيست.

﴿ ﴾٢٣و ِم ْن اياتِ ِه منا ُم ُكم بِاللَّ ْي ِل والنَّهارِ وا ْبتِغا ُؤكُم ِّمن ف ْضلِ ِه ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ٍ
ات لِّق ْو ٍم ي ْسم ُعون

و از نشانه های او خوابيدن شما است در شب و روز ،و (نيز) جستن چيزی از فضل او است .بيگمان درین برای
كسانى كه (سخن حق را) ميشنوند نشانه هایى است.

السما ِء ما ًء ف ُي ْحيِي بِ ِه ا ْلا َ ْرض ب ْعد
﴿ ﴾٢٤و ِم ْن اياتِ ِه يُرِي ُك ُم ا ْلب ْرق خ ْوفًا وطم ًعا ويُن ِّز ُل ِمن َّ
م ْو تِها ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ٍ
ات لِّق ْو ٍم ي ْع ِقلُون

و از نشانه های او این است كه به شما برقک را مى نمایاند ،كه (هم موجب) ترس و (هم مایۀ) اميد(واری) است.

و (نيز) آب را از آسمان نازل ميکند ،و با آن زمين را بعد از پژمردگى آن زنده ميسازد .بيگمان درین برای كسانى
كه هوشيار اند نشانه هایى است.

ض اِذا اَن ُت ْم
ض بِاَ ْم ِر ِه ۛ ثُ َّم اِذا دعا ُك ْم د ْعو ًة ِّمن ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٢٥و ِم ْن اياتِ ِه اَن تقُوم َّ
السما ُء وا ْلاَ ْر ُ
تخْ ُر ُجون

و از نشانه های او اینست كه آسمانها و زمين به حکم او مى ایستند .سپس همينکه شما را از زمين فرا خواند،

آنگاه (از قبر خویش) بيرون ميشوید.

السماو ِ
ض ۛ ُك ٌّل لَّ ُه قانِ ُتون
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٢٦ول ُه من فِي َّ

هر چه در آسمانها و زمين است از آنِ اوست .همه به او فرمانبر اند.

السماو ِ
ات
﴿ ﴾٢٧و ُهو الَّ ِذي ي ْبداُ ا ْلخ ْلق ثُ َّم يُ ِعي ُد ُه و ُهو اَ ْهو ُن عل ْي ِه ۛ ول ُه ا ْلمث ُل ا ْلا َ ْعل َٰى فِي َّ
ض ۛ و ُهو ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم
وا ْلاَ ْر ِ

و اوست كه همه مخلوقات را در آغاز مى آفریند ،و بار دیگر آنها را باز ميگرداند ،و این (آفرینش دومى) بر او

آسانتر است .به او نمونۀ اعال(ی جهانِ هستى هم) در آسمانها و (هم در) زمين تمثيل ميشود .و او صاحب قدرت
منيع (و) باحکمت است.

﴿ ﴾٢٨ضرب ل ُكم َّمث ًلا ِّم ْن اَنف ُِس ُك ْم ۛ هل لَّ ُكم ِّمن َّما ملك ْت اَ ْيمانُ ُكم ِّمن شُ ركاء فِي ما
رز ْقنا ُك ْم فاَن ُت ْم فِي ِه سواءٌ تخافُون ُه ْم ك ِخيفتِ ُك ْم اَنفُس ُك ْم ۛ ك َٰذلِك نُف ِّص ُل ا ْلاي ِ
ات لِق ْو ٍم ي ْع ِقلُون

برای شما از (تجارب) خود شما مثال زد .آیا شما را بردگانى هست كه در آنچه به شما روزی داده ایم (با شما)

شریک اند ،و شما (و ایشان) در آن برابر اید ،از ایشان (طوری) ميترسيد كه از (قوم) خود ميترسيد؟ به این
ترتيب این آیات را بری مردمى كه عقل خود را بکار مى اندازند تفصيل ميدهيم.

﴿ ﴾٢٩ب ِل اتَّبع الَّ ِذين ظل ُموا اَ ْهواء ُهم بِغ ْي ِر ِع ْل ٍم ۛ فمن ي ْه ِدي م ْن اَض َّل اللَّ ُه ۛ وما ل ُهم ِّمن
ن ِ
َّاصرِين

(نخير) بلکه ستمکاران (تنها) هویٰ وهوس خود را پيروی كردند ،بدون (آنکه در زمينه) علمى (داشته باشند).
پس آیا كسى را كه خداوند گمراه كرد كى هدایت مى كند؟ و برای ایشان مددگارانى نيست.

﴿ ﴾٣٠فاَقِ ْم و ْجهك لِلدِّينِ حنِيفًا ۛ فِ ْطرت اللَّ ِه الَّتِي فطر النَّاس عل ْيها ۛ لا ت ْب ِديل لِخ ْلقِ
َٰ
س لا ي ْعل ُمون
ِّين ا ْلق ِّي ُم ول َٰ ِك َّن اَكْثر النَّا ِ
اللَّ ِه ۛذلِك الد ُ

پس روی خود را به دین خالص و پاک راست كن ،به همان سرشتى كه خداوند مردم را بر آن آفریده است .در

آفرینش خداوند هيچ تغييری صورت گرفته نميتواند .اینست آیين استوار ،اما اكثر مردم نمى دانند.

الصلاة ولا ت ُكونُوا ِمن ا ْل ُمشْ ِر ِكين
﴿ُ ﴾٣١منِيبِين اِل ْي ِه واتَّقُو ُه واَقِي ُموا َّ

به او روی آرنده (باشيد) و از او بترسيد .نماز را با تمام و كمال اداء كنيد ،و از مشركان مباشيد.

﴿ِ ﴾٣٢من الَّ ِذين ف َّرقُوا ِدين ُه ْم وكانُوا ِشي ًعا ۛ ُك ُّل ِح ْز ٍب بِما لد ْي ِه ْم ف ِر ُحون

از آنانيکه در آیين خویش تفرقه انداختند و در گروه ها تقسيم شدند ،هر گروهى به راهى كه در پيش گرفته

است خرسند است.

س النَّاس ُض ٌّر دع ْوا ربَّ ُهم ُّمنِيبِين اِل ْي ِه ثُ َّم اِذا اَذاق ُهم ِّم ْن ُه ر ْحم ًة اِذا فر ٌِيق ِّم ْن ُهم بِربِّ ِه ْم
﴿ ﴾٣٣و اِذا م َّ
ُيشْ ِركُون

و چون به مردم مشکلى عاید شود ،پروردگار خود را ميخوانند( ،و) به او رجوع ميکنند .اما چون به ایشان

مرحمتى از جانب خویش بچشاند ،آنگاه گروهى از ایشان به پروردگار خود شریک مى آورند.

﴿ ﴾٣٤لِي ْك ُف ُروا بِما ات ْينا ُه ْم ۛ فتمتَّ ُعوا فس ْوف ت ْعل ُمون

تا به آنچه كه به ایشان دادیم ناسپاسى ميکنند .اكنون (از لذایذ زندگى) بهره گيرند ،اما بزودی (به قصور خویش)

پى ميبرند.

﴿ ﴾٣٥اَ ْم اَنز ْلنا عل ْي ِه ْم ُس ْلطا ًنا ف ُهو يتكلَّ ُم بِما كانُوا بِ ِه ُيشْ ِركُون

یا آیا به ایشان دليلى فرو فرستادیم تا مطلبى را بزبان آورند كه بوسيلۀ آن (حقانيت) شرک آنها ثابت گردد؟

﴿ ﴾٣٦و اِذا اَذ ْقنا ال َّناس ر ْحم ًة ف ِر ُحوا بِها ۛ و اِن تُ ِص ْب ُه ْم س ِّيئ ٌة بِما قدَّم ْت اَ ْي ِدي ِه ْم اِذا ُه ْم ي ْقن ُطون
و چون به مردم مرحمتى بچشانيم ،به آن شادمان ميشوند .اما اگر به ایشان از سبب اعمالى كه از پيش انجام

داده اند مصيبتى برسد ،درین حال است كه ایشان نااميد ميگردند.

﴿ ﴾٣٧اَول ْم ير ْوا اَ َّن اللَّه ي ْب ُس ُط ال ِّر ْزق لِمن يشاءُ وي ْق ِد ُر ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ٍ
ات لِّق ْو ٍم يُ ْؤ ِمنُون

آیا نمى بينند كه خدا به هركه بخواهد روزی او را فراخ یا تنگ ميسازد؟ بيگمان درین نشانه هایيست برای

آنانيکه ایمان دارند.

السبِي ِل ۛ َٰذلِك خ ْي ٌر لِّلَّ ِذين يُرِيدُون و ْجه اللَّ ِه ۛواُول َٰ ِئك
﴿ ﴾٣٨فا ِت ذا ا ْل ُق ْرب َٰى ح َّق ُه وا ْل ِم ْس ِكين وا ْبن َّ
ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُحون

پس حق صاحب قرابت ،مسکين و وامانده در راه را بده .و این كار برای كسانى كه رضای خدا را ميجویند بهتر
است ،و هم ایشان اند رستگار.

س فلا ي ْربُو ِعند اللَّ ِه ۛ وما ات ْي ُتم ِّمن زكا ٍة تُرِيدُون و ْجه
﴿ ﴾٣٩وما ات ْي ُتم ِّمن ِّر ًبا لِّي ْربُو فِي اَ ْمو ِال النَّا ِ
اللَّ ِه فاُولَٰئِك ُه ُم ا ْل ُم ْض ِعفُون
آنچه را از سود ميدهيد ،تا در مالهای مردم بيفزاید ،پس در نزد خدا فزونيى ببار نمى آورد .و آنچه را زكات

ميدهيد كه (با آن) رضای خدا را ميجویيد ،هم ایشان اند صاحب فزونى.

﴿ ﴾٤٠اللَّ ُه الَّ ِذي خلق ُك ْم ثُ َّم رزق ُك ْم ثُ َّم ُي ِمي ُت ُك ْم ثُ َّم يُ ْحيِي ُك ْم ۛ ه ْل ِمن شُ ركاُ ِ ُكم َّمن ي ْفع ُل ِمن
َٰذلِ ُكم ِّمن ش ْي ٍء ۛ ُس ْبحان ُه وتعال َٰى ع َّما يُشْ ِركُون

خداوند ذاتى است كه شما را آفرید ،سپس شما را روزی داد ،باز شما را مى ميراند ،و باز شما را زنده ميگرداند.
آیا از شركای شما كسى هست كه برخى ازین چيزها را كرده بتواند؟ پاک است او ،و او از آنچه به او شریک مى

آورند برتر است.

س لِ ُي ِذيق ُهم ب ْعض الَّ ِذي ع ِملُوا لعلَّ ُه ْم
﴿ ﴾٤١ظهر ا ْلفسا ُد فِي ا ْلب ِّر وا ْلب ْح ِر بِما كسب ْت اَ ْي ِدي ال َّنا ِ
ي ْر ِج ُعون

به نسبت اعمالى كه مردم مرتکب ميشوند ،خشکه و بحر را فساد فرا گرفته است .تا (خداوند) به ایشان جزای
بعضى از اعمال شانرا بچشاند ،تا باشد كه ایشان (از گناهان خویش) باز گردند.

ض فان ُظ ُروا ك ْيف كان عاقِب ُة الَّ ِذين ِمن ق ْب ُل ۛ كان اَكْث ُر ُهم ُّمشْ ِر ِكين
﴿ ﴾٤٢قُ ْل ِسي ُروا فِي ا ْلاَ ْر ِ
بگو « :در زمين سفر كنيد ،و ببينيد كه آخر كار پيشينيان چگونه بود؟ اكثر ایشان مشرک بودند» .

﴿ ﴾٤٣فاَقِ ْم و ْجهك لِلدِّينِ ا ْلق ِّي ِم ِمن ق ْب ِل اَن ياْتِي ي ْو ٌم َّلا مر َّد ل ُه ِمن اللَّ ِه ۛ ي ْومئِ ٍذ ي َّص َّد ُعون

پس به آیين برحق روی آور ،پيش از آنکه روزی فرا رسد كه در آن راهِ بازگشتى از (عذاب) خدا نباشد .و در آن

روز است كه (نيکوكاران از بدان) جدا ميشوند.

﴿ ﴾٤٤من كفر فعل ْي ِه ُك ْف ُر ُه ۛ وم ْن ع ِمل صالِ ًحا ف ِلاَنف ُِس ِه ْم ي ْمهدُون

هركه كافر شد ،پس بر اوست (جزای) كفر او .و آن كسانيکه اعمال شایسته انجام دادند ،پس ایشان برای خود

(در بهشت) گهواره ای ميسازند.

الصالِح ِ
ات ِمن ف ْضلِ ِه ۛ اِنَّ ُه لا ُي ِح ُّب ا ْلكافِرِين
﴿ ﴾٤٥لِي ْجزِي الَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ

تا (خداوند) آنانى را كه ایمان آوردند و كارهای شایسته انجام دادند به فضل خویش پاداش بدهد ،بيگمان خداوند

كافران را دوست ندارد.

﴿ ﴾٤٦و ِم ْن اياتِ ِه اَن يُ ْر ِسل ال ِّرياح ُمبشِّ ر ٍ
ات و لِ ُي ِذيق ُكم ِّمن َّر ْحمتِ ِه و لِت ْجرِي ا ْل ُف ْل ُك بِاَ ْم ِر ِه و لِت ْبت ُغوا ِمن
ف ْضلِ ِه ولعلَّ ُك ْم تشْ ُك ُرون

و از نشانه های او اینست كه بادها را بحيث مژده دهنده ميفرستد ،تا شما را از فضل و مرحمت خویش بچشاند ،و

تا كشتى ها به حکم او براه افتند ،و تا شما چيزی از فضل او را بجویيد (یعنى در جستجوی روزی حالل شوید)،
و تا باشد كه سپاسگزاری نمایيد.

﴿ ﴾٤٧ولق ْد اَ ْرس ْلنا ِمن ق ْبلِك ُر ُس ًلا اِل َٰى ق ْو ِم ِه ْم فجاءُو ُهم بِا ْلب ِّين ِ
ات فانتق ْمنا ِمن الَّ ِذين
اَ ْجر ُموا ۛوكان حقًّا عل ْينا ن ْص ُر ا ْل ُم ْؤ ِمنِين

بيگمان پيش از تو پيامبرانى را بسوی قوم شان فرستادیم ،پس ایشان به قوم خویش معجزه هایى آوردند ،و درین
حال از كسانيکه مرتکب جرم شدند انتقام گرفتيم .و بر ماست (كه به) مددگاری مسلمانان (برسيم).

السما ِء ك ْيف يشاءُ وي ْجعلُ ُه ِكسفًا فترى
﴿ ﴾٤٨اللَّ ُه الَّ ِذي يُ ْر ِس ُل ال ِّرياح ف ُتثِي ُر سحا ًبا في ْب ُس ُط ُه فِي َّ
ا ْلو ْدق يخْ ُر ُج ِم ْن ِخلالِ ِه ۛ ف ِاذا اَصاب بِ ِه من يشاءُ ِم ْن ِعبا ِد ِه اِذا ُه ْم ي ْست ْب ِش ُرون

خداوند ذاتيست كه بادها را ميفرستد ،سپس ابرهایى را برمىانگيزد ،و درین حالت آنها را در آسمان به هر گونه
ایکه بخواهد گسترش ميدهد ،و پارچه پارچه ميسازد .پس قطرات باران را مى بينى كه از ميان آن بيرون مى
آیند ،و درین حالت به هركه از بندگان خود بخواهد آنرا ميرساند .و ایشان (همينکه قطرات باران بر ایشان باریدن

ميگيرد) ناگهان شادمان ميشوند.

﴿ ﴾٤٩و اِن كانُوا ِمن ق ْب ِل اَن يُن َّزل عل ْي ِهم ِّمن ق ْبلِ ِه ل ُم ْبلِ ِسين
هرچند قبالً پيش ازین كه بر ایشان (باران) فرود آید نااميد بودند.

﴿ ﴾٥٠فان ُظ ْر اِل َٰى اثارِ ر ْحم ِت اللَّ ِه ك ْيف ُي ْحيِي ا ْلا َ ْرض ب ْعد م ْو تِها ۛ ا ِ َّن َٰذلِك ل ُم ْحيِي
ا ْلم ْوت َٰى ۛو ُهو عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر

سپس به آثار رحمت خدا نظر بينداز (كه) چگونه زمين را بعد از پژمردگى آن زنده ميگرداند (یعنى سرسبز
ميسازد) .واقعاً همين (آفریدگار) است كه زنده گردانندۀ مردگان است ،و او بر همه چيزها قدرت دارد.

ِيحا فراَ ْو ُه ُم ْصف ًّرا لَّظلُّوا ِمن ب ْع ِد ِه ي ْك ُف ُرون
﴿ ﴾٥١ولئِ ْن اَ ْرس ْلنا ر ً

و اگر بادی را بفرستيم كه (به سبب) آن (كشت) شانرا زرد شده ببينند ،البته بعد از آن (از همه نعمتهای

پيشين) ناسپاس ميشوند.

الص َّم الدُّعاء اِذا ولَّ ْوا ُم ْدبِرِين
﴿ ﴾٥٢ف ِانَّك لا تُ ْس ِم ُع ا ْلم ْوت َٰى ولا تُ ْس ِم ُع ُّ

پس بيگمان تو مردگانرا شنوانده نميتوانى .نه (هم) به كران  -چون پشت برگردانند  -صدایى را شنوانده ميتوانى.

﴿ ﴾٥٣وما اَنت بِها ِد ا ْل ُع ْم ِي عن ضلالتِ ِه ْم ۛ اِن تُ ْس ِم ُع ا ِ َّلا من ُي ْؤ ِم ُن بِاياتِنا ف ُهم ُّم ْسلِ ُمون

و نه (هم) تو كوران را از گمراهى شان براه بازگردانده ميتوانى .شنوانيده نميتوانى مگر كسانى را كه به آیات ما
ایمان دارند ،و ایشان مسلمان اند.

﴿ ﴾٥٤اللَّ ُه الَّ ِذي خلق ُكم ِّمن ض ْع ٍف ثُ َّم جعل ِمن ب ْع ِد ض ْع ٍف قُ َّو ًة ثُ َّم جعل ِمن ب ْع ِد قُ َّو ٍة ض ْعفًا
وش ْيب ًة ۛ يخْ لُ ُق ما يشاءُ ۛ و ُهو ا ْلعلِي ُم ا ْلق ِدي ُر
خداوند ذاتى است كه شما را از ناتوانى آفرید ،و سپس بعد از ناتوانى (شما را) نيرومند گردانيد .سپس بعد از

نيرومندی ،باز شما را ناتوان ساخت ،و پيری به سراغ شما آمد( .خداوند) آنچه بخواهد مى آفریند ،و او است
همان (ذات) دانا (و) توانا.

الساع ُة يُ ْق ِس ُم ا ْل ُم ْج ِر ُمون ما لبِثُوا غ ْير ساع ٍة ۛ ك َٰذلِك كانُوا يُ ْؤف ُكون
﴿ ﴾٥٥وي ْوم تقُو ُم َّ

و روزیکه قيامت برپا شود ،گنهگاران سوگند ميخورند كه درنگ نکردند مگر ساعتى .بدین ترتيب ایشان (از راه

حق) باز داشته ميشوند.

﴿ ﴾٥٦وقال الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِع ْلم وا ْل ِايمان لق ْد لبِ ْث ُت ْم فِي ِكت ِ
اب اللَّ ِه اِل َٰى ي ْومِ ا ْلب ْع ِث ۛ ف َٰهذا ي ْو ُم ا ْلب ْع ِث
ول َٰ ِك َّن ُك ْم كُن ُت ْم لا ت ْعل ُمون
(مگر) آنانيکه برای شان دانش و ایمان داده شده بود مى گفتند « :واقعاً طبق كتاب خدا تا روز رستاخيز درنگ

كردید .و این است روز رستاخيز! مگر شما (چنين) بودید كه نميدانستيد» .

﴿ ﴾٥٧في ْومئِ ٍذ َّلا ينف ُع الَّ ِذين ظل ُموا م ْع ِذرتُ ُه ْم ولا ُه ْم يُ ْست ْعت ُبون

پس در آن روز عذرخواهى ستمگاران سودی بار نمى آورد ،و نه هم ایشان به توبه دعوت مى شوند.

س فِي َٰهذا ا ْل ُق ْرا ِن ِمن ُك ِّل مث ٍل ۛ ولئِن ِج ْئت ُهم بِاي ٍة لَّيقُول َّن الَّ ِذين كف ُروا ا ِ ْن
﴿ ﴾٥٨ولق ْد ضر ْبنا لِل َّنا ِ
اَن ُت ْم ا ِ َّلا ُم ْب ِطلُون
و بيگمان در این قرآن برای مردم از هر (نوعى) مثال زدیم .اگر برای شان (هر نوع) معجزه ای بياوری( ،باز هم)

بيگمان كافران ميگویند « :شما جز دروغگو نيستيد» .

﴿ ﴾٥٩ك َٰذلِك ي ْطب ُع اللَّ ُه عل َٰى قُلُ ِ
وب الَّ ِذين لا ي ْعل ُمون
همچنين خداوند بر دلهای آنانى مهر مى نهد كه نميدانند.

اصبِ ْر ا ِ َّن و ْعد اللَّ ِه ح ٌّق ۛ ولا ي ْست ِخ َّف َّنك الَّ ِذين لا يُوقِ ُنون
﴿ ﴾٦٠ف ْ

پس صبر كن ،حقا كه وعدۀ خدا حق است( .هان به هوش باش) كه ناباوران ترا به سبکسری نکشانند!
==================================================================

( )۳۱سوره لقمان:
این سوره مکى و دارای ( )۳۴آیه است و به سبب بيان داستان لقمان حکيم به این نام یاد شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١الم
ا.ل.م.

ات ا ْل ِكت ِ
اب ا ْلح ِكي ِم
﴿ ﴾٢تِ ْلك اي ُ
اینها آیات كتاب باحکمت است.

﴿ُ ﴾٣هدًى ور ْحم ًة لِّ ْل ُم ْح ِسنِين

هدایتى و رحمتى است برای نيکوكاران.

الصلاة ويُ ْؤتُون ال َّزكاة و ُهم بِا ْلا ِخر ِة ُه ْم يُوقِ ُنون
﴿ ﴾٤الَّ ِذين ُي ِقي ُمون َّ

آنانيکه نماز را به تمام و كمال برپا ميدارند ،و زكات ميدهند ،و به آخرت یقين دارند.

﴿ ﴾٥اُولَٰئِك عل َٰى ُهدًى ِّمن َّربِّ ِه ْم ۛ واُولَٰئِك ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُحون

هم ایشانند بر هدایتى (راستين) از (جانب) پروردگارشان ،و هم ایشانند رستگار.

س من يشْ ترِي ل ْهو ا ْلح ِد ِ
يث لِ ُي ِض َّل عن سبِي ِل اللَّ ِه بِغ ْي ِر ِع ْل ٍم ويتَّ ِخذها ُه ُز ًوا ۛاُولَٰئِك
﴿ ﴾٦و ِمن النَّا ِ
ين
اب ُّم ِه ٌ
ل ُه ْم عذ ٌ

و از مردم كسى هست كه سخنان بيهوده را مى خرد ،تا با بى دانشى (مردم را) از راه خدا باز دارد ،و آنرا به

تمسخر گيرد .چنين مردمى به عذاب رسوا كننده ای گرفتار ميشوند.

﴿ ﴾٧و اِذا تُ ْتل َٰى عل ْي ِه اياتُنا ولَّ َٰى ُم ْست ْكبِ ًرا كاَن لَّ ْم ي ْسم ْعها كاَ َّن فِي اُذُن ْي ِه و ْق ًرا ۛ فبشِّ ْر ُه بِعذ ٍ
اب اَلِي ٍم
چون بر وی آیات ما خوانده شود ،تکبركنان روی برميگراند ،كه گویى آنرا نشنيده ،گویى در گوشهای او كری
است .پس او را به عذاب دردناكى مژده بده.

الصالِح ِ
ات النَّ ِعي ِم
ات ل ُه ْم جنَّ ُ
﴿ ﴾٨ا ِ َّن الَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ

بيگمان آنانيکه ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند ،برای ایشان باغهای (سرشار از) نعمت هاست.

﴿ ﴾٩خال ِ ِدين فِيها ۛ و ْعد اللَّ ِه حقًّا ۛ و ُهو ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم

در آن جاودانه بسر مى برند .وعدۀ خداوند حق است ،و او صاحب قدرت منيع (و) باحکمت است.

السماو ِ
ض رو ِاسي اَن ت ِميد بِ ُك ْم وب َّث فِيها ِمن
ات بِغ ْي ِر عم ٍد تر ْونها ۛ واَ ْلق َٰى فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٠خلق َّ
السما ِء ما ًء فاَنب ْتنا فِيها ِمن ُك ِّل ز ْو ٍج كرِي ٍم
ُك ِّل دابَّ ٍة ۛ واَنز ْلنا ِمن َّ
آسمانها را بدون پایه ای كه دیده بتوانيد آفرید ،و بر زمين كوهها را قرار داد تا شما را نجنباند ،و در زمين از هر

جانوری پراگنده ساخت ،و از آسمان آب فرود آوردیم .و به این ترتيب در زمين از هر جوره ای (از رویيدنى های)
سودمند رویانيدیم.

﴿َٰ ﴾١١هذا خ ْل ُق اللَّ ِه فاَ ُرو نِي ماذا خلق الَّ ِذين ِمن ُدو نِ ِه ۛ ب ِل ال َّظالِ ُمون فِي ضل ٍ
ال ُّمبِينٍ

این (چنين) است آفرینش خدا .پس به من نشان دهيد كسانى كه جز وی (مورد نيایش قرار گرفته) اند چه

چيزی را آفریده اند؟ بلکه ستمگارانِ (مشرک) در گمراهى آشکار اند.

﴿ ﴾١٢ولق ْد ات ْينا لُ ْقمان ا ْل ِح ْكمة اَ ِن اشْ ُك ْر لِلَّ ِه ۛ ومن يشْ ُك ْر ف ِانَّما يشْ ُك ُر لِن ْف ِس ِه ۛ ومن كفر فاِ َّن
اللَّه غ ِن ٌّي ح ِمي ٌد
بيگمان به لقمان حکمت دادیم( ،و گفتيم) كه « خدا را سپاس گزار ،و كسيکه سپاسگزاری كند به سود خود
سپاسگزاری ميکند .و كسيکه ناسپاسى كند ،پس حقا كه خداوند بى نياز و ستوده است» .

﴿ ﴾١٣و ا ِ ْذ قال لُ ْقما ُن لِا ْبنِ ِه و ُهو ي ِع ُظ ُه يا بُن َّي لا تُشْ ر ِْك بِاللَّ ِه ۛ ا ِ َّن الشِّ ْرك ل ُظ ْل ٌم ع ِظي ٌم

به یاد آور هنگامى را كه لقمان به پسر خود ،در حاليکه او را پند ميداد ،گفت « :ای پسرک من ،به خدا شریک
مياور ،بيگمان شرک ستم بزرگى است» .

﴿ ﴾١٤وو َّص ْينا ا ْل ِانسان بِوالِد ْي ِه حمل ْت ُه اُ ُّم ُه و ْه ًنا عل َٰى و ْهنٍ وفِصالُ ُه فِي عام ْينِ اَ ِن اشْ ُك ْر لِي
و لِوالِد ْيك اِل َّي ا ْلم ِصي ُر

و انسان را به (اطاعت) پدر و مادرش سفارش كردیم .مادرش او را در سستى و ناتوانى به سستى و ناتوانى (دیگر)
برداشت .و جدا كردن او (از شير) دو سال است .به اینکه مرا و مادر و پدر خود را شکر گویى .بسوی من است

بازگشت.

﴿ ﴾١٥و اِن جاهداك عل َٰى اَن تُشْ رِك بِي ما ل ْيس لك بِ ِه ِع ْل ٌم فلا تُ ِط ْع ُهما ۛ وص ِ
اح ْب ُهما فِي ال ُّدنْيا
م ْع ُروفًا ۛ واتَّ ِب ْع سبِيل م ْن اَناب اِل َّي ۛ ثُ َّم اِل َّي م ْر ِج ُع ُك ْم فاُن ِّب ُئ ُكم بِما كُن ُت ْم ت ْعملُون

و اگر (پدر و مادرت) ترا بر این وادارند كه به من شریک بياوری ،چيزی را كه خود آنرا نميدانى از ایشان پيروی
مکن .ولى با ایشان درین دنيا به وجه پسندیده مصاحبت كن ،و راه كسى را پيروی كن كه بسوی من رو مى
آورد .سپس بازگشت شما بسوی منست ،و من شما را به (كنه) آنچه ميکردید آگاه ميگردانم.

السماو ِ
ض
ات اَ ْو فِي ا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾١٦يا ُبن َّي اِنَّها اِن ت ُك ِم ْثقال ح َّب ٍة ِّم ْن خ ْرد ٍل فت ُكن فِي صخْ ر ٍة اَ ْو فِي َّ
يف خبِي ٌر
ياْ ِت بِها اللَّ ُه ۛ ا ِ َّن اللَّه ل ِط ٌ
ای پسرک من ،اگر خصلتى (كه انجام ميدهى) به اندازۀ دانه ای از خردلى باشد ،و بر سر الخ (كوهى) یا بر (فراز)

آسمانها یا در (قعر) زمين قرار داشته باشد ،خداوند آنرا مى آورد .حقا كه خداوند به امور دقيق (و پنهان) آگاه (و)
باخبر است.

الصلاة واْ ُم ْر بِا ْلم ْع ُر ِ
اصبِ ْر عل َٰى ما اَصابك ۛ ا ِ َّن َٰذلِك ِم ْن
وف وانْه عنِ ا ْل ُمنك ِر و ْ
﴿ ﴾١٧يا ُبن َّي اَقِ ِم َّ
ع ْز ِم ا ْلاُ ُمو ِر

ای پسرک من ،نماز را به تمام و كمال اداء كن ،به كارهای پسندیده امر كن ،و از كارهای ناشایسته منع كن ،و به

مصيبتى كه به تو ميرسد شکيبا باش .بيگمان اینها از كارهای مهم است.

ض مر ًحا ۛ ا ِ َّن اللَّه لا ُي ِح ُّب ُك َّل ُمخْ ت ٍال ف ُخورٍ
ش فِي ا ْلا َ ْر ِ
س ولا ت ْم ِ
﴿ ﴾١٨ولا تُص ِّع ْر خدَّك لِلنَّا ِ

باتکبر روی خود را از مردم مگردان ،و در زمين با ناز (و نخوت) مرو .بيگمان خداوند هيچ نازفروش خودستایى را

دوست ندارد.

ض ِمن ص ْو تِك ۛ ا ِ َّن اَنكر ا ْلاَ ْصو ِ
ات لص ْو ُت ا ْلح ِمي ِر
﴿ ﴾١٩وا ْق ِص ْد فِي مشْ يِك وا ْغ ُض ْ
در روش خود ميانه رو باش ،و از بلندی آواز خود بکاه ،واقعاً زشت ترین آوازها آواز خر است.

السماو ِ
ض واَ ْسبغ عل ْي ُك ْم نِعم ُه ظا ِهر ًة
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٢٠اَل ْم تر ْوا اَ َّن اللَّه سخَّ ر ل ُكم َّما فِي َّ
س من ُيجا ِدلُ فِي اللَّ ِه بِغ ْي ِر ِع ْل ٍم ولا ُهدًى ولا ِكت ٍ
اب ُّمنِي ٍر
وب ِاطن ًة ۛ و ِمن النَّا ِ

آیا ندیدید كه خدا برای شما همه چيزهایى را كه در آسمانها و در زمين است رام ساخت (كه به معرض استفاده

شما قرار دارد) و نعمت های خود را بگونه آشکارا و پنهان بر شما وافر گردانيد و تمام كرد؟ و (با این هم) از مردم
كسى است (كه) بدون دانش و بدون (آنکه) كتاب روشنایى بخش (بدست داشته باشد) در مورد خدا مجادله مى
كند.

﴿ ﴾٢١و اِذا قِيل ل ُه ُم اتَّبِ ُعوا ما اَنزل اللَّ ُه قالُوا ب ْل نتَّبِ ُع ما وج ْدنا عل ْي ِه اباءنا ۛ اَول ْو كان الشَّ ْيطا ُن
ي ْد ُعو ُه ْم اِل َٰى عذ ِ
الس ِعي ِر
اب َّ
چون به ایشان گفته شود آنچه را خدا نازل كرده پيروی كنيد ،ميگویند « :بلکه چيزی را پيروی ميکنيم كه

پدران خود را بر آن یافتيم » .حتى اگر شيطان (پدران) ایشانرا به عذاب شعله ور دوزخ فرا ميخواند (باز هم اینها
از پدران خود پيروی ميکردند).

﴿ ﴾٢٢ومن ُي ْسلِ ْم و ْجه ُه اِلى اللَّ ِه و ُهو ُم ْح ِس ٌن فق ِد ْاست ْمسك بِا ْل ُع ْرو ِة ا ْل ُو ْثق َٰى ۛ و اِلى اللَّ ِه عاقِب ُة
ا ْلاُ ُمورِ

و هر كسيکه خود را به خدا تسليم كرد و او نيکوكار بود ،بيگمان به دستگيرۀ محکم چنگ زده است .و عاقبت

همه كارها بسوی خداست.

﴿ ﴾٢٣ومن كفر فلا ي ْح ُزنك ُك ْف ُر ُه ۛ اِل ْينا م ْر ِج ُع ُه ْم ف ُنن ِّب ُئ ُهم بِما ع ِملُوا ۛ ا ِ َّن اللَّه علِي ٌم بِذ ِ
ات
الصدُورِ
ُّ

و هركه كافر شد ،پس كفر او ترا اندوهگين نسازد .بازگشت ایشان به سوی ماست .پس ما ایشان را به (حقيقت)
آنچه ميکرند ،آگاه ميگردانيم .بيگمان خداوند به همۀ آنچه در سينه هاست آگاه مى باشد.

اب غلِ ٍ
﴿ ﴾٢٤نُمتِّ ُع ُه ْم قلِي ًلا ثُ َّم ن ْضط ُّر ُه ْم اِل َٰى عذ ٍ
يظ

كمى ایشان را (از نعمت های خویش) بهره مند مى سازیم ،باز ایشانرا به (تحمل) عذابِ سخت ناچار ميسازیم.

السماو ِ
ات وا ْلا َ ْرض ليقُولُ َّن اللَّ ُه ۛ قُ ِل ا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه ۛ ب ْل اَكْث ُر ُه ْم لا
﴿ ﴾٢٥ولئِن ساَ ْلت ُهم َّم ْن خلق َّ
ي ْعل ُمون

و اگر از ایشان بپرسى « كيست كه آسمانها و زمين را آفرید؟ » یقيناً ميگویند « خدا » .بگو « :همه ستایش از
آن خدا است » .اما اكثر ایشان نمى دانند.

السماو ِ
ض ۛ ا ِ َّن اللَّه ُهو ا ْلغنِ ُّي ا ْلح ِمي ُد
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٢٦لِلَّ ِه ما فِي َّ

آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست .بيگمان خداوند بى نياز (و) ستوده است.

ات
﴿ ﴾٢٧ول ْو اَنَّما فِي ا ْلاَ ْر ِ
ض ِمن شجر ٍة اَ ْقلا ٌم وا ْلب ْح ُر ي ُم ُّد ُه ِمن ب ْع ِد ِه س ْبع ُة اَ ْب ُح ٍر َّما ن ِفد ْت كلِم ُ
اللَّ ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه عزِي ٌز ح ِكي ٌم

و اگر هر چه در زمين از درخت یافت شود همه قلم شوند ،و دریا را پس از آن هفت دریای دیگر افزایش دهد (و

با این قلم و این مركب كلمات خدا نوشته شود ،باز هم) سخنان خدا به پایان نميرسد .حقا كه خداوند صاحب
قدرت منيع (و) باحکمت است.

س و ِاحد ٍة ۛ ا ِ َّن اللَّه س ِمي ٌع ب ِصي ٌر
﴿َّ ﴾٢٨ما خ ْل ُق ُك ْم ولا ب ْعثُ ُك ْم اِلَّا كن ْف ٍ

آفریدن شما و باز زنده گرانيدن دوبارۀ شما نيست مگر مانند (آفریدن) یک شخص .بيگمان خداوند شنوا (و)

بيناست.

﴿ ﴾٢٩اَل ْم تر اَ َّن اللَّه يُول ِ ُج اللَّ ْيل فِي النَّهارِ ويُولِ ُج النَّهار فِي اللَّ ْي ِل وسخَّ ر الشَّ ْمس وا ْلقمر ُك ٌّل
ي ْجرِي اِل َٰى اَجلٍ ُّمس ًّمى واَ َّن اللَّه بِما ت ْعملُون خبِي ٌر

آیا ندیدی كه خدا شب را در روز داخل ميکند و روز را در شب داخل مى كند ،و آفتاب و ماه را رام ساخته
است؟ هر كدام مسير خود را تا مدت معينى مى پيماید .و اینکه خداوند بآنچه مى كنيد آگاه است.

﴿َٰ ﴾٣٠ذلِك بِاَ َّن اللَّه ُهو ا ْلح ُّق واَ َّن ما ي ْد ُعون ِمن ُدو نِ ِه ا ْلب ِاط ُل واَ َّن اللَّه ُهو ا ْلعلِ ُّي ا ْلكبِي ُر

این به سبب آن است كه بيگمان خداوند هم اوست حق ،و بيگمان جز او هرچه را نيایش ميکنند باطل است ،و

بيگمان خداوند هم اوست بلند (مرتبه و) بزرگ.

﴿ ﴾٣١اَل ْم تر اَ َّن ا ْل ُف ْلك ت ْجرِي فِي ا ْلب ْح ِر بِنِ ْعم ِت اللَّ ِه لِ ُيرِي ُكم ِّم ْن اياتِ ِه ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ٍ
ات لِّ ُك ِّل
ص َّبا ٍر ش ُكورٍ

آیا ندیدی كه كشتى در دریا به فضل خداوند ميرود تا به شما نشانه های قدرت او را نشان بدهد؟ بيگمان درین

برای هر شکيبای سپاسگزاری نشانه هایى است (بر قدرت و علم خداوند).

﴿ ﴾٣٢و اِذا غ ِشي ُهم َّم ْو ٌج كال ُّظل ِل دع ُوا اللَّه ُمخْ لِ ِصين ل ُه الدِّين فل َّما ن َّجا ُه ْم اِلى ا ْلب ِّر ف ِم ْن ُهم
ُّم ْقت ِص ٌد ۛ وما ي ْجح ُد بِاياتِنا ا ِ َّلا ُك ُّل ختَّارٍ كفُورٍ

و هنگاميکه ایشان را موجى همچون سایه بان هایى بپوشاند ،خدا را ميخوانند و با اخالص كامل او را عبادت
ميکنند .اما همينکه ایشانرا به خشکه نجات داد ،پس صرف برخى از ایشان به اعتدال مى مانند .و نشانه های ما
را تکذیب نمى كند مگر هر عهد شکن ناسپاسى.

اس اتَّ ُقوا ربَّ ُك ْم واخْ ش ْوا ي ْو ًما لَّا ي ْجزِي وال ِ ٌد عن ول ِد ِه ولا م ْولُو ٌد ُهو جازٍ عن والِ ِد ِه
﴿ ﴾٣٣يا اَيُّها النَّ ُ
ش ْي ًئا ۛ ا ِ َّن و ْعد اللَّ ِه ح ٌّق ۛ فلا ت ُغ َّرنَّ ُك ُم ا ْلحيا ُة ال ُّدنْيا ولا ي ُغ َّرنَّ ُكم بِاللَّ ِه ا ْلغ ُرو ُر
ای مردم ،از پروردگار خویش بترسيد ،و از روزی بترسيد كه در آن هيچ پدری نمى تواند (از) جای فرزندش
(گناه او را به دوش) بگيرد ،و نه فرزندی مى تواند (از) جای پدرش (گناه او را بدوش) بگيرد .حقا كه وعدۀ
خداوند حق است .پس شما را زندگى دنيا فریب ندهد ،و (نيز) فریبنده (یعنى شيطان) شما را در مورد خداوند
هرگز فریب ندهد.

س َّماذا
﴿ ﴾٣٤ا ِ َّن اللَّه ِعند ُه ِع ْل ُم َّ
الساع ِة ويُن ِّزلُ ا ْلغ ْيث وي ْعل ُم ما فِي ا ْلاَ ْرحامِ ۛ وما ت ْدرِي ن ْف ٌ
وت ۛ ا ِ َّن اللَّه علِي ٌم خ ِبي ٌر
س بِاَ ِّي اَ ْر ٍ
ض ت ُم ُ
ت ْك ِس ُب غدًا ۛ وما ت ْدرِي ن ْف ٌ

بيگمان علم (به) قيامت (خاص) به نزد خداوند ميباشد .او باران را نازل ميکند ،و آنچه را در رحم هاست ميداند،
و هيچکس نمى داند كه فردا چه ميکند ،و هيچ كسى نمى داند كه در كدام سرزمين مى ميرد .حقا كه خداوند
دانا (و) آگاه است.
==================================================================

( )۳۲سوره السجده:
این سوره مکى و دارای ( )۳۰آیه است و از جهتى كه در آن وصف مومنانى بيان مى شود كه برای خداوند
متعال سجده مى كنند.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١الم
ا.ل.م.

﴿ ﴾٢تنزِي ُل ا ْل ِكت ِ
اب لا ر ْيب فِي ِه ِمن َّر ِّب ا ْلعال ِمين

در نازل شدن این كتاب از جانب پروردگار جهانيان هيچ شبهه ای نيست.

﴿ ﴾٣اَ ْم يقُولُون ا ْفترا ُه ۛ ب ْل ُهو ا ْلح ُّق ِمن َّربِّك لِ ُتن ِذر ق ْو ًما َّما اَتا ُهم ِّمن نَّ ِذي ٍر ِّمن ق ْبلِك لعلَّ ُه ْم
ي ْهتدُون

آیا ميگویند « (محمد) آنرا افترا كرده است »؟ (هرگز چنين نيست )،بلکه این (كتاب) حق است از جانب
پروردگار تو ،تا مردمى را بترسانى كه برای شان پيش از تو بيم دهنده ای نيامده است ،تا باشد كه رهياب شوند.

السماو ِ
ش ۛ ما
ات وا ْلاَ ْرض وما ب ْين ُهما فِي ِستَّ ِة اَيَّا ٍم ثُ َّم ْاستوىَٰ على ا ْلع ْر ِ
﴿ ﴾٤اللَّ ُه الَّ ِذي خلق َّ
ل ُكم ِّمن ُدو نِ ِه ِمن و ل ِ ٍّي ولا ش ِف ٍيع ۛ َافلا تتذ َّك ُرون

خداوند است آنکه آسمانها و زمين و آنچه را ميان آنهاست در شش روز آفرید .سپس بر عرش مستولى شد .شما
بجز او هيچ دوست و هيچ شفاعتگری ندارید .پس آیا پند نمى گيرید؟

ض ثُ َّم ي ْع ُر ُج اِل ْي ِه فِي ي ْو ٍم كان ِم ْقدا ُر ُه اَ ْلف سن ٍة ِّم َّما ت ُعدُّون
السما ِء اِلى ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٥يُدبِّ ُر ا ْلاَ ْمر ِمن َّ
همۀ كارها را از آسمان تا زمين (او) اداره ميکند .سپس در (دورۀ) یک روز كه مقدار آن از چيزیکه شما مى
شمارید یکهزار سال ميشود( ،همه امور) بسوی او باال ميرود.

﴿َٰ ﴾٦ذلِك عالِ ُم ا ْلغ ْي ِب والشَّ هاد ِة ا ْلعزِي ُز ال َّر ِحي ُم

این است (وصف) دانای پنهان و آشکار( ،ذات) صاحب قدرت منيع (و) مهربان.

﴿ ﴾٧الَّ ِذي اَ ْحسن ُك َّل ش ْي ٍء خلق ُه ۛ وبداَ خ ْلق ا ْل ِانس ِان ِمن ِطينٍ
آنکه هر چيز را كه آفریده نيکو آفریده ،و آفرینش انسان را از گل آغاز كرد.

﴿ ﴾٨ثُ َّم جعل ن ْسل ُه ِمن ُسلال ٍة ِّمن َّما ٍء َّم ِهينٍ

و سپس نسل او را از نطفه ای از آب بى قدر به ميان آورد.

﴿ ﴾٩ثُ َّم س َّوا ُه ونفخ فِي ِه ِمن ُّر ِ
الس ْمع وا ْلاَ ْبصار وا ْلاَ ْفئِدة ۛ قلِي ًلا َّما تشْ ُك ُرون
وح ِه ۛ وجعل ل ُك ُم َّ

سپس او را (به شکل مناسبى) برابر گردانيد ،و در او از روح خود دميد ،و برای شما گوش و چشم و دل داد ،ولى

اندک است این شکری كه ميکنيد.

ض اَاِنَّا ل ِفي خ ْلقٍ ج ِدي ٍد ۛ ب ْل ُهم بِلِقا ِء ربِّ ِه ْم كافِ ُرون
﴿ ﴾١٠وقالُوا اَاِذا ضل ْلنا فِي ا ْلا َ ْر ِ

و ميگویند « :آیا چون در زمين گم شویم (یعنى جسم ما خاک شود) ،آیا در آفرینش جدیدی قرار خواهيم

گرفت؟ » بلکه (این سخن را از سببى مى گویند كه) ایشان از لقاء پروردگار خود منکر اند.

﴿ ﴾١١قُ ْل يتوفَّاكُم َّمل ُك ا ْلم ْو ِت الَّ ِذي ُوكِّل بِ ُك ْم ثُ َّم اِل َٰى ربِّ ُك ْم تُ ْرج ُعون

بگو « :فرشتۀ مرگ ،كه بر شما مؤكل شده ،شما را مى ميراند .سپس به پروردگار خویش برگردانيده مى شوید» .

﴿ ﴾١٢ول ْو ترىَٰ ا ِ ِذ ا ْل ُم ْج ِر ُمون نا ِك ُسو ُرءُ ِ
وس ِه ْم ِعند ربِّ ِه ْم ربَّنا اَ ْبص ْرنا وس ِم ْعنا فا ْر ِج ْعنا ن ْعم ْل صالِ ًحا
اِنَّا ُموقِ ُنون
و اگر ميدیدی هنگاميکه گنهکاران در نزد پروردگار خود سرافگنده اند (و ميگویند « ):ای پروردگار ما( ،اكنون

این حالت را) دیدیم و این سخنان را شنيدیم ،ما را (به دنيا) باز گردان تا كار شایسته ای انجام دهيم ،ما (اكنون)
به یقين كامليم» .

س
س ُهداها ول َٰ ِك ْن ح َّق ا ْلق ْولُ ِمنِّي لا َ ْملاَ َّن جهنَّم ِمن ا ْل ِجنَّ ِة والنَّا ِ
﴿ ﴾١٣ول ْو ِش ْئنا لات ْينا ُك َّل ن ْف ٍ
َا ْجم ِعين
اگر مى خواستيم برای هر كس هدایت او را ميدادیم ،وليکن سخن من حق است كه « دوزخ را از جنيان و

آدميان در مجموع پر ميکنيم» .

﴿ ﴾١٤ف ُذوقُوا بِما ن ِسي ُت ْم لِقاء ي ْو ِم ُك ْم َٰهذا اِنَّا ن ِسينا ُك ْم ۛ وذُوقُوا عذاب ا ْل ُخ ْل ِد بِما كُن ُت ْم ت ْعملُون

سپس (این عذاب را) بچشيد به این نسبت كه روبرو شدن با این روز خود را فراموش كردید ،بيگمان ما نيز شما

را فراموش كردیم ،و عذاب هميشگى را بچشيد به سبب اعمالى كه آنرا مرتکب مى شدید.

﴿ ﴾١٥اِنَّما يُ ْؤ ِم ُن بِاياتِنا الَّ ِذين اِذا ُذ ِّك ُروا بِها خ ُّروا ُس َّجدًا وس َّب ُحوا بِح ْم ِد ربِّ ِه ْم و ُه ْم لا
ي ْست ْكبِ ُرون ۩

واقعاً كسانى به آیات ما ایمان دارند كه چون به آن پند داده شوند به سجده بر روی مى افتند و به ستایش

پروردگار خویش تسبيح ميگویند ،و ایشان تکبر نمى ورزند.

﴿ ﴾١٦تتجاف َٰى ُج ُنو ُب ُه ْم عنِ ا ْلمض ِ
اج ِع ي ْد ُعون ربَّ ُه ْم خ ْوفًا وطم ًعا و ِم َّما رز ْقنا ُه ْم ُين ِفقُون

پهلوی های شان بر بستر آرام نمى گيرد ،و به پروردگار خویش با خوف و اميدواری دعا مى كنند .و از آنچه به

ایشان روزی ساختيم خرج ميکنند.

س َّما اُخْ ِفي ل ُهم ِّمن قُ َّر ِة اَ ْع ُينٍ جزا ًء بِما كانُوا ي ْعملُون
﴿ ﴾١٧فلا ت ْعل ُم ن ْف ٌ

هيچکس نميداند چه (شادمانى ها و) چشم روشنى هایى (برای شان در نظر گرفته شده ،و اكنون) از نظر دور

نگهداشته شده است .و این به جزای اعمال (نيکوی) شان است.

﴿ ﴾١٨اَفمن كان ُم ْؤ ِم ًنا كمن كان ف ِاسقًا ۛ َّلا ي ْست ُوون

پس آیا كسى كه مسلمان است مانند كسى است كه فاسق ميباشد؟ نه ،هرگز (این دو گروه) برابر نيستند.

الصالِح ِ
ات ا ْلماْوىَٰ نُ ُز ًلا بِما كانُوا ي ْعملُون
ات فل ُه ْم جنَّ ُ
﴿ ﴾١٩اَ َّما الَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ

اما كسانيکه ایمان دارند و كارهای نيکو انجام دادند ،برای ایشان باغهایى (برای) بودوباش است ،و این مهمانى

(شان) به سبب اعمال (نيکى) است كه انجام ميدادند.

﴿ ﴾٢٠واَ َّما الَّ ِذين فس ُقوا فماْوا ُه ُم ال َّنا ُر ۛ ُكلَّما اَرا ُدوا اَن يخْ ُر ُجوا ِم ْنها اُ ِعي ُدوا فِيها وقِيل ل ُه ْم ذُوقُوا
عذاب ال َّنارِ الَّ ِذي كُن ُتم بِ ِه تُك ِّذبُون

اما فاسقان ،پس جای ایشان آتش است .هر باری كه بخواهند از آنجا بيرون شوند ،در آن باز گردانيده ميشوند ،و

به ایشان گفته ميشود « :بچشيد عذاب آتش (دوزخ) را كه آنرا دروغ مى پنداشتيد» .

اب ا ْلاَ ْدن َٰى ُدون ا ْلعذ ِ
﴿ ﴾٢١ول ُن ِذيقنَّ ُهم ِّمن ا ْلعذ ِ
اب ا ْلاَكْب ِر لعلَّ ُه ْم ي ْر ِج ُعون

بيگمان ایشان را از عذاب نزدیک پيش از عذاب بزرگ (یعنى آتش دوزخ) مى چشانيم ،تا باشد كه (به حق) باز

گردند.

﴿ ﴾٢٢وم ْن اَ ْظل ُم ِم َّمن ُذكِّر بِاي ِ
ات ربِّ ِه ثُ َّم اَ ْعرض ع ْنها ۛ اِنَّا ِمن ا ْل ُم ْجر ِِمين ُمنت ِق ُمون

و كيست ستمگارتر از كسيکه به آیات پروردگار خویش پند داده شود و باز از آن روی برتابد؟! بيگمان ما از

گنهکاران انتقام گيرنده ایم.

﴿ ﴾٢٣ولق ْد ات ْينا ُموسى ا ْل ِكتاب فلا ت ُكن فِي ِم ْري ٍة ِّمن لِّقاُ ِ ِه ۛ وجع ْلنا ُه ُهدًى لِّبنِي ا ِ ْسراُِيل

بيگمان به موسى كتاب (یعنى تورات) را دادیم ،ازین رو از برخورد با آن در شبهه مباش ،و آنرا هدایتى برای بنى

اسرائيل گردانيدیم.

﴿ ﴾٢٤وجع ْلنا ِم ْن ُه ْم اَُِ َّم ًة ي ْهدُون بِاَ ْمرِنا ل َّما صب ُروا ۛ وكانُوا بِاياتِنا يُوقِ ُنون

و از ميان ایشان رهبرانى گردانيدیم كه به حکم ما رهنمایى مى نمودند ،چون شکيبایى ورزیدند و به آیات ما

یقين حاصل كردند.

﴿ ﴾٢٥ا ِ َّن ربَّك ُهو ي ْف ِص ُل ب ْين ُه ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة فِيما كانُوا فِي ِه يخْ تلِفُون

بيگمان پروردگار تو ،هم اوست كه در ميان ایشان  -در مواردیکه در آن اختالف مى ورزیدند  -در روز قيامت
فيصله ميکند.

﴿ ﴾٢٦اَول ْم ي ْه ِد ل ُه ْم ك ْم اَ ْهل ْكنا ِمن ق ْبلِ ِهم ِّمن ا ْل ُق ُر ِ
ون ي ْمشُ ون فِي مسا ِكنِ ِه ْم ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك
لاي ٍ
ات ۛ اَفلا ي ْسم ُعون

آیا به ایشان رهنمایى نشد كه پيش از ایشان چه نسل هایى را هالک گردانيدیم؟ و (اكنون) ایشان در سرزمين
هایى كه (همان) پيشينيان بسر مى بردند گشت و گذار ميکنند .بيگمان درین نشانه هاست ،آیا ایشان گوش فرا

نمى دهند؟

ض ا ْل ُج ُرزِ ف ُنخْ ر ُِج بِ ِه ز ْر ًعا تاْ ُك ُل ِم ْن ُه اَنْعا ُم ُه ْم
﴿ ﴾٢٧اَول ْم ير ْوا اَنَّا ن ُسوقُ ا ْلماء اِلى ا ْلاَ ْر ِ
واَنف ُُس ُه ْم ۛ اَفلا ُي ْب ِص ُرون

آیا ندیدند كه آب را به زمين سوختۀ بى گياه جاری مى سازیم؟ پس به وسيله آن كشت را مى رویانيم تا از آن

مواشى شان و خودشان بخورند ،آیا نمى بينند؟

﴿ ﴾٢٨ويقُولُون مت َٰى َٰهذا ا ْلف ْت ُح اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين

و ميگویند « :این پيروزی چه وقت بسر ميرسد ،اگر راستگویيد؟ »

﴿ ﴾٢٩قُ ْل ي ْوم ا ْلف ْت ِح لا ينف ُع الَّ ِذين كف ُروا اِيمانُ ُه ْم ولا ُه ْم يُنظ ُرون

بگو « :در روزِ (بسر رسيدنِ این) پيروزی ،برای كافران ایمان آوردن شان سودی ندارد ،و نه هم به ایشان مهلت
داده ميشود» .

ِض ع ْن ُه ْم وانت ِظ ْر اِنَّ ُهم ُّمنت ِظ ُرون
﴿ ﴾٣٠فاَ ْعر ْ

لذا از ایشان اعراض كن ،و انتظار بکش .یقيناً ایشان (نيز با ناباوری) به انتظار (چنين روزی) هستند.
==================================================================

( )۳۳سوره االحزاب:
این سوره مدنى و دارای ( )۷۳آیه است .این سوره به جهت اینکه در برگيرنده واقعه خندق و هجوم احزاب و
طوایف مشركان به مدینه است ،احزاب ناميده شد .احزاب به معنى فرقه ها ،طایفه ها ،لشکر ها (منظور
لشکرهای كفار مکه و سایر قبایل عرب است كه برای جنگ با مسلمين به مدینه آمدند.).

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١يا اَيُّها ال َّنبِ ُّي اتَّقِ اللَّه ولا تُ ِط ِع ا ْلكافِرِين وا ْل ُمنافِ ِقين ۛ ا ِ َّن اللَّه كان علِي ًما ح ِكي ًما

ای پيامبر ،از خدا بترس ،و از كافران و منافقان اطاعت مکن .بيگمان خداوند دانا (و) باحکمت است.

﴿ ﴾٢واتَّبِ ْع ما يُوح َٰى اِل ْيك ِمن َّربِّك ۛ ا ِ َّن اللَّه كان بِما ت ْعملُون خبِي ًرا

و چيزی را كه از جانب پروردگارت به تو وحى مى شود پيروی كن .بيگمان خدا به آنچه مى كنيد آگاه است.

﴿ ﴾٣وتو َّك ْل على اللَّ ِه ۛ وكف َٰى بِاللَّ ِه و ِكي ًلا

و بر خدا توكل كن ،و خدا بحيث وكيل بسنده است.

﴿َّ ﴾٤ما جعل اللَّ ُه لِر ُجلٍ ِّمن ق ْلب ْينِ فِي ج ْوفِ ِه ۛ وما جعل اَ ْزواج ُك ُم ال َّلاُِي تُظا ِه ُرون ِم ْن ُه َّن
اُ َّمهاتِ ُك ْم ۛ وما جعل اَ ْد ِعياء ُك ْم اَ ْبناء ُك ْم ۛ َٰذلِ ُك ْم ق ْولُ ُكم بِاَ ْفوا ِه ُك ْم ۛ واللَّ ُه يقُولُ ا ْلح َّق و ُهو
السبِيل
ي ْه ِدي َّ

خداوند برای هيچ كس دو دل در داخل وجود او قرار نداده است ،و نه زنان شما را كه مادر مى خوانيد مادر شما
گردانيده است ،و نه (پسر) خواندگان شما را پسران شما گردانيده است .این سخن شماست كه به دهن خود
ميگویيد ،و خداوند حقيقت را ميگوید ،و او راه را نشان ميدهد.

﴿ ﴾٥ا ْد ُعو ُه ْم لِاباُِ ِه ْم ُهو اَ ْقس ُط ِعند اللَّ ِه ۛ ف ِان لَّ ْم ت ْعل ُموا اباء ُه ْم ف ِاخْ وانُ ُك ْم فِي الدِّينِ
اح فِيما اَخْ طاْتُم بِ ِه ول َٰ ِكن َّما تع َّمد ْت قُلُوبُ ُك ْم ۛ وكان اللَّ ُه غفُو ًرا
وموالِي ُك ْم ۛ ول ْيس عل ْي ُك ْم ُجن ٌ
َّر ِحي ًما
ایشان را به (نام) پدران شان بخوانيد ،این در نزد خدا منصفانه تر است .اگر (نام) پدران شانرا نميدانيد ،در

آنصورت برادران دینى شما و دوستان شمایند .بر شما گناهى نيست اگر در زمينه خطا كرده باشيد .مگر در
صورتيکه دلهای شما قصداً (این گناه را) مرتکب شود( ،قابل اندیشه است ،در آن حال نيز) خداوند آمرزگار (و)
مهربان است.

ض
﴿ ﴾٦النَّبِ ُّي اَ ْول َٰى بِا ْل ُم ْؤ ِمنِين ِم ْن اَنف ُِس ِه ْم ۛ واَ ْزوا ُج ُه اُ َّمهاتُ ُه ْم ۛ واُولُو ا ْلاَ ْرحا ِم ب ْع ُض ُه ْم اَ ْول َٰى بِب ْع ٍ
اب اللَّ ِه ِمن ا ْل ُم ْؤ ِمنِين وا ْل ُمه ِ
فِي ِكت ِ
اجرِين اِلَّا اَن ت ْفعلُوا اِل َٰى اَ ْو لِياُِ ُكم َّم ْع ُروفًا ۛ كان َٰذلِك فِي
ا ْل ِكت ِ
اب م ْس ُطو ًرا

پيامبر به مؤمنان از خودشان (نيز) سزاوارتر است ،و زنان او مادران شان هستند .خویشاوندان بعضى شان به
بعضى دیگرشان در حکم خدا نسبت به (آنعده) مؤمنان و مهاجران (كه با آنها عقد برادری بسته اند) سزاوارتر اند،
مگر اینکه به دوستان خود نيکویى كنيد .این حکم در كتاب نوشته شده است.

ُّوح و ا ِ ْبرا ِهيم و ُموس َٰى و ِعيسى ا ْبنِ م ْريم ۛواَخ ْذنا
﴿ ﴾٧و ا ِ ْذ اَخ ْذنا ِمن النَّبِ ِّيين ِميثاق ُه ْم و ِمنك و ِمن ن ٍ
ِم ْن ُهم ِّميثاقًا غلِي ًظا
و بياد آور چون از پيامبران عهدشان را گرفتيم ،و از تو (نيز) .و از نوح ،ابراهيم ،موسى و عيسى پسر مریم ،از

ایشان عهد محکم گرفتيم.

الصا ِدقِين عن ِصدْقِ ِه ْم ۛ واَع َّد لِ ْلكافِرِين عذا ًبا اَلِي ًما
﴿ ﴾٨لِّي ْساَل َّ

تا (خداوند) صادقانرا از صدق شان بپرسد ،و برای كافران عذابى دردناک را آماده كرده است.

ِيحا و ُجنُو ًدا لَّ ْم
﴿ ﴾٩يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا ا ْذ ُك ُروا نِ ْعمة اللَّ ِه عل ْي ُك ْم ا ِ ْذ جاء ْت ُك ْم ُجنُو ٌد فاَ ْرس ْلنا عل ْي ِه ْم ر ً
تر ْوها ۛ وكان اللَّ ُه بِما ت ْعم ُلون ب ِصي ًرا
ای مسلمانان ،نعمت خدا را بر خود بخاطر آورید ،هنگاميکه بر شما لشکرهایى آمدند ،پس بر ایشان بادی و

لشکرهایى فرستادیم كه آنرا را دیده نمى توانستيد ،و خداوند به آنچه ميکنيد بينا است.

وب ا ْلحن ِ
اجر
﴿ ﴾١٠ا ِ ْذ جاءُوكُم ِّمن ف ْوقِ ُك ْم و ِم ْن اَ ْسفل ِمن ُك ْم و ا ِ ْذ زاغ ِت ا ْلا َ ْبصا ُر وبلغ ِت ا ْل ُقلُ ُ
وت ُظنُّون بِاللَّ ِه ال ُّظنُونا

چون (لشکرهای دشمن) بر شما از قسمت های فراز شما و از قسمت های نشيب شما آمدند ،و چون چشم ها

خيره شدند و دلها تا گلوها رسيد ،و در مورد خداوند گمان های گوناگون بخاطر شما خطور كرد.

﴿ُ ﴾١١هنالِك ا ْب ُتلِي ا ْل ُم ْؤ ِم ُنون و ُز ْل ِزلُوا زِ ْلزا ًلا ش ِديدًا

درینجا بود كه مؤمنان آزمایش شدند و شدیداً تکان داده شدند.

ض َّما وعدنا اللَّ ُه ور ُسولُ ُه اِلَّا ُغ ُرو ًرا
﴿ ﴾١٢و ا ِ ْذ يقُو ُل ا ْل ُمنافِقُون والَّ ِذين فِي قُلُو بِ ِهم َّمر ٌ

(و به یاد آر) هنگامى را كه منافقان و آنانى كه در دلهای شان مرضى است گفتند « :خداوند و پيامبر او جز فریب

را به ما وعده ای ندادند» .

﴿ ﴾١٣و ا ِ ْذ قالت طَّاُِف ٌة ِّم ْن ُه ْم يا اَ ْهل ي ْثرِب لا ُمقام ل ُك ْم فا ْر ِج ُعوا ۛ وي ْستاْ ِذ ُن فر ٌِيق ِّم ْن ُه ُم النَّ ِب َّي
يقُولُون ا ِ َّن ُب ُيوتنا ع ْور ٌة وما ِهي بِع ْور ٍة ۛ اِن يُرِيدُون اِلَّا فِرا ًرا

و آن وقت را (بياد آرید) كه طایفه ای از ایشان گفتند « :ای اهل یثرب( ،درینجا) برای شما جای نيست .پس

برگردید » .و گروهى از ایشان از پيامبر اجازه خواستند ،و ميگفتند « :براستى خانه های ما بى سرپرست (مانده)
است » ،در حاليکه بى سرپرست نمانده بود .ایشان جز فرار چيزی نمى خواستند.

﴿ ﴾١٤ول ْو ُد ِخل ْت عل ْي ِهم ِّم ْن اَ ْقطارِها ثُ َّم ُسئِلُوا ا ْل ِف ْتنة لات ْوها وما تل َّبثُوا بِها اِلَّا ي ِسي ًرا

اگر بر ایشان از قسمت های متعدد (مدینه آشوبگران) وارد ميشد ،و از ایشان خواسته ميشد كه فتنه انگيزی
كنند ،واقعاً آن كار را ميکردند ،و درین كار جز اندكى درنگ نمى كردند.

﴿ ﴾١٥ولق ْد كانُوا عاه ُدوا اللَّه ِمن ق ْب ُل لا يُولُّون ا ْلاَ ْدبار ۛ وكان ع ْه ُد اللَّ ِه م ْسئُو ًلا

ایشان پيش ازین (نيز) با خدا عهد بسته بودند كه (در ميدان جنگ) پشت برنگردانند ،و (از) عهد خدا (یقيناً)

سوال شدنى است.

﴿ ﴾١٦قُل لَّن ينفع ُك ُم ا ْل ِفرا ُر اِن فر ْرتُم ِّمن ا ْلم ْو ِت اَ ِو ا ْلق ْت ِل و اِذًا َّلا تُم َّت ُعون ا ِ َّلا قلِي ًلا

بگو « :به شما فرار فایده ای ندارد ،اگر از مرگ یا كشته شدن بگریزید ،و درین حال جز دورۀ كوتاهى (از زندگى)
بهره ور نخواهيد شد» .

﴿ ﴾١٧قُ ْل من ذا الَّ ِذي ي ْع ِص ُم ُكم ِّمن اللَّ ِه ا ِ ْن اَراد بِ ُك ْم ُسو ًءا اَ ْو اَراد بِ ُك ْم ر ْحم ًة ۛ ولا ي ِجدُون
ل ُهم ِّمن ُد ِ
ون اللَّ ِه و لِ ًّيا ولا ن ِصي ًرا

بگو « :كيست آنکه شما را از (اینکه اراده) خداوند (در مورد شما عملى شود) باز ميدارد ،اگر به شما اراده بدی
كند یا بشما ارادۀ مرحمت نماید؟ » و ایشان برای خود جز خدا دوست و مددگاری نمى یابند.

﴿ ﴾١٨ق ْد ي ْعل ُم اللَّ ُه ا ْل ُمع ِّوقِين ِمن ُك ْم وا ْلقاُِلِين ل ِ ِاخْ وان ِ ِه ْم هلُ َّم اِل ْينا ۛ ولا ياْتُون ا ْلباْس اِلَّا قلِي ًلا

بيگمان خداوند بازدارندگان (از جنگ) را از شما مى شناسد ،و آنهایى را كه به برادران خود مى گویند « :بسوی

ما بشتابيد » .و به جنگ نمى آیند مگر اندكى.

﴿ ﴾١٩اَ ِش َّح ًة عل ْي ُك ْم ۛ ف ِاذا جاء ا ْلخ ْو ُف راَ ْيت ُه ْم ين ُظ ُرون اِل ْيك تدُو ُر اَ ْع ُي ُن ُه ْم كالَّ ِذي ُيغْش َٰى عل ْي ِه
ِمن ا ْلم ْو ِت ۛ ف ِاذا ذهب ا ْلخ ْو ُف سلقُوكُم بِاَ ْل ِسن ٍة ِحدا ٍد اَ ِش َّح ًة على ا ْلخ ْي ِر ۛ اُولَٰئِك ل ْم ُي ْؤ ِم ُنوا
فاَ ْحبط اللَّ ُه اَ ْعمال ُه ْم ۛ وكان َٰذلِك على اللَّ ِه ي ِسي ًرا

بر شما بخيل اند (یعنى از شما دریغ ميورزند) ،پس چون وقت ترس فرا رسد ،مى بينى كه بسوی تو مينگرند ،و

چشم شان دور ميخورد همانند كسى كه مرگ بر او سایه افگنده باشد .باز چون ترس از ميان رفت ،شما را با
زبان های تيز خود نيش ميزنند ،در حاليکه بر خير بخيل اند .اینها ایمان نياوردند ،پس خداوند اعمال ایشانرا
حبطه گردانيد ،و این (كار) به خداوند آسان است.

اب يو ُّدوا ل ْو اَنَّ ُهم با ُدون فِي ا ْلاَ ْعر ِ
اب
﴿ ﴾٢٠ي ْحس ُبون ا ْلا َ ْحزاب ل ْم ي ْذه ُبوا ۛ و اِن ياْ ِت ا ْلا َ ْحز ُ
ي ْساَلُون ع ْن اَنباُِ ُك ْم ۛ ول ْو كانُوا فِي ُكم َّما قاتلُوا ا ِ َّلا قلِي ًلا

چنين مى پندارند كه قشون (كافران) نرفته اند .و اگر (این) قشون (دوباره) بيایند ،آرزو ميکنند كاش در صحرا و
در ميان بادیه نشينان ميبودند( ،و آنجا) از احوال شما سوال ميکردند .و اگر در ميان شما ميبودند( ،باز هم)
جنگ نمى كردند مگر اندكى.

﴿ ﴾٢١لَّق ْد كان ل ُك ْم فِي ر ُس ِ
ول اللَّ ِه اُ ْسو ٌة حسن ٌة لِّمن كان ي ْر ُجو اللَّه وا ْلي ْوم ا ْلا ِخر وذكر اللَّه كثِي ًرا

برای شما واقعاً رسول خدا نمونه نيکویى است ،برای كسيکه آرزوی او (ثواب) خداوند و روز آخرت است ،و خدا را
بسيار یاد ميکند.

﴿ ﴾٢٢ول َّما راَى ا ْل ُم ْؤ ِم ُنون ا ْلاَ ْحزاب قالُوا َٰهذا ما وعدنا اللَّ ُه ور ُسولُ ُه وصدق اللَّ ُه ور ُسولُ ُه ۛ وما
زاد ُه ْم ا ِ َّلا اِيما ًنا وت ْسلِي ًما

و چون مسلمانان احزاب { }۱را دیدند ،گفتند « :این همان (چيزی) است كه خداوند و پيامبر او بما وعده داده
بودند ،و خداوند و پيامبرش راست گفتند » .و این رویداد در ایشان جز ایمان و فرمانبری چيز دیگری را نيفزود.
{ }۱هجومِ دسته جمعى دشمنان ؛

﴿ِّ ﴾٢٣من ا ْل ُم ْؤ ِمنِين رِجا ٌل صدقُوا ما عاه ُدوا اللَّه عل ْي ِه ۛ ف ِم ْن ُهم َّمن قض َٰى ن ْحب ُه و ِم ْن ُهم َّمن
ينت ِظ ُر ۛ وما ب َّدلُوا ت ْب ِدي ًلا

از مؤمنان كسانى اند كه بر چيزی كه به آن با خدا پيمان بسته اند صادق بودند .بعضى از آنها ذمه داری خود را

اداء كردند ،و بعضى از ایشان هنوز هم منتظر اند و (به روش خود) تغييری ندادند.

الصا ِدقِين بِ ِصدْقِ ِه ْم و ُيع ِّذب ا ْل ُمنافِ ِقين اِن شاء اَ ْو ي ُتوب عل ْي ِه ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه كان
﴿ ﴾٢٤لِّي ْجزِي اللَّ ُه َّ
غفُو ًرا َّر ِحي ًما

تا خداوند صادقانرا به صدق شان مکافات دهد ،و منافقان را  -اگر بخواهد  -عذاب كند یا توبه شانرا بپذیرد .حقا
كه خداوند آمرزنده (و) مهربان است.

﴿ ﴾٢٥ور َّد اللَّ ُه الَّ ِذين كف ُروا بِغ ْي ِظ ِه ْم ل ْم ينالُوا خ ْي ًرا ۛ وكفى اللَّ ُه ا ْل ُم ْؤ ِمنِين ا ْل ِقتال ۛ وكان اللَّ ُه ق ِويًّا
عزِي ًزا

خداوند كافران را با خشم شان باز گرداند ،كه هيچ خيری بدست نياوردند .خداوند مؤمنان را درین مقاتله بسنده

شد .خداوند نيرومند (و) صاحب قدرت منيع است.

اب ِمن صي ِ
﴿ ﴾٢٦واَنزل الَّ ِذين ظاه ُرو ُهم ِّم ْن اَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
اصي ِه ْم وقذف فِي قُلُو بِ ِه ُم ال ُّر ْعب فرِيقًا
ت ْق ُتلُون وتاْ ِس ُرون فرِيقًا

و خداوند آنعده از اهل كتاب را كه با لشکرهای كافران كمک كردند از قلعه های شان پایان كرد ،و در دلهای

شان خوف انداخت( ،تا اینکه) گروهى (از ایشان) را ميکشتيد و گروهى را (هم) اسير ميگرفتيد.

﴿ ﴾٢٧واَ ْورث ُك ْم اَ ْرض ُه ْم و ِديار ُه ْم واَ ْموال ُه ْم واَ ْر ًضا لَّ ْم تط ُئوها ۛ وكان اللَّ ُه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ًرا

و زمين شان ،خانه های شان و اموال شان را بشما به ميراث داد ،زمينى را كه شما (تا هنوز) مورد استفاده قرار

نداده اید ،و خداوند بر همه چيز قدرت دارد.

﴿ ﴾٢٨يا اَيُّها النَّبِ ُّي قُل لِّاَ ْزو ِاجك اِن كُن ُت َّن تُ ِر ْدن ا ْلحياة ال ُّدنْيا وزِينتها فتعال ْين اُمتِّ ْع ُك َّن واُس ِّر ْح ُك َّن
احا ج ِمي ًلا
سر ً

ای پيامبر ،به زنان خود بگو « :اگر زندگانى و آرایش این دنيا را ميخواهيد ،پس بيایيد من شما را از آن بهره ور
ميسازم .و آنگاه شما را به شيوه نيکویى رها ميکنم» .

﴿ ﴾٢٩و اِن كُن ُت َّن تُ ِر ْدن اللَّه ور ُسول ُه والدَّار ا ْلا ِخرة فاِ َّن اللَّه اَع َّد لِ ْل ُم ْح ِسن ِ
ات ِمن ُك َّن اَ ْج ًرا ع ِظي ًما

اما اگر خدا و پيامبر او و سرای آخرت را مى جویيد ،پس بيگمان خدا برای زنان نيکوكاری از شما پاداش بزرگى

آماده كرده است.

﴿ ﴾٣٠يا نِساء النَّبِي من ياْ ِت ِمن ُك َّن بِف ِ
اب ِض ْعف ْينِ ۛ وكان َٰذلِك
احش ٍة ُّمب ِّين ٍة يُضاع ْف لها ا ْلعذ ُ
ِّ
على اللَّ ِه ي ِسي ًرا

ای زنان پيامبر ،اگر كسى از شما بگونه آشکاری مرتکب عمل ناشایسته ای شود ،مجازات او دو چند است ،و این
(كار) برای خداوند آسان است.

============================================================

============================================================
﴿ ﴾٣١ومن ي ْق ُن ْت ِمن ُك َّن لِلَّ ِه ور ُسولِ ِه وت ْعم ْل صالِ ًحا ن ُّْؤ تِها اَ ْجرها م َّرت ْينِ واَ ْعتدْنا لها رِ ْزقًا كرِي ًما

و هركه از شما خدا و پيامبر او را اطاعت كند و عمل نيک انجام دهد ،مزد او را دو چند ميدهيم ،و برای او روزی

گرامى آماده كرده ایم.

﴿ ﴾٣٢يا نِساء النَّبِ ِّي ل ْس ُت َّن كاَح ٍد ِّمن النِّسا ِء ۛ ا ِ ِن اتَّق ْي ُت َّن فلا تخْ ض ْعن بِا ْلق ْو ِل في ْطمع الَّ ِذي فِي
ض وقُ ْلن ق ْو ًلا َّم ْع ُروفًا
ق ْلبِ ِه مر ٌ

ای زنان پيامبر ،شما مانند یکى از زنان (عادی) نيستيد ،اگر پرهيزگاری كنيد .پس در گفتار (خویش) نرمش
نشان ندهيد ،تا مبادا كسى كه در دلش مرض است طمع كند .و سخن پسندیده بگویيد.

الصلاة واتِين ال َّزكاة واَ ِط ْعن
﴿ ﴾٣٣وق ْرن فِي بُ ُيو تِ ُك َّن ولا تب َّر ْجن تب ُّرج ا ْلجا ِهلِ َّي ِة ا ْلاُول َٰى ۛ واَقِ ْمن َّ
اللَّه ور ُسول ُه ۛ اِنَّما يُرِي ُد اللَّ ُه لِ ُي ْذ ِهب عن ُك ُم ال ِّر ْجس اَ ْهل ا ْلب ْي ِت و ُيط ِّهر ُك ْم ت ْط ِهي ًرا

و در خانه های خویش بمانيد ،و مانند عهد جاهليتِ پيشينه زینت خویش را ظاهر نسازید ،و نماز را با كمال و
تمام بر پا دارید ،و زكات بدهيد ،و خدا و پيامبر او را اطاعت كنيد .بيگمان خداوند ميخواهد تا از شما "اهل بيت"

ناپاكى ها را بزداید ،و شما را پاک و پاكيزه سازد.

﴿ ﴾٣٤وا ْذ ُك ْرن ما ُي ْتل َٰى فِي ُب ُيو تِ ُك َّن ِم ْن اي ِ
ات اللَّ ِه وا ْل ِح ْكم ِة ۛ ا ِ َّن اللَّه كان ل ِطيفًا خبِي ًرا

آنچه به شما در خانه های شما از آیات خدا و حکمت خوانده مى شود ،آنرا بياد گيرید .بيگمان خدا لطف كار و

آگاه است.

ات وا ْلقانِتِين وا ْلقانِت ِ
ات وا ْل ُم ْؤ ِمنِين وا ْل ُم ْؤ ِمن ِ
﴿ ﴾٣٥ا ِ َّن ا ْل ُم ْسلِ ِمين وا ْل ُم ْسلِم ِ
الصا ِدقِين
ات و َّ
ات وا ْل ُمتصدِّقِين وا ْل ُمتصدِّق ِ
ات وا ْلخ ِاش ِعين وا ْلخ ِاشع ِ
الصابِر ِ
الصا ِدق ِ
ات
الصابِرِين و َّ
ات و َّ
و َّ

ات وال َّذا ِكرِين اللَّه كثِي ًرا وال َّذا ِكر ِ
ات وا ْلحافِ ِظين فُ ُروج ُه ْم وا ْلحافِظ ِ
الصاُِم ِ
ات اَع َّد
الصاُِ ِمين و َّ
و َّ

اللَّ ُه ل ُهم َّم ْغ ِفر ًة واَ ْج ًرا ع ِظي ًما

واقعاً مردان مسلمان و زنان مسلمان ،مردان مؤمن و زنان مؤمن ،مردان فرمانبردار و زنان فرمانبردار ،مردان صادق

و زنان صادق ،مردان صابر و زنان صابر ،مردان متواضع و زنان متواضع ،مردان خيرات دهنده و زنان خيرات
دهنده ،مردان روزه دار و زنان روزه دار ،مردان پاكدامن و زنان پاكدامن ،مردانى كه ذكر خدا را بسيار ميکنند و
زنانى كه ذكر خدا را بسيار ميکنند ،خداوند برای همۀ اینها آمرزش و مزد بزرگى را آماده كرده است.

﴿ ﴾٣٦وما كان لِ ُم ْؤ ِمنٍ ولا ُم ْؤ ِمن ٍة اِذا قضى اللَّ ُه ور ُسولُ ُه اَ ْم ًرا اَن ي ُكون ل ُه ُم ا ْل ِخير ُة ِم ْن
ص اللَّه ور ُسول ُه فق ْد ض َّل ضلا ًلا ُّمبِي ًنا
اَ ْم ِر ِه ْم ۛومن ي ْع ِ

چون خدا و پيامبر كاری را فيصله كنند ،برای هيچ مرد مؤمن و هيچ زن مؤمن (جایز) نيست كه در امر خویش
اختياری داشته باشند .اگر كسى خداوند و رسول او را نافرمانى كند ،او واقعاً بگونه آشکاری گمراه شده است.

﴿ ﴾٣٧و ا ِ ْذ تقُو ُل لِلَّ ِذي اَنْعم اللَّ ُه عل ْي ِه واَنْع ْمت عل ْي ِه اَ ْم ِس ْك عل ْيك ز ْوجك واتَّقِ اللَّه وتُخْ ِفي فِي
ن ْف ِسك ما اللَّ ُه ُم ْب ِدي ِه وتخْ شى ال َّناس واللَّ ُه اَح ُّق اَن تخْ شا ُه ۛ فل َّما قض َٰى ز ْي ٌد ِّم ْنها وط ًرا

اج اَ ْد ِعياُِ ِه ْم اِذا قض ْوا ِم ْن ُه َّن وط ًرا ۛوكان
ز َّو ْجناكها لِك ْي لا ي ُكون على ا ْل ُم ْؤ ِمنِين حر ٌج فِي اَ ْزو ِ
اَ ْم ُر اللَّ ِه م ْف ُعو ًلا

و بياد آور ،چون به كسى كه خدا بر وی احسان كرده است و تو (نيز) بر وی احسان نموده یى ،گفتى « :زن خود
را (در قيد نکاح خویش) برای خود نگهدار ،و از خداوند بترس » .و تو چيزی را در دل خویش پنهان داشتى ،كه
خداوند آنرا آشکار سازنده است .و از مردم ميترسى ،در حاليکه خداوند سزاوارتر است تا از او بترسى .پس چون
زید از وی (یعنى زینب) كام یافت ،او را به نکاح تو درآوردیم ،تا برای مؤمنان در (ازدواج با) زنانِ (فرزند) خوانده
های شان حرجى نباشد ،هر گاه (فرزند خوانده ها) از آن زنان كام گرفته باشند .و حکم خداوند حتماً بجا آورده
شدنى است.

﴿َّ ﴾٣٨ما كان على ال َّنبِ ِّي ِم ْن حر ٍج فِيما فرض اللَّ ُه ل ُه ۛ ُس َّنة اللَّ ِه فِي الَّ ِذين خل ْوا ِمن ق ْب ُل ۛوكان
اَ ْم ُر اللَّ ِه قد ًرا َّم ْقدُو ًرا

بر پيامبر در (بجا آوردن) آنچه خداوند بر او فرض گردانيده حرجى نيست .این سنت خداست در ميان كسانى كه
پيش ازین گذشتند ،و حکم خداوندی تقدیری است كه مقرر شده است.

﴿ ﴾٣٩الَّ ِذين يُبلِّغُون رِسال ِ
ات اللَّ ِه ويخْ ش ْون ُه ولا يخْ ش ْون اَحدًا اِلَّا اللَّه ۛ وكف َٰى بِاللَّ ِه ح ِسي ًبا

(در ميان) آنهایيکه پيام های خدا را ميرساندند ،و (تنها) از او مى ترسيدند و از هيچکس جز خدا نمى ترسيدند.

و خداوند در حساب گرفتن بسنده است.

﴿َّ ﴾٤٠ما كان ُمح َّم ٌد اَبا اَح ٍد ِّمن ِّرجالِ ُك ْم ول َٰ ِكن َّر ُسول اللَّ ِه وخاتم ال َّنبِ ِّيين ۛ وكان اللَّ ُه بِ ُك ِّل
ش ْي ٍء علِي ًما

محمد پدر هيچ یک از مردان شما نيست ،وليکن پيامبر خدا و خاتم پيامبران است ،و خداوند به هر چيز دانا

است.

﴿ ﴾٤١يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا ا ْذ ُك ُروا اللَّه ِذ ْك ًرا كثِي ًرا
ای مسلمانان ،خدا را به یاد كردنِ بسيار یاد كنيد.

﴿ ﴾٤٢وس ِّب ُحو ُه ُب ْكر ًة واَ ِصي ًلا

و او را صبح و شام به پاكى بخوانيد.

﴿ُ ﴾٤٣هو الَّ ِذي يُصلِّي عل ْي ُك ْم وملاُِك ُت ُه لِ ُيخْ رِج ُكم ِّمن ال ُّظلُم ِ
ات اِلى النُّورِ ۛ وكان بِا ْل ُم ْؤ ِمنِين
ر ِحي ًما

اوست كه بر شما درود ميفرستد ،و نيز فرشتگان او ،تا شما را از تاریکى ها به روشنایى برآرد ،و (خدا) به مؤمنان

مهربان است.

﴿ ﴾٤٤ت ِح َّي ُت ُه ْم ي ْوم ي ْلق ْون ُه سلا ٌم ۛ واَع َّد ل ُه ْم اَ ْج ًرا كرِي ًما

تحيت ایشان ،روزیکه خدا را مالقات ميکنند" ،سالم" است .و برای ایشان مزد گرامى آماده كرده است.

﴿ ﴾٤٥يا اَيُّها ال َّنبِ ُّي اِنَّا اَ ْرس ْلناك شا ِهدًا و ُمبشِّ ًرا ون ِذي ًرا

ای پيامبر ،حقا كه ما ترا بحيث گواهى و مژده دهنده و بيم دهنده ای فرستادیم.

اجا ُّمنِي ًرا
﴿ ﴾٤٦ود ِاع ًيا اِلى اللَّ ِه بِ ِا ْذنِ ِه و ِسر ً

و (نيز بحيث) دعوتگری بسوی خدا به اجازۀ او ،و (بحيث) چراغى درخشان.

﴿ ﴾٤٧وبشِّ ِر ا ْل ُم ْؤ ِمنِين بِاَ َّن ل ُهم ِّمن اللَّ ِه ف ْض ًلا كبِي ًرا

و مؤمنان را به این مژده بده كه برای شان از جانب خدا فضل بزرگى (ارزانى شده) است.

﴿ ﴾٤٨ولا تُ ِط ِع ا ْلكافِرِين وا ْل ُمنافِ ِقين ود ْع اَذا ُه ْم وتو َّك ْل على اللَّ ِه ۛ وكف َٰى بِاللَّ ِه و ِكي ًلا

كافران و منافقان را پيروی مکن ،اذیت شان را به دل مگير ،بر خدا توكل كن ،و خداوند بحيث كارساز بسنده

است.

﴿ ﴾٤٩يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اِذا نك ْح ُت ُم ا ْل ُم ْؤ ِمن ِ
ات ثُ َّم طلَّ ْق ُت ُمو ُه َّن ِمن ق ْب ِل اَن تم ُّسو ُه َّن فما ل ُك ْم
احا ج ِمي ًلا
عل ْي ِه َّن ِم ْن ِع َّد ٍة ت ْعتدُّونها ۛ فمتِّ ُعو ُه َّن وس ِّر ُحو ُه َّن سر ً

ای مسلمانان ،وقتيکه شما زنان مسلمان را به نکاح مى گيرید ،و آنگاه ایشان را پيش از اینکه از آنها كام بگيرید

طالق ميدهيد ،به شما بر ایشان عده ای نيست كه آنرا بشمارید .پس به ایشان (مال و) متاعى بدهيد ،و ایشان را
به طریقى پسندیده آزاد گذارید.

﴿ ﴾٥٠يا اَيُّها النَّبِ ُّي اِنَّا اَ ْحل ْلنا لك اَ ْزواجك ال َّلاتِي ات ْيت اُ ُجور ُه َّن وما ملك ْت ي ِمي ُنك ِم َّما اَفاء اللَّ ُه
ات خالِك وبن ِ
ات ع َّماتِك وبن ِ
ات ع ِّمك وبن ِ
عل ْيك وبن ِ
ات خالاتِك ال َّلاتِي هاج ْرن معك وا ْمراَ ًة
ُّم ْؤ ِمن ًة اِن وهب ْت ن ْفسها لِل َّنبِي ا ِ ْن اَراد ال َّنبِي اَن ي ْست ِ
نكحها خالِص ًة لَّك ِمن ُد ِ
ون ا ْل ُم ْؤ ِمنِين ۛ ق ْد
ُّ
ِّ
علِ ْمنا ما فر ْضنا عل ْي ِه ْم فِي اَ ْزو ِاج ِه ْم وما ملك ْت اَ ْيمانُ ُه ْم لِك ْيلا ي ُكون عل ْيك حر ٌج ۛ وكان اللَّ ُه

غفُو ًرا َّر ِحي ًما

ای پيامبر ،ما به تو زنان ترا كه به ایشان مَهر شانرا داده یى حالل گردانيدیم ،و (نيز) آنانى را كه مالک شان شده

یى از آنچه خدا برای تو به غنيمت داده است ،و (نيز) دختران كاكای ترا و دختران عمه های ترا و دختران
ماماهای ترا و دختران خاله های ترا كه (از مکه) با تو هجرت كردند ،و (نيز) زن مسلمانى را اگر خود را به پيامبر
ببخشد (و باز) در صورتيکه پيامبر بخواهد او را نکاح كند (همۀ اینها را بتو حالل گردانيدیم) .این (حکم) خاص
برای تو است ،نه برای همه مسلمانان .بيگمان آنچه را برای شان در مورد زنان شان و اسيرانى كه مالک ایشان
هستند مقرر كردیم ميدانيم ،تا برای تو مشکلى نباشد .و خداوند آمرزنده (و) مهربان است.

﴿ ﴾٥١تُ ْر ِجي من تشاءُ ِم ْن ُه َّن وتُ ْؤوِي اِل ْيك من تشاءُ ۛ ومنِ ا ْبتغ ْيت ِم َّم ْن عز ْلت فلا ُجناح
عل ْيك ۛ َٰذلِك اَ ْدن َٰى اَن تق َّر اَ ْع ُي ُن ُه َّن ولا ي ْحز َّن وي ْرض ْين بِما ات ْيت ُه َّن ُكلُّ ُه َّن ۛ واللَّ ُه ي ْعل ُم ما فِي
قُلُو بِ ُك ْم ۛ وكان اللَّ ُه علِي ًما حلِي ًما

هركه را از ایشان كه بخواهى ميتوانى از خود باز داری ،و هركه را بخواهى ميتوانى نزد خود جای دهى ،و كسى را
كه بخواهى از آنهایيکه از خود دور ساختى (نيز ميتوانى به خود نزدیک گردانى) ،و بر تو هيچ گناهى نيست .این
كار بهتر ميتواند موجبات خوشنودی شانرا فراهم سازد ،و آنها را از اندوه بركنار گرداند ،و به آنچه تو به همۀ
ایشان ميدهى خوشنود شوند .خداوند به چيزی كه در دلهای شما است آگاه ميباشد ،و خداوند دانا (و) صاحب

حلم است.

اج ول ْو اَ ْعجبك ُح ْس ُن ُه َّن ا ِ َّلا ما
﴿َّ ﴾٥٢لا ي ِح ُّل لك النِّساءُ ِمن ب ْع ُد ولا اَن تبدَّل بِ ِه َّن ِم ْن اَ ْزو ٍ
ملك ْت ي ِمي ُنك ۛ وكان اللَّ ُه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء َّرقِي ًبا

برای تو بعد ازین (گرفتن) زنان (دیگری) حالل نيست ،و نه ميتوانى به آنان زنان دیگری را تبدیل نمایى ،اگرچه

شيفتۀ حسن شان شوی ،مگر زنانى كه آنها را مالک ميشوی .خداوند به هر چيز نگهبان است.

﴿ ﴾٥٣يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا تد ُْخلُوا ُب ُيوت ال َّنبِ ِّي ا ِ َّلا اَن يُ ْؤذن ل ُك ْم اِل َٰى طعا ٍم غ ْير ن ِاظرِين اِنا ُه ول َٰ ِك ْن
اِذا ُد ِعي ُت ْم فا ْد ُخلُوا ف ِاذا ط ِع ْم ُت ْم فانت ِش ُروا ولا ُم ْستاْنِ ِسين لِح ِدي ٍث ۛ ا ِ َّن َٰذلِ ُك ْم كان يُ ْؤ ِذي النَّبِ َّي
في ْست ْحيِي ِمن ُك ْم ۛ واللَّ ُه لا ي ْست ْحيِي ِمن ا ْلح ِّق ۛ و اِذا ساَ ْل ُت ُمو ُه َّن متا ًعا ف ْاساَلُو ُه َّن ِمن ورا ِء
اب ۛ َٰذلِ ُك ْم اَ ْطه ُر لِ ُقلُو بِ ُك ْم وقُلُو بِ ِه َّن ۛ وما كان ل ُك ْم اَن تُ ْؤ ُذوا ر ُسول اللَّ ِه ولا اَن ت ِ
ِحج ٍ
نك ُحوا
اَ ْزواج ُه ِمن ب ْع ِد ِه اَبدًا ۛ ا ِ َّن َٰذلِ ُك ْم كان ِعند اللَّ ِه ع ِظي ًما
ای مسلمانان ،به خانه های پيامبر داخل نشوید مگر هنگاميکه به طعامى برای شما اجازه داده شود( ،پيشتر

نيایيد )،به انتظار پخته شدن آن (در آنجا) دیر نپایيد ،مگر چون دعوت شدید به خانه داخل شوید ،و باز چون
طعام را خوردید پراگنده شوید ،به صحبت در آنجا منشينيد .واقع ًا این كار پيامبر را اذیت ميکند ،از شما شرم
مينماید ،و خداوند از حق شرم نمى كند .و اگر از (زنان پيامبر) چيزی را مى پرسيدید ،از پسِ پرده بپرسيد ،این
رویه پاكتر است (هم) به دلهای شما و (هم) به دلهای ایشان .برای شما جایز نيست كه پيامبر خدا را برنجانيد ،و
نه هم اینکه هرگز زنان او را پس از وی به نکاح گيرید ،براستى كه این كار در نزد خدا (گناهى) بزرگ است.

﴿ ﴾٥٤اِن تُ ْب ُدوا ش ْي ًئا اَ ْو تُخْ ُفو ُه ف ِا َّن اللَّه كان بِ ُك ِّل ش ْي ٍء علِي ًما

اگر چيزی را آشکار سازید یا آنرا پنهان دارید ،خدا بر هر چيز دانا است.

﴿َّ ﴾٥٥لا ُجناح عل ْي ِه َّن فِي اباُِ ِه َّن ولا اَ ْبناُِ ِه َّن ولا اِخْ وانِ ِه َّن ولا اَ ْبنا ِء اِخْ وانِ ِه َّن ولا اَ ْبنا ِء اَخواتِ ِه َّن
ولا نِساُِ ِه َّن ولا ما ملك ْت اَ ْيمانُ ُه َّن ۛ واتَّ ِقين اللَّه ۛ ا ِ َّن اللَّه كان عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ش ِهيدًا
بر این زنان (یعنى ازواج مطهرات) نه در پدران شان ،نه در بچه های شان ،نه در برادران شان ،نه در بچه های

برادران شان ،نه در بچه های خواهران شان ،نه در زنان شان ،نه در بردگانى كه آنها را مالک شده اند( ،در هيچ
یک ازینها) گناهى نيست (اگر با آنها بدون پرده و حجاب صحبت كنند) .از خدا بترسيد ،خداوند بر هر چيز گواه
{ }۱است.
{ }۱یعنى حاضر و ناظر ؛

﴿ ﴾٥٦ا ِ َّن اللَّه وملاُِكت ُه ُيصلُّون على النَّبِ ِّي ۛ يا اَيُّها الَّ ِذين امنُوا صلُّوا عل ْي ِه وسلِّ ُموا ت ْسلِي ًما

خداوند و فرشتگان او بر پيامبر درود ميفرستند .ای مسلمانان ،بر وی درود بفرستيد ،و با اخالص كامل به او

سالم دهيد.

﴿ ﴾٥٧ا ِ َّن الَّ ِذين يُ ْؤذُون اللَّه ور ُسول ُه لعن ُه ُم اللَّ ُه فِي ال ُّدنْيا وا ْلا ِخر ِة واَع َّد ل ُه ْم عذا ًبا ُّم ِهي ًنا

بيگمان آنانيکه خداوند و پيامبر او را مى رنجانند ،خدا ایشان را در دنيا و در آخرت لعنت كرده است ،و برای

ایشان عذاب رسوا كننده ای را آماده ساخته است.

﴿ ﴾٥٨والَّ ِذين يُ ْؤذُون ا ْل ُم ْؤ ِمنِين وا ْل ُم ْؤ ِمن ِ
احتملُوا بُ ْهتا ًنا و ا ِ ْث ًما ُّمبِي ًنا
ات بِغ ْي ِر ما اكْتس ُبوا فق ِد ْ

و آنانيکه مردان مؤمن و زنان مؤمن را بى سبب مى رنجانند ،بيگمان بهتان و گناه بزرگى را متحمل شدند.

﴿ ﴾٥٩يا اَيُّها ال َّنبِ ُّي قُل لِّاَ ْزو ِاجك وبناتِك و نِسا ِء ا ْل ُم ْؤ ِمنِين ُي ْدنِين عل ْي ِه َّن ِمن جلابِيبِ ِه َّن ۛ َٰذلِك
اَ ْدن َٰى اَن ُي ْعر ْفن فلا يُ ْؤذ ْين ۛ وكان اللَّ ُه غفُو ًرا َّر ِحي ًما

ای پيامبر ،به زنان خود و به دختران خود و به زنان مسلمان بگو كه (قسمتى) از چادرهای خود را بر خویشتن

بپوشند .این وسيلۀ مناسبى است به اینکه شناخته شوند ،و مورد آزار قرار نگيرند .و خداوند آمرزنده (و) مهربان
است.

ض وا ْل ُم ْر ِجفُون فِي ا ْلم ِدين ِة ل ُن ْغرِينَّك بِ ِه ْم ثُ َّم لا
﴿ ﴾٦٠لَّئِن لَّ ْم ينت ِه ا ْل ُمنافِقُون والَّ ِذين فِي قُلُو بِ ِهم َّمر ٌ
ُيجا ِو ُرونك فِيها ا ِ َّلا قلِي ًلا
اگر منافقان و آنانيکه در دلهایشان بيماری است و آشوبگران مدینه خودداری نورزند ،یقيناً ترا بر ایشان چيره

ميسازیم .و سپس در آنجا جز دورۀ محدودی همسایه تو نخواهند بود.

﴿َّ ﴾٦١م ْل ُعو نِين ۛ اَ ْينما ثُ ِق ُفوا اُ ِخ ُذوا وقُتِّلُوا ت ْقتِي ًلا

(اینها) لعنت شدگان اند ،در هر جایى كه یافت شوند گرفتار ميشوند ،و به شدت كشته ميشوند.

﴿ُ ﴾٦٢سنَّة اللَّ ِه فِي الَّ ِذين خل ْوا ِمن ق ْب ُل ۛ ولن ت ِجد لِ ُسنَّ ِة اللَّ ِه ت ْب ِدي ًلا

(اینست) سنت خدا از دیر باز ،در ميان كسانى كه پيشتر بودند ،و برای سنت خداوند هرگز تبدیلى نمى یابى.

الساعة ت ُكو ُن قرِي ًبا
الساع ِة ۛ قُ ْل اِنَّما ِع ْل ُمها ِعند اللَّ ِه ۛ وما يُ ْدرِيك لع َّل َّ
اس عنِ َّ
﴿ ﴾٦٣ي ْساَلُك النَّ ُ
مردم از تو از قيامت مى پرسند ،بگو « :علم آن (تنها) در نزد خداوند است » .و تو چه ميدانى؟ شاید قيامت

نزدیک باشد.

﴿ ﴾٦٤ا ِ َّن اللَّه لعن ا ْلكافِرِين واَع َّد ل ُه ْم س ِعي ًرا

بيگمان خدا كافران را لعنت كرده ،و برای ایشان آتش سوزانى را آماده كرده است.

﴿ ﴾٦٥خال ِ ِدين فِيها اَبدًا ۛ َّلا ي ِجدُون و لِ ًّيا ولا ن ِصي ًرا

در آنجا هميشه و بگونۀ ابدی بسر ميبرند .در آنجا نه دوستى مى یابند ،و نه (هم) مددگاری.

﴿ ﴾٦٦ي ْوم تُقلَّ ُب ُو ُجو ُه ُه ْم فِي النَّارِ ي ُقولُون يا ل ْيتنا اَط ْعنا اللَّه واَط ْعنا ال َّر ُسولا

روزیکه روی های شان در آتش زیر و رو ميشود ،ميگویند « :ای كاش كه ما از خدا فرمان ميبردیم ،و از رسول

فرمان مى بردیم» .

السبِيلا
﴿ ﴾٦٧وقالُوا ربَّنا اِنَّا اَط ْعنا سادتنا وكُبراءنا فاَضلُّونا َّ

و ميگویند « :پروردگارا ،ما از سرداران و بزرگان خود فرمان بردیم ،ولى ایشان ما را گمراه ساختند» .

﴿ ﴾٦٨ربَّنا اتِ ِه ْم ِض ْعف ْينِ ِمن ا ْلعذ ِ
اب وا ْلع ْن ُه ْم ل ْع ًنا كبِي ًرا

ای پروردگار ما ،برای شان دوچند این عذاب را بده ،و ایشان را به لعنتى بزرگ روبرو گردان.

﴿ ﴾٦٩يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا ت ُكونُوا كالَّ ِذين اذ ْوا ُموس َٰى فب َّراَ ُه اللَّ ُه ِم َّما قالُوا ۛ وكان ِعند اللَّ ِه
و ِج ًيها

ای مسلمانان ،مانند آنانى مباشيد كه موسى را رنجانيدند ،ولى خداوند او را از آن گفتار (بى حقيقت) شان برائت

بخشيد ،و او در نزد خداوند آبرومند است.

﴿ ﴾٧٠يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اتَّ ُقوا اللَّه وقُولُوا ق ْو ًلا س ِديدًا

ای مسلمانان ،از خدا بترسيد و (همواره) سخن درست بگویيد.

﴿ُ ﴾٧١ي ْصلِ ْح ل ُك ْم اَ ْعمال ُك ْم وي ْغ ِف ْر ل ُك ْم ُذنُوب ُك ْم ۛ ومن ُي ِط ِع اللَّه ور ُسول ُه فق ْد فاز ف ْو ًزا ع ِظي ًما
تا اعمال شما را به صالح آرد ،و گناهان شما را بيامرزد .و هركه از خدا و پيامبر او فرمان برد ،بيگمان به

بزرگترین پيروزی دست یافته است.

السماو ِ
ض وا ْل ِجب ِال فاَب ْين اَن ي ْح ِم ْلنها واَشْ ف ْقن ِم ْنها
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٧٢اِنَّا عر ْضنا ا ْلاَمانة على َّ
وحملها ا ْل ِانسا ُن ۛ اِنَّ ُه كان ظلُو ًما ج ُهو ًلا

ما امانت را به آسمانها ،زمين و كوهها عرضه كردیم ،اما آنها از قبول آن خودداری كردند و از آن ترسيدند ،و
انسان آنرا بعهده گرفت .او واقعاً بسيار ظالم و بسيار نادان است.

ات وا ْل ُمشْ ِر ِكين وا ْل ُمشْ رِك ِ
﴿ ﴾٧٣لِّ ُيع ِّذب اللَّ ُه ا ْل ُمنافِ ِقين وا ْل ُمنافِق ِ
ات ويتُوب اللَّ ُه على ا ْل ُم ْؤ ِمنِين
وا ْل ُم ْؤ ِمن ِ
ات ۛ وكان اللَّ ُه غفُو ًرا َّر ِحي ًما

تا خداوند مردان منافق و زنان منافق ،مردان مشرک و زنان مشرک را عذاب كند ،و خداوند مردان و زنان مؤمن

را مورد مرحمت خویش قرار دهد ،و خداوند آمرزگار (و) مهربان است.
==================================================================

( )۳۴سوره سبإ:
این سوره مکى و دارای ( )۵۴آیه است و سبا نام قومى است .این سوره را به سبب ذكر داستان قبيله سبا در
آن سبا ناميده اند ،محور این سوره اثبات معاد است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

السماو ِ
ض ول ُه ا ْلح ْم ُد فِي ا ْلا ِخر ِة ۛ و ُهو ا ْلح ِكي ُم
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١ا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي ل ُه ما فِي َّ
ا ْلخ ِبي ُر
ستایش خدایى را است كه آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است (همه) از آنِ اوست ،و در آخرت (نيز)
ستایش از آن اوست ،و او است صاحب حکمت و (به همه چيز) آگاه.

السما ِء وما ي ْع ُر ُج فِيها ۛ و ُهو ال َّر ِحي ُم
﴿ ﴾٢ي ْعل ُم ما يلِ ُج فِي ا ْلاَ ْر ِ
ض وما يخْ ُر ُج ِم ْنها وما ينزِلُ ِمن َّ
ا ْلغفُو ُر

آنچه در زمين در مى آید ،آنچه از آن بر مى آید ،آنچه از آسمان فرو مى آید ،و آنچه در آن باال مى رود( ،همه را)
ميداند .و او مهربان (و) آمرزنده است.

الساع ُة ۛ قُ ْل بل َٰى وربِّي لتاْتِي َّن ُك ْم عالِ ِم ا ْلغ ْي ِب ۛ لا ي ْع ُز ُب ع ْن ُه
﴿ ﴾٣وقال الَّ ِذين كف ُروا لا تاْتِينا َّ
السماو ِ
ض ولا اَ ْصغ ُر ِمن َٰذلِك ولا اَكْب ُر ا ِ َّلا فِي ِكت ٍ
اب ُّمبِينٍ
ات ولا فِي ا ْلا َ ْر ِ
ِم ْثقالُ ذ َّر ٍة فِي َّ

كافران ميگویند « :هرگز بر ما قيامت نمى آید » .بگو « :آری ،و قسم به پروردگار من ،حقا (قيامت) بر شما
آمدنى است( .قسم به) دانای غيب( ،ذاتيکه) از او كوچکترین ذره ای پنهان نيست ،نه در آسمانها و نه (هم) در
زمين ،نه چيزی كمتر از آن ،نه (هم) بزرگتر (از آن) ،مگر اینکه (همۀ اینها) در كتاب روشن درج است» .

الصالِح ِ
ات ۛ اُول َٰئِك ل ُهم َّم ْغ ِفر ٌة ورِ ْزقٌ كرِي ٌم
﴿ ﴾٤لِّي ْجزِي الَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ

تا كسانيرا كه ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند پاداش دهد .اینهایند كه برای شان آمرزش و روزی

گرامى است.

َٰ
﴿ ﴾٥والَّ ِذين سع ْوا فِي اياتِنا ُمع ِ
اب ِّمن ِّر ْج ٍز اَلِي ٌم
اجزِين اُولئِك ل ُه ْم عذ ٌ

ولى آنانيکه در برابر آیات ما به معارضه شتافتند ،برای شان عذاب است ،از عذابى دردناک.

﴿ ﴾٦ويرى الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِع ْلم الَّ ِذي اُنزِل اِل ْيك ِمن َّربِّك ُهو ا ْلح َّق وي ْه ِدي اِل َٰى ِصر ِ
اط ا ْلعزِي ِز
ا ْلح ِمي ِد

آنانيرا كه برای شان علم داده شده است مى بينند كه چيزی كه به تو از جانب پروردگار تو نازل شده است،
همان است حق ،و به راه (خداوند) صاحب قدرت منيع (و) ستوده هدایت ميکند.

﴿ ﴾٧وقال الَّ ِذين كف ُروا ه ْل ن ُدلُّ ُك ْم عل َٰى ر ُجلٍ ُين ِّب ُئ ُك ْم اِذا ُم ِّز ْق ُت ْم ُك َّل ُمم َّز ٍق اِنَّ ُك ْم ل ِفي خ ْلقٍ ج ِدي ٍد
و كافران (به تمسخر) گفتند « :آیا شما را به مردی رهنمون شویم كه به شما خبر ميدهد ،چون (مردید و) و
كامالً پارچه پارچه شدید ،درین حال باز شما در آفرینش جدیدی قرار ميگيرید؟ »

الضل ِ
﴿ ﴾٨اَ ْفترىَٰ على اللَّ ِه ك ِذ ًبا اَم بِ ِه ِجنَّ ٌة ۛ ب ِل الَّ ِذين لا يُ ْؤ ِمنُون بِا ْلا ِخر ِة فِي ا ْلعذ ِ
ال ا ْلب ِعي ِد
اب و َّ
« آیا این شخص بر خدا دروغى را بربسته یا به او دیوانگى عارض شده است؟ » بلکه كسانى كه به آخرت ایمان
ندارند ،در عذاب (واقعى) و دورترین گمراهى قرار دارند.

ض ۛ اِن نَّشاْ نخْ ِس ْف بِ ِه ُم
السما ِء وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٩اَفل ْم ير ْوا اِل َٰى ما ب ْين اَ ْي ِدي ِه ْم وما خ ْلف ُهم ِّمن َّ
السما ِء ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ًة لِّ ُك ِّل ع ْب ٍد ُّمنِ ٍ
يب
ا ْلا َ ْرض اَ ْو نُ ْس ِق ْط عل ْي ِه ْم ِكسفًا ِّمن َّ

آیا (اینها) به این چيزهایى كه پيش روی و پشت سر شان از آسمان و زمين قرار دارد نظر نکردند؟ اگر بخواهيم
ایشانرا به زمين فرو مى بریم ،یا پارچه ای از آسمان را بر ایشان مى افگنيم .بيگمان درین نشانه ایست برای هر

بندۀ (به خدا) بازگردنده ای.

﴿ ﴾١٠ولق ْد ات ْينا دا ُوود ِمنَّا ف ْض ًلا ۛ يا ِجبا ُل اَ ِّو بِي مع ُه وال َّط ْير ۛ واَلنَّا ل ُه ا ْلح ِديد

بيگمان به داؤد از جانب خود فضيلت دادیم (و گفتيم « ):ای كوهها( ،در انعکاس دادن آواز او) با او همنوایى
كنيد ،و (نيز) پرندگان را (برای او همنوا ساختيم) ،و آهن را برای او نرم ساختيم» .

﴿ ﴾١١اَ ِن ا ْعم ْل سابِغ ٍ
الس ْر ِد ۛ وا ْعملُوا صالِ ًحا ۛ اِنِّي بِما ت ْعملُون ب ِصي ٌر
ات وق ِّد ْر فِي َّ

(به او گفتيم) زره های گشاده و فراخى بساز ،و در بافتنِ (حلقه های زنجيریِ) آن اندازه را رعایت كن ،و به اعمال
شایسته دست یازید .بيگمان من به آنچه ميکنيد بينا هستم.

﴿ ﴾١٢و لِ ُسل ْيمان ال ِّريح ُغ ُد ُّوها ش ْه ٌر وروا ُحها ش ْه ٌر ۛ واَس ْلنا ل ُه ع ْين ا ْل ِق ْط ِر ۛ و ِمن ا ْل ِج ِّن من
ي ْعم ُل ب ْين يد ْي ِه بِ ِا ْذ ِن ربِّ ِه ۛ ومن ي ِز ْغ ِم ْن ُه ْم ع ْن اَ ْمرِنا نُ ِذ ْق ُه ِم ْن عذ ِ
الس ِعي ِر
اب َّ

و برای سليمان باد را (رام گردانيدیم) .رفتار صبحانۀ آن یکماهه راه بود ،و رفتار شبانه آن یکماهه راه بود .و
برایش چشمه ای از مس گداخته شده را جاری ساختيم .و از جن كسانى بودند كه به اجازه پروردگار او به پيش
روی او كار ميکردند .و اگر یکى از ایشان از امر ما سر باز ميزد ،به او از آتش سوزان مى چشاندیم.

اب وقُدُورٍ َّر ِاسي ٍ
﴿ ﴾١٣ي ْعملُون ل ُه ما يشا ُء ِمن َّمحارِيب وتماثِيل و ِجف ٍان كا ْلجو ِ
ات ۛ ا ْعملُوا ال
دا ُوود شُ ْك ًرا ۛ وقلِي ٌل ِّم ْن ِعبا ِدي الشَّ ُكو ُر
برای او آنچه ميخواست از رواقها ،تمثالها ،كاسه های بزرگ همچون حوضها ميساختند ،و دیگ هایى كه بر
دیگدانها قرار داده شده بود .ای خانوادۀ داؤد ،سپاسگزاری كنيد ،و تعداد كمى از بندگان من سپاسگزار اند.

ض تاْ ُك ُل ِمنساَت ُه ۛ فل َّما خ َّر تب َّين ِت
﴿ ﴾١٤فل َّما قض ْينا عل ْي ِه ا ْلم ْوت ما دلَّ ُه ْم عل َٰى م ْو تِ ِه ا ِ َّلا دابَّ ُة ا ْلاَ ْر ِ
ا ْل ِج ُّن اَن لَّ ْو كانُوا ي ْعل ُمون ا ْلغ ْيب ما لبِثُوا فِي ا ْلعذ ِ
اب ا ْل ُم ِهينِ
پس چون بر سليمان دستور مرگ را صادر كردیم ،هيچ چيزی ایشان را بر مرگ او آگاه نساخت ،جز جنبندۀ

زمين ( -كویه ای) كه عصای او را ميخورد .سپس چون به زمين افتاد ،جن ها دریافتند كه اگر غيب را مى
دانستند درین عذاب اهانت آميز (یعنى این كار پر زحمت) باقى نمى ماندند.

﴿ ﴾١٥لق ْد كان لِسب ٍا فِي م ْسكنِ ِه ْم اي ٌة ۛ جنَّت ِان عن ي ِمينٍ و ِشم ٍال ۛ ُكلُوا ِمن ِّر ْز ِق ربِّ ُك ْم
واشْ ُك ُروا ل ُه ۛ ب ْلد ٌة ط ِّيب ٌة ور ٌّب غفُو ٌر

بيگمان ،برای قوم سبا در سرزمين شان نشانه ای (داده شده) بود .و (آن) دو باغستان (بود كه) از راست و چپ

شان (جلب نظر ميکرد .به ایشان گفته شد « ):روزیى را از (جانب) پروردگار خویش بخورید ،و به او سپاسگزار
باشيد ،شهری پاكيزه و پروردگاری آمرزنده» .

﴿ ﴾١٦فاَ ْعر ُضوا فاَ ْرس ْلنا عل ْي ِه ْم س ْيل ا ْلع ِر ِم وب َّد ْلنا ُهم بِجنَّت ْي ِه ْم جنَّت ْينِ ذوات ْي اُكُلٍ خ ْم ٍط واَ ْثلٍ وش ْي ٍء
ِّمن ِس ْدرٍ قلِي ٍل
چون ایشان (از حق) روی برگشتاندند ،بر ایشان سيلِ (بندِ) عرم را فرو ریختيم ،و بجای دو باغستان شان

باغستانهایى از ميوه های تلخ و شورۀ گز و چيزی از درخت سدر قرار دادیم.

﴿َٰ ﴾١٧ذلِك جز ْينا ُهم بِما كف ُروا ۛ وه ْل نُجازِي اِلَّا ا ْلكفُور

ای جزایى بود كه به ایشان به سبب ناسپاسى ایشان دادیم ،و جزا نميدهيم مگر (مردم) ناسپاس را.

الس ْير ۛ ِسي ُروا فِيها ليالِي
﴿ ﴾١٨وجع ْلنا ب ْين ُه ْم وب ْين ا ْلقُرى الَّتِي باركْنا فِيها قُ ًرى ظا ِهر ًة وق َّد ْرنا فِيها َّ
واَيَّا ًما ا ِمنِين
و ميان ایشان و شهرهایى كه بر آنها بركت نهادیم آبادانى های چشمگيری (بر سر راه) قرار دادیم ،و در (مسير)

این (راه) منزلهایى را به مسافت معين مشخص ساختيم( .و به ایشان گفتيم « ):در آن شب و روز مصئون
مسافرت كنيد» .

﴿ ﴾١٩فقالُوا ربَّنا ب ِاع ْد ب ْين اَ ْسفارِنا وظل ُموا اَنفُس ُه ْم فجع ْلنا ُه ْم اَحا ِديث وم َّز ْقنا ُه ْم ُك َّل ُمم َّز ٍق ۛا ِ َّن
فِي َٰذلِك لاي ٍ
ات لِّ ُك ِّل ص َّبا ٍر ش ُكورٍ

گفتند « :پروردگارا ،بين (منزلهای) سفر ما فاصله را زیاد گردان » .و ایشان بر خود ستم كردند .سرانجام ایشان را
افسانه ساختيم ،و ایشانرا بى حد و حساب پارچه پارچه گردانيدیم .بيگمان درین (رویداد) برای هر كسيکه بسيار
شکيبا و نهایت سپاسگزار ميباشد نشانه هایى است.

يس ظنَّ ُه فاتَّب ُعو ُه اِلَّا فرِيقًا ِّمن ا ْل ُم ْؤ ِمنِين
﴿ ﴾٢٠ولق ْد صدَّق عل ْي ِه ْم ا ِ ْبلِ ُ

و بيگمان ابليس پندار خود را در مورد آنها به اثبات رساند ،كه او را پيروی كردند جز گروهى از مؤمنان.

﴿ ﴾٢١وما كان ل ُه عل ْي ِهم ِّمن ُس ْلط ٍان ا ِ َّلا لِن ْعلم من يُ ْؤ ِم ُن بِا ْلا ِخر ِة ِم َّم ْن ُهو ِم ْنها فِي شكٍّ ۛوربُّك
عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ح ِفي ٌظ
كه او بر ایشان سلطه ای ندارد ،جز برای اینکه روشن سازیم چه كسى به آخرت ایمان مى آورد ،و چه كسى از

آن به شک اندر است .و پروردگار تو به هرچيز نگهبان ميباشد.

السماو ِ
﴿ ﴾٢٢قُ ِل ا ْد ُعوا الَّ ِذين زع ْم ُتم ِّمن ُد ِ
ض
ات ولا فِي ا ْلاَ ْر ِ
ون اللَّ ِه ۛ لا ي ْملِ ُكون ِم ْثقال ذ َّر ٍة فِي َّ
وما ل ُه ْم فِي ِهما ِمن ِش ْر ٍك وما ل ُه ِم ْن ُهم ِّمن ظ ِهي ٍر
بگو « :آنانى را كه جز خدا (معبود خویش) مى پندارید بخوانيد ،نه در آسمانها و نه در زمين به مقدار ذره ای

(هم) قدرتى دارند ،و نه در اینها ایشان اشتراكى دارند ،و نه (هم) هيچ یک از ایشان برای خدا مددگاری است» .

﴿ ﴾٢٣ولا تنف ُع الشَّ فاع ُة ِعند ُه ا ِ َّلا لِم ْن اَ ِذن ل ُه ۛ حتَّ َٰى اِذا فُ ِّزع عن قُلُو بِ ِه ْم قالُوا ماذا قال
ربُّ ُك ْم ۛ قالُوا ا ْلح َّق ۛ و ُهو ا ْلعلِ ُّي ا ْلكبِي ُر

« هيچ شفاعتى در حضور او سودی ندارد ،مگر برای كسيکه خودش او را اجازه ميدهد » .چون دهشت از دلهای
شان رفع شود( ،در آنوقت با هم) ميگویند « :پروردگار شما چه حکم كرد؟ » مى گویند( « :سخن) حق را» .
(گفت « ):و او بلند (مرتبه) و بزرگ است» .

السماو ِ
ض ۛ قُ ِل اللَّ ُه ۛ و اِنَّا اَ ْو اِيَّا ُك ْم لعل َٰى ُهدًى اَ ْو فِي
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٢٤قُ ْل من ي ْر ُزقُ ُكم ِّمن َّ
ضل ٍ
ال ُّمبِينٍ

بگو « :كى شما را از آسمانها و زمين رزق ميدهد؟ » بگو « :خدا! و بيگمان آیا ما یا شما براه راستيم یا به
گمراهى آشکار؟ »

﴿ ﴾٢٥قُل لَّا تُ ْساَلُون ع َّما اَ ْجر ْمنا ولا نُ ْساَلُ ع َّما ت ْعملُون

بگو « :شما از گناهى كه ما مرتکب شدیم سوال نميشوید ،و ما (نيز) از اعمالى كه شما انجام ميدهيد مورد سوال
قرار نمى گيریم» .

اح ا ْلعلِي ُم
﴿ ﴾٢٦قُ ْل ي ْجم ُع ب ْيننا ربُّنا ثُ َّم ي ْفت ُح ب ْيننا بِا ْلح ِّق و ُهو ا ْلفتَّ ُ

بگو « :پروردگار ما ،ما را با هم جمع ميکند ،و سپس در ميان ما (و شما) به حق فيصه ميکند .و اوست همان

گشایشگر (و) دانا» .

﴿ ﴾٢٧قُ ْل اَ ُرو نِي الَّ ِذين اَ ْلح ْق ُتم بِ ِه شُ ركاء ۛ ك َّلا ۛ ب ْل ُهو اللَّ ُه ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم

بگو « :برای من آنانيرا كه با خداوند شریک بر بسته اید نشان دهيد ،نه چنان است (كه شما پنداشته اید) بلکه
اوست خدای صاحب قدرت منيع (و) باحکمت» .

س لا ي ْعل ُمون
س ب ِشي ًرا ون ِذي ًرا ول َٰ ِك َّن اَكْثر النَّا ِ
﴿ ﴾٢٨وما اَ ْرس ْلناك اِلَّا كافَّ ًة لِّلنَّا ِ

ما ترا نفرستاده ایم مگر مژده دهنده و بيم دهنده برای همه مردم ،اما اكثر مردم نمى دانند.

﴿ ﴾٢٩ويقُولُون مت َٰى َٰهذا ا ْلو ْع ُد اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين

ميگویند « :اگر راست ميگویيد ،این وعدۀ (قيامت) چه وقت (آمدنى) است؟ »

﴿ ﴾٣٠قُل لَّ ُكم ِّميعا ُد ي ْو ٍم لَّا ت ْستاْ ِخ ُرون ع ْن ُه ساع ًة ولا ت ْست ْق ِد ُمون

بگو « :برای شما وعده روزی (آمدنى) است كه از آن نه ساعتى تأخير كرده ميتوانيد ،و نه (هم) از آن پيشى كرده
مى توانيد» .

﴿ ﴾٣١وقال الَّ ِذين كف ُروا لن ن ُّْؤ ِمن بِ َٰهذا ا ْل ُق ْرا ِن ولا بِالَّ ِذي ب ْين يد ْي ِه ۛ ول ْو ترىَٰ ا ِ ِذ ال َّظالِ ُمون
ض ا ْلق ْول يقُولُ الَّ ِذين ْاس ُت ْض ِع ُفوا لِلَّ ِذين ْاست ْكب ُروا ل ْولا
م ْوقُوفُون ِعند ربِّ ِه ْم ي ْر ِج ُع ب ْع ُض ُه ْم اِل َٰى ب ْع ٍ
اَن ُت ْم ل ُكنَّا ُم ْؤ ِمنِين

كافران ميگویند « :ما هرگز نه به این قرآن و نه (هم) به كتابى ،كه پيش از آن بود( ،هيچ یک) ایمان مى آوریم.

» و اگر وقتى را ببينى كه ستمگاران به حضور پروردگار خویش ایستاده شده اند ،سخن (مالمتى) را به یکدیگر
حواله ميکنند؛ بينوایان به سركشان ميگویند « :اگر شما نمى بودید ،ما یقيناً مسلمان مى بودیم» .

﴿ ﴾٣٢قال الَّ ِذين ْاست ْكب ُروا لِلَّ ِذين ْاس ُت ْض ِع ُفوا اَن ْح ُن صد ْدنا ُك ْم عنِ ا ْل ُهدىَٰ ب ْعد ا ِ ْذ جاءكُم ۛ ب ْل
كُن ُتم ُّم ْجر ِِمين

سركشان به بينوایان مى گویند « :آیا ما شما را از راه باز داشتيم بعد از آنکه (حق) به شما آمد؟ (نخير) بلکه شما

خود مجرم بودید» .

﴿ ﴾٣٣وقال الَّ ِذين ْاس ُت ْض ِع ُفوا لِلَّ ِذين ْاست ْكب ُروا ب ْل م ْك ُر اللَّ ْي ِل والنَّهارِ ا ِ ْذ تاْ ُم ُروننا اَن نَّ ْكفُر بِاللَّ ِه
ون ْجعل ل ُه اَندا ًدا ۛ واَس ُّروا النَّدامة ل َّما راَ ُوا ا ْلعذاب وجع ْلنا ا ْلا َ ْغلال فِي اَ ْعنا ِق الَّ ِذين كف ُروا ۛه ْل
يُ ْجز ْون ا ِ َّلا ما كانُوا ي ْعملُون

بينوایان به سركشان ميگویند « :بلکه این دسيسه شباروزی (شما) بود كه پيوسته به ما دستور مى دادید تا از
خداوند (یکتا) انکار كنيم و به او همتایانى قرار دهيم » .چون مجازات را دیدند ،پشيمانى خود را پنهان نگه
ميدارند .زنجيرها را به گردن كافران قرار مى دهيم .آیا جز آنچه عمل مى كردند به ایشان جزاء داده مى شود؟!

﴿ ﴾٣٤وما اَ ْرس ْلنا فِي ق ْري ٍة ِّمن نَّ ِذي ٍر اِلَّا قال ُم ْترفُوها اِنَّا بِما اُ ْر ِس ْل ُتم بِ ِه كافِ ُرون

ما برای هيچ شهری بيم دهنده ای نفرستادیم مگر آنکه نعمت پروردگان شان گفتند « :ما به پيامى كه شما به

آن فرستاده شده اید ایمان نمى آریم» .

﴿ ﴾٣٥وقالُوا ن ْح ُن اَكْث ُر اَ ْموا ًلا واَ ْولا ًدا وما ن ْح ُن بِ ُمع َّذبِين

و گفتند « :ما از مال و اوالد بيشتری برخورداریم ،و ما هرگز عذاب نمى شویم» .

س لا ي ْعل ُمون
﴿ ﴾٣٦قُ ْل ا ِ َّن ربِّي ي ْب ُس ُط ال ِّر ْزق لِمن يشا ُء وي ْق ِد ُر ول َٰ ِك َّن اَكْثر النَّا ِ

بگو « :بيگمان پروردگار من (دروازۀ) روزی را به هركه بخواهد مى گشاید یا تنگ مى سازد ،اما بيشتر مردم نمى
دانند» .

﴿ ﴾٣٧وما اَ ْموالُ ُك ْم ولا اَ ْولا ُدكُم بِالَّتِي تُق ِّر ُب ُك ْم ِعندنا ُز ْلف َٰى اِلَّا م ْن امن وع ِمل صالِ ًحا فاُول َٰئِك ل ُه ْم
الض ْع ِف بِما ع ِملُوا و ُه ْم فِي ا ْل ُغ ُرف ِ
ات ا ِمنُون
جزا ُء ِّ
نه دارایى شما و نه اوالد شما (هيچکدام) چيزی نيست كه شما را به ما به گونهای مقرب گرداند ،مگر كسيکه
ایمان آورد و عمل نيکو انجام داد .چنين مردمى به نسبت اعمالى كه انجام دادند ،بر ایشان مزد دوچند داده
ميشود ،و ایشان در منازل بلند مرتبه ای ایمن ميباشند.

﴿ ﴾٣٨والَّ ِذين ي ْسع ْون فِي اياتِنا ُمع ِ
اجزِين اُولَٰئِك فِي ا ْلعذ ِ
اب ُم ْحض ُرون

و آنانيکه سعى ميکنند تا با معجزه های ما مقابله كنند به عذاب (ما) حاضر كرده ميشوند.

﴿ ﴾٣٩قُ ْل ا ِ َّن ربِّي ي ْب ُس ُط ال ِّر ْزق لِمن يشا ُء ِم ْن ِعبا ِد ِه وي ْق ِد ُر ل ُه ۛ وما اَنف ْق ُتم ِّمن ش ْي ٍء ف ُهو
يُخْ لِ ُف ُه ۛ و ُهو خ ْي ُر ال َّرازِقِين

بگو « :بيگمان پروردگارم روزی را به هركه از بندگان خود كه بخواهد گشایش ميدهد یا به او تنگ ميسازد ،و

چيزی را كه(در راه او) خرج كنيد ،او عوض آنرا ميدهد ،و او بهترین روزی دهندگان است» .

﴿ ﴾٤٠وي ْوم ي ْحشُ ُر ُه ْم ج ِمي ًعا ثُ َّم يقُولُ لِ ْلملاُِك ِة اَ َٰه ُؤلا ِء اِيَّا ُك ْم كانُوا ي ْع ُبدُون

و روزیکه (خدا) ایشانرا یکجا جمع كند ،سپس به فرشتگان بگوید « :آیا اینها شما را پرستش ميکردند؟ »

﴿ ﴾٤١قالُوا ُس ْبحانك اَنت و لِ ُّينا ِمن ُدو نِ ِهم ۛ ب ْل كانُوا ي ْع ُبدُون ا ْل ِج َّن ۛ اَكْث ُر ُهم بِ ِهم ُّم ْؤ ِم ُنون

فرشتگان ميگویند « :پاكى تراست ،تو كارساز ما هستى ،نه ایشان .بلکه ایشان جن ها را پرستش ميکردند( ،و)

بيشترشان به آنها ایمان داشتند» .

ض نَّ ْف ًعا ولا ض ًّرا ونقُولُ لِلَّ ِذين ظل ُموا ذُوقُوا عذاب النَّارِ الَّتِي
﴿ ﴾٤٢فا ْلي ْوم لا ي ْملِ ُك ب ْع ُض ُك ْم لِب ْع ٍ
كُن ُتم بِها تُك ِّذبُون

پس امروز بعضى شما به بعضى دیگر نه سودی رسانده مى توانيد و نه هم زیانى .به ستمگاران مى گویيم« :

عذاب دوزخى را كه دروغ مى پنداشتيد بچشيد» .

﴿ ﴾٤٣و اِذا تُ ْتل َٰى عل ْي ِه ْم اياتُنا ب ِّين ٍ
ات قالُوا ما َٰهذا ا ِ َّلا ر ُج ٌل يُرِي ُد اَن ي ُص َّد ُك ْم ع َّما كان ي ْع ُب ُد ابا ُؤ ُك ْم
ين
وقالُوا ما َٰهذا اِلَّا ا ِ ْفكٌ ُّم ْفت ًرى ۛ وقال الَّ ِذين كف ُروا لِ ْلح ِّق ل َّما جاء ُه ْم ا ِ ْن َٰهذا ا ِ َّلا ِس ْح ٌر ُّم ِب ٌ
چون آیات روشن ما به ایشان خوانده مى شود ،ميگویند « :این نيست مگر مردی كه ميخواهد شما را از چيزی
كه پدران شما پرستش ميکردند باز دارد » .و ميگویند « :این نيست مگر دروغى بربسته شده » .و چون به
كافران (آیات بر) حق مى آید ،ميگویند « :نيست این مگر جادوی آشکاری» .

﴿ ﴾٤٤وما ات ْينا ُهم ِّمن ُك ُت ٍب ي ْد ُر ُسونها ۛ وما اَ ْرس ْلنا اِل ْي ِه ْم ق ْبلك ِمن نَّ ِذي ٍر

و ما به ایشان (قبالً) كتابهایى ندادیم كه بخوانند ،و نه هم برای شان پيش از تو بيم دهنده ای فرستاده بودیم.

﴿ ﴾٤٥وك َّذب الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم وما بل ُغوا ِم ْعشار ما ات ْينا ُه ْم فك َّذبُوا ُر ُسلِي ۛ فك ْيف كان ن ِكي ِر

پيشينيان شان (نيز حق را) تکذیب كردند ،در حاليکه اینها به ده یکِ چيزی كه به آنها داده بودیم هم نرسيده
اند ،آنها پيامبران مرا تکذیب كردند .پس مجازات (شان) چگونه بود؟!

﴿ ﴾٤٦قُ ْل اِنَّما اَ ِع ُظ ُكم بِو ِاحد ٍة ۛ اَن تقُو ُموا لِلَّ ِه م ْثن َٰى وفُرادىَٰ ثُ َّم تتف َّك ُروا ۛ ما بِص ِ
احبِ ُكم ِّمن
ِجنَّ ٍة ۛ ا ِ ْن ُهو ا ِ َّلا ن ِذي ٌر لَّ ُكم ب ْين يد ْي عذ ٍ
اب ش ِدي ٍد

بگو « :شما را به یک (چيز) پند ميدهم؛ به اینکه برای خدا دو نفری و یک نفر به پا خيزید ،و باز بسنجيد كه به
یار شما (یعنى محمد) جنونى عارض نشده ،نيست وی جز بيم دهنده ای برای شما ،در پيشاپيش عذابى شدید.
»

﴿ ﴾٤٧قُ ْل ما ساَ ْل ُت ُكم ِّم ْن اَ ْج ٍر ف ُهو ل ُك ْم ۛ ا ِ ْن اَ ْجرِي اِلَّا على اللَّ ِه ۛ و ُهو عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ش ِهي ٌد

بگو « :چيزی را كه از شما (بحيث) مزد خواستم ،آن (نيز) برای (خود) شما است ،مزد من نيست جز به خدا ،و او
بر هر چيز گواه است» .

﴿ ﴾٤٨قُ ْل ا ِ َّن ربِّي ي ْق ِذ ُف بِا ْلح ِّق ع َّلا ُم ا ْل ُغ ُي ِ
وب

بگو « :بيگمان پروردگار من حق را فرو مى فرستد ،و او به (نهانخانه های) غيب كامالً آگاه است» .

﴿ ﴾٤٩قُ ْل جاء ا ْلح ُّق وما يُ ْب ِد ُئ ا ْلب ِاط ُل وما يُ ِعي ُد

بگو « :حق آمده است ،و باطل هرگز چيزی را آفریده نمى تواند ،و نه (هم) چيزی را اعاده كرده مى تواند» .

﴿ ﴾٥٠قُ ْل اِن ضل ْل ُت ف ِانَّما اَ ِض ُّل عل َٰى ن ْف ِسي ۛ و ا ِ ِن ا ْهتد ْي ُت فبِما ُي ِ
وحي اِل َّي ربِّي ۛ اِنَّ ُه س ِمي ٌع
ِيب
قر ٌ

بگو « :اگر من گمراه ميشوم ،خودم شخصاً مقصر گمراهى خود مى باشم .و اگر رهياب شوم ،به سبب آنست كه
پروردگارم به من وحى ميفرستد .بيگمان او شنوا (و) نزدیک است» .

﴿ ﴾٥١ول ْو ترىَٰ ا ِ ْذ ف ِز ُعوا فلا ف ْوت واُ ِخ ُذوا ِمن َّمك ٍان قر ٍ
ِيب

و اگر بينى چون مى ترسند ،ولى در آنوقت (برای شان) خالصى نيست ،و از جای نزدیکى گرفتار ميشوند.

﴿ ﴾٥٢وقالُوا امنَّا بِ ِه واَن ََّٰى ل ُه ُم التَّنا ُو ُش ِمن َّمك ٍان ب ِعي ٍد

و گفتند « :به آن (قرآن) ایمان آوردیم » .و از كجا برای شان این امر از آن همه دوری (از جهان دیگر) ميسر
ميشود؟

﴿ ﴾٥٣وق ْد كف ُروا بِ ِه ِمن ق ْب ُل ۛ وي ْق ِذفُون بِا ْلغ ْي ِب ِمن َّمك ٍان ب ِعي ٍد

در حاليکه پيش ازین (در دنيا) از آن انکار داشتند .و از این راه دور نادیده (تيری به تاریکى) مى اندازند!

﴿ ﴾٥٤و ِحيل ب ْين ُه ْم وب ْين ما يشْ ت ُهون كما فُ ِعل بِاَشْ ي ِاع ِهم ِّمن ق ْب ُل ۛ اِنَّ ُه ْم كانُوا فِي ش ٍّك ُّمر ٍ
ِيب

و بين ایشان و اميدهایى كه به آن دل بسته بودند پرده انداخته شد .همچنانکه از پيش با همانندهای شان چنين
معامله شد .واقعاً ایشان در شکى تهمت اندوز بسر مى بردند.
==================================================================

( )۳۵سوره فاطر:
این سوره مکى و دارای ( )۴۵آیه است و فاطر به معنى پدید آورنده ميباشد .این سوره به سبب افتتاح آن با
صفت فاطر برای خدای عزوجل كه بر آفرینشگری و ابداع و ایجاد این كائنات عظيم از سوی وی داللت مى
كند فاطر ناميده شد.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

السماو ِ
ض ج ِاع ِل ا ْلملاُِك ِة ُر ُس ًلا اُولِي اَ ْجنِح ٍة َّم ْثن َٰى وثُلاث
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١ا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه ف ِاط ِر َّ
و ُرباع ۛ يزِي ُد فِي ا ْلخ ْلقِ ما يشاءُ ۛ ا ِ َّن اللَّه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر

ستایش خدای آفرینندۀ آسمانها و زمين راست ،آنکه فرشتگان را پيام آورانى گردانيده ،كه دارای دو دو بال سه
سه بال و چار چار بال اند .در (جهان) آفرینش هرچه را بخواهد مى افزاید ،بيگمان خداوند بر هر چيز تواناست.

س ِمن َّر ْحم ٍة فلا ُم ْم ِسك لها ۛ وما يُ ْم ِس ْك فلا ُم ْر ِسل ل ُه ِمن ب ْع ِد ِه ۛو ُهو
﴿َّ ﴾٢ما ي ْفت ِح اللَّ ُه لِلنَّا ِ
ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم

هر دری را كه از مرحمت به روی مردم بگشاید ،آنرا باز دارنده ای نيست .و آنچه را او ميگيرد ،بعد از او بازدهنده

ای نيست .و او صاحب قدرت منيع (و) باحکمت است.

السما ِء
اس ا ْذ ُك ُروا ن ِ ْعمت اللَّ ِه عل ْي ُك ْم ۛ ه ْل ِم ْن خالِقٍ غ ْي ُر اللَّ ِه ي ْر ُزقُ ُكم ِّمن َّ
﴿ ﴾٣يا اَيُّها ال َّن ُ
ض ۛ لا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو ۛ فاَن ََّٰى تُ ْؤف ُكون
وا ْلاَ ْر ِ

ای مردم ،نعمت خداوند را بر خود یاد كنيد .آیا جز خداوند آفریدگاری هست تا به شما از آسمانها و زمين روزی

بدهد؟ جز او خدایى نيست .پس چگونه (از حق) بازگردانده مى شوید؟

﴿ ﴾٤و اِن يُك ِّذبُوك فق ْد ُك ِّذب ْت ُر ُس ٌل ِّمن ق ْبلِك ۛ و اِلى اللَّ ِه تُ ْرج ُع ا ْلاُ ُمو ُر

و اگر ترا تکذیب ميکنند ،بيگمان پيامبران پيش از تو (هم) تکذیب شده بودند .و (همه) امور به خداوند باز

گردانده مى شود.

اس ا ِ َّن و ْعد اللَّ ِه ح ٌّق ۛ فلا ت ُغ َّرنَّ ُك ُم ا ْلحيا ُة ال ُّدنْيا ۛ ولا ي ُغ َّرنَّ ُكم بِاللَّ ِه ا ْلغ ُرو ُر
﴿ ﴾٥يا اَيُّها ال َّن ُ

ای مردم ،بيگمان وعدۀ خدا حق است .پس زندگى دنيا شما را فریب ندهد! و (این) فریب دهنده شما را در مورد

خدا فریب ندهد!

﴿ ﴾٦ا ِ َّن الشَّ ْيطان ل ُك ْم ع ُد ٌّو فات َِّخ ُذو ُه ع ُد ًّوا ۛ اِنَّما ي ْد ُعو ِح ْزب ُه لِي ُكونُوا ِم ْن اَ ْصح ِ
الس ِعي ِر
اب َّ

بيگمان شيطان دشمن شماست ،پس او را دشمن بگيرید ،واقعاً او گروه خود را دعوت ميکند تا اهل دوزخ شوند.

الصالِح ِ
ات ل ُهم َّم ْغ ِفر ٌة واَ ْج ٌر كبِي ٌر
اب ش ِدي ٌد ۛ والَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ
﴿ ﴾٧الَّ ِذين كف ُروا ل ُه ْم عذ ٌ
برای كافران عذاب شدیدی است .و آنانيکه ایمان آوردند و عمل نيکو انجام دادند ،برای ایشان آمرزش و مزد

بزرگى است.

﴿ ﴾٨اَفمن ُزيِّن ل ُه ُسوءُ عملِ ِه فرا ُه حس ًنا ۛ ف ِا َّن اللَّه يُ ِض ُّل من يشا ُء وي ْه ِدي من يشاءُ ۛ فلا
ت ْذه ْب ن ْف ُسك عل ْي ِه ْم حسر ٍ
ات ۛ ا ِ َّن اللَّه علِي ٌم بِما ي ْصن ُعون

آیا كسيکه برایش عمل زشت او زیبا جلوه داده شد ،بگونه ایکه آنرا نيکو تلقى كرد (با كسى كه رهياب است
مساوی بوده مى تواند)؟ بيگمان خدا هر كس را كه بخواهد گمراه ميکند ،و هركه را كه بخواهد رهياب ميگرداند.
ازینرو تو خود را (به سودای ایشان) هالک مکن ،و حسرتى را بخود راه مده .بيگمان خدا به آنچه ميکنند دانا

است.

﴿ ﴾٩واللَّ ُه الَّ ِذي اَ ْرسل ال ِّرياح ف ُتثِي ُر سحا ًبا ف ُس ْقنا ُه اِل َٰى بل ٍد َّميِّ ٍت فاَ ْحي ْينا بِ ِه ا ْلا َ ْرض ب ْعد
م ْو تِها ۛ ك َٰذلِك ال ُّنشُ و ُر

خداوند ذاتيست كه بادها را فرستاد ،پس ابر را بر مى انگيزد ،و ما آنرا بسوی زمين مرده راندیم ،و با آن زمين را

بعد از مردن آن زنده ساختيم ،و چنين است رستاخيز.

الصالِ ُح
﴿ ﴾١٠من كان يُرِي ُد ا ْل ِع َّزة فلِلَّ ِه ا ْل ِع َّز ُة ج ِمي ًعا ۛ اِل ْي ِه ي ْصع ُد ا ْلكلِ ُم ال َّطيِّ ُب وا ْلعم ُل َّ
الس ِّيئ ِ
اب ش ِدي ٌد ۛ وم ْك ُر اُولَٰئِك ُهو ي ُبو ُر
ي ْرف ُع ُه ۛوالَّ ِذين ي ْم ُك ُرون َّ
ات ل ُه ْم عذ ٌ

هركه در جستجوی عزت است ،پس (باید بداند كه) عزت  -همۀ آن  -از آنِ خداست .كلمات پاک به سوی او باال
مى رود ،و عمل صالح آنرا باال ميبرد .آنانيکه دسيسه های ناشایسته ای را به كار مى برند ،ایشانرا عذاب شدیدی

فرا ميگيرد .و مکرشان از ميان ميرود.

﴿ ﴾١١واللَّ ُه خلق ُكم ِّمن تُر ٍ
اجا ۛ وما ت ْح ِم ُل ِم ْن اُنث َٰى ولا تض ُع
اب ثُ َّم ِمن نُّ ْطف ٍة ثُ َّم جعل ُك ْم اَ ْزو ً
ص ِم ْن ُع ُم ِر ِه اِلَّا فِي ِكت ٍ
اب ۛ ا ِ َّن َٰذلِك على اللَّ ِه ي ِسي ٌر
ا ِ َّلا بِ ِع ْل ِم ِه ۛ وما ُيع َّم ُر ِمن ُّمع َّم ٍر ولا ُينق ُ
خدا شما را از خاک آفرید ،سپس از قطرۀ آبى پيدا كرد ،باز شما را همسران (یکدیگر) ساخت .هيچ زنى باردار

نميشود ،و نه هم بار خود را ميگذارد ،مگر به علم خداوند .و هيچ صاحب عمری به عمر دراز نميرسد ،و از عمر او
كم نميشود ،مگر آنکه در كتاب ثبت ميباشد .و این كار واقعاً بر خداوند آسان است.

اج ۛ و ِمن ُك ٍّل تاْ ُكلُون
﴿ ﴾١٢وما ي ْستوِي ا ْلب ْحر ِان َٰهذا ع ْذ ٌب فُر ٌ
ات ساُِ ٌغ شرا ُب ُه و َٰهذا ِم ْل ٌح اُج ٌ
ل ْح ًما ط ِريًّا وت ْستخْ ِر ُجون ِح ْلي ًة ت ْلب ُسونها ۛ وترى ا ْل ُف ْلك فِي ِه مو ِاخر لِت ْبت ُغوا ِمن ف ْضلِ ِه ولعلَّ ُك ْم
تشْ ُك ُرون

و نه (هم) این دو بحر (كه هر دو از نشانه های قدرت خداوند به شمار ميروند) با هم مساوی اند؛ این (یکى) آبى

شيرین ،گوارا و نوشين دارد ،و این (دیگری) شور و تلخ است .و از هر دوی اینها گوشت تازه ميخورید ،و زیوری
بدست مى آرید كه آنرا مى پوشيد .و كشتى ها را در آن مى بينى كه آب را مى شگافند ،تا از فضل وی بهره مند
گردید ،و تا باشد كه سپاسگزار شوید.

﴿ ﴾١٣يُولِ ُج اللَّ ْيل فِي النَّهارِ ويُولِ ُج النَّهار فِي اللَّ ْي ِل وسخَّ ر الشَّ ْمس وا ْلقمر ُك ٌّل ي ْجرِي لِاَج ٍل
ُّمس ًّمى ۛ َٰذلِ ُك ُم اللَّ ُه ربُّ ُك ْم ل ُه ا ْل ُم ْل ُك ۛ والَّ ِذين ت ْد ُعون ِمن ُدو نِ ِه ما ي ْملِ ُكون ِمن قِ ْط ِمي ٍر

شب را به روز در مى آورد و روز را به شب در مى آورد ،و آفتاب و ماه را رام گردانيد ،هر یک تا زمانى معين (به

مسير خویش) ميروند .این چنين است (فرمانروایى) خداوند ،پروردگار شما .پادشاهى از آنِ اوست .و آنانيکه جز
او (دیگری) را نيایش ميکنند مالک هيچ چيزی نيستند.

﴿ ﴾١٤اِن ت ْد ُعو ُه ْم لا ي ْسم ُعوا ُدعاء ُك ْم ول ْو س ِم ُعوا ما ْاستجابُوا ل ُك ْم ۛ وي ْوم ا ْل ِقيام ِة ي ْك ُف ُرون
بِ ِش ْر ِك ُك ْم ۛ ولا يُن ِّب ُئك ِم ْث ُل خبِي ٍر

اگر به ایشان نيایش كنيد ،دعای شما را نمى شنوند ،و (باز) اگر بشنوند به شما جوابى نمى گویند ،و در روز
قيامت از شرک شما انکار مى ورزند .و هيچکسى به مانند (ذات) آگاه به تو (از حقيقت امور) خبر نميدهد.

اس اَن ُت ُم ا ْلفُقرا ُء اِلى اللَّ ِه ۛ واللَّ ُه ُهو ا ْلغنِ ُّي ا ْلح ِمي ُد
﴿ ﴾١٥يا اَيُّها النَّ ُ
ای مردم ،شما به خدا محتاجيد ،و خداوند هم اوست بى نياز (و) ستوده.

﴿ ﴾١٦اِن يشاْ ُي ْذ ِه ْب ُك ْم وياْ ِت بِخ ْلقٍ ج ِدي ٍد

اگر بخواهد ،شما را (از بين) مى برد و (بجای شما) آفریدۀ نوی (بميان) مى آورد.

﴿ ﴾١٧وما َٰذلِك على اللَّ ِه بِعزِي ٍز
و این كار بر خداوند دشوار نيست.

﴿ ﴾١٨ولا ت ِز ُر وازِر ٌة ِو ْزر اُخْ رىَٰ ۛ و اِن ت ْد ُع ُم ْثقل ٌة اِل َٰى ِح ْملِها لا ُي ْحم ْل ِم ْن ُه ش ْيءٌ ول ْو كان ذا
الصلاة ۛ ومن تزك ََّٰى ف ِانَّما يتزك ََّٰى
قُ ْرب َٰى ۛ اِنَّما تُن ِذ ُر الَّ ِذين يخْ ش ْون ربَّ ُهم بِا ْلغ ْي ِب واَقا ُموا َّ
لِن ْف ِس ِه ۛو اِلى اللَّ ِه ا ْلم ِصي ُر

هيچکسى بار كسى دیگری را بدوش نميگيرد .و اگر سنگين باری بخواهد بار او را بردارد ،از بار او چيزی برداشته
نميشود ،هر چند از وابستگان باشد .واقعاً كسانى را (بگونۀ موثری) بيم داده ميتوانى كه از پروردگارشان غایبانه
ميترسند ،و نماز را با تمام و كمال اداء ميکنند .كسيکه خود را پاک ساخت (به نفع خود) خویشرا پاكيزه ساخته
است .و بازگشت (همه) بسوی خداست.

﴿ ﴾١٩وما ي ْستوِي ا ْلا َ ْعم َٰى وا ْلب ِصي ُر
بينا و نابينا مساوی نيستند.

ات ولا النُّو ُر
﴿ ﴾٢٠ولا ال ُّظلُم ُ
و نه (هم) تاریکى و روشنایى.

﴿ ﴾٢١ولا الظِّ ُّل ولا ا ْلح ُرو ُر

و نه (هم) سایه (سرد) و آفتاب سوزان (با هم برابرند).

ات ۛ ا ِ َّن اللَّه ُي ْس ِم ُع من يشاءُ ۛ وما اَنت بِ ُم ْس ِم ٍع َّمن فِي
﴿ ﴾٢٢وما ي ْستوِي ا ْلا َ ْحيا ُء ولا ا ْلا َ ْمو ُ
ا ْل ُق ُبورِ

زندگان و مردگان (نيز) برابر نيستند .بيگمان (خداوند) هرگرا بخواهد مى شنواند ،ولى تو كسانى را كه در قبر

هستند شنوانده نمى توانى.

﴿ ﴾٢٣ا ِ ْن اَنت اِلَّا ن ِذي ٌر

تو صرف بيم دهنده مى باشى.

﴿ ﴾٢٤اِنَّا اَ ْرس ْلناك بِا ْلح ِّق ب ِشي ًرا ون ِذي ًرا ۛ و اِن ِّم ْن اُ َّم ٍة اِلَّا خلا فِيها ن ِذي ٌر

به حق كه ما ترا بيگمان مژده دهنده و بيم دهنده فرستادیم ،و هيچ امتى نيست مگر اینکه در ميان آن بيم

دهنده ای گذشته است.

﴿ ﴾٢٥و اِن يُك ِّذبُوك فق ْد ك َّذب الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم جاء ْت ُه ْم ُر ُسلُ ُهم بِا ْلب ِّين ِ
ات و بِال ُّز ُب ِر و بِا ْل ِكت ِ
اب ا ْل ُمنِي ِر
و اگر ترا تکذیب كنند( ،شگفتى نيست زیرا) پيشينيان شان نيز پيامبرانى را كه با معجزه ها ،صحيفه ها و كتاب

های روشنایى بخش آمده بودند تکذیب كردند.

﴿ ﴾٢٦ثُ َّم اَخ ْذ ُت الَّ ِذين كف ُروا ۛ فك ْيف كان ن ِكي ِر

سپس آنانيرا كه كافر شدند گرفتار ساختيم ،پس عذاب من چگونه بود؟

السما ِء ما ًء فاَخْ ر ْجنا بِ ِه ثمر ٍ
ات ُّمخْ تلِفًا اَ ْلوانُها ۛ و ِمن ا ْل ِجب ِال ُجد ٌد
﴿ ﴾٢٧اَل ْم تر اَ َّن اللَّه اَنزل ِمن َّ
يب ُسو ٌد
يض و ُح ْم ٌر ُّمخْ تلِ ٌ
ف اَ ْلوانُها وغرابِ ُ
بِ ٌ

آیا ندیدی كه خداوند آب را از آسمان نازل گردانيد؟ پس به وسيله آن حاصالت را با رنگ های مختلف برآوردیم،
و در كوهها رده هایى است كه رنگ (برخى آن) سفيد و برخى سرخ است ،و برخى هم سياه مشکين هستند.

ف اَ ْلوانُ ُه ك َٰذلِك ۛ اِنَّما يخْ شى اللَّه ِم ْن ِعبا ِد ِه
﴿ ﴾٢٨و ِمن النَّا ِ
اب وا ْلاَنْعا ِم ُمخْ تلِ ٌ
س والدَّو ِّ
ا ْل ُعلماءُ ۛ ا ِ َّن اللَّه عزِي ٌز غفُو ٌر

از مردم ،جانوران و چارپایان نيز رنگهای آنها مختلف اند .بيگمان از خداوند ،همانا بندگان دانشمند او ميترسند.

حقا كه خداوند صاحب قدرت منيع (و) آمرزگار است.

الصلاة واَنف ُقوا ِم َّما رز ْقنا ُه ْم ِس ًّرا وعلانِي ًة ي ْر ُجون تِجار ًة
﴿ ﴾٢٩ا ِ َّن الَّ ِذين ي ْتلُون ِكتاب اللَّ ِه واَقا ُموا َّ
لَّن ت ُبور

بيگمان كسانيکه كتاب خدا را ميخوانند و نماز را به تمام و كمال اداء مى كنند ،و از آنچه ما به ایشان روزی
دادیم پنهان و آشکارا خرج ميکنند ،اميدوار تجارتى هستند كه هرگز كساد نمى شود (یعنى از رواج نمى افتد).

﴿ ﴾٣٠لِ ُيوفِّي ُه ْم اُ ُجور ُه ْم ويزِيد ُهم ِّمن ف ْضلِ ِه ۛ اِنَّ ُه غ ُفو ٌر ش ُكو ٌر

تا به ایشان مزد شانرا كامل بدهد ،و از فضل خویش بر ایشان بيفزاید .بيگمان او آمرزنده(،و) پاداش دهنده است.

﴿ ﴾٣١والَّ ِذي اَ ْوح ْينا اِل ْيك ِمن ا ْل ِكت ِ
اب ُهو ا ْلح ُّق ُمص ِّدقًا لِّما ب ْين يد ْي ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه بِ ِعبا ِد ِه لخبِي ٌر
ب ِصي ٌر

آنچه را بتو از كتاب وحى كردیم ،هم آنست حق( ،و) تصدیق كنندۀ كتاب هایى پيشين است .حقا كه خداوند به

(حال) بندگان خود كامالً آگاه (و) بيناست.

اصطف ْينا ِم ْن ِعبا ِدنا ۛ ف ِم ْن ُه ْم ظالِ ٌم لِّن ْف ِس ِه و ِم ْن ُهم ُّم ْقت ِص ٌد و ِم ْن ُه ْم
﴿ ﴾٣٢ثُ َّم اَ ْور ْثنا ا ْل ِكتاب الَّ ِذين ْ
سابِ ٌق بِا ْلخ ْير ِ
ات بِ ِا ْذ ِن اللَّ ِه ۛ َٰذلِك ُهو ا ْلف ْض ُل ا ْلك ِبي ُر

سپس كسانى را كه از ميان بندگان خویش برگزیدیم وارث كتاب ساختيم( .ازین ميان) بعضى شان بر خویشتن

ستمگارند ،بعضى شان ميانه رو اند ،و بعضى شان به اجازۀ خدا به امور نيک پيشدستى ميکنند( .و) اینست فضل
بزرگ.

ات عد ٍْن يد ُْخلُونها ُيحلَّ ْون فِيها ِم ْن اَساوِر ِمن ذه ٍب ولُ ْؤلُ ًؤا ۛ و لِب ُاس ُه ْم فِيها حرِي ٌر
﴿ ﴾٣٣جنَّ ُ

در بهشتهای جاودانى كه به آن داخل ميشوند دستبندهایى از طال(ی) مروارید(نشان) (به ایشان) پوشانده

ميشود ،و لباس شان در آنجا ابریشمين است.

﴿ ﴾٣٤وقالُوا ا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي اَ ْذهب ع َّنا ا ْلحزن ۛ ا ِ َّن ربَّنا لغفُو ٌر ش ُكو ٌر

ميگویند « :ستایش خدای راست ،آنکه از ما غم را زدود .حقا كه پروردگار ما آمرزنده (و) پاداش دهنده است» .

ُوب
﴿ ﴾٣٥الَّ ِذي اَحلَّنا دار ا ْل ُمقام ِة ِمن ف ْضلِ ِه لا يم ُّسنا فِيها نص ٌب ولا يم ُّسنا فِيها لُغ ٌ

آنکه ما را به فضل خویش به این اقامتگاه دایمى جایگزین ساخت ،كه در آن نه بما رنجى مى رسد و نه هم ذلگى

(احساس ميکنيم).

َّف ع ْن ُهم ِّم ْن
﴿ ﴾٣٦والَّ ِذين كف ُروا ل ُه ْم نا ُر جهنَّم لا يُ ْقض َٰى عل ْي ِه ْم في ُموتُوا ولا ُيخف ُ
عذابِها ۛك َٰذلِك ن ْجزِي ُك َّل كفُو ٍر

اما كافران ،برای ایشان آتش دوزخ است .مرگ به سراغ شان نمى آید كه بميرند ،و نه هم عذاب شان تخفيف

ميشود .هر ناسپاس را اینگونه جزاء ميدهيم.

﴿ ﴾٣٧و ُه ْم ي ْصطر ُِخون فِيها ربَّنا اَخْ ر ِْجنا ن ْعم ْل صالِ ًحا غ ْير الَّ ِذي ُكنَّا ن ْعم ُل ۛ اَول ْم نُع ِّم ْركُم َّما
يتذ َّك ُر فِي ِه من تذكَّر وجاء ُك ُم النَّ ِذي ُر ۛ ف ُذوقُوا فما لِل َّظالِ ِمين ِمن ن َِّصي ٍر

در آنجا ایشان فریاد مى كنند كه « :پروردگارا ،ما را بيرون آور ،تا عمل نيکویى را غير از آنچه ميکردیم انجام

دهيم( » .به ایشان گفته ميشود « ):آیا به شما (در دورۀ) زندگى (دنيا به حدی مهلت) ندادیم كه هر انسان
پندنيوش در آن پند ميگرفت؟ و (در عين حال) برای شما بيم دهنده (نيز) آمد( ،چون فرصت را از دست دادید)
پس اكنون (این عذاب شدید را) بچشيد( ،كه) حاال برای ستمگاران مددگاری نيست» .

ض ۛ اِنَّ ُه علِي ٌم بِذ ِ
السماو ِ
الصدُورِ
ات وا ْلا َ ْر ِ
ات ُّ
﴿ ﴾٣٨ا ِ َّن اللَّه عالِ ُم غ ْي ِب َّ

بيگمان خداوند به (همه) چيزهای نهانى آسمانها و زمين آگاه است ،و (نيز) بيگمان به آنچه در اندرون سينه

هاست آگاه مى باشد.

ض ۛ فمن كفر فعل ْي ِه ُك ْف ُر ُه ۛ ولا يزِي ُد ا ْلكافِرِين ُك ْف ُر ُه ْم
﴿ُ ﴾٣٩هو الَّ ِذي جعل ُك ْم خلاُِف فِي ا ْلاَ ْر ِ
ِعند ربِّ ِه ْم ا ِ َّلا م ْق ًتا ۛ ولا يزِي ُد ا ْلكافِرِين ُك ْف ُر ُه ْم ا ِ َّلا خسا ًرا
اوست كه شما را در زمين خليفه ساخت .پس هركه كافر شود( ،زیان) كفرش بخودش عاید مى شود .و كفر

كافران در نزد پروردگارشان جز خشم چيزی را فزون نميسازد ،و كفر به كافران جز زیان هيچ چيز دیگر را نمى
افزاید.

﴿ ﴾٤٠قُ ْل اَراَ ْي ُت ْم شُ ركاء ُك ُم الَّ ِذين ت ْد ُعون ِمن ُد ِ
ض اَ ْم ل ُه ْم ِش ْر ٌك
ون اللَّ ِه اَ ُرو نِي ماذا خل ُقوا ِمن ا ْلا َ ْر ِ
السماو ِ
ات َا ْم ات ْينا ُه ْم ِكتا ًبا ف ُه ْم عل َٰى ب ِّين ٍت ِّم ْن ُه ۛ ب ْل اِن ي ِع ُد ال َّظالِ ُمون ب ْع ُض ُهم ب ْع ًضا اِلَّا
فِي َّ
ُغ ُرو ًرا

بگو « :آیا آنهایى را كه به خدا شریک مى آوردید و به ایشان جز خدا نيایش ميکردید دیدید؟ به من نشان دهيد
كه چه چيز از (چيزهای روی) زمين را آفریده اند؟ یا چه شركتى در آسمانها دارند؟ یا به ایشان كتابى دادیم و

آنها از این كتاب (بر این دعاوی خود) دليل دارند؟ » بلکه (واقعيت اینست كه) ستمگاران یکدیگر را جز به فریب
وعده ای نميدهند.

السماو ِ
ات وا ْلاَ ْرض اَن ت ُزولا ۛ ولئِن زالتا ا ِ ْن اَ ْمسك ُهما ِم ْن اَح ٍد ِّمن
﴿ ﴾٤١ا ِ َّن اللَّه يُ ْم ِس ُك َّ
ب ْع ِد ِه ۛ اِنَّ ُه كان حلِي ًما غفُو ًرا

بيگمان خدا آسمانها و زمين را نگهميدارد (از اینکه از جای خود) زایل شوند .و اگر زایل شوند ،بعد از آن
هيچکس آنها را نگه نميدارد .حقا كه او صاحب حلم (و) آمرزگار است.

﴿ ﴾٤٢واَ ْقس ُموا بِاللَّ ِه ج ْهد اَ ْيمانِ ِه ْم لئِن جاء ُه ْم ن ِذي ٌر لَّي ُكونُ َّن اَ ْهدىَٰ ِم ْن ا ِ ْحدى ا ْلاُم ِم ۛ فل َّما
جاء ُه ْم ن ِذي ٌر َّما زاد ُه ْم اِلَّا نُفُو ًرا

به سخت ترین سوگندهای خود به خدا سوگند یاد مى كنند ،كه اگر برای ایشان بيم دهنده ای آمد ،واقعاً از هر

یک از اقوام دیگر رهيابتر خواهند شد .اما چون بيم دهنده ای به ایشان آمد ،جز بر نفرت شان نيفزود.

الس ِّي ُئ اِلَّا بِاَ ْهلِ ِه ۛ فه ْل ين ُظ ُرون اِلَّا
﴿ ﴾٤٣ا ْستِ ْكبا ًرا فِي ا ْلاَ ْر ِ
السيِّ ِئ ۛ ولا ي ِح ُيق ا ْلم ْك ُر َّ
ض وم ْكر َّ
ُس َّنت ا ْلا َ َّو لِين ۛ فلن ت ِجد لِ ُسنَّ ِت اللَّ ِه ت ْب ِدي ًلا ۛ ولن ت ِجد لِ ُسنَّ ِت اللَّ ِه ت ْحوِي ًلا

برای سركشى بر زمين و دسيسۀ زشت! ولى دسيسۀ زشت جز به اهل آن (دسيسه) آسيبى نمى رساند .آیا ایشان
جز همان سنت پيشينيان را (كه مطابق به آن به عذابهای دردناک مبتال شدند) انتظار ميکشند؟ پس برای سنت
خدا تبدیلى نمى یابى ،و برای سنت خدا تغييری نمى یابى.

ض فين ُظ ُروا ك ْيف كان عاقِب ُة الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم وكانُوا اَش َّد ِم ْن ُه ْم
﴿ ﴾٤٤اَول ْم ي ِسي ُروا فِي ا ْلاَ ْر ِ
السماو ِ
ض ۛ اِنَّ ُه كان علِي ًما ق ِدي ًرا
ات ولا فِي ا ْلاَ ْر ِ
قُ َّو ًة ۛ وما كان اللَّ ُه لِ ُي ْع ِجز ُه ِمن ش ْي ٍء فِي َّ

آیا در زمين سفر نکردند ،تا مى دیدند آنانيکه پيش از ایشان بودند به چه سرنوشتى گرفتار شدند؟ با آنکه آنها
نسبت به اینان نيرو و توانایى بيشتری داشتند .آری ،هيچ چيزی در آسمانها و زمين مانع (ارادۀ) خداوند شده
نمى تواند .بيگمان خداوند دانا (و) تواناست.

﴿ ﴾٤٥ول ْو يُؤ ِاخ ُذ اللَّ ُه النَّاس بِما كس ُبوا ما ترك عل َٰى ظ ْهرِها ِمن دابَّ ٍة ول َٰ ِكن يُؤ ِّخ ُر ُه ْم اِل َٰى اَجلٍ
ُّمس ًّمى ۛ ف ِاذا جاء اَجلُ ُه ْم ف ِا َّن اللَّه كان بِ ِعبا ِد ِه ب ِصي ًرا

اگر خداوند مردم را به آنچه ميکردند مؤاخذه ميکرد ،بر پشت زمين جانوری را (هم) نمى گذاشت ،مگر (مرگِ)
ایشان را به مدت مشخصى به تعویق مى اندازد .و چون ميعادشان فرا رسد ،پس بيگمان خداوند بر بندگان خود

بيناست.
==================================================================

( )۳۶سوره یس:
این سوره مکى و دارای ( )۸۳آیه است و یس یکى از حروف مقطعه قرآن است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١يس
یس.

﴿ ﴾٢وا ْل ُق ْرا ِن ا ْلح ِكي ِم

قسم به قرآنِ صاحبِ حکمت.

﴿ ﴾٣اِنَّك ل ِمن ا ْل ُم ْرسلِين
تو واقعاً از پيامبرانى.

﴿ ﴾٤عل َٰى ِصر ٍ
اط ُّم ْست ِقي ٍم
بر راهى راست.

﴿ ﴾٥تنزِيل ا ْلعزِي ِز ال َّر ِحي ِم

(این كتاب) فرو فرستادۀ صاحبِ قدرتِ منيع (و) مهربان است.

﴿ ﴾٦لِ ُتن ِذر ق ْو ًما َّما اُن ِذر ابا ُؤ ُه ْم ف ُه ْم غافِلُون

تا قومى را بيم دهى كه پدران ایشان بيم داده نشده اند ،پس ایشان غافل (مانده) اند.

﴿ ﴾٧لق ْد ح َّق ا ْلق ْولُ عل َٰى اَكْث ِر ِه ْم ف ُه ْم لا يُ ْؤ ِم ُنون

بيگمان حکم (عذاب) بر بيشتر ایشان ثابت شده است ،كه ایشان ایمان نمى آرند.

﴿ ﴾٨اِنَّا جع ْلنا فِي اَ ْعناقِ ِه ْم اَ ْغلا ًلا ف ِهي اِلى ا ْلاَ ْذق ِان ف ُهم ُّم ْقم ُحون

ما به گردن شان طوق انداختيم كه تا زنخ شان رسيد ،و ازینرو سر شان شخ مانده (كه به دَور و بر خود دیده

نمى توانند).

﴿ ﴾٩وجع ْلنا ِمن ب ْينِ اَ ْي ِدي ِه ْم سدًّا و ِم ْن خ ْل ِف ِه ْم سدًّا فاَ ْغش ْينا ُه ْم ف ُه ْم لا ُي ْب ِص ُرون

در پيشروی شان سدی و از پشت سر شان سدی قرار دادیم ،و (روی) ایشانرا پوشاندیم كه هيچ چيزی را نمى
بينند.

﴿ ﴾١٠وسواءٌ عل ْي ِه ْم اَاَنذ ْرت ُه ْم اَ ْم ل ْم تُن ِذ ْر ُه ْم لا يُ ْؤ ِم ُنون

به ایشان (هر دو حالت) یکسان است .چه آنها را بترسانى و چه نترسانى ،ایمان نمى آرند.

﴿ ﴾١١اِنَّما تُن ِذ ُر منِ اتَّبع ال ِّذكْر وخ ِشي ال َّر ْح َٰمن بِا ْلغ ْي ِب ۛ فبشِّ ْر ُه بِم ْغ ِفر ٍة واَ ْج ٍر كرِي ٍم

واقعاً تو كسى را (بگونۀ مؤثر) بيم ميدهى كه پند را بکار بندد و از (خداوند) رحمن غائبانه بترسد ،پس چنين

كسى را به آمرزش و مزد گرامى مژدگانى بده.

﴿ ﴾١٢اِنَّا ن ْح ُن نُ ْحيِي ا ْلم ْوت َٰى ون ْك ُت ُب ما ق َّد ُموا واثار ُه ْم ۛ و ُك َّل ش ْي ٍء اَ ْحص ْينا ُه فِي اِما ٍم ُّمبِينٍ

بيگمان این ما هستيم كه مرده را زنده ميگردانيم ،و اعمالى را كه از خود پيشتر فرستاده اند و (نيز) آثاری را كه

به عقب خود گذاشته اند (همۀ آنها را) در كتابى روشن احصائيه گرفته ایم.

اضر ِْب ل ُهم َّمث ًلا اَ ْصحاب ا ْلق ْري ِة ا ِ ْذ جاءها ا ْل ُم ْرسلُون
﴿ ﴾١٣و ْ
برای شان اهل قریه ای را مثال بزن ،چون در آن پيامبرانى آمدند.

﴿ ﴾١٤ا ِ ْذ اَ ْرس ْلنا اِل ْي ِه ُم ا ْثن ْينِ فك َّذبُو ُهما فع َّز ْزنا بِثالِ ٍث فقالُوا اِنَّا اِل ْي ُكم ُّم ْرسلُون

آنگاه كه (در اول) به ایشان دو (تن) را فرستادیم ،ولى (اهل قریه) آنها را تکذیب كردند .آنها را به (وسيلۀ)

سومين (پيامبر) تقویت بخشيدیم ،ایشان گفتند « :ما بسوی شما (بحيث پيامبر) فرستاده شده ایم» .

﴿ ﴾١٥قالُوا ما اَن ُت ْم اِلَّا بش ٌر ِّم ْثلُنا وما اَنزل ال َّر ْح َٰم ُن ِمن ش ْي ٍء ا ِ ْن اَن ُت ْم ا ِ َّلا ت ْك ِذبُون

(مردم) گفتند « :شما نيستيد مگر بشری مثل ما ،و (خداوند) رحمٰن چيزی (بوسيلۀ شما) نازل نکرده است ،شما
محض دروغ مى گویيد» .

﴿ ﴾١٦قالُوا ربُّنا ي ْعل ُم اِنَّا اِل ْي ُك ْم ل ُم ْرسلُون

(این پيامبران) گفتند « :پروردگار ما ميداند ،بيگمان ما بسوی شما (بحيث پيام آور) فرستاده شده ایم» .

ين
﴿ ﴾١٧وما عل ْينا ا ِ َّلا ا ْلبلا ُغ ا ْل ُمبِ ُ

ما جز رساندن این پيام روشن وظيفه نداریم.

اب اَلِي ٌم
﴿ ﴾١٨قالُوا اِنَّا تط َّي ْرنا بِ ُك ْم ۛ لئِن لَّ ْم تنت ُهوا لن ْر ُجمنَّ ُك ْم وليم َّسنَّ ُكم ِّمنَّا عذ ٌ

(اهل آن قریه) گفتند « :ما (قدم) شما را به فال بد گرفتيم( ،و) اگر خودداری نکنيد ،یقيناً شما را سنگسار مى
كنيم .و البته از جانب ما عذاب دردناكى به شما عاید مى شود» .

﴿ ﴾١٩قالُوا طاُِ ُركُم َّمع ُك ْم ۛ اَُِن ُذ ِّك ْرتُم ۛ ب ْل اَن ُت ْم ق ْو ٌم ُّم ْس ِرفُون

(پيامبران) گفتند « :فال بد شما با خود شماست .آیا اگر پند داده مى شوید (این را فالى بد مى پندارید)؟ (نخير)
بلکه شما قومى تجاوزكار هستيد» .

﴿ ﴾٢٠وجاء ِم ْن اَ ْقصى ا ْلم ِدين ِة ر ُج ٌل ي ْسع َٰى قال يا ق ْو ِم اتَّبِ ُعوا ا ْل ُم ْرسلِين

و از منتهای آن شهر مردی با سرعت آمده گفت « :ای قوم من( ،این) پيامبران را پيروی كنيد» .

﴿ ﴾٢١اتَّبِ ُعوا من َّلا ي ْساَلُ ُك ْم اَ ْج ًرا و ُهم ُّم ْهتدُون

كسى را پيروی كنيد كه از شما مزدی (برای خود) نمى خواهد ،و ایشان (خود) رهيابند.

﴿ ﴾٢٢وما لِي لا اَ ْع ُب ُد الَّ ِذي فطر نِي و اِل ْي ِه تُ ْرج ُعون

مرا چه شده كه ذاتى را نپرستم كه مرا آفریده است ،و بسوی او (و تنها بسوی او) باز گردانيده مى شوید.

﴿ ﴾٢٣اَاَت َِّخ ُذ ِمن ُدو نِ ِه الِه ًة اِن يُ ِر ْد ِن ال َّر ْح َٰم ُن بِ ُض ٍّر لَّا تُغْنِ عنِّي شفاع ُت ُه ْم ش ْي ًئا ولا ُين ِق ُذ ِ
ون

آیا جز او معبودان دیگری را (به خدایى) بگيرم؟ (موجوداتى را) كه اگر (خدای) رحمٰن به من اراده زیانى را بکند،

شفاعت ایشان از من چيزی را دفع نمى كند ،و مرا نجات نمى دهند (یعنى نجات داده نمى توانند).

﴿ ﴾٢٤اِنِّي اِذًا لَّ ِفي ضل ٍ
ال ُّمبِينٍ

(و) در آنصورت واقعاً در گمراهى آشکاری مى باشم.

نت بِربِّ ُك ْم ف ْاسم ُع ِ
ون
﴿ ﴾٢٥اِنِّي ام ُ

بيگمان من به پروردگار شما ایمان آوردم ،لذا از من بشنوید.

﴿ ﴾٢٦قِيل ا ْد ُخ ِل ا ْلجنَّة ۛ قال يا ل ْيت ق ْو ِمي ي ْعل ُمون

(بعد از شهادتش به او) گفته شد « :به بهشت در آی » .گفت « :ایکاش ،قوم من آگاه ميشدند» .

﴿ ﴾٢٧بِما غفر لِي ربِّي وجعلنِي ِمن ا ْل ُم ْكر ِمين

به آمرزشى كه پروردگارم به من ارزانى كرده ،و مرا از جمله گرامى شدگان قرار داده است.

==================================================================

============================================================
السما ِء وما ُك َّنا ُمنزِلِين
﴿ ﴾٢٨وما اَنز ْلنا عل َٰى ق ْو ِم ِه ِمن ب ْع ِد ِه ِمن ُجن ٍد ِّمن َّ

بعد از وی بر قومش هيچ لشکری را از آسمان فرو نفرستادیم ،و نه هم ما فرود آرنده (چنين لشکری) ميباشيم.

﴿ ﴾٢٩اِن كان ْت اِلَّا ص ْيح ًة و ِاحد ًة ف ِاذا ُه ْم خ ِامدُون

این (جزا دادن شان) جز یک آواز شدیدی نبود ،و ناگهان (شعله) زندگى شان خاموش شد.

﴿ ﴾٣٠يا ح ْسر ًة على ا ْل ِعبا ِد ۛ ما ياْتِي ِهم ِّمن َّر ُس ٍ
ول اِلَّا كانُوا بِ ِه ي ْست ْه ِزُُون

ای وای برین بندگان كه هيچ پيامبری به ایشان نيامد مگر اینکه او را استهزاء ميکردند.

﴿ ﴾٣١اَل ْم ير ْوا ك ْم اَ ْهل ْكنا ق ْبل ُهم ِّمن ا ْل ُق ُر ِ
ون اَنَّ ُه ْم اِل ْي ِه ْم لا ي ْر ِج ُعون

آیا ندیدند كه پيش از ایشان نسلهای بسياری را هالک ساختيم كه آنها بسوی ایشان باز نمى گردند؟

﴿ ﴾٣٢و اِن ُك ٌّل لَّ َّما ج ِمي ٌع لَّد ْينا ُم ْحض ُرون

هرچند همۀ شان در مجموع به نزد ما حاضر شدنى ميباشند.

ض ا ْلم ْيت ُة اَ ْحي ْيناها واَخْ ر ْجنا ِم ْنها ح ًّبا ف ِم ْن ُه ياْ ُكلُون
﴿ ﴾٣٣واي ٌة لَّ ُه ُم ا ْلاَ ْر ُ

و برای شان زمين مرده (یعنى خشک) نشانه ایست ،آنرا زنده گردانيدیم و از آن غله بيرون آوردیم كه از آن
ميخورند.

﴿ ﴾٣٤وجع ْلنا فِيها جنَّ ٍ
اب وف َّج ْرنا فِيها ِمن ا ْل ُع ُي ِ
ات ِّمن ن َِّخي ٍل واَ ْعن ٍ
ون

و در آن باغهایى را از درختان خرما و انگور آفریدیم ،و در آن از چشمه ها جاری ساختيم.

﴿ ﴾٣٥لِياْ ُكلُوا ِمن ثم ِر ِه وما ع ِمل ْت ُه اَ ْي ِدي ِه ْم ۛ اَفلا يشْ ُك ُرون

تا از ميوۀ آن بخورند .این (ميوه و غله) را دست شان نساخته است .پس آیا شکر نميکنند؟

ض و ِم ْن اَنف ُِس ِه ْم و ِم َّما لا ي ْعل ُمون
﴿ُ ﴾٣٦س ْبحان الَّ ِذي خلق ا ْلاَ ْزواج ُكلَّها ِم َّما تُنبِ ُت ا ْلاَ ْر ُ

پاک است آنکه همه چيزهایى را كه زمين مى رویاند و از خود ایشان (بنى نوع انسان را) ،و از چيزهایى كه

نميدانند ،همه را جفت آفرید.

﴿ ﴾٣٧واي ٌة لَّ ُه ُم اللَّ ْي ُل ن ْسل ُخ ِم ْن ُه ال َّنهار ف ِاذا ُهم ُّم ْظلِ ُمون

و شب بر ایشان نشانه ایست ،از آن روز را ميکشيم .پس ناگهان ،اینان در تاریکى فرو ميروند.

س ت ْجرِي لِ ُم ْستق ٍّر لَّها ۛ َٰذلِك ت ْق ِدي ُر ا ْلعزِي ِز ا ْلعلِي ِم
﴿ ﴾٣٨والشَّ ْم ُ

و خورشيد بر قرارگاه خود ميرود (یعنى مدار خود را طى ميکند) ،اینست تقدیر خداوند صاحب قدرت منيع (و)

دانا.

﴿ ﴾٣٩وا ْلقمر ق َّد ْرنا ُه منازِل حتَّ َٰى عاد كا ْل ُع ْر ُج ِ
ون ا ْلق ِدي ِم

و برای ماه منزلهای را مقرر كردیم تا به حالت چوب خشک شدۀ خوشه خرما باز گردد (یعنى دوباره به شکل ماه

نو در آید).

س ينب ِغي لها اَن تُ ْدرِك ا ْلقمر ولا اللَّ ْي ُل سابِ ُق النَّهارِ ۛ و ُك ٌّل فِي فل ٍك ي ْسب ُحون
﴿ ﴾٤٠لا الشَّ ْم ُ

نه آفتاب را شایسته است كه به ماه برسد ،و نه شب بر روز سبقت جوینده است .هر یک در مدار (خود) شنا
ميورزد.

﴿ ﴾٤١واي ٌة لَّ ُه ْم اَنَّا حم ْلنا ُذ ِّريَّت ُه ْم فِي ا ْل ُف ْل ِك ا ْلمشْ ُح ِ
ون

و برای ایشان این نشانه ایست كه ما ذریه { }۱ایشانرا در كشتى های انباشته شده برداشتيم.

{ }۱نسل ؛

﴿ ﴾٤٢وخل ْقنا ل ُهم ِّمن ِّم ْثلِ ِه ما ي ْرك ُبون

و برای شان همانند آن (كشتى انباشته شده) چيزی را كه بر آن سوار ميشوند آفریدیم.

﴿ ﴾٤٣و اِن نَّشاْ نُ ْغ ِر ْق ُه ْم فلا صرِيخ ل ُه ْم ولا ُه ْم ُينق ُذون

اگر بخواهيم ،ایشانرا غرق ميکنيم ،پس در این حال نه برای شان فریادرسى است (كه صدای شانرا بشنود) و نه

(هم)ایشان نجات داده ميشوند.

﴿ ﴾٤٤اِلَّا ر ْحم ًة ِّم َّنا ومتا ًعا اِل َٰى ِحينٍ

مگر آنکه به رحمت خویش (ایشانرا نجات دهيم) ،و (برای اینکه) تا دورۀ محدودی بهرهمندی (حاصل كنند).

﴿ ﴾٤٥و اِذا قِيل ل ُه ُم اتَّ ُقوا ما ب ْين اَ ْي ِدي ُك ْم وما خ ْلف ُك ْم لعلَّ ُك ْم تُ ْرح ُمون

و چون به ایشان گفته شود « :به آنچه پيشروی شما (گذشته) است و آنچه پشت سر شما (ميگذرد) بيندیشيد
(یعنى اعمال خود و مجازات آنرا مورد مطالعه قرار دهيد) ،تا مگر (از اعمال زشت خودداری كنيد و) به شما
مرحمت شود( ،به این سخن اعتنایى نميکنند)» .

﴿ ﴾٤٦وما تاْتِي ِهم ِّم ْن اي ٍة ِّم ْن اي ِ
ات ربِّ ِه ْم ا ِ َّلا كانُوا ع ْنها ُم ْعر ِِضين

و هيچ آیه ای از آیات پروردگارشان به ایشان نمى آید ،مگر آنکه از آن روی گردانند.

﴿ ﴾٤٧و اِذا قِيل ل ُه ْم اَن ِف ُقوا ِم َّما رزق ُك ُم اللَّ ُه قال الَّ ِذين كف ُروا لِلَّ ِذين امنُوا اَنُ ْط ِع ُم من لَّ ْو يشا ُء اللَّ ُه
اَ ْطعم ُه ا ِ ْن اَن ُت ْم اِلَّا فِي ضلا ٍل ُّمبِينٍ
و چون به ایشان گفته شود « :شما از آنچه خداوند برای شما داده است (در راه خدا) خرج كنيد » ،كافران به

مسلمانان ميگویند « :آیا به كسى طعام بدهيم كه اگر خداوند ميخواست (خود) به او طعام ميداد؟ نيستيد شما
مگر در گمراهى آشکاری» .

﴿ ﴾٤٨ويقُولُون مت َٰى َٰهذا ا ْلو ْع ُد اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين

(كافران) ميگویند « :اگر شما راستگوی هستيد( ،عملى شدن) این وعده كى خواهد بود؟ »

﴿ ﴾٤٩ما ين ُظ ُرون اِلَّا ص ْيح ًة و ِاحد ًة تاْ ُخ ُذ ُه ْم و ُه ْم ي ِخ ِّص ُمون

انتظار نميکشند مگر یک آواز مهيبى را كه ایشانرا در حالى بگيرد كه با هم به خصومت مشغولند.

﴿ ﴾٥٠فلا ي ْست ِطي ُعون ت ْو ِصي ًة ولا اِل َٰى اَ ْهلِ ِه ْم ي ْر ِج ُعون

و (درینحال) نه معاونتى كرده ميتوانند و نه هم به خانوادۀ خود برگشته ميتوانند.

اث اِل َٰى ربِّ ِه ْم ي ِ
الصورِ ف ِاذا ُهم ِّمن ا ْلاَ ْجد ِ
نسلُون
﴿ ﴾٥١ونُ ِفخ فِي ُّ

در صور دميده ميشود ،و ناگهان ایشان از قبرها بسوی پروردگار خویش مى شتابند.

﴿ ﴾٥٢قالُوا يا و ْيلنا من بعثنا ِمن َّم ْرق ِدنا ۛ ۛ َٰهذا ما وعد ال َّر ْح َٰم ُن وصدق ا ْل ُم ْرسلُون

ميگویند « :ای وای بر ما! چه كسى ما را از خوابگاه ما برانگيخت؟ (آری!) اینست آنچه (خدای) رحمٰن وعده كرده

بود ،و پيامبران راست گفته بودند» .

﴿ ﴾٥٣اِن كان ْت اِلَّا ص ْيح ًة و ِاحد ًة ف ِاذا ُه ْم ج ِمي ٌع لَّد ْينا ُم ْحض ُرون

این (برپا شدن قيامت) صرف به یک آواز هيبتناكى صورت ميگيرد ،و درین هنگام همگان بسوی ما حاضر آورده

ميشوند.

س ش ْي ًئا ولا تُ ْجز ْون ا ِ َّلا ما كُن ُت ْم ت ْعملُون
﴿ ﴾٥٤فا ْلي ْوم لا تُ ْظل ُم ن ْف ٌ

امروز بر هيچ كسى ستمى نميشود ،و بجز آنچه ميکردید جزا داده نميشوید.

﴿ ﴾٥٥ا ِ َّن اَ ْصحاب ا ْلج َّن ِة ا ْلي ْوم فِي شُ غُلٍ فا ِك ُهون
بيگمان اهل بهشت امروز مشغول ناز و نعمتند.

﴿ُ ﴾٥٦ه ْم واَ ْزوا ُج ُه ْم فِي ِظل ٍ
ال على ا ْلاَراُ ِ ِك ُمتَّ ِك ُئون
ایشان و زنان شان در سایه ها بر تخت هایى تکيه زده اند.

﴿ ﴾٥٧ل ُه ْم فِيها فا ِكه ٌة ول ُهم َّما ي َّد ُعون

برای ایشان در آنجا ميوۀ لذیذ و همه چيزهای خاطر خواه (ميسر) است.

﴿ ﴾٥٨سلا ٌم ق ْو ًلا ِّمن َّر ٍّب َّر ِحي ٍم

به ایشان از طرف پروردگار مرحمت كار سالم گفته ميشود.

﴿ ﴾٥٩وا ْمتا ُزوا ا ْلي ْوم اَيُّها ا ْل ُم ْج ِر ُمون
ای مجرمان! شما امروز جدا شوید.

ين
﴿ ﴾٦٠اَل ْم اَ ْعه ْد اِل ْي ُك ْم يا بنِي ادم اَن َّلا ت ْع ُب ُدوا الشَّ ْيطان ۛ اِنَّ ُه ل ُك ْم ع ُد ٌّو ُّم ِب ٌ

ای فرزندان آدم! آیا از شما عهد نگرفته بودم كه شيطان را پرستش نکنيد (كه) او دشمن آشکارای شماست؟

﴿ ﴾٦١واَ ِن ا ْع ُبدُو نِي ۛ َٰهذا ِصرا ٌط ُّم ْست ِقي ٌم
و مرا بپرستيد (كه) اینست راه راست.

﴿ ﴾٦٢ولق ْد اَض َّل ِمن ُك ْم ِجبِ ًّلا كثِي ًرا ۛ اَفل ْم ت ُكونُوا ت ْع ِقلُون

و بيگمان (شيطان) افراد بسياری از شما را گمراه ساخت .آیا نميدانستيد؟

﴿َٰ ﴾٦٣ه ِذ ِه جهنَّ ُم الَّتِي كُنتُ ْم تُوعدُون

این است همان دوزخيکه وعده داده ميشدید.

اصل ْوها ا ْلي ْوم بِما كُن ُت ْم ت ْك ُف ُرون
﴿ْ ﴾٦٤

امروز در آن درآیيد ،به سبب آنکه كافر بودید.

﴿ ﴾٦٥ا ْلي ْوم نخْ تِ ُم عل َٰى اَ ْفوا ِه ِه ْم وتُكلِّ ُمنا اَ ْي ِدي ِه ْم وتشْ ه ُد اَ ْر ُجلُ ُهم بِما كانُوا ي ْك ِس ُبون

امروز بر دهن شان مهر مى نهيم ،و دست های شان با ما سخن گویند و پاهای شان به آنچه ميکردند گواهى

ميدهند.

الصراط فاَن ََّٰى ُي ْب ِص ُرون
﴿ ﴾٦٦ول ْو نشا ُء لطم ْسنا عل َٰى اَ ْع ُينِ ِه ْم ف ْاستب ُقوا ِّ

اگر بخواهيم چشمان ایشانرا محو ميکنيم( .گيریم كه) برای پيمودن راه راست پيشدستى كردند ،از كجا (راه را)

مى بينند؟

﴿ ﴾٦٧ول ْو نشا ُء لمسخْ نا ُه ْم عل َٰى مكانتِ ِه ْم فما ْاستطا ُعوا ُم ِض ًّيا ولا ي ْر ِج ُعون

و اگر بخواهيم ،ایشان را جابجا مسخ ميکنيم .در آنصورت نه به راه خود ادامه داده ميتوانند ،و نه هم باز گشته

ميتوانند.

﴿ ﴾٦٨ومن نُّع ِّم ْر ُه نُن ِّك ْس ُه فِي ا ْلخ ْلقِ ۛ اَفلا ي ْع ِقلُون

و هركرا عمر دراز ميدهيم ،او را در خلقت او به ناتوانى (اولى اش) باز ميگردانيم .آیا نمى فهمند؟

ين
﴿ ﴾٦٩وما علَّ ْمنا ُه الشِّ ْعر وما ينب ِغي ل ُه ۛ ا ِ ْن ُهو ا ِ َّلا ِذ ْك ٌر وقُ ْرا ٌن ُّم ِب ٌ

ما به او (یعنى پيامبر) شعر نياموختيم ،و نه این كار شایسته اوست ،این (كتاب) نيست مگر پندی و قرآن روشن

بيان.

﴿ ﴾٧٠لِّ ُين ِذر من كان ح ًّيا وي ِح َّق ا ْلق ْولُ على ا ْلكافِرِين
تا كسى را كه زنده است بترساند ،و بر كافران الزام آور شود.

﴿ ﴾٧١اَول ْم ير ْوا اَنَّا خل ْقنا ل ُهم ِّم َّما ع ِمل ْت اَ ْي ِدينا اَنْعا ًما ف ُه ْم لها مال ِ ُكون

آیا نمى بينند كه ما بر ایشان از (جملۀ) چيزهایيکه دستهای ما آنرا ساخته است چارپایانى آفریدیم ،و (باز)

ایشان مالک آنند؟

﴿ ﴾٧٢وذلَّ ْلناها ل ُه ْم ف ِم ْنها ركُوبُ ُه ْم و ِم ْنها ياْ ُكلُون

این (چارپایان) را رام شان ساختيم ،كه برخى از آنها (وسيلۀ) سواری شان است و از برخى از آنها ميخورند.

﴿ ﴾٧٣ول ُه ْم فِيها منافِ ُع ومشار ُِب ۛ اَفلا يشْ ُك ُرون

و در آنها برای شان منفعت ها و نوشيدنى هایى است ،پس آیا شکر نميکنند؟

﴿ ﴾٧٤واتَّخ ُذوا ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه الِه ًة لَّعلَّ ُه ْم يُنص ُرون

و جز خدا معبودان (دیگری) گرفتند ،به این اميد كه یاری شوند.

﴿ ﴾٧٥لا ي ْست ِطي ُعون ن ْصر ُه ْم و ُه ْم ل ُه ْم ُجن ٌد ُّم ْحض ُرون

(واقعيت اینست كه) اینها توان یاری دادن شانرا ندارند ،و اینان (یعنى این بت پرستان) بر ایشان لشکری است،

(برای افتادن به دوزخ) آماده شده.

﴿ ﴾٧٦فلا ي ْح ُزنك ق ْولُ ُه ْم ۛ اِنَّا ن ْعل ُم ما يُ ِس ُّرون وما يُ ْعلِ ُنون

پس گفتارشان ترا اندوهگين نسازد .بيگمان آنچه را ایشان پنهان ميدارند و آنچه را آشکار ميسازند ميدانيم.

ين
﴿ ﴾٧٧اَول ْم ير ا ْل ِانسا ُن اَنَّا خل ْقنا ُه ِمن نُّ ْطف ٍة ف ِاذا ُهو خ ِصي ٌم ُّم ِب ٌ

آیا انسان نميبيند كه ما او را از نطفه ای آفریدیم؟ با این هم ،او خصومت كنندۀ آشکار است.

﴿ ﴾٧٨وضرب لنا مث ًلا ون ِسي خ ْلق ُه ۛ قال من يُ ْحيِي ا ْل ِعظام و ِهي ر ِمي ٌم

و برای ما مثلى زد ،و (منشاء) آفرینش خودش را فراموش كرده گفت « :چه كسى ميتواند استخوان ها را ،در
حاليکه پوسيده است ،زنده سازد؟ »

﴿ ﴾٧٩قُ ْل يُ ْحيِيها الَّ ِذي اَنشاَها اَ َّول م َّر ٍة ۛ و ُهو بِ ُك ِّل خ ْلقٍ علِي ٌم

بگو « :آنها را همان كسى زنده ميسازد كه در اول بار آنها را آفریده است ،و او به هر آفرینشى داناست» .

﴿ ﴾٨٠الَّ ِذي جعل ل ُكم ِّمن الشَّ ج ِر ا ْلاَخْ ض ِر نا ًرا ف ِاذا اَن ُتم ِّم ْن ُه تُوقِدُون

(ذاتى) كه برای شما از درخت سبز آتشى آفرید ،و شما از آن (آتش) مى افروزید.

السماو ِ
ات وا ْلا َ ْرض بِقا ِد ٍر عل َٰى اَن يخْ لُق ِم ْثل ُهم ۛ بل َٰى و ُهو ا ْلخ َّلاقُ
﴿ ﴾٨١اَول ْيس الَّ ِذي خلق َّ
ا ْلعلِي ُم

آیا آنکه آسمانها و زمين را آفرید ،قادر نيست كه مثل آنها را بيافریند؟ آری( ،او تواناست) و اوست آفرینندۀ دانا.

﴿ ﴾٨٢اِنَّما اَ ْم ُر ُه اِذا اَراد ش ْي ًئا اَن يقُول ل ُه كُن في ُكو ُن

بيگمان فرمان وی (این است كه) چون چيزی را اراده كند ،برایش ميگوید "شو!" و آن چيز (فوراً) ميشود.

وت ُك ِّل ش ْي ٍء و اِل ْي ِه تُ ْرج ُعون
﴿ ﴾٨٣ف ُس ْبحان الَّ ِذي بِي ِد ِه مل ُك ُ

پس پاک است ذاتيکه مالکيت و فرمانروایى همه چيزها به ید اوست ،و بسوی او باز گردانيده ميشوید.
==================================================================

( )۳۷سوره الصافات:
این سوره مکى و دارای ( )۱۸۲آیه است و صافات به معنى صف كشندگان  ،فرشتگان صف كشيده ميباشد.
این سوره به جهت افتتاح با سوگند الهى به فرشتگان صف كشيده به صافات ناميده شد.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

الصافَّ ِ
ات صفًّا
﴿ ﴾١و َّ

سوگند به آن (فرشتگانى) كه بگونۀ (منظمى) صف كشيده اند.

﴿ ﴾٢فال َّز ِاجر ِ
ات ز ْج ًرا

و باز سوگند به آنانيکه (به گونۀ نيرومندی انسان را از اعمال ناشایسته) باز ميدارند.

﴿ ﴾٣فالتَّالِي ِ
ات ِذ ْك ًرا

و باز سوگند به آنانيکه ذكر را تالوت ميکنند.

﴿ ﴾٤ا ِ َّن اِلَٰه ُك ْم لو ِاح ٌد

بيگمان خدای شما یکتاست.

ض وما ب ْين ُهما ور ُّب ا ْلمشارِ ِق
السماوا ِت وا ْلاَ ْر ِ
﴿َّ ﴾٥ر ُّب َّ

پروردگار آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنهاست ،و پروردگار مشرقها.

السماء ال ُّدنْيا بِزِين ٍة ا ْلكوا ِك ِب
﴿ ﴾٦اِنَّا زيَّنَّا َّ

ما بيگمان نزدیکترین آسمان را به زیور ستارگان بياراستيم.

﴿ ﴾٧و ِح ْف ًظا ِّمن ُك ِّل ش ْيط ٍان َّما ِر ٍد

و (نيز) برای نگهداری از هر شيطان سركش.

﴿َّ ﴾٨لا ي َّس َّم ُعون اِلى ا ْلمل ِا ا ْلاَ ْعل َٰى و ُي ْقذفُون ِمن ُك ِّل جانِ ٍب

(از اینرو) نميتوانند به (سخنان) عالم باال گوش فرا دهند ،و از هر سو (با تيرهای شهابى) زده ميشوند.

اب و ِ
اص ٌب
﴿ُ ﴾٩د ُحو ًرا ۛ ول ُه ْم عذ ٌ

تا رانده شوند و بر ایشان عذاب هميشگى است.

اب ثاقِ ٌب
﴿ ﴾١٠اِلَّا م ْن خ ِطف ا ْلخ ْطفة فاَتْبع ُه ِشه ٌ

جز آنکه (خبر) ربودنيى را برباید ،و در دم (تيرِ) شهابى سوزانى او را تعقيب كند.

﴿ ﴾١١ف ْاست ْفتِ ِه ْم اَ ُه ْم اَش ُّد خ ْلقًا اَم َّم ْن خل ْقنا ۛ اِنَّا خل ْقنا ُهم ِّمن ِطينٍ َّلاز ٍِب

و از ایشان بپرس (كه) آیا آفرینش اینها دشوارتر است ،یا چيزهای (دیگر) را كه آفریده ایم؟ بيگمان ایشان را از

گل چسپيده ای آفریده ایم.

﴿ ﴾١٢ب ْل ع ِج ْبت وي ْسخ ُرون

بلکه تو در شگفتى و آنها تمسخر ميورزند.

﴿ ﴾١٣و اِذا ُذ ِّك ُروا لا ي ْذ ُك ُرون

و هنگاميکه پند داده شوند ،پند نميگيرند.

﴿ ﴾١٤و اِذا راَ ْوا اي ًة ي ْست ْس ِخ ُرون

و چون نشانه ای را ببينند تمسخر ميکنند.

ين
﴿ ﴾١٥وقالُوا ا ِ ْن َٰهذا اِلَّا ِس ْح ٌر ُّم ِب ٌ

و ميگویند « :این جز جادوی آشکاری نيست» .

﴿ ﴾١٦اَاِذا ِم ْتنا و ُكنَّا تُرا ًبا و ِعظا ًما اَاِنَّا لم ْب ُعوثُون

آیا هنگاميکه مردیم ،خاک شدیم و (مشتى) استخوان گردیدیم ،آیا باز برانگيخته ميشویم؟

﴿ ﴾١٧اَواباؤُنا ا ْلا َ َّولُون

یا پدران نخستين ما (برانگيخته ميشوند)؟

﴿ ﴾١٨قُ ْل نع ْم واَن ُت ْم د ِاخ ُرون

بگو « :بلى ،به خواری و ذلت (برانگيخته) ميشوید» .

﴿ ﴾١٩ف ِانَّما ِهي ز ْجر ٌة و ِاحد ٌة ف ِاذا ُه ْم ين ُظ ُرون

این صرف صدای (مهيبى) است ،ایشان ناگاه (منظره قيامت را) مى بينند.

﴿ ﴾٢٠وقالُوا يا و ْيلنا َٰهذا ي ْو ُم الدِّينِ

و ميگویند « :وای بر ما ،اینست روز جزا! »

﴿َٰ ﴾٢١هذا ي ْو ُم ا ْلف ْص ِل الَّ ِذي كُن ُتم بِ ِه تُك ِّذبُون

(به ایشان گفته ميشود « ):این همان روز فيصله است( ،روزیکه) آنرا تکذیب ميکردید» .

احشُ ُروا الَّ ِذين ظل ُموا واَ ْزواج ُه ْم وما كانُوا ي ْع ُبدُون
﴿ْ ﴾٢٢

ستمکاران ،همسران( ،همکاران و همردیفان) و معبودان شانرا جمع كنيد.

ون اللَّ ِه فا ْهدُو ُه ْم اِل َٰى ِصر ِ
﴿ِ ﴾٢٣من ُد ِ
اط ا ْلج ِحي ِم

(چيزهایى را) كه جز خدا مى پرستيدند ،پس ایشان را به راه دوزخ سوق دهيد.

﴿ ﴾٢٤وقِفُو ُه ْم ۛ اِنَّ ُهم َّم ْسئُولُون

و ایشانرا نگاه دارید ،حقا كه ایشان مسؤول اند.

﴿ ﴾٢٥ما ل ُك ْم لا تناص ُرون

و شما را چه شده كه یکدیگر را كمک نمى كنيد؟

﴿ ﴾٢٦ب ْل ُه ُم ا ْلي ْوم ُم ْست ْسلِ ُمون

بلکه ایشان در آن روز تسليم شونده اند.

ض يتساءلُون
﴿ ﴾٢٧واَ ْقبل ب ْع ُض ُه ْم عل َٰى ب ْع ٍ
و به یکدیگر رو آوردند ،و از هم مى پرسيدند.

﴿ ﴾٢٨قالُوا اِنَّ ُك ْم كُن ُت ْم تاْتُوننا عنِ ا ْلي ِمينِ

(بعضى شان به بعضى دیگر) ميگفتند « :شما بودید كه (ظاهراً) با خيرخواهى پيش ما مى آمدید» .

﴿ ﴾٢٩قالُوا بل لَّ ْم ت ُكونُوا ُم ْؤ ِمنِين

گفتند « :بلکه شما (خود) مسلمان نبودید» .

﴿ ﴾٣٠وما كان لنا عل ْي ُكم ِّمن ُس ْلط ٍان ۛ ب ْل كُن ُت ْم ق ْو ًما ط ِاغين

و ما بر شما هيچ تسلطى نداشتيم ،بلکه شما خود مردمى سركش بودید.

﴿ ﴾٣١فح َّق عل ْينا ق ْولُ ربِّنا ۛ اِنَّا لذاُِقُون

اكنون بر ما اجرای حکم پروردگار ما الزم شد ،و یقين ًا (عذاب را) چشيدنى هستيم.

﴿ ﴾٣٢فاَ ْغو ْينا ُك ْم اِنَّا ُكنَّا غاوِين

شما را گمراه كردیم ،حقا كه ما گمراه بودیم.

﴿ ﴾٣٣ف ِانَّ ُه ْم ي ْومئِ ٍذ فِي ا ْلعذ ِ
اب ُمشْ ت ِركُون
پس درین روز ایشان در عذاب شریک اند.

﴿ ﴾٣٤اِنَّا ك َٰذلِك ن ْفع ُل بِا ْل ُم ْجر ِِمين

بيگمان ما با مجرمان به این گونه معامله ميکنيم.

﴿ ﴾٣٥اِنَّ ُه ْم كانُوا اِذا قِيل ل ُه ْم لا اِلَٰه اِلَّا اللَّ ُه ي ْست ْكبِ ُرون

(آری) ایشان چنين بودند ،چون به آنها گفته ميشد« جز خدا معبودی نيست » ،تکبر مى ورزیدند.

﴿ ﴾٣٦ويقُولُون اَُِنَّا لتارِكُو الِهتِنا لِش ِاع ٍر َّم ْجنُ ٍ
ون

و ميگویند « :آیا خدایان خود را به خاطر شاعر دیوانه ترک گویيم؟ »

﴿ ﴾٣٧ب ْل جاء بِا ْلح ِّق وصدَّق ا ْل ُم ْرسلِين

(این درست نيست) بلکه او به حق آمده است ،و پيامبران (پيشين) را تصدیق كرده است.

﴿ ﴾٣٨اِنَّ ُك ْم لذاُِقُو ا ْلعذ ِ
اب ا ْلاَلِي ِم

بيگمان شما عذاب دردناكى را چشيدنى هستيد.

﴿ ﴾٣٩وما تُ ْجز ْون اِلَّا ما كُن ُت ْم ت ْعملُون

و جز (در برابر) اعماليکه مرتکب ميشدید مجازات نميشوید.

﴿ ﴾٤٠اِلَّا ِعباد اللَّ ِه ا ْل ُمخْ ل ِصين

مگر بندگان مخلص خداوند (از عذاب بركنار اند).

﴿ ﴾٤١اُولَٰئِك ل ُه ْم رِ ْزقٌ َّم ْعلُو ٌم

این گروه بر ایشان روزی معلومى مقرر است.

﴿ ﴾٤٢فوا ِك ُه ۛ و ُهم ُّم ْكر ُمون

(انواع) ميوه ها ،و ایشان محترم اند.

﴿ ﴾٤٣فِي جنَّ ِ
ات النَّ ِعي ِم

در بهشت های سرشار از نعمت.

﴿ ﴾٤٤عل َٰى ُس ُر ٍر ُّمتقابِلِين

بر تخت هایى روبروی یکدیگر (قرار دارند).

س ِّمن َّم ِعينٍ
اف عل ْي ِهم بِكاْ ٍ
﴿ ﴾٤٥يُط ُ

(دمادم) جامى از شراب صافى به ایشان پيش كرده ميشود.

﴿ ﴾٤٦ب ْيضاء ل َّذ ٍة لِّلشَّ ارِ بِين

(شرابى) سفيد (یعنى روشن) ،لذت بخش برای نوشندگان.

﴿ ﴾٤٧لا فِيها غ ْو ٌل ولا ُه ْم ع ْنها ُينزفُون

نه در آن سرگرانى است ،و نه هم ایشان بيخود ميشوند.

﴿ ﴾٤٨و ِعند ُه ْم ق ِ
ين
اصر ُ
ات ال َّط ْر ِف ِع ٌ

و از همسرانى (پاكدامن) برخوردارند ،كه نگاه خود را از دیدن بيگانه نگاه داشته( ،و) چشمان درشت (و زیبا)
دارند.

ض َّم ْكنُو ٌن
﴿ ﴾٤٩كاَنَّ ُه َّن ب ْي ٌ

(در پاكيزگى و صفایى) همچون تخمى (اند كه زیر سينه مرغ) محفوظ (مانده) است.

ض يتساءلُون
﴿ ﴾٥٠فاَ ْقبل ب ْع ُض ُه ْم عل َٰى ب ْع ٍ

در این حال ،برخى رو به برخى دیگر آورده پرسش كنان (به صحبت خود دوام ميدهند).

﴿ ﴾٥١قال قاُ ِ ٌل ِّم ْن ُه ْم اِنِّي كان لِي قر ٌِين

یکى از آنها ميگوید « :من (در دنيا) همنشينى داشتم» .

﴿ ﴾٥٢يقُولُ اَاِنَّك ل ِمن ا ْل ُمصدِّقِين

كه (به من) ميفگت « :آیا تو از تصدیق كنندگان (این سخن) هستى؟ »

﴿ ﴾٥٣اَاِذا ِم ْتنا و ُكنَّا تُرا ًبا و ِعظا ًما اَاِنَّا لم ِدينُون

كه چون بميریم و خاک و (مشتى) استخوان شویم ،جزاء داده خواهيم شد؟

﴿ ﴾٥٤قال ه ْل اَن ُتم ُّم َّطلِ ُعون

پس ميگوید « :آیا ميخواهيد به او سری بکشيد؟ »

﴿ ﴾٥٥فاطَّلع فرا ُه فِي سوا ِء ا ْلج ِحي ِم

پس به او سری ميکشد ،او را در وسط دوزخ مى بيند.

دت ل ُت ْر ِدينِ
﴿ ﴾٥٦قال تاللَّ ِه ا ِن ِك َّ

ميگوید « :سوگند به خدا ،كه نزدیک بود مرا (نيز) به هالكت بيندازی» .

نت ِمن ا ْل ُم ْحضرِين
﴿ ﴾٥٧ول ْولا نِ ْعم ُة ربِّي ل ُك ُ

اگر فضل پروردگار من نمى بود ،من (نيز) یقيناً در ميان احضار شدگان (عذاب) ميبودم.

﴿ ﴾٥٨اَفما ن ْح ُن بِم ِّيتِين

آیا درست است كه ما مردنى نيستيم؟!

﴿ ﴾٥٩اِلَّا م ْوتتنا ا ْلاُول َٰى وما ن ْح ُن بِ ُمع َّذبِين

جز مرگ اول ما؟ (آری) و ما مجازات (هم) نميشویم؟!

﴿ ﴾٦٠ا ِ َّن َٰهذا ل ُهو ا ْلف ْو ُز ا ْلع ِظي ُم

بيگمان این همان پيروزی بزرگ است.

﴿ ﴾٦١لِ ِم ْث ِل َٰهذا ف ْلي ْعم ِل ا ْلع ِام ُلون

برای (دستيابى به) این چنين (پيروزی) باید تالش كنندگان بکوشند.

﴿ ﴾٦٢اَ َٰذلِك خ ْي ٌر نُّ ُز ًلا اَ ْم شجر ُة ال َّزقُّومِ

آیا این (نعمت ها) بحيث مهمانى بهتر است یا درخت زقوم؟

﴿ ﴾٦٣اِنَّا جع ْلناها فِ ْتن ًة لِّلظَّالِ ِمين

بيگمان این (درخت زقوم) را عقوبتى برای ستمگاران گردانيده ایم.

﴿ ﴾٦٤اِنَّها شجر ٌة تخْ ُر ُج فِي اَ ْص ِل ا ْلج ِحي ِم
این درختى است كه در قعر دوزخ ميروید.

وس الشَّ ي ِاطينِ
﴿ ﴾٦٥ط ْل ُعها كاَنَّ ُه ُرءُ ُ

شگوفه های آن مانند كله های شيطانهاست.

﴿ ﴾٦٦ف ِانَّ ُه ْم لا ِكلُون ِم ْنها فمالِ ُئون ِم ْنها ا ْل ُب ُطون

براستى كه ایشان از آن مى خورند ،و با آن شکم های خود را پر ميکنند.

﴿ ﴾٦٧ثُ َّم ا ِ َّن ل ُه ْم عل ْيها لش ْو ًبا ِّم ْن ح ِمي ٍم

و در پى آن ،برای ایشان آميختنى است از آب جوشان (بحيث نوشيدنى).

﴿ ﴾٦٨ثُ َّم ا ِ َّن م ْر ِجع ُه ْم ل ِالى ا ْلج ِحي ِم

سپس بيگمان بازگشت ایشان به دوزخ است.

﴿ ﴾٦٩اِنَّ ُه ْم اَ ْلف ْوا اباء ُه ْم ضالِّين

یقيناً ایشان پدران خویش را گمراه یافتند.

﴿ ﴾٧٠ف ُه ْم عل َٰى اثارِ ِه ْم يُ ْهر ُعون

و اكنون ایشان بر نقش قدم آنها مى شتابند.

﴿ ﴾٧١ولق ْد ض َّل ق ْبل ُه ْم اَكْث ُر ا ْلاَ َّو لِين

و یقيناً پيش از ایشان (نيز) بسا از پيشينيان گمراه شدند.

﴿ ﴾٧٢ولق ْد اَ ْرس ْلنا فِي ِهم ُّمن ِذرِين

واقعاً در ميان شان بيم دهندگانى را فرستادیم.

﴿ ﴾٧٣فان ُظ ْر ك ْيف كان عاقِب ُة ا ْل ُمنذرِين

پس ببين سرنوشت بيم داده شدگان چه بود؟

﴿ ﴾٧٤اِلَّا ِعباد اللَّ ِه ا ْل ُمخْ ل ِصين
مگر بندگان مخلص خدا.

وح فلنِ ْعم ا ْل ُم ِجي ُبون
﴿ ﴾٧٥ولق ْد نادانا نُ ٌ

باری ،نوح به (حضور) ما دعا كرد ،و ما نيک اجابت كننده ایم.

﴿ ﴾٧٦ون َّج ْينا ُه واَ ْهل ُه ِمن ا ْلك ْر ِب ا ْلع ِظي ِم
او و كسانش را از آن بليۀ بزرگ نجات دادیم.

﴿ ﴾٧٧وجع ْلنا ُذ ِّريَّت ُه ُه ُم ا ْلباقِين

و تنها دودمان او ،هم ایشان را باقى گذاشتيم.

﴿ ﴾٧٨وتركْنا عل ْي ِه فِي ا ْلا ِخرِين

و بر او در (ميان) آیندگان این (رسم) را گذاشتيم.

وح فِي ا ْلعال ِمين
﴿ ﴾٧٩سلا ٌم عل َٰى نُ ٍ
كه « سالم بر نوح در جهانيان» .

﴿ ﴾٨٠اِنَّا ك َٰذلِك ن ْجزِي ا ْل ُم ْح ِسنِين

(آری) ما به اینگونه نيکوكاران را پاداش ميدهيم.

﴿ ﴾٨١اِنَّ ُه ِم ْن ِعبا ِدنا ا ْل ُم ْؤ ِمنِين

بيگمان او از بندگان مؤمن ماست.

﴿ ﴾٨٢ثُ َّم اَ ْغر ْقنا ا ْلاخرِين

سپس دیگران را غرق گردانيدیم.

﴿ ﴾٨٣و ا ِ َّن ِمن ِشيعتِ ِه ل ِا ْبرا ِهيم
بيگمان ابراهيم از پيروان او بود.

﴿ ﴾٨٤ا ِ ْذ جاء ربَّ ُه بِق ْل ٍب سلِي ٍم

چون با قلبى سليم به حضور پروردگار خویش آمد.

﴿ ﴾٨٥ا ِ ْذ قال لِاَبِي ِه وق ْو ِم ِه ماذا ت ْع ُبدُون

هنگاميکه به پدر و قوم خود گفت « :چه چيز را مى پرستيد؟ »

﴿ ﴾٨٦اَُِ ْف ًكا الِه ًة ُدون اللَّ ِه تُرِيدُون

آیا جز خدا معبودان دروغين را مى جویيد؟

﴿ ﴾٨٧فما ظ ُّن ُكم بِر ِّب ا ْلعال ِمين

پس گمان شما به پروردگار عالميان چيست؟

﴿ ﴾٨٨فنظر ن ْظر ًة فِي النُّ ُجو ِم

سپس (برای چاره جویى) نگاهى به ستارگان كرد.

﴿ ﴾٨٩فقال اِنِّي س ِقي ٌم

و گفت « :واقعاً بيمارم» .

﴿ ﴾٩٠فتولَّ ْوا ع ْن ُه ُم ْدبِرِين

آنگاه از وی روی برتافتند ،در حاليکه او را پشت سر گذاشتند.

﴿ ﴾٩١فراغ اِل َٰى الِهتِ ِه ْم فقال اَلا تاْ ُكلُون

او (با استفاده ازین فرصت) بسوی معبودان شان رفت ،و (با اشاره به خوردنى هایى كه آنجا بود) گفت « :چرا نمى

خورید؟ »

﴿ ﴾٩٢ما ل ُك ْم لا ت ِنطقُون

شما را چه شده كه حرف نمى زنيد؟

﴿ ﴾٩٣فراغ عل ْي ِه ْم ض ْر ًبا بِا ْلي ِمينِ

و درین حال ،بر ایشان ضربۀ شدیدی با دست راست وارد كرد.

﴿ ﴾٩٤فاَ ْقبلُوا اِل ْي ِه ي ِزفُّون

(چون این حال را دریافتند )،بسوی او با شتاب روی آوردند.

﴿ ﴾٩٥قال اَت ْع ُبدُون ما ت ْن ِح ُتون

گفت « :آیا چيزی را كه (خود) ميتراشيد پرستش ميکنيد؟ »

﴿ ﴾٩٦واللَّ ُه خلق ُك ْم وما ت ْعملُون

در حاليکه خدا هم شما و هم چيزی را كه ميسازید آفریده است.

﴿ ﴾٩٧قالُوا ا ْبنُوا ل ُه ُب ْنيا ًنا فاَ ْلقُو ُه فِي ا ْلج ِحي ِم

قومش گفتند « :برای او بنایى (آتشخانه ای) بسازید ،و سپس او را در آن انبار آتش بيفگنيد» .

﴿ ﴾٩٨فاَرا ُدوا بِ ِه ك ْيدًا فجع ْلنا ُه ُم ا ْلاَ ْسفلِين

به این ترتيب ،خواستند طرح (نابودی) او را بریزند ،ولى ما ایشانرا سخت ناكام ساختيم.

﴿ ﴾٩٩وقال اِنِّي ذا ِه ٌب اِل َٰى ربِّي سي ْه ِدينِ

و گفت( « :راه هجرت را پيش ميگيرم و) بسوی پروردگار خود ميروم( ،او خود) مرا رهياب خواهد ساخت» .

الصالِ ِحين
﴿ ﴾١٠٠ر ِّب ه ْب لِي ِمن َّ

(چون به هجرتگاه خویش رسيد ،با تضرع گفت « ):پروردگارم ،به من (فرزندی) از (زمرۀ) نيکوكاران عنایت كن.

»

﴿ ﴾١٠١فبشَّ ْرنا ُه بِغُلا ٍم حلِي ٍم

درینحال ما به او فرزند بردباری را مژده دادیم.

الس ْعي قال يا ُبن َّي اِنِّي اَرىَٰ فِي ا ْلمنا ِم اَنِّي اَ ْذب ُحك فان ُظ ْر ماذا ترىَٰ ۛقال يا
﴿ ﴾١٠٢فل َّما بلغ مع ُه َّ
الصابِرِين
اَب ِت ا ْفع ْل ما تُ ْؤم ُر ۛ ست ِج ُدنِي اِن شاء اللَّ ُه ِمن َّ
چون به سنى رسيد كه با او در تالش و تکاپویش همراهى ميکرد ،گفت « :ای بچه گکم ،بخواب مى بينم كه ترا

ذبح ميکنم .پس ببين كه رأی تو چيست؟ » گفت « :ای پدرم ،آنچه به تو امر ميشود ،انجام ده! به خواست خدا
مرا از شکيبایان خواهى یافت» .

﴿ ﴾١٠٣فل َّما اَ ْسلما وتلَّ ُه لِ ْلجبِينِ

چون (به این حکم) تن در دادند ،او را به پيشانى او (به زمين) انداخت.

﴿ ﴾١٠٤وناد ْينا ُه اَن يا ا ِ ْبرا ِهي ُم

و به او ندا كردیم « :ای ابراهيم! »

﴿ ﴾١٠٥ق ْد ص َّد ْقت ال ُّر ْؤيا ۛ اِنَّا ك َٰذلِك ن ْجزِي ا ْل ُم ْح ِسنِين

خوابى را كه دیدی واقع ًا راست كردی .حقا كه نيکوكاران را چنين پاداش ميدهيم.

ين
﴿ ﴾١٠٦ا ِ َّن َٰهذا ل ُهو ا ْلبلا ُء ا ْل ُم ِب ُ

بيگمان این رویداد آزمایش آشکاری بود.

﴿ ﴾١٠٧وفد ْينا ُه بِ ِذ ْب ٍح ع ِظي ٍم

و گوسفند بزرگى را فدای او كردیم.

﴿ ﴾١٠٨وتركْنا عل ْي ِه فِي ا ْلا ِخرِين

و بر او در نسلهای بعدی (این را) گذاشتيم كه:

﴿ ﴾١٠٩سلا ٌم عل َٰى ا ِ ْبرا ِهيم
« سالم بر ابراهيم» .

﴿ ﴾١١٠ك َٰذلِك ن ْج ِزي ا ْل ُم ْح ِسنِين

(حقا كه) نيکوكاران را چنين پاداش ميدهيم.

﴿ ﴾١١١اِنَّ ُه ِم ْن ِعبا ِدنا ا ْل ُم ْؤ ِمنِين
بيگمان او از بندگان مؤمن ماست.

الصال ِ ِحين
﴿ ﴾١١٢وبشَّ ْرنا ُه بِ ِا ْسحاق نبِ ًّيا ِّمن َّ
و او را به اسحق ،پيامبر صالح ،مژده دادیم.

ين
﴿ ﴾١١٣وباركْنا عل ْي ِه وعل َٰى ا ِ ْسحاق ۛ و ِمن ُذ ِّريَّتِ ِهما ُم ْح ِس ٌن وظالِ ٌم لِّن ْف ِس ِه ُم ِب ٌ

بر او و بر اسحق بركت نهادیم ،و از دودمان شان (برخى) نيکوكار ،و (برخى هم) بر خویش بگونۀ آشکاری ستم

پيشه اند.

﴿ ﴾١١٤ولق ْد مننَّا عل َٰى ُموس َٰى وها ُرون
بيگمان بر موسى و هارون منت گذاشتيم.

﴿ ﴾١١٥ون َّج ْينا ُهما وق ْوم ُهما ِمن ا ْلك ْر ِب ا ْلع ِظي ِم
و ایشان و قوم شانرا از (آن) اندوه بزرگ نجات دادیم.

﴿ ﴾١١٦ونص ْرنا ُه ْم فكانُوا ُه ُم ا ْلغالِ ِبين

ایشان را یاری دادیم ،و (در نتيجه بر دشمنان خود) پيروز شدند.

﴿ ﴾١١٧وات ْينا ُهما ا ْل ِكتاب ا ْل ُم ْستبِين
و به ایشان كتاب روشن را دادیم.

الصراط ا ْل ُم ْست ِقيم
﴿ ﴾١١٨وهد ْينا ُهما ِّ
و ایشان را به راه راست هدایت كردیم.

﴿ ﴾١١٩وتركْنا عل ْي ِهما فِي ا ْلا ِخرِين

و برای ایشان در نسلهای بعدی (این را) گذاشتيم كه:

﴿ ﴾١٢٠سلا ٌم عل َٰى ُموس َٰى وها ُرون
« سالم بر موسى و هارون» .

﴿ ﴾١٢١اِنَّا ك َٰذلِك ن ْجزِي ا ْل ُم ْح ِسنِين

حقا كه نيکوكاران را چنين پاداش ميدهيم.

﴿ ﴾١٢٢اِنَّ ُهما ِم ْن ِعبا ِدنا ا ْل ُم ْؤ ِمنِين

ایشان واقعاً از بندگان مؤمن ما هستند.

﴿ ﴾١٢٣و ا ِ َّن ا ِ ْلياس ل ِمن ا ْل ُم ْرسلِين
و بيگمان ،الياس از پيامبران بود.

﴿ ﴾١٢٤ا ِ ْذ قال لِق ْو ِم ِه اَلا تتَّقُون

چون به قوم خود گفت « :آیا از خدا نمى ترسيد؟ »

﴿ ﴾١٢٥اَت ْد ُعون ب ْع ًلا وتذ ُرون اَ ْحسن ا ْلخالِ ِقين

آیا "بعل" را مى پرستيد؟ و (پرستشِ) نيکوترینِ آفرینندگان را ميگذارید؟

﴿ ﴾١٢٦اللَّه ربَّ ُك ْم ور َّب اباُ ِ ُك ُم ا ْلاَ َّو لِين

خدایى را كه پروردگار شما و پروردگار پدران نخستين شماست.

﴿ ﴾١٢٧فك َّذبُو ُه ف ِانَّ ُه ْم ل ُم ْحض ُرون

پس او را تکذیب كردند ،و یقيناً ایشان (برای عذاب) احضار شدنى اند.

﴿ ﴾١٢٨اِلَّا ِعباد اللَّ ِه ا ْل ُمخْ ل ِصين

جز بندگان مخلص خدا (كه تکذیب نکردند).

﴿ ﴾١٢٩وتركْنا عل ْي ِه فِي ا ْلا ِخرِين

بر او در نسلهای بعدی اینرا گذاشتيم كه:

﴿ ﴾١٣٠سلا ٌم عل َٰى ا ِ ْل ي ِاسين
« سالم بر الياسين» .

﴿ ﴾١٣١اِنَّا ك َٰذلِك ن ْجزِي ا ْل ُم ْح ِسنِين

حقا كه نيکوكاران را چنين پاداش ميدهيم.

﴿ ﴾١٣٢اِنَّ ُه ِم ْن ِعبا ِدنا ا ْل ُم ْؤ ِمنِين
حقا كه او از بندگان مؤمن ماست.

﴿ ﴾١٣٣و ا ِ َّن لُو ًطا لَّ ِمن ا ْل ُم ْرسلِين
بيگمان لوط از پيامبران بود.

﴿ ﴾١٣٤ا ِ ْذ ن َّج ْينا ُه واَ ْهل ُه اَ ْجم ِعين

چون او و اهلش همه را نجات دادیم.

﴿ ﴾١٣٥اِلَّا ع ُجو ًزا فِي ا ْلغابِرِين

جز پيرزالى را كه در زمرۀ باقيماندگان بود.

﴿ ﴾١٣٦ثُ َّم د َّم ْرنا ا ْلاخرِين

سپس دیگران را نابود كردیم.

﴿ ﴾١٣٧و اِنَّ ُك ْم لت ُم ُّرون عل ْي ِهم ُّم ْصبِ ِحين

شما بر (خرابه های) ایشان صبحگاهان ميگذرید.

﴿ ﴾١٣٨و بِاللَّ ْي ِل ۛ اَفلا ت ْع ِقلُون
و در شب نيز .آیا نمى اندیشيد؟

﴿ ﴾١٣٩و ا ِ َّن يُونُس ل ِمن ا ْل ُم ْرسلِين
و بيگمان یونس از پيامبران است.

﴿ ﴾١٤٠ا ِ ْذ اَبق اِلى ا ْل ُف ْل ِك ا ْلمشْ ُح ِ
ون

چون به كشتى مشحون (از بار و نفر) گریخت.

﴿ ﴾١٤١فساهم فكان ِمن ا ْل ُمدْح ِضين

و (با اهل كشتى) قرعه انداخت ،و از لغزیدگان بود.

وت و ُهو ُملِي ٌم
﴿ ﴾١٤٢فا ْلتقم ُه ا ْل ُح ُ

او را ماهى بزرگى بلعيد ،و او مالمت بود.

﴿ ﴾١٤٣فل ْولا اَنَّ ُه كان ِمن ا ْل ُمس ِّب ِحين
و اگر او به تسبيح { }۱مشغول نمى بود،
{ }۱یاد خدا ؛

﴿ ﴾١٤٤للبِث فِي ب ْطنِ ِه اِل َٰى ي ْو ِم يُ ْبعثُون

بيگمان تا روز رستاخيز در شکم آن باقى ميماند.

﴿ ﴾١٤٥فنب ْذنا ُه بِا ْلعرا ِء و ُهو س ِقي ٌم

پس او را به دشت بى آب و گياهى انداختيم ،و او بيمار بود.

﴿ ﴾١٤٦واَنب ْتنا عل ْي ِه شجر ًة ِّمن ي ْق ِطينٍ

بر او جلنگى (یعنى بته ای) از كدو را رویاندیم.

﴿ ﴾١٤٧واَ ْرس ْلنا ُه اِل َٰى ِماُ ِة اَ ْل ٍف اَ ْو يزِيدُون

و او را به سوی صدهزار (نفر) یا بيشتر از آن فرستادیم.

﴿ ﴾١٤٨فام ُنوا فم َّت ْعنا ُه ْم اِل َٰى ِحينٍ

پس ایمان آوردند ،و ایشانرا تا مدتى (از مواهب زندگى) بهره ور ساختيم.

ات ول ُه ُم ا ْلبنُون
﴿ ﴾١٤٩ف ْاست ْفتِ ِه ْم اَلِربِّك ا ْلبن ُ

باری ،از مشركان بپرس( « :آیا درست است كه) پروردگارت دخترانى دارد و ایشان پسرانى؟ »

﴿ ﴾١٥٠اَ ْم خل ْقنا ا ْلملاُِكة اِناثًا و ُه ْم شا ِهدُون

یا ما فرشتگان را زن آفریدیم ،و ایشان حاضر بودند؟

﴿ ﴾١٥١اَلا اِنَّ ُهم ِّم ْن ا ِ ْف ِك ِه ْم لي ُقولُون

ملتفت باشيد! حتماً ایشان به اساس افترای خویش ميگویند:

﴿ ﴾١٥٢ولد اللَّ ُه و اِنَّ ُه ْم لكا ِذ ُبون

« خدا فرزند آورد » .و ایشان واقعاً دروغ گویند.

﴿ ﴾١٥٣اَ ْصطفى ا ْلبن ِ
ات على ا ْلبنِين

آیا (خدا) دختران را به پسران برگزیده؟

﴿ ﴾١٥٤ما ل ُك ْم ك ْيف ت ْح ُك ُمون

شما را چه شده؟ چگونه حکم ميکنيد؟

﴿ ﴾١٥٥اَفلا تذ َّك ُرون

پس آیا نمى اندیشيد؟

ين
﴿ ﴾١٥٦اَ ْم ل ُك ْم ُس ْلطا ٌن ُّم ِب ٌ
یا دليل روشنى دارید؟

﴿ ﴾١٥٧فاْتُوا بِ ِكتابِ ُك ْم اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين

پس همان كتاب خویش را (كه به شما وحى آمده) بياورید ،اگر راست ميگویيد؟

﴿ ﴾١٥٨وجعلُوا ب ْين ُه وب ْين ا ْل ِجنَّ ِة نس ًبا ۛ ولق ْد علِم ِت ا ْل ِجنَّ ُة اِنَّ ُه ْم ل ُم ْحض ُرون

و بين خداوند و بين جنيان نسب قرار دادند .در حاليکه جنيان ميدانستند كه ایشان حتمًا (برای عذاب) احضار

ميشوند.

﴿ُ ﴾١٥٩س ْبحان اللَّ ِه ع َّما ي ِصفُون

خداوند پاكست از چيزهای كه به او نسبت ميدهند.

﴿ ﴾١٦٠اِلَّا ِعباد اللَّ ِه ا ْل ُمخْ ل ِصين

مگر بندگان مخلص خدا (كه ازین عذاب بركنار اند).

﴿ ﴾١٦١ف ِانَّ ُك ْم وما ت ْع ُبدُون

پس نه شما و نه (هم) چيزی كه آنرا ميپرستيد...

﴿ ﴾١٦٢ما اَن ُت ْم عل ْي ِه بِفاتِنِين

هرگز برخالف (ارادۀ) او (كسى را) فتنه انگيزی كرده نميتوانند.

﴿ ﴾١٦٣اِلَّا م ْن ُهو ص ِال ا ْلج ِحي ِم

جز كسى را كه داخل شوندۀ دوزخ است.

﴿ ﴾١٦٤وما ِم َّنا اِلَّا ل ُه مقا ٌم َّم ْعلُو ٌم

(فرشتگان) ميگویند « :هيچ یک از ما نيستيم مگر آنکه برای او مقام معينى است» .

الصافُّون
﴿ ﴾١٦٥و اِنَّا لن ْح ُن َّ

و بيگمان ما در صفهای (منظم) قرار داریم.

﴿ ﴾١٦٦و اِنَّا لن ْح ُن ا ْل ُمس ِّب ُحون

و این مایيم كه (خدا را) به پاكى یاد ميکنيم.

﴿ ﴾١٦٧و اِن كانُوا لي ُقولُون

ایشان (یعنى مشركان قریش) بيگمان ميگفتند:

﴿ ﴾١٦٨ل ْو اَ َّن ِعندنا ِذ ْك ًرا ِّمن ا ْلاَ َّو لِين

« اگر نزد ما (نيز) كتابى از پيشينيان ميبود» ،

﴿ ﴾١٦٩ل ُك َّنا ِعباد اللَّ ِه ا ْل ُمخْ ل ِصين

« بيگمان از بندگان برگزیدۀ خدا ميبودیم» .

﴿ ﴾١٧٠فكف ُروا بِ ِه ۛ فس ْوف ي ْعل ُمون

اما (حاال كه قرآن به ایشان آمد) از آن انکار كردند ،ولى به زودی خواهند فهميد.

﴿ ﴾١٧١ولق ْد سبق ْت كلِم ُتنا لِ ِعبا ِدنا ا ْل ُم ْرسلِين

و بيگمان حکم ما در مورد بندگان مرسل ما (در ازل) صادر شده است كه:

نصو ُرون
﴿ ﴾١٧٢اِنَّ ُه ْم ل ُه ُم ا ْلم ُ
واقعاً هم ایشانند پيروزمند.

﴿ ﴾١٧٣و ا ِ َّن ُجندنا ل ُه ُم ا ْلغالِ ُبون

و بيگمان لشکر ما ،هم ایشان اند غالب.

﴿ ﴾١٧٤فتو َّل ع ْن ُه ْم ح َّت َٰى ِحينٍ

پس تو از ایشان تا مدتى روی برتاب.

﴿ ﴾١٧٥واَ ْب ِص ْر ُه ْم فس ْوف يُ ْب ِص ُرون

و (حال) ایشان را ببين ،و ایشان (نيز) بزودی خواهند دید.

﴿ ﴾١٧٦اَفبِعذابِنا ي ْست ْع ِجلُون

آیا عذاب ما را به شتاب ميطلبند؟

اح ا ْل ُمنذرِين
﴿ ﴾١٧٧ف ِاذا نزل بِساحتِ ِه ْم فساء صب ُ

چون به دیارشان (عذاب) نازل شود ،پس بد است صبحگاهان بيم داده شدگان!

﴿ ﴾١٧٨وتو َّل ع ْن ُه ْم حتَّ َٰى ِحينٍ
و از ایشان تا مدتى روی برتاب.

﴿ ﴾١٧٩واَ ْب ِص ْر فس ْوف ُي ْب ِص ُرون

و (حال شان را) ببين ،و ایشان (نيز) بزودی خواهند دید.

﴿ُ ﴾١٨٠س ْبحان ربِّك ر ِّب ا ْل ِع َّز ِة ع َّما ي ِصفُون

پاكست پروردگار تو ،پروردگار (صاحب) عزت ،از وصف هایيکه به او نسبت ميدهند.

﴿ ﴾١٨١وسلا ٌم على ا ْل ُم ْرسلِين
و سالم بر پيامبران.

﴿ ﴾١٨٢وا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه ر ِّب ا ْلعال ِمين

و ستایش خدای راست ،پروردگار جهانيان.
==================================================================

( )۳۸سوره ص:
این سوره مکى و دارای ( )۸۸آیه است و ص یکى از حروف مقطعه قرآن مجيد است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١ص ۛ وا ْل ُق ْرا ِن ِذي ال ِّذ ْك ِر

ص .به قرآن واال مرتبه سوگند (كه این كتاب حق است).

﴿ ﴾٢ب ِل الَّ ِذين كف ُروا فِي ِع َّز ٍة و ِشق ٍ
اق

اما كافران گرفتارِ سركشى و تفرقه جویى اند.

ص
﴿ ﴾٣ك ْم اَ ْهل ْكنا ِمن ق ْبلِ ِهم ِّمن ق ْر ٍن فنادوا َّولات ِحين منا ٍ

ای بسا نسل هایى را (كه) پيش از ایشان (بودند) هالک گردانيدیم( ،چون عذاب ایشانرا فرا گرفت) فریاد ميزدند،

اما آن وقت موقع خالصى شان نبود.

﴿ ﴾٤وع ِج ُبوا اَن جاء ُهم ُّمن ِذ ٌر ِّم ْن ُه ْم ۛ وقال ا ْلكافِ ُرون َٰهذا س ِ
اب
اح ٌر ك َّذ ٌ

و ازین در شگفت شدند كه از ميان خودشان بيم دهنده ای به ایشان آمد ،و كافران گفتند « :این جادوگر بسيار

دروغگویى است» .

َٰ
اب
﴿ ﴾٥اَجعل ا ْلالِهة اِل ًها و ِاحدًا ۛ ا ِ َّن َٰهذا لش ْيءٌ ُعج ٌ

آیا وی (همه) خدایان را خدایى یکتا قرار داده؟ این واقعاً چيز شگفت انگيزی است!

اصبِ ُروا عل َٰى الِهتِ ُك ْم ۛ ا ِ َّن َٰهذا لش ْيءٌ ُيرا ُد
﴿ ﴾٦وانطلق ا ْلملاُ ِم ْن ُه ْم اَ ِن ا ْمشُ وا و ْ

و كالن شوندگانى از ایشان (یعنى قریش) رفتند (و با خویش ميگفتند « ):بروید به (پرستش) معبودان خویش
ثابت قدم باشيد .این واقعاً چيزی است پيشبينى شده» .

﴿ ﴾٧ما س ِم ْعنا بِ َٰهذا فِي ا ْل ِملَّ ِة ا ْلا ِخر ِة ا ِ ْن َٰهذا اِلَّا اخْ تِلاقٌ

ما هرگز چنين چيزی را درین ملت واپسين نشنيده ایم ،این افترائى بيش نيست.

﴿ ﴾٨اَاُنزِل عل ْي ِه ال ِّذ ْك ُر ِمن ب ْينِنا ۛ ب ْل ُه ْم فِي شكٍّ ِّمن ِذ ْكرِي ۛ بل لَّ َّما ي ُذوقُوا عذ ِ
اب

« آیا از ميان همۀ ما به او وحى نازل شده است؟ » واقعيت امر اینست كه ایشان در مورد این وحى من به شک
افتاده اند ،بلکه هنوز (طعم) عذاب را نچشيده اند.

﴿ ﴾٩اَ ْم ِعند ُه ْم خزاُِ ُن ر ْحم ِة ربِّك ا ْلعزِي ِز ا ْلو َّه ِ
اب

آیا خزانه های مرحمت پروردگار صاحب قدرت منيع (و) بخشایندۀ تو در نزد ایشان است؟

السماو ِ
ض وما ب ْين ُهما ۛ ف ْلي ْرت ُقوا فِي ا ْلا َ ْسب ِ
اب
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٠اَ ْم ل ُهم ُّم ْل ُك َّ

یا سلطنت آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنهاست از آن ایشان است؟ (اگر چنين است) پس به (این) وسایل

باال شوند.

﴿ُ ﴾١١جن ٌد َّما ُهنالِك م ْه ُزو ٌم ِّمن ا ْلاَ ْحز ِ
اب

(بلکه) ایشان لشکر تباه شده ای از احزاب اند.

وح وعا ٌد وفِ ْرع ْو ُن ذُو ا ْلا َ ْوتا ِد
﴿ ﴾١٢ك َّذب ْت ق ْبل ُه ْم ق ْو ُم نُ ٍ

پيش از ایشان ،قوم نوح ،عاد و فرعون ،صاحب عمارات كوه پيکر( ،پيامبران را) تکذیب كردند.

َٰ
﴿ ﴾١٣وث ُمو ُد وق ْو ُم لُ ٍ
اب
اب ا ْلاَ ْيك ِة ۛ اُولئِك ا ْلا َ ْحز ُ
وط واَ ْصح ُ
و (نيز) ثمود ،قوم لوط و مردم اَیکه  -همۀ این گروهها.

﴿ ﴾١٤اِن ُك ٌّل ا ِ َّلا ك َّذب ال ُّر ُسل فح َّق ِعق ِ
اب

واقعيت اینست كه هر یک از ایشان پيامبران را تکذیب كردند ،پس عذاب (بر ایشان) ثابت گردید.

﴿ ﴾١٥وما ين ُظ ُر َٰه ُؤلا ِء ا ِلَّا ص ْيح ًة و ِاحد ًة َّما لها ِمن فو ٍ
اق

اینها (نيز) جز آواز مرگزایى را انتظار نميکشند ،كه هرگز برای آن مهلتى نيست.

﴿ ﴾١٦وقالُوا ربَّنا ع ِّجل لَّنا قِ َّطنا ق ْبل ي ْو ِم ا ْل ِحس ِ
اب

گفتند « :پروردگارا برای ما بهرۀ (عذاب) را از روز حساب پيش انداز» .

اب
﴿ْ ﴾١٧
اصبِ ْر عل َٰى ما ي ُقولُون وا ْذ ُك ْر ع ْبدنا دا ُوود ذا ا ْلا َ ْي ِد ۛ اِنَّ ُه اَ َّو ٌ

به گفته های شان شکيبا باش .داؤد بنده صاحب دسترس (یعنى نيرومند) ما را بياد آر ،او واقعاً سخت توبه كار

بود.

﴿ ﴾١٨اِنَّا سخَّ ْرنا ا ْل ِجبال مع ُه يُس ِّب ْحن بِا ْلع ِش ِّي وا ْل ِاشْ را ِق

بيگمان كوهها را مسخر ساختيم ،تا با او شامگاهان و صبحگاهان به تسبيح بپردازند.

اب
﴿ ﴾١٩وال َّط ْير م ْحشُ ور ًة ۛ ُك ٌّل لَّ ُه اَ َّو ٌ

و مرغان را (نيز) به گونه یکجای مسخر ساختيم .همه برای او باز گردنده بودند (یعنى همه به دَور او جمع

ميشدند).

﴿ ﴾٢٠وشد ْدنا ُم ْلك ُه وات ْينا ُه ا ْل ِح ْكمة وف ْصل ا ْل ِخط ِ
اب

سلطنت او را مستحکم ساختيم ،و برایش (هم) حکمت ارزانى كردیم و (هم قوۀ) افادۀ روشن.

﴿ ﴾٢١وه ْل اَتاك نباُ ا ْلخ ْص ِم ا ِ ْذ تس َّو ُروا ا ْل ِم ْحراب

آیا داستان خصومتگران به تو رسيده است ،چون ایشان از محراب باال رفتند؟

ض
﴿ ﴾٢٢ا ِ ْذ دخلُوا عل َٰى دا ُوود ففزِع ِم ْن ُه ْم ۛ قالُوا لا تخ ْف ۛ خ ْصم ِان بغ َٰى ب ْع ُضنا عل َٰى ب ْع ٍ
الصر ِ
اط
اح ُكم ب ْيننا بِا ْلح ِّق ولا تُشْ ِط ْط وا ْه ِدنا اِل َٰى سوا ِء ِّ
ف ْ

هنگاميکه (بيخبر) بر داؤد داخل شدند ،و (داؤد) از ایشان ترسيد .گفتند « :مترس ،دعویٰ گرانى هستيم كه یکى
از ما بر دیگری تجاوز كرده است .پس در ميان ما به انصاف حکم كن ،و ستم منما ،و ما را به راه راست هدایت
كن» .

﴿ ﴾٢٣ا ِ َّن َٰهذا اَ ِخي ل ُه ت ِ ْس ٌع و تِ ْس ُعون ن ْعج ًة و لِي ن ْعج ٌة و ِاحد ٌة فقال اَ ْك ِف ْلنِيها وع َّز نِي فِي ا ْل ِخط ِ
اب
این برادر منست كه نود و نُه ميش دارد ،و من تنها یک ميش دارم .به من گفته است كه آنرا (نيز) به من تسليم

كن ،و در گفتگو بر من غلبه كرده است.

﴿ ﴾٢٤قال لق ْد ظلمك بِ ُسؤ ِال ن ْعجتِك اِل َٰى نِع ِ
اج ِه ۛ و ا ِ َّن كثِي ًرا ِّمن ا ْل ُخلطا ِء لي ْب ِغي ب ْع ُض ُه ْم عل َٰى
الصالِح ِ
ات وقلِي ٌل َّما ُه ْم ۛ وظ َّن دا ُوو ُد اَنَّما فت َّنا ُه ف ْاستغْفر ربَّ ُه وخ َّر
ب ْع ٍ
ض اِلَّا الَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ
را ِك ًعا واَناب ۩
(داؤد) گفت « :واقعاً به خواستن ميشِ تو بر (افزونى) ميشهایش بر تو ستم كرده است .وای بسا از شریکان كه

برخى بر برخى ستم ميکنند ،جز كسانيکه ایمان آوردند و اعمال نيکو انجام دادند ،و ایشان بسيار اندک اند » .و
داؤد دانست كه او را آزمودیم .لذا از پروردگارش آمرزش خواست ،و با فروتنى به درگاه خدا روی آورد.

﴿ ﴾٢٥فغف ْرنا ل ُه َٰذلِك ۛ و ا ِ َّن ل ُه ِعندنا ل ُز ْلف َٰى و ُح ْسن ما ٍب

برای او این عملش را بخشيدیم ،بيگمان برای او نزد ما مقامى واال و بازگشتى نيکو است.

س بِا ْلح ِّق ولا تتَّبِ ِع ا ْلهوىَٰ ف ُي ِضلَّك
اح ُكم ب ْين النَّا ِ
﴿ ﴾٢٦يا دا ُوو ُد اِنَّا جع ْلناك خلِيف ًة فِي ا ْلاَ ْر ِ
ضف ْ
اب ش ِدي ٌد بِما ن ُسوا ي ْوم ا ْل ِحس ِ
اب
عن سبِي ِل اللَّ ِه ۛ ا ِ َّن الَّ ِذين ي ِضلُّون عن سبِي ِل اللَّ ِه ل ُه ْم عذ ٌ

ای داؤد ،ما ترا در روی زمين خليفه گردانيدیم .پس در ميان مردم به حق حکم كن ،و از هوا(ی نفس) پيروی
منما ،كه ترا از راه خدا منحرف ميسازد .كسانيکه از راه خدا منحرف ميشوند ،بيگمان برای شان عذاب شدید

است ،به سبب آنکه روز حساب را فراموش كردند.

السماء وا ْلاَ ْرض وما ب ْين ُهما ب ِاط ًلا ۛ َٰذلِك ظ ُّن الَّ ِذين كف ُروا ۛ فو ْي ٌل لِّلَّ ِذين كف ُروا
﴿ ﴾٢٧وما خل ْقنا َّ
ِمن النَّارِ
آسمان ،زمين و آنچه را در ميان آنهاست بيهوده نيافریدیم .این پندار كافران است (كه گمان ميکنند همه چيز

بيهوده ميباشد) .پس وای بر كافران از آتش (دوزخ)!

الصالِح ِ
ض اَ ْم ن ْجع ُل ا ْل ُم َّت ِقين
ات كا ْل ُم ْف ِس ِدين فِي ا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾٢٨اَ ْم ن ْجع ُل الَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ
كا ْل ُف َّجارِ

آیا آنانى را ،كه ایمان آوردند و نيکوكاری ورزیدند ،مانند كسانى قرار ميدهيم كه در زمين دست به تبهکاری

ميزنند؟ یا پرهيزگاران را در صف بدكاران قرار ميدهيم؟

اب اَنز ْلنا ُه اِل ْيك ُمبار ٌك لِّي َّدبَّ ُروا اياتِ ِه و لِيتذكَّر اُولُو ا ْلا َ ْلب ِ
اب
﴿ِ ﴾٢٩كت ٌ

این كتاب مباركى است كه آنرا به تو نازل گردانيدیم ،تا مردم در آیات آن بيندیشند ،و تا خردمندان (از آن) پند

گيرند.

اب
﴿ ﴾٣٠ووه ْبنا لِدا ُوود ُسل ْيمان ۛ نِ ْعم ا ْلع ْب ُد ۛ اِنَّ ُه اَ َّو ٌ

و به داؤد ،سليمان را دادیم( .چه) بنده خوبى! او واقعاً (به درگاه خداوند) بسيار رجوع كننده بود.

ات ا ْل ِجيا ُد
الصافِن ُ
﴿ ﴾٣١ا ِ ْذ ُعرِض عل ْي ِه بِا ْلع ِش ِّي َّ

چون در عصرگاهان به وی اسپ های اصيل و رهوار عرضه شد.

﴿ ﴾٣٢فقال اِنِّي اَ ْحب ْب ُت ُح َّب ا ْلخ ْي ِر عن ِذ ْك ِر ربِّي حتَّ َٰى توار ْت بِا ْل ِحج ِ
اب

گفت « :و من محبت این اسپان اصيل رهوار را بخاطر پروردگار خود دوست ميدارم » ،تا از نظر ناپدید شدند.

الس ِ
وق وا ْلا َ ْعنا ِق
﴿ُ ﴾٣٣ر ُّدوها عل َّي ۛ فط ِفق م ْس ًحا بِ ُّ

(آنگاه گفت « ):آنها را به من باز گردانيد » .و دست به ساقها و گردنهای آنها كشيد.

﴿ ﴾٣٤ولق ْد فت َّنا ُسل ْيمان واَ ْلق ْينا عل َٰى ُك ْر ِس ِّي ِه جسدًا ثُ َّم اَناب

بيگمان سليمان را آزمودیم ،و بر تخت او جسدی را افگندیم ،و سپس (به درگاه خدا) باز گشت.

اب
﴿ ﴾٣٥قال ر ِّب ا ْغ ِف ْر لِي وه ْب لِي ُم ْل ًكا لَّا ينب ِغي لِاَح ٍد ِّمن ب ْع ِدي ۛ اِنَّك اَنت ا ْلو َّه ُ

گفت « :ای پروردگار من ،مرا بيامرز و برایم چنان سلطنتى عطا كن ،كه بعد از من به هيچکسى نسزد .یقيناً تو
بسيار بخشاینده هستى» .

﴿ ﴾٣٦فسخَّ ْرنا ل ُه ال ِّريح ت ْجرِي بِاَ ْم ِر ِه ُرخا ًء ح ْي ُث اَصاب

پس باد را برای او رام گردانيدیم ،تا مطابق فرمانش به آهستگى و نرمى به هر سو كه ميخواست ميرفت.

ص
﴿ ﴾٣٧والشَّ ي ِاطين ُك َّل ب َّنا ٍء وغ َّوا ٍ
و شياطين را ،هر معمار و غواصى را.

﴿ ﴾٣٨واخرِين ُمق َّر نِين فِي ا ْلاَ ْصفا ِد

و گروه دیگری از (آنها) را در غل و زنجير قرار دادیم.

﴿َٰ ﴾٣٩هذا عطاؤُنا فا ْم ُن ْن اَ ْو اَ ْم ِس ْك بِغ ْي ِر ِحس ٍ
اب

اینست عطای ما .پس (ميخواهى) منت بگذار یا دست بگير( ،عطای) بيحساب!

﴿ ﴾٤٠و ا ِ َّن ل ُه ِعندنا ل ُز ْلف َٰى و ُح ْسن ما ٍب

واقعاً برای او در نزد ما قرب و سرانجامى نيکویى است.

﴿ ﴾٤١وا ْذ ُك ْر ع ْبدنا اَيُّوب ا ِ ْذ نادىَٰ ربَّ ُه اَنِّي م َّسنِي الشَّ ْيطا ُن بِ ُن ْص ٍب وعذ ٍ
اب

یاد كن بندۀ ما ایوب را ،چون پروردگارش را ندا كرد به اینکه « :شيطان مرا به رنج و عذاب افگنده است» .

اب
ُض بِر ِْجلِك ۛ َٰهذا ُمغْتس ٌل بارِ ٌد وشر ٌ
﴿ ﴾٤٢ا ْرك ْ

گفتيم « :به پای خود (زمين را) بکوب ،این چشمه (آب) سردی است( ،هم) برای غسل و (هم) (برای) آشاميدن.

»

﴿ ﴾٤٣ووه ْبنا ل ُه اَ ْهل ُه و ِم ْثل ُهم َّمع ُه ْم ر ْحم ًة ِّم َّنا و ِذكْرىَٰ لِاُولِي ا ْلا َ ْلب ِ
اب

به او خانوادۀ او و (نيز) همانند شانرا بحيث مرحمتى از جانب خویش عنایت كردیم ،و تا این پندی باشد برای

مردم هوشمند.

اب
﴿ ﴾٤٤و ُخ ْذ بِي ِدك ِض ْغثًا ف ْ
اضرِب بِّ ِه ولا ت ْحن ْث ۛ اِنَّا وجدْنا ُه صابِ ًرا ۛ نِّ ْعم ا ْلع ْب ُد ۛ اِنَّ ُه اَ َّو ٌ

(و گفتيم « ):بستۀ (سيخ و جاروب) را بدست خود بگير ،و به وسيله آن (وی را) بزن ،و سوگند خود را مشکن» .
بيگمان او را شکيبا یافتيم( .چه) بندۀ خوبى! او واقعاً (بدرگاه خدا) روی آرنده بود.

﴿ ﴾٤٥وا ْذ ُك ْر ِعبادنا ا ِ ْبرا ِهيم و ا ِ ْسحاق وي ْعقُوب اُولِي ا ْلاَ ْي ِدي وا ْلا َ ْبصارِ

بندگان ما ،ابراهيم ،اسحق و یعقوب را بياد آر ،این مردم نيرومند و صاحب بينش را!

﴿ ﴾٤٦اِنَّا اَخْ ل ْصنا ُهم بِخالِص ٍة ِذكْرى الدَّارِ

بيگمان ما ایشانرا به اخالص برازندهای ،كه همانا یادآوری روز قيامت است ،برگزیدیم.

﴿ ﴾٤٧و ا ِنَّ ُه ْم ِعندنا ل ِمن ا ْل ُم ْصطف ْين ا ْلاَخْ يارِ

و بيگمان ایشان در نزد ما از برگزیدگان برازنده اند.

﴿ ﴾٤٨وا ْذ ُك ْر ا ِ ْسم ِاعيل وا ْليسع وذا ا ْل ِك ْف ِل ۛ و ُك ٌّل ِّمن ا ْلاَخْ يارِ
و اسمعيل ،یسع ،ذالکفل را بياد آر ،همۀ شان از برگزیدگان بودند.

﴿َٰ ﴾٤٩هذا ِذ ْك ٌر ۛ و ا ِ َّن لِ ْل ُمتَّ ِقين ل ُح ْسن ما ٍب

این یاددهانى است ،و بيگمان برای پرهيزگاران فرجامى نيکو است.

﴿ ﴾٥٠جنَّ ِ
اب
ات عد ٍْن ُّمفتَّح ًة لَّ ُه ُم ا ْلاَ ْبو ُ

بهشتهای جاودانى كه دروازه های آنها برای شان گشوده است.

﴿ُ ﴾٥١م َّت ِكئِين فِيها ي ْد ُعون فِيها بِفا ِكه ٍة كثِير ٍة وشر ٍ
اب

در آن تکيه زده اند ،و (انواع) ميوه ها و آشاميدنى ها را فرا مى خوانند.

﴿ ﴾٥٢و ِعند ُه ْم ق ِ
اب
اصر ُ
ات ال َّط ْر ِف اَتْر ٌ

و از همسران (پاكدامن و) همسن و سالى برخوردارند ،كه نگاه خود را از دیدن بيگانه نگاه داشته اند.

﴿َٰ ﴾٥٣هذا ما تُوعدُون لِي ْو ِم ا ْل ِحس ِ
اب

این است پاداشيکه برای روز حساب به شما وعده داده ميشد.

﴿ ﴾٥٤ا ِ َّن َٰهذا ل ِر ْزقُنا ما ل ُه ِمن نَّفا ٍد

اینست روزی (كه از جانب) ما (ارزانى ميشود) ،و آنرا پایانى نيست.

﴿َٰ ﴾٥٥هذا ۛ و ا ِ َّن لِل َّط ِاغين لش َّر ما ٍب

اینست (سرانجام نيکوكاران ،ولى) بيگمان برای سركشان بدترین سرانجام است.

﴿ ﴾٥٦جهنَّم ي ْصل ْونها فبِ ْئس ا ْل ِمها ُد

دوزخيکه در آن داخل ميشوند .پس چه بد آرامگاهى است؟!

﴿َٰ ﴾٥٧هذا ف ْلي ُذوقُو ُه ح ِمي ٌم وغ َّساقٌ

اینست (سزای سركشان) ،پس آنرا بچشند ،مایعى جوشان و چركين.

اج
﴿ ﴾٥٨واخ ُر ِمن ش ْكلِ ِه اَ ْزو ٌ

و (جز این ،سزاهای) دیگر گوناگونى بهمين و تيره (برای شان تطبيق ميشود).

﴿َٰ ﴾٥٩هذا ف ْو ٌج ُّم ْقت ِح ٌم َّمع ُك ْم ۛ لا م ْرح ًبا بِ ِه ْم ۛ اِنَّ ُه ْم صالُو النَّارِ

این فوجى است كه به زور و با فشار با شما (به دوزخ) وارد شونده اند( .درین حال پيشوایان گمراهى ميگویند« ):
به ایشان حضور خوشآیندی نيست ،بيگمان ایشان به آتش دوزخ درميآیند» .

﴿ ﴾٦٠قالُوا ب ْل اَن ُت ْم لا م ْرح ًبا بِ ُك ْم ۛ اَن ُت ْم ق َّد ْم ُت ُمو ُه لنا ۛ فبِ ْئس ا ْلقرا ُر

(پيروان) ميگویند « :بلکه به شما (نيز) این حضور خوشآیندی نيست .این شما بودید كه این (عذاب دوزخ) را به
ما پيش كردید ،و چه بد قرارگاهى است! »

﴿ ﴾٦١قالُوا ربَّنا من قدَّم لنا َٰهذا ف ِز ْد ُه عذا ًبا ِض ْعفًا فِي النَّارِ

ميگویند « :پروردگارا ،هر كسى كه این حالت را به ما پيش آورده ،برای او عذاب دوچندانى را در آتش بيفزا» .

﴿ ﴾٦٢وقالُوا ما لنا لا نرىَٰ رِجا ًلا ُكنَّا ن ُع ُّد ُهم ِّمن ا ْلاَشْ رارِ

و ميگویند « :ما را چه شده كه مردانى را نمى بينيم كه ایشان را از اشرار مى شمردیم؟ »

﴿ ﴾٦٣اَتَّخ ْذنا ُه ْم ِسخْ ِريًّا اَ ْم زاغ ْت ع ْن ُه ُم ا ْلا َ ْبصا ُر

آیا ما ایشان را (به ناحق) به مسخره ميگرفتيم ،یا چشمان (ما) ایشان را نمى بيند؟

اص ُم اَ ْه ِل النَّارِ
﴿ ﴾٦٤ا ِ َّن َٰذلِك لح ٌّق تخ ُ

براستى (واقع شدن) جار و جنجال خصمانه اهل دوزخ حق است.

﴿ ﴾٦٥قُ ْل اِنَّما اَنا ُمن ِذ ٌر ۛ وما ِم ْن اِل َٰ ٍه ا ِ َّلا اللَّ ُه ا ْلو ِاح ُد ا ْلق َّها ُر

بگو « :بيگمان من جز بيم دهنده ای نيستم ،و جز خدای یگانه بسيار غالب معبودی نيست» .

السماو ِ
ض وما ب ْين ُهما ا ْلعزِي ُز ا ْلغفَّا ُر
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٦٦ر ُّب َّ

پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آنهاست ،صاحب قدرت منيع (و) آمرزگار.

﴿ ﴾٦٧قُ ْل ُهو نبا ٌ ع ِظي ٌم

بگو « :این خبر بزرگى است» .

﴿ ﴾٦٨اَن ُت ْم ع ْن ُه ُم ْعر ُِضون

كه شما از آن روگردان هستيد.

﴿ ﴾٦٩ما كان لِي ِم ْن ِع ْل ٍم بِا ْلمل ِا ا ْلاَ ْعل َٰى ا ِ ْذ يخْ ت ِص ُمون

من از عالم باال ،حينيکه باهم گفت و شنود ميکردند ،آگاهى ندارم.

ين
﴿ ﴾٧٠اِن يُوح َٰى اِل َّي اِلَّا اَنَّما اَنا ن ِذي ٌر ُّم ِب ٌ

به من وحى نميشود مگر (برای) اینکه من بيم دهنده آشکار ميباشم.

﴿ ﴾٧١ا ِ ْذ قال ربُّك ل ِ ْلملاُِك ِة اِنِّي خالِ ٌق بش ًرا ِّمن ِطينٍ

وقتى را بياد آور كه پروردگارت به فرشتگان گفت « :من بشر را از گل مى آفرینم» .

﴿ ﴾٧٢ف ِاذا س َّو ْي ُت ُه ونفخْ ُت فِي ِه ِمن ُّر ِ
وحي فق ُعوا ل ُه س ِ
اج ِدين

هنگاميکه او را برابر كردم ،و در او از روح خود دميدم ،به او به سجده افتيد.

﴿ ﴾٧٣فسجد ا ْلملاُِك ُة ُكلُّ ُه ْم اَ ْجم ُعون

پس تمام فرشتگان همگى شان سجده كردند.

﴿ ﴾٧٤اِلَّا ا ِ ْبلِيس ْاست ْكبر وكان ِمن ا ْلكافِرِين
جز ابليس ،كه تکبر ورزید و از كافران بود.

يس ما منعك اَن ت ْس ُجد لِما خل ْق ُت بِيد َّي ۛ اَ ْست ْكب ْرت اَ ْم كُنت ِمن ا ْلعالِين
﴿ ﴾٧٥قال يا ا ِ ْبلِ ُ
(خداوند) گفت « :ای ابليس ،چه چيز ترا از سجده به كسى بازداشت كه او را من خود آفریده ام؟ آیا تکبر
كردی؟ یا (به پندار خویش) از (جملۀ موجودات) برتران بودی؟ »

﴿ ﴾٧٦قال اَنا خ ْي ٌر ِّم ْن ُه ۛ خل ْقتنِي ِمن نَّا ٍر وخل ْقت ُه ِمن ِطينٍ

(ابليس) گفت « :من از او بهترم .مرا از آتش آفریده یى و او را از گل آفریده یى» .

﴿ ﴾٧٧قال فاخْ ُر ْج ِم ْنها ف ِانَّك ر ِجي ٌم

(خداوند) گفت « :پس تو از اینجا (یعنى بهشت) بيرون رو! بيگمان تو (از درگاه من) رانده شده یى! »

﴿ ﴾٧٨و ا ِ َّن عل ْيك ل ْعنتِي اِل َٰى ي ْو ِم الدِّينِ
و تا روز قيامت لعنت من بر تو دوام دارد.

﴿ ﴾٧٩قال ر ِّب فاَ ِنظ ْر نِي اِل َٰى ي ْو ِم ُي ْبعثُون

(ابليس) گفت « :ای پروردگار من ،پس مرا تا روزیکه (مردگان) برانگيخته ميشوند ،مهلت ده» .

﴿ ﴾٨٠قال ف ِانَّك ِمن ا ْل ُمنظرِين

(خداوند) گفت « :حقا كه تو از مهلت داده شدگانى» .

﴿ ﴾٨١اِل َٰى ي ْو ِم ا ْلو ْق ِت ا ْلم ْعلُومِ
تا روز (معين و) وقت معلوم.

﴿ ﴾٨٢قال فبِ ِع َّز تِك لاُ ْغوِي َّن ُه ْم اَ ْجم ِعين

(ابليس) گفت « :قسم به عزت تو كه همۀ ایشانرا گمراه ميگردانم» .

﴿ ﴾٨٣اِلَّا ِعبادك ِم ْن ُه ُم ا ْل ُمخْ ل ِصين

مگر بندگان مخلص تو از ایشان (كه بر آنها سلطه ای ندارم).

﴿ ﴾٨٤قال فا ْلح ُّق وا ْلح َّق اَقُو ُل

(خداوند) گفت « :پس اینست (سخن) حق و من (سخن) حق را ميگویم» .

﴿ ﴾٨٥لاَ ْملاَ َّن جه َّنم ِمنك و ِم َّمن تبِعك ِم ْن ُه ْم اَ ْجم ِعين

كه یقيناً دوزخ را از تو و از همه كسانيکه ترا پيروی كنند پُر ميکنم.

﴿ ﴾٨٦قُ ْل ما اَ ْساَلُ ُك ْم عل ْي ِه ِم ْن اَ ْج ٍر وما اَنا ِمن ا ْل ُمتكلِّ ِفين

بگو « :من از شما (در برابر تبليغ حق) پاداشى نميخواهم ،و من از تکلف كنندگان نيستم (یعنى شما را به امر
پيچيده ای مکلف نمى سازم)» .

﴿ ﴾٨٧ا ِ ْن ُهو ا ِ َّلا ِذ ْك ٌر لِّ ْلعال ِمين

نيست این (قرآن) جز پندی برای (همۀ) جهانيان.

﴿ ﴾٨٨ولت ْعل ُم َّن نباَ ُه ب ْعد ِحينٍ

و بيگمان شما به واقعيت آن بعد از مدتى پى ميبرید.
==================================================================

( )۳۹سوره الزمر:
این سوره مکى و دارای ( )۷۵آیه است و زمر به معنى گروه ها ( گروه گروه از دوزخيان و فرشتگان ) ميباشد.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١تنزِي ُل ا ْل ِكت ِ
اب ِمن اللَّ ِه ا ْلعزِي ِز ا ْلح ِكي ِم

وحى (این) كتاب از جانب خداوند صاحب قدرت منيع (و) باحکمت است.

﴿ ﴾٢اِنَّا اَنز ْلنا اِل ْيك ا ْل ِكتاب بِا ْلح ِّق فا ْع ُب ِد اللَّه ُمخْ لِ ًصا لَّ ُه الدِّين

ما (این) كتاب را به حق بر تو نازل كردیم ،پس خداوند را پرستش كن و خاص به او بندگى كن.

ص ۛ والَّ ِذين اتَّخ ُذوا ِمن ُدو نِ ِه اَ ْو لِياء ما ن ْع ُب ُد ُه ْم اِلَّا لِ ُيق ِّربُونا اِلى اللَّ ِه
﴿ ﴾٣اَلا لِلَّ ِه الد ُ
ِّين ا ْلخالِ ُ
ُز ْلف َٰى ا ِ َّن اللَّه ي ْح ُك ُم ب ْين ُه ْم فِي ما ُه ْم فِي ِه يخْ تلِفُون ۛ ا ِ َّن اللَّه لا ي ْه ِدي م ْن ُهو كا ِذ ٌب كفَّا ٌر

آگاه باش ،دین خالص از آن خداست .و آنانيکه جز او (كسانى دیگری) را دوست ميگيرند ،و (ميگویند) « ما اینها
را پرستش نميکنيم ،جز برای آنکه ما را به خداوند نزدیکتر گردانند » .بيگمان در چيزیکه ایشان در آن اختالف
ميورزند ،خداوند در ميان شان حکم ميکند .و خداوند كسى را كه دروغگو و ناسپاس است ،هرگز رهياب

نميسازد.

اصطف َٰى ِم َّما يخْ لُ ُق ما يشاءُ ۛ ُس ْبحان ُه ۛ ُهو اللَّ ُه ا ْلو ِاح ُد ا ْلق َّها ُر
﴿ ﴾٤لَّ ْو اَراد اللَّ ُه اَن يتَّ ِخذ ولدًا َّل ْ
اگر خدا ميخواست فرزندی بگيرد ،از آفریدگان خود آنچه را ميخواست برميگزید ،ولى خداوند (ازین نسبت ها)

منزه است( .و) هم او است خدای یکتای بسيار غالب.

السماو ِ
ات وا ْلاَ ْرض بِا ْلح ِّق ۛ يُك ِّو ُر اللَّ ْيل على النَّهارِ ويُك ِّو ُر النَّهار على اللَّ ْي ِل ۛوسخَّ ر
﴿ ﴾٥خلق َّ
الشَّ ْمس وا ْلقمر ۛ ُك ٌّل ي ْجرِي لِاَج ٍل ُّمس ًّمى ۛ اَلا ُهو ا ْلعزِي ُز ا ْلغفَّا ُر
آسمانها و زمين را بحق آفرید ،شب را به روز مى پيچاند و روز را به شب مى پيچاند ،و آفتاب و ماه را مسخر

گردانيده است ،هر كدام (ازینها) تا موعدی معين گردش ميکند .آگاه باش ،اوست صاحب قدرت منيع (و)
آمرزگار.

س و ِاحد ٍة ثُ َّم جعل ِم ْنها ز ْوجها واَنزل ل ُكم ِّمن ا ْلاَنْعا ِم ثمانِية
﴿ ﴾٦خلق ُكم ِّمن نَّ ْف ٍ
ات ثل ٍ
ون اُ َّمهاتِ ُك ْم خ ْلقًا ِّمن ب ْع ِد خ ْلقٍ فِي ظُلُم ٍ
اج ۛيخْ لُ ُق ُك ْم فِي بُ ُط ِ
اث ۛ َٰذلِ ُك ُم اللَّ ُه ربُّ ُك ْم
اَ ْزو ٍ
ل ُه ا ْل ُم ْل ُك ۛ لا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو ۛ فاَن ََّٰى تُ ْصرفُون

شما را از یک تن آفرید ،سپس از وی همسر او را آفرید .و برای شما از چارپایان هشت جوره فرو فرستاد .شما را
در شکم مادران شما به آفرینشى پس از آفرینشى دیگر هستى مى بخشد ،در ميان تاریکى های سه گانه .اینست

خداوند پروردگار شما ،پادشاهى از آن اوست ،جز او معبودی نيست .پس چگونه منحرف ميشوید؟

﴿ ﴾٧اِن ت ْك ُف ُروا فاِ َّن اللَّه غنِ ٌّي عن ُك ْم ۛ ولا ي ْرض َٰى لِ ِعبا ِد ِه ا ْل ُك ْفر ۛ و اِن تشْ ُك ُروا ي ْرض ُه ل ُك ْم ۛ ولا
ت ِز ُر وازِر ٌة ِو ْزر اُخْ رىَٰ ۛ ثُ َّم اِل َٰى ربِّ ُكم َّم ْر ِج ُع ُك ْم ف ُين ِّب ُئ ُكم بِما كُن ُت ْم ت ْعملُون ۛ اِنَّ ُه علِي ٌم بِذ ِ
ات
الصدُورِ
ُّ

اگر كافر شوید (یعنى ناسپاسى كنيد) ،پس بيگمان خداوند از شما بى نياز است ،و به كفران (نعمت) بندگان خود

خوشنود نميشود .و اگر سپاس گزارید از شما خوشنود ميشود .هيچ بردارنده بار (گناه) دیگری را برنميدارد.
سپس بازگشت شما بسوی پروردگار شماست ،و شما را با آنچه ميکردید آگاه ميسازد .حقا كه او به آنچه در سينه
هاست دانا ميباشد.

س ا ْل ِانسان ُض ٌّر دعا ربَّ ُه ُمنِي ًبا اِل ْي ِه ثُ َّم اِذا خ َّول ُه نِ ْعم ًة ِّم ْن ُه ن ِسي ما كان ي ْد ُعو اِل ْي ِه ِمن
﴿ ﴾٨و اِذا م َّ
ق ْب ُل وجعل لِلَّ ِه اَندا ًدا لِّ ُي ِض َّل عن سبِيلِ ِه ۛ قُ ْل تمتَّ ْع بِ ُك ْفرِك قلِي ًلا ۛ اِنَّك ِم ْن اَ ْصح ِ
اب النَّارِ
و چون به انسان رنجى برسد ،به پروردگار خویش روی آورده و (به درگاه او) نيایش ميکند .سپس چون به او از
نزد خودش نعمتى ارزانى كند ،آن نيایشى را كه به درگاه او از پيش مينمود ،به فراموشى ميسپارد ،و با خدا
همتایانى قرار ميدهد ،تا (دیگران را نيز) از راه او منحرف سازد .بگو( « :اكنون) برای مدت محدودی از (این
روش) كفر(اندود) خویش بهره ور شو ،بيگمان تو از اهل آتش (دوزخ) هستى» .

﴿ ﴾٩اَ َّم ْن ُهو قان ِ ٌت اناء اللَّ ْي ِل س ِ
اجدًا وقاُِ ًما ي ْحذ ُر ا ْلا ِخرة وي ْر ُجو ر ْحمة ربِّ ِه ۛ قُ ْل ه ْل ي ْستوِي
الَّ ِذين ي ْعل ُمون والَّ ِذين لا ي ْعل ُمون ۛ اِنَّما يتذ َّك ُر اُولُو ا ْلا َ ْلب ِ
اب

آیا كسيکه ساعاتى (از) شب را به عبادت ،سجده و قيام ميگذراند ،از (محاسبه) روز قيامت ميترسد ،و به رحمت

پروردگار خویش اميدوار است (با مشرک ناسپاسى برابر است)؟ بگو « :آیا آنانيکه ميدانند و آنانيکه نميدانند برابر
اند؟ » بيگمان خردمندان پند مى پذیرند.

ض اللَّ ِه
﴿ ﴾١٠قُ ْل يا ِعبا ِد الَّ ِذين ام ُنوا اتَّ ُقوا ربَّ ُك ْم ۛ لِلَّ ِذين اَ ْحس ُنوا فِي َٰه ِذ ِه ال ُّدنْيا حسن ٌة ۛ واَ ْر ُ
الصابِ ُرون اَ ْجر ُهم بِغ ْي ِر ِحس ٍ
اب
و ِاسع ٌة ۛ اِنَّما يُوفَّى َّ

بگو « :ای بندگان مؤمن ،از پروردگار خود بترسيد .برای كسانيکه درین دنيا خوبى ميکنند خوبيست ،و زمين خدا
فراخ است .واقعاً برای صابران مزد بيشماری داده ميشود» .

﴿ ﴾١١قُ ْل اِنِّي اُ ِم ْر ُت اَ ْن اَ ْع ُبد اللَّه ُمخْ لِ ًصا لَّ ُه الدِّين

بگو « :به من امر شده است تا خداوند را بااخالص (و صميمانه) پرستش كنم» .

﴿ ﴾١٢واُ ِم ْر ُت لِا َ ْن اَكُون اَ َّول ا ْل ُم ْسلِ ِمين

و به من امر شده كه از نخستين مسلمانان باشم.

اف ا ِ ْن عص ْي ُت ربِّي عذاب ي ْو ٍم ع ِظي ٍم
﴿ ﴾١٣قُ ْل اِنِّي اَخ ُ

بگو « :اگر پروردگارم را نافرمانى كنم ،واقعاً از عذاب روز بزرگ (یعنى قيامت) ميترسم» .

﴿ ﴾١٤قُ ِل اللَّه اَ ْع ُب ُد ُمخْ لِ ًصا لَّ ُه ِدينِي

بگو « :خدا را مى پرستم ،در حالى كه پرستش من برای او خالص (و صميمانه) است» .

﴿ ﴾١٥فا ْع ُب ُدوا ما ِش ْئ ُتم ِّمن ُدو نِ ِه ۛ قُ ْل ا ِ َّن ا ْلخ ِاسرِين الَّ ِذين خ ِس ُروا اَنفُس ُه ْم واَ ْهلِي ِه ْم ي ْوم
َٰ
ين
ا ْل ِقيام ِة ۛ اَلا ذلِك ُهو ا ْل ُخ ْسرا ُن ا ْل ُمبِ ُ

پس شما آنچه را جز او مى خواهيد بپرستيد » .بگو « :بيگمان زیانکاران كسانى اند كه خود و اهل خویشرا در
روز قيامت زیانمند ساختند .آگاه باش ،اینست همه زیان آشکارا» .

﴿ ﴾١٦ل ُهم ِّمن ف ْوقِ ِه ْم ظُل ٌل ِّمن النَّارِ و ِمن ت ْحتِ ِه ْم ظُل ٌل ۛ َٰذلِك يُخ ِّو ُف اللَّ ُه بِ ِه ِعباد ُه ۛ يا ِعبا ِد
فاتَّق ِ
ُون

برای ایشان چتری از آتش بر باالی سرشان است ،و چتری (نيز) به زیر پای شان .اینچنين خداوند بندگان خود

را به این (عذاب) ميترساند « :ای بندگان من ،پس از من بترسيد» .

﴿ ﴾١٧والَّ ِذين ا ْجتن ُبوا ال َّطا ُغوت اَن ي ْع ُبدُوها واَنابُوا اِلى اللَّ ِه ل ُه ُم ا ْل ُبشْ رىَٰ ۛ فبشِّ ْر ِعبا ِد

كسانيکه از پرستش شيطان اجتناب كردند و به خدا روی آوردند ،برای ایشان مژده است .پس آن بندگانم را

مژده بده.

﴿ ﴾١٨الَّ ِذين ي ْست ِم ُعون ا ْلق ْول فيتَّبِ ُعون اَ ْحسن ُه ۛ اُولَٰئِك الَّ ِذين هدا ُه ُم اللَّ ُه ۛ واُولَٰئِك ُه ْم اُولُو
ا ْلا َ ْلب ِ
اب

آنانى كه سخن را ميشنوند و بهترین آنرا پيروی ميکنند ،همينهایند كسانيکه خداوند هدایت شان كرده است ،و
هم ایشان اند خردمند.

﴿ ﴾١٩اَفم ْن ح َّق عل ْي ِه كلِم ُة ا ْلعذ ِ
اب اَفاَنت تُن ِق ُذ من فِي النَّارِ

پس آیا كسى را كه بر او حکم عذاب ثابت شده است (ميتوانى نجات دهى)؟ یا آیا كسى را كه در (ميان) آتش
(دوزخ) است ميتوانى نجات دهى؟

ف ِّمن ف ْوقِها ُغر ٌف َّم ْبنِ َّي ٌة ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر ۛ و ْعد
﴿ ﴾٢٠ل َٰ ِكنِ الَّ ِذين اتَّق ْوا ربَّ ُه ْم ل ُه ْم ُغر ٌ
اللَّ ِه ۛ لا يُخْ لِ ُف اللَّ ُه ا ْل ِميعاد

ليکن كسانيکه از پروردگارشان ميترسند ،برای ایشان (عمارات چندین منزله ای است) ،باالخانه ای باالی باالخانه

ای بنا شده است ،كه از زیر آنها جویبارها جریان دارد( .چنين است) وعدۀ خداوند .خداوند هرگز وعدۀ خود را
خالف نميکند.

ض ثُ َّم ُيخْ ر ُِج بِ ِه ز ْر ًعا ُّمخْ تلِفًا
السما ِء ما ًء فسلك ُه ينابِيع فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٢١اَل ْم تر اَ َّن اللَّه اَنزل ِمن َّ
يج فترا ُه ُم ْصف ًّرا ثُ َّم ي ْجعلُ ُه ُحطا ًما ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك ل ِذكْرىَٰ لِاُولِي ا ْلاَ ْلب ِ
اب
اَ ْلوانُ ُه ثُ َّم ي ِه ُ

آیا نمى بينى كه خداوند از آسمان آب را فرو فرستاد ،پس آنرا به چشمه های زمين جاری ساخت ،سپس بوسيله
آن كشت های رنگارنگ را برميآورد ،بعد از آن خشک ميشود ،و او را زرد شده مى بينى ،بعد از آن آنرا ریزه ریزه

ميگرداند .بيگمان درین برای خردمندان پندی است.

﴿ ﴾٢٢اَفمن شرح اللَّ ُه صدْر ُه لِ ْل ِا ْسلا ِم ف ُهو عل َٰى نُو ٍر ِّمن َّربِّ ِه ۛ فو ْي ٌل لِّ ْلق ِاسي ِة قُلُو ُب ُهم ِّمن ِذ ْك ِر
اللَّ ِه ۛ اُولَٰئِك فِي ضل ٍ
ال ُّمبِينٍ

آیا كسيکه خداوند سينه او را برای اسالم باز كرده است ،و او به روشنایى از جانب پروردگار خویش قرار گرفته
است (مانند سختدالن است؟ نه) ،پس وای به حال كسانيکه در برابر ذكر خداوند دلهای سختى دارند .ایشان در
گمراهى آشکار اند.

﴿ ﴾٢٣اللَّ ُه ن َّزل اَ ْحسن ا ْلح ِد ِ
يث ِكتا ًبا ُّمتشابِ ًها َّمثانِي ت ْقش ِع ُّر ِم ْن ُه ُجلُو ُد الَّ ِذين يخْ ش ْون ربَّ ُه ْم ثُ َّم
ين ُجلُو ُد ُه ْم وقُلُو ُب ُه ْم اِل َٰى ِذ ْك ِر اللَّ ِه ۛ َٰذلِك ُهدى اللَّ ِه ي ْه ِدي بِ ِه من يشاءُ ۛ ومن ُي ْضلِ ِل اللَّ ُه
تلِ ُ
فما ل ُه ِم ْن ها ٍد

خداوند بهترین سخن را نازل كرده است ،كتابى را كه (آیات آن) مشابه (یکدیگر) و دوتایى است ،از (شنيدن) آن
لرزه بر پوست (اندامهای) كسانى ميافتد كه از پروردگارشان ميترسند .سپس به ذكر خدا آرامش پوست و دلهای
خویش را باز مى یابند .اینست هدایت خدا كه بوسيلۀ آن هركرا بخواهد رهياب ميگرداند ،و كسى را كه خداوند
گمراه كند برای او هيچ رهنمایى نيست.

﴿ ﴾٢٤اَفمن ي َّت ِقي بِو ْج ِه ِه ُسوء ا ْلعذ ِ
اب ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ۛ وقِيل لِل َّظالِ ِمين ذُوقُوا ما كُن ُت ْم ت ْك ِس ُبون

پس آیا كسيکه در روز قيامت با ناگواری عذاب (مستقيماً) به روی خود برخورد ميکند (با كسى كه محفوظ است

برابر بوده مى تواند)؟ و به ستمگاران گفته ميشود( « :مزۀ) چيزی را كه كسب كرده اید بچشيد» .

اب ِم ْن ح ْي ُث لا يشْ ُع ُرون
﴿ ﴾٢٥ك َّذب الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم فاَتا ُه ُم ا ْلعذ ُ

كسانيکه پيش از ایشان بودند (نيز كالم حق را) تکذیب كردند ،و عذاب از جایى به ایشان رسيد كه احساس

نميکردند.

اب ا ْلا ِخر ِة اَكْب ُر ۛ ل ْو كانُوا ي ْعل ُمون
﴿ ﴾٢٦فاَذاق ُه ُم اللَّ ُه ا ْل ِخ ْزي فِي ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا ۛ ولعذ ُ

پس خداوند رسوایى را در زندگى دنيوی به ایشان چشاند ،و بيگمان عذاب آخرت بزرگتر است ،اگر ایشان

ميدانستند.

س فِي َٰهذا ا ْل ُق ْرا ِن ِمن ُك ِّل مثلٍ لَّعلَّ ُه ْم يتذ َّك ُرون
﴿ ﴾٢٧ولق ْد ضر ْبنا لِل َّنا ِ
بيگمان در این قرآن برای مردم هر مَثَلى را زدیم ،تا باشد كه پند گيرند.

﴿ ﴾٢٨قُ ْرانًا عر بِ ًّيا غ ْير ِذي ِعو ٍج لَّعلَّ ُه ْم يتَّقُون

قرآن عربى دور از هر (نارسایى و) كجى ،تا باشد كه پرهيزگار شوند.

﴿ ﴾٢٩ضرب اللَّ ُه مث ًلا َّر ُج ًلا فِي ِه شُ ركاءُ ُمتشا ِك ُسون ور ُج ًلا سل ًما لِّر ُج ٍل ه ْل ي ْستوِي ِان مث ًلا ۛا ْلح ْم ُد
لِلَّ ِه ۛ ب ْل اَكْث ُر ُه ْم لا ي ْعل ُمون
خداوندی مردی را كه به شریکان مختلفى متعلق است ،و مردی را كه تنها به یک نفر تسليم ميباشد ،مثال زده
(و پرسيده كه « ):آیا این دو بحيث مثال مساوی اند؟ » ستایش مر خدای راست ولى بيشتر ایشان نميدانند.

﴿ ﴾٣٠اِنَّك م ِّي ٌت و اِنَّ ُهم َّم ِّيتُون

براستى كه تو ميميری ،و به راستى كه ایشان (نيز) ميميرند.

﴿ ﴾٣١ثُ َّم اِنَّ ُك ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ِعند ربِّ ُك ْم تخْ ت ِص ُمون

و باز یقيناً در روز قيامت به حضور پروردگار خود دادخواهى ميکنيد.

============================================================

============================================================
الص ْد ِق ا ِ ْذ جاء ُه ۛ اَل ْيس فِي جهنَّم م ْث ًوى
﴿ ﴾٣٢فم ْن اَ ْظل ُم ِم َّمن كذب على اللَّ ِه وك َّذب بِ ِّ
لِّ ْلكافِرِين

پس كيست ستمکارتر از كسى كه بر خدا دروغ بربست و سخن صدق (یعنى قرآن مجيد) را ،چون به او رسيد،
تکذیب كرد؟ آیا در دوزخ جایى برای كافران نيست؟!

الص ْد ِق وصدَّق بِ ِه ۛ اُولَٰئِك ُه ُم ا ْل ُمتَّقُون
﴿ ﴾٣٣والَّ ِذي جاء بِ ِّ

آنکه سخن راست را آورد و (آنکه) او را تصدیق نمود ،هم ایشانند پرهيزگار.

﴿ ﴾٣٤ل ُهم َّما يشاءُون ِعند ربِّ ِه ْم ۛ َٰذلِك جزاءُ ا ْل ُم ْح ِسنِين

آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای ایشان مهياست .اینست پاداش نيکوكاران.

﴿ ﴾٣٥لِ ُيكفِّر اللَّ ُه ع ْن ُه ْم اَ ْسواَ الَّ ِذي ع ِملُوا وي ْجزِي ُه ْم اَ ْجر ُهم بِاَ ْحسنِ الَّ ِذي كانُوا ي ْعملُون

تا خداوند از ایشان بدترین اعمال شانرا بزداید ،و ایشانرا به بهترین اعماليکه انجام مى دادند پاداش دهد.

﴿ ﴾٣٦اَل ْيس اللَّ ُه بِك ٍ
اف ع ْبد ُه ۛ ويُخ ِّوفُونك بِالَّ ِذين ِمن ُدو نِ ِه ۛ ومن يُ ْضلِ ِل اللَّ ُه فما ل ُه ِم ْن ها ٍد
آیا خداوند به بندۀ خود بسنده نيست كه ترا به كسانى غير او مى ترسانند؟ و كسى را كه خداوند گمراه كند،

هيچ هدایت كننده ای ندارد.

﴿ ﴾٣٧ومن ي ْه ِد اللَّ ُه فما ل ُه ِمن ُّم ِض ٍّل ۛ اَل ْيس اللَّ ُه بِعزِي ٍز ِذي انتِقا ٍم

و كسى را كه خداوند رهياب سازد هيچ گمراه كننده ای ندارد .آیا خداوند صاحب قدرت منيع و انتقام گيرنده

نيست؟

السماو ِ
ات وا ْلا َ ْرض ليقُولُ َّن اللَّ ُه ۛ قُ ْل اَفراَ ْي ُتم َّما ت ْد ُعون ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه
﴿ ﴾٣٨ولئِن ساَ ْلت ُهم َّم ْن خلق َّ
ات ر ْحمتِ ِه ۛ قُ ْل
ات ُض ِّر ِه اَ ْو اَرادنِي بِر ْحم ٍة ه ْل ُه َّن ُم ْم ِسك ُ
ا ِ ْن اَرادنِي اللَّ ُه بِ ُض ٍّر ه ْل ُه َّن ك ِاشف ُ
ح ْسبِي اللَّ ُه ۛ عل ْي ِه يتو َّك ُل ا ْل ُمتو ِّكلُون

اگر از ایشان بپرسى چه كسى آسمانها و زمين را آفرید ،حتماً ميگویند "خدا" .بگو « :آیا دیدید اگر خدا بخواهد
به من زیانى برساند ،آنهایيکه جز خدا به ایشان نيایش ميکنيد ،این یا آنرا از من برطرف كرده ميتوانند؟ یا اگر به
من ارادۀ مرحمتى بفرماید ،آیا ایشان رحمت او را بازداشته مى توانند؟ » بگو « :خداوند برای من بسنده است .و
توكل كنندگان بر او توكل ميکنند» .

﴿ ﴾٣٩قُ ْل يا ق ْو ِم ا ْعملُوا عل َٰى مكانتِ ُك ْم اِنِّي ع ِام ٌل ۛ فس ْوف ت ْعل ُمون

بگو « :ای قوم من ،هرچه از دست شما مى آید بکنيد ،من (نيز به وظيفۀ خود) عمل ميکنم .بزودی درخواهيد

یافت! »

اب ُّم ِقي ٌم
اب ُيخْ زِي ِه وي ِح ُّل عل ْي ِه عذ ٌ
﴿ ﴾٤٠من ياْتِي ِه عذ ٌ

كيست كه برایش عذاب رسواكننده ميآید و او را عذاب دوامدار فرا ميگيرد؟

س بِا ْلح ِّق ۛ فمنِ ا ْهتدىَٰ فلِن ْف ِس ِه ۛ ومن ض َّل فاِنَّما ي ِض ُّل
﴿ ﴾٤١اِنَّا اَنز ْلنا عل ْيك ا ْل ِكتاب لِلنَّا ِ
عل ْيها ۛ وما اَنت عل ْي ِهم بِو ِكي ٍل

بيگمان ما كتاب را بر تو برای مردم به حق نازل كردیم .پس هر كسيکه رهياب شد ،به (نفع) خود او است .و هر

كسيکه گمراه شد ،به زیان خود او ميشود ،و تو ذمه دار ایشان نيستى.

﴿ ﴾٤٢اللَّ ُه يتوفَّى ا ْلا َنفُس ِحين م ْو تِها والَّتِي ل ْم ت ُم ْت فِي من ِامها ۛ ف ُي ْم ِس ُك الَّتِي قض َٰى عل ْيها
ا ْلم ْوت و ُي ْر ِس ُل ا ْلاُخْ رىَٰ اِل َٰى اَجلٍ ُّمس ًّمى ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ٍ
ات لِّق ْو ٍم يتف َّك ُرون

خداوند ارواح را هنگام مرگ ميگيرد ،و آنرا كه در خواب خویش بوده (و) نمرده است (نيز) .پس روح كسى را كه
مرگ را بر او حکم كرده (جدا از كالبد او) نگه ميدارد ،و روح آندیگر را (كه بر او حکم مرگ نشده به كالبد او) باز
ميفرستد تا زمان معينى .بيگمان در اینها برای مردم اندیشمند نشانه هایيست.

﴿ ﴾٤٣اَ ِم اتَّخ ُذوا ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه شُ فعاء ۛ قُ ْل اَول ْو كانُوا لا ي ْملِ ُكون ش ْي ًئا ولا ي ْع ِقلُون

آیا دیگران را جز خدا شفيع گرفته اند؟ بگو « :آیا اگر ایشان هيچ قدرتى نداشته باشند و (هيچ خيری را)

نفهمند؟! »

لسماو ِ
ض ۛ ثُ َّم اِل ْي ِه تُ ْرج ُعون
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٤٤قُل لِّلَّ ِه الشَّ فاع ُة ج ِمي ًعا ۛ لَّ ُه ُم ْل ُك ا َّ

بگو « :شفاعت به تمام و كمال از آن خدا است( .اكنون هم) پادشاهى آسمانها و زمين از آن اوست( ،و) سپس
(در آخرت نيز) بسوی او باز گردانيده ميشوید» .

وب الَّ ِذين لا يُ ْؤ ِم ُنون بِا ْلا ِخر ِة ۛ و اِذا ُذ ِكر الَّ ِذين ِمن ُدو نِ ِه
﴿ ﴾٤٥و اِذا ُذ ِكر اللَّ ُه و ْحد ُه اشْ ماَ َّز ْت قُلُ ُ
اِذا ُه ْم ي ْست ْب ِش ُرون

و چون خدا تنها ذكر كرده شود ،دلهای آنانيکه به آخرت ایمان نمى آرند مى رَمَد و هراسان ميشود( ،ولى) چون

دیگران جز او ذكر كرده شوند ،درین حال است كه (این نامسلمانان) شادمان ميشوند.

السماو ِ
ض عالِم ا ْلغ ْي ِب والشَّ هاد ِة اَنت ت ْح ُك ُم ب ْين ِعبا ِدك فِي ما
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٤٦قُ ِل اللَّ ُه َّم ف ِاطر َّ
كانُوا فِي ِه يخْ تلِفُون
بگو « :خداوندا ،ای آفرینندۀ آسمانها و زمين( ،و) داننده پنهان و آشکارا ،تویى كه ميان بندگان خود در آنچه
اختالف مى ورزیدند حکم ميکنى» .

ض ج ِمي ًعا و ِم ْثل ُه مع ُه لا ْفتد ْوا بِ ِه ِمن ُسو ِء ا ْلعذ ِ
اب ي ْوم
﴿ ﴾٤٧ول ْو اَ َّن لِلَّ ِذين ظل ُموا ما فِي ا ْلاَ ْر ِ
ا ْل ِقيام ِة ۛ وبدا ل ُهم ِّمن اللَّ ِه ما ل ْم ي ُكونُوا ي ْحت ِس ُبون

اگر واقعاً همه وسایليکه در روی زمين وجود دارد ،و (حتى) دوچند آن به دسترس ستمگاران قرار داده شود ،آنرا
برای (رفع) قسمتى از سختى عذاب روز قيامت فدیه ميدهند ،ولى بر ایشان (در اثر عذابى كه) از جانب خدا
(عاید ميشود) چنان حالتى بوجود مى آید كه هرگز گمان نميکردند.

ات ما كس ُبوا وحاق بِ ِهم َّما كانُوا بِ ِه ي ْست ْه ِزُُون
﴿ ﴾٤٨وبدا ل ُه ْم س ِّيئ ُ

درین حالت است كه بدی اعمالى كه مرتکب ميشدند به ایشان ظاهر ميشود ،و بر ایشان عذابى كه به آن تمسخر

ميکردند احاطه مينماید.

س ا ْل ِانسان ُض ٌّر دعانا ثُ َّم اِذا خ َّو ْلنا ُه نِ ْعم ًة ِّم َّنا قال اِنَّما اُو تِي ُت ُه عل َٰى ِع ْل ٍم ۛ ب ْل ِهي
﴿ ﴾٤٩ف ِاذا م َّ
فِ ْتن ٌة ول َٰ ِك َّن اَكْثر ُه ْم لا ي ْعل ُمون

چون به انسان سختى ميرسد ،ما را ميخواند .و باز چون او را نعمتى از جانب خود عطاء كنيم ،ميگوید « :بيگمان

از سبب دانشى (كه دارم) آنرا بدست آوردم( » .نخير) بلکه این آزمایشى است ولى اكثر ایشان نميدانند.

﴿ ﴾٥٠ق ْد قالها الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم فما اَ ْغن َٰى ع ْن ُهم َّما كانُوا ي ْك ِس ُبون

بيگمان كسانى كه پيش از ایشان بودند (نيز) چنين گفتند ،ولى اعمالى كه انجام ميدادند (عذاب را) از ایشان

دفع نکرد.

ات ما كس ُبوا وما ُهم
ات ما كس ُبوا ۛ والَّ ِذين ظل ُموا ِم ْن َٰه ُؤلا ِء س ُي ِصي ُب ُه ْم س ِّيئ ُ
﴿ ﴾٥١فاَصاب ُه ْم س ِّيئ ُ
بِ ُم ْع ِجزِين

و به جزای اعمال ناشایسته خویش رسيدند؛ ستمگاران  -این مشركان (نيز)  -جزای اعمال ناشایسته خویشرا مى
بينند ،و ایشان هرگز عاجز ساخته نمى توانند (یعنى تقدیر خدا را تغيير داده نميتوانند).

﴿ ﴾٥٢اَول ْم ي ْعل ُموا اَ َّن اللَّه ي ْب ُس ُط ال ِّر ْزق لِمن يشا ُء وي ْق ِد ُر ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ٍ
ات لِّق ْو ٍم يُ ْؤ ِم ُنون

آیا ندانستند كه خداوند روزی را به هركه بخواهد فراخ ميکند یا تنگ ميسازد؟ بيگمان در این برای كسانى كه
ایمان دارند نشانه هایى است.

﴿ ﴾٥٣قُ ْل يا ِعبا ِدي الَّ ِذين اَ ْسرفُوا عل َٰى اَنف ُِس ِه ْم لا ت ْقن ُطوا ِمن َّر ْحم ِة اللَّ ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه ي ْغ ِف ُر ال ُّذنُوب
ج ِمي ًعا ۛ اِنَّ ُه ُهو ا ْلغفُو ُر ال َّر ِحي ُم

بگو « :ای بندگان من ،كه بر خود ستم كرده اید ،از رحمت خدا نااميد نشوید! بيگمان خداوند همه گناهان را مى
آمرزد .بيگمان هم او است آمرزگار (و) مهربان» .

اب ثُ َّم لا تُنص ُرون
﴿ ﴾٥٤واَنِي ُبوا اِل َٰى ربِّ ُك ْم واَ ْسلِ ُموا ل ُه ِمن ق ْب ِل اَن ياْتِي ُك ُم ا ْلعذ ُ

و به پروردگار خویش رجوع كنيد ،و به او تسليم شوید ،پيش از اینکه عذاب به سراغ شما بياید ،و باز یاری داده

نشوید.

اب بغْت ًة واَن ُت ْم لا تشْ ُع ُرون
﴿ ﴾٥٥واتَّبِ ُعوا اَ ْحسن ما اُنزِل اِل ْي ُكم ِّمن َّربِّ ُكم ِّمن ق ْب ِل اَن ياْتِي ُك ُم ا ْلعذ ُ

و (این) بهترین سخنى را كه از نزد پروردگار شما به شما نازل شده پيروی كنيد ،پيش از اینکه به شما ناگهان

عذاب بياید و شما آگاه نباشيد.

الس ِ
طت فِي ج ِ
اخرِين
نب اللَّ ِه و اِن ك ُ
س يا ح ْسرتا عل َٰى ما ف َّر ُ
ُنت ل ِمن َّ
﴿ ﴾٥٦اَن تقُول ن ْف ٌ

(پيش از آنکه) كسى بگوید « :ای وای بر من ،كه در حق خدا كوتاهى كردم .و بيگمان من از تمسخر كنندگان

بودم» .

نت ِمن ا ْل ُم َّت ِقين
﴿ ﴾٥٧اَ ْو تقُول ل ْو اَ َّن اللَّه هدانِي ل ُك ُ

یا بگوید « :اگر خدا مرا هدایت ميکرد ،یقيناً از پرهيزگاران ميبودم» .

﴿ ﴾٥٨اَ ْو تقُول ِحين ترى ا ْلعذاب ل ْو اَ َّن لِي ك َّر ًة فاَكُون ِمن ا ْل ُم ْح ِسنِين

یا هنگاميکه عذاب را مى بيند بگوید « :ای كاش به من باز گشتى (ميسر) ميبود تا از نيکوكاران ميشدم» .

﴿ ﴾٥٩بل َٰى ق ْد جاءتْك اياتِي فك َّذ ْبت بِها و ْاست ْكب ْرت وكُنت ِمن ا ْلكافِرِين

(جواب این خواهد بود « ):آری ،آیات من به تو آمد ،و آنها را تکذیب كردی ،و تکبر ورزیدی و از كافران بودی» .

﴿ ﴾٦٠وي ْوم ا ْل ِقيام ِة ترى الَّ ِذين كذبُوا على اللَّ ِه ُو ُجو ُه ُهم ُّم ْسو َّد ٌة ۛ اَل ْيس فِي جه َّنم م ْث ًوى
لِّ ْل ُمتك ِّبرِين

در روز قيامت آنانى را كه بر خدا دروغ بستند ،ميبينى كه روهای شان سياه است .آیا برای متکبران در دوزخ

جایى نيست؟

السوءُ ولا ُه ْم ي ْحزنُون
﴿ ﴾٦١و ُين ِّجي اللَّ ُه الَّ ِذين اتَّق ْوا بِمفاز تِ ِه ْم لا يم ُّس ُه ُم ُّ

و خدا پرهيزگاران را با كاميابى ایشان نجات ميدهد .به ایشان بدی نميرسد ،و نه (هم) ایشان اندوهگين ميشوند.

﴿ ﴾٦٢اللَّ ُه خالِ ُق ُك ِّل ش ْي ٍء ۛ و ُهو عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء و ِكي ٌل
خداوند آفرینندۀ هر چيز و سرپرست همه چيزهاست.

ض ۛ والَّ ِذين كف ُروا بِاي ِ
السماو ِ
ات اللَّ ِه اُولَٰئِك ُه ُم ا ْلخ ِاس ُرون
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٦٣لَّ ُه مقالِي ُد َّ

كليدهای (خزانه های) آسمان ها و زمين از آن اوست ،و آنانى كه آیات خدا را تکذیب كردند هم ایشان اند

زیانکار.

﴿ ﴾٦٤قُ ْل اَفغ ْير اللَّ ِه تاْ ُم ُرونِّي اَ ْع ُب ُد اَيُّها ا ْلجا ِهلُون

بگو « :ای جاهالن ،آیا به من دستور ميدهيد كه جز خدا را پرستش كنم؟ »

﴿ ﴾٦٥ولق ْد اُ ِ
وحي اِل ْيك و اِلى الَّ ِذين ِمن ق ْبلِك لئِ ْن اَشْ ركْت لي ْحبط َّن عملُك ولت ُكون َّن ِمن
ا ْلخ ِاسرِين

بيگمان به تو و به پيشينيان تو وحى شده بود كه اگر شرک آوری واقعاً عمل تو حبطه ميشود ،و بيگمان از
زیانکاران ميشوی.

﴿ ﴾٦٦ب ِل اللَّه فا ْع ُب ْد وكُن ِّمن الشَّ ا ِكرِين

بلکه خدا را پرستش كن ،و در زمرۀ شکرگزاران باش.

ات
ات م ْط ِويَّ ٌ
السماو ُ
ض ج ِمي ًعا ق ْبض ُت ُه ي ْوم ا ْل ِقيام ِة و َّ
﴿ ﴾٦٧وما قد ُروا اللَّه ح َّق ق ْدرِ ِه وا ْلاَ ْر ُ
بِي ِمينِ ِه ۛ ُس ْبحان ُه وتعال َٰى ع َّما يُشْ ِركُون

(مشركان) قدر خدا را طوریکه شایستۀ اوست ندانستند( ،در حاليکه) در روز قيامت همۀ زمين در قبضۀ اوست ،و

آسمانها در ید راست (بال كيف) او پيچيده ميباشد .او پاک و برتر است از چيزهایى كه با او شریک مى آورند.

السماو ِ
ض اِلَّا من شاء اللَّ ُه ۛ ثُ َّم نُ ِفخ فِي ِه
ات ومن فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٦٨ونُ ِفخ فِي ُّ
الصورِ فص ِعق من فِي َّ
اُخْ رىَٰ ف ِاذا ُه ْم قِيا ٌم ين ُظ ُرون
و (هنگاميکه) در صور دميده ميشود( ،از صدای آن) همه كسانيکه در آسمانها و در زمين اند بيهوش شوند ،مگر

كسانيکه خدا بخواهد .سپس بار دیگر در صور دميده ميشود ،و در آنوقت است كه همه مردم ایستاده ميشوند ،و
در انتظار بسر ميبرند.

اب و ِجيء بِالنَّبِ ِّيين والشُّ هدا ِء وق ُِضي ب ْين ُهم بِا ْلح ِّق
ض بِ ُنورِ ربِّها و ُو ِضع ا ْل ِكت ُ
﴿ ﴾٦٩واَشْ رق ِت ا ْلاَ ْر ُ
و ُه ْم لا ُي ْظل ُمون

زمين به نور پروردگار آن روشن ،و كتاب (یعنى نامۀ اعمال) نهاده ميشود ،و پيامبران و گواهان آورده ميشوند ،و

در ميان شان به حق فيصله ميشود ،و به ایشان ستمى نميشود.

س َّما ع ِمل ْت و ُهو اَ ْعل ُم بِما ي ْفعلُون
﴿ ﴾٧٠و ُوفِّي ْت ُك ُّل ن ْف ٍ

و برای هر كس آنچه انجام داده است پوره داده ميشود .و خدا به آنچه ایشان ميکنند داناتر است.

﴿ ﴾٧١و ِسيق الَّ ِذين كف ُروا اِل َٰى جهنَّم ُزم ًرا ۛ حتَّ َٰى اِذا جاءُوها فُتِح ْت اَ ْبوا ُبها وقال ل ُه ْم خزن ُتها اَل ْم
ياْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِّمن ُك ْم ي ْت ُلون عل ْي ُك ْم اي ِ
ات ربِّ ُك ْم و ُين ِذ ُرون ُك ْم لِقاء ي ْو ِم ُك ْم َٰهذا ۛ قالُوا بل َٰى ول َٰ ِك ْن
حق َّْت كلِم ُة ا ْلعذ ِ
اب على ا ْلكافِرِين

كافران گروه گروه بسوی دوزخ رانده ميشوند .چون به آن برسند ،دروازه هایش باز ميشود ،و نگهبانانِ آن به

ایشان مى گویند « :آیا برای شما از ميان خود شما پيامبرانى نيامده بودند كه برای شما آیات پروردگار شما را

ميخواندند و شما را از روبرو شدن به این روز برحذر مى گردانيدند؟ » ميگویند « :آری ،ولى حکم عذاب بر
كافران متحقق گردید» .

﴿ ﴾٧٢قِيل ا ْد ُخلُوا اَ ْبواب جهنَّم خال ِ ِدين فِيها ۛ فبِ ْئس م ْثوى ا ْل ُمتك ِّبرِين

(به ایشان) گفته مى شود « :به درهای دوزخ درآیيد ،در آن برای هميشه (باقى ميمانيد) .و چه بد است اقامتگاه
متکبران؟! »

﴿ ﴾٧٣و ِسيق الَّ ِذين اتَّق ْوا ربَّ ُه ْم اِلى ا ْلجنَّ ِة ُزم ًرا ۛ حتَّ َٰى اِذا جا ُءوها وفُتِح ْت اَ ْبوا ُبها وقال ل ُه ْم
خزن ُتها سلا ٌم عل ْي ُك ْم ِط ْب ُت ْم فا ْد ُخلُوها خالِ ِدين

و كسانيکه از پروردگار خویش ترسيدند ،گروه گروه به بهشت برده ميشوند ،تا اینکه به آنجا ميرسند ،و دروازه

های آن باز ميشود ،و نگهبانان آن به ایشان ميگویند « :سالم بر شما ،شادان باشيد ،به آن جاودانه درآیيد» .

﴿ ﴾٧٤وقالُوا ا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي صدقنا و ْعد ُه واَ ْورثنا ا ْلاَ ْرض نتب َّواُ ِمن ا ْلجنَّ ِة ح ْي ُث نشاءُ ۛ فنِ ْعم اَ ْج ُر
ا ْلع ِاملِين
و ميگویند « :ستایش خدای را كه وعدۀ خود را برای ما بجا كرد .و ما را وارث زمين (یعنى بهشت) ساخت ،كه
در بهشت به هرجا كه بخواهيم جایگزین ميشویم .و چه خوب است مزد نيکوكاران؟! »

ش يُسبِّ ُحون بِح ْم ِد ربِّ ِه ْم ۛ وق ُِضي ب ْين ُهم بِا ْلح ِّق وقِيل
﴿ ﴾٧٥وترى ا ْلملاُِكة حافِّين ِم ْن ح ْو ِل ا ْلع ْر ِ
ا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه ر ِّب ا ْلعال ِمين
و فرشتگان را مى بينى كه بر گرد عرش (الهى) حلقه زده اند ،به تسبح و ستایش پروردگار خویش (مشغول اند).

و در ميان مردم به حق حکم ميشود ،و گفته ميشود « :ستایش مر خدایى را كه پروردگار عالميان است» .
==================================================================

( )۴۰سوره غافز:
این سوره مکى و دارای ( )۸۵آیه است و غافر به معنى آمرزنده ميباشد و به سبب افتتاح با آیه (غَافِرِ الذَّنبِ
وَقَاِبلِ التَّ ْوبِ) به این نام یاد شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١حم
ح.م.

﴿ ﴾٢تنزِي ُل ا ْل ِكت ِ
اب ِمن اللَّ ِه ا ْلعزِي ِز ا ْلعلِي ِم

فرو فرستادن این كتاب از جانب خداوند صاحب قدرت منيع (و) دانا است.

نب وقابِ ِل التَّ ْو ِب ش ِدي ِد ا ْل ِعق ِ
﴿ ﴾٣غافِ ِر ال َّذ ِ
اب ِذي ال َّط ْو ِل ۛ لا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو ۛ اِل ْي ِه ا ْلم ِصي ُر

كه آمرزندۀ گناه ،پذیرندۀ توبه ،سخت عذاب كننده ،صاحب (فضل و) توانایى است ،جز او معبودی نيست ،بسوی

اوست بازگشت.

﴿ ﴾٤ما يُجا ِدلُ فِي اي ِ
ات اللَّ ِه اِلَّا الَّ ِذين كف ُروا فلا ي ْغ ُر ْرك تقلُّ ُب ُه ْم فِي ا ْلبِلا ِد

در آیات خدا جز كافران هيچ كسى مجادله نميکند ،پس آمد و شد (یعنى قدرت نمایى) ایشان در شهرها ترا

فریب ندهد.

اب ِمن ب ْع ِد ِه ْم ۛ وه َّم ْت ُك ُّل اُ َّم ٍة بِر ُسولِ ِه ْم لِياْ ُخ ُذو ُه ۛوجادلُوا
﴿ ﴾٥ك َّذب ْت ق ْبل ُه ْم ق ْو ُم نُ ٍ
وح وا ْلاَ ْحز ُ
بِا ْلب ِاط ِل لِ ُيد ِْح ُضوا بِ ِه ا ْلح َّق فاَخ ْذتُ ُه ْم ۛ فك ْيف كان ِعق ِ
اب
پيش از ایشان قوم نوح و بعد از آن گروهها(ی دیگر حق را) تکذیب كردند .هر امتى آهنگ آن نمود كه پيامبر

خویش را گرفتار سازد .اینان در (راه) باطل (خویش) به مجادله پرداختند ،تا به وسيله آن حق را از پای درآرند.
پس ایشانرا گرفتار ساختيم( .ببين كه) عذاب الهى چگونه بود؟!

َٰ
اب النَّارِ
﴿ ﴾٦وكذلِك حق َّْت كلِم ُت ربِّك على الَّ ِذين كف ُروا اَنَّ ُه ْم اَ ْصح ُ

به این ترتيب حکم پروردگار تو بر كافران محقق گردید ،كه ایشان واقعاً اهل دوزخند.

﴿ ﴾٧الَّ ِذين ي ْح ِملُون ا ْلع ْرش وم ْن ح ْول ُه ُيس ِّب ُحون بِح ْم ِد ربِّ ِه ْم ويُ ْؤ ِم ُنون بِ ِه وي ْست ْغ ِف ُرون لِلَّ ِذين ام ُنوا
ربَّنا و ِس ْعت ُك َّل ش ْي ٍء َّر ْحم ًة و ِع ْل ًما فا ْغ ِف ْر لِلَّ ِذين تابُوا واتَّب ُعوا سبِيلك وقِ ِه ْم عذاب ا ْلج ِحي ِم

فرشتگان حامل عرش و پيرامون آن خوبى پروردگار خویشرا ستایش ميکنند ،به او ایمان دارند ،و برای مؤمنان

آمرزش ميخواهند( .و ميگویند « ):بار خدایا ،به رحمت و علم خویش همه چيزها را فرا گرفتى ،پس توبه كاران و
پيروان راه خویشرا بيامرز ،و آنها را از عذاب دوزخ وارهان» .

﴿ ﴾٨ربَّنا واَ ْد ِخ ْل ُه ْم جنَّ ِ
ات عد ٍْن الَّتِي وعدتَّ ُه ْم ومن صلح ِم ْن اباُِ ِه ْم واَ ْزو ِاج ِه ْم و ُذ ِّريَّاتِ ِه ْم ۛاِنَّك
اَنت ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم
پروردگارا ،آنها را به بهشت های جاودانه ای درآر كه به ایشان وعده دادی ،و هر كسى را از پدران ،همسران و
فرزندان شان كه صالح باشد نيز .حقا كه تو صاحب قدرت منيع (و) باحکمتى.

الس ِّيئ ِ
الس ِّيئ ِ
ات ي ْومئِ ٍذ فق ْد ر ِح ْمت ُه ۛ و َٰذلِك ُهو ا ْلف ْو ُز ا ْلع ِظي ُم
ات ۛ ومن تقِ َّ
﴿ ﴾٩وقِ ِه ُم َّ

و ایشان را از بدی ها نگه دار ،و هركه را در آن روز از بدی ها نگهداری ،واقعاً بر او رحم كردی .و اینست كاميابى

بزرگ!

﴿ ﴾١٠ا ِ َّن الَّ ِذين كف ُروا ُيناد ْون لم ْق ُت اللَّ ِه اَكْب ُر ِمن َّم ْقتِ ُك ْم اَنفُس ُك ْم ا ِ ْذ تُدْع ْون اِلى ا ْل ِايم ِان
فت ْك ُف ُرون

به كافران ندا ميشود « :واقعاً خشم خداوند از خشم شما (بندگان) بر شما بزرگتر است .زیرا كه به ایمان فرا
خوانده ميشدید ،ولى از آن انکار ميکردید» .

وج ِّمن سبِيلٍ
﴿ ﴾١١قالُوا ربَّنا اَمتَّنا ا ْثنت ْينِ واَ ْحي ْيتنا ا ْثنت ْينِ فا ْعتر ْفنا بِ ُذنُو بِنا فه ْل اِل َٰى ُخ ُر ٍ

ميگویند « :پروردگارا ،دو بار ما را ميراندی ،و دو بار ما را زنده كردی ،به گناهان خود اعتراف كردیم .پس آیا
برای بيرون شدن (از دوزخ) راهى هست؟ »

﴿َٰ ﴾١٢ذلِ ُكم بِاَنَّ ُه اِذا ُد ِعي اللَّ ُه و ْحد ُه كف ْرتُ ْم ۛ و اِن يُشْ ر ْك بِ ِه تُ ْؤ ِم ُنوا ۛ فا ْل ُح ْك ُم لِلَّ ِه ا ْلعلِ ِّي ا ْلكبِي ِر

(به ایشان گفته ميشود « :اكنون راهى برای بيرون شدن ندارید ») این از سببى است كه چون خدا به یگانگى یاد
ميشد ،انکار مى كردید ،و چون به او شرک آورده ميشد باور داشتيد .اكنون داوری از آن خداوند بلند مرتبه (و)

بزرگ است.

يب
﴿ُ ﴾١٣هو الَّ ِذي يُرِي ُك ْم اياتِ ِه ويُن ِّزلُ ل ُكم ِّمن َّ
السما ِء رِ ْزقًا ۛ وما يتذ َّك ُر ا ِ َّلا من يُنِ ُ

اوست كه برای شما نشانه های خود را ارائه ميکند ،و برای شما از آسمان روزی ميفرستد ،و پند نميگيرد مگر

كسيکه (به خدا) رو مى آورد.

﴿ ﴾١٤فا ْد ُعوا اللَّه ُمخْ لِ ِصين ل ُه الدِّين ول ْو كرِه ا ْلكافِ ُرون

پس خدا را به اخالص (و صميمانه) نيایش كنيد ،اگرچه كافران ناخشنود شوند.

﴿ ﴾١٥رفِي ُع الدَّرج ِ
ش ُي ْل ِقي ال ُّروح ِم ْن اَ ْم ِر ِه عل َٰى من يشاءُ ِم ْن ِعبا ِد ِه لِ ُين ِذر ي ْوم التَّلا ِق
ات ذُو ا ْلع ْر ِ

او است رفعت بخشندۀ درجات (و واالمرتبه) صاحب عرش .وحى را بر هركه از بندگان خود كه بخواهد به فرمان

خویش نازل ميکند ،تا (مردم را) از روبرو شدن همگانى بيم دهد.

﴿ ﴾١٦ي ْوم ُهم بارِ ُزون ۛ لا يخْ ف َٰى على اللَّ ِه ِم ْن ُه ْم ش ْيءٌ ۛ لِّمنِ ا ْل ُم ْل ُك ا ْلي ْوم ۛ لِلَّ ِه ا ْلو ِاح ِد ا ْلق َّهارِ
روزیکه مردم (بگونۀ چشمگير) نمودار ميشوند ،و بر خداوند هيچ چيزشان پوشيده نميباشد( .خداوند ميگوید« ):

امروز پادشاهى از آن كيست؟ » (خدا ميگوید « ):از آن خدا ،یکتای بسيار غالب» .

س بِما كسب ْت ۛ لا ظُ ْلم ا ْلي ْوم ۛ ا ِ َّن اللَّه سرِي ُع ا ْل ِحس ِ
اب
﴿ ﴾١٧ا ْلي ْوم تُ ْجزىَٰ ُك ُّل ن ْف ٍ

امروز هر كس در برابر كاری كه انجام داده جزا داده ميشود ،امروز هيچ ستمى نيست .حقا كه خدا در حساب

گرفتن سریع است.

وب لدى ا ْلحن ِ
اج ِر ك ِاظ ِمين ۛ ما لِل َّظالِ ِمين ِم ْن ح ِمي ٍم ولا ش ِف ٍيع
﴿ ﴾١٨واَن ِذ ْر ُه ْم ي ْوم ا ْلازِف ِة ا ِ ِذ ا ْل ُقلُ ُ
يُطا ُع

ایشانرا از روز قيامت بترسان ،آنگاه كه از غصۀ بسيار دلها به گلوگاه (جان به لب) برسد ،و برای ستمگاران

غمخواری نيست ،و نه هم شفاعتگری كه سخن او پذیرفته شود.

الصدُو ُر
﴿ ﴾١٩ي ْعل ُم خاُِنة ا ْلا َ ْع ُينِ وما تُخْ ِفي ُّ

خداوند خيانت چشمها و آنچه را سينه ها پنهان ميکنند ميداند.

الس ِمي ُع
﴿ ﴾٢٠واللَّ ُه ي ْق ِضي بِا ْلح ِّق ۛ والَّ ِذين ي ْد ُعون ِمن ُدو ن ِ ِه لا ي ْق ُضون بِش ْي ٍء ۛ ا ِ َّن اللَّه ُهو َّ
ا ْلب ِصي ُر

و خداوند به حق حکم ميکند ،و كسانيکه ایشان به آنها جز خدا نيایش ميکنند هيچ فيصله ای را كرده نميتوانند.

حقا كه خداوند ،هم او شنوا (و) بيناست.

ض فين ُظ ُروا ك ْيف كان عاقِب ُة الَّ ِذين كانُوا ِمن ق ْبلِ ِه ْم ۛ كانُوا ُه ْم اَش َّد
﴿ ﴾٢١اَول ْم ي ِسي ُروا فِي ا ْلاَ ْر ِ
ض فاَخذ ُه ُم اللَّ ُه بِ ُذنُو بِ ِه ْم وما كان ل ُهم ِّمن اللَّ ِه ِمن و ٍ
اق
ِم ْن ُه ْم قُ َّو ًة واثا ًرا فِي ا ْلا َ ْر ِ

آیا ایشان در زمين سفر نکرده اند تا ببينند كه عاقبت كسانيکه پيش از آنها بودند چه شد؟ ایشان (هم) در قدرت

و (هم) در آثار(یکه) در زمين (از خود بجا گذاشتند) برتر بودند .ولى خداوند ایشانرا به گناهان شان گرفت ،و در
برابر (عذاب) خداوند برای شان هيچ نگهدارنده ای نبود.

﴿َٰ ﴾٢٢ذلِك بِاَنَّ ُه ْم كانت تَّاْتِي ِه ْم ُر ُسلُ ُهم بِا ْلب ِّين ِ
ات فكف ُروا فاَخذ ُه ُم اللَّ ُه ۛ اِنَّ ُه قو ٌِّي ش ِدي ُد ا ْل ِعق ِ
اب
این بخاطر آن بود كه برای ایشان پيامبران شان با آیات روشن آمدند ،اما ایشان انکار ورزیدند .پس خدا ایشانرا

مؤاخذه كرد .بيگمان كه او نيرومند (و) سخت عذاب كننده است.

﴿ ﴾٢٣ولق ْد اَ ْرس ْلنا ُموس َٰى بِاياتِنا و ُس ْلط ٍان ُّمبِينٍ

بيگمان موسى را با معجزه های خود و حجتى آشکارا فرستادیم.

﴿ ﴾٢٤اِل َٰى فِ ْرع ْون وهامان وقا ُرون فقالُوا س ِ
اب
اح ٌر ك َّذ ٌ

به سوی فرعون ،هامان و قارون ،ولى ایشان گفتند كه وی جادوگری دروغگو است.

﴿ ﴾٢٥فل َّما جاء ُهم بِا ْلح ِّق ِم ْن ِعن ِدنا قالُوا ا ْق ُتلُوا اَ ْبناء الَّ ِذين ام ُنوا مع ُه و ْاست ْح ُيوا نِساء ُه ْم ۛ وما
ك ْي ُد ا ْلكافِرِين اِلَّا فِي ضل ٍ
ال

هنگاميکه او از نزد ما با (دین حق) بسوی ایشان رفت ،گفتند « :پسران آنانى را كه به او ایمان مى اوردند بکشيد،

و دختران (شانرا) زنده نگهدارید » .ولى دسيسۀ كافران جز در گمراهى (شان اثربخش) نيست.

اف اَن ُيبدِّل ِدين ُك ْم اَ ْو اَن يُ ْظ ِهر فِي
﴿ ﴾٢٦وقال فِ ْرع ْو ُن ذ ُرو نِي اَ ْق ُت ْل ُموس َٰى و ْلي ْد ُع ربَّ ُه ۛ اِنِّي اَخ ُ
ض ا ْلفساد
ا ْلا َ ْر ِ

فرعون گفت « :مرا بگذارید تا موسى را بکشم ،و بگذارید (برای نجات خویش) پروردگارش را بخواند .ميترسم
مبادا دین شما را تغيير دهد یا در زمين فساد برپا كند» .

﴿ ﴾٢٧وقال ُموس َٰى اِنِّي ُع ْذ ُت بِربِّي وربِّ ُكم ِّمن ُك ِّل ُمتك ِّب ٍر لَّا يُ ْؤ ِم ُن بِي ْو ِم ا ْل ِحس ِ
اب

موسى گفت « :من به پروردگار خود و پروردگار شما ،از هر متکبری كه به روز حساب ایمان نمى آورد ،پناه
ميبرم» .

﴿ ﴾٢٨وقال ر ُج ٌل ُّم ْؤ ِم ٌن ِّم ْن ا ِل فِ ْرع ْون ي ْك ُت ُم اِيمان ُه اَت ْق ُتلُون ر ُج ًلا اَن يقُول ربِّي اللَّ ُه وق ْد جاءكُم
بِا ْلب ِّين ِ
ض الَّ ِذي
ات ِمن َّربِّ ُك ْم ۛ و اِن ي ُك كا ِذ ًبا فعل ْي ِه ك ِذبُ ُه ۛ و اِن ي ُك صا ِدقًا يُ ِص ْب ُكم ب ْع ُ
اب
ي ِع ُد ُك ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه لا ي ْه ِدي م ْن ُهو ُم ْسر ٌِف ك َّذ ٌ

مرد مؤمنى از اهل فرعون كه ایمان خود را پنهان ميداشت ،گفت « :آیا مردی را ميکشيد كه ميگوید "پروردگار

من خداوند (یکتا) است"؟ حاالنکه او واقعاً به شما معجزه های روشنى را از جانب پروردگار شما آورده است .اگر
دروغگو ميباشد( ،گناه) دروغگویيش بدوش خود اوست ،و اگر راستگو باشد بعضى از عذاب هایى كه وعده ميدهد
به شما عاید خواهد شد .بيگمان خداوند هيچ ستمکار كذابى را رهياب نميسازد» .

س اللَّ ِه اِن جاءنا ۛ قال
نص ُرنا ِمن باْ ِ
﴿ ﴾٢٩يا ق ْو ِم ل ُك ُم ا ْل ُم ْل ُك ا ْلي ْوم ظا ِهرِين فِي ا ْلاَ ْر ِ
ض فمن ي ُ
فِ ْرع ْو ُن ما اُرِي ُك ْم ا ِ َّلا ما اَرىَٰ وما اَ ْه ِدي ُك ْم اِلَّا سبِيل ال َّرشا ِد

« ای قوم من ،امروز پادشاهى از آن شماست ،و بر این سرزمين مسلط هستيد .اگر عذاب خدا ما را فرا گيرد ،پس
كيست كه ما را از آن نجات دهد؟ » فرعون گفت « :من جز چيزی را كه به آن باور دارم به شما ارائه نميکنم ،و
شما را جز به راه راست رهبری نميکنم» .

اف عل ْي ُكم ِّم ْثل ي ْو ِم ا ْلاَ ْحز ِ
اب
﴿ ﴾٣٠وقال الَّ ِذي امن يا ق ْو ِم اِنِّي اَخ ُ

آن مرد مؤمن گفت « :ای قوم من ،بيگمان بر شما از مانند روز(یکه) بر (سر) احزاب (آمد) ميترسم» .

وح وعا ٍد وث ُمود والَّ ِذين ِمن ب ْع ِد ِه ْم ۛ وما اللَّ ُه ُيرِي ُد ظُ ْل ًما لِّ ْل ِعبا ِد
﴿ِ ﴾٣١م ْثل داْ ِب ق ْو ِم نُ ٍ

مانند سرنوشت قوم نوح ،عاد ،ثمود و كسانيکه بعد از ایشان بودند ،و خداوند بر بندگان خود ارادۀ هيچ ستمى

ندارد.

اف عل ْي ُك ْم ي ْوم ال َّتنا ِد
﴿ ﴾٣٢ويا ق ْو ِم اِنِّي اَخ ُ
ای قوم من ،بر شما از روز پراگندگى ميترسم.

﴿ ﴾٣٣ي ْوم تُولُّون ُم ْدبِرِين ما ل ُكم ِّمن اللَّ ِه ِم ْن ع ِ
اص ٍم ۛ ومن ُي ْضلِ ِل اللَّ ُه فما ل ُه ِم ْن ها ٍد

روزی كه رو ميگردانيد و فرار ميکنيد ،و برای شما از (عذاب) خداوند هيچ نگهدارنده ای نيست .و كسى را كه

خداوند گمراه سازد ،برای او هيچ رهيابى نيست.

وس ُف ِمن ق ْب ُل بِا ْلب ِّين ِ
ات فما زِ ْل ُت ْم فِي ش ٍّك ِّم َّما جاءكُم بِ ِه ۛ حتَّ َٰى اِذا هلك
﴿ ﴾٣٤ولق ْد جاء ُك ْم يُ ُ
َٰ
اب
قُ ْل ُت ْم لن ي ْبعث اللَّ ُه ِمن ب ْع ِد ِه ر ُسو ًلا ۛ كذلِك ُي ِض ُّل اللَّ ُه م ْن ُهو ُم ْسر ٌِف ُّم ْرت ٌ

و بيگمان یوسف پيش ازین با معجزه هایى بسوی شما آمد ،ولى همواره در مورد آنچه او برای شما آورده بود در

شک بودید ،تا آنگاه كه وفات یافت ،گفتيد « :هرگز خداوند بعد از او پيامبری نمى فرستد » .بدینگونه خدا هر
بىباک شکاكى را گمراه ميکند.

﴿ ﴾٣٥الَّ ِذين يُجا ِدلُون فِي اي ِ
ات اللَّ ِه بِغ ْي ِر ُس ْلط ٍان اَتا ُه ْم ۛ ك ُبر م ْق ًتا ِعند اللَّ ِه و ِعند الَّ ِذين
ام ُنوا ۛك َٰذلِك ي ْطب ُع اللَّ ُه عل َٰى ُك ِّل ق ْل ِب ُمتك ِّب ٍر ج َّبارٍ

كسانى را كه در آیات خدا ،كه به آنها آمده است ،بدون هيچ دليلى جدال ميورزند( ،و این كار) شدیداً خشم خدا

و خشم مؤمنان را مى انگيزد .بدین گونه خداوند بر هر دل متکبر و سركشى مهر مينهد.

﴿ ﴾٣٦وقال فِ ْرع ْو ُن يا هاما ُن ا ْبنِ لِي ص ْر ًحا لَّعلِّي اَ ْبلُ ُغ ا ْلاَ ْسباب

فرعون گفت « :ای هامان ،برای من قصری (یعنى بنای مرتفعى) بساز تا مگر به وسایلى دست یابم» .

َٰ
َٰ
السماو ِ
﴿ ﴾٣٧اَ ْسباب َّ
ات فاَطَّلِع اِل َٰى ا ِل ِه ُموس َٰى و اِنِّي لاَظُنُّ ُه كا ِذ ًبا ۛ وكذلِك ُزيِّن لِ ِف ْرع ْون ُسوءُ
السبِي ِل ۛ وما ك ْي ُد فِ ْرع ْون اِلَّا فِي تب ٍ
اب
عملِ ِه و ُص َّد عنِ َّ
وسایل (باال شدن به) آسمان ها را ،تا بسوی خدای موسى باال روم .و یقيناً من او را دروغگو ميپندارم » .این

چنين به فرعون عمل زشت او خوشآیند جلوه داده شده ،و از راه (حق) باز داشته شد ،و دسيسۀ فرعون چيزی
جز زیان نبود.

﴿ ﴾٣٨وقال الَّ ِذي امن يا ق ْو ِم اتَّبِ ُع ِ
ون اَ ْه ِد ُك ْم سبِيل ال َّرشا ِد

مرد مؤمن گفت « :ای قوم من ،مرا پيروی كنيد ،تا شما را براه راست برسانم» .

﴿ ﴾٣٩يا ق ْو ِم اِنَّما َٰه ِذ ِه ا ْلحيا ُة ال ُّدنْيا متا ٌع و ا ِ َّن ا ْلا ِخرة ِهي دا ُر ا ْلقرارِ

ای قوم من ،زندگى این دنيا متاعى (بس ناچيز) است ،و بى گمان آخرت ،همان است سرای جاودان.

﴿ ﴾٤٠م ْن ع ِمل س ِّيئ ًة فلا يُ ْجزىَٰ اِلَّا ِم ْثلها ۛ وم ْن ع ِمل صال ِ ًحا ِّمن ذك ٍر اَ ْو اُنث َٰى و ُهو ُم ْؤ ِم ٌن
فاُولَٰئِك يد ُْخلُون ا ْلجنَّة يُ ْرزقُون فِيها بِغ ْي ِر ِحس ٍ
اب

كسيکه بدی كند ،جزا داده نميشود مگر مثل آن ،و كسيکه خوبى ميکند ،خواه مرد باشد یا زن و مسلمان هم
باشد ،چنين مردمى به بهشت داخل ميشوند ،در آنجا به ایشان روزی بى حساب داده ميشود.

﴿ ﴾٤١ويا ق ْو ِم ما لِي اَ ْد ُعو ُك ْم اِلى النَّجا ِة وت ْد ُعوننِي اِلى النَّارِ

ای قوم من ،مرا چه شده است كه شما را بسوی نجات فرا ميخوانم و شما مرا بسوی آتش ميخوانيد؟

﴿ ﴾٤٢ت ْد ُعوننِي لِاَ ْكفُر بِاللَّ ِه واُشْ رِك بِ ِه ما ل ْيس لِي بِ ِه ِع ْل ٌم واَنا اَ ْد ُعو ُك ْم اِلى ا ْلعزِي ِز ا ْلغفَّارِ

مرا به این فرا ميخوانيد كه از خدا انکار كنم ،و به وی چيزی را كه به آن علم ندارم شریک بياورم .در حاليکه من

شما را بسوی ذاتى صاحب قدرت منيع (و) بسيار آمرزنده ميخوانم.

﴿ ﴾٤٣لا جرم اَنَّما ت ْد ُعوننِي اِل ْي ِه ل ْيس ل ُه د ْعو ٌة فِي ال ُّدنْيا ولا فِي ا ْلا ِخر ِة واَ َّن مر َّدنا اِلى اللَّ ِه واَ َّن
اب النَّارِ
ا ْل ُم ْسرِفِين ُه ْم اَ ْصح ُ

بر این باورم كه چيزیکه شما مرا بسوی آن ميخوانيد نه دعوتى (پسندیده) در دنيا دارد و نه (هم) در آخرت ،و
یقيناً كه بازگشت ما بسوی خدا است .و مسرفان (یعنى كافران) هم ایشانند اهل دوزخ.

ض اَ ْمرِي اِلى اللَّ ِه ۛ ا ِ َّن اللَّه ب ِصي ٌر بِا ْل ِعبا ِد
﴿ ﴾٤٤فست ْذ ُك ُرون ما اَقُولُ ل ُك ْم ۛ واُف ِّو ُ

چيزی را كه (به روی خير خواهى) بشما ميگویم بزودی یاد خواهيد كرد ،و كار خود را به خدا مى سپارم ،حقا كه
خداوند به بندگان خود بيناست.

﴿ ﴾٤٥فوقا ُه اللَّ ُه س ِّيئ ِ
ات ما مك ُروا ۛ وحاق بِا ِل فِ ْرع ْون ُسوءُ ا ْلعذ ِ
اب

پس خداوند او را از شر حيله هایى كه ایشان بکار ميبرند نگهداشت ،و (برعکس) بر فرعونيان عذاب شدیدی نازل

گردید.

الساع ُة اَ ْد ِخلُوا ال فِ ْرع ْون اَش َّد ا ْلعذ ِ
اب
﴿ ﴾٤٦النَّا ُر ُي ْعر ُضون عل ْيها ُغ ُد ًّوا وع ِش ًّيا ۛ وي ْوم تقُو ُم َّ

آتش دوزخ صبح و شام بر ایشان عرضه ميشود ،و در روز قيامت (گفته ميشود « ):فرعونيان را به سخت ترین

عذاب درآرید» .

الضعفا ُء لِلَّ ِذين ْاست ْكب ُروا اِنَّا ُكنَّا ل ُك ْم تب ًعا فه ْل اَن ُتم ُّم ْغنُون
﴿ ﴾٤٧و ا ِ ْذ يتحا ُّجون فِي النَّارِ فيقُولُ ُّ
عنَّا ن ِصي ًبا ِّمن النَّارِ

به یاد آورید چون در دوزخ با یکدیگر جدال ميکنند ،ناتوانان به متکبران ميگویند « :ما پيرو شما بودیم .آیا
(اكنون) مى توانيد قسمتى از آتش را از ما دفع كنيد؟ »

﴿ ﴾٤٨قال الَّ ِذين ْاست ْكب ُروا اِنَّا ُك ٌّل فِيها ا ِ َّن اللَّه ق ْد حكم ب ْين ا ْل ِعبا ِد

متکبران ميگویند « :ما همگى در آتشيم .بيگمان خدا در ميان بندگان (خود به عدالت) حکم كرده است» .

ِّف عنَّا ي ْو ًما ِّمن ا ْلعذ ِ
اب
﴿ ﴾٤٩وقال الَّ ِذين فِي النَّارِ لِخزن ِة جهنَّم ا ْد ُعوا ربَّ ُك ْم يُخف ْ

دوزخيان به پاسداران دوزخ ميگویند « :از پروردگار خویش بخواهيد (الاقل) برای یک روز عذاب ما را تخفيف
بدهد» .

﴿ ﴾٥٠قالُوا اَول ْم ت ُك تاْتِي ُك ْم ُر ُسلُ ُكم بِا ْلب ِّين ِ
ات ۛ قالُوا بل َٰى ۛ قالُوا فا ْد ُعوا ۛ وما ُدعا ُء ا ْلكافِرِين ا ِ َّلا
فِي ضل ٍ
ال
(پاسداران دوزخ) ميگویند « :آیا برای شما پيامبران شما با نشانه های روشن نمى آمدند؟ » (و دوزخيان)

ميگویند « :بلى (مى آمدند) » .پاسداران ميگویند « :پس (اكنون خود شما) دعا كنيد ،و دعای كافران جز در
گمراهى نيست» .

نص ُر ُر ُسلنا والَّ ِذين ام ُنوا فِي ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا وي ْوم يقُو ُم ا ْلاَشْ ها ُد
﴿ ﴾٥١اِنَّا لن ُ

بيگمان ما پيامبران خود و مؤمنان را در زندگى دنيا و (نيز) در روزی كه گواهان بپا ميخيزند كمک ميکنيم.

﴿ ﴾٥٢ي ْوم لا ينف ُع ال َّظالِ ِمين م ْع ِذرتُ ُه ْم ۛ ول ُه ُم اللَّ ْعن ُة ول ُه ْم ُسو ُء الدَّارِ

روزیکه معذرت خواهى ستمگاران سودی ندارد ،و برای ایشان لعنت است ،و (نيز) برای شان (دوزخ بحيث)

جایگاهى بد (آماده شده) است.

﴿ ﴾٥٣ولق ْد ات ْينا ُموسى ا ْل ُهدىَٰ واَ ْور ْثنا بنِي ا ِ ْسراُِيل ا ْل ِكتاب

ما به موسى (وسایل) هدایت را ارزانى كردیم ،و به بنى اسرائيل كتاب را ميراث دادیم.

﴿ُ ﴾٥٤هدًى و ِذكْرىَٰ لِاُولِي ا ْلاَ ْلب ِ
اب
هدایتى و پندی برای خردمندان.

اصبِ ْر ا ِ َّن و ْعد اللَّ ِه ح ٌّق و ْاست ْغ ِف ْر لِذنبِك وس ِّب ْح بِح ْم ِد ربِّك بِا ْلع ِش ِّي وا ْل ِا ْبكارِ
﴿ ﴾٥٥ف ْ

پس صبر كن ،بيگمان وعدۀ خدا حق است ،و برای گناه خویش آمرزش بخواه ،و صبح و شام پروردگار خویش را

(پياپى) ستایش كن.

﴿ ﴾٥٦ا ِ َّن الَّ ِذين ُيجا ِدلُون فِي اي ِ
ات اللَّ ِه بِغ ْي ِر ُس ْلط ٍان اَتا ُه ْم ۛ اِن فِي ُصدُورِ ِه ْم ا ِ َّلا ِك ْب ٌر َّما ُهم
الس ِمي ُع ا ْلب ِصي ُر
بِبالِ ِغي ِه ۛ ف ْاست ِع ْذ بِاللَّ ِه ۛ اِنَّ ُه ُهو َّ

بيگمان كسانيکه در آیات خدا ،بدون آنکه به ایشان دليلى آمده باشد ،مجادله ميکنند ،در سينه های شان جز
كبر (چيزی دیگری) نيست( .ادعای مقامى را مى كنند) كه هرگز به آن نميرسند .پس به خداوند پناه بجوی،

بيگمان هم اوست شنوا (و) دانا.

السماو ِ
س لا ي ْعل ُمون
س ول َٰ ِك َّن اَكْثر ال َّنا ِ
ض اَكْب ُر ِم ْن خ ْلقِ النَّا ِ
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٥٧لخ ْل ُق َّ
واقعاً آفرینش آسمانها و زمين از آفرینش انسانها بزرگتر است ،ولى اكثر مردم نميدانند.

الصالِح ِ
ات ولا ا ْل ُم ِسيءُ ۛ قلِي ًلا َّما
﴿ ﴾٥٨وما ي ْستوِي ا ْلا َ ْعم َٰى وا ْلب ِصي ُر والَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ
تتذ َّك ُرون

بينا و نابينا هرگز با هم برابر نيستند ،و نه (هم) آنانيکه ایمان آورده و مصدر كارهای نيکو شدند با مردم بدكار
برابر بوده ميتوانند .كم است آنچه پند ميگيرید.

س لا يُ ْؤ ِم ُنون
الساعة لاتِي ٌة لَّا ر ْيب فِيها ول َٰ ِك َّن اَكْثر النَّا ِ
﴿ ﴾٥٩ا ِ َّن َّ

واقع ًا (قيامت) آمدنيست ،در آن شکى نيست ،مگر بيشتر مردم (اینرا) باور ندارند.

﴿ ﴾٦٠وقال ربُّ ُك ُم ا ْد ُعو نِي اَ ْست ِج ْب ل ُك ْم ۛ ا ِ َّن الَّ ِذين ي ْست ْكبِ ُرون ع ْن ِعبادتِي سيد ُْخلُون جه َّنم
د ِاخرِين

و پروردگار شما گفت « :مرا نيایش كنيد ،تا (خواست) شما را اجابت كنم .كسانيکه از پرستش من تکبر ورزند،
حتماً به خواری وارد دوزخ ميشوند» .

س
﴿ ﴾٦١اللَّ ُه الَّ ِذي جعل ل ُك ُم اللَّ ْيل لِت ْس ُك ُنوا فِي ِه وال َّنهار ُم ْب ِص ًرا ۛ ا ِ َّن اللَّه ل ُذو ف ْضلٍ على ال َّنا ِ
س لا يشْ ُك ُرون
ول َٰ ِك َّن اَكْثر ال َّنا ِ

خداوند ذا تى است كه شب را برای شما آفرید تا در آن بياسایيد ،و روز را روشنایى بخش (آفرید) .بيگمان خداوند
به مردم فضلِ (بيکران مبذول مى)دارد ،مگر بيشتر مردم سپاس نمى گزارند.

﴿َٰ ﴾٦٢ذلِ ُك ُم اللَّ ُه ربُّ ُك ْم خال ِ ُق ُك ِّل ش ْي ٍء َّلا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو ۛ فاَن ََّٰى تُ ْؤف ُكون

این است خدای ،پروردگار شما ،آفرینندۀ هر چيز ،جز او خدایى نيست .پس چگونه (از حق) برگردانيده {}۱

ميشوید؟
{ }۱منحرف ؛

﴿ ﴾٦٣ك َٰذلِك يُ ْؤف ُك الَّ ِذين كانُوا بِاي ِ
ات اللَّ ِه ي ْجحدُون

همچنين كسانيکه از آیات خدا انکار ميکردند( ،از حق) برگردانيده ميشدند.

السماء بِنا ًء وص َّور ُك ْم فاَ ْحسن ُصور ُك ْم ورزق ُكم ِّمن
﴿ ﴾٦٤اللَّ ُه الَّ ِذي جعل ل ُك ُم ا ْلاَ ْرض قرا ًرا و َّ
ال َّط ِّيب ِ
ات ۛ َٰذلِ ُك ُم اللَّ ُه ربُّ ُك ْم ۛ فتبارك اللَّ ُه ر ُّب ا ْلعال ِمين
خداوند (ذاتى) است كه برای شما زمين را قرارگاهى ساخته است ،و آسمان را سقفى ،و شما را تصویر كرد و

صورتهای شما را نيکو گردانيد ،و شما را از چيزهای پاكيزه روزی داد .این است خداوند ،پروردگار شما ،و بابركت
است خدای ،پروردگار عالميان.

﴿ُ ﴾٦٥هو ا ْلح ُّي لا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو فا ْد ُعو ُه ُمخْ لِ ِصين ل ُه الدِّين ۛ ا ْلح ْم ُد لِلَّ ِه ر ِّب ا ْلعال ِمين

او است زنده (حقيقى و دایمى) ،جز او معبودی نيست .پس او را به اخالص نيایش و فرمانبری كنيد .ستایش از
آن خدای پروردگار عالميان است.

يت اَ ْن اَ ْع ُبد الَّ ِذين ت ْد ُعون ِمن ُد ِ
ات ِمن َّربِّي واُ ِم ْر ُت اَ ْن
ون اللَّ ِه ل َّما جاءنِي ا ْلب ِّين ُ
﴿ ﴾٦٦قُ ْل اِنِّي نُ ِه ُ
اُ ْسلِم لِر ِّب ا ْلعال ِمين
بگو « :چون به من نشانه های بس روشنى از جانب پروردگارم آمد ،از پرستش كسانيکه شما جز خدا به ایشان
نيایش ميکنيد جداً ممنوع شده ام ،و مأمور شدم كه تنها به پروردگار جهانيان تسليم باشم» .

﴿ُ ﴾٦٧هو الَّ ِذي خلق ُكم ِّمن تُر ٍ
اب ثُ َّم ِمن نُّ ْطف ٍة ثُ َّم ِم ْن علق ٍة ثُ َّم ُيخْ ِر ُج ُك ْم ِط ْف ًلا ثُ َّم لِت ْبلُ ُغوا
وخا ۛ و ِمن ُكم َّمن يُتوفَّ َٰى ِمن ق ْب ُل ۛ و لِت ْبلُ ُغوا اَج ًلا ُّمس ًّمى ولعلَّ ُك ْم ت ْع ِقلُون
اَشُ َّد ُك ْم ثُ َّم لِت ُكونُوا شُ ُي ً
اوست كه شما را از خاک ،سپس از نطفه ،و بعد از آن از علقه { }۱آفرید .بعد از آن شما را (به صورت) طفلى

بيرون مى آورد .سپس (زمينۀ آنرا فراهم ميسازد كه) به كمال قوت خود برسيد ،و باز (زمينۀ ادامۀ زندگى شما را
فراهم ميگرداند) تا كهنسال شوید .گروهى از شما پيش ازین (مرحله) ميميرند( ،ولى بطور عادی زمينۀ ادامۀ
زندگى شما را فراهم ميسازد) تا به موعد معين برسيد ،و تا باشد كه شما درک كنيد.
{ }۱خون بسته ؛

يت ۛ ف ِاذا قض َٰى اَ ْم ًرا ف ِانَّما يقُولُ ل ُه كُن في ُكو ُن
﴿ُ ﴾٦٨هو الَّ ِذي يُ ْحيِي ويُ ِم ُ

اوست كه زنده ميگرداند و ميميراند ،و هنگاميکه چيزی را اراده كند به آن ميگوید « شو! » پس ميشود.

﴿ ﴾٦٩اَل ْم تر اِلى الَّ ِذين يُجا ِدلُون فِي اي ِ
ات اللَّ ِه اَن ََّٰى يُ ْصرفُون

آیا بسوی كسانيکه در (مورد) آیات خدا مجادله ميکنند ندیدی كه چگونه (از حق) باز داشته مى شوند؟

﴿ ﴾٧٠الَّ ِذين ك َّذبُوا بِا ْل ِكت ِ
اب و بِما اَ ْرس ْلنا بِ ِه ُر ُسلنا ۛ فس ْوف ي ْعل ُمون

كسانيکه این كتاب و (سایر) كتبى را كه پيامبران خویش را با آن فرستادیم تکذیب كردند ،به زودی (به زشتى

این عمل خویش) پى ميبرند.

السل ِ
اس ُل ُي ْسح ُبون
﴿ ﴾٧١ا ِ ِذ ا ْلا َ ْغلالُ فِي اَ ْعناقِ ِه ْم و َّ

هنگاميکه طوقها به گردن شان انداخته ميشود ،و زنجيرها نيز ،و (بسوی دوزخ) كشانده ميشوند.

﴿ ﴾٧٢فِي ا ْلح ِمي ِم ثُ َّم فِي ال َّنارِ ُي ْسج ُرون

(نخست) در آب جوشان و سپس در آتش به سختى سوختانده مى شوند.

﴿ ﴾٧٣ثُ َّم قِيل ل ُه ْم اَ ْين ما كُن ُت ْم تُشْ ِركُون

سپس به ایشان گفته ميشود « :كجایند چيزهایى (یعنى معبودانى) كه ایشانرا شریک (خدا) قرار ميدادید؟ »

﴿ِ ﴾٧٤من ُد ِ
ون اللَّ ِه ۛ قالُوا ضلُّوا ع َّنا بل لَّ ْم ن ُكن نَّ ْد ُعو ِمن ق ْب ُل ش ْي ًئا ۛ ك َٰذلِك ُي ِض ُّل اللَّ ُه
ا ْلكافِرِين
« (و) بجز خدا (آنها را پرستش ميکردید)؟ » ميگویند « :از پيش ما گم شدند (یعنى ما را در خال گذاشتند)،
بلکه (اكنون دانستيم) چيزی را قبالً پرستش نميکردیم كه قابل پرستش باشد » .اینگونه خداوند كافران را گمراه
ميسازد.

ض بِغ ْي ِر ا ْلح ِّق و بِما كُن ُت ْم ت ْمر ُحون
﴿َٰ ﴾٧٥ذلِ ُكم بِما كُن ُت ْم ت ْفر ُحون فِي ا ْلاَ ْر ِ

این (حالت) به سببى (پيش) آمد كه در زمين به ناحق شادمانى ميکردید ،و به سببى كه ناز مى فروختيد.

﴿ ﴾٧٦ا ْد ُخلُوا اَ ْبواب جهنَّم خال ِ ِدين فِيها ۛ فبِ ْئس م ْثوى ا ْل ُمتكبِّرِين

(اكنون) به دروازه های دوزخ درآیيد( ،و) در آنجا هميشه (بسر برید) .پس چه بد است مسکن متکبران؟!

اصبِ ْر ا ِ َّن و ْعد اللَّ ِه ح ٌّق ۛ ف ِا َّما نُرِينَّك ب ْعض الَّ ِذي ن ِع ُد ُه ْم اَ ْو نتوفَّينَّك ف ِال ْينا يُ ْرج ُعون
﴿ ﴾٧٧ف ْ

(پس ،ای پيامبر) صبر كن! بيگمان وعدۀ خداوند حق است .اگر (عملى شدن) بعضى از وعده هایى را كه به
ایشان دادیم ،به تو نشان بدهيم یا ترا بميرانيم (پيش از آنکه همه این وعده ها در عمل پياده شود ،به هر حال)
همۀ ایشان بسوی ما باز ميگردند (و همه وعده ها بر ایشان عملى ميشود).

ص عل ْيك ۛوما
﴿ ﴾٧٨ولق ْد اَ ْرس ْلنا ُر ُس ًلا ِّمن ق ْبلِك ِم ْن ُهم َّمن قص ْصنا عل ْيك و ِم ْن ُهم َّمن لَّ ْم ن ْق ُص ْ
كان لِر ُس ٍ
ول اَن ياْتِي بِاي ٍة ا ِ َّلا بِ ِا ْذ ِن اللَّ ِه ۛ ف ِاذا جاء اَ ْم ُر اللَّ ِه ق ُِضي بِا ْلح ِّق وخ ِسر ُهنالِك ا ْل ُم ْب ِطلُون
بيگمان پيش از تو (نيز) پيامبرانى را فرستادیم .سرگذشت بعضى از ایشان را به تو بيان كردیم ،و سرگذشت

بعضى شانرا به تو بيان نکردیم .برای هيچ پيامبری نيست كه آیه ای را جز به اجازۀ خداوند بياورد .پس چون امر
خداوند صادر شود( ،موضوع) به حق فيصله ميگردد ،و در آنجاست كه اهل باطل خسارهمند ميشوند.

﴿ ﴾٧٩اللَّ ُه الَّ ِذي جعل ل ُك ُم ا ْلاَنْعام لِت ْرك ُبوا ِم ْنها و ِم ْنها تاْ ُكلُون

خداوند است آنکه برای شما چارپایان را آفرید ،تا بعضى را مركوب خویش قرار دهيد ،و از بعضى تغذیه كنيد.

﴿ ﴾٨٠ول ُك ْم فِيها منافِ ُع و لِت ْبلُ ُغوا عل ْيها حاج ًة فِي ُصدُورِ ُك ْم وعل ْيها وعلى ا ْل ُف ْل ِك تُ ْحملُون

و (افزون بر آن) در آنها برای شما منافع (دیگری) است ،و (نيز) تا بوسيلۀ آنها به برآورده شدن نياز دلهای خود

برسيد ،و بر آنها و بر كشتى ها سوار ميشوید.

ات اللَّ ِه تُ ِ
﴿ ﴾٨١ويُرِي ُك ْم اياتِ ِه فاَ َّي اي ِ
نك ُرون

خداوند به شما نشانه های خود را مى نمایاند .پس از كدام یک از آیات خداوند انکار مى ورزید؟

ض فين ُظ ُروا ك ْيف كان عاقِب ُة الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم ۛ كانُوا اَكْثر ِم ْن ُه ْم واَش َّد
﴿ ﴾٨٢اَفل ْم ي ِسي ُروا فِي ا ْلاَ ْر ِ
ض فما اَ ْغن َٰى ع ْن ُهم َّما كانُوا ي ْك ِس ُبون
قُ َّو ًة واثا ًرا فِي ا ْلاَ ْر ِ
آیا به روی زمين سياحت نکردند تا بنگرند كه سرنوشت پيشينيان شان چگونه بوده است؟ (پيشينيان) از آنها

بيشتر بودند ،و در زمين از روی نيرو و آثار(ی كه به ميان آورده بودند) فزونتر بودند ،ولى هيچ ازین كارهایشان
(عذاب را) از ایشان دفع نکرد.

﴿ ﴾٨٣فل َّما جاء ْت ُه ْم ُر ُسلُ ُهم بِا ْلب ِّين ِ
ات ف ِر ُحوا بِما ِعند ُهم ِّمن ا ْل ِع ْل ِم وحاق بِ ِهم َّما كانُوا بِ ِه ي ْست ْه ِزُُون
چون پيامبران شان نشانه های روشنى را به ایشان آوردند ،به دانش (و مهارتى) كه خود داشتند دلشاد بودند (و
غير آنرا بى ارزش ميپنداشتند) ،ولى آنچه را مسخره ميکردند ایشانرا فرو گرفت.

﴿ ﴾٨٤فل َّما راَ ْوا باْسنا قالُوا امنَّا بِاللَّ ِه و ْحد ُه وكف ْرنا بِما ُكنَّا بِ ِه ُمشْ ِر ِكين

پس چون (زور) عذاب ما را دیدند ،گفتند « :به خداوند یگانه ایمان آوردیم ،و از آنچه به وسيلۀ آن شرک مى
ورزیدیم انکار كردیم» .

﴿ ﴾٨٥فل ْم ي ُك ينف ُع ُه ْم اِيمانُ ُه ْم ل َّما راَ ْوا باْسنا ۛ ُس َّنت اللَّ ِه الَّتِي ق ْد خل ْت فِي ِعبا ِد ِه ۛ وخ ِسر
ُهنالِك ا ْلكافِ ُرون
اما وقتيکه (زور) عذاب ما را دیدند ،ایمان شان بر ایشان سودی نداشت( .اینست) روش الهى كه در (مورد)

بندگان پيشين او به كار برده شد ،و در این حال است كه كافران زیانمند شدند.
==================================================================

( )۴۱سوره فصلت:
این سوره مکى و دارای ( )۵۴آیه است و چون با آیه (كِتَابٌ فُصِّلَتْ آیَاتُهُ) شروع شده است به این نام یاد
گردیده است .فصلت (حجم سجده) به معنى تفصيل داده شده (در آیات قرآن حق و باطل مو شکافى شده
است ) و این كه در این سوره سجده واجب وجود دارد (حم سجده ) نيزگفته شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١حم
ح.م.

﴿ ﴾٢تنزِي ٌل ِّمن ال َّر ْح َٰمنِ ال َّر ِحي ِم

(این) وحى است از جانب خداوندِ بىاندازه مهربان و نهایت بارحم.

اب ف ُِّصل ْت اياتُ ُه قُ ْرا ًنا عر بِ ًّيا لِّق ْو ٍم ي ْعل ُمون
﴿ِ ﴾٣كت ٌ

كتابيست كه (در) آیات آن (هر مطلبى) جدا (بيان) شده است .قرآنى است عربى برای قومى كه ميدانند.

﴿ ﴾٤ب ِشي ًرا ون ِذي ًرا فاَ ْعرض اَكْث ُر ُه ْم ف ُه ْم لا ي ْسم ُعون

بشارت دهنده و بيم دهنده ،هرچند بيشترشان روگردان شدند ،پس ایشان نمى شنوند.

اب فا ْعم ْل اِنَّنا
﴿ ﴾٥وقالُوا قُلُو ُبنا فِي اَ ِك َّن ٍة ِّم َّما ت ْد ُعونا اِل ْي ِه وفِي اذانِنا و ْق ٌر و ِمن ب ْينِنا وب ْينِك ِحج ٌ
ع ِاملُون

گفتند « :از چيزیکه ما را به آن فرا ميخوانى دلهای ما در پوشهایى است ،و در گوشهای ما گرانى است ( یعنى
گوشهای ما كر است) ،و در ميان ما و تو حجابى است .پس (هرچه از دست تو مى آید) بکن ،ما (نيز هر آنچه از
دست ما بياید) كردنى هستيم» .

﴿ ﴾٦قُ ْل اِنَّما اَنا بش ٌر ِّم ْثلُ ُك ْم يُوح َٰى اِل َّي اَنَّما اِل َٰ ُه ُك ْم اِل َٰ ٌه و ِاح ٌد ف ْاست ِقي ُموا اِل ْي ِه و ْاست ْغ ِف ُرو ُه ۛ وو ْي ٌل
لِّ ْل ُمشْ ِر ِكين

بگو « :واقعاً من (نيز) بشری هستم مثل شما ،به من وحى ميشود كه خداوند شما خدای یگانه است ،پس توجه
خود را بگونۀ مستقيم به او معطوف دارید ،از او آمرزش بخواهيد » .و وای بر مشركان.

﴿ ﴾٧الَّ ِذين لا يُ ْؤتُون ال َّزكاة و ُهم بِا ْلا ِخر ِة ُه ْم كافِ ُرون
آنانيکه زكات نميدهند ،و هم ایشانند كه از آخرت منکرند.

الصالِح ِ
ات ل ُه ْم اَ ْج ٌر غ ْي ُر م ْم ُن ٍ
ون
﴿ ﴾٨ا ِ َّن الَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ

بيگمان كسانيکه ایمان آوردند و اعمال نيکو انجام دادند ،برای ایشان پاداشى است بى پایان.

﴿ ﴾٩قُ ْل اَُِنَّ ُك ْم لت ْك ُف ُرون بِالَّ ِذي خلق ا ْلا َ ْرض فِي ي ْوم ْينِ وت ْجعلُون ل ُه اَندا ًدا ۛ َٰذلِك ر ُّب ا ْلعال ِمين
بگو « :آیا این شما هستيد كه از (یکتایى) ذاتى انکار ميورزید كه زمين را در دو روز آفرید و برای او همتایانى
قایل ميشوید؟ این است (ذاتى كه) پروردگار جهانيان (است)» .

لساُِلِين
﴿ ﴾١٠وجعل فِيها رو ِاسي ِمن ف ْوقِها وبارك فِيها وقدَّر فِيها اَ ْقواتها فِي اَ ْربع ِة اَيَّا ٍم سوا ًء لِّ َّ

و در زمين كوههای (استوار و پابرجایى) را بر باالی آن قرار داد ،و در آن بركت نهاد ،و مواد غذایى (الزمۀ) آنرا در
چهار روز مقرر گردانيد .درست به اندازۀ احتياج نيازمندان.

ض ا ُْتِيا ط ْو ًعا اَ ْو ك ْر ًها قالتا اَت ْينا طاُِ ِعين
السما ِء و ِهي ُدخا ٌن فقال لها و ل ِ ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١١ثُ َّم ْاستوىَٰ اِلى َّ

سپس به (آفرینش) آسمانها پرداخت ،در حاليکه دودی بود .به آسمان و زمين گفت « :به خوشى خود یا بزور
بيایيد » .گفتند « :به خوشى آمدیم» .

﴿ ﴾١٢فقضا ُه َّن س ْبع سماو ٍ
السماء ال ُّدنْيا
ات فِي ي ْوم ْينِ واَ ْوح َٰى فِي ُك ِّل سما ٍء اَ ْمرها ۛ وزيَّنَّا َّ
بِمصابِيح و ِح ْف ًظا ۛ َٰذلِك ت ْق ِدي ُر ا ْلعزِي ِز ا ْلعلِي ِم

پس آنها را در دو روز هفت آسمان ساخت ،و در هر آسمان امور آنرا وحى كرد ،و آسمان دنيا را با چراغها زینت

دادیم ،و آنرا (توسط نگهبانان) حفاظت كردیم .چنين است تقدیر (خدای) صاحب قدرت منيع (و) دانا.

﴿ ﴾١٣ف ِا ْن اَ ْعر ُضوا ف ُق ْل اَنذ ْرتُ ُك ْم ص ِاعق ًة ِّم ْثل ص ِاعق ِة عا ٍد وث ُمود

اما اگر رو گردانند( ،به ایشان) بگو « :من شما را از عذاب سختى چون (صاعقه ای كه) عاد و ثمود (را فرا گرفته)

ترسانيدم» .

﴿ ﴾١٤ا ِ ْذ جاء ْت ُه ُم ال ُّر ُس ُل ِمن ب ْينِ اَ ْي ِدي ِه ْم و ِم ْن خ ْل ِف ِه ْم اَلَّا ت ْع ُب ُدوا اِلَّا اللَّه ۛ قالُوا ل ْو شاء ربُّنا لاَنزل
ملاُِك ًة فاِنَّا بِما اُ ْر ِس ْل ُتم بِ ِه كافِ ُرون
هنگاميکه پيامبران از پيش و عقب شان آمدند (یعنى از هر سو و با استفاده از همه وسایل)( ،و ایشان را به این

فرا خواندند كه) جز خدا را پرستش نکنيد .گفتند « :اگر پروردگار ما ميخواست ،یقيناً فرشتگانى را (برای دعوت)
نازل ميکرد .لذا ما دعوتى را كه شما برای آن فرستاده شده اید نمى پذیریم» .

ض بِغ ْي ِر ا ْلح ِّق وقالُوا م ْن اَش ُّد ِمنَّا قُ َّو ًة ۛ اَول ْم ير ْوا اَ َّن اللَّه الَّ ِذي
﴿ ﴾١٥فاَ َّما عا ٌد ف ْاست ْكب ُروا فِي ا ْلاَ ْر ِ
خلق ُه ْم ُهو اَش ُّد ِم ْن ُه ْم قُ َّو ًة ۛ وكانُوا بِاياتِنا ي ْجحدُون
اما (قوم) عاد در زمين به ناحق تکبر ورزیدند ،و گفتند « :كيست كه از ما نيرومندتر باشد؟ » آیا ندانستند

خداوندی كه ایشان را آفریده از ایشان نيرومندتر است؟ در حاليکه ایشان (پيوسته) از آیات ما انکار ميورزند.

ِيحا ص ْرص ًرا فِي اَيَّا ٍم ن َِّحس ٍ
ات لِّ ُن ِذيق ُه ْم عذاب ا ْل ِخ ْز ِي فِي ا ْلحيا ِة
﴿ ﴾١٦فاَ ْرس ْلنا عل ْي ِه ْم ر ً
اب ا ْلا ِخر ِة اَخْ زىَٰ ۛ و ُه ْم لا يُنص ُرون
ال ُّدنْيا ۛ ولعذ ُ

پس بر ایشان باد تندی را در روزهای شومى فرستادیم ،تا به ایشان درین دنيا عذاب رسواكننده ای را بچشانيم ،و
یقيناً عذاب آخرت (از آن هم) رسواكننده تر است ،و با ایشان (از هيچ طرفى) یاری نميشود.

اب ا ْل ُه ِ
﴿ ﴾١٧واَ َّما ث ُمو ُد فهد ْينا ُه ْم ف ْاستح ُّبوا ا ْلعم َٰى على ا ْل ُهدىَٰ فاَخذ ْت ُه ْم ص ِاعق ُة ا ْلعذ ِ
ون بِما
كانُوا ي ْك ِس ُبون

و اما ثمود ،ایشانرا رهنمایى كردیم ،ولى نابينایى را بر رهيابى ترجيح دادند ،پس به سبب اعمالى كه مرتکب مى

شدند عذاب آواز مهيب (هالک كننده و) اهانت باری ایشانرا فرو گرفت.

﴿ ﴾١٨ون َّج ْينا الَّ ِذين ام ُنوا وكانُوا ي َّتقُون

و آنانى را كه ایمان آوردند و پرهيزگاری كردند نجات دادیم.

﴿ ﴾١٩وي ْوم يُ ْحش ُر اَ ْعدا ُء اللَّ ِه اِلى النَّارِ ف ُه ْم يُوز ُعون

و روزی را به یاد آرید كه دشمنان خدا بسوی آتش جمع كرده شده ،و سپس ایشان (به دسته ها) تقسيم

ميشوند.

﴿ ﴾٢٠ح َّت َٰى اِذا ما جاءُوها ش ِهد عل ْي ِه ْم س ْم ُع ُه ْم واَ ْبصا ُر ُه ْم و ُجلُو ُد ُهم بِما كانُوا ي ْعملُون

چون به آنجا آمدند ،گوشها ،چشمها و پوست های شان بر ایشان به اعماليکه مرتکب شده اند گواهى ميدهد.

﴿ ﴾٢١وقالُوا ل ِ ُجلُو ِد ِه ْم لِم ش ِهدتُّ ْم عل ْينا ۛ قالُوا اَنطقنا اللَّ ُه الَّ ِذي اَنطق ُك َّل ش ْي ٍء و ُهو خلق ُك ْم
اَ َّول م َّر ٍة و اِل ْي ِه تُ ْرج ُعون

به پوست های خود ميگویند « :چرا شما بر ما گواهى ميدهيد؟ » ميگویند « :خداوندی ما را گویا ساخته كه همه
چيزها را گویا ساخته است ،و اوست كه شما را برای نخستين بار آفرید ،و به سوی او باز گردانيده ميشوید» .

﴿ ﴾٢٢وما كُن ُت ْم ت ْستتِ ُرون اَن يشْ هد عل ْي ُك ْم س ْم ُع ُك ْم ولا اَ ْبصا ُر ُك ْم ولا ُجلُو ُد ُك ْم ول َٰ ِكن ظنن ُت ْم َا َّن
اللَّه لا ي ْعل ُم كثِي ًرا ِّم َّما ت ْعملُون
شما (اعمال زشت خویش را) از ترس اینکه مبادا گوش شما ،چشمان شما و پوست های شما به شما گواهى

بدهند پنهان نمى كردید (چون به این گواهى باور نداشتيد) ،بلکه شما گمان داشتيد كه خدا بسياری از اعمالى
را كه مرتکب ميشدید نميداند» .

﴿ ﴾٢٣و َٰذلِ ُك ْم ظنُّ ُك ُم الَّ ِذي ظنن ُتم بِربِّ ُك ْم اَ ْردا ُك ْم فاَ ْصب ْح ُتم ِّمن ا ْلخ ِاسرِين

این گمان شما كه به پروردگار خود داشتيد شما را هالک ساخت ،و سرانجام از زیانکاران شدید.

﴿ ﴾٢٤ف ِان ي ْصبِ ُروا فال َّنا ُر م ْث ًوى لَّ ُه ْم ۛ و اِن ي ْست ْعتِ ُبوا فما ُهم ِّمن ا ْل ُم ْعتبِين

پس اگر صبر كنند ،آتش جایگاه آنهاست .و اگر عفو بخواهند ،از عفو شوندگان نيستند.

﴿ ﴾٢٥وق َّي ْضنا ل ُه ْم قُرناء فزيَّ ُنوا ل ُهم َّما ب ْين اَ ْي ِدي ِه ْم وما خ ْلف ُه ْم وح َّق عل ْي ِه ُم ا ْلق ْولُ فِي اُم ٍم ق ْد
س ۛ اِنَّ ُه ْم كانُوا خ ِاسرِين
خل ْت ِمن ق ْبلِ ِهم ِّمن ا ْل ِج ِّن وا ْل ِان ِ

و برای ایشان همنشينانى را گماشتيم كه برای ایشان اعمال زشت شانرا در گذشته و آینده زیبا جلوه دادند ،و

فرمان الهى به سلسلۀ پيشينيان جن و انس در مورد ایشان (نيز) عملى گردید ،حقا كه ایشان زیانکار بودند.

﴿ ﴾٢٦وقال الَّ ِذين كف ُروا لا ت ْسم ُعوا لِ َٰهذا ا ْل ُق ْرا ِن وا ْلغ ْوا فِي ِه لعلَّ ُك ْم ت ْغلِ ُبون

كافران گفتند « :به این قرآن گوش ندهيد ،بلکه در (اثنای تالوت) آن سخنان بيهوده بر زبان آرید (یعنى هياهو
براه اندازید) ،تا باشد كه (به جلوگيری از شنيده شدن آن) پيروز شوید» .

﴿ ﴾٢٧فل ُن ِذيق َّن الَّ ِذين كف ُروا عذا ًبا ش ِديدًا ولن ْجزِينَّ ُه ْم اَ ْسواَ الَّ ِذي كانُوا ي ْعملُون

پس به كافران حتم ًا (مزۀ) عذاب شدید را مى چشانيم ،بيگمان ایشانرا به بدترین اعمال شان جزاء ميدهيم.

﴿َٰ ﴾٢٨ذلِك جزا ُء اَ ْعدا ِء اللَّ ِه النَّا ُر ۛ ل ُه ْم فِيها دا ُر ا ْل ُخ ْل ِد ۛ جزا ًء بِما كانُوا بِاياتِنا ي ْجحدُون
اینست جزای دشمنان خداوند :دوزخ! در آن برای ایشان سرای هميشگى است ،به جزای اینکه ایشان از

(پذیرش) آیات ما انکار ميکردند.

س ن ْجع ْل ُهما ت ْحت اَ ْقد ِامنا لِي ُكونا
﴿ ﴾٢٩وقال الَّ ِذين كف ُروا ربَّنا اَرِنا اللَّذ ْينِ اَض َّلانا ِمن ا ْل ِج ِّن وا ْل ِان ِ
ِمن ا ْلاَ ْسفلِين
كافران ميگویند « :پروردگارا ،از جن و انس آنانى را كه ما را گمراه كردند برای ما بنما ،تا ایشان را زیر پای خود
كنيم ،و از پست ترین (مردم) شوند» .

﴿ ﴾٣٠ا ِ َّن الَّ ِذين قالُوا ربُّنا اللَّ ُه ثُ َّم ْاستقا ُموا تتن َّزلُ عل ْي ِه ُم ا ْلملاُِك ُة اَ َّلا تخافُوا ولا ت ْحزنُوا واَ ْب ِش ُروا
بِا ْلج َّن ِة الَّ ِتي كُن ُت ْم تُوعدُون
بيگمان آنانيکه گفتند « :پروردگار ما خداست و باز استقامت كردند ،فرشتگان برای شان نازل ميشوند (و
ميگویند) « :نترسيد و غمگين مباشيد ،و به بهشتى مژده یابيد كه به شما وعده شده بود» .

﴿ ﴾٣١ن ْح ُن اَ ْو لِيا ُؤ ُك ْم فِي ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا وفِي ا ْلا ِخر ِة ۛ ول ُك ْم فِيها ما تشْ ت ِهي اَنف ُُس ُك ْم ول ُك ْم فِيها
ما ت َّد ُعون

ما در زندگى دنيا و در آخرت یار و مددگار شمایيم ،برای شما در آن هرچه خواسته باشيد (مهيا) است ،و در آن

برای شما هرچه بخواهيد (آماده) است.

﴿ ﴾٣٢نُ ُز ًلا ِّم ْن غفُورٍ َّر ِحي ٍم

مهمانيى از (خدای) بخشاینده مهربان!

﴿ ﴾٣٣وم ْن اَ ْحس ُن ق ْو ًلا ِّم َّمن دعا اِلى اللَّ ِه وع ِمل صالِ ًحا وقال اِنَّنِي ِمن ا ْل ُم ْسلِ ِمين

و كيست بهتر از روی سخن گفتن از كسيکه مردم را بسوی خدا فرا ميخواند ،و عمل صالح انجام ميدهد ،و

ميگوید « :من (واقعاً) از جملۀ مسلمانانم» .

الس ِّيئ ُة ۛ ا ْدف ْع بِالَّتِي ِهي اَ ْحس ُن ف ِاذا الَّ ِذي ب ْينك وب ْين ُه عداو ٌة كاَنَّ ُه
﴿ ﴾٣٤ولا ت ْستوِي ا ْلحسن ُة ولا َّ
و لِ ٌّي ح ِمي ٌم

نيکى برابر نيست و بدی (نيز) برابر نيست (یعنى هر كدام از آنها درجات متفاتى دارند)( ،بدی را) به بهترین
(نيکى) دفع كن ،پس آنکه در ميان تو و او دشمنى است ،همانند دوست غمخوار (تو) ميگردد.

﴿ ﴾٣٥وما يُلقَّاها اِلَّا الَّ ِذين صب ُروا وما يُلقَّاها ا ِ َّلا ذُو ح ٍّظ ع ِظي ٍم

به این (مقام) نمى رسند جز كسانيکه شکيبایى ورزیدند ،و نميرسند جز كسانيکه (از خلق نيکو) بهره ای وافر

دارند.

الس ِمي ُع ا ْلعلِي ُم
﴿ ﴾٣٦و ا ِ َّما ينزغنَّك ِمن الشَّ ْيط ِان ن ْز ٌغ ف ْاست ِع ْذ بِاللَّ ِه ۛ اِنَّ ُه ُهو َّ

و اگر از شيطان به تو وسوسه ای پيدا شود ،پس به خدا پناه آر .بيگمان او شنوا (و) دانا است.

س ولا لِ ْلقم ِر و ْاس ُج ُدوا لِلَّ ِه
س وا ْلقم ُر ۛ لا ت ْس ُج ُدوا لِلشَّ ْم ِ
﴿ ﴾٣٧و ِم ْن اياتِ ِه اللَّ ْي ُل وال َّنها ُر والشَّ ْم ُ
الَّ ِذي خلق ُه َّن اِن كُن ُت ْم اِيَّا ُه ت ْع ُبدُون
از نشانه های او شب و روز و آفتاب و ماه است ،نه به آفتاب سجده كنيد و نه (هم) به ماه( ،بلکه) به خدایى

سجده كنيد كه آنها را آفریده است ،اگر خاص او را مى پرستيد.

﴿ ﴾٣٨ف ِا ِن ْاست ْكب ُروا فالَّ ِذين ِعند ربِّك ُيس ِّب ُحون ل ُه بِاللَّ ْي ِل وال َّنهارِ و ُه ْم لا ي ْساَ ُمون ۩

ولى اگر تکبر ورزند( ،همين كافى است كه) آنانيکه نزد پروردگار تو اند ،در شب و روز او را تسبيح ميگویند و

ایشان خسته نميشوند.

﴿ ﴾٣٩و ِم ْن اياتِ ِه اَنَّك ترى ا ْلاَ ْرض خ ِاشع ًة ف ِاذا اَنز ْلنا عل ْيها ا ْلماء ا ْهت َّز ْت ورب ْت ۛ ا ِ َّن الَّ ِذي اَ ْحياها
ل ُم ْحيِي ا ْلم ْوت َٰى ۛ اِنَّ ُه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر

و از نشانه های او اینست :زمين را خشک و فرود افتاده ميبينى ،چون به آن آب را فرود آوردیم ،به اهتزاز مى آید
و نمو مى كند (یعنى مى پُندد) .بيگمان ذاتى كه آنرا زنده (یعنى شاداب و سرسبز) ميسازد ،واقعاً زنده گردانندۀ
مردگان (نيز) ميباشد .بيگمان او به هر چيز تواناست.

﴿ ﴾٤٠ا ِ َّن الَّ ِذين ُي ْل ِحدُون فِي اياتِنا لا يخْ ف ْون عل ْينا ۛ اَفمن ُي ْلق َٰى فِي ال َّنارِ خ ْي ٌر اَم َّمن ياْتِي ا ِم ًنا
ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ۛ ا ْعملُوا ما ِش ْئ ُت ْم ۛ اِنَّ ُه بِما ت ْعملُون ب ِصي ٌر

آنانيکه در (برابر) آیات ما كجرفتاری ميکنند (یعنى از پذیرش اسالم سر باز ميزنند) بر ما پوشيده نمى مانند .آیا
كسيکه در دوزخ انداخته ميشود بهتر است یا كسى كه در روز قيامت با امن و آرامش (بسوی ما) مى آید؟ هرچه
ميخواهيد بکنيد ،بيگمان او به هرچه ميکنيد بيناست.

اب عزِي ٌز
﴿ ﴾٤١ا ِ َّن الَّ ِذين كف ُروا بِال ِّذ ْك ِر ل َّما جاء ُه ْم ۛ و اِنَّ ُه ل ِكت ٌ

آنانيکه به این ذكر (یعنى قرآن) ،وقتيکه به ایشان آمد ،كافر شدند (یعنى از ایمان آوردن به آن سر باز زدند ،به

جزای بس شدید گرفتار ميشوند) .و بيگمان این كتابيست نهایت پيروزمند.

﴿َّ ﴾٤٢لا ياْتِي ِه ا ْلب ِاط ُل ِمن ب ْينِ يد ْي ِه ولا ِم ْن خ ْل ِف ِه ۛ تنزِي ٌل ِّم ْن ح ِكي ٍم ح ِمي ٍد

هيچ باطلى به آن (از هيچ پهلویى) راه ندارد ،نه (در آینده) از پيشروی آن ،و نه (هم در گذشته) از عقب آن.

وحيى است از جانب ذاتى صاحب حکمت (و) ستوده.

﴿َّ ﴾٤٣ما ُيقالُ لك ا ِ َّلا ما ق ْد قِيل لِل ُّر ُس ِل ِمن ق ْبلِك ۛ ا ِ َّن ربَّك ل ُذو م ْغ ِفر ٍة وذُو ِعق ٍ
اب اَلِي ٍم

به تو (از جانب دشمنان) گفته نميشود مگر همان چيزیکه به پيامبران پيش از تو گفته شده بود .بيگمان

پروردگار تو (برای آنهایيکه ازین روش نادرست باز ميگردند) صاحب آمرزشِ (بزرگ ،و بر آنهایيکه به این روش
خود ادامه دهند) صاحب مجازات دردناک است.

﴿ ﴾٤٤ول ْو جع ْلنا ُه قُ ْرا ًنا اَ ْعج ِم ًّيا لَّقالُوا ل ْولا ف ُِّصل ْت اياتُ ُه ۛ اَاَ ْعج ِم ٌّي وعر بِ ٌّي ۛ قُ ْل ُهو لِلَّ ِذين ام ُنوا
ُهدًى و ِشفاءٌ ۛ والَّ ِذين لا يُ ْؤ ِمنُون فِي اذانِ ِه ْم و ْق ٌر و ُهو عل ْي ِه ْم ع ًمى ۛ اُولَٰئِك يُناد ْون ِمن َّمك ٍان
ب ِعي ٍد

اگر آنرا قرآنى عجمى { }۱مى ساختيم ،حتماً ميگفتند « :چرا آیات آن روشن ساخته نشده است؟ آیا (كتابى)
عجمى برای (مردمى) عربى؟! » بگو « :این برای مؤمنان هدایتى است و شفایى ،ولى نامسلمانان به گوش شان
(پنبۀ) كری است ،و این (نور تابان) بر ایشان (مایۀ) نابينایى است( ،گویى) ایشان از جای دوری فرا خوانده
ميشوند» .
{ }۱به زبانى جز زبان عربى ؛

﴿ ﴾٤٥ولق ْد ات ْينا ُموسى ا ْل ِكتاب فاخْ ُتلِف فِي ِه ۛ ول ْولا كلِم ٌة سبق ْت ِمن َّربِّك لق ِ
ُضي ب ْين ُه ْم ۛو اِنَّ ُه ْم
ل ِفي شكٍّ ِّم ْن ُه ُمر ٍ
ِيب
بيگمان به موسى كتابرا دادیم ،پس در (مورد) آن اختالف به عمل آمد .و اگر حکمى از جانب پروردگار تو (مبنى
بر اینکه محاسبه در آخرت است) صورت نمى گرفت( ،همين اكنون) بين شان فيصله به عمل مى آمد ،و واقعاً
ایشان در آن (در مورد قرآن) در شکى تهمت اندود اند.

﴿َّ ﴾٤٦م ْن ع ِمل صالِ ًحا فلِن ْف ِس ِه ۛ وم ْن اَساء فعل ْيها ۛ وما ربُّك بِظ َّلا ٍم لِّ ْلعبِي ِد

كسيکه كار نيکى انجام دهد ،برای خود اوست .و كسيکه بدی كند ،پس بر خود اوست .و پروردگار تو بر بندگان

هرگز ستمگر نيست.

============================================================

============================================================
الساع ِة ۛ وما تخْ ُر ُج ِمن ثمر ٍ
ات ِّم ْن اَكْم ِامها وما ت ْح ِم ُل ِم ْن اُنث َٰى ولا تض ُع
﴿ ﴾٤٧اِل ْي ِه يُر ُّد ِع ْل ُم َّ
ا ِ َّلا بِ ِع ْل ِم ِه ۛ وي ْوم يُنا ِدي ِه ْم اَ ْين شُ ركاُِي قالُوا اذنَّاك ما ِمنَّا ِمن ش ِهي ٍد

علم قيامت بسوی او باز ميگردد ،هيچ یک از ميوه ها از (غالف) شگوفۀ خویش بيرون نمى آید ،و هيچ ماده ای
(چه انسان و چه حيوان) باردار نميشود ،و نه هم بار شکم خویش را (به زمين) مى گذارد ،مگر به (اساس) علم او.

و روزیکه (خداوند) به ایشان خطاب كرده (بگوید « ):كجایند شریکان من؟ » ميگویند « :به تو گفته بودیم كه
هيچ یک از ما هرگز گواه (حقانيت چيزهایى كه آنرا به تو شریک مى آوردیم) نيستيم» .

ص
﴿ ﴾٤٨وض َّل ع ْن ُهم َّما كانُوا ي ْد ُعون ِمن ق ْب ُل ۛ وظ ُّنوا ما ل ُهم ِّمن َّم ِحي ٍ

چيزهایى كه از پيش نيایش ميکردند از (نزد) ایشان گم ميشود ،و درمىیابند كه برای شان پناهگاهى نيست.

وس ق ُنو ٌط
﴿َّ ﴾٤٩لا ي ْساَ ُم ا ْل ِانسا ُن ِمن ُدعا ِء ا ْلخ ْي ِر و اِن َّم َّس ُه الشَّ ُّر في ُئ ٌ

انسان از دعای خير مانده نميشود ،و چون به او زیانى برسد ،به یکبارگى (خود را مى بازد و) نااميد و دلشکسته

ميشود.

الساعة قاُِم ًة ولئِن
﴿ ﴾٥٠ولئِ ْن اَذ ْقنا ُه ر ْحم ًة ِّمنَّا ِمن ب ْع ِد ض َّراء م َّس ْت ُه ليقُول َّن َٰهذا لِي وما اَظُ ُّن َّ
ُّر ِج ْع ُت اِل َٰى ربِّي ا ِ َّن لِي ِعند ُه ل ْل ُح ْسن َٰى ۛ فل ُنن ِّبئ َّن الَّ ِذين كف ُروا بِما ع ِملُوا ول ُن ِذيق َّن ُهم ِّم ْن عذ ٍ
اب
غلِ ٍ
يظ

ولى چون به او مرحمتى از جانب خویش بچشانيم ،بعد از آنکه سختى و مشکالتى دیده باشد ،ميگوید « :این از
(روی استحقاق) منست ،و گمان نميکنم كه قيامت برپا شود ،و اگر بسوی پروردگار خود باز گردانيده شوم( ،هم)
به یقين برای من نزد او عاقبت نيکو است( .چنان نيست كه كافران مى پندارند )،بلکه (درین حال) كافران را به
اعمالى كه مرتکب ميشوند ،آگاه ميگردانيم .بيگمان به ایشان عذاب خشونت اندودی را مى چشانيم.

ض
﴿ ﴾٥١و اِذا اَنْع ْمنا على ا ْل ِانس ِان اَ ْعرض وناَىَٰ بِجانِبِ ِه و اِذا م َّس ُه الشَّ ُّر ف ُذو ُدعا ٍء عرِي ٍ

و چون به انسان نعمتى ارزانى كنيم( ،از حق) رو ميگرداند ،و پهلو تهى ميکند ،ولى چون بدی به او ميرسد ،به

دعای دور و درازی مى پردازد.

﴿ ﴾٥٢قُ ْل اَراَ ْي ُت ْم اِن كان ِم ْن ِعن ِد اللَّ ِه ثُ َّم كف ْرتُم بِ ِه م ْن اَض ُّل ِم َّم ْن ُهو فِي ِشق ٍ
اق ب ِعي ٍد

بگو « :ببينيد اگر این (پيام) از جانب خدا باشد (كه هست) ،و باز از آن انکار ورزید ،پس كيست گمراه تر از
كسيکه (با حق) در مخالفت شدیدی بسر مى برد؟

﴿ ﴾٥٣س ُنرِي ِه ْم اياتِنا فِي ا ْلاف ِ
اق وفِي اَنف ُِس ِه ْم ح َّت َٰى يتب َّين ل ُه ْم اَنَّ ُه ا ْلح ُّق ۛ اَول ْم ي ْك ِف بِربِّك اَنَّ ُه
عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ش ِهي ٌد
به زودی به ایشان نشانه های خود را در آفاق (یعنى اطراف و اكناف جهان هستى) و (نيز) در وجود و هستى
خودشان نشان ميدهيم ،تا برای ایشان روشن شود كه این (پيام) حق است .آیا (این خود) برای پروردگار تو
بسنده نيست كه او بر هر چيز گواه است؟

﴿ ﴾٥٤اَلا اِنَّ ُه ْم فِي ِم ْري ٍة ِّمن لِّقا ِء ربِّ ِه ْم ۛ اَلا اِنَّ ُه بِ ُك ِّل ش ْي ٍء ُّم ِحي ٌط

آگاه باش ،واقعاً ایشان از دیدار پروردگار خود در شک اند .آگاه باشيد ،بيگمان خدا به هرچيز احاطه دارد.

==================================================================

( )۴۲سوره الشوری:
این سوره مکى و دارای ( )۵۳آیه است و شوری به معنى مشاوره  ،مشورت كردن مى باشد .این سوره به
سبب توصيف مومنان به این وصف كه ایشان در امور خود با هم مشورت مى كنند به این نام یاد شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١حم
ح.م.

﴿ ﴾٢عسق
ع.س.ق.

﴿ ﴾٣ك َٰذلِك يُ ِ
وحي اِل ْيك و اِلى الَّ ِذين ِمن ق ْبلِك اللَّ ُه ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم

این چنين بسوی تو و بسوی كسانِ پيش از تو خداوندِ صاحب قدرت منيع (و) باحکمت وحى ميفرستد.

السماو ِ
ض ۛ و ُهو ا ْلعلِ ُّي ا ْلع ِظي ُم
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٤ل ُه ما فِي َّ

آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آنِ اوست ،و او بلند مرتبه (و) بزرگ است.

ات يتفطَّ ْرن ِمن ف ْوقِ ِه َّن ۛ وا ْلملاُِك ُة ُيس ِّب ُحون بِح ْم ِد ربِّ ِه ْم وي ْست ْغ ِف ُرون لِمن فِي
السماو ُ
﴿ ﴾٥تكا ُد َّ
ض ۛ اَلا ا ِ َّن اللَّه ُهو ا ْلغفُو ُر ال َّر ِحي ُم
ا ْلا َ ْر ِ
نزدیک است آسمانها از باالی شان متالشى شوند ،و فرشتگان پروردگار خود را تسبيح ميگویند ،و برای (همه)

موجودات (روی) زمين آمرزش ميخواهند .آگاه باش ،كه خداوند هم اوست آمرزنده (و) بسيار مهربان.

﴿ ﴾٦والَّ ِذين اتَّخ ُذوا ِمن ُدو نِ ِه اَ ْو لِياء اللَّ ُه ح ِف ٌ
يظ عل ْي ِه ْم وما اَنت عل ْي ِهم بِو ِكي ٍل

و كسانيکه جز او (موجودات دیگری) را دوست ميگيرند ،خداوند بر ایشان مراقب ميباشد ،و تو بر ایشان سرپرست

نيستى.

﴿ ﴾٧وك َٰذلِك اَ ْوح ْينا اِل ْيك قُ ْرا ًنا عر بِ ًّيا لِّ ُتن ِذر اُ َّم ا ْلقُرىَٰ وم ْن ح ْولها وتُن ِذر ي ْوم ا ْلج ْم ِع لا ر ْيب
الس ِعي ِر
فِي ِه ۛ فر ٌِيق فِي ا ْلجنَّ ِة وفر ٌِيق فِي َّ

و به این ترتيب بسوی تو قرآن عربى را وحى كردیم ،تا مردم شهر (مکه) و پيرامون آنرا بيم دهى ،و (ایشان را) از
روز قيامت ،كه در آن شکى نيست ،بيم دهى( ،از روزیکه) گروهى به بهشت اندر اند ،و گروهى (هم) در آتش

سوزان.

﴿ ﴾٨ول ْو شاء اللَّ ُه لجعل ُه ْم اُ َّم ًة و ِاحد ًة ول َٰ ِكن ُيد ِْخ ُل من يشا ُء فِي ر ْحمتِ ِه ۛ وال َّظالِ ُمون ما ل ُهم ِّمن
و لِ ٍّي ولا ن ِصي ٍر
اگر خداوند ميخواست ،همۀ ایشان را امتى واحد ميگردانيد ،اما كسانى را كه بخواهد شامل مرحمت خویش

ميسازد .و ستمکاران ،نه برای ایشان كارسازی است و نه (هم) مددگاری.

﴿ ﴾٩اَ ِم اتَّخ ُذوا ِمن ُدو نِ ِه اَ ْو لِياء ۛ فاللَّ ُه ُهو ا ْلو لِ ُّي و ُهو ُي ْحيِي ا ْلم ْوت َٰى و ُهو عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر

آیا ایشان غير از خدا (برای خود) كارسازی گرفتند؟ در حالى كه خدا  -هم اوست كارساز ،و اوست كه مردگان را
زنده ميکند ،و اوست كه بر همه چيز قدرت دارد.

َٰ
يب
﴿ ﴾١٠وما اخْ تل ْف ُت ْم فِي ِه ِمن ش ْي ٍء ف ُح ْك ُم ُه اِلى اللَّ ِه ۛ ذلِ ُك ُم اللَّ ُه ربِّي عل ْي ِه تو َّك ْل ُت و اِل ْي ِه اُنِ ُ

در هر امری كه در آن اختالف ميورزید ،پس حکم آن به خدا (تفویض) ميشود .این است خداوند ،پروردگار من.

بر او توكل كردم ،و بسوی او رجوع ميکنم.

السماو ِ
اجا ۛي ْذر ُؤ ُك ْم
ات وا ْلا َ ْر ِ
اجا و ِمن ا ْلاَنْعامِ اَ ْزو ً
ض ۛ جعل ل ُكم ِّم ْن اَنف ُِس ُك ْم اَ ْزو ً
﴿ ﴾١١ف ِاط ُر َّ
الس ِمي ُع ا ْلب ِصي ُر
فِي ِه ۛ ل ْيس ك ِم ْثلِ ِه ش ْيءٌ ۛ و ُهو َّ
آفرینندۀ آسمانها و زمين است .برای شما ،از خود شما ،جفت هایى گردانيد ،و (نيز) از چارپایان جفت هایى را
(قرار داد) ،و بدین وسيله شما را پراگنده ساخت ،هيچ چيز (شبيه و) همانند او نيست ،و اوست شنوا (و) بينا.

السماو ِ
ض ۛ ي ْب ُس ُط ال ِّر ْزق لِمن يشاءُ وي ْق ِد ُر ۛ اِنَّ ُه بِ ُك ِّل ش ْي ٍء علِي ٌم
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٢ل ُه مقالِي ُد َّ

كليدهای آسمانها و زمين از آن اوست .روزی را به هر كسى كه بخواهد گشاده (یا) تنگ مى سازد ،حقا كه او بهر

چيز داناست.

وحا والَّ ِذي اَ ْوح ْينا اِل ْيك وما و َّص ْينا بِ ِه ا ِ ْبرا ِهيم و ُموس َٰى
﴿ ﴾١٣شرع ل ُكم ِّمن الدِّينِ ما و َّص َٰى بِ ِه نُ ً
و ِعيس َٰى ۛ اَ ْن اَقِي ُموا ال ِّدين ولا تتف َّرقُوا فِي ِه ۛ ك ُبر على ا ْل ُمشْ ِر ِكين ما ت ْد ُعو ُه ْم اِل ْي ِه ۛ اللَّ ُه ي ْجتبِي
يب
اِل ْي ِه من يشا ُء وي ْه ِدي اِل ْي ِه من ُينِ ُ
برای شما از آیين همان چيزی را مشروع ساخت كه نوح را به آن سفارش كرده بود .و همان چيزی را كه به تو

وحى كردیم ،و آنچه را كه به ابراهيم ،موسى و عيسى سفارش كردیم ،كه دین را بر پا دارید و در آن اختالف
نورزید .بر مشركان این امری كه بسوی آن ایشانرا دعوت ميکنى گران تمام ميشود .خداوند هركه را بخواهد
بسوی خود برميگزیند .و هركه را كه (بوی) رجوع كند ،رهياب ميگرداند.

﴿ ﴾١٤وما تف َّرقُوا ا ِ َّلا ِمن ب ْع ِد ما جاء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم ب ْغ ًيا ب ْين ُه ْم ۛ ول ْولا كلِم ٌة سبق ْت ِمن َّربِّك اِل َٰى اَج ٍل
ُّمس ًّمى لَّق ِ
ُضي ب ْين ُه ْم ۛ و ا ِ َّن الَّ ِذين اُورِثُوا ا ْل ِكتاب ِمن ب ْع ِد ِه ْم ل ِفي ش ٍّك ِّم ْن ُه ُمرِي ٍب
و اختالف نکردند مگر بعد از آنکه به ایشان علم حاصل شد( ،آن هم) از روی حسادتى (كه) در ميان خویش

(داشتند) .و اگر حکمى نمى بود كه از طرف پروردگار تو از پيش صادر شده بود( ،مبنى بر اینکه) تا زمانى معين
(به ایشان مهلت داده شود) ،یقيناً در ميان ایشان فيصله ميشد .و بيگمان كسانيکه كتاب را بعد از ایشان ميراث
گرفته اند ،در مورد آن در شک تردید اندودی مى باشند.

نت بِما اَنزل اللَّ ُه ِمن
﴿ ﴾١٥فلِ َٰذلِك فا ْد ُع ۛ و ْاست ِق ْم كما اُ ِم ْرت ۛ ولا تتَّبِ ْع اَ ْهواء ُه ْم ۛ وقُ ْل ام ُ
ِكت ٍ
اب ۛ واُ ِم ْر ُت لِاَ ْع ِدل ب ْين ُك ُم ۛ اللَّ ُه ربُّنا وربُّ ُك ْم ۛ لنا اَ ْعمالُنا ول ُك ْم اَ ْعمالُ ُك ْم ۛ لا ُح َّجة ب ْيننا
وب ْين ُك ُم ۛ اللَّ ُه ي ْجم ُع ب ْيننا ۛ و اِل ْي ِه ا ْلم ِصي ُر
و ازینرو (ایشان را به دین اسالم) فرا خوان ،به همانگونه ایکه مأمور شدی استقامت كن ،و از هویٰ و هوسهای

ایشان پيروی مکن ،بلکه بگو « :به هر كتابى كه خداوند نازل كرده ایمان دارم ،و مأمور شده ام تا در ميان شما
عدالت ورزم .خداوند پروردگار ما و پروردگار شماست .برای ما اعمال ماست ،و برای شما اعمال شما (یعنى هر
كدام ما و شما از نتيجه اعمال خویش برخوردار ميشویم) .در ميان ما و شما حجتى (مورد نياز) نيست ،خداوند
بين ما جمع ميکند ،و بسوی اوست بازگشت» .

﴿ ﴾١٦والَّ ِذين يُحا ُّجون فِي اللَّ ِه ِمن ب ْع ِد ما ْاس ُت ِجيب ل ُه ُح َّج ُت ُه ْم د ِاحض ٌة ِعند ربِّ ِه ْم وعل ْي ِه ْم
اب ش ِدي ٌد
غض ٌب ول ُه ْم عذ ٌ

كسانيکه در مورد خدا ،بعد از آنکه (دعوت) او اجابت شده است ،مجادله ميکنند ،دالیل آنها نزد پروردگارشان
باطل (و بى اساس) است ،مورد خشم (خدا) واقع ميشوند ،و برای شان عذاب شدیدی است.

ِيب
﴿ ﴾١٧اللَّ ُه الَّ ِذي اَنزل ا ْل ِكتاب بِا ْلح ِّق وا ْل ِميزان ۛ وما يُ ْدرِيك لع َّل َّ
الساعة قر ٌ

خدا است كه كتاب را به حق نازل كرد ،و (نيز) ترازو را .و چه خبر داری؟ شاید قيامت نزدیک باشد.

﴿ ﴾١٨ي ْست ْع ِج ُل بِها الَّ ِذين لا يُ ْؤ ِمنُون بِها ۛ والَّ ِذين ام ُنوا ُمشْ ِفقُون ِم ْنها وي ْعل ُمون اَنَّها ا ْلح ُّق ۛ اَلا
الساع ِة ل ِفي ضل ٍ
ال ب ِعي ٍد
ا ِ َّن الَّ ِذين ُيما ُرون فِي َّ

كسانى با شتاب به جستجوی (آمدن) قيامت ميشوند ،كه به آن ایمان ندارند( .ولى) كسانيکه به آن ایمان دارند،
از آن مى ترسند و ميدانند كه آن حق است .آگاه باش ،آنانيکه در مورد قيامت مجادله ميکنند ،بى نهایت گمراه

هستند.

يف بِ ِعبا ِد ِه ي ْر ُزقُ من يشاءُ ۛ و ُهو ا ْلقو ُِّي ا ْلعزِي ُز
﴿ ﴾١٩اللَّ ُه ل ِط ٌ

خداوند بر بندگان خود لطف كار است ،و به هركه خواهد روزی ميدهد ،و او توانا (و) صاحب قدرت منيع است.

﴿ ﴾٢٠من كان ُيرِي ُد ح ْرث ا ْلا ِخر ِة ن ِز ْد ل ُه فِي ح ْر ثِ ِه ۛ ومن كان يُرِي ُد ح ْرث ال ُّدنْيا نُ ْؤ تِ ِه ِم ْنها وما
ل ُه فِي ا ْلا ِخر ِة ِمن ن َِّص ٍ
يب

برای هر كسيکه كِشت آخرت را بخواهد ،برای او در كشت او مى افزایيم .و برای هر كسيکه كشت (این) دنيا را

بخواهد ،از آن برایش ميدهيم ،ولى در آخرت نصيبى ندارد.

﴿ ﴾٢١اَ ْم ل ُه ْم شُ ركا ُء شر ُعوا ل ُهم ِّمن الدِّينِ ما ل ْم ياْذن بِ ِه اللَّ ُه ۛ ول ْولا كلِم ُة ا ْلف ْص ِل لق ِ
ُضي
اب اَلِي ٌم
ب ْين ُه ْم ۛ و ا ِ َّن الظَّالِ ِمين ل ُه ْم عذ ٌ

آیا برای ایشان شریکانى است (یعنى به خدا كسانى را شریک مى آورند) كه از دین برای شان چيزی را مشروع
ميگردانند كه خداوند به آن اجازه نداده است؟ و اگر حکم قاطعى (مبنى بر مهلت یافتن این كافران) نمى بود،
حتماً در ميان شان حکم صادر ميشد .بيگمان برای ستمگاران عذاب دردناكى است.

الصالِح ِ
ات فِي
﴿ ﴾٢٢ترى ال َّظالِ ِمين ُمشْ ِف ِقين ِم َّما كس ُبوا و ُهو واقِ ٌع بِ ِه ْم ۛ والَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ
ات ا ْلجنَّ ِ
ر ْوض ِ
ات ۛ ل ُهم َّما يشاءُون ِعند ربِّ ِه ْم ۛ َٰذلِك ُهو ا ْلف ْض ُل ا ْلكبِي ُر
ستمگاران را به اساس اعمالى كه مرتکب شده اند ،در هراس مى بينى ،و این (مجازات) به ایشان واقع شدنى

است .ولى آنانيکه ایمان آوردند و اعمال نيکو انجام دادند ،در باغ های بهشتند .به ایشان از نزد پروردگارشان هر
چيزی كه بخواهند ميسر است .اینست همان فضل بزرگ.

لصالِح ِ
ات ۛ قُل َّلا اَ ْساَلُ ُك ْم عل ْي ِه اَ ْج ًرا اِلَّا
﴿َٰ ﴾٢٣ذلِك الَّ ِذي ُيبشِّ ُر اللَّ ُه ِعباد ُه الَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا ا َّ
ا ْلمو َّدة فِي ا ْل ُق ْرب َٰى ۛ ومن ي ْقتر ِْف حسن ًة نَّ ِز ْد ل ُه فِيها ُح ْس ًنا ۛ ا ِ َّن اللَّه غفُو ٌر ش ُكو ٌر

و این است همان چيزیکه خداوند آن بندگانش را كه ایمان آوردند و اعمال نيکو انجام دادند مژده ميدهد .بگو« :
من برای این (رسالت خویش) از شما جز دوستى وابستگان مزدی نمى طلبم .اگر كسى نيکى ورزد ،ما در آن

برای او به نيکى مى افزایيم .حقا كه خداوند آمرزنده (و) پاداش دهنده است» .

﴿ ﴾٢٤اَ ْم يقُولُون ا ْفترىَٰ على اللَّ ِه ك ِذ ًبا ۛ ف ِان يش ِا اللَّ ُه يخْ تِ ْم عل َٰى ق ْلبِك ۛ وي ْم ُح اللَّ ُه ا ْلب ِاطل
و ُي ِح ُّق ا ْلح َّق بِكلِماتِ ِه ۛ اِنَّ ُه ع ِلي ٌم بِذ ِ
الصدُورِ
ات ُّ

آیا ميگویند « (پيامبر) بر خداوند به دروغ افترایى كرده است »؟ اگر خداوند بخواهد ،بر دل تو مهر مى نهد.

خداوند به وسيلۀ (وحىِ) كلماتِ خویش باطل را نابود ميکند ،و حق ار ثبات مى بخشد ،حقا كه وی به نهانخانه
سينه های دانا است.

الس ِّيئ ِ
ات وي ْعل ُم ما ت ْفعلُون
﴿ ﴾٢٥و ُهو الَّ ِذي ي ْقب ُل التَّ ْوبة ع ْن ِعبا ِد ِه وي ْعفُو عنِ َّ

و اوست كه توبه را از بندگانش مى پذیرد ،و از گناهان درميگذرد ،و آنچه را انجام ميدهيد ميداند.

الصالِح ِ
اب
يب الَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ
ات ويزِي ُد ُهم ِّمن ف ْضلِ ِه ۛ وا ْلكافِ ُرون ل ُه ْم عذ ٌ
﴿ ﴾٢٦وي ْست ِج ُ
ش ِدي ٌد

دعای مؤمنان نيکوكار را اجابت ميکند ،و از فضل خویش به آنها زیاد ميکند .و كافران ،برای ایشان عذاب شدیدی

است.

ض ول َٰ ِكن ُين ِّز ُل بِقد ٍر َّما يشاءُ ۛ اِنَّ ُه بِ ِعبا ِد ِه خبِي ٌر
﴿ ﴾٢٧ول ْو بسط اللَّ ُه ال ِّر ْزق لِ ِعبا ِد ِه لبغ ْوا فِي ا ْلا َ ْر ِ
ب ِصي ٌر

اگر خداوند روزی را برای بندگان خود فراخ ميکرد ،البته در زمين سركشى ميکردند .وليکن (خداوند) به اندازه
ای كه بخواهد( ،روزی هر كس را) نازل ميگرداند .حقا كه او به (حال) بندگان خود آگاه (و) بيناست.

﴿ ﴾٢٨و ُهو الَّ ِذي يُن ِّزلُ ا ْلغ ْيث ِمن ب ْع ِد ما قن ُطوا وينشُ ُر ر ْحمت ُه ۛ و ُهو ا ْلو لِ ُّي ا ْلح ِمي ُد

اوست كه باران را ،بعد از اینکه (بندگان او) نااميد شدند ،نازل ميکند ،و مرحمت خود را (به همه جا) پراگنده
ميسازد ،و اوست كارساز (و) ستوده.

السماو ِ
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٢٩و ِم ْن اياتِ ِه خ ْل ُق َّ
ض وما ب َّث فِي ِهما ِمن دابَّ ٍة ۛ و ُهو عل َٰى ج ْم ِع ِه ْم اِذا يشاءُ
ق ِدي ٌر

و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمين است ،و (نيز) آنچه از جنبندگان در آنها پراگنده ساخته است .و
هنگاميکه بخواهد ،مى تواند (همه) آنها را گرد آورد.

﴿ ﴾٣٠وما اَصاب ُكم ِّمن ُّم ِصيب ٍة فبِما كسب ْت اَ ْي ِدي ُك ْم وي ْعفُو عن كثِي ٍر

هر مصيبتى كه به شما برسد ،از سبب اعمالى است كه خود انجام داده اید ،و خداوند از بسياری (گناهان)
ميگذرد.

ض ۛ وما ل ُكم ِّمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ِمن و ل ِ ٍّي ولا ن ِصي ٍر
﴿ ﴾٣١وما اَن ُتم بِ ُم ْع ِجزِين فِي ا ْلاَ ْر ِ

شما هرگز در زمين (ارادۀ خدا را) عاجز ساخته نمى توانيد (و نميتوانيد از سرنوشت خویش فرار كنيد) ،و شما را

جز خدا كارساز (و) مددگاری نيست.

﴿ ﴾٣٢و ِم ْن اياتِ ِه ا ْلجوارِ فِي ا ْلب ْح ِر كا ْلا َ ْعلامِ

و از نشانه های او كشتى هایى است چون كوهها (كه) در دریا (حركت دارند).

﴿ ﴾٣٣اِن يشاْ ُي ْس ِكنِ ال ِّريح في ْظل ْلن روا ِكد عل َٰى ظ ْه ِر ِه ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ٍ
ات لِّ ُك ِّل ص َّبا ٍر ش ُكورٍ

اگر خواهد ،باد را ایستاده ميکند (یعنى از جریان باز ميدارد) .پس (مردميکه بر كشتى سوار اند) روی آب باقى

ميمانند .بيگمان در اینها برای هر صبر كنندۀ شکرگذاری نشانه هایى است.

﴿ ﴾٣٤اَ ْو يُو بِ ْق ُه َّن بِما كس ُبوا وي ْع ُف عن كثِي ٍر

یا آنها را به سبب آنچه كردند هالک ميکند ،و از بسياری (از گناهان) درميگذرد.

ص
﴿ ﴾٣٥وي ْعلم الَّ ِذين يُجا ِدلُون فِي اياتِنا ما ل ُهم ِّمن َّم ِحي ٍ

تا آنانيکه در مورد آیات ما مجادله ميکنند ،بدانند كه برای شان راه و چاره ای نيست.

﴿ ﴾٣٦فما اُو تِي ُتم ِّمن ش ْي ٍء فمتا ُع ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا ۛ وما ِعند اللَّ ِه خ ْي ٌر واَ ْبق َٰى لِلَّ ِذين ام ُنوا وعل َٰى
ربِّ ِه ْم يتو َّكلُون

به شما از چيزیکه داده شده صرف متاع زندگى دنياست ،و آنچه در نزد خدا است بهتر و ماندگارتر است ،برای

كسانيکه ایمان آورده اند ،و بر پروردگار خود توكل ميورزند.

﴿ ﴾٣٧والَّ ِذين ي ْجتنِ ُبون كباُِر ا ْل ِا ْث ِم وا ْلفو ِاحش و اِذا ما غ ِض ُبوا ُه ْم ي ْغ ِف ُرون

و آنانيکه (از) گناهان كبيره و فحشاء اجتناب مى ورزند .در هنگاميکه خشمگين ميشوند( ،از لغزش دیگران)

درميگذرند.

الصلاة واَ ْم ُر ُه ْم شُ ورىَٰ ب ْين ُه ْم و ِم َّما رز ْقنا ُه ْم ُين ِفقُون
﴿ ﴾٣٨والَّ ِذين ْاستجابُوا لِربِّ ِه ْم واَقا ُموا َّ

و آنانيکه (امر) پروردگار شانرا اجابت كرده اند ،و نماز را به تمام و كمال اداء ميکنند ،و كارشان در ميان شان (به

اساس) مشوره است ،و از آنچه روزی شان گردانيدیم (در راه های خير) خرج ميکنند.

﴿ ﴾٣٩والَّ ِذين اِذا اَصاب ُه ُم ا ْلبغ ُْي ُه ْم ينت ِص ُرون

آنانى كه چون بر ایشان تعدی شود( ،بر آن) غلبه حاصل ميکنند.

﴿ ﴾٤٠وجزا ُء س ِّيئ ٍة س ِّيئ ٌة ِّم ْثلُها ۛ فم ْن عفا واَ ْصلح فاَ ْج ُر ُه على اللَّ ِه ۛ اِنَّ ُه لا يُ ِح ُّب ال َّظالِ ِمين

و سزای بدی ،بدی است مثل آن .اما اگر كسى عفو كند و اصالح نماید ،پس مزد او بر خدا است .بيگمان خداوند

ستمگاران را دوست ندارد.

﴿ ﴾٤١ولمنِ انتصر ب ْعد ظُ ْل ِم ِه فاُولَٰئِك ما عل ْي ِهم ِّمن سبِيلٍ

كسانيکه بعد از مظلوم شدن غالب گردیدند ،بر (مالمتى) ایشان هيچ راهى نيست.

َٰ
اب
السبِي ُل على الَّ ِذين ي ْظلِ ُمون النَّاس وي ْبغُون فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٤٢اِنَّما َّ
ض بِغ ْي ِر ا ْلح ِّق ۛ اُولئِك ل ُه ْم عذ ٌ
اَلِي ٌم
واقعاً مالمتى بر كسانى است كه بر مردم ستم و در زمين به ناحق سركشى ميکنند ،اینهایند كه برای ایشان

عذاب دردناكى است.

﴿ ﴾٤٣ولمن صبر وغفر ا ِ َّن َٰذلِك ل ِم ْن ع ْز ِم ا ْلاُ ُمورِ

و برای كسيکه صبر كند و عفو نماید ،بيگمان این (رویه) از امور (شایسته و) استوار است.

﴿ ﴾٤٤ومن يُ ْضلِ ِل اللَّ ُه فما ل ُه ِمن و لِ ٍّي ِّمن ب ْع ِد ِه ۛ وترى ال َّظالِ ِمين ل َّما راَ ُوا ا ْلعذاب ي ُقولُون ه ْل
اِل َٰى مر ٍّد ِّمن سبِي ٍل

هركرا خداوند گمراه كند ،بعد ازین برای او كارسازی نيست .و ستمگاران چون عذاب را ببينند ،مى بينى كه

ميگویند « :آیا راهى به بازگشت هست؟ »

﴿ ﴾٤٥وترا ُه ْم ُي ْعر ُضون عل ْيها خ ِاش ِعين ِمن ال ُّذ ِّل ين ُظ ُرون ِمن ط ْر ٍف خ ِف ٍّي ۛ وقال الَّ ِذين ام ُنوا ا ِ َّن
ا ْلخ ِاسرِين الَّ ِذين خ ِس ُروا اَنفُس ُه ْم واَ ْهلِي ِه ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ۛ اَلا ا ِ َّن ال َّظالِ ِمين فِي عذ ٍ
اب ُّم ِقي ٍم
و ایشان را مى بينى كه به عذاب پيش كرده ميشوند ،در حالى كه از خواری (بسيار) فروتن ميباشند( ،و) با

نگاهى دزدیده مى بينند .مؤمنان گفتند « :بيگمان زیانکاران كسانى اند كه (هم) خود و (هم) خانوادۀ خویشرا در
روز رستاخيز زیانمند ساختند » .آگاه باش كه واقعاً ستمگاران در عذاب هميشگى اند!

نص ُرون ُهم ِّمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ۛ ومن ُي ْضلِ ِل اللَّ ُه فما ل ُه ِمن سبِي ٍل
﴿ ﴾٤٦وما كان ل ُهم ِّم ْن اَ ْو لِياء ي ُ

برای شان كارسازی نيست كه ایشانرا كمک كند ،جز خداوند .و هركه را خداوند گمراه سازد ،پس برای او راهى

(برای نجات) وجود ندارد.

﴿ْ ﴾٤٧است ِجي ُبوا لِربِّ ُكم ِّمن ق ْب ِل اَن ياْتِي ي ْو ٌم لَّا مر َّد ل ُه ِمن اللَّ ِه ۛ ما ل ُكم ِّمن َّم ْلج ٍا ي ْومئِ ٍذ وما
ل ُكم ِّمن ن َِّكي ٍر

(امر) پروردگار خود را اجابت كنيد ،پيش از اینکه روزی فرا رسد كه برای آن از (عذاب) خداوند بازگشتى نباشد،

در آن روز نه پناهگاهى دارید و نه (هم) انکار (كرده ميتوانيد).

﴿ ﴾٤٨ف ِا ْن اَ ْعر ُضوا فما اَ ْرس ْلناك عل ْي ِه ْم ح ِفي ًظا ۛ ا ِ ْن عل ْيك ا ِ َّلا ا ْلبلا ُغ ۛ و اِنَّا اِذا اَذ ْقنا ا ْل ِانسان ِمنَّا
ر ْحم ًة فرِح بِها ۛ و اِن تُ ِص ْب ُه ْم س ِّيئ ٌة بِما قدَّم ْت اَ ْي ِدي ِه ْم ف ِا َّن ا ْل ِانسان كفُو ٌر
پس اگر روی برتابند ،ما ترا (بحيث) نگهبان شان نفرستادیم .بر تو جز رساندن (پيام) نيست .چون انسان را از

جانب خویش از مرحمتى مى چشانيم ،مباهات ميکند ،اما اگر به او در اثر اعمالى كه خود انجام داده مصيبتى
برسد ،بيگمان انسان به ناسپاسى مى پردازد.

السماو ِ
ض ۛ يخْ لُ ُق ما يشاءُ ۛ يه ُب لِمن يشا ُء اِناثًا ويه ُب لِمن يشا ُء
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٤٩لِّلَّ ِه ُم ْل ُك َّ
ال ُّذكُور

پادشاهى آسمانها و زمين از آنِ خدا است .هرچه را بخواهد مى آفریند ،به هركه بخواهد دختر مى بخشد ،و به
هركه بخواهد پسر مى بخشد.

﴿ ﴾٥٠اَ ْو يُز ِّو ُج ُه ْم ُذكْرا ًنا و اِناثًا ۛ وي ْجع ُل من يشاءُ ع ِقي ًما ۛ اِنَّ ُه علِي ٌم ق ِدي ٌر

یا به ایشان ،به گونۀ جوره ،دختر و پسر مى بخشد ،و هركرا بخواهد عقيم ميگرداند ،حقا كه او دانا (و) توانا است.

اب اَ ْو ُي ْر ِسل ر ُسو ًلا ف ُي ِ
﴿ ﴾٥١وما كان لِبش ٍر اَن ُيكلِّم ُه اللَّ ُه اِلَّا و ْح ًيا اَ ْو ِمن ورا ِء ِحج ٍ
وحي بِ ِا ْذن ِ ِه ما
يشاءُ ۛ اِنَّ ُه علِ ٌّي ح ِكي ٌم
برای هيچ بشری توان آن نيست كه خدا با او سخن بگوید ،جز (از طریق) الهام ،یا از ورای پرده ،یا پيام آوری را
بفرستد كه به اجازه وی هرچه را بخواهد وحى كند .بيگمان او برتر (و) باحکمت است.

َٰ
اب ولا ا ْل ِايما ُن ول َٰ ِكن جع ْلنا ُه
﴿ ﴾٥٢وكذلِك اَ ْوح ْينا اِل ْيك ُر ً
وحا ِّم ْن اَ ْمرِنا ۛ ما كُنت ت ْدرِي ما ا ْل ِكت ُ
نُو ًرا ن َّْه ِدي بِ ِه من نَّشاءُ ِم ْن ِعبا ِدنا ۛ و اِنَّك لت ْه ِدي اِل َٰى ِصر ٍ
اط ُّم ْست ِقي ٍم

و بدین ترتيب ،روح (یعنى قرآن) را از امر خویش به تو وحى كردیم( ،در آن وقتيکه هنوز) نمى دانستى كه كتاب

چيست و ایمان چه مى باشد .مگر قرآن را (همچون) نوری گردانيدیم ،كه هركرا از بندگان خود بخواهيم ،بوسيلۀ
آن رهياب ميسازیم .و حقا كه تو به راه راست هدایت ميکنى.

﴿ِ ﴾٥٣صر ِ
السماو ِ
ض ۛ اَلا اِلى اللَّ ِه ت ِصي ُر ا ْلاُ ُمو ُر
ات وما فِي ا ْلا َ ْر ِ
اط اللَّ ِه الَّ ِذي ل ُه ما فِي َّ

را ه خدایيکه هر آنچه در آسمان ها و در زمين است ،از آن او است .آگاه باش كه همه امور به خداوند باز ميگردد.

==================================================================

( )۴۳سوره الزخرف:
این سوره مکى و دارای ( )۸۹آیه است .این سوره به سبب آنکه در برگيرنده اوصاف بعضى از مظاهر دنيا و
بهره های فانى آن و مقایسه آنها با نعمتهای آخرت است ،زخرف ناميده شد .زخرف عبارت از طال ،آرایشها و
تجمال است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١حم
ح.م.

﴿ ﴾٢وا ْل ِكت ِ
اب ا ْل ُمبِينِ

و قسم به این كتاب واضح.

﴿ ﴾٣اِنَّا جع ْلنا ُه قُ ْرانًا عر بِ ًّيا لَّعلَّ ُك ْم ت ْع ِقلُون

این را قرآنى عربى گردانيدیم تا (به مطالب آن) پى ببرید.

﴿ ﴾٤و اِنَّ ُه فِي اُ ِّم ا ْل ِكت ِ
اب لد ْينا لعلِ ٌّي ح ِكي ٌم

بدون شک این (كتاب) در اُم الکتاب (یعنى لوح محفوظ) نزد ما بلندپایه (و) سرشار از حکمت است.

﴿ ﴾٥اَفن ْضر ُِب عن ُك ُم ال ِّذكْر ص ْف ًحا اَن كُن ُت ْم ق ْو ًما ُّم ْسرِفِين

آیا بخاطر اینکه قومى اسراف كارید ،از شما پند (یعنى قرآن) را به كنار زنيم؟

﴿ ﴾٦وك ْم اَ ْرس ْلنا ِمن نَّبِ ٍّي فِي ا ْلاَ َّو لِين

ای بسا از پيامبران را كه در پيشينيان فرستادیم.

﴿ ﴾٧وما ياْتِي ِهم ِّمن نَّبِ ٍّي اِلَّا كانُوا بِ ِه ي ْست ْه ِزُُون

به ایشان هيچ پيامبری نمى آید مگر اینکه او را استهزاء ميکردند.

﴿ ﴾٨فاَ ْهل ْكنا اَش َّد ِم ْن ُهم ب ْطشً ا ومض َٰى مث ُل ا ْلا َ َّو لِين

پس آنهایى را كه (ازین مردم قریش) در قوت خود سخت تر بودند هالک كردیم .و داستان (عجيب) پيشينيان
گذشته است.

السماو ِ
ات وا ْلا َ ْرض لي ُقولُ َّن خلق ُه َّن ا ْلعزِي ُز ا ْلعلِي ُم
﴿ ﴾٩ولئِن ساَ ْلت ُهم َّم ْن خلق َّ

و اگر از آنها بپرسى چه كسى آسمان ها و زمين را آفرید؟ یقيناً ميگویند( « :خداوند) صاحب قدرت منيع (و) دانا

آنها را آفریده است» .

﴿ ﴾١٠الَّ ِذي جعل ل ُك ُم ا ْلاَ ْرض م ْهدًا وجعل ل ُك ْم فِيها ُس ُب ًلا لَّعلَّ ُك ْم ت ْهتدُون

ذاتيکه زمين را برای شما فرشى گردانيد ،و در آن برای شما راههایى ساخت تا باشد كه رهياب شوید.

السما ِء ما ًء بِقد ٍر فاَنش ْرنا بِ ِه ب ْلد ًة َّم ْي ًتا ۛ ك َٰذلِك تُخْ ر ُجون
﴿ ﴾١١والَّ ِذي ن َّزل ِمن َّ

و آنکه از آسمان باران را به مقدار معين فرو ریخت ،و با آن زمين مرده را زندگى بخشيدیم( .شما نيز) به همين

منوال (در قيامت) برانگيخته ميشوید.

﴿ ﴾١٢والَّ ِذي خلق ا ْلاَ ْزواج ُكلَّها وجعل ل ُكم ِّمن ا ْل ُف ْل ِك وا ْلاَنْعامِ ما ت ْرك ُبون

ذاتيکه همۀ (اشيا را) جوره ها آفریده ،و برای شما از كشتى ها و چارپایان ،چيزهایى را كه (بر آن) سوار ميشوید،

ساخت.

﴿ ﴾١٣لِت ْست ُووا عل َٰى ظُ ُهورِ ِه ثُ َّم ت ْذ ُك ُروا نِ ْعمة ربِّ ُك ْم اِذا ْاستو ْي ُت ْم عل ْي ِه وت ُقولُوا ُس ْبحان الَّ ِذي سخَّ ر لنا
َٰهذا وما ُك َّنا ل ُه ُم ْق ِر نِين
تا بر پشت آن آرام گيرید .سپس چون بر آن آرام گرفتيد ،نعمت پروردگار خویش را بياد آوردید ،و بگویيد« :

پاكست آنکه برای (استفادۀ) ما این (مركوب) را رام ساخت ،و ما خود به (تسخير) آن دسترسى نداشتيم» .

﴿ ﴾١٤و اِنَّا اِل َٰى ربِّنا ل ُمنقلِ ُبون

و ما بيگمان به پروردگار خود بازگشتنى هستيم.

ين
﴿ ﴾١٥وجعلُوا ل ُه ِم ْن ِعبا ِد ِه ُج ْز ًءا ۛ ا ِ َّن ا ْل ِانسان لكفُو ٌر ُّم ِب ٌ

(اینها در برابر این نعمت ها) برای خدا از بندگانش جزئى قرار دادند ،واقعاً كه انسان بگونه آشکاری ناسپاس است.

﴿ ﴾١٦اَ ِم اتَّخذ ِم َّما يخْ لُ ُق بن ٍ
ات واَ ْصفاكُم بِا ْلبنِين

آیا او از آنچه مى آفریند دختران را گرفت ،و شما را به (داشتن) پسران برگزید؟

﴿ ﴾١٧و اِذا ُبشِّ ر اَح ُد ُهم بِما ضرب لِل َّر ْح َٰمنِ مث ًلا ظ َّل و ْج ُه ُه ُم ْسو ًّدا و ُهو ك ِظي ٌم

در حاليکه اگر به یکى از ایشان همان چيزی مژده داده شود ،كه برای (خداوند) رحمٰن مثال زده شده است،

رنگش سياه و (چهره اش) غضب آلود ميگردد.

﴿ ﴾١٨اَومن ُينشَّ اُ فِي ا ْل ِح ْلي ِة و ُهو فِي ا ْل ِخصا ِم غ ْي ُر ُمبِينٍ

آیا كسى را كه در زیور پرورده ميشود و در جنگها حضور نمى یابد (به فرزندی خدا نسبت ميدهيد)؟

﴿ ﴾١٩وجعلُوا ا ْلملاُِكة الَّ ِذين ُه ْم ِعبا ُد ال َّر ْح َٰمنِ اِناثًا ۛ اَش ِه ُدوا خ ْلق ُه ْم ۛ س ُت ْكت ُب شهادتُ ُه ْم
ويُ ْساَلُون

و فرشتگان را ،كه بندگان خداوند هستند ،زن وانمود ميسازند .آیا آفرینش آنها را مشاهده كردند (یعنى در هنگام

آفرینش آنها حاضر بودند)؟ این گواهى شان ثبت ميشود ،و از ایشان بازخواست ميشود.

﴿ ﴾٢٠وقالُوا ل ْو شاء ال َّر ْح َٰم ُن ما عبدْنا ُهم ۛ َّما ل ُهم بِ َٰذلِك ِم ْن ِع ْل ٍم ۛ ا ِ ْن ُه ْم ا ِ َّلا يخْ ُر ُصون

ميگویند « :اگر (خداوند) رحمٰن ميخواست ،ما ایشان را پرستش نمى كردیم » .ایشان به این (امر) علمى ندارند،

و ایشان جز گزاف نميگویند.

﴿ ﴾٢١اَ ْم ات ْينا ُه ْم ِكتا ًبا ِّمن ق ْبلِ ِه ف ُهم بِ ِه ُم ْست ْم ِس ُكون

آیا پيش از این به ایشان كتابى داده ایم كه به آن چنگ زننده اند؟ (دقيقاً از آن پيروی ميکنند؟)

﴿ ﴾٢٢ب ْل قالُوا اِنَّا وجدْنا اباءنا عل َٰى اُ َّم ٍة و اِنَّا عل َٰى اثارِ ِهم ُّم ْهتدُون

(نخير) بلکه ميگویند « :پدران خود را بر طریقه ای یافتيم ،و ما نيز بر نقش قدم شان رهيابيم» .

﴿ ﴾٢٣وك َٰذلِك ما اَ ْرس ْلنا ِمن ق ْبلِك فِي ق ْري ٍة ِّمن نَّ ِذي ٍر اِلَّا قال ُم ْترفُوها اِنَّا وجدْنا اباءنا عل َٰى اُ َّم ٍة
و اِنَّا عل َٰى اثارِ ِهم ُّم ْقتدُون

به همين منوال ،پيش از تو در هيچ قریه ای بيم دهنده ای را نفرستادیم مگر اینکه مردم خوشگذران و عياش آن

گفتند « :بيگمان پدران خود را بر طریقه ای یافتيم ،و ما یقيناً بر نقش قدم ایشان روانيم» .

﴿ ﴾٢٤قال اَول ْو ِج ْئ ُت ُكم بِاَ ْهدىَٰ ِم َّما وجدتُّ ْم عل ْي ِه اباء ُك ْم ۛ قالُوا اِنَّا بِما اُ ْر ِس ْل ُتم بِ ِه كافِ ُرون

گفت « :آیا حتى اگر طریقه ای بهتر از آنچه پدران خویش را بر آن یافته اید برای شما آورده باشم؟ » گفتند« :
بيگمان ما به آنچه شما به (ابالغ) آن فرستاده شده اید كافریم» .

﴿ ﴾٢٥فانتق ْمنا ِم ْن ُه ْم ۛ فان ُظ ْر ك ْيف كان عاقِب ُة ا ْل ُمك ِّذبِين

لذا از ایشان انتقام گرفتيم .پس بنگر انجام كار تکذیب كنندگان چگونه بود.

﴿ ﴾٢٦و ا ِ ْذ قال ا ِ ْبرا ِهي ُم لِاَبِي ِه وق ْو ِم ِه اِنَّنِي براءٌ ِّم َّما ت ْع ُبدُون

و بياد آورید كه ابراهيم به پدر خویش و قوم خویش گفت « :واقعاً من از آنچه شما مى پرستيد بيزارم» .

﴿ ﴾٢٧اِلَّا الَّ ِذي فطر نِي فاِنَّ ُه سي ْه ِدينِ

مگر آن ذاتى را كه مرا آفریده ،و او یقيناً مرا رهياب ميسازد.

﴿ ﴾٢٨وجعلها كلِم ًة باقِي ًة فِي ع ِقبِ ِه لعلَّ ُه ْم ي ْر ِج ُعون

و او این (دعوت به یکتاپرستى) را در (ميان) اوالد خویش سخنى پایا قرار داد ،تا باشد كه ایشان (به خدا) رجوع
كنند.

ين
﴿ ﴾٢٩ب ْل متَّ ْع ُت َٰه ُؤلا ِء واباء ُه ْم حتَّ َٰى جاء ُه ُم ا ْلح ُّق ور ُسو ٌل ُّمبِ ٌ

بلکه من ایشان و پدران شانرا بهرهمند ساختم ،تا آنکه (دین) حق و پيامبری كه در (حقانيت) او هيچ شبهه ای

نيست آمد.

﴿ ﴾٣٠ول َّما جاء ُه ُم ا ْلح ُّق قالُوا َٰهذا ِس ْح ٌر و اِنَّا بِ ِه كافِ ُرون

و چون (دین) حق به ایشان آمد ،گفتند « :این جادویى است ،و بيگمان ما به آن باور نداریم» .

﴿ ﴾٣١وقالُوا ل ْولا نُ ِّزل َٰهذا ا ْل ُق ْرا ُن عل َٰى ر ُج ٍل ِّمن ا ْلق ْريت ْينِ ع ِظي ٍم

و گفتند « :چرا این قرآن بر شخصيت بزرگى از یکى ازین دو شهر نازل نشد؟ »

﴿ ﴾٣٢اَ ُه ْم ي ْق ِس ُمون ر ْحمت ربِّك ۛ ن ْح ُن قس ْمنا ب ْين ُهم َّم ِعيشت ُه ْم فِي ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا ۛ ورف ْعنا

ض درج ٍ
ات لِّيتَّ ِخذ ب ْع ُض ُهم ب ْع ًضا ُسخْ ِريًّا ۛ ور ْحم ُت ربِّك خ ْي ٌر ِّم َّما ي ْجم ُعون
ب ْعض ُه ْم ف ْوق ب ْع ٍ

آیا ایشان رحمت پروردگار ترا تقسيم ميکنند؟ ما روزی شانرا در ميان شان در زندگى این دنيا تقسيم كردیم ،و

بعضى شان را از نظر درجات باالتر از بعضى دیگر رفعت بخشيدیم ،تا بعضى شان بعضى دیگر را (بحيث) تابع (و
فرمانبردار) خود بگيرند ،و مرحمت پروردگار تو بهتر است از آنچه ایشان مى اندوزند.

اس اُ َّم ًة و ِاحد ًة لَّجع ْلنا لِمن ي ْك ُف ُر بِال َّر ْح َٰمنِ لِ ُب ُيو تِ ِه ْم ُس ُقفًا ِّمن فِ َّض ٍة
﴿ ﴾٣٣ول ْولا اَن ي ُكون النَّ ُ
ومعارِج عل ْيها ي ْظه ُرون

و اگر چنين نمى بود كه مردم (به شوق مال و دارایى) امتِ واحد ميشدند (و به كفر و فساد مى شتافتند)،
بيگمان برای خانه های كسانيکه به (خدای) رحمٰن كافر ميشدند ،از نقره سقف ها و زینه هایى كه بر آن باال روند

ميساختيم.

﴿ ﴾٣٤و لِ ُب ُيو تِ ِه ْم اَ ْبوا ًبا و ُس ُر ًرا عل ْيها ي َّت ِك ُئون

و برای خانه های شان دروازه ها و تخت هایى كه به آن تکيه مى كردند (ميساختيم).

﴿ ﴾٣٥و ُزخْ ُرفًا ۛ و اِن ُك ُّل َٰذلِك ل َّما متا ُع ا ْلحيا ِة ال ُّدنْيا ۛ وا ْلا ِخر ُة ِعند ربِّك لِ ْل ُمتَّ ِقين

(و سامان و آالت زینتى) از طال (ميساختيم) ،و این همه چيزها جز متاع زندگى دنيا چيز دیگری نيست ،و
آخرت در نزد پروردگارت،از آنِ پرهيزگاران است.

ض ل ُه ش ْيطا ًنا ف ُهو ل ُه قر ٌِين
﴿ ﴾٣٦ومن ي ْع ُ
ش عن ِذ ْك ِر ال َّر ْح َٰمنِ نُق ِّي ْ

و هركه از یاد (خداوند) رحمٰن (روی) برتابد ،با او شيطانى را همراه ميسازیم كه با وی همنشين ميشود.

السبِي ِل وي ْحس ُبون اَنَّ ُهم ُّم ْهتدُون
﴿ ﴾٣٧و اِنَّ ُه ْم لي ُصدُّون ُه ْم عنِ َّ

بيگمان ،اینان ایشان (یعنى همنشينان خویش) را از راه باز ميدارند ،و (این گمراهان) چنين ميپندارند كه ایشان
رهيابند.

﴿ ﴾٣٨حتَّ َٰى اِذا جاءنا قال يا ل ْيت ب ْينِي وب ْينك بُ ْعد ا ْلمشْ رِق ْينِ فبِ ْئس ا ْلقر ُِين

تا اینکه ،چون (یکى از ایشان) نزد ما بياید( ،به همنشين بد خود) ميگوید « :ای كاش ميان من و تو فاصلۀ (بين)

مشرق و مغرب ميبود » .چه همنشين بدی؟!

﴿ ﴾٣٩ولن ينفع ُك ُم ا ْلي ْوم اِذ ظَّل ْم ُت ْم اَنَّ ُك ْم فِي ا ْلعذ ِ
اب ُمشْ ت ِركُون

امروز به شما (این سخنان) نفعى نمى رساند ،زیرا (به خود) ستم كردید ،اینک در عذاب شریکيد.

الص َّم اَ ْو ت ْه ِدي ا ْل ُع ْمي ومن كان فِي ضل ٍ
ال ُّمبِينٍ
﴿ ﴾٤٠اَفاَنت تُ ْس ِم ُع ُّ

آیا تو ميتوانى كسى را شنوا بسازی یا كور؟ و آن كسى را كه در گمراهى واضحى است ،رهياب گردانى؟

﴿ ﴾٤١ف ِا َّما ن ْذهب َّن بِك فاِنَّا ِم ْن ُهم ُّمنت ِق ُمون

پس اگر ترا ببریم( ،هم) از ایشان انتقام گرفتنى هستيم.

﴿ ﴾٤٢اَ ْو نُرِي َّنك الَّ ِذي وعدْنا ُه ْم فاِنَّا عل ْي ِهم ُّم ْقت ِد ُرون

و یا (اگر) چيزی را ،كه در مورد ایشان وعده كردیم ،به تو نشان دهيم ،به هر حال بر ایشان توانا ميباشيم.

﴿ ﴾٤٣ف ْاست ْم ِس ْك بِالَّ ِذي اُ ِ
وحي اِل ْيك ۛ اِنَّك عل َٰى ِصر ٍ
اط ُّم ْست ِقي ٍم

ازینرو بچيزی كه بتو وحى كردیم( ،محکم) چنگ بزن ،تو واقعاً بر راه راست ميباشى.

﴿ ﴾٤٤و اِنَّ ُه ل ِذ ْك ٌر لَّك و لِق ْو ِمك ۛ وس ْوف تُ ْساَلُون

حقا كه این (قرآن) برای تو و قوم تو یادبود (پيامى) است ،و بزودی (در زمينه) مورد سوال قرار ميگيرید.

﴿ ﴾٤٥و ْاساَ ْل م ْن اَ ْرس ْلنا ِمن ق ْبلِك ِمن ُّر ُسلِنا اَجع ْلنا ِمن ُد ِ
ون ال َّر ْح َٰمنِ الِه ًة ُي ْعبدُون

از پيامبرانى كه پيش از تو فرستادیم بپرس :آیا جز (خدای) رحمٰن معبودان (دیگری) را مقرر داشته ایم كه

پرستش شوند؟

﴿ ﴾٤٦ولق ْد اَ ْرس ْلنا ُموس َٰى بِاياتِنا اِل َٰى فِ ْرع ْون وملئِ ِه فقال ا ِنِّي ر ُسولُ ر ِّب ا ْلعال ِمين

بيگمان موسى را با نشانه های خود بسوی فرعون و كالن شوندگان فرستادیم ،و گفت « :واقعاً من پيامبر

پروردگار جهانيانم» .

﴿ ﴾٤٧فل َّما جاء ُهم بِاياتِنا اِذا ُهم ِّم ْنها ي ْضح ُكون

چون به ایشان با نشانهای ما آمد ،به آن استهزاء ميکردند.

﴿ ﴾٤٨وما نُرِي ِهم ِّم ْن اي ٍة اِلَّا ِهي اَكْب ُر ِم ْن اُخْ تِها ۛ واَخ ْذنا ُهم بِا ْلعذ ِ
اب لعلَّ ُه ْم ي ْر ِج ُعون

ما هيچ معجزه ای را به آنها نشان ندادیم مگر اینکه از (معجزۀ) همردیف خود بزرگتر بود ،و ایشان را به عذاب
گرفتار ساختيم ،تا باشد كه (به راه حق) باز گردند.

الس ِ
اح ُر ا ْد ُع لنا ربَّك بِما ع ِهد ِعندك اِنَّنا ل ُم ْهتدُون
﴿ ﴾٤٩وقالُوا يا اَيُّه َّ

گفتند « :ای جادوگر ،به پروردگار خود (نظر) به عهدی كه با تو كرده برای ما دعا كن .بيگمان ما رهياب خواهيم

شد» .

﴿ ﴾٥٠فل َّما كش ْفنا ع ْن ُه ُم ا ْلعذاب اِذا ُه ْم ين ُكثُون

چون ما از ایشان عذاب را دور ساختيم ،بيدرنگ (عهد خویش را) شکستند.

﴿ ﴾٥١ونادىَٰ فِ ْرع ْو ُن فِي ق ْو ِم ِه قال يا ق ْو ِم اَل ْيس لِي ُم ْل ُك ِم ْصر و َٰه ِذ ِه ا ْلاَنْها ُر ت ْجرِي ِمن
ت ْحتِي ۛ اَفلا تُ ْب ِص ُرون

فرعون در ميان قوم خود ندا درداد ،و گفت « :ای قوم من ،آیا پادشاهى مصر از آن من نيست؟ در حاليکه این

جویبارها از زیر (قصر) من جریان دارد .آیا نمى بينيد؟ »

ين
﴿ ﴾٥٢اَ ْم اَنا خ ْي ٌر ِّم ْن َٰهذا الَّ ِذي ُهو م ِه ٌ
ين ولا يكا ُد ُيبِ ُ

من بهترم ازین كسيکه خواروزار است ،و سخنش به مشکل فهميده ميشود.

﴿ ﴾٥٣فل ْولا اُ ْل ِقي عل ْي ِه اَ ْسوِر ٌة ِّمن ذه ٍب اَ ْو جاء مع ُه ا ْلملاُِك ُة ُم ْقت ِر نِين

(اگر راست ميگوید) پس چرا دستبندهایى از طال بر او انداخته نشده؟ یا با او فرشتگان صف كشيده نمى آیند؟

﴿ ﴾٥٤ف ْاستخ َّف ق ْوم ُه فاَطا ُعو ُه ۛ اِنَّ ُه ْم كانُوا ق ْو ًما ف ِاس ِقين

بدین ترتيب ،وی قوم خود را (چنان) به ابلهى كشاند ،تا او را فرمانبرداری كردند .بيگمان ایشان مردم فاسقى

بودند.

﴿ ﴾٥٥فل َّما اسفُونا انتق ْمنا ِم ْن ُه ْم فاَ ْغر ْقنا ُه ْم اَ ْجم ِعين

پس چون ما را به خشم آوردند ،از ایشان انتقام گرفتيم ،و همۀ ایشانرا غرق ساختيم.

﴿ ﴾٥٦فجع ْلنا ُه ْم سلفًا ومث ًلا لِّ ْلا ِخرِين

و ایشانرا (داستانى از) پيشينيان و نمونه ای برای (عبرت) آیندگان ساختيم.

﴿ ﴾٥٧ول َّما ُضرِب ا ْب ُن م ْريم مث ًلا اِذا ق ْو ُمك ِم ْن ُه ي ِصدُّون

و چون (عيسى) پسر مریم مثال داده شد ،ناگهان قوم تو از آن هلهلۀ شادمانى سردادند.

﴿ ﴾٥٨وقالُوا اَالِه ُتنا خ ْي ٌر اَ ْم ُهو ۛ ما ضربُو ُه لك ا ِ َّلا جد ًلا ۛ ب ْل ُه ْم ق ْو ٌم خ ِص ُمون

و گفتند « :آیا معبودان ما بهترند یا او؟ » این مثال را نزدند مگر برای مجادله .آری ایشان مردم خصومت اندودی
اند.

﴿ ﴾٥٩ا ِ ْن ُهو ا ِ َّلا ع ْب ٌد اَنْع ْمنا عل ْي ِه وجع ْلنا ُه مث ًلا لِّبنِي ا ِ ْسراُِيل

او نيست جز بنده ای كه بر وی نعمت ارزانى كردیم ،و او را به حيث نمونه ای برای بنى اسرائيل قرار دادیم.

ض يخْ لُفُون
﴿ ﴾٦٠ول ْو نشا ُء لجع ْلنا ِمن ُكم َّملاُِك ًة فِي ا ْلاَ ْر ِ

اگر بخواهيم ،البته به (جای) شما فرشتگانى را بيافرینيم كه در زمين خالفت كنند.

لساع ِة فلا ت ْمت ُر َّن بِها واتَّبِ ُع ِ
ون ۛ َٰهذا ِصرا ٌط ُّم ْست ِقي ٌم
﴿ ﴾٦١و اِنَّ ُه ل ِع ْل ٌم لِّ َّ

و عيسى نشانه ایست برای قيامت ،پس در مورد قيامت شبهه ای نداشته باشيد ،بلکه مرا پيروی كيند ،این است

راه راست.

ين
﴿ ﴾٦٢ولا ي ُص َّدنَّ ُك ُم الشَّ ْيطا ُن ۛ اِنَّ ُه ل ُك ْم ع ُد ٌّو ُّمبِ ٌ

و نباید شيطان شما را باز دارد ،بيگمان او برای شما دشمنى آشکار است.

﴿ ﴾٦٣ول َّما جاء ِعيس َٰى بِا ْلبيِّن ِ
ات قال ق ْد ِج ْئ ُت ُكم بِا ْل ِح ْكم ِة ولِاُب ِّين ل ُكم ب ْعض الَّ ِذي تخْ تلِفُون
فِي ِه ۛ فاتَّ ُقوا اللَّه واَ ِطي ُع ِ
ون

هنگاميکه عيسى با معجزه ها آمد و گفت « :با (سخنان) حکمت آموز به نزد شما آمده ام ،و تا برای شما برخى از
آن (نکات) را ،كه در آن اختالف دارید ،روشن سازم .بنابرآن از خدا بترسيد ،و مرا اطاعت كنيد» .

﴿ ﴾٦٤ا ِ َّن اللَّه ُهو ربِّي وربُّ ُك ْم فا ْع ُبدُو ُه ۛ َٰهذا ِصر ٌ
اط ُّم ْست ِقي ٌم

بيگمان خدا پروردگار من و پروردگار شماست ،پس او را بپرستيد .این است راه راست.

اب ِمن ب ْينِ ِه ْم ۛ فو ْي ٌل لِّلَّ ِذين ظل ُموا ِم ْن عذ ِ
اب ي ْو ٍم اَلِي ٍم
﴿ ﴾٦٥فاخْ تلف ا ْلاَ ْحز ُ

پس گروه ها در ميان شان اختالف ورزیدند .پس وای بر ستمگاران ،از عذاب روز دردناک.

الساعة اَن تاْتِي ُهم بغْت ًة و ُه ْم لا يشْ ُع ُرون
﴿ ﴾٦٦ه ْل ين ُظ ُرون اِلَّا َّ

آیا جز قيامت چيز دیگری را انتظار ميکشند ( -قيامتى را) كه ناگهان بر ایشان بياید و در حاليکه احساس نکنند؟

ض ع ُد ٌّو اِلَّا ا ْل ُمتَّ ِقين
﴿ ﴾٦٧ا ْلاَ ِخ َّلاءُ ي ْومئِ ٍذ ب ْع ُض ُه ْم لِب ْع ٍ

دوستان در آن روز بعضى شان دشمن بعضى دیگر اند ،جز پرهيزگاران.

ف عل ْي ُك ُم ا ْلي ْوم ولا اَن ُت ْم ت ْحزنُون
﴿ ﴾٦٨يا ِعبا ِد لا خ ْو ٌ

ای بندگان من ،امروز خوفى برای شما نيست ،و نه (هم) شما اندوهگين ميشوید.

﴿ ﴾٦٩الَّ ِذين ام ُنوا بِاياتِنا وكانُوا ُم ْسلِ ِمين

آنهایيکه به آیات ما ایمان آوردند ،و فرمانبردار بودند.

﴿ ﴾٧٠ا ْد ُخلُوا ا ْلجنَّة اَن ُت ْم واَ ْزوا ُج ُك ْم تُ ْحب ُرون

شما و همسران شما با نهایت اعزاز و اكرام داخل بهشت شوید.

اف عل ْي ِهم بِ ِصح ٍ
اف ِّمن ذه ٍب واَكْو ٍ
ُس وتل ُّذ
﴿ ﴾٧١يُط ُ
اب ۛ وفِيها ما تشْ ت ِهي ِه ا ْلاَنف ُ
ا ْلا َ ْع ُي ُن ۛواَن ُت ْم فِيها خالِدُون

دم به دم (خوردنى ها و آشاميدنى ها) با كاسه ها و صراحى های زرین به ایشان پيش كرده ميشود .و در آنجا
هرچه دل بخواهد و چشم از آن لذت ببرد مهيا است ،و شما در آن جاودانه بسر مى برید.

﴿ ﴾٧٢و تِ ْلك ا ْلج َّن ُة الَّتِي اُورِ ْث ُت ُموها بِما كُن ُت ْم ت ْعملُون

اینست همان بهشتى كه شما در برابر اعمال (نيک) خویش آنرا به ميراث گرفتيد.

﴿ ﴾٧٣ل ُك ْم فِيها فا ِكه ٌة كثِير ٌة ِّم ْنها تاْ ُكلُون

برای شما در آنجا ميوه فراوانى است كه از آن ميخورید.

﴿ ﴾٧٤ا ِ َّن ا ْل ُم ْجر ِِمين فِي عذ ِ
اب جهنَّم خالِدُون
بيگمان گناهکاران در عذاب دوزخ جاودانه مى مانند.

﴿ ﴾٧٥لا ُيف َّت ُر ع ْن ُه ْم و ُه ْم فِي ِه ُم ْبلِ ُسون

(عذاب) هرگز از ایشان تخفيف نمى یابد ،و در آنجا در نااميدی كامل بسر ميبرند.

﴿ ﴾٧٦وما ظل ْمنا ُه ْم ول َٰ ِكن كانُوا ُه ُم ال َّظالِ ِمين

ما به ایشان ستم نکردیم ،بلکه خودشان ستمگار بودند.

ض عل ْينا ربُّك ۛ قال اِنَّ ُكم َّما ِكثُون
﴿ ﴾٧٧وناد ْوا يا مال ِ ُك لِي ْق ِ

و فریاد ميکنند كه « :ای مالک (یعنى خازن دوزخ)! باید پروردگار تو بر (مرگ) ما حکم كند( » .مالک) مى گوید:

« (نخير ،شما در اینجا) هميشه بسر ميبرید» .

﴿ ﴾٧٨لق ْد ِج ْئناكُم بِا ْلح ِّق ول َٰ ِك َّن اَكْثر ُك ْم لِ ْلح ِّق كارِ ُهون

بيمگان به شما (دین) حق را آوردیم ،وليکن بيشتر شما از (سخن) حق كراهت داشتيد.

﴿ ﴾٧٩اَ ْم اَ ْبر ُموا اَ ْم ًرا ف ِانَّا ُم ْب ِر ُمون

آیا بر كاری تصميمى قاطع گرفته اند؟ ما (نيز در مورد ایشان) تصميم قاطعى گرفته ایم.

﴿ ﴾٨٠اَ ْم ي ْحس ُبون اَنَّا لا ن ْسم ُع ِس َّر ُه ْم ون ْجوا ُهم ۛ بل َٰى و ُر ُسلُنا لد ْي ِه ْم ي ْك ُت ُبون

یا مى پندارند كه اسرار و راز و نياز شانرا نمى شنویم؟ چنين نيست ،و فرستادگان ما (یعنى فرشتگان نویسندۀ

نامۀ اعمال) با ایشان اند و (كردار و گفتار شانرا) مينویسند.

﴿ ﴾٨١قُ ْل اِن كان لِل َّر ْح َٰمنِ ول ٌد فاَنا اَ َّولُ ا ْلعابِ ِدين

بگو « :اگر (خداوند) رحمٰن فرزندی ميداشت ،من نخستين پرستندگان او ميبودم» .

السماو ِ
ش ع َّما ي ِصفُون
ض ر ِّب ا ْلع ْر ِ
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ُ ﴾٨٢س ْبحان ر ِّب َّ

پاک است پروردگار آسمانها و زمين ،صاحب عرش ،از وصفى كه ایشان به او نسبت ميکنند.

وضوا وي ْلع ُبوا حتَّ َٰى ُيلاقُوا ي ْوم ُه ُم الَّ ِذي يُوعدُون
﴿ ﴾٨٣فذ ْر ُه ْم ي ُخ ُ

پس ایشان را بگذار به امور بيهوده و بازی مشغول شوند ،تا به آن روزی كه به ایشان وعده شده روبرو شوند.

ض اِل َٰ ٌه ۛ و ُهو ا ْلح ِكي ُم ا ْلعلِي ُم
السما ِء اِل َٰ ٌه وفِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٨٤و ُهو الَّ ِذي فِي َّ

اوست كه در آسمانها خداست ،و در زمين خداست ،و اوست همان صاحب حکمت (و) دانا.

السماو ِ
الساع ِة و اِل ْي ِه تُ ْرج ُعون
ات وا ْلا َ ْر ِ
ض وما ب ْين ُهما و ِعند ُه ِع ْل ُم َّ
﴿ ﴾٨٥وتبارك الَّ ِذي ل ُه ُم ْل ُك َّ

مبارک است ذاتيکه پادشاهى آسمانها و زمين و هرچه در ميان آنهاست از آنِ اوست .و علم قيامت در نزد او

است ،و به سوی او باز گردانده ميشوید.

﴿ ﴾٨٦ولا ي ْملِ ُك الَّ ِذين ي ْد ُعون ِمن ُدو نِ ِه الشَّ فاعة اِلَّا من ش ِهد بِا ْلح ِّق و ُه ْم ي ْعل ُمون

و آنانيکه به ایشان جز خدا نيایش ميکنيد مالک شفاعت نيستند .مگر (برای) كسيکه به حق گواهى دهد ،و

ایشان ميدانند.

﴿ ﴾٨٧ولئِن ساَ ْلت ُهم َّم ْن خلق ُه ْم ليقُولُ َّن اللَّ ُه ۛ فاَن ََّٰى يُ ْؤف ُكون

اگر از ایشان بپرسى آنها را كى آفرید؟ یقيناً ميگویند « خداوند! » پس چطور ایشان (از عبادت او) به كنار زده

ميشوند؟

﴿ ﴾٨٨وقِيلِ ِه يا ر ِّب ا ِ َّن َٰه ُؤلا ِء ق ْو ٌم َّلا ُي ْؤ ِم ُنون

و (خدا از) این گفتۀ او (یعنى پيامبر آگاه است) كه « :ای پروردگار من ،براستى اینها قومى اند كه ایمان نمى

آورند» .

اصف ْح ع ْن ُه ْم وقُ ْل سلا ٌم ۛ فس ْوف ي ْعل ُمون
﴿ ﴾٨٩ف ْ

لذا از ایشان روی برتاب ،و بگو « سالم! » بزودی ميدانند!
==================================================================

( )۴۴سوره الدخان:
این سوره مکى و دارای ( )۵۹آیه است و دخان به معنى دود ميباشد .این سوره را از آن جهت دخان ناميدند
كه مشركان زمان پيامبر (ص) به قحطى و خشک سالى مواجع مى شوند كه شخص گرسنه را چنان بى رمق
مى گرداند كه از شدت گرسنگى گویى در فضا دودی را مى بيند.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١حم
ح.م.

﴿ ﴾٢وا ْل ِكت ِ
اب ا ْل ُمبِينِ

و قسم به (این) كتاب واضح.

﴿ ﴾٣اِنَّا اَنز ْلنا ُه فِي ل ْيل ٍة ُّمبارك ٍة ۛ اِنَّا ُك َّنا ُمن ِذرِين

كه آنرا در شبى پر بركت نازل كردیم .حقا كه بيم دهنده بوده ایم.

﴿ ﴾٤فِيها يُ ْفرقُ ُك ُّل اَ ْم ٍر ح ِكي ٍم

در آن هر كار با حکمتى (خاص) واضح ساخته ميشود.

﴿ ﴾٥اَ ْم ًرا ِّم ْن ِعن ِدنا ۛ اِنَّا ُكنَّا ُم ْر ِسلِين

(به) حکمى از حضور ما ،بيگمان این ما بودیم كه (این كتاب را) نازل كردیم.

الس ِمي ُع ا ْلعلِي ُم
﴿ ﴾٦ر ْحم ًة ِّمن َّربِّك ۛ اِنَّ ُه ُهو َّ

رحمتى از جانب پروردگارت ،بيگمان او شنوا (و) داناست.

السماو ِ
ض وما ب ْين ُهما ۛ اِن كُن ُتم ُّموقِنِين
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٧ر ِّب َّ
پروردگار آسمانها و زمين و هر آنچه ميان آنهاست ،اگر باور دارید.

يت ۛ ربُّ ُك ْم ور ُّب اباُ ِ ُك ُم ا ْلاَ َّو لِين
﴿ ﴾٨لا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو ُي ْحيِي و ُي ِم ُ

جز وی هيچ معبودی نيست ،زنده ميگرداند و ميميراند ،پروردگار شما و پروردگار نياكان شما در نسل های

پيشين.

﴿ ﴾٩ب ْل ُه ْم فِي شكٍّ ي ْلع ُبون

با این هم ،ایشان در شک اند( ،و) به بازی مشغول ميباشند.

السما ُء بِدُخ ٍان ُّمبِينٍ
﴿ ﴾١٠فا ْرت ِق ْب ي ْوم تاْتِي َّ

نگاه كن ،روزی كه آسمان دود واضحى پدید مى آورد.

اب اَلِي ٌم
﴿ ﴾١١يغْشى ال َّناس ۛ َٰهذا عذ ٌ

كه (همه) مردم را فرا ميگيرد .این عذاب دردناكى است.

﴿َّ ﴾١٢ربَّنا اك ِْش ْف عنَّا ا ْلعذاب اِنَّا ُم ْؤ ِمنُون

(ميگویند « ):پروردگارا ،عذاب را از ما بزدای ،بيگمان مومن ميباشيم» .

ين
﴿ ﴾١٣اَن ََّٰى ل ُه ُم ال ِّذكْرىَٰ وق ْد جاء ُه ْم ر ُسو ٌل ُّم ِب ٌ

از كجا ایشان پندپذیر ميشوند در حاليکه به ایشان بگونۀ آشکارا پيامبری آمد؟

﴿ ﴾١٤ثُ َّم تولَّ ْوا ع ْن ُه وقالُوا ُمعلَّ ٌم َّم ْج ُنو ٌن

سپس از او روی تافتند ،و گفتند « :تعليم داده شده (و) دیوانه است» .

﴿ ﴾١٥اِنَّا ك ِاشفُو ا ْلعذ ِ
اب قلِي ًلا ۛ اِنَّ ُك ْم عاُِدُون

ما در یک دورۀ محدودی عذاب را از شما دفع ميکنيم ،ولى شما (به كفر خویش) باز ميگردید.

ش ا ْلب ْطشة ا ْل ُك ْبرىَٰ اِنَّا ُمنت ِق ُمون
﴿ ﴾١٦ي ْوم ن ْب ِط ُ

روزیکه به همان گرفتار كردنِ شدید شما را گرفتار كنيم ،واقعاً ما انتقام گيرنده ایم.

﴿ ﴾١٧ولق ْد فتنَّا ق ْبل ُه ْم ق ْوم فِ ْرع ْون وجاء ُه ْم ر ُسو ٌل كرِي ٌم

پيش از ایشان نيز قوم فرعون را آزمودیم ،و به ایشان پيامبر گرامى قدری آمده بود.

ين
﴿ ﴾١٨اَ ْن اَ ُّدوا اِل َّي ِعباد اللَّ ِه ۛ اِنِّي ل ُك ْم ر ُسو ٌل اَ ِم ٌ

(او ميگفت « ):بندگان خداوند را به من تسليم كنيد ،بيگمان به شما پيامبر امانتداری هستم» .

﴿ ﴾١٩واَن َّلا ت ْعلُوا على اللَّ ِه ۛ اِنِّي اتِي ُكم بِ ُس ْلط ٍان ُّمبِينٍ

و در برابر خدا سركشى نکنيد ،كه من به شما حجت واضحى آورده ام.

﴿ ﴾٢٠و اِنِّي ُع ْذ ُت بِربِّي وربِّ ُك ْم اَن ت ْر ُج ُم ِ
ون

من ازین (تهدید شما) كه مرا سنگسار ميکنيد ،به پروردگار خود و پروردگار شما پناه آوردم.

﴿ ﴾٢١و اِن لَّ ْم تُ ْؤ ِم ُنوا لِي فا ْعت ِزلُ ِ
ون

اگر به من ایمان نمى آورید ،پس در حد اقل از من كناره گيرید.

﴿ ﴾٢٢فدعا ربَّ ُه اَ َّن َٰه ُؤلا ِء ق ْو ٌم ُّم ْج ِر ُمون

درین حال به پروردگار خود دعا كرد كه « اینها یقين ًا قوم مجرم اند» .

﴿ ﴾٢٣فاَ ْس ِر بِ ِعبا ِدي ل ْي ًلا اِنَّ ُكم ُّمتَّب ُعون

(به وی گفتيم كه « ):بندگانم را شبانگاه بيرون كن ،شما واقعاً مورد تعقيب قرار ميگيرید» .

﴿ ﴾٢٤وا ْت ُر ِك ا ْلب ْحر ر ْه ًوا ۛ اِنَّ ُه ْم ُجن ٌد ُّمغْرقُون

و دریا را بگونۀ آرام (به حال آن) بگذار .بيگمان ایشان لشکری اند غرق شدنى.

﴿ ﴾٢٥ك ْم تر ُكوا ِمن جنَّ ٍ
ات و ُع ُي ٍ
ون

ای بسا از باغها و چشمه ها كه گذاشتند.

﴿ ﴾٢٦و ُز ُرو ٍع ومقا ٍم كرِي ٍم

و (نيز) كشتزارها و رهایشگاه های باشکوه (و راحت بخش).

﴿ ﴾٢٧ون ْعم ٍة كانُوا فِيها فا ِك ِهين

و نعمتهایى كه در آن به خوشحالى بسر ميبردند.

﴿ ﴾٢٨ك َٰذلِك ۛ واَ ْور ْثناها ق ْو ًما اخرِين

اینچنين شد .اینها را به مردمى دیگر به ميراث دادیم.

ض وما كانُوا ُمنظرِين
﴿ ﴾٢٩فما بك ْت عل ْي ِه ُم َّ
السما ُء وا ْلاَ ْر ُ

آسمان و زمين بر ایشان گریه نکرد ،و نه هم به ایشان مهلتى داده شد.

﴿ ﴾٣٠ولق ْد ن َّج ْينا بنِي ا ِ ْسراُِيل ِمن ا ْلعذ ِ
اب ا ْل ُم ِهينِ
بيگمان بنى اسرائيل را از عذاب ذلت بار نجات دادیم.

﴿ِ ﴾٣١من فِ ْرع ْون ۛ اِنَّ ُه كان عالِ ًيا ِّمن ا ْل ُم ْسرِفِين
از فرعون .حقا كه او متکبر (و) از اسرافکاران بود.

﴿ ﴾٣٢ولق ِد اخْ ت ْرنا ُه ْم عل َٰى ِع ْل ٍم على ا ْلعال ِمين
و ما ایشان را دانسته بر جهانيان برگزیدیم.

﴿ ﴾٣٣وات ْينا ُهم ِّمن ا ْلاي ِ
ين
ات ما فِي ِه بلاءٌ ُّمبِ ٌ

و برای ایشان از نشانه هایى ارزانى كردیم كه در آن آزمایشى آشکار بود.

﴿ ﴾٣٤ا ِ َّن َٰه ُؤلا ِء لي ُقولُون

بيگمان ایشان (یعنى قریش) (با اصرار) ميگویند:

﴿ ﴾٣٥ا ِ ْن ِهي ا ِ َّلا م ْوت ُتنا ا ْلاُول َٰى وما ن ْح ُن بِ ُمنشرِين

« نيست این (پدرود زندگى) جز مرگ نخستين ما ،و ما (بار دیگر) برانگيخته نمى شویم» .

﴿ ﴾٣٦فاْتُوا بِاباُِنا اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين

پس پدران ما را (زنده گردانيد ،و) بياورید اگر راست ميگویيد (كه واقعاً بعد از مرگ دوباره زنده ميشویم).

﴿ ﴾٣٧اَ ُه ْم خ ْي ٌر اَ ْم ق ْو ُم تُ َّب ٍع والَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم ۛ اَ ْهل ْكنا ُه ْم ۛ اِنَّ ُه ْم كانُوا ُم ْجر ِِمين

آیا ایشان بهتر (و نيرومندتر) اند یا قوم تبع؟ ایشان را و (نيز) كسانيرا كه پيش از آنها بودند هالک ساختيم.

ایشان واقعاً مجرم بودند.

ات وا ْلاَ ْرض وما ب ْين ُهما ل ِ
السماو ِ
اع ِبين
﴿ ﴾٣٨وما خل ْقنا َّ
آسمانها ،زمين و آنچه را در ميان آنهاست به بازی نيافریدیم.

﴿ ﴾٣٩ما خل ْقنا ُهما ا ِ َّلا بِا ْلح ِّق ول َٰ ِك َّن اَكْثر ُه ْم لا ي ْعل ُمون
آنها را جز به حق نيافریدیم ،مگر بيشتر ایشان نميدانند.

﴿ ﴾٤٠ا ِ َّن ي ْوم ا ْلف ْص ِل ِميقاتُ ُه ْم اَ ْجم ِعين

بيگمان روز فيصله (حساب اعمال) بگونۀ دسته جمعى وعدهگاه همۀ ایشان است.

﴿ ﴾٤١ي ْوم لا ُي ْغنِي م ْو ًلى عن َّم ْو ًلى ش ْي ًئا ولا ُه ْم ُينص ُرون

روزیکه هيچ دوستى دوست (خود) را از چيزی بى نياز ساخته نميتواند ،و نه هم ایشان یاری داده ميشوند.

﴿ ﴾٤٢اِلَّا من َّر ِحم اللَّ ُه ۛ اِنَّ ُه ُهو ا ْلعزِي ُز ال َّر ِحي ُم

مگر كسيکه خدا (بر او) رحم كند .بيگمان او صاحب قدرت منيع (و) بخشاینده است.

﴿ ﴾٤٣ا ِ َّن شجرت ال َّزقُّومِ
بيگمان درخت زقوم.

﴿ ﴾٤٤طعا ُم ا ْلاَثِي ِم

خوراک گنهکار است.

﴿ ﴾٤٥كا ْل ُم ْه ِل ي ْغلِي فِي ا ْل ُب ُط ِ
ون

مانند فلز گداخته ،كه در شکمها ميجوشد.

﴿ ﴾٤٦كغ ْل ِي ا ْلح ِمي ِم

همانند جوش آب جوشان.

﴿ُ ﴾٤٧خ ُذو ُه فا ْعتِلُو ُه اِل َٰى سوا ِء ا ْلج ِحي ِم
او را بگيرید ،در ميان دوزخ بکشانيد!

﴿ ﴾٤٨ثُ َّم ُص ُّبوا ف ْوق راْ ِس ِه ِم ْن عذ ِ
اب ا ْلح ِمي ِم
سپس بر سر او از آب جوشان بریزید!

﴿ ﴾٤٩ذ ُْق اِنَّك اَنت ا ْلعزِي ُز ا ْلكرِي ُم

بچش! (مى پنداشتى كه) بى شک تو صاحب قدرت منيع و محترمى؟!

﴿ ﴾٥٠ا ِ َّن َٰهذا ما كُن ُتم بِ ِه ت ْمت ُرون

واقعاً اینست همان چيزیکه در آن شک داشتيد!

﴿ ﴾٥١ا ِ َّن ا ْل ُمتَّ ِقين فِي مقا ٍم اَ ِمينٍ

حقا كه پرهيزگاران در جای امنى قرار دارند.

﴿ ﴾٥٢فِي ج َّن ٍ
ات و ُع ُي ٍ
ون

در ميان باغها و چشمه سارها.

س و ا ِ ْست ْبر ٍق ُّمتقابِلِين
﴿ ﴾٥٣ي ْلب ُسون ِمن ُسن ُد ٍ

از پارچه های نازک و ضخيم ابریشمين ميپوشند ،روبروی هم مى نشينند (یعنى به یکدیگر انس و الفت مى

ورزند).

﴿ ﴾٥٤ك َٰذلِك وز َّو ْجنا ُهم بِ ُحو ٍر ِعينٍ

و به این ترتيب ایشانرا با حورانِ بزرگ چشم پيوست ميگردانيم.

﴿ ﴾٥٥ي ْد ُعون فِيها بِ ُك ِّل فا ِكه ٍة ا ِم ِنين

در آنجا هر ميوه را با آرامش خاطر فرا ميخوانند.

﴿ ﴾٥٦لا ي ُذوقُون فِيها ا ْلم ْوت ا ِ َّلا ا ْلم ْوتة ا ْلاُول َٰى ۛ ووقا ُه ْم عذاب ا ْلج ِحي ِم

در آنجا (مزۀ) مرگ را نمى چشد جز همان مرگ نخستين را ،و ایشانرا از عذاب دوزخ نگهداشته است.

﴿ ﴾٥٧ف ْض ًلا ِّمن َّربِّك ۛ َٰذلِك ُهو ا ْلف ْو ُز ا ْلع ِظي ُم

به فضلى از (جانب) پروردگارت .اینست همان پيروزی بزرگ.

﴿ ﴾٥٨ف ِانَّما ي َّس ْرنا ُه بِلِسانِك لعلَّ ُه ْم يتذ َّك ُرون

حقا كه آن (یعنى قرآن مجيد) را به زبان تو آسان ساخته ایم ،تا باشد كه ایشان پند بگيرند.

﴿ ﴾٥٩فا ْرت ِق ْب اِنَّ ُهم ُّم ْرت ِق ُبون

پس منتظر باش! آنها (نيز) منتظرند.
==================================================================

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١حم
ح.م.

﴿ ﴾٢تنزِي ُل ا ْل ِكت ِ
اب ِمن اللَّ ِه ا ْلعزِي ِز ا ْلح ِكي ِم

ن این كتاب از جانب خداوند صاحب قدرت منيع (و) باحکمت است.
فرو فرستاده شد ِ

ض لاي ٍ
السماو ِ
ات لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِين
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٣ا ِ َّن فِي َّ

بيگمان در آسمان ها و زمين نشانه هایى است برای مؤمنان.

ات لِّق ْو ٍم يُوقِ ُنون
﴿ ﴾٤وفِي خ ْل ِق ُك ْم وما ي ُب ُّث ِمن دابَّ ٍة اي ٌ

و در آفرینش شما و آنچه از جانوران (در زمين) پراگنده ميشود ،برای باورمندان نشانه هایى است.

﴿ ﴾٥واخْ تِل ِ
السما ِء ِمن ِّر ْز ٍق فاَ ْحيا بِ ِه ا ْلا َ ْرض ب ْعد م ْو تِها
اف اللَّ ْي ِل والنَّهارِ وما اَنزل اللَّ ُه ِمن َّ
وت ْصر ِ
ات لِّق ْو ٍم ي ْع ِقلُون
اح اي ٌ
ِيف ال ِّري ِ

و (نيز) در تناوب شب و روز ،و آنچه خدا از آسمان روزی فرستاده است ،و با آن زمين را بعد از مردنِ آن زنده

گردانيده ،و (همچنين) در حركت بادها (و تحوالت آن) برای آنانيکه صاحب عقل (و برداشت صحيح) ميباشند
نشانه هایى است.

ات اللَّ ِه ن ْتلُوها عل ْيك بِا ْلح ِّق ۛ فبِاَ ِّي ح ِد ٍ
يث ب ْعد اللَّ ِه واياتِ ِه يُ ْؤ ِمنُون
﴿ ﴾٦تِ ْلك اي ُ

اینها آیات خداست ،كه آنها را ما بر تو به حق ميخوانيم .پس آیا بعد از (تکذیب) خدا و آیات او ،به كدام سخن

ایمان مى آورند؟

﴿ ﴾٧و ْي ٌل لِّ ُك ِّل اَفَّ ٍاك اَثِي ٍم

افسوس بحال هر دروغگوی گنهکار.

﴿ ﴾٨ي ْسم ُع اي ِ
ات اللَّ ِه تُ ْتل َٰى عل ْي ِه ثُ َّم ُي ِص ُّر ُم ْست ْكبِ ًرا كاَن لَّ ْم ي ْسم ْعها ۛ فبشِّ ْر ُه بِعذ ٍ
اب اَلِي ٍم

آنکه آیات خدا را (كه) برایش خوانده ميشود مى شنود ،سپس (باز به همان كفر خویش) با تکبر اصرار ميورزد،
گویى كه اصالً آنرا نشنيده است .پس او را به عذاب دردناكى مژده بده!

َٰ
ين
اب ُّم ِه ٌ
﴿ ﴾٩و اِذا علِم ِم ْن اياتِنا ش ْي ًئا اتَّخذها ُه ُز ًوا ۛ اُولئِك ل ُه ْم عذ ٌ

و چون از آیات ما چيزی را بداند ،آنرا به تمسخر ميگيرد .چنين مردمى برای شان عذاب ذلت باری است.

﴿ِّ ﴾١٠من وراُِ ِه ْم جه َّن ُم ۛ ولا ُي ْغنِي ع ْن ُهم َّما كس ُبوا ش ْي ًئا ولا ما اتَّخ ُذوا ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه
اب ع ِظي ٌم
اَ ْو لِياء ۛول ُه ْم عذ ٌ

و از پى ایشان دوزخ است ،ایشانرا نه اعمالى كه مرتکب شده اند بى نياز ميسازد ،و نه هم دوستانى كه جز خدا
برای خود گرفته اند ،و برای ایشان عذاب بزرگى است.

﴿َٰ ﴾١١هذا ُهدًى ۛ والَّ ِذين كف ُروا بِاي ِ
اب ِّمن ِّر ْج ٍز اَلِي ٌم
ات ربِّ ِه ْم ل ُه ْم عذ ٌ

این رهنمایى است ،و آنانى كه از آیات پروردگار خود انکار ورزیدند ،به ایشان عذابى از (جنس) عذاب دردناک

است.

﴿ ﴾١٢اللَّ ُه الَّ ِذي سخَّ ر ل ُك ُم ا ْلب ْحر لِت ْجرِي ا ْل ُف ْل ُك فِي ِه بِاَ ْم ِر ِه و لِت ْبت ُغوا ِمن ف ْضلِ ِه ولعلَّ ُك ْم تشْ ُك ُرون

این خداوند است كه به شما بحر را فرمانبردار گردانيد ،تا كشتى ها در آن به حکم او حركت كنند ،تا از فضل او

بجویيد ،و تا باشد كه شما شکرگزار شوید.

ض ج ِمي ًعا ِّم ْن ُه ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ٍ
السماو ِ
ات لِّق ْو ٍم
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٣وسخَّ ر ل ُكم َّما فِي َّ
يتف َّك ُرون

و آنچه را در آسمانها و در زمين است ،همگى را از نزد خود برای شما فرمانبردار گردانيد .یقيناً درین برای آنانيکه
تفکر ميورزند ،نشانه هایى است.

﴿ ﴾١٤قُل لِّلَّ ِذين امنُوا ي ْغ ِف ُروا لِلَّ ِذين لا ي ْر ُجون اَيَّام اللَّ ِه لِي ْجزِي ق ْو ًما بِما كانُوا ي ْك ِس ُبون

برای مسلمانان بگو :از آنانى كه چشم داشتى از روزهای خدا ندارند درگذرند ،تا مردمى را به اساس كرداری كه
داشتند مجازات كند.

﴿ ﴾١٥م ْن ع ِمل صالِ ًحا فلِن ْف ِس ِه ۛ وم ْن اَساء فعل ْيها ۛ ثُ َّم اِل َٰى ربِّ ُك ْم تُ ْرج ُعون

كسيکه كار نيک كند ،برای خود اوست .و كسيکه بدی كند ،پس به (زیان) اوست .و سپس به پروردگار خود باز

گردانده ميشوید.

﴿ ﴾١٦ولق ْد ات ْينا بنِي ا ِ ْسراُِيل ا ْل ِكتاب وا ْل ُح ْكم والنُّ ُب َّوة ورز ْقنا ُهم ِّمن ال َّط ِّيب ِ
ات وف َّض ْلنا ُه ْم على
ا ْلعال ِمين

بيگمان به بنى اسرائيل كتاب ،فرمانروایى و پيامبری دادیم ،و به ایشان از چيزهای پاكيزه روزی دادیم ،و ایشان

را به جهانيان برتری دادیم.

﴿ ﴾١٧وات ْينا ُهم ب ِّين ٍ
ات ِّمن ا ْلاَ ْم ِر ۛ فما اخْ تل ُفوا ا ِ َّلا ِمن ب ْع ِد ما جاء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم ب ْغ ًيا ب ْين ُه ْم ۛ ا ِ َّن ربَّك
ي ْق ِضي ب ْين ُه ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة فِيما كانُوا فِي ِه يخْ تلِفُون

و به ایشان نشانه های روشنى از (این) امر ارزانى كردیم ،و (با هم) اختالف نکردند مگر بعد از آنکه به ایشان علم
ارزانى شد( ،آن هم) از روی حسادت ميان خود شان بود .بيگمان پروردگار تو در روز قيامت در ميان ایشان ،در
مورد چيزهایى كه در آن اختالف ميورزند ،فيصله ميکند.

﴿ ﴾١٨ثُ َّم جع ْلناك عل َٰى شرِيع ٍة ِّمن ا ْلا َ ْم ِر فاتَّبِ ْعها ولا تتَّبِ ْع اَ ْهواء الَّ ِذين لا ي ْعل ُمون

سپس ترا به راهى راست از امر (یعنى دین) قرار دادیم .آنرا پيروی كن ،از هوا(ی نفس) كسانى كه نميدانند

پيروی منما.

ض ۛ واللَّ ُه و لِ ُّي
﴿ ﴾١٩اِنَّ ُه ْم لن ُي ْغ ُنوا عنك ِمن اللَّ ِه ش ْي ًئا ۛ و ا ِ َّن الظَّال ِ ِمين ب ْع ُض ُه ْم اَ ْو لِياءُ ب ْع ٍ
ا ْل ُم َّت ِقين

ایشان هرگز از تو در برابر خدا دفاع كرده نمى توانند ،و بيگمان (این) ستمگاران بعضى شان مددگار بعضى

(دیگر) اند ،و خداوند مددگار پرهيزگاران است.

س و ُهدًى ور ْحم ٌة لِّق ْو ٍم ُيوقِنُون
﴿َٰ ﴾٢٠هذا بصاُ ِ ُر لِلنَّا ِ

این است دالیلى روشن و رهنمایى و مرحمتى برای مردم باورمند.

الصالِح ِ
الس ِّيئ ِ
ات سوا ًء
ات اَن ن َّْجعل ُه ْم كالَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ
﴿ ﴾٢١اَ ْم ح ِسب الَّ ِذين ْ
اجتر ُحوا َّ
َّم ْحيا ُه ْم ومماتُ ُه ْم ۛ ساء ما ي ْح ُك ُمون

آیا كسانيکه مرتکب كارهای ناشایسته شدند پنداشتند كه ایشان را با كسانى كه ایمان آوردند و كارهای نيکو

انجام دادند (مساوی) قرار ميدهيم؟ (به گونهایکه هم) زندگى شان و (هم) مرگ شان مساوی باشد؟ بد است
چيزیکه قضاوت مى كنند!

السماو ِ
س بِما كسب ْت و ُه ْم لا ُي ْظل ُمون
ات وا ْلاَ ْرض بِا ْلح ِّق و لِ ُت ْجزىَٰ ُك ُّل ن ْف ٍ
﴿ ﴾٢٢وخلق اللَّ ُه َّ

خداوند آسمانها و زمين را به حق آفرید ،تا به هر كس مطابق به عملش جزا داده شود ،و ایشان هرگز مورد ظلم

قرار نمى گيرند.

﴿ ﴾٢٣اَفراَ ْيت منِ اتَّخذ اِلَٰه ُه هوا ُه واَضلَّ ُه اللَّ ُه عل َٰى ِع ْل ٍم وختم عل َٰى س ْم ِع ِه وق ْلبِ ِه وجعل عل َٰى بص ِر ِه
ِغشاو ًة فمن ي ْه ِدي ِه ِمن ب ْع ِد اللَّ ِه ۛ اَفلا تذ َّك ُرون
آیا دیدی كسى را كه هوای نفس خویش را خدای خویش گرفته؟ و خداوند  -با آگاهى (از روش بد او)  -او را
گمراه ساخت ،و بر گوش او و دل او مهر زد ،و بر چشم او پرده افگند .پس بعد از (اینکه) خدا (كسى را گمراه
گرداند) ،كيست كه او را راهياب سازد؟ آیا پند نمى گيرید؟

وت ون ْحيا وما ُي ْهلِ ُكنا اِلَّا ال َّد ْه ُر ۛ وما ل ُهم بِ َٰذلِك ِم ْن
﴿ ﴾٢٤وقالُوا ما ِهي ا ِ َّلا حياتُنا ال ُّدنْيا ن ُم ُ
ِع ْل ٍم ۛ ا ِ ْن ُه ْم اِلَّا ي ُظنُّون

و گفتند « :جز زندگانى این دنيای ما( ،چيز دیگری) نيست .مى ميریم و زنده ميشویم ،و جز زمانه ما را هالک
نيمکند » .ایشان در این باره هيچ معلوماتى ندارند ،نيستند ایشان مگر اینکه چيزی را به گمان ميگویند.

﴿ ﴾٢٥و اِذا تُ ْتل َٰى عل ْي ِه ْم اياتُنا ب ِّين ٍ
ات َّما كان ُح َّجت ُه ْم ا ِ َّلا اَن قالُوا ا ُْ ُتوا بِاباُِنا اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين

چون به ایشان آیه های روشن ما خوانده شود ،دليل شان جز این نيست كه بگویند « :اگر راست ميگویيد ،پس

پدران ما را بياورید» .

س لا
﴿ ﴾٢٦قُ ِل اللَّ ُه ُي ْحيِي ُك ْم ثُ َّم يُ ِمي ُت ُك ْم ثُ َّم ي ْجم ُع ُك ْم اِل َٰى ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة لا ر ْيب فِي ِه ول َٰ ِك َّن اَكْثر النَّا ِ
ي ْعل ُمون

بگو « :خداوند شما را زنده ميکند ،سپس شما را مى ميراند ،سپس شما را به روز قيامت ،كه در مورد آن شکى
نيست ،گرد مياورد » .مگر بيشتر مردم نميدانند.

السماو ِ
الساع ُة ي ْومئِ ٍذ يخْ س ُر ا ْل ُم ْب ِطلُون
ات وا ْلاَ ْر ِ
ض ۛ وي ْوم تقُو ُم َّ
﴿ ﴾٢٧و لِلَّ ِه ُم ْل ُك َّ

پادشاهى آسمانها و زمين از آنِ خداست ،و روزیکه قيامت برپا ميشود ،درین روز است كه راهيان راه باطل

زیانمند مى شوند.

﴿ ﴾٢٨وترىَٰ ُك َّل اُ َّم ٍة جاثِي ًة ۛ ُك ُّل اُ َّم ٍة تُدْع َٰى اِل َٰى ِكتابِها ا ْلي ْوم تُ ْجز ْون ما كُن ُت ْم ت ْعملُون

هر گروه را به زانو در آمده مى بينى .هر گروه بسوی نامۀ اعمال خود فرا خوانده ميشوند ،و در آنروز است كه

طبق كردار خود مجازات ميشوید.

﴿َٰ ﴾٢٩هذا ِكتابُنا ي ِنط ُق عل ْي ُكم بِا ْلح ِّق ۛ اِنَّا ُكنَّا ن ْست ِ
نس ُخ ما كُن ُت ْم ت ْعملُون

این (نامه اعمال) كتاب ماست ،كه بر شما به حق گواهى مى دهد .بيگمان همه چيزهایى را كه شما انجام
ميدادید مى نوشتيم.

َٰ
الصالِح ِ
ين
﴿ ﴾٣٠فاَ َّما الَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ
ات ف ُيد ِْخلُ ُه ْم ربُّ ُه ْم فِي ر ْحمتِ ِه ۛ ذلِك ُهو ا ْلف ْو ُز ا ْل ُم ِب ُ
به این ترتيب ،كسانى را كه ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ،پروردگارشان به مرحمت خویش داخل
ميگرداند ،و اینست همان پيروزی آشکار.

﴿ ﴾٣١واَ َّما الَّ ِذين كف ُروا اَفل ْم ت ُك ْن اياتِي تُ ْتل َٰى عل ْي ُك ْم ف ْاست ْكب ْرتُ ْم وكُن ُت ْم ق ْو ًما ُّم ْجر ِِمين

ولى برای كافران (گفته ميشود « ):آیا چنين نبود كه آیه های من بر شما خوانده ميشد و تکبر مى نمودید و
مردم گنهکاری بودید؟ »

الساع ُة اِن نَّ ُظ ُّن ا ِ َّلا ظ ًّنا
الساع ُة لا ر ْيب فِيها قُ ْل ُتم َّما ن ْدرِي ما َّ
﴿ ﴾٣٢و اِذا قِيل ا ِ َّن و ْعد اللَّ ِه ح ٌّق و َّ
وما ن ْح ُن بِ ُم ْست ْي ِقنِين

« و چون گفته ميشد كه واقعاً وعدۀ خداوند حق است ،و در قيامت شکى نيست » ،ميگفتند « :نمى دانيم قيامت
چيست؟! ما در زمينه گمان ميکنيم ،و یقين نداریم» .

ات ما ع ِملُوا وحاق بِ ِهم َّما كانُوا بِ ِه ي ْست ْه ِزُُون
﴿ ﴾٣٣وبدا ل ُه ْم س ِّيئ ُ

(در آن روز است كه) بدی اعمال شان برای شان روشن ميشود ،و (جزای ناخوشآیند) چيزی كه به آن تمسخر
ميکردند آنها را فرا ميگيرد.

﴿ ﴾٣٤وقِيل ا ْلي ْوم ننسا ُك ْم كما ن ِسي ُت ْم لِقاء ي ْو ِم ُك ْم َٰهذا وماْوا ُك ُم النَّا ُر وما ل ُكم ِّمن ن ِ
َّاصرِين

و (به ایشان) گفته ميشود « :امروز شما را به فراموشى مى سپاریم ،همچنانکه شما روبرو شدن با این روز را
فراموش داشتيد .جای شما آتش است ،و هيچ مددگاری ندارید» .

﴿َٰ ﴾٣٥ذلِ ُكم بِاَنَّ ُك ُم اتَّخ ْذتُ ْم اي ِ
ات اللَّ ِه ُه ُز ًوا وغ َّر ْت ُك ُم ا ْلحيا ُة ال ُّدنْيا ۛ فا ْلي ْوم لا يُخْ ر ُجون ِم ْنها ولا
ُه ْم يُ ْست ْعت ُبون

« این از سببى است كه نشانه های خداوند را به تمسخر گرفتيد ،و زندگانى دنيا شما را فریب داد .از این رو
امروز از دوزخ بيرون كرده نميشوند » .و نه هم هيچگونه عذری از ایشان پذیرفته ميشود.

السماو ِ
ض ر ِّب ا ْلعال ِمين
ات ور ِّب ا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾٣٦فلِلَّ ِه ا ْلح ْم ُد ر ِّب َّ

پس ستایش (تنها) از آن خداست ،پروردگار آسمانها ،پروردگار زمين (و) پروردگار (همه) جهانيان.

السماو ِ
ض ۛ و ُهو ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٣٧ول ُه ا ْل ِك ْبرِياءُ فِي َّ

بزرگى و جالل در آسمانها و زمين است از آنِ اوست ،و هم اوست صاحب قدرت منيع (و) باحکمت.

==================================================================
( )۴۵سوره الجاثیه

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

به نام آفرینندۀ بخشندۀ بخشاینده

﴿ ﴾١حم
.

﴿ ﴾٢تنزِي ُل ا ْل ِكت ِ
اب ِمن اللَّ ِه ا ْلعزِي ِز ا ْلح ِكي ِم
.

ض لاي ٍ
السماو ِ
ات لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِين
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٣ا ِ َّن فِي َّ
.

ات لِّق ْو ٍم يُوقِ ُنون
﴿ ﴾٤وفِي خ ْل ِق ُك ْم وما ي ُب ُّث ِمن دابَّ ٍة اي ٌ
.

﴿ ﴾٥واخْ تِل ِ
السما ِء ِمن ِّر ْز ٍق فاَ ْحيا بِ ِه ا ْلا َ ْرض ب ْعد م ْو تِها
اف اللَّ ْي ِل والنَّهارِ وما اَنزل اللَّ ُه ِمن َّ
وت ْصر ِ
ات لِّق ْو ٍم ي ْع ِقلُون
اح اي ٌ
ِيف ال ِّري ِ

.

ات اللَّ ِه ن ْتلُوها عل ْيك بِا ْلح ِّق ۛ فبِاَ ِّي ح ِد ٍ
يث ب ْعد اللَّ ِه واياتِ ِه يُ ْؤ ِم ُنون
﴿ ﴾٦تِ ْلك اي ُ
.

﴿ ﴾٧و ْي ٌل لِّ ُك ِّل اَفَّ ٍاك اَثِي ٍم
.

﴿ ﴾٨ي ْسم ُع اي ِ
ات اللَّ ِه تُ ْتل َٰى عل ْي ِه ثُ َّم ُي ِص ُّر ُم ْست ْكبِ ًرا كاَن لَّ ْم ي ْسم ْعها ۛ فبشِّ ْر ُه بِعذ ٍ
اب اَلِي ٍم
.

َٰ
اب ُّم ِهي ٌن
﴿ ﴾٩و اِذا علِم ِم ْن اياتِنا ش ْي ًئا اتَّخذها ُه ُز ًوا ۛ اُولئِك ل ُه ْم عذ ٌ
.

﴿ِّ ﴾١٠من وراُِ ِه ْم جهنَّ ُم ۛ ولا يُ ْغنِي ع ْن ُهم َّما كس ُبوا ش ْي ًئا ولا ما اتَّخ ُذوا ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه
اب ع ِظي ٌم
اَ ْو لِياء ۛ ول ُه ْم عذ ٌ
.

﴿َٰ ﴾١١هذا ُهدًى ۛ والَّ ِذين كف ُروا بِاي ِ
اب ِّمن ِّر ْج ٍز اَلِي ٌم
ات ربِّ ِه ْم ل ُه ْم عذ ٌ
.

﴿ ﴾١٢اللَّ ُه الَّ ِذي سخَّ ر ل ُك ُم ا ْلب ْحر لِت ْجرِي ا ْل ُف ْل ُك فِي ِه بِاَ ْم ِر ِه و لِت ْبت ُغوا ِمن ف ْضلِ ِه ولعلَّ ُك ْم تشْ ُك ُرون
.

ض ج ِمي ًعا ِّم ْن ُه ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ٍ
السماو ِ
ات لِّق ْو ٍم
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٣وسخَّ ر ل ُكم َّما فِي َّ
يتف َّك ُرون

.

﴿ ﴾١٤قُل لِّلَّ ِذين امنُوا ي ْغ ِف ُروا لِلَّ ِذين لا ي ْر ُجون اَيَّام اللَّ ِه لِي ْجزِي ق ْو ًما بِما كانُوا ي ْك ِس ُبون
.

﴿ ﴾١٥م ْن ع ِمل صالِ ًحا فلِن ْف ِس ِه ۛ وم ْن اَساء فعل ْيها ۛ ثُ َّم اِل َٰى ربِّ ُك ْم تُ ْرج ُعون
.

﴿ ﴾١٦ولق ْد ات ْينا بنِي ا ِ ْسراُِيل ا ْل ِكتاب وا ْل ُح ْكم والنُّ ُب َّوة ورز ْقنا ُهم ِّمن ال َّط ِّيب ِ
ات وف َّض ْلنا ُه ْم على
ا ْلعال ِمين

.

﴿ ﴾١٧وات ْينا ُهم ب ِّين ٍ
ات ِّمن ا ْلاَ ْم ِر ۛ فما اخْ تل ُفوا ا ِ َّلا ِمن ب ْع ِد ما جاء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم ب ْغ ًيا ب ْين ُه ْم ۛ ا ِ َّن ربَّك
ي ْق ِضي ب ْين ُه ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة فِيما كانُوا فِي ِه يخْ تلِفُون
.

﴿ ﴾١٨ثُ َّم جع ْلناك عل َٰى شرِيع ٍة ِّمن ا ْلا َ ْم ِر فاتَّبِ ْعها ولا تتَّبِ ْع اَ ْهواء الَّ ِذين لا ي ْعل ُمون
.

ض ۛ واللَّ ُه و لِ ُّي
﴿ ﴾١٩اِنَّ ُه ْم لن ُي ْغ ُنوا عنك ِمن اللَّ ِه ش ْي ًئا ۛ و ا ِ َّن الظَّال ِ ِمين ب ْع ُض ُه ْم اَ ْو لِياءُ ب ْع ٍ
ا ْل ُمتَّ ِقين
.

س و ُهدًى ور ْحم ٌة لِّق ْو ٍم يُوقِنُون
﴿َٰ ﴾٢٠هذا بصاُ ِ ُر لِلنَّا ِ
.

الصالِح ِ
الس ِّيئ ِ
ات سوا ًء
ات اَن ن َّْجعل ُه ْم كالَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ
﴿ ﴾٢١اَ ْم ح ِسب الَّ ِذين ْ
اجتر ُحوا َّ
َّم ْحيا ُه ْم ومماتُ ُه ْم ۛ ساء ما ي ْح ُك ُمون
.

السماو ِ
س بِما كسب ْت و ُه ْم لا يُ ْظل ُمون
ات وا ْلاَ ْرض بِا ْلح ِّق و لِ ُت ْجزىَٰ ُك ُّل ن ْف ٍ
﴿ ﴾٢٢وخلق اللَّ ُه َّ
.

﴿ ﴾٢٣اَفراَ ْيت منِ اتَّخذ اِلَٰه ُه هوا ُه واَضلَّ ُه اللَّ ُه عل َٰى ِع ْل ٍم وختم عل َٰى س ْم ِع ِه وق ْلبِ ِه وجعل عل َٰى بص ِر ِه
ِغشاو ًة فمن ي ْه ِدي ِه ِمن ب ْع ِد اللَّ ِه ۛ اَفلا تذ َّك ُرون
.

وت ون ْحيا وما ُي ْهلِ ُكنا اِلَّا ال َّد ْه ُر ۛ وما ل ُهم بِ َٰذلِك ِم ْن
﴿ ﴾٢٤وقالُوا ما ِهي ا ِ َّلا حياتُنا ال ُّدنْيا ن ُم ُ
ِع ْل ٍم ۛا ِ ْن ُه ْم ا ِ َّلا ي ُظنُّون
.

﴿ ﴾٢٥و اِذا تُ ْتل َٰى عل ْي ِه ْم اياتُنا ب ِّين ٍ
ات َّما كان ُح َّجت ُه ْم ا ِ َّلا اَن قالُوا ا ُْ ُتوا بِاباُِنا اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين
.

س لا
﴿ ﴾٢٦قُ ِل اللَّ ُه ُي ْحيِي ُك ْم ثُ َّم يُ ِمي ُت ُك ْم ثُ َّم ي ْجم ُع ُك ْم اِل َٰى ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة لا ر ْيب فِي ِه ول َٰ ِك َّن اَكْثر النَّا ِ
ي ْعل ُمون

.

السماو ِ
الساع ُة ي ْومئِ ٍذ يخْ س ُر ا ْل ُم ْب ِطلُون
ات وا ْلاَ ْر ِ
ض ۛ وي ْوم تقُو ُم َّ
﴿ ﴾٢٧و لِلَّ ِه ُم ْل ُك َّ
.

﴿ ﴾٢٨وترىَٰ ُك َّل اُ َّم ٍة جاثِي ًة ۛ ُك ُّل اُ َّم ٍة تُدْع َٰى اِل َٰى ِكتابِها ا ْلي ْوم تُ ْجز ْون ما كُن ُت ْم ت ْعملُون
.

﴿َٰ ﴾٢٩هذا ِكتابُنا ي ِنط ُق عل ْي ُكم بِا ْلح ِّق ۛ اِنَّا ُكنَّا ن ْست ِ
نس ُخ ما ُكن ُت ْم ت ْعملُون
.

َٰ
الصالِح ِ
ين
﴿ ﴾٣٠فاَ َّما الَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ
ات ف ُيد ِْخلُ ُه ْم ربُّ ُه ْم فِي ر ْحمتِ ِه ۛ ذلِك ُهو ا ْلف ْو ُز ا ْل ُم ِب ُ
.

﴿ ﴾٣١واَ َّما الَّ ِذين كف ُروا اَفل ْم ت ُك ْن اياتِي تُ ْتل َٰى عل ْي ُك ْم ف ْاست ْكب ْرتُ ْم وكُن ُت ْم ق ْو ًما ُّم ْجر ِِمين
.

الساع ُة اِن نَّ ُظ ُّن ا ِ َّلا ظنًّا
الساع ُة لا ر ْيب فِيها قُ ْل ُتم َّما ن ْدرِي ما َّ
﴿ ﴾٣٢و اِذا قِيل ا ِ َّن و ْعد اللَّ ِه ح ٌّق و َّ
وما ن ْح ُن بِ ُم ْست ْي ِقنِين

.

ات ما ع ِملُوا وحاق بِ ِهم َّما كانُوا بِ ِه ي ْست ْه ِزُُون
﴿ ﴾٣٣وبدا ل ُه ْم س ِّيئ ُ
.

﴿ ﴾٣٤وقِيل ا ْلي ْوم ننسا ُك ْم كما ن ِسي ُت ْم لِقاء ي ْو ِم ُك ْم َٰهذا وماْوا ُك ُم النَّا ُر وما ل ُكم ِّمن ن ِ
َّاصرِين
.

﴿َٰ ﴾٣٥ذلِ ُكم بِاَنَّ ُك ُم اتَّخ ْذتُ ْم اي ِ
ات اللَّ ِه ُه ُز ًوا وغ َّر ْت ُك ُم ا ْلحيا ُة ال ُّدنْيا ۛ فا ْلي ْوم لا يُخْ ر ُجون ِم ْنها ولا
ُه ْم يُ ْست ْعت ُبون

.

السماو ِ
ض ر ِّب ا ْلعال ِمين
ات ور ِّب ا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾٣٦فلِلَّ ِه ا ْلح ْم ُد ر ِّب َّ
.

السماو ِ
ض ۛ و ُهو ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٣٧ول ُه ا ْل ِك ْبرِياءُ فِي َّ
.

==================================================================

( )۴۵سوره الجاثیه:
این سوره مکى و دارای ( )۳۷آیه است .جاثيه به معنى زانو در آمده (درروز قيامت مردم به زانو در مى آیند)
است .این سوره نام خود را از آیه بيست و هشتم (وَتَرَىٰ ُكلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً) این سوره گرفته است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

به نام آفرینندۀ بخشندۀ بخشاینده

﴿ ﴾١حم
.

﴿ ﴾٢تنزِي ُل ا ْل ِكت ِ
اب ِمن اللَّ ِه ا ْلعزِي ِز ا ْلح ِكي ِم
.

ض لاي ٍ
السماو ِ
ات لِّ ْل ُم ْؤ ِم ِنين
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٣ا ِ َّن فِي َّ
.

ات لِّق ْو ٍم يُوقِ ُنون
﴿ ﴾٤وفِي خ ْل ِق ُك ْم وما ي ُب ُّث ِمن دابَّ ٍة اي ٌ
.

﴿ ﴾٥واخْ تِل ِ
السما ِء ِمن ِّر ْز ٍق فاَ ْحيا بِ ِه ا ْلا َ ْرض ب ْعد م ْو تِها
اف اللَّ ْي ِل وال َّنهارِ وما اَنزل اللَّ ُه ِمن َّ
وت ْصر ِ
ات لِّق ْو ٍم ي ْع ِقلُون
اح اي ٌ
ِيف ال ِّري ِ

.

ات اللَّ ِه ن ْتلُوها عل ْيك بِا ْلح ِّق ۛ فبِاَ ِّي ح ِد ٍ
يث ب ْعد اللَّ ِه واياتِ ِه يُ ْؤ ِمنُون
﴿ ﴾٦تِ ْلك اي ُ
.

﴿ ﴾٧و ْي ٌل لِّ ُك ِّل اَفَّ ٍاك اَثِي ٍم
.

﴿ ﴾٨ي ْسم ُع اي ِ
ات اللَّ ِه تُ ْتل َٰى عل ْي ِه ثُ َّم يُ ِص ُّر ُم ْست ْكبِ ًرا كاَن لَّ ْم ي ْسم ْعها ۛ فبشِّ ْر ُه بِعذ ٍ
اب اَلِي ٍم
.

َٰ
ين
اب ُّم ِه ٌ
﴿ ﴾٩و اِذا علِم ِم ْن اياتِنا ش ْي ًئا اتَّخذها ُه ُز ًوا ۛ اُولئِك ل ُه ْم عذ ٌ
.

﴿ِّ ﴾١٠من وراُِ ِه ْم جه َّن ُم ۛ ولا ُي ْغنِي ع ْن ُهم َّما كس ُبوا ش ْي ًئا ولا ما اتَّخ ُذوا ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه
اب ع ِظي ٌم
اَ ْو لِياء ۛ ول ُه ْم عذ ٌ
.

﴿َٰ ﴾١١هذا ُهدًى ۛ والَّ ِذين كف ُروا بِاي ِ
اب ِّمن ِّر ْج ٍز اَلِي ٌم
ات ربِّ ِه ْم ل ُه ْم عذ ٌ
.

﴿ ﴾١٢اللَّ ُه الَّ ِذي سخَّ ر ل ُك ُم ا ْلب ْحر لِت ْجرِي ا ْل ُف ْل ُك فِي ِه بِاَ ْم ِر ِه و لِت ْبت ُغوا ِمن ف ْضلِ ِه ولعلَّ ُك ْم تشْ ُك ُرون
.

ض ج ِمي ًعا ِّم ْن ُه ۛ ا ِ َّن فِي َٰذلِك لاي ٍ
السماو ِ
ات لِّق ْو ٍم
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٣وسخَّ ر ل ُكم َّما فِي َّ
يتف َّك ُرون

.

﴿ ﴾١٤قُل لِّلَّ ِذين ام ُنوا ي ْغ ِف ُروا لِلَّ ِذين لا ي ْر ُجون اَيَّام اللَّ ِه لِي ْجزِي ق ْو ًما بِما كانُوا ي ْك ِس ُبون
.

﴿ ﴾١٥م ْن ع ِمل صالِ ًحا فلِن ْف ِس ِه ۛ وم ْن اَساء فعل ْيها ۛ ثُ َّم اِل َٰى ربِّ ُك ْم تُ ْرج ُعون
.

﴿ ﴾١٦ولق ْد ات ْينا بنِي ا ِ ْسراُِيل ا ْل ِكتاب وا ْل ُح ْكم وال ُّن ُب َّوة ورز ْقنا ُهم ِّمن ال َّط ِّيب ِ
ات وف َّض ْلنا ُه ْم على
ا ْلعال ِمين

.

﴿ ﴾١٧وات ْينا ُهم ب ِّين ٍ
ات ِّمن ا ْلاَ ْم ِر ۛ فما اخْ تل ُفوا ا ِ َّلا ِمن ب ْع ِد ما جاء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم ب ْغ ًيا ب ْين ُه ْم ۛ ا ِ َّن ربَّك
ي ْق ِضي ب ْين ُه ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة فِيما كانُوا فِي ِه يخْ تلِفُون
.

﴿ ﴾١٨ثُ َّم جع ْلناك عل َٰى شرِيع ٍة ِّمن ا ْلا َ ْم ِر فاتَّبِ ْعها ولا تتَّبِ ْع اَ ْهواء الَّ ِذين لا ي ْعل ُمون
.

ض ۛ واللَّ ُه و لِ ُّي
﴿ ﴾١٩اِنَّ ُه ْم لن ُي ْغ ُنوا عنك ِمن اللَّ ِه ش ْي ًئا ۛ و ا ِ َّن الظَّال ِ ِمين ب ْع ُض ُه ْم اَ ْو لِياءُ ب ْع ٍ
ا ْل ُم َّت ِقين
.

س و ُهدًى ور ْحم ٌة لِّق ْو ٍم يُوقِنُون
﴿َٰ ﴾٢٠هذا بصاُ ِ ُر لِلنَّا ِ
.

الصالِح ِ
الس ِّيئ ِ
ات سوا ًء
ات اَن ن َّْجعل ُه ْم كالَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ
﴿ ﴾٢١اَ ْم ح ِسب الَّ ِذين ْ
اجتر ُحوا َّ
َّم ْحيا ُه ْم ومماتُ ُه ْم ۛ ساء ما ي ْح ُك ُمون
.

السماو ِ
س بِما كسب ْت و ُه ْم لا ُي ْظل ُمون
ات وا ْلاَ ْرض بِا ْلح ِّق و لِ ُت ْجزىَٰ ُك ُّل ن ْف ٍ
﴿ ﴾٢٢وخلق اللَّ ُه َّ
.

﴿ ﴾٢٣اَفراَ ْيت منِ اتَّخذ اِلَٰه ُه هوا ُه واَضلَّ ُه اللَّ ُه عل َٰى ِع ْل ٍم وختم عل َٰى س ْم ِع ِه وق ْلبِ ِه وجعل عل َٰى بص ِر ِه
ِغشاو ًة فمن ي ْه ِدي ِه ِمن ب ْع ِد اللَّ ِه ۛ اَفلا تذ َّك ُرون
.

وت ون ْحيا وما ُي ْهلِ ُكنا اِلَّا ال َّد ْه ُر ۛ وما ل ُهم بِ َٰذلِك ِم ْن
﴿ ﴾٢٤وقالُوا ما ِهي ا ِ َّلا حياتُنا ال ُّدنْيا ن ُم ُ
ِع ْل ٍم ۛا ِ ْن ُه ْم ا ِ َّلا ي ُظنُّون
.

﴿ ﴾٢٥و اِذا تُ ْتل َٰى عل ْي ِه ْم اياتُنا ب ِّين ٍ
ات َّما كان ُح َّجت ُه ْم ا ِ َّلا اَن قالُوا ا ُْ ُتوا بِاباُِنا اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين
.

س لا
﴿ ﴾٢٦قُ ِل اللَّ ُه يُ ْحيِي ُك ْم ثُ َّم يُ ِمي ُت ُك ْم ثُ َّم ي ْجم ُع ُك ْم اِل َٰى ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة لا ر ْيب فِي ِه ول َٰ ِك َّن اَكْثر النَّا ِ
ي ْعل ُمون

.

السماو ِ
الساع ُة ي ْومئِ ٍذ يخْ س ُر ا ْل ُم ْب ِطلُون
ات وا ْلاَ ْر ِ
ض ۛ وي ْوم تقُو ُم َّ
﴿ ﴾٢٧و لِلَّ ِه ُم ْل ُك َّ
.

﴿ ﴾٢٨وترىَٰ ُك َّل اُ َّم ٍة جاثِي ًة ۛ ُك ُّل اُ َّم ٍة تُدْع َٰى اِل َٰى ِكتابِها ا ْلي ْوم تُ ْجز ْون ما كُن ُت ْم ت ْعملُون
.

﴿َٰ ﴾٢٩هذا ِكتا ُبنا ي ِنط ُق عل ْي ُكم بِا ْلح ِّق ۛ اِنَّا ُكنَّا ن ْست ِ
نس ُخ ما كُن ُت ْم ت ْعملُون
.

َٰ
الصالِح ِ
ين
﴿ ﴾٣٠فاَ َّما الَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ
ات ف ُيد ِْخلُ ُه ْم ربُّ ُه ْم فِي ر ْحمتِ ِه ۛ ذلِك ُهو ا ْلف ْو ُز ا ْل ُم ِب ُ
.

﴿ ﴾٣١واَ َّما الَّ ِذين كف ُروا اَفل ْم ت ُك ْن اياتِي تُ ْتل َٰى عل ْي ُك ْم ف ْاست ْكب ْرتُ ْم وكُن ُت ْم ق ْو ًما ُّم ْجر ِِمين
.

الساع ُة اِن نَّ ُظ ُّن ا ِ َّلا ظنًّا
الساع ُة لا ر ْيب فِيها قُ ْل ُتم َّما ن ْدرِي ما َّ
﴿ ﴾٣٢و اِذا قِيل ا ِ َّن و ْعد اللَّ ِه ح ٌّق و َّ
وما ن ْح ُن بِ ُم ْست ْي ِق ِنين

.

ات ما ع ِملُوا وحاق بِ ِهم َّما كانُوا بِ ِه ي ْست ْه ِزُُون
﴿ ﴾٣٣وبدا ل ُه ْم س ِّيئ ُ
.

﴿ ﴾٣٤وقِيل ا ْلي ْوم ننسا ُك ْم كما ن ِسي ُت ْم لِقاء ي ْو ِم ُك ْم َٰهذا وماْوا ُك ُم النَّا ُر وما ل ُكم ِّمن ن ِ
َّاصرِين
.

﴿َٰ ﴾٣٥ذلِ ُكم بِاَنَّ ُك ُم اتَّخ ْذتُ ْم اي ِ
ات اللَّ ِه ُه ُز ًوا وغ َّر ْت ُك ُم ا ْلحيا ُة ال ُّدنْيا ۛ فا ْلي ْوم لا يُخْ ر ُجون ِم ْنها ولا
ُه ْم يُ ْست ْعت ُبون

.

السماو ِ
ض ر ِّب ا ْلعال ِمين
ات ور ِّب ا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾٣٦فلِلَّ ِه ا ْلح ْم ُد ر ِّب َّ
.

السماو ِ
ض ۛ و ُهو ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٣٧ول ُه ا ْل ِك ْبرِياءُ فِي َّ

============================================================

============================================================
( )۴۶سوره االحقاف:
این سوره مکى و دارای ( )۳۵آیه است و احقاف به معنى سرزمين قوم هود مى باشد كه گرفتار عذاب الهى
شدند .این سوره از سببى به این نام یاد شده است كه در آن از احقاف كه منازل قوم عاد در یمن بود سخن
رفته است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١حم
ح.م.

﴿ ﴾٢تنزِي ُل ا ْل ِكت ِ
اب ِمن اللَّ ِه ا ْلعزِي ِز ا ْلح ِكي ِم

نزول (این) كتاب از جانب خداوند صاحب قدرت منيع (و) باحکمت (صورت گرفته) است.

السماو ِ
ات وا ْلا َ ْرض وما ب ْين ُهما ا ِ َّلا بِا ْلح ِّق واَج ٍل ُّمس ًّمى ۛ والَّ ِذين كف ُروا ع َّما
﴿ ﴾٣ما خل ْقنا َّ
اُن ِذ ُروا ُم ْعر ُِضون

آسمانها و زمين و آنچه را در ميان آنهاست ،جز به حق و (برای) مدت معينى نيافریدیم( .ولى) كافران از آنچه
بيم داده ميشوند (التفاتى نميکنند و از آن) روی گردانند.

﴿ ﴾٤قُ ْل اَراَ ْي ُتم َّما ت ْد ُعون ِمن ُد ِ
ض اَ ْم ل ُه ْم ِش ْر ٌك فِي
ون اللَّ ِه اَ ُرو نِي ماذا خل ُقوا ِمن ا ْلاَ ْر ِ
السماو ِ
ات ۛ ا ُْ ُتو نِي بِ ِكت ٍ
اب ِّمن ق ْب ِل َٰهذا اَ ْو اَثار ٍة ِّم ْن ِع ْل ٍم اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين
َّ

بگو « :آیا معبودانى را كه جز خدا نيایش ميکنيد دیده اید؟ چه چيز را در زمين آفریده اند؟ (اگر چيزی را آفریده
باشند) به من نشان دهيد! یا برای آنها در آسمان ها مشاركتى وجود دارد؟ (برای اثبات این ادعا) به من كتابى را
پيش ازین (قرآن) نشان دهيد یا نشانه ای را از علم ارائه كنيد ،اگر راست ميگویيد» .

﴿ ﴾٥وم ْن اَض ُّل ِم َّمن ي ْد ُعو ِمن ُد ِ
يب ل ُه اِل َٰى ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة و ُه ْم عن ُدعاُِ ِه ْم
ون اللَّ ِه من َّلا ي ْست ِج ُ
غافِلُون
كيست گمراه تر از آنکه جز خدا كسى را نيایش ميکند كه تا روز قيامت او را اجابت نمى نماید؟ و ایشان از
نيایش (پيروان) شان بى خبر اند.

اس كانُوا ل ُه ْم اَ ْعدا ًء وكانُوا بِ ِعبادت ِ ِه ْم كافِرِين
﴿ ﴾٦و اِذا ُح ِشر ال َّن ُ

و چون مردم حشر شوند( ،معبودان باطل شان) دشمنان شان خواهند بود ،و از عبادت شان منکر مى باشند.

﴿ ﴾٧و اِذا تُ ْتل َٰى عل ْي ِه ْم اياتُنا بيِّن ٍ
ين
ات قال الَّ ِذين كف ُروا ل ِ ْلح ِّق ل َّما جاء ُه ْم َٰهذا ِس ْح ٌر ُّمبِ ٌ

و چون آیات روشن ما به ایشان خوانده شود ،آنانيکه از حق انکار ورزیده اند در برابر حقيکه برای آنها آمده

ميگویند « :این سحر آشکار است» .

يضون
﴿ ﴾٨اَ ْم يقُولُون ا ْفترا ُه ۛ قُ ْل ا ِ ِن ا ْفتر ْي ُت ُه فلا ت ْملِ ُكون لِي ِمن اللَّ ِه ش ْي ًئا ۛ ُهو اَ ْعل ُم بِما تُ ِف ُ
فِي ِه ۛكف َٰى بِ ِه ش ِهيدًا ب ْينِي وب ْين ُك ْم ۛ و ُهو ا ْلغفُو ُر ال َّر ِحي ُم

یا ميگویند( « :پيامبر) آنرا افترا كرده است » .بگو « :اگر من آنرا افترا كرده باشم ،نمى توانيد چيزی را از (خشم)
خدا از من باز دارید .او به چيزهای بى ضرورتيکه (دربارۀ من) ميگویيد داناتر است .و او بحيث گواه ميان ما و
شما بسنده است ،و اوست آمرزنده (و) مهربان» .

ُنت بِ ْد ًعا ِّمن ال ُّر ُس ِل وما اَ ْدرِي ما يُ ْفع ُل بِي ولا بِ ُك ْم ۛ ا ِ ْن اَتَّبِ ُع اِلَّا ما يُوح َٰى اِل َّي
﴿ ﴾٩قُ ْل ما ك ُ
ين
وما اَنا ا ِ َّلا ن ِذي ٌر ُّمبِ ٌ

بگو « :من نمونۀ نایابى از پيامبران نيستم ،و نه ميدانم كه با من چه ميشود ،و نه (هم ميدانم كه) با شما (چه
ميشود) .من جز چيزی را كه به من وحى ميشود پيروی نمى كنم .من نيستم مگر بيم دهندۀ آشکار» .

﴿ ﴾١٠قُ ْل اَراَ ْي ُت ْم اِن كان ِم ْن ِعن ِد اللَّ ِه وكف ْرتُم بِ ِه وش ِهد شا ِه ٌد ِّمن بنِي ا ِ ْسراُِيل عل َٰى ِم ْثلِ ِه فامن
و ْاست ْكب ْرتُ ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه لا ي ْه ِدي ا ْلق ْوم ال َّظالِ ِمين
بگو « :بنگرید اگر (قرآن) از جانب خداوند باشد (كه یقيناً هست) ،و شما از آن منکر شدید ،و گواهى از بنى

اسرائيل بر (اساس كتابى) مثل آن (تورات بر حقانيت آن) گواهى دهد ،و (او به آن) ایمان آورد ،و شما (از آن با)
تکبر (انکار) كنيد( ،آیا شما ستمگار نيستيد)؟ بيگمان خداوند مردم ستمگار را رهياب نميسازد» .

﴿ ﴾١١وقال الَّ ِذين كف ُروا لِلَّ ِذين ام ُنوا ل ْو كان خ ْي ًرا َّما سبقُونا اِل ْي ِه ۛ و ا ِ ْذ ل ْم ي ْهت ُدوا بِ ِه فسي ُقولُون
َٰهذا ا ِ ْفكٌ ق ِدي ٌم

كافران به مسلمانان گفتند « :اگر (اسالم) خوب ميبود ،ایشان بر ما بسوی آن پيشى نمى گرفتند » .و چون به
آن رهياب نشدند ،بزودی ميگویند « :این یک دروغ قدیمى است» .

اب ُّمصدِّقٌ لِّسا ًنا عر بِ ًّيا لِّ ُين ِذر الَّ ِذين ظل ُموا
اب ُموس َٰى اِما ًما ور ْحم ًة ۛ و َٰهذا ِكت ٌ
﴿ ﴾١٢و ِمن ق ْبلِ ِه ِكت ُ
و ُبشْ رىَٰ لِ ْل ُم ْح ِسنِين
و پيش ازین (قرآن) ،كتاب موسى پيشوایى بود و مرحمتى .و (اكنون) این كتاب تصدیق كنندۀ (كتب پيشين)

است( ،و) به زبان عربى (نازل شده است) ،تا ستمکاران را بيم دهد و بشارتى برای نيکوكاران شود.

ف عل ْي ِه ْم ولا ُه ْم ي ْحزنُون
﴿ ﴾١٣ا ِ َّن الَّ ِذين قالُوا ربُّنا اللَّ ُه ثُ َّم ْاستقا ُموا فلا خ ْو ٌ

بيگمان آنانيکه گفتند « :پروردگار ما خدا است » ،و سپس (بر آن) پایدار ماندند ،بر ایشان هيچ ترسى نيست ،و
نه (هم) ایشان اندوهگين ميشوند.

َٰ
اب ا ْلجنَّ ِة خالِ ِدين فِيها جزا ًء بِما كانُوا ي ْعملُون
﴿ ﴾١٤اُولئِك اَ ْصح ُ

ایشان اهل بهشت اند ،در آن جاودانه بسر ميبرند( ،بحيث) پاداشى به اعماليکه انجام ميدادند.

﴿ ﴾١٥وو َّص ْينا ا ْل ِانسان بِوالِد ْي ِه ا ِ ْحسا ًنا ۛ حمل ْت ُه اُ ُّم ُه ُك ْر ًها ووضع ْت ُه ُك ْر ًها ۛ وح ْملُ ُه وفِصالُ ُه ثلاثُون
ش ْه ًرا ۛ حتَّ َٰى اِذا بلغ اَشُ َّد ُه وبلغ اَ ْرب ِعين سن ًة قال ر ِّب اَ ْوزِ ْعنِي اَ ْن اَشْ ُكر نِ ْعمتك الَّتِي اَنْع ْمت
عل َّي وعل َٰى والِد َّي واَ ْن اَ ْعمل صال ِ ًحا ت ْرضا ُه واَ ْصلِ ْح لِي فِي ُذ ِّريَّتِي ۛ اِنِّي تُ ْب ُت اِل ْيك و اِنِّي ِمن
ا ْل ُم ْسلِ ِمين

و به انسان توصيه كردیم كه با پدر و مادر خویش نيکویى كند .مادرش او را با ناراحتى (در شکم) خود برداشت،

و او را با ناراحتى زایيد ،و (دورۀ) حمل و از شير باز گرفتنش سى ماه است .تا چون به (سن) رشد (و پختگى)
خویش رسيد ،و چهل ساله شد ،گفت « :ای پروردگار من ،مرا بر آن دار تا شکران نعمتى را كه به من و به پدر و

مادر من ارزانى كردی بجا آرم ،و تا (چنان) عمل صالحى انجام دهم كه به آن خوشنود شوی .برای من در
دودمانم (مردم) صالحى به ميان آر .من واقعاً به تو روی آوردم ،و واقعاً از مسلمانانم» .

﴿ ﴾١٦اُولَٰئِك الَّ ِذين نتق َّب ُل ع ْن ُه ْم اَ ْحسن ما ع ِملُوا ونتجاو ُز عن س ِّيئاتِ ِه ْم فِي اَ ْصح ِ
اب ا ْلجنَّ ِة ۛو ْعد
الص ْد ِق الَّ ِذي كانُوا ُيوعدُون
ِّ
اینهایند كسانى در زمرۀ بهشتيان ،كه از ایشان بهترین اعمال شانرا قبول ميکنيم ،و از بدیهای شان درميگذریم،

وعدۀ صادقانه ای كه به ایشان وعده داده ميشد.

﴿ ﴾١٧والَّ ِذي قال لِوالِد ْي ِه اُ ٍّف لَّ ُكما اَت ِعدانِنِي اَ ْن اُخْ رج وق ْد خل ِت ا ْل ُق ُرو ُن ِمن ق ْبلِي و ُهما
ي ْست ِغيث ِان اللَّه و ْيلك ا ِم ْن ا ِ َّن و ْعد اللَّ ِه ح ٌّق فيقُولُ ما َٰهذا ا ِ َّلا اَس ِاطي ُر ا ْلاَ َّو لِين

(اما) آنکه به پدر و مادرش گفت « :اُف بر شما ،آیا به من وعده ميدهيد كه (روز قيامت از قبر) برآورده ميشوم؟

در حاليکه پيش از من نسل های زیادی درگذشتند (و هرگز برانگيخته نشدند)؟ » و ایشان پيوسته از خدا یاری
مى جویند (و به وی ميگویند « ):وای بر تو ،ایمان بيار .واقعاً كه وعدۀ خدا حق است » .ولى او (در جواب)
ميگوید « :این نيست جز افسانه های پيشينيان» .

س ۛ اِنَّ ُه ْم
﴿ ﴾١٨اُولَٰئِك الَّ ِذين ح َّق عل ْي ِه ُم ا ْلق ْولُ فِي اُم ٍم ق ْد خل ْت ِمن ق ْبلِ ِهم ِّمن ا ْل ِج ِّن وا ْل ِان ِ
كانُوا خ ِاسرِين

ایشان در زمرۀ همان (گروه) جن و انسى هستند كه پيش از ایشان گذشته اند ،فرمان عذاب بر ایشان صادر شده

است ،ایشان واقعاً زیانکار بودند.

ات ِّم َّما ع ِملُوا ۛ و لِ ُيوفِّي ُه ْم اَ ْعمال ُه ْم و ُه ْم لا ُي ْظل ُمون
﴿ ﴾١٩و لِ ُك ٍّل درج ٌ

و برای هر كدام از ایشان مطابق به اعماليکه انجام داده اند ،درجاتى (تعيين شده) است ،و تا (خداوند) پاداش

اعمال شانرا ایفاء كند ،و به ایشان ستمى نمى شود.

ض الَّ ِذين كف ُروا على ال َّنارِ اَ ْذه ْب ُت ْم ط ِّيباتِ ُك ْم فِي حياتِ ُك ُم ال ُّدنْيا و ْاست ْمت ْع ُتم بِها
﴿ ﴾٢٠وي ْوم يُ ْعر ُ
فا ْلي ْوم تُ ْجز ْون عذاب ا ْل ُه ِ
ض بِغ ْي ِر ا ْلح ِّق و بِما كُن ُت ْم ت ْف ُس ُقون
ون بِما كُن ُت ْم ت ْست ْكبِ ُرون فِي ا ْلاَ ْر ِ

و روزی كه كافران به آتش عرضه ميشوند( ،به ایشان گفته مى شود « ):در زندگى دنيوی خویش از چيزهای
پاكيزه (و دلخواه) خویش برخوردار و از آن بهرور شدید .اما به نسبت اینکه در روی زمين به ناحق تکبر مى
ورزیدید ،و به نسبت اینکه به فسق آغشته بودید ،امروز به عذاب اهانت آميزی مجازات ميشوید» .

﴿ ﴾٢١وا ْذ ُك ْر اَخا عا ٍد ا ِ ْذ اَنذر ق ْوم ُه بِا ْلا َ ْحق ِ
اف وق ْد خل ِت النُّ ُذ ُر ِمن ب ْينِ يد ْي ِه و ِم ْن خ ْل ِف ِه اَ َّلا
اف عل ْي ُك ْم عذاب ي ْو ٍم ع ِظي ٍم
ت ْع ُب ُدوا اِلَّا اللَّه اِنِّي اَخ ُ

داستان (هود) برادر عاد را بياد آر ،زمانيکه قومش را در (سرزمين) احقاف بيم داد ،در حاليکه بيم دهندگانى
پيش از او و بعد از او گذشتند ،به اینکه « :جز خدا را نپرستيد ،واقعاً من بر شما (از) عذاب روز بزرگ ميترسم» .

الصا ِدقِين
﴿ ﴾٢٢قالُوا اَ ِج ْئتنا لِتاْفِكنا ع ْن الِهتِنا فاْتِنا بِما ت ِعدُنا اِن كُنت ِمن َّ

گفتند « :آیا نزد ما آمده یى كه ما را از خدایان ما باز داری؟ پس اگر راست ميگویى ،همان چيزی را كه به ما
وعده ميدهى بياور» .

﴿ ﴾٢٣قال اِنَّما ا ْل ِع ْل ُم ِعند اللَّ ِه واُبلِّ ُغ ُكم َّما اُ ْر ِس ْل ُت بِ ِه ول َٰ ِكنِّي اَرا ُك ْم ق ْو ًما ت ْجهلُون

(هود) گفت « :بيگمان علم (آن) تنها به نزد خداوند است ،و من به شما چيزی را كه به آن فرستاده شده ام ابالغ
ميدارم ،ولى من شما را قومى مى بينم كه جهالت ميورزید» .

ِض ُّم ْم ِط ُرنا ۛ ب ْل ُهو ما ْاست ْعج ْل ُتم بِ ِه ۛر ٌِيح
﴿ ﴾٢٤فل َّما راَ ْو ُه عار ًِضا ُّم ْست ْقبِل اَ ْو ِديتِ ِه ْم قالُوا َٰهذا عار ٌ
اب اَلِي ٌم
فِيها عذ ٌ
سپس چون آن (عذاب) را بشکل ابری گسترده دیدند ،كه بسوی وادیهای شان در حركت است ،گفتند « :این

ابری است كه برای ما باران مى آورد( » .نخير) بلکه این همان چيزی است كه با شتابزدگى آنرا خواستيد؛ (تند)
بادی است كه در آن عذابى دردناک است.

﴿ ﴾٢٥تُد ِّم ُر ُك َّل ش ْي ٍء بِاَ ْم ِر ربِّها فاَ ْصب ُحوا لا يُرىَٰ ا ِ َّلا مسا ِك ُن ُه ْم ۛ ك َٰذلِك ن ْجزِي ا ْلق ْوم ا ْل ُم ْجر ِِمين
(كه) همه چيز را به حکم پروردگار خویش نابود ميکند .پس به حالتى درآمدند كه جز مسکن های شان ،چيز

دیگری دیده نميشد .به این ترتيب گروه مجرمان را جزا ميدهيم.

﴿ ﴾٢٦ولق ْد م َّكنَّا ُه ْم فِيما اِن َّم َّكنَّا ُك ْم فِي ِه وجع ْلنا ل ُه ْم س ْم ًعا واَ ْبصا ًرا واَ ْفئِد ًة فما اَ ْغن َٰى ع ْن ُه ْم
س ْم ُع ُه ْم ولا اَ ْبصا ُر ُه ْم ولا اَ ْفئِدتُ ُهم ِّمن ش ْي ٍء ا ِ ْذ كانُوا ي ْجحدُون بِاي ِ
ات اللَّ ِه وحاق بِ ِهم َّما كانُوا بِ ِه
ي ْست ْه ِزُُون

و بيگمان ما ایشان را در چنان مکنتى { }۱قرار داده بودیم كه شما را در آن مکنت قرار ندادیم .و به ایشان
شنوایى ،بينایى و دلها(ی اندیشمندی) دادیم .ولى از ایشان شنوایى شان ،بينایى شان و عقل شان هيچ چيزی
(از عذاب خدا) را دفع نکرد ،چون از آیات خدا انکار ميکردند ،و آنچه را مسخره ميکردند ایشان را فرو گرفت.

{ }۱توانایى و قدرتى ؛

﴿ ﴾٢٧ولق ْد اَ ْهل ْكنا ما ح ْول ُكم ِّمن ا ْلقُرىَٰ وص َّر ْفنا ا ْلاي ِ
ات لعلَّ ُه ْم ي ْر ِج ُعون

و بيگمان سرزمين های پيرامون شما را ویران ساختيم ،و نشانه های گوناگون را (به معرض مشاهدۀ ایشان) قرار

دادیم ،تا باشد كه (به راه حق) باز گردند.

﴿ ﴾٢٨فل ْولا نصر ُه ُم الَّ ِذين اتَّخ ُذوا ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه قُ ْربا ًنا الِه ًة ۛ ب ْل ضلُّوا ع ْن ُه ْم ۛ و َٰذلِك ا ِ ْف ُك ُه ْم وما
كانُوا ي ْفت ُرون

پس چرا آنهایى را كه جز خدا برای تقرب بحيث معبود گرفته بودند ،به ایشان یاری ندادند ،بلکه (واقعيت اینست
كه) از نزد شان ناپدید شدند .و این بود (نتيجۀ) دروغ شان و چيزیکه آنرا افتراء كرده بودند.

﴿ ﴾٢٩و ا ِ ْذ صر ْفنا اِل ْيك نف ًرا ِّمن ا ْل ِج ِّن ي ْست ِم ُعون ا ْل ُق ْران فل َّما حض ُرو ُه قالُوا اَ ِ
نص ُتوا ۛ فل َّما ق ُِضي
ولَّ ْوا اِل َٰى ق ْو ِم ِهم ُّمن ِذرِين
و به یاد آر هنگامى را كه گروهى از جن را بسوی تو متوجه ساختيم ،تا به قرآن گوش فرا دهند .چون به این

(محضر) حضور یافتند( ،برخى شان به برخى دیگر) گفتند « :خاموش باشيد » .هنگاميکه (قرائت) تمام شد،
بسوی قوم خویش در حالى بازگشتند كه آنها را هوشدار ميدادند.

﴿ ﴾٣٠قالُوا يا ق ْومنا اِنَّا س ِم ْعنا ِكتا ًبا اُنزِل ِمن ب ْع ِد ُموس َٰى ُمص ِّدقًا لِّما ب ْين يد ْي ِه ي ْه ِدي اِلى ا ْلح ِّق
و اِل َٰى طرِيقٍ ُّم ْست ِقي ٍم

گفتند « :ای قوم ما ،واقعاً كتابى را شنيدیم كه بعد از موسى نازل شده است ،تصدیق كنندۀ كتبى است كه پيش
از آن نازل شده است ،و بسوی حق و بسوی راه راست هدایت ميکند» .

﴿ ﴾٣١يا ق ْومنا اَ ِجي ُبوا د ِاعي اللَّ ِه وا ِم ُنوا بِ ِه ي ْغ ِف ْر ل ُكم ِّمن ُذنُو بِ ُك ْم ويُ ِج ْركُم ِّم ْن عذ ٍ
اب اَلِي ٍم

ای قوم ما ،این دعوتگر خدا را اجابت كنيد ،و به او ایمان آرید ،تا (خداوند) برای شما از گناهان شما بيامرزد ،و

شما را از عذاب دردناک پناه دهد.

ض ول ْيس ل ُه ِمن ُدو نِ ِه اَ ْو لِياءُ ۛ اُولَٰئِك فِي
﴿ ﴾٣٢ومن َّلا ُي ِج ْب د ِاعي اللَّ ِه فل ْيس بِ ُم ْع ِج ٍز فِي ا ْلا َ ْر ِ
ضل ٍ
ال ُّمبِينٍ

و كسى كه دعوتگر خدا را اجابت نکند ،پس در زمين عاجز كننده نيست (یعنى از عذاب خدا پناهگاهى در زمين

نمى یابد) ،و برای او جز خدا یار و یاوری نيست .اینها در گمراهى آشکاری هستند.

السماو ِ
ات وا ْلاَ ْرض ول ْم ي ْعي بِخ ْل ِق ِه َّن بِقا ِد ٍر عل َٰى اَن يُ ْحيِي
﴿ ﴾٣٣اَول ْم ير ْوا اَ َّن اللَّه الَّ ِذي خلق َّ
ا ْلم ْوت َٰى ۛ بل َٰى اِنَّ ُه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر
آیا ندیدند خدایيکه آسمانها و زمين را آفرید ،و به آفرینش اینها مانده نشد ،ميتواند كه مردگان را زنده كند؟
آری ،بيگمان او بر همه چيز تواناست.

ض الَّ ِذين كف ُروا على النَّارِ اَل ْيس َٰهذا بِا ْلح ِّق ۛ قالُوا بل َٰى وربِّنا ۛ قال ف ُذوقُوا
﴿ ﴾٣٤وي ْوم يُ ْعر ُ
ا ْلعذاب بِما كُن ُت ْم ت ْك ُف ُرون

و روزیکه كافران به آتش عرضه ميشوند( ،از آنها پرسيده ميشود « ):آیا این حق نيست؟ » ميگویند « :آری ،و به
پروردگار ما سوگند (كه حق است) » .ميگوید « :پس به سببيکه كافر بودید ،عذاب را بچشيد» .

اصبِ ْر كما صبر اُولُو ا ْلع ْز ِم ِمن ال ُّر ُس ِل ولا ت ْست ْع ِجل لَّ ُه ْم ۛ كاَنَّ ُه ْم ي ْوم ير ْون ما يُوعدُون ل ْم
﴿ ﴾٣٥ف ْ
ي ْلبثُوا ا ِ َّلا ساع ًة ِّمن نَّهارٍ ۛ بلا ٌغ ۛ فه ْل ُي ْهل ُك اِلَّا ا ْلق ْو ُم ا ْلف ِاسقُون
بنابرآن ،صبر كن ،طوریکه (همه) پيامبران اولوالعزم شکيبایى ورزیدند ،و به (عذاب) آنها شتاب مکن .و روزیکه

آنچه را (از عذاب به ایشان) وعده شده ببينند( ،برای شان مين ماید) كه جز ساعتى از یکروز را درنگ نکرده اند.
این هوشداری است ،پس آیا جز مردم فاسق هالک ساخته ميشوند؟
==================================================================

( )۴۷سوره محمد:
این سوره مدنى و دارای ( )۳۸آیه است .این سوره از سببى محمد نام گرفت كه در آیه دوم آن بيانى ،فرو
فرستادن قرآن بر حضرت محمد (ص) بيان شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١الَّ ِذين كف ُروا وص ُّدوا عن سبِي ِل اللَّ ِه اَض َّل اَ ْعمال ُه ْم

آنانيکه كافر شدند و (مردم را) از راه خدا باز داشتند( ،خداوند) اعمال ایشانرا ضایع گردانيد.

الصالِح ِ
ات وام ُنوا بِما نُ ِّزل عل َٰى ُمح َّم ٍد و ُهو ا ْلح ُّق ِمن َّربِّ ِه ْم ۛ كفَّر
﴿ ﴾٢والَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ
ع ْن ُه ْم س ِّيئاتِ ِه ْم واَ ْصلح بال ُه ْم

و آنانيکه ایمان آوردند و عمل نيکو انجام دادند ،و به آنچه بر محمد نازل شد ایمان آوردند  -در حاليکه این حق

است از نزد پروردگارشان - ،خداوند از ایشان بدی های شان را زدایيد ،و حال شان را اصالح كرد.

﴿َٰ ﴾٣ذلِك بِاَ َّن الَّ ِذين كف ُروا اتَّب ُعوا ا ْلب ِاطل واَ َّن الَّ ِذين ام ُنوا اتَّب ُعوا ا ْلح َّق ِمن َّربِّ ِه ْم ۛ ك َٰذلِك ي ْضر ُِب
س اَ ْمثال ُه ْم
اللَّ ُه لِلنَّا ِ
این از سببى است كه كافران باطل را پيروی كردند ،و بيگمان مؤمنان از حقى كه از نزد پروردگارشان است

پيروی كردند .به این ترتيب خداوند برای مردم ،همانندهای شانرا مثال ميزند.

﴿ ﴾٤ف ِاذا ل ِقي ُت ُم الَّ ِذين كف ُروا فض ْرب ال ِّرق ِ
اب ح َّت َٰى اِذا اَ ْثخن ُت ُمو ُه ْم فشُ ُّدوا ا ْلوثاق ف ِا َّما منًّا ب ْع ُد و ا ِ َّما
فِدا ًء حتَّ َٰى تضع ا ْلح ْر ُب اَ ْوزارها ۛ َٰذلِك ول ْو يشاءُ اللَّ ُه لانتصر ِم ْن ُه ْم ول َٰ ِكن لِّي ْبلُو ب ْعض ُكم
ض ۛ والَّ ِذين قُتِلُوا فِي سبِي ِل اللَّ ِه فلن ُي ِض َّل اَ ْعمال ُه ْم
بِب ْع ٍ

پس چون با كافران مصاف ميدهيد( ،كار شما) گردن زدن (شان) است .تا چون بر آنان چيره شدید( ،قيد و) بند
را (بر ایشان) محکم گردانيد .بعد ازین یا منت گذاشتن است (به اینکه آنها را رایگان آزاد كنيد) ،یا فدیه گرفتن
(در برابر آزادی شان) ،تا اینکه جنگ بار خود را (به زمين) نهد .اینست (حکمى كه باید از آن پيروی شود) .و اگر
خدا مى خواست ،یقيناً از ایشان انتقام ميگرفت ،اما (جهاد را برای آن فرض گردانيد) تا بعضى شما را به (وسيله)
بعضى دیگر بيازماید .كسانى كه در راه خدا كشته شدند( ،خداوند) هرگز اعمال شانرا ضایع نميکند.

﴿ ﴾٥سي ْه ِدي ِه ْم ويُ ْصلِ ُح بال ُه ْم

بزودی ایشان را هدایت ميکند ،و حال شانرا به صالح مى آورد.

﴿ ﴾٦ويُد ِْخلُ ُه ُم ا ْلجنَّة ع َّرفها ل ُه ْم

و ایشانرا به بهشتى داخل ميگرداند كه (اوصاف) آنرا به ایشان معرفى كرده است.

نص ْر ُك ْم و ُيث ِّب ْت اَ ْقدام ُك ْم
نص ُروا اللَّه ي ُ
﴿ ﴾٧يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اِن ت ُ

ای مؤمنان ،اگر خدا را یاری كنيد ،شما را یاری ميکند ،و گام های شما را استوار ميگرداند.

﴿ ﴾٨والَّ ِذين كف ُروا فت ْع ًسا لَّ ُه ْم واَض َّل اَ ْعمال ُه ْم

و (اما) كافران ،پس مرگ باد بر ایشان ،و (خداوند) اعمال شانرا ضایع ميکند.

﴿َٰ ﴾٩ذلِك بِاَنَّ ُه ْم ك ِر ُهوا ما اَنزل اللَّ ُه فاَ ْحبط اَ ْعمال ُه ْم

این از سببى است كه آنچه را خداوند نازل گردانيد ،ناخوش آیند مى انگاشتند ،پس اعمال شان را حبطه كرد.

ض فين ُظ ُروا ك ْيف كان عاقِب ُة الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم ۛ د َّمر اللَّ ُه
﴿ ﴾١٠اَفل ْم ي ِسي ُروا فِي ا ْلاَ ْر ِ
عل ْي ِه ْم ۛو لِ ْلكافِرِين اَ ْمثالُها

آیا در زمين سفر نکردند تا ببينند كه عاقبت كسانيکه پيش از ایشان بودند چه شد؟ خداوند ایشان را هالک كرد،

و برای كافران امثال این (مجازات) است.

﴿َٰ ﴾١١ذلِك بِاَ َّن اللَّه م ْولى الَّ ِذين ام ُنوا واَ َّن ا ْلكافِرِين لا م ْول َٰى ل ُه ْم

این از سببى است كه خداوند موال (و مددگار) مؤمنان است ،و واقعًا كافران موال (و مددگاری) ندارند.

ات جنَّ ٍ
الصالِح ِ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر ۛ والَّ ِذين
﴿ ﴾١٢ا ِ َّن اللَّه يُد ِْخ ُل الَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ
كف ُروا يتمتَّ ُعون وياْ ُكلُون كما تاْ ُك ُل ا ْلاَنْعا ُم والنَّا ُر م ْث ًوى لَّ ُه ْم

بيگمان خداوند آنانى را كه ایمان آوردند و كارهای نيکو انجام دادند ،به باغهایى داخل ميگرداند كه از زیر
(درختان) آنها جویبارهایى جریان دارد .و كافران (از مظاهر فریبندۀ دنيوی) به همانگونه بهره اندوز ميشوند و
ميخورند كه چارپایان ميخورند ،و (سرانجام) آتش مسکن ایشان است.

﴿ ﴾١٣وكاَيِّن ِّمن ق ْري ٍة ِهي اَش ُّد قُ َّو ًة ِّمن ق ْريتِك الَّتِي اَخْ رج ْتك اَ ْهل ْكنا ُه ْم فلا ن ِ
اصر ل ُه ْم

ای بسا از سرزمين هایى كه (مردم آن) از (مردم) سرزمين تو  -جایيکه ترا از آن بيرون كردند  -نيرومندتر بودند.
ایشانرا هالک ساختيم ،و هيچ یار و مددگاری برای ایشان نبود.

﴿ ﴾١٤اَفمن كان عل َٰى ب ِّين ٍة ِّمن َّربِّ ِه كمن ُزيِّن ل ُه ُسوءُ عملِ ِه واتَّب ُعوا اَ ْهواء ُهم

پس آیا كسانيکه دليل روشنى از جانب پروردگار خود دارند ،مانند كسانى اند كه زشتى عمل شان بر ایشان زیباه
جلوه داده شده ،و ا ز هوای نفس خود پيروی كردند؟

﴿َّ ﴾١٥مث ُل ا ْلجنَّ ِة الَّتِي ُو ِعد ا ْل ُمتَّقُون ۛ فِيها اَنْها ٌر ِّمن َّما ٍء غ ْي ِر ا ِسنٍ واَنْها ٌر ِّمن لَّبنٍ لَّ ْم يتغ َّي ْر ط ْع ُم ُه
واَنْها ٌر ِّم ْن خ ْم ٍر لَّ َّذ ٍة لِّلشَّ ارِ بِين واَنْها ٌر ِّم ْن عس ٍل ُّمصفًّى ۛ ول ُه ْم فِيها ِمن ُك ِّل الثَّمر ِ
ات وم ْغ ِفر ٌة
ِّمن َّربِّ ِه ْم ۛ كم ْن ُهو خال ِ ٌد فِي ال َّنارِ و ُس ُقوا ما ًء ح ِمي ًما فق َّطع اَ ْمعاء ُه ْم

صفت بهشتى كه به پرهيزگاران وعده داده شده (اینست كه) در آن جویبارهایى است از آب پاكيزه ای كه
گندیده (و بدبو) نميشود ،و جویبارهایى از شيری كه مزۀ آن تغيير نميکند ،و جویبارهایى از شراب (طهوری) كه

(مایۀ) لذت نوشندگان است ،و جویبارهایى از عسل مصفا .در آن برای ایشان از همه (انواع) ميوه ها (ميسر)
است ،و (نيز) آمرزشى از جانب پروردگارشان( .آیا كسانى كه در چنين حالت گوارایى قرار دارند) مانند كسانى
بوده ميتوانند كه هميشه در آتش بسر ميبرند ،و برای شان آب جوشانى نوشانيده ميشود كه روده های شان را
پارچه پارچه ميکند؟

﴿ ﴾١٦و ِم ْن ُهم َّمن ي ْست ِم ُع اِل ْيك حتَّ َٰى اِذا خر ُجوا ِم ْن ِعن ِدك قالُوا لِلَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِع ْلم ماذا قال
انِفًا ۛ اُولَٰئِك الَّ ِذين طبع اللَّ ُه عل َٰى قُلُو بِ ِه ْم واتَّب ُعوا اَ ْهواء ُه ْم

و از ميان ایشان كسانى اند كه به تو گوش فرا ميدهند ،اما چون از نزد تو ميروند ،به كسانى كه به ایشان علم

داده شده ميگویند « :آیا او (یعنى پيامبر) همين اكنون چه گفت؟ » ایشان كسانى اند كه خداوند بر دلهای شان
مهر زده ،و هوای نفس خود را پيروی كردند.

﴿ ﴾١٧والَّ ِذين ا ْهتد ْوا زاد ُه ْم ُهدًى واتا ُه ْم ت ْقوا ُه ْم

و (اما) آنانيکه رهياب شدند( ،خداوند) بر هدایت شان افزود ،و به ایشان تقوای شانرا ارزانى فرمود.

الساعة اَن تاْتِي ُهم بغْت ًة ۛ فق ْد جاء اَشْ راطُها ۛ فاَن ََّٰى ل ُه ْم اِذا جاء ْت ُه ْم
﴿ ﴾١٨فه ْل ين ُظ ُرون اِلَّا َّ
ِذكْرا ُه ْم

پس آیا جز قيامت ،كه ناگهانى به ایشان مى آید ،انتظاری دارند؟ در حاليکه همين اكنون (بعضى) نشانه های آن
آمده است .پس چون (قيامت) به ایشان فرا رسد ،چگونه برای شان پندشان (سودمند) خواهد شد؟

﴿ ﴾١٩فا ْعل ْم اَنَّ ُه لا اِلَٰه اِلَّا اللَّ ُه و ْاست ْغ ِف ْر لِذنبِك و لِ ْل ُم ْؤ ِمنِين وا ْل ُم ْؤ ِمن ِ
ات ۛ واللَّ ُه ي ْعل ُم ُمتقلَّب ُك ْم
وم ْثوا ُك ْم

پس بدان براستى جز خدا معبودی نيست ،و از گناه خود و مردان مسلمان و زنان مسلمان آمرزش بخواه .خداوند

جای گشت و گذار و محل بودوباش شما را ميداند.

﴿ ﴾٢٠ويقُولُ الَّ ِذين ام ُنوا ل ْولا نُ ِّزل ْت ُسور ٌة ۛ ف ِاذا اُنزِل ْت ُسور ٌة ُّم ْحكم ٌة و ُذ ِكر فِيها ا ْل ِقتالُ ۛ راَ ْيت
ض ين ُظ ُرون اِل ْيك نظر ا ْلمغ ِْش ِّي عل ْي ِه ِمن ا ْلم ْو ِت ۛ فاَ ْول َٰى ل ُه ْم
الَّ ِذين فِي قُلُو بِ ِهم َّمر ٌ

مؤمنان ميگویند « :چرا سوره ای (در مورد جهاد) نازل نميشود؟ » ولى وقتيکه سوره ای محکمى (یعنى سوره ای
كه حکم آن قاطع و معنى آن روشن است) نازل شود ،و در آن جنگ ذكر كرده شود ،آنانى را كه در دلهای شان
مرض است ،مى بينى كه بسوی تو با نگاه كسيکه از مرگ بر او بيهوشى عاید شده نظر مى اندازند ،پس (مرگ)

به ایشان بهتر است.

وف ۛ ف ِاذا عزم ا ْلاَ ْم ُر فل ْو صدقُوا اللَّه لكان خ ْي ًرا لَّ ُه ْم
﴿ ﴾٢١طاع ٌة وق ْو ٌل َّم ْع ُر ٌ

(شایستۀ حال شان) فرمانبری و سخن نيکو است ،و چون فرمان (جهاد) قطعيت یافت ،پس اگر به خدا صادق

باشند( ،این) بر ایشان بهتر است.

ض وتُقطِّ ُعوا اَ ْرحام ُك ْم
﴿ ﴾٢٢فه ْل عس ْي ُت ْم اِن تولَّ ْيتُ ْم اَن تُ ْف ِس ُدوا فِي ا ْلا َ ْر ِ

پس در صورتيکه شما سرپرست امور (مردم) شوید ،آیا فکر نمى كنيد كه در زمين فساد كنيد و (صلۀ) رحم

خویش را قطع نمایيد؟

﴿ ﴾٢٣اُولَٰئِك الَّ ِذين لعن ُه ُم اللَّ ُه فاَص َّم ُه ْم واَ ْعم َٰى اَ ْبصار ُه ْم

آنهایند كسانيکه خداوند ایشانرا لعنت كرده است ،پس آنها را كر ساخت و چشمان شانرا نابينا گردانيد.

﴿ ﴾٢٤اَفلا يتدبَّ ُرون ا ْل ُق ْران اَ ْم عل َٰى قُلُ ٍ
وب اَ ْقفالُها

پس آیا در قرآن فکر نميکنند؟ یا بر دلهای ایشان قفلهای (باز دارنده از فهم) آن نهاده شده است؟

﴿ ﴾٢٥ا ِ َّن الَّ ِذين ا ْرت ُّدوا عل َٰى اَ ْدبارِ ِهم ِّمن ب ْع ِد ما تب َّين ل ُه ُم ا ْل ُهدى ۛ الشَّ ْيطا ُن س َّول ل ُه ْم واَ ْمل َٰى
ل ُه ْم

بيگمان آنانيکه ،بعد از روشن شدن راه حق به ایشان ،به عقب خویش برگشتند ،شيطان برای آنها (این امر را)
زیبا جلوه داد ،و ایشان را به آرزوهای (دور و درازی) فریفت.

ض ا ْلاَ ْم ِر ۛ واللَّ ُه ي ْعل ُم ا ِ ْسرار ُه ْم
﴿َٰ ﴾٢٦ذلِك بِاَنَّ ُه ْم قالُوا لِلَّ ِذين ك ِر ُهوا ما ن َّزل اللَّ ُه س ُن ِطي ُع ُك ْم فِي ب ْع ِ

این از سببى است كه ایشان به كسانيکه ،چيزی را كه خداوند نازل گردانيده ،ناخوش آیند مى انگاشتند،
ميگفتند « :در بعضى امور از شما پيروی خواهيم كرد » ،در حاليکه خداوند اسرار شان را ميداند.

﴿ ﴾٢٧فك ْيف اِذا توفَّ ْت ُه ُم ا ْلملاُِك ُة ي ْض ِربُون ُو ُجوه ُه ْم واَ ْدبار ُه ْم

پس حال ایشان چه خواهد بود وقتيکه فرشتگان روح شانرا در حالى قبض كنند كه بر روها و پشت های شان

بزنند؟

﴿َٰ ﴾٢٨ذلِك بِاَنَّ ُه ُم اتَّب ُعوا ما اَ ْسخط اللَّه وك ِر ُهوا ر ِْضوان ُه فاَ ْحبط اَ ْعمال ُه ْم

این از سببى است كه ایشان چيزی را پيروی كردند كه خشم خدا را برمى انگيزد ،و رضای او را ناخوش آیند مى

انگاشتند ،پس اعمال شانرا حبطه كرد.

ض اَن لَّن يُخْ رِج اللَّ ُه اَ ْضغان ُه ْم
﴿ ﴾٢٩اَ ْم ح ِسب الَّ ِذين فِي قُلُو بِ ِهم َّمر ٌ

یا آنانيکه در دلهای شان مرضى است ،پنداشتند كه خداوند هرگز كينه های شانرا آشکار نميگرداند؟

﴿ ﴾٣٠ول ْو نشا ُء لاَر ْيناك ُه ْم فلعر ْفت ُهم بِ ِسيما ُه ْم ۛ ولت ْعرِفنَّ ُه ْم فِي ل ْحنِ ا ْلق ْو ِل ۛ واللَّ ُه ي ْعل ُم اَ ْعمال ُك ْم
اگر بخواهيم ،ایشان را به تو نشان ميدهيم ،و تو آنها را از روی قيافه های شان ميشناسى ،آنها را از لهجۀ كالم

شان حتماً خواهى شناخت ،و خداوند اعمال (همۀ) شما را ميداند.

الصابِرِين ون ْبلُو اَخْ بار ُك ْم
﴿ ﴾٣١ولن ْبلُونَّ ُك ْم ح َّت َٰى ن ْعلم ا ْل ُمجا ِه ِدين ِمن ُك ْم و َّ

ما شما را حتماً آزمایش ميکنيم ،تا مجاهدان شما و شکيبایان (شما را) متمایز گردانيم ،و تا اخبار شما را مورد

آزمون قرار دهيم (یعنى اخباری را كه از شما ميرسد آشکار كنيم).

﴿ ﴾٣٢ا ِ َّن الَّ ِذين كف ُروا وص ُّدوا عن سبِي ِل اللَّ ِه وشاقُّوا ال َّر ُسول ِمن ب ْع ِد ما تب َّين ل ُه ُم ا ْل ُهدىَٰ لن
ي ُض ُّروا اللَّه ش ْي ًئا وس ُي ْحبِ ُط اَ ْعمال ُه ْم

بيگمان آنانيکه كافر شدند و (مردم را) از راه خدا باز داشتند و با پيامبر مخالفت ورزیدند ،بعد ازینکه راه حق به
ایشان روشن شد ،هيچ زیانى به خداوند رسانده نمى توانند ،و بزودی اعمال شان را حبطه ميکند.

﴿ ﴾٣٣يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اَ ِطي ُعوا اللَّه واَ ِطي ُعوا ال َّر ُسول ولا تُ ْب ِطلُوا اَ ْعمال ُك ْم

ای مؤمنان ،خدا را اطاعت كنيد و پيامبر را اطاعت كنيد ،و اعمال خویش را ضایع نسازید.

﴿ ﴾٣٤ا ِ َّن الَّ ِذين كف ُروا وص ُّدوا عن سبِي ِل اللَّ ِه ثُ َّم ماتُوا و ُه ْم ُكفَّا ٌر فلن ي ْغ ِفر اللَّ ُه ل ُه ْم

آنانيکه كافر شدند و (مردم را) از راه خدا باز داشتند ،و در حاليکه كافر بودند مردند ،پس خدا هرگز ایشان را

نمى آمرزد.

الس ْل ِم واَن ُت ُم ا ْلا َ ْعل ْون واللَّ ُه مع ُك ْم ولن يتِر ُك ْم اَ ْعمال ُك ْم
﴿ ﴾٣٥فلا ت ِه ُنوا وت ْد ُعوا اِلى َّ

هرگز سست مشوید و (دشمن را) به صلح (ذلت بار) فرا نخوانيد ،در حاليکه شما غالب هستيد .خداوند با
شماست ،و او هرگز اعمال شما را ضایع نميکند.

﴿ ﴾٣٦اِنَّما ا ْلحيا ُة ال ُّدنْيا ل ِع ٌب ول ْه ٌو ۛ و اِن تُ ْؤ ِم ُنوا وتتَّ ُقوا ُي ْؤ تِ ُك ْم اُ ُجور ُك ْم ولا ي ْساَ ْل ُك ْم اَ ْموال ُك ْم

بيگمان زندگى این دنيا بازی است و بيهودگى ،و اگر ایمان آرید و پرهيزگار شوید( ،خدا) پاداش شما را ميدهد ،و

از شما دارایى های شما را نميخواهد.

﴿ ﴾٣٧اِن ي ْساَ ْل ُك ُموها ف ُي ْح ِف ُك ْم ت ْبخلُوا ويُخْ ر ِْج اَ ْضغان ُك ْم

اگر از شما آنها را بخواهد ،و (بر این تقاضا) بر شما اصرار نماید ،بخل ميورزید و كينه و خشم شما را آشکار

ميسازد.

﴿ ﴾٣٨ها اَن ُت ْم َٰه ُؤلا ِء تُدْع ْون لِ ُتن ِف ُقوا فِي سبِي ِل اللَّ ِه ف ِمن ُكم َّمن ي ْبخ ُل ۛ ومن ي ْبخ ْل فاِنَّما ي ْبخ ُل عن
نَّ ْف ِس ِه ۛ واللَّ ُه ا ْلغنِ ُّي واَن ُت ُم ا ْلفُقراءُ ۛ و اِن تتولَّ ْوا ي ْست ْب ِد ْل ق ْو ًما غ ْير ُك ْم ثُ َّم لا ي ُكونُوا اَ ْمثال ُكم
آگاه باشيد ،شمایيد كه به خرج كردن در راه خدا فرا خوانده ميشوید( ،با این هم) بعضى از شما بخل مى ورزند،

و هركه بخل كند به خود بخل ميکند ،و خدا بى نياز است و شما محتاج هستيد .اگر (از داد و دهش) روی
برتابيد ،خداوند به عوض شما قوم دیگری را مياورد ،و باز ایشان همانند شما نيستند.
==================================================================

( )۴۸سوره الفتح:
این سوره مدنى و دارای ( )۲۹آیه است و از سبب افتتاح آن با مژده فتح مبين برای پيامبر (ص) فتح ناميده
شد .فتح به معنى گشودن  ،پيروزی (منظور پيروزی پيامبر در انعقاد قرارداد صلح حدیبيه است كه راه را
برای پيروزی های بعدی هموار كرد) .

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١اِنَّا فت ْحنا لك ف ْت ًحا ُّمبِي ًنا

بيگمان برای تو پيروزی آشکاری فراهم ساختيم.

﴿ ﴾٢لِّي ْغ ِفر لك اللَّ ُه ما تقدَّم ِمن ذنبِك وما تاَخَّر و ُيتِ َّم نِ ْعمت ُه عل ْيك وي ْه ِديك ِصرا ًطا ُّم ْست ِقي ًما

تا خداوند از كوتاهى هایى كه در گذشته از تو به عمل آمده یا در آینده به عمل خواهد آمد درگذرد ،و نعمت
خود را بر تو تمام كند ،و ترا به راه راست رهنمون شود.

نصرك اللَّ ُه ن ْص ًرا عزِي ًزا
﴿ ﴾٣وي ُ

و تا ترا به پيروزی نيرومندی پيروز گرداند.

الس ِكينة فِي قُلُ ِ
وب ا ْل ُم ْؤ ِمنِين لِي ْزدا ُدوا اِيما ًنا َّمع اِيمانِ ِه ْم ۛ و لِلَّ ِه ُجنُو ُد
﴿ُ ﴾٤هو الَّ ِذي اَنزل َّ
السماو ِ
ض ۛ وكان اللَّ ُه علِي ًما ح ِكي ًما
ات وا ْلاَ ْر ِ
َّ

هم اوست كه در دلهای مؤمنان آرامش فرو فرستاد ،تا با ایمان خویش ایمانى بيفزایند .لشکرهای آسمانها و زمين

از آن خداست ،و خداوند دانا (و) باحکمت است.

ات جنَّ ٍ
﴿ ﴾٥لِّ ُيد ِْخل ا ْل ُم ْؤ ِمنِين وا ْل ُم ْؤ ِمن ِ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر خال ِ ِدين فِيها و ُيكفِّر ع ْن ُه ْم
س ِّيئاتِ ِه ْم ۛ وكان َٰذلِك ِعند اللَّ ِه ف ْو ًزا ع ِظي ًما

تا مردان و زنانى را كه ایمان دارند ،به باغهایى داخل گرداند كه در زیر (درختان) آنها جویبارها جریان دارد ،و در
آن جاودانه بسر برند ،و تا از ایشان بدی های شان را بزداید .و این در نزد خدا پيروزی بزرگى است.

ات وا ْل ُمشْ ِر ِكين وا ْل ُمشْ رِك ِ
﴿ ﴾٦ويُع ِّذب ا ْل ُمنافِ ِقين وا ْل ُمنافِق ِ
الس ْو ِء ۛ عل ْي ِه ْم
ات ال َّظانِّين بِاللَّ ِه ظ َّن َّ
الس ْو ِء ۛ وغ ِضب اللَّ ُه عل ْي ِه ْم ولعن ُه ْم و َاع َّد ل ُه ْم جه َّنم ۛ وساء ْت م ِصي ًرا
داُِر ُة َّ

و تا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را ،كه به خدا گمان بد ميبرند ،مجازات كند .بر ایشان گردش بد

ى روزگار مسلط) باد! خداوند بر ایشان خشم كرد ،ایشانرا لعنت نمود ،و برای شان (آتش) دوزخ را
(حوادث و سخت ِ
آماده ساخت .و (دوزخ) چه بد جای بازگشت است.

السماو ِ
ض ۛ وكان اللَّ ُه عزِي ًزا ح ِكي ًما
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٧و لِلَّ ِه ُجنُو ُد َّ

لشکرهای آسمانها و زمين از آن خداست ،و خداوند صاحب قدرت منيع (و) باحکمت است.

﴿ ﴾٨اِنَّا اَ ْرس ْلناك شا ِهدًا و ُمبشِّ ًرا ون ِذي ًرا

بيگمان ترا (به حيث) گواه ،بشارت دهنده و اخطاردهندهای فرستادیم.

﴿ ﴾٩لِّ ُت ْؤ ِمنُوا بِاللَّ ِه ور ُسولِ ِه وتُع ِّز ُرو ُه وتُوقِّ ُرو ُه وتُس ِّب ُحو ُه بُ ْكر ًة واَ ِصي ًلا

تا به خداوند و پيامبر او ایمان آورید ،و (دین) او را یاری دهيد ،و او را تعظيم كنيد ،و در صبح و شام او را به

پاكى یاد كنيد.

﴿ ﴾١٠ا ِ َّن الَّ ِذين ُيبايِ ُعونك اِنَّما ُيبايِ ُعون اللَّه ي ُد اللَّ ِه ف ْوق اَ ْي ِدي ِه ْم ۛ فمن نَّكث ف ِانَّما ين ُك ُث عل َٰى
ن ْف ِس ِه ۛ وم ْن اَ ْوف َٰى بِما عاهد عل ْي ُه اللَّه فس ُي ْؤ تِي ِه اَ ْج ًرا ع ِظي ًما

بيگمان آنانيکه با تو بيعت ميکنند ،در واقع با خدا بيعت مى كنند .ید خداوند باالی دستهای شان است .پس هر
كسيکه پيمان خویش را نقض ميکند ،بيگمان به زیان خویش پيمان شکنى ميکند .و هر كه عهدش را با خدا ایفا
كرد ،به زودی برای او پاداش بزرگ مى دهد.

﴿ ﴾١١سيقُولُ لك ا ْل ُمخلَّفُون ِمن ا ْلاَ ْعر ِ
اب شغل ْتنا اَ ْموالُنا واَ ْهلُونا ف ْاست ْغ ِف ْر لنا ۛ ي ُقولُون بِاَ ْل ِسنتِ ِهم َّما
ل ْيس فِي قُلُو بِ ِه ْم ۛ قُ ْل فمن ي ْملِ ُك ل ُكم ِّمن اللَّ ِه ش ْي ًئا ا ِ ْن اَراد بِ ُك ْم ض ًّرا اَ ْو اَراد بِ ُك ْم ن ْف ًعا ۛب ْل
كان اللَّ ُه بِما ت ْعملُون خبِي ًرا

بزودی تخلف كنندگان از بادیه نشينان به تو خواهند گفت « :ما را اموال ما و خانواده های ما (از اشتراک درین
سفر) بازداشت ،از اینرو برای ما آمرزش طلب كن » .ایشان چيزی را بر زبان خود مى گویند ،كه در دلهای شان

نيست .بگو « :اگر خدا بخواهد به شما زیانى برساند ،یا بخواهد به شما سودی برساند ،كيست كه برای شما از
(ارادۀ) خدا چيزی را مانع گردد؟ آری ،خداوند به اعماليکه انجام ميدهيد آگاه است» .

﴿ ﴾١٢ب ْل ظنن ُت ْم اَن لَّن ينقلِب ال َّر ُسو ُل وا ْل ُم ْؤ ِمنُون اِل َٰى اَ ْهلِي ِه ْم اَبدًا و ُزيِّن َٰذلِك فِي قُلُو بِ ُك ْم وظنن ُت ْم
الس ْو ِء وكُن ُت ْم ق ْو ًما بُو ًرا
ظ َّن َّ
واقعيت اینست كه شما گمان كردید كه پيامبر و مؤمنان به خانواده های خویش هرگز برنخواهند گشت ،و این
امر به دلهای شما زیبا جلوه داده شد ،و گمان بد كردید ،و شما مردم تباه شوندهای بودید.

﴿ ﴾١٣ومن لَّ ْم يُ ْؤ ِمن بِاللَّ ِه ور ُسولِ ِه ف ِانَّا اَ ْعتدْنا لِ ْلكافِرِين س ِعي ًرا

و كسيکه به خدا و پيامبر او ایمان نياورد ،پس برای كافران آتش فروزانى را آماده كردیم.

السماو ِ
ض ۛ ي ْغ ِف ُر لِمن يشاءُ و ُيع ِّذ ُب من يشاءُ ۛ وكان اللَّ ُه غفُو ًرا
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١٤و لِلَّ ِه ُم ْل ُك َّ
َّر ِحي ًما

پادشاهى آسمانها و زمين از آن خداست .هركرا كه بخواهد مى آمرزد ،و هركرا بخواهد مجازات ميکند .و خداوند

آمرزنده (و) مهربان است.

﴿ ﴾١٥سيقُولُ ا ْل ُمخلَّفُون اِذا انطل ْق ُت ْم اِل َٰى مغانِم لِتاْ ُخ ُذوها ذ ُرونا نتَّبِ ْع ُك ْم ۛ يُرِيدُون اَن يُب ِّدلُوا كلام
اللَّ ِه ۛ قُل لَّن تتَّبِ ُعونا ك َٰذل ِ ُك ْم قال اللَّ ُه ِمن ق ْب ُل ۛ فسي ُقولُون ب ْل ت ْح ُسدُوننا ۛ ب ْل كانُوا لا ي ْفق ُهون
ا ِ َّلا قلِي ًلا

وقتيکه بسوی غنيمت حركت كنيد تا آنرا بگيرید ،مخالفان فوراً مى گویند « :به ما اجازه بدهيد كه شما را پيروی
كنيم » .ایشان ميخواهند كالم خدا را تبدیل كنند .بگو « :هرگز به دنبال ما نيایيد .خداوند از پيش چنين گفته
است » .و خواهند گفت « :بلکه به ما حسد ميورزید » .واقعيت امر اینست كه ایشان درک نميکنند ،جز اندكى.

﴿ ﴾١٦قُل لِّ ْل ُمخلَّ ِفين ِمن ا ْلاَ ْعر ِ
س ش ِدي ٍد تُقاتِلُون ُه ْم اَ ْو ُي ْسلِ ُمون ۛف ِان
اب س ُتدْع ْون اِل َٰى ق ْو ٍم اُولِي باْ ٍ
تُ ِطي ُعوا يُ ْؤ ت ِ ُك ُم اللَّ ُه اَ ْج ًرا حس ًنا ۛ و اِن تتولَّ ْوا كما تولَّ ْي ُتم ِّمن ق ْب ُل يُع ِّذ ْب ُك ْم عذا ًبا اَلِي ًما
به متخلفان از بادیه نشينان بگو « :بزودی بسوی قومى فرا خوانده ميشوید كه نيروی سخت جنگى دارند ،كه با
ایشان جنگ ميکنيد یا آنکه مسلمان شوند .اگر فرمان بردید ،خداوند شما را مزد نيک ميدهد ،و اگر رو
گردانيدید ،همچنانکه پيش ازین رو گشتاندید ،شما را به عذابى دردناک مجازات ميکند» .

ض حر ٌج ۛ ومن ُي ِط ِع اللَّه
﴿ ﴾١٧لَّ ْيس على ا ْلا َ ْعم َٰى حر ٌج ولا على ا ْلاَ ْعر ِج حر ٌج ولا على ا ْلمرِي ِ
ور ُسول ُه يُد ِْخ ْل ُه ج َّن ٍ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر ۛ ومن يتو َّل ُيع ِّذ ْب ُه عذا ًبا اَلِي ًما

بر نابينا حرجى نيست ،و نه هم بر لنگ حرجى است ،و نه هم بر بيمار حرجى است (یعنى این ها مجبور نيستند
به جنگ اشتراک كنند) .هر كس كه خداوند و پيامبر او را فرمان بَرَد( ،خداوند) او را در باغهایى جای گزین
ميسازد ،كه در زیر (درختان) آن جویبارها جریان دارد ،و هر كس كه رو ميگرداند( ،خداوند) او را به عذاب

دردناكى مجازات ميکند.

الس ِكينة
﴿ ﴾١٨لَّق ْد ر ِضي اللَّ ُه عنِ ا ْل ُم ْؤ ِمنِين ا ِ ْذ ُيبايِ ُعونك ت ْحت الشَّ جر ِة فعلِم ما فِي قُلُو بِ ِه ْم فاَنزل َّ
عل ْي ِه ْم واَثاب ُه ْم ف ْت ًحا قرِي ًبا

بيگمان خداوند از مسلمانان خوشنود شد ،هنگاميکه با تو در زیر درخت بيعت كردند ،و چيزی را كه در دلهای

ایشان بود ميدانست .از اینرو بر ایشان آرامش فرو فرستاد ،و ایشانرا به پيروزی فوری پاداش داد.

﴿ ﴾١٩ومغانِم كثِير ًة ياْ ُخ ُذونها ۛ وكان اللَّ ُه عزِي ًزا ح ِكي ًما

و (نيز) به غنيمت های بسياری كه بدست مى آورند .و خداوند صاحب قدرت منيع (و) باحکمت است.

س عن ُك ْم و لِت ُكون اي ًة
﴿ ﴾٢٠وعد ُك ُم اللَّ ُه مغانِم كثِير ًة تاْ ُخ ُذونها فع َّجل ل ُك ْم َٰه ِذ ِه وك َّف اَ ْي ِدي ال َّنا ِ
لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِين وي ْه ِدي ُك ْم ِصرا ًطا ُّم ْست ِقي ًما

خداوند به شما غنيمت های زیادی را وعده داده است ،كه آنها را بدست مى آورید ،و این را به شما بزودی فراهم
كرد .در عين حال دست مردم را از شما باز داشت ،تا این برای مؤمنان نشانه ای باشد ،و تا شما را به راه راست

رهنمون كند.

﴿ ﴾٢١واُخْ رىَٰ ل ْم ت ْق ِد ُروا عل ْيها ق ْد اَحاط اللَّ ُه بِها ۛ وكان اللَّ ُه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ًرا

و (نيز پيروزیها و غنایم) دیگری است ،كه شما بر آن دستبرد نزده اید( ،ولى) خداوند بر آن احاطه كرده است .و
خداوند بر هر چيز تواناست.

﴿ ﴾٢٢ول ْو قاتل ُك ُم الَّ ِذين كف ُروا لولَّ ُوا ا ْلاَ ْدبار ثُ َّم لا ي ِجدُون و لِ ًّيا ولا ن ِصي ًرا

اگر كافران با شما جنگ مى كردند ،یقيناً عقبنشينى مينمودند ،و (در آنوقت) نه حاميى داشتند و نه (هم)
مددگاری.

﴿ُ ﴾٢٣سنَّة اللَّ ِه الَّتِي ق ْد خل ْت ِمن ق ْب ُل ۛ ولن ت ِجد ل ِ ُسنَّ ِة اللَّ ِه ت ْب ِدي ًلا

(اینست) روش خداوند ،كه در گذشته جریان داشته .در روش خداوند هرگز تغييری نمى یابى.

﴿ ﴾٢٤و ُهو الَّ ِذي ك َّف اَ ْي ِدي ُه ْم عن ُك ْم واَ ْي ِدي ُك ْم ع ْن ُهم بِب ْطنِ م َّكة ِمن ب ْع ِد اَ ْن اَ ْظفر ُك ْم
عل ْي ِه ْم ۛوكان اللَّ ُه بِما ت ْعم ُلون ب ِصي ًرا

هم اوست كه در داخل مکه دست شانرا از شما و دست شما را از ایشان باز داشت ،بعد از آنکه شما را بر ایشان

پيروز گردانيد .و خداوند به آنچه ميکنيد بيناست.

﴿ُ ﴾٢٥ه ُم الَّ ِذين كف ُروا وصدُّو ُك ْم عنِ ا ْلم ْس ِج ِد ا ْلحرا ِم وا ْلهدْي م ْع ُكوفًا اَن ي ْبلُغ م ِحلَّ ُه ۛ ول ْولا
ات لَّ ْم ت ْعل ُمو ُه ْم اَن تطئُو ُه ْم ف ُت ِصيب ُكم ِّم ْن ُهم َّمع َّر ٌة بِغ ْي ِر ِع ْل ٍم ۛلِّ ُيد ِْخل
رِجا ٌل ُّم ْؤ ِمنُون و نِساءٌ ُّم ْؤ ِمن ٌ
اللَّ ُه فِي ر ْحمتِ ِه من يشاءُ ۛ ل ْو تزيَّلُوا لع َّذ ْبنا الَّ ِذين كف ُروا ِم ْن ُه ْم عذا ًبا اَلِي ًما

هم ایشانند كه كافر شدند ،و شما را از (داخل شدن به) مسجد حرام باز داشتند ،و رساندن هَدی را بجای
(مشخص) آن مانع شدند .و اگر این ترس موجود نمى بود كه مردان مسلمان و زنان مسلمان هستند كه شما
ایشان را نمى شناسيد و مبادا آنها را پایمال كنيد ،و شما به نسبت این آسيبى كه بر ایشان وارد ميشود ناآگاهانه

مرتکب زیانى (یعنى گناهى) مى شدید( ،در آن صورت خداوند به شما اجازه ميداد كه از راه استعمال قوه داخل
مکه شوید) .و تا خداوند هر كسى را كه بخواهد ،در رحمت خویش داخل نماید .اگر (مؤمنان) خود را كنار مى
كشيدند ،كسانى از ایشان (یعنى اهل مکه) را كه كافر شدند ،به عذاب دردناكى عذاب ميکردیم.

﴿ ﴾٢٦ا ِ ْذ جعل الَّ ِذين كف ُروا فِي قُلُو بِ ِه ُم ا ْلح ِم َّية ح ِم َّية ا ْلجا ِهلِ َّي ِة فاَنزل اللَّ ُه س ِكينت ُه عل َٰى ر ُسولِ ِه
وعلى ا ْل ُم ْؤ ِمنِين واَ ْلزم ُه ْم كلِمة ال َّت ْقوىَٰ وكانُوا اَح َّق بِها واَ ْهلها ۛ وكان اللَّ ُه بِ ُك ِّل ش ْي ٍء علِي ًما

در آن فرصت كه كافران در دل خود ننگ را  -ننگ جاهليت را ( -نيرومند) گردانيدند ،خداوند آرامش خویش را
بر رسول خویش و مؤمنان فرو فرستاد ،و بر ایشان كاربرد تقوی را الزم گردانيد .آری ،ایشان به كاربرد تقوی (از
هر كس دیگر) سزاوارتر بودند ،و اهل آن بودند .و خداوند به هر چيز داناست.

﴿ ﴾٢٧لَّق ْد صدق اللَّ ُه ر ُسول ُه ال ُّر ْؤيا بِا ْلح ِّق ۛ لتد ُْخلُ َّن ا ْلم ْس ِجد ا ْلحرام اِن شاء اللَّ ُه ا ِمنِين ُمحلِّ ِقين
ُر ُءوس ُك ْم و ُمق ِّصرِين لا تخافُون ۛ فعلِم ما ل ْم ت ْعل ُموا فجعل ِمن ُد ِ
ون َٰذلِك ف ْت ًحا قرِي ًبا

حقا كه خدا (این) خواب پيامبر خود را راست گردانيد ،كه اگر خدا بخواهد ،واقعاً به امن (و آرامش) و بدون خوف
به مسجد حرام داخل ميشوید ،در حاليکه (موهای) سرهای خود را (بعد از بجا كردن مراسم عمره) ميتراشيد و

كوتاه ميکني د .پس خداوند آنچه را كه شما نمى دانستيد ميدانست ،و پيش از این (و پس از بسر رسيدن این
رؤیا) پيروزی نزدیکى را (به شما ميسر) گردانيد.

﴿ُ ﴾٢٨هو الَّ ِذي اَ ْرسل ر ُسول ُه بِا ْل ُهدىَٰ و ِدينِ ا ْلح ِّق لِ ُي ْظ ِهر ُه على الدِّينِ ُكلِّ ِه ۛ وكف َٰى بِاللَّ ِه ش ِهيدًا
اوست كه پيامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد ،تا آنرا بر همۀ ادیان پيروز كند ،و خدا بحيث شاهد كافى

است.

﴿ُّ ﴾٢٩مح َّم ٌد َّر ُسولُ اللَّ ِه ۛ والَّ ِذين مع ُه اَ ِشدَّاءُ على ا ْل ُكفَّارِ ُرحما ُء ب ْين ُه ْم ۛ ترا ُه ْم ُر َّك ًعا ُس َّجدًا
الس ُجو ِد ۛ َٰذلِك مثلُ ُه ْم فِي
ي ْبتغُون ف ْض ًلا ِّمن اللَّ ِه ور ِْضوانًا ۛ ِسيما ُه ْم فِي ُو ُجو ِه ِهم ِّم ْن اَث ِر ُّ

ال َّت ْورا ِة ۛ ومثلُ ُه ْم فِي ا ْل ِا ِ
نجي ِل كز ْر ٍع اَخْ رج ش ْطاَ ُه فازر ُه ف ْاستغْلظ ف ْاستوىَٰ عل َٰى ُسوقِ ِه ُي ْع ِج ُب
الصالِح ِ
ات ِم ْن ُهم َّم ْغ ِفر ًة واَ ْج ًرا ع ِظي ًما
ال ُّز َّراع لِي ِغيظ بِ ِه ُم ا ْل ُكفَّار ۛ وعد اللَّ ُه الَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ

محمد پيامبر خداست .و آنانيکه با او هستند ،در برابر كافران سرسخت و قوی ،و در ميان خودشان مهربان اند.

(همواره) ایشانرا ركوع كنان و سجده كنان مى بينى ،و فضل و خوشنودی خدا را ميجویند ،نشانه های شان در
روهای شان از اثر سجده (آشکار) است .اینست صفات شان در تورات و صفت شان در انجيل ،همانند دانۀ تخمى
كه جوانۀ خود را بيرون آرد ،سپس آنرا نيرومند گرداند ،و باز سخت شود و بر ساقۀ خود استوار گردد( ،به
حدیکه) كشتمند را (نمو و بزرگ شدنِ شگرف و بيدرنگِ آن) به شگفت مى آرد .تا (خداوند) به وسيلۀ (این
پيشرفتِ بيدرنگ) ایشان (یعنى كافران) را به خشم آرد .خداوند آنعده از ایشان را كه ایمان آوردند و عمل صالح
انجام دادند ،به آمرزش و پاداش بزرگى وعده داده است.
==================================================================

(  ) ۴۹سوره الحجرات:
این سوره مدنى و دارای ( )۱۸آیه است و حجرات به معنى حجره ها ،خيمه ها (حجره های منزل پيامبر)
ميباشد و از سبب حجرات ناميده شد كه خداوند متعال در آن به درشت خویان اعرابى ادب آموخت كه
رسول اكرم را از پشت حجره های زنان مومن و پاک نهادش رضى الله عنهن صدا ميکردند.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا تُق ِّد ُموا ب ْين يد ِي اللَّ ِه ور ُسولِ ِه ۛ واتَّ ُقوا اللَّه ۛ ا ِ َّن اللَّه س ِمي ٌع علِي ٌم
ای مؤمنان ،بر خداوند و پيامبر او پيشدستى نکنيد .و از خداوند بترسيد ،بيگمان خداوند شنوا (و) داناست.

﴿ ﴾٢يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا ت ْرف ُعوا اَ ْصوات ُك ْم ف ْوق ص ْو ِت ال َّنبِ ِّي ولا ت ْجه ُروا ل ُه بِا ْلق ْو ِل كج ْه ِر
ض اَن ت ْحبط اَ ْعمالُ ُك ْم واَن ُت ْم لا تشْ ُع ُرون
ب ْع ِض ُك ْم لِب ْع ٍ

ای مؤمنان ،آواز خویش را بر آواز پيامبر بلند نکنيد ،و با او به آواز بلند سخن مگویيد ،همانند اینکه یکى از شما

بر دیگری بانگ ميزند ،تا مبادا اعمال شما حبطه شود و شما ملتفت نباشيد.

﴿ ﴾٣ا ِ َّن الَّ ِذين يغ ُُّضون اَ ْصوات ُه ْم ِعند ر ُس ِ
ول اللَّ ِه اُولَٰئِك الَّ ِذين ا ْمتحن اللَّ ُه قُلُوب ُه ْم لِلتَّ ْقوىَٰ ۛل ُهم
َّم ْغ ِفر ٌة واَ ْج ٌر ع ِظي ٌم
بيگمان آنانيکه در حضور پيامبر خدا آواز خود را پست مى كنند ،كسانى اند كه خداوند دل های شانرا به

پرهيزگاری آزموده است .برای ایشان آمرزش و مزد بزرگى است.

﴿ ﴾٤ا ِ َّن الَّ ِذين يُنا ُدونك ِمن ورا ِء ا ْل ُح ُجر ِ
ات اَكْث ُر ُه ْم لا ي ْع ِق ُلون

بيگمان آنانيکه ترا از ورای حجره ها صدا ميکنند ،اكثر ایشان بى عقل اند.

﴿ ﴾٥ول ْو اَنَّ ُه ْم صب ُروا ح َّت َٰى تخْ ُرج اِل ْي ِه ْم لكان خ ْي ًرا لَّ ُه ْم ۛ واللَّ ُه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

اگر واقعاً ایشان صبر ميکردند ،تا تو نزد شان بيرون ميشدی ،برای شان بهتر بود .خداوند آمرزنده (و) مهربان

است.

﴿ ﴾٦يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اِن جاء ُك ْم ف ِاس ٌق بِنب ٍا فتب َّي ُنوا اَن تُ ِصي ُبوا ق ْو ًما بِجهال ٍة ف ُت ْصبِ ُحوا عل َٰى ما
فع ْل ُت ْم نا ِد ِمين

ای مؤمنان ،اگر فاسقى خبری به شما بياورد( ،در مورد آن) تحقيق كنيد ،مبادا مردم را نادانسته زیان رسانيد ،و

بعد از آن بر كردۀ خود پشيمان شوید.

﴿ ﴾٧وا ْعل ُموا اَ َّن فِي ُك ْم ر ُسول اللَّ ِه ۛ ل ْو ُي ِطي ُع ُك ْم فِي كثِي ٍر ِّمن ا ْلاَ ْم ِر لعنِ ُّت ْم ول َٰ ِك َّن اللَّه ح َّبب اِل ْي ُك ُم
ا ْل ِايمان وزيَّن ُه فِي قُلُو بِ ُك ْم وك َّره اِل ْي ُك ُم ا ْل ُك ْفر وا ْلف ُُسوق وا ْل ِع ْصيان ۛ اُولَٰئِك ُه ُم ال َّر ِاشدُون
بدانيد كه پيامبر خدا در ميان شما است ،اگر او در بسياری از امور از شما پيروی كند ،یقيناً به مشقت دچار

ميشوید .مگر خداوند ایمان را نزد شما محبوب گردانيد ،و آنرا به دلهای شما زیبا جلوه داد ،و برای شما كفر،
فسق { }۱و نافرمانى را منفور قرار داد .و (چنين مردمى) هم ایشانند رهياب.
{ }۱فجور ؛

﴿ ﴾٨ف ْض ًلا ِّمن اللَّ ِه و نِ ْعم ًة ۛ واللَّ ُه علِي ٌم ح ِكي ٌم

(اینها) فضلى است از جانب خدا و نعمتى ،و خداوند دانا (و) باحکمت است.

﴿ ﴾٩و اِن طاُِفت ِان ِمن ا ْل ُم ْؤ ِمنِين ا ْقتتلُوا فاَ ْصلِ ُحوا ب ْين ُهما ۛ ف ِان بغ ْت ا ِ ْحدا ُهما على ا ْلاُخْ رىَٰ فقاتِلُوا
الَّتِي ت ْب ِغي حتَّ َٰى ت ِفيء اِل َٰى اَ ْم ِر اللَّ ِه ۛ ف ِان فاء ْت فاَ ْصلِ ُحوا ب ْين ُهما بِا ْلعد ِْل واَ ْق ِس ُطوا ۛ ا ِ َّن اللَّه
ُي ِح ُّب ا ْل ُم ْق ِس ِطين

اگر دو گروه از مسلمانان (با یکدیگر) به مقابله برخيزند ،در ميان شان صلح كنيد .اما اگر یکى از ایشان بر دیگری

تجاوز كرد ،با دسته ای كه تجاوز ميکند مقابله نمایيد ،تا به حکم خدا باز گردد .چون بازگشت ،پس ميان شان
عادالنه صلح برقرار نمایيد (یعنى عدالت ورزید) .بيگمان خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد.

﴿ ﴾١٠اِنَّما ا ْل ُم ْؤ ِم ُنون اِخْ و ٌة فاَ ْصلِ ُحوا ب ْين اَخو ْي ُك ْم ۛ واتَّ ُقوا اللَّه لعلَّ ُك ْم تُ ْرح ُمون

حقا كه مؤمنان برادر یکدیگر اند ،پس بين برادران اصالح نمایيد ،و از خدا بترسيد ،تا باشد كه مورد رحمت قرار

داده شوید.

﴿ ﴾١١يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا ي ْسخ ْر ق ْو ٌم ِّمن ق ْو ٍم عس َٰى اَن ي ُكونُوا خ ْي ًرا ِّم ْن ُه ْم ولا نِساءٌ ِّمن نِّسا ٍء
عس َٰى اَن ي ُك َّن خ ْي ًرا ِّم ْن ُه َّن ۛ ولا ت ْل ِم ُزوا اَنفُس ُك ْم ولا تناب ُزوا بِا ْلاَ ْلق ِ
اس ُم ا ْلف ُُسوقُ ب ْعد
اب ۛ بِ ْئس ال ِ ْ
ا ْل ِايم ِان ۛ ومن لَّ ْم ي ُت ْب فاُولَٰئِك ُه ُم الظَّالِ ُمون

ای مؤمنان ،هيچ گروهى (از شما) گروه دیگری را تمسخر نکند ،شاید آنها از اینها بهتر باشند .و نه هم (گروهى)

از زنان گروه زنان دیگر را تمسخر كنند ،شاید آنها از اینها بهتر باشند .و عيب یکدیگر را مجویيد ،و نه هم بر
یکدیگر لقبهایى بد بمانيد ،چه بد است نام فسق بعد از ایمان! و كسانيکه توبه نکنند ،هم ایشانند ستمگار.

اجتنِ ُبوا كثِي ًرا ِّمن ال َّظ ِّن ا ِ َّن ب ْعض ال َّظ ِّن ا ِ ْث ٌم ۛ ولا تج َّس ُسوا ولا يغْتب
﴿ ﴾١٢يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا ْ
بَّ ْع ُض ُكم ب ْع ًضا ۛ اَ ُي ِح ُّب اَح ُد ُك ْم اَن ياْكُل ل ْحم اَ ِخي ِه م ْي ًتا فك ِر ْه ُت ُمو ُه ۛ واتَّ ُقوا اللَّه ۛ ا ِ َّن اللَّه
اب َّر ِحي ٌم
ت َّو ٌ

ای مؤمنان ،از بسياری گمانها خودداری ورزید ،واقعاً بعضى از گمانها گناه است .و هرگز بعضى شما تجسسِ
(عيبِ) بعضى دیگر را مکنيد ،و نه هم بعضى از شما بعضى دیگر را غيبت كند .آیا یکى از شما خوش دارد گوشت
برادر خود را كه مرده است بخورد؟ (واقعاً) از آن احساس كراهيت ميکنيد ،از خدا بترسيد .حقا كه خداوند توبه

پذیر (و) مهربان است.

اس اِنَّا خل ْقناكُم ِّمن ذك ٍر واُنث َٰى وجع ْلنا ُك ْم شُ ُعو ًبا وقباُِل لِتعارفُوا ۛ ا ِ َّن اَكْرم ُك ْم
﴿ ﴾١٣يا اَيُّها ال َّن ُ
ِعند اللَّ ِه اَتْقا ُك ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه ع ِلي ٌم خ ِبي ٌر
ای مردم ،بيگمان شما را از مردی و زنى آفریدیم ،و شما را نژادها و قبایل گردانيدیم ،تا یکدیگر را بشناسيد.
بيگمان گرامى ترین شما در نزد خدا پرهيزگارترین شماست .حقا كه خداوند دانا (و) آگاه است.

اب ام َّنا ۛ قُل لَّ ْم تُ ْؤ ِم ُنوا ول َٰ ِكن قُولُوا اَ ْسل ْمنا ول َّما يد ُْخ ِل ا ْل ِايما ُن فِي
﴿ ﴾١٤قال ِت ا ْلا َ ْعر ُ
قُلُو بِ ُك ْم ۛو اِن تُ ِطي ُعوا اللَّه ور ُسول ُه لا يلِ ْت ُكم ِّم ْن اَ ْعمالِ ُك ْم ش ْي ًئا ۛ ا ِ َّن اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

بادیه نشينان گفتند « ایمان آوردیم( » ،به ایشان) بگو « :ایمان نياورده اید ،بلکه بگویيد "گردن نهادیم" ،و هنوز
ایمان بدلهای شما وارد نشده است .و اگر خدا و پيامبر او را فرمان برید ،چيزی را از اعمال شما كم نميکند.
بيگمان خداوند بخشاینده (و) مهربان است» .

﴿ ﴾١٥اِنَّما ا ْل ُم ْؤ ِم ُنون الَّ ِذين ام ُنوا بِاللَّ ِه ور ُسولِ ِه ثُ َّم ل ْم ي ْرتابُوا وجاه ُدوا بِاَ ْموالِ ِه ْم واَنف ُِس ِه ْم فِي سبِي ِل
الصا ِدقُون
اللَّ ِه ۛ اُولَٰئِك ُه ُم َّ
واقعاً آنانى مؤمن اند كه به خداوند و پيامبر او ایمان آوردند ،و سپس به شک نيفتادند ،و به مال و جان خود در

راه خدا جهاد كردند ،هم ایشان اند راستگوی (و راستکار).

السماو ِ
ض ۛ واللَّ ُه بِ ُك ِّل ش ْي ٍء
ات وما فِي ا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾١٦قُ ْل اَتُعلِّ ُمون اللَّه بِ ِدينِ ُك ْم واللَّ ُه ي ْعل ُم ما فِي َّ
علِي ٌم

بگو « :آیا خدا را از دین(داری) خود آگاه ميگردانيد؟ در حاليکه خداوند تمام چيزهایى را كه در آسمانها و در
زمين است ميداند .و خدا بر هر چيز داناست.

﴿ ﴾١٧ي ُمنُّون عل ْيك اَ ْن اَ ْسل ُموا ۛ قُل لَّا ت ُمنُّوا عل َّي ا ِ ْسلام ُكم ۛ ب ِل اللَّ ُه ي ُم ُّن عل ْي ُك ْم اَ ْن هدا ُك ْم
لِ ْل ِايم ِان اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين

بر تو در مورد مسلمان شدن خود منت ميگذارند؟ بگو « :بر من در مورد مسلمان شدن خود منت نه نهيد ،بلکه

خداوند بر شما منت مينهد ،بر اینکه شما را به سوی ایمان هدایت كرده است ،اگر راستگو هستيد» .

السماو ِ
ض ۛ واللَّ ُه ب ِصي ٌر بِما ت ْعملُون
ات وا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾١٨ا ِ َّن اللَّه ي ْعل ُم غ ْيب َّ

بيگمان خداوند (اسرار) پنهان آسمانها و زمين را مى داند ،خداوند به آنچه ميکنيد بينا است.
==================================================================

(  ) ۵۰سوره ق:
این سوره مکى و دارای ( )۴۵آیه است و (ق) از حروف مقطعه قرآن مجيد است

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١ق ۛ وا ْل ُق ْرا ِن ا ْلم ِجي ِد

ق ،و سوگند به قرآن مجيد (كه تو پيامبری).

يب
﴿ ﴾٢ب ْل ع ِج ُبوا اَن جاء ُهم ُّمن ِذ ٌر ِّم ْن ُه ْم فقال ا ْلكافِ ُرون َٰهذا ش ْيءٌ ع ِج ٌ

ولى ایشان ازین در شگفت شدند كه به ایشان از ميان خودشان بيم دهنده ای آمد .كافران گفتند « :این چيز

عجيبى است» .

﴿ ﴾٣اَاِذا ِم ْتنا و ُك َّنا تُرا ًبا ۛ َٰذلِك ر ْج ٌع ب ِعي ٌد

آیا چون بميریم و خاک شویم (باز زنده ميشویم)؟ این بازگشتنى است دور (از عقل).

اب ح ِفي ٌظ
ض ِم ْن ُه ْم ۛ و ِعندنا ِكت ٌ
﴿ ﴾٤ق ْد علِ ْمنا ما تنق ُ
ُص ا ْلاَ ْر ُ

بيگمان ما آنچه را زمين از (وجود) آنها كم ميکند ميدانيم ،و در نزد ما كتابى است (كه هر چيز در آن) محفوظ
(است).

﴿ ﴾٥ب ْل ك َّذبُوا بِا ْلح ِّق ل َّما جاء ُه ْم ف ُه ْم فِي اَ ْم ٍر َّمر ٍِيج

بلکه حقى را كه به ایشان آمده بود دروغ وانمود كردند .پس ایشان در امر حيرت آور (گرفتار شده) اند.

وج
السما ِء ف ْوق ُه ْم ك ْيف بن ْيناها وزيَّنَّاها وما لها ِمن فُ ُر ٍ
﴿ ﴾٦اَفل ْم ين ُظ ُروا اِلى َّ

آیا بسوی آسمان باالی(سر) خود نگاه نکردند؟ آنرا چگونه بناء كردیم ،و مزین ساختيم ،و در آن هيچ شگافى

نيست؟!

يج
﴿ ﴾٧وا ْلاَ ْرض مد ْدناها واَ ْلق ْينا فِيها رو ِاسي واَنب ْتنا فِيها ِمن ُك ِّل ز ْو ٍج ب ِه ٍ

و (به) زمين (متوجه نشدند) كه آنرا گسترش دادیم ،و بر آن كوههای شامخى قرار دادیم ،و در آن هر جوره

رویيدنى های تر و تازه رویاندیم؟

﴿ ﴾٨ت ْب ِصر ًة و ِذكْرىَٰ لِ ُك ِّل ع ْب ٍد ُّمنِ ٍ
يب

(این) تبصره (ایست) و یادآوریى برای هر بندۀ خداجوی.

السما ِء ما ًء ُّمباركًا فاَنب ْتنا بِ ِه جنَّ ٍ
ات وح َّب ا ْلح ِصي ِد
﴿ ﴾٩ون َّز ْلنا ِمن َّ

از آسمان آب پر بركتى را فرود آوردیم ،و با آن باغها و دانه های دَرَو شده رویاندیم.

﴿ ﴾١٠والنَّخْ ل ب ِاسق ٍ
ات لَّها ط ْل ٌع ن َِّضي ٌد

نخلستانهایى با ساقه های بلند ،و با خوشه های انبوه (و تو در تو).

َٰ
وج
﴿ِّ ﴾١١ر ْزقًا لِّ ْل ِعبا ِد ۛ واَ ْحي ْينا بِ ِه ب ْلد ًة َّم ْي ًتا ۛ كذلِك ا ْل ُخ ُر ُ

(بحيث) روزی برای بندگان .و به وسيلۀ این (آب) سرزمين خشکيده (و پژمرده) را زنده گردانيدیم .و بيرون شدن

(زندگى بعد از مرگ نيز) اینچنين است.

س وث ُمو ُد
﴿ ﴾١٢ك َّذب ْت ق ْبل ُه ْم ق ْو ُم نُ ٍ
وح واَ ْصح ُ
اب ال َّر ِّ
پيش از ایشان ،قوم نوح ،اصحاب رس ،ثمود.

﴿ ﴾١٣وعا ٌد وفِ ْرع ْو ُن و اِخْ وا ُن لُ ٍ
وط

عاد ،فرعون و برادران لوط( ،پيامبران شان را) تکذیب كردند.

اب ا ْلا َ ْيك ِة وق ْو ُم تُبَّ ٍع ۛ ُك ٌّل ك َّذب ال ُّر ُسل فح َّق و ِعي ِد
﴿ ﴾١٤واَ ْصح ُ

و (نيز) اصحاب اَیکه و قوم تبع ،هر یک (ایشان) پيامبران (شان) را تکذیب كردند .سپس وعدۀ عذاب (در مورد

آنها) تحقق پذیرفت.

س ِّم ْن خ ْلقٍ ج ِدي ٍد
﴿ ﴾١٥اَفعيِينا بِا ْلخ ْلقِ ا ْلا َ َّو ِل ۛ ب ْل ُه ْم فِي ل ْب ٍ

آیا ما در آفرینش اول عاجز مانده بودیم؟ بلکه ایشان از آفرینش نو در تردد اند.

﴿ ﴾١٦ولق ْد خل ْقنا ا ْل ِانسان ون ْعل ُم ما تُو ْسو ُِس بِ ِه ن ْف ُس ُه ۛ ون ْح ُن اَ ْقر ُب اِل ْي ِه ِم ْن ح ْب ِل ا ْلورِي ِد

بيگمان ما انسان را آفریدیم ،و به وسوسه هایى كه خودش بخاطر خود مى آورد آگاهيم .و ما به او از شاه رگ

(جان) او نزدیک تریم.

﴿ ﴾١٧ا ِ ْذ يتلقَّى ا ْل ُمتلقِّي ِان عنِ ا ْلي ِمينِ وعنِ الشِّ م ِال ق ِعي ٌد

بخاطر بياور كه دو (فرشتۀ) فراگيرنده از راست و چپ نشسته اند.

يب عتِي ٌد
﴿َّ ﴾١٨ما ي ْل ِف ُظ ِمن ق ْو ٍل اِلَّا لد ْي ِه رقِ ٌ

(انسان) هيچ سخن را تلفظ نميکند مگر اینکه نگهبانى (برای ثبت اعمال) نزد او آماده است.

﴿ ﴾١٩وجاء ْت س ْكر ُة ا ْلم ْو ِت بِا ْلح ِّق ۛ َٰذلِك ما كُنت ِم ْن ُه ت ِحي ُد

و تلخى جان كندن براستى فرا رسيد ،این چيزی بود كه از آن كناره ميگرفتى.

الصورِ ۛ َٰذلِك ي ْو ُم ا ْلو ِعي ِد
﴿ ﴾٢٠ونُ ِفخ فِي ُّ

و (آنگاه) در صور دميده مى شود .اینست روز (بجا شدن) وعدۀ عذاب.

س َّمعها ساُِ ٌق وش ِهي ٌد
﴿ ﴾٢١وجاء ْت ُك ُّل ن ْف ٍ

هر كسيکه مى آید ،با او رانندهای است (كه او را به ميدان حشر ميراند) و (نيز) گواهى است.

﴿ ﴾٢٢لَّق ْد كُنت فِي غ ْفل ٍة ِّم ْن َٰهذا فكش ْفنا عنك ِغطاءك فبص ُرك ا ْلي ْوم ح ِدي ٌد

(به او گفته ميشود « ):حقا كه تو از این غافل بودی ،اكنون از تو پردۀ (غفلت) ترا برداشتيم ،و امروز چشم تو
تيزبين است» .

﴿ ﴾٢٣وقال قرِي ُن ُه َٰهذا ما لد َّي عتِي ٌد

همنشين او ميگوید « :اینست چيزیکه نزد من آماده است» .

﴿ ﴾٢٤اَ ْل ِقيا فِي جهنَّم ُك َّل كفَّا ٍر عنِي ٍد

(به ایشان گفته ميشود « ):هر ناسپاس سركش را به دوزخ اندازید! »

﴿َّ ﴾٢٥م َّنا ٍع لِّ ْلخ ْي ِر ُم ْعت ٍد ُّمر ٍ
ِيب

(هر) مانع خيری ،متجاوزی ،و شکاكى را.

﴿ ﴾٢٦الَّ ِذي جعل مع اللَّ ِه اِل َٰ ًها اخر فاَ ْل ِقيا ُه فِي ا ْلعذ ِ
اب الشَّ ِدي ِد

(هر) كس را كه با خدای بر حق معبود دیگری را (شریک) آورده ،پس او را به عذاب شدید اندازید.

﴿ ﴾٢٧قال قرِي ُن ُه ربَّنا ما اَ ْطغ ْي ُت ُه ول َٰ ِكن كان فِي ضل ٍ
ال ب ِعي ٍد

همنشين او ميگوید « :پروردگار ما ،من او را به سركشى وا نداشتم ،بلکه او (خودش) بگمراهى زیادی بسر مى

بُرد» .

﴿ ﴾٢٨قال لا تخْ ت ِص ُموا لد َّي وق ْد ق َّد ْم ُت اِل ْي ُكم بِا ْلو ِعي ِد

(خداوند) ميگوید « :در حضور من باهم مشاجره نکنيد .من پيش ازین شما را وعيد (عذاب) داده بودم.

﴿ ﴾٢٩ما يُبدَّلُ ا ْلق ْولُ لد َّي وما اَنا بِظ َّلا ٍم لِّ ْلعبِي ِد

چيزیکه گفته شده در نزد من تغيير نميکند ،و من بر بندگان (خود) هرگز ستمگار نيستم.

﴿ ﴾٣٠ي ْوم نقُولُ لِجه َّنم ه ِل ا ْمتلا ْ ِت وتقُولُ ه ْل ِمن َّمزِي ٍد

روزیکه به دوزخ ميگویيم « :آیا (كامالً) پر شده یى؟ » (به جواب) ميگوید « :آیا چيزی زیاد بر این هست؟ »

﴿ ﴾٣١واُ ْز لِف ِت ا ْلجنَّ ُة لِ ْل ُمتَّ ِقين غ ْير ب ِعي ٍد

بهشت برای پرهيزگاران آورده ميشود( ،به فاصلۀ) نه چندان دوری.

اب ح ِف ٍ
﴿َٰ ﴾٣٢هذا ما تُوعدُون لِ ُك ِّل اَ َّو ٍ
يظ

(آنگاه گفته ميشود « ):اینست آنچه به شما وعده ميشد! به هر خداجوی خویشتن داری! »

﴿َّ ﴾٣٣م ْن خ ِشي ال َّر ْح َٰمن بِا ْلغ ْي ِب وجاء بِق ْل ٍب ُّمنِ ٍ
يب

كسيکه (از خدای) رحمٰن نادیده ميترسد( ،و در این ميدان) با دلى خداجو آمده است.

﴿ ﴾٣٤ا ْد ُخلُوها بِسلا ٍم ۛ َٰذلِك ي ْو ُم ا ْل ُخلُو ِد

(به ایشان گفته مى شود « ):به سالمتى به بهشت درآیيد ،اینست روز جاودانى! »

﴿ ﴾٣٥ل ُهم َّما يشاءُون فِيها ولد ْينا مزِي ٌد

در آنجا آنچه بخواهند برای شان حاضر است ،و نزد ما افزون (بر آن نيز) هست.

ص
﴿ ﴾٣٦وك ْم اَ ْهل ْكنا ق ْبل ُهم ِّمن ق ْر ٍن ُه ْم اَش ُّد ِم ْن ُهم ب ْطشً ا فن َّق ُبوا فِي ا ْلبِلا ِد ه ْل ِمن َّم ِحي ٍ

پيش از ایشان چه تعداد از نسلهایى را كه از ایشان در قوت خود شدیدتر بودند هالک كردیم؟! (آری ،ایشان) به

شهرها در جستجو(ی پناهگاه) برآمدند( ،مگر) آیا گریزگاهى بود؟

الس ْمع و ُهو ش ِهي ٌد
﴿ ﴾٣٧ا ِ َّن فِي َٰذلِك ل ِذكْرىَٰ لِمن كان ل ُه ق ْل ٌب اَ ْو اَ ْلقى َّ

بيگمان در این پندی است برای كسيکه صاحبدل باشد ،یا گوش فرا نهد و متوجه باشد.

السماو ِ
ات وا ْلاَ ْرض وما ب ْين ُهما فِي ِستَّ ِة اَيَّا ٍم وما م َّسنا ِمن لُّغ ٍ
ُوب
﴿ ﴾٣٨ولق ْد خل ْقنا َّ

بيگمان آسمان و زمين و همه چيزهایى را كه در ميان آنهاست در شش روز آفریدیم ،و برای ما هرگز خستگى

دست نداد.

س وق ْبل ا ْل ُغ ُر ِ
وب
اصبِ ْر عل َٰى ما ي ُقولُون وس ِّب ْح بِح ْم ِد ربِّك ق ْبل طُلُو ِع الشَّ ْم ِ
﴿ ﴾٣٩ف ْ

پس بر آنچه ميگویند صبر كن ،و پروردگارت را پيش از آفتاب برآمد و پيش از غروب به پاكى یاد كن.

الس ُجو ِد
﴿ ﴾٤٠و ِمن اللَّ ْي ِل فسبِّ ْح ُه واَ ْدبار ُّ

و (نيز) در بخشى از شب او را به پاكى یاد كن ،و بعد از سجده (نيز).

﴿ ﴾٤١و ْاست ِم ْع ي ْوم يُنا ِد ا ْل ُمنا ِد ِمن َّمك ٍان قر ٍ
ِيب

به (آواز) آوازدهندهای گوش فرا ده ،روزیکه از جای نزدیکى (صدای خویش را) بلند ميکند.

وج
﴿ ﴾٤٢ي ْوم ي ْسم ُعون َّ
الص ْيحة بِا ْلح ِّق ۛ َٰذلِك ي ْو ُم ا ْل ُخ ُر ِ
روزیکه به حق آن آواز را مى شنوند ،آن روز رستاخيز است.

يت و اِل ْينا ا ْلم ِصي ُر
﴿ ﴾٤٣اِنَّا ن ْح ُن نُ ْحيِي ونُ ِم ُ

بيگمان ما زنده ميگردانيم و ميميرانيم ،و بسوی ما است بازگشت.

ض ع ْن ُه ْم ِسرا ًعا ۛ َٰذلِك حشْ ٌر عل ْينا ي ِسي ٌر
﴿ ﴾٤٤ي ْوم تشق َُّق ا ْلاَ ْر ُ

روزیکه زمين از (كالبدهای) ایشان شگافته شده ،و شتابان (از آن) برآیند ،این حشر بر ما آسان است.

اف و ِعي ِد
﴿ ﴾٤٥ن َّْح ُن اَ ْعل ُم بِما ي ُقولُون ۛ وما اَنت عل ْي ِهم بِج َّبا ٍر ۛ فذ ِّك ْر بِا ْل ُق ْرا ِن من يخ ُ

ما آنچه را آنها ميگویند بهتر ميدانيم ،تو ایشان را به اجبار (به عقيدۀ اسالم) وادار نميکنى .ازینرو صرف همان

كسان را به قرآن پند بده كه از وعيد (عذاب) ميترسند.
==================================================================

(  ) ۵۱سوره الذاریات:
این سوره مکى و دارای ( )۶۰آیه است و ذاریات به معنى پراكنده كنندگان مانند بادها ،ابرها  ،مالئکه مى
باشد .این سوره از سبب افتتاح با سوگند خداوند به باد های پراگنده كننده ذاریات ناميده شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١وال َّذارِي ِ
ات ذ ْر ًوا

سوگند به (بادهای) پراگنده سازنده ،كه (هر چيز را) به گونهای پراگنده ميسازند.

﴿ ﴾٢فا ْلح ِامل ِ
ات ِو ْق ًرا

باز به بردارندگانِ بارِ (سنگين).

﴿ ﴾٣فا ْلجارِي ِ
ات ُي ْس ًرا

باز به روان شوندگان به آسانى.

﴿ ﴾٤فا ْل ُمق ِّسم ِ
ات اَ ْم ًرا

باز به تقسيم كنندگان (به) امر (خداوند).

﴿ ﴾٥اِنَّما تُوعدُون لصا ِدقٌ

بى شک چيزی كه به شما وعده ميشود راست است.

﴿ ﴾٦و ا ِ َّن الدِّين لواقِ ٌع

بيگمان جزای اعمال صورت گرفتنى است.

السما ِء ذ ِ
ات ا ْل ُح ُب ِك
﴿ ﴾٧و َّ

(قسم) به آسمان و مسيرهای هم آهنگ و منظم آن.

﴿ ﴾٨اِنَّ ُك ْم ل ِفي ق ْو ٍل ُّمخْ تلِ ٍف

كه شما واقعاً در گفتار مختلفى هستيد.

﴿ُ ﴾٩ي ْؤف ُك ع ْن ُه م ْن اُفِك

(و) باز داشته ميشود از او (حق) ،كسيکه (از هدایت) باز داشته شده است.

اصون
﴿ ﴾١٠قُتِل ا ْلخ َّر ُ

كشته شوند (این) دروغگویان.

﴿ ﴾١١الَّ ِذين ُه ْم فِي غ ْمر ٍة سا ُهون
آنانيکه غرق بيخودی خویش اند.

﴿ ﴾١٢ي ْساَلُون اَيَّان ي ْو ُم الدِّينِ

ميپرسند « :روز جزا چه وقت است؟ »

﴿ ﴾١٣ي ْوم ُه ْم على ال َّنارِ ُي ْفت ُنون

روزیکه به آتش دوزخ سوختانده ميشوند.

﴿ ﴾١٤ذُوقُوا فِ ْتنت ُك ْم َٰهذا الَّ ِذي كُن ُتم بِ ِه ت ْست ْع ِجلُون

« جزای شرارت خود را بچشيد! این بود چيزی كه به آن عجله مى كردید» .

﴿ ﴾١٥ا ِ َّن ا ْل ُم َّت ِقين فِي ج َّن ٍ
ات و ُع ُي ٍ
ون

بيگمان پرهيزگاران در باغها و چشمهسارها قرار دارند.

﴿ ﴾١٦ا ِخ ِذين ما اتا ُه ْم ربُّ ُه ْم ۛ اِنَّ ُه ْم كانُوا ق ْبل َٰذلِك ُم ْح ِسنِين

و چيزی را كه پروردگارشان به ایشان ارزانى كرده (به كمال رغبت) ميگيرند ،واقعاً ایشان پيش از این (روز)
نيکوكار بودند.

﴿ ﴾١٧كانُوا قلِي ًلا ِّمن اللَّ ْي ِل ما ي ْهج ُعون
ایشان لحظاتى كمى از شب مى خوابيدند.

﴿ ﴾١٨و بِا ْلاَ ْسحارِ ُه ْم ي ْست ْغ ِف ُرون

و باز در سحرگاهان آمرزش خواهى ميکردند.

لساُِ ِل وا ْلم ْح ُرومِ
﴿ ﴾١٩وفِي اَ ْموالِ ِه ْم ح ٌّق لِّ َّ

و در اموال شان حق تعيين شدهای بود برای سوالگر ،و (نيز) برای بى بهره (یعنى محتاجى كه از سؤال خودداری

ميکند).

ات لِّ ْل ُموقِنِين
﴿ ﴾٢٠وفِي ا ْلاَ ْر ِ
ض اي ٌ

در زمين نشانه هایى است برای باورمندان.

﴿ ﴾٢١وفِي اَنف ُِس ُك ْم ۛ اَفلا تُ ْب ِص ُرون
و (نيز) در خود شما ،پس نمى بينيد؟

السما ِء رِ ْزقُ ُك ْم وما تُوعدُون
﴿ ﴾٢٢وفِي َّ

و روزی شما در آسمان (تعبيه شده) است ،و (نيز) آنچه به شما وعده داده ميشود.

ض اِنَّ ُه لح ٌّق ِّم ْثل ما اَنَّ ُك ْم ت ِنطقُون
السما ِء وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٢٣فور ِّب َّ

(آری) و قسم به پروردگار آسمان و زمين ،كه بيگمان این حق است ،درست مانند اینکه شما سخن ميگویيد.

يث ض ْي ِف ا ِ ْبرا ِهيم ا ْل ُم ْكر ِمين
﴿ ﴾٢٤ه ْل اَتاك ح ِد ُ
آیا به تو داستان مهمانان گرامى ابراهيم رسيده است؟

﴿ ﴾٢٥ا ِ ْذ دخلُوا عل ْي ِه فقالُوا سلا ًما ۛ قال سلا ٌم ق ْو ٌم ُّمنك ُرون

چون بر او وارد شدند و گفتند « سالم! » (ابراهيم) گفت « سالم! » (او با خود گفت) « :مردم ناآشنایى! »

﴿ ﴾٢٦فراغ اِل َٰى اَ ْهلِ ِه فجاء بِ ِع ْجلٍ س ِمينٍ

سپس بسوی خانوادۀ خود رفت ،و گوساله فربه (بریانى) را آورد.

﴿ ﴾٢٧فق َّرب ُه اِل ْي ِه ْم قال اَلا تاْ ُكلُون

آنگاه (این طعام را) به ایشان نزدیک كرد و گفت « :چرا نمى خورید؟ »

﴿ ﴾٢٨فاَ ْوجس ِم ْن ُه ْم ِخيف ًة ۛ قالُوا لا تخ ْف ۛ وبشَّ ُرو ُه بِغُلا ٍم علِي ٍم

از ایشان احساس ترس كرد ،گفتند « :مترس » .و او را به فرزند فرزانهای مژده دادند.

﴿ ﴾٢٩فاَ ْقبل ِت ا ْمراَتُ ُه فِي ص َّر ٍة فص َّك ْت و ْجهها وقال ْت ع ُجو ٌز ع ِقي ٌم

در این وقت زنش ،در حاليکه با تعجب فریاد ميزد ،به پيشانى خود زد و گفت « :پيره زنى نازایى (صاحب اوالد

ميشود)؟ »

﴿ ﴾٣٠قالُوا ك َٰذلِ ِك قال ربُّ ِك ۛ اِنَّ ُه ُهو ا ْلح ِكي ُم ا ْلعلِي ُم

گفتند « :پروردگار تو چنين فرموده است ،و او صاحب حکمت (و) داناست» .

============================================================

============================================================
﴿ ﴾٣١قال فما خ ْط ُب ُك ْم اَيُّها ا ْل ُم ْرسلُون

(ابراهيم) گفت « :پس مأموریت شما چيست ای فرستادگان؟ »

﴿ ﴾٣٢قالُوا اِنَّا اُ ْر ِس ْلنا اِل َٰى ق ْو ٍم ُّم ْجر ِِمين

گفتند « :حقا كه ما بسوی مردمى گنهکار فرستاده شده ایم» .

﴿ ﴾٣٣لِ ُن ْر ِسل عل ْي ِه ْم ِحجار ًة ِّمن ِطينٍ

تا سنگ پاره هایى از گِل را بر ایشان فرو ریزیم.

﴿ُّ ﴾٣٤مس َّوم ًة ِعند ربِّك لِ ْل ُم ْسرِفِين

(سنگ پاره هایى) كه در نزد پروردگار تو برای اسرافکاران نشانى شده است.

﴿ ﴾٣٥فاَخْ ر ْجنا من كان فِيها ِمن ا ْل ُم ْؤ ِمنِين

پس كسانى از مؤمنان را كه در آنجا بودند بيرون آوردیم.

﴿ ﴾٣٦فما وج ْدنا فِيها غ ْير ب ْي ٍت ِّمن ا ْل ُم ْسلِ ِمين
ولى جز یک خانواده از مسلمانان را در آنجا نيافتيم.

﴿ ﴾٣٧وتركْنا فِيها اي ًة لِّلَّ ِذين يخافُون ا ْلعذاب ا ْلاَلِيم

و در آن دیار ،برای آنانى كه از عذاب دردناک مى ترسند( ،این را به حيث) نشانه ای گذاشتيم.

﴿ ﴾٣٨وفِي ُموس َٰى ا ِ ْذ اَ ْرس ْلنا ُه اِل َٰى فِ ْرع ْون بِ ُس ْلط ٍان ُّمبِينٍ

و در (داستان) موسى (نيز نشانه ای است) ،هنگاميکه او را نزد فرعون با معجزۀ روشن فرستادیم.

﴿ ﴾٣٩فتولَّ َٰى بِ ُر ْكنِ ِه وقال س ِ
اح ٌر اَ ْو م ْجنُو ٌن

اما او به اركان (دولت) خود روی آورد و گفت( « :این شخص) یا جادوگر است یا دیوانه» .

﴿ ﴾٤٠فاَخ ْذنا ُه و ُج ُنود ُه فنب ْذنا ُه ْم فِي ا ْلي ِّم و ُهو ُملِي ٌم

پس ما او و لشکریانش را گرفتار ساختيم( ،و) ایشان را به دریا افگندیم ،و او مالمت بود.

﴿ ﴾٤١وفِي عا ٍد ا ِ ْذ اَ ْرس ْلنا عل ْي ِه ُم ال ِّريح ا ْلع ِقيم

و (نيز) در (داستان) عاد (نشانه ایست) ،وقتيکه بر ایشان باد عقيمى را فرستادیم.

﴿ ﴾٤٢ما تذ ُر ِمن ش ْي ٍء اَت ْت عل ْي ِه ا ِ َّلا جعل ْت ُه كال َّر ِمي ِم

(بادی كه نه تنها ابر و بارانى را به همراه نداشت ،بلکه) از هيچ جای نگذشت مگر آنکه آنرا همچون كاهى پوسيده

(تباه) ساخت.

﴿ ﴾٤٣وفِي ث ُمود ا ِ ْذ قِيل ل ُه ْم تمتَّ ُعوا حتَّ َٰى ِحينٍ

و در (داستان) ثمود (نشانۀ دیگری بود) ،زمانيکه به ایشان گفته شد( « :از این زندگانى خود) تا مدتى بهره ور
شوید» .

الص ِاعق ُة و ُه ْم ين ُظ ُرون
﴿ ﴾٤٤فعت ْوا ع ْن اَ ْم ِر ربِّ ِه ْم فاَخذ ْت ُه ُم َّ

اما از حکم پروردگار خویش سر باز زدند .پس آواز مهيبى ایشان را فرا گرفت ،در حاليکه مى نگریستند.

﴿ ﴾٤٥فما ْاستطا ُعوا ِمن قِيا ٍم وما كانُوا ُمنت ِصرِين

ایشان طاقت ایستادن را نداشتند ،و نه هم از انتقام گيرندگان بودند.

وح ِّمن ق ْب ُل ۛ اِنَّ ُه ْم كانُوا ق ْو ًما ف ِاس ِقين
﴿ ﴾٤٦وق ْوم نُ ٍ

و قوم نوح را پيش از آنها (هالک كردیم) .بيگمان ایشان قوم فاسقى بودند.

السماء بن ْيناها بِاَ ْي ٍد و اِنَّا ل ُم ِ
وس ُعون
﴿ ﴾٤٧و َّ

و آسمان را به قوت بنا كردیم ،و بيگمان (آنرا) وسعت دهنده ایم.

﴿ ﴾٤٨وا ْلاَ ْرض فرشْ ناها فنِ ْعم ا ْلما ِهدُون

و زمين را گستردیم ،و ما گسترانندۀ خوبى هستيم.

﴿ ﴾٤٩و ِمن ُك ِّل ش ْي ٍء خل ْقنا ز ْوج ْينِ لعلَّ ُك ْم تذ َّك ُرون

و از هر چيز جفت (یعنى دو تا) آفریدیم ،تا باشد كه پند بگيرید.

ين
﴿ ﴾٥٠ف ِف ُّروا اِلى اللَّ ِه ۛ اِنِّي ل ُكم ِّم ْن ُه ن ِذي ٌر ُّمبِ ٌ

پس بسوی خدا بشتابيد .بيگمان من برای شما از جانب او بيم دهندۀ آشکاری هستم.

َٰ
ين
﴿ ﴾٥١ولا ت ْجعلُوا مع اللَّ ِه اِل ًها اخر ۛ اِنِّي ل ُكم ِّم ْن ُه ن ِذي ٌر ُّم ِب ٌ

با خدا معبود دیگری قرار ندهيد .بيگمان من برای شما از جانب او بيم دهندۀ آشکاری هستم.

ول اِلَّا قالُوا س ِ
﴿ ﴾٥٢ك َٰذلِك ما اَتى الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِهم ِّمن َّر ُس ٍ
اح ٌر اَ ْو م ْج ُنو ٌن

به این ترتيب ،پيش از ایشان (نيز) هيچ پيامبری نيامده ،مگر اینکه (مردم در حق او) گفتند « :جادوگر است ،یا

دیوانه» .

﴿ ﴾٥٣اَتواص ْوا بِ ِه ۛ ب ْل ُه ْم ق ْو ٌم طا ُغون

آیا (همه كافران در مخالفت با پيامبران خویش) یکدیگر را به آن وصيت كرده اند؟ (نخير) بلکه ایشان مردم

سركش اند.

﴿ ﴾٥٤فتو َّل ع ْن ُه ْم فما اَنت بِملُو ٍم

لذا از ایشان رو بگردان ،تو مالمت نيستى.

﴿ ﴾٥٥وذ ِّك ْر فاِ َّن ال ِّذكْرىَٰ تنف ُع ا ْل ُم ْؤ ِم ِنين

و پند بده ،زیرا پند دادن به مؤمنان سودمند است.

﴿ ﴾٥٦وما خل ْق ُت ا ْل ِج َّن وا ْل ِانس اِلَّا لِي ْع ُبد ِ
ُون

جن و انس را نيافریده ام مگر برای اینکه مرا پرستش كنند.

﴿ ﴾٥٧ما اُرِي ُد ِم ْن ُهم ِّمن ِّر ْز ٍق وما اُرِي ُد اَن ُي ْط ِع ُم ِ
ون

من از ایشان روزی نمى خواهم ،و نه از آنها ميخواهم تا مرا طعام بدهند.

ين
﴿ ﴾٥٨ا ِ َّن اللَّه ُهو ال َّر َّزاقُ ذُو ا ْل ُق َّو ِة ا ْلم ِت ُ

حقا كه خداوند خودش روزی دهنده (و) صاحب نيروی استوار است.

وب اَ ْصحابِ ِه ْم فلا ي ْست ْع ِجلُ ِ
﴿ ﴾٥٩ف ِا َّن لِلَّ ِذين ظل ُموا ذنُو ًبا ِّم ْثل ذنُ ِ
ون
بيگمان برای ستمگاران بهره ایست مانند بهرۀ یاران شان .پس شتاب نکنند.

﴿ ﴾٦٠فو ْي ٌل لِّلَّ ِذين كف ُروا ِمن ي ْو ِم ِه ُم الَّ ِذي ُيوعدُون
پس وای بر كافران ،از روزیکه به آنها وعده داده ميشود.

==================================================================

( ) ۲۵۱سوره الطور:
این سوره مکى است و طور نام كوهى است .به سبب كه با سوگند خداوند سبحان تعالى به كوهى كه دارای
درخت است شروع مى شود ،طور ناميده شد ،زیرا طور به معنى كوه مشجر است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١وال ُّطورِ

سوگند به (كوه) طور.

﴿ ﴾٢و ِكت ٍ
اب َّم ْس ُطورٍ
به كتاب نوشته شده.

﴿ ﴾٣فِي رقٍّ َّمنشُ ورٍ

در ورقى گشاده.

﴿ ﴾٤وا ْلب ْي ِت ا ْلم ْع ُمورِ

و (سوگند) به بيت المعمور.

الس ْق ِف ا ْلم ْرفُو ِع
﴿ ﴾٥و َّ

و به سقف برافراشته شده.

﴿ ﴾٦وا ْلب ْح ِر ا ْلم ْس ُجورِ

و بحر جوشان( .سوگند به همۀ اینها كه):

﴿ ﴾٧ا ِ َّن عذاب ربِّك لواقِ ٌع

بيگمان عذاب پروردگار تو واقع شدنيست.

﴿َّ ﴾٨ما ل ُه ِمن دافِ ٍع

(و) هيچ چيزی آنرا دفع كردنى نيست.

السماءُ م ْو ًرا
﴿ ﴾٩ي ْوم ت ُمو ُر َّ

روزیکه آسمان به موجهای (هيبت ناكى) موج زند.

﴿ ﴾١٠وت ِسي ُر ا ْل ِجبالُ س ْي ًرا

و كوهها به رفتاری (سریع) روان گردند.

﴿ ﴾١١فو ْي ٌل ي ْومئِ ٍذ لِّ ْل ُمك ِّذبِين

پس وای در آن روز بر تکذیب كنندگان (حق).

ض ي ْلع ُبون
﴿ ﴾١٢الَّ ِذين ُه ْم فِي خ ْو ٍ

آنهایيکه در سخنان هرزه مشغول هستند.

﴿ ﴾١٣ي ْوم يُد ُّعون اِل َٰى نارِ جهنَّم د ًّعا

در آنروز كه به آتشِ دوزخ به زور كشانيده ميشوند.

﴿َٰ ﴾١٤ه ِذ ِه النَّا ُر الَّتِي كُن ُتم بِها تُك ِّذ ُبون

(گفته ميشود « ):اینست همان آتشى كه آنرا دروغ مى پنداشتيد» .

﴿ ﴾١٥اَف ِس ْح ٌر َٰهذا اَ ْم اَن ُت ْم لا تُ ْب ِص ُرون

آیا این واقعاً جادویى بود؟ یا شما دیدۀ بينا نداشتيد؟

اصبِ ُروا اَ ْو لا ت ْصبِ ُروا سواءٌ عل ْي ُك ْم ۛ اِنَّما تُ ْجز ْون ما كُن ُت ْم ت ْعملُون
اصل ْوها ف ْ
﴿ْ ﴾١٦

به دوزخ درآیيد ،خواه شکيبایى ورزید یا بى صبری كنيد( ،هر دو حالت) به شما برابر است .واقعاً طبق عملى كه
انجام داده اید ،جزا داده ميشوید.

﴿ ﴾١٧ا ِ َّن ا ْل ُمتَّ ِقين فِي جنَّ ٍ
ات ون ِعي ٍم

واقعاً پرهيزگاران در باغ های (بهشت) و در (خوشى و) نعمت ها بسر ميبرند.

﴿ ﴾١٨فا ِك ِهين بِما اتا ُه ْم ربُّ ُه ْم ووقا ُه ْم ربُّ ُه ْم عذاب ا ْلج ِحي ِم

از آنچه پروردگارشان به ایشان داده است شادمانند ،و (نيز از اینکه) پروردگارشان آنها را از عذاب دوزخ نجات

داده است.

﴿ُ ﴾١٩كلُوا واشْ ربُوا هنِي ًئا بِما كُن ُت ْم ت ْعملُون

(به ایشان گفته ميشود « ):به گوارایى بخورید و بنوشيد ،بخاطر اعماليکه (در دنيا) انجام مى دادید» .

﴿ُ ﴾٢٠متَّ ِكئِين عل َٰى ُس ُررٍ َّم ْصفُوف ٍة ۛ وز َّو ْجنا ُهم بِ ُحو ٍر ِعينٍ

(و درین حالت) ایشان بر تخت هایى تکيه زده ميباشند كه به صف های منظمى تهيه شده است ،و ایشانرا با

حوران بزرگ چشم همسر ميگردانيم.

﴿ ﴾٢١والَّ ِذين ام ُنوا واتَّبع ْت ُه ْم ُذ ِّريَّ ُت ُهم بِاِيم ٍان اَ ْلح ْقنا بِ ِه ْم ُذ ِّريَّت ُه ْم وما اَل ْتنا ُهم ِّم ْن عملِ ِهم ِّمن
ين
ش ْي ٍء ۛ ُك ُّل ا ْمر ٍِئ بِما كسب ر ِه ٌ

و كسانيکه ایمان آوردند ،و اوالد شان از آنها با ایمان پيروی كردند ،اوالد شان را به ایشان پيوست ميسازیم ،و
(در عين حال) از (مزد) عمل شان هم چيزی را كم نمى كنيم( .آری) هر كس در گرو كردار خود است.

﴿ ﴾٢٢واَ ْمد ْدنا ُهم بِفا ِكه ٍة ول ْح ٍم ِّم َّما يشْ ت ُهون

و به ایشان ميوه و گوشت ،از آنچه خواسته باشند ،پياپى ارزانى ميکنيم.

﴿ ﴾٢٣يتناز ُعون فِيها كاْ ًسا لَّا ل ْغ ٌو فِيها ولا تاْثِي ٌم

در آنجا جامهای شرابى ،كه بيهودگى و گناهى را به همراه ندارد ،دست به دست ميکنند.

وف عل ْي ِه ْم ِغ ْلما ٌن لَّ ُه ْم كاَنَّ ُه ْم لُ ْؤلُ ٌؤ َّم ْكنُو ٌن
﴿ ﴾٢٤وي ُط ُ

پيرامون شان نوجوانانى (برای خدمتگاری) گشت و گزار ميکنند ،كه گویى مرواریدی اند در غالفِ (صدف) پنهان

(نگه داشته) شده.

ض يتساءلُون
﴿ ﴾٢٥واَ ْقبل ب ْع ُض ُه ْم عل َٰى ب ْع ٍ

(در این حال) بعضى شان روی به بعضى دیگر كرده از هم مى پرسند.

﴿ ﴾٢٦قالُوا اِنَّا ُكنَّا ق ْب ُل فِي اَ ْهلِنا ُمشْ ِف ِقين

ميگویند « :پيش ازین در ميان اهل (بيت) خود در حالت ترس بسر مى بردیم» .

الس ُمو ِم
﴿ ﴾٢٧فم َّن اللَّ ُه عل ْينا ووقانا عذاب َّ

ولى خداوند بر ما منت نهاد ،و ما را از عذاب كشنده نجات داد.

﴿ ﴾٢٨اِنَّا ُكنَّا ِمن ق ْب ُل ن ْد ُعو ُه ۛ اِنَّ ُه ُهو ا ْلب ُّر ال َّر ِحي ُم

حقا كه از سابق به او (یعنى خدا) نيایش ميکردیم ،بيگمان كه او نيکوكار (و) مهربان است.

﴿ ﴾٢٩فذ ِّك ْر فما اَنت بِنِ ْعم ِت ربِّك بِكا ِهنٍ ولا م ْج ُن ٍ
ون

پس (تو ای محمد) پند ده ،زیرا تو به فضل پروردگارت نه كاهن و نه (هم) دیوانه ميباشى.

ص بِ ِه ر ْيب ا ْلم ُن ِ
ون
﴿ ﴾٣٠اَ ْم يقُولُون ش ِاع ٌر نَّتربَّ ُ

یا ميگویند( « :او) شاعری است ،و برای او حوادث روزگار را انتظار ميکشيم» .

﴿ ﴾٣١قُ ْل تربَّ ُصوا فاِنِّي مع ُكم ِّمن ا ْل ُمتربِّ ِصين

بگو « :انتظار بکشيد ،من نيز با شما انتظار ميکشم» .

﴿ ﴾٣٢اَ ْم تاْ ُم ُر ُه ْم اَ ْحلا ُم ُهم بِ َٰهذا ۛ اَ ْم ُه ْم ق ْو ٌم طا ُغون

آیا خردشان آنها را به این كار بر مى انگيزد ،یا ایشان قوم طغيانگری اند؟

﴿ ﴾٣٣اَ ْم يقُولُون تق َّول ُه ۛ بل َّلا يُ ْؤ ِم ُنون

یا ميگویند « او قرآن را از خود بربسته »؟ (نخير )،بلکه ایشان ایمان نمى آرند.

﴿ ﴾٣٤ف ْلياْتُوا بِح ِد ٍ
يث ِّم ْثلِ ِه اِن كانُوا صا ِدقِين

اگر واقعاً راست ميگویند (كه این قرآن را خود پيغمبر افترا كرده است) ،پس سخنى همانند آن بياورند.

﴿ ﴾٣٥اَ ْم ُخلِ ُقوا ِم ْن غ ْي ِر ش ْي ٍء اَ ْم ُه ُم ا ْلخالِقُون

آیا ایشان (خود بخود) بدون هيچ چيزی آفریده شده اند؟ یا خودشان آفریدگار (خویش) اند؟

السماو ِ
ات وا ْلاَ ْرض ۛ بل َّلا يُوقِ ُنون
﴿ ﴾٣٦اَ ْم خل ُقوا َّ

آیا آسمانها و زمين را (ایشان) آفریده اند؟ (نخير )،بلکه ایشان یقين ندارند.

﴿ ﴾٣٧اَ ْم ِعند ُه ْم خزاُِ ُن ربِّك اَ ْم ُه ُم ا ْل ُمص ْي ِط ُرون

آیا خزانه های (غيبىِ) پروردگارت نزد ایشان است؟ آیا ایشان (بر همه امور) تسلط دارند؟

﴿ ﴾٣٨اَ ْم ل ُه ْم ُسلَّ ٌم ي ْست ِم ُعون فِي ِه ۛ ف ْلياْ ِت ُم ْست ِم ُع ُهم بِ ُس ْلط ٍان ُّمبِينٍ

یا زینهای دارند كه به آن (به آسمانها باال شده و اسرار آنرا) ميشنوند؟ پس باید (این) شنوندۀشان دليل آشکاری

بياورد.

ات ول ُك ُم ا ْلب ُنون
﴿ ﴾٣٩اَ ْم ل ُه ا ْلبن ُ

یا برای خدا دخترانى است و برای شما پسران؟

﴿ ﴾٤٠اَ ْم ت ْساَلُ ُه ْم اَ ْج ًرا ف ُهم ِّمن َّمغْر ٍم ُّم ْثقلُون

آیا از ایشان پاداشى مى خواهى كه آنها ،از (این) تاوان ،گرانبار ميشوند؟

﴿ ﴾٤١اَ ْم ِعند ُه ُم ا ْلغ ْي ُب ف ُه ْم ي ْك ُت ُبون

یا (اسرار) غيبى نزد ایشان است كه ایشان (از روی آن) مى نویسند؟

﴿ ﴾٤٢اَ ْم يُرِيدُون ك ْيدًا ۛ فالَّ ِذين كف ُروا ُه ُم ا ْلم ِكيدُون

یا دسيسه ای را در نظر دارند؟ آری كافران ،هم ایشانند كه به (دامِ) حيلۀ خود گير مى آیند.

﴿ ﴾٤٣اَ ْم ل ُه ْم اِل َٰ ٌه غ ْي ُر اللَّ ِه ۛ ُس ْبحان اللَّ ِه ع َّما يُشْ ِركُون

یا برای شان معبودی جز خدا است؟ منزه است خدا از آنچه (به او) شریک مى آورند.

اب َّم ْركُو ٌم
﴿ ﴾٤٤و اِن ير ْوا ِك ْسفًا ِّمن َّ
السما ِء ساقِ ًطا ي ُقولُوا سح ٌ

اگر پارچه ای از آسمان را ببينند كه مى افتد ،ميگویند « :ابریست متراكم» .

﴿ ﴾٤٥فذ ْر ُه ْم ح َّت َٰى ُيلاقُوا ي ْوم ُه ُم الَّ ِذي فِي ِه ُي ْصعقُون

پس ایشان را (تنها) بگذار ،تا آن روز خود را ببينند كه در آن بيهوش ساخته ميشوند.

﴿ ﴾٤٦ي ْوم لا يُ ْغنِي ع ْن ُه ْم ك ْي ُد ُه ْم ش ْي ًئا ولا ُه ْم يُنص ُرون

روزیکه دسيسۀ شان از ایشان چيزی را دفع نميکند ،و نه به ایشان كمکى صورت ميگيرد.

﴿ ﴾٤٧و ا ِ َّن لِلَّ ِذين ظل ُموا عذا ًبا ُدون َٰذلِك ول َٰ ِك َّن اَكْثر ُه ْم لا ي ْعل ُمون

بيگمان برای ستمگاران عذابى است به غير از این (عذاب كه در آخرت برای شان در نظر گرفته شده) ،مگر

بيشتر شان نمى دانند.

اصبِ ْر لِ ُح ْك ِم ربِّك ف ِانَّك بِاَ ْع ُينِنا ۛ وس ِّب ْح بِح ْم ِد ربِّك ِحين تقُو ُم
﴿ ﴾٤٨و ْ

به فرمان پروردگارت انتظار بکش ،زیرا بيگمان پيش نظر ما قرار داری ،و پروردگارت را هنگاميکه مى ایستى به

پاكى ستایش كن.

﴿ ﴾٤٩و ِمن اللَّ ْي ِل فس ِّب ْح ُه و ا ِ ْدبار النُّ ُجومِ

و (نيز در پاره ای) از شب او را ستایش كن ،و (نيز) در هنگام غروب ستارگان.
==================================================================

(  ) ۵۳سوره النجم:
این سوره مکى و دارای ( )۶۲آیه است و نجم به معنى ستاره ميباشد .این سوره به سبب آنکه خداوند متعال
آن را با سوگند خوردن به نجم آغاز نموده است نجم ناميده شد.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١والنَّ ْج ِم اِذا هوىَٰ

قسم به ستاره ،هنگاميکه ميل كند (یعنى رو به افول گذارد).

﴿ ﴾٢ما ض َّل ص ِ
اح ُب ُك ْم وما غوىَٰ

دوست شما نه گمراه شده ،و نه (هم) به بيراهه رفته.

﴿ ﴾٣وما ي ِنط ُق عنِ ا ْلهوىَٰ

از (روی) هوای نفس سخن نميگوید.

﴿ ﴾٤ا ِ ْن ُهو ا ِ َّلا و ْح ٌي يُوح َٰى

نيست این (قرآن) جز وحى كه (به او) فرستاده ميشود.

﴿ ﴾٥علَّم ُه ش ِدي ُد ا ْلقُوىَٰ

(شخصيت) نيرومندی به او آموخت.

﴿ ﴾٦ذُو ِم َّر ٍة ف ْاستوىَٰ

صاحب قوت و نيرو ،چون استقرار یافت.

﴿ ﴾٧و ُهو بِا ْلاُفُقِ ا ْلا َ ْعل َٰى

در حاليکه او در افق بلند قرار داشت.

﴿ ﴾٨ثُ َّم دنا فتدلَّ َٰى

سپس نزدیک شد و فرود آمد.

﴿ ﴾٩فكان قاب ق ْوس ْينِ اَ ْو اَ ْدن َٰى

تا آنجا كه (به فاصلۀ) دو كمان یا نزدیکتر از آن قرار گرفت.

﴿ ﴾١٠فاَ ْوح َٰى اِل َٰى ع ْب ِد ِه ما اَ ْوح َٰى

پس خداوند آنچه را وحى كردنى بود به بنده اش وحى كرد.

﴿ ﴾١١ما كذب ا ْلفُؤا ُد ما راَىَٰ

دل (او) آنچه را دید هرگز دروغ نگفت.

﴿ ﴾١٢اَف ُتما ُرون ُه عل َٰى ما يرىَٰ

پس آیا با او در بارۀ آنچه دیده است مجادله ميکنيد؟

﴿ ﴾١٣ولق ْد را ُه ن ْزل ًة اُخْ رىَٰ

بيگمان او را باری دیگر دیده بود.

﴿ِ ﴾١٤عند ِسدْر ِة ا ْل ُمنته َٰى
نزد سدرة المنتهىٰ.

﴿ِ ﴾١٥عندها ج َّن ُة ا ْلماْوىَٰ

(جایيکه) نزدیک آن بهشت رهایشگاه است.

السدْرة ما يغْش َٰى
﴿ ﴾١٦ا ِ ْذ يغْشى ِّ

هنگاميکه سدره را پوشانده بود ،چيزیکه پوشانده بود.

﴿ ﴾١٧ما زاغ ا ْلبص ُر وما طغ َٰى

نگاه (او) منحرف نشد ،و به غير نپرداخت.

﴿ ﴾١٨لق ْد راَىَٰ ِم ْن اي ِ
ات ربِّ ِه ا ْل ُك ْبرىَٰ

واقعاً او برخى از نشانه های بزرگ پروردگار خود را مشاهده نمود.

﴿ ﴾١٩اَفراَ ْي ُت ُم ال َّلات وا ْل ُع َّزىَٰ
ی را دیدید؟
آیا الت و عز ٰ

﴿ ﴾٢٠ومناة الثَّالِثة ا ْلاُخْ رىَٰ

و منات را كه سومين و آخرین است؟

﴿ ﴾٢١اَل ُك ُم ال َّذك ُر ول ُه ا ْلاُنث َٰى
آیا شما پسر دارید و او دختر؟

﴿ ﴾٢٢تِ ْلك اِذًا قِ ْسم ٌة ِضيزىَٰ

به این ترتيب این بهره ایست ناتمام (یعنى غيرعادالنه).

﴿ ﴾٢٣ا ِ ْن ِهي ا ِ َّلا اَ ْسماءٌ س َّم ْي ُت ُموها اَن ُت ْم وابا ُؤكُم َّما اَنزل اللَّ ُه بِها ِمن ُس ْلط ٍان ۛ اِن ي َّتبِ ُعون ا ِ َّلا
ُس ۛ ولق ْد جاء ُهم ِّمن َّربِّ ِه ُم ا ْل ُهدىَٰ
ال َّظ َّن وما ت ْهوى ا ْلاَنف ُ

اینها جز نامهایى نيستند كه شما و پدران شما خود بر آنها نهاده اید ،و برای ثبوت آن خداوند هيچ دليلى

نفرستاده است( .ایشان) جز وهم و هوای نفس چيزی (دیگر) را پيروی نميکنند ،در حاليکه هدایتى (قاطع) از
جانب پروردگارشان برای شان آمده است.

﴿ ﴾٢٤اَ ْم ل ِ ْل ِانس ِان ما تم َّن َٰى

آیا هر آنچه را انسان آرزو ميکند به دست مى آورد؟

﴿ ﴾٢٥فلِلَّ ِه ا ْلا ِخر ُة وا ْلاُول َٰى

واقعيت اینست كه (هم) آخرت و (هم) دنيا (هر دو) از آن خداوند است.

السماو ِ
ات لا تُ ْغنِي شفاع ُت ُه ْم ش ْي ًئا ا ِ َّلا ِمن ب ْع ِد اَن ياْذن اللَّ ُه لِمن يشا ُء
﴿ ﴾٢٦وكم ِّمن َّمل ٍك فِي َّ
وي ْرض َٰى

چه بسا از فرشتگانيکه در آسمان ها اند كه هرگز شفاعت شان سودی ندارد ،مگر بعد از اینکه خداوند اجازه دهد،

(آن هم) برای هر كسيکه بخواهد و راضى باشد.

﴿ ﴾٢٧ا ِ َّن الَّ ِذين لا يُ ْؤ ِمنُون بِا ْلا ِخر ِة ل ُيس ُّمون ا ْلملاُِكة ت ْس ِمية ا ْلاُنث َٰى

بيگمان آنانيکه به آخرت ایمان ندارند ،فرشتگان را به نامهای زنانه نامگذاری ميکنند.

﴿ ﴾٢٨وما ل ُهم بِ ِه ِم ْن ِع ْل ٍم ۛ اِن يتَّبِ ُعون ا ِ َّلا ال َّظ َّن ۛ و ا ِ َّن ال َّظ َّن لا ُي ْغنِي ِمن ا ْلح ِّق ش ْي ًئا

در حاليکه ایشان به (ثبوت) این (گفتۀ خود) علمى ندارند ،چيزی را جز گمان پيروی نميکنند ،و حقا كه گمان

هرگز (انسان را) از یقين بى نياز نميکند.

ِض عن َّمن تولَّ َٰى عن ِذ ْكرِنا ول ْم يُ ِر ْد ا ِ َّلا ا ْلحياة ال ُّدنْيا
﴿ ﴾٢٩فاَ ْعر ْ

بنابرآن از كسيکه از (ذكر) ما رو گردانيد ،و جز به زندگى (مادی) دنيا نيندیشيد ،اعراض كن.

﴿َٰ ﴾٣٠ذلِك م ْبل ُغ ُهم ِّمن ا ْل ِع ْل ِم ۛ ا ِ َّن ربَّك ُهو اَ ْعل ُم بِمن ض َّل عن سبِيلِ ِه و ُهو اَ ْعل ُم بِمنِ ا ْهتدىَٰ

این آخرین حدود دریافت شان است از علم .بيگمان پروردگار تو به (حال) كسانيکه از راه او گمراه شده اند آگاه

تر است ،و او به شناخت رهياب شدگان (از همه) داناتر است.

السماو ِ
ض لِي ْجزِي الَّ ِذين اَسا ُءوا بِما ع ِملُوا وي ْجزِي الَّ ِذين
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٣١و لِلَّ ِه ما فِي َّ
اَ ْحسنُوا بِا ْل ُح ْسنى

و هر آنچه در آسمانها و زمين است ،از آن خداست .تا آنانى را كه بدی كردند ،به اساس اعمال شان مجازات كند،
و آنانى را كه نيکویى كردند ،پاداش نيک دهد.

﴿ ﴾٣٢الَّ ِذين ي ْجتنِ ُبون كباُِر ا ْل ِا ْث ِم وا ْلفو ِاحش ا ِ َّلا اللَّمم ۛ ا ِ َّن ربَّك و ِاس ُع ا ْلم ْغ ِفر ِة ۛ ُهو اَ ْعل ُم بِ ُك ْم
ض و ا ِ ْذ اَن ُت ْم اَ ِجنَّ ٌة فِي ُب ُط ِ
ون اُ َّمهاتِ ُك ْم ۛ فلا تُز ُّكوا اَنفُس ُك ْم ۛ ُهو اَ ْعل ُم بِمنِ
ا ِ ْذ اَنشاَكُم ِّمن ا ْلاَ ْر ِ
اتَّق َٰى

آنانيکه از گناهان كبيره و فحشاء اجتناب ميورزند( ،و) جز (به) گناهان صغيره (دست نمى یازند) .بيگمان
پروردگار تو صاحب آمرزش گسترده است .او در هنگاميکه شما را از زمين آفرید ،و (حتى) زمانيکه شما در شکم

های مادران خویش بصورت جنين قرار داشتيد ،به احوال شما داناتر بود .پس خودستایى نکنيد ،او به (حال)
پرهيزگاران داناتر است.

﴿ ﴾٣٣اَفراَ ْيت الَّ ِذي تولَّ َٰى

آیا كسى را كه رو گردانيد دیدی؟

﴿ ﴾٣٤واَ ْعط َٰى قلِي ًلا واَكْدىَٰ
و كم بخشيد و بخيل شد؟!

﴿ ﴾٣٥اَ ِعند ُه ِع ْل ُم ا ْلغ ْي ِب ف ُهو يرىَٰ

آیا نزد او علم غيب است و او مى بيند؟

﴿ ﴾٣٦اَ ْم ل ْم يُن َّباْ بِما فِي ُص ُح ِف ُموس َٰى

آیا به آنچه در صحيفه های موسى است آگاه نشده است؟

﴿ ﴾٣٧و ا ِ ْبرا ِهيم الَّ ِذي وفَّ َٰى

و ابراهيمى كه (وعدۀ خود را) بجا كرد.

﴿ ﴾٣٨اَلَّا ت ِز ُر وازِر ٌة ِو ْزر اُخْ رىَٰ

كه هيچ بردارنده ای بار (كسى) دیگر را برداشته نميتواند (یعنى هيچکس گناه كسى دیگر را به دوش نميگيرد).

﴿ ﴾٣٩واَن لَّ ْيس لِ ْل ِانس ِان اِلَّا ما سع َٰى

و اینکه برای انسان (بهره ای) جز (حاصل) سعى او نيست.

﴿ ﴾٤٠واَ َّن س ْعي ُه س ْوف يُرىَٰ

و اینکه (ثمرۀ) سعى او به زودی دیده ميشود.

﴿ ﴾٤١ثُ َّم يُ ْجزا ُه ا ْلجزاء ا ْلاَ ْوف َٰى

سپس به او كاملترین پاداش داده ميشود.

﴿ ﴾٤٢واَ َّن اِل َٰى ربِّك ا ْل ُمنته َٰى

و این (نيز) كه بازگشت (همه) بسوی پروردگار تُست.

﴿ ﴾٤٣واَنَّ ُه ُهو اَ ْضحك واَ ْبك َٰى

و اینکه تنها او (تعالى و تقدس) مى خنداند و مى گریاند.

﴿ ﴾٤٤واَنَّ ُه ُهو اَمات واَ ْحيا

و اینکه تنها اوست كه مى ميراند و زنده ميکند.

﴿ ﴾٤٥واَنَّ ُه خلق ال َّز ْوج ْينِ ال َّذكر وا ْلاُنث َٰى

و اینکه اوست كه جوره های نر و ماده را آفرید.

﴿ِ ﴾٤٦من نُّ ْطف ٍة اِذا تُ ْمن َٰى

از نطفه  -هنگاميکه ریخته ميشود.

﴿ ﴾٤٧واَ َّن عل ْي ِه ال َّنشْ اَة ا ْلاُخْ رىَٰ
و اینکه بر خداست آفرینش دیگر.

﴿ ﴾٤٨واَنَّ ُه ُهو اَ ْغن َٰى واَ ْقن َٰى

و تنها اوست كه بى نياز ساخت و سرمایه بخشيد.

﴿ ﴾٤٩واَنَّ ُه ُهو ر ُّب الشِّ ْعرىَٰ

و اینکه تنها اوست پروردگار (ستارۀ) شعریٰ.

﴿ ﴾٥٠واَنَّ ُه اَ ْهلك عا ًدا ا ْلاُول َٰى

و اوست كه (قوم) عاد نخستين را هالک كرد.

﴿ ﴾٥١وث ُمود فما اَ ْبق َٰى

و (نيز قوم) ثمود را( ،به گونه ای) كه كسى (از آنها) را باقى نگذاشت.

وح ِّمن ق ْب ُل ۛ اِنَّ ُه ْم كانُوا ُه ْم اَ ْظلم واَ ْطغ َٰى
﴿ ﴾٥٢وق ْوم نُ ٍ

و پيش از آنها ،قوم نوح را (نيز) ،كه ایشان (از همه) ستمگارتر و سركشتر بودند.

﴿ ﴾٥٣وا ْل ُم ْؤت ِفكة اَ ْهوىَٰ

و نيز شهرهای زیر و رو شدۀ (قوم لوط) را كوبيد.

﴿ ﴾٥٤فغشَّ اها ما غشَّ َٰى

پس آنها را پوشاند ،چيزیکه پوشاند.

﴿ ﴾٥٥فبِاَ ِّي الا ِء ربِّك تتمارىَٰ

پس به كدام یک از نعمت های پروردگارت شک مى ورزی؟

﴿َٰ ﴾٥٦هذا ن ِذي ٌر ِّمن النُّ ُذرِ ا ْلاُول َٰى

این هوشداری است از هوشدارهای پيشين.

﴿ ﴾٥٧اَزِف ِت ا ْلازِف ُة
نزدیک شونده (یعنى قيامت) نزدیک شد.

﴿ ﴾٥٨ل ْيس لها ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ك ِاشف ٌة

جز خدا هيچکسى آنرا بى نقاب ساخته نميتواند.

﴿ ﴾٥٩اَف ِم ْن َٰهذا ا ْلح ِد ِ
يث ت ْعج ُبون
پس آیا از این سخن تعجب ميکنيد؟

﴿ ﴾٦٠وت ْضح ُكون ولا ت ْب ُكون

و مى خندید ،و گریه نمى كنيد؟

﴿ ﴾٦١واَن ُت ْم س ِامدُون

و شما سرگردان هستيد.

اس ُج ُدوا لِلَّ ِه وا ْع ُب ُدوا ۩
﴿ ﴾٦٢ف ْ

پس خاص برای خدا سجده كنيد ،و (او را) پرستش كنيد.
==================================================================

(  ) ۵۴سوره القمر:
این سوره مکى و دارای ( )۵۵آیه است و قمر به معنى ماه مى باشد و در این سوره موضوع شق القمر بيان
شده است و به سبب افتتاح با خبر دادن خداوند از دو پاره شدن ماه به عنوان معجزه ای برای رسول اكرم
(ص) قمر ناميده شد.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

الساع ُة وانش َّق ا ْلقم ُر
﴿ ﴾١ا ْقترب ِت َّ
قيامت نزدیک شد و ماه شگافته شد.

﴿ ﴾٢و اِن ير ْوا اي ًة ُي ْعر ُِضوا ويقُولُوا ِس ْح ٌر ُّم ْست ِم ٌّر

اگر نشانه ای را ببينند ،روی برميتابند و ميگویند( « :این) جادویى است پياپى» .

﴿ ﴾٣وك َّذبُوا واتَّب ُعوا اَ ْهواء ُه ْم ۛ و ُك ُّل اَ ْم ٍر ُّم ْست ِق ٌّر

و (پيامبر را) تکذیب كردند ،و هوای (نفس) خود را پيروی نمودند ،و هر كار (بجای خود) قرار گرفتنى است.

﴿ ﴾٤ولق ْد جاء ُهم ِّمن ا ْلاَنبا ِء ما فِي ِه ُم ْزدج ٌر

بيگمان به ایشان برخى خبرها رسيده است ،كه در آن (به قدر كافى) هوشدار (بازدارندۀ) بوده است.

﴿ِ ﴾٥ح ْكم ٌة بالِغ ٌة ۛ فما تُغْنِ النُّ ُذ ُر

(این) حکمت بالغه است .ولى این هوشدارها نتيجه نميدهد.

﴿ ﴾٦فتو َّل ع ْن ُه ْم ۛ ي ْوم ي ْد ُع الدَّا ِع اِل َٰى ش ْي ٍء نُّ ُك ٍر

لذا از ایشان روی برگردان! روزی فرا ميرسد كه دعوتگری (مردم را) به امر ناگواری فرا مى خواند.

﴿ُ ﴾٧خشَّ ًعا اَ ْبصا ُر ُه ْم يخْ ُر ُجون ِمن ا ْلا َ ْجد ِ
اث كاَنَّ ُه ْم جرا ٌد ُّمنت ِش ٌر

در حاليکه چشم شان به زمين دوخته شده است ،از قبرها مى برآیند ،تو گویى كه ایشان ملخ های پراگنده ای

اند.

﴿ُّ ﴾٨م ْه ِط ِعين اِلى الدَّا ِع ۛ يقُولُ ا ْلكافِ ُرون َٰهذا ي ْو ٌم ع ِس ٌر

بسوی این دعوتگر با نگاه های خيره نگاه ميکنند .كافران ميگویند « :این روز سختى است» .

وح فك َّذبُوا ع ْبدنا وقالُوا م ْج ُنو ٌن وا ْز ُد ِجر
﴿ ﴾٩ك َّذب ْت ق ْبل ُه ْم ق ْو ُم نُ ٍ

پيش از آنها قوم نوح (پيامبر شانرا) تکذیب كردند( ،ایشان) بندۀ ما را تکذیب كردند و گفتند (او) دیوانه است ،و

(او) باز داشته شد.

وب فانت ِص ْر
﴿ ﴾١٠فدعا ربَّ ُه اَنِّي م ْغلُ ٌ

در اینحال به پروردگار خود (چنين) نيایش كرد « :من مغلوب شده ام ،پس (مرا) یاری ده! »

السما ِء بِما ٍء ُّم ْنه ِم ٍر
﴿ ﴾١١ففت ْحنا اَ ْبواب َّ

پس دروازه های آسمان را به آبِ سرازیر شونده گشودیم.

﴿ ﴾١٢وف َّج ْرنا ا ْلاَ ْرض ُع ُيو ًنا فا ْلتقى ا ْلماءُ عل َٰى اَ ْم ٍر ق ْد قُ ِدر

و از زمين چشمه ها را جاری ساختيم .پس آبها به كاری كه مقدر شده بود درهم آميختند.

﴿ ﴾١٣وحم ْلنا ُه عل َٰى ذ ِ
اح و ُد ُس ٍر
ات اَ ْلو ٍ

و او را بر (كشتى ساخته شده از) تخته چوب ها ،ميخ ها (و طنابها) برداشتيم.

﴿ ﴾١٤ت ْجرِي بِاَ ْع ُينِنا جزا ًء لِّمن كان ُك ِفر

كه زیر نظر ما حركت ميکرد .پاداشى برای كسيکه (به او) ناسپاسى شده بود.

﴿ ﴾١٥ولقد تَّركْناها اي ًة فه ْل ِمن ُّم َّد ِك ٍر

بيگمان این را (مایۀ) عبرتى گذاشتيم ،پس آیا پند پذیری هست؟

﴿ ﴾١٦فك ْيف كان عذابِي ونُ ُذرِ

پس چگونه بود عذاب و (سرانجامِ) هوشدارهای من؟

﴿ ﴾١٧ولق ْد ي َّس ْرنا ا ْل ُق ْران لِل ِّذ ْك ِر فه ْل ِمن ُّم َّد ِك ٍر

ما در واقع قرآن را به منظور پند گرفتن آسان ساختيم ،پس آیا پندپذیری هست؟

﴿ ﴾١٨ك َّذب ْت عا ٌد فك ْيف كان عذابِي ونُ ُذرِ

عاد (نيز پيام حق را) تکذیب كردند ،پس چگونه بود عذاب و (سرانجام) هوشدارهای من؟

س ُّم ْست ِم ٍّر
ِيحا ص ْرص ًرا فِي ي ْو ِم ن ْح ٍ
﴿ ﴾١٩اِنَّا اَ ْرس ْلنا عل ْي ِه ْم ر ً

بيگمان ما در روز پياپىِ نحس ،تندباد سردی را بر ایشان فرستادیم.

﴿ ﴾٢٠تن ِز ُع النَّاس كاَنَّ ُه ْم اَ ْعجا ُز نخْ لٍ ُّمنق ِع ٍر

مردم را ميکشيد ،گویى كه ایشان تنه های درخت خرمای از ریشه كشيده شده ای باشند.

﴿ ﴾٢١فك ْيف كان عذابِي ونُ ُذرِ

پس چگونه بود عذاب و (سرانجام) هوشدارهای من؟

﴿ ﴾٢٢ولق ْد ي َّس ْرنا ا ْل ُق ْران لِل ِّذ ْك ِر فه ْل ِمن ُّم َّد ِك ٍر

ما در واقع قرآن را به منظور پند گرفتن آسان ساختيم ،پس آیا پندپذیری هست؟

﴿ ﴾٢٣ك َّذب ْت ث ُمو ُد بِالنُّ ُذرِ

ثمود (نيز) هوشدار دهندگان را تکذیب كردند.

﴿ ﴾٢٤فقالُوا اَبش ًرا ِّم َّنا و ِاحدًا نَّ َّتبِ ُع ُه اِنَّا اِذًا لَّ ِفي ضل ٍ
ال و ُس ُع ٍر

و گفتند « :آیا بشری را از ميان خود پيروی كنيم؟ (اگر چنين كنيم) آنگاه در گمراهى و جنون خواهيم بود» .

اب اَ ِش ٌر
﴿ ﴾٢٥اَاُ ْل ِقي ال ِّذ ْك ُر عل ْي ِه ِمن ب ْينِنا ب ْل ُهو ك َّذ ٌ

آیا از ميان ما (تنها) بر وی وحى نازل شده است؟ (نخير )،بلکه او بسيار دروغگوی (و) بى مباالت است.

اب ا ْلا َ ِش ُر
﴿ ﴾٢٦سي ْعل ُمون غدًا َّمنِ ا ْلك َّذ ُ

فردا زود ميدانند كه دروغگوی بى مباالت كيست.

اصط ِب ْر
﴿ ﴾٢٧اِنَّا ُم ْر ِسلُو النَّاق ِة فِ ْتن ًة لَّ ُه ْم فا ْرت ِق ْب ُه ْم و ْ

ما حتماً فرستندۀ اشترمادهای هستيم ،به منظور آزمایش ایشان ،پس تو (ای صالح) ایشانرا مراقبت كن و صبر

نما.

﴿ ﴾٢٨ون ِّب ْئ ُه ْم اَ َّن ا ْلماء قِ ْسم ٌة ب ْين ُه ْم ۛ ُك ُّل ِش ْر ٍب ُّم ْحتض ٌر

و ایشانرا خبر ده كه آب ميان ایشان تقسيم (شده) است ،هر (نوبت) آبى حاضر كرده شده است (یعنى هر

كسيکه سهمى در آب دارد ،حاضر شود و نوبت آب خود را بگيرد).

﴿ ﴾٢٩فناد ْوا ص ِ
احب ُه ْم فتعاط َٰى فعقر

پس یار خود را فرا خواندند ،و (او) به این كار نهایت خطير دست یازید ،و (شتر را) پى كرد.

﴿ ﴾٣٠فك ْيف كان عذابِي ونُ ُذرِ

پس چگونه بود عذاب و (سرانجام) هوشدارهای من؟

﴿ ﴾٣١اِنَّا اَ ْرس ْلنا عل ْي ِه ْم ص ْيح ًة و ِاحد ًة فكانُوا كه ِشي ِم ا ْل ُم ْحت ِظ ِر

بيگمان ما بر ایشان آواز شدیدی را فرستادیم ،و ایشان چون گياهانِ خشک درهم شکسته ای شدند.

﴿ ﴾٣٢ولق ْد ي َّس ْرنا ا ْل ُق ْران لِل ِّذ ْك ِر فه ْل ِمن ُّم َّد ِك ٍر

ما به واقع قرآن را به منظور پند گرفتن آسان ساختيم ،پس آیا پندپذیری هست؟

﴿ ﴾٣٣ك َّذب ْت ق ْو ُم لُ ٍ
وط بِالنُّ ُذرِ

قوم لوط (نيز) هوشداردهندگان را تکذیب كردند.

اص ًبا اِلَّا ال لُ ٍ
﴿ ﴾٣٤اِنَّا اَ ْرس ْلنا عل ْي ِه ْم ح ِ
وط ۛ نَّ َّج ْينا ُهم بِسح ٍر

بيگمان ما بر ایشان باد سنگباری را فرستادیم (كه همۀ ایشان را هالک كرد) ،جز خانوادۀ لوط كه سحرگاهان
آنها را نجات دادیم.

﴿ ﴾٣٥نِّ ْعم ًة ِّم ْن ِعن ِدنا ۛ ك َٰذلِك ن ْجزِي من شكر

بحيث نعمتى از جانب ما ،این چنين پاداش ميدهيم كسى را كه شکر گزارد.

﴿ ﴾٣٦ولق ْد اَنذر ُهم ب ْطشتنا فتمار ْوا بِال ُّن ُذرِ

و واقعاً (لوط) ایشان را از مؤاخذۀ ما هوشدار داده بود ،مگر ایشان با هوشداردهندگان ستيزهجویى كردند.

﴿ ﴾٣٧ولق ْد راو ُدو ُه عن ض ْي ِف ِه فطم ْسنا اَ ْع ُين ُه ْم ف ُذوقُوا عذابِي ونُ ُذرِ

و از او خواستار مهمانانش شدند ،پس ما چشمان شانرا كور ساختيم ،پس (گفتيم) « :عذاب و هوشدارهای مرا

بچشيد! »

اب ُّم ْست ِق ٌّر
﴿ ﴾٣٨ولق ْد ص َّبح ُهم ُب ْكر ًة عذ ٌ

بيگمان در سرآغاز بامدادان ،عذابى پایدار به سراغ شان آمد.

﴿ ﴾٣٩ف ُذوقُوا عذابِي ونُ ُذرِ

« پس این عذاب و هوشدارها را بچشيد! »

﴿ ﴾٤٠ولق ْد ي َّس ْرنا ا ْل ُق ْران لِل ِّذ ْك ِر فه ْل ِمن ُّم َّد ِك ٍر

ما بواقع قرآن را بمنظور پند گرفتن آسان ساختيم ،پس آیا پندپذیری هست؟

﴿ ﴾٤١ولق ْد جاء ال فِ ْرع ْون النُّ ُذ ُر

و بيگمان برای فرعونيان (نيز) هوشداردهندگانى آمدند.

﴿ ﴾٤٢ك َّذ ُبوا بِاياتِنا ُكلِّها فاَخ ْذنا ُه ْم اَخْ ذ عزِي ٍز ُّم ْقت ِدرٍ

ایشان همه معجزه های ما را تکذیب كردند ،پس ایشان را مؤاخذه نمودیم ،مؤاخذۀ صاحب قدرت منيع (و) توانا.

﴿ ﴾٤٣اَ ُكفَّا ُر ُك ْم خ ْي ٌر ِّم ْن اُولَٰئِ ُك ْم اَ ْم ل ُكم براء ٌة فِي ال ُّزبُ ِر

آیا كفارِ شما ([ای] قریش) از آن ها بهتر اند؟ یا برای شما در كتب (پيشين) امان داده شده است؟

﴿ ﴾٤٤اَ ْم يقُولُون ن ْح ُن ج ِمي ٌع ُّمنت ِص ٌر

یا ميگویند « ما جماعتى هستيم پيروزمند »؟

﴿ ﴾٤٥س ُي ْهز ُم ا ْلج ْم ُع و ُيولُّون ال ُّد ُبر

بزودی این جمعيت شکست ميخورند ،و رو به فرار مى نهند.

الساع ُة اَ ْده َٰى واَم ُّر
الساع ُة م ْو ِع ُد ُه ْم و َّ
﴿ ﴾٤٦ب ِل َّ

بلکه قيامت وعده گاه (حقيقى) شان است ،و قيامت (بليه) سختتر و تلختر است.

﴿ ﴾٤٧ا ِ َّن ا ْل ُم ْجر ِِمين فِي ضل ٍ
ال و ُس ُع ٍر

بيگمان گنهکاران در گمراهى و دیوانگى بسر ميبرند.

س سقر
﴿ ﴾٤٨ي ْوم ُي ْسح ُبون فِي ال َّنارِ عل َٰى ُو ُجو ِه ِه ْم ذُوقُوا م َّ

روزیکه بر روهای خویش در آتش كشيده شوند( ،به ایشان گفته شود « ):بچشيد مزۀ آتش را! »

﴿ ﴾٤٩اِنَّا ُك َّل ش ْي ٍء خل ْقنا ُه بِقدرٍ

بيگمان ما هر چيز را به اندازه آفریدیم.

﴿ ﴾٥٠وما اَ ْم ُرنا اِلَّا و ِاحد ٌة كل ْم ٍح بِا ْلبص ِر

و حکم ما نيست مگر یک (كلمه) ،همچون یک چشم برهم زدن.

﴿ ﴾٥١ولق ْد اَ ْهل ْكنا اَشْ ياع ُك ْم فه ْل ِمن ُّم َّد ِك ٍر

و واقعاً در گذشته (بسياری از) امثال شما را هالک كردیم .پس آیا پندپذیری هست؟

﴿ ﴾٥٢و ُك ُّل ش ْي ٍء فعلُو ُه فِي ال ُّز ُب ِر

هر آنچه را كه مرتکب شده اند در نامۀ اعمال شان (درج) است.

﴿ ﴾٥٣و ُك ُّل ص ِغي ٍر وكبِي ٍر ُّم ْستط ٌر

و هر (كار) كوچک و بزرگ نوشته شده است.

﴿ ﴾٥٤ا ِ َّن ا ْل ُمتَّ ِقين فِي جنَّ ٍ
ات ونه ٍر

بيگمان پرهيزگاران در ميان باغها و (در كنار) جویبارها ميباشند.

﴿ ﴾٥٥فِي م ْقع ِد ِصد ٍْق ِعند ملِ ٍ
يك ُّم ْقت ِدرٍ
در مجلس صدق ،نزد پادشاه توانای مطلق.

==================================================================

(  ) ۵۵سوره الرحمن:
این سوره مکى و دارای ( )۷۸آیه است .الرحمن از صفات خداوند و بسيار بخشنده معنى ميدهد .این سوره
بدان جهت رحمن ناميده شد كه با اسم رحمن كه از اسمای حسنای الهى است افتتاح شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١ال َّر ْح َٰم ُن

(خداوندِ) رحمٰن.

﴿ ﴾٢علَّم ا ْل ُق ْران

(است كه) قرآن را تعليم داد.

﴿ ﴾٣خلق ا ْل ِانسان
انسان را آفرید.

﴿ ﴾٤علَّم ُه ا ْلبيان

(و) سخن گفتن را به او آموخت.

س وا ْلقم ُر بِ ُح ْسب ٍان
﴿ ﴾٥الشَّ ْم ُ
آفتاب و ماه به حساب اند.

﴿ ﴾٦والنَّ ْج ُم والشَّ ج ُر ي ْس ُجد ِان

و بته و درخت (به او) سجده ميکنند.

السماء رفعها ووضع ا ْل ِميزان
﴿ ﴾٧و َّ

و آسمان را برافراشت ،و ترازوی (عدالت) را برقرار كرد.

﴿ ﴾٨اَلَّا ت ْطغ ْوا فِي ا ْل ِميز ِان
تا در ترازو حق تلفى نکنيد.

﴿ ﴾٩واَقِي ُموا ا ْلو ْزن بِا ْل ِق ْس ِط ولا تُخْ ِس ُروا ا ْل ِميزان
به انصاف وزن كنيد ،و در وزن كمى نورزید.

﴿ ﴾١٠وا ْلاَ ْرض وضعها لِ ْلاَنا ِم

و (خداوند) زمين را برای مخلوقات (خود) نهاد.

ات ا ْلاَكْما ِم
﴿ ﴾١١فِيها فا ِكه ٌة وال َّنخْ ُل ذ ُ

در آن ميوه ها(ی گوناگون) و درخت خرمای شگوفهدار است.

﴿ ﴾١٢وا ْلح ُّب ذُو ا ْلع ْص ِف وال َّر ْيحا ُن

(دران خوشه هایى است كه) دانۀ آن كاه دارد (دانه به وسط قرار گرفته ،و دَورادَور آنرا كاه پوشانيده) ،و (نيز بته
های) ریحان وجود دارد (كه نهایت خوشبو است).

﴿ ﴾١٣فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس (ای گروه جن و انس) كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿ ﴾١٤خلق ا ْل ِانسان ِمن ص ْلص ٍال كا ْلفخَّ ارِ
انسان را از گل خشکيدۀ همچون سفال آفرید.

﴿ ﴾١٥وخلق ا ْلجا َّن ِمن َّمار ٍِج ِّمن نَّارٍ
و جن را از شعلهای از آتش آفرید.

﴿ ﴾١٦فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿ ﴾١٧ر ُّب ا ْلمشْ رِق ْينِ ور ُّب ا ْلم ْغرِب ْينِ

(او) پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است.

﴿ ﴾١٨فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿ ﴾١٩مرج ا ْلب ْحر ْينِ ي ْلت ِقي ِان

دو دریا را درهم آميخت( ،طوری) كه با هم مالقى ميشوند.

﴿ ﴾٢٠ب ْين ُهما ب ْرز ٌخ لَّا ي ْب ِغي ِان

در بين آنها حایلى قرار داد ،كه (به هم) تجاوز نمى كنند.

﴿ ﴾٢١فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿ ﴾٢٢يخْ ُر ُج ِم ْن ُهما اللُّ ْؤلُ ُؤ وا ْلم ْرجا ُن

مروارید و مرجان از ميان آن دو بيرون مى آید.

﴿ ﴾٢٣فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿ ﴾٢٤ول ُه ا ْلجوارِ ا ْل ُمنشا ُت فِي ا ْلب ْح ِر كا ْلاَ ْعلامِ

و از آنِ اوست كشتى های كوه پيکر ایجاد شده در بحر.

﴿ ﴾٢٥فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿ُ ﴾٢٦ك ُّل م ْن عل ْيها ف ٍان

هركه بر روی زمين است فنا شدنيست.

﴿ ﴾٢٧وي ْبق َٰى و ْج ُه ربِّك ذُو ا ْلجل ِ
ال وا ْل ِاكْرامِ

و (تنها) ذات پروردگار تو( ،كه) صاحب جالل و عظمت (است) باقى ميماند.

﴿ ﴾٢٨فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

السماو ِ
ض ۛ ُك َّل ي ْو ٍم ُهو فِي شاْ ٍن
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٢٩ي ْساَلُ ُه من فِي َّ

هركه در آسمانها و زمين است ،از او (حاجات خود را) ميجوید .او هر روز در شأنى است.

﴿ ﴾٣٠فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿ ﴾٣١سن ْف ُر ُغ ل ُك ْم اَيُّه الثَّقل ِ
ان

بزودی به (حساب اعمال) شما مى پردازیم ،ای دو ثقيل (یعنى جن و انس).

﴿ ﴾٣٢فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

السماو ِ
ض فان ُف ُذوا ۛ لا
ات وا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾٣٣يا م ْعشر ا ْل ِج ِّن وا ْل ِان ِ
س ا ِ ِن ْاستط ْع ُت ْم اَن تن ُف ُذوا ِم ْن اَ ْقطارِ َّ
تن ُف ُذون اِلَّا بِ ُس ْلط ٍان

ای گروه جن و انس ،اگر ميتوانيد از كرانه های آسمانها و زمين بگذرید ،پس بگذرید( ،ولى) هرگز گذر كرده

نميتوانيد مگر به نيرویى (كه از جانب خداوند ارزانى گردد).

﴿ ﴾٣٤فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

اس فلا تنت ِصر ِان
﴿ُ ﴾٣٥ي ْرس ُل عل ْي ُكما شُ وا ٌظ ِّمن نَّا ٍر ونُح ٌ

شعله های صافى از آتش و دود متراكم بر شما فرستاده ميشود ،پس از خود دفاعى كرده نمى توانيد.

﴿ ﴾٣٦فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

السما ُء فكان ْت و ْرد ًة كالدِّه ِان
﴿ ﴾٣٧ف ِاذا انشق َِّت َّ

هنگاميکه آسمان شگافته شود ،و به یکبارگى مانند چرم سرخى شود.

﴿ ﴾٣٨فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

نس ولا جا ٌّن
﴿ ﴾٣٩في ْومئِ ٍذ َّلا يُ ْساَلُ عن ذنبِ ِه ا ِ ٌ

در آنروز ،نه انس و نه (هم) جن( ،از) هيچکدام از گناهش پرسيده نميشود.

﴿ ﴾٤٠فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿ ﴾٤١يُ ْعر ُف ا ْل ُم ْج ِر ُمون بِ ِسيما ُه ْم ف ُي ْؤخ ُذ بِالنَّو ِ
اصي وا ْلاَ ْقدامِ

(زیرا) مجرمان از سيمای شان شناخته ميشوند .پس به (موی) پيشانى و پای خود گرفته ميشوند.

﴿ ﴾٤٢فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿َٰ ﴾٤٣ه ِذ ِه جه َّن ُم الَّتِي ُيك ِّذ ُب بِها ا ْل ُم ْج ِر ُمون

این همان دوزخى است كه مجرمان از آن انکار ميکردند.

﴿ ﴾٤٤ي ُطوفُون ب ْينها وب ْين ح ِمي ٍم ا ٍن

ميان آن (یعنى آتش) و ميان آب جوشان در رفت و آمد اند.

﴿ ﴾٤٥فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿ ﴾٤٦و لِم ْن خاف مقام ربِّ ِه جنَّت ِان

و برای كسى كه از مقام پروردگارش ترسيده است دو بهشت است.

﴿ ﴾٤٧فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿ ﴾٤٨ذواتا اَ ْفن ٍان
دارای شاخه های انبوهى اند.

﴿ ﴾٤٩فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿ ﴾٥٠فِي ِهما ع ْين ِان ت ْجرِي ِان

در آنها دو چشمه جریان دارد.

﴿ ﴾٥١فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿ ﴾٥٢فِي ِهما ِمن ُك ِّل فا ِكه ٍة ز ْوج ِان
در آن دو ،از هر ميوه ،دو جوره است.

﴿ ﴾٥٣فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

ش بطاُِ ُنها ِم ْن ا ِ ْست ْبر ٍق ۛ وجنى ا ْلجنَّت ْينِ د ٍان
﴿ُ ﴾٥٤متَّ ِكئِين عل َٰى فُ ُر ٍ

بر فرشهایيکه استرهای آنها از حریر است ،تکيه زننده اند .و ميوه های (رسيدۀ) آن دو باغ به آسانى در دسترس

ميباشد.

﴿ ﴾٥٥فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿ ﴾٥٦فِي ِه َّن ق ِ
نس ق ْبل ُه ْم ولا جا ٌّن
اصر ُ
ات الطَّ ْر ِف ل ْم ي ْط ِم ْث ُه َّن ا ِ ٌ

در آن بهشت ها زنانى اند كه نگاههای شانرا (از دیدن بيگانه) باز داشته اند ،و پيش از بهشتيان هيچ انس و جنى

ایشان را مس نکرده اند.

﴿ ﴾٥٧فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

ُوت وا ْلم ْرجا ُن
﴿ ﴾٥٨كاَنَّ ُه َّن ا ْلياق ُ
گویى ایشان یاقوت و مرجان اند.

﴿ ﴾٥٩فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿ ﴾٦٠ه ْل جزاءُ ا ْل ِا ْحس ِان ا ِ َّلا ا ْل ِا ْحسا ُن

آیا پاداش نيکى جز نيکى چيز دیگری شده ميتواند؟

﴿ ﴾٦١فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿ ﴾٦٢و ِمن ُدو نِ ِهما جنَّت ِان

و جز این دو بهشت دو بهشت دیگر است.

﴿ ﴾٦٣فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿ُ ﴾٦٤مدْها َّمت ِان

باغستانهای سرسبز (سيه مست).

﴿ ﴾٦٥فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿ ﴾٦٦فِي ِهما ع ْين ِان ن َّضاخت ِان

در آنها دو چشمۀ فوران كننده است.

﴿ ﴾٦٧فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿ ﴾٦٨فِي ِهما فا ِكه ٌة ونخْ ٌل و ُر َّما ٌن
در آنها ميوه ها ،خرما و انار است.

﴿ ﴾٦٩فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

ات ِحسا ٌن
﴿ ﴾٧٠فِي ِه َّن خ ْير ٌ

در آنها (زنان) نجيب و زیبا بسر ميبرند.

﴿ ﴾٧١فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

ات فِي ا ْل ِخيا ِم
﴿ُ ﴾٧٢حو ٌر َّم ْق ُصور ٌ

(در آن) حورانى است در خيمه های نگهداشته شده.

﴿ ﴾٧٣فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

نس ق ْبل ُه ْم ولا جا ٌّن
﴿ ﴾٧٤ل ْم ي ْط ِم ْث ُه َّن ا ِ ٌ

كه پيش از ایشان هيچ انس و جنى ایشانرا مس نکرده است.

﴿ ﴾٧٥فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿ُ ﴾٧٦م َّت ِكئِين عل َٰى ر ْفر ٍف ُخ ْض ٍر وع ْبقر ٍِّي ِحس ٍان

بر بالش های سبز و فرش های زیبا و نفيس تکيه زده اند.

﴿ ﴾٧٧فبِاَ ِّي الا ِء ربِّ ُكما تُك ِّذب ِان

پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

﴿ ﴾٧٨تبارك ْاس ُم ربِّك ِذي ا ْلجل ِ
ال وا ْل ِاكْرا ِم

با بركت است نام پروردگار صاحب عظمت و مکرمت تو.
==================================================================

(  ) ۵۶سوره الواقعه:
این مکى و دارای ( )۹۶آیه است ،واقعه یکى از نام های قيامت است و به معنى واقع شونده ميباشد و این
سوره بدان سبب واقعه ناميده شد كه با فرموده خداوند كریم (إِذَا وَ َقعَتِ الْوَاقِعَةُ) آغاز شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١اِذا وقع ِت ا ْلواقِع ُة
وقتيکه واقعه (یعنى قيامت) واقع شود.

﴿ ﴾٢ل ْيس لِو ْقعتِها كا ِذب ٌة

در آن وقت هيچکس منکر وقوع آن نمى باشد.

﴿ ﴾٣خافِض ٌة َّرافِع ٌة

(گروهى را) پایين مى برد و (گروهى را) باال ميبرد.

ض ر ًّجا
﴿ ﴾٤اِذا ُر َّج ِت ا ْلا َ ْر ُ

هنگامى كه زمين به شدت لرزانيده ميشود.

﴿ ﴾٥وبُ َّس ِت ا ْل ِجبالُ ب ًّسا
و كوهها ریزه ریزه شوند.

﴿ ﴾٦فكان ْت هبا ًء ُّمنبثًّا

(همچون) غباری پراگنده شوند.

اجا ثلاث ًة
﴿ ﴾٧وكُن ُت ْم اَ ْزو ً

و شما به سه دسته تقسيم شوید.

اب ا ْلم ْيمن ِة
اب ا ْلم ْيمن ِة ما اَ ْصح ُ
﴿ ﴾٨فاَ ْصح ُ

یاران (دست) راست ،و چه (خوبى هستند) یاران دست راست!

اب ا ْلمشْ اَم ِة
اب ا ْلمشْ اَم ِة ما اَ ْصح ُ
﴿ ﴾٩واَ ْصح ُ

یاران (دست) چپ ،و چه (بدی هستند) یاران دست چپ!

السابِقُون
السابِقُون َّ
﴿ ﴾١٠و َّ
و پيشى گيران پيشگام.

﴿ ﴾١١اُولَٰئِك ا ْل ُمق َّربُون
هم ایشانند مقرب.

﴿ ﴾١٢فِي جنَّ ِ
ات النَّ ِعي ِم

در بهشت های (سرشار از) نعمتها.

﴿ ﴾١٣ثُلَّ ٌة ِّمن ا ْلاَ َّو لِين
گروهى از پيشينيان.

﴿ ﴾١٤وقلِي ٌل ِّمن ا ْلا ِخرِين
و اندكى از پسينيان {.}۱

{ }۱از كسانى كه بعد از ایشان آمدند ؛

﴿ ﴾١٥عل َٰى ُس ُر ٍر َّم ْو ُضون ٍة

بر تختهای دارای زره های سخت بافت (قرار دارند).

﴿ُّ ﴾١٦متَّ ِكئِين عل ْيها ُمتقابِلِين

بر آن (تخت) ها روبروی یکدیگر تکيه زده اند.

وف عل ْي ِه ْم ِو ْلدا ٌن ُّمخلَّدُون
﴿ ﴾١٧ي ُط ُ

بر ایشان بچه های هميشه نوجوان گشت و گذار ميکنند.

﴿ ﴾١٨بِاَكْو ٍ
س ِّمن َّم ِعينٍ
اب واَبارِيق وكاْ ٍ

با قدحها ،صراحى ها و جام های (شراب) زالل.

﴿َّ ﴾١٩لا يُص َّد ُعون ع ْنها ولا يُن ِزفُون

از (نوشانوشى) آن (شراب) سردرد نميشوند ،و نه (هم) مست (و بيهوش) ميشوند.

﴿ ﴾٢٠وفا ِكه ٍة ِّم َّما يتخ َّي ُرون

و ميوه هایى كه انتخاب مى نمایند.

﴿ ﴾٢١ول ْح ِم ط ْي ٍر ِّم َّما يشْ ت ُهون

و گوشت پرنده از هر نوعى كه بخواهند.

ين
﴿ ﴾٢٢و ُحو ٌر ِع ٌ

و زنان سيمين بدن گشاده چشمى.

﴿ ﴾٢٣كاَ ْمث ِال اللُّ ْؤلُ ِؤ ا ْلم ْك ُن ِ
ون

همانند مروارید غالف شده در صدف.

﴿ ﴾٢٤جزا ًء بِما كانُوا ي ْعملُون

(و این) پاداشى است بر اعماليکه (در دنيا) انجام ميدادند.

﴿ ﴾٢٥لا ي ْسم ُعون فِيها ل ْغ ًوا ولا تاْثِي ًما

در آنجا نه سخن بيهوده مى شنوند ،و نه سخنان گناه آلودی.

﴿ ﴾٢٦اِلَّا قِي ًلا سلا ًما سلا ًما
مگر گفتنِ « سالم! سالم! » را.

اب ا ْلي ِمينِ
اب ا ْلي ِمينِ ما اَ ْصح ُ
﴿ ﴾٢٧واَ ْصح ُ

و یاران دست راست ،چه (خوبى هستند) یاران دست راست!

﴿ ﴾٢٨فِي ِس ْد ٍر َّمخْ ُضو ٍد

در ميان درختان سدرِ بى خار (بسر ميبرند).

نضو ٍد
﴿ ﴾٢٩وط ْل ٍح َّم ُ

و طلح { }۱انبوه (دارای شاخه های بر یکدیگر انباشته).
{ }۱درخت سایه دار ؛

﴿ ﴾٣٠و ِظ ٍّل َّم ْمدُو ٍد

و سایه های گسترده.

﴿ ﴾٣١وما ٍء َّم ْس ُك ٍ
وب
و آبشارها.

﴿ ﴾٣٢وفا ِكه ٍة كثِير ٍة
و ميوه های فراوان.

﴿َّ ﴾٣٣لا م ْق ُطوع ٍة ولا م ْم ُنوع ٍة

كه نه خالصى دارد و نه (هم) ممنوع قرار داده شده است.

ش َّم ْرفُوع ٍة
﴿ ﴾٣٤وفُ ُر ٍ

و تخت های برافراشته شده.

﴿ ﴾٣٥اِنَّا اَنشاْنا ُه َّن اِنشا ًء

بيگمان ما (این) زنها را آفرینش نوی بخشيدیم.

﴿ ﴾٣٦فجع ْلنا ُه َّن اَ ْبكا ًرا

پس ایشان را (دایماً) باكره گردانيدیم.

﴿ُ ﴾٣٧ع ُر ًبا اَتْرا ًبا

دوستدار شوهران همسن و سال خویش.

﴿ ﴾٣٨لِّاَ ْصح ِ
اب ا ْلي ِمينِ
برای یاران دست راست.

﴿ ﴾٣٩ثُلَّ ٌة ِّمن ا ْلاَ َّو لِين
گروهى از پيشينيان.

﴿ ﴾٤٠وثُلَّ ٌة ِّمن ا ْلا ِخرِين

و گروهى از پسينيان {.}۱

{ }۱كسانيکه بعد از ایشان آمدند ؛

اب الشِّ م ِال
اب الشِّ م ِال ما اَ ْصح ُ
﴿ ﴾٤١واَ ْصح ُ

یاران دست چپ ،چه (بدی هستند) یاران دست چپ!

﴿ ﴾٤٢فِي س ُمو ٍم وح ِمي ٍم

در تندبادی از آتش و آب جوشان.

﴿ ﴾٤٣و ِظ ٍّل ِّمن ي ْح ُمو ٍم

و در سایۀ دود سياه (غليظ) قرار دارند.

﴿َّ ﴾٤٤لا بارِ ٍد ولا كرِي ٍم

كه نه سرد است و نه (هم) مکرمت اندود.

﴿ ﴾٤٥اِنَّ ُه ْم كانُوا ق ْبل َٰذلِك ُم ْترفِين

بيگمان ایشان پيش ازین عياش و خوشگذران بودند.

﴿ ﴾٤٦وكانُوا ُي ِص ُّرون على ا ْل ِح ِ
نث ا ْلع ِظي ِم
و بر گناه بزرگ اصرار مى ورزیدند.

﴿ ﴾٤٧وكانُوا ي ُقولُون اَُِذا ِم ْتنا و ُكنَّا تُرا ًبا و ِعظا ًما اَاِنَّا لم ْب ُعوثُون

و ميگفتند « :هنگاميکه بميریم و خاک شویم و (مشتى) استخوان ،آیا واقعاً (بار دیگر) برانگيخته ميشویم؟ »

﴿ ﴾٤٨اَواباؤُنا ا ْلا َ َّولُون
یا نياكان پيشين ما؟

﴿ ﴾٤٩قُ ْل ا ِ َّن ا ْلاَ َّو لِين وا ْلا ِخرِين

بگو « :بيگمان اولين و آخرین (همه)» ...

﴿ ﴾٥٠لم ْج ُمو ُعون اِل َٰى ِميق ِ
ات ي ْو ٍم َّم ْعلُو ٍم
جمع كرده ميشوند ،به ميعاد روز معينى.

الضالُّون ا ْل ُمك ِّذبُون
﴿ ﴾٥١ثُ َّم اِنَّ ُك ْم اَيُّها َّ
سپس شما ،ای گمراهانِ تکذیب كننده.

﴿ ﴾٥٢لا ِكلُون ِمن شج ٍر ِّمن زقُّو ٍم
حتماً از درختى از زقوم ميخورید.

﴿ ﴾٥٣فمالِ ُئون ِم ْنها ا ْل ُب ُطون
و شکمها را از آن پر ميکنيد.

﴿ ﴾٥٤فشارِبُون عل ْي ِه ِمن ا ْلح ِمي ِم

و سپس بر آن از آب جوشان مينوشيد.

﴿ ﴾٥٥فشارِبُون شُ ْرب ا ْل ِهي ِم

پس چنان مينوشيد بگونۀ نوشيدن شتران تشنگى زده.

﴿َٰ ﴾٥٦هذا نُ ُزلُ ُه ْم ي ْوم الدِّينِ

اینست ضيافت شان در روز قيامت.

﴿ ﴾٥٧ن ْح ُن خل ْقنا ُك ْم فل ْولا تُص ِّدقُون

ما شما را آفریدیم ،پس چرا (این حقيقت را) تصدیق نمى كنيد؟

﴿ ﴾٥٨اَفراَ ْي ُتم َّما تُ ْمنُون

آیا پس به این (آبى) كه آنرا (در رحم) واریز ميکنيد نمى بينيد؟

﴿ ﴾٥٩اَاَن ُت ْم تخْ لُقُون ُه اَ ْم ن ْح ُن ا ْلخالِقُون

آیا شما آنرا مى آفرینيد ،یا ما آفرینندۀ (آن) هستيم؟

﴿ ﴾٦٠ن ْح ُن ق َّد ْرنا ب ْين ُك ُم ا ْلم ْوت وما ن ْح ُن بِم ْس ُبوقِين

ما مرگ را در ميان شما مقدر كرده ایم .هرگز پس نمى مانيم (یعنى كسى بر ما پيشى نميگيرد).

﴿ ﴾٦١عل َٰى اَن نُّبدِّل اَ ْمثال ُك ْم ونُ ِ
نشئ ُك ْم فِي ما لا ت ْعل ُمون

بر اینکه امثال شما را تبدیل كنيم ،و شما را به حالتى پدید آوریم كه نميدانيد.

﴿ ﴾٦٢ولق ْد علِ ْم ُت ُم ال َّنشْ اَة ا ْلاُول َٰى فل ْولا تذ َّك ُرون

و یقيناً آفرینش اول را دانستيد ،پس چرا (آنرا) به یاد نمى آورید؟

﴿ ﴾٦٣اَفراَ ْي ُتم َّما ت ْح ُرثُون

پس آیا دیدید چيزی را كه مى كارید؟

﴿ ﴾٦٤اَاَن ُت ْم ت ْزر ُعون ُه اَ ْم ن ْح ُن ال َّزارِ ُعون

آیا شما آنرا مى رویانيد یا ما رویانندهایم؟

﴿ ﴾٦٥ل ْو نشاءُ لجع ْلنا ُه ُحطا ًما فظ ْل ُت ْم تف َّك ُهون

اگر بخواهيم آنرا به گياه درهم كوبيدهای مبدل ميسازیم ،به گونه ایکه به حيرت افتيد.

﴿ ﴾٦٦اِنَّا ل ُمغْر ُمون

(و بگویيد « ):یقيناً زیانمند شده ایم» .

﴿ ﴾٦٧ب ْل ن ْح ُن م ْح ُرو ُمون

« (و) بلکه ما (از ثمرۀ زحمت خود) بى بهره شده ایم» .

﴿ ﴾٦٨اَفراَ ْي ُت ُم ا ْلماء الَّ ِذي تشْ ربُون

آیا به آبى كه مينوشيد اندیشيده اید؟

﴿ ﴾٦٩اَاَن ُت ْم اَنز ْل ُت ُمو ُه ِمن ا ْل ُم ْز ِن اَ ْم ن ْح ُن ا ْل ُمن ِزلُون

آیا شما آنرا از ابر (به شکل بارندگى) نازل كرده اید یا ما نازل كننده ایم؟

اجا فل ْولا تشْ ُك ُرون
﴿ ﴾٧٠ل ْو نشا ُء جع ْلنا ُه اُج ً

اگر بخواهيم آنرا شور مى گردانيم .پس چرا شکر نمى گزارید؟

﴿ ﴾٧١اَفراَ ْي ُت ُم النَّار الَّتِي تُو ُرون

آیا (دربارۀ) آتشى كه مى افروزید ،فکر كرده اید؟

﴿ ﴾٧٢اَاَن ُت ْم اَنشاْتُ ْم شجرتها اَ ْم ن ْح ُن ا ْل ُم ِ
نش ُئون
آیا شما درخت آن را آفریده اید یا ما آفریننده ایم؟

﴿ ﴾٧٣ن ْح ُن جع ْلناها ت ْذ ِكر ًة ومتا ًعا لِّ ْل ُم ْقوِين

ما آنرا پندی و بهرهمندیى برا مسافران گردانيده ایم.

﴿ ﴾٧٤فس ِّب ْح بِ ْاس ِم ربِّك ا ْلع ِظي ِم

پس نام پروردگار بزرگ خود را به پاكى یاد كن.

﴿ ﴾٧٥فلا اُ ْق ِس ُم بِمواقِ ِع النُّ ُجو ِم

و عالوتاً سوگند یاد ميکنم به منازل ستارگان.

﴿ ﴾٧٦و اِنَّ ُه لقس ٌم لَّ ْو ت ْعل ُمون ع ِظي ٌم

و این سوگندی است واقعاً بزرگ ،اگر بدانيد.

﴿ ﴾٧٧اِنَّ ُه ل ُق ْرا ٌن كرِي ٌم

این حقيقت ًا قرآنى است گرامى قدر.

اب َّم ْك ُن ٍ
﴿ ﴾٧٨فِي ِكت ٍ
ون

(نوشته شده) در كتابى محفوظ.

﴿َّ ﴾٧٩لا يم ُّس ُه اِلَّا ا ْل ُمط َّه ُرون

جز پاكان (كس دیگر) به آن دست نميزند.

﴿ ﴾٨٠تنزِي ٌل ِّمن َّر ِّب ا ْلعال ِمين

نازل شده است از طرف پروردگار جهانيان.

﴿ ﴾٨١اَفبِ َٰهذا ا ْلح ِد ِ
يث اَن ُتم ُّم ْد ِه ُنون

آیا به این سخن مداهنه ميکنيد (یعنى حقانيت قرآن را مى پوشانيد)؟

﴿ ﴾٨٢وت ْجعلُون رِ ْزق ُك ْم اَنَّ ُك ْم تُك ِّذبُون

و آیا بهرۀ خود را (از زندگى) ،تکذیبِ (قرآن) قرار ميدهيد؟

﴿ ﴾٨٣فل ْولا اِذا بلغ ِت ا ْل ُح ْلقُوم

پس چرا وقتيکه (جان) به گلو رسيد (مرگ را دفع كرده نميتوانيد)؟

﴿ ﴾٨٤واَن ُت ْم ِحينئِ ٍذ تن ُظ ُرون

در آن وقت شما (این حالت را) مى بينيد.

﴿ ﴾٨٥ون ْح ُن اَ ْقر ُب اِل ْي ِه ِمن ُك ْم ول َٰ ِكن لَّا تُ ْب ِص ُرون

و ما به او (كه در حالت نزع قرار دارد) نسبت به شما نزدیکتریم ،ولى شما نمى بينيد.

﴿ ﴾٨٦فل ْولا اِن كُن ُت ْم غ ْير م ِدينِين

پس اگر (به زعم شما) به مقابل اعمال خویش مجازات نمى شوید.

﴿ ﴾٨٧ت ْر ِج ُعونها اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين

چرا روح را باز نمى گردانيد؟ اگر راستگوی هستيد.

﴿ ﴾٨٨فاَ َّما اِن كان ِمن ا ْل ُمق َّر بِين

پس اگر او از مقربان (درگاه خدا) باشد.

﴿ ﴾٨٩فر ْو ٌح ور ْيحا ٌن وجنَّ ُت ن ِعي ٍم

(برایش) آرامى ،خوشى و بهشت پرنعمت (ارزانى شده) است.

﴿ ﴾٩٠واَ َّما اِن كان ِم ْن اَ ْصح ِ
اب ا ْلي ِمينِ
و اگر از یاران دست راست باشد.

﴿ ﴾٩١فسلا ٌم لَّك ِم ْن اَ ْصح ِ
اب ا ْلي ِمينِ
پس بر تو از یاران دست راست سالم باد.

الضالِّين
﴿ ﴾٩٢واَ َّما اِن كان ِمن ا ْل ُمك ِّذبِين َّ
و اما اگر از تکذیب كنندگان گمراه باشد.

﴿ ﴾٩٣ف ُن ُز ٌل ِّم ْن ح ِمي ٍم

پس (سرنوشت او) مهمانى است از آب جوشان.

﴿ ﴾٩٤وت ْصلِي ُة ج ِحي ٍم

و كباب شدن به آتش دوزخ.

﴿ ﴾٩٥ا ِ َّن َٰهذا ل ُهو ح ُّق ا ْلي ِقينِ

بيگمان این سخن حق است و یقينى.

﴿ ﴾٩٦فس ِّب ْح بِ ْاس ِم ربِّك ا ْلع ِظي ِم

پس نام پروردگار بزرگ خود را به پاكى یاد كن.
==================================================================

(  ) ۵۷سوره الحدید:
این سوره مدنى و دارای ( )۲۹آیه است و حدید به معنى آهن ميباشد .این سوره از سببى حدید ناميده شد
كه در آیه  ۲۵آن به منافع حدید (آهن) و اهميتى كه این عنصر در مدنيت و عمران دارد توجه داده شده
است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

السماو ِ
ض ۛ و ُهو ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١س َّبح لِلَّ ِه ما فِي َّ

هر آنچه در آسمانها و زمين است خدا را به پاكى یاد ميکند ،و او صاحب قدرت منيع (و) باحکمت است.

السماو ِ
يت ۛ و ُهو عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر
ات وا ْلاَ ْر ِ
ض ۛ ُي ْحيِي و ُي ِم ُ
﴿ ﴾٢ل ُه ُم ْل ُك َّ
پادشاهى آسمانها و زمين از آنِ اوست ،زنده ميگرداند و ميميراند ،و او بر هر چيز تواناست.

﴿ُ ﴾٣هو ا ْلا َ َّولُ وا ْلا ِخ ُر والظَّا ِه ُر وا ْلب ِاط ُن ۛ و ُهو بِ ُك ِّل ش ْي ٍء علِي ٌم
هم او است اول و آخر ،و ظاهر و باطن ،و او به هر چيز داناست.

السماو ِ
ش ۛ ي ْعل ُم ما يلِ ُج فِي
ات وا ْلاَ ْرض فِي ِس َّت ِة اَيَّا ٍم ثُ َّم ْاستوىَٰ على ا ْلع ْر ِ
﴿ُ ﴾٤هو الَّ ِذي خلق َّ
السما ِء وما ي ْع ُر ُج فِيها ۛ و ُهو مع ُك ْم َا ْين ما كُن ُت ْم ۛ واللَّ ُه
ا ْلا َ ْر ِ
ض وما يخْ ُر ُج ِم ْنها وما ينزِلُ ِمن َّ
بِما ت ْعملُون ب ِصي ٌر

هم اوست كه آسمانها و زمين را در شش روز آفرید ،سپس بر عرش مستولى شد .او آنچه را در زمين فرو مى

رود ،و آنچه را از آن خارج ميشود ،و آنچه را از آسمان نازل ميشود ،و آنچه را در آن باال ميرود( ،به تمام و كمال)
ميداند .و او با شماست هر جایيکه باشيد ،و خداوند به آنچه ميکنيد بيناست.

السماو ِ
ض ۛ و اِلى اللَّ ِه تُ ْرج ُع ا ْلاُ ُمو ُر
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٥لَّ ُه ُم ْل ُك َّ

پادشاهى آسمانها و زمين از آنِ اوست ،و (همه) امور به خدا باز ميگردد.

﴿ ﴾٦يُولِ ُج اللَّ ْيل فِي النَّهارِ ويُولِ ُج النَّهار فِي اللَّ ْي ِل ۛ و ُهو علِي ٌم بِذ ِ
الصدُورِ
ات ُّ

شب را در روز داخل ميکند ،و روز را در شب داخل ميکند ،و او به آنچه در سينه هاست دانا ميباشد.

﴿ ﴾٧ا ِم ُنوا بِاللَّ ِه ور ُسولِ ِه واَن ِف ُقوا ِم َّما جعل ُكم ُّم ْستخْ ل ِفين فِي ِه ۛ فالَّ ِذين ام ُنوا ِمن ُك ْم واَنف ُقوا ل ُه ْم اَ ْج ٌر
كبِي ٌر
به خداوند و به پيامبر او ایمان آرید ،و از آن (مال و دارایى) كه شما را در (مالکيت) آن خليفه (خود) گردانيده
است( ،در راه خدا) خرج كنيد .پس كسانى از شما كه ایمان آوردند و (در راه خدا) خرج كردند ،برای شما مزد
بزرگى است.

﴿ ﴾٨وما ل ُك ْم لا تُ ْؤ ِم ُنون بِاللَّ ِه ۛ وال َّر ُسولُ ي ْد ُعو ُك ْم لِ ُت ْؤ ِم ُنوا بِربِّ ُك ْم وق ْد اَخذ ِميثاق ُك ْم اِن كُن ُتم
ُّم ْؤ ِمنِين

و شما را چه شده است كه به خدا ایمان نمى آورید؟ (چرا در راه خدا خرج نميکنيد؟) در حاليکه پيامبر شما را

دعوت ميکند كه به پروردگار خویش ایمان آرید ،و (باز) واقعاً از شما پيمان محکمى گرفته است ،اگر ایمان
دارید.

ات لِّ ُيخْ رِج ُكم ِّمن ال ُّظلُم ِ
ات ب ِّين ٍ
﴿ُ ﴾٩هو الَّ ِذي ُين ِّزلُ عل َٰى ع ْب ِد ِه اي ٍ
ات اِلى النُّورِ ۛ و ا ِ َّن اللَّه بِ ُك ْم
وف َّر ِحي ٌم
لرءُ ٌ
او ذاتى است كه برای بندۀ خود آیات واضح را ميفرستد ،تا شما را از تاریکيها به سوی روشنایى بيرون آرد ،و

بيگمان خداوند به شما بسيار رؤوف (و) مهربان است.

السماو ِ
﴿ ﴾١٠وما ل ُك ْم اَلَّا تُن ِف ُقوا فِي سبِي ِل اللَّ ِه و لِلَّ ِه ِمير ُ
ض ۛ لا ي ْستوِي ِمن ُكم َّم ْن
ات وا ْلاَ ْر ِ
اث َّ
َانفق ِمن ق ْب ِل ا ْلف ْت ِح وقاتل ۛ ُاولَٰئِك اَ ْعظ ُم درج ًة ِّمن الَّ ِذين َانف ُقوا ِمن ب ْع ُد وقات ُلوا ۛ و ُك ًّلا وعد
اللَّ ُه ا ْل ُح ْسن َٰى ۛ واللَّ ُه بِما ت ْعملُون خبِي ٌر

و شما را چه شده است كه در راه خداوند خرج نمى كنيد؟ حاالنکه ميراث آسمانها و زمين از آنِ خداست.
كسانى از شما كه پيش از فتح (مکه) خرج كردند و پيکار نمودند ،مساوی نيستند( ،بلکه) ایشان از كسانيکه بعد

(از فتح مکه) خرج كردند و جنگ نمودند بلندمرتبهتر اند .و خداوند برای هر دو (گروه) وعدۀ نيکویى داده است،
و خداوند به آنچه انجام ميدهيد آگاه است.

ِض اللَّه ق ْر ًضا حس ًنا ف ُيض ِاعف ُه ل ُه ول ُه اَ ْج ٌر كرِي ٌم
﴿َّ ﴾١١من ذا الَّ ِذي ُي ْقر ُ

كيست آنکه به خداوند قرض بدهد ،قرضى نيکو؟ پس خداوند آنرا چند برابر برای او اضافه ميکند ،و (عالوتاً) برای

او پاداش پرارزشى است.

﴿ ﴾١٢ي ْوم ترى ا ْل ُم ْؤ ِمنِين وا ْل ُم ْؤ ِمن ِ
ات
ات ي ْسع َٰى نُو ُر ُهم ب ْين اَ ْي ِدي ِه ْم و بِاَ ْيمانِ ِهم ُبشْ را ُك ُم ا ْلي ْوم ج َّن ٌ
ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر خال ِ ِدين فِيها ۛ َٰذلِك ُهو ا ْلف ْو ُز ا ْلع ِظي ُم

(یاد كن) روزی (را) كه مردان مسلمان و زنان مسلمان را مى بينى كه نورشان در جلوشان و اطراف شان مى
شتابد( ،و برای شان گفته ميشود « ):مژده باد بر شما ،امروز نصيب شما باغهایى است كه زیر (درختان) آنها
جویبارها جریان دارد ،و در آن جاودانه بسر ميبرید » .و این است همان پيروزی بزرگ.

ات لِلَّ ِذين امنُوا ان ُظ ُرونا ن ْقتبِ ْس ِمن نُّورِ ُك ْم قِيل ا ْر ِج ُعوا وراء ُك ْم
﴿ ﴾١٣ي ْوم يقُولُ ا ْل ُمنافِ ُقون وا ْل ُمنافِق ُ
اب
فا ْلت ِم ُسوا نُو ًرا ف ُضرِب ب ْين ُهم بِ ُسورٍ لَّ ُه ب ٌ
اب ب ِاط ُن ُه فِي ِه ال َّر ْحم ُة وظا ِه ُر ُه ِمن قِبلِ ِه ا ْلعذ ُ
روزیکه مردان منافق و زنان منافق به مسلمانان ميگویند « :ما را بگذارید تا از نور شما روشنایى بگيریم( » .بر

ایشان) گفته ميشود « :به پشت سر خود باز گردید ،و آنگاه روشنایى بجویيد » .پس در ميان شان دیواری گزارده
ميشود كه دروازه ای دارد ،در درون آن (سراسر) رحمت است ،و بيرون آن در عقبش عذاب.

﴿ ﴾١٤يُنا ُدون ُه ْم اَل ْم ن ُكن َّمع ُك ْم ۛ قالُوا بل َٰى ول َٰ ِكنَّ ُك ْم فتن ُت ْم اَنفُس ُك ْم وتربَّ ْص ُت ْم وا ْرت ْب ُت ْم وغ َّر ْت ُك ُم
ا ْلاَمانِ ُّي حتَّ َٰى جاء َا ْم ُر اللَّ ِه وغ َّركُم بِاللَّ ِه ا ْلغ ُرو ُر
آنها به مسلمانان صدا مى كنند « :آیا ما با شما نبودیم؟ » (مسلمانان) ميگویند « :بلى ،مگر شما خود را به

هالكت افگندید ،و در انتظار (تباهى ما) بودید ،و (در وعدۀ خداوند) شک داشتيد .شما را آرزوهای غلط اغواء
كرد ،تا آنکه حکم خداوند فرا رسيد ،و (شيطان) فریبکار شما را در مورد (لطف و رحمت) خداوند فریب داد» .

﴿ ﴾١٥فا ْلي ْوم لا يُ ْؤخ ُذ ِمن ُك ْم فِ ْدي ٌة ولا ِمن الَّ ِذين كف ُروا ۛ ماْوا ُك ُم ال َّنا ُر ۛ ِهي م ْولا ُك ْم ۛ و بِ ْئس
ا ْلم ِصي ُر

پس امروز نه از شما فدیه ای قبول ميشود ،و نه هم از كافران .جای (همۀ) شما آتش است ،همين (آتش) رفيق

(شایستۀ حال شماست) ،و چه بد جایى است!

﴿ ﴾١٦اَل ْم ياْ ِن لِلَّ ِذين ام ُنوا اَن تخْ شع قُلُو ُب ُه ْم ل ِ ِذ ْك ِر اللَّ ِه وما نزل ِمن ا ْلح ِّق ولا ي ُكونُوا كالَّ ِذين اُوتُوا
ا ْل ِكتاب ِمن ق ْب ُل فطال عل ْي ِه ُم ا ْلاَم ُد فقس ْت قُلُو ُب ُه ْم ۛ وكثِي ٌر ِّم ْن ُه ْم ف ِاسقُون
آیا برای مؤمنان وقت آن نرسيده است كه دلهای شان به ذكر خدا و آنچه از حق نازل شده نرم شود؟ و مانند

كسانى نباشند كه پيش ازین برای شان كتاب داده شده بود؟ ولى چون زمان طوالنى بر آنها سپری شد ،دلهای
شان سخت شد ،و بسياری از ایشان بدكاره اند.

﴿ ﴾١٧ا ْعل ُموا اَ َّن اللَّه ُي ْحيِي ا ْلاَ ْرض ب ْعد م ْو تِها ۛ ق ْد ب َّينَّا ل ُك ُم ا ْلاي ِ
ات لعلَّ ُك ْم ت ْع ِق ُلون

بدانيد كه خداوند زمين را بعد از مردن آن ،زنده ميگرداند .بيگمان آیات (خود) را به شما بيان نمودیم تا باشد كه

بيندیشيد.

﴿ ﴾١٨ا ِ َّن ا ْل ُم َّصدِّقِين وا ْل ُم َّصدِّق ِ
ات واَ ْقر ُضوا اللَّه ق ْر ًضا حس ًنا ُيضاع ُف ل ُه ْم ول ُه ْم اَ ْج ٌر كرِي ٌم

بيگمان برای مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده ،و كسانى كه خداوند را قرض حسنه ميدهند ،برای شان

چند برابر (مزدشان) داده ميشود ،و (عالوتاً) برای شان پاداش گراميى است.

الصدِّيقُون ۛ والشُّ هدا ُء ِعند ربِّ ِه ْم ل ُه ْم اَ ْج ُر ُه ْم
﴿ ﴾١٩والَّ ِذين ام ُنوا بِاللَّ ِه و ُر ُسلِ ِه اُولَٰئِك ُه ُم ِّ
َٰ
اب ا ْلج ِحي ِم
ونُو ُر ُه ْم ۛوالَّ ِذين كف ُروا وك َّذبُوا بِاياتِنا اُولئِك اَ ْصح ُ

و آنانيکه به خداوند و پيامبران او ایمان آوردند ،هم ایشان نزد پروردگارشان صدیقان و شهداء اند .ایشان راست
پاداش (اعمال) شان و روشنایى (ایمان) شان ،و كسانيکه كافر شدند و آیات ما را تکذیب كردند ،آنها اهل دوزخ
اند.

اخ ٌر ب ْين ُك ْم وتكاثُ ٌر فِي ا ْلاَ ْمو ِال
﴿ ﴾٢٠ا ْعل ُموا اَنَّما ا ْلحيا ُة ال ُّدنْيا ل ِع ٌب ول ْه ٌو وزِين ٌة وتف ُ
يج فترا ُه ُم ْصف ًّرا ثُ َّم ي ُكو ُن ُحطا ًما ۛ وفِي
وا ْلا َ ْولا ِد ۛ كمث ِل غ ْي ٍث اَ ْعجب ا ْل ُكفَّار نباتُ ُه ثُ َّم ي ِه ُ
اب ش ِدي ٌد وم ْغ ِفر ٌة ِّمن اللَّ ِه ور ِْضوا ٌن ۛ وما ا ْلحيا ُة ال ُّدنْيا اِلَّا متا ُع ا ْل ُغ ُرورِ
ا ْلا ِخر ِة عذ ٌ

بدانيد كه زندگى دنيا جز بازی و سرگرمى و تجمل پرستى و خودستایى در ميان شما و افزون طلبى در اموال و
اوالد چيزی نيست ،همانند بارانيکه (سبزۀ) نبات آن زراعت پيشگان را به خوشى عجيبى فرو مى برد و سپس

خشک ميشود( ،بگونه ای كه) آنرا زرد شده ميبينى ،و باز به كاهى تبدیل ميشود .و در آخرت (برای كافران)
عذابى شدید است ،و (برای مؤمنان) آمرزشى از جانب خدا و رضامندی است ،و زندگى دنيا جز متاع فریب چيزی
نيست.

ض اُ ِعد َّْت لِلَّ ِذين امنُوا بِاللَّ ِه
السما ِء وا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٢١سابِ ُقوا اِل َٰى م ْغ ِفر ٍة ِّمن َّربِّ ُك ْم وجنَّ ٍة ع ْر ُضها كع ْر ِ
ض َّ
و ُر ُسلِ ِه ۛ َٰذلِك ف ْض ُل اللَّ ِه يُ ْؤ تِي ِه من يشاءُ ۛ واللَّ ُه ذُو ا ْلف ْض ِل ا ْلع ِظي ِم
در راه رسيدن به آمرزش پروردگار خویش و بهشتى كه پهنای آن مانند پهنای آسمان و زمين است مسابقه
كنيد( ،بهشتى كه) برای كسانى آماده شده است كه به خدا و پيامبران او ایمان آورده اند .این است فضل
خداوند ،به هر كسى كه بخواهد آنرا اعطاء ميکند ،و خداوند صاحب فضل بزرگ است.

ض ولا فِي اَنف ُِس ُك ْم اِلَّا فِي ِكت ٍ
اب ِّمن ق ْب ِل اَن نَّ ْبراَها ۛ ا ِ َّن
﴿ ﴾٢٢ما اَصاب ِمن ُّم ِصيب ٍة فِي ا ْلا َ ْر ِ
َٰذلِك على اللَّ ِه ي ِسي ٌر
هيچ مصيبتى در زمين و در وجود شما رخ نميدهد ،مگر اینکه پيش از آنکه آنرا بيافرینيم ،در كتابى (به ثبت

رسيده) است .بيگمان این كار برای خدا آسان است.

﴿ ﴾٢٣لِّك ْيلا تاْس ْوا عل َٰى ما فات ُك ْم ولا ت ْفر ُحوا بِما اتا ُك ْم ۛ واللَّ ُه لا يُ ِح ُّب ُك َّل ُمخْ ت ٍال ف ُخو ٍر

برای اینکه بر آنچه از دست ميدهيد اندوهگين نشوید ،و به آنچه به شما عطاء كرده است (برای تکبر ورزیدن)

خوشحال نشوید ،و خداوند هيچ متکبر خودستایى را دوست نميدارد.

﴿ ﴾٢٤الَّ ِذين ي ْبخلُون وياْ ُم ُرون النَّاس بِا ْل ُبخْ ِل ۛ ومن يتو َّل فاِ َّن اللَّه ُهو ا ْلغنِ ُّي ا ْلح ِمي ُد

آنانيکه بخل ميورزند و مردم را به بخل دستور ميدهند ،و هركه (از راه خدا) رو بگرداند ،پس بيگمان خداوند هم
او است بى نياز (و) ستوده.

﴿ ﴾٢٥لق ْد اَ ْرس ْلنا ُر ُسلنا بِا ْلبيِّن ِ
اس بِا ْل ِق ْس ِط ۛ واَنز ْلنا
ات واَنز ْلنا مع ُه ُم ا ْل ِكتاب وا ْل ِميزان لِيقُوم النَّ ُ
ْ
نص ُر ُه و ُر ُسل ُه بِا ْلغ ْي ِب ۛ ا ِ َّن اللَّه قو ٌِّي عزِي ٌز
س ش ِدي ٌد ومنافِ ُع لِلنَّا ِ
س و لِي ْعلم اللَّ ُه من ي ُ
ا ْلح ِديد فِي ِه با ٌ
واقعاً پيامبران خود را با نشانه های واضح فرستادیم ،و با ایشان كتاب و ميزان را نازل كردیم ،تا مردم به تأمين

عدالت بپردازند .و آهن را نازل كردیم كه در آن قوت شدیدی است ،و منافعى برای مردم .تا خداوند معلوم كند
چه كسى او و پيامبران او را در غيب یاری مى كند .حقا كه خداوند توانا (و) صاحب قدرت منيع است.

وحا و ا ِ ْبرا ِهيم وجع ْلنا فِي ُذ ِّريَّتِ ِهما ال ُّن ُب َّوة وا ْل ِكتاب ۛ ف ِم ْن ُهم ُّم ْهت ٍد ۛ وكثِي ٌر
﴿ ﴾٢٦ولق ْد اَ ْرس ْلنا نُ ً
ِّم ْن ُه ْم ف ِاسقُون

بيگمان نوح و ابراهيم را فرستادیم ،و در دودمان ایشان نبوت و وحى را قرار دادیم .پس بعضى از ایشان رهياب
شده اند ،و بسياری از ایشان بدكاره اند.

﴿ ﴾٢٧ثُ َّم ق َّف ْينا عل َٰى اثارِ ِهم بِ ُر ُسلِنا وق َّف ْينا بِ ِعيسى ا ْبنِ م ْريم وات ْينا ُه ا ْل ِا ِ
نجيل وجع ْلنا فِي قُلُ ِ
وب الَّ ِذين
اتَّب ُعو ُه راْف ًة ور ْحم ًة ور ْهبانِ َّي ًة ا ْبتد ُعوها ما كت ْبناها عل ْي ِه ْم ا ِ َّلا ا ْبتِغاء ر ِْضو ِان اللَّ ِه فما رع ْوها ح َّق
رِعايتِها ۛ فات ْينا الَّ ِذين امنُوا ِم ْن ُه ْم اَ ْجر ُه ْم ۛ وكثِي ٌر ِّم ْن ُه ْم ف ِاسقُون

سپس به تعقيب ایشان پيامبران خود را فرستادیم .و بعداً عيسى پسر مریم را فرستادیم ،و به او انجيل را دادیم ،و
در قلب پيروان او شفقت و رحمت نهادیم ،و رهبانيتى كه خود آنرا اختراع كرده بودند ما آنرا بر ایشان فرض
نگردانيده بودیم ،مگر طلب خوشنودی خدا را .ولى ایشان ،آنطوریکه رعایت آن ایجاب ميکرد ،آنرا رعایت نکردند.
با این هم ،ما به كسانى از ایشان كه ایمان آوردند پاداش شانرا دادیم ،و بسياری از ایشان بدكاره اند.

﴿ ﴾٢٨يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اتَّ ُقوا اللَّه وا ِم ُنوا بِر ُسولِ ِه يُ ْؤ ت ِ ُك ْم ِك ْفل ْينِ ِمن َّر ْحمتِ ِه وي ْجعل لَّ ُك ْم نُو ًرا
ت ْمشُ ون بِ ِه وي ْغ ِف ْر ل ُك ْم ۛ واللَّ ُه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

ای مؤمنان ،از خدا بترسيد و به پيامبر او ایمان بياورید ،تا خدا به شما دوبرابر از رحمت خود را عطاء كند ،و به

شما نوری قرار دهد كه با آن (به راه مستقيم) بروید ،و شما را بيامرزد ،و خداوند بخشاینده (و) مهربان است.

﴿ ﴾٢٩لِّئ َّلا ي ْعلم اَ ْه ُل ا ْل ِكت ِ
اب اَ َّلا ي ْق ِد ُرون عل َٰى ش ْي ٍء ِّمن ف ْض ِل اللَّ ِه ۛ واَ َّن ا ْلف ْضل بِي ِد اللَّ ِه ُي ْؤ تِي ِه
من يشاءُ ۛ واللَّ ُه ذُو ا ْلف ْض ِل ا ْلع ِظي ِم

تا اهل كتاب بدانند كه قدرتى بر (تخصيص) فضل خدا (برای خود) ندارند ،و بيگمان فضل (كامالً) به ید خداست،
به هركه بخواهد آنرا ميدهد ،و خدا صاحب فضل بزرگ است.

============================================================

============================================================
(  ) ۵۸سوره المجادله:
سمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَ ْوجِهَا) آغاز
این سوره مدنى و دارای ( )۲۲است و از سببى كه با آیه (قَدْ َ
یافته است به این نام مسما شده است .مجادله به معنى گفتگو كردن است (در این سوره موضوع گفتگوی
زنى با پيامبر در مورد شوهرش بيان شده است ).

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١ق ْد س ِمع اللَّ ُه ق ْول الَّتِي تُجا ِدلُك فِي ز ْو ِجها وتشْ ت ِكي اِلى اللَّ ِه واللَّ ُه ي ْسم ُع تحا ُوركُما ۛ ا ِ َّن
اللَّه س ِمي ٌع ب ِصي ٌر
بيگمان خداوند گفتۀ زنى را ،كه در مورد شوهر خود با تو بحث ميکرد و به خداوند شکوه مينمود ،شنيد ،و

خداوند گفتگوی هر دوی شما را ميشنيد ،بيگمان خداوند شنوا (و) بيناست.

﴿ ﴾٢الَّ ِذين ُيظا ِه ُرون ِمن ُكم ِّمن نِّساُِ ِهم َّما ُه َّن اُ َّمهات ِ ِه ْم ۛ ا ِ ْن اُ َّمهاتُ ُه ْم اِلَّا ال َّلاُِي
ول ْدن ُه ْم ۛ و اِنَّ ُه ْم لي ُقولُون ُمنك ًرا ِّمن ا ْلق ْو ِل و ُزو ًرا ۛ و ا ِ َّن اللَّه لع ُف ٌّو غفُو ٌر

آنانى از شما كه با زنان خویش ظهار ميکنند (یعنى زن خود را مادر خویش ميخوانند) (در واقع) ایشان مادران

شان نيستند ،مادران ایشان نيستند مگر زنانيکه ایشانرا زایيده اند .و بيگمان ایشان سخنى ناشایسته و دروغ
ميگویند ،و حقا كه خداوند بخشایشگر (و) آمرزگار است.

﴿ ﴾٣والَّ ِذين يُظا ِه ُرون ِمن نِّساُِ ِه ْم ثُ َّم ي ُعو ُدون لِما قالُوا فت ْحرِي ُر رقب ٍة ِّمن ق ْب ِل اَن يتم َّاسا ۛ َٰذلِ ُك ْم
تُوع ُظون بِ ِه ۛ واللَّ ُه بِما ت ْعم ُلون خ ِبي ٌر

كسانيکه زنان شانرا ظهار ميکنند ،و سپس از آنچه گفته اند بر ميگردند ،مکلف اند پيش از آنکه باهم همبستر
شوند برده ای را آزاد سازند( ،با) این حکم (كفاره) به شما اندرز داده مى شود ،و خداوند به آنچه انجام مى دهيد
آگاه است.

﴿ ﴾٤فمن لَّ ْم ي ِج ْد ف ِصيا ُم ش ْهر ْينِ ُمتتابِع ْينِ ِمن ق ْب ِل اَن يتم َّاسا ۛ فمن لَّ ْم ي ْست ِط ْع فاِ ْطعا ُم ِستِّين
َٰ
اب اَلِي ٌم
ِم ْس ِكي ًنا ۛ ذلِك لِتُ ْؤ ِمنُوا بِاللَّ ِه ور ُسولِ ِه ۛ و تِ ْلك ُحدُو ُد اللَّ ِه ۛ و لِ ْلكافِرِين عذ ٌ
پس كسيکه (برده ای را) نيافت ،قبل از تماس (زن و شوهر) با یکدیگر الزم است دو ماه مسلسل روزه بگيرد،

كسيکه (روزۀ مسلسل هم) نتواند ،بر وی الزم است تا شصت مسکين را طعام بدهد ،این (حکم) برای آنست تا به
خداوند و پيامبر او ایمان آورید ،و این حدود خداست ،و برای منکران عذاب دردناكى است.

﴿ ﴾٥ا ِ َّن الَّ ِذين يُحا ُّدون اللَّه ور ُسول ُه ُكبِتُوا كما ُكبِت الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم ۛ وق ْد اَنز ْلنا اي ٍ
ات
ب ِّين ٍ
ين
اب ُّم ِه ٌ
ات ۛو لِ ْلكافِرِين عذ ٌ

بيگمان آنانيکه با خدا و پيامبر او دشمنى ميکنند ،ذليل كرده ميشوند ،طوریکه پيشنيان شان ذليل كرده شده
بودند ،حقا كه ما آیات روشن را نازل كردیم ،و برای كافران عذاب ذلت باری است.

﴿ ﴾٦ي ْوم ي ْبعثُ ُه ُم اللَّ ُه ج ِمي ًعا ف ُين ِّب ُئ ُهم بِما ع ِملُوا ۛ اَ ْحصا ُه اللَّ ُه ون ُسو ُه ۛ واللَّ ُه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء
ش ِهي ٌد

روزیکه خداوند همۀ ایشانرا بر مى انگيزد ،پس ایشانرا از اعمالى كه انجام داده بودند آگاه ميسازد ،خداوند شمار
آن را گرفته است ،و ایشان آنرا فراموش كرده اند ،و خدا بر همه چيز گواه است.

السماو ِ
ض ۛ ما ي ُكو ُن ِمن ن َّْجوىَٰ ثلاث ٍة ا ِ َّلا ُهو
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٧اَل ْم تر اَ َّن اللَّه ي ْعل ُم ما فِي َّ
رابِ ُع ُه ْم ولا خ ْمس ٍة ا ِ َّلا ُهو سا ِد ُس ُه ْم ولا اَ ْدن َٰى ِمن َٰذلِك ولا اَكْثر ا ِ َّلا ُهو مع ُه ْم اَ ْين ما كانُوا ۛ ثُ َّم
ُين ِّب ُئ ُهم بِما ع ِملُوا ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ۛ ا ِ َّن اللَّه بِ ُك ِّل ش ْي ٍء ع ِلي ٌم
آیا ندیدی كه خداوند آنچه را در آسمانها و در زمين است ميداند؟ هيچ رازی ميان سه نفر نيست مگر اینکه او

چهارم ایشان است ،و نه (در ميان) پنج كس مگر اینکه او ششم ایشان است ،و نه كمتر از آن و نه بيشتر مگر
(اینکه) او همراه شان است ،در هر جایيکه باشند .سپس در روز قيامت ایشان را به آنچه كرده اند آگاه ميسازد.
حقا كه خداوند به هر چيز داناست.

﴿ ﴾٨اَل ْم تر اِلى الَّ ِذين نُ ُهوا عنِ ال َّن ْجوىَٰ ثُ َّم ي ُعو ُدون لِما نُ ُهوا ع ْن ُه ويتناج ْون بِا ْل ِا ْث ِم وا ْل ُعدْو ِان
وم ْع ِصي ِت ال َّر ُس ِ
ول و اِذا جا ُءوك ح َّي ْوك بِما ل ْم ُيح ِّيك بِ ِه اللَّ ُه وي ُقولُون فِي اَنف ُِس ِه ْم ل ْولا ُيع ِّذ ُبنا اللَّ ُه
بِما نقُو ُل ۛ ح ْس ُب ُه ْم جهنَّ ُم ي ْصل ْونها ۛ فبِ ْئس ا ْلم ِصي ُر

آیا ندیدی كسانى را كه از سرگوشى با هم منع شده بودند؟ سپس به كاری كه از آن منع شده بودند باز متوسل
ميشوند ،و با یکدیگر به گناه و تعدی و نافرمانى پيامبر سرگوشى ميکنند .و چون نزد تو مى آیند ،ترا تهنيتى
ميگویند ،كه خدا ترا به آن تهنيت نه گفته است ،و با خود ميگویند « :چرا خداوند ما را به آنچه ميگویيم عذاب
نميکند؟ » برای ایشان دوزخ بسنده است ،كه به آن داخل ميشوند ،پس چه بد جایگاهى است (دوزخ).

﴿ ﴾٩يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اِذا تناج ْي ُت ْم فلا تتناج ْوا بِا ْل ِا ْث ِم وا ْل ُعدْو ِان وم ْع ِصي ِت ال َّر ُس ِ
ول وتناج ْوا بِا ْلبِ ِّر
والتَّ ْقوىَٰ ۛ واتَّ ُقوا اللَّه الَّ ِذي اِل ْي ِه تُ ْحش ُرون

ای مؤمنان ،چون با هم سرگوشى ميکنيد ،به گناه و تعدی و نافرمانى پيامبر سرگوشى نکنيد( ،بلکه) به نيکى و

پرهيزگاری با هم سرگوشى كنيد .و از خداوندیکه به حضور او حشر ميشوید بترسيد.

﴿ ﴾١٠اِنَّما النَّ ْجوىَٰ ِمن الشَّ ْيط ِان لِي ْح ُزن الَّ ِذين امنُوا ول ْيس بِضا ِّر ِه ْم ش ْي ًئا ا ِ َّلا بِ ِا ْذ ِن اللَّ ِه ۛ وعلى اللَّ ِه
ف ْليتو َّك ِل ا ْل ُم ْؤ ِم ُنون
حقا كه سرگوشى از شيطان است ،تا مسلمانان را اندوهگين سازد ،حاالنکه به ایشان هيچ ضرری عاید كرده نمى
تواند ،مگر به اجازۀ خدا .پس باید مؤمنان تنها بر خداوند توكل نمایند.

س فا ْفس ُحوا ي ْفس ِح اللَّ ُه ل ُك ْم ۛ و اِذا
﴿ ﴾١١يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اِذا قِيل ل ُك ْم تف َّس ُحوا فِي ا ْلمجالِ ِ
قِيل انشُ ُزوا فانشُ ُزوا ي ْرف ِع اللَّ ُه الَّ ِذين امنُوا ِمن ُك ْم والَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ات ۛ واللَّ ُه بِما ت ْعملُون
خبِي ٌر

ای مسلمانان ،چون به شما گفته شود كه در مجالس جا باز كنيد ،پس جا باز كنيد ،تا خدا برای شما گشایش

دهد .و چون گفته ميشود برخيزید ،پس برخيزید ،خداوند درجات كسانى از شما را كه ایمان آورده اند ،و آنانيرا
كه علم داده شده اند باال ميبرد ،و خدا به آنچه ميکنيد آگاه است.

﴿ ﴾١٢يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اِذا ناج ْي ُت ُم ال َّر ُسول فق ِّد ُموا ب ْين يد ْي ن ْجوا ُك ْم صدق ًة ۛ َٰذلِك خ ْي ٌر لَّ ُك ْم
واَ ْطه ُر ۛ ف ِان لَّ ْم ت ِج ُدوا فاِ َّن اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

ای مؤمنان ،وقتيکه مى خواهيد با پيامبر به مشوره بپردازید ،پيش از مشورۀ خویش خيراتى بدهيد ،این كار به

شما بهتر و پاكيزه تر است .اما اگر (توان خيرات را) نداشتيد ،پس خداوند آمرزند (و) مهربان است.

﴿ ﴾١٣اَاَشْ ف ْق ُت ْم اَن تُق ِّد ُموا ب ْين يد ْي ن ْجوا ُك ْم صدق ٍ
ات ۛ ف ِا ْذ ل ْم ت ْفعلُوا وتاب اللَّ ُه عل ْي ُك ْم فاَقِي ُموا
الصلاة واتُوا ال َّزكاة واَ ِطي ُعوا اللَّه ور ُسول ُه ۛ واللَّ ُه خبِي ٌر بِما ت ْعملُون
َّ
آیا (از فقر) ترسيدید كه پيش از مشورۀ خویش (با پيامبر) صدقه بپردازید؟ اما حاال كه (این كار را) نکردید ،و

خداوند از (فروگذاشت) شما درگذشت ،پس نماز را با كمال و تمام برپا دارید و زكات بدهيد ،خداوند و پيامبر او
را فرمان ببرید ،و خداوند به آنچه ميکنيد باخبر است.

﴿ ﴾١٤اَل ْم تر اِلى الَّ ِذين تولَّ ْوا ق ْو ًما غ ِضب اللَّ ُه عل ْي ِهم َّما ُهم ِّمن ُك ْم ولا ِم ْن ُه ْم وي ْحلِفُون على
ا ْلك ِذ ِب و ُه ْم ي ْعل ُمون

آیا ندیدی كسانى را كه با قومى دوستى كردند كه خداوند بر ایشان خشم كرده است؟ ایشان نه از تو و نه از

آنهایند ،و به دروغ سوگند ميخورند در حاليکه خودشان ميدانند.

﴿ ﴾١٥اَع َّد اللَّ ُه ل ُه ْم عذا ًبا ش ِديدًا ۛ اِنَّ ُه ْم ساء ما كانُوا ي ْعملُون

خداوند برای ایشان عذاب شدیدی آماده ساخته است ،زیرا آنچه ایشان انجام ميدهند واقع ًا (برای شان) بد است.

ين
اب ُّم ِه ٌ
﴿ ﴾١٦اتَّخ ُذوا اَ ْيمان ُه ْم ُج َّن ًة فص ُّدوا عن سبِي ِل اللَّ ِه فل ُه ْم عذ ٌ

سوگندهای شانرا سپری (به روی اعمال بد شان) قرار دادند ،و بدینگونه (مردم را) از راه خدا باز داشتند ،و

بنابرآن برای ایشان مجازاتى است رسواكننده.

َٰ
اب النَّارِ ۛ ُه ْم فِيها
﴿ ﴾١٧لَّن تُ ْغنِي ع ْن ُه ْم اَ ْموالُ ُه ْم ولا اَ ْولا ُد ُهم ِّمن اللَّ ِه ش ْي ًئا ۛ اُولئِك اَ ْصح ُ
خالِدُون

هرگز مالها و فرزندان شان هيچ (عذاب) خدا را از ایشان دفع نميکند .ایشان اهل آتش اند ،در آنجا هميشه بسر

ميبرند.

﴿ ﴾١٨ي ْوم ي ْبعثُ ُه ُم اللَّ ُه ج ِمي ًعا في ْحلِفُون ل ُه كما ي ْحلِفُون ل ُك ْم ۛ وي ْحس ُبون اَنَّ ُه ْم عل َٰى ش ْي ٍء ۛ اَلا
اِنَّ ُه ْم ُه ُم ا ْلكا ِذبُون
روزیکه خدا همۀ ایشانرا بر مى انگيزد ،آنگاه به او سوگند مى خورند چنانکه (حاال) به شما سوگند ميخورند ،و

چنين مى پندارند كه بر چيزی هستند (یعنى كار خوبى انجام داده اند)( ،ولى) بدانيد كه آنها واقعاً دروغگویند.

﴿ْ ﴾١٩است ْحوذ عل ْي ِه ُم الشَّ ْيطا ُن فاَنسا ُه ْم ِذكْر اللَّ ِه ۛ اُولَٰئِك ِح ْز ُب الشَّ ْيط ِان ۛ اَلا ا ِ َّن ِح ْزب
الشَّ ْيط ِان ُه ُم ا ْلخ ِاس ُرون

شيطان بر ایشان غلبه كرده است ،و ذكر خداوند را فراموش شان گردانيده است .ایشان حزب شيطان اند ،بدانيد
كه حزب شيطان ،همانها اند زیانکار.

﴿ ﴾٢٠ا ِ َّن الَّ ِذين ُيحا ُّدون اللَّه ور ُسول ُه اُولَٰئِك فِي ا ْلاَذلِّين

واقعاً آنانيکه با خداوند و پيامبر او ستيزه ميکنند ،هم ایشانند در (جملۀ) ذليل ترین (آفریده ها).

﴿ ﴾٢١كتب اللَّ ُه لاَ ْغلِب َّن اَنا و ُر ُسلِي ۛ ا ِ َّن اللَّه قو ٌِّي عزِي ٌز

خداوند مقرر داشته است كه « به یقين من و پيامبرانم پيروز ميشویم » .حقا كه خداوند توانا (و) صاحب قدرت
مينع است.

﴿َّ ﴾٢٢لا ت ِج ُد ق ْو ًما ُي ْؤ ِم ُنون بِاللَّ ِه وا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر ُيوا ُّدون م ْن حا َّد اللَّه ور ُسول ُه ول ْو كانُوا اباء ُه ْم اَ ْو
وح
اَ ْبناء ُه ْم اَ ْو اِخْ وان ُه ْم اَ ْو ع ِشيرت ُه ْم ۛ اُولَٰئِك كتب فِي قُلُو بِ ِه ُم ا ْل ِايمان واَيَّد ُهم بِ ُر ٍ
ِّم ْن ُه ۛ ويُد ِْخلُ ُه ْم جنَّ ٍ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر خال ِ ِدين فِيها ۛ ر ِضي اللَّ ُه ع ْن ُه ْم ور ُضوا
ع ْن ُه ۛ اُولَٰئِك ِح ْز ُب اللَّ ِه ۛ اَلا ا ِ َّن ِح ْزب اللَّ ِه ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُحون

(چنين) مردمى را نمى یابى كه (از یکسو) به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشند ،و (از سوی دیگر) با كسانيکه

به خداوند و پيامبرش سرِ ستيز دارند دوستى كنند .اگرچه (این ستيزه كاران) پدران شان یا فرزندان شان یا
برادران شان یا خویشاوندان شان باشند .اینهایند كه خداوند در دلهای شان ایمان را جایگزین ساخته ،و ایشانرا را
با روحى از نزد خودش تقویت بخشيده است ،و آنها را به باغهایى داخل ميکند كه در زیر (درختان) آنها جویبارها
جریان دارد؛ در آن جاودانه بسر ميبرند .خداوند از ایشان خوشنود شده و آنها (نيز) از خدا خوشنود اند .ایشان
حزب خدا اند ،بدانيد كه مسلماً حزب خدا ،هم ایشانند رستگار.
==================================================================

(  ) ۵۹سوره الحشر:
این سوره مدنى و دارای ( )۲۴آیه است و از سببى كه با آیه (هُوَ الَّذِي َأخْرَجَ الَّذِینَ كَفَرُوا ِمنْ َأ ْهلِ اْلکِتَابِ مِن
دِیَا ِرهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ) شروع مى شود به این نام یاد گردیده است .حشر به معنى جمع كردن  ،راندن ( موضوع
راندن یهودیان بنى النضير از حوالى مدینه در این سوره آمده است).

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

السماو ِ
ض ۛ و ُهو ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١س َّبح لِلَّ ِه ما فِي َّ

خدای را ،همه چيزهایيکه در آسمانها اند و در زمين ،به پاكى یاد ميکنند .اوست صاحب قدرت منيع (و) صاحب

حکمت.

﴿ُ ﴾٢هو الَّ ِذي اَخْ رج الَّ ِذين كف ُروا ِم ْن اَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
اب ِمن ِديارِ ِه ْم لِاَ َّو ِل ا ْلحشْ ِر ۛ ما ظنن ُت ْم اَن
يخْ ُر ُجوا ۛوظ ُّنوا اَنَّ ُهم َّمانِع ُت ُه ْم ُح ُصونُ ُهم ِّمن اللَّ ِه فاَتا ُه ُم اللَّ ُه ِم ْن ح ْي ُث ل ْم ي ْحت ِس ُبوا ۛ وقذف فِي
قُلُو بِ ِه ُم ال ُّر ْعب ۛ يُخْ ِربُون بُ ُيوت ُهم بِاَ ْي ِدي ِه ْم واَ ْي ِدي ا ْل ُم ْؤ ِمنِين فا ْعتبِ ُروا يا اُولِي ا ْلا َ ْبصارِ

اوست كه كافران اهل كتاب را برای نخستينِ حشر (یعنى اجتماع) از خانه های شان بيرون آورد .گمان نمى
كردید كه برآیند ،و (ایشان نيز) گمان برده بودند كه حصارهای شان آنها را از (عذاب) خداوند نگه ميدارد .اما
(عذاب) خداوند از جایيکه توقع نمى بردند به ایشان آمد ،و در دلهای شان دهشت افگند( ،به حدی كه) خانه
های شانرا با دستهای خودشان و با دستهای مسلمانان خراب ميکردند .پس ای اهل بصيرت پند بگيرید.

اب النَّارِ
﴿ ﴾٣ول ْولا اَن كتب اللَّ ُه عل ْي ِه ُم ا ْلجلاء لع َّذب ُه ْم فِي ال ُّدنْيا ۛ ول ُه ْم فِي ا ْلا ِخر ِة عذ ُ

و اگر چنان نبود كه خداوند بر ایشان جالی وطن را مقرر كرده بود ،ایشان را یقيناً در (همين) جهان مجازات

ميکرد ،و در آخرت برای شان (یقيناً) عذاب آتش است.

﴿َٰ ﴾٤ذلِك بِاَنَّ ُه ْم شاقُّوا اللَّه ور ُسول ُه ۛ ومن ُيشاقِّ اللَّه ف ِا َّن اللَّه ش ِدي ُد ا ْل ِعق ِ
اب

این (مجازات) به سببى است كه ایشان با خدا و پيامبر او مخالفت كردند ،و هركه با خدا مخالفت كند ،بيگمان

خداوند سخت مجازات كننده است.

﴿ ﴾٥ما قط ْع ُتم ِّمن لِّين ٍة اَ ْو تر ْك ُت ُموها قاُِم ًة عل َٰى اُ ُصولِها فبِ ِا ْذ ِن اللَّ ِه و لِ ُيخْ زِي ا ْلف ِاس ِقين

(ای مسلمانان )،آنچه از درخت نازک (خرما) را پى كردید ،یا آن را ایستاده به حال خودِ آن گذاشتيد ،بر اساس

اجازۀ خداوند بود ،و (برای این بود) تا فاسقان را رسوا كند.

﴿ ﴾٦وما اَفاء اللَّ ُه عل َٰى ر ُسولِ ِه ِم ْن ُه ْم فما اَ ْوج ْف ُت ْم عل ْي ِه ِم ْن خ ْيلٍ ولا رِك ٍ
اب ول َٰ ِك َّن اللَّه ُيسلِّ ُط ُر ُسل ُه
عل َٰى من يشاءُ ۛ واللَّ ُه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر
چيزی را كه خداوند از ایشان (یعنى بنى نضير) برای پيامبر خود (به غنيمت) باز داد ،برای دستيابى به آن نه

اسپى را تاختيد و نه اشتری را ،مگر خداوند پيامبران خود را بر هركه بخواهد مسلط ميگرداند ،و خداوند بر همه
چيز تواناست.

﴿َّ ﴾٧ما اَفاء اللَّ ُه عل َٰى ر ُسول ِ ِه ِم ْن اَ ْه ِل ا ْلقُرىَٰ فلِلَّ ِه و لِل َّر ُس ِ
ول و لِ ِذي ا ْل ُق ْرب َٰى وا ْليتام َٰى وا ْلمسا ِكينِ
السبِي ِل ك ْي لا ي ُكون ُدول ًة ب ْين ا ْلاَ ْغنِيا ِء ِمن ُك ْم ۛ وما اتا ُك ُم ال َّر ُسولُ ف ُخ ُذو ُه وما نها ُك ْم ع ْن ُه
وا ْبنِ َّ
فانت ُهوا ۛواتَّ ُقوا اللَّه ۛ ا ِ َّن اللَّه ش ِدي ُد ا ْل ِعق ِ
اب

آنچه را خداوند از اهالى قریه ها به پيامبر خود (به غنيمت) باز داد ،از آنِ خدا و پيامبر ،خویشاوندان ،و یتيمان ،و
مسکينان و مسافران است ،تا (این سرمایه) در ميان ثروتمندان شما دست به دست نشود .آنچه را پيامبر برای
شما ميدهد بگيرید ،و از آنچه شما را منع ميکند منصرف شوید .و از خدا بترسيد ،بيگمان خداوند سخت مجازات

كننده است.

﴿ ﴾٨لِ ْلفُقرا ِء ا ْل ُمه ِ
اجرِين الَّ ِذين اُخْ ِر ُجوا ِمن ِديارِ ِه ْم واَ ْموالِ ِه ْم ي ْبتغُون ف ْض ًلا ِّمن اللَّ ِه ور ِْضوا ًنا
الصا ِدقُون
نص ُرون اللَّه ور ُسول ُه ۛ اُولَٰئِك ُه ُم َّ
وي ُ

(این اموال) برای فقيران مهاجرینى است ،كه از خانه ها و دارایى شان بيرون كرده شدند( ،در حاليکه) فضل و
رضای خدا را مى طلبند ،و خدا و پيامبر او را یاری ميدهند ،هم ایشانند راستگو.

﴿ ﴾٩والَّ ِذين تب َّوءُوا الدَّار وا ْل ِايمان ِمن ق ْبلِ ِه ْم يُ ِح ُّبون م ْن هاجر اِل ْي ِه ْم ولا ي ِجدُون فِي ُصدُورِ ِه ْم
حاج ًة ِّم َّما اُوتُوا و ُي ْؤ ثِ ُرون عل َٰى اَنف ُِس ِه ْم ول ْو كان بِ ِه ْم خصاص ٌة ۛ ومن يُوق شُ َّح ن ْف ِس ِه فاُولَٰئِك
ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُحون

و (نيز برای انصار )،آنانيکه پيش از این (مهاجران) این سرزمينِ (دارالهجرة) و ایمان را برگزیدند (یعنى پيش از

مهاجران در مدینه جایگزین شده ،و به پيام پيامبر ایمان آوردند) .و هركه را بسوی شان هجرت كند دوست
ميدارند ،و به چيزی كه به ایشان (یعنى به مهاجران) داده شده دلتنگى احساس نميکنند ،و باوجود نيازمندیيکه
دارند ،آنها را بر خود ترجيح ميدهند ،و كسانيکه از حرص نفس خویش نجات یافته باشند ،هم ایشانند رستگار.

﴿ ﴾١٠والَّ ِذين جاءُوا ِمن ب ْع ِد ِه ْم ي ُقولُون ربَّنا ا ْغ ِف ْر لنا ول ِ ِاخْ وانِنا الَّ ِذين سبقُونا بِا ْل ِايم ِان ولا ت ْجع ْل
وف َّر ِحي ٌم
فِي قُلُو بِنا ِغ ًّلا لِّلَّ ِذين امنُوا ربَّنا اِنَّك رءُ ٌ

و (برای) كسانى (نيز) كه بعد از ایشان آمدند ميگویند « :پروردگارا ،ما را و برادران ما ،آنهایى را كه در ایمان بر
ما پيشدستى كردند ،بيامرز و در دلهای ما نسبت به كسانيکه ایمان آوردند كينه ای را راه مده! پروردگارا ،واقعاً تو
رؤوف (و) مهربان هستى» .

﴿ ﴾١١اَل ْم تر اِلى الَّ ِذين ناف ُقوا ي ُقولُون ل ِ ِاخْ وانِ ِه ُم الَّ ِذين كف ُروا ِم ْن اَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
اب لئِ ْن اُخْ ر ِْج ُت ْم
نصرنَّ ُك ْم واللَّ ُه يشْ ه ُد اِنَّ ُه ْم لكا ِذبُون
لنخْ ُرج َّن مع ُك ْم ولا نُ ِطي ُع فِي ُك ْم َاحدًا َابدًا و اِن قُو تِ ْلتُ ْم لن ُ

آیا منافقان را ندیدی كه به برادران خویش از كافران اهل كتاب ميگویند « :قسم است هر گاه بيرون رانده شوید،
ما نيز با شما بيرون ميشویم ،و در معامله با شما هيچ كسى را هرگز فرمان نخواهيم برد ،و اگر با شما جنگى
صورت گيرد ،حتماً شما را كمک خواهيم كرد » .و خداوند گواهى ميدهد كه ایشان واقعاً دروغگو اند.

نص ُرون ُه ْم ولئِن نَّص ُرو ُه ْم ل ُيولُّ َّن ا ْلاَ ْدبار ثُ َّم لا
﴿ ﴾١٢لئِ ْن اُخْ ِر ُجوا لا يخْ ُر ُجون مع ُه ْم ولئِن قُو تِلُوا لا ي ُ
يُنص ُرون

به یقين اگر بيرون كرده شوند ،با ایشان بيرون نمى روند ،اگر با ایشان جنگ شود ،هرگز كمک شان نميکنند ،و
اگر ایشان را كمک هم بکنند ،حتماً پشت (به كارزار) كرده و باز هرگز دادرسى نميشوند.

﴿ ﴾١٣لاَن ُت ْم اَش ُّد ر ْهب ًة فِي ُصدُورِ ِهم ِّمن اللَّ ِه ۛ َٰذلِك بِاَنَّ ُه ْم ق ْو ٌم َّلا ي ْفق ُهون

بيگمان ترس شما در دلهای ایشان قویتر از ترس خداست ،این از سببى است كه ایشان قومى اند نافهم.

﴿ ﴾١٤لا ُيقاتِلُون ُك ْم ج ِمي ًعا ا ِ َّلا فِي قُ ًرى ُّمح َّصن ٍة اَ ْو ِمن ورا ِء ُج ُدرٍ ۛ باْ ُس ُهم ب ْين ُه ْم
ش ِدي ٌد ۛ ت ْحس ُب ُه ْم ج ِمي ًعا وقُلُوبُ ُه ْم شتَّ َٰى ۛ َٰذلِك بِاَنَّ ُه ْم ق ْو ٌم لَّا ي ْع ِقلُون

(هرگز) با شما یکجایى جنگ كرده نميتوانند ،جز از داخل آبادی های مستحکم یا از پشت دیوارها .جنگ شان
در ميان خودشان شدید است( ،ظاهراً) ایشانرا یکپارچه و همدست مى پنداری ،اما دلهای شان پراگنده است ،و
این بخاطری است كه ایشان مردمى بيخرد اند.

اب اَلِي ٌم
﴿ ﴾١٥كمث ِل الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم قرِي ًبا ۛ ذاقُوا وبال اَ ْم ِر ِه ْم ول ُه ْم عذ ٌ

مانند كسانى كه كمى پيش از ایشان بودند( .عاقبت) بدكار خود را چشيدند ،و برای ایشان (در آخرت) عذاب

دردناكى است.

اف اللَّه ر َّب
﴿ ﴾١٦كمث ِل الشَّ ْيط ِان ا ِ ْذ قال لِ ْل ِانس ِان ا ْك ُف ْر فل َّما كفر قال اِنِّي برِيءٌ ِّمنك اِنِّي اَخ ُ
ا ْلعال ِمين
درست مانند شيطان ،هنگاميکه به انسان گفت « كافر شو » ،چون كافر شد گفت « :بيگمان من از تو بيزارم ،من
از خدای پروردگار جهانيان ميترسم» .

﴿ ﴾١٧فكان عاقِبت ُهما اَنَّ ُهما فِي ال َّنارِ خالِد ْينِ فِيها ۛ و َٰذلِك جزا ُء الظَّالِ ِمين

پس انجام كار آنها چنين شد كه هر دو برای هميشه در آتش (دوزخ) بسر برند .و این است جزای ستمگاران.

س َّما قدَّم ْت لِغ ٍد ۛ واتَّ ُقوا اللَّه ۛ ا ِ َّن اللَّه خبِي ٌر بِما
﴿ ﴾١٨يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اتَّ ُقوا اللَّه و ْلتن ُظ ْر ن ْف ٌ
ت ْعملُون

ای مؤمنان ،از خدا بترسيد ،و باید هر كسى بنگرد كه برای فردا چه فرستاده است .از خدا بترسيد ،حقا كه

خداوند به آنچه ميکنيد آگاه است.

﴿ ﴾١٩ولا ت ُكونُوا كالَّ ِذين ن ُسوا اللَّه فاَنسا ُه ْم اَنفُس ُه ْم ۛ اُولَٰئِك ُه ُم ا ْلف ِاسقُون

و مانند كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند ،و خدا نيز ایشان را به خودفراموشى گرفتار كرد ،هم ایشانند

بدكاره.

اب ا ْلجنَّ ِة ُه ُم ا ْلفاُِ ُزون
اب ا ْلجنَّ ِة ۛ اَ ْصح ُ
اب النَّارِ واَ ْصح ُ
﴿ ﴾٢٠لا ي ْستوِي اَ ْصح ُ
اهل دوزخ و اهل بهشت هرگز (با هم) مساوی نيستند ،اهل بهشت هم ایشانند رستگار.

﴿ ﴾٢١ل ْو اَنز ْلنا َٰهذا ا ْل ُق ْران عل َٰى جب ٍل لَّراَ ْيت ُه خ ِاش ًعا ُّمتص ِّد ًعا ِّم ْن خشْ ي ِة اللَّ ِه ۛ و تِ ْلك ا ْلاَ ْمثالُ
س لعلَّ ُه ْم يتف َّك ُرون
ن ْض ِربُها لِلنَّا ِ

اگر این قرآن را بر كوهى نازل ميکردیم ،بيگمان آنرا از ترس خدا در تضرع و پاره پاره شده مى دیدی .و این
مثالها را برای مردم ميزنيم ،تا باشد كه بيندیشند.

﴿ُ ﴾٢٢هو اللَّ ُه الَّ ِذي لا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو ۛ عالِ ُم ا ْلغ ْي ِب والشَّ هاد ِة ۛ ُهو ال َّر ْح َٰم ُن ال َّر ِحي ُم
اوست خداوندیکه جز او معبودی نيست ،دانای نهان و آشکار ،و اوست بخشاینده (و) مهربان.

َٰ
السلا ُم ا ْل ُم ْؤ ِم ُن ا ْل ُمه ْي ِم ُن ا ْلعزِي ُز ا ْلج َّبا ُر
ُّوس َّ
﴿ُ ﴾٢٣هو اللَّ ُه الَّ ِذي لا اِله ا ِ َّلا ُهو ا ْلملِ ُك ا ْل ُقد ُ
ا ْل ُمتك ِّب ُر ۛ ُس ْبحان اللَّ ِه ع َّما ُيشْ ِركُون

اوست خداوندیکه جز او معبود نيست؛ پادشاه ،نهایت پاک ،سالم (از هر عيب) ،امان دهنده ،نگهبان ،صاحب
قدرت منيع ،صاحب عزت (و) باشکوه ،در نهایت بزرگواری .منزه است از آنچه به او شریک مى آورند.

السماو ِ
ات
﴿ُ ﴾٢٤هو اللَّ ُه ا ْلخالِ ُق ا ْلبار ُِئ ا ْل ُمص ِّو ُر ۛ ل ُه ا ْلاَ ْسماءُ ا ْل ُح ْسن َٰى ۛ يُس ِّب ُح ل ُه ما فِي َّ
ض ۛو ُهو ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم
وا ْلاَ ْر ِ

او خدایيست آفریننده ،پدیدآورنده ،نگارندۀ اشکال (و رنگها) ،صاحب نيکوترین نامها (و صفات) .آنچه در آسمانها

و در زمين است ،او را به پاكى یاد ميکنند ،و هم اوست صاحب قدرت منيع (و) باحکمت.
==================================================================

(  ) ۶۰سوره الممتحنه:
این سوره مدنى و دارای ( )۱۳آیه است و ممتحنه به معنى كسى كه مورد آزمایش واقع شده ،آزمایش شده
ميباشد در این سوره موضوع ( زنانى كه مسلمان شده بودند و شوهران كافر خود را در مکه رها كرده و در
مدینه به پيامبر اسالم (صلى الله عليه وآله) پناهنده مى شدند در این سوره آمده است) كه در آیه ()۱۰
خواهد آمد.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا ت َّت ِخ ُذوا ع ُد ِّوي وع ُد َّو ُك ْم اَ ْو لِياء تُ ْلقُون اِل ْي ِهم بِا ْلمو َّد ِة وق ْد كف ُروا بِما
جاءكُم ِّمن ا ْلح ِّق يُخْ ِر ُجون ال َّر ُسول و اِيَّا ُك ْم ۛ اَن تُ ْؤ ِم ُنوا بِاللَّ ِه ربِّ ُك ْم اِن كُن ُت ْم خر ْج ُت ْم ِجها ًدا فِي

سبِيلِي وا ْبتِغاء م ْرضاتِي ۛ تُ ِس ُّرون اِل ْي ِهم بِا ْلمو َّد ِة واَنا اَ ْعل ُم بِما اَخْ ف ْي ُت ْم وما اَ ْعلن ُت ْم ۛ ومن ي ْفع ْل ُه
السبِي ِل
ِمن ُك ْم فق ْد ض َّل سواء َّ

ای مؤمنان ،اگر برای جهاد در راه من و بدست آوردن خوشنودی من بيرون شدید ،پس دشمنان من و دشمنان

خود را دوست (و حامى) نگيرید( ،به اینکه) به ایشان پيام دوستى بفرستيد .در حاليکه ایشان از آنچه از دین حق
به شما آمده است منکر اند ،و پيامبر و شما را به (سبب) آنکه به خداوند  -پروردگار خویش  -ایمان آوردید( ،از
خانه و كاشانۀ شما) بيرون كردند .در خفا به ایشان پيام دوستى مى فرستيد ،در حاليکه من به آنچه پنهان
ميدارید ،و به آنچه آشکار مى كنيد داناتر ام ،و هركه از شما این كار را بکند واقعاً راه راست را گم كرده است.

السو ِء وو ُّدوا ل ْو ت ْك ُف ُرون
﴿ ﴾٢اِن ي ْثقفُو ُك ْم ي ُكونُوا ل ُك ْم اَ ْعدا ًء وي ْب ُس ُطوا اِل ْي ُك ْم اَ ْي ِدي ُه ْم واَ ْل ِسنت ُهم بِ ُّ

اگر بر شما تسلط بيابند ،با شما دشمن خواهند بود ،و دست ها و زبان های شان را بر شما به بدی دراز ميکنند،

و آرزو دارند تا شما (نيز) كافر شوید.

﴿ ﴾٣لن تنفع ُك ْم اَ ْرحا ُم ُك ْم ولا اَ ْولا ُد ُك ْم ۛ ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ي ْف ِص ُل ب ْين ُك ْم ۛ واللَّ ُه بِما ت ْعملُون ب ِصي ٌر

خویشاوندان و اوالد شما ،هيچ یک ،برای شما در روز قيامت سودی رسانده نميتوانند ،خدا در ميان شما فيصله

ميکند ،و خدا به آنچه انجام مى دهيد بيناست.

﴿ ﴾٤ق ْد كان ْت ل ُك ْم اُ ْسو ٌة حسن ٌة فِي ا ِ ْبرا ِهيم والَّ ِذين مع ُه ا ِ ْذ قالُوا لِق ْو ِم ِه ْم اِنَّا بُرا ُء ِمن ُك ْم و ِم َّما
ت ْع ُبدُون ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه كف ْرنا بِ ُك ْم وبدا ب ْيننا وب ْين ُك ُم ا ْلعداو ُة وا ْلبغْضا ُء اَبدًا حتَّ َٰى تُ ْؤ ِمنُوا بِاللَّ ِه و ْحد ُه
ا ِ َّلا ق ْول ا ِ ْبرا ِهيم لِاَبِي ِه لاَ ْست ْغ ِفر َّن لك وما اَ ْملِ ُك لك ِمن اللَّ ِه ِمن ش ْي ٍء ۛ َّربَّنا عل ْيك تو َّك ْلنا
و اِل ْيك اَن ْبنا و اِل ْيك ا ْلم ِصي ُر
بيگمان در (روش) ابراهيم و همراهان او برای شما نمونۀ نيکویى است .آنگاه كه به قوم خود گفتند « :براستى ما
از شما و از هر آنچه بغير از خداوند مى پرستيد بيزاریم .ما منکر شما شدیم ،و ميان ما و شما خصومت و كينه
هميشگى ایجاد شده است ،تا آنکه به خدای یکتا ایمان بياورید » .جز این گفتۀ ابراهيم به پدرش « :من حتماً
برای تو طلب آمرزش خواهم كرد ،و برای (رساندن) نفع (به) تو از جانب خدا هيچ اختياری ندارم .پروردگارا ،ما
بر تو توكل كردیم ،و به تو رو آوردیم ،و بسوی تو است بازگشت» .

﴿ ﴾٥ربَّنا لا ت ْجع ْلنا فِ ْتن ًة لِّلَّ ِذين كف ُروا وا ْغ ِف ْر لنا ربَّنا ۛ اِنَّك اَنت ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم

پروردگارا ،ما را (وسيلۀ) آزمایش كافران مگردان ،حقا كه تو صاحب قدرت منيع (و) باحکمت هستى.

﴿ ﴾٦لق ْد كان ل ُك ْم فِي ِه ْم اُ ْسو ٌة حسن ٌة لِّمن كان ي ْر ُجو اللَّه وا ْلي ْوم ا ْلا ِخر ۛ ومن يتو َّل ف ِا َّن اللَّه ُهو
ا ْلغنِ ُّي ا ْلح ِمي ُد

بيگمان در ایشان (یعنى در روش ابراهيم و همراهان او) ،برای كسانى از شما كه به خداوند و روز آخرت
اميدوارند ،پيروی نيکویى است ،و هركه روی برتابد ،حقا كه خداوند هم او است بى نياز و ستوده.

﴿ ﴾٧عسى اللَّ ُه اَن ي ْجعل ب ْين ُك ْم وب ْين الَّ ِذين عاد ْي ُتم ِّم ْن ُهم َّمو َّد ًة ۛ واللَّ ُه ق ِدي ٌر ۛ واللَّ ُه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم
اميد است خداوند ميان شما و ميان كسانيکه با اوشان دشمنى مى ورزیدید دوستى ایجاد كند( .آری) خداوند

تواناست ،و خداوند آمرزگار (و) مهربان است.

﴿َّ ﴾٨لا ي ْنها ُك ُم اللَّ ُه عنِ الَّ ِذين ل ْم ُيقاتِلُو ُك ْم فِي الدِّينِ ول ْم ُيخْ ِر ُجوكُم ِّمن ِديارِ ُك ْم اَن تب ُّرو ُه ْم
وتُ ْق ِس ُطوا اِل ْي ِه ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه ُي ِح ُّب ا ْل ُم ْق ِس ِطين

خداوند شما را از كسانيکه با شما در (امر) دین مقاتله نکردند ،و شما را از سرزمين شما بيرون نکردند ،باز نداشته
است (از) اینکه به ایشان نيکى كنيد ،و در مورد (داد و دهش به) ایشان از عدالت كار بگيرید .خداوند واقعاً

عدالت پيشگان را دوست ميدارد.

﴿ ﴾٩اِنَّما ي ْنها ُك ُم اللَّ ُه عنِ الَّ ِذين قاتلُو ُك ْم فِي ال ِّدينِ واَخْ ر ُجوكُم ِّمن ِديارِ ُك ْم وظاه ُروا عل َٰى
اِخْ ر ِاج ُك ْم اَن تولَّ ْو ُه ْم ۛ ومن يتولَّ ُه ْم فاُولَٰئِك ُه ُم الظَّالِ ُمون

(ولى) خداوند شما را از (دوست) برگزیدن كسانى جداً منع ميکند ،كه در (مورد) دین با شما جنگ كردند ،و

شما را از خانه های شما بيرون راندند ،و همدیگر را در اخراج شما یاری نمودند ،و كسانيکه با آنها دوستى كنند،
هم ایشانند ستمگاران.

اجر ٍ
ات ُمه ِ
ات فا ْمت ِحنُو ُه َّن ۛ اللَّ ُه اَ ْعل ُم
﴿ ﴾١٠يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اِذا جاء ُك ُم ا ْل ُم ْؤ ِمن ُ
بِ ِايمانِ ِه َّن ۛ ف ِا ْن علِ ْم ُت ُمو ُه َّن ُم ْؤ ِمن ٍ
ات فلا ت ْر ِج ُعو ُه َّن اِلى ا ْل ُكفَّا ِر ۛ لا ُه َّن ِح ٌّل لَّ ُه ْم ولا ُه ْم ي ِحلُّون
ل ُه َّن ۛ واتُو ُهم َّما اَنف ُقوا ۛ ولا ُجناح عل ْي ُك ْم اَن ت ِ
نك ُحو ُه َّن اِذا ات ْي ُت ُمو ُه َّن اُ ُجور ُه َّن ۛ ولا تُ ْم ِس ُكوا
بِ ِعص ِم ا ْلكوافِ ِر و ْاساَلُوا ما اَنف ْق ُت ْم و ْلي ْساَلُوا ما اَنف ُقوا ۛ َٰذلِ ُك ْم ُح ْك ُم اللَّ ِه ۛ ي ْح ُك ُم ب ْين ُك ْم ۛ واللَّ ُه
علِي ٌم ح ِكي ٌم

ای مؤمنان ،چون زنان با ایمان نزد شما بحيث مهاجر بيایند ،ایشانرا بيازمایيد .خداوند به ایمان شان داناتر است.

هر گاه آنها را مؤمن یافتيد ،پس ایشان را به سوی كافران باز نگردانيد .نه ایشان برای كافران حالل اند ،و نه
كافران برای ایشان حالل اند .و برای شوهران شان آنچه را خرج كرده اند بپردازید .بر شما گناهى نيست كه با
ایشان ازدواج كنيد ،به شرطيکه مهر شانرا بپردازید ،و هرگز همسران كافر را (به همسری خود) نگه ندارید ،و
آنچه را كه خرج كرده اید طلب كنيد .و (كافران نيز ميتوانند) آنچه را خرج كرده اند طلب كنند .این حکم
خداوند است ،در ميان شما حکم ميکند ،و خداوند دانا (و) باحکمت است.

﴿ ﴾١١و اِن فات ُك ْم ش ْيءٌ ِّم ْن اَ ْزو ِاج ُك ْم اِلى ا ْل ُكفَّارِ فعاق ْب ُت ْم فاتُوا الَّ ِذين ذهب ْت اَ ْزوا ُج ُهم ِّم ْثل ما
اَنف ُقوا ۛ واتَّ ُقوا اللَّه الَّ ِذي اَن ُتم بِ ِه ُم ْؤ ِم ُنون

و اگر از نزد شما كسى از زنان شما بسوی كافران برود ،و نوبت شما برسد (یعنى در آخر كار پيروزی به شما تعلق

گيرد) ،پس برای آنانيکه زنان شان فرار كرده اند معادل آنچه (بحيث مهر) خرج كرده اند بدهيد ،و از خدایيکه به
او ایمان دارید بترسيد.

ات ُيبايِ ْعنك عل َٰى اَن لَّا ُيشْ ِركْن بِاللَّ ِه ش ْي ًئا ولا ي ْس ِر ْقن ولا
﴿ ﴾١٢يا اَيُّها ال َّنبِ ُّي اِذا جاءك ا ْل ُم ْؤ ِمن ُ
ي ْز نِين ولا ي ْق ُت ْلن اَ ْولاد ُه َّن ولا ياْتِين بِ ُب ْهت ٍان ي ْفترِين ُه ب ْين اَ ْي ِدي ِه َّن واَ ْر ُجلِ ِه َّن ولا ي ْع ِصينك فِي
م ْع ُر ٍ
وف ۛفبايِ ْع ُه َّن و ْاست ْغ ِف ْر ل ُه َّن اللَّه ۛ ا ِ َّن اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

ای پيامبر ،هنگاميکه زنان مؤمن نزد تو بيایند( ،و) با تو بيعت كنند ،بر اینکه چيزی را به خدا شریک نياورند ،و
دزدی نکنند ،و زنا نکنند ،و اوالد خود را نکشند ،و بهتانى را بين دستها و پاهای خود افتراء نکنند (یعنى كودكى
را كه از راه غير مشروع به فرزندی گرفته اند به شوهر خود منسوب نکنند) ،ترا در هيچ امر پسندیده ای نافرمانى
نکنند ،پس با آنها بيعت كن ،و از خداوند برای شان آمرزش بخواه ،حقا كه خداوند آمرزگار (و) مهربان است.

﴿ ﴾١٣يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا تتولَّ ْوا ق ْو ًما غ ِضب اللَّ ُه عل ْي ِه ْم ق ْد يئِ ُسوا ِمن ا ْلا ِخر ِة كما يئِس ا ْل ُكفَّا ُر
ِم ْن اَ ْصح ِ
اب ا ْل ُق ُبورِ

ای مؤمنان ،با مردمى كه خداوند ایشانرا مورد غضب قرار داده است دوستى نکنيد ،بيگمان ایشان از آخرت نااميد

شدند ،همانطوریکه كافران از اهل قبور نااميد شدند.
==================================================================

(  ) ۶۱سوره الصف:
این سوره مدنى و دارای ( )۱۴آیه است و صف به معنى به ردیف ایستاده  ،صف به صف ایستادن ميباشد و
حبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَ َأنَّهُم بُنْيَانٌ مَّ ْرصُوصٌ) گرفته شده است.
نام این سوره از آیه (إِنَّ اللَّهَ یُ ِ

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

السماو ِ
ض ۛ و ُهو ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم
ات وما فِي ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾١س َّبح لِلَّ ِه ما فِي َّ

خدای را ،همه چيزهایى كه در آسمانها اند و در زمين ،به پاكى یاد ميکنند ،و اوست صاحب قدرت منيع (و)
صاحب حکمت.

﴿ ﴾٢يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لِم تقُولُون ما لا ت ْفعلُون

ای مؤمنان ،چرا چيزی را مى گویيد كه (به آن عمل) نميکنيد؟

﴿ ﴾٣ك ُبر م ْق ًتا ِعند اللَّ ِه اَن تقُولُوا ما لا ت ْفعلُون

نزد خداوند خشم آورتر است كه چيزیرا كه انجام نمى دهيد بگویيد.

وص
﴿ ﴾٤ا ِ َّن اللَّه يُ ِح ُّب الَّ ِذين يُقاتِلُون فِي سبِيلِ ِه صفًّا كاَنَّ ُهم ُب ْنيا ٌن َّم ْر ُص ٌ

بيگمان خداوند كسانيرا دوست ميدارد كه در راه او صف كشان مقاتله ميکنند ،كه (گویى) همچون بنایى اند

یکپارچه و همبسته.

﴿ ﴾٥و ا ِ ْذ قال ُموس َٰى لِق ْو ِم ِه يا ق ْو ِم لِم تُ ْؤذُوننِي وقد تَّ ْعل ُمون اَنِّي ر ُسو ُل اللَّ ِه اِل ْي ُك ْم ۛ فل َّما زا ُغوا
اَزاغ اللَّ ُه قُلُوب ُه ْم ۛ واللَّ ُه لا ي ْه ِدي ا ْلق ْوم ا ْلف ِاس ِقين

و بياد آور وقتى را كه موسى به قومش گفت « :ای قوم من ،چرا مرا اذیت ميکنيد؟ در حاليکه خوب ميدانيد كه
من بسوی شما فرستادۀ خدا هستم » .پس چون (از حق) منحرف شدند ،خداوند دلهای شانرا منحرف ساخت ،و

خداوند قوم فاسق را هدایت نميکند.

﴿ ﴾٦و ا ِ ْذ قال ِعيسى ا ْب ُن م ْريم يا بنِي ا ِ ْسراُِيل اِنِّي ر ُسولُ اللَّ ِه اِل ْي ُكم ُّمص ِّدقًا لِّما ب ْين يد َّي ِمن
ول ياْتِي ِمن ب ْع ِدي ْاس ُم ُه اَ ْحم ُد ۛ فل َّما جاء ُهم بِا ْلب ِّين ِ
التَّ ْورا ِة و ُمبشِّ ًرا بِر ُس ٍ
ين
ات قالُوا َٰهذا ِس ْح ٌر ُّمبِ ٌ
و بياد آور وقتى را كه عيسى پسر مریم گفت « :ای بنى اسرائيل ،بيگمان من فرستادۀ خدا بسوی شما هستم،

(حقانيت) آنچه را پيش از من از تورات نازل شده تصدیق مى كنم ،و مژدگانى پيامبری را ميدهم كه بعد از من
مى آید( ،و) نامش احمد است » .ولى چون به ایشان معجزه ها را آورد ،گفتند « :این جادویى است آشکارا» .

﴿ ﴾٧وم ْن اَ ْظل ُم ِم َّمنِ ا ْفترىَٰ على اللَّ ِه ا ْلك ِذب و ُهو يُ ْدع َٰى اِلى ا ْل ِا ْسلا ِم ۛ واللَّ ُه لا ي ْه ِدي ا ْلق ْوم
ال َّظالِ ِمين

و چه كسى ظالمتر است از كسى كه بر خدا دروغ بربست؟ در حاليکه او به اسالم دعوت ميشود .آری ،خداوند

قوم ستمگر را هدایت نميکند.

﴿ُ ﴾٨يرِي ُدون لِ ُي ْط ِف ُئوا نُور اللَّ ِه بِاَ ْفوا ِه ِه ْم واللَّ ُه ُمتِ ُّم نُورِ ِه ول ْو كرِه ا ْلكافِ ُرون

ميخواهند كه نور خدا را با دهن های خود خاموش كنند .اما خداوند نور خود را كامل كردنى است ،گرچه كافران

ناخوشنود شوند.

﴿ُ ﴾٩هو الَّ ِذي اَ ْرسل ر ُسول ُه بِا ْل ُهدىَٰ و ِدينِ ا ْلح ِّق لِ ُي ْظ ِهر ُه على الدِّينِ ُكلِّ ِه ول ْو كرِه ا ْل ُمشْ ِركُون

اوست كه پيامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاد ،تا آنرا بر همه ادیان غالب سازد ،اگرچه مشركان ناخوشنود
شوند.

﴿ ﴾١٠يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا ه ْل اَ ُدلُّ ُك ْم عل َٰى تِجار ٍة تُ ِ
نجي ُكم ِّم ْن عذ ٍ
اب اَلِي ٍم

ای مؤمنان ،آیا شما را به تجارتى رهنمایى كنم كه شما ر از عذاب دردناک (دوزخ) نجات دهد؟

﴿ ﴾١١تُ ْؤ ِمنُون بِاللَّ ِه ور ُسول ِ ِه وتُجا ِهدُون فِي سبِي ِل اللَّ ِه بِاَ ْموالِ ُك ْم واَنف ُِس ُك ْم ۛ َٰذلِ ُك ْم خ ْي ٌر لَّ ُك ْم اِن
كُن ُت ْم ت ْعل ُمون

به خدا و پيامبر او ایمان آرید ،در راه خدا به مال و جان خود جهاد كنيد ،این (كار) برای شما بهتر است ،اگر

بدانيد.

ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر ومسا ِكن ط ِّيب ًة فِي جنَّ ِ
﴿ ﴾١٢ي ْغ ِف ْر ل ُك ْم ُذنُوب ُك ْم ويُد ِْخ ْل ُك ْم جنَّ ٍ
ات
عد ٍْن ۛ َٰذلِك ا ْلف ْو ُز ا ْلع ِظي ُم
(اگر چنان كنيد) گناهان شما را مى آمرزد ،و شما را به بهشت هایى داخل ميکند كه در زیر (درختان) آنها

جویبارهایى جریان دارد ،و در مسکنهای پاكيزه ای در بهشتهای جاودان ،و این پيروزی بزرگى است.

ِيب ۛ وبشِّ ِر ا ْل ُم ْؤ ِم ِنين
﴿ ﴾١٣واُخْ رىَٰ تُ ِح ُّبونها ۛ ن ْص ٌر ِّمن اللَّ ِه وف ْت ٌح قر ٌ

و (نعمت) دیگری را (ارزانى ميکند) كه آنرا دوست ميدارید؛ یاری خدای و پيروزی نزدیکى را .و مسلمانان را

مژده بده.

﴿ ﴾١٤يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا كُونُوا اَنصار اللَّ ِه كما قال ِعيسى ا ْب ُن م ْريم لِ ْلحوارِيِّين م ْن اَنصارِي اِلى
اللَّ ِه ۛ قال ا ْلحوارِيُّون ن ْح ُن اَنصا ُر اللَّ ِه ۛ فامنت طَّاُِف ٌة ِّمن بنِي ا ِ ْسراُِيل وكفرت طَّاُِف ٌة ۛ فاَيَّدْنا
الَّ ِذين ام ُنوا عل َٰى ع ُد ِّو ِه ْم فاَ ْصب ُحوا ظا ِهرِين

ای مؤمنان ،یاوران خدا باشيد ،طوریکه عيسى پسر مریم به یاوران خود گفت « :در راه خدا ،یاوران من كه خواهد

بود؟ » یاوران (او) گفتند « :مایيم یاوران (راه) خداوند » ،پس دسته ای از بنى اسرائيل ایمان آوردند ،و دستۀ
دیگر كافر شدند .پس مؤمنان را در برابر دشمنان ایشان تقویت كردیم( ،و در آخر كار) پيروزمند گردیدند.
==================================================================

(  ) ۶۲سوره الجمعه:
این سوره مدنى و دارای ( )۱۱آیه است و چون دربر گيرنده فرمان اجابت ندا برای نماز جمعه است به این نام
یاد گردیده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

السماو ِ
س ا ْلعزِي ِز ا ْلح ِكي ِم
ض ا ْلملِ ِك ا ْل ُقدُّو ِ
ات وما فِي ا ْلا َ ْر ِ
﴿ُ ﴾١يس ِّب ُح لِلَّ ِه ما فِي َّ

خدای پادشاه ،پاكيزه صفت ،صاحب قدرت منيع (و) صاحب حکمت را ،آنچه در آسمانها و آنچه در زمين اند ،به

پاكى یاد ميکنند.

﴿ُ ﴾٢هو الَّ ِذي بعث فِي ا ْلا ُ ِّم ِّيين ر ُسو ًلا ِّم ْن ُه ْم ي ْتلُو عل ْي ِه ْم اياتِ ِه ويُزكِّي ِه ْم و ُيعلِّ ُم ُه ُم ا ْل ِكتاب
وا ْل ِح ْكمة و اِن كانُوا ِمن ق ْب ُل ل ِفي ضل ٍ
ال ُّمبِينٍ

اوست كه در ميان ناخوانان پيامبری را از ميان خودشان برانگيخت ،آیات او (یعنى خدا) را به ایشان ميخواند ،و
ایشانرا پاكيزه ميسازد ،و كتاب و حکمت را به ایشان مى آموزد ،اگرچه پيش ازین واقعاً در گمراهى آشکاری بسر
ميبردند.

﴿ ﴾٣واخرِين ِم ْن ُه ْم ل َّما ي ْلح ُقوا بِ ِه ْم ۛ و ُهو ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم

و (نيز او را) برای (مردم) دیگری از ایشان ،كه هنوز به آنها ملحق نشده اند( ،برانگيخت) ،و او صاحب قدرت منيع

(و) باحکمت است.

﴿َٰ ﴾٤ذلِك ف ْض ُل اللَّ ِه ُي ْؤ تِي ِه من يشاءُ ۛ واللَّ ُه ذُو ا ْلف ْض ِل ا ْلع ِظي ِم

اینست فضل خدا ،به هركه بخواهد عطاء ميکند ،و خداوند صاحب فضل بزرگ است.

﴿ ﴾٥مث ُل الَّ ِذين ُح ِّملُوا التَّ ْوراة ثُ َّم ل ْم ي ْح ِملُوها كمث ِل ا ْل ِحمارِ ي ْح ِم ُل اَ ْسفا ًرا ۛ بِ ْئس مث ُل ا ْلق ْو ِم
الَّ ِذين ك َّذبُوا بِاي ِ
ات اللَّ ِه ۛ واللَّ ُه لا ي ْه ِدي ا ْلق ْوم الظَّالِ ِمين

مثال آنانى كه مکلف به (احکام) تورات شدند ،و سپس آن را مورد عمل قرار ندادند ،مثال خری است كه كتاب

های (بزرگى) را بردارد (ولى به محتوای آن ها پى نبرد) .بد است مثال قومى كه نشانه های خداوند را تکذیب
كردند ،و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمى كند.

﴿ ﴾٦قُ ْل يا اَيُّها الَّ ِذين ها ُدوا اِن زع ْم ُت ْم اَنَّ ُك ْم اَ ْو لِياءُ لِلَّ ِه ِمن ُد ِ
س فتم َّن ُوا ا ْلم ْوت ا ِن كُن ُت ْم
ون ال َّنا ِ
صا ِدقِين

بگو « :ای كسانيکه یهودی شدید ،اگر ادعا مى كنيد كه شما دوستان خدا هستيد نه مردم دیگر ،پس مرگ را
آرزو كنيد ،اگر (در ادعای خویش) صادق هستيد» .

﴿ ﴾٧ولا يتم َّن ْون ُه اَبدًا بِما قدَّم ْت اَ ْي ِدي ِه ْم ۛ واللَّ ُه علِي ٌم بِالظَّالِ ِمين

ولى بخاطر اعمالى كه از پيش فرستاده اند ،هرگز آرزوی مرگ را نمى كنند ،و خداوند به (حال) ظالمان داناتر

است.

﴿ ﴾٨قُ ْل ا ِ َّن ا ْلم ْوت الَّ ِذي ت ِف ُّرون ِم ْن ُه ف ِانَّ ُه ُملاقِي ُك ْم ۛ ثُ َّم تُر ُّدون اِل َٰى عالِ ِم ا ْلغ ْي ِب والشَّ هاد ِة ف ُين ِّب ُئ ُكم
بِما كُن ُت ْم ت ْعملُون

بگو « :مرگى كه از آن مى گریزید ،ضرور دامنگير شما است ،سپس به سوی كسيکه پنهان و آشکار را ميداند
برگردانيده ميشوید ،و او شما را به (كنه) اعمال شما آگاه ميسازد» .

لصلا ِة ِمن ي ْومِ ا ْل ُج ُمع ِة ف ْاسع ْوا اِل َٰى ِذ ْك ِر اللَّ ِه وذ ُروا
﴿ ﴾٩يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا اِذا نُو ِدي لِ َّ
ا ْلب ْيع ۛ َٰذلِ ُك ْم خ ْي ٌر لَّ ُك ْم اِن كُن ُت ْم ت ْعل ُمون

ای مؤمنان ،چون برای نماز در روز جمعه آذان داده شود ،به سوی ذكر خدا (یعنى نماز) بشتابيد ،و خرید و
فروش را بگذارید .این (كار) برای شما بهتر است ،اگر بدانيد.

ض وا ْبت ُغوا ِمن ف ْض ِل اللَّ ِه وا ْذ ُك ُروا اللَّه كثِي ًرا لَّعلَّ ُك ْم
الصلا ُة فانت ِش ُروا فِي ا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾١٠ف ِاذا ق ُِضي ِت َّ
تُ ْفلِ ُحون
پس چون نماز اداء شد ،در زمين پراگنده شوید ،و از فضل خدا بجویيد ،خدا را بسيار یاد كنيد ،تا باشد كه

رستگار شوید.

﴿ ﴾١١و اِذا راَ ْوا تِجار ًة اَ ْو ل ْه ًوا انف ُّضوا اِل ْيها وتركُوك قاُِ ًما ۛ قُ ْل ما ِعند اللَّ ِه خ ْي ٌر ِّمن اللَّ ْه ِو و ِمن
التِّجار ِة ۛ واللَّ ُه خ ْي ُر ال َّرازِقِين

هنگاميکه تجارتى یا سرگرمى را ببينند ،بسوی آن مى شتابند ،و ترا ایستاده مى گذارند .بگو « :آنچه نزد خداوند

است ،از سرگرمى و از تجارت بهتر است ،و خداوند بهترین روزی دهندگان است» .
==================================================================

(  ) ۶۳سوره المنافقون:
این سوره مدنى و دارای ( )۱۱آیه است و منافقون جمع منافق  ،آدم دورو (در این سوره از منافقون و توطئه
آنان عليه مسلمانان سخن گفته شده است ) و به سبب افتتاح این سوره با بيان رسوایى ها و اوصاف منافقان
و مواقف دشمنانه آنان عليه رسول اكرم (ص) و مومنان با این نام مسما شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١اِذا جاءك ا ْل ُمنافِقُون قالُوا نشْ ه ُد اِنَّك لر ُسولُ اللَّ ِه ۛ واللَّ ُه ي ْعل ُم اِنَّك لر ُسولُ ُه واللَّ ُه يشْ ه ُد ا ِ َّن
ا ْل ُمنافِ ِقين لكا ِذبُون

هنگاميکه منافقان نزد تو مى آیند ،ميگویند « :گواهى ميدهيم كه تو واقعاً پيامبر خدا هستى » .و خدا ميداند كه

تو واقعاً پيامبر او هستى ،و خداوند گواهى ميدهد كه منافقان واقعاً دروغگو هستند.

﴿ ﴾٢اتَّخ ُذوا اَ ْيمان ُه ْم ُجنَّ ًة فص ُّدوا عن سبِي ِل اللَّ ِه ۛ اِنَّ ُه ْم ساء ما كانُوا ي ْعملُون

سوگندهای شانرا (بروی اعمال بدشان) سپری قرار دادند ،بدین ترتيب (مردم را) از راه خدا باز داشتند ،چه

بدست آنچه را انجام مى دهند!

﴿َٰ ﴾٣ذلِك بِاَنَّ ُه ْم امنُوا ثُ َّم كف ُروا ف ُطبِع عل َٰى قُلُو بِ ِه ْم ف ُه ْم لا ي ْفق ُهون

این از سببى است كه ایشان ایمان آوردند ،سپس كافر شدند ،پس مُهری بر دلهای شان نهاده شد ،بنابرآن نمى

فهمند.

﴿ ﴾٤و اِذا راَ ْيت ُه ْم تُ ْع ِج ُبك اَ ْجسا ُم ُه ْم ۛ و اِن ي ُقولُوا ت ْسم ْع لِق ْو لِ ِه ْم ۛ كاَنَّ ُه ْم ُخشُ ٌب
احذ ْر ُه ْم ۛ قاتل ُه ُم اللَّ ُه ۛ اَن ََّٰى يُ ْؤف ُكون
ُّمسنَّد ٌة ۛ ي ْحس ُبون ُك َّل ص ْيح ٍة عل ْي ِه ْم ۛ ُه ُم ا ْلع ُد ُّو ف ْ

هنگاميکه ایشان را بنگری ،قيافه (و ظواهر) ایشان ترا به شگفت مى آرد .و اگر سخن ميگویند ،به سخنان ایشان
گوش فرا ميدهى ،گویا ایشان چوب هایى (یعنى مجسمه های چوبى) اند (بر دیواری) تکيه داده شده( ،كه یارای
ایستادن بپای خود را ندارند) هر آواز مهيبى را بر (ضد) خود مى پندارند .ایشان دشمنان (شما) اند ،ازینرو از

آنان برحذر باش ،خداوند هالک شان كند .چطور (از حق) برگردانيده ميشوند؟

﴿ ﴾٥و اِذا قِيل ل ُه ْم تعال ْوا ي ْست ْغ ِف ْر ل ُك ْم ر ُسولُ اللَّ ِه ل َّو ْوا ُرءُوس ُه ْم وراَ ْيت ُه ْم ي ُصدُّون و ُهم ُّم ْست ْكبِ ُرون

و هنگاميکه به ایشان گفته شود « :بيایيد تا پيامبر خدا برای شما آمرزش بخواهد » ،سرهای خود را مى جنبانند،
و ایشانرا مى بينى كه تکبركنان روی برميگردانند.

﴿ ﴾٦سواءٌ عل ْي ِه ْم اَ ْستغْف ْرت ل ُه ْم اَ ْم ل ْم ت ْست ْغ ِف ْر ل ُه ْم لن ي ْغ ِفر اللَّ ُه ل ُه ْم ۛ ا ِ َّن اللَّه لا ي ْه ِدي ا ْلق ْوم
ا ْلف ِاس ِقين

برای ایشان مساویست ،خواه برای شان آمرزش بخواهى یا برای شان آمرزش نخواهى .هرگز خداوند ایشانرا نمى

آمرزد .بيگمان خداوند گروه فاسقان را هدایت نميکند.

السماو ِ
﴿ُ ﴾٧ه ُم الَّ ِذين ي ُقولُون لا تُن ِف ُقوا عل َٰى م ْن ِعند ر ُس ِ
ات
ول اللَّ ِه ح َّت َٰى ينف ُّضوا ۛ و لِلَّ ِه خزاُِ ُن َّ
ض ول َٰ ِك َّن ا ْل ُمنافِ ِقين لا ي ْفق ُهون
وا ْلاَ ْر ِ

ایشان كسانى اند كه ميگویند « :بر آنانيکه نزد پيامبر خدایند خرج نکنيد ،تا پراگنده شوند( » .در حاليکه) خزانه
های آسمان ها و زمين از آن خداست ،اما منافقان نميدانند.

﴿ ﴾٨ي ُقولُون لئِن َّرج ْعنا اِلى ا ْلم ِدين ِة ل ُيخْ رِج َّن ا ْلاَع ُّز ِم ْنها ا ْلاَذ َّل ۛ و لِلَّ ِه ا ْل ِع َّز ُة و لِر ُسولِ ِه و لِ ْل ُم ْؤ ِمنِين
ول َٰ ِك َّن ا ْل ُمنافِ ِقين لا ي ْعل ُمون

ميگویند « :البته اگر به مدینه باز گردیم ،بيگمان صاحبان عزت ،مردم خوار (و بيچاره) را از آنجا بيرون ميکنند.

» مگر (حقيقت اینست كه) عزت از آن خدا و پيامبر او و مسلمانان است ،اما منافقان نميدانند.

﴿ ﴾٩يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا لا تُ ْل ِه ُك ْم اَ ْموالُ ُك ْم ولا اَ ْولا ُد ُك ْم عن ِذ ْك ِر اللَّ ِه ۛ ومن ي ْفع ْل َٰذلِك فاُولَٰئِك
ُه ُم ا ْلخ ِاس ُرون

ای مؤمنان ،دارایى شما و اوالد شما نباید شما را از یاد خدا غافل كند ،و هر كسى كه چنين كند ،پس هم

ایشانند زیانکار.

﴿ ﴾١٠واَن ِف ُقوا ِمن َّما رز ْقناكُم ِّمن ق ْب ِل اَن ياْتِي اَحد ُك ُم ا ْلم ْو ُت فيقُول ر ِّب ل ْولا اَخَّ ْرتنِي اِل َٰى اَجلٍ
قر ٍ
الصالِ ِحين
ِيب فاَ َّصدَّق واَكُن ِّمن َّ
و از آنچه به شما ارزانى كردیم خرج كنيد ،پيش از اینکه مرگ به (سراغ) یکى از شما بياید ،و (در این حال)

بگوید « :پروردگارا ،ایکاش مرا مدت كمى مهلت مى دادی ،تا خيرات ميدادم ،و از جملۀ نيکوكاران ميشدم» .

﴿ ﴾١١ولن يُؤخِّر اللَّ ُه ن ْف ًسا اِذا جاء اَجلُها ۛ واللَّ ُه خبِي ٌر بِما ت ْعملُون

ولى خداوند كسى را ،چون اجل او فرا رسد ،مهلت نميدهد ،و خداوند به آنچه ميکنيد آگاه است.
==================================================================

(  ) ۶۴سوره التغابن:
این سوره مدنى و دارای ( )۱۸آیه است و تغابن به معنى پشيمانى ،مغبون كردن و یکى از نام های قيامت
است ،به سبب ذكر روز قيامت در آن تغابن ناميده شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

السماو ِ
ض ۛ ل ُه ا ْل ُم ْل ُك ول ُه ا ْلح ْم ُد ۛ و ُهو عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء
ات وما فِي ا ْلا َ ْر ِ
﴿ُ ﴾١يس ِّب ُح لِلَّ ِه ما فِي َّ
ق ِدي ٌر
خدا را ،هر آنچه در آسمانها و هر آنچه در زمين است( ،هميشه) به پاكى یاد ميکنند .پادشاهى از آن اوست ،و
(همه) ستایش از آن اوست ،و او بر همه چيز تواناست.

﴿ُ ﴾٢هو الَّ ِذي خلق ُك ْم ف ِمن ُك ْم كافِ ٌر و ِمن ُكم ُّم ْؤ ِم ٌن ۛ واللَّ ُه بِما ت ْعملُون ب ِصي ٌر

اوست كه شما را آفریده است ،پس بعضى از شما كافر اند ،و بعضى از شما مؤمن ،و خداوند به آنچه مى كنيد

بيناست.

السماو ِ
ات وا ْلاَ ْرض بِا ْلح ِّق وص َّور ُك ْم فاَ ْحسن ُصور ُك ْم ۛ و اِل ْي ِه ا ْلم ِصي ُر
﴿ ﴾٣خلق َّ

آسمانها و زمين را به حق آفرید ،و شما را تصویر كرد ،و صورتهای شما را زیبا گردانيد ،و بسوی اوست بازگشت.

ض وي ْعل ُم ما تُ ِس ُّرون وما تُ ْعلِنُون ۛ واللَّ ُه علِي ٌم بِذ ِ
السماو ِ
الصدُورِ
ات وا ْلاَ ْر ِ
ات ُّ
﴿ ﴾٤ي ْعل ُم ما فِي َّ

هر آنچه را در آسمانها و زمين است ميداند ،و (نيز) آنچه را پنهان ميدارید و آنچه را آشکارا ميکنيد مى داند ،و

خداوند به آنچه در سينه هاست داناست.

اب اَلِي ٌم
﴿ ﴾٥اَل ْم ياْت ِ ُك ْم نباُ الَّ ِذين كف ُروا ِمن ق ْب ُل فذاقُوا وبال اَ ْم ِر ِه ْم ول ُه ْم عذ ٌ

آیا داستان كسانى به شما نيامده است كه پيش ازین كافر شدند و سزای كار خود را چشيدند؟ و برای شان

عذابى است دردناک.

﴿َٰ ﴾٦ذلِك بِاَنَّ ُه كانت تَّاْتِي ِه ْم ُر ُسلُ ُهم بِا ْلب ِّين ِ
ات فقالُوا اَبش ٌر ي ْهدُوننا فكف ُروا وتولَّوا ۛ َّو ْاستغْنى
اللَّ ُه ۛ واللَّ ُه غنِ ٌّي ح ِمي ٌد

این به سببى است كه پيامبران شان برای ایشان نشانه های روشنى مى آوردند ،ولى ميگفتند « :آیا انسان هایى

ما را رهنمایى ميکنند؟! » پس كافر شدند و روی گردانيدند ،حاالنکه خداوند (به اطاعت و ایمان شان) نيازی
نداشت ،و خداوند بى نياز و ستوده است.

﴿ ﴾٧زعم الَّ ِذين كف ُروا اَن لَّن يُ ْبعثُوا ۛ قُ ْل بل َٰى وربِّي ل ُت ْبعثُ َّن ثُ َّم ل ُتن َّب ُؤ َّن بِما ع ِم ْل ُت ْم ۛ و َٰذلِك على
اللَّ ِه ي ِسي ٌر
كافران پنداشتند كه هرگز برانگيخته نخواهند شد ،بگو « :آری و قسم به پروردگار من ،كه یقيناً برانگيخته
ميشوید ،سپس به (حقيقت) آنچه انجام ميدادید،آگاه ساخته ميشوید .و این (كار) بر خدا آسان است» .

﴿ ﴾٨فا ِم ُنوا بِاللَّ ِه ور ُسول ِ ِه وال ُّنورِ الَّ ِذي اَنز ْلنا ۛ واللَّ ُه بِما ت ْعملُون خبِي ٌر

پس به خدا و پيامبر او و به آن نوری كه نازل كرده ایم ایمان آورید ،و (بدانيد) خدا به آنچه مى كنيد آگاه است.

﴿ ﴾٩ي ْوم ي ْجم ُع ُك ْم لِي ْو ِم ا ْلج ْم ِع ۛ َٰذلِك ي ْو ُم التَّغابُنِ ۛ ومن يُ ْؤ ِمن بِاللَّ ِه وي ْعم ْل صالِ ًحا يُك ِّف ْر ع ْن ُه
س ِّيئاتِ ِه ويُد ِْخ ْل ُه جنَّ ٍ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر خال ِ ِدين فِيها اَبدًا ۛ َٰذلِك ا ْلف ْو ُز ا ْلع ِظي ُم
(یاد آور شوید) روزی (را) كه شما را برای روزِ اجتماع گرد مى آورد ،آنروز (روزِ) غبن و زیان است ،و كسيکه به

خداوند ایمان آرد و كارهای نيکو انجام دهد( ،خداوند) از او تمام بدی های او را مى زداید ،و او را به باغستانهایى
كه در زیر (درختان) آنها جوی بار هایى جریان دارد داخل ميسازد .در آنجا جاودانه بسر ميبرند .اینست پيروزی
بزرگ!

َٰ
اب النَّارِ خالِ ِدين فِيها ۛ و بِ ْئس ا ْلم ِصي ُر
﴿ ﴾١٠والَّ ِذين كف ُروا وك َّذبُوا بِاياتِنا اُولئِك اَ ْصح ُ

و آنانيکه كافر شدند و آیات ما را تکذیب كردند ،ایشان اهل آتش (یعنى دوزخ) اند ،در آنجا هميشه بسر ميبرند،

و (دوزخ )،چه بد جای بازگشت است!

﴿ ﴾١١ما اَصاب ِمن ُّم ِصيب ٍة اِلَّا بِ ِا ْذ ِن اللَّ ِه ۛ ومن ُي ْؤ ِمن بِاللَّ ِه ي ْه ِد ق ْلب ُه ۛ واللَّ ُه بِ ُك ِّل ش ْي ٍء علِي ٌم
هيچ مصيبتى نميرسد جز به اجازۀ خدا ،و هر آنکه به خداوند ایمان آورد( ،خداوند) دل او را هدایت ميکند ،و

خداوند بر همه چيز داناست.

ين
﴿ ﴾١٢واَ ِطي ُعوا اللَّه واَ ِطي ُعوا ال َّر ُسول ۛ ف ِان تولَّ ْي ُت ْم ف ِانَّما عل َٰى ر ُسولِنا ا ْلبلا ُغ ا ْل ُمبِ ُ

و خداوند را فرمان برید و پيامبر را فرمان برید ،و اگر رو بگردانيد ،پس كار پيامبر ما صرف رساندنِ (پيام) است

(بگونۀ) آشکار.

﴿ ﴾١٣اللَّ ُه لا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو ۛ وعلى اللَّ ِه ف ْليتو َّك ِل ا ْل ُم ْؤ ِم ُنون

خداوند ،جز او معبودی نيست ،و مؤمنان باید (تنها) بر خدا توكل كنند.

احذ ُرو ُه ْم ۛ و اِن ت ْع ُفوا وت ْصف ُحوا
﴿ ﴾١٤يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا ا ِ َّن ِم ْن اَ ْزو ِاج ُك ْم واَ ْولا ِد ُك ْم ع ُد ًّوا لَّ ُك ْم ف ْ
وت ْغ ِف ُروا فاِ َّن اللَّه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم
ای مؤمنان ،بيگمان بعضى از همسران شما و (برخى از) اوالد شما دشمنان شما اند ،لذا از ایشان برحذر باشيد،

اما اگر عفو نمایيد و درگذرید و (گناهان شانرا) ببخشيد ،بيگمان خداوند آمرزگار و مهربان است.

﴿ ﴾١٥اِنَّما اَ ْموالُ ُك ْم واَ ْولا ُد ُك ْم فِ ْتن ٌة ۛ واللَّ ُه ِعند ُه اَ ْج ٌر ع ِظي ٌم

بيگمان مالها (و دارایى های) شما و اوالد شما آزمایشى است ،ولى (این) خداوند (است كه) مزد بزرگ به نزد او

ميباشد.

﴿ ﴾١٦فاتَّ ُقوا اللَّه ما ْاستط ْع ُت ْم و ْاسم ُعوا واَ ِطي ُعوا واَن ِف ُقوا خ ْي ًرا لِّاَنف ُِس ُك ْم ۛ ومن يُوق شُ َّح ن ْف ِس ِه
فاُولَٰئِك ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُحون

پس تا حدودیکه بتوانيد از خدا بترسيد( ،به فرمانش) گوش فرا دهيد ،و (از او) فرمان برید ،و (در راه او) خرج

كنيد( ،این) به خير شما است .و آنانيکه از بخل (و حرصِ) نفس خویش نگهداشته ميشوند ،پس هم ایشانند
رستگار.

﴿ ﴾١٧اِن تُ ْقر ُِضوا اللَّه ق ْر ًضا حس ًنا ُيض ِاع ْف ُه ل ُك ْم وي ْغ ِف ْر ل ُك ْم ۛ واللَّ ُه ش ُكو ٌر حلِي ٌم

اگر به خداوند قرضى بدهيد ،قرض حسنه ،آنرا برای شما دوچند ميسازد ،و شما را مى آمرزد ،و خداوند پاداش

دهنده (و) صاحب حلم است.

﴿ ﴾١٨عالِ ُم ا ْلغ ْي ِب والشَّ هاد ِة ا ْلعزِي ُز ا ْلح ِكي ُم

(او) دانای پنهان و آشکار( ،و) صاحب قدرت منيع (و) باحکمت است.
==================================================================

(  ) ۶۵سوره الطالق:
این سوره مدنى و دارای ( )۱۲آیه است و به سبب بيان احکام طالق به این اسم یاد گردیده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١يا اَيُّها النَّبِ ُّي اِذا طلَّ ْقتُ ُم النِّساء فطلِّقُو ُه َّن لِ ِع َّدتِ ِه َّن واَ ْح ُصوا ا ْل ِعدَّة ۛ واتَّ ُقوا اللَّه ربَّ ُك ْم ۛ لا
تُخْ ِر ُجو ُه َّن ِمن بُ ُيو تِ ِه َّن ولا يخْ ُر ْجن اِلَّا اَن ياْتِين بِف ِ
احش ٍة ُّمب ِّين ٍة ۛ و تِ ْلك ُحدُو ُد اللَّ ِه ۛ ومن يتع َّد
ُحدُود اللَّ ِه فق ْد ظلم ن ْفس ُه ۛ لا ت ْدرِي لع َّل اللَّه ُي ْح ِد ُث ب ْعد َٰذلِك اَ ْم ًرا

ای پيامبر ،چون زنان را طالق دهيد ،پس ایشانرا در عدۀ شان طالق دهيد ،و عده را (دقيق) حساب كنيد ،و از

خداوند پروردگار خویش بترسيد .ایشان را از خانه های شان بيرون نکنيد ،و خودشان (نيز در دوران عده) بيرون
نروند ،مگر اینکه (عمل) فحشاء را به صورت آشکاری مرتکب شده باشند .این حدود الهى است ،و هر كس كه از
حدود خدا تجاوز كند ،بيگمان بر خود ستم كرده است( .هيچکس) نميداند ،شاید خداوند بعد از آن حالت نوی را
فراهم كند.

وف اَ ْو فارِقُو ُه َّن بِم ْع ُر ٍ
﴿ ﴾٢ف ِاذا بلغْن اَجل ُه َّن فاَ ْم ِس ُكو ُه َّن بِم ْع ُر ٍ
وف واَشْ ِه ُدوا ذو ْي عد ٍْل ِّمن ُك ْم
واَقِي ُموا الشَّ هادة لِلَّ ِه ۛ َٰذلِ ُك ْم يُوع ُظ بِ ِه من كان يُ ْؤ ِم ُن بِاللَّ ِه وا ْلي ْو ِم ا ْلا ِخ ِر ۛ ومن يتَّقِ اللَّه ي ْجعل
لَّ ُه مخْ ر ًجا

پس چون ميعاد خود را بسر رسانند ،ایشان را (به اساس مراجعت) به وجه پسندیده ای نگهدارید ،یا ایشانرا به
وجه پسندیده ای جدا كنيد .و دو شخص عادل را از ميان خود گواه بگيرید ،و شهادت را برای خدا برپا دارید .این
است (حکم خدا) ،كسى به آن پند داده ميشود كه به خدا و روز آخرت ایمان دارد ،و هركه از خداوند بترسد،
(خدا) برایش راه بيرون شدن از مشکل را فراهم ميسازد.

﴿ ﴾٣وي ْر ُز ْق ُه ِم ْن ح ْي ُث لا ي ْحت ِس ُب ۛ ومن يتو َّك ْل على اللَّ ِه ف ُهو ح ْس ُب ُه ۛ ا ِ َّن اللَّه بالِ ُغ اَ ْم ِر ِه ۛ ق ْد
جعل اللَّ ُه لِ ُك ِّل ش ْي ٍء ق ْد ًرا
و او را از طریقى كه گمان نکند روزی ميدهد ،و هركه به خدا توكل نماید ،وی (یعنى خداوند) برای او بسنده

است .بيگمان خداوند بسر رسانندۀ فرمان خود ميباشد .حقا كه خداوند برای هر چيز اندازه تعيين كرده است.

ض ِمن نِّساُِ ُك ْم ا ِ ِن ا ْرت ْب ُت ْم ف ِع َّدتُ ُه َّن ثلاث ُة اَشْ ُه ٍر وال َّلاُِي ل ْم
﴿ ﴾٤وال َّلاُِي يئِ ْسن ِمن ا ْلم ِحي ِ
ات ا ْلا َ ْحم ِال اَجلُ ُه َّن اَن يض ْعن ح ْمل ُه َّن ۛ ومن يتَّقِ اللَّه ي ْجعل لَّ ُه ِم ْن اَ ْم ِر ِه يُ ْس ًرا
ي ِح ْضن ۛواُول ُ

و (در بارۀ) زنانى از شما كه از عادت ماهوار مأیوس اند ،اگر شک ورزیدید ،پس عدۀ ایشان سه ماه است .و آنانيکه
عادت ماهوار ندیده اند( ،بر ایشان نيز عين همين حکم است) .و (زنان) بادار ،عدۀ شان تا هنگامى است كه بار
خود را بگذارند .و هركه از خدا بترسد( ،خدا) در كار او آسانى پدید مى آورد.

﴿َٰ ﴾٥ذلِك اَ ْم ُر اللَّ ِه اَنزل ُه اِل ْي ُك ْم ۛ ومن يتَّقِ اللَّه ُيك ِّف ْر ع ْن ُه س ِّيئاتِ ِه ويُ ْع ِظ ْم ل ُه اَ ْج ًرا

این حکم خداوند است كه آنرا بر شما نازل كرده است ،و هركه از خدا بترسد ،گناهانش را از او مى زداید ،و

پاداش او را بزرگ مى گرداند.

﴿ ﴾٦اَ ْس ِكنُو ُه َّن ِم ْن ح ْي ُث سكن ُتم ِّمن ُو ْج ِد ُك ْم ولا تُضا ُّرو ُه َّن لِ ُتضيِّ ُقوا عل ْي ِه َّن ۛ و اِن ك َُّن اُول ِ
ات
ح ْملٍ فاَن ِف ُقوا عل ْي ِه َّن حتَّ َٰى يض ْعن ح ْمل ُه َّن ۛ ف ِا ْن اَ ْرض ْعن ل ُك ْم فاتُو ُه َّن اُ ُجور ُه َّن ۛ واْت ِم ُروا ب ْين ُكم
بِم ْع ُر ٍ
وف ۛ و اِن تعاس ْرتُ ْم فس ُت ْر ِض ُع ل ُه اُخْ رىَٰ

ایشانرا در جایيکه نشيمن دارید ،به اندازۀ وضع خود جایگزین سازید ،و به ایشان زیان نرسانيد ،به اینکه بر ایشان

سخت گيری كنيد .و اگر باردار باشند ،به ایشان نفقه بدهيد تا هنگاميکه بار خود را بگذارند (یعنى فرزندشان
تولد شود) .اگر برای شما (فرزند شما را) شير ميدهند ،مزد شانرا بدهيد .در ميان خود به شيوۀ پسندیده ای
مشوره كنيد ،و اگر خود را در مشکالت درمى یابيد ،پس زن دیگری برایش شير خواهد داد.

﴿ ﴾٧لِ ُين ِف ْق ذُو سع ٍة ِّمن سعتِ ِه ۛ ومن قُ ِدر عل ْي ِه رِ ْزقُ ُه ف ْل ُين ِف ْق ِم َّما اتا ُه اللَّ ُه ۛ لا ُيكلِّ ُف اللَّ ُه ن ْف ًسا
ا ِ َّلا ما اتاها ۛ سي ْجع ُل اللَّ ُه ب ْعد ُع ْس ٍر يُ ْس ًرا

توانگر باید مطابق به دارایى خود نفقه بدهد ،و هركه روزی بر او تنگ شد ،پس باید از آنچه خدا به او داده نفقه

كند .خداوند هيچکس را جز به چيزیکه برایش داده است ،مکلف نميگرداند ،و بزودی خداوند بعد از هر سختى
آسانيى فراهم ميکند.

﴿ ﴾٨وكاَيِّن ِّمن ق ْري ٍة عت ْت ع ْن اَ ْم ِر ربِّها و ُر ُسلِ ِه فحاس ْبناها ِحسا ًبا ش ِديدًا وع َّذ ْبناها عذا ًبا نُّ ْك ًرا
و ای بسا از (باشندگان) شهرها كه از حکم پروردگارشان و پيامبر او سرپيچى كردند .ایشانرا شدیداً مورد
بازخواست قرار دادیم ،و آنها را با عذاب بى مانندی عذاب كردیم.

﴿ ﴾٩فذاق ْت وبال اَ ْمرِها وكان عاقِب ُة اَ ْمرِها ُخ ْس ًرا

و به این ترتيب سزای عمل خود را چشيدند ،و سرانجام كارشان زیانبار بود.

﴿ ﴾١٠اَع َّد اللَّ ُه ل ُه ْم عذا ًبا ش ِديدًا ۛ فاتَّ ُقوا اللَّه يا اُولِي ا ْلاَ ْلب ِ
اب الَّ ِذين امنُوا ۛ ق ْد اَنزل اللَّ ُه اِل ْي ُك ْم
ِذ ْك ًرا

خداوند برای ایشان عذاب سختى را آماده كرده است .پس ای صاحبان خرد ،كه ایمان آورده اید ،از خدا بترسيد،

بيگمان خداوند بسوی شما پندی را نازل كرده است.

ات ِمن ال ُّظلُم ِ
الصالِح ِ
ات اللَّ ِه ُمب ِّين ٍ
﴿َّ ﴾١١ر ُسو ًلا ي ْتلُو عل ْي ُك ْم اي ِ
ات
ات لِّ ُيخْ رِج الَّ ِذين امنُوا وع ِملُوا َّ
اِلى النُّورِ ۛ ومن ُي ْؤ ِمن بِاللَّ ِه وي ْعم ْل صالِ ًحا يُد ِْخ ْل ُه جنَّ ٍ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر خالِ ِدين فِيها
اَبدًا ۛق ْد اَ ْحسن اللَّ ُه ل ُه رِ ْزقًا

پيامبری را كه برای شما آیات روشن خدا را تالوت ميکند ،تا كسانى را كه ایمان آورده اند و اعمال شایسته انجام

داده اند ،از تاریکيها به روشنایى بيرون آرد .و هركه به خدا ایمان آورد و عمل نيک انجام دهد( ،خداوند) او را به
باغهایى داخل ميگرداند كه از زیر (درختان) آنها جویبارها جریان دارد ،و در آنجا جاودانه و برای هميشه بسر
ميبرند .بيگمان (خداوند) به او روزیش را نيکو ساخته است.

﴿ ﴾١٢اللَّ ُه الَّ ِذي خلق س ْبع سماو ٍ
ض ِم ْثل ُه َّن يتن َّزلُ ا ْلاَ ْم ُر ب ْين ُه َّن لِت ْعل ُموا اَ َّن اللَّه عل َٰى
ات و ِمن ا ْلاَ ْر ِ
ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر واَ َّن اللَّه ق ْد اَحاط بِ ُك ِّل ش ْي ٍء ِع ْل ًما

خداوند ذاتى است كه هفت آسمان را آفرید ،و از زمين (نيز) همانند آن .در ميان آنها (همواره) حکم (خدا) نازل
ميشود ،تا بدانيد كه واقعاً خداوند بر هر چيز تواناست ،و اینکه واقعاً خداوند بر هر چيز از روی علم خویش احاطه

دارد.
==================================================================

(  ) ۶۶سوره التحریم:
این سوره مدنى و دارای ( )۱۲آیه است و به سبب شروع آن با عتاب و سرزنش لطف آميز پيامبر اكرم در
مورد تحریم برخى از چيز ها بر خود «تحربم» ناميده شد .یعنى تحریم به معنى حرام كردن (منظور از آن
خطاب خداوند به پيامبر است كه چرا چيزی را كه خداوند بر تو حالل ساخته بر خود حرام مى كنى ).

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١يا اَيُّها ال َّنبِ ُّي لِم تُح ِّر ُم ما اَح َّل اللَّ ُه لك ۛ ت ْبت ِغي م ْرضات اَ ْزو ِاجك ۛ واللَّ ُه غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

ای پيامبر ،چرا چيزی را كه خداوند برای تو حالل گردانيده حرام ميگردانى تا (بدین وسيله) خوشى همسرانت را

بجویى؟ و خداوند آمرزگار (و) مهربان است.

﴿ ﴾٢ق ْد فرض اللَّ ُه ل ُك ْم ت ِحلَّة اَ ْيمانِ ُك ْم ۛ واللَّ ُه م ْولا ُك ْم ۛ و ُهو ا ْلعلِي ُم ا ْلح ِكي ُم

(ای مردم )،بيگمان خداوند برای شما (كفاره را وسيله) خالصى سوگند شما قرار داد ،و خداوند كارساز شماست،

و او دانا (و) باحکمت است.

ض اَ ْزو ِاج ِه ح ِدي ًثا فل َّما ن َّباَ ْت بِ ِه واَ ْظهر ُه اللَّ ُه عل ْي ِه ع َّرف ب ْعض ُه واَ ْعرض
﴿ ﴾٣و ا ِ ْذ اَس َّر النَّبِ ُّي اِل َٰى ب ْع ِ
ض ۛ فل َّما ن َّباَها بِ ِه قال ْت م ْن اَنباَك َٰهذا ۛ قال ن َّباَنِي ا ْلعلِي ُم ا ْلخبِي ُر
عن ب ْع ٍ
و چون پيامبر به بعضى از زنهای خود سخن را به راز گفت ،و آن (زن) سخن را (به دیگری) خبر داد ،و خداوند

رسول خود را بر آن آگاه ساخت( ،رسول) قسمتى از آن را گفت ،و از (گفتن) قسمتى دیگر خودداری كرد .چون
پيامبر او را از (افشای) راز خبر داد( ،آن زن) گفت « :چه كسى ترا ازین (موضوع) خبر داد؟ » (پيامبر) گفت« :
(خدای) عالم و آگاه مرا خبر داد» .

﴿ ﴾٤اِن تتُوبا اِلى اللَّ ِه فق ْد صغ ْت قُلُو ُب ُكما ۛ و اِن تظاهرا عل ْي ِه فاِ َّن اللَّه ُهو م ْولا ُه و ِج ْبرِي ُل وصالِ ُح
ا ْل ُم ْؤ ِم ِنين ۛ وا ْلملاُِك ُة ب ْعد َٰذلِك ظ ِهي ٌر

اگر هر دوی شما به خدا توبه كنيد (این به شما خوبتر است) .بيگمان دلهای شما (به حق) مایل شده است .و اگر

یک دیگر را بر ضد او پشتيبانى كنيد ،پس بيگمان خداوند به ذات خود كارساز اوست ،و (نيز) جبرئيل و مؤمنان
صالح ،و بعد از آن فرشتگان پشتيبان اند.

ات تاُِب ٍ
ات قانِت ٍ
ات ُّم ْؤ ِمن ٍ
اجا خ ْي ًرا ِّمن ُك َّن ُم ْسلِم ٍ
ات
﴿ ﴾٥عس َٰى ربُّ ُه اِن طلَّق ُك َّن اَن ُي ْب ِدل ُه اَ ْزو ً
ات ث ِّيب ٍ
ات ساُِح ٍ
عابِد ٍ
ات واَ ْبكا ًرا

اگر (پيامبر) همۀ شما را طالق كند ،شاید پروردگار او زنانى بهتر از شما به او عوض بدهد( ،همسرانى) مسلمان،
مؤمن ،پرهيزگار ،توبه كار ،خداپرستِ (شب زنده دار) ،روزه دار ،بيوه و باكره.

اس وا ْل ِحجار ُة عل ْيها ملاُِك ٌة ِغل ٌ
اظ
﴿ ﴾٦يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا قُوا اَنفُس ُك ْم واَ ْهلِي ُك ْم نا ًرا وقُو ُدها النَّ ُ
ِشدا ٌد َّلا ي ْع ُصون اللَّه ما اَمر ُه ْم وي ْفعلُون ما يُ ْؤم ُرون

ای مؤمنان ،خود را و خانواده های خود را از آتشى كه هيزم آن آدميان و سنگ ها اند نگهدارید( ،آتشى كه) بر

آن فرشتگان درشتخو (و) سختگير مقرر اند .خدا را هرگز در چيزی كه به ایشان امر كرده نافرمانى نمى كنند ،و
هر چه را به آن مامور شده اند انجام ميدهند.

﴿ ﴾٧يا اَيُّها الَّ ِذين كف ُروا لا ت ْعت ِذ ُروا ا ْلي ْوم ۛ اِنَّما تُ ْجز ْون ما كُن ُت ْم ت ْعملُون

« ای كافران ،امروز عذرخواهى نکنيد ،واقعاً در برابر اعمال خود جزا داده ميشوید» .

وحا عس َٰى ربُّ ُك ْم اَن ُيكفِّر عن ُك ْم س ِّيئاتِ ُك ْم
﴿ ﴾٨يا اَيُّها الَّ ِذين ام ُنوا تُوبُوا اِلى اللَّ ِه ت ْوب ًة ن َُّص ً
ويُد ِْخل ُك ْم جنَّ ٍ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر ي ْوم لا يُخْ زِي اللَّ ُه النَّبِ َّي والَّ ِذين ام ُنوا مع ُه ۛ نُو ُر ُه ْم
ي ْسع َٰى ب ْين اَ ْي ِدي ِه ْم و بِاَ ْيمان ِ ِه ْم ي ُقولُون ربَّنا اَ ْت ِم ْم لنا نُورنا وا ْغ ِف ْر لنا ۛ اِنَّك عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر
ای مؤمنان ،بسوی خدا توبه كنيد ،توبۀ خيرخواهانه (بااحساس پشيمانى) ،تا باشد كه پروردگار شما از شما

گناهان شما را بزداید ،و شما را به باغستانهایى جای دهد كه از زیر (درختان) آنها جویبارها جریان دارد .روزیکه
خداوند پيامبر و كسانى را كه با او ایمان آورده اند رسوا نميکند ،نور ایشان در پيشروی شان و به جانب راست
ایشان ميتابد ،مى گویند « :پروردگارا ،نور ما را برای ما كامل گردان ،و ما را بيامرز ،واقعاً كه تو بر همه چيز
توانایى» .

﴿ ﴾٩يا اَيُّها النَّبِ ُّي جا ِه ِد ا ْل ُكفَّار وا ْل ُمنافِ ِقين وا ْغلُ ْظ عل ْي ِه ْم ۛ وماْوا ُه ْم جهنَّ ُم ۛ و بِ ْئس ا ْلم ِصي ُر
ای پيامبر ،با كافران و منافقان جهاد كن ،و بر ایشان سخت بگير ،و جایگاه ایشان دوزخ است ،چه بد جای

بازگشت است (دوزخ)!

وح وا ْمراَت لُ ٍ
وط ۛ كانتا ت ْحت ع ْبد ْينِ ِم ْن ِعبا ِدنا
﴿ ﴾١٠ضرب اللَّ ُه مث ًلا لِّلَّ ِذين كف ُروا ا ْمراَت نُ ٍ
صالِح ْينِ فخانتا ُهما فل ْم يُ ْغ ِنيا ع ْن ُهما ِمن اللَّ ِه ش ْي ًئا وقِيل ا ْد ُخلا النَّار مع الد ِ
َّاخلِين

خداوند برای كافران ،زن نوح و زن لوط را مثال زد ،ایشان در قيد (نکاح) دو تن از بندگان صالح ما بودند ،اما این

دو (زن) در برابر شوهران شان خيانت كردند ،پس (هيچ كدام از) این دو (پيامبر) چيزی از (عذاب) خدا را از
ایشان دفع كرده نتوانستند ،و (به ایشان) گفته شد « :با داخل شوندگان به آتش (خدا) داخل شوید» .

﴿ ﴾١١وضرب اللَّ ُه مث ًلا لِّلَّ ِذين ام ُنوا ا ْمراَت فِ ْرع ْون ا ِ ْذ قال ْت ر ِّب ا ْبنِ لِي ِعندك ب ْي ًتا فِي ا ْلج َّن ِة
ون ِّجنِي ِمن فِ ْرع ْون وعملِ ِه ون ِّجنِي ِمن ا ْلق ْو ِم ال َّظالِ ِمين

و خداوند برای مؤمنان ،زن فرعون را مثال زد .هنگامى كه گفت « :پروردگارا ،برای من نزد خود در بهشت خانه
ای بساز ،و مرا از فرعون و عمل او نجات ده ،و مرا از قوم ظالم نجات ده» .

﴿ ﴾١٢وم ْريم ا ْبنت ِع ْمران الَّتِي اَ ْحصن ْت ف ْرجها فنفخْ نا فِي ِه ِمن ُّر ِ
وحنا وصدَّق ْت بِكلِم ِ
ات ربِّها
و ُك ُتبِ ِه وكان ْت ِمن ا ْلقانِتِين

و مریم ،دختر عمران ،آنکه عورت خود را مصئون نگهداشت ،و ما از روح خود در او دميدیم ،و او سخنان پروردگار

خود و كتابهایش را تصدیق كرد ،و از فرمانبرداران (ما) بود.

============================================================

============================================================
(  ) ۶۷سوره المالک:
این سوره مکى و دارای( )۳۰آیه است و به سبب افتتاح آن با تقدیس و بزرگداشت ذات با عظمت خداوند از
سوی خودش «ملک»ناميده شد و به نامهای واقيع و منحيه نيز یاد مى شود .ملک به معنى پادشاهى ،
پادشاهى و اقتدار خداوند است  ،زیرا تصرف در كارها تنها به دست قدرت اوست.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١تبارك الَّ ِذي بِي ِد ِه ا ْل ُم ْل ُك و ُهو عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ق ِدي ٌر

بابركت است ذاتى كه پادشاهى به ید اوست ،و او بر همه چيز تواناست.

﴿ ﴾٢الَّ ِذي خلق ا ْلم ْوت وا ْلحياة لِي ْبلُو ُك ْم اَيُّ ُك ْم اَ ْحس ُن عم ًلا ۛ و ُهو ا ْلعزِي ُز ا ْلغفُو ُر

آنکه مرگ و زندگى را آفرید ،تا شما را بيازماید ،كه كدام یک از شما ،از روی عمل و كاری كه انجام ميدهيد،
بهتر هستيد .و او صاحب قدرت منيع (و) آمرزگار است.

﴿ ﴾٣الَّ ِذي خلق س ْبع سماو ٍ
ات ِطباقًا ۛ َّما ترىَٰ فِي خ ْلقِ ال َّر ْح َٰمنِ ِمن تفا ُو ٍت ۛ فا ْر ِج ِع ا ْلبصر
ه ْل ترىَٰ ِمن فُ ُطو ٍر

او كه هفت آسمان را طبقه طبقه آفرید ،در آفرینش (خدای) رحمٰن هيچ تفاوتى نمى بينى ،پس بار دیگر نگاه

كن ،آیا شگافى (یعنى خللى) را ميبينى؟

﴿ ﴾٤ثُ َّم ا ْر ِج ِع ا ْلبصر ك َّرت ْينِ ينقلِ ْب اِل ْيك ا ْلبص ُر خ ِاس ًئا و ُهو ح ِسي ٌر

و باز نگاه را برای بار دوم برگردان ،نگاه تو بسوی تو ناكام و خسته باز ميگردد.

الس ِعي ِر
السماء ال ُّدنْيا بِمصابِيح وجع ْلناها ُر ُجو ًما لِّلشَّ ي ِاطينِ ۛ واَ ْعت ْدنا ل ُه ْم عذاب َّ
﴿ ﴾٥ولق ْد زيَّنَّا َّ

و حقا كه آسمان دنيا را با چراغ ها آراستيم ،و آنها را رانندگان شياطين گردانيدیم ،و برای ایشان عذاب دوزخ را

آماده ساختيم.

اب جه َّنم ۛ و بِ ْئس ا ْلم ِصي ُر
﴿ ﴾٦و لِلَّ ِذين كف ُروا بِربِّ ِه ْم عذ ُ

و برای كسانيکه به پروردگار خویش كافر شدند (یعنى از پروردگار خویش انکار كردند) ،عذاب دوزخ است ،و چه
بد جای بازگشت است (دوزخ)!

﴿ ﴾٧اِذا اُ ْل ُقوا فِيها س ِم ُعوا لها ش ِهيقًا و ِهي تفُو ُر

چون در آن انداخته شوند ،بانگ ناهنجاری را از دوزخ مى شنوند ،در حاليکه ميجوشد.

﴿ ﴾٨تكا ُد تم َّي ُز ِمن ا ْلغ ْي ِظ ۛ ُكلَّما اُ ْل ِقي فِيها ف ْو ٌج ساَل ُه ْم خزن ُتها اَل ْم ياْتِ ُك ْم ن ِذي ٌر

نزدیک است از (شدت) خشم بکفد .هر زمانيکه گروهى در آن انداخته ميشود ،نگهبانان دوزخ از ایشان ميپرسند:

« آیا بيم دهنده ای به شما نيامده بود؟ »

﴿ ﴾٩قالُوا بل َٰى ق ْد جاءنا ن ِذي ٌر فك َّذ ْبنا وقُ ْلنا ما ن َّزل اللَّ ُه ِمن ش ْي ٍء ا ِ ْن اَن ُت ْم اِلَّا فِي ضل ٍ
ال كبِي ٍر

ایشان (در جواب) ميگویند « :بلى ،یقيناً بيم دهنده ای برای ما آمده بود ،ولى ما (او را) تکذیب كردیم ،و گفتيم:

"خداوند هيچ چيزی نازل نکرده است ،شما نيستيد مگر در گمراهى بزرگى» ".

﴿ ﴾١٠وقالُوا ل ْو ُكنَّا ن ْسم ُع اَ ْو ن ْع ِق ُل ما ُكنَّا فِي اَ ْصح ِ
الس ِعي ِر
اب َّ

و ميگویند « :اگر (در دنيا) گوش فرا ميدادیم ،یا تعقل ميکردیم( ،حاال) در زمرۀ اهل دوزخ نمى بودیم» .

﴿ ﴾١١فا ْعترفُوا بِذنبِ ِه ْم ف ُس ْحقًا لِّاَ ْصح ِ
الس ِعي ِر
اب َّ

آنگاه به گناهان خود اعتراف كردند .دوزخيان از رحمت (الهى) دور باشند.

﴿ ﴾١٢ا ِ َّن الَّ ِذين يخْ ش ْون ربَّ ُهم بِا ْلغ ْي ِب ل ُهم َّم ْغ ِفر ٌة واَ ْج ٌر كبِي ٌر

بيگمان برای كسانيکه از پروردگارشان غایبانه ميترسند ،آمرزش و پاداشى است بزرگ.

اجه ُروا بِ ِه ۛ اِنَّ ُه علِي ٌم بِذ ِ
الصدُورِ
ات ُّ
﴿ ﴾١٣واَ ِس ُّروا ق ْول ُك ْم اَ ِو ْ

سخن خود را پنهان سازید ،یا آنرا آشکار گویيد ،بيگمان خداوند (در هر حالى) به آنچه در سينه هاست آگاه

ميباشد.

يف ا ْلخبِي ُر
﴿ ﴾١٤اَلا ي ْعل ُم م ْن خلق و ُهو اللَّ ِط ُ

آیا كسيکه (مخلوقات را) آفریده است( ،از احوال شان) آگهى ندارد؟ در حاليکه او از اسرار دقيق باخبر (و به هر

چيز) آگاه است.

﴿ُ ﴾١٥هو الَّ ِذي جعل ل ُك ُم ا ْلاَ ْرض ذلُو ًلا فا ْمشُ وا فِي منا ِكبِها و ُكلُوا ِمن ِّر ْزقِ ِه ۛ و اِل ْي ِه النُّشُ و ُر

اوست كه زمين را برای شما (نرم و) هموار گردانيد ،پس در نواحى آن بروید و از روزی(ی كه در) آن (تعبيه

شده) بخورید ،و بسوی اوست رستاخيز.

السما ِء اَن يخْ ِسف بِ ُك ُم ا ْلاَ ْرض ف ِاذا ِهي ت ُمو ُر
﴿ ﴾١٦اَاَ ِمن ُتم َّمن فِي َّ

آیا از كسيکه (پادشاهى او) در آسمان است ایمن شده اید ،كه شما را در زمين فرو برد ،پس ناگاه (زمين) به لرزه

افتد؟

السما ِء اَن ُي ْر ِسل عل ْي ُك ْم ح ِ
اص ًبا ۛ فست ْعل ُمون ك ْيف ن ِذي ِر
﴿ ﴾١٧اَ ْم اَ ِمن ُتم َّمن فِي َّ

آیا از كسيکه (پادشاهى او) در آسمان است ایمن شده اید كه بر شما طوفانى را از سنگریزه بفرستد؟ پس به

زودی ميدانيد كه چگونه بود بيم (من).

﴿ ﴾١٨ولق ْد ك َّذب الَّ ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم فك ْيف كان ن ِكي ِر

و بيگمان كسانى پيش از آنها (حق را) تکذیب كردند ،پس چگونه بود (قهر و) ناخوشنودی (من)؟

﴿ ﴾١٩اَول ْم ير ْوا اِلى ال َّط ْي ِر ف ْوق ُه ْم صافَّ ٍ
ات وي ْقبِ ْضن ۛ ما ُي ْم ِس ُك ُه َّن ا ِ َّلا ال َّر ْح َٰم ُن ۛ اِنَّ ُه بِ ُك ِّل ش ْي ٍء
ب ِصي ٌر

آیا بسوی مرغان بال گشادۀ باالی سر خود ندیده اند؟ (مرغانى كه) بال خود را (باز و) جمع ميکنند ،نگه نميدارد

ایشانرا مگر خدای مهربان .بيگمان او به هر چيز بيناست.

نص ُركُم ِّمن ُد ِ
ون ال َّر ْح َٰمنِ ۛ ا ِ ِن ا ْلكافِ ُرون اِلَّا فِي ُغ ُرورٍ
﴿ ﴾٢٠اَ َّم ْن َٰهذا الَّ ِذي ُهو ُجن ٌد لَّ ُك ْم ي ُ

آیا كيست آنکه لشکر شما باشد و در برابر (عذاب خداوند) رحمٰن شما را مدد كند؟ كافران نيستند مگر در فریب

(اوهام خویش).

﴿ ﴾٢١اَ َّم ْن َٰهذا الَّ ِذي ي ْر ُزقُ ُك ْم ا ِ ْن اَ ْمسك رِ ْزق ُه ۛ بل لَّ ُّجوا فِي ُع ُت ٍّو ونُفُورٍ

آیا كيست آنکه بشما روزی بدهد ،اگر (خداوند) روزی خود را (از شما) باز دارد؟ (نخير) بلکه ایشان در سركشى و

فرار (از حقيقت) لجاجت مى ورزند.

﴿ ﴾٢٢اَفمن ي ْم ِشي ُم ِك ًّبا عل َٰى و ْج ِه ِه اَ ْهدىَٰ اَ َّمن ي ْم ِشي س ِويًّا عل َٰى ِصر ٍ
اط ُّم ْست ِقي ٍم

پس آیا كسيکه به رو مى افتد (و با لغزش) راه ميرود ،رهياب تر است ،یا كسيکه با قامت رسا بر راهى راست (به

رفتار خود) ادامه ميدهد؟

الس ْمع وا ْلا َ ْبصار وا ْلاَ ْفئِدة ۛ قلِي ًلا َّما تشْ ُك ُرون
﴿ ﴾٢٣قُ ْل ُهو الَّ ِذي اَنشاَ ُك ْم وجعل ل ُك ُم َّ

بگو « :او است كه شما را (از عدم) آفرید ،و برای شما گوش ،چشم ها و دلها قرار داد .اندک است شکرانى كه
شما (در برابر آن) مى كنيد» .

ض و ا ِل ْي ِه تُ ْحش ُرون
﴿ ﴾٢٤قُ ْل ُهو الَّ ِذي ذراَ ُك ْم فِي ا ْلاَ ْر ِ

بگو « :اوست كه شما را در (روی) زمين پراگنده ساخت ،و (باز) به سوی او جمع كرده مى شوید» .

﴿ ﴾٢٥ويقُولُون مت َٰى َٰهذا ا ْلو ْع ُد اِن كُن ُت ْم صا ِدقِين

ميگویند « :این وعده چه وقت بسر ميرسد ،اگر راست گویيد؟ »

ين
﴿ ﴾٢٦قُ ْل اِنَّما ا ْل ِع ْل ُم ِعند اللَّ ِه و اِنَّما اَنا ن ِذي ٌر ُّم ِب ٌ

بگو « :علم (آن صرف) نزد خدا است ،و من صرف بيم دهندۀ آشکارم» .

﴿ ﴾٢٧فل َّما راَ ْو ُه ُز ْلف ًة ِسيئ ْت ُو ُجو ُه الَّ ِذين كف ُروا وقِيل َٰهذا الَّ ِذي كُن ُتم بِ ِه ت َّد ُعون

پس چون آن (وعدۀ الهى) را نزدیک بينند ،روی های كافران زشت (و درهم كشيده) ميشود ،و (به ایشان) گفته
ميشود « :اینست همان چيزی كه تقاضای (آمدن) آنرا ميکردید» .

﴿ ﴾٢٨قُ ْل اَراَ ْي ُت ْم ا ِ ْن اَ ْهلكنِي اللَّ ُه ومن َّم ِعي اَ ْو ر ِحمنا فمن يُ ِجي ُر ا ْلكافِرِين ِم ْن عذ ٍ
اب اَلِي ٍم

بگو « :آیا چه نظر دارید؟ اگر خداوند مرا و آنانى را كه با من هستند هالک سازد ،یا بر ما مرحمت كند .پس
كيست كه كافران را از عذاب دردناک نجات دهد؟ »

﴿ ﴾٢٩قُ ْل ُهو ال َّر ْح َٰم ُن ام َّنا بِ ِه وعل ْي ِه تو َّك ْلنا ۛ فست ْعل ُمون م ْن ُهو فِي ضل ٍ
ال ُّمبِينٍ

بگو « :او (خداوند) رحمٰن است ،به او ایمان آوردیم ،و بر وی توكل نمودیم .پس بزودی درخواهيد یافت كه چه
كسى در گمراهى آشکار است» .

﴿ ﴾٣٠قُ ْل اَراَ ْي ُت ْم ا ِ ْن اَ ْصبح ما ُؤ ُك ْم غ ْو ًرا فمن ياْتِي ُكم بِما ٍء َّم ِعينٍ

بگو « :آیا چه نظر دارید؟ اگر آب (مورد استفادۀ) شما (به زمين) فرو رود .پس كيست كه به آب صاف و جاری در
دسترس شما قرار دهد؟ »
==================================================================

(  ) ۶۸سوره القلم:
این سوره مکى و دارای ( )۵۲آیه است و به نام قلم از سببى یاد شده است كه خداوند (ج) در آغاز آن به
منظور بزرگداشت و ارج گذاری از قلم به آن سوگند یاد كرده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١ن ۛ وا ْلقل ِم وما ي ْس ُط ُرون

ن .قسم به قلم و به آنچه مى نویسند.

﴿ ﴾٢ما اَنت بِنِ ْعم ِة ربِّك بِم ْج ُن ٍ
ون

تو به فضل پروردگار خود دیوانه نيستى.

﴿ ﴾٣و ا ِ َّن لك لاَ ْج ًرا غ ْير م ْم ُن ٍ
ون

و بيگمان برای تو پاداشى هميشگى است.

﴿ ﴾٤و اِنَّك لعل َٰى ُخلُقٍ ع ِظي ٍم

و حقا كه تو بر مرتبۀ بزرگ اخالق قرار داری.

﴿ ﴾٥فس ُت ْب ِص ُر و ُي ْب ِص ُرون

پس به زودی خواهى دید ،و خواهند دید.

﴿ ﴾٦بِاَي ِّي ُك ُم ا ْلم ْف ُتو ُن

(كه) به كدام شما دیوانگى (عارض شده) است.

﴿ ﴾٧ا ِ َّن ربَّك ُهو اَ ْعل ُم بِمن ض َّل عن سبِيلِ ِه و ُهو اَ ْعل ُم بِا ْل ُم ْهت ِدين

بيگمان پروردگار تو به این داناتر است كه چه كسى از راه او گمراه شده ،و او به (حال) رهيابها (نيز) داناتر است.

﴿ ﴾٨فلا تُ ِط ِع ا ْل ُمك ِّذبِين

پس تکذیب كنندگان را اطاعت مکن.

﴿ ﴾٩و ُّدوا ل ْو تُ ْد ِه ُن ف ُي ْد ِه ُنون

(آنهایى را كه) دوست دارند اگر نرمش كنى ،تا ایشان (نيز) نرمش كنند.

﴿ ﴾١٠ولا تُ ِط ْع ُك َّل ح َّل ٍ
اف َّم ِهينٍ

و از هر بسيار قسم خورِ ذليلى اطاعت مکن.

﴿ ﴾١١ه َّما ٍز َّمشَّ ا ٍء بِن ِمي ٍم

بسيار عيب جوی ،سخن چين.

﴿َّ ﴾١٢منَّا ٍع لِّ ْلخ ْي ِر ُم ْعت ٍد اَثِي ٍم

بسيار منع كنندۀ خير ،متجاوز گنهکاری.

﴿ُ ﴾١٣ع ُت ٍّل ب ْعد َٰذلِك ز نِي ٍم

زشت خویى ،جفاكاری ،و بعد از همۀ اینها حرام زاده ای را.

﴿ ﴾١٤اَن كان ذا م ٍال وبنِين

كه چون از دارایى و فرزندانى برخوردار است.

﴿ ﴾١٥اِذا تُ ْتل َٰى عل ْي ِه اياتُنا قال اَس ِاطي ُر ا ْلاَ َّو لِين

وقتيکه آیات ما بر او خوانده شود ،ميگوید( « :اینها) افسانه های پيشينيان است» .

﴿ ﴾١٦سن ِس ُم ُه على ا ْل ُخ ْرطُو ِم
بزودی بر بينى او داغ مى نهيم.

﴿ ﴾١٧اِنَّا بل ْونا ُه ْم كما بل ْونا اَ ْصحاب ا ْلجنَّ ِة ا ِ ْذ اَ ْقس ُموا لي ْص ِر ُمنَّها ُم ْصبِ ِحين

بيگمان ما ایشانرا آزمودیم ،طوریکه صاحبان باغستان را آزموده بودیم ،چون سوگند خوردند كه ميوه های آن

(باغ) را صبحگاهان مى چينند.

﴿ ﴾١٨ولا ي ْست ْث ُنون

و استثناء نکردند (یعنى انشاءالله نگفتند).

ف ِّمن َّربِّك و ُه ْم ناُِ ُمون
﴿ ﴾١٩فطاف عل ْيها طاُ ِ ٌ

پس شبانگاه كه ایشان در خواب بودند ،از جانب پروردگارت آفتى بر آن باغ نازل گردید.

الصرِي ِم
﴿ ﴾٢٠فاَ ْصبح ْت ك َّ

پس به مانند زمين سياهى درآمد (كه گویى در آن هيچکس نبود).

﴿ ﴾٢١فتناد ْوا ُم ْصبِ ِحين

صبحگاهان یک دیگر را صدا زدند.

﴿ ﴾٢٢اَ ِن ا ْغ ُدوا عل َٰى ح ْر ث ِ ُك ْم اِن كُن ُت ْم صار ِِمين

كه « وقت بسوی كشتزار خود بروید ،اگر ميوه چين هستيد» .

﴿ ﴾٢٣فانطل ُقوا و ُه ْم يتخاف ُتون

پس براه افتادند ،در حالى كه با یکدیگر آهسته (سخن) ميگفتند:

ين
﴿ ﴾٢٤اَن لَّا يد ُْخلنَّها ا ْلي ْوم عل ْي ُكم ِّم ْس ِك ٌ

« متوجه باشيد) كه امروز هيچ مسکينى ،بر شما داخل باغ نشود» .

﴿ ﴾٢٥وغد ْوا عل َٰى ح ْر ٍد قا ِدرِين

با مدادان با عزمى قوی (مبنى بر جلوگيری از ورود مستمندان ،به چيدن ميوه) رفتند( .مى پنداشتند كه) بر این
كار توانى دارند.

﴿ ﴾٢٦فل َّما راَ ْوها قالُوا اِنَّا لضالُّون

ولى چون باغ را (به آنحال) دیدند ،گفتند « :بيگمان (باغ را) گم كرده ایم» .

﴿ ﴾٢٧ب ْل ن ْح ُن م ْح ُرو ُمون

« بلکه ما (ازین نعمت) محروم (شده) هستيم» .

﴿ ﴾٢٨قال اَ ْوس ُط ُه ْم اَل ْم اَقُل لَّ ُك ْم ل ْولا تُس ِّب ُحون

بهترین (شخصيت) شان گفت « :آیا به شما نگفتم كه ایکاش خدا را بپاكى یاد كنيد؟ (یعنى بگویيد" :اگر خدا
بخواهد چنين و چنان ميکنيم» )".

﴿ ﴾٢٩قالُوا ُس ْبحان ربِّنا اِنَّا ُكنَّا ظالِ ِمين

گفتند « :پاک است پروردگار ما .واقعاً ما ستمگار بودیم» .

ض يتلاو ُمون
﴿ ﴾٣٠فاَ ْقبل ب ْع ُض ُه ْم عل َٰى ب ْع ٍ

سپس بعضى شان روی به بعضى دیگر كردند ،یکدیگر را مالمت قرار دادند.

﴿ ﴾٣١قالُوا يا و ْيلنا اِنَّا ُكنَّا ط ِاغين

(و) گفتند « :ای وای بر ما ،یقيناً سركش بودیم» .

﴿ ﴾٣٢عس َٰى ربُّنا اَن ُي ْب ِدلنا خ ْي ًرا ِّم ْنها اِنَّا اِل َٰى ربِّنا ر ِاغ ُبون

« شاید پروردگار ما بهتر از آن باغ را بجای آن به ما بدهد ،بيگمان ما بسوی پروردگار خود رو آورنده ایم» .

َٰ
اب ا ْلا ِخر ِة اَكْب ُر ۛ ل ْو كانُوا ي ْعل ُمون
اب ۛ ولعذ ُ
﴿ ﴾٣٣كذلِك ا ْلعذ ُ
چنين است عذاب (دنيا) ،اما عذاب آخرت بزرگتر است ،اگر مى دانستند.

﴿ ﴾٣٤ا ِ َّن لِ ْل ُمتَّ ِقين ِعند ربِّ ِه ْم جنَّ ِ
ات النَّ ِعي ِم

بيگمان برای پرهيزگاران نزد پروردگارشان بهشت های سرشار از نعمتهاست.

﴿ ﴾٣٥اَفن ْجع ُل ا ْل ُم ْسلِ ِمين كا ْل ُم ْجر ِِمين

پس آیا مؤمنان را مساوی با گنهکاران قرار دهيم؟

﴿ ﴾٣٦ما ل ُك ْم ك ْيف ت ْح ُك ُمون

شما را چه شده؟ چگونه داوری ميکنيد؟

اب فِي ِه ت ْد ُر ُسون
﴿ ﴾٣٧اَ ْم ل ُك ْم ِكت ٌ

آیا برای شما كتابى است كه از آن مى آموزید؟

﴿ ﴾٣٨ا ِ َّن ل ُك ْم فِي ِه لما تخيَّ ُرون

كه در آن (آمده باشد) آنچه را شما پسند ميکنيد از آن شما است؟!

﴿ ﴾٣٩اَ ْم ل ُك ْم اَ ْيما ٌن عل ْينا بالِغ ٌة اِل َٰى ي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة ۛ ا ِ َّن ل ُك ْم لما ت ْح ُك ُمون

یا از ما تعهدات نيرومندی تا روز قيامت دارید ،بر اینکه هر چه بخواهيد از آن شما باشد؟

﴿ ﴾٤٠س ْل ُه ْم اَيُّ ُهم بِ َٰذلِك ز ِعي ٌم

از ایشان بپرس كدام یک شان بر این (امر) ضامن است؟

﴿ ﴾٤١اَ ْم ل ُه ْم شُ ركا ُء ف ْلياْتُوا بِشُ ركاُِ ِه ْم اِن كانُوا صا ِدقِين

یا ایشان (با خدا) شریکانى دارند؟ پس شریکان خود را بياورند ،اگر راست ميگویند.

﴿ ﴾٤٢ي ْوم ُي ْكش ُف عن س ٍ
الس ُجو ِد فلا ي ْست ِطي ُعون
اق ويُدْع ْون اِلى ُّ

روزیکه (پاچه) از ساق بر زده ميشود ،و به سجده فرا خوانده ميشوند ،ولى توانایى (آنرا) ندارند.

الس ُجو ِد و ُه ْم سال ِ ُمون
﴿ ﴾٤٣خ ِاشع ًة اَ ْبصا ُر ُه ْم ت ْره ُق ُه ْم ِذلَّ ٌة ۛ وق ْد كانُوا ُيدْع ْون اِلى ُّ

در حاليکه چشمان شان (از فرط شرمندگى) پایان افتاده ،و ایشانرا خواری فرا گرفته است .واقعاً پيش ازین به

سجده فرا خوانده ميشدند ،در هنگاميکه سالم بودند (یعنى توان عبادت را داشتند ،با آنهم از سجده به پروردگار
خویش خودداری ميکردند).

﴿ ﴾٤٤فذ ْر نِي ومن ُيك ِّذ ُب بِ َٰهذا ا ْلح ِد ِ
يث ۛ سن ْست ْدرِ ُج ُهم ِّم ْن ح ْي ُث لا ي ْعل ُمون

پس مرا بگذار ،و كسانى را كه این حکم (خدا) را تکذیب ميکنند( ،تا ایشانرا به سزای شان برسانم) .ایشانرا از

راهيکه نمى دانند ،درجه به درجه (بسوی عذاب) خواهيم كشاند.

ين
﴿ ﴾٤٥واُ ْملِي ل ُه ْم ۛ ا ِ َّن ك ْي ِدي م ِت ٌ

و به ایشان مهلت خواهم داد ،واقعاً تدبير من محکم است.

﴿ ﴾٤٦اَ ْم ت ْساَلُ ُه ْم اَ ْج ًرا ف ُهم ِّمن َّمغْر ٍم ُّم ْثقلُون

یا از ایشان مزدی ميخواهى كه از (این) تاوان سنگين (بار) ميشوند؟

﴿ ﴾٤٧اَ ْم ِعند ُه ُم ا ْلغ ْي ُب ف ُه ْم ي ْك ُت ُبون

یا (اسرار) غيب نزد ایشان است كه آنرا مى نویسند؟

اصبِ ْر ل ِ ُح ْك ِم ربِّك ولا ت ُكن كص ِ
اح ِب ا ْل ُح ِ
وت ا ِ ْذ نادىَٰ و ُهو م ْك ُظو ٌم
﴿ ﴾٤٨ف ْ

پس منتظر حکم پروردگار خود باش ،و مانند صاحب ماهى (یعنى یونس) مباش ،آنگاه كه دعا كرد ،و او بسيار
دلتنگ بود.

﴿ ﴾٤٩لَّ ْولا اَن تدارك ُه نِ ْعم ٌة ِّمن َّربِّ ِه ل ُنبِذ بِا ْلعرا ِء و ُهو م ْذ ُمو ٌم

اگر نعمت پروردگارش به سر وقتش نمى رسيد ،به بيابان افگنده ميشد ،در حاليکه او نکوهيده ميبود.

الصالِ ِحين
اجتبا ُه ربُّ ُه فجعل ُه ِمن َّ
﴿ ﴾٥٠ف ْ

ولى پروردگارش او را برگزید و او را از صالحان گردانيد.

﴿ ﴾٥١و اِن يكا ُد الَّ ِذين كف ُروا ل ُي ْز لِقُونك بِاَ ْبصارِ ِه ْم ل َّما س ِم ُعوا ال ِّذكْر وي ُقولُون اِنَّ ُه لم ْج ُنو ٌن

واقعاً نزدیک بود كه كافران ترا با چشم های خود آسيب برسانند ،چون قرآن را شنيدند (كه تو مى خواندی) و

گفتند او واقعاً دیوانه است.

﴿ ﴾٥٢وما ُهو ا ِ َّلا ِذ ْك ٌر لِّ ْلعال ِمين

در حاليکه نيست آن مگر پندی برای همۀ جهانيان.
==================================================================

(  ) ۶۹سوره الحاقه:
این سوره مکى و دارای ( )۵۲آیه است و حاقه به معنى حقانيت وقایع و به حق رسى مى باشد و از نام های
قيامت است (زیرا جميع حوادث قيامت و قوعش واجب و حق است ) و به سبب افتتاح آن با پرسش از
قيامت كه الحاقه اسمى از اسمای آن است به این نام مسما گردیده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١ا ْلحاقَّ ُة

(روز) واقع شدنى (یعنى قيامت).

﴿ ﴾٢ما ا ْلحاقَّ ُة

چيست آن (روز) واقع شدنى؟

﴿ ﴾٣وما اَ ْدراك ما ا ْلحاقَّ ُة

و چه چيز ترا آگاه گردانيد كه آن (روز) واقع شدنى چيست؟

﴿ ﴾٤ك َّذب ْت ث ُمو ُد وعا ٌد بِا ْلقارِع ِة

(قوم) ثمود و عاد (روزِ) كوبنده (یعنى قيامت) را تکذیب كردند.

﴿ ﴾٥فاَ َّما ث ُمو ُد فاُ ْهلِ ُكوا بِال َّط ِاغي ِة

اما ثمود ،به وسيلۀ صاعقه هالک شدند.

﴿ ﴾٦واَ َّما عا ٌد فاُ ْهلِ ُكوا بِر ٍِيح ص ْرص ٍر عاتِي ٍة

و اما عاد ،بوسيلۀ تندبادی سرد (و) سركش هالک شدند.

﴿ ﴾٧سخَّ رها عل ْي ِه ْم س ْبع لي ٍال وثمانِية اَيَّا ٍم ُح ُسو ًما فترى ا ْلق ْوم فِيها ص ْرع َٰى كاَنَّ ُه ْم اَ ْعجا ُز نخْ ٍل
خاوِي ٍة
كه آنرا هفت شب و هشت روز قاطعانه بر ایشان برگماشت ،پس (تمام آن) مردم را در (مسير) آن (تندباد)
ميدیدی كه (دراز) بروی افتاده اند ،گویا ایشان همچون تنه های درختان خرمای از بيخ كنده ميباشند.

﴿ ﴾٨فه ْل ترىَٰ ل ُهم ِّمن باقِي ٍة

پس آیا از ایشان كدام كسى را مى بينى كه (زنده) باقى مانده باشد؟

ات بِا ْلخ ِاطئ ِة
﴿ ﴾٩وجاء فِ ْرع ْو ُن ومن ق ْبل ُه وا ْل ُم ْؤت ِفك ُ

و فرعون و كسانى پيش از او ،و (مردم) شهرهای زیر و رو شده ،خطاهای (بزرگى) را مرتکب شدند.

﴿ ﴾١٠فعص ْوا ر ُسول ربِّ ِه ْم فاَخذ ُه ْم اَخْ ذ ًة َّرابِي ًة

یشان فرستادۀ پروردگار خود را نافرمانى كردند ،بنابر آن خداوند ایشانرا به گرفتن بسيار سختى گرفتار ساخت.

﴿ ﴾١١اِنَّا ل َّما طغى ا ْلما ُء حم ْلنا ُك ْم فِي ا ْلجارِي ِة

واقعاً ما ،هنگاميکه آب بنای سركشى گذاشت ،شما را در كشتى برداشتيم.

﴿ ﴾١٢لِن ْجعلها ل ُك ْم ت ْذ ِكر ًة وت ِعيها اُ ُذ ٌن و ِاعي ٌة

تا آن واقعه را برای شما مایۀ عبرتى بگردانيم ،و گوشهای شنوا آنرا بخاطر بسپارند.

الصورِ ن ْفخ ٌة و ِاحد ٌة
﴿ ﴾١٣ف ِاذا نُ ِفخ فِي ُّ
و چون به یکبارگى در صور دميده شود.

ض وا ْل ِجبالُ ف ُدكَّتا د َّك ًة و ِاحد ًة
﴿ ﴾١٤و ُح ِمل ِت ا ْلاَ ْر ُ

و زمين و كوه ها از جا برداشته شوند ،ناگاه به یکبارگى بهم كوبيده شوند.

﴿ ﴾١٥في ْومئِ ٍذ وقع ِت ا ْلواقِع ُة

پس در آن روز همان واقعۀ (بزرگ) واقع ميشود.

السماءُ ف ِهي ي ْومئِ ٍذ وا ِهي ٌة
﴿ ﴾١٦وانشق َِّت َّ

و آسمان شگافته ميشود ،و آن در آنروز سُست ميگردد.

﴿ ﴾١٧وا ْلمل ُك عل َٰى اَ ْرجاُِها ۛ وي ْح ِم ُل ع ْرش ربِّك ف ْوق ُه ْم ي ْومئِ ٍذ ثمانِي ٌة

و فرشتگان بر كنارهای آن قرار گيرند .و هشت (فرشته) در آن روز عرش پروردگار ترا بر باالی خود حمل كنند.

﴿ ﴾١٨ي ْومئِ ٍذ تُ ْعر ُضون لا تخْ ف َٰى ِمن ُك ْم خافِي ٌة

در آنروز به پيشگاه (خداوند) پيش كرده ميشوید ،و از اسرار شما چيزی مخفى نمى ماند.

﴿ ﴾١٩فاَ َّما م ْن اُو تِي ِكتاب ُه بِي ِمينِ ِه فيقُولُ ها ُؤ ُم ا ْقرءُوا ِكتابِي ْه

پس آنکه نامۀ (اعمال) او به دست راست او داده شود ،ميگوید « :اینک نامۀ مرا بگيرید و بخوانيد! »

نت اَنِّي ُمل ٍ
اق ِحسابِي ْه
﴿ ﴾٢٠اِنِّي ظن ُ

« من یقين داشتم كه حتماً به حساب (اعمال) خود روبرو ميشوم» .

﴿ ﴾٢١ف ُهو فِي ِعيش ٍة َّر ِ
اضي ٍة

پس او اكنون در زندگى كامالً قناعت بخشى قرار ميگيرد.

﴿ ﴾٢٢فِي جنَّ ٍة عالِي ٍة
در بهشتى برین.

﴿ ﴾٢٣قُ ُطوفُها دانِي ٌة

ميوه های آن به دسترس قرار دارد.

﴿ُ ﴾٢٤كلُوا واشْ ربُوا هنِي ًئا بِما اَ ْسل ْف ُت ْم فِي ا ْلاَيَّا ِم ا ْلخالِي ِة

(به آنها گفته ميشود « ):بخورید و بنوشيد گوارا ،به پاداش آنچه در روزهای گذشته (در دنيا) انجام دادید» .

﴿ ﴾٢٥واَ َّما م ْن اُو تِي ِكتاب ُه بِ ِشمالِ ِه فيقُولُ يا ل ْيتنِي ل ْم اُوت ِكتابِي ْه

و اما كسيکه نامۀ (اعمال او) به دست چپش داده ميشود ،ميگوید « :ایکاش نامۀ (اعمال) من برایم داده نمى شد.
»

﴿ ﴾٢٦ول ْم اَ ْدرِ ما ِحسابِي ْه

و (ایکاش) هرگز نمى دانستم حساب من چيست.

﴿ ﴾٢٧يا ل ْيتها كان ِت ا ْلق ِ
اضية

ایکاش (مرگ) به من خاتمه بخشنده ميبود.

﴿ ﴾٢٨ما اَ ْغن َٰى عنِّي مالِي ْه ۛ

ثروت من چيزی (از عذاب) را از من دفع نکرد.

﴿ ﴾٢٩هلك عنِّي ُس ْلطانِي ْه

قدرت من از من از بين رفته است.

﴿ُ ﴾٣٠خ ُذو ُه ف ُغلُّو ُه

(به مأموران دوزخ گفته ميشود « ):او را بگيرید زنجيرپيچ كنيد» .

﴿ ﴾٣١ثُ َّم ا ْلج ِحيم صلُّو ُه

سپس او را به آتش كباب كنيد.

﴿ ﴾٣٢ثُ َّم فِي ِس ْل ِسل ٍة ذ ْر ُعها س ْب ُعون ِذرا ًعا ف ْاسلُ ُكو ُه

بعد او را در زنجيری كه درازی آن هفتاد گز است دركشيد.

﴿ ﴾٣٣اِنَّ ُه كان لا ُي ْؤ ِم ُن بِاللَّ ِه ا ْلع ِظي ِم

بيگمان او (چنان) بود كه به خداوند بزرگ ایمان نمى آورد.

ض عل َٰى طعا ِم ا ْل ِم ْس ِكينِ
﴿ ﴾٣٤ولا ي ُح ُّ

و به طعام دادنِ مسکين (مردم را) تشویق نميکرد.

﴿ ﴾٣٥فل ْيس ل ُه ا ْلي ْوم ها ُهنا ح ِمي ٌم

بنابر آن ،امروز در اینجا او را غمخواری نيست.

﴿ ﴾٣٦ولا طعا ٌم اِلَّا ِم ْن ِغ ْسلِينٍ

و نه طعامى دارد ،جز از چرک و خون.

﴿َّ ﴾٣٧لا ياْ ُكلُ ُه ا ِ َّلا ا ْلخ ِاط ُئون

كه آنرا (هيچکسى) جز خطاكاران نميخورد.

﴿ ﴾٣٨فلا اُ ْق ِس ُم بِما تُ ْب ِص ُرون

پس قسم ميخورم به آنچه مى بينيد.

﴿ ﴾٣٩وما لا تُ ْب ِص ُرون
و آنچه نمى بينيد.

﴿ ﴾٤٠اِنَّ ُه لق ْولُ ر ُس ٍ
ول كرِي ٍم

كه واقع ًا این (قرآن) كالم رسول صاحب مکرمتى است ،فرستاده ای بزرگوار.

﴿ ﴾٤١وما ُهو بِق ْو ِل ش ِاع ٍر ۛ قلِي ًلا َّما تُ ْؤ ِم ُنون

و این هرگز گفتار شاعری نيست ،اندكىست آنچه شما ایمان مى آرید.

﴿ ﴾٤٢ولا بِق ْو ِل كا ِهنٍ ۛ قلِي ًلا َّما تذ َّك ُرون

و نه هم گفتار كاهنى است ،اندكىست آنچه شما پند ميگيرید.

﴿ ﴾٤٣تنزِي ٌل ِّمن َّر ِّب ا ْلعال ِمين

(كتاب) نازل شده ای است از جانب پروردگار عالميان.

﴿ ﴾٤٤ول ْو تق َّول عل ْينا ب ْعض ا ْلاَقاوِي ِل

هرگاه (پيامبر) بر ما بعضى از سخنان را برمىبست.

﴿ ﴾٤٥لاَخ ْذنا ِم ْن ُه بِا ْلي ِمينِ

بيگمان از دست راست او ميگرفتيم.

﴿ ﴾٤٦ثُ َّم لقط ْعنا ِم ْن ُه ا ْلو تِين

سپس شاهرگ قلب او را قطع ميکردیم.

﴿ ﴾٤٧فما ِمن ُكم ِّم ْن اَح ٍد ع ْن ُه ح ِ
اجزِين

پس هيچکس از شما نبود كه ازو حمایت كند.

﴿ ﴾٤٨و اِنَّ ُه لت ْذ ِكر ٌة لِّ ْل ُمتَّ ِقين

بيگمان این (قرآن) پندی است برای پرهيزگاران.

﴿ ﴾٤٩و اِنَّا لن ْعل ُم اَ َّن ِمن ُكم ُّمك ِّذبِين

و ما یقيناً ميدانيم كه بعضى از شما تکذیب كنندۀ آن هستيد.

﴿ ﴾٥٠و اِنَّ ُه لح ْسر ٌة على ا ْلكافِرِين

و بيگمان (قرآن) مایۀ حسرتى است برای كافران.

﴿ ﴾٥١و اِنَّ ُه لح ُّق ا ْلي ِقينِ

و بيگمان این سزاوار یقين است.

﴿ ﴾٥٢فس ِّب ْح بِ ْاس ِم ربِّك ا ْلع ِظي ِم

پس نام پروردگار بزرگ خود را به پاكى یاد كن.
==================================================================

(  ) ۷۰سوره المعارج:
این سوره مکى و دارای ( )۴۴آیه است و معارج به معنى نردبان ها و جاهای باال رفتن است .این سوره از
سببى به این نام مسما گردیده است كه آیه (تَعْرُجُ اْلمَلَاِئکَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ) در آغازین آیت آن آمده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١ساَل ساُِ ٌل بِعذ ٍ
اب واقِ ٍع

سوال كننده ای از عذابى پرسيد ،كه (حتمى) واقع شدنى است.

﴿ ﴾٢لِّ ْلكافِرِين ل ْيس ل ُه دافِ ٌع

(عذابيکه) برای كافران (آماده شده) است ،و هيچ دفع كننده ای ندارد.

﴿ِّ ﴾٣من اللَّ ِه ِذي ا ْلمعار ِِج

(عذابيکه) از جانب خدا(ی) صاحب مرتبه ها(ی بلند) است.

وح اِل ْي ِه فِي ي ْو ٍم كان ِم ْقدا ُر ُه خ ْم ِسين اَ ْلف سن ٍة
﴿ ﴾٤ت ْع ُر ُج ا ْلملاُِك ُة وال ُّر ُ
فرشتگان و روح بسوی او باال ميروند ،در روزی كه مقدار آن پنجاه هزار سال است.

اصبِ ْر ص ْب ًرا ج ِمي ًلا
﴿ ﴾٥ف ْ
پس صبر نما ،صبری نيکو.

﴿ ﴾٦اِنَّ ُه ْم ير ْون ُه ب ِعيدًا

بيگمان آنها آنروز را دور مى پندارند.

﴿ ﴾٧ونرا ُه قرِي ًبا

ولى ما آنرا نزدیک مى بينيم.

السماءُ كا ْل ُم ْه ِل
﴿ ﴾٨ي ْوم ت ُكو ُن َّ

روزی كه آسمان چون فلز گداخته گردد.

﴿ ﴾٩وت ُكو ُن ا ْل ِجبالُ كا ْل ِع ْهنِ

و كوه ها چون پشم رنگين (متالشى) ميگردند.

﴿ ﴾١٠ولا ي ْساَ ُل ح ِمي ٌم ح ِمي ًما

و هيچ دوست غمخواری از (حال) دوست غمخوار نمى پرسد.

﴿ ﴾١١يُب َّص ُرون ُه ْم ۛ يو ُّد ا ْل ُم ْج ِر ُم ل ْو ي ْفت ِدي ِم ْن عذ ِ
اب ي ْو ِمئِ ٍذ بِبنِي ِه

در حاليکه یکدیگر را مى بينند .مجرم آرزو ميکند كه فرزندان خود را در برابر عذاب آنروز فدیه بدهد.

﴿ ﴾١٢وص ِ
احبتِ ِه واَ ِخي ِه
همسر خود ،برادر خود.

﴿ ﴾١٣وف ِصيلتِ ِه الَّتِي تُ ْؤوِي ِه

و نزدیکانى كه او را پناه ميدادند.

ض ج ِمي ًعا ثُ َّم يُ ِ
نجي ِه
﴿ ﴾١٤ومن فِي ا ْلاَ ْر ِ

و (حتى) همه كسانى را كه در روی زمين هستند (بحيث تاوان بدهد) ،تا باشد كه (آنها) او را از عذاب آنروز

نجات دهند.

﴿ ﴾١٥ك َّلا ۛ اِنَّها لظ َٰى

نه ،هرگز (چنين نمى شود) ،این آتش شعله وری است.

﴿ ﴾١٦ن َّزاع ًة لِّلشَّ وىَٰ

كه پوست دست و پا را برميکشد.

﴿ ﴾١٧ت ْد ُعو م ْن اَ ْدبر وتولَّ َٰى

و كسى را كه (از حق) رو گردانيده و اعراض ميکرد ،فرا ميخواند.

﴿ ﴾١٨وجمع فاَ ْوع َٰى

و (نيز كسى را كه) ثروت مى اندوخت و باز ذخيره ميکرد.

﴿ ﴾١٩ا ِ َّن ا ْل ِانسان ُخلِق هلُو ًعا

بيگمان انسان ناشکيبا و حریص آفریده شده.

﴿ ﴾٢٠اِذا م َّس ُه الشَّ ُّر ج ُزو ًعا

چون شری به او برسد ،ناله و زاری و بيتابى كننده است.

﴿ ﴾٢١و اِذا م َّس ُه ا ْلخ ْي ُر م ُنو ًعا

و چون خيری به او برسد ،شدیداً بازدارنده است.

﴿ ﴾٢٢اِلَّا ا ْل ُمصلِّين
مگر نمازگزاران.

﴿ ﴾٢٣الَّ ِذين ُه ْم عل َٰى صلاتِ ِه ْم داُِ ُمون
آنانيکه بر نماز خود مداومت ورزیده اند.

﴿ ﴾٢٤والَّ ِذين فِي اَ ْموالِ ِه ْم ح ٌّق َّم ْعلُو ٌم

و آنانيکه در اموال شان حق معلومى است.

لساُِ ِل وا ْلم ْح ُرومِ
﴿ ﴾٢٥لِّ َّ

برای سوالگر و محروم (كم روزی).

﴿ ﴾٢٦والَّ ِذين يُص ِّدقُون بِي ْومِ الدِّينِ
و آنانيکه به روز جزا باور ميکنند.

﴿ ﴾٢٧والَّ ِذين ُهم ِّم ْن عذ ِ
اب ربِّ ِهم ُّمشْ ِفقُون
و آنانيکه از عذاب پروردگار شان بيمناک اند.

﴿ ﴾٢٨ا ِ َّن عذاب ربِّ ِه ْم غ ْي ُر ماْ ُم ٍ
ون

واقعاً عذاب پروردگارشان غير قابل ایمنى است.

﴿ ﴾٢٩والَّ ِذين ُه ْم لِ ُف ُر ِ
وج ِه ْم حافِ ُظون

و آنانيکه از آميزش جنسى خودداری ميکنند.

﴿ ﴾٣٠اِلَّا عل َٰى اَ ْزو ِاج ِه ْم اَ ْو ما ملك ْت اَ ْيمانُ ُه ْم فاِنَّ ُه ْم غ ْي ُر ملُ ِومين

مگر با زنان خویش ،یا زنانى كه مالک آنها هستند .ایشان (به این عمل خویش) مالمت نيستند.

﴿ ﴾٣١فمنِ ا ْبتغ َٰى وراء َٰذلِك فاُولَٰئِك ُه ُم ا ْلعا ُدون

پس كسانيکه جز این (با زن دیگری) بخواهند (آميزش جنسى كنند) ،هم ایشانند تجاوزگر.

﴿ ﴾٣٢والَّ ِذين ُه ْم لِاَماناتِ ِه ْم وع ْه ِد ِه ْم را ُعون

و كسانيکه امانت ها و پيمانهای (ذمه) خویش را رعایت ميکنند.

﴿ ﴾٣٣والَّ ِذين ُهم بِشهاداتِ ِه ْم قاُِ ُمون
و آنانيکه به گواهى های شان استوار اند.

﴿ ﴾٣٤والَّ ِذين ُه ْم عل َٰى صلاتِ ِه ْم يُحافِ ُظون
و آنانيکه بر نماز خود پاسدار اند.

﴿ ﴾٣٥اُولَٰئِك فِي جنَّ ٍ
ات ُّم ْكر ُمون

هم ایشانند در باغستانها ،به عزت بسر مى برند.

﴿ ﴾٣٦فم ِال الَّ ِذين كف ُروا قِبلك ُم ْه ِط ِعين
پس چه شده است كافران را كه بسوی تو..

﴿ ﴾٣٧عنِ ا ْلي ِمينِ وعنِ الشِّ م ِال ِعزِين

از راست و از چپ ،گروه گروه مى شتابند؟

﴿ ﴾٣٨اَي ْطم ُع ُك ُّل ا ْمر ٍِئ ِّم ْن ُه ْم اَن يُدْخل ج َّنة ن ِعي ٍم

آیا هر یک از ایشان طمع دارد كه در بهشت سرشار از نعمت داخل گرده شود؟

﴿ ﴾٣٩ك َّلا ۛ اِنَّا خل ْقنا ُهم ِّم َّما ي ْعل ُمون

هرگز نه ،بيگمان ایشانرا از آنچه خود ميدانند آفریده ایم.

﴿ ﴾٤٠فلا اُ ْق ِس ُم بِر ِّب ا ْلمشار ِِق وا ْلمغار ِِب اِنَّا لقا ِد ُرون

پس قسم به پروردگارِ طلوعگاهها و غروبگاهها ،كه ما یقيناً توانایيم.

﴿ ﴾٤١عل َٰى اَن نُّبدِّل خ ْي ًرا ِّم ْن ُه ْم وما ن ْح ُن بِم ْس ُبوقِين

بر اینکه بهتری از ایشانرا بجای شان آوریم ،و هرگز كسى بر ما پيشى گرفته نميتواند.

وضوا وي ْلع ُبوا حتَّ َٰى يُلاقُوا ي ْوم ُه ُم الَّ ِذي يُوعدُون
﴿ ﴾٤٢فذ ْر ُه ْم ي ُخ ُ

پس ایشانرا بگذار تا (در گفتار باطل) فرو روند ،و بازی كنند ،تا آنکه به روزی كه برای شان وعده شده است روبرو

شوند.

﴿ ﴾٤٣ي ْوم يخْ ُر ُجون ِمن ا ْلا َ ْجد ِ
اث ِسرا ًعا كاَنَّ ُه ْم اِل َٰى نُ ُص ٍب ُيوفِ ُضون

روزیکه از گورها شتابان برآیند ،گویى ایشان بسوی (شاخصهای) نصب شده ای مى دَوَند.

﴿ ﴾٤٤خ ِاشع ًة اَ ْبصا ُر ُه ْم ت ْره ُق ُه ْم ِذلَّ ٌة ۛ َٰذلِك ا ْلي ْو ُم الَّ ِذي كانُوا ُيوعدُون

در حاليکه چشمان ایشان پایان افتيده (یعنى سرافگنده اند) ،و ذلت سراپا ایشانرا فرا گرفته ،این همان روزی

است كه به ایشان وعده شده بود.

==================================================================

(  ) ۷۱سوره نوح:
این سوره مکى و دارای ( )۲۸آیه است و نوح نام یکى از پيامبران الهى است كه این سوره بنام وی نامگذاری
شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

اب اَلِي ٌم
﴿ ﴾١اِنَّا اَ ْرس ْلنا نُ ً
وحا اِل َٰى ق ْو ِم ِه اَ ْن اَن ِذ ْر ق ْومك ِمن ق ْب ِل اَن ياْتِي ُه ْم عذ ٌ

بيگمان نوح را بسوی قومش فرستادیم( ،و به وی گفتيم) كه « قوم خود را بيم بده! پيش از اینکه عذاب دردناكى

به (سراغ) شان بياید» .

ين
﴿ ﴾٢قال يا ق ْو ِم اِنِّي ل ُك ْم ن ِذي ٌر ُّم ِب ٌ

گفت « :ای قوم من ،بيگمان من برای شما بيم دهندۀ آشکارم» .

﴿ ﴾٣اَ ِن ا ْع ُب ُدوا اللَّه واتَّقُو ُه واَ ِطي ُع ِ
ون

(شما را) به این (هوشدار ميدهيم) كه خدا را پرستش كنيد ،و از او بترسيد و مرا اطاعت كنيد.

﴿ ﴾٤ي ْغ ِف ْر ل ُكم ِّمن ُذنُو بِ ُك ْم ويُؤ ِّخ ْر ُك ْم اِل َٰى اَج ٍل ُّمس ًّمى ۛ ا ِ َّن اَجل اللَّ ِه اِذا جاء لا يُؤ َّخ ُر ۛ ل ْو
كُن ُت ْم ت ْعل ُمون

تا برای شما از گناهان شما بيامرزد ،و تا وقت معينى شما را مهلت دهد .به یقين چون مدت مقررۀ الهى فرا رسد،
به تأخير نمى افتد ،اگر شما ميدانيد.

﴿ ﴾٥قال ر ِّب اِنِّي دع ْو ُت ق ْو ِمي ل ْي ًلا ونها ًرا

(نوح) گفت « :پروردگارا ،من قوم خود را شب و روز دعوت كردم» .

﴿ ﴾٦فل ْم ي ِز ْد ُه ْم ُدعاُِي اِلَّا فِرا ًرا

اما ایشانرا دعوت من جز فرار (از حق چيزی) نيفزود.

﴿ ﴾٧و اِنِّي ُكلَّما دع ْوتُ ُه ْم لِت ْغ ِفر ل ُه ْم جعلُوا اَصابِع ُه ْم فِي اذانِ ِه ْم و ْاستغْش ْوا ثِياب ُه ْم واَص ُّروا
و ْاست ْكب ُروا ْاستِ ْكبا ًرا

و من واقعاً هر باری كه ایشانرا دعوت كردم ،تا آنها را بيامرزی ،انگشتان خود را در گوشهای خود قرار دادند،
جامه های خود را بسر كشيدند ،و (بر كفر خویش) اصرار ورزیدند ،و با سرسختى به تکبر خویش دوام دادند.

﴿ ﴾٨ثُ َّم اِنِّي دع ْوتُ ُه ْم ِجها ًرا

باز هم من ایشانرا علناً دعوت كردم.

نت ل ُه ْم واَ ْسر ْر ُت ل ُه ْم ا ِ ْسرا ًرا
﴿ ﴾٩ثُ َّم اِنِّي اَ ْعل ُ

سپس به ایشان هم آشکارا و هم پنهانى و محرمانه اعالم داشتم.

﴿ ﴾١٠ف ُق ْل ُت ْاست ْغ ِف ُروا ربَّ ُك ْم اِنَّ ُه كان غفَّا ًرا

به ایشان گفتم كه « از پروردگار خود آمرزش بخواهيد ،بيگمان وی بسيار آمرزنده است» .

السماء عل ْي ُكم ِّمدْرا ًرا
﴿ ﴾١١يُ ْر ِس ِل َّ

به شما (از) آسمان باران پى در پى مى فرستد.

﴿ ﴾١٢و ُي ْم ِد ْدكُم بِاَ ْمو ٍال وبنِين وي ْجعل لَّ ُك ْم جنَّ ٍ
ات وي ْجعل لَّ ُك ْم اَنْها ًرا

و شما را به اموال و فرزندان مدد ميکند ،و برای شما باغستانهایى عطاء ميکند ،و برای شما جویبارهایى پدید مى

آرد.

﴿َّ ﴾١٣ما ل ُك ْم لا ت ْر ُجون لِلَّ ِه وقا ًرا

شما را چه شده است كه نمى خواهيد برای خدا عظمتى (قایل شوید)؟

﴿ ﴾١٤وق ْد خلق ُك ْم اَ ْطوا ًرا

در حاليکه شما را به مراحل گوناگونى آفریده.

﴿ ﴾١٥اَل ْم تر ْوا ك ْيف خلق اللَّ ُه س ْبع سماو ٍ
ات ِطباقًا

آیا نمى بينيد كه چطور خداوند هفت آسمانرا طبقه طبقه آفرید؟

اجا
﴿ ﴾١٦وجعل ا ْلقمر فِي ِه َّن نُو ًرا وجعل الشَّ ْمس ِسر ً
و ماه را در آنها نوری گردانيد ،و آفتاب را چراغى گردانيد.

ض نباتًا
﴿ ﴾١٧واللَّ ُه اَنبت ُكم ِّمن ا ْلاَ ْر ِ

و خداوند شما را بحيث رویيدنى از زمين رویانيد.

اجا
﴿ ﴾١٨ثُ َّم يُ ِعي ُد ُك ْم فِيها و ُيخْ ِر ُج ُك ْم اِخْ ر ً

سپس شما را در آن باز ميگرداند ،بار دیگر شما را بگونه ای بيرون ميکند.

﴿ ﴾١٩واللَّ ُه جعل ل ُك ُم ا ْلاَ ْرض بِسا ًطا

و خداوند زمين را برای شما فرشى گردانيد.

اجا
﴿ ﴾٢٠لِّت ْسلُ ُكوا ِم ْنها ُس ُب ًلا فِج ً

تا راه های گشاده ای را از آن بپيمایيد.

وح َّر ِّب اِنَّ ُه ْم عص ْو نِي واتَّب ُعوا من لَّ ْم ي ِز ْد ُه مالُ ُه وول ُد ُه اِلَّا خسا ًرا
﴿ ﴾٢١قال نُ ٌ

نوح گفت « :پروردگارا ،ایشان مرا نافرمانى كردند ،و كسى را پيروی كردند كه مال و اوالد او جز زیان چيزی

برایش نيفزود» .

﴿ ﴾٢٢ومك ُروا م ْك ًرا ُك َّبا ًرا

« دسيسه بزرگى را طرح كردند» .

﴿ ﴾٢٣وقالُوا لا تذ ُر َّن الِهت ُك ْم ولا تذ ُر َّن و ًّدا ولا ُسوا ًعا ولا يغُوث وي ُعوق ون ْس ًرا

« و (به یکدیگر) گفتند :خدایان خود را هرگز ترک نگویيد ،نه "ود" را و نه "سواع" را و نه "یغوث" و "یعوق" و
"نسر" را( ،هيچکدام آنها را) نگذارید.

﴿ ﴾٢٤وق ْد اَضلُّوا كثِي ًرا ۛ ولا ت ِز ِد ال َّظالِ ِمين اِلَّا ضلا ًلا

« و (مردم) بسياری را گمراه كردند ،و به ستمگاران جز گمراهى ميفزای» .

﴿ِّ ﴾٢٥م َّما خ ِطيئاتِ ِه ْم اُ ْغ ِرقُوا فاُ ْد ِخلُوا نا ًرا فل ْم ي ِج ُدوا ل ُهم ِّمن ُد ِ
ون اللَّ ِه اَنصا ًرا

از سبب گناهان شان( ،در طوفان) غرق گردانيده شدند ،سپس در آتش درآورده شدند .پس جز خدا برای خود

مددگاری نيافتند.

ض ِمن ا ْلكافِرِين ديَّا ًرا
وح َّر ِّب لا تذ ْر على ا ْلاَ ْر ِ
﴿ ﴾٢٦وقال نُ ٌ

نوح گفت « :پروردگار من ،از كافران هيچکس را (هم) بر روی زمين مگذار» .

﴿ ﴾٢٧اِنَّك اِن تذ ْر ُه ْم ُي ِضلُّوا ِعبادك ولا يلِ ُدوا ا ِ َّلا ف ِ
اج ًرا كفَّا ًرا

واقعاً اگر (كسى از) آنها را بگذاری ،بندگان ترا گمراه مى كنند ،و جز (نسلى) بدكار و ناسپاس بار نمى آورند.

﴿َّ ﴾٢٨ر ِّب ا ْغ ِف ْر لِي و لِوالِد َّي و لِمن دخل ب ْيتِي ُم ْؤ ِم ًنا و لِ ْل ُم ْؤ ِمنِين وا ْل ُم ْؤ ِمن ِ
ات ولا ت ِز ِد ال َّظالِ ِمين اِلَّا
تبا ًرا

ای پروردگار من ،پدر و مادر من را بيامرز ،و (نيز) كسى را كه (بحيث) مسلمان بخانۀ من داخل ميشود ،و همه
مردان مؤمن و زنان مؤمن را ،و به ستمگاران جز هالكت ميفزا.
==================================================================

(  ) ۷۲سوره الجن:
این سوره مکى و دارای ( )۲۸آیه است و جن به معنى موجودات ناپيدا (در این سوره موضوع ایمان آوردن
عده ای از اجنه به پيامبر مطرح شده است ) و این سوره به سبب آنکه به احوال جنيان و بيم دهى آنان
پرداخته است ،جن ناميده شد.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١قُ ْل اُ ِ
وحي اِل َّي اَنَّ ُه ْاستمع نف ٌر ِّمن ا ْل ِج ِّن فقالُوا اِنَّا س ِم ْعنا قُ ْرا ًنا عج ًبا

بگو « :بمن وحى شده است كه گروهى از جن (به قرآن) گوش فرا دادند ،و گفتند" :بيگمان ما قرآنى شنيدیم

بس شگفت» ".

﴿ ﴾٢ي ْه ِدي اِلى ال ُّرشْ ِد فامنَّا بِ ِه ۛ ولن نُّشْ رِك بِربِّنا اَحدًا

كه به راه راست هدایت ميکند ،پس به آن ایمان آوردیم ،و (بعد ازین) هرگز كسى را به پروردگار خود شریک

نمى آریم.

﴿ ﴾٣واَنَّ ُه تعال َٰى ج ُّد ربِّنا ما اتَّخذ ص ِ
احب ًة ولا ولدًا

و یقيناً بلند است مقام پروردگار ما ،نه همسری گرفته است و نه پسری.

﴿ ﴾٤واَنَّ ُه كان يقُولُ س ِفي ُهنا على اللَّ ِه شط ًطا

و اینکه نادانهای ما در بارۀ خدا واقعاً سخنان نامناسبى مى گفتند.

نس وا ْل ِج ُّن على اللَّ ِه ك ِذ ًبا
﴿ ﴾٥واَنَّا ظن َّنا اَن لَّن تقُول ا ْل ِا ُ

و ما چنين گمان كرده بودیم كه انس و جن هرگز بر خدا دروغى نمى بندند.

س ي ُعوذُون بِرِج ٍال ِّمن ا ْل ِج ِّن فزا ُدو ُه ْم رهقًا
﴿ ﴾٦واَنَّ ُه كان رِجا ٌل ِّمن ا ْل ِان ِ

واقعاً بودند مردانى از انسانها كه به مردانى از جن ها پناه ميبردند .پس به سركشى آنها افزودند.

﴿ ﴾٧واَنَّ ُه ْم ظنُّوا كما ظنن ُت ْم اَن لَّن ي ْبعث اللَّ ُه اَحدًا

و ایشان واقعاً گمان ميکردند ،همانگونه كه شما گمان مى كردید [كه] خداوند هرگز كسى را برنمى انگيزد.

السماء فوجدْناها ُملِئ ْت حر ًسا ش ِديدًا وشُ ُه ًبا
﴿ ﴾٨واَنَّا لم ْسنا َّ

و ما به آسمان تماس گرفتيم ،پس آنرا پر از پاسبانهای محکم و ستارگان فروزان یافتيم.

لس ْم ِع ۛ فمن ي ْست ِم ِع ا ْلان ي ِج ْد ل ُه ِشها ًبا َّرصدًا
﴿ ﴾٩واَنَّا ُك َّنا ن ْق ُع ُد ِم ْنها مق ِاعد لِ َّ

و ما به جاهایى برای شنيدن (اخبار) از آسمان مى نشستيم ،ولى اكنون كسيکه گوش فرا دهد ،برای خود ستارۀ
فروزانى را در كمين مى یابد (كه او را نشانه قرار ميدهد).

ض اَ ْم اَراد بِ ِه ْم ربُّ ُه ْم رشدًا
﴿ ﴾١٠واَنَّا لا ن ْدرِي اَش ٌّر اُرِيد بِمن فِي ا ْلا َ ْر ِ

و ما واقعاً نميدانيم كه آیا برای ساكنان زمين شری در نظر است ،یا پروردگارشان (واقعاً) خواسته است ایشانرا

رهياب كند.

الصال ِ ُحون و ِم َّنا ُدون َٰذلِك ۛ ُك َّنا طراُِق قِد ًدا
﴿ ﴾١١واَنَّا ِم َّنا َّ

و ما (دریافتيم كه) بعضى از ما صالح اند ،و بعضى از ما جز آن .و ما بودیم كه به راههای گوناگونى قرار داشتيم.

ض ولن نُّ ْع ِجز ُه هر ًبا
﴿ ﴾١٢واَنَّا ظننَّا اَن لَّن نُّ ْع ِجز اللَّه فِي ا ْلاَ ْر ِ

و ما بر این باور داریم كه هرگز خدا را در زمين مغلوب ساخته نمى توانيم ،و نه هم با فرار ميتوانيم او را مغلوب

سازیم.

اف بخْ ًسا ولا رهقًا
﴿ ﴾١٣واَنَّا ل َّما س ِم ْعنا ا ْل ُهدىَٰ ام َّنا بِ ِه ۛ فمن ُي ْؤ ِمن بِربِّ ِه فلا يخ ُ

و ما ،چون هدایت (قرآن) را شنيدیم ،به آن ایمان آوردیم ،پس هركه به پروردگارش ایمان آرد ،نه از نقصانى

ميترسد و نه هم از سختى.

﴿ ﴾١٤واَنَّا ِمنَّا ا ْل ُم ْسلِ ُمون و ِمنَّا ا ْلق ِاس ُطون ۛ فم ْن اَ ْسلم فاُولَٰئِك تح َّر ْوا رشدًا

و واقعاً بعضى از ما مسلمان اند و بعضى از ما ستمگار .پس كسانيکه مسلمان شدند ،هم ایشان اند كه راه راست را

برگزیده اند.

﴿ ﴾١٥واَ َّما ا ْلق ِاس ُطون فكانُوا لِجهنَّم حط ًبا
و اما ستمگاران ،ایشان هيزم دوزخ اند.

﴿ ﴾١٦واَن لَّ ِو ْاستقا ُموا على الطَّرِيق ِة لاَ ْسق ْينا ُهم َّما ًء غدقًا

و این را (نيز دریافتيم) كه « اگر ایشان به راه (راست) استقامت كنند ،یقيناً ایشانرا به آب فراوانى سيراب
ميکنيم» .

ِض عن ِذ ْك ِر ربِّ ِه ي ْسلُ ْك ُه عذا ًبا صعدًا
﴿ ﴾١٧لِّن ْفتِن ُه ْم فِي ِه ۛ ومن يُ ْعر ْ

تا ایشانرا در آن بيازمایيم .و كسيکه از ذكر پروردگارش رو برتابد ،او را به عذابى شدید مى افگند.

﴿ ﴾١٨واَ َّن ا ْلمس ِ
اجد لِلَّ ِه فلا ت ْد ُعوا مع اللَّ ِه اَحدًا

و (این نيز وحى شده است) كه مساجد از آنِ خدا است ،پس با خداوند كسى دیگر را نيایش مکنيد.

﴿ ﴾١٩واَنَّ ُه ل َّما قام ع ْب ُد اللَّ ِه ي ْد ُعو ُه كا ُدوا ي ُكونُون عل ْي ِه لِبدًا

و اینکه ،چون بندۀ خدا برخاست ،تا خدا را پرستش كند ،نزدیک بود باالی او بر سر هم بریزند.

﴿ ﴾٢٠قُ ْل اِنَّما اَ ْد ُعو ربِّي ولا اُشْ رِكُ بِ ِه اَحدًا

بگو « :من صرف پروردگارم را مى پرستم ،و هيچ كسى را با او شریک نمى سازم» .

﴿ ﴾٢١قُ ْل اِنِّي لا اَ ْملِ ُك ل ُك ْم ض ًّرا ولا رشدًا

بگو « :من این توان را ندارم كه به شما ضرری برسانم ،و نه هم شما را رهياب ساخته ميتوانم» .

﴿ ﴾٢٢قُ ْل اِنِّي لن ُي ِجير نِي ِمن اللَّ ِه اَح ٌد ول ْن اَ ِجد ِمن ُدو نِ ِه ُم ْلتحدًا

بگو « :هيچ كسى مرا از (عقوبت) خداوند (اگر او را نافرمانى كنم) نجات داده نمى تواند .و از غير او پناهگاهى
نمى یابم» .

ص اللَّه ور ُسول ُه ف ِا َّن ل ُه نار جهنَّم خال ِ ِدين فِيها اَبدًا
﴿ ﴾٢٣اِلَّا بلا ًغا ِّمن اللَّ ِه ورِسالاتِ ِه ۛ ومن ي ْع ِ

(و) جز ابالغى از جانب خدا و (رساندن) پيامهای او (كار دیگری از من ساخته نيست) .و كسيکه خدا و پيامبر او
را نافرمانى كند ،بيگمان برایش آتش دوزخ است ،در آن هميشه و بگونه ابدی ميمانند.

﴿ ﴾٢٤ح َّت َٰى اِذا راَ ْوا ما يُوعدُون فسي ْعل ُمون م ْن اَ ْضع ُف ن ِ
اص ًرا واَق ُّل عد ًدا

تا چون چيزی را كه به ایشان وعده داده ميشود ببينند .بزودی خواهند دانست كيست كه از لحاظ یاری

دهندگان ضعيف تر است ،و از نگاه عدد كمتر.

ِيب َّما تُوعدُون اَ ْم ي ْجع ُل ل ُه ربِّي اَمدًا
﴿ ﴾٢٥قُ ْل ا ِ ْن اَ ْدرِي اَقر ٌ

بگو « :نميدانم چيزی (یعنى عذابى) كه به شما وعده داده ميشود( ،وقت آن) نزدیک است یا پروردگار من برای
آن مهلتى قرار ميدهد (یعنى آنرا مدتى به تعویق مى اندازد)» .

﴿ ﴾٢٦عالِ ُم ا ْلغ ْي ِب فلا ُي ْظ ِه ُر عل َٰى غ ْيبِ ِه اَحدًا

(او كه) دانای غيب (است) ،پس بر (اسرار) پنهانى خود هيچکس را آگاه نميسازد.

﴿ ﴾٢٧اِلَّا منِ ا ْرتض َٰى ِمن َّر ُس ٍ
ول ف ِانَّ ُه ي ْسلُ ُك ِمن ب ْينِ يد ْي ِه و ِم ْن خ ْل ِف ِه رصدًا

مگر كسى از رسول را كه پسند نماید ،پس (در اینحال) از پيشروی و پشت سر او پاسدارانى مقرر ميگرداند.

﴿ ﴾٢٨لِّي ْعلم اَن ق ْد اَ ْبل ُغوا رِسال ِ
ات ربِّ ِه ْم واَحاط بِما لد ْي ِه ْم واَ ْحص َٰى ُك َّل ش ْي ٍء عد ًدا

تا روشن گرداند كه آیا واقعاً پيامهای پروردگار خویش را رسانده اند .و به آنچه پيرامون شان قرار دارد احاطه

دارد ،و همه چيز را از روی شمارش احصائيه گرفته است.
==================================================================

(  ) ۷۳سوره المزمل:
این سوره مکى و دارای ( )۲۰آیه است و این سوره بدان جهت مزمل ناميده شد كه از رسول اكرم (ص) در
آغازین مرحله نزول وحى الهى بسوی ایشان كه خود را در جامه مى پيچيدند سخن مى گوید .مزمل یعنى
جامه بر خود پيچيده معنى ميدهد.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١يا اَيُّها ا ْل ُم َّز ِّم ُل

ای جامه برخودپيچيده!

﴿ ﴾٢قُ ِم اللَّ ْيل ا ِ َّلا قلِي ًلا

به شب هنگام برخيز ،مگر پاره ای (از آن).

ُص ِم ْن ُه قلِي ًلا
﴿ ﴾٣ن ِّْصف ُه اَ ِو انق ْ
نصفش را ،یا اندكى از آنرا كم كن.

﴿ ﴾٤اَ ْو زِ ْد عل ْي ِه ورتِّ ِل ا ْل ُق ْران ت ْر تِي ًلا

یا چيزی بر آن بيفزای .و قرآن را با تأنى و تأمل بخوان.

﴿ ﴾٥اِنَّا س ُن ْل ِقي عل ْيك ق ْو ًلا ث ِقي ًلا

بيگمان ما بزودی بر تو سخن سنگين را القا مى نمایيم.

﴿ ﴾٦ا ِ َّن ن ِاشئة اللَّ ْي ِل ِهي اَش ُّد و ْط ًئا واَ ْقو ُم قِي ًلا

براستى برخاستن شب (برای عبادت) گامى سخت استوار و سخنِ بس پایداریست.

﴿ ﴾٧ا ِ َّن لك فِي النَّهارِ س ْب ًحا طوِي ًلا

بيگمان برای تو در روز مشغله و آمدوشُدِ دامنهداری است.

﴿ ﴾٨وا ْذ ُك ِر ْاسم ربِّك وتب َّت ْل اِل ْي ِه ت ْبتِي ًلا

نام پروردگارت را یاد كن ،و تنها به او دل ببند.

﴿َّ ﴾٩ر ُّب ا ْلمشْ ِر ِق وا ْلم ْغر ِِب لا اِلَٰه ا ِ َّلا ُهو فات َِّخ ْذ ُه و ِكي ًلا

(اوست) پروردگار مشرق و مغرب ،جز او معبودی نيست .پس او را كاساز (خود) بگير.

اصبِ ْر عل َٰى ما يقُولُون وا ْه ُج ْر ُه ْم ه ْج ًرا ج ِمي ًلا
﴿ ﴾١٠و ْ

و بر آنچه ميگویند صبر كن ،و به نحو شایسته ای از ایشان دوری گزین.

﴿ ﴾١١وذ ْر نِي وا ْل ُمك ِّذبِين اُولِي النَّ ْعم ِة وم ِّه ْل ُه ْم قلِي ًلا

و مرا با تکذیب كنندگان صاحب نعمت (تنها) گذار ،و ایشان را اندكى مهلت بده.

﴿ ﴾١٢ا ِ َّن لد ْينا اَنكا ًلا وج ِحي ًما

بيگمان نزد ما غل های گران (یعنى بندهای سخت) و آتش سوزان است.

﴿ ﴾١٣وطعا ًما ذا ُغ َّص ٍة وعذا ًبا اَلِي ًما

و طعامى است گلوگير ،و عذابى است دردناک.

ض وا ْل ِجبالُ وكان ِت ا ْل ِجبالُ كثِي ًبا َّم ِهي ًلا
﴿ ﴾١٤ي ْوم ت ْر ُج ُف ا ْلاَ ْر ُ

روزیکه زمين و كوه ها سخت به لرزه مى افتند ،و كوه ها به توده های ریگ روان مبدل ميگردند.

﴿ ﴾١٥اِنَّا اَ ْرس ْلنا اِل ْي ُك ْم ر ُسو ًلا شا ِهدًا عل ْي ُك ْم كما اَ ْرس ْلنا اِل َٰى فِ ْرع ْون ر ُسو ًلا

(ای مردم )،بيگمان ما به شما پيامبری را فرستادیم كه بر شما گواه است ،چنانچه به سوی فرعون پيامبری را

فرستاده بودیم.

﴿ ﴾١٦فعص َٰى فِ ْرع ْو ُن ال َّر ُسول فاَخ ْذنا ُه اَخْ ًذا و بِي ًلا

ولى فرعون به آن پيامبر نافرمانى كرد ،بنابرآن او را سخت گرفتار ساختيم.

﴿ ﴾١٧فك ْيف تتَّقُون اِن كف ْرتُ ْم ي ْو ًما ي ْجع ُل ا ْل ِو ْلدان ِشي ًبا

در صورتيکه به كفر خود دوام دهيد (اگر همچون فرعون در دنيا گرفتار ساخته نشدید) ،پس چگونه از (عذاب)

روزی خالصى حاصل ميکنيد كه كودكان را شدت عذاب آن پير ميسازد؟

السما ُء ُمنف ِط ٌر بِ ِه ۛ كان و ْع ُد ُه م ْف ُعو ًلا
﴿َّ ﴾١٨

آسمان بدان (روز) شگافته ميشود ،و وعدۀ خدا تحقق یافتنى است.

﴿ ﴾١٩ا ِ َّن َٰه ِذ ِه ت ْذ ِكر ٌة ۛ فمن شاء اتَّخذ اِل َٰى ربِّ ِه سبِي ًلا

بيگمان این پندی است .بنابرآن ،هركه بخواهد ،راهى را به سوی پروردگارش برگزیند.

﴿ ﴾٢٠ا ِ َّن ربَّك ي ْعل ُم اَنَّك تقُو ُم اَ ْدن َٰى ِمن ثُلُث ِي اللَّ ْي ِل و نِ ْصف ُه وثُلُث ُه وطاُِف ٌة ِّمن الَّ ِذين معك ۛ واللَّ ُه
ُيق ِّد ُر اللَّ ْيل وال َّنهار ۛ ع ِلم اَن لَّن تُ ْح ُصو ُه فتاب عل ْي ُك ْم ۛ فا ْقر ُءوا ما تي َّسر ِمن ا ْل ُق ْرا ِن ۛ ع ِلم اَن

ض ي ْبتغُون ِمن ف ْض ِل اللَّ ِه ۛ واخ ُرون يُقاتِلُون فِي
سي ُكو ُن ِمن ُكم َّم ْرض َٰى ۛ واخ ُرون ي ْض ِربُون فِي ا ْلاَ ْر ِ

الصلاة واتُوا ال َّزكاة واَ ْقر ُِضوا اللَّه ق ْر ًضا حس ًنا ۛ وما
سبِي ِل اللَّ ِه ۛفا ْقرءُوا ما تي َّسر ِم ْن ُه ۛ واَقِي ُموا َّ
تُق ِّد ُموا لِاَنف ُِس ُكم ِّم ْن خ ْي ٍر ت ِجدُو ُه ِعند اللَّ ِه ُهو خ ْي ًرا واَ ْعظم اَ ْج ًرا ۛ و ْاست ْغ ِف ُروا اللَّه ۛ ا ِ َّن اللَّه
غفُو ٌر َّر ِحي ٌم

بيگمان پروردگارت ميداند كه براستى قریب دو ثلث شب یا نصف آن یا ثلث آن را (برای عبادت) ميخيزی ،و
(نيز) گروهى از كسانيکه با تو هستند .خداوند شب و روز را اندازه ميکند ،او دانست كه شما حساب (دقيق) آنرا
گرفته نمى توانيد ،بنابرآن شما را (به رحمت خود) بخشيد ،پس هر قدری از قرآن را كه (به شما) آسان است

بخوانيد( .خدا) دانست كه بعضى از شما بيمار خواهند شد ،و دیگران در زمين سفر ميکنند (و) از فضل خدا
ميجویند ،و دیگران در راه خدا مى جنگند ،پس هر قدریکه از آن (به شما) آسان باشد بخوانيد .نماز را به تمام و
كمال اداء كنيد ،زكات را بپردازید ،و به خداوند قرض بدهيد ،قرض حسنه .و هر خيری را كه برای خود از پيش
ميفرستيد ،آنرا نزد خداوند مى یابيد .این بهتر است و مزدی بزرگتر دارد .از خدا آمرزش بخواهيد ،بيگمان
خداوند آمرزگار (و) مهربان است.
==================================================================

(  ) ۷۴سوره المدثر:
این سوره مکى و دارای ( )۵۶آیه است و به سبب افتتاح آن با صفت تدثر (یعنى جامه بر خود پيچيدن)
ميباشد كه رسول خدا به این صفت موصوف شده اند .این سوره را مدثر نام نهادند.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١يا اَيُّها ا ْل ُم َّدثِّ ُر

ای روپوش برخودپيچيده.

﴿ ﴾٢قُ ْم فاَن ِذ ْر

برخيز (و جهانيان را) بيم بده.

﴿ ﴾٣وربَّك فك ِّب ْر

و پروردگار خود را تعظيم كن.

﴿ ﴾٤و ثِيابك فط ِّه ْر

و جامه های خود را پاكيزه ساز.

﴿ ﴾٥وال ُّر ْجز فا ْه ُج ْر
و از پليدی بپرهيز.

﴿ ﴾٦ولا ت ْم ُنن ت ْست ْكثِ ُر

و (بر كسى) منت مگذار كه چشمداشت بيشتری (از آنچه داده یى) داشته باشى.

اص ِب ْر
﴿ ﴾٧و لِربِّك ف ْ

و برای پروردگارت شکيبایى كن.

﴿ ﴾٨ف ِاذا نُ ِقر فِي النَّاقُورِ

هنگاميکه در صور دميده شود.

﴿ ﴾٩ف َٰذلِك ي ْومئِ ٍذ ي ْو ٌم ع ِسي ٌر
پس آن روز روزی دشوار است.

﴿ ﴾١٠على ا ْلكافِرِين غ ْي ُر ي ِسي ٍر
(كه) بر كافران آسان نيست.

﴿ ﴾١١ذ ْر نِي وم ْن خل ْق ُت و ِحيدًا

مرا و كسى را كه آفریده ام تنها بگذار.

﴿ ﴾١٢وجع ْل ُت ل ُه ما ًلا َّم ْمدُو ًدا
به او مالى فراوان ارزانى كردم.

﴿ ﴾١٣وبنِين شُ ُهو ًدا

و پسرانى حاضر و آماده.

دت ل ُه ت ْم ِهيدًا
﴿ ﴾١٤وم َّه ُّ

به او زندگى مرفهای فراهم آوردم.

﴿ ﴾١٥ثُ َّم ي ْطم ُع اَ ْن اَزِيد

باز هم طمع دارد كه (بر آن) بيفزایم.

﴿ ﴾١٦ك َّلا ۛ اِنَّ ُه كان لِاياتِنا عنِيدًا

(به هيچ صورت) نه ،زیرا او به آیات ما بسيار معاند است.

﴿ ﴾١٧ساُ ْر ِه ُق ُه ص ُعو ًدا

بزودی او را به مشقت های جانکاه روبرو ميسازم.

﴿ ﴾١٨اِنَّ ُه ف َّكر وقدَّر

بيگمان او اندیشيد و قرار صادر كرد.

﴿ ﴾١٩ف ُقتِل ك ْيف قدَّر

پس مرگ بر وی كه چه قراری صادر كرد.

﴿ ﴾٢٠ثُ َّم قُتِل ك ْيف قدَّر

باز هم مرگ بر وی ،كه چه قراری صادر كرد.

﴿ ﴾٢١ثُ َّم نظر

او بعداً نظری انداخت.

﴿ ﴾٢٢ثُ َّم عبس وبسر

باز روی ترش كرد ،و چين بر جبين افگند.

﴿ ﴾٢٣ثُ َّم اَ ْدبر و ْاست ْكبر

باز رو گردانيد و تکبر ورزید.

﴿ ﴾٢٤فقال ا ِ ْن َٰهذا ا ِ َّلا ِس ْح ٌر يُ ْؤث ُر

و باز گفت « :این چيزی نيست جز جادویى كه مؤثر ميشود» .

﴿ ﴾٢٥ا ِ ْن َٰهذا اِلَّا ق ْولُ ا ْلبش ِر

این چيزی جز كالم بشر نيست.

﴿ ﴾٢٦ساُ ْصلِي ِه سقر

بزودی او را به دوزخ مى افگنيم.

﴿ ﴾٢٧وما اَ ْدراك ما سق ُر

و چه چيز به تو فهماند كه دوزخ چيست؟

﴿ ﴾٢٨لا تُ ْب ِقي ولا تذ ُر

(آتشى است كه) نه (چيزی را) باقى ميگذارد ،و نه (كسى را) رها ميکند.

﴿ ﴾٢٩ل َّواح ٌة لِّ ْلبش ِر

نابود كننده است برای بشر.

﴿ ﴾٣٠عل ْيها تِ ْسعة عشر

بر آن نُزده (فرشته عذاب مقرر)است.

﴿ ﴾٣١وما جع ْلنا اَ ْصحاب النَّارِ اِلَّا ملاُِك ًة ۛ وما جع ْلنا ِعدَّت ُه ْم اِلَّا فِ ْتن ًة لِّلَّ ِذين كف ُروا لِي ْست ْي ِقن
الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِكتاب وي ْزداد الَّ ِذين امنُوا اِيما ًنا ۛ ولا ي ْرتاب الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِكتاب
ض وا ْلكافِ ُرون ماذا اَراد اللَّ ُه بِ َٰهذا مث ًلا ۛ ك َٰذلِك ُي ِض ُّل
وا ْل ُم ْؤ ِمنُون ۛ و لِيقُول الَّ ِذين فِي قُلُو بِ ِهم َّمر ٌ
اللَّ ُه من يشا ُء وي ْه ِدي من يشاءُ ۛوما ي ْعل ُم ُج ُنود ربِّك ا ِ َّلا ُهو ۛ وما ِهي ا ِ َّلا ِذكْرىَٰ لِ ْلبش ِر
و مؤكالن دوزخ را جز فرشتگان نگماشتيم ،و تعداد ایشانرا صرف برای آزمایش كافران (معين) كرده ایم ،تا اهل

كتاب یقين حاصل كنند و ایمان مؤمنان تقویت شود ،و شکى نزد اهل كتاب و مؤمنان باقى نماند .و تا آنانيکه در
دلهای شان مرض است و كافران بگویند « :خداوند به این مثال چه اراده كرده است؟ » بدین ترتيب خداوند هر
كسى را كه بخواهد گمراه ميکند ،و هركرا بخواهد رهياب ميگرداند( .شمار) لشکریان پروردگارت را جز (خود) او
هيچکس نميداند ،و این جز هوشداری برای بشر نيست.

﴿ ﴾٣٢ك َّلا وا ْلقم ِر
نخير ،قسم به ماه.

﴿ ﴾٣٣واللَّ ْي ِل ا ِ ْذ اَ ْدبر

و قسم به شب ،هنگاميکه پایان یابد.

﴿ ﴾٣٤وال ُّص ْب ِح اِذا اَ ْسفر

و قسم به صبح چون روشن شود.

﴿ ﴾٣٥اِنَّها ل ِا ْحدى ا ْل ُكب ِر

بدون شک دوزخ یکى از امور بزرگ است.

﴿ ﴾٣٦ن ِذي ًرا لِّ ْلبش ِر

اخطاری است برای بشر.

﴿ ﴾٣٧لِمن شاء ِمن ُك ْم اَن يتقدَّم اَ ْو يتاَخَّر

برای هركه از شما كه بخواهد (از حد اعتدال) پيش برود ،یا (از آن) عقب بماند.

س بِما كسب ْت ر ِهين ٌة
﴿ُ ﴾٣٨ك ُّل ن ْف ٍ
هر كس در گرو اعمال خود است.

﴿ ﴾٣٩اِلَّا اَ ْصحاب ا ْلي ِمينِ
جز یاران دست راست.

﴿ ﴾٤٠فِي ج َّن ٍ
ات يتساءلُون

(كه ایشان) در باغها (یعنى بهشت) اند ،ميپرسند...

﴿ ﴾٤١عنِ ا ْل ُم ْجر ِِمين

از (احوال) مجرمان (كه)

﴿ ﴾٤٢ما سلك ُك ْم فِي سقر

« چه چيز شما را به دوزخ درآورد؟ »

﴿ ﴾٤٣قالُوا ل ْم ن ُك ِمن ا ْل ُمصلِّين

ميگویند « :ما از نمازگزاران نبودیم» .

﴿ ﴾٤٤ول ْم ن ُك نُ ْط ِع ُم ا ْل ِم ْس ِكين

و نه بودیم (به حالتى) كه مسکينى را طعام بدهيم.

وض مع ا ْلخاُِ ِضين
﴿ ﴾٤٥و ُك َّنا ن ُخ ُ

و پيوسته همنشين كسانى بودیم كه به فکر از بين بردن حق بودند.

﴿ ﴾٤٦و ُكنَّا نُك ِّذ ُب بِي ْو ِم الدِّينِ

و همواره از روز جزا انکار مى ورزیدیم.

ين
﴿ ﴾٤٧حتَّ َٰى اَتانا ا ْلي ِق ُ

تا اینکه یقين (یعنى مرگ) بسراغ ما آمد.

﴿ ﴾٤٨فما تنف ُع ُه ْم شفاع ُة الشَّ افِ ِعين

لذا امروز شفاعت (هيچ) شفاعتگری به ایشان مفيد نميشود.

﴿ ﴾٤٩فما ل ُه ْم عنِ التَّ ْذ ِكر ِة ُم ْعر ِِضين

پس چه شده ایشانرا كه از پند رو ميگردانند؟

﴿ ﴾٥٠كاَنَّ ُه ْم ُح ُم ٌر ُّم ْستن ِفر ٌة
گویى خران رم خورده ای اند.

﴿ ﴾٥١ف َّر ْت ِمن ق ْسور ٍة

كه از شير رم برداشته است.

﴿ ﴾٥٢ب ْل يُرِي ُد ُك ُّل ا ْمر ٍِئ ِّم ْن ُه ْم اَن يُ ْؤت َٰى ُص ُحفًا ُّمنشَّ ر ًة

در حقيقت ،هر یک از ایشان ميخواهد (برایش) صحيفه های سرگشاده ای داده شود.

﴿ ﴾٥٣ك َّلا ۛ بل لَّا يخافُون ا ْلا ِخرة
نخير ،بلکه ایشان از آخرت نمى ترسند.

﴿ ﴾٥٤ك َّلا اِنَّ ُه ت ْذ ِكر ٌة

نخير ،یقيناً این (قرآن) پندی است.

﴿ ﴾٥٥فمن شاء ذكر ُه

پس هركه بخواهد ،از آن پند ميگيرد.

﴿ ﴾٥٦وما ي ْذ ُك ُرون ا ِ َّلا اَن يشاء اللَّ ُه ۛ ُهو اَ ْه ُل ال َّت ْقوىَٰ واَ ْه ُل ا ْلم ْغ ِفر ِة

و هيچکس پند نميگيرد جز آنکه خدا بخواهد .و اوست (سزاوار) تقوی و اهل آمرزش.
==================================================================

(  ) ۷۵سوره القیامه:
این سوره مى و دارای ( )۴۰آیه ميباشد و این سوره بخاطری قيامت ناميده شده كه با سوگند الهى به روز
قيامت آغاز ميگگرد.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١لا اُ ْق ِس ُم بِي ْو ِم ا ْل ِقيام ِة
قسم ميخورم به روز قيامت.

س اللَّ َّوام ِة
﴿ ﴾٢ولا اُ ْق ِس ُم بِالنَّ ْف ِ

و قسم ميخورم ،به نفس مالمتگر (كه برانگيخته ميشوید).

﴿ ﴾٣اَي ْحس ُب ا ْل ِانسا ُن اَلَّن ن َّْجمع ِعظام ُه

آیا انسان مى پندارد كه استخوانهای او را (دوباره) جمع نخواهيم كرد؟

﴿ ﴾٤بل َٰى قا ِدرِين عل َٰى اَن نُّس ِّوي بنان ُه

آری ،قادریم به اینکه (حتى) سرانگشتان او را (بشکل اول آن) برابر كنيم.

﴿ ﴾٥ب ْل يُرِي ُد ا ْل ِانسا ُن لِي ْف ُجر اَمام ُه

بلکه انسان ميخواهد (بوسيلۀ انکار از قيامت ،خود را از قيد پابندی به احکام شریعت خالص كند) تا (در دورۀ

زندگى) پيشروی خود (آزادانه) به اعمال ناشایسته دست یازد.

﴿ ﴾٦ي ْساَلُ اَيَّان ي ْو ُم ا ْل ِقيام ِة

(از اینرو با انکار) ميپرسد « :چه وقت رستاخيز ميشود؟ »

﴿ ﴾٧ف ِاذا برِق ا ْلبص ُر

آری ،هنگاميکه چشم خيره شود.

﴿ ﴾٨وخسف ا ْلقم ُر
و ماه تيره گردد.

س وا ْلقم ُر
﴿ ﴾٩و ُج ِمع الشَّ ْم ُ

و خورشيد و ماه باهم جمع كرده شوند.

﴿ ﴾١٠يقُولُ ا ْل ِانسا ُن ي ْومئِ ٍذ اَ ْين ا ْلمف ُّر

(در) آن روز (است كه) انسان ميگوید « :پناهگاه كجاست؟ »

﴿ ﴾١١ك َّلا لا وزر

هرگز نه ،پناهگاهى وجود ندارد.

﴿ ﴾١٢اِل َٰى ربِّك ي ْومئِ ٍذ ا ْل ُم ْستق ُّر

و تنها قرارگاه در آنروز به سوی پروردگار تست.

﴿ُ ﴾١٣ين َّباُ ا ْل ِانسا ُن ي ْومئِ ٍذ بِما قدَّم واَخَّر

در آنروز انسان به آنچه (از) پيش فرستاده یا (به) عقب گذاشته خبر داده ميشود.

﴿ ﴾١٤ب ِل ا ْل ِانسا ُن عل َٰى ن ْف ِس ِه ب ِصير ٌة
بلکه انسان بر خویشتن بينا ميباشد.

﴿ ﴾١٥ول ْو اَ ْلق َٰى معا ِذير ُه

اگرچه عذرهای خود را پيش كند.

﴿ ﴾١٦لا تُح ِّر ْك بِ ِه لِسانك لِت ْعجل بِ ِه

زبانت را به (خواندان) قرآن حركت مده ،تا (بدین وسيله) به آن شتاب كنى.

﴿ ﴾١٧ا ِ َّن عل ْينا ج ْمع ُه وقُ ْران ُه

واقعاً جمع نمودن آن و جاری شدن آن بر زبان تو بر عهدۀ ماست.

﴿ ﴾١٨ف ِاذا قراْنا ُه فاتَّبِ ْع قُ ْران ُه

پس چون آنرا خواندیم ،خواندن آن را پيروی كن.

﴿ ﴾١٩ثُ َّم ا ِ َّن عل ْينا بيان ُه

سپس بيگمان توضيح آن (نيز) بر عهدۀ ماست.

﴿ ﴾٢٠ك َّلا ب ْل تُ ِح ُّبون ا ْلع ِ
اجلة

نه چنان است (كه شما مى پندارید) بلکه (زندگانى) عاجل (دنيا) را دوست دارید.

﴿ ﴾٢١وتذ ُرون ا ْلا ِخرة

و (زندگى) آخرت را (به یکسو) ميگذارید.

﴿ُ ﴾٢٢و ُجو ٌه ي ْومئِ ٍذ ن ِ
َّاضر ٌة

در آنروز بسا روها كه شاداب و تروتازه است.

﴿ ﴾٢٣اِل َٰى ربِّها ن ِاظر ٌة

(و) بسوی پروردگار خود نظاره كنان اند.

﴿ ﴾٢٤و ُو ُجو ٌه ي ْومئِ ٍذ ب ِاسر ٌة

و بسا روها در آنروز درهم كشيده است.

﴿ ﴾٢٥ت ُظ ُّن اَن ُي ْفعل بِها فاقِر ٌة

مى پندارند كه بر آنها بليه ای كمرشکن آمدنى است.

﴿ ﴾٢٦ك َّلا اِذا بلغ ِت ال َّتراقِي

نه چنان است (كه ميپندارید) ،هرگاه جان به لب برسد.

﴿ ﴾٢٧وقِيل م ْن ۛ ر ٍ
اق

و گفته شود « :كيست افسون خوان؟ »

﴿ ﴾٢٨وظ َّن اَنَّ ُه ا ْل ِفراقُ

و چنين ميپندارد كه این (لحظات) جدایى است (و از شدت درد ،جان دادن).

الس ِ
اق
الساقُ بِ َّ
﴿ ﴾٢٩وا ْلتف َِّت َّ

ساقها(ی پاها) با هم (یک ساق به ساق دیگر) بپيچد.

﴿ ﴾٣٠اِل َٰى ربِّك ي ْومئِ ٍذ ا ْلمساقُ

سمت حركت در آنروز بسوی پروردگار تو است.

﴿ ﴾٣١فلا صدَّق ولا صلَّ َٰى

چون نه (حق را) تصدیق داده و نه (هم) نماز خوانده.

﴿ ﴾٣٢ول َٰ ِكن ك َّذب وتولَّ َٰى

بلکه دروغ گفته و (از حق) روی برتافته.

﴿ ﴾٣٣ثُ َّم ذهب اِل َٰى اَ ْهلِ ِه يتم َّط َٰى

و باز بسوی خانواده خود خرامان رفت.

﴿ ﴾٣٤اَ ْول َٰى لك فاَ ْول َٰى

افسوس است به (حال) تو ،و باز افسوس است.

﴿ ﴾٣٥ثُ َّم اَ ْول َٰى لك فاَ ْول َٰى

و سپس افسوس است به (حال) تو ،و باز افسوس است.

﴿ ﴾٣٦اَي ْحس ُب ا ْل ِانسا ُن اَن ُي ْترك ُسدًى

آیا انسان مى پندارد كه به حال خودش واگذاشته ميشود؟

﴿ ﴾٣٧اَل ْم ي ُك نُ ْطف ًة ِّمن َّمنِ ٍّي يُ ْمن َٰى

آیا نطفه ای از منى نبود كه (در رحم) ریخته ميشود؟

﴿ ﴾٣٨ثُ َّم كان علق ًة فخلق فس َّوىَٰ

سپس پارچۀ خون بسته ای بود ،و باز (خداوند او را) آفرید و برابر كرد.

﴿ ﴾٣٩فجعل ِم ْن ُه ال َّز ْوج ْينِ ال َّذكر وا ْلاُنث َٰى

سپس از او آن دو جورۀ مرد و زن را به ميان آورد.

﴿ ﴾٤٠اَل ْيس َٰذلِك بِقا ِد ٍر عل َٰى اَن يُ ْحيِي ا ْلم ْوت َٰى

آیا این (خدایيکه همه این كارها را كرده است) قادر نيست كه مردگان را زنده كند؟

==================================================================

(  ) ۷۶سوره االنسان:
این سوره مدنى و دارای ( )۳۱آیه است و این سوره به سبب افتتاح آن با بيان آفرینش انسان و ایجاد وی از
عدم و سپس خليفه كردن وی در زمين به انسان نامگذاری شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

ين ِّمن ال َّد ْه ِر ل ْم ي ُكن ش ْي ًئا َّم ْذكُو ًرا
﴿ ﴾١ه ْل اَت َٰى على ا ْل ِانس ِان ِح ٌ
آیا بر انسان دوره ای از زمان گذشته است كه چيز قابل ذكری نبوده است؟

اج نَّ ْبتلِي ِه فجع ْلنا ُه س ِمي ًعا ب ِصي ًرا
﴿ ﴾٢اِنَّا خل ْقنا ا ْل ِانسان ِمن نُّ ْطف ٍة اَ ْمش ٍ

بيگمان ما انسان را از نطفۀ درهمآميختهای آفریدیم ،تا او را بيازمایيم ،و از اینرو او را شنوا و بينا گردانيدیم.

السبِيل ا ِ َّما شا ِك ًرا و ا ِ َّما كفُو ًرا
﴿ ﴾٣اِنَّا هد ْينا ُه َّ

ما به او راه را نشان دادیم (اكنون به ارادۀ خودش مربوط است كه) سپاسگذار ميشود یا ناسپاس.

﴿ ﴾٤اِنَّا اَ ْعتدْنا لِ ْلكافِرِين سل ِ
اسل واَ ْغلا ًلا وس ِعي ًرا

(در عين حال) ما واقعاً برای كافران زنجيرها ،غلها و آتش سوزانى را آماده ساخته ایم.

س كان ِمزا ُجها كافُو ًرا
﴿ ﴾٥ا ِ َّن ا ْلا َ ْبرار يشْ ربُون ِمن كاْ ٍ

(برعکس )،نيکوكاران بيگمان از جامى مينوشند كه مزاج آن (یعنى طعم آن) كافور است.

﴿ ﴾٦ع ْي ًنا يشْ ر ُب بِها ِعبا ُد اللَّ ِه يُف ِّج ُرونها ت ْف ِجي ًرا

چشمه ایکه از آن بندگان خدا مى نوشد ،و به گونه ای (كه بخواهند) آنرا جاری ميسازند.

﴿ ﴾٧يُوفُون بِالنَّ ْذرِ ويخافُون ي ْو ًما كان ش ُّر ُه ُم ْست ِطي ًرا

نذر(های شان) را بجا مى آورند ،و از روزی كه مشقت آن فراگير است ميترسند.

﴿ ﴾٨و ُي ْط ِع ُمون ال َّطعام عل َٰى ُح ِّب ِه ِم ْس ِكي ًنا ويتِي ًما واَ ِسي ًرا

و طعام را ،با وجود محبت به آن ،به مسکين ،یتيم و اسير ميدهند.

﴿ ﴾٩اِنَّما نُ ْط ِع ُم ُك ْم لِو ْج ِه اللَّ ِه لا نُرِي ُد ِمن ُك ْم جزا ًء ولا شُ ُكو ًرا

(ميگویند « ):ما به شما یقيناً خاص بخاطر خدا طعام ميدهيم ،از شما نه پاداشى ميخواهيم و نه (هم) سپاسى» .

وسا ق ْمطرِي ًرا
﴿ ﴾١٠اِنَّا نخ ُ
اف ِمن َّربِّنا ي ْو ًما ع ُب ً

بيگمان ما از پروردگار خود ميترسيم ،از روزیکه نهایت زشت و بى اندازه دشوار است.

﴿ ﴾١١فوقا ُه ُم اللَّ ُه ش َّر َٰذلِك ا ْلي ْو ِم ولقَّا ُه ْم ن ْضر ًة و ُس ُرو ًرا

پس خداوند ایشانرا از شر آنروز نگهداشت ،و ایشانرا به تازگى و شادمانى روبرو ساخت.

﴿ ﴾١٢وجزا ُهم بِما صب ُروا جنَّ ًة وحرِي ًرا

و ایشانرا ،به سبب صبرشان ،بهشت و (لباسهای) حریر پاداش داد.

﴿ُّ ﴾١٣متَّ ِكئِين فِيها على ا ْلاَراُِ ِك ۛ لا ير ْون فِيها ش ْم ًسا ولا ز ْمهرِي ًرا

در آن بر تختها تکيه زده اند .نه (گرمى) آفتاب را در آن مى بينند ،و نه (هم) سردی شدید را.

﴿ ﴾١٤ودانِي ًة عل ْي ِه ْم ِظلالُها و ُذلِّل ْت قُ ُطوفُها ت ْذلِي ًلا

و سایه های آن به ایشان نزدیک است ،و ميوه های چيده شده آن بگونۀ (كاملى) آماده است.

اف عل ْي ِهم بِانِي ٍة ِّمن فِ َّض ٍة واَكْو ٍ
اب كان ْت قوارِيرا
﴿ ﴾١٥ويُط ُ

به ایشان (همه چيز) به ظروفى نقره یى و جامهای بلورین پيشکش ميشود.

﴿ ﴾١٦قوارِير ِمن فِ َّض ٍة ق َّد ُروها ت ْق ِدي ًرا

بلوری سيمين؛ و (در عين حال) اندازۀ این (خوراک ها و نوشاک)ها را (نيز) خودشان بگونۀ (دقيقى) تعيين كرده

اند.

﴿ ﴾١٧ويُ ْسق ْون فِيها كاْ ًسا كان ِمزا ُجها زنجبِي ًلا

در اینجا چنان جامى نوشانده ميشوند كه مزاج آن (یعنى طعم و كيف آن) زنجبيل است.

﴿ ﴾١٨ع ْي ًنا فِيها تُس َّم َٰى س ْلسبِي ًلا

چشمه ای در آنجا كه سلسبيل (یعنى گوارا و خوش طعم) ناميده ميشود.

وف عل ْي ِه ْم ِو ْلدا ٌن ُّمخلَّدُون اِذا راَ ْيت ُه ْم ح ِس ْبت ُه ْم لُ ْؤلُ ًؤا َّمنثُو ًرا
﴿ ﴾١٩وي ُط ُ

و بر ایشان از جوانانى كه هميشه به همين حالت اند گشت و گذار ميکنند ،اگر آنها را ببينى مى پنداری كه

مرواریدهای غلطان اند.

﴿ ﴾٢٠و اِذا راَ ْيت ث َّم راَ ْيت ن ِعي ًما و ُم ْل ًكا كبِي ًرا

چون به آنجا بنگری ،نعمت ها و ملک بزرگ (وسيعى) را مى بينى.

س ُخ ْض ٌر و ا ِ ْست ْبرقٌ ۛ و ُحلُّوا اَساوِر ِمن فِ َّض ٍة وسقا ُه ْم ربُّ ُه ْم شرا ًبا ط ُهو ًرا
اب ُسن ُد ٍ
﴿ ﴾٢١عالِي ُه ْم ثِي ُ

بر ایشان جامه های نازک سبز ابریشمين و دیبای ستبر است ،و چوری های نقره یى پوشيده اند ،و پروردگارشان

به ایشان از شراب خالص مينوشاند.

﴿ ﴾٢٢ا ِ َّن َٰهذا كان ل ُك ْم جزا ًء وكان س ْع ُي ُكم َّمشْ ُكو ًرا

« حقا كه این پاداشى است برای شما ،و كوشش شما مقبول (و مایۀ خوشنودی ما) است» .

﴿ ﴾٢٣اِنَّا ن ْح ُن ن َّز ْلنا عل ْيك ا ْل ُق ْران تنزِي ًلا

بيگمان ما قرآن را بر تو به گونه ای (تدریجى) نازل كردیم.

اصبِ ْر ل ِ ُح ْك ِم ربِّك ولا تُ ِط ْع ِم ْن ُه ْم اثِ ًما اَ ْو كفُو ًرا
﴿ ﴾٢٤ف ْ

پس به حکم پروردگارت شکيبا باش ،و به (هيچ) گناهگار و ناسپاسى از ایشان گوش فرا مده.

﴿ ﴾٢٥وا ْذ ُك ِر ْاسم ربِّك ُب ْكر ًة واَ ِصي ًلا

و نام پروردگارت را صبحگاهان و شامگاهان یاد كن.

﴿ ﴾٢٦و ِمن اللَّ ْي ِل ف ْاس ُج ْد ل ُه وس ِّب ْح ُه ل ْي ًلا طوِي ًلا

و شب هنگام او را سجده كن ،و در طول شب او را تسبيح بگوی.

﴿ ﴾٢٧ا ِ َّن َٰه ُؤلا ِء يُ ِح ُّبون ا ْلع ِ
اجلة ويذ ُرون وراء ُه ْم ي ْو ًما ث ِقي ًلا

بيگمان اینها زندگانى گذران (دنيا) را دوست ميدارند ،و روز شدید را پشت سر خود ميگذارند (یعنى آنرا فراموش

ميدارند).

﴿ ﴾٢٨ن َّْح ُن خل ْقنا ُه ْم وشد ْدنا اَ ْسر ُه ْم ۛ و اِذا ِش ْئنا ب َّد ْلنا اَ ْمثال ُه ْم ت ْب ِدي ًلا

ما ایشانرا آفریدیم ،و آفرینش شانرا مستحکم گردانيدیم ،و چون بخواهيم ایشانرا به گروهى دیگر تبدیل ميکنيم
(یعنى ایشانرا از بين ميبریم ،و گروه دیگری بجای ایشان مى آوریم).

﴿ ﴾٢٩ا ِ َّن َٰه ِذ ِه ت ْذ ِكر ٌة ۛ فمن شاء اتَّخذ اِل َٰى ربِّ ِه سبِي ًلا

واقع ًا این پندی است ،پس هركه ميخواهد راهى را بسوی پروردگار خود بگيرد.

﴿ ﴾٣٠وما تشاءُون اِلَّا اَن يشاء اللَّ ُه ۛ ا ِ َّن اللَّه كان علِي ًما ح ِكي ًما

و شما چيزی نمى خواهيد مگر اینکه خداوند بخواهد .بيگمان خداوند دانا (و) باحکمت است.

﴿ُ ﴾٣١يد ِْخ ُل من يشاءُ فِي ر ْحمتِ ِه ۛ وال َّظالِ ِمين اَع َّد ل ُه ْم عذا ًبا اَلِي ًما

هر كسى را كه بخواهد ،به رحمت خود داخل ميگرداند ،و برای ستمگاران عذاب دردناكى را آماده كرده است.
==================================================================

(  ) ۷۷سوره المرسالت:
این سوره مکى و دارای ( )۵۰آیه است و مرسالت به معنى فرستاده شدگان (منظور مالئکه یا بادها) است.
این سوره بنام مطلع خود (وَاْلمُرْسَلَاتِ) كه خداوند بدان سوگند خورده است نامگذاری شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١وا ْل ُم ْرسل ِ
ات ُع ْرفًا

قسم به فرستاده شده های پياپى ،و به هم پيوسته.

﴿ ﴾٢فا ْلع ِ
اصف ِ
ات ع ْصفًا

و به آنها كه به شدت هجوم مى آورند.

﴿ ﴾٣والنَّ ِاشر ِ
ات نشْ ًرا

قسم به نشركنندگان كه به گونهای نشر (ميکنند).

﴿ ﴾٤فا ْلفارِق ِ
ات ف ْرقًا

و قسم به آنها كه بگونه ای (روشنى) جدا ميکنند.

﴿ ﴾٥فا ْل ُم ْل ِقي ِ
ات ِذ ْك ًرا

و قسم به آنها كه پند را القاء ميکنند.

﴿ُ ﴾٦ع ْذ ًرا اَ ْو نُ ْذ ًرا

برای (اینکه) عذری (باشد) یا بيمى.

﴿ ﴾٧اِنَّما تُوعدُون لواقِ ٌع

بيگمان آنچه به شما وعده داده شده عملى شدنيست.

﴿ ﴾٨ف ِاذا ال ُّن ُجو ُم طُ ِمس ْت

پس چون ستارگان ناپدید شوند.

السما ُء فُرِج ْت
﴿ ﴾٩و اِذا َّ

و چون آسمان شگافته شود.

﴿ ﴾١٠و اِذا ا ْل ِجبالُ نُ ِسف ْت

و هنگاميکه كوهها بركنده (و هموار) شوند.

﴿ ﴾١١و اِذا ال ُّر ُس ُل اُقِّت ْت

و هنگاميکه به پيامبران ميعادی مقرر شود.

﴿ ﴾١٢ل ِا َ ِّي ي ْو ٍم اُ ِّجل ْت

برای كدام روز این چيزها به تعویق افتاده؟

﴿ ﴾١٣لِي ْومِ ا ْلف ْص ِل

برای روز فيصله كن.

﴿ ﴾١٤وما اَ ْدراك ما ي ْو ُم ا ْلف ْص ِل

چه چيز به تو آموخت كه روز فيصله كن چيست؟

﴿ ﴾١٥و ْي ٌل ي ْومئِ ٍذ لِّ ْل ُمك ِّذبِين

وای در آن روز بر تکذیب كنندگان (حق).

﴿ ﴾١٦اَل ْم نُ ْهلِ ِك ا ْلاَ َّو لِين

آیا پيشينيان را (به نسبت اینکه از حق انکار كردند) هالک نکردیم؟

﴿ ﴾١٧ثُ َّم نُ ْتبِ ُع ُه ُم ا ْلا ِخرِين

سپس آیندگانى (را كه از آنها پيروی كنند) در پى ایشان مى فرستيم.

﴿ ﴾١٨ك َٰذلِك ن ْفع ُل بِا ْل ُم ْجر ِِمين

(آری )،با مجرمان چنين رفتار ميکنيم.

﴿ ﴾١٩و ْي ٌل ي ْومئِ ٍذ لِّ ْل ُمك ِّذبِين

وای در آنروز بر تکذیب كنندگان (حق).

﴿ ﴾٢٠اَل ْم نخْ لُق ُّكم ِّمن َّما ٍء َّم ِهينٍ
آیا شما را از آب ناچيزی نيافریدیم؟

﴿ ﴾٢١فجع ْلنا ُه فِي قرارٍ َّم ِكينٍ

سپس آنرا در آرامگاهى محفوظ قرار دادیم.

﴿ ﴾٢٢اِل َٰى قد ٍر َّم ْعلُو ٍم
تا مدت معينى.

﴿ ﴾٢٣فقد ْرنا فنِ ْعم ا ْلقا ِد ُرون

پس ما توانستيم (آنرا انجام دهيم) ،پس چه خوب توانایيم (تا رستاخيز را بر پا كنيم).

﴿ ﴾٢٤و ْي ٌل ي ْومئِ ٍذ لِّ ْل ُمك ِّذبِين

وای در آنروز بر تکذیب كنندگان (حق).

﴿ ﴾٢٥اَل ْم ن ْجع ِل ا ْلا َ ْرض ِكفا ًتا

آیا زمين را محل اجتماع (انسانها) قرار ندادیم؟

﴿ ﴾٢٦اَ ْحيا ًء واَ ْموا ًتا

هم برای زندگان و هم برای مردگان؟

﴿ ﴾٢٧وجع ْلنا فِيها رو ِاسي ش ِامخ ٍ
ات واَ ْسق ْيناكُم َّما ًء فُرا ًتا

و در آن كوههای استوار و بلند را قرار دادیم ،و به شما آب گوارایى نوشانيدیم.

﴿ ﴾٢٨و ْي ٌل ي ْومئِ ٍذ لِّ ْل ُمك ِّذبِين

وای در آنروز بر تکذیب كنندگان (حق).

﴿ ﴾٢٩انطلِ ُقوا اِل َٰى ما كُن ُتم بِ ِه تُك ِّذبُون

(به ایشان گفته ميشود « ):بسوی همان چيزیکه همواره از آن انکار ميکردید بروید» .

﴿ ﴾٣٠انطلِ ُقوا اِل َٰى ِظ ٍّل ِذي ثل ِ
اث شُ ع ٍب
بروید بسوی سایه ای كه سه شاخه دارد.

﴿َّ ﴾٣١لا ظلِي ٍل ولا ُي ْغنِي ِمن اللَّه ِب

سایه ای كه نه آرام بخش است ،و نه از شعلۀ تند (آتش) جلوگيری ميکند.

﴿ ﴾٣٢اِنَّها ت ْر ِمي بِشررٍ كا ْلق ْص ِر

آتشى كه هر آن از خود شراره های به بزرگى قصر پرتاب ميکند.

﴿ ﴾٣٣كاَنَّ ُه ِجمال ٌت ُص ْف ٌر

گویى آن شراره ها (قطاری از) اشتران زرد رنگ است.

﴿ ﴾٣٤و ْي ٌل ي ْومئِ ٍذ لِّ ْل ُمك ِّذبِين

وای در آنروز بحال تکذیب كنندگان (حق).

﴿َٰ ﴾٣٥هذا ي ْو ُم لا ي ِنطقُون

این روزیست كه سخن نمى زنند.

﴿ ﴾٣٦ولا يُ ْؤذ ُن ل ُه ْم في ْعت ِذ ُرون

و نه برای شان اجازه داده ميشود تا عذرخواهى كنند.

﴿ ﴾٣٧و ْي ٌل ي ْومئِ ٍذ لِّ ْل ُمك ِّذبِين

وای در آنروز بحال تکذیب كنندگان (حق).

﴿َٰ ﴾٣٨هذا ي ْو ُم ا ْلف ْص ِل ۛ جم ْعنا ُك ْم وا ْلاَ َّو لِين

این روز فيصلهكن (ميان حق و باطل) است ،كه شما و پيشينيان را جمع كرده ایم.

﴿ ﴾٣٩ف ِان كان ل ُك ْم ك ْي ٌد ف ِكيد ِ
ُون

اگر حيله ای (یعنى چاره ای) دارید ،آنرا بکار برید.

﴿ ﴾٤٠و ْي ٌل ي ْومئِ ٍذ لِّ ْل ُمك ِّذبِين

وای در آن روز بحال تکذیب كنندگان (حق).

﴿ ﴾٤١ا ِ َّن ا ْل ُم َّت ِقين فِي ِظل ٍ
ال و ُع ُي ٍ
ون

(برعکس )،نيکوكاران در ميان سایه های (آرام بخش) و (كنار) چشمه ها بسر ميبرند.

﴿ ﴾٤٢وفوا ِكه ِم َّما يشْ ت ُهون

و (از) ميوه هایيکه دلخواه شان است (برخوردار ميباشند).

﴿ُ ﴾٤٣كلُوا واشْ ربُوا هنِي ًئا بِما كُن ُت ْم ت ْعملُون

بخورید و بآشاميد به گوارایى ،به سبب اعمالى كه (در دنيا) انجام ميدادید.

﴿ ﴾٤٤اِنَّا ك َٰذلِك ن ْجزِي ا ْل ُم ْح ِسنِين

بيگمان ما نيکوكاران را چنين پاداش ميدهيم.

﴿ ﴾٤٥و ْي ٌل ي ْومئِ ٍذ لِّ ْل ُمك ِّذبِين

وای در آنروز به حال تکذیب كنندگان (حق).

﴿ُ ﴾٤٦كلُوا وتمتَّ ُعوا قلِي ًلا اِنَّ ُكم ُّم ْج ِر ُمون

(ای ستمگاران) بخورید و برخوردار شوید درین دورۀ محدود .آری ،شما واقعاً مجرم مى باشيد.

﴿ ﴾٤٧و ْي ٌل ي ْومئِ ٍذ لِّ ْل ُمك ِّذبِين

وای در آنروز بحال تکذیب كنندگان (حق).

﴿ ﴾٤٨و اِذا قِيل ل ُه ُم ا ْرك ُعوا لا ي ْرك ُعون

و هنگاميکه به ایشان گفته شود « ركوع كنيد » ،ركوع نميکنند.

﴿ ﴾٤٩و ْي ٌل ي ْومئِ ٍذ لِّ ْل ُمك ِّذبِين

وای در آنروز بحال تکذیب كنندگان (حق).

﴿ ﴾٥٠فبِاَ ِّي ح ِد ٍ
يث ب ْعد ُه يُ ْؤ ِم ُنون

پس آیا بعد از آن (كه قرآن را قبول ندارند) به كدام سخن ایمان مى آورند؟

============================================================

============================================================
(  ) ۷۸سوره النبإ:
این سوره مکى و دارای ( )۴۰آیه است و نبا به معنى خبر (منظور خبر روز قيامت است ) و این سوره بنام عم
و هم نبإ یاد ميگردد ،زیرا این سوره با آیه های (عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ) و (عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ) افتتاح شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١ع َّم يتساءلُون

از چه چيز مى پرسند؟

﴿ ﴾٢عنِ النَّباِ ا ْلع ِظي ِم

از خبری بزرگ (و مهم)؟!

﴿ ﴾٣الَّ ِذي ُه ْم فِي ِه ُمخْ تلِفُون

كه ایشان در آن اختالف دارند؟!

﴿ ﴾٤ك َّلا سي ْعل ُمون

چنين نيست (كه كافران مى پندارند) ،بزودی ميدانند (كه قيامت چيست).

﴿ ﴾٥ثُ َّم ك َّلا سي ْعل ُمون

و چنين نيست (كه كافران مى پندارند) ،و باز بزودی ميدانند (كه قيامت چيست).

﴿ ﴾٦اَل ْم ن ْجع ِل ا ْلا َ ْرض ِمها ًدا

آیا زمين را (همچون) گهوارهای (برای زندگى) نساختيم؟

﴿ ﴾٧وا ْل ِجبال اَ ْوتا ًدا

و كوهها را (در آن بحيث) ميخ هایى (قرار ندادیم تا زمين را استوار نگهدارند)؟

اجا
﴿ ﴾٨وخل ْقنا ُك ْم اَ ْزو ً

و شما را جوره جوره آفریدیم.

﴿ ﴾٩وجع ْلنا ن ْوم ُك ْم ُسبا ًتا

و خواب شما را مایۀ راحت (شما) قرار دادیم.

﴿ ﴾١٠وجع ْلنا اللَّ ْيل لِب ًاسا

و شب را (برای شما) لباسى ساختيم (كه شما را مى پوشاند).

﴿ ﴾١١وجع ْلنا ال َّنهار معاشً ا

و روز را وسيلۀ معيشت (و گذارۀ روزمرۀ شما) گردانيدیم.

﴿ ﴾١٢وبن ْينا ف ْوق ُك ْم س ْب ًعا ِشدا ًدا

و بر باالی (سر) شما هفت (آسمان) محکم بنا كردیم.

اجا
اجا و َّه ً
﴿ ﴾١٣وجع ْلنا ِسر ً

و (خورشيد را در آن) چراغ درخشنده ای قرار دادیم.

﴿ ﴾١٤واَنز ْلنا ِمن ا ْل ُم ْع ِصر ِ
اجا
ات ما ًء ث َّج ً
و از ابرهای بارنده ،آبى ریزان فرو باریدیم.

﴿ ﴾١٥لِّ ُنخْ رِج بِ ِه ح ًّبا ونبا ًتا

تا بوسيلۀ آن دانه و گياه برویانيم.

﴿ ﴾١٦وج َّن ٍ
ات اَ ْلفافًا

و باغستانهای دارای درختان ُغلُوی درهمپيچيده را.

﴿ ﴾١٧ا ِ َّن ي ْوم ا ْلف ْص ِل كان ِميقا ًتا

واقع ًا روز جدا شدن (حق از باطل) وعده گاه است.

اجا
﴿ ﴾١٨ي ْوم ُينف ُخ فِي ُّ
الصورِ فتاْتُون اَ ْفو ً

روزیکه در صور دميده ميشود ،و همۀ شما گروه گروه مى آیيد.

السماءُ فكان ْت اَ ْبوا ًبا
﴿ ﴾١٩وفُتِح ِت َّ

و آسمان گشوده ميشود ،سپس دروازه دروازه ميشود.

﴿ ﴾٢٠و ُسيِّر ِت ا ْل ِجبالُ فكان ْت سرا ًبا

و كوهها به حركت انداخته ميشوند ،و به شکل سرابى درمى آیند.

﴿ ﴾٢١ا ِ َّن جه َّنم كان ْت ِم ْرصا ًدا

براستى كه دوزخ كمينگاهى بوده است.

﴿ ﴾٢٢لِّل َّط ِاغين ما ًبا

برای بازگشت سركشان.

﴿َّ ﴾٢٣لابِثِين فِيها اَ ْحقا ًبا

در آنجا روزگارانى (بى نهایت) بسر ميبرند.

﴿َّ ﴾٢٤لا ي ُذوقُون فِيها ب ْر ًدا ولا شرا ًبا

در آنجا نه (هوای مطبوع و) سردی را (درمى یابند) ،و نه هم آشاميدنى (گوارایى) را مى چشند.

﴿ ﴾٢٥اِلَّا ح ِمي ًما وغ َّساقًا

مگر آب جوشان و زردآب را.

﴿ ﴾٢٦جزا ًء وِفاقًا
پاداشى مناسب.

﴿ ﴾٢٧اِنَّ ُه ْم كانُوا لا ي ْر ُجون ِحسا ًبا

ایشان واقعاً توقع (ترس از) حساب (روز قيامت) را نداشتند.

﴿ ﴾٢٨وك َّذبُوا بِاياتِنا ِك َّذا ًبا

و نشانه های ما را بگونۀ (بيشرمانه)ای تکذیب ميکردند.

﴿ ﴾٢٩و ُك َّل ش ْي ٍء اَ ْحص ْينا ُه ِكتا ًبا

و ما همه چيزها را حساب و نوشته كردیم.

﴿ ﴾٣٠ف ُذوقُوا فلن نَّزِيد ُك ْم اِلَّا عذا ًبا

پس بچشيد (ثمرۀ اعمال خود را) كه به چيزی جز عذاب بر شما نمى افزایيم.

﴿ ﴾٣١ا ِ َّن لِ ْل ُمتَّ ِقين مفا ًزا

واقعاً برای پرهيزگاران پيروزی (بزرگى) است.

﴿ ﴾٣٢حداُِق واَ ْعنا ًبا

باغها(یى كه دَور آن دیوار شده) ،و (تاكستان) انگورها.

﴿ ﴾٣٣وكو ِاعب اَتْرا ًبا

و دوشيزگان انارپستانى است همسن و سال (شان).

﴿ ﴾٣٤وكاْ ًسا ِدهاقًا

و جام های لبریز (پياپى و صافى).

﴿َّ ﴾٣٥لا ي ْسم ُعون فِيها ل ْغ ًوا ولا ِك َّذا ًبا

نه در آن سخنان بيهوده ای مى شنوند و نه (هم) دروغى.

﴿ ﴾٣٦جزا ًء ِّمن َّربِّك عطا ًء ِحسا ًبا

(آنها) پاداش (است) از پروردگارت ،عطيه ای حساب شده ای.

السماو ِ
ض وما ب ْين ُهما ال َّر ْح َٰمنِ ۛ لا ي ْملِ ُكون ِم ْن ُه ِخطا ًبا
ات وا ْلاَ ْر ِ
﴿َّ ﴾٣٧ر ِّب َّ

پروردگار آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنهاست( ،همان خداوند) رحمٰن است( ،هيچکسى) استحقاق سخن

گفتن را به او ندارد.

وح وا ْلملاُِك ُة صفًّا ۛ َّلا يتكلَّ ُمون اِلَّا م ْن اَ ِذن ل ُه ال َّر ْح َٰم ُن وقال صوا ًبا
﴿ ﴾٣٨ي ْوم يقُو ُم ال ُّر ُ

روزیکه روح و (دیگر) فرشتگان در صفها ایستاده ميشوند ،هيچ كس جز آنکه (خداوند) رحمٰن (به وی) اجازه

دهد سخن نميگوید( ،او نيز) حقيقت را مى گوید.

﴿َٰ ﴾٣٩ذلِك ا ْلي ْو ُم ا ْلح ُّق ۛ فمن شاء اتَّخذ اِل َٰى ربِّ ِه ما ًبا

آن روز حق است ،پس هر كس كه بخواهد بسوی پروردگار خود جای بازگشتى را بگيرد.

﴿ ﴾٤٠اِنَّا اَنذ ْرنا ُك ْم عذا ًبا قرِي ًبا ي ْوم ين ُظ ُر ا ْلم ْر ُء ما قدَّم ْت يدا ُه ويقُولُ ا ْلكافِ ُر يا ل ْيتنِي كُن ُت تُرا ًبا

بيگمان شما را از عذابى بيم ميدهيم كه نزدیک شده است .در روزیکه انسان آنچه را دستهای او از پيش فرستاده

بود مى بيند ،و كافر (در آن روز) ميگوید « :ای كاش (كف) خاكى ميبودم» .
==================================================================

(  ) ۷۹سوره النازعات:
این سوره مکى و دارای ( )۴۶آیه است و نازعات به معنى فرشتگانى كه مامور گرفتن جان ها هستند مى
باشد و به سبب افتتاح آن با سوگند الهى به منازعات كه عبارت از فرشتگان قبض كننده ارواج بنى آدم
هستند نازعات خوانده شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١وال َّنازِع ِ
ات غ ْرقًا

قسم به كُشندگانى كه به شدت مى كُشند.

﴿ ﴾٢والنَّ ِاشط ِ
ات نشْ ًطا

قسم به آنانيکه با نشاط مى گيرند.

السابِح ِ
ات س ْب ًحا
﴿ ﴾٣و َّ

قسم به شناورانيکه به گونه ای شناوری ميکنند.

السابِق ِ
ات س ْبقًا
﴿ ﴾٤ف َّ

قسم به آنانيکه پيشدستى مى كنند.

﴿ ﴾٥فا ْل ُمدبِّر ِ
ات اَ ْم ًرا

قسم به آنهایيکه كار(ها) را به تدبير بسر ميرسانند.

﴿ ﴾٦ي ْوم ت ْر ُج ُف ال َّر ِاجف ُة

روزیکه (همۀ این زمين را) لرزاننده ای بلرزاند (یعنى صور اول دميده شود).

﴿ ﴾٧ت ْتب ُعها ال َّرا ِدف ُة

و از پى آن همردیف آن بياید (یعنى صور دوم دميده شود).

وب ي ْومئِ ٍذ و ِاجف ٌة
﴿ ﴾٨قُلُ ٌ

در آن روز دلهایى است كه در تب و تاب ميباشند.

﴿ ﴾٩اَ ْبصا ُرها خ ِاشع ٌة

و چشمهای شان خيره مانده.

﴿ ﴾١٠ي ُقولُون اَاِنَّا لم ْر ُدو ُدون فِي ا ْلحافِر ِة

ميگویند « :آیا ما به آفرینش نخستين خود باز گردانده خواهيم شد؟ »

﴿ ﴾١١اَاِذا ُكنَّا ِعظا ًما ن َِّخر ًة

« آیا (چنين خواهد شد) اگرچه استخوانهای پوسيده ای باشيم؟ »

﴿ ﴾١٢قالُوا تِ ْلك اِذًا ك َّر ٌة خ ِاسر ٌة

(آنگاه) ميگویند « :این (بازگشت) در اینحال (بازگشتِ) زیانباری است» .

﴿ ﴾١٣ف ِانَّما ِهي ز ْجر ٌة و ِاحد ٌة

بيگمان این (بازگشت با) آواز شدیدی صورت ميگيرد.

السا ِهر ِة
﴿ ﴾١٤ف ِاذا ُهم بِ َّ

پس ناگهان (همگان) به ميدان (قيامت) قرار ميگيرند.

يث ُموس َٰى
﴿ ﴾١٥ه ْل اَتاك ح ِد ُ

آیا داستان موسى به تو آمده است؟

س طُ ًوى
﴿ ﴾١٦ا ِ ْذ نادا ُه ربُّ ُه بِا ْلوا ِد ا ْل ُمق َّد ِ

هنگاميکه پروردگارش در وادی مقدس طویٰ (یعنى طور) او را فرا خواند.

﴿ ﴾١٧ا ْذه ْب اِل َٰى فِ ْرع ْون اِنَّ ُه طغ َٰى

(و به او هدایت داد كه) « نزد فروعون برو كه او واقعاً سركشى كرده است» .

﴿ ﴾١٨ف ُق ْل هل لَّك اِل َٰى اَن تزك ََّٰى

و (برایش) بگو « :آیا ميل داری كه (از گناه) پاک شوی؟ »

﴿ ﴾١٩واَ ْه ِديك اِل َٰى ربِّك فتخْ ش َٰى

« و ترا بسوی پروردگارت راه نمایم ،تا از او بترسى؟ »

﴿ ﴾٢٠فاَرا ُه ا ْلاية ا ْل ُك ْبرىَٰ

در این حال( ،موسى) به او معجزۀ بزرگ را نشان داد.

﴿ ﴾٢١فك َّذب وعص َٰى

ولى او تکذیب كرد و نافرمانى نمود.

﴿ ﴾٢٢ثُ َّم اَ ْدبر ي ْسع َٰى

سپس روی برتافت و سخت تالش كرد.

﴿ ﴾٢٣فحشر فنادىَٰ

سپس (مردم را) گرد آورد و ندا در داد.

﴿ ﴾٢٤فقال اَنا ربُّ ُك ُم ا ْلا َ ْعل َٰى

و گفت « :من پروردگار برتر شمایم» .

﴿ ﴾٢٥فاَخذ ُه اللَّ ُه نكال ا ْلا ِخر ِة وا ْلاُول َٰى

همين بود كه خداوند او را به عذاب آخرت و دنيا گرفتار كرد.

﴿ ﴾٢٦ا ِ َّن فِي َٰذلِك ل ِع ْبر ًة لِّمن يخْ ش َٰى

بيگمان در این (رویداد) عبرتى است برای كسيکه بترسد.

السماءُ ۛ بناها
﴿ ﴾٢٧اَاَن ُت ْم اَش ُّد خ ْلقًا اَ ِم َّ

آیا آفرینش شما دشوارتر است یا آسمان؟ كه (خداوند) آنرا بنا كرد.

﴿ ﴾٢٨رفع س ْمكها فس َّواها

سقف آنرا برافراشت ،پس آنرا برابر ساخت.

﴿ ﴾٢٩واَ ْغطش ل ْيلها واَخْ رج ُضحاها

شبش را تاریک كرد ،و روزش را روشن ساخت.

﴿ ﴾٣٠وا ْلاَ ْرض ب ْعد َٰذلِك دحاها
و سپس زمين را گسترانيد.

﴿ ﴾٣١اَخْ رج ِم ْنها ماءها وم ْرعاها

از آن آب آنرا و علفچرهای آنرا بيرون آورد.

﴿ ﴾٣٢وا ْل ِجبال اَ ْرساها

و كوه ها را پایدار (و استوار) ساخت.

﴿ ﴾٣٣متا ًعا لَّ ُك ْم ولِاَنْع ِام ُك ْم

برای بهره یابى شما و چارپایان شما.

﴿ ﴾٣٤ف ِاذا جاء ِت ال َّطا َّم ُة ا ْل ُك ْبرىَٰ
سپس چون آن واقعۀ بزرگ بياید.

﴿ ﴾٣٥ي ْوم يتذ َّك ُر ا ْل ِانسا ُن ما سع َٰى

روزیکه انسان فعاليتهای خود را بياد مى آرد.

﴿ ﴾٣٦وبُ ِّرز ِت ا ْلج ِحي ُم لِمن يرىَٰ

و دوزخ برای (هر) بيننده آشکار ميگردد.

﴿ ﴾٣٧فاَ َّما من طغ َٰى

سپس هركه سركشى كرده بود.

﴿ ﴾٣٨واثر ا ْلحياة ال ُّدنْيا

و زندگانى (این) دنيا را برگزیده بود.

﴿ ﴾٣٩ف ِا َّن ا ْلج ِحيم ِهي ا ْلماْوىَٰ

پس بيگمان آتش دوزخ جای (او) است.

﴿ ﴾٤٠واَ َّما م ْن خاف مقام ربِّ ِه ونهى ال َّن ْفس عنِ ا ْلهوىَٰ

و اما كسيکه از مقام پروردگارش ترسيد ،و خود را از هویٰ (و هوس) بازداشت.

﴿ ﴾٤١ف ِا َّن ا ْلجنَّة ِهي ا ْلماْوىَٰ
پس بهشت جای اوست.

الساع ِة اَيَّان ُم ْرساها
﴿ ﴾٤٢ي ْساَلُونك عنِ َّ

از تو در مورد قيامت ميپرسند ،كه چه وقت لنگر انداختن آنست (یعنى واقع ميشود)؟

﴿ ﴾٤٣فِيم اَنت ِمن ِذكْراها

از یاد آن در چه مقامى هستى؟ (یعنى در زمينه چه اطالعى داری؟)

﴿ ﴾٤٤اِل َٰى ربِّك ُمنتهاها

نهایت (علم) آن بسوی پروردگار تو است.

﴿ ﴾٤٥اِنَّما اَنت ُمن ِذ ُر من يخْ شاها

بيگمان تو صرف بيم دهنده ای هستى برای كسيکه از آن بترسد.

﴿ ﴾٤٦كاَنَّ ُه ْم ي ْوم ير ْونها ل ْم ي ْلبثُوا اِلَّا ع ِش َّي ًة اَ ْو ُضحاها

روزیکه به آن روبرو شوند ،گویا ایشان مى پندارند كه (در دنيا) جز شامگاهى یا صبحگاهى درنگ نکرده اند.
==================================================================

(  ) ۸۰سوره عبس:
سوره مکى و دارای ( )۴۲آیه است و عبس به معنى روی ترش نمودن (منظور شخص نابينایى است كه
حضور پيامبر آمد و شخصى روی در هم كشيد كه در این سوره آمده است ) و به سبب افتتاح آن با ذكر
عبوسيت به این نام یاد شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١عبس وتولَّ َٰى

(پيامبر) جبين درهم كشيد و رو گردانيد.

﴿ ﴾٢اَن جاء ُه ا ْلاَ ْعم َٰى

از اینکه نزد او نابينایى آمد.

﴿ ﴾٣وما يُ ْدرِيك لعلَّ ُه ي َّزك ََّٰى

چه ميدانى؟ شاید او پاكى (و تقویٰ) پيشه ميکرد.

﴿ ﴾٤اَ ْو ي َّذ َّك ُر فتنفع ُه ال ِّذكْرىَٰ

یا پندی ميگرفت ،و آن پند به او سودمند واقع ميشد.

﴿ ﴾٥اَ َّما منِ ْاستغْن َٰى

اما كسيکه بى نيازی نشان داد.

﴿ ﴾٦فاَنت ل ُه تص َّدىَٰ

تو بسوی او رو مى آوری.

﴿ ﴾٧وما عل ْيك اَ َّلا ي َّزك ََّٰى

و اگر پاكيزه نشود ،هم بر تو الزامى وارد نميشود.

﴿ ﴾٨واَ َّما من جاءك ي ْسع َٰى

اما كسيکه نزد تو بياید و (به سوی تو) بشتابد.

﴿ ﴾٩و ُهو يخْ ش َٰى

و او از خدا ميترسد.

﴿ ﴾١٠فاَنت ع ْن ُه تل َّه َٰى

پس تو از او روی برمىتابى.

﴿ ﴾١١ك َّلا اِنَّها ت ْذ ِكر ٌة
نباید چنين شود ،این آیات پنددهنده است.

﴿ ﴾١٢فمن شاء ذكر ُه

پس هركه بخواهد از آن پند گيرد.

﴿ ﴾١٣فِي ُص ُح ٍف ُّمك َّرم ٍة

در صحيفه های مکرمت اندودی.

﴿َّ ﴾١٤م ْرفُوع ٍة ُّمط َّهر ٍة

واالمرتبه ای ،پاكيزه ای (قرار دارد).

﴿ ﴾١٥بِاَ ْي ِدي سفر ٍة

به دست نویسندگان.

﴿ِ ﴾١٦كرا ٍم برر ٍة

گرامى (قدر) نيکوكاری.

﴿ ﴾١٧قُتِل ا ْل ِانسا ُن ما اَكْفر ُه

كشته شود (این) انسان كه (چقدر) ناسپاس است.

﴿ِ ﴾١٨م ْن اَ ِّي ش ْي ٍء خلق ُه
او را از چه آفرید؟

﴿ِ ﴾١٩من نُّ ْطف ٍة خلق ُه فقدَّر ُه

از نطفه { }۱او را آفرید ،و (به اندازۀ متناسب مشخص) كرد.

{ }۱قطرۀ منى ؛

السبِيل ي َّسر ُه
﴿ ﴾٢٠ثُ َّم َّ

سپس راه را برایش آسان گردانيد.

﴿ ﴾٢١ثُ َّم اَمات ُه فاَ ْقبر ُه

باز او را ميراند و به قبر گذاشت.

﴿ ﴾٢٢ثُ َّم اِذا شاء اَنشر ُه

و هر گاه بخواهد باز او را برمى انگيزد.

ض ما اَمر ُه
﴿ ﴾٢٣ك َّلا ل َّما ي ْق ِ

نه ،هرگز چيزی را كه به او امر كرده بود بجا نياورد.

﴿ ﴾٢٤ف ْلين ُظ ِر ا ْل ِانسا ُن اِل َٰى طع ِام ِه

پس انسان باید به خوراک خود بنگرد.

﴿ ﴾٢٥اَنَّا صب ْبنا ا ْلماء ص ًّبا

بيگمان ما آب را به وفرت فرو ریختيم.

﴿ ﴾٢٦ثُ َّم شق ْقنا ا ْلاَ ْرض شقًّا

سپس زمين را بگونۀ (خاصى) شگافتيم.

﴿ ﴾٢٧فاَنب ْتنا فِيها ح ًّبا

و در آن دانه هایى رویانيدیم.

﴿ ﴾٢٨و ِعن ًبا وق ْض ًبا

انگور را و سبزیجات را.

﴿ ﴾٢٩وز ْيتُونًا ونخْ ًلا
زیتون را و خرما را.

﴿ ﴾٣٠وحداُِق ُغ ْل ًبا

باغهای (با درختان) غلو را.

﴿ ﴾٣١وفا ِكه ًة واَبًّا

و ميوه ها و علفچرها را.

﴿َّ ﴾٣٢متا ًعا لَّ ُك ْم ولِاَنْع ِام ُك ْم

برای بهره یابى شما و مواشى شما.

الصاخَّ ُة
﴿ ﴾٣٣ف ِاذا جاء ِت َّ

سپس چون قيامت (با مشخصۀ آوازِ گوش خراشِ خویش) بياید.

﴿ ﴾٣٤ي ْوم ي ِف ُّر ا ْلم ْر ُء ِم ْن اَ ِخي ِه

روزیکه انسان از برادر خود بگریزد.

﴿ ﴾٣٥واُ ِّم ِه واَبِي ِه

و از مادر خود و پدر خود.

﴿ ﴾٣٦وص ِ
احبتِ ِه وبنِي ِه

و از زن خود و از اوالد خود.

﴿ ﴾٣٧لِ ُك ِّل ا ْمر ٍِئ ِّم ْن ُه ْم ي ْومئِ ٍذ شاْ ٌن يُ ْغنِي ِه

هر یک ایشان در آنروز (از خود) حالتى دارد ،كه او را (از توجه دیگران) بى نياز ميگرداند.

﴿ُ ﴾٣٨و ُجو ٌه ي ْومئِ ٍذ ُّم ْس ِفر ٌة

در آنروز رویهایى است تابنده (و درخشان).

﴿ ﴾٣٩ض ِ
احك ٌة ُّم ْست ْب ِشر ٌة
خندان و شادمان.

﴿ ﴾٤٠و ُو ُجو ٌه ي ْومئِ ٍذ عل ْيها غبر ٌة

و در آن روز رویهایى است غبارآلود.

﴿ ﴾٤١ت ْرهقُها قتر ٌة

سياهى آنها را پوشانيده.

﴿ ﴾٤٢اُولَٰئِك ُه ُم ا ْلكفر ُة ا ْلفجر ُة
هم ایشانند كافران بدكار.

==================================================================

(  ) ۸۱سوره التکویر:
سوره مکى و دارای ( )۲۹آیه ميباشد و تکویر به معنى در هم پيچيدن (منظور این است كه خداوند روشنایى
را از خورشيد مى گيرد و از عالیم مخبره قيامت است ) و به سبب افتتاح آن با آیه (إِذَا الشَّ ْمسُ كُوِّ َرتْ) به
این نام یاد گردیده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

س ُك ِّور ْت
﴿ ﴾١اِذا الشَّ ْم ُ

هنگاميکه آفتاب درهم پيچيده ميشود.

﴿ ﴾٢و اِذا ال ُّن ُجو ُم انكدر ْت

و هنگاميکه ستارگان بى فروغ شوند.

﴿ ﴾٣و اِذا ا ْل ِجبالُ ُس ِّير ْت

و هنگاميکه كوهها به حركت افتند.

﴿ ﴾٤و اِذا ا ْل ِعشا ُر ُعطِّل ْت

و هنگاميکه اشتران شکمدار ،با حمل ده ماهۀ خود ،به حال خویش گذاشته شوند.

وش ُح ِشر ْت
﴿ ﴾٥و اِذا ا ْل ُو ُح ُ

هنگاميکه جانوران وحشى (نمى رمند و) جمع ميشوند.

﴿ ﴾٦و اِذا ا ْلبِحا ُر ُس ِّجر ْت

و هنگاميکه بحرها (مانند آتش) افروخته شوند.

ُوس ُز ِّوج ْت
﴿ ﴾٧و اِذا النُّف ُ

و هنگاميکه روح ها (به بدنها یا مردم هم خوی و خصلت) به هم بپيوندند.

﴿ ﴾٨و اِذا ا ْلم ْوءُود ُة ُسئِل ْت

هنگاميکه از دخترزنده درگورشده پرسيده شود كه...

﴿ ﴾٩بِاَ ِّي ذ ٍ
نب قُتِل ْت

بکدام گناه كشته شده بود؟

الص ُح ُف نُ ِشر ْت
﴿ ﴾١٠و اِذا ُّ

هنگاميکه نامه های (اعمال) گشوده شود.

السما ُء ك ُِشط ْت
﴿ ﴾١١و اِذا َّ

و هنگاميکه (پردۀ) آسمان برداشته شود.

﴿ ﴾١٢و اِذا ا ْلج ِحي ُم ُس ِّعر ْت

هنگاميکه دوزخ شعله ور گردد.

﴿ ﴾١٣و اِذا ا ْلجنَّ ُة اُ ْز لِف ْت

و هنگاميکه بهشت نزدیک آورده شود.

س َّما اَ ْحضر ْت
﴿ ﴾١٤علِم ْت ن ْف ٌ

(در آنوقت) هر كس مىفهمد برای خود چه آماده كرده است.

س
﴿ ﴾١٥فلا اُ ْق ِس ُم بِا ْل ُخنَّ ِ

پس سوگند به آن (ستارگانى) كه باز ميگردند.

س
﴿ ﴾١٦ا ْلجوارِ ا ْل ُكنَّ ِ

راست مى روند و (گاهى) پنهان ميشوند.

﴿ ﴾١٧واللَّ ْي ِل اِذا ع ْسعس

و (سوگند) به شب كه مى آید و ميرود.

الص ْب ِح اِذا تنفَّس
﴿ ﴾١٨و ُّ

و به صبح هنگاميکه مى دمد.

﴿ ﴾١٩اِنَّ ُه لق ْولُ ر ُس ٍ
ول كرِي ٍم

بيگمان این كالمِ رسول (یعنى فرشتۀ) عاليقدری است.

ش م ِكينٍ
﴿ِ ﴾٢٠ذي قُ َّو ٍة ِعند ِذي ا ْلع ْر ِ

صاحب قدرت ،نزد (خداوند) صاحب عرش واال.

﴿ُّ ﴾٢١مطا ٍع ث َّم اَ ِمينٍ
فرمانروا و امانتکار.

﴿ ﴾٢٢وما ص ِ
اح ُب ُكم بِم ْج ُن ٍ
ون

و (ای مردم )،یار و همراه شما دیوانه نيست.

﴿ ﴾٢٣ولق ْد را ُه بِا ْلاُفُقِ ا ْل ُمبِينِ

و بيگمان او را در افق روشن دید.

﴿ ﴾٢٤وما ُهو على ا ْلغ ْي ِب بِضنِينٍ

او بر (تعليم اسرار) غيب بخيل نيست.

﴿ ﴾٢٥وما ُهو بِق ْو ِل ش ْيط ٍان َّر ِجي ٍم

و نه (هم) این (قرآن) سخن شيطان رانده شده (از رحمت خداوند) ميباشد.

﴿ ﴾٢٦فاَ ْين ت ْذه ُبون
پس به كجا ميروید؟

﴿ ﴾٢٧ا ِ ْن ُهو ا ِ َّلا ِذ ْك ٌر لِّ ْلعال ِمين

این (قرآن) نيست مگر پندی برای (همه) جهانيان.

﴿ ﴾٢٨لِمن شاء ِمن ُك ْم اَن ي ْست ِقيم

برای آنکسى از شما كه بخواهد (در راه حق) پایداری كند.

﴿ ﴾٢٩وما تشاءُون اِلَّا اَن يشاء اللَّ ُه ر ُّب ا ْلعال ِمين

و شما نمى خواهيد (پایداری كنيد) مگر آنکه خدای ،پروردگار جهانيان بخواهد (یعنى به شما توفيق عنایت

كند).
==================================================================

(  ) ۸۲سوره االنفطار:
سوره مکى و دارای ( )۱۹آیه ميباشد و انفطار به معنى شکافته شدن (منظور شکافته شدن و از هم گسستن
آسمان است كه عالیم مخبره قيامت است) نام آن از آیه اول آن استخراج شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

السما ُء انفطر ْت
﴿ ﴾١اِذا َّ

هنگاميکه آسمان شگافته شود.

﴿ ﴾٢و اِذا ا ْلكوا ِك ُب انتثر ْت

هنگاميکه ستارگان پراگنده شوند.

﴿ ﴾٣و اِذا ا ْلبِحا ُر فُ ِّجر ْت

هنگاميکه بحرها منفجر شوند.

﴿ ﴾٤و اِذا ا ْل ُق ُبو ُر ُب ْعثِر ْت

و هنگاميکه قبرها گشوده شوند.

س َّما قدَّم ْت واَخَّر ْت
﴿ ﴾٥علِم ْت ن ْف ٌ

(در آن فرصت است كه) هر كس ميداند كه چه چيز را از پيش فرستاده ،و (چه را) باز داشته است.

﴿ ﴾٦يا اَيُّها ا ْل ِانسا ُن ما غ َّرك بِربِّك ا ْلكرِي ِم

ای انسان ،چه چيز ترا از پروردگار صاحب كرم تو فریفت؟

﴿ ﴾٧الَّ ِذي خلقك فس َّواك فعدلك

او كه ترا آفرید( ،و باز) ترا (به شکل بسيار خوبى) برابر ساخت ،و در نهایت اعتدال قرار داد.

﴿ ﴾٨فِي اَ ِّي ُصور ٍة َّما شاء ركَّبك

به همان صورتيکه خواست اجزای وجود ترا به هم پيوست ساخت.

﴿ ﴾٩ك َّلا ب ْل تُك ِّذبُون بِالدِّينِ

نخير( ،چنين نيست كه شما مى پندارید )،بلکه شما روز جزا را تکذیب ميکنيد.

﴿ ﴾١٠و ا ِ َّن عل ْي ُك ْم لحافِ ِظين

واقعيت اینست كه بر شما نگهبانانى (گماشته شده) اند.

﴿ِ ﴾١١كرا ًما كاتِ ِبين

نویسندگان گرامى قدری.

﴿ ﴾١٢ي ْعل ُمون ما ت ْفعلُون

كه (همه) كارهایى را كه انجام ميدهيد ميدانند.

﴿ ﴾١٣ا ِ َّن ا ْلا َ ْبرار ل ِفي ن ِعي ٍم

مسلماً نيکوكاران در بهشت اند.

﴿ ﴾١٤و ا ِ َّن ا ْل ُف َّجار ل ِفي ج ِحي ٍم
و بيگمان بد كاران در دوزخ اند.

﴿ ﴾١٥ي ْصل ْونها ي ْوم الدِّينِ

كه به آن داخل ميشوند ،در روز جزا.

﴿ ﴾١٦وما ُه ْم ع ْنها بِغاُِبِين
و از آن غایب نيستند.

﴿ ﴾١٧وما اَ ْدراك ما ي ْو ُم الدِّينِ
چه ميدانى كه روز جزا چيست؟

﴿ ﴾١٨ثُ َّم ما اَ ْدراك ما ي ْو ُم الدِّينِ

و باز چه ميدانى كه روز جزا چيست؟

س ش ْي ًئا ۛ وا ْلاَ ْم ُر ي ْومئِ ٍذ لِّلَّ ِه
س لِّن ْف ٍ
﴿ ﴾١٩ي ْوم لا ت ْملِ ُك ن ْف ٌ

روزیست كه هيچکس برای (كس) دیگری چيزی كرده نميتواند ،و (در آن) كار (سراسر) از آن خداست.
==================================================================

(  ) ۸۳سوره المطففین:
سوره مکى و دارای ( )۳۶آیه ميباشد و مطففين به معنى كم فروشان (در این سوره از كم فروشى نکوهش
شده است ) و نام آن از آیه اول این سوره برداشت شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١و ْي ٌل لِّ ْل ُمط ِّف ِفين
وای بر كم فروشان.

س ي ْست ْوفُون
﴿ ﴾٢الَّ ِذين اِذا اكْتالُوا على ال َّنا ِ

آنانيکه چون از مردم پيمانه ای را ميگيرند ،آنرا كامل مى ستانند.

﴿ ﴾٣و اِذا كالُو ُه ْم اَو َّوزنُو ُه ْم يُخْ ِس ُرون

ولى وقتيکه برای ایشان پيمانه را ميدهند ،یا برای شان وزن ميکنند ،كم ميکنند.

﴿ ﴾٤اَلا ي ُظ ُّن اُولَٰئِك اَنَّ ُهم َّم ْب ُعوثُون

آیا ایشان باور ندارند كه برانگيخته ميشوند؟

﴿ ﴾٥لِي ْو ٍم ع ِظي ٍم
در روزی بزرگ.

اس لِر ِّب ا ْلعال ِمين
﴿ ﴾٦ي ْوم يقُو ُم النَّ ُ

روزیکه (همه) مردم بحضور پروردگار عالميان بپا ميخيزند.

﴿ ﴾٧ك َّلا ا ِ َّن ِكتاب ا ْل ُف َّجارِ ل ِفي ِس ِّجينٍ

نه چنان است (كه این نامسلمانان ميپندارند) ،یقيناً دفتر (اعمال) بدكاران در سجين قرار دارد.

ين
﴿ ﴾٨وما اَ ْدراك ما ِس ِّج ٌ

و چه ميدانى كه سجين چيست؟

اب َّم ْرقُو ٌم
﴿ِ ﴾٩كت ٌ

كتابيست نوشته شده.

﴿ ﴾١٠و ْي ٌل ي ْومئِ ٍذ لِّ ْل ُمك ِّذبِين

وای در آن روز بر تکذیب كنندگان.

﴿ ﴾١١الَّ ِذين ُيك ِّذبُون بِي ْو ِم الدِّينِ

آنانيکه روز جزا را دروغ مى شمارند.

﴿ ﴾١٢وما يُك ِّذ ُب بِ ِه اِلَّا ُك ُّل ُم ْعت ٍد اَثِي ٍم

و هيچکس روز جزاء را تکذیب نميکند جز آن تجاوزگر گنهکار.

﴿ ﴾١٣اِذا تُ ْتل َٰى عل ْي ِه اياتُنا قال اَس ِاطي ُر ا ْلاَ َّو لِين

كه چون آیات ما به او خوانده ميشود ،ميگوید( « :اینها) افسانه های پيشينيان (است)» .

﴿ ﴾١٤ك َّلا ۛ ب ْل ۛ ران عل َٰى قُلُو بِ ِهم َّما كانُوا ي ْك ِس ُبون

نه چنان است (كه این نامسلمانان مى پندارند) ،بلکه اعمالى كه كسب كرده اند در دلهای شان زنگ پدید آوده

است.

﴿ ﴾١٥ك َّلا اِنَّ ُه ْم عن َّربِّ ِه ْم ي ْومئِ ٍذ لَّم ْح ُجوبُون

چنين نيست (كه این نامسلمانان مى پندارند) ،بيگمان ایشان از (دیدار) پروردگار خویش در آنروز در حجاب اند.

﴿ ﴾١٦ثُ َّم اِنَّ ُه ْم لصالُو ا ْلج ِحي ِم
و باز به دوزخ داخل ميشوند.

﴿ ﴾١٧ثُ َّم ُيقالُ َٰهذا الَّ ِذي كُن ُتم بِ ِه تُك ِّذ ُبون

سپس گفته ميشود « :اینست چيزیکه آنرا تکذیب ميکردید! »

﴿ ﴾١٨ك َّلا ا ِ َّن ِكتاب ا ْلاَ ْبرارِ ل ِفي ِعلِّ ِّيين

چنين نيست (كه این نامسلمانان مى پندارند) ،بيگمان كتاب اعمال نيکوكاران در عليين است.

﴿ ﴾١٩وما اَ ْدراك ما ِعلِّ ُّيون

و چه ميدانى كه عليين چيست؟

اب َّم ْرقُو ٌم
﴿ِ ﴾٢٠كت ٌ

كتابيست نوشته شده.

﴿ ﴾٢١يشْ ه ُد ُه ا ْل ُمق َّربُون

كه آنرا مقربان مشاهده (یعنى مراقبت) ميکنند.

﴿ ﴾٢٢ا ِ َّن ا ْلا َ ْبرار ل ِفي ن ِعي ٍم

بيگمان راستکاران در ناز و نعمت اند.

﴿ ﴾٢٣على ا ْلاَراُِ ِك ين ُظ ُرون

بر تخت ها(ی عزت قرار دارند ،به هرسو) تماشا ميکنند.

﴿ ﴾٢٤ت ْعر ُِف فِي ُو ُجو ِه ِه ْم ن ْضرة النَّ ِعي ِم

در چهره های شان طراوت (و نشاط ،برخورداری از) نعمت ها را تشخيص ميدهى.

﴿ُ ﴾٢٥ي ْسق ْون ِمن َّر ِحيقٍ َّمخْ ُتو ٍم

از شرابِ خالصِ سربهمُهر نوشانيده ميشوند.

س ا ْل ُمتنافِ ُسون
﴿ِ ﴾٢٦ختا ُم ُه ِم ْسكٌ ۛ وفِي َٰذلِك ف ْليتناف ِ

مُهر آن مشک است ،و در (حاصل كردن) این (مقام) باید كه پيشى گيرندگان پيشى بگيرند.

﴿ ﴾٢٧و ِمزا ُج ُه ِمن ت ْسنِي ٍم

این (شراب) ممزوج با تسنيم است.

﴿ ﴾٢٨ع ْي ًنا يشْ ر ُب بِها ا ْل ُمق َّربُون

ن (درگاه الهى) مى نوشند.
چشمه ای كه از آن مقربا ِ

﴿ ﴾٢٩ا ِ َّن الَّ ِذين اَ ْجر ُموا كانُوا ِمن الَّ ِذين امنُوا ي ْضح ُكون
(روزی بود كه) بيگمان گناهکاران بر مؤمنان مى خندیدند.

﴿ ﴾٣٠و اِذا م ُّروا بِ ِه ْم يتغام ُزون

و چون بر آنها ميگذشتند چشمک ميزدند.

﴿ ﴾٣١و اِذا انقل ُبوا اِل َٰى اَ ْهلِ ِه ُم انقل ُبوا ف ِك ِهين

و هنگاميکه بسوی خانواده خود بر مى گشتند ،خوش طبعى و شوخى ميکردند.

﴿ ﴾٣٢و اِذا راَ ْو ُه ْم قالُوا ا ِ َّن َٰه ُؤلا ِء لضالُّون

و چون آنها (یعنى مسلمانان) را ميدیدند ،ميگفتند « :اینها واقعاً گمراهان اند! »

﴿ ﴾٣٣وما اُ ْر ِسلُوا عل ْي ِه ْم حافِ ِظين

در حاليکه آنها برای مراقبتِ (احوالِ) مسلمانان فرستاده نشده بودند.

﴿ ﴾٣٤فا ْلي ْوم الَّ ِذين امنُوا ِمن ا ْل ُكفَّارِ ي ْضح ُكون
اما امروز مؤمنان بر كافران ميخندند.

﴿ ﴾٣٥على ا ْلاَراُِ ِك ين ُظ ُرون

بر تخت هایى قرار دارند ،و به هرسو تماشا ميکنند.

﴿ ﴾٣٦ه ْل ثُ ِّوب ا ْل ُكفَّا ُر ما كانُوا ي ْفعلُون

آیا كافران به جزای اعماليکه انجام ميدادند رسيدند؟

=================================================================================

(  ) ۸۴سوره االنشقاق:
سوره مکى و دارای ( )۲۵آیه است و انشقاق به معنى شکافته شدن (از هم گسستن آسمان ها و جاذبه ها ی
آن است كه خبر از قيامت مى دهد ) نام آن از آیه اول آن استخراج شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

السما ُء انشق َّْت
﴿ ﴾١اِذا َّ

هنگاميکه آسمان شق شود.

﴿ ﴾٢واَ ِذن ْت لِربِّها و ُحق َّْت

و به (حکم) پروردگارش تسليم شود ،و سزاوار است (كه باید به آن تسليم شود).

ض ُمد َّْت
﴿ ﴾٣و اِذا ا ْلاَ ْر ُ

و هنگاميکه زمين هموار شود.

﴿ ﴾٤واَ ْلق ْت ما فِيها وتخلَّ ْت

و آنچه را كه در اندرون دارد بيرون اندازد ،و خوب خالى شود.

﴿ ﴾٥واَ ِذن ْت لِربِّها و ُحق َّْت

و به (حکم) پروردگارش تسليم شود ،و سزاوار است (كه باید به آن تسليم شود ،در آنوقت است كه حقایق برمال

ميشود).

﴿ ﴾٦يا اَيُّها ا ْل ِانسا ُن اِنَّك كا ِد ٌح اِل َٰى ربِّك كد ًْحا ف ُملاقِي ِه

(و تو )،ای انسان ،بيگمان (در راهيکه) بسوی پروردگار خود (داری) زحمت (فراوان) ميکشى( ،و در آخر كار) با او

مالقى ميشود.

﴿ ﴾٧فاَ َّما م ْن اُو تِي ِكتاب ُه بِي ِمينِ ِه

پس كسيکه نامۀ اعمال او به دست راستش داده شد.

﴿ ﴾٨فس ْوف يُحاس ُب ِحسا ًبا ي ِسي ًرا
(با او) به زودی و آسانى حساب ميشود.

﴿ ﴾٩وينقلِ ُب اِل َٰى اَ ْهلِ ِه م ْس ُرو ًرا

و به خوشى بسوی كسان خود برميگردد.

﴿ ﴾١٠واَ َّما م ْن اُو تِي ِكتاب ُه وراء ظ ْه ِر ِه

ولى كسيکه نامۀ (اعمال) او از پشت سرش داده شد.

﴿ ﴾١١فس ْوف ي ْد ُعو ثُ ُبو ًرا

بزودی مرگ را فرا ميخواند.

﴿ ﴾١٢وي ْصل َٰى س ِعي ًرا

و در آتشى فروزان درآورده ميشود.

﴿ ﴾١٣اِنَّ ُه كان فِي اَ ْهلِ ِه م ْس ُرو ًرا

بيگمان او (در دنيا) در ميان كسان خود شادمان بود.

﴿ ﴾١٤اِنَّ ُه ظ َّن اَن لَّن ي ُحور

واقعاً او فکر كرد كه (بسوی ما) رجوع نميکند.

﴿ ﴾١٥بل َٰى ا ِ َّن ربَّ ُه كان بِ ِه ب ِصي ًرا

نخير ،یقيناً پروردگارش به (حال) او بينا بود.

﴿ ﴾١٦فلا اُ ْق ِس ُم بِالشَّ فقِ

پس به سرخى شام سوگند ميخورم.

﴿ ﴾١٧واللَّ ْي ِل وما وسق

و به شب و آنچه را جمع آوری كرده است.

﴿ ﴾١٨وا ْلقم ِر اِذا اتَّسق

و به ماه ،وقتيکه كامل (بدر) گردد.

﴿ ﴾١٩لت ْرك ُب َّن طبقًا عن طبقٍ

بيگمان (هر یک) شما از مرحله ای به مرحلۀ دیگر وارد ميشوید.

﴿ ﴾٢٠فما ل ُه ْم لا ُي ْؤ ِم ُنون

پس چه شده است ایشانرا كه ایمان نمى آورند؟

﴿ ﴾٢١و اِذا قُرِئ عل ْي ِه ُم ا ْل ُق ْرا ُن لا ي ْس ُجدُون ۩

و هنگاميکه قرآن به ایشان خوانده ميشود ،سجده نمى كنند؟

﴿ ﴾٢٢ب ِل الَّ ِذين كف ُروا يُك ِّذ ُبون

بلکه كافران پيوسته (آنرا) تکذیب ميکنند.

﴿ ﴾٢٣واللَّ ُه اَ ْعل ُم بِما يُو ُعون

و خداوند به آنچه با خود دارند داناتر است (یعنى به اسرار نهانى شان آگاه است).

﴿ ﴾٢٤فبشِّ ْر ُهم بِعذ ٍ
اب اَلِي ٍم

پس ایشانرا به عذاب دردناک بشارت ده.

الصالِح ِ
ات ل ُه ْم اَ ْج ٌر غ ْي ُر م ْم ُن ٍ
ون
﴿ ﴾٢٥اِلَّا الَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ

جز آنانيکه ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند ،برای ایشان مزدی است هميشگى (كه هرگز به آخر

نميرسد).
==================================================================

(  ) ۸۵سوره البروج:
این سوره مکى و دارای ( )۲۲آیه ميباشد و بروج به معنى برج ها یا ستاره های بزرگ ميباشد و این سوره به
سبب افتتاح آن با سوگند خداوند به آسمانى دارای برج به بروج نامگذاری شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

السما ِء ذ ِ
وج
ات ا ْل ُب ُر ِ
﴿ ﴾١و َّ
قسم به آسمان دارای برجها.

﴿ ﴾٢وا ْلي ْومِ ا ْلم ْو ُعو ِد

و قسم به روزیکه وعده شده.

﴿ ﴾٣وشا ِه ٍد ومشْ ُهو ٍد

و (قسم) به گواه و چيزیکه مشاهده ميشود.

اب ا ْلاُخْ دُو ِد
﴿ ﴾٤قُتِل اَ ْصح ُ
هالک شدند اهل خندق.

﴿ ﴾٥النَّارِ ذ ِ
ات ا ْلوقُو ِد

آتش دارای هيزم بسيار.

﴿ ﴾٦ا ِ ْذ ُه ْم عل ْيها قُ ُعو ٌد

هنگاميکه در كنار آن نشسته بودند.

﴿ ﴾٧و ُه ْم عل َٰى ما ي ْفعلُون بِا ْل ُم ْؤ ِمنِين شُ ُهو ٌد

و آنچه را بر مسلمانان ميکردند( ،با خونسردی) مشاهده مينمودند.

﴿ ﴾٨وما نق ُموا ِم ْن ُه ْم ا ِ َّلا اَن ُي ْؤ ِم ُنوا بِاللَّ ِه ا ْلعزِي ِز ا ْلح ِمي ِد

از آنها انتقام نمى گرفتند جز اینکه به خداوند صاحب قدرت منيع و ستوده ایمان آورده بودند.

السماو ِ
ض ۛ واللَّ ُه عل َٰى ُك ِّل ش ْي ٍء ش ِهي ٌد
ات وا ْلا َ ْر ِ
﴿ ﴾٩الَّ ِذي ل ُه ُم ْل ُك َّ
ذاتيکه پادشاهى آسمانها و زمين از آنِ اوست ،و خدا بر هر چيز گواه است.

اب ا ْلحرِيقِ
اب جهنَّم ول ُه ْم عذ ُ
﴿ ﴾١٠ا ِ َّن الَّ ِذين فت ُنوا ا ْل ُم ْؤ ِمنِين وا ْل ُم ْؤ ِمنا ِت ثُ َّم ل ْم يتُوبُوا فل ُه ْم عذ ُ

بيگمان آنانيکه مردان مسلمان و زنان مسلمان را زجر دادند ،و توبه نکردند ،بر ایشان عذاب دوزخ است ،و برای

شان عذاب (آتش) سوزان است.

الصالِح ِ
ات ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر ۛ َٰذلِك ا ْلف ْو ُز ا ْلكبِي ُر
ات ل ُه ْم ج َّن ٌ
﴿ ﴾١١ا ِ َّن الَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ
(و) بيگمان آنانيکه ایمان آوردند و اعمال نيکو انجام دادند ،برای شان باغهایى است كه در زیر (درختان) آنها

جویبارها جریان دارد ،و این است پيروزی بزرگ.

﴿ ﴾١٢ا ِ َّن ب ْطش ربِّك لش ِدي ٌد

حقا كه گرفتار كردن پروردگار تو (چون كسى را گرفتار كند) شدید است.

﴿ ﴾١٣اِنَّ ُه ُهو ُي ْب ِد ُئ و ُي ِعي ُد

واقعاً هم اوست كه از اول مى آفریند ،و (زندگى را) اعاده ميکند.

﴿ ﴾١٤و ُهو ا ْلغفُو ُر ا ْلو ُدو ُد

و اوست آمرزگار (و) بسيار دوستدارنده.

ش ا ْلم ِجي ُد
﴿ ﴾١٥ذُو ا ْلع ْر ِ

صاحب عرشى باشکوه (و جالل).

﴿ ﴾١٦ف َّعا ٌل لِّما يُرِي ُد

هر چه را بخواهد انجام دادنى است.

يث ا ْل ُج ُنو ِد
﴿ ﴾١٧ه ْل اَتاك ح ِد ُ

آیا برایت داستان لشکرها آمده است؟

﴿ ﴾١٨فِ ْرع ْون وث ُمود

(لشکرهای) فرعون و ثمود؟

﴿ ﴾١٩ب ِل الَّ ِذين كف ُروا فِي ت ْك ِذ ٍ
يب

ولى با اینهم كافران در تکذیب اند (یعنى كارشان تکذیب است).

﴿ ﴾٢٠واللَّ ُه ِمن وراُِ ِهم ُّم ِح ٌ
يط

و خداوند از عقب شان (بر آنها) احاطه دارد.

﴿ ﴾٢١ب ْل ُهو قُ ْرا ٌن َّم ِجي ٌد

(نه چنانست كه كافران مى پندارند) بلکه این قرآنى است مجيد {.}۱

{ }۱با شکوه و با عظمت ؛

﴿ ﴾٢٢فِي ل ْو ٍح َّم ْحف ٍ
ُوظ

(و) در لوحى محفوظ (قرار دارد).
==================================================================

(  ) ۸۶سوره الطارق:
سوره مکى و دارای ( )۱۷آیه ميباشد و طارق به معنى ظاهر شونده و ستاره درخشان ميباشد و نام این
سوره از آیه اول آن گرفته شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

السما ِء وال َّطا ِر ِق
﴿ ﴾١و َّ

قسم به آسمان و آنچه در شب پدیدار ميشود.

﴿ ﴾٢وما اَ ْدراك ما ال َّطارِقُ

و چه چيز ترا آگاه ساخت كه پدیدارشونده در شب چيست؟

﴿ ﴾٣ال َّن ْج ُم الثَّاقِ ُب

ستاره ایست درخشان.

س لَّ َّما عل ْيها حافِ ٌظ
﴿ ﴾٤اِن ُك ُّل ن ْف ٍ
كسى نيست كه بر او نگهبانى نباشد.

﴿ ﴾٥ف ْلين ُظ ِر ا ْل ِانسا ُن ِم َّم ُخلِق

باید انسان فکر كند كه از چه آفریده شده است؟

﴿ُ ﴾٦خلِق ِمن َّما ٍء دافِقٍ

از قطرۀ آب جهندهای آفریده شده است.

الص ْل ِب والتَّراُ ِ ِب
﴿ ﴾٧يخْ ُر ُج ِمن ب ْينِ ُّ

كه از ميان تير پشت و استخوانهای سينه بيرون مى آید.

﴿ ﴾٨اِنَّ ُه عل َٰى ر ْج ِع ِه لقا ِد ٌر

یقيناً كه او (جل و عال شأنه) بر بازگرداندنِ وی تواناست (یعنى قدرت دارد انسان را بعد از مرگ او زنده كند).

السراُِ ُر
﴿ ﴾٩ي ْوم تُ ْبلى َّ

روزیکه اسرار برمال ميشود.

﴿ ﴾١٠فما ل ُه ِمن قُ َّو ٍة ولا ن ِ
اص ٍر

پس او نيرویى و یاوری ندارد (تا از خود دفع كند).

السما ِء ذ ِ
ات ال َّر ْج ِع
﴿ ﴾١١و َّ
قسم به آسمان دارای باران.

ضذ ِ
الص ْد ِع
﴿ ﴾١٢وا ْلاَ ْر ِ
ات َّ

و (قسم) به زمين دارای شگاف (كه روینده ها آنرا ميشگافند ،و از آن سر برمىآورند).

﴿ ﴾١٣اِنَّ ُه لق ْو ٌل ف ْص ٌل

بيگمان این كالميست قاطع (ميان حق و باطل).

﴿ ﴾١٤وما ُهو بِا ْله ْز ِل
و این شوخى نيست.

﴿ ﴾١٥اِنَّ ُه ْم ي ِكيدُون ك ْيدًا

واقعاً آنها بگونه ای دسيسه مى چينند.

﴿ ﴾١٦واَ ِكي ُد ك ْيدًا

من نيز (در برابر دسيسۀ شان) طرح ميریزم (یعنى جزای مکر شانرا ميدهيم).

﴿ ﴾١٧فم ِّه ِل ا ْلكافِرِين اَ ْم ِه ْل ُه ْم ُرو ْيدًا

پس كافران را مهلت بده ،ایشانرا اندكى مهلت بده.
==================================================================

(  ) ۸۷سوره االعلی:
سوره مکى و دارای ( )۱۹آیه ميباشد و اعلى به معنى برتر (یعنى پروردگار برتر است از هر چه كه تصور
شود) و نام این سوره از آیه افتتاحى آن گرفته شده است و بنام سبح نيز یاد ميگردد.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١س ِّب ِح ْاسم ربِّك ا ْلا َ ْعلى

نام پروردگار بلند مرتبۀ خود را به پاكى یاد كن.

﴿ ﴾٢الَّ ِذي خلق فس َّوىَٰ

آنکه آفرید و آنگاه برابر ساخت.

﴿ ﴾٣والَّ ِذي قدَّر فهدىَٰ

و آنکه اندازه كرد و آنگاه راه نمود.

﴿ ﴾٤والَّ ِذي اَخْ رج ا ْلم ْرع َٰى

آنکه علف را (برای حيوانات از زمين) برآورد.

﴿ ﴾٥فجعل ُه ُغثا ًء اَ ْحوىَٰ

و باز آنرا خشک و سياه گردانيد.

﴿ ﴾٦س ُن ْق ِرُُك فلا تنس َٰى

بزودی (قرآن را بگونه ای) بر تو ميخوانيم كه آنرا فراموش نکنى.

﴿ ﴾٧اِلَّا ما شاء اللَّ ُه ۛ اِنَّ ُه ي ْعل ُم ا ْلج ْهر وما يخْ ف َٰى

مگر آنچه را خداوند بخواهد .بيگمان او آشکار و پنهان را مى داند.

﴿ ﴾٨ونُي ِّس ُرك لِ ْل ُي ْسرىَٰ

و ترا به (دست یافتن به آن) شيوۀ آسان توفيق ميدهيم.

﴿ ﴾٩فذ ِّك ْر اِن نَّفع ِت ال ِّذكْرىَٰ

پس پند بده ،اگر پند سودمند افتد.

﴿ ﴾١٠سي َّذ َّك ُر من يخْ ش َٰى

كسيکه (از خدا بترسد) بزودی پند خواهد گرفت.

﴿ ﴾١١ويتج َّن ُبها ا ْلاَشْ قى

ولى بدبخت ترین (مردم) از آن كناره ميگيرد.

﴿ ﴾١٢الَّ ِذي ي ْصلى النَّار ا ْل ُك ْبرىَٰ

آنکه به آتش بزرگ (یعنى آتش دوزخ) ميسوزد.

وت فِيها ولا ي ْحي َٰى
﴿ ﴾١٣ثُ َّم لا ي ُم ُ

بگونهای كه در آن نه (هم) مى ميرد و نه (هم) زنده مى ماند.

﴿ ﴾١٤ق ْد اَ ْفلح من تزك ََّٰى

ولى كسيکه تقویٰ پيشه كرد ،رستگار ميشود.

﴿ ﴾١٥وذكر ْاسم ربِّ ِه فصلَّ َٰى

و نام پروردگارش را یاد كرد و نماز اداء كرد.

﴿ ﴾١٦ب ْل تُ ْؤ ثِ ُرون ا ْلحياة ال ُّدنْيا

بلکه (این مردم نامسلمان) زندگى دنيا را مرجح مى شمارند.

﴿ ﴾١٧وا ْلا ِخر ُة خ ْي ٌر واَ ْبق َٰى

اما آخرت بهتر و پایدارتر است.

الص ُح ِف ا ْلاُول َٰى
﴿ ﴾١٨ا ِ َّن َٰهذا ل ِفي ُّ

و این (امر) در صحيفه های سابق (آسمانى درج) است.

﴿ُ ﴾١٩ص ُح ِف ا ِ ْبرا ِهيم و ُموس َٰى
صحيفه های ابراهيم و موسى.

==================================================================

(  ) ۸۸سوره الغاشیه:
این سوره مکى و دارای ( )۲۶آیه است و غاشيه به معنى فرو گيرنده ،بيهوش كننده ،همه گير (یکى از نام
های قيامت است ) و نام این سوره از آیه اول آن گرفته شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

يث ا ْلغ ِاشي ِة
﴿ ﴾١ه ْل اَتاك ح ِد ُ

آیا به تو داستان قيامت (یعنى مصيبت فراگير) رسيده است؟

﴿ُ ﴾٢و ُجو ٌه ي ْومئِ ٍذ خ ِاشع ٌة

چهره هایى است در آنروز (كه گَرد) خوار(ی بر آن نشسته).

﴿ ﴾٣ع ِامل ٌة ن ِ
َّاصب ٌة

رنج كشيده ،بسيار محنت دیده.

﴿ ﴾٤ت ْصل َٰى نا ًرا ح ِامي ًة

(كه) در آتش سوزان ميسوزند.

﴿ ﴾٥تُ ْسق َٰى ِم ْن ع ْينٍ انِي ٍة

(و) از چشمۀ داغ جوشان نوشانيده ميشوند.

﴿ ﴾٦لَّ ْيس ل ُه ْم طعا ٌم ا ِ َّلا ِمن ضر ٍِيع
برای شان طعامى نيست مگر "ضریع".

﴿َّ ﴾٧لا ُي ْس ِم ُن ولا ُي ْغنِي ِمن ُجو ٍع

كه نه چاق ميکند و نه (هم) گرسنگى را برطرف ميسازد.

﴿ُ ﴾٨و ُجو ٌه ي ْومئِ ٍذ ن َِّاعم ٌة

چهره هایى (دیگر) است در آن روز شاداب و مرفه.

﴿ ﴾٩لِّس ْعيِها ر ِ
اضي ٌة

خورسند از كوشش خویش.

﴿ ﴾١٠فِي ج َّن ٍة عالِي ٍة
در بهشت برین.

﴿َّ ﴾١١لا ت ْسم ُع فِيها ل ِ
اغي ًة

كه در آن (سخن) بيهوده ای نمى شنود.

﴿ ﴾١٢فِيها ع ْي ٌن جارِي ٌة

در آن چشمه هایى روان است.

﴿ ﴾١٣فِيها ُس ُر ٌر َّم ْرفُوع ٌة

در آن تختهای بلندی قرار دارد.

اب َّم ْو ُضوع ٌة
﴿ ﴾١٤واَكْو ٌ
و جامهای نهاده شده.

﴿ ﴾١٥ونمارِقُ م ْصفُوف ٌة

بالشهای ردیف شده ایست.

﴿ ﴾١٦وزرابِ ُّي م ْبثُوث ٌة

و فرشهای فاخر گسترده شده ای.

﴿ ﴾١٧اَفلا ين ُظ ُرون اِلى ا ْل ِابِ ِل ك ْيف ُخلِق ْت
آیا به اشتر نمى نگرند كه چطور آفریده شده؟

السما ِء ك ْيف ُرفِع ْت
﴿ ﴾١٨و اِلى َّ

و به آسمان ،كه چطور بلند شده است؟

﴿ ﴾١٩و اِلى ا ْل ِجب ِال ك ْيف نُ ِصب ْت

و به كوهها كه چگونه پابرجای و استوار برافراشته شده اند؟

ض ك ْيف ُس ِطح ْت
﴿ ﴾٢٠و اِلى ا ْلا َ ْر ِ

و به زمين كه چگونه گسترده شده است؟

﴿ ﴾٢١فذ ِّك ْر اِنَّما اَنت ُمذ ِّك ٌر

پس پند بده ،زیرا واقعاً تو پند دهنده یى.

﴿ ﴾٢٢لَّ ْست عل ْي ِهم بِ ُمص ْي ِط ٍر
تو بر ایشان مسلط نيستى.

﴿ ﴾٢٣اِلَّا من تولَّ َٰى وكفر

مگر كسيکه رو گردانيد و كافر شد.

﴿ ﴾٢٤ف ُيع ِّذبُ ُه اللَّ ُه ا ْلعذاب ا ْلاَكْبر

پس خداوند او را به بزرگترین عذاب مجازات ميکند.

﴿ ﴾٢٥ا ِ َّن اِل ْينا اِياب ُه ْم

بيگمان باز گشت ایشان بسوی ماست.

﴿ ﴾٢٦ثُ َّم ا ِ َّن عل ْينا ِحساب ُهم
و باز حساب شان بر ماست.

==================================================================

(  ) ۸۹سوره الفجر:
سوره مکى و دارای ( )۳۰آیه است و فجر به معنى شکافته شد ،بامداد ،صبح است و نام این سوره از آیه اول
آن گرفته شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١وا ْلف ْج ِر

قسم به بامداد.

﴿ ﴾٢ولي ٍال عشْ ٍر

و به شب های ده گانه.

﴿ ﴾٣والشَّ ْف ِع وا ْلو ْت ِر
و به جفت و طاق.

﴿ ﴾٤واللَّ ْي ِل اِذا ي ْس ِر

و به شب چون سپری شود.

﴿ ﴾٥ه ْل فِي َٰذلِك قس ٌم لِّ ِذي ِح ْج ٍر

آیا در اینها سوگندی برای خردمندان هست؟

﴿ ﴾٦اَل ْم تر ك ْيف فعل ربُّك بِعا ٍد

آیا ندیدی كه پروردگارت با (قوم) عاد چى كرد؟

﴿ ﴾٧اِرم ذ ِ
ات ا ْل ِعما ِد

با (شهر) اِرَم دارای ستونهای بلند (چه كرد)؟

﴿ ﴾٨الَّتِي ل ْم ُيخْ ل ْق ِم ْثلُها فِي ا ْلبِلا ِد

كه مثل آن (در هيچ) سرزمين ساخته نشده بود.

الصخْ ر بِا ْلوا ِد
﴿ ﴾٩وث ُمود الَّ ِذين جابُوا َّ

و (با قوم) ثمود كه صخره های (بزرگ سنگ) را در وادی تراش داده بودند؟

﴿ ﴾١٠وفِ ْرع ْون ِذي ا ْلا َ ْوتا ِد
و (با) فرعون صاحب ميخها؟

﴿ ﴾١١الَّ ِذين طغ ْوا فِي ا ْلبِلا ِد

(چون اینها) كسانى بودند كه در شهرها بنای سركشى را گذاشتند.

﴿ ﴾١٢فاَكْث ُروا فِيها ا ْلفساد

و به فسادپيشگى زیاد دست یازیدند.

﴿ ﴾١٣فص َّب عل ْي ِه ْم ربُّك س ْوط عذ ٍ
اب

بنابرآن پروردگار تو عذاب را به شدت بر آنها فرو ریخت.

﴿ ﴾١٤ا ِ َّن ربَّك لبِا ْل ِم ْرصا ِد

بيگمان پروردگارت در كمينگاه است.

﴿ ﴾١٥فاَ َّما ا ْل ِانسا ُن اِذا ما ا ْبتلا ُه ربُّ ُه فاَكْرم ُه ون َّعم ُه فيقُولُ ربِّي اَكْرمنِ

اما انسان ،چون وی را پروردگارش آزمایش كند و او را عزت و نعمت عطاء كند( ،با تکبر) ميگوید « :پروردگارم

مرا عزت داد» .

﴿ ﴾١٦واَ َّما اِذا ما ا ْبتلا ُه فقدر عل ْي ِه رِ ْزق ُه فيقُولُ ربِّي اَهاننِ

و اما چون او را آزمایش كند و روزی او را بر وی تنگ سازد( ،در یأس) ميگوید « :پروردگارم مرا اهانت كرد» .

﴿ ﴾١٧ك َّلا ۛ بل لَّا تُ ْك ِر ُمون ا ْليتِيم

چنين نيست (كه شما مى پندارید) ،بلکه (واقعيت اینست كه) شما یتيم را عزت نميکنيد.

اضون عل َٰى طعا ِم ا ْل ِم ْس ِكينِ
﴿ ﴾١٨ولا تح ُّ

یک دیگر را به طعام دادن به محتاج تشویق نمى كنيد.

﴿ ﴾١٩وتاْ ُكلُون التُّراث اَ ْك ًلا لَّ ًّما

و (حقوق) ميراث (دیگران) را همگى و تمامى مى خورید.

﴿ ﴾٢٠وتُ ِح ُّبون ا ْلمال ُح ًّبا ج ًّما

و مال و دارایى را با عشق بسيار دوست دارید.

ض دكًّا دكًّا
﴿ ﴾٢١ك َّلا اِذا ُدك َِّت ا ْلاَ ْر ُ

نه چنان است (كه شما مى پندارید) ،هنگاميکه زمين به كوبيدنى (بسيار شدید) بعد از كوبيدنى دیگر كوبيده

شود.

﴿ ﴾٢٢وجاء ربُّك وا ْلمل ُك صفًّا صفًّا

و پروردگار تو بياید ،و فرشتگان (در) صفى بعد از صفى دیگر قرار گيرند( ،و جن و انس را در محاصره بکشند).

﴿ ﴾٢٣و ِجيء ي ْومئِ ٍذ بِجه َّنم ۛ ي ْومئِ ٍذ يتذ َّك ُر ا ْل ِانسا ُن واَن ََّٰى ل ُه ال ِّذكْرىَٰ

و دوزخ در آن روز آورده شود .در آن روز است كه انسان پندشنو ميشود ،ولى این پند شنيدن او چه فایده ای را

به همراه خواهد داشت؟

﴿ ﴾٢٤يقُولُ يا ل ْيتنِي ق َّد ْم ُت لِحياتِي

ميگوید « :افسوس است به حال من ،ایکاش چيزی (یعنى اعمال نيکو) را برای این زندگى (یعنى آخرت) خویش
از پيش مى فرستادم» .

﴿ ﴾٢٥في ْومئِ ٍذ َّلا ُيع ِّذ ُب عذاب ُه اَح ٌد

پس در آنروز هيچکس به (مانند) عذاب او (جل وعال شأنه) عذاب نميکند.

﴿ ﴾٢٦ولا يُو ثِ ُق وثاق ُه اَح ٌد

و هيچکس به مانند (زنجير و الچک) بسته كردنِ او بسته نميکند.

س ا ْل ُم ْطمئِ َّن ُة
﴿ ﴾٢٧يا اَيَّ ُتها النَّ ْف ُ
و (تو) ای انسانِ آرامش یافته.

﴿ ﴾٢٨ا ْر ِج ِعي اِل َٰى ربِّ ِك ر ِ
اضي ًة َّم ْر ِض َّي ًة

بسوی پروردگارت باز گرد( ،در حاليکه) تو (از او) خوشنودی و او (از تو) خوشنود است.

﴿ ﴾٢٩فا ْد ُخلِي فِي ِعبا ِدي

پس در زمرۀ بندگان (مخلص) من داخل شو.

﴿ ﴾٣٠وا ْد ُخلِي جنَّتِي
و در بهشت من درآی.

==================================================================

(  ) ۹۰سوره البلد:
این سوره مکى و دارای ( )۲۰آیه ميباشد و بلد به معنى شهر  ،منظور شهر مکه است و نام این سوره از آیه
اول این سوره برداشت شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١لا اُ ْق ِس ُم بِ َٰهذا ا ْلبل ِد
قسم به این شهر.

﴿ ﴾٢واَنت ِح ٌّل بِ َٰهذا ا ْلبل ِد
و تو باشندۀ این شهر هستى.

﴿ ﴾٣ووال ِ ٍد وما ولد

و (قسم) به پدر و فرزندانى (كه به وسيلۀ آدم به دنيا آمده است).

﴿ ﴾٤لق ْد خل ْقنا ا ْل ِانسان فِي كب ٍد
بيگمان انسان را در رنج و مشقت آفریدیم.

﴿ ﴾٥اَي ْحس ُب اَن لَّن ي ْق ِدر عل ْي ِه اَح ٌد

آیا فکر ميکند كه هيچکس بر او قدرت نمى یابد؟

﴿ ﴾٦يقُولُ اَ ْهل ْك ُت ما ًلا لُّبدًا

(افتخار كرده) ميگوید « :ثروت زیادی خرج كردم» .

﴿ ﴾٧اَي ْحس ُب اَن لَّ ْم ير ُه اَح ٌد

آیا فکر ميکند كسى او را ندیده است؟

﴿ ﴾٨اَل ْم ن ْجعل لَّ ُه ع ْين ْينِ

آیا برای او دو چشم نيافریدیم؟

﴿ ﴾٩و لِسا ًنا وشفت ْينِ
و زبانى و دو لب؟

﴿ ﴾١٠وهد ْينا ُه ال َّن ْجد ْينِ

و به او دو راه را نشان ندادیم؟

﴿ ﴾١١فلا ا ْقتحم ا ْلعقبة

ل رنج و زحمت راهِ سخت و دشوارگذاری را سپری نکرد.
ولى او با تحم ِ

﴿ ﴾١٢وما اَ ْدراك ما ا ْلعقب ُة

ترا چه آگاه ساخت كه راه سخت و دشوارگذار چيست؟

﴿ ﴾١٣ف ُّك رقب ٍة
(سپری كردن این راه عبارت است از) آزاد ساختن اسير.

﴿ ﴾١٤اَ ْو ا ِ ْطعا ٌم فِي ي ْو ٍم ِذي م ْسغب ٍة
یا دادن طعامى در روز گرسنگى.

﴿ ﴾١٥يتِي ًما ذا م ْقرب ٍة
برای یتيم خویشاوند.

﴿ ﴾١٦اَ ْو ِم ْس ِكي ًنا ذا م ْترب ٍة

یا برای مسکين زمين گيری.

الص ْب ِر وتواص ْوا بِا ْلم ْرحم ِة
﴿ ﴾١٧ثُ َّم كان ِمن الَّ ِذين ام ُنوا وتواص ْوا بِ َّ

و باز در عين حال از كسانى باشد كه ایمان آورده اند ،و یکدیگر را به صبر توصيه كرده ،و (نيز به) مهربانى توصيه

نموده اند.

َٰ
اب ا ْلم ْيمن ِة
﴿ ﴾١٨اُولئِك اَ ْصح ُ
هم ایشانند یاران دست راست.

اب ا ْلمشْ اَم ِة
﴿ ﴾١٩والَّ ِذين كف ُروا بِاياتِنا ُه ْم اَ ْصح ُ

و آنانيکه از آیات ما انکار ورزیده ،ایشان یاران دست چپ اند.

﴿ ﴾٢٠عل ْي ِه ْم نا ٌر ُّم ْؤصد ٌة

بر ایشان چنان آتشى است كه همه روزنه های آن بسته است.
==================================================================

(  ) ۹۱سوره الشمس:
سوره مکى و دارای ( )۱۵آیه است و شمس به معنى آفتاب  ،یا خورشيد مى باشد و نام این سوره بدان جهت
شمس ناميده شده شد كه با سوگند الهى به خورشيد جهان افروز (شمس) افتتاح شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

س و ُضحاها
﴿ ﴾١والشَّ ْم ِ

قسم به آفتاب و درخشندگى (پرشکوه) آن.

﴿ ﴾٢وا ْلقم ِر اِذا تلاها
و به ماه ،چون به دنبال آن مياید.

﴿ ﴾٣والنَّهارِ اِذا ج َّلاها

و به روز ،چون شکوه آنرا (آفتاب) تجلى ميدهد.

﴿ ﴾٤واللَّ ْي ِل اِذا يغْشاها

و (قسم) به شب ،چون آنرا مى پوشاند.

السما ِء وما بناها
﴿ ﴾٥و َّ

و به آسمان و ذاتى كه آنرا بنا كرد.

ض وما طحاها
﴿ ﴾٦وا ْلاَ ْر ِ

و به زمين و ذاتى كه آنرا هموار كرد.

س وما س َّواها
﴿ ﴾٧ون ْف ٍ

و به نفس (انسان) ،و ذاتيکه آنرا برابر ساخت.

﴿ ﴾٨فاَ ْلهمها فُ ُجورها وت ْقواها

و به او فجور و تقوایش را الهام كرد.

﴿ ﴾٩ق ْد اَ ْفلح من زكَّاها

واقع ًا رستگار شد كسيکه آنرا پاكيزه ساخت.

﴿ ﴾١٠وق ْد خاب من د َّساها

و زیانکار شد كسيکه آنرا آلوده ساخت.

﴿ ﴾١١ك َّذب ْت ث ُمو ُد بِطغْواها

(قوم) ثمود به سركشى خویش (حق را) تکذیب كردند.

﴿ ﴾١٢ا ِ ِذ انبعث اَشْ قاها

آنگاه كه شقى ترینِ شان دست بکار شد.

﴿ ﴾١٣فقال ل ُه ْم ر ُسو ُل اللَّ ِه ناقة اللَّ ِه و ُس ْقياها

سپس رسول خدا به ایشان گفت « :اشتر خدا را با آبخورش (به حال خودش) بگذارید» .

﴿ ﴾١٤فك َّذبُو ُه فعق ُروها فد ْمدم عل ْي ِه ْم ربُّ ُهم بِذنبِ ِه ْم فس َّواها

او را تکذیب كردند ،و اشتر را پى كردند ،پس پروردگارشان ایشانرا به سبب گناه شان به عذابى فراگير محو كرد،

و (سرزمين) شانرا هموار ساخت.

اف ُع ْقباها
﴿ ﴾١٥ولا يخ ُ

و (خداوند) از پيامد آن هراس ندارد.
==================================================================

(  ) ۹۲سوره اللیل:
این سوره مکى و دارای ( )۲۱آیه ميباشد و ليل به معنى شب است و نام این سوره از سوگند الهى به شب
كه با تاریکى خود جهان را پوشانده است استخراج شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١واللَّ ْي ِل اِذا يغْش َٰى

قسم به شب ،چون (همه چيز را) مى پوشاند.

﴿ ﴾٢والنَّهارِ اِذا تجلَّ َٰى

و به روز چون متجلى ميشود.

﴿ ﴾٣وما خلق ال َّذكر وا ْلاُنث َٰى

و به آنچه از نر و ماده آفریده است.

﴿ ﴾٤ا ِ َّن س ْعي ُك ْم لش َّت َٰى

بيگمان كوششهای شما گوناگون است.

﴿ ﴾٥فاَ َّما م ْن اَ ْعط َٰى واتَّق َٰى

پس كسيکه (در همه وجوه خير) به دادودهش پرداخت و پرهيز پيشه كرد.

﴿ ﴾٦وصدَّق بِا ْل ُح ْسن َٰى

و (سخن) نيکو را تصدیق كرد.

﴿ ﴾٧فس ُني ِّس ُر ُه لِ ْل ُي ْسرىَٰ

پس راه او را به سرای آسایش (یعنى بهشت) هموار ميسازیم.

﴿ ﴾٨واَ َّما من ب ِخل و ْاستغْن َٰى

اما كسيکه بخل كرد ،و خود را بى نياز پنداشت.

﴿ ﴾٩وك َّذب بِا ْل ُح ْسن َٰى

و (سخن) نيکو را تکذیب كرد.

﴿ ﴾١٠فس ُني ِّس ُر ُه لِ ْل ُع ْسرىَٰ

پس راه او را به سرای دشواری (یعنى دوزخ) هموار ميسازیم.

﴿ ﴾١١وما ُي ْغنِي ع ْن ُه مالُ ُه اِذا تر َّدىَٰ

و چون (به گور) انداخته شود ،مالش او را (از عذاب خداوند) بى نياز ساخته نميتواند.

﴿ ﴾١٢ا ِ َّن عل ْينا ل ْل ُهدىَٰ

بيگمان راه نمودن (او) بر ماست.

﴿ ﴾١٣و ا ِ َّن لنا ل ْلا ِخرة وا ْلاُول َٰى

و بيگمان آخرت و دنيا از آن ماست.

﴿ ﴾١٤فاَنذ ْرتُ ُك ْم نا ًرا تل َّظ َٰى

پس شما را از آتش شعله ور ترسانيدم.

﴿ ﴾١٥لا ي ْصلاها ا ِ َّلا ا ْلاَشْ قى

كسى به آن جز بدبخت ترین مردم نميسوزد.

﴿ ﴾١٦الَّ ِذي ك َّذب وتولَّ َٰى

آنکه (آیات الهى) را تکذیب كرد ،و رو گردانيد.

﴿ ﴾١٧وس ُيج َّن ُبها ا ْلاَتْقى

و بزودی پرهيزگارترین (مردم) از آن بازداشته ميشود.

﴿ ﴾١٨الَّ ِذي يُ ْؤ تِي مال ُه يتزك ََّٰى

آنکه مالش را (در راه حق) ميدهد تا پاكيزه شود.

﴿ ﴾١٩وما لِاَح ٍد ِعند ُه ِمن نِّ ْعم ٍة تُ ْجزىَٰ

و هيچکس بر او (حقِ) نعمتى ندارد ،تا جزای آن داده شود.

﴿ ﴾٢٠اِلَّا ا ْبتِغاء و ْج ِه ربِّ ِه ا ْلاَ ْعل َٰى

جز جستن خوشنودی پروردگار واالمرتبه خویش را.

﴿ ﴾٢١ولس ْوف ي ْرض َٰى

و بزودی خشنود ميشود.
==================================================================

(  ) ۹۳سوره الضحی:
این سوره مکى و دارای ( )۱۱آیه بوده و ضحى به معنى صبحگاه  ،چاشتگاه مى باشد و این سوره بدان جهت
ضحى ناميده شده است كه كلمه آغازین آن ضحى است و خداوند در آن به ضحى كه آغاز روز است ،سوگند
خورده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

الضح َٰى
﴿ ﴾١و ُّ

قسم به روشنایى چاشتگاهان.

﴿ ﴾٢واللَّ ْي ِل اِذا سج َٰى

و به شب ،هنگاميکه آرام گيرد.

﴿ ﴾٣ما و َّدعك ربُّك وما قل َٰى

(كه) پروردگارت ترا ترک نکرده ،و (بر تو) خشم نگرفته است.

﴿ ﴾٤ول ْلا ِخر ُة خ ْي ٌر لَّك ِمن ا ْلاُول َٰى

و بيگمان برای تو آخرت از دنيا بهتر است.

﴿ ﴾٥ولس ْوف يُ ْع ِطيك ربُّك فت ْرض َٰى

و بزودی پروردگارت به تو (چيزی را) عنایت ميکند كه خوشنود شوی.

﴿ ﴾٦اَل ْم ي ِجدْك يتِي ًما فاوىَٰ

آیا ترا یتيم نيافت؟ و برای تو پناه داد.

﴿ ﴾٧ووجدك ضالًّا فهدىَٰ

و ترا سرگردان (یعنى بى اطالع از احکام شریعت) یافت و رهياب ساخت.

﴿ ﴾٨ووجدك عاُِ ًلا فاَ ْغن َٰى

و ترا نيازمند یافت ،و بى نياز گردانيد.

﴿ ﴾٩فاَ َّما ا ْليتِيم فلا ت ْقه ْر
پس بر یتيم قهر مکن.

الساُِل فلا ت ْنه ْر
﴿ ﴾١٠واَ َّما َّ
و بر سائل بانگ مزن.

﴿ ﴾١١واَ َّما بِنِ ْعم ِة ربِّك فحد ِّْث

و نعمت پروردگارت را بيان كن (یعنى آنرا به دسترس همگان قرا بده).
==================================================================

(  ) ۹۴سوره الشرح:
این سوره مکى و دارای ( )۸آیه است و انشراح به معنى گشاده شدن (منظور این است كه خداوند سينه و
دل پيامبر را گشاده نمود و وسعت بخشيد ) و این سوره بدان جهت شرح یا انشراح ناميده شد كه از شرح
صدر نبى اكرم (ص) یعنى روشن كردن و گشاده داشتن آن با نور هدایت و حکمت و ایمان خبر ميدهد.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١اَل ْم نشْ ر ْح لك صدْرك

آیا ما برایت سينه ات را فراخ نکردیم؟

﴿ ﴾٢ووض ْعنا عنك ِو ْزرك

و از تو (آن) بارِ ترا بر نداشتيم؟

﴿ ﴾٣الَّ ِذي اَنقض ظ ْهرك
كه پشتت را خم كرده بود.

﴿ ﴾٤ورف ْعنا لك ِذكْرك

و نام ترا رفعت بخشيدیم (یعنى ذكر ترا جاودانه گردانيدیم).

﴿ ﴾٥ف ِا َّن مع ا ْل ُع ْس ِر يُ ْس ًرا

پس بيگمان با (هر) دشواری آسانى است.

﴿ ﴾٦ا ِ َّن مع ا ْل ُع ْس ِر ُي ْس ًرا

بيگمان با (هر) دشواری آسانى است.

﴿ ﴾٧ف ِاذا فر ْغت فانص ْب

پس چون فارغ شدی ،پس بپا خيز.

﴿ ﴾٨و اِل َٰى ربِّك فا ْرغب

و با زاری و التماس بسوی پروردگار خود روی آور.
==================================================================

(  ) ۹۵سوره التین:
این سوره مکى و دارای ( )۸آیه ميباشد و تين به معنى انجير مى باشد و این سوره بدان جهت تين ناميده
شد كه خداوند در مطلع آن به انجير و زیتون سوگند خورده است چرا كه در انجير و زیتون خيرات و بركات
بسياری است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١والتِّينِ وال َّز ْي ُت ِ
ون

قسم به انجير و به زیتون.

﴿ ﴾٢وطُورِ ِسينِين
و به كوه سينا.

﴿ ﴾٣و َٰهذا ا ْلبل ِد ا ْلاَ ِمينِ
و این شهر امن.

﴿ ﴾٤لق ْد خل ْقنا ا ْل ِانسان فِي اَ ْحسنِ ت ْقوِي ٍم

واقعاً انسان را به بهترین شکل و متناسب ترین هيأت آفریدیم.

﴿ ﴾٥ثُ َّم رد ْدنا ُه اَ ْسفل سافِلِين

سپس او را به پایانترین مراتبِ فروماندگان قرار دادیم.

الصالِح ِ
ات فل ُه ْم اَ ْج ٌر غ ْي ُر م ْم ُن ٍ
ون
﴿ ﴾٦اِلَّا الَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ

جز آنانيکه ایمان آوردند و كارهای نيکو انجام دادند ،كه برای ایشان پاداشى است كه هرگز قطع نميشود.

﴿ ﴾٧فما ُيك ِّذ ُبك ب ْع ُد بِالدِّينِ

پس بعد از (همه) این (حقایق مبرم) ،چه چيز ترا به تکذیب روز جزا واداشت؟

﴿ ﴾٨اَل ْيس اللَّ ُه بِاَ ْحك ِم ا ْلحا ِك ِمين

آیا خداوند بهترین حکم كنندگان نيست؟
==================================================================

(  ) ۹۶سوره العلق:
مکى و دارای ( )۱۹آیه ميباشد و علق به معنى خون بسته است .این سوره (علق) (اقرأ) یا (قلم) ناميده شد
زیرا خداوند سبحان تعالى این سوره را با آیات (اقْ َرأْ بِاسْمِ َربِّكَ الَّذِي خَ َلقَ) و (خَ َلقَ الْإِنسَانَ ِمنْ عَ َلقٍ) و (الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) آغاز نموده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١ا ْقراْ بِ ْاس ِم ربِّك الَّ ِذي خلق

بخوان بنام پروردگار خویش ،آنکه آفرید.

﴿ ﴾٢خلق ا ْل ِانسان ِم ْن علقٍ

انسان را از پارچۀ خونِ بسته ای آفرید.

﴿ ﴾٣ا ْقراْ وربُّك ا ْلاَكْر ُم

بخوان ،و پروردگارت بسيار كریم است.

﴿ ﴾٤الَّ ِذي علَّم بِا ْلقل ِم

آنکه انسان را به وسيلۀ قلم (علم) آموخت.

﴿ ﴾٥علَّم ا ْل ِانسان ما ل ْم ي ْعل ْم

به انسان آنچه را نمى دانست آموخت.

﴿ ﴾٦ك َّلا ا ِ َّن ا ْل ِانسان لي ْطغ َٰى

نه چنان است (كه شکر نعمت های خدا بجا آورده ميشود) ،بلکه بيگمان انسان سركشى ميکند.

﴿ ﴾٧اَن َّرا ُه ْاستغْن َٰى

چون خود را بى نياز مى بيند.

﴿ ﴾٨ا ِ َّن اِل َٰى ربِّك ال ُّر ْجع َٰى

بيگمان بازگشت بسوی پروردگار تست.

﴿ ﴾٩اَراَ ْيت الَّ ِذي ي ْنه َٰى

آیا دیدی كسى را كه باز ميدارد؟

﴿ ﴾١٠ع ْبدًا اِذا صلَّ َٰى

بنده ای را چون نماز ميخواند.

﴿ ﴾١١اَراَ ْيت اِن كان على ا ْل ُهدىَٰ
آیا دیدی اگر به راه راست باشد؟

﴿ ﴾١٢اَ ْو اَمر بِالتَّ ْقوىَٰ

یا (مردم را) به پرهيزگاری سفارش كند؟

﴿ ﴾١٣اَراَ ْيت اِن ك َّذب وتولَّ َٰى

آیا دیدی اگر (حق را) تکذیب كند و رو گرداند؟

﴿ ﴾١٤اَل ْم ي ْعلم بِاَ َّن اللَّه يرىَٰ

آیا نمى داند كه بيگمان خدا (اعمالش را) مى بيند؟

﴿ ﴾١٥ك َّلا لئِن لَّ ْم ينت ِه لن ْسف ًعا بِال َّن ِ
اصي ِة

نه چنان است (كه او مى پندارد) ،اگر (ازین كارها) خودداری نکند ،موهای باالی پيشانى اش { }۱را به آتش مى
گيریم.
{ }۱كاكلش ؛

﴿ ﴾١٦ن ِ
اصي ٍة كا ِذب ٍة خ ِاطئ ٍة

(كاكلِ) پيشانىِ دروغگویِ خطاكار را.

﴿ ﴾١٧ف ْلي ْد ُع نا ِدي ُه

بگذار كه او همنشينان مجلس خود را بخواهد.

﴿ ﴾١٨سن ْد ُع ال َّزبانِية

ما هم مؤظفان دوزخ را فرا ميخوانيم.

﴿ ﴾١٩ك َّلا لا تُ ِط ْع ُه و ْاس ُج ْد وا ْقترِب ۩

نه چنان است (كه او ميگوید) ،از او فرمان مبر ،و سجده كن ،و تقرب بجو.
==================================================================

(  ) ۹۷سوره القدر:
سوره مکى و دارای ( )۹۷آیه ميباشد .این سوره به نام شب قدر كه قرآن در آن نازل گردیده است (قدر)
یعنى شرف و عظمت ناميده شد چنان كه خدای سبحان در مطلع آن ميفرمایدِ( :إنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١اِنَّا اَنز ْلنا ُه فِي ل ْيل ِة ا ْلق ْدرِ

بيگمان این (قرآن) را در شب قدر نازل كردیم.

﴿ ﴾٢وما اَ ْدراك ما ل ْيل ُة ا ْلق ْدرِ

و چه چيز ترا آگاه ساخت كه شب قدر چيست؟

﴿ ﴾٣ل ْيل ُة ا ْلق ْدرِ خ ْي ٌر ِّم ْن اَ ْل ِف ش ْه ٍر
(شب قدر) بهتر از هزار ماه است.

وح فِيها بِ ِا ْذ ِن ربِّ ِهم ِّمن ُك ِّل اَ ْم ٍر
﴿ ﴾٤تن َّزلُ ا ْلملاُِك ُة وال ُّر ُ

در آن فرشتگان و روح ،به اجازۀ پروردگارشان ،برای هر كار فرود مى آیند.

﴿ ﴾٥سلا ٌم ِهي حتَّ َٰى م ْطل ِع ا ْلف ْج ِر

(و از همه چيز) سالمتى و آرامش است .این (حالت) تا طلوع بامداد (دوام دارد).
==================================================================

(  ) ۹۸سوره البینه:
این سوره مدنى و دارای ( )۸آیه ميباشد و بينه به معنى دليل آشکار مى باشد و این سوره بدان جهت بينه
ب وَاْلمُشْرِكِينَ مُن َفکِّينَ حَتَّىٰ
ن كَفَرُوا مِنْ َأ ْهلِ اْلکِتَا ِ
ناميده شد كه با این فرموده حق تعالى (لَمْ َی ُکنِ الَّذِی َ
تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ) افتتاح شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١ل ْم ي ُكنِ الَّ ِذين كف ُروا ِم ْن اَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
اب وا ْل ُمشْ ِر ِكين ُمنف ِّكين حتَّ َٰى تاْتِي ُه ُم ا ْلب ِّين ُة

كافران ،از اهل كتاب و مشركان( ،به پندار خویش) تا هنگامى از دین خود باز نمى گشتند كه به ایشان حجت

روشنى بياید.

﴿ ﴾٢ر ُسو ٌل ِّمن اللَّ ِه ي ْتلُو ُص ُحفًا ُّمط َّهر ًة

پيامبری از جانب خدا ،و به ایشان صحيفه های پاكيزه ای را بخواند.

﴿ ﴾٣فِيها ُك ُت ٌب ق ِّيم ٌة

كه در آن كتاب (یعنى احکام) استوار ميباشد.

﴿ ﴾٤وما تف َّرق الَّ ِذين اُوتُوا ا ْل ِكتاب اِلَّا ِمن ب ْع ِد ما جاء ْت ُه ُم ا ْلب ِّين ُة

(ولى برعکس )،هرگز از اهل كتاب از حق متفرق نشدند ،مگر بعد از اینکه روشنى (از جانب خدا) آمد.

الصلاة ويُ ْؤتُوا ال َّزكاة ۛ و َٰذلِك
﴿ ﴾٥وما اُ ِم ُروا اِلَّا لِي ْع ُب ُدوا اللَّه ُمخْ لِ ِصين ل ُه الدِّين ُحنفاء ويُ ِقي ُموا َّ
ين ا ْلق ِّيم ِة
ِد ُ

و (در حاليکه) مأمور نشده اند مگر به اینکه خدا را با كمال اخالص بپرستند( ،و عقيده داشته باشند) كه دین از
(جانب) اوست ،و در عين حال از هر نوع انحرافى بركنار باشند ،نماز را به تمام و كمال اداء كنند و زكات بدهند،
و این است دین صحيح و استوار.

﴿ ﴾٦ا ِ َّن الَّ ِذين كف ُروا ِم ْن اَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
اب وا ْل ُمشْ ِر ِكين فِي نارِ جه َّنم خال ِ ِدين فِيها ۛ اُولَٰئِك ُه ْم ش ُّر
ا ْلب ِريَّ ِة

بيگمان كسانى از اهل كتاب كه كافر شدند ،و (نيز) مشركان ،در آتش دوزخ اند ،در آنجا هميشه (بسر ميبرند)،

ایشان بدترین مخلوقات اند.

الصالِح ِ
ات اُولَٰئِك ُه ْم خ ْي ُر ا ْلب ِريَّ ِة
﴿ ﴾٧ا ِ َّن الَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ

بيگمان آنانيکه ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ،ایشان بهترین مخلوقات هستند.

ات عد ٍْن ت ْجرِي ِمن ت ْحتِها ا ْلاَنْها ُر خالِ ِدين فِيها اَبدًا ۛ َّر ِضي اللَّ ُه
﴿ ﴾٨جزا ُؤ ُه ْم ِعند ربِّ ِه ْم ج َّن ُ
ع ْن ُه ْم ور ُضوا ع ْن ُه ۛ َٰذلِك لِم ْن خ ِشي ربَّ ُه

پاداش شان نزد پروردگارشان بهشت های جاودان است ،كه در زیر درختان آنها رودبارها جریان دارد .در آنجا

جاودانه بسر ميبرند .خداوند از ایشان خوشنود شد ،و ایشان از خداوند خشنود شدند .اینست (سرنوشت) برای
كسيکه از پروردگار خود بترسد.

==================================================================

(  ) ۹۹سوره الزلزله:
مدنى و دارای ( )۸آیه است و زلزال به معنى لرزش زمين  ،تکان دادن كه از عالمت های قيامت نيز مى
باشد .این سوره به سبب افتتاح با خبر دادن از رخداد زلزله سخت پيشاپيش روز قيامت زلزله یا زلزال
ناميده شد.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

ض زِ ْلزالها
﴿ ﴾١اِذا ُز ْلزِل ِت ا ْلا َ ْر ُ

وقتيکه زمين به (همان) زلزله شدید (خود روبرو) شود.

ض اَ ْثقالها
﴿ ﴾٢واَخْ رج ِت ا ْلا َ ْر ُ

و زمين گرانباریهای خود را بيرون افگند.

﴿ ﴾٣وقال ا ْل ِانسا ُن ما لها

(به گونه ایکه) انسان بگوید « :زمين را چه شده است؟ »

﴿ ﴾٤ي ْومئِ ٍذ تُحد ُِّث اَخْ بارها

در آن روز ،زمين خبرهای خود را بيان ميکند.

﴿ ﴾٥بِاَ َّن ربَّك اَ ْوح َٰى لها

به سبب آنکه پروردگار تو به آن امر كرده است.

اس اَشْ تا ًتا لِّ ُير ْوا اَ ْعمال ُه ْم
﴿ ﴾٦ي ْومئِ ٍذ ي ْص ُد ُر النَّ ُ

در آن روز (دسته دسته از) مردم ،بگونۀ متمایز و جدا شده ای ،به راه مى افتند.

﴿ ﴾٧فمن ي ْعم ْل ِم ْثقال ذ َّر ٍة خ ْي ًرا ير ُه

پس هركه به وزن ذره ای خوبى كرده باشد ،آنرا مى بيند.

﴿ ﴾٨ومن ي ْعم ْل ِم ْثقال ذ َّر ٍة ش ًّرا ير ُه

و هركه به وزن ذره ای بدی كرده باشد( ،نيز) آنرا مى بيند.

==================================================================

(  ) ۱۰۰سوره العادیات:
این سوره مکى و دارای ( )۱۱آیه است این سوره به جهت افتتاح آن با سوگند حق تعالى به عادیات كه
عبارت از اسبان تيزتك مجاهدان است عادیات ناميده شد.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١وا ْلعا ِدي ِ
ات ض ْب ًحا
قسم به اسپان غازی.

﴿ ﴾٢فا ْل ُمورِي ِ
ات قد ًْحا

كه (در حين تاختن) جرقه های آتش مى افروزند.

﴿ ﴾٣فا ْل ُم ِغير ِ
ات ُص ْب ًحا

و باز به حمله برندگان صبحگاهى.

﴿ ﴾٤فاَث ْرن بِ ِه ن ْق ًعا

كه از اثر تماس سُم خویش به زمين ،غبار (یا جرقۀ آتش) باال ميکنند.

﴿ ﴾٥فوس ْطن بِ ِه ج ْم ًعا

و با آن در قعر اجتماع دشمن در مى آیند.

﴿ ﴾٦ا ِ َّن ا ْل ِانسان لِربِّ ِه لكنُو ٌد

بيگمان انسان بر پروردگار خود ناسپاس است.

﴿ ﴾٧و اِنَّ ُه عل َٰى َٰذلِك لش ِهي ٌد
و خود بر این گواه ميباشد.

﴿ ﴾٨و اِنَّ ُه لِ ُح ِّب ا ْلخ ْي ِر لش ِدي ٌد

و بيگمان به ثروت عالقه شدیدی دارد.

﴿ ﴾٩اَفلا ي ْعل ُم اِذا بُ ْعثِر ما فِي ا ْل ُق ُبورِ

آیا نميداند؟ هنگاميکه آنچه در گورستان است برانگيخته شود.

الصدُورِ
﴿ ﴾١٠و ُح ِّصل ما فِي ُّ

و آنچه در سينه هاست ،آشکار شود.

﴿ ﴾١١ا ِ َّن ربَّ ُهم بِ ِه ْم ي ْومئِ ٍذ لَّخبِي ٌر

بيگمان در آن روز پروردگارشان به (اعمال) ایشان كامالً آگاه است.
==================================================================

(  ) ۱۰۱سوره القاریه:
این سوره مکى و دارای ( )۱۱آیه است و قارعه به معنى كوبنده و یکى از نام های قيامت است .این سوره به
سبب افتتاح با كلمه قارعه كه ایجادگر هول و هراس است قارعه نام گرفت.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١ا ْلقارِع ُة

(واقعۀ) سخت كوبنده.

﴿ ﴾٢ما ا ْلقارِع ُة

آن (واقعه) سخت كوبنده چيست؟

﴿ ﴾٣وما اَ ْدراك ما ا ْلقارِع ُة

و چه چيز ترا آگاه ساخت كه آن (واقعۀ) سخت كوبنده چيست؟

ش ا ْلم ْبثُ ِ
وث
اس كا ْلفرا ِ
﴿ ﴾٤ي ْوم ي ُكو ُن ال َّن ُ

روزیست كه در (آن) مردم چون پروانه ها پراگنده ميباشند.

ش
﴿ ﴾٥وت ُكو ُن ا ْل ِجبالُ كا ْل ِع ْهنِ ا ْلمنفُو ِ

و كوهها چون پشمِ رنگينِ ندافى شده مى باشند.

﴿ ﴾٦فاَ َّما من ثقُل ْت موازِي ُن ُه

پس كسيکه وزنهای (اعمال نيکوی) او سنگين شد.

﴿ ﴾٧ف ُهو فِي ِعيش ٍة َّر ِ
اضي ٍة

در زندگى خوشنودانهای بسر مى برد.

﴿ ﴾٨واَ َّما م ْن خف َّْت موازِينُ ُه

اما كسيکه وزنهای (اعمال نيکوی او) سبک شد.

﴿ ﴾٩فاُ ُّم ُه هاوِي ٌة

پس پناهگاه او هاویه { }۱است.

{ }۱دوزخ ؛

﴿ ﴾١٠وما اَ ْدراك ما ِهي ْه

و چه چيز ترا آگاه ساخت كه این (هاویه) چيست؟

﴿ ﴾١١نا ٌر ح ِامي ٌة

آتشى است نهایت سوزاننده.
==================================================================

(  ) ۱۰۲سوره التکاثر:
سوره مکى و دارای ( )۸آیه ميباشد .تکاثر به معنى مباهات و فخر نمودن به مال بسيار و قوم بسيار (كفار
قریش برای فخر فروشى به كثرت خویش ،قبرهای قبيله خود را نيز مى شمرند و به حساب مى آوردند)
است .نام این سوره از آیه اول آن برگرفته شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١اَ ْلها ُك ُم التَّكاثُ ُر

حرص افزونى (در مال و ثروت) شما را (از آخرت) غافل گردانيد.

﴿ ﴾٢حتَّ َٰى ُز ْرتُ ُم ا ْلمقابِر
تا اینکه قبرها را دیدید.

﴿ ﴾٣ك َّلا س ْوف ت ْعل ُمون

نخير (چنين نيست) ،بزودی (حقيقت را) خواهيد دانست.

﴿ ﴾٤ثُ َّم ك َّلا س ْوف ت ْعل ُمون

نخير (باز هم ،چنين نيست) ،بزودی (حقيقت را) خواهيد دانست.

﴿ ﴾٥ك َّلا ل ْو ت ْعل ُمون ِع ْلم ا ْلي ِقينِ

نخير ،اگر علم یقين را مى دانستيد (این روش را اختيار نميکردید).

﴿ ﴾٦لتر ُو َّن ا ْلج ِحيم

یقيناً آتش دوزخ را مى بينيد.

﴿ ﴾٧ثُ َّم لتر ُونَّها ع ْين ا ْلي ِقينِ

سپس آنرا با چشم یقين مى بينيد.

﴿ ﴾٨ثُ َّم ل ُت ْساَلُ َّن ي ْومئِ ٍذ عنِ النَّ ِعي ِم

پس در آنروز دربارۀ نعمتها(یى كه بر آن اتکاء داشتيد) پرسيده خواهيد شد.
==================================================================

(  ) ۱۰۳سوره العصر:
این سوره مکى و دارای ( )۳آیه ميباشد .عصر به معنى زمانه مى باشد .این سوره بدان جهت عصرناميده شد
كه خداوند در مطلع آن به عصر یعنى روزگار سوگند خورده است به سبب آن كه روزگار دربرگيرنده اعجوبه
هایى است ؛ مانند شادی و غم ،سالمتى و بيماری ،غنا و فقر ،عزت و ذلت ...و نيز به سبب آن كه عصر به
اجزایى چون سال ،ماه ،روز ،ساعت  ،دقيقه و ثانيه منقسم مى شود.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١وا ْلع ْص ِر

قسم به زمانه.

﴿ ﴾٢ا ِ َّن ا ْل ِانسان ل ِفي ُخ ْس ٍر
بيگمان انسان در زیان است.

الصالِح ِ
الص ْب ِر
ات وتواص ْوا بِا ْلح ِّق وتواص ْوا بِ َّ
﴿ ﴾٣اِلَّا الَّ ِذين ام ُنوا وع ِملُوا َّ

جز آنانيکه ایمان آوردند و اعمال نيکو انجام دادند ،و همدیگر را به حق توصيه كردند ،و یک دیگر را به صبر (و

ثبات) سفارش نمودند.
==================================================================

(  ) ۱۰۴سوره الهمزه:
سوره مکى و دارای ( )۹آیه ميباشد و همزه به معنى غماز و عيب جو مى باشد .این سوره به سبب آن همزه
نام گرفت كه با آیه (وَْیلٌ لِّکُلِّ ُهمَزَ ٍة لُّمَزَةٍ) افتتاح گردیده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١و ْي ٌل لِّ ُك ِّل ُهمز ٍة لُّمز ٍة

وای بر هر طعنه زنندۀ عيبجوی.

﴿ ﴾٢الَّ ِذي جمع ما ًلا وعدَّد ُه

كه ثروت را انبار كرد و آنرا برشمرد.

﴿ ﴾٣ي ْحس ُب اَ َّن مال ُه اَخْ لد ُه

مى پندارد كه ثروتش (عمر) او را جاودانه ميسازد.

﴿ ﴾٤ك َّلا ۛ ل ُينبذ َّن فِي ا ْل ُحطم ِة

نه چنان است (كه او مى پندارد) ،یقيناً در حطمه { }۱انداخته ميشود.

{ }۱آتش ؛

﴿ ﴾٥وما اَ ْدراك ما ا ْل ُحطم ُة

چه چيز ترا آگاه ساخت كه حطمه چيست؟

﴿ ﴾٦نا ُر اللَّ ِه ا ْل ُموقد ُة

آتش افروخته خدایى است.

﴿ ﴾٧الَّتِي ت َّطلِ ُع على ا ْلاَ ْفئِد ِة

كه بر دلها سر ميکشد.

﴿ ﴾٨اِنَّها عل ْي ِهم ُّم ْؤصد ٌة

بيگمان این (آتش) بر ایشان بسته شده است.

﴿ ﴾٩فِي عم ٍد ُّممدَّد ٍة
در ستونهای درازی.

==================================================================

(  ) ۱۰۵سوره الفیل:
این سوره مکى و دارای ( )۵آیه است .سوره فيل به معنى فيل یا پيل (منظور سپاه ابرهه است كه برای
خراب كردن خانه ی خدا از یمن به طرف مکه حركت كرد و نابود شدند) است .این سوره بدان جهت فيل
ناميده شد كه با یادآوری از داستان اصحاب فيل افتتاح شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١اَل ْم تر ك ْيف فعل ربُّك بِاَ ْصح ِ
اب ا ْل ِفي ِل
آیا ندیدی كه پروردگارت با اصحاب فيل چه كرد؟

﴿ ﴾٢اَل ْم ي ْجع ْل ك ْيد ُه ْم فِي ت ْضلِي ٍل
آیا دسيسۀ شانرا بى اثر نساخت؟

﴿ ﴾٣واَ ْرسل عل ْي ِه ْم ط ْي ًرا اَبابِيل

بر ایشان پرندگان ابابيل را فرستاد.

﴿ ﴾٤ت ْر ِمي ِهم بِ ِحجار ٍة ِّمن ِس ِّجي ٍل

كه ایشان را با سنگهای گل پخته مى زدند.

﴿ ﴾٥فجعل ُه ْم كع ْص ٍف َّماْك ٍ
ُول

و ایشانرا همچون كاه خورده شده ای گردانيد.
==================================================================

(  ) ۱۰۶سوره قریش:
این سوره مکى و دارای ( )۴آیه است .قریش نام قبيله ای كه حضرت محمد (صلى الله عليه وآله) از آن قبيله
بود .این سوره بدان سبب قریش ناميده شد كه خداوند در آن از نعمت های خود بر قریش یادآوری كرده
است و سوره ایالف نيز ناميده مى شود.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١ل ِ ِايل ِ
ش
اف قُر ْي ٍ
به سبب انس قریش.

الص ْي ِف
﴿ ﴾٢اِيلافِ ِه ْم ر ِْحلة الشِّ تا ِء و َّ

انس ایشان به سفر زمستانى و تابستانى.

﴿ ﴾٣ف ْلي ْع ُب ُدوا ر َّب َٰهذا ا ْلب ْي ِت

پس باید پروردگار این خانه را بپرستند.

﴿ ﴾٤الَّ ِذي اَ ْطعم ُهم ِّمن ُجو ٍع وامن ُهم ِّم ْن خ ْو ٍف

ذاتيکه ایشانرا در گرسنگى طعام داد ،و در برابر ترس ایمن ساخت.
==================================================================

(  ) ۱۰۷سوره الماعون:
این سوره مکى و دارای ( )۷آیه ميباشد و ماعون به معنى زكات است .این سوره بدان جهت ماعون ناميده
شد كه خدای عزوجل در آخر آن كسانى را كه اسباب و آالت خانه خود را از دیگران بازداشته و آن را به
عاریت نميدهند نکوهش نموده است این سوره (دین) نيز ناميده مى شود و هم به سبب نکوهش كسانى كه
(دین) یعنى جزای روز اخروی را منکرند.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١اَراَ ْيت الَّ ِذي ُيك ِّذ ُب بِالدِّينِ

آیا كسى را كه روز جزا را تکذیب ميکند دیدی؟

﴿ ﴾٢ف َٰذلِك الَّ ِذي ي ُد ُّع ا ْليتِيم

این همان كسى است كه یتيم را با اهانت مى راند.

ض عل َٰى طعامِ ا ْل ِم ْس ِكينِ
﴿ ﴾٣ولا ي ُح ُّ

و به طعام دادن به محتاج تشویق نميکند.

﴿ ﴾٤فو ْي ٌل لِّ ْل ُمصلِّين

پس وای بر آن نمازگزارانى.

﴿ ﴾٥الَّ ِذين ُه ْم عن صلاتِ ِه ْم سا ُهون
كه از نمازشان غافل اند.

﴿ ﴾٦الَّ ِذين ُه ْم يُراءُون
آنانيکه ریا ميکنند.

﴿ ﴾٧وي ْمن ُعون ا ْلما ُعون

و سامان (مورد نياز) نيازمندان را (از ایشان) دریغ ميدارند.
==================================================================

(  ) ۱۰۸سوره الکوثر:
این سوره مکى است و دارای ( )۳آیه ميباشد وكوثر به معنى خير كثير است .این سوره بدان جهت كوثر نام
گرفت كه با آیه (ِإنَّا أَعْطَيْنَاكَ اْلکَوْثَرَ) افتتاح شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١اِنَّا اَ ْعط ْيناك ا ْلك ْوثر

بيگمان به تو (چشمۀ) كوثر را دادیم.

﴿ ﴾٢فص ِّل لِربِّك وانْح ْر

پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانى كن.

﴿ ﴾٣ا ِ َّن شانِئك ُهو ا ْلاَ ْبت ُر

بيگمان دشمن تو (كسيکه تو را بزشتى یاد ميکند) ابتر { }۱است.

{ }۱دم بریده ؛
==================================================================

(  ) ۱۰۹سوره الکافرون:
سوره مکى و دارای ( )۶آیه ميباشد .كافرون مراد از كافران در این جا كافران قریش است كه پيشنهادی به
پيامبر(صلى الله عليه وآله) دادند و پذیرفته نشد .این سوره بدان جهت كافرون نام گرفت كه خداوند در آن
به پيامبرش حضرت محمد (ص) دستور داده است تا كافران را به پيامى كه متضمن توحيد و اعالم برائت از
شرك و استقالل عبادی مسلمين است ،مخاطب گرداند.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١قُ ْل يا اَيُّها ا ْلكافِ ُرون
بگو « ای كافران! »

﴿ ﴾٢لا اَ ْع ُب ُد ما ت ْع ُبدُون

آنچه را شما مى پرستيد ،من نمى پرستم.

﴿ ﴾٣ولا اَن ُت ْم عابِدُون ما اَ ْع ُب ُد

و نه (هم) شما پرستندۀ چيزی هستيد كه من آنرا مى پرستم.

﴿ ﴾٤ولا اَنا عابِ ٌد َّما عبدتُّ ْم

و نه (هم هرگز) من پرستندۀ چيزی هستم كه شما آنرا مى پرستيد.

﴿ ﴾٥ولا اَن ُت ْم عابِدُون ما اَ ْع ُب ُد

و نه (هم) شما پرستندۀ چيزی هستيد كه من آنرا مى پرستم.

﴿ ﴾٦ل ُك ْم ِدي ُن ُك ْم و لِي ِدينِ

برای شما است دین شما ،و برای من است دین من.
==================================================================

(  ) ۱۱۰سوره النصر:
این سوره مدنى و دارای ( )۳آیه ميباشد و نصر به معنى یاری كردن است .این سوره بدین سبب نصرنام
گرفت كه با این فرموده خداوند تبارک تعالى (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) افتتاح شده است و مراد از آن فتح
مکه مکرمه یعنى همان فتح اكبری است كه فتح الفتوح نام گرفت.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١اِذا جاء ن ْص ُر اللَّ ِه وا ْلف ْت ُح

هنگاميکه یاری خداوند و پيروزی فرا رسيد.

اجا
﴿ ﴾٢وراَ ْيت النَّاس يد ُْخلُون فِي ِدينِ اللَّ ِه اَ ْفو ً

و دیدی كه مردم گروه گروه به دین خداوند داخل ميشوند.

﴿ ﴾٣فس ِّب ْح بِح ْم ِد ربِّك و ْاست ْغ ِف ْر ُه ۛ اِنَّ ُه كان ت َّوا ًبا

پس پروردگار خود را به پاكى یاد كن ،و از او آمرزش بخواه .حقا كه او بسيار توبه پذیر است.
==================================================================

(  ) ۱۱۱سوره المسد:
این سوره مکى و دارای ( )۵آیه ميباشد و مسد (تبت ،ابولهب كه از دشمنان پيامبر(صلى الله عليه وآله)
درمکه بود .این سوره بنام آیه اول آن (تبت) مسما است .ولى این سوره بدان سبب بنام مسد شهرت یافت كه
ل مِّن مَّسَدٍ) كه تفسير آن خواهد آمد.
خداوند در آخرآن ميفرماید (:فِي جِي ِدهَا حَ ْب ٌ

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١ت َّب ْت يدا اَبِي له ٍب وت َّب

دستهای ابو لهب { }۱خشک شود ،و (خود او هم) هالک شد.

{ }۱پدر شعله های آتش ؛

﴿ ﴾٢ما اَ ْغن َٰى ع ْن ُه مالُ ُه وما كسب

مال او و دسترنجش از وی (تباهى و عذاب را) دفع نکرد.

﴿ ﴾٣سي ْصل َٰى نا ًرا ذات له ٍب

بزودی به آتش شعلهوری داخل ميشود.

﴿ ﴾٤وا ْمراَتُ ُه ح َّمالة ا ْلحط ِب

و همسرش (نيز ،آن زنى) كه پشته هيزم را بدوش ميکشيد.

﴿ ﴾٥فِي ِجي ِدها ح ْب ٌل ِّمن َّمس ٍد

در گردن او (كه به زیورها مزین شده است) ریسمانى از ليف خرما (حلقه زده) است.
==================================================================

(  ) ۱۱۲سوره االخالص:
این سوره مکى و دارای ( )۴آیه است و اخالص به معنى پاک و خاص كردن (منظور پاک و خالص كردن
معتقدات از هر گونه شرک) است .این سوره به نامهاي بسياری مانند تفرید ،تجرید ،توحيد ،نجات ،والیت
معرفت ،اساس و اخالص ناميده شده است كه مشهورترین آنها اخالص ميباشد زیرا این سوره از یکسو درباره
توحيد خالص خدای عزوجل سخن ميگوید و از سوی دیگر بنده را از شرك یا از آتش جهنم خالص مى سازد.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١قُ ْل ُهو اللَّ ُه اَح ٌد

بگو « :او خدای یکتا است» .

الصم ُد
﴿ ﴾٢اللَّ ُه َّ

(او) خدای بى نياز است.

﴿ ﴾٣ل ْم يلِ ْد ول ْم يُول ْد

نه زاده است ،و نه (هم) زاده شده است.

﴿ ﴾٤ول ْم ي ُكن لَّ ُه ُك ُف ًوا اَح ٌد

و برای او هيچ كسى سيال نيست.
==================================================================

(  ) ۱۱۳سوره الفلق:
این سوره مکى و دارای ( )۵آیه ميباشد و فلق به معنى شکافتن ،سپيده دم است .این سوره بدان جهت فلق
نام گرفت كه با این فرموده حق تعالى (قُلْ أَعُوذُ بِ َربِّ الْفَلَقِ) آغاز شده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

﴿ ﴾١قُ ْل اَ ُعو ُذ بِر ِّب ا ْلفلقِ

بگو « :پناه مى برم به پروردگار صبح» .

﴿ِ ﴾٢من ش ِّر ما خلق

از شر آنچه آفریده است.

﴿ ﴾٣و ِمن ش ِّر غ ِاسقٍ اِذا وقب

و از شر تاریکى ،هنگاميکه گسترش مى یابد.

﴿ ﴾٤و ِمن ش ِّر النَّفَّاث ِ
ات فِي ا ْل ُعق ِد
از شر آنانى كه در گره ها مى دمند.

﴿ ﴾٥و ِمن ش ِّر ح ِاس ٍد اِذا حسد

و از شر هر حاسدی چون حسد مى ورزد.
==================================================================

(  ) ۱۱۴سوره الناس:
این سوره مکى و دارای ( )۶آیه است و ناس به معنى مردم است .این سوره بدان جهت ناس نام گرفت كه
هم با فرموده حق تعالى (قُلْ أَعُوذُ بِ َربِّ النَّاسِ) آغاز شده و هم كلمه ناس در آن پنج بار تکرار گردیده است.

بِ ْس ِم ٱللَّ ِه ٱل َّر ْحمـَٰنِ ٱل َّر ِحي ِم

بنام خداوند بى اندازه مهربان ،نهایت بارحم.

س
﴿ ﴾١قُ ْل اَ ُعو ُذ بِر ِّب النَّا ِ

بگو « :پناه مى برم به پروردگار مردم» .

س
﴿ ﴾٢ملِ ِك ال َّنا ِ
به پادشاه مردم.

س
﴿ ﴾٣اِل َٰ ِه النَّا ِ

به خداوندِ مردم.

س
س ا ْلخنَّا ِ
﴿ِ ﴾٤من ش ِّر ا ْلو ْسوا ِ
از شر وسوسه كنندۀ پنهان شونده.

س
﴿ ﴾٥الَّ ِذي يُو ْسو ُِس فِي ُصدُورِ ال َّنا ِ
آنکه در دلهای مردم وسوسه مى افگند.

س
﴿ِ ﴾٦من ا ْل ِجنَّ ِة والنَّا ِ
از جنيان و مردم.

متن قرآن مجید از پایگاه تنزیل  Tanzil.netبرگرفته شده است.
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تکثیر و نشر از آنها برای مقاصد علمی ،دینی و آموزشی ،و بدون هرنوع امتیازطلبی و بهره جویی مادی ،پولی و تجارتی ،با ذکر منبع آن ،مجاز است .ترجمۀ
شاه ولی هللا دهلوی به تصحیح جناب آقای مسعود انصاری میباشد که متن آن نخست توسط گروه علمی-فرهنگی موحدین تهیه شده است .مرکز مجازی بینات این
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