
  متن کامل سوره ص با ترجمه

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

  

  ﴾١ص ۚ َواْلقُْرآِن ِذي الِذّْكِر ﴿
و  یمعارف، مطالب اخالق ق،يصاد، سوگند به قرآن که مشتمل بر ذکر [حقا

  )١و احکام حالل و حرام] است. ( یاجتماع

  

ةٍ َوِشقَاٍق ﴿ بَِل الَِّذيَن َكفَُروا   ﴾٢فِي ِعزَّ
آن وجود  رشيپذ یبرا یانهيکه زم ستين نيا یبرا رند،يپذیقرآن را نم نکهي[ا

  )٢. (اندیو عداوت] و دشمن یندارد] بلکه کافران [غرق] در تکبّر [و سرکش

  

َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن قَْرٍن فَنَاَدْوا َوَالَت ِحيَن َمنَاٍص 
﴿٣﴾  

 اديکه [وقت نزول عذاب] فر مياز آنان هالک کرد شيکه پ یاقوام اريبس چه
  )٣پناهگاه نبود؛ ( افتنيو  زيکه وقت گر یسر دادند، در حال یکمک خواه

  

ذَا  َوَعِجبُوا أَْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم ۖ َوقَاَل اْلَكافُِروَن َهٰ
  ﴾٤َساِحٌر َكذَّاٌب ﴿

آنان آمده است تعجب کردند،  یجنس خودشان به سواز  یادهنده ميب نکهيو از ا
  )۴دروغگوست. ( اريبس یجادوگر نيو کافران گفتند: ا

  



  

ذَا لََشْيٌء ُعَجاٌب ﴿ ًها َواِحًدا ۖ إِنَّ َهٰ   ﴾٥أََجعََل اْآلِلَهةَ إِلَٰ
[که  یقرار داده است؟ به راست گانهي ی[محّمد] معبودان [گوناگون] را معبود ايآ

  )۵شگفت است. ( اريبس یزيمعبود] چ کيمنحصر کردن معبودان در 

  

َواْنَطلََق اْلَمَألُ ِمْنُهْم أَِن اْمُشوا َواْصبُِروا َعلَٰى آِلَهتُِكْم ۖ إِنَّ 
ذَا لََشْيٌء يَُراُد ﴿   ﴾٦َهٰ

و بر پرستش و  ديبرداشتند] که برو اديسران و اشرافشان روان شدند [و فر
] گانهي یخدا یدعوت [به سو نياز ا رايز ديکن یستادگيتان امعبودان ینگهدار

  )۶بر اراده شده است. ( يیو آقا استير

  

ذَا إِالَّ اْختَِالٌق ﴿ َذا فِي اْلِملَِّة اْآلِخَرةِ إِْن َهٰ   ﴾٧َما َسِمْعنَا بَِهٰ
[که پدرانمان بر آن بودند]  نييآ ني] را در آخرگانهي[پرستش معبود  نيما ا
  )٧. (ستيساخته شده ن یجز دروغ نيا م؛يادهينشن

  

أَأُْنِزَل َعلَْيِه الِذّْكُر ِمْن بَْينِنَا ۚ بَْل ُهْم فِي َشٍكّ ِمْن ِذْكِري ۖ 
ا يَذُوقُوا َعذَاِب ﴿   ﴾٨بَْل لَمَّ

] قرآن، فقط بر او [که ميثروت فراوان و مقام و قدرت یما [که دارا انياز م ايآ
] ستيساخته شده ن یشده است؟! [نه، قرآن دروغ] نازل ستين شيب ميتي یريفق

[تا  انددهيدرباره قرآن من در شک هستند، بلکه هنوز عذاب را نچش نانيبلکه ا
و  یکنند و زبان از گستاخ ارآن اقر تيّ و به حقّان نديشک درآ یمارياز ب

  )٨جسارت ببندند.] (

  



  ﴾٩اْلَوهَّاِب ﴿ أَْم ِعْنَدُهْم َخَزائُِن َرْحَمِة َربَِّك اْلعَِزيزِ 
نزد آنان  و بخشنده ريشکست ناپذ یرحمت پروردگار توانا یهامگر خزانه

  )٩است [که منصب نبّوت را به هر کس که دلشان خواست ببخشند؟] (

  

أَْم لَُهْم ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بَْينَُهَما ۖ فَْليَْرتَقُوا فِي 
  ﴾١٠اْألَْسبَاِب ﴿

 اريآنهاست، در اخت انيو آنچه م نيها و زمآسمان يیو فرمانروا تيّ مگر مالک اي
 تيّ مالک نيرساننده به ا یها [] از نردبانندياياست] پس [ب نيآنان است؟ [اگر چن

بر  یو مانع نزول وح رندي] باال روند [و امور را به دست گيیو فرمانروا
  )١٠کنند.] ( یوح واهندمحّمد شوند و خود به هر کس که بخ

  

  ﴾١١ُجْنٌد َما ُهنَاِلَك َمْهُزوٌم ِمَن اْألَْحَزاِب ﴿
 دانياند که در آنجا [که مو اندک [از احزاب کفر و شرک] زيناچ یلشکر نانيا

  )١١هستند. ( یجنگ بدر است] شکست خوردن

  

  ﴾١٢َوَعاٌد َوفِْرَعْوُن ذُو اْألَْوتَاِد ﴿ َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ 
 تيقوم نوح و عاد و فرعون که از تمام ابزار حاکم زين نانياز ا شيپ

  )١٢را] انکار کردند؛ ( امبرانيبرخوردار بودند [پ

  

ئَِك اْألَْحَزاُب  َوثَُموُد َوقَْوُم لُوٍط َوأَْصَحاُب اْألَْيَكِة ۚ أُولَٰ
﴿١٣﴾  

  )١٣اند، (همان احزاب کفر و شرک کهيلوط و اصحاب اقوم ثمود و قوم  زيو ن

  



ُسَل فََحقَّ ِعقَاِب ﴿   ﴾١٤إِْن ُكلٌّ إِالَّ َكذََّب الرُّ
را انکار کردند، پس عقوبت [من بر آنان] محقق  امبرانيپ نانياز ا کيکه هر 

  )١۴و ثابت شد، (

  

ُؤَالِء إِالَّ َصْيَحةً َواِحَدةً َما لََها   ﴾١٥ِمْن فََواٍق ﴿ َوَما يَْنُظُر َهٰ
در  یريتأخ چيمرگبار را که ه اديفر کي] جز کنندی[که تو را انکار م نانيو ا

  )١۵( کشند،یانتظار نم ست،يآن ن

  

ْل لَنَا قِطَّنَا قَْبَل يَْوِم اْلِحَساِب ﴿   ﴾١٦َوقَالُوا َربَّنَا َعِجّ
، هر چه از روز حساب شيمسخره] گفتند: پروردگارا! پ یاز رو نانيو [ا

  )١۶زودتر سهم ما را از عذاب به ما بده. (

  

اْصبِْر َعلَٰى َما يَقُولُوَن َواْذُكْر َعْبَدنَا َداُووَد ذَا اْألَْيِد ۖ إِنَّهُ 
اٌب ﴿   ﴾١٧أَوَّ
[در دانش  یرومندين یباش، و بنده ما داود را که دارا بايشک نديگویبر آنچه م

  )١٧خدا] بود. ( یرجوع کننده [به سو اريکن. او بس اديو حکومت] بود 

  

ْشَراِق ﴿ ْرنَا اْلِجبَاَل َمعَهُ يَُسبِّْحَن بِاْلعَِشيِّ َواْإلِ   ﴾١٨إِنَّا َسخَّ
که با او در شبانگاه و هنگام برآمدن  ميها را مسّخر و رام کردهمانا ما کوه

  )١٨( گفتند،یم حيآفتاب تسب

  

  



  

اٌب ﴿َوالطَّْيَر َمْحُشوَرةً ۖ    ﴾١٩ُكلٌّ لَهُ أَوَّ
 حيکه با او تسب مي[مسّخر و رام کرد ی] به طور دسته جمعزيو پرندگان را [ن

  )١٩خدا بودند، ( ی]، و همه رجوع کننده به سوگفتندیم

  

  

  ﴾٢٠َوَشَدْدنَا ُمْلَكهُ َوآتَْينَاهُ اْلِحْكَمةَ َوفَْصَل اْلِخَطاِب ﴿
عطا  یو به او حکمت و منصب داور ميو حکومتش را محکم و استوار ساخت

  )٢٠( م،يکرد

  

  

ُروا اْلِمْحَراَب ﴿   ﴾٢١َوَهْل أَتَاَك نَبَأُ اْلَخْصِم إِْذ تََسوَّ
بلند نمازخانه او باال رفتند به  واريکه از د یخبر مهم آن دادخواهان هنگام ايو آ

  )٢١است؟ ( دهيتو رس

  

قَالُوا َال تََخْف ۖ َخْصَماِن  إِْذ َدَخلُوا َعلَٰى َداُووَد فَفَِزَع ِمْنُهْم ۖ
بَغَٰى بَْعُضنَا َعلَٰى بَْعٍض فَاْحُكْم بَْينَنَا بِاْلَحِقّ َوَال تُْشِطْط 

َراِط ﴿   ﴾٢٢َواْهِدنَا إِلَٰى َسَواِء الِصّ
] بر داود وارد شدند، و او از آنان هراسان شد، یکه [به طور ناگهان یزمان

 یگرياز ما بر د یکيکه  ميهست یاکگفتند: نترس [ما] دو گروه دادخواه و ش
] ستم روا تيکن و [در داور یما به حق داور انيم نيستم کرده است؛ بنابرا

  )٢٢کن. ( يیمدار، و ما را به راه راست راهنما



ذَا أَِخي لَهُ تِْسٌع َوتِْسعُوَن نَْعَجةً َوِلَي نَْعَجةٌ َواِحَدةٌ  إِنَّ َهٰ
  ﴾٢٣نِي فِي اْلِخَطاِب ﴿فَقَاَل أَْكِفْلنِيَها َوَعزَّ 

 نيدارم، گفته است: ا شيم کيدارد و من  شيبرادر من است، نود و نه م نيا
  )٢٣را هم به من واگذار. و در گفتگو مرا مغلوب ساخت. ( یکي

  

قَاَل لَقَْد َظلََمَك بُِسَؤاِل نَْعَجتَِك إِلَٰى نِعَاِجِه ۖ َوإِنَّ َكثِيًرا ِمَن 
بَْعُضُهْم َعلَٰى بَْعٍض إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا اْلُخلََطاِء لَيَْبِغي 

اِلَحاِت َوقَِليٌل َما ُهْم ۗ َوَظنَّ َداُووُد أَنََّما فَتَنَّاهُ  َوَعِملُوا الصَّ
  ﴾٢٤فَاْستَْغفََر َربَّهُ َوَخرَّ َراِكعًا َوأَنَاَب ۩ ﴿

ً يقيگفت:  م روا خود بر تو ست یهاشيتو به م شياو با درخواست افزودن م نا
به  کنند،یستم م گريکديبه  کانياز معاشران و شر یاريداشته است، و قطعاً بس

اند. و اندک نانياند و اانجام داده ستهيشا یآورده و کارها مانيکه ا یجز کسان
از پروردگارش  جهيدر نت م،ياحادثه] آزموده نياداود دانست که ما او را [در 
به حالت خضوع به رو در افتاد و به خدا  درنگیدرخواست آمرزش کرد و ب

  )٢۴بازگشت. (

  

ِلَك ۖ َوإِنَّ لَهُ ِعْنَدنَا لَُزْلفَٰى َوُحْسَن َمآٍب ﴿   ﴾٢٥فَغَفَْرنَا لَهُ َذٰ
بلند و  یاو نزد ما تقرب و منزلت ديتردیب م،يدي] آمرزی[داور نيو ما او را در ا

  )٢۵دارد. ( کوين یمسرانجا

  

  

  



يَا َداُووُد إِنَّا َجعَْلنَاَك َخِليفَةً فِي اْألَْرِض فَاْحُكْم بَْيَن النَّاِس 
ِ ۚ إِنَّ الَِّذيَن  َّ َّبِعِ اْلَهَوٰى فَيُِضلََّك َعْن َسبِيِل  بِاْلَحِقّ َوَال تَت

ِ لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد بَِما  َّ نَُسوا يَْوَم يَِضلُّوَن َعْن َسبِيِل 
  ﴾٢٦اْلِحَساِب ﴿

 م؛يخود] قرار داد ندهي[و نما نيجانش نيداود! همانا تو را در زم یا:]مي[و گفت
مکن که تو را از راه  یروينفس پ یکن و از هوا یمردم به حق داور انيپس م

چون  شوند،یکه از راه خدا منحرف م یکسان ديتردی. بکندیخدا منحرف م
  )٢۶سخت دارند. ( یاند، عذابروز حساب را فراموش کرده

  

ِلَك َظنُّ  َوَما َخلَْقنَا السََّماَء َواْألَْرَض َوَما بَْينَُهَما بَاِطًال ۚ ذَٰ
  ﴾٢٧الَِّذيَن َكفَُروا ۚ فََوْيٌل ِللَِّذيَن َكفَُروا ِمَن النَّاِر ﴿

پندار  نيا م،يادهيافرين هودهيآنهاست، ب انيو آنچه را که م نيو ما آسمان و زم
  )٢٧بر آنان که کافرند از آتش دوزخ. ( یکافران است، پس وا

  

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن فِي  أَْم نَْجعَُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
اِر ﴿   ﴾٢٨اْألَْرِض أَْم نَْجعَُل اْلُمتَِّقيَن َكاْلفُجَّ

اند مانند مفسدان در انجام داده ستهيشا یآورده و کارها مانيکه ا یکسان ايآ
  )٢٨را چون بدکاران؟! ( زکارانيپره اي ميدهیقرار م نيزم

  

  

  



ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك ِليَدَّبَُّروا آيَاتِِه َوِليَتَذَكََّر أُولُو 
  ﴾٢٩اْألَْلبَاِب ﴿

را تدبّر کنند و  اتشيتا آ ميااست که آن را بر تو نازل کرده یکتاب پربرکت نيا
  )٢٩خردمندان متذّکر شوند. (

  

اٌب ﴿   ﴾٣٠َوَوَهْبنَا ِلَداُووَد ُسلَْيَماَن ۚ نِْعَم اْلعَْبُد ۖ إِنَّهُ أَوَّ
رجوع  ارياو بس یبود به راست یابنده کويچه ن م،يديرا به داود بخش مانيو سل

  )٣٠کننده [به خدا] بود. (

  

افِنَاُت اْلِجيَاُد ﴿إِْذ ُعِرَض َعلَْيِه    ﴾٣١بِاْلعَِشيِّ الصَّ
بر او عرضه  زرويچابک و ت یهاروز اسب انيرا که در پا یکن] هنگام ادي[

  )٣١کردند. (

  

فَقَاَل إِنِّي أَْحبَْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر َعْن ِذْكِر َربِّي َحتَّٰى تََواَرْت 
  ﴾٣٢بِاْلِحَجاِب ﴿

روز  انيپروردگارم [که نماز مستحب پا ادياسبان را بر  یپس گفت: من دوست
از آنان در جهاد با دشمن استفاده کنم و  خواهمیم رايکردم [ز ارياست] اخت

  )٣٢] پشت پرده افق پنهان شد. (دي] تا [خورشکردیهمواره به آنها نظر م

  

  ﴾٣٣ُردُّوَها َعلَيَّ ۖ فََطِفَق َمْسًحا بِالسُّوِق َواْألَْعنَاِق ﴿
. ديها چنان توجه او را جلب کرده بودند که گفت:] آنها را به من بازگردان[اسب

آنها پرداخت؛  یهاها و گردنبه ساق دنينوازش آنها] به دست کش یپس [برا
)٣٣(  



  

  ﴾٣٤َولَقَْد فَتَنَّا ُسلَْيَماَن َوأَْلقَْينَا َعلَٰى ُكْرِسيِِّه َجَسًدا ثُمَّ أَنَاَب ﴿
بود که] بر  نيو [آزمون ا م،يرا [درباره فرزندش] آزمود مانيسل یو به راست

به زنده بودن  مانيکه سل ی[فرزند ميجان از فرزندش] افکند ی[ب یتختش جسد
داشت]، آنگاه به درگاه خدا رجوع کرد [و همه امورش را به خدا  ديام ارياو بس

  )٣۴واگذاشت.] (

  

ا َال يَْنبَِغي ِألََحٍد ِمْن قَاَل َرِبّ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلكً 
  ﴾٣٥بَْعِدي ۖ إِنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب ﴿

به من ببخش که بعد از من سزاوار  یو حکومت امرزيگفت: پروردگارا! مرا ب
ً يقيکس نباشد؛  چيه   )٣۵. (یابخشنده اريتو بس نا

  

يَح تَْجِري بِأَْمِرِه ُرَخاًء َحْيُث أََصاَب  ْرنَا لَهُ الِرّ   ﴾٣٦﴿فََسخَّ
 خواستیکه به فرمان او هر جا که م مياو مسّخر و رام کرد یپس باد را برا

  )٣۶. (شدینرم و آرام روان م

  

اٍص ﴿   ﴾٣٧َوالشَّيَاِطيَن ُكلَّ بَنَّاٍء َوَغوَّ
  )٣٧] (م،يرا [مسّخر و رام او نمود نياطياز ش یو هر بنّا و غواص

  

نِيَن فِي اْألَصْ    ﴾٣٨فَاِد ﴿َوآَخِريَن ُمقَرَّ
 ميبه هم بسته بودند [در سلطه او درآورد ريرا که با غل و زنج نياطيش گريو د

  )٣٨تا نتوانند در حکومت او فتنه و آشوب برپا کنند.] (

  



ذَا َعَطاُؤنَا فَاْمنُْن أَْو أَْمِسْك بِغَْيِر ِحَساٍب ﴿   ﴾٣٩َهٰ
 حسابی] بیماست، [به هر کس خواه حسابیب یعطا ني:] امي[و به او گفت

  )٣٩کن. ( غي] دریببخش و [از هر کس خواه

  

  ﴾٤٠َوإِنَّ لَهُ ِعْنَدنَا لَُزْلفَٰى َوُحْسَن َمآٍب ﴿
  )۴٠دارد. ( کوين یبلند و سرانجام یاو نزد ما تقرب و منزلت ديترد یب

  

َواْذُكْر َعْبَدنَا أَيُّوَب إِْذ نَاَدٰى َربَّهُ أَنِّي َمسَّنَِي الشَّْيَطاُن 
  ﴾٤١ َوَعذَاٍب ﴿بِنُْصبٍ 
[به  طانيکه پروردگارش را ندا داد که ش یکن، هنگام اديرا  وبيو بنده ما ا

[تا از  کندیکه دچارش هستم] مرا سرزنش و شماتت م یاسبب رنج و شکنجه
  )۴١رحمت تو دلسردم کند.] (

  

ذَا ُمْغتََسٌل بَاِرٌد َوَشَراٌب ﴿   ﴾٤٢اْرُكْض بِِرْجِلَك ۖ َهٰ
سرد و  یشسشتو، آب یاست برا یآب نيبکوب، ا نيبه زم تي:] با پاميفت[به او گ

  )۴٢. (یدنيآشام

  

َوَوَهْبنَا لَهُ أَْهلَهُ َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم َرْحَمةً ِمنَّا َوِذْكَرٰى ِألُوِلي 
  ﴾٤٣اْألَْلبَاِب ﴿

با  ها از دستش رفته بودند] و مانندشان را همراهو خانواده اش را [که در حادثه
  )۴٣خردمندان باشد. ( یبرا یما و تذکر یاز سو یتا رحمت ميديآنان به او بخش

  



َوُخْذ بِيَِدَك ِضْغثًا فَاْضِرْب بِِه َوَال تَْحنَْث ۗ إِنَّا َوَجْدنَاهُ 
اٌب ﴿   ﴾٤٤َصابًِرا ۚ نِْعَم اْلعَْبُد ۖ إِنَّهُ أَوَّ

تو را در  نکهيا یکه همسرت را برا یا: چون سوگند خوردهميو [به او گفت
ترکه  یا] با دستت بستهیبزن انهيناراحت کرده بود، صد تاز یامور معنو
ما او را  ديتردیو همسرت را با آن بزن، و سوگندت را مشکن. ب ريخشک برگ

ً يقي! یابنده کوي. چه نميافتي بايشک   )۴۴ما بود. ( یبه سو هرجوع کنند اريبس نا

  

إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب أُوِلي اْألَْيِدي َواْذُكْر ِعبَاَدنَا 
  ﴾٤٥َواْألَْبَصاِر ﴿

 رتيقدرت و بص یکن که دارا اديرا  عقوبيو اسحاق و  ميو بندگان ما ابراه
  )۴۵بودند. (

  

  ﴾٤٦إِنَّا أَْخلَْصنَاُهْم بَِخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّاِر ﴿
 ژهيو یآخرت با اخالص یراکردن س اديپرارزش]  اريما آنان را با [صفت بس

  )۴۶. (ميخالص ساخت

  

  ﴾٤٧َوإِنَُّهْم ِعْنَدنَا لَِمَن اْلُمْصَطفَْيَن اْألَْخيَاِر ﴿
  )۴٧. (اندکانيو ن دگانيما از برگز شگاهيآنان در پ نيقيبه 

  

َواْذُكْر إِْسَماِعيَل َواْليََسَع َوذَا اْلِكْفِل ۖ َوُكلٌّ ِمَن اْألَْخيَاِر 
﴿٤٨﴾  
  )۴٨. (اندکانيکن و همه از ن اديوذوالکفل را  سعيوال لياسماعو 



  

ذَا ِذْكٌر ۚ َوإِنَّ ِلْلُمتَِّقيَن لَُحْسَن َمآٍب ﴿   ﴾٤٩َهٰ
 زکارانيپره یبرا ديتردیو پند است؛ و ب یادآوريسازنده]  یها[سرگذشت نيا

  )۴٩خواهد بود. ( يیکويبازگشت گاه ن

  

  ﴾٥٠ لَُهُم اْألَْبَواُب ﴿َجنَّاِت َعْدٍن ُمفَتََّحةً 
آنان  یرا به رو شياست که درها یدانيجاو یها[آن بازگشت گاه] بهشت

  )۵٠اند، (گشوده

  

  ﴾٥١ُمتَِّكئِيَن فِيَها يَْدُعوَن فِيَها بِفَاِكَهٍة َكثِيَرةٍ َوَشَراٍب ﴿
 یدنيفراوان و نوش یهاوهيو م زنندیم هيها تککه در آنجا بر تخت یدر حال

  )۵١( طلبند،یمورد دلخواهشان را در آنجا م

  

  ﴾٥٢َوِعْنَدُهْم قَاِصَراُت الطَّْرِف أَتَْراٌب ﴿
و با  ورزند،یاست که فقط به شوهرانشان عشق م یو نزد آنان زنان

  )۵٢اند. (شوهرانشان هم سن و سال

  

ذَا َما تُوَعُدوَن ِليَْوِم اْلِحَساِب ﴿   ﴾٥٣َهٰ
  )۵٣. (دادندیروز حساب وعده م یاست آنچه شما را برا ني:] اندي[به آنان گو

  

ذَا لَِرْزقُنَا َما لَهُ ِمْن نَفَاٍد ﴿   ﴾٥٤إِنَّ َهٰ
  )۵۴. (ستين یانيآن پا یماست که برا یعطا ديتردیب نيا



  

َذا ۚ َوإِنَّ ِللطَّاِغيَن لََشرَّ َمآٍب ﴿   ﴾٥٥َهٰ
بازگشتگاه  نيسرکشان، بدتر یاست]، و مسلماً برا زکارانيپره ی[همه برا نيا

  )۵۵خواهد بود. (

  

  ﴾٥٦َجَهنََّم يَْصلَْونََها فَبِئَْس اْلِمَهاُد ﴿
  )۵۶است! ( یو چه بد آرامگاه شوندیدوزخ که در آن وارد م

  

ذَا فَْليَذُوقُوهُ َحِميٌم َوَغسَّاٌق ﴿   ﴾٥٧َهٰ
  )۵٧آن را بچشند، ( ديمتعفّن است که با نيچرک عيآب جوشان و ما نيا

  

  ﴾٥٨َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه أَْزَواٌج ﴿
  )۵٨مانند آن دارند. ( یگريد یها] عذابنهايو [جز ا

  

ذَا فَْوٌج ُمْقتَِحٌم َمعَُكْم ۖ َال َمْرَحبًا بِِهْم ۚ إِنَُّهْم َصالُو النَّاِر  َهٰ
﴿٥٩﴾  

دوزخ کنند ندا  یراه زيرا ن روانشانيو پ ند،يکفر به دوزخ درآ انيشواي[چون پ
شما] هستند که با فشار و زور با شما وارد  رواني[از پ یگروه نيرسد:] ا
 یشي:] خوش آمد و گشانديکفر در پاسخ ندا دهنده گو انيشواي. [پشوندیدوزخ م

  )۵٩آنان به آتش خواهند سوخت. ( ديتردیما بودند] مباد، ب روانين [که پبر آنا

  



ْمتُُموهُ لَنَا ۖ فَبِئَْس  قَالُوا بَْل أَْنتُْم َال َمْرَحبًا بُِكْم ۖ أَْنتُْم قَدَّ
  ﴾٦٠اْلقََراُر ﴿

 نيمباد، شما ا یشي: بلکه بر شما خوش آمد و گشاندي] گوانيشوايبه پ رواني[پ
  )۶٠است. ( یاهو چه بد قرارگ د،يما فراهم کرد یبرا شيعذاب را از پ

  

ذَا فَِزْدهُ َعذَابًا ِضْعفًا فِي النَّاِر  َم لَنَا َهٰ قَالُوا َربَّنَا َمْن قَدَّ
﴿٦١﴾  
ما فراهم آورده  یبرا شيعذاب را از پ ني: پروردگارا! هر کس انديگو یم

  )۶١. (فزايدو چندان ب یاو در آتش عذاب یاست، برا

  

  ﴾٦٢َوقَالُوا َما لَنَا َال نََرٰى ِرَجاًال ُكنَّا نَعُدُُّهْم ِمَن اْألَْشَراِر ﴿
که از اشرارشان  یا]ستهي: ما را چه شده که [مردان مؤمن و شانديگویو م

  )۶٢. (مينيبینم م،يشمردیم

  

  ﴾٦٣أَتََّخْذنَاُهْم ِسْخِريا أَْم َزاَغْت َعْنُهُم اْألَْبَصاُر ﴿
[در  ايد] دارن ی[و اکنون در بهشت جا ميما آنان را به ناحق به مسخره گرفت ايآ

  )۶٣! (افتد؟یما به آنان نم دگانياند و] ددوزخ

  

ِلَك لََحقٌّ تََخاُصُم أَْهِل النَّاِر ﴿   ﴾٦٤إِنَّ ذَٰ
  )۶۴است. ( یو واقع شدن یگفتگو و مجادله اهل آتش حتم نيا

  

  



اُر ﴿قُْل إِنََّما أَنَا ُمْنِذٌر ۖ َوَما ِمْن إِلَٰ  ُ اْلَواِحُد اْلقَهَّ َّ   ﴾٦٥ٍه إِالَّ 
  )۶۵. (ستيقّهار ن گانهي یجز خدا یمعبود چيدهنده ام، و ه ميبگو: من فقط ب

  

  ﴾٦٦َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بَْينَُهَما اْلعَِزيُز اْلغَفَّاُر ﴿
و  ريشکست ناپذ یآنهاست، توانا انيو آنچه م نيها و زمپروردگار آسمان

  )۶۶آمرزنده است. ( اريبس

  

  ﴾٦٧قُْل ُهَو نَبَأٌ َعِظيٌم ﴿
  )۶٧بزرگ است، ( ی[قرآن من] خبر نيبگو: ا

  

  ﴾٦٨أَْنتُْم َعْنهُ ُمْعِرُضوَن ﴿
  )۶٨. (ديگردانیم یکه شما از آن رو

  

  ﴾٦٩ُموَن ﴿َما َكاَن ِلَي ِمْن ِعْلٍم بِاْلَمَإلِ اْألَْعلَٰى إِْذ يَْختَِص 
 یخبر چيه کردند،یآدم] مجادله م نشيکه [درباره آفر یهنگام یمن از مأل اعل

  )۶٩ندارم. (

  

  ﴾٧٠إِْن يُوَحٰى إِلَيَّ إِالَّ أَنََّما أَنَا نَِذيٌر ُمبِيٌن ﴿
  )٧٠آشکارم. ( یادهنده ميب نکهيا یجز برا شودینم یبه من وح

  

  



  ﴾٧١ْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمَالئَِكِة إِنِّي َخاِلٌق بََشًرا ِمْن ِطيٍن ﴿إِ 
از گل  یرا که پروردگارت به فرشتگان گفت: همانا من بشر یکن] هنگام ادي[

  )٧١. (ديخواهم آفر

  

ْيتُهُ َونَفَْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي فَقَعُوا لَهُ َساِجِديَن  فَإِذَا َسوَّ
﴿٧٢﴾  

 دم،ينمودم و از روح خود در او دم کويکه اندامش را درست و ن یپس زمان
  )٧٢(. دياو سجده کن یبرا

  

  ﴾٧٣فََسَجَد اْلَمَالئَِكةُ ُكلُُّهْم أَْجَمعُوَن ﴿
  )٧٣پس فرشتگان همه با هم سجده کردند؛ (

  

  ﴾٧٤إِالَّ إِْبِليَس اْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِريَن ﴿
  )٧۴و از کافران شد. ( ديکه تکبّر ورز سيمگر ابل

  

قَاَل يَا إِْبِليُس َما َمنَعََك أَْن تَْسُجَد ِلَما َخلَْقُت بِيََديَّ ۖ 
  ﴾٧٥َن ﴿أَْستَْكبَْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلعَاِلي

از سجده کردن بر آنچه که با دستان  یزي! تو را چه چسيابل ی[خدا] فرمود: ا
  )٧۵( ؟یاز بلند مرتبه گان اي یتکبّر کرد ايبازداشت؟ آ دم،يقدرت خود آفر

  

  



  ﴾٧٦قَاَل أَنَا َخْيٌر ِمْنهُ ۖ َخلَْقتَنِي ِمْن نَاٍر َوَخلَْقتَهُ ِمْن ِطيٍن ﴿
  )٧۶. (یو او را از گل ساخت یديگفت: من از او بهترم، مرا از آتش آفر

  

  ﴾٧٧قَاَل فَاْخُرْج ِمْنَها فَإِنََّك َرِجيٌم ﴿
  )٧٧( ؛یاتو رانده شده ديتردیرو که ب روني] بگاهي[جا [خدا] گفت: از آن

  

  ﴾٧٨َوإِنَّ َعلَْيَك لَْعنَتِي إِلَٰى يَْوِم الِدّيِن ﴿
  )٧٨بر تو باد. ( امتيو حتماً لعنت من تا روز ق

  

  ﴾٧٩قَاَل َرِبّ فَأَْنِظْرنِي إِلَٰى يَْوِم يُْبعَثُوَن ﴿
  )٧٩مهلت ده. ( شوند،یم ختهيکه مردم برانگ یگفت: پروردگارا! مرا تا روز

  

  ﴾٨٠قَاَل فَإِنََّك ِمَن اْلُمْنَظِريَن ﴿
  )٨٠( ،یافتگاني[خدا] گفت: تو از مهلت 

  

  ﴾٨١إِلَٰى يَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُوِم ﴿
  )٨١و معلوم. ( نيمع یتا زمان

  

تَِك َألُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعيَن ﴿   ﴾٨٢قَاَل فَبِِعزَّ
  )٨٢( کنم،یگفت: به عزتت سوگند همه آنان را گمراه م

  



  ﴾٨٣إِالَّ ِعبَاَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصيَن ﴿
  )٨٣را. (مگر بندگان خالص شده 

  

  ﴾٨٤قَاَل فَاْلَحقُّ َواْلَحقَّ أَقُوُل ﴿
  )٨۴( ميگوی[خدا] گفت: سوگند به حق و فقط حق را م

  

ْن تَبِعََك ِمْنُهْم أَْجَمِعيَن ﴿   ﴾٨٥َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِممَّ
پر خواهم  یکنند، از همگ یرويدوزخ را از تو و آنان که از تو پ ديتردیکه ب

  )٨۵کرد (

  

  ﴾٨٦قُْل َما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر َوَما أَنَا ِمَن اْلُمتََكِلِّفيَن ﴿
 یزيکه چ یو از کسان خواهمیاز شما نم یپاداش چيه نيابالغ د یبگو: من برا

  )٨۶. (ستمي] نکنندیباطل م ی[و ادعا سازندیرا از نزد خود م

  

  ﴾٨٧ْن ُهَو إِالَّ ِذْكٌر ِلْلعَالَِميَن ﴿إِ 
. ستين انيجهان یبرا یتذکر و پند هي] جز ماخوانمیآن [قرآن را که بر شما م

)٨٧(  

  

  ﴾٨٨َولَتَْعلَُمنَّ نَبَأَهُ بَْعَد ِحيٍن ﴿
] یهاو وعده اتيآ ینيو ظهور ع تيّ خبر [صدق حقّان یپس از مدت ديتردیو ب

  )٨٨دانست. ( ديآن را خواه

 


