
  با ترجمه زمرمتن سوره 

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  به نام خداوند رحمتگر مهربان

  

ِ اْلعَِزيِز اْلَحِكيِم ﴿ َّ   ﴾١تَْنِزيُل اْلِكتَاِب ِمَن 
  )١است. ( ميو حک ريشکست ناپذ یتوانا یخدا ی] کتاب نازل شده از سوني[ا

  

َ ُمْخِلًصا لَهُ الِدّيَن إِنَّا أَْنَزْلنَا إِلَْيَك  َّ اْلِكتَاَب بِاْلَحِقّ فَاْعبُِد 
﴿٢﴾  
پس خدا را  م،يتو نازل کرد یبه سو یکتاب را به حّق و درست نيما ا ديترد یب

 ،یکن ی] خالص میاو [از هرگونه شرک یرا برا مانيکه اعتقاد و ا یدر حال
  )٢بپرست. (

  

ِ الِدّيُن اْلَخاِلُص ۚ  َّ ِ َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِليَاَء َما أََال 
َ يَْحُكُم بَْينَُهْم فِي  َّ ِ ُزْلفَٰى إِنَّ  َّ بُونَا إِلَى  نَْعبُُدُهْم إِالَّ ِليُقَِرّ
َ َال يَْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّاٌر  َّ َما هُْم فِيِه يَْختَِلفُوَن ۗ إِنَّ 

﴿٣﴾  
خدا سرپرستان و  یخداست، و آنان که به جا ژهيخالص و ني! که دديآگاه باش
ما را هر چه  نکهيا ی:] ما آنان را جز برانديگو یاند [و م دهيبرگز یمعبودان

آنان [و مؤمنان]  انيخدا م ديترد ی. بميپرست یکنند، نم کيبه خدا نزد شتريب
 ید و شرک است] داوريتوح نييکنند [و آن آ یدرباره آنچه که اختالف م

 تيناسپاس است، هدا اريخواهد کرد؛ قطعاً خدا آن کس را که دروغگو و بس
  )٣کند. ( ینم



  

ا يَْخلُُق َما يََشاُء ۚ  ُ أَْن يَتَِّخذَ َولًَدا َالْصَطفَٰى ِممَّ َّ لَْو أََراَد 
اُر ﴿ ُ اْلَواِحُد اْلقَهَّ َّ   ﴾٤ُسْبَحاَنهُ ۖ ُهَو 

همانا از  رد،يبگ یخود فرزند یخواست برا یاگر [بر فرض محال] خدا م
 یشما برا نکهي[نه ا ديگز یخواست برم یآنچه را خودش م شيها دهيآفر انيم

 یباشد] اوست خدا یاو فرزند ی]؛ منّزه است او [از آنکه برادياو انتخاب کن
  )۴و قّهار. ( گانهي

  

ُر اللَّْيَل  َعلَى النََّهاِر َخلََق السََّماَواِت َواْألَْرَض بِاْلَحِقّ ۖ يَُكِوّ
َر الشَّْمَس َواْلقََمَر ۖ ُكلٌّ  ُر النََّهاَر َعلَى اللَّْيِل ۖ َوَسخَّ َويَُكِوّ

  ﴾٥يَْجِري ِألََجٍل ُمَسمى ۗ أََال ُهَو اْلعَِزيُز اْلغَفَّاُر ﴿
و روز را به  د،يچيپ ی. شب را به روز درمديرا به حق آفر نيآسمان ها و زم

بندگانش] مسّخر و رام کرد. هر  یو ماه را [برا ديو خورش د،يچيپ یشب درم
 اريو بس ريشکست ناپذ ی! او تواناديروانند. آگاه باش نيمع یکدام تا سرآمد

  )۵آمرزنده است. (

  

َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ ثُمَّ َجعََل ِمْنَها َزْوَجَها َوأَْنَزَل لَُكْم 
َهاتُِكْم َخْلقًا  ِمَن اْألَْنعَاِم ثََمانِيَةَ أَْزَواجٍ ۚ يَْخلُقُُكْم فِي بُُطوِن أُمَّ

ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُك ۖ  َّ ِلُكُم  ِمْن بَْعِد َخْلٍق فِي ُظلَُماٍت ثََالٍث ۚ ذَٰ
هَ إِالَّ ُهَو ۖ فَأَنَّٰى تُْصَرفُوَن ﴿   ﴾٦َال إِلَٰ

 انيآورد، و از چهارپا ديسپس همسرش را از او پد د،يتن آفر کيشما را از 
 د،يماده] هشت زوج آفر کينر و  کي[شتر و گاو و گوسفند و بز به اعتبار 

 یکيتار انيدر م گريد ینشيپس از آفر ینشيمادرانتان آفر یشما را در شکم ها
خدا پروردگار  ستا ني] به وجود آورد. امهيسه گانه [شکم و رحم و مش یها



 ست،يجز او ن یاوست، معبود ژهي] وی[مطلق بر همه هست يیشما که فرمانروا
  )۶گردانند؟ ( یپس چگونه شما را از حق بازم

  

َ َغنِيٌّ َعْنُكْم ۖ َوَال يَْرَضٰى ِلِعبَاِدِه اْلُكْفَر ۖ  َّ إِْن تَْكفُُروا فَإِنَّ 
َوإِْن تَْشُكُروا يَْرَضهُ لَُكْم ۗ َوَال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرٰى ۗ 

 َمْرِجعُُكْم فَيُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن ۚ إِنَّهُ َعِليٌم ثُمَّ إِلَٰى َربُِّكمْ 
ُدوِر ﴿   ﴾٧بِذَاِت الصُّ

است، و  ازين ی] خدا از شما برايز د؛يرسان یبه خدا نم یاني[ز دياگر کافر شو
شما  یآن را برا د،يکن یپسندد؛ و اگر سپاس گزار یبندگانش نم یکفر را برا

دارد. سپس  یرا برنم یگريبار [گناه] د ،یبار نيسنگ چيپسندد. و ه یم
 یآنچه انجام م هپروردگارتان خواهد بود، و شما را ب یبازگشت شما به سو

  )٧ها داناست. ( نهيو اسرار س اتيّ او به ن رايآگاه خواهد کرد؛ ز د،يداد

  

ْنَساَن ُضرٌّ َدَعا َربَّهُ ُمنِيبًا إِلَْيِه ثُمَّ  َلهُ َوإَِذا َمسَّ اْإلِ إِذَا َخوَّ
ِ أَْنَداًدا  َّ ِ نِْعَمةً ِمْنهُ نَِسَي َما َكاَن يَْدُعو إِلَْيِه ِمْن قَْبُل َوَجعََل 

ِليُِضلَّ َعْن َسبِيِلِه ۚ قُْل تََمتَّْع بُِكْفِرَك قَِليًال ۖ إِنََّك ِمْن 
  ﴾٨أَْصَحاِب النَّاِر ﴿

او  یرسد، پروردگارش را در حال بازگشت به سو یبيو چون به انسان آس
از آن  يیرها یخواند، سپس چون او را [برا ی] مبشيبرطرف شدن آس ی[برا
برطرف  یتر برا شيرا که پ بياز جانب خود عطا کند، آن آس ی] نعمتبيآس

 یمقرار  یانيخدا همتا یکند و دوباره برا یکرد، فراموش م یشدنش دعا م
از کفر خود  یاز راه خدا گمراه کند. بگو: اندک زماندهد تا [مردم را] 
  )٨. (یتو از اهل آتش ديترد یبرخوردار باش، ب

  



ْن ُهَو قَانٌِت آنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَائًِما يَْحذَُر اْآلِخَرةَ  أَمَّ
َويَْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه ۗ قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن 

  ﴾٩َال يَْعلَُموَن ۗ إِنََّما يَتَذَكَُّر أُولُو اْألَْلبَاِب ﴿
که در ساعات شب به  یکس ايبهتر است]  یانسان کفران کننده ا نيچن اي[آ

ترسد و به رحمت  یخالصانه مشغول است، از آخرت م یو عبادت اميسجده و ق
که  یسانکه معرفت و دانش دارند و ک یکسان ايدارد؟ بگو: آ ديپروردگارش ام

  )٩شوند. ( یم رفقط خردمندان متذکّ  کسانند؟يبهره از معرفت و دانش اند،  یب

  

ِذِه  قُْل يَا ِعبَاِد الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َربَُّكْم ۚ ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا فِي َهٰ
ابُِروَن  ِ َواِسعَةٌ ۗ إِنََّما يَُوفَّى الصَّ َّ ْنيَا َحَسنَةٌ ۗ َوأَْرُض  الدُّ

  ﴾١٠َرُهْم بِغَْيِر ِحَساٍب ﴿أَجْ 
 ايدن نيکه در ا یکسان ی. براديبندگان مؤمنم! از پروردگارتان پروا کن یبگو: ا

خدا گسترده است [بر  نياست و زم یکيانجام داده اند، پاداش ن ستهياعمال شا
مهاجرت  گريد ینيبه سرزم ديهست ینيد قهيکه دچار مض ینيشماست از سرزم

خواهند کرد.  افتيدر بپاداششان را کامل و بدون حسا انيباي]. فقط شکديکن
)١٠(  

  

َ ُمْخِلًصا لَهُ الِدّيَن ﴿ َّ   ﴾١١قُْل إِنِّي أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد 
او [از هر  یو عبادت را برا مانيکه ا یبگو: من مأمورم که خدا را در حال

  )١١کنم، بپرستم. ( ی] خالص میگونه شرک

  

َل اْلُمْسِلِميَن ﴿َوأُِمْرُت ِألَْن    ﴾١٢أَكُوَن أَوَّ
شدگان [به فرمان ها و احکام] او  ميتسل نياز] نخست نييآ نيو مأمورم که [در ا

  )١٢باشم. (



  

  ﴾١٣قُْل إِنِّي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َربِّي َعذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم ﴿
  )١٣ترسم. ( یبزرگ م یکنم از عذاب روز یبگو: اگر پروردگارم را نافرمان

  

َ أَْعبُُد ُمْخِلًصا لَهُ ِدينِي ﴿ َّ   ﴾١٤قُِل 
] یاو [از هر گونه شرک یو عبادتم را برا مانيکه ا یبگو: فقط خدا را در حال

  )١۴پرستم. ( یکنم، م یخالص م

  

فَاْعبُُدوا َما ِشئْتُْم ِمْن ُدونِِه ۗ قُْل إِنَّ اْلَخاِسِريَن الَِّذيَن 
ِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوأَْهلِ  يِهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة ۗ أََال َذٰ

  ﴾١٥اْلُمبِيُن ﴿
 انکارانيز ديترد ی. بگو: بدياو بپرست یبه جا د،يخواه یپس شما هم آنچه را م

 یوجودشان و کسانشان را به تباه هيسرما امتيهستند که روز ق ی] کسانی[واقع
  )١۵آشکار است. ( اني! که آن همان زديداده باشند؛ آگاه باش

  

ِلَك  لَُهْم ِمْن فَْوقِِهْم ُظلٌَل ِمَن النَّاِر َوِمْن تَْحتِِهْم ُظلٌَل ۚ ذَٰ
ُ بِِه ِعبَاَدهُ ۚ يَا ِعبَاِد فَاتَّقُوِن ﴿ َّ ُف    ﴾١٦يَُخِوّ

 نياز آتش است، ا يیها بانيسا شانيپا ريسرشان و از ز یآنان از باال یبرا
 ديبندگانم! از من پروا کن یدهد. ا یم ميرا به آن ب است که خدا بندگانش یعذاب

)١۶(  

  



ِ لَُهُم  َّ َوالَِّذيَن اْجتَنَبُوا الطَّاُغوَت أَْن يَْعبُُدوَها َوأَنَابُوا إِلَى 
  ﴾١٧اْلبُْشَرٰى ۚ فَبَِشّْر ِعبَاِد ﴿

 یها طانيبت ها، اربابان کفر و ش یعنيطاغوت [ دنيکه از پرست یو کسان
خدا بازگشتند، بر آنان مژده باد؛ پس به  یکردند و به سو یسرکش] دور

  )١٧بندگانم مژده ده. (

  

ئَِك الَِّذيَن  الَِّذيَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَيَتَّبِعُوَن أَْحَسنَهُ ۚ أُولَٰ
ئَِك ُهْم أُولُو اْألَْلبَاِب ﴿ ُ ۖ َوأُولَٰ َّ   ﴾١٨َهَداُهُم 

که  یکسان ناننديکنند، ا یم یرويپ نشيشنوند و از بهتر یآنان که سخن را م
  )١٨همان خردمندانند. ( نانيکرده، و ا تشانيخدا هدا

  

أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه َكِلَمةُ اْلعَذَاِب أَفَأَْنَت تُْنِقذُ َمْن فِي النَّاِر 
﴿١٩﴾  
 اياز آن دارد؟] آ یزيکه فرمان عذاب بر او محقق و ثابت شده [راه گر یکس ايآ

  )١٩( ؟یده یرا که در آتش است، تو نجات م یکس

  

ِكِن الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم لَُهْم ُغَرٌف ِمْن فَْوقَِها ُغَرٌف َمْبنِيَّةٌ  لَٰ
ُ اْلِميعَاَد  َّ ِ ۖ َال يُْخِلُف  َّ تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْألَْنَهاُر ۖ َوْعَد 

﴿٢٠﴾  
است که  يیآنان غرفه ها یتند، براکه از پروردگارشان پروا داش یکسان یول

است. خدا  یآنها نهرها جار ريبنا شده و از ز گريد يیاز فراز آنها غرفه ها
  )٢٠کند. ( یوعده را داده است؛ خدا خلف وعده نم نيا

  



َ أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََسلََكهُ يَنَابِيَع فِي  َّ أَلَْم تََر أَنَّ 
ُج بِِه َزْرًعا ُمْختَِلفًا أَْلَوانُهُ ثُمَّ يَِهيُج فَتََراهُ اْألَْرِض ثُمَّ يُْخرِ 

ِلَك لَِذْكَرٰى ِألُوِلي  ُمْصفَرا ثُمَّ يَْجعَلُهُ ُحَطاًما ۚ إِنَّ فِي َذٰ
  ﴾٢١اْألَْلبَاِب ﴿

نازل کرد، پس آن را به صورت چشمه  یکه خدا از آسمان آب یندانسته ا ايآ
 شيرا که رنگ ها یآن زراعت لهيدرآورد، آن گاه به وس نيدر زم يیها

 جهيشود، در نت یآورد، سپس [آن زراعت] خشک م یم رونيگوناگون است، ب
 یکند؛ ب یو در هم شکسته م زير زيپس آن را ر ،ینيآن را به رنگ زرد ب

  )٢١است. ( یخردمندان هشدار و عبرت یها] برا ی[دگرگون نيدر ا ديترد

  

ْسَالِم فَُهَو َعلَٰى نُوٍر ِمْن َربِِّه ۚ أَفََمْن  ُ َصْدَرهُ ِلْإلِ َّ َشَرَح 
ئَِك فِي َضَالٍل ُمبِيٍن  ِ ۚ أُولَٰ َّ فََوْيٌل ِلْلقَاِسيَِة قُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر 

﴿٢٢﴾  
] اسالم گشاده است، و بهره مند از رفتني[پذ یاش را برا نهيکه خدا س یکس ايآ

اش از  نهياست که س یاست [مانند کس شيار خوپروردگ یاز سو ینور
کردن خدا  ادياز  شانيبر آنان که دل ها یاسالم تنگ است؟] پس وا رفتنيپذ

  )٢٢آشکار هستند. ( یدر گمراه نانيسخت است، ا

  

َل أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكتَابًا ُمتََشابًِها َمثَانَِي تَْقَشِعرُّ ِمْنهُ  ُ نَزَّ َّ
 يَْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ تَِليُن ُجلُوُدُهْم َوقُلُوبُُهْم إِلَٰى ُجلُوُد الَِّذينَ 

ِ يَْهِدي بِِه َمْن يََشاُء ۚ َوَمْن يُْضِلِل  َّ ِلَك ُهَدى  ِ ۚ ذَٰ َّ ِذْكِر 
ُ فََما لَهُ ِمْن َهاٍد ﴿ َّ٢٣﴾  



فصاحت،  ،يیبايدر نظم، ز اتشيکه [آ یسخن را نازل کرد، کتاب نيکوتريخدا ن
پندآموز [و  یاست، مشتمل بر داستان ها گريکدي هيبالغت و عمق محتوا] شب

که  یپوست کسان اتشيآ دنيحالل و حرام] است؛ از شن د،يوعده، وع ،یامر، نه
و دلشان به  وستشانشود، آن گاه پ یهراسند به هم جمع م یاز پروردگارشان م

خداست که هر که را  تياهد ني. اابدي یگردد و آرامش م یخدا نرم م ادي
کفر و عنادش]  فريکند؛ و هر که را خدا [به ک یم يیبخواهد به آن راهنما
  )٢٣نخواهد بود. ( یکننده ا تيهدا چيگمراه کند، او را ه

  

أَفََمْن يَتَِّقي بَِوْجِهِه ُسوَء اْلعََذاِب يَْوَم اْلِقيَاَمِة ۚ َوقِيَل 
  ﴾٢٤تَْكِسبُوَن ﴿ِللظَّاِلِميَن ذُوقُوا َما ُكْنتُْم 

کوشد که] با  یم شي[به خاطر بسته بودن دست ها امتيکه روز ق یکس ايآ
از عذاب است؟]  منياست که ا یصورت خود گزند عذاب را دفع کند [مانند کس

  )٢۴. (ديبچش د،يشد ی: آنچه را همواره مرتکب منديبه ستمکاران گو

  

اْلعََذاُب ِمْن َحْيُث َال يَْشعُُروَن َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فَأَتَاُهُم 
﴿٢٥﴾  

کردند، پس از آنجا که  بيخدا را] تکذ اتياز آنان بودند [آ شي[هم] که پ یکسان
  )٢۵آمد. ( شانيکردند، عذاب به سو یگمان نم

  

ْنيَا ۖ َولَعَذَاُب اْآلِخَرةِ  ُ اْلِخْزَي فِي اْلَحيَاةِ الدُّ َّ فَأَذَاقَُهُم 
  ﴾٢٦لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن ﴿أَْكبَُر ۚ 

و اگر معرفت و  د؛يرا به آنان چشان يیو رسوا یخوار ايدن یپس خدا در زندگ
  )٢۶کردند که] عذاب آخرت بزرگ تر است. ( یداشتند [توجه م یآگاه

  



ذَا اْلقُْرآِن ِمْن ُكِلّ َمثٍَل لَعَلَُّهْم  َولَقَْد َضَرْبنَا ِللنَّاِس فِي َهٰ
  ﴾٢٧﴿يَتَذَكَُّروَن 

 انيب یقرآن از هر گونه مثل و سرگذشت عبرت آموز نيمردم در ا یو ما برا
  )٢٧باشد که متذّکر شوند. ( م،يکرده ا

  

  ﴾٢٨قُْرآنًا َعَربِيا َغْيَر ِذي ِعَوجٍ لَعَلَُّهْم يَتَّقُوَن ﴿
[در  نکهيا یبرا ،یو روشن بدون هر گونه انحراف و کژ اياست گو یقرآن
  )٢٨. (زنديو فساد] بپره انياز شرک، عص مشيتعال هيسا

  

ُ َمثًَال َرُجًال فِيِه ُشَرَكاُء ُمتََشاِكُسوَن َوَرُجًال  َّ َضَرَب 
ِ ۚ بَْل أَْكثَُرُهْم َال  َّ ِ َسلًَما ِلَرُجٍل َهْل يَْستَِويَاِن َمثًَال ۚ اْلَحْمُد 

  ﴾٢٩يَْعلَُموَن ﴿
را که  یزده است: مرد یو شرک] مثل ديتوح قتيفهماندن حق یخدا [برا

که فقط برده  یاند، و مرد کي] او شرتيّ ناسازگار و بداخالق در [مالک یاربابان
دو برده از جهت فرمان گرفتن و فرمان بردن با هم  نيا ايمالک است، آ کي
و پاک و  منظم یزندگ یهستند، دارا کتاي ی[موحدان که بنده خدا کسانند؟ي

 یزندگ یآبادند، و مشرکان که فرمان بران اربابان گوناگونند، دارا یآخرت
[به  شترشانيخداست. بلکه ب ژهيها و شيخراب اند.] همه ستا یو آخرت شانيپر

  )٢٩ندارند. ( یخدا] معرفت و آگاه یآثار و منافع بندگ

  

  ﴾٣٠إِنََّك َميٌِّت َوِإنَُّهْم َميِّتُوَن ﴿
  )٣٠. (رنديم یآنان هم مو قطعاً  یريم یتو م ديترد یب

  



  ﴾٣١ثُمَّ إِنَُّكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِعْنَد َربُِّكْم تَْختَِصُموَن ﴿
کرد [که  دي] مجادله خواهنينزد پروردگارتان [در امر د امتيسپس شما روز ق
را روشن  یو بطالن بت پرست ميرا ثابت کرد ديتوح تيّ حقّان ايما موحدان در دن

  )٣١شما شد.] ( تيکبِر شما مانع از هدا یول م،ينمود

  

ْدِق إِْذ َجاَءهُ ۚ  ِ َوَكذََّب بِالِصّ َّ ْن َكَذَب َعلَى  فََمْن أَْظلَُم ِممَّ
  ﴾٣٢أَلَْيَس فِي َجَهنََّم َمثًْوى ِلْلَكافِِريَن ﴿

ستمکارتر است از آنکه بر خدا دروغ بندد و سخن راست و  یپس چه کس
کافران  یبرا یگاهيدوزخ جا ايکند؟ آ بيمد، تکذاو آ یدرست را چون به سو

  )٣٢( ست؟ين

  

ئَِك ُهُم اْلُمتَّقُوَن ﴿ ْدِق َوَصدََّق بِِه ۙ أُولَٰ   ﴾٣٣َوالَِّذي َجاَء بِالِصّ
که  ناننديکه آن را باور کردند، ا یو آنکه سخن راست و درست آورد و کسان

  )٣٣. (زکاراننديپره

  

ِلَك َجَزاُء اْلُمْحِسنِيَن ﴿لَُهْم َما يََشاُءوَن ِعْنَد    ﴾٣٤َربِِّهْم ۚ ذَٰ
است پاداش  نيآنان نزد پروردگارشان آنچه بخواهند فراهم است؛ ا یبرا

  )٣۴( کوکاران؛ين

  

ُ َعْنُهْم أَْسَوأَ الَِّذي َعِملُوا َويَْجِزيَُهْم أَْجَرُهْم  َّ ِليَُكِفَّر 
  ﴾٣٥بِأَْحَسِن الَِّذي َكانُوا يَْعَملُوَن ﴿

که انجام دادند از آنان محو کند، و آنان  یاعمال نيخدا [به رحمتش] زشت تر تا
  )٣۵دادند پاداش دهد. ( یکه همواره انجام م یعمل نيبهتر هيرا بر پا



فُونََك بِالَِّذيَن ِمْن ُدونِِه ۚ َوَمْن  ُ بَِكاٍف َعْبَدهُ ۖ َويَُخِوّ َّ أَلَْيَس 
ُ فََما لَهُ ِمْن هَ  َّ   ﴾٣٦اٍد ﴿يُْضِلِل 

و مشرکان [به پندار خود] تو  ست؟ين یبنده اش [در همه امور] کاف یخدا برا ايآ
[کفر و  فريترسانند و هر که را خدا به ک یخدا هستند، م ريکه غ یرا از کسان

  )٣۶نخواهد بود؛ ( یکننده ا تيهدا چيعناد] ش گمراه کند، او را ه

  

ُ فََما لَهُ ِمْن  َّ ُ بِعَِزيٍز ِذي اْنتِقَاٍم َوَمْن يَْهِد  َّ ُمِضٍلّ ۗ أَلَْيَس 
﴿٣٧﴾  

خدا  اينخواهد بود. آ یگمراه کننده ا چيکند، او را ه تيو هر که را خدا هدا
  )٣٧( ست؟يو صاحب انتقام ن ريشکست ناپذ یتوانا

  

 ۚ ُ َّ قُْل َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخلََق السََّماَواِت َواْألَْرَض لَيَقُولُنَّ 
ُ بُِضٍرّ َهْل  َّ ِ إِْن أََراَدنَِي  َّ أَفََرأَْيتُْم َما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن 
ِه أَْو أََراَدنِي بَِرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاُت  ُهنَّ َكاِشفَاُت ُضِرّ

ُ ۖ َعلَْيِه يَتََوكَُّل اْلُمتََوِكّلُوَن ﴿ َّ   ﴾٣٨َرْحَمتِِه ۚ قُْل َحْسبَِي 
: نديگو یم ديترد یب د؟يرا آفر نيآسمان ها و زم ی: چه کسیان بپرساگر از آن

که  د،يخبر ده ديپرست یخدا م یکه به جا یخدا. بگو: پس مرا درباره معبودان
او را از من  بيتوانند آس یآنها م ايمن بخواهد، آ یرا برا یبياگر خدا آس

توانند رحمتش را  یا ميمن بخواهد، آ یرا برا یاگر رحمت ايبرطرف کنند؟ 
کنند.  یاست. توکل کنندگان فقط بر او توکل م یباز دارند؟ بگو: خدا مرا کاف

)٣٨(  

  



قُْل يَا قَْوِم اْعَملُوا َعلَٰى َمَكانَتُِكْم إِنِّي َعاِمٌل ۖ فََسْوَف 
  ﴾٣٩تَْعلَُموَن ﴿

من  د،يعمل کن ديکه هست یحالت کفر و عناد نيقوم من! شما بر هم یبگو: ا
  )٣٩دانست، ( ديکنم، سپس خواه یو اخالصم] عمل م مانيا هي[بر پا زين

  

  ﴾٤٠َمْن يَأْتِيِه َعَذاٌب يُْخِزيِه َويَِحلُّ َعلَْيِه َعذَاٌب ُمِقيٌم ﴿
 یو [در آخرت هم] عذاب د،يايخوار کننده ب ی] عذابايرا [در دن یکه چه کس

  )۴٠. (ديجاودانه بر او فرود آ

  

ْيَك اْلِكتَاَب ِللنَّاِس بِاْلَحِقّ ۖ فََمِن اْهتََدٰى فَِلنَْفِسِه ۖ إِنَّا أَْنَزْلنَا َعلَ 
َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَْيَها ۖ َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم بَِوِكيٍل 

﴿٤١﴾  
پس  م؛يبر تو نازل کرده ا ی] مردم به حّق و راستتي[هدا یکتاب را برا نيما ا

 انيو هر که گمراه شد، فقط به ز افتهي تيبه سود خود هدا افت،ي تيهر که هدا
  )۴١( ،یستيشود؛ و تو بر آنان نگهبان و کارساز ن یخود گمراه م

  

ُ يَتََوفَّى اْألَْنفَُس ِحيَن َمْوتَِها َوالَّتِي لَْم تَُمْت فِي َمنَاِمَها ۖ  َّ
اْألُْخَرٰى إِلَٰى  فَيُْمِسُك الَّتِي قََضٰى َعلَْيَها اْلَمْوَت َويُْرِسلُ 

ِلَك َآليَاٍت ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن ﴿   ﴾٤٢أََجٍل ُمَسمى ۚ إِنَّ فِي َذٰ
 یو روح رد،يگ یو خداست که روح [مردم] را هنگام مرگشان به طور کامل م

 ی]، پس روح کسرديگ یبه هنگام خوابش [م زيرا که [صاحبش] نمرده است ن
 گريگرداند] و د یدارد، [و به بدن باز نم یکه مرگ را بر او حکم کرده نگه م



 یمردم ی] براتيع[واق نيفرستد؛ مسلماً در ا یباز م نيمع یروح را تا سرآمد
  )۴٢[بر قدرت خدا] ست. ( يینشانه ها شند،ياند یکه م

  

ِ ُشفَعَاَء ۚ قُْل أََولَْو َكانُوا َال يَْمِلُكوَن  َّ أَِم اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن 
  ﴾٤٣َوَال يَْعِقلُوَن ﴿َشْيئًا 

خدا [از بتان]  ی] بلکه به جاشندياند یخبران، درباره قدرت خدا نم یب نکهي[نه ا
] هر چند ديخواه ی[از آنها شفاعت م ايخود گرفته اند. بگو: آ یبرا یعانيشف

نداشته باشند [و  ی] نباشند و علم و عقلیشفاعت ارداري[و اخت یزيمالک چ
  )۴٣پرستندگان خود را نشناسند؟] (

  

ِ الشَّفَاَعةُ َجِميعًا ۖ لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض ۖ ثُمَّ  َّ ِ قُْل 
  ﴾٤٤إِلَْيِه تُْرَجعُوَن ﴿

 طرهيدر س نيآسمان ها و زم يیخداست، فرمانروا ژهيو کسرهيبگو: شفاعت، 
  )۴۴( د؛يشو یماو بازگردانده  یاوست، سپس به سو

  

ْت قُلُوُب الَِّذيَن َال يُْؤِمنُوَن  ُ َوْحَدهُ اْشَمأَزَّ َّ َوإِذَا ذُِكَر 
بِاْآلِخَرةِ ۖ َوإِذَا ذُِكَر الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه إِذَا ُهْم يَْستَْبِشُروَن 

﴿٤٥﴾  
 ینم انياز معبودانشان به م یشود [و نام یم ادي یگانگيکه خدا به  یو هنگام

 یاديکند و چون  یم دايندارند، نفرت پ مانيکه به آخرت ا یکسان یدل ها] ديآ
  )۴۵شوند!! ( یناگاه مسرور و شاد م د،يآ یم انيبه م گرياز معبودان د

  



قُِل اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماَواِت َواْألَْرِض َعاِلَم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ 
  ﴾٤٦َكانُوا فِيِه يَْختَِلفُوَن ﴿أَْنَت تَْحُكُم بَْيَن ِعبَاِدَك فِي َما 

آسمان ها و  نندهيآفر ی! ااي] بگو: خدایشد ديآوردنشان ناام مانياز ا ی[وقت
بندگانت بر سر آنچه [از  انينهان و آشکار! تو خود در م ی] دانای! [انيزم
  )۴۶کرد؛ ( یخواه یکردند، داور یو عبادات] اختالف م ديعقا

  

َظلَُموا َما فِي اْألَْرِض َجِميعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ َولَْو أَنَّ ِللَِّذيَن 
 ِ َّ َالْفتََدْوا بِِه ِمْن ُسوِء اْلعَذَاِب يَْوَم اْلِقيَاَمِة ۚ َوبََدا لَُهْم ِمَن 

  ﴾٤٧َما لَْم يَُكونُوا يَْحتَِسبُوَن ﴿
است  نياند، همه آنچه در زم دهيخدا] ستم ورز اتيکه [به آ یکسان یو اگر برا

خود از عذاب  يیرها یحاضرند آن را برا ديترد یانندش با آن باشد، بو م
 یخدا آنچه را که [از عذاب ها یعوض دهند، و از سو امتيسخت روز ق
  )۴٧شود. ( یپنداشتند، آشکار م یگوناگون] نم

  

َوبََدا لَُهْم َسيِّئَاُت َما َكَسبُوا َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه 
  ﴾٤٨﴿يَْستَْهِزئُوَن 

گردد، و آنچه  یم داريآنان پد یآنچه را که مرتکب شده اند برا یها یو زشت
  )۴٨کردند، آنان را احاطه خواهد کرد. ( ی] که مسخره ميی[از عذاب ها

  

ْلنَاهُ نِْعَمةً ِمنَّا قَاَل  ْنَساَن ُضرٌّ َدَعانَا ثُمَّ إَِذا َخوَّ فَإِذَا َمسَّ اْإلِ
ِكنَّ أَْكثََرُهْم َال إِنََّما أُوتِيتُهُ َعلَٰى عِ  ْلٍم ۚ بَْل ِهَي فِتْنَةٌ َولَٰ

  ﴾٤٩يَْعلَُموَن ﴿



برطرف کردنش] بخواند، سپس  یرسد، ما را [برا یبيپس چون انسان را آس
 م،يده یبه او م یخود نعمت ی] از سوبيبرطرف شدن آس یکه [برا یهنگام

 یکه م ستين نيام! [چن افتهيخود  یدانش و کاردان هي: فقط آن را بر پاديگو یم
کند  یم یگزار سبه خاطر آن سپا اياست [که آ یشيپندارد] بلکه آن نعمت آزما

 ی] معرفت و آگاهتيواقع نيآنان [به ا شتريب ی] ولزد؟يخ یبرم انيبه طغ اي
  )۴٩ندارند. (

  

يَْكِسبُوَن قَْد قَالََها الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فََما أَْغنَٰى َعْنُهْم َما َكانُوا 
﴿٥٠﴾  

آنچه  یاز آنان بودند، گفتند، ول شيکه پ یو باطل] را کسان هودهي[سخن ب نيهم
آوردند، عذاب و هالکت را از آنان  یرا [از مقام و ثروت همواره] به دست م

  )۵٠برطرف نکرد. (

  

ُؤَالِء  فَأََصابَُهْم َسيِّئَاُت َما َكَسبُوا ۚ َوالَِّذيَن َظلَُموا ِمْن َهٰ
  ﴾٥١ِصيبُُهْم َسيِّئَاُت َما َكَسبُوا َوَما ُهْم بُِمْعِجِزيَن ﴿َسيُ 

[مردم  نياز ا یو کسان د،يآنچه را مرتکب شدند به آنان رس یپس عذاب ها
آنچه را که مرتکب  یعذاب ها یبه زود دند،يما] ستم ورز اتيمکه] که [به آ

[تا بتوانند از دسترس  ستنديو آنان عاجزکننده ما ن د؛يشدند به آنان خواهد رس
  )۵١روند.] ( رونيقدرت ما ب

  

ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر ۚ إِنَّ فِي  َ يَْبُسُط الِرّ َّ أََولَْم يَْعلَُموا أَنَّ 
ِلَك َآليَاٍت ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن ﴿   ﴾٥٢َذٰ

 ايدهد  یهر که بخواهد وسعت م یرا برا یندانسته اند که خدا رزق و روز ايآ
دارند،  مانيکه ا یمردم ی] برایري[اندازه گ نيدر ا ديترد یب رد؟يگ یم تنگ

  )۵٢[از حکمت و مصلحت خدا] ست. ( يینشانه ها



  

قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَٰى أَْنفُِسِهْم َال تَْقنَُطوا ِمْن 
َ يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعًا ۚ  َّ ِ ۚ إِنَّ  َّ إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر َرْحَمِة 

ِحيُم ﴿   ﴾٥٣الرَّ
! از رحمت ديکرد یرو ادهيبندگان من که [با ارتکاب گناه] بر خود ز یبگو: ا

ً يقي د،ينشو ديخدا نوم آمرزنده و  ارياو بس رايآمرزد؛ ز یخدا همه گناهان را م نا
  )۵٣مهربان است؛ (

  

قَْبِل أَْن يَأْتِيَُكُم اْلعَذَاُب ثُمَّ َوأَنِيبُوا إِلَٰى َربُِّكْم َوأَْسِلُموا لَهُ ِمْن 
  ﴾٥٤َال تُْنَصُروَن ﴿

 شيپ د،ي[فرمان ها و احکام] او شو ميو تسل ديپروردگارتان بازگرد یو به سو
  )۵۴. (دينشو یاريآن گاه  دياز آنکه شما را عذاب آ

  

أَْن يَأْتِيَُكُم َواتَّبِعُوا أَْحَسَن َما أُْنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن قَْبِل 
  ﴾٥٥اْلعَذَاُب بَْغتَةً َوأَْنتُْم َال تَْشعُُروَن ﴿

شما نازل شده است  یکه از طرف پروردگارتان به سو یزيچ نيکوتريو از ن
عذاب به شما رسد؛  د،يخبر یکه ب یاز آنکه ناگهان و در حال شيپ د،يکن یرويپ
)۵۵(  

  

ِ َوإِْن  أَْن تَقُوَل نَْفٌس يَا َحْسَرتَا َعلَٰى َما َّ ْطُت فِي َجْنِب  فَرَّ
  ﴾٥٦ُكْنُت لَِمَن السَّاِخِريَن ﴿



که  یريو تقص یو افسوس بر اهمال کار غي: درديبگو یتا مبادا آنکه کس
] از مسخره یربّان اتيو آ ی[نسبت به احکام اله ديترد یدرباره خدا کردم، و ب

  )۵۶کنندگان بودم. (

  

َ َهَدانِي لَُكْنُت ِمَن اْلُمتَِّقيَن ﴿أَْو تَقُوَل لَْو أَنَّ  َّ٥٧﴾  
  )۵٧بودم، ( زکارانياز پره ديترد یکرد، ب یم تمي: اگر خدا هداديبگو اي

  

ةً فَأَُكوَن ِمَن  أَْو تَقُوَل ِحيَن تََرى اْلعََذاَب لَْو أَنَّ ِلي َكرَّ
  ﴾٥٨اْلُمْحِسنِيَن ﴿

بود تا از  ی] بازگشتايکاش مرا [به دن ی: اديبگو ند،يچون عذاب را بب اي
  )۵٨شدم. ( یم کوکارانين

  

بَلَٰى قَْد َجاَءتَْك آيَاتِي فََكذَّْبَت بَِها َواْستَْكبَْرَت َوُكْنَت ِمَن 
  ﴾٥٩اْلَكافِِريَن ﴿

و  یتو آمد، پس تو آنها را انکار کرد یبه سو اتميآ ،ی:] آرميبه او گو ی[ول
  )۵٩( ،یو [نسبت به آن] از کافران بود ،یدي] تکبّر ورزرفتنشي[در پذ

  

ِ ُوُجوُهُهْم ُمْسَودَّةٌ ۚ  َّ َويَْوَم اْلِقيَاَمِة تََرى الَِّذيَن َكَذبُوا َعلَى 
  ﴾٦٠أَلَْيَس فِي َجَهنََّم َمثًْوى ِلْلُمتََكبِِّريَن ﴿

 شانيکه صورت ها ینيب یرا که بر خدا دروغ بستند م یکسان امتيو روز ق
  )۶٠( ست؟يمتکبران ن یبرا یگاهيدر دوزخ جا اياست؛ آ اهيس

  



ُ الَِّذيَن اتَّقَْوا بَِمفَاَزتِِهْم َال يََمسُُّهُم السُّوُء َوَال ُهْم  َّ ي  َويُنَِجّ
  ﴾٦١يَْحَزنُوَن ﴿

 هيکه ما یکردند، به سبب اعمال شهيپ یزکاريرا که پره یو خدا کسان
هم  نيرسد، و اندوهگ یدهد، عذاب به آنان نم یشان بود نجات م یرستگار

  )۶١شوند. ( ینم

  

ُ َخاِلُق ُكِلّ َشْيٍء ۖ َوُهَو َعلَٰى ُكِلّ َشْيٍء َوِكيٌل ﴿ َّ٦٢﴾  
  )۶٢نگهبان و کارساز است. ( یزياست و او بر هر چ یزيهر چ نندهيخدا آفر

  

ِ لَهُ َمقَاِليُد السََّماَواِت َواْألَْرِض ۗ َوالَِّذيَن  َّ َكفَُروا بِآيَاِت 
ئَِك ُهُم اْلَخاِسُروَن ﴿   ﴾٦٣أُولَٰ

خدا کفر  اتيکه به آ یاوست، و کسان تيّ مالک ندريآسمان ها و زم یدهايکل
  )۶٣. (انکارنديهم آنان ز دند،يورز

  

ِ تَأُْمُرونِّي أَْعبُُد أَيَُّها اْلَجاِهلُوَن ﴿ َّ   ﴾٦٤قُْل أَفَغَْيَر 
  )۶۴خدا را بپرستم؟! ( ريکه غ ديده یبه من فرمان م اينادانان! آ یبگو: ا

  

َولَقَْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك لَئِْن أَْشَرْكَت 
  ﴾٦٥لَيَْحبََطنَّ َعَملَُك َولَتَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن ﴿

 شده است که اگر یاز تو بوده اند، وح شيکه پ یبه تو و به کسان ديترد یب
بود.  یخواه انکارانيشود و از ز یاثر م یهمه اعمالت تباه و ب ،یمشرک شو

)۶۵(  



  

َ فَاْعبُْد َوُكْن ِمَن الشَّاِكِريَن ﴿ َّ   ﴾٦٦بَِل 
  )۶۶بلکه فقط خدا را بپرست و از سپاس گزاران باش. (

  

َ َحقَّ قَْدِرِه َواْألَْرُض َجِميعًا قَْبَضتُهُ يَْوَم  َّ َوَما قََدُروا 
ا  اْلِقيَاَمِة َوالسََّماَواُت َمْطِويَّاٌت ِبيَِمينِِه ۚ ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَٰى َعمَّ

  ﴾٦٧يُْشِرُكوَن ﴿
در روز  نيکه زم یو خدا را آن گونه که سزاوار اوست نشناختند، در حال

به دست  دهيچيدر قبضه قدرت اوست، و آسمان ها هم درهم پ کسرهي امتيق
  )۶٧. (رنديگ یم کياوست؛ منّزه و برتر است از آنچه با او شر

  

َونُِفَخ فِي الصُّوِر فََصِعَق َمْن فِي السََّماَواِت َوَمْن فِي 
ُ ۖ ثُمَّ نُِفَخ فِيِه أُْخَرٰى فَإِذَا ُهْم قِيَاٌم  َّ اْألَْرِض إِالَّ َمْن َشاَء 

  ﴾٦٨يَْنُظُروَن ﴿
 رد،يم یاست م ني، پس هر که در آسمان ها و زمشود یم دهيو در صور دم

شود، ناگاه  یم دهيدر صور دم گريرا که خدا بخواهد، آن گاه بار د یمگر کس
نگرند [که سرانجام  ی[مات و مبهوت به هر سو] م ستادهيا یهمه آنان بر پا

  )۶٨کارشان چه خواهد شد!] (

  

اْلِكتَاُب َوِجيَء َوأَْشَرقَِت اْألَْرُض بِنُوِر َربَِّها َوُوِضَع 
بِالنَّبِيِّيَن َوالشَُّهَداِء َوقُِضَي بَْينَُهْم بِاْلَحِقّ َوُهْم َال يُْظلَُموَن 

﴿٦٩﴾  



نهند، و  یشود، و کتاب [اعمال] را م یبه نور پروردگارش روشن م نيو زم
شود، وآنان  یداور یبه حّق وراست انشانيوم اورنديو گواهان را ب امبرانيپ

  )۶٩( رند؛يگ یر نممورد ستم قرا

  

  ﴾٧٠َوُوفِّيَْت ُكلُّ نَْفٍس َما َعِملَْت َوُهَو أَْعلَُم بَِما يَْفعَلُوَن ﴿
آنچه را انجام داده است، به طور کامل داده شود و او به  یو به هر کس

  )٧٠دهند، داناتر است. ( یکه انجام م يیکارها

  

 َحتَّٰى إِذَا َجاُءوَها  َۖوِسيَق الَِّذيَن َكفَُروا إِلَٰى َجَهنََّم ُزَمًرا
فُتَِحْت أَْبَوابَُها َوقَاَل لَُهْم َخَزنَتَُها أَلَْم يَأْتُِكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم 

ذَا ۚ قَالُوا  يَتْلُوَن َعلَْيُكْم آيَاِت َربُِّكْم َويُْنِذُرونَُكْم ِلقَاَء يَْوِمُكْم َهٰ
ِكْن َحقَّْت َكِلَمةُ اْلعََذاِب َعلَى الْ    ﴾٧١َكافِِريَن ﴿بَلَٰى َولَٰ

 شيشوند، چون به دوزخ رسند درها یو کافران گروه گروه به دوزخ رانده م
از جنس خودتان به  یامبرانيپ اي: آنديگشوده شود و نگهبانانش به آنان گو

 نيا داريپروردگارتان را بر شما بخوانند و شما را به د اتيکه آ امدندين تانيسو
بر کافران محقق و  عذابفرمان  ی[آمدند] ول ،ی: آرنديدهند؟ گو ميروزتان ب

  )٧١ثابت شدهاست. (

  

قِيَل اْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها ۖ فَبِئَْس َمثَْوى 
  ﴾٧٢اْلُمتََكبِِّريَن ﴿

پس  د؛يکه در آن جاودانه ا یدر حال دييدوزخ درآ ی: از درهاندي[به آنان] گو
  )٧٢است؛ ( یگاهيمتکبران چه بد جا گاهيجا

  



َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم إِلَى اْلَجنَِّة ُزَمًرا ۖ َحتَّٰى إِذَا 
َجاُءوَها َوفُتَِحْت أَْبَوابَُها َوقَاَل لَُهْم َخَزنَتَُها َسَالٌم َعلَْيُكْم 

  ﴾٧٣ِطْبتُْم فَاْدُخلُوَها َخاِلِديَن ﴿
 یبه بهشت رانده م که از پروردگارشان پروا کردند گروه گروه یو کسان

گشوده شده است،  شياز پ شيکه درها یشوند، چون به آن رسند در حال
 ديپس وارد آن شو د،يشد کويو ن زهي: سالم بر شما، پاکندينگهبانانش به آنان گو
  )٧٣. (ديکه [در آن] جاودانه ا

  

ِ الَِّذي َصَدقَنَا َوْعَدهُ َوأَْوَرثَنَا اْألَ  َّ ِ أُ َوقَالُوا اْلَحْمُد  ْرَض نَتَبَوَّ
  ﴾٧٤ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث نََشاُء ۖ فَنِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِليَن ﴿

خداست که درباره ما به وعده اش وفا کرد، و  ژهيها و شي: همه ستانديگو یم
خود  یجا م،ياز بهشت را بخواه یداد که هر جا راثي[بهشت] را به ما م نيزم

  )٧۴پاداش عمل کنندگان. ( کوستي. چه نميده یقرار م

  

َوتََرى اْلَمَالئَِكةَ َحافِّيَن ِمْن َحْوِل اْلعَْرِش يَُسبُِّحوَن بَِحْمِد 
ِ َرِبّ اْلعَالَِميَن  َّ ِ َربِِّهْم ۖ َوقُِضَي بَْينَُهْم بِاْلَحِقّ َوِقيَل اْلَحْمُد 

﴿٧٥﴾  
ان را عرش حلقه زده اند، پروردگارش رامونيکه پ ینيب یو فرشتگان را م

شود، و  یاهل محشر به حق داور انيو در م ند،يگو یم حيتسب شيهمراه ستا
خداست که پروردگار  ژهيها و شي: همه ستاندي] گوامتيکار ق اني[پس از پا

  )٧۵است. ( انيجهان

  صدق هللا و العلی العظيم
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