
  متن کامل سوره شوری با ترجمه

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  به نام خدای بخشايشگر و مهربان

  

  ﴾١حم﴿
  )١(ميحاء، م

  

  ﴾٢عسق ﴿
  )٢قاف ( ن،يس ن،يعَ 

  

ُ اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم  َّ ِلَك يُوِحي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك  َكَذٰ
﴿٣﴾  
[از  یتو و کسان یبه سو ميو حک ريشکست ناپذ یتوانا یگونه خدا نيا
  )٣کند. ( یم یاز تو بودند، وح شي] که پامبرانيپ

  

لَهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض ۖ َوُهَو اْلعَِليُّ اْلعَِظيُم 
﴿٤﴾  

 يیو فرمانروا تيّ مالک طرهياست، فقط در س نيآنچه در آسمان ها و آنچه در زم
  )۴اوست، و او بلند مرتبه و بزرگ است. (

  



َكةُ يَُسبُِّحوَن تََكاُد السََّماَواُت يَتَفَطَّْرَن ِمْن فَْوقِِهنَّ ۚ َواْلَمَالئِ 
َ هَُو  َّ بَِحْمِد َربِِّهْم َويَْستَْغِفُروَن ِلَمْن فِي اْألَْرِض ۗ أََال إِنَّ 

ِحيُم ﴿   ﴾٥اْلغَفُوُر الرَّ
] بشکافند و یاست آسمان ها از فرازشان [به سبب عظمت وح کينزد

 ند،يگو یم حيتسب شيفرشتگان، پروردگارشان را همواره همراه با سپاس و ستا
 ی! بديکنند؛ آگاه باش یهستند، درخواست آمرزش م نيکه در زم یکسان یبرا و

  )۵آمرزنده و مهربان است. ( اريخدا بس ديترد

  

ُ َحِفيٌظ َعلَْيِهْم َوَما أَْنَت  َّ َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِليَاَء 
  ﴾٦َعلَْيِهْم بَِوِكيٍل ﴿

خود گرفته اند، خدا نگهبان و  ارانيخدا را سرپرستان و  ريکه غ یو کسان
  )۶. (یستيبر آنان ن ليمراقب بر [اعمال و گفتار] آنان است و تو کارساز و وک

  

ِلَك أَْوَحْينَا إِلَْيَك قُْرآنًا َعَربِيا ِلتُْنِذَر أُمَّ اْلقَُرٰى َوَمْن  َوَكَذٰ
فِي اْلَجنَِّة َحْولََها َوتُْنِذَر يَْوَم اْلَجْمعِ َال َرْيَب فِيِه ۚ فَِريٌق 

  ﴾٧َوفَِريٌق فِي السَِّعيِر ﴿
تا [مردِم]  ميکرد ی] به تو وحايو گو حي[فص ی[به زبان] عرب یگونه قرآن نيو ا

و آنان را از  ،یده ميآن هستند، ب رامونيرا که پ ی[شهر مکه] و کسان یام القر
 ی[روز ،یبترسان ستيدر آن ن یدي] که تردامتيروز ق یعنيروز جمع شدن [

  )٧در آتش سوزان. ( یدر بهشت اند و گروه ی] گروهکه

  

ِكْن يُْدِخُل َمْن يََشاُء فِي  ةً َواِحَدةً َولَٰ ُ لََجعَلَُهْم أُمَّ َّ َولَْو َشاَء 
  ﴾٨َرْحَمتِِه ۚ َوالظَّاِلُموَن َما لَُهْم ِمْن َوِليٍّ َوَال نَِصيٍر ﴿



قرار  ی] امت واحدتيجبر بر محور هدا یخواست آنان را [از رو یاگر خدا م
 یفاقد ارزش است] هر که را بخواهد [در صورت یاجبار تي[هدا یداد، ول یم

 چيخدا نباشد] در رحمت خود در آورد؛ و ستمکاران را ه اتيکه ستمکار به آ
  )٨. (ستي[که از عذاب نجاتشان دهد] ن یاوريدوست و 

  

ُ ُهوَ  َّ اْلَوِليُّ َوُهَو يُْحيِي  أَِم اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِليَاَء ۖ فَا
  ﴾٩اْلَمْوتَٰى َوهَُو َعلَٰى ُكِلّ َشْيٍء قَِديٌر ﴿

که  یخود گرفته اند؟ در حال یبرا یاو سرپرستان و معبودان یبه جا ايآ
کند و  یخداست، و تنها اوست که مردگان را زنده م یسرپرست و معبود واقع

  )٩تواناست؛ ( یفقط اوست که بر هر کار

  

ُ َربِّي َوَما اْختَلَ  َّ ِلُكُم  ِ ۚ َذٰ َّ ْفتُْم فِيِه ِمْن َشْيٍء فَُحْكُمهُ إِلَى 
  ﴾١٠َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوإِلَْيِه أُنِيُب ﴿

اش با  یداور د،يو احکام] در آن اختالف دار ديعقا ن،يو آنچه را [از امور د
گردم.  یاست خدا پروردگار من، بر او توکل کردم و به او باز م نيخداست. ا

)١٠(  

  

فَاِطُر السََّماَواِت َواْألَْرِض ۚ َجعََل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا 
َوِمَن اْألَْنعَاِم أَْزَواًجا ۖ يَْذَرُؤُكْم فِيِه ۚ لَْيَس َكِمثِْلِه َشْيٌء ۖ َوهَُو 

  ﴾١١السَِّميُع اْلبَِصيُر ﴿
قرار داد، و از  يیجفت ها تانياست. از خودتان برا نيآسمان ها و زم نندهيآفر

کند.  یم ادي] زمانهيحک ري[تدب ني. شما را با اديآفر يیهم جفت ها انيچهارپا
  )١١. (ناستيو او شنوا و ب ستيمانند او ن یزيچ چيه

  



ْزَق ِلَمْن يََشاُء  لَهُ َمقَاِليُد السََّماَواِت َواْألَْرِض ۖ يَْبُسُط الِرّ
  ﴾١٢ َعِليٌم ﴿َويَْقِدُر ۚ إِنَّهُ بُِكِلّ َشْيءٍ 

را  یاوست. رزق و روز تيّ مالک طرهيفقط در س نيآسمان ها و زم یدهايکل
ً يقي. رديگ یتنگ م ايدهد و  یهر کس که بخواهد وسعت م یبرا او به همه  نا
  )١٢داناست. ( زيچ

  

ٰى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك  َشَرَع لَُكْم ِمَن الِدّيِن َما َوصَّ
ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسٰى َوِعيَسٰى ۖ أَْن أَقِيُموا الِدّيَن َوَما َوصَّ 

 ُ َّ قُوا فِيِه ۚ َكبَُر َعلَى اْلُمْشِرِكيَن َما تَْدُعوُهْم إِلَْيِه ۚ  َوَال تَتَفَرَّ
  ﴾١٣يَْجتَبِي إِلَْيِه َمْن يََشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن يُنِيُب ﴿

کرد و آنچه را به  عيشما تشر یآنچه را به نوح سفارش کرده بود، برا نياز د
 ني[ا مينمود هيرا به آن توص یسيو ع یو موس ميو آنچه ابراه م؛يکرد یتو وح

. بر ديو در آن فرقه فرقه و گروه گروه نشو ديرا برپا دار نياست] که د
س را بخواهد هر ک اگران است. خد یخوان یکه آنان را به آن م ینيمشرکان د

 تياو بازگردد هدا یکند، و هر کس را که به سو یجلب م ني] دني[ا یبه سو
  )١٣کند، ( یم

  

قُوا إِالَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءهُُم اْلِعْلُم بَْغيًا بَْينَُهْم ۚ َولَْوَال  َوَما تَفَرَّ
 َوإِنَّ  َۚكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّك إِلَٰى أََجٍل ُمَسمى لَقُِضَي بَْينَُهمْ 

الَِّذيَن أُوِرثُوا اْلِكتَاَب ِمْن بَْعِدِهْم لَِفي َشٍكّ ِمْنهُ ُمِريٍب 
﴿١٤﴾  

] فرقه فرقه و گروه گروه نشدند، مگر پس خيدر طول تار ینيد یو [جامعه ها
به  ی] دانش و آگاهیآسمان یکتاب ها لهيبه وس نيد تيّ از آنکه [نسبت به حقّان

خودشان  انيم یو تفرقه به سبب] حسد و دشمن یپراکندگ نيآمد، [ا شانيسو



 ني] تا زمان معافتنشاني[بر مهلت  یپروردگارت فرمان یبود، و اگر از سو
و هالکت] حکم شده بود. و  ی[به نابود انشانيم ديترد ینگرفته بود، ب یشيپ
ً يقي نسبت به  افتند،ي راثي[قرآن] را به م یکه پس از آنان کتاب آسمان یکسان نا

  )١۴سخت هستند. ( یديترد آن در

  

َّبِْع أَْهَواَءهُْم ۖ َوقُْل  ِلَك فَاْدعُ ۖ َواْستَِقْم َكَما أُِمْرَت ۖ َوَال تَت فَِلَذٰ
 ُ َّ ُ ِمْن ِكتَاٍب ۖ َوأُِمْرُت ِألَْعِدَل بَْينَُكُم ۖ  َّ آَمْنُت بَِما أَْنَزَل 

ةَ بَْينَنَا َربُّنَا َوَربُُّكْم ۖ لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَعْ  َمالُُكْم ۖ َال ُحجَّ
ُ يَْجَمُع بَْينَنَا ۖ َوإِلَْيِه اْلَمِصيُر ﴿ َّ   ﴾١٥َوبَْينَُكُم ۖ 

شده] دعوت کن، و همان گونه  یکه به تو وح ینييهمان آ یپس آنان را [به سو
 یرويآنان پ ینفسان یدعوت] استقامت کن، و از هواها ني[بر ا یکه مأمور

که در آوردم، و مأمورم  مانيکه خدا نازل کرده، ا یمکن و بگو: به هر کتاب
 یاعمال ما برا ؛شما به عدالت رفتار کنم؛ خدا پروردگار ما و شماست انيم

ما و شما [پس از روشن  انيم گريخود شماست؛ د یخود ما و اعمال شما برا
] امتيخدا ما و شما را [در عرصه ق ست؛ين یحجت و برهان چي] هقيشدن حقا

  )١۵اوست. ( یکند، و بازگشت [همه] به سو یجمع م

  

تُُهْم  ِ ِمْن بَْعِد َما اْستُِجيَب لَهُ ُحجَّ َّ وَن فِي  َوالَِّذيَن يَُحاجُّ
َداِحَضةٌ ِعْنَد َربِِّهْم َوَعلَْيِهْم َغَضٌب َولَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد 

﴿١٦﴾  
بر  هيمردم منصف با تک یکه درباره خدا پس از آنکه دعوتش [از سو یکسان

] قي[بر ضد حقا لشانيکنند، دل یم زهيعقل و فطرت] اجابت شده مجادله و ست
آنان  یبر آنان است و برا یخدا خشم ینزد پروردگارشان باطل است و از سو

  )١۶سخت خواهد بود. ( یعذاب

  



ُ الَِّذي أَْنَزَل اْلِكتَاَب بِاْلَحِقّ َواْلِميَزاَن ۗ َوَما يُْدِريَك لَعَلَّ  َّ
  ﴾١٧السَّاَعةَ قَِريٌب ﴿

[سنجش حق از باطل] را نازل کرد.  زانيکتاب و م یخداست که به حّق و راست
  )١٧باشد. ( کينزد امتيق ديشا ،یدان یو تو چه م

  

يَْستَْعِجُل بَِها الَِّذيَن َال يُْؤِمنُوَن بَِها ۖ َوالَِّذيَن آَمنُوا ُمْشِفقُوَن 
ِمْنَها َويَْعلَُموَن أَنََّها اْلَحقُّ ۗ أََال إِنَّ الَِّذيَن يَُماُروَن فِي 

  ﴾١٨َضَالٍل بَِعيٍد ﴿ السَّاَعِة لَِفي
] به آمدنش شتاب دارند، و شخندير یندارند [از رو مانيکه به آن ا یکسان
حق است. آگاه  امتيق ديترد یدانند ب یو م مناکنديدارند از آن ب مانيکه ا یکسان
ً يقي! ديباش دور و  یکنند، در گمراه یم ديهمواره ترد امتيکه درباره ق یکسان نا

  )١٨هستند. ( یدراز

  

 ُ  لَِطيٌف بِِعبَاِدِه يَْرُزُق َمْن يََشاُء ۖ َوُهَو اْلقَِويُّ اْلعَِزيُز َّ
﴿١٩﴾  

 یاست، هر که را بخواهد روز کوکاريمهربان و ن اريخدا نسبت به بندگانش بس
  )١٩است. ( ريشکست ناپذ یو توانا رومنديبخشد و او ن یم

  

َمْن َكاَن يُِريُد َحْرَث اْآلِخَرةِ نَِزْد لَهُ فِي َحْرثِِه ۖ َوَمْن َكاَن 
ْنيَا نُْؤتِِه ِمْنَها َوَما لَهُ فِي اْآلِخَرةِ ِمْن  يُِريُد َحْرَث الدُّ

  ﴾٢٠نَِصيٍب ﴿



که  یو کس مييافزا یکه زراعت آخرت را بخواهد، بر زراعتش م یکس
او را در آخرت  یول م،يده یرا به او ماز آن  یرا بخواهد، اندک ايزراعت دن

  )٢٠. (ستين یبيبهره و نص چيه

  

 ۚ ُ َّ أَْم لَُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا لَُهْم ِمَن الِدّيِن َما لَْم يَأْذَْن بِِه 
َولَْوَال َكِلَمةُ اْلفَْصِل لَقُِضَي بَْينَُهْم ۗ َوإِنَّ الظَّاِلِميَن لَُهْم 

  ﴾٢١َعَذاٌب أَِليٌم ﴿
 هيآنان پا یرا برا ینيياذن خدا آ یدارند که ب یان و کافران معبودانمشرک ايآ

 یخداست و کس ژهيحق و ن،ييآ یگذار هيکه پا یکرده اند؟ [در صورت یگذار
 افتنشانيبسازد] اگر فرمان قاطعانه خدا بر مهلت  ینييرا نرسد که از نزد خود آ

 یبرا ديترد یشد؛ و ب یم مو هالکت] حک ی[به نابود انشانينبود، مسلماً م
  )٢١دردناک خواهد بود. ( یستمکاران عذاب

  

ا َكَسبُوا َوُهَو َواقٌِع بِِهْم ۗ َوالَِّذيَن  اِلِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ تََرى الظَّ
اِلَحاِت فِي َرْوَضاِت اْلَجنَّاِت ۖ لَُهْم َما  آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ِلَك ُهوَ    ﴾٢٢اْلفَْضُل اْلَكبِيُر ﴿ يََشاُءوَن ِعْنَد َربِِّهْم ۚ ذَٰ
 اريکه انجام داده اند، بس یکه از اعمال ینيب ی] مامتيستمکاران را [در ق

 مانيکه ا یو کسان ديآ یوهمان را که مرتکب شده اند، بر آنان فرود م مناکنديب
 یسرسبز بهشت اند، برا یانجام داده اند، در باغ ها ستهيشا یآورده و کارها

همان فضل  نياست؛ ا همخواهند نزد پروردگارشان فراآنان هر چه را که ب
  )٢٢بزرگ است. (

  

اِلَحاِت ۗ  ُ ِعبَاَدهُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َّ ِلَك الَِّذي يُبَِشُّر  َذٰ
قُْل َال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجًرا إِالَّ اْلَمَودَّةَ فِي اْلقُْربَٰى ۗ َوَمْن 



َ َغفُوٌر َشُكوٌر يَْقتَِرْف َحَسَنةً نَ  َّ ِزْد لَهُ فِيَها ُحْسنًا ۚ إِنَّ 
﴿٢٣﴾  
 ستهيشا یآورده و کارها مانيکه خدا آن را به بندگانش که ا یزياست چ نيا

 یپاداش چيدهد. بگو: از شما [در برابر ابالغ رسالتم] ه یانجام داده اند، مژده م
السالم هستند]  هميعل تياهل ب اريبس اتيرا [که بنابر روا کانيجز موّدت نزد

ً يقي م؛ييافزا یاش م یکيکند، بر ن یکيخواهم. و هر کس کار ن یرا نم خدا  نا
  )٢٣آمرزنده و عطاکننده پاداش فراوان در برابر عمل اندک است. ( اريبس

  

ُ يَْختِْم َعلَٰى  َّ ِ َكِذبًا ۖ فَإِْن يََشإِ  َّ أَْم يَقُولُوَن اْفتََرٰى َعلَى 
ُ اْلبَاِطَل َويُِحقُّ اْلَحقَّ بَِكِلَماتِِه ۚ إِنَّهُ َعِليٌم قَْلبَِك ۗ وَ  َّ يَْمُح 

ُدوِر ﴿   ﴾٢٤بِذَاِت الصُّ
مودت] بر خدا دروغ بسته  هي: [در نزول آنديگو یبلکه [منافقان سبک مغز] م

نهد [تا از دروغ بستن باز  یاست! پس اگر خدا بخواهد، بر دل تو مهر م
 نيتهمت بزرگ است که ا نيا ،یبستن بر خدا منزه تو از دروغ یول ،یستيا
کند و حق را با کلمات  یبندند]. و خدا باطل را محو م یبر تو م ماردالنيب

ً يقيسازد؛  یو مستدلش] پابرجا م یاستوارش [و سخنان منطق و  اتيّ او به ن نا
  )٢۴ها داناست. ( نهياسرار س

  

َوُهَو الَِّذي يَْقبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه َويَْعفُو َعِن السَّيِّئَاِت 
  ﴾٢٥َويَْعلَُم َما تَْفعَلُوَن ﴿

گذرد و آنچه را  یو از گناهان درم رديپذ یو اوست که توبه را از بندگانش م
  )٢۵داند. ( یم د،يده یانجام م

  



اِلَحاِت َويَِزيُدُهْم ِمْن َويَْستَِجيُب الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ 
  ﴾٢٦فَْضِلِه ۚ َواْلَكافُِروَن لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد ﴿

انجام داده اند، اجابت  ستهيشا یآورده و کارها مانيرا که ا یو درخواست کسان
سخت  یکافران عذاب یو برا د؛يافزا یکند و از فضل و احسانش بر آنان م یم

  )٢۶خواهد بود. (

  

 ُ َّ ُل َولَْو بََسَط  ِكْن يُنَِزّ ْزَق ِلِعبَاِدِه لَبَغَْوا فِي اْألَْرِض َولَٰ  الِرّ
  ﴾٢٧بِقََدٍر َما يََشاُء ۚ إِنَّهُ بِِعبَاِدِه َخبِيٌر بَِصيٌر ﴿

و ستم کنند،  یسرکش نيرا بر بندگانش وسعت دهد، در زم یو اگر خدا روز
ً يقيکند؛  یآنچه را بخواهد به اندازه نازل م یول . ناستياو به بندگانش آگاه و ب نا
)٢٧(  

  

ُل اْلغَْيَث ِمْن بَْعِد َما قَنَُطوا َويَْنُشُر َرْحَمتَهُ ۚ  َوُهَو الَِّذي يُنَِزّ
  ﴾٢٨َحِميُد ﴿َوُهَو اْلَوِليُّ الْ 

کند  یشدند، نازل م دي[مردم از آمدنش] نوم نکهيو اوست که باران را پس از ا
  )٢٨] و ستوده است. (ی[واقع اريگستراند، و او سرپرست و  یو رحمتش را م

  

َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بَثَّ فِيِهَما ِمْن 
  ﴾٢٩ْم إِذَا يََشاُء قَِديٌر ﴿َدابٍَّة ۚ َوُهَو َعلَٰى َجْمِعهِ 

] زياست و [ن نيآسمان ها و زم نشيو قدرت] او آفر تي[ربوب یو از نشانه ها
آن دو پراکنده است، و او هرگاه بخواهد بر جمع کردنشان  انيآنچه از جنبنده م

  )٢٩تواناست. (

  



َوَما أََصابَُكْم ِمْن ُمِصيبٍَة فَبَِما َكَسبَْت أَْيِديُكْم َويَْعفُو َعْن 
  ﴾٣٠يٍر ﴿َكثِ 

و از  د،ياست که مرتکب شده ا یبه شما رسد به سبب اعمال یبيو هر آس
  )٣٠گذرد. ( ی[از همان اعمال هم] درم یاريبس

  

ِ ِمْن َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن فِي اْألَرْ  َّ ِض ۖ َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن 
  ﴾٣١َوِليٍّ َوَال نَِصيٍر ﴿

 رونياز دسترس قدرت او ب دي[تا بتوان ديستيعاجزکننده [خدا] ن نيو شما در زم
  )٣١. (ستيشما ن یبرا یاوريسرپرست و  چي] و جز خدا هديرو

  

  ﴾٣٢َوِمْن آيَاتِِه اْلَجَواِر فِي اْلبَْحِر َكاْألَْعَالِم ﴿
[که به کمک باد در  استيدر انيکوه آسا در م یها یاو کشت یاز نشانه ها

  )٣٢حرکت اند.] (

  

يَح فَيَْظلَْلَن َرَواِكَد َعلَٰى َظْهِرِه ۚ إِنَّ فِي  إِْن يََشأْ يُْسِكِن الِرّ
ِلَك َآليَاٍت ِلُكِلّ َصبَّاٍر    ﴾٣٣َشُكوٍر ﴿َذٰ

 یآب ساکن و ب یها به رو یکشت جهينشاند، در نت یاگر بخواهد باد را فروم
ً يقيمانند؛  یحرکت م نشانه  یسپاس گزار یبايهر شک یبرا تيواقع نيدر ا نا

  )٣٣خدا] ست. ( تي[بر قدرت و ربوب يیها

  

  ﴾٣٤نَّ بَِما َكَسبُوا َويَْعُف َعْن َكثِيٍر ﴿أَْو يُوبِْقهُ 
که مرتکب شده  ی] به سبب گناهاننانشيها را [با سرنش یاگر بخواهد کشت اي

  )٣۴گذرد. ( ی[از همان گناهان] م یاريکند و از بس یاند، نابود م



  

  ﴾٣٥َويَْعلََم الَِّذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آيَاتِنَا َما لَُهْم ِمْن َمِحيٍص ﴿
کنند، بدانند که آنان را [از  یم زهيما مجادله و ست اتيکه درآ یو تا کسان

  )٣۵. (ستين یزگاهيگر چيه قدرت ما] هعرص

  

ِ َخْيٌر  َّ ْنيَا ۖ َوَما ِعْنَد  فََما أُوتِيتُْم ِمْن َشْيٍء فََمتَاعُ اْلَحيَاةِ الدُّ
  ﴾٣٦َوأَْبقَٰى ِللَِّذيَن آَمنُوا َوَعلَٰى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن ﴿

] به شما داده اند، متاع [اندک و یو ابزار ماد ليپس آنچه [از کاال، وسا
 یکسان یو آنچه [از بهره و پاداش] نزد خداست، برا است،يدن یزودگذر] زندگ

است.  دارتريکنند، بهتر و پا یآورده اند و بر پروردگارشان توکل م مانيکه ا
)٣۶(  

  

ثِْم َواْلفََواِحَش َوإَِذا َما َغِضبُو ا َوالَِّذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اْإلِ
  ﴾٣٧ُهْم يَْغِفُروَن ﴿

کنند و  یم یزشت دور یکه از گناهان بزرگ و از کارها یو [همان] کسان
 یو گذشت را برم یراه چشم پوش رند،يگ یکه [به مردم] خشم م یهنگام

  )٣٧( نند؛يگز

  

َالةَ َوأَْمُرهُْم ُشوَرٰى  َوالَِّذيَن اْستََجابُوا ِلَربِِّهْم َوأَقَاُموا الصَّ
ا َرَزْقنَاُهْم يُْنِفقُوَن ﴿بَْينَُهْم َومِ    ﴾٣٨مَّ

و آنان که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند و نماز را برپا داشتند و 
آنان کرده  یمشورت است و از آنچه روز هيخودشان بر پا انيکارشان در م

  )٣٨کنند؛ ( یانفاق م م،يا



  

  ﴾٣٩َوالَِّذيَن إَِذا أََصابَُهُم اْلبَْغُي ُهْم يَْنتَِصُروَن ﴿
شوند، بلکه از  یستم و ستمکار نم ميبه آنان رسد [تسل یو آنان که هرگاه ستم

  )٣٩( رند؛يگ یاسالم] انتقام م نيدشمن به حکم حق و برابر با قوان

  

َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلَُها ۖ فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى 
اِلِميَن ﴿ ِ ۚ إِنَّهُ َال يُِحبُّ الظَّ َّ٤٠﴾  

هر  یاست؛ ول ی[چون قتل و زخم زدن و اتالف مال] مانند همان بد یپاداش بد
. پاداشش بر عهده ديخود و طرف مقابلش را] اصالح نما انيکه بگذرد و [م

ً يقيخداست؛    )۴٠خدا ستمکاران را دوست ندارد. ( نا

  

ئَِك َما َعلَْيِهْم ِمْن َسبِيٍل ﴿   ﴾٤١َولََمِن اْنتََصَر بَْعَد ُظْلِمِه فَأُولَٰ
اسالم] در مقام  ني[به حکم حق و برابر قوان دنشانيکه پس از ستم د یو کسان

وجود ندارد که  یشرع مقدس مجوز[و در  ستيبر آنان ن یراديا ند،يانتقام برآ
  )۴١حق آنان را باطل کنند.] (

  

إِنََّما السَِّبيُل َعلَى الَِّذيَن يَْظِلُموَن النَّاَس َويَْبغُوَن فِي 
ئَِك لَُهْم َعَذاٌب أَِليٌم ﴿   ﴾٤٢اْألَْرِض بِغَْيِر اْلَحِقّ ۚ أُولَٰ

دارند و به  یاست که به مردم ستم روا م یفقط متوجه کسان تيو محکوم راديا
دردناک خواهد  یآنان عذاب یکه برا ناننديکنند، ا یم یسرکش نيناحق در زم

  )۴٢بود، (

  

ِلَك لَِمْن َعْزِم اْألُُموِر ﴿   ﴾٤٣َولََمْن َصبََر َوَغفََر إِنَّ ذَٰ



ورزد و [از  يیبايخود] شک اريکه [با قدرت داشتن بر انتقام به اخت یو کس
است که مالزمت بر آن از واجبات  یاز امور نيا ديترد یانتقام] گذشت کند، ب

  )۴٣است، (

  

ُ فََما لَهُ ِمْن َوِليٍّ  َّ ِمْن بَْعِدِه ۗ َوتََرى الظَّاِلِميَن َوَمْن يُْضِلِل 
ا َرأَُوا اْلعََذاَب يَقُولُوَن َهْل إِلَٰى َمَرٍدّ ِمْن َسبِيٍل ﴿   ﴾٤٤لَمَّ

 چيکبر و عنادش] گمراه کند، او را پس از خدا ه فريو هر که را خدا [به ک
چون  ینيب ی] مامتينخواهد بود؛ و ستمکاران را [روز ق یاوريسرپرست و 
] وجود دارد؟! ايبازگشت [به دن یبه سو یراه اي: آنديگو یم نند،يعذاب را بب

)۴۴(  

  

َوتََراُهْم يُْعَرُضوَن َعلَْيَها َخاِشِعيَن ِمَن الذُِّلّ يَْنُظُروَن ِمْن 
َطْرٍف َخِفيٍّ ۗ َوقَاَل الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ اْلَخاِسِريَن الَِّذيَن 

اِلِميَن فِي َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوأَْهِليِهْم يَْومَ   اْلِقيَاَمِة ۗ أََال إِنَّ الظَّ
  ﴾٤٥َعذَاٍب ُمِقيٍم ﴿

که از شدت  یشوند، [در حال یکه بر آتش عرضه م ینيب یو آنان را م
: نديگو یم مانينگرند. و اهل ا یبه آن م یچشم ريسرافکنده اند] ز يیرسوا

ً يقي کسانشان را وجود خود و  هيسرما امتيهستند که روز ق یکسان انکارانيز نا
و جاودانه اند.  داريپا ی! مسلماً ستمکاران در عذابديتباه کرده اند. آگاه باش

)۴۵(  

  

ِ ۗ َوَمْن  َّ َوَما َكاَن لَُهْم ِمْن أَْوِليَاَء يَْنُصُرونَُهْم ِمْن ُدوِن 
ُ فََما لَهُ ِمْن َسبِيٍل ﴿ َّ   ﴾٤٦يُْضِلِل 



دهد نخواهد بود؛  شانياريکه  یاورانيآنان سرپرستان و  یو در برابر خدا برا
. ستينجات و سعادت] ن ی[به سو یراه چيو هر که را خدا گمراه کند، او را ه

)۴۶(  

  

 ۚ ِ َّ اْستَِجيبُوا ِلَربُِّكْم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي يَْوٌم َال َمَردَّ لَهُ ِمَن 
  ﴾٤٧َما لَُكْم ِمْن َمْلَجإٍ يَْوَمئٍِذ َوَما لَُكْم ِمْن نَِكيٍر ﴿

 ست،يآن ن یبرا یبازگشت چيخدا ه یفرا رسد که از سو یاز آنکه روز شيپ
راه  چيو ه یپناه گاه چيشما ه یآن روز برا د،يپروردگارتان را اجابت کن

  )۴٧] وجود ندارد؛ (ديکه مرتکب شده ا ی[نسبت به اعمال یانکار

  

َعلَْيَك إِالَّ فَإِْن أَْعَرُضوا فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيًظا ۖ إِْن 
ْنَساَن ِمنَّا َرْحَمةً فَِرَح بَِها ۖ َوإِْن  اْلبََالغُ ۗ َوإِنَّا إِذَا أَذَْقنَا اْإلِ

ْنَساَن َكفُوٌر ﴿   ﴾٤٨تُِصْبُهْم َسيِّئَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديِهْم فَإِنَّ اْإلِ
مباش] ما تو را بر آنان  نيبرگردانند [اندوهگ یپس اگر [از دعوتت] رو

]، یقرار ده تيهدا رهي[تا آنان را به اجبار در دا ميان و مراقب نفرستاده انگهب
خود  یکه ما از سو یو هنگام ست،ي] بر عهده تو نیوح اميجز رساندن [پ

به آن سرمست و  م،يو ثروت] به انسان بچشان تي[چون سالمت، امن یرحمت
به آنان رسد  یبيکه مرتکب شده اند آس یشود، و اگر به سبب گناهان یمغرور م

  )۴٨ناسپاس است. ( اريانسان بس ديترد یکنند]، ب ی[رحمت حق را فراموش م

  

ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض ۚ يَْخلُُق َما يََشاُء ۚ يََهُب ِلَمْن  َّ ِ
  ﴾٤٩يََشاُء إِنَاثًا َويََهُب ِلَمْن يََشاُء الذُُّكوَر ﴿



خداست، هر چه را  طرهيدر سفقط  نيآسمان ها و زم يیو فرمانروا تيّ مالک
کند و به هر کس بخواهد  یبه هر کس بخواهد دختر عطا م ند،يآفر یبخواهد م

  )۴٩بخشد؛ ( یپسر م

  

ُجُهْم ذُْكَرانًا َوإِنَاثًا ۖ َويَْجعَُل َمْن يََشاُء َعِقيًما ۚ إِنَّهُ  أَْو يَُزِوّ
  ﴾٥٠َعِليٌم قَِديٌر ﴿

کند؛  ید و هر که را بخواهد نازا مده یپسران و دختران را با هم به آنان م اي
ً يقي   )۵٠او دانا و تواناست. ( نا

  

ُ إِالَّ َوْحيًا أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب  َّ َوَما َكاَن ِلبََشٍر أَْن يَُكِلَّمهُ 
أَْو يُْرِسَل َرُسوًال فَيُوِحَي بِإِْذنِِه َما يََشاُء ۚ إِنَّهُ َعِليٌّ َحِكيٌم 

﴿٥١﴾  
از پشت  اي یمگر از راه وح د،يرا نسزد که خدا با او سخن گو یبشر چيه

فرستد؛ پس فرشته به اذن او آنچه را  ی[چون فرشته] م یرسول اي بيحجاب غ
ً يقيکند؛  یم یبخواهد وح   )۵١است. ( مياو بلند مرتبه و حک نا

  

ِلَك أَْوَحْينَا إِلَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمِرنَا ۚ َما ُكْنَت تَْدِري َما  َوَكذَٰ
ِكْن َجعَْلنَاهُ نُوًرا نَْهِدي بِِه َمْن نََشاُء اْلِكتَاُب َوَال اْإلِ  يَماُن َولَٰ

  ﴾٥٢ِمْن ِعبَاِدنَا ۚ َوِإنََّك لَتَْهِدي إِلَٰى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم ﴿
را [چون قرآن] از  ی] روحميکرد یوح نيشيپ امبرانيو همان گونه [که بر پ

 ست؟يچ مانيب و اکتا یدانست ی] نمنياز ا شي. تو [پميکرد یامر خود به تو وح
به  ميکه هر کس از بندگانمان را بخواه ميقرار داد یآن [کتاب] را نور یول

 یم تيراست هدا یراهتو [مردم را] به  ديترد یب م؛يکن یم تيآن هدا لهيوس
  )۵٢. (يینما



  

ِ الَِّذي َلهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض ۗ أََال  َّ ِصَراِط 
ِ تَِصيُر اْألُُموُر ﴿ َّ   ﴾٥٣إِلَى 

 طرهياست، فقط در س نيکه آنچه در آسمان ها و آنچه در زم يیراه آن خدا
 یخدا بازم ی! که همه امور به سودياوست. آگاه باش يیو فرمانروا تيّ مالک

  )۵٣گردد. (

  

  صدق هللا و العلی العظيم
 راست گفت خدای بزگ و بلند رتبه


