
  متن کامل سوره احقاف با ترجمه فارسی

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  به نام خداوند رحمتگر مهربان

  

  ﴾١حم﴿
  )١حاء ميم (

  

ِ اْلعَِزيِز اْلَحِكيِم ﴿ َّ   ﴾٢تَْنِزيُل اْلِكتَاِب ِمَن 
  )٢است. ( ميحک ريشکست ناپذ یتوانا یخدا یکتاب نازل شده از سو نيا

  

َما َخلَْقنَا السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَما بَْينَُهَما إِالَّ بِاْلَحِقّ َوأََجٍل 
ا أُْنِذُروا ُمْعِرُضوَن ﴿   ﴾٣ُمَسمى ۚ َوالَِّذيَن َكفَُروا َعمَّ

 نيمع یآن دوست، جز به حّق و تا سرآمد انيو آنچه را م نيما آسمان ها و زم
  )٣گردانند. ( یداده اند، رو مشانيو کافران از آنچه ب م،يديافرين

  

ِ أَُرونِي َماذَا َخلَقُوا ِمَن  َّ قُْل أََرأَْيتُْم َما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن 
ائْتُونِي بِِكتَاٍب ِمْن اْألَْرِض أَْم لَُهْم ِشْرٌك فِي السََّماَواِت ۖ 

ذَا أَْو أَثَاَرةٍ ِمْن ِعْلٍم إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن ﴿   ﴾٤قَْبِل َهٰ
خدا  یکه به جا ی] معبوداندي[و نشانم ده دي[به مشرکان] بگو: به من خبر ده

آسمان  نشيمگر آنان را در آفر اياند  دهيرا آفر نياز زم یزيچه چ ديپرست یم
 یبازمانده ا ايقرآن  نياز ا شيپ یکتاب دياست؟ اگر راستگو هست یها مشارکت

  )۴( د؛ياوريمن ب یراکند] ب قيشما را تصد ی[که ادعا یاز دانش استوار



ِ َمْن َال يَْستَِجيُب َلهُ  َّ ْن يَْدُعو ِمْن ُدوِن  َوَمْن أََضلُّ ِممَّ
  ﴾٥ْوِم اْلِقيَاَمِة َوُهْم َعْن ُدَعائِِهْم َغافِلُوَن ﴿إِلَٰى يَ 

خوانند که  یرا م یخدا معبودان یکه به جا یگمراه ترند از کسان یو چه کسان
  )۵خبرند؟ ( یدهند و آنان از خواندنشان ب یپاسخشان را نم امتيتا روز ق

  

َوإِذَا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا لَُهْم أَْعَداًء َوَكانُوا بِِعبَاَدتِِهْم َكافِِريَن 
﴿٦﴾  

] گرد آورند [معبودانشان] با آنان دشمن باشند امتيکه مردم را [در ق یامو هنگ
  )۶و پرستش آنان را انکار کنند، (

  

ا  َوإِذَا تُتْلَٰى َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَيِّنَاٍت قَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِلْلَحِقّ لَمَّ
ذَا ِسْحٌر ُمبِيٌن ﴿   ﴾٧َجاَءُهْم َهٰ

 شانيکه به سو یروشن ما را بر آنان بخوانند، کافران درباره حقّ  اتيو چون آ
  )٧آشکار است. ( يیجادو ني: انديگو یآمده م

  

 ِ َّ أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ ۖ قُْل إِِن اْفتََرْيتُهُ فََال تَْمِلُكوَن ِلي ِمَن 
َشْيئًا ۖ ُهَو أَْعلَُم بَِما تُِفيُضوَن فِيِه ۖ َكفَٰى بِِه َشِهيًدا بَْينِي 

ِحيُم ﴿َوبَْينَُكْم ۖ َوُهوَ    ﴾٨ اْلغَفُوُر الرَّ
قرآن را از نزد خود ساخته و به خدا نسبت داده است. بگو:  ني: انديگو یبلکه م

 یاگر آن را از نزد خود ساخته و به خدا نسبت داده باشم [و خدا بخواهد برا
از  یزيمن چ یبرا ديتوان یسخت گرفتار کند] شما نم یکار مرا به عذاب نيا

عنه زدن [و آن ط ديرو یم روکه در آن ف یخدا به باطل د،يعذاب خدا را دفع کن



من و  انياست که خدا م یبه قرآن و جادو خواندن آن است] داناتر است، و کاف
  )٨آمرزنده و مهربان است. ( اريشما گواه باشد، و او بس

  

ُسِل َوَما أَْدِري َما يُْفعَُل بِي َوالَ   قُْل َما ُكْنُت بِْدًعا ِمَن الرُّ
  ﴾٩بُِكْم ۖ إِْن أَتَّبُِع إِالَّ َما يُوَحٰى إِلَيَّ َوَما أَنَا إِالَّ نَِذيٌر ُمبِيٌن ﴿

[که گفتار و کردارم  ستمينوظهور ن یفرستادگان خدا فرستاده ا انيبگو: از م
شود] و  یم یمخالف گفتار و کردار آنان باشد، بلکه به من هم چون آنان وح

و آخرت] چه خواهد شد، من فقط از آنچه به من  ايدانم با من و شما [در دن ینم
  )٩. (ستمين ارآشک یدهنده ا ميکنم، و من جز ب یم یرويشده پ یوح

  

ِ َوَكفَْرتُْم بِِه َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َكاَن مِ  َّ ْن ِعْنِد 
َ َال يَْهِدي  َّ بَنِي إِْسَرائِيَل َعلَٰى ِمثِْلِه فَآَمَن َواْستَْكبَْرتُْم ۖ إِنَّ 

  ﴾١٠اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن ﴿
خدا باشد و شما به آن کفر  هيقرآن از ناح نيکه اگر ا ديبگو: به من خبر ده

و  یآن [که تورات واقع ريبه نظ لياسرائ یهم از بن یو شاهد ديباش دهيورز
 یکه تورات وح یکننده قرآن است] شهادت داده باشد [که همان طور قيتصد

مان آورده باشد يخداست و] پس [از شهادتش به قرآن] ا یخداست، قرآن هم وح
خدا  ديترد ی] بد؟يگمراه نبوده ا اي[آ ديباش دهيبه آن تکبّر ورز مانيو شما از ا

  )١٠کند. ( ینم تيگروه ستمکار را هدا

  

َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِللَِّذيَن آَمنُوا لَْو َكاَن َخْيًرا َما َسبَقُونَا 
ذَا إِْفٌك قَِديٌم ﴿   ﴾١١إِلَْيِه ۚ َوإِْذ لَْم يَْهتَُدوا بِِه فََسيَقُولُوَن َهٰ

ما] بود [آنان در  نييمحّمد] بهتر [از آ نييو کافران درباره مؤمنان گفتند: اگر [آ
گرفتند [بلکه خود ما زودتر از آنان به  ینم یشي] بر ما نسبت به آن پرفتنشيپذ



]. و چون [خودشان به خاطر کبر و عنادشان] به ميآورد یم مانيکتاب ا نيا
است.  یميدروغ قد کي نيخواهند گفت: ا یبه زود افتند،ين تيآن هدا لهيوس

)١١(  

  

ذَا ِكتَاٌب ُمَصِدٌّق  َوِمْن قَْبِلِه ِكتَاُب ُموَسٰى إَِماًما َوَرْحَمةً ۚ َوَهٰ
  ﴾١٢َربِيا ِليُْنِذَر الَِّذيَن َظلَُموا َوبُْشَرٰى ِلْلُمْحِسنِيَن ﴿ِلَسانًا عَ 

و  شوايپ یاز آن کتاب موس شيکه پ یاست] در حال یميدروغ قد کي[چگونه 
کننده  قيقرآن تصد نياسالم خبر داده]، و ا امبريرحمت بود [و از نزول آن بر پ

 ميمکاران را ب] ست تا ستايو گو حي[فص یکه به زبان عرب ی[آن] است در حال
  )١٢باشد. ( یبشارت کوکارانين یدهد، و برا

  

ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا فََال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال  َّ إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربُّنَا 
  ﴾١٣ُهْم يَْحَزنُوَن ﴿

 نيعمل بر ا دانيکه گفتند: پروردگار ما هللا است، سپس [در م یکسان ديترد یب
شوند.  یم نيبر آنان است و نه اندوهگ یمينه ب دند،ي] استقامت ورزقتيحق
)١٣(  

  

ئَِك أَْصَحابُ  اْلَجنَِّة َخاِلِديَن فِيَها َجَزاًء بَِما َكانُوا  أُولَٰ
  ﴾١٤يَْعَملُوَن ﴿

دادند،  یکه همواره انجام م یا ستهياهل بهشت اند که به پاداش اعمال شا نانيا
  )١۴…. (در آن جاودانه اند. 

  



هُ ُكْرًها  ْنَساَن بَِواِلَدْيِه إِْحَسانًا ۖ َحَملَتْهُ أُمُّ ْينَا اْإلِ َوَوصَّ
 َوَوَضعَتْهُ ُكْرًها ۖ َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثََالثُوَن َشْهًرا ۚ َحتَّٰى إِذَا
بَلََغ أَُشدَّهُ َوبَلََغ أَْربَِعيَن َسنَةً قَاَل َرِبّ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر 

نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَٰى َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا 
يَّتِي ۖ إِنِّي تُْبُت إِلَْيَك َوإِنِّي ِمَن  تَْرَضاهُ َوأَْصِلـْح ِلي فِي ذُِرّ

  ﴾١٥ِميَن ﴿اْلُمْسلِ 
. مادرش او را با ميسفارش کرد یکيباره پدر و مادرش به نو انسان را در

. و دوران دييتحمل رنج و زحمت باردار شد و با رنج و زحمت او را زا
 یرومنديکه به رشد و ن یماه است، تا زمان یس ريو باز گرفتنش از ش یباردار

نعمتت را که  تا: پروردگارا! به من الهام کن ديبرسد، گو یخود و به چهل سالگ
که آن را  یا ستهيسپاس گزارم، و کار شا یبر من و پدر و مادرم عطا کرده ا

گردان که  ستهيمن صالح و شا یو نسل مرا برا هيانجام دهم و ذر یپسند یم
شدگان [به فرمان ها و احکام] توام.  مياز تسل نيقيتو بازگشتم و به  یمن به سو

)١۵(  

  

ئَِك الَِّذيَن نَتَقَبَُّل َعْنُهْم أَْحَسَن َما َعِملُوا َونَتََجاَوُز َعْن  أُولَٰ
ْدِق الَِّذي َكانُوا  َسيِّئَاتِِهْم فِي أَْصَحاِب اْلَجنَِّة ۖ َوْعَد الِصّ

  ﴾١٦يُوَعُدوَن ﴿
و از  م،يريپذ یکه انجام داده اند م یاعمال نيکه ما از آنان بهتر یکسان ناننديا

[خدا وعده داد] وعده درست و  م؛يگذر یگناهانشان در زمره اهل بهشت در م
  )١۶شدند؛ ( یراست که همواره به آن وعده داده م

  



َرَج َوقَْد َخلَِت َوالَِّذي قَاَل ِلَواِلَدْيِه أٍُفّ لَُكَما أَتَِعَدانِنِي أَْن أُخْ 
َ َوْيلََك آِمْن إِنَّ َوْعَد  َّ اْلقُُروُن ِمْن قَْبِلي َوُهَما يَْستَِغيثَاِن 

ِليَن ﴿ ذَا إِالَّ أََساِطيُر اْألَوَّ ِ َحقٌّ فَيَقُوُل َما َهٰ َّ١٧﴾  
 ايکه به پدر و مادرش گفت: اُف بر شما! [من از شما متنفر و دلتنگم]، آ یو کس

از  شيکه پ یهم شد، در حالکه [پس از مرگ] زنده خوا ديده یبه من وعده م
کدام از آنان زنده نشدند]. و آن دو همواره  چيدر گذشتند، [و ه یاريمن اقوام بس

 ی[و به فرزندشان م هندخوا یم یاريبازگشت فرزندشان] از خدا  ی[برا
وعده خدا [درباره سعادت و  ديترد یب اور،يب مانيبر تو ا ی:] وانديگو

او در  یکافران] حق است. [ول یو شقاوت و بدبخت امتيمؤمنان در ق یرستگار
  )١٧!! (ستيگذشتگان ن ی[وعده ها] جز افسانه ها ني: اديگو یپاسخشان] م

  

ئَِك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيِهُم اْلقَْوُل فِي أَُمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِهْم  أُولَٰ
ْنِس ۖ إِنَُّهمْ    ﴾١٨َكانُوا َخاِسِريَن ﴿ ِمَن اْلِجِنّ َواْإلِ

حق] فرمان عذاب درباره آنان در  یکه [به خاطر انکار وعده ها یکسان ناننديا
از آنان در گذشتند، محقق و ثابت شده  شياز جن و انس که پ يیزمره گروه ها

  )١٨بودند. ( انکاريآنان ز راياست؛ ز

  

ا َعِملُوا ۖ َوِليَُوفِّيَُهْم أَْعَمالَُهْم َوُهْم َال  َوِلُكٍلّ َدَرَجاٌت ِممَّ
  ﴾١٩يُْظلَُموَن ﴿

که انجام داده اند  یاعمال هيهر کدام [از گروه مؤمنان و کافران] بر پا یبرا
]، و تا خدا اعمالشان را به طور کامل رنديگ یماست [که در آن قرار  یدرجات

  )١٩. (رنديگ یبه آنان بدهد؛ و آنان مورد ستم قرار نم

  



َويَْوَم يُْعَرُض الَِّذيَن َكفَُروا َعلَى النَّاِر أَْذَهْبتُْم َطيِّبَاتُِكْم فِي 
ْنيَا َواْستَْمتَْعتُْم بَِها فَاْليَْوَم تُْجَزْوَن َعذَاَب اْلُهوِن  َحيَاتُِكُم الدُّ

ْنتُْم بَِما ُكْنتُْم تَْستَْكبُِروَن فِي اْألَْرِض بِغَْيِر اْلَحِقّ َوبَِما كُ 
  ﴾٢٠تَْفُسقُوَن ﴿

 زهيپاک ی:] نعمت هانديکه کافران را بر آتش عرضه کنند [به آنان گو یو روز
مصرف  تانيايدن یآخرتتان باشد] در زندگ یآباد لهيتوانست وس یخود را [که م

به  نکهيامروز به سبب ا نيبنابرا د؛يو [همانجا] از آن برخوردار شد ديکرد
 ديکرد یم ینافرمان همواره نکهيو در برابر ا ديديورز یتکبّر م نيناحق در زم

  )٢٠. (ديابي یم فريبا عذاب خفّت بار ک

  

َواْذُكْر أََخا َعاٍد إِْذ أَْنذََر قَْوَمهُ بِاْألَْحقَاِف َوقَْد َخلَِت النُّذُُر 
َ إِنِّي أََخاُف  َّ ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ 

  ﴾٢١َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم ﴿
 نيکه قومش را در سرزم یکن، هنگام اديو [سرگذشت هود] برادر قوم عاد را 

از او و پس از او [در آن  شيپ یدهندگان ميب ديترد یداد، و ب مياحقاف ب
من بر شما از عذاب  رايز د؛ي] گذشته بودند که فقط خدا را بپرستنيسرزم
  )٢١. (ترسم یبزرگ م یروز

  

قَالُوا أَِجئْتَنَا ِلتَأْفَِكنَا َعْن آِلَهتِنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن ُكْنَت ِمَن 
اِدقِيَن ﴿   ﴾٢٢الصَّ

پس اگر  ،یتا ما را از [پرستش] معبودانمان بر گردان یآمده ا ايگفتند: آ
  )٢٢! (اوريب یکن یم ديکه ما را تهد یعذاب يیراستگو

  



ِكنِّي أََراُكْم  ِ َوأُبَِلّغُُكْم َما أُْرِسْلُت بِِه َولَٰ َّ قَاَل إِنََّما اْلِعْلُم ِعْنَد 
  ﴾٢٣قَْوًما تَْجَهلُوَن ﴿

را  ینييعذاب و زمان آمدنش] فقط نزد خداست، و من آ تيفي[به ک یگفت: آگاه
دانم  یم یمن شما را گروه یکنم، ول یکه به آن فرستاده شده ام به شما ابالغ م

  )٢٣. (ديکن یم یکه همواره نادان

  

ذَا َعاِرٌض  ا َرأَْوهُ َعاِرًضا ُمْستَْقبَِل أَْوِديَتِِهْم قَالُوا َهٰ فَلَمَّ
ُمْمِطُرنَا ۚ بَْل هَُو َما اْستَْعَجْلتُْم بِِه ۖ ِريٌح فِيَها َعذَاٌب أَِليٌم 

﴿٢٤﴾  
که به  دنديگسترده د یکه عذاب را [در پهنه فضا] به صورت ابر یپس هنگام

 یباران زا برا یابر نيآورده، گفتند: ا یرو شانيرهايدّره ها و آبگ یسو
 د،ياست که آن را به شتاب خواست یزيهمان چ نيماست. [هود گفت: نه] بلکه ا

  )٢۴دردناک است؛ ( یاست که در آن عذاب یباد

  

ُر ُكلَّ َشْيٍء بِأَْمِر َربَِّها فَأَْصبَُحوا َال يَُرٰى إِالَّ َمَساِكنُُهْم ۚ  تَُدِمّ
ِلَك نَْجِزي اْلقَْوَم اْلُمْجِرِميَن ﴿   ﴾٢٥َكذَٰ

کوبد و  یرا به فرمان پروردگارش در هم م زياست که] همه چ ی[چنان باد
 دهيد شانيکند. پس آنان [به سبب آن عذاب] چنان شدند که جز خانه ها ینابود م

  )٢۵. (ميده یم فريگونه مردم گناهکار را ک نيشد. ا ینم

  

عَْلنَا لَُهْم َسْمعًا َولَقَْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما إِْن َمكَّنَّاُكْم فِيِه َوجَ 
َوأَْبَصاًرا َوأَْفئَِدةً فََما أَْغنَٰى َعْنُهْم َسْمعُُهْم َوَال أَْبَصاُرُهْم 



ِ َوَحاَق  َّ َوَال أَْفئَِدتُُهْم ِمْن َشْيٍء إِْذ َكانُوا يَْجَحُدوَن بِآيَاِت 
  ﴾٢٦بِِهْم َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُوَن ﴿

که شما را در آن امور  ميقدرت و تمکن داده بود یهمانا ما به آنان در امور
آنان گوش و چشم و دل قرار داده  یو برا م،ينداده ا يیرويچنان قدرت و ن

از عذاب را از آنان برطرف نکرد؛  یزيگوش و چشم و دلشان چ یول م،يبود
کردند، و  یما را انکار م اتي] آصيهمواره [با داشتن آن ابزار تشخ رايز

  )٢۶کردند، آنان را احاطه کرد. ( یکه همواره آن را مسخره م یسرانجام عذاب

  

ْفنَا اْآليَاِت لَعَلَُّهْم  َولَقَْد أَْهلَْكنَا َما َحْولَُكْم ِمَن اْلقَُرٰى َوَصرَّ
  ﴾٢٧َن ﴿يَْرِجعُو
 فريشما [اهل مکه] بودند [به ک رامونيرا که پ يیها یما [اهل] آباد یو به راست

آنان]  یگوناگون [برا یخود را به صورت ها اتيو آ مي] هالک کردانشانيطغ
  )٢٧باشد که برگردند. ( م،يداشت انيب

  

ِ قُْربَانًا آِلَهةً ۖ بَْل  َّ فَلَْوَال نََصَرُهُم الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن 
ِلَك إِْفُكُهْم َوَما َكانُوا يَْفتَُروَن ﴿َضلُّوا َعْنُهْم ۚ   ﴾٢٨ َوذَٰ
آنان را به خدا  نکهيخدا انتخاب کردند به گمان ا یکه به جا یپس چرا معبودان

نکردند بلکه [گم شده] از  یاريکند، آنان را [هنگام نزول عذاب]  کينزد
] دروغشان و آنچه را همواره افترا جهيبود [سرانجام و نت نيدستشان رفتند، و ا

  )٢٨زدند. ( یم

  

ا  َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْيَك نَفًَرا ِمَن اْلِجِنّ يَْستَِمعُوَن اْلقُْرآَن فَلَمَّ
ا قُِضَي َولَّْوا إِلَٰى قَْوِمِهْم  َحَضُروهُ قَالُوا أَْنِصتُوا ۖ فَلَمَّ

  ﴾٢٩ُمْنِذِريَن ﴿



که قرآن را  ميتو متوجه کرد یاز جن را به سو یکه گروه یکن] هنگام اديو [
قرآن]  دنيشن یکه نزد قرائت آن حاضر شدند، گفتند: [برا یبشنوند، پس وقت

که گفتند:  یقومشان در حال یبه سو افتي اني. پس چون قرائت پاديخاموش باش
  )٢٩که ( ميديدهنده بودند، بازگشتند. شن ميب

  

قَالُوا يَا قَْوَمنَا إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَابًا أُْنِزَل ِمْن بَْعِد ُموَسٰى ُمَصِدّقًا 
  ﴾٣٠ِلَما بَْيَن يََدْيِه يَْهِدي إِلَى اْلَحِقّ َوإِلَٰى َطِريٍق ُمْستَِقيٍم ﴿

نازل شده است،  یکه پس از موس ميديرا شن یما کتاب یقوم ما! به راست یا
راه  یحق و به سو یاز خود است، به سو شيپ یکننده همه کتاب ها قيتصد

  )٣٠کند. ( یم تيراست هدا

  

ِ َوآِمنُوا بِِه يَْغِفْر لَُكْم ِمْن ذُنُوبُِكْم  َّ يَا قَْوَمنَا أَِجيبُوا َداِعَي 
  ﴾٣١َويُِجْرُكْم ِمْن َعَذاٍب أَِليٍم ﴿

و به او  دياسالم] را اجابت کن امبري] خدا [پیقوم ما! دعوت کننده [به سو یا
دردناک پناهتان  یو از عذاب امرزدياز گناهانتان را ب یتا خدا برخ ديآور مانيا

  )٣١دهد؛ (

  

ِ فَلَْيَس بُِمْعِجٍز فِي اْألَْرِض َولَْيَس  َّ َوَمْن َال يُِجْب َداِعَي 
ئَِك فِي َضَالٍل ُمبِيٍن ﴿   ﴾٣٢لَهُ ِمْن ُدونِِه أَْوِليَاُء ۚ أُولَٰ

عاجز  نيتوانند [خدا را] در زم یو آنان که دعوت کننده خدا را اجابت نکنند نم
 یاورانيدر برابر خدا  روند] و آنان را رونيکنند [تا از دسترس قدرت او ب

  )٣٢هستند. ( یآشکار یدر گمراه ناني[که عذاب را از آنان دفع کند]، ا ستين

  



َ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواْألَْرَض َولَْم يَْعَي  َّ أََولَْم يََرْوا أَنَّ 
بَِخْلِقِهنَّ بِقَاِدٍر َعلَٰى أَْن يُْحيَِي اْلَمْوتَٰى ۚ بَلَٰى إِنَّهُ َعلَٰى ُكِلّ 

  ﴾٣٣َشْيٍء قَِديٌر ﴿
آنها درمانده و  نشيو از آفر ديرا آفر نيکه آسمان ها و زم يیندانسته اند خدا ايآ

 یاو بر هر کار ،یخسته نشد، قدرت دارد که مردگان را زنده کند؟ آر
  )٣٣تواناست؛ (

  

َذا بِاْلَحِقّ ۖ  َويَْوَم يُْعَرُض الَِّذيَن َكفَُروا َعلَى النَّاِر أَلَْيَس َهٰ
قَالُوا بَلَٰى َوَربِّنَا ۚ قَاَل فَذُوقُوا اْلعَذَاَب بَِما ُكْنتُْم تَْكفُُروَن 

﴿٣٤﴾  
 نيا ايپرسند:] آ یکنند [از آنان م یکه کافران را بر آتش عرضه م یو روز
! سوگند به پروردگارمان حق است، [پرسش کننده] ی: آرنديگو یم ست؟يحق ن

  )٣۴. (ديبچش د،يديورز یآنکه همواره کفر م یعذاب را برا ني: پس اديگو یم

  

ُسِل َوَال تَْستَْعِجْل فَاْصبِْر َكَما َصبَ  َر أُولُو اْلعَْزِم ِمَن الرُّ
لَُهْم ۚ َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْوَن َما يُوَعُدوَن لَْم يَْلبَثُوا إِالَّ َساَعةً ِمْن 

  ﴾٣٥نََهاٍر ۚ بََالغٌ ۚ فََهْل يُْهلَُك إِالَّ اْلقَْوُم اْلفَاِسقُوَن ﴿
آنان در  یاولوالعزم صبر کردند، و برا امبرانيپس صبر کن همان گونه که پ

شوند  یکه آنان آنچه را که وعده داده م ی[نزول عذاب] شتاب مکن، روز
قرآن]  ني] درنگ داشتند؛ [اايروز [در دن کياز  یفقط ساعت يیگو نند،يبب

  )٣۵شوند؟ ( یجز مردم نافرمان هالک م ايهمه؛ پس آ یاست برا یابالغ

  صدق هللا العلی العظيم
 راست گفت خدای بزرگ و بلندمرتبه


