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سو َر ُة اْٱل رَْسٰ ٓا ِء
ُ

بِس ِم ِ
ٱهلل َ ٰ
ٱلر ۟حمي ِ
ْ
ٱلر مْح ِن َّ
ّ

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

ِ
ِ
سب ٰ
ٱل ْس ِج ِد
حا َن ذَّ ۟
ٱل ٓى َا رْس ٰی ِب َع ْب ِد ۟ه ل َْی اًل م َن مْ َ
ٱل ْس ِج ِد حْٱلَ ٰرامِ ا ىَل مْ َ
ُْ
ِ ِ ِ ٰ ٰ ۚ
ايا ِت ٰ ٓنا ِا َّن ُهۇ ُه َو ٱل ّس َ۟مي ُع
ٱلى ٰبا َر ْك ٰنا َح ْول َُهۇ ل رُنيَ ُهۇ م ْن ء
اْٱلَ ْق َصا ذَّ ۟

ٱلْ َب ۟ص ُري 

پاک و من ّزه اس��ت خدایی که بندهاش را در یک شب ،از مسجد
الح��رام ب��ه مس��جد االقص��ی -ک��ه گرداگ��ردش را پربرک��ت
س��اختهایم -برد ،تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم؛ چرا
که او شنوا و بیناست.

ٰ
وس ْٱل ِك ٰتا َب َو َج َعل ْٰنا ُه ُه ًدى لِ َب ى۟نٓ ِا رْسٰ ٓاء۟ ي َل َا اّٰل
َو ٰءا َت ْينا ُم ىَ
َت َّت ِخ ُذوا ِم ْن ُد ى۟ون َو ۟كی اًل 

ما به موس��ی کتاب آس��مانی دادیم؛ و آن را وس��یله هدایت بنی
اسرائیل ساختیم؛ (و گفتیم ):غیر ما را تکیهگاه خود قرار ندهید!

ۚ

ُذ ّ ِر َيّةَ َم ْن مَ َحل ْٰنا َم َع ُن ٍوح ِا َّن ُهۇ ٰاك َن َع ْب ًدا َش ُك ًورا 
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ای فرزندان کس��انی که با نوح (بر کش��تی) سوار کردیم! او بنده
شکرگزاری بود( .شما هم مانند او باشید ،تا نجات یابید!)

ٰ ِ
ض َم َت نْ ِ
ِ ٰ ىِ ِ ٰ ِ ِ ىِ
ي
َوقَ َضيْ ٓنا ا ٰیل َب ۟ىنٓ ا رْس ٓاء۟ ي َل ف ْٱلكتاب ل َ ُتفْس ُد َّن ف اْٱل َْر ِ رَ ّ
َو لَ َت ْع ُل َّن ُعل ًُّوا كَ ۟ب ًريا 

ما به بنی اس��رائیل در کتاب (ت��ورات) اعالم کردیم که دوبار در
زمین فساد خواهید کرد ،و برتریجویی بزرگی خواهید نمود.

جاء و ْع ُد ُا ٰ ٰ ٰ
ِٰ ٰ
ٰ ٰ
وىل َب ْٔا ٍ
س ش َ۟د ٍيد
ك ِعبا ًدا ل َٓنا ُا ۟
ولى ُهما َب َع ْثنا َع َليْ مُْ
فَاذا ٓ َ َ
جَف ٰاسوا ِخ اٰل َل ِ
ٱدل ٰيا ِرۚ َو ٰاك َن َو ْع ًدا َم ْف ُع اًول 
ُ
ّ

هنگام��ی ک��ه نخس��تین وعده ف��را رس��د ،گروه��ی از بندگان
ضد ش��ما می انگیزیم (تا ش��ما را سخت در
پیکارجوی خود را بر ّ
ه��م کوبند؛ حت��ی برای به دس��ت آوردن مجرم��ان) ،خانهها را
جستجو میکنند؛ و این وعدهای است قطعی!

ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
مُ َّث َر َد ْدنا َل مُ ُ
ك ْٱل َك َّر َة َعل هْ َِي ْم َو َا ْم َد ْدناكمُْ ِبا َْموا ٍل َو َب ۟ن َ
ني َو َج َعلْناكمُْ
َا ْك رَ َث َن ۟ف ًريا 

سپس شما را بر آنها چیره میکنیم؛ و شما را به وسیله دارایی ها
و فرزندان��ی کم��ک خواهی��م کرد؛ و نفرات ش��ما را بیش��تر (از
دشمن) قرارمیدهیم.

ۚ
اِ ِ ۖ
ِ
ك َو ِا ْن َا َس ْٔا مُْت َفل َٰها ف َِا ٰذا ٰ ٓ
جا َء َو ْع ُد
ا ْن َا ْح َس ْنتمُْ َا ْح َس ْنتمُْ لَ ْنفُس مُْ
ٰ
ٱل رِ ِ ِ
ٱل ْس ِج َد كَ ٰما َد َخلُو ُه َا َّو َل َم َّر ٍة
ك َولِ َي ْد لُخُوا مْ َ
اْ َ
خة ل َي ُٓس ُؤا ُو ُجو َه مُْ
َولِ ُي َت ّ رِ ُبوا ٰما َعل َْوا َت ْت ۟ب ًريا 
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اگ��ر نیکی کنید ،به خودتان نیک��ی میکنید؛ و اگر بدی کنید باز
هم به خود میکنید .و هنگامی که وعده دوم فرا رس��د( ،آنچنان
دش��من بر ش��ما س��خت خواهد گرفت که) آثار غ��م و اندوه در
صورتهایتان ظاهر میش��ود؛ و داخل مسجد (االقصی) میشوند
هم��ان گونه که بار اول وارد ش��دند؛ و آنچه را زیر س��لطه خود
میگیرند ،در هم میکوبند.

ۚ
ك َو ِا ْن ُع ْد مُْت ُع ْد ٰنا َو َج َعل ْٰنا َج َه مَّ َن لِ ْل ٰكا رِ ۟في َن
َع ٰیس َر ّب مُْ
ُك َا ْن َي ْر مَ َح مُْ
َح ۟ص ًريا 
امید اس��ت پروردگارتان به شما رحم کند! هرگاه برگردید ،ما هم
بازمیگردی��م؛ و جه ّن��م را ب��رای کاف��ران ،زندان س��ختی قرار
دادیم.

ِا َّن ٰه َذا ٱلْقٰا ن ي ۟دى لِ َّلت ىِه َا ْقوم ويب ّ رِش مْ ُ ِ
ٱل َني يَ ْع َملُو َن
ني ذَّ ۟
ٱل ْؤم ۟ن َ
رُْ َ هَْ ى۟ َ َ ُ َ ُ َ ُ
ٱلص حِال ٰا ِت َا َّن هَلُ ْم َا رْ ًجا كَ ۟ب ًريا 
ّٰ
این قرآن ،به راهی که استوارترین راههاست ،هدایت میکند؛ و
به مؤمنانی که اعمال صالح انجام میدهند ،بش��ارت میدهد که
برای آنها پاداش بزرگی است.

َو َا َّن ذَّ ۟ٱل َني اٰليُ ْؤ ِم ُنو َن ِب اْ ٰٱل رِ َخ ِة َا ْع َت ْد ٰنا هَلُ ْم َع ٰذا ًبا َا ۟ل ًيما 

و اینکه آنها که به قیامت ایمان نمیآورند ،عذاب دردناکی برای
آنان آماده ساختهایم.

ۖ

و ي ْدع اْ ِ
ٱلن ْٰسا ُن ِب رَّ ّ ِ
ٱلش ُد ٰ ٓعا َء ُهۇ ِب خْٱلَ رْ ِي َو ٰاك َن اْ ِٱلن ْٰسا ُن جَعُ اًول 
َ َ ُ

انس��ان (بر اثر ش��تابزدگی) ،بدی ها را طلب میکند آن گونه که
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نیکی ها را میطلبد؛ و انسان ،همیشه عجول بوده است!

هَ ٰ ٰ ِ ۖ
ي مَف َ َح ْو ٰ ٓنا ٰءايَةَ ٱلَّيْ ِل َو َج َعل ٰ ٓ
ْنا ٰءايَةَ
َو َج َع ْل َنا ٱلَّيْ َل َو ّ
ٱلنا َر ءايَ َت نْ
ٱلن ٰا ِر مب رِص ًة لِ َتب َتغُوا ف َْض اًل ِمن ر ِب ِ
ِ
ني َو
هَّ ُ ْ َ ْ
ْ َ ّ مُْ
ك َول َت ْعل َُموا َع َد َد ٱل ّس ۟ن َ
حْ ِ ٰ ۚ
ك ش ٍء ف ََّصل ٰ
لُ
ب
و
ْصی اًل 
ف
ت
ه
ْنا
َ
َ
ُ ۟
ٱلسا َ َ ّ ىَْ
ما ش��ب و روز را دو نش��انه توحی��د و عظمت خود ق��رار دادیم؛
س��پس نشانه ش��ب را محو کرده ،و نش��انه روز را روشنیبخش
س��اختیم تا (در پرت��و آن )،فض��ل پروردگارت��ان را بطلبید (و به
تالش زندگی برخیزید) ،و عدد س��الها و حس��اب را بدانید؛ و هر
مشخص و آشکار ،بیان کردیم.
چیزی را بطور ّ

ك ِان ْٰسا ٍن َال َْز ْم ٰنا ُه ٰ ٓطا ِئ َر ُهۇ ى۟ف ُع ُن ِق ۟ ۖه َو خُْن ِر ُج ل َُهۇ يَ ْو َم ٱل ِْق ٰي َم ِة ِك ٰتا ًبا
َو لُ َّ
يَل ْٰقى ُه َم ْنش ًُورا 
و هر انس��انی ،اعمالش را بر گردن��ش آویختهایم؛ و روز قیامت،
کتاب��ی برای او بیرون میآوریم که آن را در برابر خود ،گش��وده
میبیند! (این همان نامه اعمال اوست!)

ِٱ رْ َق ْٔا ِك ٰتا َب َك كَ ٰفی ِب َنف ِْس َك َٱلْي ْو َم َع َليْ َك َح ۟سي ًبا 

(و به او میگوییم ):کتابت را بخوان ،کافی اس��ت که امروز ،خود
حسابگر خویش باشی!

ۚ
م ِن ٱ ْه َت ٰ
دی ف َِا مَّن ٰا هَْي َت ۟دى لِ َنف ِْس ۟ ۖه َو َم ْن َض َّل ف َِا مَّن ٰا يَ ِض ُّل َعل هَْي ٰا َو اٰلتَ ِز ُر
َ
ٰوا ِز َر ٌة ِو ْز َر ُا رْخ ٰی َو ٰما كُ ّٰنا ُم َع ِّذ ۟ب َني َح یّٰت َن ْب َع َث َر ُس اًول 
ه��ر کس هدایت ش��ود ،برای خود هدای��ت یافته؛ و آن کس که
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گمراه گردد ،به زیان خود گمراه شده است؛ و هیچ کس بار گناه
دیگ��ری را به دوش نمیکش��د؛ و ما هرگز (قوم��ی را) مجازات
نخواهی��م ک��رد ،مگر آنک��ه پیامبری مبع��وث کرده باش��یم (تا
وظایفشان را بیان کند).

هيا َف َفسقُوا ۟ف ٰ
و ِا ٰ ٓذا َارد ٰ ٓنا َا ْن نهُْ ِل َك قيةً َام ٰنا م رْت ۟ف ٰ
هيا حَ َف َّق َعل هْ ََيا
َ َْ
َ
رَْ َ رَْ ُ َ
ٱلْق َْو ُل ف ََد ّرَْم ٰنا ٰها َت ْد ۟م ًريا 
و هنگامی که بخواهیم ش��هر و دیاری را هالک کنیم ،نخس��ت
اوامر خود را برای «مترفین» (و ثروتمندان مس��ت شهوت) آنجا،
بی��ان میداریم ،س��پس هنگامی که ب��ه مخالفت برخاس��تند و
شدت درهم میکوبیم.
استحقاق مجازات یافتند ،آنها را به ّ

َوكمَْ َا ْه َل ْك ٰنا ِم َن ٱل رُْق ِ
وح َو كَ ٰفی ِبر ِّب َك ِب ُذ ُن ِ
ون ِم ْن َب ْع ِد ُن ٍ
وب ِع ٰبا ِد ۟ه
َ
ُ

َخ ۟ب ًريا َب ۟ص ًريا 

چه بس��یار مردمی که در قرون بع��د از نوح ،زندگی میکردند؛ (و
طب��ق همین س��نت )،آنها را ه�لاک کردیم! و کافی اس��ت که
پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه ،و نسبت به آن بیناست.

من ٰاك َن ير ُيد ٱل ْٰعا ِج ةَ َل جَ َعّل ْٰنا ل َُهۇ ۟ف ٰ
هيا ٰمان ٰ َٓشا ُء مِ َل ْن ن ُ۟ر ُيد مُ َّث َج َعل ْٰنا
َ ْ ُ۟
ل َُهۇ َج َه مَّ َن يَ ْص ٰلى ٰها َم ْذ ُم ًوما َم ْد ُح ًورا 

آن ک��س که (تنها) زندگی زودگذر (دنیا) را میطلبد ،آن مقدار از
آن را که بخواهیم -و به هر کس اراده کنیم -میدهیم؛ س��پس
دوزخ را برای او قرار خواهیم داد ،که در آتش سوزانش میسوزد
در حالی که نکوهیده و رانده (درگاه خدا) است.
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ٰ ٰ رِ
خ َة َو َس ٰ
عی هَل ٰا َس ْع هَي ٰا َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َفاُول ٰ ِٓئ َك ٰاك َن َس ْع هُ ُي ْم
َو َم ْن َارا َد اْٱل َ
َم ْش ُك ًورا 

و آن کس که سرای آخرت را بطلبد ،و برای آن سعی و کوشش
کند -در حالی که ایمان داش��ته باش��د -س��عی و ت�لاش او( ،از
سوی خدا) پاداش داده خواهد شد.

لُاًّك مُ ِن ُّد ٰه ٓ ُؤ اٰل ِٓء و ٰه ٓ ُؤ اٰل ِٓء ِمن َع ٰ
طا ِء ر ِب َۚك و ٰما ٰ
ٓ
كا َن َع ٰ ٓ
طا ُء َر ِّب َك
ّ
ْ
َ
َ َ
حَْم ُظ ًورا 
ه��ر یک از این دو گروه را از عط��ای پروردگارت ،بهره و کمک
میدهیم؛ و عطای پروردگارت هرگز (از کسی) منع نشده است.

ٰ ٍۚ
ٰ
ض و ل اْ َٰل رِخ ُة َا ْك رَب در ٰ
جا ٍت َو َا ْك رَ ُب
ُٱ ْن ُظ ْر كَيْ َف ف ََّضلْنا َب ْع َض ُه ْم َعیل َب ْع َ َ ُ َ َ
َتف ْ۟ض اًيل 

ببین چگونه بعضی را (در دنیا بخاطر تالشش��ان) بر بعضی دیگر
برتری بخش��یدهایم؛ درج��ات آخرت و برتریهای��ش ،از این هم
بیشتر است!

اٰ
ِِ
اخ َف َت ْق ُع َد َم ْذ ُم ًوما م ُخَْذ اًول 
ل جَْت َع ْل َم َع ٱهلل الهًٰا ٰء رَ َ

هرگ��ز معبود دیگری را با خدا قرار م��ده ،که نکوهیده و بییار و
یاور خواهی نشست!

ۚ
َو َق ٰ
یض َر ُّب َك َا اّٰل َت ْع ُب ُد ٓوا ِا ّٰآل ِایّٰا ُه َو ِبٱل ْٰوالدِ َينْ ِ ِا ْح ٰسا ًنا ِا ّٰما يَ ْب ُل َغ َّن
ِع ْن َد َك ْٱل ِك رَ َب َا َح ُد مُه ٰ ٓا َا ْو لِاٰك مُه ٰا ف اَٰل َت ُق ْل هَلُ ٰ ٓ
ما ُا ٍ ّف َو اٰل َت هْ َن ْر مُه ٰا
َوقُ ْل هَلُ ٰما قَ ْو اًل كَ ۟رميًا 
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و پ��روردگارت فرم��ان داده :جز او را نپرس��تید! و ب��ه پدر و مادر
نیکی کنید! هرگاه یکی از آن دو ،یا هر دوی آنها ،نزد تو به سن
پیری رس��ند ،کمترین اهانت��ی به آنها روا مدار! و ب��ر آنها فریاد
مزن! و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو!

ِ ِ
و ِْ
ٰ ٰ
ٱلر مْ َح ِة َو قُ ْل َر ِ ّب ْٱرحمَْ ُه ٰما مَك ٰا
َ
ٱخف ْض هَلُما َجنا َح ٱ ُّذل ّل م َن َّ
َر ّب َٰيا ى۟ن َص ۟غ ًريا 

محبت و لطف ،در برابر آنان فرود
و باله��ای تواضع خویش را از ّ
آر! و بگ��و« :پروردگارا! همانگونه که آنها مرا در کوچکی تربیت
کردند ،مشمول رحمتشان قرار ده!»

ِ ۚ
ك ِا ْن َت ُكو ُنوا ٰصا حِ ۟لني ف َِا َّن ُهۇ ٰاك َن لِ
ٰ
ني
اب
َو
ل
اْ
َر ّب مُْ
ُك َا ْعل َُم مِبا ى۟ف ُنفُوس مُْ
ّٰ ۟ َ
َ
َغف ًُورا 

پروردگار ش��ما از درون دلهایتان آگاهتر اس��ت؛ (اگر لغزشی در
ای��ن زمینه داش��تید) ه��ر گاه صالح باش��ید (و جب��ران کنید) او
بازگشتکنندگان را میبخشد.

ٰوا ِت َذا ٱلْق ٰیب ح َّق ُهۇ و مْ ِ
ني َو ٱ ْب َن ٱل ّس َ۟ب ِ
يل َو اٰل ُت َب ِّذ ْر
ٱل ْس ۟
رُْ َ َ
َ
ك َ
َت ْب ۟ذ ًيرا 

حق نزدیکان را بپرداز ،و (همچنین حق) مس��تمند و وامانده در
و ّ
راه را! و هرگز اسراف و تبذیر مکن،

ۖ
ٰ ِ ٰ َ ٰ ِۖ
ِ
ني َو ٰاك َن ٱل َّش ْي ٰطا ُن لِ َر ِّب ۟ه
ٱل َب ِّذ ۟ري َن كا ُن ٓوا ا ْخوا َن ٱل ّشيا ۟ط
ا َّن مْ ُ
َكف ًُورا 
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چ��را که تبذیرکنندگان ،برادران ش��یاطینند؛ و ش��یطان در برابر
پروردگارش ،بسیار ناسپاس بود!

و ِاما ُتع ِر َض َن َع هْ ُنم ٱب ِت ٰ ٓغاء ر مْح ٍة ِمن ر ِب َك تَرج ٰ
وها َف ُق ْل هَلُ ْم قَ ْو اًل
َ ّٰ ْ ّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ّ ْ ُ

َم ْي ُس ًورا 

و ه��رگاه از آنان [= مس��تمندان] روی برتاب��ی ،و انتظار رحمت
پروردگارت را داشته باش��ی (تا گشایشی در کارت پدید آید و به
آنه��ا کمک کنی) ،ب��ا گفتار نرم و آمیخته با لطف با آنها س��خن
بگو!

ِ اٰ
اٰ
ِ
ٰ
ك ٱلْ َب ْس ِط َف َت ْق ُع َد
َول جَْت َع ْل يَ َد َك َم ْغلُول َةً ا ٰیل ُع ُنق َك َول َت ْب ُس ْطها لُ َّ

َمل ًُوما حَْم ُس ًورا 

هرگز دس��تت را بر گردنت زنجیر مکن( ،و ترک انفاق و بخشش
حد (نیز) دس��ت خود را مگشای ،تا مورد سرزنش
منما) و بیش از ّ
قرار گیری و از کار فرومانی!

ۚ
ِا َّن َر َّب َك يَ ْب ُسطُ ِّ
ٱلر ْز َق مِ َل ْن يَ ٰ ٓ
شا ُء َويَق ِْد ُر ِا َّن ُه ٰۇاك َن ِب ِع ٰبا ِد ۟ه َخ ۟ب ًريا
َب ۟ص ًريا 

به یقین ،پروردگارت روزی را برای هر کس بخواهد ،گش��اده یا
تنگ میدارد؛ او نسبت به بندگانش ،آگاه و بیناست.

ۖ
ۚ
َو اٰل َت ْق ُت ُل ٓوا َا ْو اٰل َدكمُْ َخ ْش َيةَ ِا ْم اٰل ٍق حَْن ُن ن َْر ُزقُ ُه ْم َو ِایّٰاكمُْ ِا َّن قَ ْت َل ُه ْم
ٰاك َن ِخ ْط ًئا كَ ۟ب ًريا 

و فرزندانت��ان را از ت��رس فقر ،نکش��ید! ما آنها و ش��ما را روزی
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میدهیم؛ مسلم ًا کشتن آنها گناه بزرگی است!

َو اٰل َت رْ َق ُبوا ّ ِٱلز ٰ ىٓنۖ ِا َّن ُه ٰۇاك َن ٰفا ِحشَةً َو ٰ ٓسا َء َس ۟بی اًل 

و نزدیک زنا نشوید ،که کار بسیار زشت ،و بد راهی است!

و اٰل َت ْقتلُوا ٱل َنفْس ٱلَّت حم ٱهلل ِ
ٱل ّ ِق و من قُ ِ
ِ
حْ
اّٰ
ْ
ب
ل
ا
ُوما َفق َْد
ل
ظ
م
ل
ت
َ ُ
َ
ْ
َ
ّ َ ى۟ رَ َّ َ ُ
َ ً
َ َ
َج َعل ْٰنا لِ َولِ ِّي ۟ه ُسل ْٰطا ًنا ف اَٰل يُ رْ ِ
سفْ ىِف ٱلْ َق ْت ِ ۖل ِا َّن ُه ٰۇاك َن َم ْن ُص ًورا 

و کس��ی را که خداوند خونش را حرام شمرده ،نکشید ،جز بحق!
و آن کس که مظلوم کش��ته ش��ده ،برای ولی او س��لطه (و حق
قصاص) قرار دادیم؛ اما در قتل اس��راف نکن��د ،چرا که او مورد
حمایت است!

ۚ
اٰ
ِ
ٰ
ه َا ْح َس ُن َح یّٰت يَ ْب ُل َغ َاش َُّد ُهۇ َو َا ْوفُوا
ٱلْي ۟تمي ِ ا اّٰل ِبٱلَّ ى۟ت ىِ َ
َول َت رْ َق ُبوا ما َل َ
ِ ِۖ
ٰ
ِ
اً
َ
بٱلْ َع ْهد ا ّن ٱلْ َع ْه َد اك َن َم ْس ُؤل 

و به مال یتیم ،جز به بهترین راه نزدیک نش��وید ،تا به س��ر حد
بلوغ رسد! و به عهد (خود) وفا کنید ،که از عهد سؤال میشود!

ٰۚ
َو َا ْوفُوا ْٱل َكيْ َل ِا ٰذا كلِْت َو ِز ُنوا ِبٱل ِْق ْس ٰطا ِ
ٱل ْس َت ۟قمي ِ ذلِ َك َخ رْ ٌي
س مْ ُ
مُْ
َو َا ْح َس ُن َت ْٔا ۟وی اًل 
و هنگام��ی ک��ه پیمانه میکنید ،ح��ق پیمان��ه را ادا نمایید ،و با
ترازوی درست وزن کنید! این برای شما بهتر ،و عاقبتش نیکوتر
است.

و اٰل َتقْف ٰما ل َيس ل َ َك ِب ۟ه ِعل ْۚم ِ
َ
ك
ب
ل
ٱ
و
ع
َم
س
ٱل
ن
ا
ص َو ٱلْف ُٰؤا َد لُ ُّ
ْ
ّ
َ ُ
َْ
ّ ْ َ َ َ رَ َ
ٌ
ُاول ٰ ِٓئ َك ٰاك َن َع ْن ُه َم ْس ُؤ اًل 

ترجمه قرآن (فارسی) پرینت اول جدید ۹۰/6/6

12

ترجمه فارسی قرآن کریم

از آنچ��ه ب��ه آن آگاهی ن��داری ،پیروی مکن ،چ��را که گوش و
چشم و دل ،همه مسؤولند.

اٰ ِ ىِ اْ ِ ۖ
ض رَ َم ًحا ِا َّن َك ل َ ْن خَْت ِر َق اْٱل َْر َض َول َ ْن َت ْب ُل َغ جْٱلِ ٰبا َل
َول تمَْش ف ٱل َْر

طُ اًول 

و روی زمین ،با تکبر راه مرو! تو نمیتوانی زمین را بش��کافی ،و
طول قامتت هرگز به کوهها نمیرسد!

لُ ُّك ٰذلِ َك ٰاك َن َس ِّي ُئ ُهۇ ِع ْن َد َر ِّب َك َم ْك ُرو ًها 

همه اینها گناهش نزد پروردگار تو ناپسند است.

ٰذلِ َك مآ َاو ٰ ٓ ِ
ٱل مْك ِ ۚة و اٰل جَْتعل مع ِ
ِ ِ
اخ
ٱهلل ِالهًٰا ٰء َرَ
حی الَيْ َك َر ُّب َك م َن حْ َ َ َ ْ َ َ
مِّٰ ْ
َف ُتل ْٰقی ى۟ف َج َه مَّنَ َمل ًُوما َم ْد ُح ًورا 

ای��ن (احکام) ،از حکمتهایی اس��ت که پ��روردگارت به تو وحی
فرس��تاده؛ و هرگز معبودی با خدا قرار مده ،که در جهنم افکنده
میشوی ،در حالی که سرزنش شده ،و رانده (درگاه خدا) خواهی
بود!

ٱت َذ ِمن مْ اٰ ِ ِ ِ ٰ ۚ ِ
ك
ني َو خَّ َ َ َ
َا َفا َْص ٰفى مُْ
ٱلل ٓئ َكة اناثًا ا َّن مُْ
ك َر ّب مُْ
ُك ِبٱلْ َب ۟ن َ
لَ َتقُولُو َن قَ ْو اًل َع ۟ظ ًيما 

آی��ا پروردگارت��ان فرزندان پس��ر را مخصوص ش��ما س��اخته ،و
خودش دخترانی از فرش��تگان برگزیده است؟! شما سخن بزرگ
(و بسیار زشتی) میگویید!

َولَق َْد رَ َّصف ْٰنا ى۟ف ٰه َذا ٱل رُْْقٰا ِن لِ َي َّذ َكّ ُروا َو ٰما َي ۟ز ُيد مُْه ِا اّٰل ُنف ًُورا 
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ما در این قرآن ،انواع بیانات مؤثر را آوردیم تا متذکر شوند! ولی
(گروهی از کوردالن )،جز بر نفرتشان نمیافزاید.

قُ ْل ل َْو ٰاك َن َم َع ُهۈ ٰء هِالَ ٌة مَك ٰا يَقُول ُو َن ِا ًذا ٱَل ْب َت َغ ْوا ِا ٰیل ِذى ٱلْ َع ْر ِ
ش

َس ۟بی اًل 

بگو« :اگ��ر آنچنان که آنها میگویند ب��ا او خدایانی بود ،در این
ص��ورت( ،خدایان) س��عی میکردن��د راهی به س��وی (خداوند)
صاحب عرش پیدا کنند».

ُس ْب ٰحا َن ُهۇ َو َت ٰعا ٰیل مَّٰعا يَقُولُو َن ُعل ًُّوا كَ ۟ب ًريا 

او پاک و برتر است از آنچه آنها میگویند ،بسیار برتر و منزهتر!

تُس ِبح ل َه ٱلس َٰم ٰواتُ ٱل َسبع و اْٱلَر ُض ومن ۟ف ِهي َۚن و ِان ِ
ش ٍء ِا اّٰل
ن
م
َُّ ُ ّ
ّ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ّ َ ْ ْ ىَْ
كن اٰل َت ْف َقهون تَسبيحه ۚم ِا َّنه ٰ
حِ ِ
ِ
يما
ل
ح
ن
ۇاك
۟
َ
ُ َ ْ۟ َُ ْ ُ
يُ َس ِّب ُح َب ْمد ۟ه َو ٰل ْ
َ
ً

َغف ًُورا 

آس��مانهای هفتگانه و زمین و کس��انی که در آنها هس��تند ،همه
تس��بیح او میگویند؛ و هر موجودی ،تس��بیح و حمد او میگوید؛
ولی شما تسبیح آنها را نمیفهمید؛ او بردبار و آمرزنده است.

و ِا ٰذا رَق ْٔا َت ٱلْقٰا ن جعل ْٰنا بينك و بي ذَّٱلني اٰليؤ ِمنون ِب اْ ٰ
ٱل رِ
خ ِة
رُْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ نْ َ ۟ َ ُ ْ ُ َ
َ
َ َ
جِح ٰا ًبا َم ْس ُت ًورا 
و هنگام��ی که ق��رآن میخوانی ،می��ان تو و آنها ک��ه به آخرت
ایمان نمیآورند ،حجاب ناپیدایی قرارمیدهیم؛

ۚ
َو َج َعل ْٰنا َع ٰیل قُل هِ ِ
ُوب ْم َا ِك َّنةً َا ْن يَ ْف َق ُهو ُه َو ى۟ ٓف ٰء ٰاذا هِ ِن ْم َو رْ ًقا َو ِا ٰذا
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َذكَ ْر َت َر َّب َك ىِف ٱل رُْْقٰا ِن َو ْح َد ُهۇ َولَّ ْوا َع ٰ ٓیل َا ْد ٰبا ِر مِْه ُنف ًُورا 

و بر دلهایش��ان پوشش��هایی ،تا آن را نفهمند؛ و در گوشهایشان
س��نگینی؛ و هنگامی که پ��روردگارت را در قرآن به یگانگی یاد
میکنی ،آنها پشت میکنند و از تو روی بر میگردانند.

ِ
ِ ِ
ِ
ٰ ِ
وی ِا ْذ
ه جَْن ٰ ٓ
حَْن ُن َا ْعل َُم مِبا يَ ْس َتم ُعو َن ِب ۟ ٓه ا ْذ يَ ْس َتم ُعو َن الَيْ َك َو ا ْذ مُْ
يَقُو ُل ٱل ّٰظ مِ ُالو َن ِا ْن َت َّت ِب ُعو َن ِا اّٰل َر ُج اًل َم ْس ُح ًورا 

هنگامی که به س��خنان تو گ��وش فرامیدهند ،ما بهتر میدانیم
برای چ��ه گوش فرا میدهند؛ (و همچنی��ن) در آن هنگام که با
ه��م نجوا میکنند؛ آنگاه که س��تمگران میگویند« :ش��ما جز از
انسانی که افسون شده ،پیروی نمیکنید!»

ُٱ ْن ُظ ْر كَيْ َف رَ َض ُبوا لَ َك اْٱل َْم ٰثا َل ف ََض ُّلوا ف اَٰل يَ ْس َت ۟طي ُعو َن َس ۟بی اًل 

ببی��ن چگون��ه برای ت��و مثلها زدن��د! در نتیجه گمراه ش��دند ،و
نمیتوانند راه حق را پیدا کنند.

َو ٰقالُ ٓوا َء ِا ٰذا كُ ّٰنا ِع ٰظا ًما َو ُر ٰفا ًتا َء ِا ّٰنا مَ َل ْب ُعوثُو َن َخ ْلقًا َج ۟د ًيدا 

و گفتند« :آیا هنگامی که ما ،اس��تخوانهای پوسیده و پراکندهای
شدیم ،دگر بار آفرینش تازهای خواهیم یافت؟!»

قُ ْل كُو ُنوا جِح ٰا َر ًة َا ْو َح ۟د ًيدا 

بگو« :شما سنگ باشید یا آهن،

ۖ
ِ ۚ
َا ْو َخ ْلقًا مِّٰما يَ ْك رُ ُب ى۟ف ُص ُد
ٱلى
يد ٰنا قُ ِل ذَ ّ۟
وركمُْ َف َس َيقُول ُو َن َم ْن يُ ۟ع ُ
ۚ
َف َط َركمُْ َا َّو َل رَ َّم ٍة َف َس ُي ْن ِغ ُضو َن ِالَيْ َك ُر ُؤ َس ُه ْم َويَقُول ُو َن َم ٰیت ُه َۖو قُ ْل
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َع ٰ ٓیس َا ْن يَ ُكو َن رَ ۟قي ًبا 

یا هر مخلوقی که در نظر ش��ما ،از آن هم س��ختتر اس��ت (و از
حیات و زندگی دورتر میباش��د ،باز خدا قادر اس��ت ش��ما را به
زندگی مجدد بازگرداند) .آنها بزودی می گویند« :چه کسی ما را
بازمیگردان��د؟!» بگو« :همان کس��ی که نخس��تین بار ش��ما را
آفرید ».آنان سر خود را (از روی تعجب و انکار )،به سوی تو خم
میکنن��د و میگویند« :در چه زمانی خواهد بود؟!» بگو« :ش��اید
نزدیک باشد!

حِ ِ
ون ِا ْن ل َِب ْثتمُْ ِا اّٰل
يَ ْو َم يَ ْد ُعوك ُْم َف َت ْس َت ۟جي ُبو َن َب ْمد ۟ه َو َت ُظ ُّن َ

قَ ۟لی اًل 

هم��ان روز که ش��ما را (از قبرهایت��ان) فرامیخواند؛ ش��ما هم
اجابت میکنید در حالی که حمد او را میگویید؛ میپندارید تنها
مدت کوتاهی (در جهان برزخ) درنگ کردهاید!»

ۚ
ِِ ٰ
ه َا ْح َس ُن ِا َّن ٱل َّش ْي ٰطا َن يَ زْ َن ُغ َبيْ هَ ُن ْۚم ِا َّن
َوقُ ْل لعبا ۟دى يَقُول ُوا ٱلَّ ى۟ت ىِ َ
ٱل َّش ْي ٰطا َن ٰاك َن لِ اْ ِلن ْٰسا ِن َع ُد ًّوا ُم ۟بي ًنا 
ب��ه بندگان��م بگو« :س��خنی بگویند ک��ه بهترین باش��د! چرا که
(ش��یطان بوس��یله س��خنان ناموزون) ،می��ان آنها فتنه و فس��اد
میکند؛ همیش��ه ش��یطان دشمن آش��کاری برای انس��ان بوده
است!

ِ ۖ
ِ ْٔ ِّ ۚ
ك ِان يش ْٔ
َ
ك
ح
ر
ي
ا
ب
ذ
ع
ي
ا
ش
ي
ن
ا
و
ا
ك َو ٰ ٓما َا ْر َسل ْٰنا َك
َ
َ
ْ
ْ
َر ّب مُْ
ُك َا ْعل َُم ب مُْ َ َ ْ مَْ مُْ ْ َ ُ َ ْ مُْ
َعل هْ َِي ْم َو ۟كی اًل 
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پروردگار ش��ما ،از (نیات و اعمال) شما آگاهتر است؛ اگر بخواهد
(و شایس��ته بداند) ،شما را مش��مول رحمت خود میسازد؛ و اگر
بخواه��د ،مج��ازات میکن��د؛ و ما ت��و را بعنوان مأم��ور بر آنان
نفرستادهایم (که آنان را مجبور به ایمان کنی!)

ٰ
َو َر ُّب َك َا ْعل َُم مِب َ ْن ىِف ٱل ّس َٰم ٰوا ِت َو اْٱل َْر ِ
ي
ض َولَق َْد ف ََّضلْنا َب ْع َض ٱل َّن ِب ن۟ ّ َ
َع ٰیل َب ْع ٍ ۖض َو ٰءا َت ْي ٰنا ٰداُو َد َز ُب ًورا 

پروردگار تو ،از حال همه کس��انی که در آسمانها و زمین هستند،
آگاهتر اس��ت؛ و (اگ��ر تو را بر دیگ��ران برتری دادی��م ،بخاطر
شایس��تگی توس��ت )،ما بعض��ی از پیامبران را ب��ر بعضی دیگر
برتری دادیم؛ و به داوود ،زبور بخشیدیم.

ٱل َني َزعت ِم ْن ُدونِ ۟ه ف اَٰل يمَْ ِل ُكو َن كَ ْش َف ّرُ ّ ِ
ِ
ك َو اٰل
ٱلض َع ْن مُْ
قُل ٱ ْد ُعوا ذَّ ۟ مَْ مُْ

حَْت ۟وی اًل 

بگو« :کسانی را که غیر از خدا (معبود خود) میپندارید ،بخوانید!
آنها نه میتوانند مش��کلی را از شما برطرف سازند ،و نه تغییری
در آن ایجاد کنند».

يل َا ّهُ ُي ْم َا رْ َق ُب
ٱل َني يَ ْد ُعو َن يَ ْب َتغُو َن ِا ٰیل َر هِّ ِب ُم ٱل َْو ۟س ةَ َ
ُاول ٰ ِٓئ َك ذَّ ۟
ۚ ِ
ٰ
ن َع ٰذا َب َر ِّب َك ٰاك َن
ُون َع ٰذا َب ُه ۈ ا َّ
ون َر مْ َح َت ُهۇ َو خَياف َ
َو َي ْر ُج َ
محَْ ُذ ًورا 
کس��انی را که آنان میخوانند ،خودش��ان وسیلهای (برای تقرب)
ب��ه پروردگارش��ان میجویند ،وس��یلهای هر چ��ه نزدیکتر؛ و به
رحم��ت او امیدوارند؛ و از عذاب او میترس��ند؛ چ��را که عذاب
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پروردگارت ،همواره در خور پرهیز و وحشت است!

ٍ ِ
ِ ِ
وها قَب َل يومِ ٱل ِْق ٰيم ِة َاو مع ِّذب ٰ
ِ ٰ
وها
َ ْ َُ ُ
َو ا ْن م ْن رَْقيَة ا اّٰل حَْن ُن ُم ْهل ُك ْ َ ْ
َع ٰذا ًبا ش َ۟د ًيداۚ ٰاك َن ٰذلِ َك ىِف ْٱل ِك ٰتا ِب َم ْس ُط ًورا 

هیچ ش��هر و آبادی نیس��ت مگر اینکه آن را پیش از روز قیامت
ه�لاک میکنی��م؛ ی��ا (اگ��ر گناهکارن��د )،ب��ه عذاب ش��دیدی
گرفتارشان خواهیم ساخت؛ این ،در کتاب الهی [= لوح محفوظ]
ثبت است.

و ٰما منع ٰ ٓنا َان نُر ِسل ِب اْ ٰ
ٱل ٰيا ِت ِا ّٰآل َان كَ َّذب هِبا اْٱل ََول ۚ
ُون َو
َ َََ ْ ْ َ
ْ َ َ ّ َ
ٰءا َتي ٰنا مَثود ٱلناقَةَ مب رِص ًة َف َظلَموا هِب ٰ ۚا و ٰما نُر ِسل ِب اْ ٰ
ٱل ٰيا ِت ِا اّٰل
َ ْ ُ
ْ ُ َ ّٰ ُ ْ َ ُ

خَْت ۟ويفًا 

هیچ چیز مانع ما نبود که این معجزات (درخواس��ت بهانهجویان)
را بفرس��تیم جز اینکه پیشینیان (که همین درخواستها را داشتند،
و با ایش��ان هماهنگ بودند) ،آن را تکذیب کردند؛ (از جمله )،ما
به (قوم) ثمود ،ناقه دادیم؛ (معجزهای) که روشنگر بود؛ اما بر آن
س��تم کردن��د (و ناقه را کش��تند) .ما معجزات را فق��ط برای بیم
دادن (و اتمام حجت) میفرستیم.

ٰ َ ِ ِۚ
ِ
ِ
ٰ
ٱلر ْءيَا ٱلَ ى۟ ّٓ
ت
ا
ن
ل
ع
ج
ما
و
ْ
َو ا ْذ قُل ْٰنا ل َ َك ا َّن َر َّب َك َاحاط بٱل ّٰناس َ َ َ َ ُّ
ۚ
َا َر ْي ٰنا َك ِا اّٰل ِف ْت َنةً لِل ّٰن ِ
ٱل ْل ُعو َنةَ ىِف ٱل رُْْقٰا ِن َو خُ َن ِّو ُف ُه ْم
ج َة مْ َ
اس َو ٱل َّش رَ َ
مَف ٰا يز ُيده ِا اّٰل طُ ٰ
غْيا ًنا كَ ۟ب ًريا 
َ ۟ مُْ
(به ی��اد آور) زمانی را که به تو گفتیم« :پروردگارت احاطه کامل
به مردم دارد؛ (و از وضعش��ان کام ً
ال آگاه است ).و ما آن رؤیایی
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را که به تو نش��ان دادیم ،فقط برای آزمایش مردم بود؛ همچنین
ش��جره ملعون��ه [= درخ��ت نفرین ش��ده] را که در ق��رآن ذکر
کردهای��م .ما آنه��ا را بیم داده (و انذار) میکنی��م؛ اما جز طغیان
عظیم ،چیزی بر آنها نمیافزاید!»

اِ ٰ
ِ ّٰآ ِ
ِ
ِ اٰ ِ ِ
س ُد
يس ٰقا َل َء َا جْ ُ
َو ا ْذ قُل ْٰنا لل َْمل ٓئ َكة جْ ُ
ٱس ُدوا ل َد َم َف َس َج ُد ٓوا ال ا ْب ۟ل َ
مِ َل ْن َخ َلق َْت ۟طي ًنا 
(به یاد آورید) زمانی را که به فرشتگان گفتیم« :برای آدم سجده
کنید!» آنها همگی س��جده کردند ،جز ابلیس که گفت« :آیا برای
کسی سجده کنم که او را از خاک آفریدهای؟!»

ۖ
خ َت ِن ِا ٰیل يَ ْومِ ٱل ِْق ٰي َم ِة
ٰقا َل َا َر َا ْي َت َك ٰه َذا ذَّ ۟
َئ َا ّرَْ
ٱلى كَ َّر ْم َت َعلىَ َّ ل نِْ
اَلَ ْح َت ِن َك َّن ُذ ّ ِر َيّ َت ُهۈ ِا اّٰل قَ ۟لی اًل 

(س��پس) گف��ت« :به م��ن بگو ،این کس��ی را که بر م��ن برتری
دادهای (ب��ه چه دلیل بوده اس��ت؟) اگر مرا ت��ا روز قیامت زنده
بگ��ذاری ،هم��ه فرزندانش را ،جز عده کمی ،گمراه و ریش��هکن
خواهم ساخت!»

ٰقا َل ٱ ْذ َه ْب مَف َ ْن َت ِب َع َك ِم هْ ُن ْم ف َِا َّن َج َه مَّ َن زَجٰ ٓا ُؤكمُْ زَجٰ ٓا ًء َم ْوف ًُورا 

فرم��ود« :برو! هر ک��س از آنان از ت��و تبعیت کن��د ،جهنم کیفر
شماست ،کیفری است فراوان!

َو ْٱس َت زْ ِ
ف ْز َم ِن ْٱس َت َط ْع َت ِم هْ ُن ْم ِب َص ْو ِت َك َو َا ْج ِل ْب َعل هْ َِي ْم خِ َبيْ ِل َك
ٰ ِ ْ ىِ اْ ٰ ِ اْ اٰ ِ ِ ۚ
ِ
ه
ه َو ٰما يَ ِع ُد ُمُ
َو َر ِجل َك َوشارك ُه ْم ف ٱل َْموال َو ٱل َْولد َوع ْد مُْ
ٱل َّش ْي ٰطا ُن ِا اّٰل رُ ُغ ًورا 
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ه��ر کدام از آنه��ا را میتوانی با صدایت تحریک کن! و لش��کر
س��واره و پیادهات را بر آنها گسیل دار! و در ثروت و فرزندانشان
ش��رکت جوی! و آنان را با وعدهها س��رگرم کن! -ولی شیطان،
جز فریب و دروغ ،وعدهای به آنها نمیدهد-

ٰ ۚ
ِ
ِ
ٰ
َ
ِا َّن ِع ٰبا ۟دى ل َْي َس لَ َك َعل هْ َِي ْم ُسلْطا ٌن َو كفی ب َر ّب َك َو ۟كی اًل 

(اما بدان) تو هرگز س��لطهای بر بندگان م��ن ،نخواهی یافت (و
آنها هیچگاه به دام تو گرفتار نمیش��وند)! همین قدر کافی است
که پروردگارت حافظ آنها باشد».

ۚ
ك ٱلْ ُف ْل َك ىِف ٱلْ َب رْ ِ
ح لِ َت ْب َتغُوا ِم ْن ف َْض هِ ۟ ٓل ِا َّن ُه ٰۇاك َن
ُك ذَّ ۟
جى َل مُ ُ
َر ّب مُ ُ
ٱلى ُي ْز ۟
ِب مُْك َر ۟ح ًيما 

پروردگارتان کس��ی اس��ت که کش��تی را در دریا برای ش��ما به
حرک��ت درمیآورد ،تا از نعمت او بهرهمند ش��وید؛ او نس��بت به
شما مهربان است.

ِ ّٰآ ِ ۖ
ِٰ
ٰ
ٱلض ىِف ٱلْ َب رْ ِ
جَ
َك ّرُ ُّ
ى
ك ِا ىَل
ن
ا
َم
ل
ف
َ
ه
َو اذا َم ّس مُ ُ
ح َض َّل َم ْن َت ْد ُعو َن ال ایّٰا ُ ّٰ ّ مُْ
ٱل رَ ّْبِ َا رْ َع ْضتمُْۚ َو ٰاك َن اْ ِٱلن ْٰسا ُن كَف ًُورا 

و هنگامی که در دریا ناراحتی به شما برسد ،جز او ،تمام کسانی
را که (برای حل مش��کالت خ��ود) میخوانید ،فراموش میکنید؛
اما هنگامی که ش��ما را به خشکی نجات دهد ،روی میگردانید؛
و انسان ،بسیار ناسپاس است!

َا َفا َِم ْنت َا ْن خَْي ِس َف ِبك ٰ
جانِب ٱل رَْبِ َاو ير ِس َل َع َل ك ٰ
حا ِص ًبا مُ َّث
مُْ
يْ مُْ
َ ّ ْ ُْ
مُْ
اٰل جَ ِت ُدوا َل مُْك َو ۟كی اًل 

ترجمه قرآن (فارسی) پرینت اول جدید ۹۰/6/6

20

ترجمه فارسی قرآن کریم

آیا از این ایمن هس��تید که در خش��کی (با یک زلزله شدید) شما
را در زمین فرو ببرد ،یا طوفانی از س��نگ ریزه بر شما بفرستد (و
در آن مدفونتان کند) ،سپس حافظ (و یاوری) برای خود نیابید؟!

يه ٰتار ًة ُا رْخ ٰی َف ِسل ع َل ٰ ِ ِ
ِ
ٱلر ِحي
َا ْم َا ِم ْنتمُْ َا ْن يُ ۟ع َ
يرُْ َ َ يْ مُْ
يدكمُْ ۟ف َ
ك قاصفًا م َن ۟ ّ
ف َُي ْغ ِرقَ مُْك مِب ٰا كَ رَْف مُْت مُ َّث اٰل جَ ِت ُدوا َل مُْك َع َليْ ٰنا ِب ۟ه َت ۟بي ًعا 
یا اینکه ایمن هس��تید که بار دیگر ش��ما را به دریا بازگرداند ،و
تندباد کوبندهای بر ش��ما بفرستد ،و شما را بخاطر کفرتان غرق
کند ،سپس دادخواه و خونخواهی در برابر ما پیدا نکنید؟!

ٰ
ٰ
ٰ
ه ىِف ٱل رَ ّْبِ َو ٱلْ َب رْ ِ
ه ِم َن
ح َو َر َز ْقنا مُْ
َولَق َْدكَ َّر ْمنا َب ى۟نٓ ٰءا َد َم َو مَ َحلْنا مُْ
ٍ مِ
ٰ ِ
ٰ
ٰ
ْضی اًل 
ٱل َّط ِّيبات َو ف ََّضلْنا مُْ
ه َع ٰیل كَ ۟ثري مَّ ْن َخ َلقْنا َتف ۟
ما آدمیزادگان را گرامی داش��تیم؛ و آنها را در خشکی و دریا( ،بر
مرکبهای راهوار) حمل کردی��م؛ و از انواع روزی های پاکیزه به
آن��ان روزی دادی��م؛ و آنها را بر بس��یاری از موجوداتی که خلق
کردهایم ،برتری بخشیدیم.

س ِب ِا ٰما ِم ِه ۖم مَفن ُا ىِوت ِك ٰتاب ُهۇ ِبي ۟م ِ
ك ُا ٰنا ٍ
ين ۟ه َفاُول ٰ ِٓئ َك
يَ ْو َم َن ْد ُعوا لُ َّ
ْ َْ َ َ َ
يَ رْ َق ُؤ َن ِك ٰتا هَبُ ْم َو اٰليُ ْظل َُمو َن ف َ۟تی اًل 

(ب��ه ی��اد آوری��د) روزی را ک��ه ه��ر گروه��ی را با پیشوایش��ان
میخوانیم! کس��انی که نامه عملش��ان به دس��ت راستشان داده
ش��ود ،آن را (با شادی و س��رور) میخوانند؛ و بقدر رشته شکاف
هسته خرمایی به آنان ستم نمیشود!

َو َم ْن ٰاك َن ى۟ف ٰه ِذ ۟ ٓه َا مْع ٰی َف ُه َو ىِف اْ ٰٱل رِ َخ ِة َا مْع ٰی َو َا َض ُّل َس ۟بی اًل 
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اما کسی که در این جهان (از دیدن چهره حق) نابینا بوده است،
در آخرت نیز نابینا و گمراه تر است!

ِ ٰ
ٱل ٓى َا ْو َحيْ ٰ ٓنا ِالَيْ َك لِ َتف رَ ِْت َى َع َليْ ٰنا
َو ا ْن اك ُدوا ل ََيف ِْت ُنو َن َك َع ِن ذَّ ۟
غ رْ ََي ُۖهۇ َو ِا ًذا ٱَل خَّ َت ُذو َك َخ ۟لی اًل 

نزدیک بود آنها تو را (با وسوس��ههای خ��ود) از آنچه بر تو وحی
کردهایم بفریبند ،تا غیر آن را به ما نسبت دهی؛ و در آن صورت،
تو را به دوستی خود برگزینند!

َول َْو اٰل ٓ َا ْن َث َّب ْت ٰنا َك لَق َْد ِك ْد َت تَ ْركَ ُن ِال هْ َِي ْم ش َْي ًئا قَ ۟لی اًل 

و اگر م��ا تو را ثابت قدم نمیس��اختیم (و در پرتو مقام عصمت،
مصون از انحراف نبودی) ،نزدیک بود به آنان تمایل کنی.

ِ
ِ
ٱل ٰما ِت مُ َّث اٰل جَ ِت ُد ل َ َك َع َليْ ٰنا
ا ًذا اَلَ َذ ْق ٰنا َك ِض ْع َف حْٱلَ ٰيوة َو ِض ْع َف مْ َ

َن ۟ص ًريا 

اگ��ر چنین میکردی ،ما دو برابر مجازات (مش��رکان) در زندگی
دنیا ،و دو برابر (مجازات) آنها را بعد از مرگ ،به تو میچشاندیم؛
سپس در برابر ما ،یاوری برای خود نمییافتی!

ۖ
ض لِ ُي رْ ِ
َو ِا ْن ٰاك ُدوا ل ََي ْس َت زِ ّفُو َن َك ِم َن اْٱل َْر ِ
خ ُجو َك ِم هْن ٰا َو ِا ًذ اٰاليَ ْل َب ُثو َن
ِخ اٰل َف َك ِا اّٰل قَ ۟لی اًل 

و نزدیک بود (با نیرنگ و توطئه) تو را از این س��رزمین بلغزانند،
تا از آن بیرونت کنند! و هرگاه چنین میکردند( ،گرفتار مجازات
سخت الهی شده )،و پس از تو ،جز مدت کمی باقی نمیماندند!
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ُس َّنةَ َم ْن قَ ْد َا ْر َسل ْٰنا قَ ْب َل َك ِم ْن ُر ُس ِل ٰ ۖنا َو اٰل جَ ِت ُد لِ ُس َّن ِت ٰنا حَْت ۟وی اًل 

این س��نت (ما در مورد) پیامبرانی است که پیش از تو فرستادیم؛
و هرگز برای سنت ما تغییر و دگرگونی نخواهی یافت!

ِۚ
مِ
ُوك ٱل َّشم ِ ِ
ٱلصلٰو َة لدِ ل ِ
َج ِا َّن رُْقٰا َن
س ا ٰیل َغ َس ِق ٱلَّيْ ِل َو رُْقٰا َن ٱلْف رْ
َاقِ َّ ُ
ْ
ٱلْف رْ َِج ٰاك َن َم ْش ُهو ًدا 

نماز را از زوال خورش��ید (هنگام ظهر) تا نهایت تاریکی شب [=
نیمه شب] برپا دار؛ و همچنین قرآن فجر [= نماز صبح] را؛ چرا
که قرآن فجر ،مشهود (فرشتگان شب و روز) است!

ِ
یس َا ْن يَ ْب َع َث َك َر ُّب َك َم ٰقا ًما
َوم َن ٱلَّيْ ِل ف هَ ََت ّج َْد ِب ۟ه ٰنا ِف ةًَل ل َ َك َع ٰ ٓ

مو ًدا 
حَمْ ُ

و پاس��ی از شب را (از خواب برخیز ،و) قرآن (و نماز) بخوان! این
یک وظیفه اضافی برای توس��ت؛ امید است پروردگارت تو را به
مقامی در خور ستایش برانگیزد!

و قُ ْل ر ِ ّب َا ْد ِخلْن م ْد َخ َل ِص ْد ٍق و َا رْ ِ
خ ْج ى۟ن م َخُْر َج ِص ْد ٍق َو ٱ ْج َع ْل ۟ىل
َ
ى۟ ُ
َ َ
ِم ْن لدَ ُ ْن َك ُسل ْٰطا ًنا َن ۟ص ًريا 

و بگ��و« :پروردگارا! م��را (در هر کار )،با صداق��ت وارد کن ،و با
صداقت خارج س��از! و از س��وی خود ،حجتی ی��اری کننده برایم
قرار ده!»

َوقُ ْل ٰ ٓ
جا َء حْٱلَ ُّق َو َز َه َق ٱل ْٰبا ِط ُۚل ِا َّن ٱل ْٰبا ِط َل ٰاك َن َز ُهو ًقا 

و بگ��و« :حق آم��د ،و باطل نابود ش��د؛ یقین ًا باطل نابود ش��دنی
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است!»

و ُن زَ ِّن ُل ِمن ٱلْقٰا ِن ٰما ُهو ِش ٰ ٓفاء ورح ٌة لِلْمؤ ِم ۟نني و اٰل يز ُيد ٱل ّٰظ مِ
ني
ال
۟
َ
َ
َ ٌ َ َ مْ َ ُ ْ َ َ َ ۟
َ رُْ
ِا اّٰل َخ ٰسا ًرا 

و از قرآن ،آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان ،نازل میکنیم؛
و ستمگران را جز خسران (و زیان) نمیافزاید.

ۖ
ِ ٰ
ٰ
ِٰ
ٱلش ٰاك َن
ع َض َو َن ٰا جِب ٰانِ ِب ۟ه َو ِا ٰذا َم ّس َُه رَّ ُّ
َو ا ٓذا َا ْن َع ْمنا َعلىَ اْٱلنْسا ِن َا رْ َ
يَ ُؤ ًسا 
هنگامی که به انسان نعمت میبخشیم( ،از حق) روی میگرداند
و متکبران��ه دور میش��ود؛ و هنگام��ی که (کمتری��ن) بدی به او
میرسد( ،از همه چیز) مایوس میگردد!

قُ ْل لُ ٌّك يَ ْع َم ُل َع ٰیل ٰشا لِك َ ِت ۟ه رَ َف ّب مُُْك َا ْعل َُم مِب َ ْن ُه َو َا ْه ٰدی َس ۟بی اًل 

بگو« :هر کس طبق روش (و خلق و خوی) خود عمل میکند؛ و
پروردگارت��ان کس��انی را ک��ه راه ش��ان نیکوت��ر اس��ت ،بهت��ر
میشناسد».

ۖ
ِ
ٱلر ِ
ُ
ٱلرو ُح ِم ْن َا رْ ِم َربىّ ۟ َو ٰ ٓما ُا ۟وتيتمُْ ِم َن ٱل ِْعل ِْم
ل
ق
وح ُّ
َويَ ْس َئلُو َن َك َع ِن ُّ
ِا اّٰل قَ ۟لی اًل 

و از ت��و درب��اره «روح» س��ؤال میکنن��د ،بگ��و« :روح از فرمان
پروردگار من اس��ت؛ و جز اندکی از دانش ،به ش��ما داده نش��ده
است!»

ول ِ ٰ
ٱل ٓى َا ْو َحيْ ٰ ٓنا ِالَيْ َك مُ َّث اٰل جَ ِت ُد ل َ َك ِب ۟ه َع َليْ ٰنا
ب ِب ذَّ ۟
َئ ش ْئنا ل َ َن ْذ َه نَ َّ
َ نِْ
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َو ۟كی اًل 

و اگر بخواهیم ،آنچه را بر تو وحی فرس��تادهایم ،از تو میگیریم؛
سپس کسی را نمییابی که در برابر ما ،از تو دفاع کند...

ِا اّٰل َر مْ َحةً ِم ْن َر ِّب َۚك ِا َّن ف َْض هَ ُلۇ ٰاك َن َع َليْ َك كَ ۟ب ًريا 

مگ��ر رحم��ت پ��روردگارت (ش��امل حال��ت گ��ردد )،ک��ه فضل
پروردگارت بر تو بزرگ بوده است!

قُل ل نِ َِئ ٱجتمع ِت اْ ِ
ٱلن ُْس َو جْٱلِ ُّن َع ٰ ٓیل َا ْن يَ ْٔاتُوا مِبِ ْث ِل ٰه َذا ٱل رُْْقٰا ِن
ْ
َََْ
اٰليَ ْٔاتُو َن مِبِ ْث هِ ۟ل َول َْو ٰاك َن َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ٍض َظ ۟ه ًريا 

بگو« :اگر انس��انها و پریان (جن و ان��س) اتفاق کنند که همانند
ای��ن ق��رآن را بیاورن��د ،همانن��د آن را نخواهن��د آورد؛ هر چند
یکدیگر را (در این کار) کمک کنند.

ٰ ِ
صف ْٰنا لِلن ِ ٰ
ك َم َث ٍل َفا ٰ َٓیب َا ْك رَ ُث ٱل ّٰن ِ
اس
ّٰ
اس ى۟ف ه َذا ٱل رُْْقا ِن م ْن لُ ِ ّ
َولَق َْد رَ َّ
ِا اّٰل كُف ًُورا 
م��ا در این قرآن ،ب��رای مردم از هر چیز نمونهای آوردیم (و همه
معارف در آن جمع اس��ت)؛ اما بیش��تر مردم (در برابر آن ،از هر
کاری) جز انکار ،ابا داشتند!

َو ٰقالُوا لَ ْن ُن ْؤ ِم َن لَ َك َح یّٰت َتف رُ َْج ل َٰنا ِم َن اْٱل َْر ِض يَ ْن ُبو ًعا 

و گفتند« :ما هرگز به تو ایمان نمیآوریم تا اینکه چشمهجوشانی
از این سرزمین (خشک و سوزان) برای ما خارج سازی...

َاو َت ُكو َن ل َ َك َج َّن ٌة ِم ْن خَ ۟ن ٍ ِ
رِ
َج اْٱل هَْن ٰا َر ِخ اٰل هَل ٰا
ْ
يل َوع َن ٍب َف ُتف ّ َ
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َتف ْ۟ج ًريا 

یا باغی از نخل و انگور از آن تو باش��د؛ و نهرها در البهالی آن
جاری کنی...

ْٔ
ِ
َا ْو ت ُْس ِقطَ ٱل ّس ٰ ٓ
ٱل اٰل ِٓئ َك ِة
َما َء مَك ٰا َز مَْع َت َع َليْ ٰنا ِك َسفًا َا ْو َتا ىِ َت ِبٱهلل َو مْ َ

قَ ۟بی اًل 

یا قطعات (س��نگهای) آسمان را -آنچنان که میپنداری -بر سر
ما فرود آری؛ یا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بیاوری...

ِ
خ ٍف َا ْو َت ْر ٰقی ىِف ٱل ّس ٰ ٓ
َما ِء َو ل َ ْن ُن ْؤ ِم َن لِ ُرقِ ِّي َك
َا ْو يَ ُكو َن ل َ َك َب ْي ٌت م ْن ُز رْ ُ
ِ
ٰ ِ ٰ
ٰ
ِ
شا
َح یّٰت ت زَ ُّن َل َع َليْ نا كتا ًبا َن رْ َق ُؤ ُهۇ ُق ْل ُس ْبحا َن َربىّ ۟ َه ْل ُك ْن ُت ا اّٰل بَ رًَ

َر ُس اًول 

ی��ا برای تو خانهای پر نقش و نگار از طال باش��د؛ یا به آس��مان
باال روی؛ حتی اگر به آس��مان روی ،ایمان نمیآوریم مگر آنکه
نام��های بر ما فرود آوری که آن را بخوانیم! «بگو »:منزه اس��ت
پ��روردگارم (از ای��ن س��خنان بیمعن��ی)! مگر من جز انس��انی
فرستاده خدا هستم؟!

َو ٰما َم َن َع ٱل ّٰن َاس َا ْن يُ ْؤ ِم ُن ٓوا ِا ْذ ٰ ٓ
دی ِا ّٰآل َا ْن ٰقال ُ ٓوا َا َب َع َث
ه هْٱلُ ٰ ٓ
جا َء مُ ُ
ٱهلل بَ رًَشا َر ُس اًول 
ُ

تنها چیزی که بعد از آمدن هدایت مانع شد مردم ایمان بیاورند،
ای��ن بود (ک��ه از روی نادان��ی و بیخبری) گفتن��د« :آیا خداوند
بشری را بعنوان رسول فرستاده است؟!»
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قُل ل َو ٰاك َن ىِف اْٱلَر ِ اٰ ِ
ِ
ني ل زَ ََّنل ْٰنا َعل هْ َِي ْم ِم َن
ض َمل ٓئ َك ٌة يمَْشُو َن ُم ْط َمئ ۟ ّن َ
ْ
ْ ْ
ٱل ّس ٰ َٓما ِء َم َل ًكا َر ُس اًول 

بگو(« :حتی) اگر در روی زمین فرش��تگانی (زندگی میکردند ،و)
با آرامش گام برمیداش��تند ،ما فرشتهای را به عنوان رسول ،بر
آنها میفرس��تادیم!» (چرا که رهنم��ای هر گروهی باید از جنس
خودشان باشد).

ۚ
َفی ِب ِ
قُ ْل ك ٰ
ك ِا َّن ُه ٰۇاك َن ِب ِع ٰبا ِد ۟ه َخ ۟ب ًريا
ٱهلل ش َ۟ه ً
يدا َب ْي ى۟ن َو َب ْي َن مُْ

َب ۟ص ًريا 

بگو« :همین کافی اس��ت که خداوند ،میان من و شما گواه باشد؛
چرا که او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست!

ۖ
ِ
ٱل ْه َت ِد َو َم ْن يُ ْض ِل ْل َف َل ْن جَ ِت َد هَلُ ْم َا ْولِ ٰ ٓيا َء ِم ْن
ٱهلل َف ُه َو مْ ُ
َو َم ْن هَْيد ُ
ۖ
ُدونِ ۟ ۖه و حَْن رُشه يوم ٱل ِْق ٰيم ِة َع ٰیل و ُج ِ
كا َو مُصًّا
وه ِه ْم عمُْيً ا َو ُب مًْ
ُ
َ ُ مُْ َ ْ َ
َ
ۖ
َم ْٔا ٰوى ُه ْم َج َه مَّ ُن لُك َّ ٰما َخ َب ْت ِز ْد ٰنا مُْه َس ۟ع ًريا 
ه��ر کس را خدا هدایت کند ،هدایت یافته واقعی اوس��ت؛ و هر
کس را (بخاطر اعمالش) گمراه سازد ،هادیان و سرپرستانی غیر
خ��دا ب��رای او نخواه��ی یاف��ت؛ و روز قیام��ت ،آنه��ا را ب��ر
صورت هایش��ان محش��ور میکنیم ،در حالی که نابینا و گنگ و
کرند؛ جایگاه ش��ان دوزخ اس��ت؛ هر زمان آتش آن فرونش��یند،
شعله تازهای بر آنان میافزاییم!

ِٰ ٰ
ه ِبا هََّنُ ْم كَ رَ ُفوا ِب ٰا ٰيا ِت ٰنا َو ٰقال ُ ٓوا َء ِا ٰذا كُ ّٰنا ِع ٰظا ًما َو ُر ٰفا ًتا
ذل َك زَج ٓا ُؤ مُْ
َء ِا ّٰنا مَ َل ْب ُعوثُو َن َخ ْلقًا َج ۟د ًيدا 
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این کیفر آنهاس��ت ،بخاطر اینکه نسبت به آیات ما کافر شدند و
گفتن��د« :آی��ا هنگامی که ما اس��تخوانهای پوس��یده و خاکهای
پراکندهای شدیم ،بار دیگر آفرینش تازهای خواهیم یافت؟!»

ٱلى َخل ََق ٱل ّس َٰم ٰوا ِت َو اْٱل َْر َض ٰقا ِد ٌر َع ٰ ٓیل َا ْن
ٱهلل ذَّ ۟
َا َو مَْل َي َر ْوا َا َّن َ
خَْيل َُق ِم ْث َلهم وجعل هَلم َاج اًل اٰلريب ۟ف ِ
الو َن ِا اّٰل
يه َفاَبىَ ٱل ّٰظ مِ ُ
ُْ َ ََ َ ُْ َ ََْ
كُف ًُورا 
آی��ا نمیدانند خدایی که آس��مانها و زمین را آفریده ،قادر اس��ت
مث��ل آنان را بی آفرین��د (و به زندگی جدید بازش��ان گرداند)؟! و
برای آنان س��رآمدی قطعی -که ّ
شکی در آن نیست -قرار داده؛
ّاما ظالمان ،جز کفر و انکار را پذیرا نیستند!

اْ ِ ٰ ِ ۚ
قُ ْل ل َْو َا ْنتمُْ تمَْ ِل ُكو َن زَخٰ ٓا ِئ َن َر مْ َح ِة َربىّ ۟ ٓ ِا ًذا اَل َْم َس ْكتمُْ َخ ْش َيةَ ٱل ْنفاق
َو ٰاك َن اْ ِٱلن ْٰسا ُن قَ ُت ًورا 

بگو« :اگر ش��ما مالک خزائن رحم��ت پروردگار من بودید .در آن
صورت( ،بخاطر تنگ نظری) امس��اک میکردی��د ،مبادا انفاق،
مایه تنگدستی شما شود» و انسان تنگ نظر است!

ۖ
ویس تِسع ٰء ٰ
ٰ
ايا ٍت َب ِّي ٰنا ٍت ف َْس َئ ْل َب ى۟نٓ ِا رْسٰ ٓاء۟ ي َل ِا ْذ
َولَق َْد ٰءا َت ْينا ُم ٰ ْ َ
ه ف َٰقا َل ل َُهۇ رِْف َع ْو ُن ِا ۟ ىّن اَلَ ُظ ُّن َك ٰيا ُم ٰ
ٰٓ
ویس َم ْس ُح ًورا 
جا َء مُْ

ما به موس��ی نه معجزه روشن دادیم؛ پس از بنی اسرائیل سؤال
ک��ن آن زم��ان که ای��ن (معجزات نه گان��ه) به س��راغ آنها آمد
(چگونه بودند)؟! فرعون به او گفت« :ای موس��ی! گمان میکنم
تو دیوانه (یا ساحری)!»
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ٰقا َل لَق َْد َع ِل ْم َت ٰ ٓما َان َْز َل ٰه ٓ ُؤ اٰل ِٓء ِا اّٰل َر ُّب ٱل ّس َٰم ٰوا ِت َو اْٱل َْر ِ
ض َب ٰ ٓ
صا ِئ َر
َو ِا ۟ ىّن اَلَ ُظ ُّن َك ٰيا رِْف َع ْو ُن َم ْث ُب ًورا 
(موس��ی) گفت« :تو میدانی این آیات را جز پروردگار آسمان ها
و زمین -برای روش��نی دلها -نفرستاده؛ و من گمان میکنم ای
فرعون ،تو (بزودی) هالک خواهی شد!»

َفا َٰرا َد َا ْن يَ ْس َت زِ َّف مُْه ِم َن اْٱل َْر ِض َفا رْ ََغ ْق ٰنا ُه َو َم ْن َم َع ُهۇ مَج۟ي ًعا 

پس (فرعون) تصمیم گرفت آنان را از آن س��رزمین ریش��ه کن
سازد؛ ولی ما ،او و تمام کسانی را که با او بودند ،غرق کردیم.

َوقُل ْٰنا ِم ْن َب ْع ِد ۟ه لِ َب ى۟نٓ ِا رْسٰ ٓاء۟ ي َل ْٱس ُك ُنوا اْٱل َْر َض ف َِا ٰذا ٰ ٓ
جا َء َو ْع ُد
اْ ٰٱل رِ َخ ِة ِج ْئ ٰنا ِب مُْك ل َ۟فيفًا 
و بعد از آن به بنی اس��رائیل گفتیم« :در این سرزمین [= مصر و
ش��ام] ساکن ش��وید! ّاما هنگامی که وعده آخرت فرا رسد ،همه
شما را دسته جمعی (به آن دادگاه عدل) میآوریم»

ٰ ِ
ٰ
ٱلَ ّ ِ
ق َان َْزل ْٰنا ُه َو ِب حْ ِ
َو ِب حْ
شا َو َن ۟ذ ًيرا
ٱلَ ّق ن ََز َل َو ٓما َا ْر َسلْنا َك ا اّٰل ُم َب ّ رًِ



و م��ا قرآن را بحق ن��ازل کردیم؛ و بحق نازل ش��د؛ و تو را ،جز
به عنوان بشارتدهنده و بیمدهنده ،نفرستادیم!

َو رُْقٰا ًنا رَ َف ْق ٰنا ُه لِ َت رْقاَ ُهۇ َعلىَ ٱل ّٰن ِ
اس َع ٰیل ُم ْك ٍث َون ََّزل ْٰنا ُه َتن ۟زْی اًل 
َ

و قرآن��ی که آیات��ش را از هم جدا کردیم ،ت��ا آن را با درنگ بر
مردم بخوانی؛ و آن را بتدریج نازل کردیم.
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ۚ
ٱل َني ُاوتُوا ٱل ِْعل َْم ِم ْن قَ ْب هِ ۟ ٓل ِا ٰذا يُ ْت ٰیل
قُ ْل ٰء ِام ُنوا ِب ۟ ٓه َا ْو اٰل ت ُْؤ ِم ُن ٓوا ِا َّن ذَ ّ۟
َعل هْ َِي ْم خَ ِي ُّرو َن لِ اْ َل ْذ ٰقا ِن جُ ّس ًَدا 
بگ��و« :خواه به آن ایمان بیاورید ،و خواه ایمان نیاورید ،کس��انی
که پیش از آن به آنها دانش داده ش��ده ،هنگامی که (این آیات)
بر آنان خوانده میشود ،سجدهکنان به خاک میافتند...

َو يَقُولُو َن ُس ْب ٰحا َن َر ِّب ٰ ٓنا ِا ْن ٰاك َن َو ْع ُد َر ِّب ٰنا مَ َل ْف ُع اًول 

و میگویند« :من ّزه اس��ت پروردگار ما ،ک��ه وعدههایش به یقین
انجامشدنی است!»

َو خَ ِي ُّرو َن لِ اْ َل ْذ ٰقا ِن يَ ْب ُكو َن َو َي ۟ز ُيد مُْه ُخشُو ًعا 

آنه��ا (بیاختیار) به زمین میافتند و گریه میکنند؛ و (تالوت این
آیات ،همواره) بر خشوعشان میافزاید.

ٱلر ٰح ۖن َايا ٰما َت ْدعوا ف هَ َُل اْٱل مَْس ٰ ٓاء حْٱل ٰ ۚ
سْىن
ُ
ُ ُ
ٱهلل َا ِو ٱ ْد ُعوا َّ مْ َ ًّ
قُ ِل ٱ ْد ُعوا َ
َو اٰل جَْت َه ْر ِب َص اٰل ِت َك َو اٰل خُت ٰا ِف ْت هِب ٰا َو ٱ ْب َتغِ َب نْ َي ٰذلِ َك َس ۟بی اًل 

هّ
««الل» را بخوانی��د یا «رحمان» را ،هر ک��دام را بخوانید،
بگ��و:
(ذات پاکش یکی است؛ و) برای او بهترین نامهاست!» و نمازت
را زی��اد بلند ،یا خیلی آهس��ته نخوان؛ و در می��ان آن دو ،راهی
(معتدل) انتخاب کن!

ِ
ٱلل ِْك
شي ٌك ىِف مْ ُ
ٱل لهلِ ِ ذَّ ۟
َوقُ ِل حْمَدْ ُ
ٱلى مَْل يَ َّتخ ْذ َولدًَا َو مَْل يَ ُك ْن ل َُهۇ رَ ۟
ۖ
َو مَْل يَ ُك ْن ل َُهۇ َو ىِ ٌّل ِم َن ٱ ُّذل ِّل َوكَ ّ رِْب ُه َت ْك ۟ب ًريا 

و بگو« :س��تایش برای خداوندی است که نه فرزندی برای خود
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انتخاب کرده ،و نه ش��ریکی در حکومت دارد ،و نه بخاطر ضعف
و ذلّت( ،حامی و) سرپرس��تی برای اوس��ت!» و او را بسیار بزرگ
بشمار!

ترجمه قرآن (فارسی) پرینت اول جدید ۹۰/6/6

31

ترجمه فارسی قرآن کریم

سو َر ُة ٰي ٓس
ُ

بِس ِم ِ
ٱهلل َ ٰ
ٱلر ۟حمي ِ
ْ
ٱلر مْح ِن َّ
ّ

به نام خداوند خبشنده خبشایشگر
ٰي ٓس 
یس.

َو ٱل رُْْقٰا ِن حْٱلَ ۟كميِ 

سوگند به رقآن حکمی.
ِا َّن َك مَ ِل َن مْ ُٱل ْر َس ۟ل َني 

که تو قطع ًا از رسوالن (خداوند) هستی،

َع ٰیل رِصٰا ٍط ُم ْس َت ۟قميٍ 

بر راهی راست (قرار داری)؛

َت زْ ۟ني َل ٱلْ َع ۟ز ِيز َّٱلر ۟حميِ 

این قرآنی اس��ت که از س��وی خداوند عزیز و رحیم نازل ش��ده
است
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لِ ُت ْن ِذ َر قَ ْو ًما ٰ ٓما ُا ْن ِذ َر ٰء ٰ ٓابا ُؤ مُْه َف ُه ْم ٰغا ِفلُو َن 

تا قومی را بیم دهی که پدرانش��ان انذار نش��دند ،از این رو آنان
غافلند!

لَق َْد َح َّق ٱلْق َْو ُل َع ٰ ٓیل َا ْك رَ ِث مِْه َف ُه ْم اٰليُ ْؤ ِم ُنو َن 

فرم��ان (الهی) درباره بیش��تر آنها تحقق یافت��ه ،به همین جهت
ایمان نمیآورند!

ِا ّٰنا َج َعل ْٰنا ى۟ ٓف َا ْع ٰناقِ ِه ْم َاغ اْٰل اًل ف َِه َى ِا ىَل اْٱلَ ْذ ٰقا ِن َف ُه ْم ُمق َْم ُحو َن 

م��ا در گردنهای آنان غلهایی قرار دادیم که تا چانهها ادامه دارد
و سرهای آنان را به باال نگاه داشته است!

ِ
ِ
ٰ ِ ِ
ٰ
ه َف ُه ْم
َو َج َعلْنا م ْن َب نْي َا ْي ۟د ِهي ْم َس ًّدا َوم ْن َخلْف ِه ْم َس ًّدا َفاَ ْغ َش ْينا مُْ
اٰليُ ْب رِ ُصو َن 
س��دی قرار دادیم ،و در پش��ت سرش��ان
و در پی��ش روی آنان ّ
سدی؛ و چشمانشان را پوشاندهایم ،لذا نمیبینند!
ّ

َو َس ٰ ٓوا ٌء َعل هْ َِي ْم َء َا ْن َذ ْر هَتُ ْم َا ْم مَْل ُت ْن ِذ ْر مُْه اٰليُ ْؤ ِم ُنو َن 

برای آنان یکس��ان اس��ت :چه انذارش��ان کنی یا نکنی ،ایمان
نمیآورند!

ۖ
ِا مَّن ٰا ُت ْن ِذر م ِن ٱ َّتبع ٱ ِّذل ْكر و َخ ىِش َ ٰ
ش ُه مِب َ ْغ رِ َف ٍة
ٱلر مْح َن ِبالْ َغيْ ِب َف َب ّ رِْ
ُ َ ََ َ َ َ ّ
َو َا رْ ٍج كَ ۟ر ٍمي 

تو فقط کس��ی را انذار میکنی که از این یادآوری (الهی) پیروی
کن��د و از خداون��د رحم��ان در نهان بترس��د؛ چنین کس��ی را به
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آمرزش و پاداشی پرارزش بشارت ده!

ٰ َ ٰ ٰ ۚ
ِا ّٰنا نن ن ِى مْ ٰ
لُ
ه
ش ٍء َا ْح َصيْ ٰنا ُه
ك
و
َ
حَْ ُ حُْ َ
ٱلوْیت َو َن ْك ُت ُب ما قَ ّد ُموا َواثا َر مُْ َ ّ ىَْ
ى۟ ٓف ِا ٰما ٍم ُم ۟ب ٍني 
ب��ه یقی��ن م��ا م��ردگان را زن��ده میکنی��م و آنچ��ه را از پیش
فرس��تادهاند و تم��ام آثار آنها را می نویس��یم؛ و هم��ه چیز را در
کتاب آشکار کنندهای برشمردهایم!

َو رْ ِ
ٱض ْب هَلُ ْم َم َث اًل َا حْص ٰا َب ٱل رَْْقيَ ِة ِا ْذ ٰ ٓ
جا َء َها مْ ُٱل ْر َسلُو َن 

و ب��رای آنها ،اصحاب قریه (انطاکی��ه) را مثال بزن هنگامی که
فرستادگان خدا به سوی آنان آمدند؛

ِ
ٰ ٍِٰ ٰ ِ ِ
ْنا ِال َِيم ٱ ْث َن نْ ِ
ي َف َك َّذب مُ ٰ
ٰ
ك
ُ
وها َف َع َّز ْزنا ِبثالث فَقال ُ ٓوا ا ّٰنآ الَيْ مُْ
ا ْذ َا ْر َسل ٓ هْ ُ
رُْم َسلُو َن 
هنگامی که دو نفر از رس��والن را بسوی آنها فرستادیمّ ،اما آنان
رس��والن (ما) را تکذیب کردند؛ پس برای تقویت آن دو ،شخص
س��ومی فرس��تادیم ،آنها همگی گفتند« :ما فرستادگان (خدا) به
ّ
سوی شما هستیم!»

ٰقال ُوا ٰ ٓما َا ْنت ِا اّٰل ب رَش ِم ْثل ُٰنا و ٰ ٓما َانْز َل ٱلر ٰحن ِ
ن
م
ش ٍء ِا ْن َا ْنتمُْ ِا اّٰل
ْ
مُْ َ ٌ
َ َ َّ مْ ُ ىَْ
َت ْك ِذ ُبو َن 
ّاما آنان (در جواب) گفتند« :ش��ما جز بشری همانند ما نیستید ،و
خداوند رحمان چیزی نازل نکرده ،شما فقط دروغ میگویید!»

ٰقالُوا َر ّب ُٰنا يَ ْعل َُم ِا ّٰنآ ِالَيْ مُْك مَ ُل ْر َسلُو َن 
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(رس��والن م��ا) گفتن��د« :پ��روردگار ما آگاه اس��ت که م��ا قطع ًا
فرستادگان (او) به سوی شما هستیم،

َو ٰما َع َليْ ٰ ٓنا ِا اَّل ٱلْ َب اٰل ُغ مْ ُٱل ۟ب ُني 

و بر عهده ما چیزی جز ابالغ آشکار نیست!»

ٰ ِ ۖ
ٰ ِ
َ
َ
ن
ج
َن
ل
وا
ت
ن
ت
ل
ك
ك
َئ
ل
ن
س
م
َي
ل
و
ك ِم ّٰنا
َ
َ
هَ
ّ
ّ
مُ
ْ
َ
ُ
ّ
رَْ
مُْ َ َ َ مُْ
قال ُ ٓوا ا ّٰنا َت َط ّرَْينا ب مُْ نِْ مَْ
َع ٰذا ٌب َا ۟لميٌ 
آنان گفتند« :ما شما را به فال بد گرفتهایم (و وجود شما را شوم
میدانیم) ،و اگر (از این س��خنان) دست برندارید شما را سنگسار
خواهیم کرد و شکنجه دردناکی از ما به شما خواهد رسید!

ۖ
ٰقال ُوا ٰ ٓطا ِ
ك َا ِئ ْن ُذ ِكّ ْر مُْتۖ َب ْل َا ْنت قَ ْو ٌم ُم رْ ِ
ك
ر
ئ
ع
م
سفُو َن 
َ
مُْ
مُْ
َ
ُ
مُْ

(رس��والن) گفتند« :ش��ومی ش��ما از خودتان اس��ت اگر درست
بیندیشید ،بلکه شما گروهی اسرافکارید!»

و ٰٓ ِ
ٱل ۟دي َن ِة َر ُج ٌل يَ ْس ٰ
عی ٰقا َل ٰيا قَ ْومِ ٱ َّت ِب ُعوا
جا َء م ْن َا ْق َصا مْ َ
َ

مْ ُٱل ْر َس ۟ل َني 

و مردی (با ایمان) از دورترین نقطه ش��هر با ش��تاب فرا رس��ید،
گفت« :ای قوم من! از فرستادگان (خدا) پیروی کنید!

ِٱ َّت ِب ُعوا َم ْن اٰليَ ْس َئ ُل مُْك َا رْ ًجا َو مُْه ُم ْه َت ُدو َن 

از کس��انی پی��روی کنید که از ش��ما م��زدی نمیخواهند و خود
هدایت یافتهاند!

َو ٰما ىِ َل اٰل ٓ َا ْع ُب ُد ذَّ ۟ٱلى َف َط َر ى۟ن َو ِالَيْ ِه ُت ْر َج ُعو َن 
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من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده ،و همگی به سوی
او بازگشت داده میشوید؟!

ِ ِ ِ ٰ هِ ِ
ِ
ٱلر مْ ٰح ُن ِب رُ ّ ٍ
ض اٰل ُت ْغ ِن َع ۟ ىّن ش َٰفا َع هُ ُت ْم
َء َا خَّت ُذ م ْن ُدون ۟ ٓه ءالَةً ا ْن ُي ِر ْدن َّ
ش َْي ًئا َو اٰليُ ْن ِق ُذ ِون 
آی��ا غی��ر از او معبودانی را انتخاب کنم که اگ��ر خداوند رحمان
بخواهد زیانی به من برس��اند ،ش��فاعت آنه��ا کمترین فایدهای
برای من ندارد و مرا (از مجازات او) نجات نخواهند داد!

ِا ۟ ىّ ٓن ِا ًذا ل َ۟فى َض اٰل ٍل ُم ۟ب ٍني 

اگر چنین کنم ،من در گمراهی آشکاری خواهم بود!

ِا ۟ ىّ ٓن ٰء َام ْن ُت ِب َر ِّب مُْك ف مْ ََاس ُع ِون 

(ب��ه همی��ن دلیل) من ب��ه پروردگارت��ان ایم��ان آوردم؛ پس به
سخنان من گوش فرا دهید!»

ۖ

ٱل َّنةَ ٰقا َل ٰيالَيْ َت قَ ْو ۟ىم يَ ْعل َُمو َن 
۟قي َل ٱ ْد ُخ ِل جْ َ

(س��رانجام او را ش��هید کردند و) به او گفته ش��د« :وارد بهش��ت
شو!» گفت« :ای کاش قوم من میدانستند...

مِب ٰا غ رَ ََف ۟ىل َربىّ ۟ َو َج َعل ىَ۟ن ِم َن مْ ُٱل ْك َر ۟م َني 

ک��ه پ��روردگارم مرا آمرزی��ده و از گرامیداش��تگان ق��رار داده
است!»

َو ٰ ٓما َان َْزل ْٰنا َع ٰیل قَ ْو ِم ۟ه ِم ْن َب ْع ِد ۟ه ِم ْن ُج ْن ٍد ِم َن ٱل ّس ٰ ٓ
َما ِء َو ٰما كُ ّٰنا
ُم زْ ِن ۟ل َني 
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و ما بعد از او بر قومش هیچ لش��کری از آس��مان نفرس��تادیم ،و
هرگز سنت ما بر این نبود.

ِا ْن ٰاك َن ْت ِا اّٰل َصيْ َحةً ٰوا ِح َد ًة ف َِا ٰذا مُْه ٰخا ِم ُدو َن 

(بلک��ه) فقط یک صیحه آس��مانی بود ،ناگه��ان همگی خاموش
شدند!

ٰ
ول ِا اّٰل ٰ
س ًة َعلىَ ٱل ِْع ٰبا ِدۚ ٰما يَ ْٔا ۟ت ِهيم ِم ْن َر ُس ٍ
كا ُنوا ِب ۟ه
يا َح رْ َ
ْ
يَ ْس هَْت ِز ُؤ َن 
افس��وس بر این بندگان ک��ه هیچ پیامبری ب��رای هدایت آنان
نیامد مگر اینکه او را استهزا میکردند!

َال َير ْواكَم َا ْه َل ْك ٰنا قَ ْب َل ُهم ِم َن ٱل رُْق ِ
ون َا هَّنُ ْم ِال هْ َِي ْم
مَْ َ
ْ
ْ
ُ
اٰ
ِ
ون 
ع
ج
ر
ي
ل
ُ
َ
َْ
آی��ا ندیدند چقدر از اق��وام پیش از آنان را (بخاطر گناهانش��ان)
هالک کردیم ،آنها هرگز به س��وی ایش��ان بازنمیگردند (و زنده
نمیشوند)!

َو ِا ْن لُ ٌّك مَّٰلا مَج۟ي ٌع لدَ َ ْي ٰنا حُْم رَ ُضو َن 

و همه آنان (روز قیامت) نزد ما احضار میشوند!

ٰ ٰ
خ ْج ٰنا ِم هْن ٰا َح ًّبا مَف ِ ْن ُه
َ ٰوايَ ٌة هَلُ ُم اْٱل َْر ُض مْ َ
حْي ْيناها َو َا رْ َ
ٱليْ َتةُ َا َ
يَ ْٔا لُكُو َن 
زمی��ن م��رده ب��رای آنها آیتی اس��ت ،م��ا آن را زن��ده کردیم و
دانههای (غذایی) از آن خارج ساختیم که از آن میخورند؛
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ٍ ِ
ٰ ٰ
يل و َا ْع ٰنا ٍب و َفجَر ٰنا ۟ف ٰ
هيا ِم َن
َ ّْ
َو َج َعلْنا ۟فهيا َج ّٰنات م ْن خَ ۟ن ٍ َ
ٱلْ ُع ُي ِون 
و در آن باغهایی از نخلها و انگورها قرار دادیم و چشمههایی از
آن جاری ساختیم،

لِ َي ْٔا لُكُوا ِم ْن مَث َ ِر ۟ه َو ٰما مَ ِع َل ْت ُه َا ْي ۟د ِهي ْۖم َاف اَٰليَ ْش ُك ُرو َن 

ت��ا از میوه آن بخورند در حالی که دس��ت آن��ان هیچ دخالتی در
ساختن آن نداشته است! آیا شکر خدا را بجا نمیآورند؟!

سب ٰ
ٱلى َخل ََق اْٱلَ ْز ٰوا َج لُك َّ ٰها ممِّٰا ُت ْن ِب ُت اْٱل َْر ُض َو ِم ْن َا ْنف ُِس ِه ْم
حا َن ذَّ ۟
ُْ
َو مِّٰم اٰاليَ ْعل َُمو َن 
منزه اس��ت کس��ی ک��ه تمام زوجه��ا را آفری��د ،از آنچ��ه زمین
میرویاند ،و از خودشان ،و از آنچه نمیدانند!

َ ٰوايَ ٌة هَلُ ُم ٱلَّيْ ُل ن َْسلَخُ ِم ْن ُه هَّٱلن ٰا َر ف َِا ٰذا مُْه ُم ْظ ِل ُمو َن 

شب (نیز) برای آنها نشانهای است (از عظمت خدا)؛ ما روز را از
آن برمیگیریم ،ناگهان تاریکی آنان را فرا میگیرد!

جَْرى مِ ُل ْس َت رَ ٍّق هَل ٰ ۚا ٰذلِ َك َتق ْ۟د ُير ٱلْ َع ۟ز ِيز ٱلْ َع ۟لميِ 
َو ٱل َّش ْم ُس ت ۟

و خورش��ید (نی��ز ب��رای آنها آیتی اس��ت) که پیوس��ته بس��وی
قرارگاهش در حرکت است؛ این تقدیر خداوند قادر و داناست.

َو ٱلْق ََم َر قَ َّد ْر ٰنا ُه َم ٰنا ِز َل َح یّٰت ٰعا َد ٱَکلْ ُع ْر ُج ِون ٱلْق َ۟د ِمي 

و برای ماه منزلگاههای��ی قرار دادیم( ،و هنگامی که این منازل
را طی کرد) س��رانجام بصورت «ش��اخه کهنه قوسی شکل و زرد
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رنگ خرما» در میآید.

اَ َ ٰ ِ هَ ۚ
ٱلن ٰا ِر َو ٌّلُ
ك
غى هَل ٰ ٓا َا ْن ت ُْد ِر َك ٱلْق ََم َر َول ٱل ّيْ ُل ساب ُق ّ
اَل ٱل َّش ْم ُس يَ ْن َب ۟
ى۟ف َفل ٍَك يَ ْس َب ُحو َن 

نه خورش��ید را سزاس��ت که به ماه رس��د ،و نه شب بر روز پیشی
میگیرد؛ و هر کدام در مسیر خود شناورند.

َ ٰوايَ ٌة هَلُ ْم َا ّٰنا مَ َحل ْٰنا ُذ ّ ِر َيّ هَ ُت ْم ىِف ٱلْ ُفل ِْك مْ َٱل ْش ُح ِون 

نش��انهای (دیگ��ر از عظمت پ��روردگار) برای آنان اس��ت که ما
فرزندانش��ان را در کش��تی هایی پ��ر (از وس��ایل و باره��ا) حمل
کردیم.

َو َخ َلق ْٰنا هَلُ ْم ِم ْن ِم ْث هِ ۟ل ٰما َي ْركَ ُبو َن 

و برای آنها مرکبهای دیگری همانند آن آفریدیم.

َو ِا ْن نَ َش ْٔا ُن ْغ ِر ْق ُه ْم ف اَٰل رَ ۟صخيَ هَلُ ْم َو اٰل مُْه يُ ْنق َُذو َن 

و اگ��ر بخواهیم آنها را غرق میکنیم بطوری که نه فریادرس��ی
داشته باشند و نه نجات داده شوند!

ِا اّٰل َر مْ َحةً ِم ّٰنا َو َم ٰتا ًعا ِا ٰیل ۟ح ٍني 

معینی از
مگر اینکه رحمت ما ش��امل حال آنان ش��ود ،و تا زمان ّ
این زندگی بهره گیرند!

ٰ
ِٰ
ٰ
ك
ي َا ْي ۟د مُْ
يك َوما َخ ْل َفك ُْم ل َ َع َّل مُْ
َو اذا ۟قي َل هَلُ ُم ٱ َّتقُوا ما َب نْ َ
ُت ْر مَ ُحو َن 
و ه��رگاه ب��ه آنه��ا گفته ش��ود« :از آنچه پیش رو و پش��ت س��ر
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شماس��ت [= از عذابهای الهی] بترسید تا مشمول رحمت الهی
شوید!» (اعتنا نمیکنند).

َو ٰما َت ْٔا ۟ت ِهي ْم ِم ْن ٰءايَ ٍة ِم ْن ٰء ٰايا ِت َر هِّ ِب ْم ِا اّٰل ٰاك ُنوا َع هْن ٰا ُم ْع ِر ۟ض َني 

و هیچ آیهای از آیات پروردگارشان برای آنها نمیآید مگر اینکه
از آن رویگردان می شوند.

ِ
ِٰ
ٱل َني كَ رَ ُفوا لِ ذَّ ۟لي َن ٰء َام ُن ٓوا
ٱهلل ٰقا َل ذَّ ۟
َو اذا ۟قي َل هَلُ ْم َا ْنفقُوا ممِّٰا َر َزقَ مُ ُ
ك ُ
َا ُن ْط ِع ُم َم ْن ل َْو يَ ٰ ٓ
ٱهلل َا ْط َع َم ُهۈ ِا ْن َا ْنتمُْ ِا اّٰل ى۟ف َض اٰل ٍل ُم ۟ب ٍني 
شا ُء ُ

و هنگام��ی که به آنان گفته ش��ود« :از آنچه خدا به ش��ما روزی
ک��رده انفاق کنید!» ،کافران به مؤمنان میگویند« :آیا ما کس��ی
را اطع��ام کنیم که اگر خدا میخواس��ت او را اطع��ام میکرد؟!
(پس خدا خواس��ته است او گرس��نه باشد) ،شما فقط در گمراهی
آشکارید»!

َويَقُولُو َن َم ٰیت ٰه َذا ٱل َْو ْع ُد ِا ْن كُ ْنتمُْ ٰصا ِد ۟ق َني 

آنه��ا میگویند« :اگر راس��ت میگویید ،این وع��ده (قیامت) کی
خواهد بود؟!

ٰمايَ ْن ُظ ُرو َن ِا اّٰل َصيْ َحةً ٰوا ِح َد ًة َت ْٔا ُخ ُذ مُْه َو مُْه خَ ِي ِّص ُمو َن 

(اما) جز این انتظار نمیکش��ند که یک صیحه عظیم (آس��مانی)
ّ
آنه��ا را فراگی��رد ،در حالی که مش��غول ج��دال (در ام��ور دنیا)
هستند.

ف اَٰليَ ْس َت ۟طي ُعو َن َت ْو ِص َيةً َو اٰل ٓ ِا ٰ ٓیل َا ْه ِل ِه ْم َي ْر ِج ُعو َن 

وصیتی کنند یا به
(چنان غافلگیر میش��وند که ح ّتی) نمیتوانند ّ
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سوی خانواده خود بازگردند!

َو ُن ِف َخ ىِف ُّ
ٱلص ِور ف َِا ٰذا مُْه ِم َن اْٱلَ ْج ٰدا ِث ِا ٰیل َر هِّ ِب ْم يَ ْن ِسلُو َن 

(ب��ار دیگر) در «ص��ور» دمیده میش��ود ،ناگهان آنه��ا از قبرها،
شتابان به سوی (دادگاه) پروردگارشان میروند!

ٰ ِ
ِ ٰ ٰ ٰ ٰ
ٰ ٰ ٰ
ٱلر مْ ٰح ُن َو َص َد َق
قال ُوا يا َو ْيلَنا َم ْن َب َع َثنا م ْن رَْمقَدنا هذا ما َو َع َد َّ
مْ ُٱل ْر َسلُو َن 

میگوین��د« :ای وای ب��ر ما! چه کس��ی م��ا را از خواب گاهمان
برانگیخ��ت؟! (آری) این همان اس��ت که خداون��د رحمان وعده
داده ،و فرستادگان (او) راست گفتند!»

ِا ْن ٰاك َن ْت ِا اّٰل َصيْ َحةً ٰوا ِح َد ًة ف َِا ٰذا مُْه مَج۟ي ٌع لدَ َ ْي ٰنا حُْم رَ ُضو َن 

صیحه واحدی بیش نیس��ت( ،فریادی عظیم برمیخیزد) ناگهان
همگی نزد ما احضار میشوند!

َٱلْي ْو َم اٰل ُت ْظل َُم َنف ٌْس ش َْي ًئا َو اٰلت َجُْز ْو َن ِا اّٰل ٰما كُ ْنتمُْ َت ْع َملُو َن 
ف َ

ذرهای س��تم
(و ب��ه آنها گفت��ه میش��ود ):امروز ب��ه هیچ کس ّ
نمیشود ،و جز آنچه را عمل میکردید جزا داده نمیشوید!

ِ ٰ
ٱل َّن ِة َٱلْي ْو َم ى۟ف ُشغ ٍُل ٰفا ِك ُهو َن 
ا َّن َا حْصا َب جْ َ

بهشتیان ،امروز به نعمتهای خدا مشغول و مسرورند.

مُْه َو َا ْز ٰوا ُج ُه ْم ى۟ف ِظ اٰل ٍل َعلىَ اْٱل ٰ َٓرا ِئ ِك ُم َّت ِك ُؤ َن 

آنها و همسرانش��ان در س��ایههای (قصرها و درختان بهشتی) بر
تختها تکیه زدهاند.
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برای آنها در بهش��ت میوه بس��یار ّلذتبخش��ی اس��ت ،و هر چه
بخواهند در اختیار آنان خواهد بود!

َس اٰل ٌم قَ ْو اًل ِم ْن َر ٍ ّب َر ۟حميٍ 

بر آنها س�لام (و درود الهی) اس��ت؛ این س��خنی است از سوی
پروردگاری مهربان!

ٰ
ٱل ِر ُمو َن 
ٱلْي ْو َم َا ّهُ َيا مْجُْ
َو ْٱمتا ُزوا َ

(و به آنها میگویند ):جدا شوید امروز ای گنهکاران!

َال َاعه ْد ِال َ ك ٰيا بن ٰءادم َان اٰل َتعب ُدوا ٱل َّشي ٰطا ۖن ِ
َ
َ
ل
ۇ
ه
ن
ا
ك َع ُد ٌّو
ّ
مَْ ْ َ يْ مُْ َ ى۟ ٓ َ َ ْ ْ ُ
ْ َ ُ مُْ
ُم ۟ب ٌني 
آیا با ش��ما عهد نکردم ای فرزندان آدم که ش��یطان را نپرستید،
که او برای شما دشمن آشکاری است؟!

َو َا ِن ٱ ْع ُب ُد ى۟ونۚ ٰه ٰذا رِصٰا ٌط ُم ْس َت ۟قميٌ 

و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است؟!

َولَق َْد َا َض َّل ِم ْن مُْك ِج ِب اًّل كَ ۟ث ًرياۖ َا َفل َْم َت ُكو ُنوا َت ْع ِقلُو َن 

او گروه زیادی از شما را گمراه کرد ،آیا اندیشه نکردید؟!

ٰه ِذ ۟ه َج َه مَّ ُن ٱلَّ ى۟ت كُ ْنتمُْ تُو َع ُدو َن 

این همان دوزخی است که به شما وعده داده میشد!

ِٱ ْصل َْو َها َٱلْي ْو َم مِب ٰا كُ ْنتمُْ َت ْك رُ ُفو َن 
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ام��روز وارد آن ش��وید و به خاطر کفری که داش��تید به آتش آن
بسوزید!

َٱ َلْي ْو َم خَْن مِتُ َع ٰ ٓیل َاف ْٰوا ِه ِه ْم َو ت لَُكّ ِ ُم ٰ ٓنا َا ْي ۟د ِهي ْم َوتَ ْش َه ُد َا ْر ُج ُل ُه ْم مِب ٰا
ٰاك ُنوا يَ ْك ِس ُبو َن 

امروز بر دهانش��ان ُمهر مینهیم ،و دست هایش��ان با ما س��خن
میگویند و پاهایش��ان کارهایی را که انجام میدادند ش��هادت
میدهند!

رِ
و ل َو ن ٰ َٓشاء ل َ َطمس ٰنا َع ٰ ٓیل َاعْي هِ ِنم فَٱس َتبقُوا رِ ّ ٰ
ون
َ ْ ُ َْ
ُ ْ ْ َ
ٱلصا َط َفا یّ َٰن يُ ْب ُ
ص َ



و اگر بخواهیم چشمانش��ان را محو می کنیم؛ س��پس برای عبور
از راه ،میخواهند بر یکدیگر پیش��ی بگیرندّ ،اما چگونه میتوانند
ببینند؟!

ول َو ن ٰ َٓشاء مَ َلس ْخ ٰناه َع ٰیل م ٰ
كا َن هِ ِت ْم مَفَا ْٱس َت ٰطا ُعوا ُم ِض ًّيا
َ ْ ُ َ مُْ
َ
َو اٰل َي ْر ِج ُعو َن 

و اگ��ر بخواهی��م آنه��ا را در ج��ای خود مس��خ میکنی��م (و به
مبدل میسازیم) تا نتوانند راه خود را ادامه
مجسمههایی بیروح ّ
دهند یا به عقب برگردند!

َو َم ْن ُن َع ِّم ْر ُه ُن َن ِّك ْس ُه ىِف خْٱلَل ِ ْۖق َاف اَٰل يَ ْع ِقلُو َن 

ه��ر کس را طول عمر دهیم ،در آفرینش واژگونهاش میکنیم (و
به ناتوانی کودکی باز میگردانیم)؛ آیا اندیشه نمیکنند؟!
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و ٰما َع َّلم ٰناه ٱل ِّشعر و ٰما ي ْنبغى ل َُٓۚهۇ ِا ْن ُهو ِا اّٰل ِذكْر و قٰ
ن
ا
َ
َ
ٌ َ رُْ ٌ
ْ ُ َْ َ َ َ ۟
ُم ۟ب ٌني 
ما هرگز ش��عر به او [= پیامبر] نیاموختیم ،و شایس��ته او نیس��ت
(شاعر باشد)؛ این (کتاب آسمانی) فقط ذکر و قرآن مبین است!

لِ ُي ْن ِذ َر َم ْن ٰاك َن َح ًّيا َو حَ ِي َّق ٱلْق َْو ُل َعلىَ ْٱل ٰكا رِ ۟في َن 

حجت شود)
تا افرادی را که زندهاند بیم دهد (و بر کافران اتمام ّ
و فرمان عذاب بر آنان مسلّم گردد!

َاول يروا َا ّٰنا َخ َلق ْٰنا هَلم ما مَ ِ
عل َْت َا ْي ۟د ٰ ٓ
ينا َا ْن ٰعا ًما َف ُه ْم هَل ٰا
ُ ْ مِّٰ
َ مَْ َ َ ْ
ٰما ِلكُو َن 

آیا ندیدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آوردهایم چهارپایانی
برای آنان آفریدیم که آنان مالک آن هستند؟!

َو َذلَّل ْٰنا ٰها هَلُ ْم مَف ِ هْن ٰا َركُ هُوبُ ْم َو ِم هْن ٰا يَ ْٔا لُكُو َن 

و آنها را رام ایش��ان س��اختیم ،هم مرکب آنان از آن است و هم
از آن تغذیه میکنند؛

َو هَلُ ْم ۟ف ٰهيا َم ٰنا ِف ُع َو َم ٰشا ِر ُۖب َاف اَٰل يَ ْش ُك ُرو َن 

و ب��رای آن��ان بهرهه��ای دیگ��ری در آن (حیوان��ات) اس��ت و
نوشیدنیهائی گوارا؛ آیا با این حال شکرگزاری نمیکنند؟!

ون ِ
ٱت ُذوا ِم ْن ُد ِ
ٱهلل ٰء هِالَةً لَ َع َّل ُه ْم يُ ْن رَ ُصو َن 
َو خَّ َ

آنان غیر از خدا معبودانی برای خویش برگزیدند به این امید که
یاری شوند!
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اٰليَ ْس َت ۟طي ُعو َن َن رْ َص مُْه َو مُْه هَلُ ْم ُج ْن ٌد حُْم رَ ُضو َن 

ولی آنها قادر به یاری ایش��ان نیستند ،و این (عبادتکنندگان در
قیامت) لش��کری برای آنها خواهند بود که در آتش دوزخ احضار
میشوند!

ف اَٰل حَْي ُز ْن َك قَ ْو هُلُ ْم ِا ّٰنا َن ْعل َُم ٰما يُ رِ ُّسو َن َو ٰما يُ ْع ِل ُنو َن 

پس سخنانش��ان تو را غمگین نسازد ،ما آنچه را پنهان میدارند
و آنچه را آشکار میکنند میدانیم!

َا َو مَْل َي َر اْ ِٱلن ْٰسا ُن َا ّٰنا َخ َلق ْٰنا ُه ِم ْن ُن ْطف ٍَة ف َِا ٰذا ُه َو َخ ۟صميٌ ُم ۟ب ٌني 

آیا انس��ان نمیداند که ما او را از نطفهای بیارزش آفریدیم؟! و
او (چنان صاحب قدرت و ش��عور و نطق ش��د ک��ه) به مخاصمه
آشکار (با ما) برخاست!

َو رَ َض َب ل َٰنا َم َث اًل َونَسىِ َ َخ ْلق ُ َۖهۇ ٰقا َل َم ْن حُْي ِى ٱل ِْع ٰظا َم َو ىِ َه َر ۟مميٌ 

و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت« :چه
کس��ی ای��ن اس��تخوانها را زنده میکن��د در حالی که پوس��یده
است؟!»

َها َا َّو َل رَ َّم ٍةۖ َو ُه َو ِب لُ ِّ
ٱل ٓى َانْ َشا ٰ ٓ
ك َخل ٍْق َع ۟لميٌ 
قُ ْل ي ۟حُْي َهيا ذَّ ۟

بگ��و« :همان کس��ی آن را زن��ده میکند که نخس��تین بار آن را
آفرید؛ و او به هر مخلوقی داناست!

ج اْٱل َْخ رَ ِ
َٱ ذَّ ۟لى َج َع َل َلكُم ِم َن ٱل َّش رَ ِ
ض ٰنا ًرا ف َِا ٰ ٓذا َا ْنتمُْ ِم ْن ُه
ْ
تُوقِ ُدو َن 
همان کس��ی که برای ش��ما از درخت س��بز ،آتش آفرید و شما
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بوسیله آن ،آتش میافروزید!»

ٱلى َخل ََق ٱل ّس َٰم ٰوا ِت َو اْٱل َْر َض ِب ٰقا ِد ٍر َع ٰ ٓیل َا ْن يخَْل َُق ِم ْث َل ُه ْۚم
َا َول َْي َس ذَّ ۟
َب ٰیل َو ُه َو خْٱلَ اّٰل ُق ٱلْ َع ۟ل ُمي 

آیا کس��ی که آسمانها و زمین را آفرید ،نمیتواند همانند آنان [=
انسانهای خاک شده] را بیافریند؟! آری (میتواند) ،و او آفریدگار
داناست!

ِا مَّن ٰ ٓا َا رْ ُم ُهۈ ِا ٰ ٓذا َا ٰرا َد ش َْي ًئا َا ْن يَقُو َل ل َُهۇ كُ ْن ف ََيکُو ُن 

فرمان او چنین اس��ت که هرگاه چیزی را اراده کند ،تنها به آن
میگوید« :موجود باش!» ،آن نیز بیدرنگ موجود میشود!

َف ُس ْب ٰحا َن ذَّ ۟ٱلى ِب َي ِد ۟ه َم َل ُكوتُ لُ ِ ّك ىَْش ٍء َو ِالَيْ ِه تُ ْر َج ُعو َن 

حاکمیت همه چیز در
مالکی��ت و
پس من ّزه اس��ت خداوندی که
ّ
ّ
دست اوست؛ و شما را به سوی او بازمیگردانند!
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سو َر ُة ُّ
ٱلز رَ ِم
ُ

بِس ِم ِ
ٱهلل َ ٰ
ٱلر ۟حمي ِ
ْ
ٱلر مْح ِن َّ
ّ

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

َت زْنيل ْٱل ِك ٰتا ِب ِمن ِ
ٱهلل ٱلْ َع ۟ز ِيز حْٱلَ ۟كميِ 
۟ ُ
َ

این کتابی اس��ت که از س��وی خداوند عزیز و حکیم نازل ش��ده
است.

ِ
ِا ّٰنآ َان َْزل ٰ ْٓنا ِالَيْ َك ْٱل ِك ٰتا َب ِب حْ
ٱهلل م ِخُْل ًصا ل َُه ۟ ّٱدل َني 
ٱلَ ّ ِق فَٱ ْع ُبد َ

بحق بر تو نازل کردیم؛ پس خدا را پرستش کن
ما این کتاب را ّ
و دین خود را برای او خالص گردان.

ِٰۚ
اٰ لهلِ ِ
ٱت ُذوا ِمن دونِ ۟ ٓه َاولِ ٰ ٓياء ٰ
خَ
ذَ
ّ
ه
د
ب
ع
ن
ما
ن
ي
ٱل
ّ
و
ص
ُ
َ
ٱدل ُني خْٱلال ُ َ ۟ َ َ
ُْ
ْ َ ْ ُ مُْ
َال ۟ ّ
ونا ِا ىَل ِ
ْفی ِا َّن ٱهلل ي مُك ب هَ ُنم ف ٰما ه ۟ف ِ
ِا اّٰل لِ ُي رَ ِ
ق ُب ٰ ٓ
يه
ٱهلل ُزل ٰ ٓ
َ حَْ ُ َيْ ْ ى۟
مُْ
ّ
ِ ِ
ٱهلل اٰل هَْي ۟دى َم ْن ُه َو ٰاك ِذ ٌب كَف ٌّٰار 
خَْي َتلفُو َن ا َّن َ
آگاه باش��ید که دین خالص از آن خداست ،و آنها که غیر خدا را
اولیای خود قرار« ،دلیلش��ان این بود که» : :اینها را نمیپرستیم
مگ��ر بخاط��ر اینکه ما را ب��ه خداوند نزدیک کنن��د .خداوند روز
قیام��ت میان آن��ان در آنچه اخت�لاف داش��تند داوری میکند؛
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خداون��د آن ک��س را ک��ه دروغگ��و و کفرانکننده اس��ت هرگز
هدایت نمیکند.

ٰ ٰۚ ٰ ۖ
ٰ
ٱهلل َا ْن يَ َّت ِخ َذ َولدًَا ٱَل ْص َط ٰفی ممِّٰا يخَْل ُُق ما يَ ٓ
حا َن ُهۇ ُه َو
شا ُء ُس ْب
ل َْو َارا َد ُ
ٱهلل ٱل ْٰوا ِح ُد ٱلْ َق ّٰه ُار 
ُ

اگ��ر (بفرض محال) خدا میخواس��ت فرزندی انتخ��اب کند ،از
میان مخلوقاتش آنچه را میخواس��ت برمی گزید؛ من ّزه است (از
اینکه فرزندی داشته باشد)! او خداوند یکتای پیروز است.

خلَق ٱلس َٰم ٰوا ِت و اْٱلَرض ِب حْ ۖ
ٱلن ٰا ِر َو يُ َك ِّو ُر
ٱلَ ّ ِق يُ َك ِّو ُر ٱلَّيْ َل َعلىَ هَّ
َ ْ َ
َ َ ّ
َ ِۖ
ل و خَ َّسر ٱل َّشمس و ٱلْقَم ۖ
هَّ ٰ
لُ
ر
ي
ك
رى اِلَ َج ٍل ُم َس ًّمى
جَْ
َ
ٌّ
۟
ٱلنا َر َعلىَ ٱل ّيْ َ َ ْ َ َ َ
َا اٰل ُه َو ٱلْ َع ۟ز ُيز ٱلْ َغف ُّٰار 

بحق آفرید؛ ش��ب را بر روز میپیچد و روز را
آس��مانها و زمین را ّ
مس��خر فرمان خویش قرار داد؛ هر
بر ش��ب؛ و خورشید و ماه را
ّ
معینی به حرکت خود ادامه میدهند؛ آگاه باشید
کدام تا س��رآمد ّ
که او قادر و آمرزنده است.

َخ َلقَك ِمن َنف ٍ ٰ ِ ٍ
ٰ
ِ ٰ
ك ِم َن
مُْ ْ
ْس واح َدة مُ َّث َج َع َل م هْنا َز ْو َجها َو َان َْز َل َل مُْ
اْٱلَ ْن ٰعامِ مَث ٰانِيةَ َا ْز ٰوا ٍ ۚج يخَْ ُلقُك ف ب ُط ِ ٰ ِ
ك َخ ْلقًا ِم ْن َب ْع ِد
مُْ ى۟ ُ
ون ُا َّمهات مُْ
َ
ۖ
ۚ
ٰ ٍ ٍٰ ٰ ِ
ٱل ْل ُك اٰل ٓ ِال ٰ َه ِا اّٰل ُه َۖو َفا یّ َٰن
ُك ل َُه مْ ُ
َخل ٍْق ى۟ف ُظلُمات ثَلث ذل مُ ُ
ٱهلل َر ّب مُْ
ك ُ
ت رْ َُصفُو َن 
او شما را از یک نفس آفرید ،و همسرش را از (باقیمانده گِل) او
خلق کرد؛ و برای ش��ما هش��ت زوج از چهارپایان ایجاد کرد؛ او
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ش��ما را در ش��کم مادرانتان آفرینش��ی بعد از آفرینش دیگر ،در
می��ان تاریکی ه��ای س��ه گانه ،میبخش��د .این اس��ت خداوند،
پ��روردگار ش��ما که حکومت (عالم هس��تی) از آن اوس��ت؛ هیچ
معب��ودی ج��ز او نیس��ت؛ پ��س چگون��ه از راه ح��ق منح��رف
میشوید؟!

ۖ
ِا ْن َت ْك رُفوا ف َِا َّن َ ىِ
ك َو اٰل َي ْر ٰ
یض لِ ِع ٰبا ِد ِه ْٱل ُك رْ َۖف َو ِا ْن
َن َع ْن مُْ
ٱهلل غ ٌّ
ُ
تَ ْش ُكروا يرضه َل اٰ
ِ
ٰ
ك
ُ َ ْ َ ُ مُْ
ك َول َت ِز ُر وا ِز َر ٌة ِو ْز َر ُا رْخ ٰی مُ َّث ا ٰیل َر ِّب مُْ
ۚ
ك مِب ٰا ُ
ك ْنتمُْ َت ْع َملُو َن ِا َّن ُهۇ َع ۟لميٌ ِب ٰذا ِت
رَْم ِج ُعك ُْم ف َُي َن ِّب ُئ مُْ
ُّ
ٱلص ُد ِور 
اگر کفران کنید ،خداوند از ش��ما بینیاز اس��ت و هرگز کفران را
ب��رای بندگانش نمی پس��ندد؛ و اگر ش��کر او را بجا آورید آن را
برای شما میپس��ندد .و هیچ گنهکاری گناه دیگری را بر دوش
نمیکشد .سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است.
و ش��ما را از آنچ��ه انجام میدادید آگاه میس��ازد؛ چرا که او به
آنچه در سینههاست آگاه است.

ِ ٰ
ِٰ
ض َد ٰعا َر ّب َُهۇ ُم ۟ني ًبا ِالَيْ ِه مُ َّث ِا ٰذا َخ َّول َُهۇ نِ ْع َمةً
َو اذا َم َّس اْٱلنْسا َن رُ ٌّ
ِم ْن ُه نَسىِ َ ٰما ٰاك َن يَ ْد ُع ٓوا ِالَيْ ِه ِم ْن قَ ْب ُل َو َج َع َل لهلِ ِ َا ْن ٰدا ًدا لِ ُي ِض َّل َع ْن
يلۚ قُ ْل تمَ َ َّت ْع ِب ُك رْ ِف َك قَ ۟لی اًلۖ ِا َّن َك ِم ْن َا حْص ٰا ِب ٱل ّٰن ِار 
َس ۟ب هِ ۟
هنگامی که انس��ان را زیانی رس��د ،پروردگار خود را میخواند و
بس��وی او باز می گردد؛ ّاما هنگامی که نعمتی از خود به او عطا
کن��د ،آنچه را به خاط��ر آن قب ً
ال خدا را می خواند از یاد میبرد و
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برای خداون��د همتایانی قرارمیدهد تا مردم را از راه او منحرف
سازد؛ بگو« :چند روزی از کفرت بهرهگیر که از دوزخیانی!»

ٰ رِ
ٰ
ٰ
َا َّم ْن ُه َو ٰقانِ ٌت ٰء ٰ ٓ
خ َة َو َي ْر ُجوا
انا َء ٱلَّيْ ِل سا ِج ًدا َو ٓقائمًِا حَْي َذ ُر اْٱل َ
ٱلي َن اٰليَ ْعل َُمو َن ِا مَّن ٰا
ٱل َني يَ ْعل َُمو َن َو ذَّ ۟
َر مْ َحةَ َر ِّب ۟ه قُ ْل َه ْل يَ ْس َت ِوى ذَّ ۟
يَ َت َذ َكّ ُر ُاولُوا اْٱلَل ْٰبا ِب 
(آیا چنین کس��ی با ارزش اس��ت) یا کسی که در ساعات شب به
عبادت مش��غول است و در حال س��جده و قیام ،از عذاب آخرت
میترس��د و به رحم��ت پ��روردگارش امیدوار اس��ت؟! بگو« :آیا
کس��انی که میدانند با کس��انی ک��ه نمیدانند یکس��انند؟! تنها
خردمندان متذ ّکر میشوند!»

ِ
ٱل َني ٰء َام ُنوا ٱ َّتقُوا َر َّبك ُْۚم لِ ذَّ ۟لي َن َا ْح َس ُنوا ى۟ف ٰه ِذ ِه
قُ ْل ٰيا ِع ٰباد ذَّ ۟
ِ ِ ۚ
ۚ
ِ
ٱلص ِابرو َن َاجه ِب َغيِ
ٰ
ٰ
ُ ٰ
مَ
ىَ
ٱدلنْيا َح َس َن ٌة َو َا ْر ُض ٱهلل واس َع ٌة ا ّنا يُ َو ّف ّٰ ُ رْ َ مُْ رْ
ّ
ِح ٰسا ٍب 
بگ��و« :ای بن��دگان م��ن ک��ه ایم��ان آوردهای��د! از (مخالف��ت)
پروردگارت��ان بپرهیزی��د! ب��رای کس��انی که در ای��ن دنیا نیکی
کردهاند پاداش نیکی اس��ت .و زمین خدا وسیع است( ،اگر تحت
فش��ار سران کفر بودید مهاجرت کنید) که صابران اجر و پاداش
خود را بیحساب دریافت میدارند».

ِ
ٱهلل م ِخُْل ًصا ل َُه ۟ ّٱدل َني 
قُ ْل ا ۟ ىّ ٓن ُا رِْمتُ َا ْن َا ْع ُب َد َ

بگو« :من مأمورم که خدا را پرس��تش کن��م در حالی که دینم را
برای او خالص کرده باشم،
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َو ُا رِْمتُ اِلَ ْن َاكُو َن َا َّو َل مْ ُٱل ْس ِل ۟م َني 
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و مأمورم که نخستین مسلمان باشم».

قُ ْل ِا ۟ ىّ ٓن َا ٰخافُ ِا ْن َع َصيْ ُت َربىّ ۟ َع ٰذا َب يَ ْو ٍم َع ۟ظميٍ 

بگو« :م��ن اگر نافرمانی پ��روردگارم کنم ،از ع��ذاب روز بزرگ
(قیامت) میترسم».

ٱهلل َا ْع ُب ُد م ِخُْل ًصا ل َُهۇ ۟د ى۟ين 
قُ ِل َ

بگ��و« :من تنها خدا را میپرس��تم در حالی ک��ه دینم را برای او
خالص میکنم.

فَٱ ْعب ُدوا ٰما ِش ْئت ِمن دونِ ۟ه قُل ِا َّن خْٱل ٰا رِسين ذَّ ۟ رِ
س ٓوا َا ْن ُف َس ُه ْم
ْ
مُْ ْ ُ
۟ َ
ُ
ٱل َني َخ ُ
َو َا ْه ۟ل ِهي ْم يَ ْو َم ٱل ِْق ٰي َم ِة َا اٰل ٰذلِ َك ُه َو خْٱلُ رْسٰا ُن مْ ُٱل ۟ب ُني 
ش��ما هر چ��ه را جز او میخواهید بپرس��تید ».بگ��و« :زیانکاران
واقعی آنانند که س��رمایه وجود خویش و بستگانش��ان را در روز
قیامت از دست دادهاند .آگاه باشید زیان آشکار همین است».

ۚ
ِ ِ هِ ِ ُ ۚ ٰ
ِ
ِ
ِ
ي
ك
ل
ذ
ل
ل
ظ
م
ت
ت
ن
م
و
ار
ن
ٱل
ن
م
ل
ٱهلل ِب ۟ه
فُ
و
َ
هَلُ ْم ِم ْن ف َْوقِ ِه ْم ُظ َل ٌ َ ّٰ َ ْ حَْ ْ ٌ َ خُ َّ
ُ
ِع ٰبا َد ُۚهۇ ٰيا ِع ٰبا ِد فَٱ َّتق ُِون 

ب��رای آنان از باالی سرش��ان س��ایبان هایی از آت��ش ،و در زیر
پایش��ان نیز سایبان هایی از (آتش) اس��ت؛ این چیزی است که
خداون��د ب��ا آن بندگان��ش را میترس��اند .ای بن��دگان م��ن! از
(نافرمانی) من بپرهیزید.

وها و َا ٰناب ٓوا ِا ىَل ِ
ٰ
ٱهلل هَلُ ُم
ٱل َني ٱ ْج َت َن ُبوا ٱل ّٰطاغ َ
َو ذَّ ۟
ُوت َا ْن يَ ْع ُب ُد َ ُ
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و کس��انی که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به سوی خداوند
بازگشتند ،بشارت از آن آنهاست؛ پس بندگان مرا بشارت ده.

ِ
ۚ ِ
ٱلين َه ٰ
دى ُه ُم
َٱ ذَّ ۟ل َني يَ ْس َتم ُعو َن ٱلْق َْو َل ف ََي َّت ِب ُعو َن َا ْح َس َن ُهۈ ُاول ٰ ٓئ َك ذَّ ۟ َ
ۖ
ٱهلل َو ُاول ٰ ِٓئ َك مُْه ُاولُوا اْٱلَل ْٰبا ِب 
ُ
همان کسانی که سخنان را میشنوند و از نیکوترین آنها پیروی
میکنند؛ آنان کس��انی هس��تند که خدا هدایتش��ان کرده ،و آنها
خردمندانند.

َا مَف َ ْن َح َّق َع َليْ ِه لَك ِ َمةُ ٱلْ َع ٰذا ِب َا َفاَ ْن َت ُت ْن ِق ُذ َم ْن ىِف ٱل ّٰن ِار 

آیا تو میتوانی کس��ی را که فرمان عذاب درباره او قطعی ش��ده
رهایی بخش��ی؟! آیا تو میتوانی کسی را که در درون آتش است
برگیری و نجات دهی؟!

ِ
ِ
ٱلني ٱ َّتقَوا ر هَبم هَلم رُ ِ ِ ٰ
جَْرى
غفٌ َم ْبن َّي ٌة ت ۟
غفٌ م ْن ف َْوقها رُ َ
ٰلك ِن ذَّ ۟ َ ْ َ ّ ُ ْ ُ ْ َ
ِمن حَْت هِتا اْٱل هَْن ٰا ۖر وع َد ِ
ٱهللۖ اٰل يخُْ ِ
ٱل ٰ
يعا َد 
ف
ل
ٱهلل مْ ۟
َُْ
ْ َ
ُ ُ

ولی آنه��ا که تقوای الهی پیش��ه کردند ،غرفههایی در بهش��ت
دارن��د که بر ف��راز آنها غرفههای دیگری بنا ش��ده و از زیر آنها
نهرها جاری است .این وعده الهی است ،و خداوند در وعده خود
تخلّف نمیکند.

َما ِء ٰ ٓما ًء َف َس َل َك ُهۇ يَ ٰنا ۟بي َع ىِف اْٱل َْر ِ
ٱهلل َان َْز َل ِم َن ٱل ّس ٰ ٓ
ض
َا مَْل تَ َر َا َّن َ
يج ف رََت ٰى ُه ُم ْص رَ ًّفا مُ َّث جَْي َع هُ ُلۇ
مُ َّث خُْي ِر ُج ِب ۟ه َز ْر ًعا خُْم َت ِلفًا َال ْٰوا ُن ُهۇ مُ َّث هَ ۟ي ُ
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ُح ٰطا ًماۚ ِا َّن ى۟ف ٰذلِ َك ذَ ِل ْك ٰری اِل ىُِول اْٱلَل ْٰبا ِب 
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آی��ا ندیدی که خداوند از آس��مان آبی فرس��تاد و آن را بصورت
چش��مههایی در زمین وارد نمود ،س��پس ب��ا آن زراعتی را خارج
میس��ازد که رنگهای مختلف دارد؛ بعد آن گیاه خشک میشود
بگون��های ک��ه آن را زرد و بیروح میبینی؛ س��پس آن را در هم
میش��کند و خ��رد میکند؟! در ای��ن مثال تذ ّکری اس��ت برای
خردمندان (از ناپایداری دنیا).

ٱهلل َص ْد َر ُهۇ لِ اْ ِل ْس اٰلمِ َف ُهو َع ٰیل ُن ٍ
ور ِم ْن َر ِّب ۟ ۚه ف ََو ْي ٌل لِل ْٰقا ِس َي ِة
ش َح ُ
َ
َا مَف َ ْن رَ َ
قُلُوبم ِمن ِذ ْك ِر ِ
ٱهللۚ ُاول ٰ ِٓئ َك ى۟ف َض اٰل ٍل ُم ۟ب ٍني 
هُ ُ ْ ْ

آیا کس��ی که خدا سینهاش را برای اسالم گشاده است و بر فراز
مرکبی از نور الهی قرار گرفته (همچون کوردالن گمراه است؟!)
وای بر آنان که قلب هایی سخت در برابر ذکر خدا دارند! آنها در
گمراهی آشکاری هستند.

َٱهلل ن ََّز َل َاحسن حْٱل ۟د ِ
يث ِك ٰتا ًبا ُم َت ٰشا هًِبا َم ٰثا ىِ َن َت ْق َش ِع ُّر ِم ْن ُه لُجُو ُد
َْ َ َ
ُ
ِ ٰ ِ ْ ِ ِۚ ٰ
ۚ
ٱهلل ذلِ َك
ُوبُ ْم ایل ذكر
ذَّ ۟
ٱل َني يخَْ َش ْو َن َر هَّبُ ْم مُ َّث َت ۟ل ُ
ني لُجُو ُد مُْ
ه َو قُل هُ
ِ
شا ۚء و من ي ْض ِ
ٰ
ِ
ٱهلل مَف ٰا ل َُهۇ ِم ْن ٰها ٍد 
ل
ل
ُ
ُه َدى ٱهلل هَْي ۟دى ِب ۟ه َم ْن يَ ٓ ُ َ َ ْ ُ
خداوند بهترین س��خن را نازل کرده ،کتابی که آیاتش (در لطف
مکرر
و زیبای��ی و عم��ق و محتوا) همانند یکدیگر اس��ت؛ آیاتی ّ
دارد (با تکراری ش��وقانگیز) که از ش��نیدن آیاتش لرزه بر اندام
کس��انی که از پروردگارش��ان میترس��ند میافتد؛ سپس برون و
متوجه ذکر خدا میشود؛ این هدایت الهی است
درونش��ان نرم و ّ
ک��ه هر ک��س را بخواهد با آن راهنمایی میکن��د؛ و هر کس را
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خداوند گمراه سازد ،راهنمایی برای او نخواهد بود.

َا مَفن ي َّتقى ِبوج ِه ۟ه سوء ٱلْع ٰذا ِب يوم ٱل ِْق ٰيم ِ ۚة و ۟قيل لِل ّٰظ مِ
ني
ال
۟
َْ َ َ َ َ
َْ َ ۟ َ ْ َُٓ َ
َ
ُذوقُوا ٰما كُ ْنتمُْ َت ْك ِس ُبو َن 
آیا کس��ی ک��ه با صورت خود ع��ذاب دردناک (اله��ی) را در روز
قیامت دور میس��ازد (همانند کسی است که هرگز آتش دوزخ به
او نمیرس��د)؟! و به ظالمان گفته می ش��ود« :بچشید آنچه را به
دست میآوردید (و انجام میدادید)!»

كَ َّذ َب ذَّ ۟ٱل َني ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم َفا َٰتى ُه ُم ٱلْ َع ٰذا ُب ِم ْن َحيْ ثُ اٰل يَ ْش ُع ُرو َن 

کس��انی که قبل از آنها بودند نی��ز (آیات ما را) تکذیب نمودند ،و
عذاب (الهی) از جایی که فکر نمیکردند به سراغشان آمد.

ۚ
ٰۖ
نْيا و لَع ٰذاب اْ ٰ
ٱل رِ
َفا َٰذاقَهم ٱهلل خْ ِ
خ ِة َا ْك رَ ُب ل َْو
ٱل ْز َى ىِف حْٱلَ ٰي ِوة ُّ
ٱدل َ َ ُ
َ
ُ ُ ُ
ٰ
كا ُنوا يَ ْعل َُمو َن 
پ��س خداون��د خواری را در زندگ��ی این دنیا به آنها چش��انید ،و
عذاب آخرت شدیدتر است اگر میدانستند.

ض ْب ٰنا لِل ّٰن ِ
ك ِ ّل َم َث ٍل ل َ َع َّل ُه ْم
اس ى۟ف ٰه َذا ٱل رُْْقٰا ِن ِم ْن ُ
َو لَق َْد رَ َ
يَ َت َذ َكّ ُرو َن 

م��ا برای مردم در این قرآن از هر نوع م َثلی زدیم ،ش��اید متذ ّکر
شوند.

رُْقٰا ًنا رَ َع ِب ًّيا غ رْ ََي ۟ذى ِع َو ٍج لَ َع َّل ُه ْم يَ َّتقُو َن 

قرآنی اس��ت فصیح و خالی از هر گونه کجی و نادرس��تی ،شاید
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آنان پرهیزگاری پیشه کنند.

ِ
ش ٰاكٓ ُء ُم َت ٰشا ِك ُسو َن َو َر ُج اًل َسل ًَما لِ َر ُج ٍل
ض َب ُ
رَ َ
ٱهلل َم َث اًل َر ُج اًل ۟فيه رُ َ
َه ْل يَ ْس َت ِو ٰيا ِن َم َث اًلۚ ُحْمَدْ
ٱل لهلِ ِ ۚ َب ْل َا ْك رَ ُث مُْه اٰل يَ ْعل َُمو َن 

خداوند مثالی زده است :مردی را که مملوک شریکانی است که
درباره او پیوس��ته با هم به مش��اجره مش��غولند ،و مردی که تنها
تس��لیم یک نفر اس��ت؛ آیا این دو یکس��انند؟! حمد ،مخصوص
خداست ،ولی بیشتر آنان نمیدانند.

ِا َّن َك َم ِّي ٌت َو ِا هَّنُ ْم َم ِّي ُتو َن 

تو میمیری و آنها نیز خواهند مرد.

مُ َّث ِا َّن مُْك يَ ْو َم ٱل ِْق ٰي َم ِة ِع ْن َد َر ِّب مُْك خَْت َت ِص ُمو َن 

سپس شما روز قیامت نزد پروردگارتان مخاصمه میکنید.

ِ َ ِ ِ ِِ ٰ ۚ
مِ
ٱلص ْدق ا ْذ ٓ
جا َء ُهۈ َال َْي َس ى۟ف
مَف َ ْن َا ْظل َُم مَّ ْن كَ َذ َب َعلىَ ٱهلل َو كَ ّذ َب ب ّ
َج َه مَّنَ َم ْث ًوى لِ ْل ٰكا رِ ۟في َن 

پس چه کس��ی س��تمکارتر اس��ت از آن کس��ی که بر خدا دروغ
ببندد و س��خن راس��ت را هنگامی که به س��راغ او آمده تکذیب
کند؟! آیا در جه ّنم جایگاهی برای کافران نیست؟!

ٱلى ٰ ٓ
ٱلص ْد ِق َو َص َّد َق ِب ۟ ٓه ُاول ٰ ِٓئ َك مُ ُه مْ ُٱل َّتقُو َن 
َو ذَّ ۟
جا َء ِب ِّ

ّاما کس��ی که سخن راست بیاورد و کسی که آن را تصدیق کند،
آنان پرهیزگارانند!

هَلُ ْم ٰما يَ ٰ ٓشا ُؤ َن ِع ْن َد َر هِّ ِب ْۚم ٰذلِ َك زَجٰ ٓا ُء ٱلمْحُْ ِس ۟ن َني 
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آنچه بخواهند نزد پروردگارش��ان برای آنان موجود است؛ و این
است جزای نیکوکاران.

لِي َك رِ ّف ٱهلل ع هْ ُنم َاسو َا ذَّ ۟ ِ
ٱلى
ه ِباَ ْح َس ِن ذَّ ۟
ج مُْ
ٱلى مَعلُوا َو جَْي ِز هَ ُي ْم َا رْ َ
ُ َ َُ ْ َْ
ٰاك ُنوا يَ ْع َملُو َن 

تا خداوند بدترین اعمالی را که انجام دادهاند (در س��ایه ایمان و
صداق��ت آنه��ا) بیامرزد ،و آنه��ا را به بهتری��ن اعمالی که انجام
میدادند پاداش دهد.

ۖ
ٱل َني ِم ْن ُدونِ ۟ ۚه َو َم ْن يُ ْض ِل ِل
ٱهلل ِب ٰكا ٍف َع ْب َد ُهۇ َو خُ َي ِّوفُو َن َك ِب ذَ ّ۟
َال َْي َس ُ
ٱهلل مَف ٰا ل َُهۇ ِم ْن ٰها ٍد 
ُ
آیا خداوند ب��رای (نجات و دفاع از) بندهاش کافی نیس��ت؟! ّاما
آنها تو را از غیر او میترس��انند .و هر کس را خداوند گمراه کند،
هیچ هدایتکنندهای ندارد.

و م ْن ي ِد ٰ ِ ِ
ٱهلل ِب َع ۟زي ٍز ِذى ٱ ْن ِت ٰقا ٍم 
ٱهلل مَفا ل َُهۇ م ْن ُمض ٍ ّل َال َْي َس ُ
َ َ هَْ ُ

و ه��ر ک��س را خدا هدایت کن��د ،هیچ گمراهکنن��دهای نخواهد
داشت آیا خداوند توانا و دارای مجازات نیست؟!

ۚ
ٰ ِ
ٱهلل قُ ْل
َو ل نِْ
َئ َساَل هَ ُْت ْم َم ْن َخل ََق ٱل ّس َٰموات َو اْٱل َْر َض ل ََيقُول ُ َّن ُ
َا رَفءيت ٰما َت ْد ُعو َن ِمن د ِ ِ ِ ٰ
ٱهلل ِب رُ ّ ٍ
ض َه ْل ُه َّن ٰاك ِش ٰفاتُ
ُْ
ون ٱهلل ا ْن َارا َد ىِ َن ُ
َ َ ْ مُْ
ىِ ۖ
ِ ۚ
ٍ
ِ ٰ
رُ ِ ٰ
ٱهلل َع َليْ ِه
ض ۟ ٓه َا ْو َارا َد ى۟ن ِب َر مْ َحة َه ْل ُه َّن ممُْسكاتُ َر مْ َحت ۟ه قُ ْل َح ْس َب ُ
ّ
يَ َت َو لَّ ُك مْ ُٱل َت َو ّ لِكُو َن 
و اگر از آنها بپرس��ی« :چه کس��ی آس��مانها و زمین را آفریده؟»
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حتم�� ًا میگویند« :خدا!» بگو« :آیا هی��چ درباره معبودانی که غیر
از خدا میخوانید اندیش��ه میکنید که اگ��ر خدا زیانی برای من
بخواه��د ،آیا آنها میتوانند گزند او را برطرف س��ازند؟! و یا اگر
رحمت��ی برای م��ن بخواهد ،آیا آنها میتوانن��د جلو رحمت او را
بگیرند؟!» بگو« :خدا مرا کافی اس��ت؛ و همه متو ّکالن تنها بر او
تو ّکل میکنند!»

ٰ ِ ِ ِٰ ۖ
ٰ
ٱعلُوا َع ٰیل َمكا َنت مُْك ا ۟ ىّن عام ٌل َف َس ْوفَ َت ْعل َُمو َن 
قُ ْل يا قَ ْومِ مْ َ

بگو« :ای قوم من! ش��ما هر چه در ت��وان دارید انجام دهید ،من
نیز به وظیفه خود عمل میکنم؛ ّاما بزودی خواهید دانست،

َم ْن يَ ْٔا ۟ت ِيه َع ٰذا ٌب يخُْ ۟ز ِيه َو حَ ِي ُّل َع َليْ ِه َع ٰذا ٌب ُم ۟قميٌ 

چه کس��ی ع��ذاب خوارکنندهای (در دنیا) به س��راغش میآید ،و
(سپس) عذابی جاویدان (در آخرت) بر او وارد میگردد!»

ٱلَ ّ ِ ۖق مَف َ ِن ٱ ْه َت ٰ
ِا ّٰنآ َان َْزل ْٰنا َع َليْ َك ْٱل ِك ٰتا َب لِل ّٰن ِ
اس ِب حْ
دی ف َِل َنف ِْس ۟ ۖه َو
َم ْن َض َّل ف َِا مَّن ٰا يَ ِض ُّل َعل هَْي ٰ ۖا َو ٰ ٓما َا ْن َت َعل هْ َِي ْم ِب َو ۟ك ٍ
يل 
ما این کتاب (آس��مانی) را برای مردم بحق ب��ر تو نازل کردیم؛
هر کس هدایت را پذیرد به نفع خود اوست؛ و هر کس گمراهی
را برگزین��د ،تنها به زیان خود گم��راه میگردد؛ و تو مأمور اجبار
آنها به هدایت نیستی.

ۖ
ني َم ْو هِت ٰا َو ٱلَّ ى۟ت مَْل تمَ ُ ْت ى۟ف َم ٰنا ِم ٰها ف َُي ْم ِس ُك
هلل يَ َت َو ىَّف اْٱلَ ْنف َُس ۟ح َ
َٱ ُ
ۚ
ٱلَّ ى۟ت َق ٰ
ٱل ْو َت َو ُي ْر ِس ُل اْٱل رُْخ ٰ ٓی ِا ٰ ٓیل َا َج ٍل ُم َس ًّمى ِا َّن ى۟ف
یض َعل هْ ََيا مْ َ
ٰذلِ َك اَ ٰل ٰيا ٍت لِق َْو ٍم يَ َت َف َّك ُرو َن 
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خداون��د ارواح را به هن��گام مرگ قبض میکند ،و ارواحی را که
نمردهاند نیز به هنگام خواب میگیرد؛ س��پس ارواح کس��انی که
فرمان مرگش��ان را صادر کرده نگه م��یدارد و ارواح دیگری را
معین؛ در این امر
(که باید زنده بمانند) بازمیگرداند تا س��رآمدی ّ
نشانههای روشنی است برای کسانی که اندیشه میکنند.

ۚ
ون ِ
ٱت ُذوا ِم ْن ُد ِ
ٱهلل ُشف ٰ َٓعا َء قُ ْل َا َول َْو ٰاك ُنوا اٰل يمَْ ِل ُكو َن ش َْي ًئا َو اٰل
َامِ خَّ َ
يَ ْع ِقلُو َن 

آیا آنان غیر از خدا شفیعانی گرفتهاند؟! به آنان بگو« :آیا (از آنها
شفاعت میطلبید) هر چند مالک چیزی نباشند و درک و شعوری
برای آنها نباشد؟!»

ٰ ٰ ِ اْ ِ ۖ
ۖ
قُ ْل لهلِ ِ ٱل َّش ٰفا َعةُ مَج۟ي ًعا ل َُهۇ ُم ْل ُك ٱل ّسَموات َو ٱل َْر
ض مُ َّث ِالَيْ ِه
تُ ْر َج ُعو َن 
حاکمیت آسمان ها و
بگو« :تمام شفاعت از آن خداس��ت( ،زیرا)
ّ
زمی��ن از آن اوس��ت و س��پس هم��ه ش��ما را ب��ه س��وی او
بازمیگردانند».

ذَ اٰ ِ ِ ٰ رِ ۖ
ِٰ ِ
خ ِة َو ِا ٰذا
ُوب ّ ۟
ٱهلل َو ْح َد ُه مْٱشَاَ َّز ْت قُل ُ
ٱل َني ليُ ْؤم ُنو َن ب اْٱل َ
َو اذا ُذك َر ُ
ُذ ِك َر ذَّ ۟ٱل َني ِم ْن ُدونِ ۟ ٓه ِا ٰذا مُْه يَ ْس َت ْب رِ ُشو َن 

هنگامی که خداوند به یگانگی یاد میش��ود ،دلهای کس��انی که
به آخرت ایمان ندارند مش��مئ ّز (و متنفّ��ر) میگردد؛ ّاما هنگامی
که از معبودهای دیگر یاد میشود ،آنان خوشحال میشوند.

قُ ِل ٱل ّٰل ُه َّم ٰفا ِط َر ٱل ّس َٰم ٰوا ِت َو اْٱل َْر ِ
ض ٰعا مِ َل ٱلْ َغيْ ِب َو ٱل َّش ٰها َد ِة َا ْن َت
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حَْت مُك ب نْي ِع ٰبا ِد َك ۟ف ٰ
يما ٰاك ُنوا ۟ف ِيه خَْي َت ِلفُو َن 
َُ َ

بگو« :خداوندا! ای آفریننده آس��مان ها و زمین ،و آگاه از اس��رار
نهان و آش��کار ،تو در می��ان بندگانت در آنچه اختالف داش��تند
داوری خواهی کرد».

َول َْو َا َّن لِ ذَّ ۟ل َني َظل َُموا ٰما ىِف اْٱل َْر ِ
ض مَج۟ي ًعا َو ِم ْث هَ ُلۇ َم َع ُهۇ ٱَل ْف َت َد ْوا ِب ۟ه
ِمن سو ِء ٱلْع ٰذا ِب يوم ٱل ِْق ٰيم ِ ۚة وب ٰدا هَلم ِمن ِ
ٱهلل ٰما مَْل يَ ُكو ُنوا
َْ َ َ َ َ ُ ْ َ
ْ ُٓ َ
حَْي َت ِس ُبو َن 
اگر س��تمکاران تمام آنچه را روی زمین اس��ت مالک باش��ند و
همانن��د آن بر آن افزوده ش��ود ،حاضرند همه را ف��دا کنند تا از
عذاب ش��دید روز قیامت رهایی یابند؛ و از س��وی خدا برای آنها
اموری ظاهر میشود که هرگز گمان نمیکردند.

َو َب ٰدا هَلُ ْم َس ِّي ٰئاتُ ٰما كَ َس ُبوا َو ٰحا َق هِ ِب ْم ٰما ٰاك ُنوا ِب ۟ه يَ ْس هَْت ِز ُؤ َن 

(در آن روز) اعم��ال بدی را که انجام دادهاند برای آنها آش��کار
میشود ،و آنچه را استهزا میکردند بر آنها واقع میگردد.

ِ ٰ
ِٰ
ض َد ٰعا ٰنا مُ َّث ِا ٰذا َخ َّول ْٰنا ُه نِ ْع َمةً ِم ّٰنا ٰقا َل ِا مَّن ٰ ٓا
فَاذا َم َّس اْٱلنْسا َن رُ ٌّ
ُا ۟وتي ُت ُهۇ َع ٰیل ِعل ٍ ْۚم َب ْل ىِ َه ِف ْت َن ٌة َو ٰل ِك َّن َا ْك رَ َث مُْه اٰل يَ ْعل َُمو َن 

هنگامی که انس��ان را زیانی رس��د ،ما را (برای ّ
حل مش��کلش)
میخواند؛ س��پس هنگامی که از جانب خ��ود به او نعمتی دهیم،
میگوید« :این نعمت را بخاط��ر کاردانی خودم به من دادهاند»؛
ولی این وسیله آزمایش (آنها) استّ ،اما بیشترشان نمیدانند.

ٱل َني ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم مَف ٰ ٓا َا ٰ
غْین َع هْ ُن ْم ٰما ٰاك ُنوا يَ ْك ِس ُبو َن 
قَ ْد ٰقا هَلَا ذَّ ۟
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این س��خن را کس��انی که قبل از آنها بودند نیز گفتند ،ولی آنچه
را به دست میآوردند برای آنها سودی نداشت.

َفا َٰصابم س ِي ٰئاتُ ٰماكَسبواۚ و ذَّٱلني َظلَموا ِمن ٰهٓؤ اٰل ِ
يب ْم
ص
ي
س
ٓء
۟
َ ُ َ ۟ َ ُ ْ ُ َ ُ هُ ُ
هَ ُ ْ َ ّ
َس ِّي ٰئاتُ ٰما كَ َس ُبوا َو ٰما مُْه مِب ُ ْع زِ ۟جي َن 

س��پس بدی ه��ای اعمالش��ان به آنها رس��ید؛ و ظالم��ان این گروه
[= اهل ّ
مکه] نیز بزودی گرفتار بدی های اعمالی که انجام دادهاند
خواهند شد ،و هرگز نمیتوانند از چنگال عذاب الهی بگریزند.

ۚ
ٰ
ٱهلل يَ ْب ُسطُ ِّ
ٱلر ْز َق مِ َل ْن يَ ٰ ٓ
شا ُء َويَق ِْد ُر ِا َّن ى۟ف ذلِ َك
َا َو مَْل يَ ْعل َُم ٓوا َا َّن َ
اَ ٰل ٰيا ٍت لِق َْو ٍم يُ ْؤ ِم ُنو َن 

آیا آنها ندانس��تند ک��ه خداوند روزی را برای ه��ر کس بخواهد
گس��ترده یا تنگ میس��ازد؟! در این ،آیات و نش��انههایی است
برای گروهی که ایمان میآورند.

ِ ِۚ
ِ
ٱهلل ِا َّن
سفُوا َع ٰ ٓیل َا ْنف ُِس ِه ْم اٰل َت ْق َن ُطوا ِم ْن َر مْ َحة
قُ ْل ٰيا ِع ٰباد َى ذَّ ۟
ٱل َني َا رْ َ
رِ
وب مَج۟ي ًعاۚ ِا َّن ُهۇ ُه َو ٱلْ َغف ُُور َّٱلر ۟ح ُمي 
ٱهلل يَ ْغ ُف ٱ ُّذل ُن َ
َ
بگ��و« :ای بن��دگان من که بر خود اس��راف و س��تم کردهاید! از
رحمت خداوند نومید نش��وید که خدا هم��ه گناهان را میآمرزد،
زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.

ِ
ِ
ْٔ ِ
ِ
ك ٱلْ َع ٰذا ُب مُ َّث
ك َو َا ْسل ُموا ل َُهۇ م ْن قَ ْب ِل َا ْن يَات َي مُ ُ
َو َا ۟ني ُب ٓوا ا ٰیل َر ِّب مُْ
اٰل ُت ْن رَ ُصو َن 

و ب��ه درگاه پروردگارت��ان بازگردید و در برابر او تس��لیم ش��وید،
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پیش از آنکه عذاب به س��راغ شما آید ،سپس از سوی هیچ کس
یاری نشوید.

و ٱ َّت ِبع ٓوا َاحسن ٰ ٓما ُان ِْز َل ِال َ ِ
ك ِم ْن قَ ْب ِل َا ْن يَ ْٔا ِت َي ُمُ
ك
َ ُ َْ َ
يْ مُْ
ك م ْن َر ِّب مُْ
ٱلْ َع ٰذا ُب َب ْغ َتةً َو َا ْنتمُْ اٰل تَ ْش ُع ُرو َن 
و از بهترین دس��تورهائی که از س��وی پروردگارتان بر شما نازل
ش��ده پیروی کنید پیش از آنکه عذاب (الهی) ناگهان به س��راغ
شما آید در حالی که از آن خبر ندارید!»

َان َتقُو َل َنفْس ٰيا حس ٰیت ع ٰیل ٰما رَ َف ْط ُت ف جن ِب ِ
ٱهلل َو ِا ْن كُ ْن ُت
ْ
ّ ى۟ َ ْ
َ رْ َ َ
ٌ
رِ
ِ
اخي َن 
مَل َن ٱل ّٰس ۟
(این دس��تورها برای آن است که) مبادا کسی روز قیامت بگوید:
«افس��وس ب��ر م��ن از کوتاهی هایی که در اطاع��ت فرمان خدا
کردم و از مسخرهکنندگان (آیات او) بودم!»

ٱهلل َه ٰدى ى۟ن َل ُك ْن ُت ِم َن مْ ُٱل َّت ۟ق َني 
َا ْو َتقُو َل ل َْو َا َّن َ

ی��ا بگوی��د« :اگر خداون��د مرا هدای��ت میک��رد ،از پرهیزگاران
بودم».

ٰ
ن ۟ىل ك ََّر ًة َفاَكُو َن ِم َن
َا ْو َتقُو َل ۟ح َ
ني َت َرى ٱلْ َعذا َب ل َْو َا َّ
ٱلمْحُْ ِس ۟ن َني 
یا هنگامی که ع��ذاب را میبیند بگوید« :ای کاش بار دیگر (به
دنیا) بازمیگشتم و از نیکوکاران بودم!»

جاء ْت َك ٰء ٰ
ٰ
ايا ى۟ت َف َك َّذ ْب َت هِب ٰا َو ْٱس َت ْك رَْب َت َو كُ ْن َت ِم َن
َب ٰیل قَ ْد ٓ َ
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تکبر
آری ،آیات من به س��راغ تو آمدّ ،اما آن را تکذیب کردی و ّ
نمودی و از کافران بودی.

ۚ
ٱلني كَ َذبوا علىَ ِ
ِ ِ
ٱهلل ُو ُجو ُه ُه ْم ُم ْس َو َّد ٌة َال َْي َس
َو يَ ْو َم ٱلْق ٰي َمة َت َرى ذَّ ۟ َ ُ َ
ى۟ف َج َه مَّنَ َم ْث ًوى لِل ُْم َت َك ّ رِ ۟بي َن 

و روز قیام��ت کس��انی را که بر خ��دا دروغ بس��تند میبینی که
متکبران
صورتهایشان س��یاه است؛ آیا در جه ّنم جایگاهی برای ّ
نیست؟!

وين ِجى ٱهلل ذَّٱلين ٱ َّتقَوا مِب ٰفاز هِ ِتم اٰل ُسهم ٱلسُوء و اٰ
ه
ل
َ َُ ّ
ُ ۟ َ ْ َ َ ْ يمَ َ ّ ُ ُ ّ ٓ ُ َ مُْ
ون 
حَْي َز ُن َ

و خداوند کس��انی را که تقوا پیش��ه کردند با رس��تگاری رهایی
میبخش��د؛ هیچ بدی به آنان نمیرسد و هرگز غمگین نخواهند
شد.

َٱ ُهلل ٰخالِ ُق لُ ِ ّك ىَْش ٍ ۖء َو ُه َو َع ٰیل لُ ِ ّك ىَْش ٍء َو ۟كي ٌل 

خداوند آفریدگار همه چیز اس��ت و حافظ و ناظر بر همه اش��یاء
است.

ٱلني كَ رَفوا ِب ٰا ٰيا ِت ِ
ل َُهۇ م ٰقا ۟ل ُ ٰ ٰ ِ
ِ
ٱهلل ُاول ٰ ِٓئ َك
َ
يد ٱل ّسَموات َو اْٱل َْرض َو ذَّ ۟ َ ُ
مُ ُه خْٱل ٰا رِ ُسو َن 
کلیدهای آس��مانها و زمین از آن اوس��ت؛ و کسانی که به آیات
خداوند کافر شدند زیانکارانند.
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قُل َا َف َغي ِ
ٱهلل َت ْٔا رُ ُم ٓو ۟ ىّ ٓن َا ْع ُب ُد َا ّهُ َيا جْٱل ٰا ِهلُو َن 
ْ رْ َ

بگ��و« :آیا به من دس��تور میدهی��د که غیر خدا را بپرس��تم ای
جاهالن؟!»

ِ ذَ ِ ِ ۚ
و لَق َْد ُا ِ ِ
ش ْك َت ل ََي ْح َب َط َّن
َئ َا َرْ
ك
ل
وح َى الَيْ َك َو ا ىَل ّ ۟
ٱل َني م ْن قَ ْبل َ نِْ
َ
مَ َع ُل َك َو لَ َت ُكو َن َّن ِم َن خْٱل ٰا رِ ۟سي َن 
به تو و همه پیامبران پیش��ین وحی ش��ده که اگر مشرک شوی،
تمام اعمالت تباه میشود و از زیانکاران خواهی بود.

ٱهلل فَٱ ْع ُب ْد َوكُ ْن ِم َن ٱل ّٰش ِاك ۟ري َن 
َب ِل َ

بلکه تنها خداوند را عبادت کن و از شکرگزاران باش.

ٰ
ٱهلل َح َّق قَ ْد ِر ۟ه َو اْٱل َْر ُض مَج۟ي ًعا قَ ْب َض ُت ُهۇ يَ ْو َم ٱل ِْق ٰي َم ِة َو
َوما قَ َد ُروا َ
ٱل ّس َٰم ٰواتُ َم ْط ِویّٰ ٌات ِب َي ۟م ِين ۟ ۚه ُس ْب ٰحا َن ُهۇ َو َت ٰعا ٰیل مَّٰعا يُ رْ ِشكُو َن 
آنها خدا را آن گونه که شایس��ته اس��ت نش��ناختند ،در حالی که
تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوس��ت و آسمان ها پیچیده در
دس��ت او؛ خداوند من ّزه و برتر اس��ت از شریک هایی که برای او
میپندارند.

ٱلص ِ
ور ف ََص ِع َق َم ْن ىِف ٱل ّس َٰم ٰوا ِت َو َم ْن ىِف اْٱل َْر ِ
َو ُن ِف َخ ىِف ُّ
ض ِا اّٰل َم ْن
ٰ ۖ
ٓ
ٱهلل مُ َّث ُن ِف َخ ۟ف ِيه ُا رْخ ٰی ف َِا ٰذا مُْه قِ ٰيا ٌم يَ ْن ُظ ُرو َن 
شا َء ُ
و در «صور» دمیده میشود ،پس همه کسانی که در آسمان ها و
زمین اند میمیرند ،مگر کس��انی که خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر
در «صور» دمیده میش��ود ،ناگهان همگی ب��ه پا میخیزند و در
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انتظار (حساب و جزا) هستند.

و َا رْ ِ
ور ر هِب ٰا و و ِضع ْٱل ِك ٰتا ُب و ۟ َٔ
ي َو
شقَت اْٱل َْر ُض ِب ُن ِ َ ّ َ ُ َ
َ
جآى ِبٱل َّن ِب ن۟ ّ َ
َ َ
ٱل ُّش َه ٰ ٓدا ِء َوقُضىِ َ َبيْ هَ ُن ْم ِب حْٱلَ ّ ِق َو مُْه اٰليُ ْظل َُمو َن 

و زمی��ن (در آن روز) ب��ه ن��ور پروردگارش روش��ن میش��ود ،و
نامهه��ای اعمال را پیش مینهند و پیامبران و گواهان را حاضر
میس��ازند ،و می��ان آنها بحق داوری میش��ود و به آنان س��تم
نخواهد شد.

َو ُو ِّف َي ْت لُ ُّك َنف ٍْس ٰما مَ ِعل َْت َو ُه َو َا ْعل َُم مِب ٰا يَ ْف َعلُو َن 

و ب��ه هر ک��س آنچه انج��ام داده اس��ت بیکم و کاس��ت داده
میش��ود؛ و او نس��بت به آنچه انج��ام میدادن��د از همه آگاه تر
است.

ۖ
ِ
ت ِا ٰذا ٰ ٓ
جا ُؤ ٰها ف ُِت َح ْت َا ْب ٰوا هُب ٰا
ح
يق ذَّ ۟
َو ۟س َ
ٱل َني كَ رَ ُف ٓوا ا ٰیل َج َه مَّ َن ُز رًَما َ یّٰ ٓ
خ َن هُت ٰ ٓا َال ي ْٔا ِتك رسل ِم ْنك ي ْتلُو َن َع َل ك ٰء ٰ
ايا ِت
َو ٰقا َل هَلُ ْم زَ َ
يْ مُْ
مَْ َ مُْ ُ ُ ٌ مُْ َ
ۚ
ر ِبك و ين ِذرو َن ِ ٰ ِ
ك ٰه ٰذا ٰقال ُوا َب ٰیل َو ٰل ِك ْن َح َّق ْت لَك ِ َمةُ
َ ّ مُْ َ ُ ْ ُ مُْ
ك ل ٓقا َء يَ ْوم مُْ
ٱلْ َع ٰذا ِب َعلىَ ْٱل ٰكا رِ ۟في َن 

و کس��انی که کافر ش��دند گ��روه گروه به س��وی جه ّنم رانده
میشوند؛ وقتی به دوزخ میرسند ،درهای آن گشوده میشود
و نگهبان��ان دوزخ ب��ه آنها میگویند« :آیا رس��والنی از میان
ش��ما به س��ویتان نیامدند که آیات پروردگارتان را برای شما
بخوانن��د و از مالق��ات ای��ن روز ش��ما را ب��ر ح��ذر دارند؟!»
میگوین��د« :آری( ،پیامب��ران آمدن��د و آی��ات اله��ی را بر ما
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خواندن��د ،و م��ا مخالفت کردیم ).ولی فرم��ان عذاب الهی بر
کافران مسلّم شده است».

ٰۖ
ِٰ
ٰ
هيا ف َِب ْئ َس َم ْث َوى
ين ۟ف
۟قي َل ٱ ْد لُخُ ٓوا َا ْبوا َب َج َه مَّ َن خال ۟د َ
رِ
ين 
مْ ُ
ٱل َتك ّ َ۟ب َ
به آنان گفته میش��ود« :از درهای جه ّنم وارد شوید ،جاودانه در
متکبران!»
آن بمانید؛ چه بد جایگاهی است جایگاه ّ

ِ ۖ
ِ
ت ِا ٰذا ٰ ٓ
جا ُؤ ٰها َو ف ُِت َح ْت
ح
يق ذَّ ۟
َو ۟س َ
ٱل َني ٱ َّتق َْوا َر هَّبُ ْم ا ىَل جْ َ
ٱل َّنة ُز رًَما َ یّٰ ٓ
ٰ ٰ ٰ
خ َن هُت ٰا س اٰلم َع َل ك ِطبت فَٱد لُخُ ٰ
وها ٰخالِ ۟دي َن 
َا ْبوا هُبا َوقا َل هَلُ ْم زَ َ َ ٌ يْ مُْ ْ مُْ ْ
و کس��انی که تق��وای الهی پیش��ه کردند گروه گروه به س��وی
بهش��ت برده میش��وند؛ هنگامی ک��ه به آن میرس��ند درهای
بهش��ت گشوده میشود و نگهبانان به آنان میگویند« :سالم بر
ش��ما! گوارایتان باد این نعمتها! داخل بهش��ت شوید و جاودانه
بمانید!»

ٱلى َص َدقَ ٰنا َو ْع َد ُهۇ َو َا ْو َر َث َنا اْٱل َْر َض َن َت َب َّو ُا ِم َن
ٱل لهلِ ِ ذَّ ۟
َو ٰقال ُوا حْمَدْ ُ
ٱل َّن ِة َحيْ ثُ ن ٰ َٓشا ُۖء ف َِن ْع َم َا رْ ُج ٱل ْٰعا ِم ۟ل َني 
جْ َ
آنها میگویند« :حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به
وع��ده خویش درباره م��ا وفا کرد و زمین (بهش��ت) را میراث ما
ق��رار داد که ه��ر جا را بخواهی��م منزلگاه خود ق��رار دهیم؛ چه
نیکوست پاداش عمل کنندگان!»

ني ِم ْن َح ْو ِل ٱلْ َع ْر ِ
ٱل اٰل ِٓئ َكةَ ٰ ٓ
ش يُ َس ِّب ُحو َن حِ َب ْم ِد َر هِّ ِب ْۖم
َوتَ َرى مْ َ
حا ۟ ّف َ
َوقُضىِ َ َبيْ هَ ُن ْم ِب حْ
ٱل لهلِ ِ َر ِّب ٱل ْٰعا مَ ۟ل َني 
ٱلَ ّ ِق َو ۟قي َل حْمَدْ ُ

ترجمه قرآن (فارسی) پرینت اول جدید ۹۰/6/6

ترجمه فارسی قرآن کریم

65

(در آن روز) فرش��تگان را میبین��ی که بر گ��رد عرش خدا حلقه
زدهاند و با س��تایش پروردگارشان تس��بیح میگویند؛ و در میان
بندگان بحق داوری میش��ود؛ و (س��رانجام) گفته خواهد ش��د:
«حمد مخصوص خدا پروردگار جهانیان است».
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سو َر ُة ٱل َّن َب ِٕا
ُ

بِس ِم ِ
ٱهلل َ ٰ
ٱلر ۟حمي ِ
ْ
ٱلر مْح ِن َّ
ّ

به نام خداوند بخشنده بخشایش گر

مَ َّع يَ َت ٰ ٓسا َءلُو َن 

آنها از چه چیز از یکدیگر سؤال میکنند؟!

َع ِن ٱل َّن َب ِا ٱلْ َع ۟ظميِ 

پراهمیت (رستاخیز)!
از خبر بزرگ و
ّ

َٱ ذَّ ۟لى مُْه ۟ف ِيه خُْم َت ِلفُو َن 

همان خبری که پیوسته در آن اختالف دارند.

لَ اّٰك َس َي ْعل َُمو َن 

چنین نیست (که آنها فکر می کنند) ،و بزودی میفهمند!

مُ َّث لَ اّٰك َس َي ْعل َُمو َن 

باز هم چنین نیست (که آنها می پندارند) ،به زودی میفهمند (که
قیامت حق است).
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َا مَْل نجَْ َع ِل اْٱل َْر َض ِم ٰها ًدا 

آیا زمین را محل آرامش (شما) قرار ندادیم؟!

َو جْٱلِ ٰبا َل َا ْو ٰتا ًدا 

و کوهها را میخ های زمین؟!

َو َخ َلق ْٰناكمُْ َا ْز ٰوا ًجا 

و شما را به صورت زوج ها آفریدیم.

َو َج َعل ْٰنا َن ْو َم مُْك ُس ٰبا ًتا 

و خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم،

َو َج َع ْل َنا ٱلَّيْ َل لِ ٰبا ًسا 

و شب را پوششی (برای شما)،

َو َج َع ْل َنا هَّٱلن ٰا َر َم ٰعاشًا 

و روز را وسیلهای برای زندگی و معاش!

َو َب َن ْي ٰنا ف َْوقَ مُْك َس ْب ًعا ِش ٰدا ًدا 

و بر فراز شما هفت (آسمان) محکم بنا کردیم.

َو َج َعل ْٰنا رِسٰا ًجا َو ّٰها ًجا 

و چراغی روشن و حرارتبخش.

َو َان َْزل ْٰنا ِم َن مْ ُٱل ْع رِصٰا ِت ٰ ٓما ًء جَّٰثا ًجا 

و از ابرهای بارانزا آبی فراوان نازل کردیم،
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لِ ُن رْ ِخ َج ِب ۟ه َح ًّبا َو َن ٰبا ًتا 

تا بوسیله آن دانه و گیاه بسیار برویانیم،

َو َج ّٰن ٍات َال ْٰفافًا 

و باغهایی پردرخت.

ِا َّن يَ ْو َم ٱلْف َْص ِل ٰاك َن ۟م ٰيقا ًتا 

(آری) روز جدایی ،میعاد همگان است.

يَ ْو َم يُ ْنفَخُ ىِف ُّ
ٱلص ِور َف َت ْٔاتُو َن َاف ْٰوا ًجا 

روزی که در «صور» دمیده میش��ود و شما فوج فوج (به محشر)
میآیید.

َوف ُِت َح ِت ٱل ّس ٰ َٓما ُء ف َٰكا َن ْت َا ْب ٰوا ًبا 

و آسمان گشوده میشود و بصورت درهای متعددی درمیآید.

َو ُس ّ رِ َي ِت جْٱلِ ٰبا ُل ف َٰكا َن ْت رَسٰا ًبا 

و کوهها به حرکت درمیآید و بصورت سرابی میشود.

ِا َّن َج َه مَّ َن ٰاك َن ْت رِْم ٰصا ًدا 

مسلّم ًا (در آن روز) جه ّنم کمین گاهی است بزرگ،

لِل ّٰط ۟اغ َني َٔم ٰا ًبا 

و محل بازگشتی برای طغیان گران.

اٰل ِب ۟ث َني ۟ف ٰ ٓهيا َا ْح ٰقا ًبا 

مدتهای طوالنی در آن میمانند.
ّ
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اٰليَ ُذوقُو َن ۟ف ٰهيا َب ْر ًدا َو اٰل رَشٰا ًبا 

در آنجا نه چیز خنکی میچشند و نه نوشیدنی گوارایی،

ِ
۟يما َو َغ ّٰسا ًقا 
ا اّٰل مَح ً

جز آبی سوزان و مایعی از چرک و خون.

زَجٰ ٓا ًء ِو ٰفا ًقا 

این مجازاتی است موافق و مناسب (اعمالشان).

ِا هَّنُ ْم ٰاك ُنوا اٰل َي ْر ُجو َن ِح ٰسا ًبا 

چرا که آنها هیچ امیدی به حساب نداشتند،

َوكَ َّذ ُبوا ِب ٰا ٰيا ِت ٰنا ِك ّٰذا ًبا 

و آیات ما را به کلی تکذیب کردند.

َو لُ َّك ىَْش ٍء َا ْح َصيْ ٰنا ُه ِك ٰتا ًبا 

و ما همه چیز را شمارش و ثبت کردهایم.

ف َُذوقُوا َف َل ْن ن َ۟ز َيدكمُْ ِا اّٰل َع ٰذا ًبا 

پس بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمیافزاییم!

ِا َّن لِل ُْم َّت ۟ق َني َم ٰفا ًزا 

مسلّم ًا برای پرهیزگاران نجات و پیروزی بزرگی است:

َح ٰ ٓدا ِئ َق َو َا ْع ٰنا ًبا 

باغهایی سرسبز ،و انواع انگورها،
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َوكَ ٰوا ِع َب َا ْت ٰرا ًبا 

و حوریانی بسیار جوان و همسن و سال،

َوكاَ ْٔ ًسا ِد ٰها ًقا 

و جامهایی لبریز و پیاپی (از شراب طهور).

اٰليَ ْس َم ُعو َن ۟ف ٰهيا لَ ْغ ًوا َو اٰل ِك ّٰذا ًبا 

در آنجا نه سخن لغو و بیهودهای میشنوند و نه دروغی.

زَجٰ ٓا ًء ِم ْن َر ِّب َك َع ٰ ٓطا ًء ِح ٰسا ًبا 

این پاداشی است از سوی پروردگارت و عطیهای است کافی.

ۖ
ر ِ ّب ٱلس َٰم ٰوا ِت و اْٱلَر ِ ٰ
ٱلر مْ ٰح ِن لاٰيمَْ ِلكُو َن ِم ْن ُه
َ ّ
َ ْ
ض َوما َبيْ هَ ُن َما َّ
ِخ ٰطا ًبا 
همان پروردگار آس��مان ها و زمین و آنچه در میان آن دو اس��ت،
پروردگار رحمان! و (در آن روز) هیچ کس حق ندارد بی اجازه او
سخنی بگوید (یا شفاعتی کند).

ۖ
ٱل اٰل ِٓئ َكةُ َصفًّا اٰل يَ َت لَكَّ ُمو َن ِا اّٰل َم ْن َا ِذ َن ل َُه
ٱلرو ُح َو مْ َ
يَ ْو َم يَقُو ُم ُّ
َّٱلر مْ ٰح ُن َو ٰقا َل َص ٰوا ًبا 
روزی ک��ه «روح» و «مالئک��ه» در یک صف میایس��تند و هیچ
ی��ک ،جز به اذن خداوند رحمان ،س��خن نمیگویند ،و (آنگاه که
میگویند) درست میگویند.

ۖ
ِ
ٰذلِ
ٰ
ٰ
ِ
ٱلْي ْو ُم حْٱلَ ُّق مَف َ ْن ٓ
ك
ٱت َذ ا ٰیل َر ّب ۟ه َمـٔا ًبا 
َ
شا َء خَّ َ
َ
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آن روز حق اس��ت؛ هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش
برمیگزیند.

ِ
ٱل ْر ُء ٰما قَ َّد َم ْت يَ ٰدا ُه َويَقُو ُل
ا ّٰنآ َا ْن َذ ْر ٰناكمُْ َع ٰذا ًبا رَ ۟قي ًبا يَ ْو َم يَ ْن ُظ ُر مْ َ
ْٱل ٰكا رِ ُف ٰيالَيْ َت ى۟ن ُك ْن ُت ُت ٰرا ًبا 
و م��ا ش��ما را از عذاب نزدیکی بیم دادی��م! این عذاب در روزی
خواهد بود که انس��ان آنچه را از قبل با دس��تهای خود فرستاده
میبین��د ،و کافر میگوید« :ای کاش خاک بودم (و گرفتار عذاب
نمیشدم)!»
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