
  متن کامل سوره زخرف با ترجمه

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  مهربان بخشندهبه نام خداوند 

  

  ﴾١حم ﴿
  )١( ميحاء، م

  

  ﴾٢َواْلِكتَاِب اْلُمبِيِن ﴿
  )٢] کتاب روشنگر (نيسوگند به [ا

  

  ﴾٣إِنَّا َجعَْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِيا لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن ﴿
  )٣تا [در آن] تعقّل کنند؛ ( مي] قرار دادايو گو حي[فص یکه ما آن را [به زبان] عرب

  

  ﴾٤َوإِنَّهُ فِي أُِمّ اْلِكتَاِب لََدْينَا لَعَِليٌّ َحِكيٌم ﴿
 ميو همانا که آن در اِمّ الکتاب [که لوح محفوظ است] نزد ما بلند مرتبه و حک

  )۴است. (

  

  ﴾٥أَفَنَْضِرُب َعْنُكُم الِذّْكَر َصْفًحا أَْن ُكْنتُْم قَْوًما ُمْسِرفِيَن ﴿
و  ميقرآن را از شما دور کن د،ياسراف کار یشما قوم نکهيا یبرا ايآ

محروم نشوند.]  تيتا بندگانمان از هدا ميکن یکار را نم ني! [نه ام؟يبازگردان
)۵(  

  



ِليَن ﴿   ﴾٦َوَكْم أَْرَسْلنَا ِمْن نَبِيٍّ فِي اْألَوَّ
اسراف کار بودند]  ی[که مردم انينيشيپ انيکه در م یامبرانيپ اريو چه بس

  )۶] (م؛ينکرد غيدر امبري[و به سبب اسرافشان از فرستادن پ ميفرستاد

  

ٍّ إِالَّ َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُو   ﴾٧َن ﴿َوَما يَأْتِيِهْم ِمْن نَبِي
 یاو را همواره مسخره م نکهيمگر ا امديآنان ن یبه سو یامبريپ چيه یول

  )٧کردند. (

  

ِليَن ﴿   ﴾٨فَأَْهلَْكنَا أََشدَّ ِمْنُهْم بَْطًشا َوَمَضٰى َمثَُل اْألَوَّ
و سرگذشت  مياسراف کاران [زمان تو] را هالک کرد نياز ا رومندتريپس ما ن

  )٨قرآن] گذشت. ( گريد ی[هالک شده، در سوره ها انينيشيپ

  

َمْن َخلََق السََّماَواِت َواْألَْرَض لَيَقُولُنَّ َخلَقَُهنَّ َولَئِْن َسأَْلتَُهْم 
  ﴾٩اْلعَِزيُز اْلعَِليُم ﴿
است؟ قطعاً خواهند  دهيآفر یرا چه کس نيآسمان ها و زم یو اگر از آنان بپرس

  )٩. (ديو دانا آفر ريشکست ناپذ یگفت: آنها را همان توانا

  

الَِّذي َجعََل لَُكُم اْألَْرَض َمْهًدا َوَجعََل لَُكْم فِيَها ُسبًُال لَعَلَُّكْم 
  ﴾١٠تَْهتَُدوَن ﴿

شما در آن، راه ها  یرا محل آرامش شما قرار داد و برا نيزم نيهمان که ا
  )١٠. (ديابيآورد تا [به اهداف و مقاصدتان] راه  ديپد

  



َل ِمَن السََّماِء َماًء بِقََدٍر فَأَْنَشْرنَا بِِه بَْلَدةً َمْيتًا ۚ  َوالَِّذي نَزَّ
ِلَك تُْخَرُجوَن ﴿   ﴾١١َكَذٰ

مرده را  ینيآن سرزم لهيبه اندازه نازل کرد، پس به وس یو آنکه از آسمان آب
  )١١( د؛يشو یآورده م رونياز گورها] ب امتيگونه [درق ني[و] هم م،يزنده کرد

  

َوالَِّذي َخلََق اْألَْزَواَج ُكلََّها َوَجعََل لَُكْم ِمَن اْلفُْلِك َواْألَْنعَاِم 
  ﴾١٢َما تَْرَكبُوَن ﴿

و آنچه که  انيها و چهارپا یشما از کشت یو برا د،يو آنکه همه جفت ها را آفر
  )١٢آورد، ( ديپد ديشو یسوارش م

  

ِلتَْستَُووا َعلَٰى ُظُهوِرِه ثُمَّ تَْذُكُروا نِْعَمةَ َربُِّكْم إِذَا اْستََوْيتُْم 
ذَا َوَما ُكنَّا َلهُ  َر لَنَا َهٰ َعلَْيِه َوتَقُولُوا ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ

  ﴾١٣ُمْقِرنِيَن ﴿
نعمت  ديشو یکه بر آنها سوار م یهنگامسپس  د،يريتا بر پشت آنها قرار گ

 ی] است کسیو نقص بي: منّزه [از هر عدييو بگو ديآور اديپروردگارتان را به 
که ما را  یما مسّخر و رام کرد، در حال ی] را برایسوار لي[وسا نيکه ا

  )١٣قدرت مسّخر کردن آنها نبود؛ (

  

  ﴾١٤َوإِنَّا إِلَٰى َربِّنَا لَُمْنقَِلبُوَن ﴿
ً يقيو    )١۴( م؛يگرد یپروردگارمان باز م یما به سو نا

  



ْنَساَن لََكفُوٌر ُمبِيٌن  َوَجعَلُوا لَهُ ِمْن ِعبَاِدِه ُجْزًءا ۚ إِنَّ اْإلِ
﴿١٥﴾  

[به  يیو جز یبندگانش قطعه ا انيخدا از م یو [مشرکان سبک مغز] برا
 یعنوان فرزند که از او جدا شده] قرار دادند؛ قطعاً انسان کفران کننده آشکار

  )١۵است. (

  

ا يَْخلُُق بَنَاٍت َوأَْصفَاُكْم بِاْلبَنِيَن ﴿   ﴾١٦أَِم اتََّخذَ ِممَّ
خود برگرفته و شما را به داشتن  یبرا یدختران ند،يآفر یاز آنچه خدا م ايآ

  )١۶است؟ ( دهيپسران برگز

  

ِن َمثًَال َظلَّ َوْجُههُ َوإِذَا بُ  ْحَمٰ ِشَّر أََحُدُهْم بَِما َضَرَب ِللرَّ
  ﴾١٧ُمْسَودا َوُهَو َكِظيٌم ﴿

و هم  هيکه شب یاز آنان را به [والدت] دختر یکيکه] چون  یو [در صورت
که [دلش] پر از اندوه و خشم است،  یجنس خدا قرار داده مژده دهند در حال

را دوست ندارد از  یدختردار نکهيشود! [چون عالوه بر ا یم اهيرتش سصو
 یم قلمداددختر را به عنوان هم جنس و فرزند خدا  نيآن ننگ دارد، اما هم

  )١٧کند!!] (

  

  ﴾١٨فِي اْلِخَصاِم َغْيُر ُمبِيٍن ﴿ أََوَمْن يُنَشَّأُ فِي اْلِحْليَِة َوُهوَ 
است و  افتهيپرورش  وريخدا قرار داده اند] که در زر و ز کيرا [شر یکس ايآ

  )١٨( ست؟يروشن ن انشي[هنگام] مجادله و بحث ب

  



ِن إِنَاثًا ۚ أََشِهُدوا  ْحَمٰ َوَجعَلُوا اْلَمَالئَِكةَ الَِّذيَن ُهْم ِعبَاُد الرَّ
  ﴾١٩تُُهْم َويُْسأَلُوَن ﴿َخْلقَُهْم ۚ َستُْكتَُب َشَهادَ 

] رحمان اند، به پندار خود جنس ماده قرارداده یو فرشتگان را که بندگان [خدا
 یم یآنان حضور داشتند [که بر ماده بودنشان گواه نشيزمان آفر اياند، آ

شود و [درباره آن]  یآنان [در نامه اعمالشان] نوشته م یگواه یدهند؟] به زود
  )١٩رفت. (قرار خواهند گ یمورد بازپرس

  

ِلَك ِمْن ِعْلٍم ۖ  ُن َما َعبَْدنَاُهْم ۗ َما لَُهْم بِذَٰ ْحَمٰ َوقَالُوا لَْو َشاَء الرَّ
  ﴾٢٠إِْن ُهْم إِالَّ يَْخُرُصوَن ﴿

 چيبر ه یمتک شاني. ادعاميديپرست یخواست ما آنان را نم یو گفتند: اگر خدا م
زنند  یندارد]، فقط حدس م یجز جهل و نادان یا هي[و ما ستين ی] و دانشلي[دل

  )٢٠بافند؛ ( یو دروغ م

  

  ﴾٢١أَْم آتَْينَاُهْم ِكتَابًا ِمْن قَْبِلِه فَُهْم بِِه ُمْستَْمِسُكوَن ﴿
] به آن شانياثبات ادعا یکه [برا ميبه آنان داده ا یاز قرآن کتاب شيمگر ما پ اي

  )٢١( ند؟يجو یتمسک م

  

ٍة َوإِنَّا َعلَٰى آثَاِرِهْم  بَْل قَالُوا إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَٰى أُمَّ
  ﴾٢٢ُمْهتَُدوَن ﴿
 یو شرک خود ندارند، بلکه دلگرم یبت پرست تيّ بر حقّان یليدل چي[نه] بلکه [ه

و مسلماً ما  ميافتي ینيياست که] گفتند: ما پدرانمان را بر آ نيا نشانييآنان به آ
  )٢٢. (ميا افتهياز آثارشان ره  یرويهم با پ

  



ِلَك َما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلكَ  فِي قَْريٍَة ِمْن نَِذيٍر إِالَّ قَاَل  َوَكَذٰ
ٍة َوإِنَّا َعلَٰى آثَاِرِهْم  ُمتَْرفُوَها إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَٰى أُمَّ

  ﴾٢٣ُمْقتَُدوَن ﴿
از  شيگونه پ ني] و به همستين نانيکورکورانه و جاهالنه مخصوص ا یروي[پ

مگر آنکه سران خوشگذران و  م،ينفرستاد یدهنده ا ميب یشهر چيتو در ه
و ما هم حتماً به  ميافتي ینييمست و مغرورش گفتند: ما پدرانمان را بر آ

  )٢٣. (ميکن یآثارشان اقتدا م

  

ا َوَجْدتُْم َعلَْيِه آبَاَءُكْم ۖ قَالُوا إِنَّا  قَاَل أََولَْو ِجئْتُُكْم بِأَْهَدٰى ِممَّ
  ﴾٢٤بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َكافُِروَن ﴿

که پدرانتان را  ینييکننده تر از آ تيهدا ینييهر چند من آ ايدهنده] گفت: آ مي[ب
 د،يکه به آن فرستاده شده ا ینييگفتند: ما به آ اورم؟يب تانيبرا د،يا افتهيبر آن 

  )٢۴! (ميکافر

  

  ﴾٢٥فَاْنتَقَْمنَا ِمْنُهْم ۖ فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكِذّبِيَن ﴿
کنندگان  بي. پس با تأمل بنگر سرانجام تکذمياز آنان انتقام گرفت جهيدر نت

  )٢۵چگونه بود. (

  

ا تَْعبُُدوَن  َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ِألَبِيِه َوقَْوِمِه إِنَّنِي بََراٌء ِممَّ
﴿٢٦﴾  

از آنچه  ديترد یمش گفت: من ببه پدر و قو ميرا که ابراه یکن] هنگام اديو [
  )٢۶. (زارميب د،يپرست یم

  



  ﴾٢٧إِالَّ الَِّذي فََطَرنِي فَإِنَّهُ َسيَْهِديِن ﴿
ً يقيکه  ده،يکه مرا آفر یمگر کس   )٢٧کند، ( یم تياو مرا هدا نا

  

  ﴾٢٨عُوَن ﴿َوَجعَلََها َكِلَمةً بَاقِيَةً فِي َعِقبِِه لَعَلَُّهْم يَْرجِ 
قرار داد،  داريپا یقتيبعد از خود حق یرا در نسل ها یکتاپرستيو  ديو توح

  )٢٨] بازگردند؛ (ديتوح یباشد که آنان [به سو

  

ُؤَالِء َوآبَاَءُهْم َحتَّىٰ  َجاَءُهُم اْلَحقُّ َوَرُسوٌل  بَْل َمتَّْعُت َهٰ
  ﴾٢٩ُمبِيٌن ﴿

[که در مکه  نانيبازنگشتند و من هم از آنان انتقام نگرفتم] بلکه ا نکهي[نه ا
هستند] و پدرانشان را [از انواع نعمت ها] برخوردار کردم  یآلوده به بت پرست

  )٢٩آمد؛ ( شانيروشنگر [چون قرآن و محّمد] به سو یتا آنکه حق و فرستاده ا

  

ا َجاَءهُُم اْلَحقُّ قَالُوا هَٰ    ﴾٣٠َذا ِسْحٌر َوإِنَّا بِِه َكافُِروَن ﴿َولَمَّ
 م،يجادوست و ما به آن کافر نيآمد، گفتند: ا شانيکه حق به سو یو هنگام

)٣٠(  

  

َل  ذَا اْلقُْرآُن َعلَٰى َرُجٍل ِمَن اْلقَْريَتَْيِن َوقَالُوا لَْوَال نُِزّ َهٰ
  ﴾٣١َعِظيٍم ﴿
دو شهر [مکه و  نياز ا یکي انيبزرگ از م یقرآن چرا بر مردم نيو گفتند: ا

  )٣١] نازل نشد؟! (فيطا

  



أَُهْم يَْقِسُموَن َرْحَمَت َربَِّك ۚ نَْحُن قََسْمنَا بَْينَُهْم َمِعيَشتَُهْم فِي 
ْنيَا ۚ َوَرفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت ِليَتَِّخَذ  اْلَحيَاةِ الدُّ

ا يَْجَمعُوَن  بَْعُضُهْم بَْعًضا ُسْخِريا ۗ َوَرْحَمُت َربَِّك َخْيٌر ِممَّ
﴿٣٢﴾  
 ايدن یکنند؟ ما در زندگ یم ميآنان هستند که رحمت پروردگارت را تقس ايآ

و  یرا از جهت درجات [فکر یو برخ م،يکرده ا ميتقس انشانيآنان را م شتيمع
را [در امر  گريد یاز آنان برخ یتا برخ ميداده ا یبرتر ی] بر برخیماد
چه آنان و رحمت پروردگارت از آن رند؛يامور] به خدمت گ ريو سا شتيمع

  )٣٢کنند، بهتر است. ( یجمع م

  

ةً َواِحَدةً لََجعَْلنَا ِلَمْن يَْكفُُر  َولَْوَال أَْن يَُكوَن النَّاُس أُمَّ
ٍة َوَمعَاِرَج َعلَْيَها يَْظَهُروَن  ِن ِلبُيُوتِِهْم ُسقُفًا ِمْن فِضَّ ْحَمٰ بِالرَّ

﴿٣٣﴾  
مؤمنان، سبب]  یدستيو ته یماد یکفار از انواع نعمت ها یو اگر [بهره مند

] بر قيو ناآگاه بودن به حقا مانينبود که همه مردم [به خاطر ضعف ا نيا
] رحمان سقف یکافران به [خدا یخانه ها یواحد شوند، ما برا یمحور کفر امت

. نديخانه ها برآ یکه با آن بر باال يیو نردبان ها ميداد یاز نقره قرار م يیها
)٣٣(  

  

  ﴾٣٤َوِلبُيُوتِِهْم أَْبَوابًا َوُسُرًرا َعلَْيَها يَتَِّكئُوَن ﴿
] که بر آن ميساخت ی[از نقره م يی] درها و تخت هازي[ن شانيخانه ها یو برا

  )٣۴زنند، ( هيتک

  



ْنيَا ۚ َواْآلِخَرةُ  ا َمتَاُع اْلَحيَاةِ الدُّ ِلَك لَمَّ َوُزْخُرفًا ۚ َوإِْن ُكلُّ ذَٰ
  ﴾٣٥ُمتَِّقيَن ﴿ِعْنَد َربَِّك ِللْ 

ها  نيهمه ا ی]، ولميداد ی[قرار م وريآنان] زر و ز یخانه ها و زندگ یو [برا
 یو آخرت نزد پروردگارت برا ست،ين ايدن یاندک زندگ یجز کاال

  )٣۵است؛ ( زکارانيپره

  

ِن نُقَيِّْض لَهُ َشْيَطانًا فَُهَو َلهُ  ْحَمٰ َوَمْن يَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّ
  ﴾٣٦قَِريٌن ﴿

و حجاب باطن بزند،  ی] رحمان به کوردلی[خدا اديو هر کس خود را از 
  )٣۶مالزم و دمسازش باشد. ( طانيکه آن ش ميگمار یبر او م یطانيش

  

َوإِنَُّهْم لَيَُصدُّونَُهْم َعِن السَّبِيِل َويَْحَسبُوَن أَنَُّهْم ُمْهتَُدوَن 
﴿٣٧﴾  

که  یدارند، در حال یاه خدا باز مرا از ر یکسان نيها چن طانيش ديترد یو ب
  )٣٧آنانند؛ ( یواقع افتگانيکنند راه  یسخت] گمان م یگمراه ني[با ا

  

َحتَّٰى إَِذا َجاَءنَا قَاَل يَا لَْيَت بَْينِي َوبَْينََك بُْعَد اْلَمْشِرقَْيِن 
  ﴾٣٨فَبِئَْس اْلقَِريُن ﴿

من و تو  انيکاش م ی: ادي] گوطانشي[به ش ندي] نزد ما آامتيکه [در ق یتا زمان
  )٣٨! (یبود ینيمشرق و مغرب بود، پس بد همنش یفاصله و دور

  



َولَْن يَْنفَعَُكُم اْليَْوَم إِْذ َظلَْمتُْم أَنَُّكْم فِي اْلعَذَاِب ُمْشتَِرُكوَن 
﴿٣٩﴾  

] هرگز به شما طانياز ش یدور یگفتگو و آرزو ني: امروز انديو [به آنان گو
[و] اکنون همه با هم در عذاب  ديدي] ستم ورزاي[در دن رايدهد؛ ز ینم یسود

  )٣٩بود؛ ( ديمشترک خواه

  

مَّ أَْو تَْهِدي اْلعُْمَي َوَمْن َكاَن فِي َضَالٍل  أَفَأَْنَت تُْسِمُع الصُّ
  ﴾٤٠ُمبِيٍن ﴿

را که  یکوران و کسان اي ،ی[دعوتت را] به کران بشنوان یتوان یتو م ايپس آ
  )۴٠! (؟یکن تيآشکارند هدا یدر گمراه

  

ا نَْذَهبَنَّ بَِك فَإِنَّا ِمْنُهْم ُمْنتَِقُمو   ﴾٤١َن ﴿فَإِمَّ
ً يقي م،يببر ايپس اگر تو را از دن   )۴١گرفت، ( ميانتقام خواه نانياز ا نا

  

  ﴾٤٢إِنَّا َعلَْيِهْم ُمْقتَِدُروَن ﴿أَْو نُِريَنََّك الَِّذي َوَعْدنَاُهْم فَ 
به تو نشان  ميا] آنچه را از عذاب به آنان وعده کرده مينبر اي[اگر از دن اي

بر آنان  ديترد ی]، و بميکن یداد [در هر صورت ما آنان را عذاب م ميخواه
  )۴٢( م؛يو مسلط رهيچ

  

فَاْستَْمِسْك بِالَِّذي أُوِحَي إِلَْيَك ۖ إِنََّك َعلَٰى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم 
﴿٤٣﴾  

ً يقي ،یشده تمسک بجو یپس به آنچه بر تو وح راست قرار  یتو بر راه نا
  )۴٣( ؛یدار



  ﴾٤٤َوإِنَّهُ لَِذْكٌر لََك َوِلقَْوِمَك ۖ َوَسْوَف تُْسأَلُوَن ﴿
تذکر [و شرف و عزت] است، و  هيتو و قوم تو ما ی] قرآن برانيو مسلماً [ا

  )۴۴شد. ( ديسپس [درباره آن] بازخواست خواه

  

َواْسأَْل َمْن أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ِمْن ُرُسِلنَا أََجعَْلنَا ِمْن ُدوِن 
ِن آِلَهةً يُْعبَُدوَن ﴿ ْحَمٰ   ﴾٤٥الرَّ

] رحمان یِ [خدا یبه جا ايبپرس که آ مياز تو فرستاده ا شيکه پ یامبرانيو از پ
  )۴۵! (م؟يکه پرستش شوند، قرار داده ا یمعبودان

  

َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسٰى بِآيَاتِنَا إِلَٰى فِْرَعْوَن َوَملَئِِه فَقَاَل إِنِّي 
  ﴾٤٦َرُسوُل َرِبّ اْلعَالَِميَن ﴿

فرعون و سران و اشراف  یخود به سو یرا با نشانه ها یما موس یو به راست
  )۴۶( انم؛يپس گفت: من فرستاده پروردگار جهان م،يقومش فرستاد

  

ا َجاَءُهْم بِآيَاتِنَا إَِذا هُْم ِمْنَها يَْضَحُكوَن ﴿   ﴾٤٧فَلَمَّ
ً ينها ] به شخندير یآنان آورد ناگاه آنان [از رو یما را برا یچون معجزه ها تا

  )۴٧. (دنديخند یآنان م

  

َوَما نُِريِهْم ِمْن آيٍَة إِالَّ ِهَي أَْكبَُر ِمْن أُْختَِها ۖ َوأََخْذنَاُهْم 
  ﴾٤٨بِاْلعَذَاِب لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن ﴿

مگر آنکه از مشابهش بزرگ تر  ميداد یرا به آنان نشان نم یمعجزه ا چيما ه
  )۴٨ه بازگردند. (باشد ک م،يگرفتار کرد يیايبود، و آنان را به عذاب دن



  

َوقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاِحُر اْدعُ لَنَا َربََّك بَِما َعِهَد ِعْنَدَك إِنَّنَا 
  ﴾٤٩لَُمْهتَُدوَن ﴿

که با  یعهد هيجادوگر! پروردگارت را بر پا یگرفتار شدند] گفتند: ا یو [وقت
 یما بخوان، که ب یعذاب را از ما بردارد] برا ميآور مانيتو کرده [که اگر ا

  )۴٩. (افتي ميخواه تيما هدا ديترد

  

ا َكَشْفنَا َعْنُهُم اْلعَذَاَب إِذَا ُهْم يَْنُكثُوَن ﴿   ﴾٥٠فَلَمَّ
شکستند.  یم مانيناگاه پ م،يکرد یکه عذاب را از آنان برطرف م یهنگام

)۵٠(  

  

ْصَر َونَاَدٰى فِْرَعْوُن فِي قَْوِمِه قَاَل يَا قَْوِم أَلَْيَس ِلي ُمْلُك مِ 
ِذِه اْألَْنَهاُر تَْجِري ِمْن تَْحتِي ۖ أَفََال تُْبِصُروَن ﴿   ﴾٥١َوَهٰ

 یحکومت و پادشاه ايقوم من! آ یقومش ندا داد: گفت: ا انيو فرعون در م
] من به فرمان من روان ی[کاخ ها رينهرها از ز نيو ا ستيمن ن ژهيمصر و

  )۵١! (د؟ينيب یرا] نم یموس یدستي[عظمت و حشمت من و فقر و ته ايآ ستند؟ين

  

ذَا الَِّذي ُهَو َمِهيٌن َوَال يََكاُد يُبِيُن ﴿   ﴾٥٢أَْم أَنَا َخْيٌر ِمْن َهٰ
تواند  یمقدار است و نم یکه خوار و ب یکس نياست که من از ا نيمگر نه ا

  )۵٢بهترم؟ ( د،يسخن گو ايروشن و گو

  

فَلَْوَال أُْلِقَي َعلَْيِه أَْسِوَرةٌ ِمْن َذَهٍب أَْو َجاَء َمعَهُ اْلَمَالئَِكةُ 
  ﴾٥٣ُمْقتَِرنِيَن ﴿



 یداشت] پس چرا دستبندها تيکرامت و شخص ،یعزت، سربلند ،ی[اگر موس
اثبات نبوتش]  ی[برا یچرا فرشتگان اينشده است؟  ختهيو طال بر او آو نيزر

  )۵٣اند؟ ( امدهيهمراه او ن

  

  ﴾٥٤فَاْستََخفَّ قَْوَمهُ فَأََطاُعوهُ ۚ إِنَُّهْم َكانُوا قَْوًما فَاِسِقيَن ﴿
و  فتيفر یپس او قومش را سبک مغز شمرد [و آنان را با وسوسه و اغواگر

فاسق و  یآنان مردم رايزاز او اطاعت کردند؛  جهيخوارشان کرد] در نت
  )۵۴نافرمان بودند. (

  

ا آَسفُونَا اْنتَقَْمنَا ِمْنُهْم فَأَْغَرْقنَاُهْم أَْجَمِعيَن ﴿   ﴾٥٥فَلَمَّ
. ميپس همه را غرق کرد م،يچون ما را به خشم آوردند از آنان انتقام گرفت

)۵۵(  

  

  ﴾٥٦فََجعَْلنَاُهْم َسلَفًا َوَمثًَال ِلْآلِخِريَن ﴿
. ميقرار داد ندگانيآ یبرا ی] و عبرتاني[دوزخ شگامانيآنان را پ جهيدر نت

)۵۶(  

  

ا ُضِرَب اْبُن َمْريََم َمثًَال إِذَا قَْوُمَك ِمْنهُ يَِصدُّوَن ﴿   ﴾٥٧َولَمَّ
قرآن به نداشتن پدر به عنوان روح خدا و کلمه  اتي[در آ ميو چون فرزند مر

گهان قوم [مشرک و بت پرست] تو نسبت به آن به مسخره هللا] مثل زده شد، نا
  )۵٧برداشتند، ( اديو خنده فر

  

  



َوقَالُوا أَآِلَهتُنَا َخْيٌر أَْم ُهَو ۚ َما َضَربُوهُ لََك إِالَّ َجَدًال ۚ بَْل ُهْم 
  ﴾٥٨قَْوٌم َخِصُموَن ﴿

را به عنوان مثل  سهيمقا ني] آنان ایاو. [ول ايمعبودان ما بهترند  ايو گفتند: آ
[تو معبود بودن  يیجو زهيمنطق و ست یجدال ب یتو نزدند مگر از رو یبرا
 اريجو [و در جدال باطل بس زهيست یگروه ناني]، بلکه ایا رفتهيرا نپذ یسيع

  )۵٨سرسخت] هستند. (

  

إِْن ُهَو إِالَّ َعْبٌد أَْنعَْمنَا َعلَْيِه َوَجعَْلنَاهُ َمثًَال ِلبَنِي إِْسَرائِيَل 
﴿٥٩﴾  

را  یو و ميکه به او نعمت [نبّوت و معجزات را] عطا کرد یاو نبود جز بنده ا
او  لهي[تا به وس ميبزرگ [از قدرت خود] قرار داد ینشانه ا لياسرائ یبن یبرا

  )۵٩آنان روشن شود.] ( یحق برا

  

  ﴾٦٠ئَِكةً فِي اْألَْرِض يَْخلُفُوَن ﴿َولَْو نََشاُء لََجعَْلنَا ِمْنُكْم َمَال 
 مي] و ما اگر بخواهستين بياز قدرت ما عج یسي[والدت، نبّوت و معجزات ع

[صاحب  نيکه جانش ميده یقرار م یفرشتگان نياز شما را در زم یبرخ
  )۶٠چون خود] باشند. ( یکماالت

  

ذَا ِصَراٌط  َوإِنَّهُ لَِعْلٌم ِللسَّاَعِة فََال تَْمتَُرنَّ بَِها َواتَِّبعُوِن ۚ َهٰ
  ﴾٦١ُمْستَِقيٌم ﴿

فا دادن کور چون ش یاو بود، و با معجزات ژهيکه و ی[با والدت یسيو ع
روح در مجسمه  دنيبرص، زنده کردن مردگان و دم یماريمادرزاد، عالج ب

و از من  د،يمکن دياست، پس هرگز در وقوع آن ترد امتيبه ق نيقي] سبب یگل
  )۶١است راه راست. ( نيکه ا ديينما یرويپ



  

نَُّكُم الشَّْيَطاُن ۖ إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِيٌن ﴿   ﴾٦٢َوَال يَُصدَّ
 یشما دشمن یاو برا ديترد یشما را [از راه راست] باز ندارد، ب طانيو ش

  )۶٢آشکار است. (

  

ا َجاَء ِعيَسٰى بِاْلبَيِّنَاِت قَاَل قَْد ِجئْتُُكْم بِاْلِحْكَمِة َوِألُبَيَِّن  َولَمَّ
َ َوأَِطيعُوِن ﴿ َّ   ﴾٦٣لَُكْم بَْعَض الَِّذي تَْختَِلفُوَن فِيِه ۖ فَاتَّقُوا 

شما حکمت  یمن برا یروشن آورد، گفت: به راست ليدال یسيکه ع یو هنگام
و احکام] را که در آن اختالف  دي[از عقا یشما [حکم] برخ یآوردم، و تا برا

  )۶٣. (دييو از من اطاعت نما دياز خدا پروا کن نيکنم؛ بنابرا انيب ديکن یم

  

ذَا َ ُهَو َربِّي َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ ۚ َهٰ َّ ِصَراٌط ُمْستَِقيٌم  إِنَّ 
﴿٦٤﴾  
 نيکه ا ديخدا پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرست ديترد یب

  )۶۴است راه راست. (

  

فَاْختَلََف اْألَْحَزاُب ِمْن بَْينِِهْم ۖ فََوْيٌل ِللَِّذيَن َظلَُموا ِمْن َعذَاِب 
  ﴾٦٥يَْوٍم أَِليٍم ﴿

 کي] اختالف کردند [و هر نشي[درباره او و د يیگروه ها یسيامت ع انياز م
بند  یخالف حق پا یا دهيبه عق هيو شمعون هيمرقوس ه،يملکان ه،يچون نسطور

بر  ی] پس وادنديبرگز حيمس نييرا به عنوان آ حيمس نييآ ريغ ینييشدند، و آ
  )۶۵. (دناکدر یاز عذاب روز دنديخدا] ستم ورز اتيکه [به آ یکسان

  



َهْل يَْنُظُروَن إِالَّ السَّاَعةَ أَْن تَأْتِيَُهْم بَْغتَةً َوُهْم َال يَْشعُُروَن 
﴿٦٦﴾  
فهمند؟  یکه نم یدر رسد در حال امتيدارند که ناگاه ق یانتظار نيز اج ايآ
)۶۶(  

  

ُء يَْوَمئٍِذ بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ إِالَّ اْلُمتَِّقيَن ﴿   ﴾٦٧اْألَِخالَّ
  )۶٧. (زکارانيمگر پره گرنديکديدر آن روز دوستان دشمن 

  

  ﴾٦٨يَا ِعبَاِد َال َخْوٌف َعلَْيُكُم اْليَْوَم َوَال أَْنتُْم تَْحَزنُوَن ﴿
بر شماست و نه  یميبندگان من! امروز نه ب ی:] ادي[خدا آن روز به آنان گو

  )۶٨( د؛يشو یم نياندوهگ

  

  ﴾٦٩الَِّذيَن آَمنُوا بِآيَاتِنَا َوَكانُوا ُمْسِلِميَن ﴿
[فرمان ها و احکام] ما  ميآوردند و همواره تسل مانيما ا اتيهمانان که به آ

  )۶٩بودند. (

  

  ﴾٧٠اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ أَْنتُْم َوأَْزَواُجُكْم تُْحبَُروَن ﴿
 د؛ييبه بهشت درآ یو شادمان یخوشحال تي:] شما و همسرانتان در نهاديآ[ندا 

)٧٠(  

  

يَُطاُف َعلَْيِهْم بِِصَحاٍف ِمْن َذَهٍب َوأَْكَواٍب ۖ َوفِيَها َما 
  ﴾٧١تَْشتَِهيِه اْألَْنفُُس َوتَلَذُّ اْألَْعيُُن ۖ َوأَْنتُْم فِيَها َخاِلُدوَن ﴿



که پر از شراب  ني[زر يیاز طال [که پر از طعام است] و جام ها يیظرف ها
خواهد و  یگردانند، و در آنجا آنچه دل ها م یطهور است] گرداگرد آنان م

!] در آن زکارانيپره یبرد، آماده است، و شما [ا یچشم ها از آن لذّت م
  )٧١. (ديجاودانه ا

  

  ﴾٧٢َوتِْلَك اْلَجنَّةُ الَّتِي أُوِرثْتُُموَها بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن ﴿
 راثيم د،يداد یکه همواره انجام م یست که شما به پاداش اعمالا یبهشت نيا
  )٧٢. (ديافتي

  

  ﴾٧٣لَُكْم فِيَها فَاِكَهةٌ َكثِيَرةٌ ِمْنَها تَأُْكلُوَن ﴿
  )٧٣. (ديخور یفراوان است که از آنها م يیها وهيشما را در آنجا م

  

  ﴾٧٤إِنَّ اْلُمْجِرِميَن فِي َعذَاِب َجَهنََّم َخاِلُدوَن ﴿
  )٧۴گناهکاران در عذاب دوزخ جاودانه اند. ( ديترد یب

  

  ﴾٧٥َال يُفَتَُّر َعْنُهْم َوُهْم فِيِه ُمْبِلُسوَن ﴿
 دند،ي[عذاب را] از آنان سبک نگردانند و آنان در آنجا [از نجات خود] نوم

)٧۵(  

  

ِكْن َكانُوا ُهُم الظَّاِلِميَن ﴿   ﴾٧٦َوَما َظلَْمنَاُهْم َولَٰ
  )٧۶آنان خود ستمکار بودند، ( یول م،يو ما بر آنان ستم نکرد

  



  ﴾٧٧َونَاَدْوا يَا َماِلُك ِليَْقِض َعلَْينَا َربَُّك ۖ قَاَل إِنَُّكْم َماِكثُوَن ﴿
 ني[تا از ا رانديمالِک [دوزخ! بگو:] پروردگارت ما را بم یزنند: ا یم اديو فر

ً يقي: ديگو ی]. [مالک] مميابيعذاب نجات    )٧٧. (ديهست یشما ماندن نا

  

كِ    ﴾٧٨نَّ أَْكثََرُكْم ِلْلَحِقّ َكاِرهُوَن ﴿لَقَْد ِجئْنَاُكْم بِاْلَحِقّ َولَٰ
 د،يشما حق را خوش نداشت شتريب یول م،يشما آورد یما حق را برا یبه راست

)٧٨(  

  

  ﴾٧٩أَْم أَْبَرُموا أَْمًرا فَإِنَّا ُمْبِرُموَن ﴿
بر ضد حق] را محکم کردند، پس ما هم کار  رنگيبلکه آنان کار [توطئه و ن

  )٧٩. (ميکن ی[عذاب] را بر آنان محکم م

  

هُ  ْم َونَْجَواُهْم ۚ بَلَٰى َوُرُسلُنَا أَْم يَْحَسبُوَن أَنَّا َال نَْسَمُع ِسرَّ
  ﴾٨٠لََدْيِهْم يَْكتُبُوَن ﴿

 م؟يشنو یآنان را نم یکنند که ما رازشان و سخنان در گوش یآنان گمان م ايآ
اعمال اند] نزد آنان  سندهيو فرستادگان ما [که فرشتگان نو ميشنو یچرا م

  )٨٠. (سندينو یرا] م شانيحاضرند [و اعمالشان و رازها

  

ُل اْلعَابِِديَن ﴿ ِن َولٌَد فَأَنَا أَوَّ ْحَمٰ   ﴾٨١قُْل إِْن َكاَن ِللرَّ
بود، من [در  ی] رحمان فرزندی[خدا ی[به مشرکان سبک مغز] بگو: اگر برا

  )٨١پرستنده او بودم. ( نيامت] نخست نيا

  



ا  ُسْبَحاَن َرِبّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َرِبّ اْلعَْرِش َعمَّ
  ﴾٨٢يَِصفُوَن ﴿

پروردگار عرش از آنچه [درباره او]  ن،ينّزه است پروردگار آسمان ها و زمم
  )٨٢کنند. ( یم فيتوص

  

فََذْرُهْم يَُخوُضوا َويَْلعَبُوا َحتَّٰى يَُالقُوا يَْوَمُهُم الَِّذي 
  ﴾٨٣يُوَعُدوَن ﴿

ارزش  یب یآنان را واگذار تا [در گفتار و کردار باطل] فرو روند و [با کاال
کنند.  داريشوند د یشوند تا آن روزشان را که وعده داده م ی] سرگرم بازايدن
)٨٣(  

  

هٌ ۚ َوُهَو اْلَحِكيُم  هٌ َوفِي اْألَْرِض إِلَٰ َوُهَو الَِّذي فِي السََّماِء إِلَٰ
  ﴾٨٤اْلعَِليُم ﴿

] یهم معبود [واقع ني] است و در زمیو اوست که در آسمان ها معبود [واقع
  )٨۴و داناست. ( مياست و او حک

  

ْينَُهَما َوتَبَاَرَك الَِّذي لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بَ 
  ﴾٨٥َوِعْنَدهُ ِعْلُم السَّاَعِة َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن ﴿

آسمان ها و  يیو فرمانروا تيّ که مالک یسودمند و با برکت است کس شهيهم
[به همه شؤون]  یاوست و آگاه طرهيآنهاست، فقط در س انيو آنچه م نيزم

  )٨۵. (ديشو ینزد اوست و به او بازگردانده م امتيق

  



َوَال يَْمِلُك الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشَّفَاَعةَ إِالَّ َمْن َشِهَد 
  ﴾٨٦بِاْلَحِقّ َوُهْم يَْعلَُموَن ﴿

شفاعت  اريشفاعت ندارند، اخت اريپرستند، اخت یخدا م یرا که به جا یو کسان
] شهادت به حق داده اند و آنان رتيبص یاست که [از رو یفقط با کسان

  )٨۶دانند. ( یآنان شفاعت کنند] م یخواهند برا یرا که م یل کسانحا قتي[حق

  

ُ ۖ فَأَنَّٰى يُْؤفَُكوَن ﴿ َّ   ﴾٨٧َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخلَقَُهْم لَيَقُولُنَّ 
ً يقياست؟  دهيآنان را آفر ی: چه کسیو اگر از آنان بپرس : خدا. پس نديگو یم نا

  )٨٧( شوند؟ یچگونه [از حق به باطل] منحرف م

  

ُؤَالِء قَْوٌم َال يُْؤِمنُوَن ﴿   ﴾٨٨َوقِيِلِه يَا َرِبّ إِنَّ َهٰ
 یگروه ناني: پروردگارا! اديگو یخبرند که] م یب امبريپ تيو [چگونه از شکا

  )٨٨آورند؛ ( ینم مانيهستند که ا

  

  ﴾٨٩فَاْصفَْح َعْنُهْم َوقُْل َسَالٌم ۚ فََسْوَف يَْعلَُموَن ﴿
[را به آنان] بگو، پس [سرانجام  يیبگردان و سالم جدا یاز آنان رو نيبنابرا

  )٨٩کفر و عنادشان را] خواهند دانست. ( جهيشقاوت بار خود و نت

  

  صدق هللا و العلی العظيم
 راست خدای بزرگ و بلندمرتبه


