
  متن کامل سوره صافات با ترجمه

  

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  مهربان به نام خدای بخشايشگر

  

افَّاِت َصفا﴿   ﴾١َوالصَّ
 یسوگند به صف بستگان [مانند فرشتگان، نمازگزاران و جهادگران] که صف

  )١اند، ([منظم و استوار] بسته

  

اِجَراِت َزْجًرا ﴿   ﴾٢فَالزَّ
  )٢( دارند،یو به بازدارندگان که [انسان را از گناهان] به شدت باز م

  

  ﴾٣ْكًرا ﴿فَالتَّاِليَاِت ذِ 
  )٣( ،یو به تالوت کنندگان وح

  

  ﴾٤َهُكْم لََواِحٌد ﴿إِنَّ إِلَٰ 
  )۴است، ( گانهيمعبود شما  ديتردیکه ب

  

  ﴾٥َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بَْينَُهَما َوَربُّ اْلَمَشاِرِق ﴿
  )۵ها (آنهاست، و پروردگار مشرق انيآنچه مو نيها وزمپروردگار آسمان

  



  

ْنيَا بِِزينٍَة اْلَكَواِكِب ﴿   ﴾٦إِنَّا َزيَّنَّا السََّماَء الدُّ
  )۶( م،يستارگان آراست وريرا به ز ايهمانا ما آسمان دن

  

  ﴾٧َوِحْفًظا ِمْن ُكِلّ َشْيَطاٍن َماِرٍد ﴿
  )٧( م،يحفظ کرد یسرکش طانيو آن را از هر ش

  

عُوَن إِلَى اْلَمَإلِ اْألَْعلَٰى َويُْقذَفُوَن ِمْن ُكِلّ َجانٍِب ﴿   ﴾٨َال يَسَّمَّ
گوش فرا دهند، و  فيمکرم و شر اريبه سخنان فرشتگان بس توانندیآنان نم

 شود،یپرتاب م شاني] از هر سو [شهاب] به سوزندي[هرگاه به گوش دادن برخ
)٨(  

  

  ﴾٩ُدُحوًرا ۖ َولَُهْم َعذَاٌب َواِصٌب ﴿
  )٩است، ( یشگيهم یآنان عذاب یرانده شوند، وبرا یتا با خفت وخوار

  

  ﴾١٠إِالَّ َمْن َخِطَف اْلَخْطفَةَ فَأَتْبََعهُ ِشَهاٌب ثَاقٌِب ﴿
[و فرار کند] که در  ديرا [دزدانه و] با سرعت بربا یخبر یطانيمگر آنکه ش

  )١٠. (کندیو شکافنده او را دنبال م نيآتش یاصورت گلوله نيا

  

  

  



تَْفتِِهْم أَُهْم أََشدُّ َخْلقًا أَْم َمْن َخلَْقنَا ۚ إِنَّا َخلَْقنَاُهْم ِمْن ِطيٍن فَاسْ 
  ﴾١١َالِزٍب ﴿

آنچه  ايآنان سخت تر و دشوارتر است  نشيآفر ايپس از منکران معاد بپرس: آ
آنان  نشيآفر نيقي[به  م؟يادهيها و...] آفرکوه ن،يها ، زم[مانند فرشتگان، آسمان

  )١١( م،يادهيه آفرچسبند یاست چون] ما آنان را از ِگل زيناچ یکار

  

  ﴾١٢بَْل َعِجْبَت َويَْسَخُروَن ﴿
  )١٢( کنند،یو آنان مسخره م یکنیبلکه [تو از انکارشان] تعجب م

  

  ﴾١٣َوإِذَا ذُِكُّروا َال يَْذُكُروَن ﴿
  )١٣( شوند؛یمتذّکر نم دهندیکه به آنان تذکر، م یو هنگام

  

  ﴾١٤َوإِذَا َرأَْوا آيَةً يَْستَْسِخُروَن ﴿
را هم به  گراني[و د کنندیبه شدت مسخره م ننديبیرا م یاو چون معجزه

  )١۴] (دارند،یمسخره وا م

  

ذَا إِ    ﴾١٥الَّ ِسْحٌر ُمبِيٌن ﴿َوقَالُوا إِْن َهٰ
  )١۵. (ستيآشکار ن يیجز جادو ني: انديگویو م

  

  ﴾١٦أَإَِذا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا َوِعَظاًما أَإِنَّا لََمْبعُوثُوَن ﴿
 ختهيحتماً برانگ م،يو خاک و استخوان شد ميکه ما ُمرد یزمان اي:] آنديگو ی[م
  )١۶( م؟يشویم



  

لُوَن ﴿   ﴾١٧أََوآبَاُؤنَا اْألَوَّ
  )١٧] (شوند؟یم ختهيما [هم برانگ نيشيپدران پ ايو آ

  

  ﴾١٨ْل نَعَْم َوأَْنتُْم َداِخُروَن ﴿قُ 
  )١٨. (ديهست زيکه خوار و ناچ ی] در حالديشویم ختهي[برانگ ،یبگو: آر

  

  ﴾١٩فَإِنََّما ِهَي َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ فَإِذَا ُهْم يَْنُظُروَن ﴿
واقع شود] ناگاه [همه زنده  یاست که [وقت ميعظ اديفر کيکه آن  ستين نيجز ا

  )١٩( نگرند،یرا] م امتيزده منظره ق رتيو ح شوندیم

  

َذا يَْوُم الِدّيِن ﴿   ﴾٢٠َوقَالُوا يَا َوْيلَنَا َهٰ
  )٢٠روز جزاست! ( نيبر ما! ا یوا ی: انديگویو م

  

ذَا يَْوُم اْلفَْصِل الَِّذي ُكْنتُْم بِِه تَُكِذّبُوَن ﴿   ﴾٢١َهٰ
حق و باطل] است که همواره آن را انکار  اني[م يیهمان روز جدا ني] ای[آر

  )٢١. (ديکردیم

  

  ﴾٢٢ُموا َوأَْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا يَْعبُُدوَن ﴿اْحُشُروا الَِّذيَن َظلَ 
را که همواره به  يیآنان و معبودها فاني[آن گاه ندا رسد:] ستمکاران و هم رد

  )٢٢. (ديگردآور دند،يپرستیخدا م یجا

  



ِ فَاْهُدوُهْم إِلَٰى ِصَراِط اْلَجِحيِم ﴿ َّ   ﴾٢٣ِمْن ُدوِن 
  )٢٣. (ديکن يیراه دوزخ راهنما یپس همه را به سو

  

  ﴾٢٤َوقِفُوُهْم ۖ إِنَُّهْم َمْسئُولُوَن ﴿
  )٢۴. (رنديگیقرار م یکه حتماً مورد بازپرس ديآنان را نگه دار

  

  ﴾٢٥َما لَُكْم َال تَنَاَصُروَن ﴿
 یارياب] از عذ يیرها یرا [برا گريکدي:] شما را چه شده که ندي[به آنان گو

  )٢۵( د؟يدهینم

  

  ﴾٢٦بَْل ُهُم اْليَْوَم ُمْستَْسِلُموَن ﴿
 ميدهند] بلکه آنان امروز فروتنانه تسل یاريرا  گريکدي توانندینم نکهي[نه ا

  )٢۶[قدرت حق] هستند، (

  

  ﴾٢٧َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلَٰى بَْعٍض يَتََساَءلُوَن ﴿
  )٢٧است؟] ( یچه وضع ني: [اپرسندیرو کرده از هم م گريکديبه 

  

  ﴾٢٨قَالُوا إِنَُّكْم ُكْنتُْم تَأْتُونَنَا َعِن اْليَِميِن ﴿
: همانا شما از راه نديگویگمراه کننده] م انيشوايگمراه به پ رواني[پس پ

  )٢٨نبود!] ( رنگيو ن بيکارتان جز فر ی[ول د،يآمدیما م یوبه س یرخواهيخ

  



  ﴾٢٩قَالُوا بَْل لَْم تَُكونُوا ُمْؤِمنِيَن ﴿
  )٢٩( د،ينبود ماني] بلکه خود شما اهل استين یري: [ما را تقصنديگو یم

  

َوَما َكاَن لَنَا َعلَْيُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن ۖ بَْل ُكْنتُْم قَْوًما َطاِغيَن 
﴿٣٠﴾  

. ديگر و سرکش بود انيطغ ینبود، بلکه شما مردم یتسلط چيو ما را بر شما ه
)٣٠(  

  

  ﴾٣١ا لَذَائِقُوَن ﴿فََحقَّ َعلَْينَا قَْوُل َربِّنَا ۖ إِنَّ 
اکنون فرمان عذاب پروردگارمان بر ما محقق و ثابت شد که همه ما چشندگان 

  )٣١بود. ( ميعذاب خواه

  

  ﴾٣٢فَأَْغَوْينَاُكْم إِنَّا ُكنَّا َغاِويَن ﴿
شما شد] پس ما شما را گمراه  یگمراه نهيو تعّصب شما زم ی[سبک مغز

  )٣٢( م،يخودمان گمراه بود رايز م؛يکرد

  

  ﴾٣٣فَإِنَُّهْم يَْوَمئٍِذ فِي اْلعَذَاِب ُمْشتَِرُكوَن ﴿
  )٣٣( اند،کيهمه آنان در آن روز در عذاب شر ديتردیپس ب

  

ِلَك نَْفعَُل بِاْلُمْجِرِميَن ﴿   ﴾٣٤إِنَّا َكَذٰ
  )٣۴( م؛يکنیگونه رفتار م نيما با مجرمان ا

  



ُ يَْستَْكبُِروَن ﴿إِنَُّهْم كَ  َّ هَ إِالَّ    ﴾٣٥انُوا إِذَا قِيَل لَُهْم َال إِلَٰ
 ست،يجز خدا ن ی: معبودگفتندیبودند که هر زمان به آنان م نيآنان چن رايز

  )٣۵( کردند،یتکبّر م

  

  ﴾٣٦َويَقُولُوَن أَئِنَّا لَتَاِرُكو آِلَهتِنَا ِلَشاِعٍر َمْجنُوٍن ﴿
معبودان خود را رها  وانهيد یبه خاطر شاعر ديبا اي: آگفتندیو [همواره] م

  )٣۶! (م؟يکن

  

  ﴾٣٧بَْل َجاَء بِاْلَحِقّ َوَصدََّق اْلُمْرَسِليَن ﴿
کرده  قيرا تصد امبراني] بلکه او حق را آورده و پديپنداریکه م ستين ني[چن

  )٣٧است. (

  

  ﴾٣٨إِنَُّكْم لَذَائِقُو اْلعَذَاِب اْألَِليِم ﴿
  )٣٨( د،يچش ديشما [کوردالن] عذاب دردناک را خواه ديتردیب

  

  ﴾٣٩َوَما تُْجَزْوَن إِالَّ َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن ﴿
  )٣٩( د،يشویمپاداش داده ن د،يدادیو جز آنچه که همواره انجام م

  

ِ اْلُمْخلَِصيَن ﴿ َّ   ﴾٤٠إِالَّ ِعبَاَد 
  )۴٠در امانند،] ( یفريجز بندگان خالص شده خدا [که از هر ک

  



ئَِك لَُهْم ِرْزٌق َمْعلُوٌم ﴿   ﴾٤١أُولَٰ
  )۴١است، ( یاژهيو و نيمع یآنان رزق و روز یبرا

  

  ﴾٤٢َواِكهُ ۖ َوهُْم ُمْكَرُموَن ﴿فَ 
  )۴٢که مورد اکرام خواهند بود، ( ی[گوناگون] در حال يیهاوهيم

  

  ﴾٤٣فِي َجنَّاِت النَِّعيِم ﴿
  )۴٣پر نعمت، ( یهادر بهشت

  

  ﴾٤٤ٰى ُسُرٍر ُمتَقَابِِليَن ﴿َعلَ 
  )۴۴اند،] (هزد هي[تک گريکدي یروبه رو يیهاکه بر تخت یدر حال

  

  ﴾٤٥يَُطاُف َعلَْيِهْم بَِكأٍْس ِمْن َمِعيٍن ﴿
  )۴۵( گردانند،یزالل و پاک گرداگردشان م یدنياز نوش یجام

  

  ﴾٤٦بَْيَضاَء لَذَّةٍ ِللشَّاِربِيَن ﴿
  )۴۶نوشندگان، ( ی[و درخشنده] و لذت بخش برا دي] سپیدني[نوش

  

  ﴾٤٧َال فِيَها َغْوٌل َوَال ُهْم َعْنَها يُْنَزفُوَن ﴿
 شوند،یم هوشيفساد [جسم و عقل] است، و نه از آن مست و ب هينه در آن ما

)۴٧(  



  

  ﴾٤٨اِصَراُت الطَّْرِف ِعيٌن ﴿َوِعْنَدُهْم قَ 
  )۴٨. (ورزندیهستند که فقط به شوهرانشان عشق م یو در کنارشان زنان

  

  ﴾٤٩َكأَنَُّهنَّ بَْيٌض َمْكنُوٌن ﴿
اند شده دهيپر و بال] پوش ريهستند که [ز ی] تخم شترمرغیديآنان [از سپ ايگو

  )۴٩است.] ( دهيبه آنان نرس ی[و هرگز دست کس

  

  ﴾٥٠فَأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلَٰى بَْعٍض يَتََساَءلُوَن ﴿
  )۵٠. (پرسندیم گريکديرو کرده از [حال]  گريد یاز آنان به برخ یپس برخ

  

  ﴾٥١قَاَل قَائٌِل ِمْنُهْم إِنِّي َكاَن ِلي قَِريٌن ﴿
  )۵١داشتم. ( ینينش] هماي: همانا من [در دنديگویاز آنان م یاندهيگو

  

  ﴾٥٢لَِمَن اْلُمَصِدّقِيَن ﴿ يَقُوُل أَإِنَّكَ 
 زيتو از باور دارندگان [رستاخ اي: آگفتیتعجب به من] م ی[که همواره از رو

  )۵٢( ؟یو زنده شدن مردگان] هست

  

  ﴾٥٣أَإِذَا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا َوِعَظاًما أَإِنَّا لََمِدينُوَن ﴿
و] پاداشمان  ميشویحتماً [زنده م م،يو خاک استخوان شد ميکه ما مرد یزمان ايآ
  )۵٣( دهند؟یم

  



  ﴾٥٤قَاَل َهْل أَْنتُْم ُمطَِّلعُوَن ﴿
[تا  ديکشیشما با من به دوزخ سر م اي: آديگویخود] م ی[سپس به دوستان بهشت

  )۵۴است؟] ( یکه در کجا و در چه حال ديريبگ یخبر نمينشاز هم

  

  ﴾٥٥فَاطَّلََع فََرآهُ فِي َسَواِء اْلَجِحيِم ﴿
  )۵۵. (نديبیرا وسط دوزخ م نشينشو هم کشدید او به دوزخ سر مپس خو

  

ِ إِْن ِكْدَت لَتُْرِديِن ﴿ َّ   ﴾٥٦قَاَل تَا
  )۵۶. (یندازيبود، مرا به هالکت ب کي: به خدا سوگند نزدديگوی[به او] م

  

  ﴾٥٧َولَْوَال نِْعَمةُ َربِّي لَُكْنُت ِمَن اْلُمْحَضِريَن ﴿
و رحمت پروردگارم نبود، حتماً از احضارشدگان [در دوزخ]  قيو اگر توف

  )۵٧بودم. (

  

  ﴾٥٨أَفََما نَْحُن بَِميِّتِيَن ﴿
و]  ميدر بهشت شهيهم یما [برا اي:] آديگویخود م ی[آن گاه به دوستان بهشت

  )۵٨( م؟يريمیهرگز نم

  

  ﴾٥٩إِالَّ َمْوتَتَنَا اْألُولَٰى َوَما نَْحُن بُِمعَذَّبِيَن ﴿
به سراغمان  گريد یسراغمان آمد مرگ اي[که در دن ني[و] جز همان مرگ نخست

 یاز سو یشد؟ [شگفتا! چه لطف خاص مينخواهد آمد] و ما هرگز عذاب نخواه
  )۵٩خدا به ما شده است!] (



  

ذَا لَُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم ﴿   ﴾٦٠إِنَّ َهٰ
  )۶٠بزرگ است. ( یابيهمان کام نيا ديتردیب

  

َذا فَْليَْعَمِل اْلعَاِملُوَن ﴿   ﴾٦١ِلِمثِْل َهٰ
  )۶١عمل کنندگان عمل کنند. ( یپاداش نيچن یبرا ديپس با

  

قُّوِم ﴿ ِلَك َخْيٌر نُُزًال أَْم َشَجَرةُ الزَّ   ﴾٦٢أَذَٰ
درخت زقّوم؟  ايبهتر است  يیرايپذ ی[بهشت جاودان پر نعمت] برا نيا ايآ
)۶٢(  

  

  ﴾٦٣إِنَّا َجعَْلنَاَها فِتَْنةً ِللظَّاِلِميَن ﴿
  )۶٣. (مياشکنجه و عذاب قرار داده هيستمکاران ما یما آن را برا

  

  ﴾٦٤ِل اْلَجِحيِم ﴿إِنََّها َشَجَرةٌ تَْخُرُج فِي أَصْ 
  )۶۴( د،يرویاست که در قعر دوزخ م یآن درخت

  

  ﴾٦٥َطْلعَُها َكأَنَّهُ ُرُءوُس الشَّيَاِطيِن ﴿
  )۶۵بدنما و زشت] است. ( اري[بس نياطيش یمانند سرها شيهاشکوفه

  

  



  ﴾٦٦فَإِنَُّهْم َآلِكلُوَن ِمْنَها فََماِلئُوَن ِمْنَها اْلبُُطوَن ﴿
. کنندیها را از آن پر مو شکم خورندیمنکران لجوج حتماً از آن م نيپس ا

)۶۶(  

  

  ﴾٦٧ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَْيَها لََشْوبًا ِمْن َحِميٍم ﴿
داغ و  اريب بساز آ ی] مخلوطیدنيآن [به عنوان نوش یآن گاه به ناچار رو

  )۶٧آنان خواهد بود! ( یمتعفّن برا

  

لَى اْلَجِحيِم ﴿   ﴾٦٨ثُمَّ إِنَّ َمْرِجعَُهْم َإلِ
  )۶٨دوزخ است. ( یسپس بازگشتشان حتماً به سو

  

  ﴾٦٩إِنَُّهْم أَْلفَْوا آبَاَءهُْم َضاِلّيَن ﴿
است که] آنان  نيهمه عذاب به سبب ا نيبه ا امتي[سزاوار بودنشان در ق

  )۶٩( افتند،يپدرانشان را گمراه 

  

  ﴾٧٠فَُهْم َعلَٰى آثَاِرِهْم يُْهَرُعوَن ﴿
آنان  یو تأمل] عجوالنه از پ شهيگمراهند بدون اند دانستندیم نکهيو [با ا

  )٧٠! (رفتندیم

  

ِليَن ﴿   ﴾٧١َولَقَْد َضلَّ قَْبلَُهْم أَْكثَُر اْألَوَّ
  )٧١گمراه شدند، ( انينيشيپ شتريب نانياز ا شيپ یو به راست

  



  ﴾٧٢َولَقَْد أَْرَسْلنَا فِيِهْم ُمْنِذِريَن ﴿
  )٧٢. (ميفرستاد یدهندگانميآنان ب انيما در م ديتردیو ب

  

  ﴾٧٣فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْنذَِريَن ﴿
  )٧٣داده شدگان چگونه بود؟ ( ميپس با تأمل بنگر سرانجام ب

  

ِ اْلُمْخلَِصيَن ﴿إِالَّ  َّ   ﴾٧٤ ِعبَاَد 
  )٧۴[همه هالک شدند] جز بندگان خالص شده خدا، (

  

  ﴾٧٥َولَقَْد نَاَدانَا نُوٌح فَلَنِْعَم اْلُمِجيبُوَن ﴿
 کوين ی] پس ما به راستميرا اجابت کرد شيو نوح ما را ندا کرد [و ما ندا

  )٧۵( م،يهست یااجابت کننده

  

ْينَاهُ َوأَْهلَهُ ِمَن اْلَكْرِب اْلعَِظيِم ﴿   ﴾٧٦َونَجَّ
  )٧۶. (ميو او و خاندانش را از آن اندوه بزرگ نجادت داد

  

يَّتَهُ ُهُم اْلبَاقِيَن ﴿   ﴾٧٧َوَجعَْلنَا ذُِرّ
  )٧٧( م،يگذاشت ی] باقنياو را [در زم هيو تنها ذر

  

  



  ﴾٧٨َوتََرْكنَا َعلَْيِه فِي اْآلِخِريَن ﴿
  )٧٨( م؛يبه جا گذاشت کياو نام ن یبرا ندگانيآ انيو در م

  

  ﴾٧٩َسَالٌم َعلَٰى نُوحٍ فِي اْلعَالَِميَن ﴿
  )٧٩. (انيجهان انيسالم بر نوح در م

  

ِلَك نَْجِزي الْ    ﴾٨٠ُمْحِسنِيَن ﴿إِنَّا َكذَٰ
  )٨٠. (ميدهیگونه پاداش م نيرا ا کوکارانيما ن یبه راست

  

  ﴾٨١إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْؤِمنِيَن ﴿
  )٨١او از بندگان مؤمن ما بود. ( ديتردیب

  

  ﴾٨٢ثُمَّ أَْغَرْقنَا اْآلَخِريَن ﴿
  )٨٢( م؛يرا غرق کرد گرانيسپس د

  

ْبَراِهيَم ﴿   ﴾٨٣َوإِنَّ ِمْن ِشيعَتِِه َإلِ
  )٨٣نوح بود، ( روانياز پ ميابراه یو به راست

  

  ﴾٨٤يٍم ﴿إِْذ َجاَء َربَّهُ بِقَْلٍب َسلِ 
  )٨۴پروردگارش آمد. ( یپاک به سو یکه با دل یهنگام



  

  ﴾٨٥إِْذ قَاَل ِألَبِيِه َوقَْوِمِه َماذَا تَْعبُُدوَن ﴿
  )٨۵( د؟يپرستیآنچه م ستيرا که به پدر و قومش گفت: چ یکن] هنگام ادي[

  

ِ تُِريُدوَن ﴿ َّ   ﴾٨٦أَئِْفًكا آِلَهةً ُدوَن 
  )٨۶. (ديخواهیرا م نيخدا معبودان دروغ یبه جا ايآ

  

  ﴾٨٧فََما َظنُُّكْم بَِرِبّ اْلعَالَِميَن ﴿
  )٨٧] (د،يپرستیاو را م ري[که غ ست؟يچ انيپس گمانتان به پروردگار جهان

  

  ﴾٨٨فَنََظَر نَْظَرةً فِي النُُّجوِم ﴿
به ستارگان  یبرود] نگاه دشاني[چون از او دعوت کردند که شبانه به مراسم ع

  )٨٨انداخت، (

  

  ﴾٨٩فَقَاَل إِنِّي َسِقيٌم ﴿
  )٨٩. (مارميمن ب یو گفت: به راست

  

  ﴾٩٠فَتََولَّْوا َعْنهُ ُمْدبِِريَن ﴿
  )٩٠گرداندند. ( یان از او روپس پشت کن

  

  



  ﴾٩١فََراَغ إِلَٰى آِلَهتِِهْم فَقَاَل أََال تَأُْكلُوَن ﴿
غذا  اي] گفت: آشخندير یرفت و [از رو شانيهابت یبه سو انهياو هم مخف

  )٩١( د؟يخورینم

  

  ﴾٩٢َما لَُكْم َال تَْنِطقُوَن ﴿
  )٩٢( د؟ييگویشما را چه شده که سخن نم

  

  ﴾٩٣فََراَغ َعلَْيِهْم َضْربًا بِاْليَِميِن ﴿
[و  ديبر آنها کوب یکار یاآورد و] با دست راست ضربه یپس [به آنها رو

  )٩٣خردشان کرد.] (

  

  ﴾٩٤فَأَْقبَلُوا إِلَْيِه يَِزفُّوَن ﴿
  )٩۴او آمدند. ( یمردم با شتاب به سو

  

  ﴾٩٥قَاَل أَتَْعبُُدوَن َما تَْنِحتُوَن ﴿
  )٩۵! (د؟يپرستیم د،يتراشیآنچه را [با دست خود] م اي[به آنان] گفت: آ

  

ُ َخلَقَُكْم َوَما تَْعَملُوَن ﴿ َّ   ﴾٩٦َو
  )٩۶است. ( دهيآفر د،يسازیکه خدا شما را و آنچه را م یحالدر 

  

  



  ﴾٩٧قَالُوا اْبنُوا لَهُ بُْنيَانًا فَأَْلقُوهُ فِي اْلَجِحيِم ﴿
داشته باشد] پس او را  یآتش فراوان شي[که گنجا ديبساز يیاو بنا یگفتند: برا

  )٩٧. (ديندازيور بدر آتش شعله

  

  ﴾٩٨فَأََراُدوا بِِه َكْيًدا فََجعَْلنَاُهُم اْألَْسفَِليَن ﴿
. ميکرد ما آنان را پست و شکست خورده یزنند، ول یرنگيپس خواستند به او ن

)٩٨(  

  

  ﴾٩٩َوقَاَل إِنِّي ذَاِهٌب إِلَٰى َربِّي َسيَْهِديِن ﴿
 یمن به سو یمهلکه جان سالم به در برد] گفت: به راست نياز ا یو [وقت

  )٩٩خواهد کرد. ( يیمرا راهنما یو [او] به زود روم،یپروردگارم م

  

اِلِحيَن ﴿   ﴾١٠٠َرِبّ َهْب ِلي ِمَن الصَّ
  )١٠٠که از صالحان باشد عطا کن. ( یپروردگارا! مرا فرزند

  

  ﴾١٠١فَبَشَّْرنَاهُ بِغَُالٍم َحِليٍم ﴿
  )١٠١. (ميبردبار مژده داد یپس ما او را به پسر

  

  



ا بَلََغ َمعَهُ السَّْعَي قَاَل يَا بُنَيَّ إِنِّي أََرٰى فِي اْلَمنَامِ   أَنِّي فَلَمَّ
أَْذبَُحَك فَاْنُظْر َماَذا تََرٰى ۚ قَاَل يَا أَبَِت اْفعَْل َما تُْؤَمُر ۖ 

ابِِريَن ﴿ ُ ِمَن الصَّ َّ   ﴾١٠٢َستَِجُدنِي إِْن َشاَء 
گفت: پسرکم! همانا من در خواب  د،يرس یکه با او به [مقام] سع یهنگام

گفت: پدرم آنچه  ست؟يو چت یپس با تأمل بنگر رأ کنم،یکه تو را ذبح م نميبیم
. افتي یخواه انيبايانجام ده اگر خدا بخواهد مرا از شک یابه آن مأمور شده

)١٠٢(  

  

ا أَْسلََما َوتَلَّهُ ِلْلَجبِيِن ﴿   ﴾١٠٣فَلَمَّ
 نياو را به زم نيجب م،ي[خواسته خدا] شدند و ابراه ميکه آن دو تسل یپس هنگام

  )١٠٣نهاد [تا ذبحش کند] (

  

  ﴾١٠٤َونَاَدْينَاهُ أَْن يَا إِْبَراِهيُم ﴿
  )١٠۴! (ميابراه یاکه ميو او را ندا داد

  

ِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن ﴿ ْؤيَا ۚ إِنَّا َكذَٰ ْقَت الرُّ   ﴾١٠٥قَْد َصدَّ
ما  ی]، به راستی[و فرمان پروردگارت را اجرا کرد یخوابت را تحقق داد

 یپاک و خالصشان را به جا تيّ [که ن ميدهیگونه پاداش م نيرا ا کوکارانين
  )١٠۵.] (ميريپذیعمل م

  

ذَا لَُهَو اْلبََالُء اْلُمبِيُن ﴿   ﴾١٠٦إِنَّ َهٰ
  )١٠۶روشن بود. ( شيهمان آزما نيا نيقيبه 

  



  ﴾١٠٧َوفََدْينَاهُ بِِذْبحٍ َعِظيٍم ﴿
  )١٠٧( م،يدي[از ذبح شدن] رهان یبزرگ یرا در برابر قربان ليو ما اسماع

  

  ﴾١٠٨َوتََرْكنَا َعلَْيِه فِي اْآلِخِريَن ﴿
  )١٠٨. (مي] به جا گذاشتکياو [نام ن یبرا ندگانيآ انيو در م

  

  ﴾١٠٩َسَالٌم َعلَٰى إِْبَراِهيَم ﴿
  )١٠٩. (ميسالم بر ابراه

  

ِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن ﴿   ﴾١١٠َكذَٰ
  )١١٠. (ميدهیگونه پاداش م نيرا ا کوکاراني[ما] ن

  

  ﴾١١١إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْؤِمنِيَن ﴿
  )١١١او از بندگان مؤمن ما بود، ( ديتردیب

  

اِلِحيَن ﴿   ﴾١١٢َوبَشَّْرنَاهُ بِإِْسَحاَق نَبِيا ِمَن الصَّ
  )١١٢( م،يبود مژده داد ستگانياز شا یامبريو ما او را به اسحاق که پ

  

  



يَّتِِهَما ُمْحِسٌن َوَظاِلٌم  َوبَاَرْكنَا َعلَْيِه َوَعلَٰى إِْسَحاَق ۚ َوِمْن ذُِرّ
  ﴾١١٣ِلنَْفِسِه ُمبِيٌن ﴿

و  کوکارندين ین دو برخو از دودمان آ م،يو بر او و بر اسحاق برکت داد
  )١١٣( شند،يآشکارا ستمکار بر خو یبرخ

  

  ﴾١١٤َولَقَْد َمنَنَّا َعلَٰى ُموَسٰى َوَهاُروَن ﴿
  )١١۴( م،يو هارون نعمت داد یما به موس یو به راست

  

ْينَاُهَما َوقَْوَمُهَما ِمَن اْلَكْرِب اْلعَِظيِم ﴿   ﴾١١٥َونَجَّ
  )١١۵( م،يديو آن دو نفر و قومشان را از اندوه بزرگ نجات بخش

  

  ﴾١١٦ُهُم اْلغَاِلبِيَن ﴿ َونََصْرنَاُهْم فََكانُوا
  )١١۶شدند، ( روزيپ جهيدر نت ميداد یاريو آنان را 

  

  ﴾١١٧َوآتَْينَاُهَما اْلِكتَاَب اْلُمْستَبِيَن ﴿
  )١١٧( م،يروشنگر عطا کرد اريو هر دو را کتاب بس

  

َراَط اْلُمْستَِقيَم ﴿   ﴾١١٨َوَهَدْينَاُهَما الِصّ
  )١١٨( م،ينمود تشانيوبه راه راست هدا

  

  



  ﴾١١٩َوتََرْكنَا َعلَْيِهَما فِي اْآلِخِريَن ﴿
  )١١٩. (ميبه جا گذاشت کيهر دو نفر نام ن یبرا ندگانيآ انيو در م

  

  ﴾١٢٠َسَالٌم َعلَٰى ُموَسٰى َوَهاُروَن ﴿
  )١٢٠و هارون. ( یسالم بر موس

  

ِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن ﴿   ﴾١٢١إِنَّا َكذَٰ
  )١٢١. (ميدهیگونه پاداش م نيرا ا کوکارانيما ن

  

  ﴾١٢٢إِنَُّهَما ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْؤِمنِيَن ﴿
  )١٢٢هر دو از بندگان مؤمن ما بودند، ( ديتردیب

  

  ﴾١٢٣َوإِنَّ إِْليَاَس لَِمَن اْلُمْرَسِليَن ﴿
  )١٢٣بود. ( امبرانياز پ اسيال ديتردیو ب

  

َّقُوَن ﴿   ﴾١٢٤إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه أََال تَت
 د؟يزيپرهی] نماني[از شرک وطغ ايرا که به قومش گفت: آ یکن] هنگام ادي[
)١٢۴(  

  

  



  ﴾١٢٥أَتَْدُعوَن بَْعًال َوتَذَُروَن أَْحَسَن اْلَخاِلِقيَن ﴿
  )١٢۵! (د؟يکنیرا رها م نندگانيآفر نيو بهتر ديپرستیرا م» بعل«بت  ايآ

  

ِليَن ﴿ َ َربَُّكْم َوَربَّ آبَائُِكُم اْألَوَّ َّ١٢٦﴾  
  )١٢۶شماست. ( نيشيخدا را که پروردگار شما و پروردگار پدران پ

  

  ﴾١٢٧فََكذَّبُوهُ فَإِنَُّهْم لَُمْحَضُروَن ﴿
ً يقيپس او را انکار کردند،  آنان از احضار شدگان [در عذاب] خواهند بود،  نا

)١٢٧(  

  

ِ اْلُمْخلَِصيَن ﴿ َّ   ﴾١٢٨إِالَّ ِعبَاَد 
  )١٢٨در امانند،] ( یفريجز بندگان خالص شده خدا [که از هر ک

  

  ﴾١٢٩َوتََرْكنَا َعلَْيِه فِي اْآلِخِريَن ﴿
  )١٢٩. (ميبه جا گذاشت کياو نام ن یبرا ندگانيآ انيو در م

  

  ﴾١٣٠لَٰى إِْل يَاِسيَن ﴿َسَالٌم عَ 
  )١٣٠. (نياسيسالم بر آل 

  

ِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن ﴿   ﴾١٣١إِنَّا َكذَٰ
  )١٣١. (ميدهیگونه پاداش م نيرا ا کوکارانيما ن



  

  ﴾١٣٢إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْؤِمنِيَن ﴿
  )١٣٢او از بندگان مؤمن ما بود. ( ديتردیب

  

  ﴾١٣٣ُمْرَسِليَن ﴿َوإِنَّ لُوًطا لَِمَن الْ 
  )١٣٣بود. ( امبرانيلوط از پ ديتردیو ب

  

ْينَاهُ َوأَْهلَهُ أَْجَمِعيَن ﴿   ﴾١٣٤إِْذ نَجَّ
  )١٣۴( م،يرا که او و همه اهلش را نجات داد یکن] هنگام ادي[

  

  ﴾١٣٥إِالَّ َعُجوًزا فِي اْلغَابِِريَن ﴿
  )١٣۵ماندگان [در شهر] بود. ( یباق انيرا که در م یرزنيمگر پ

  

ْرنَا اْآلَخِريَن ﴿   ﴾١٣٦ثُمَّ َدمَّ
  )١٣۶( م،يرا هالک کرد گرانيسپس د

  

وَن َعلَْيِهْم ُمْصبِِحيَن ﴿   ﴾١٣٧َوإِنَُّكْم لَتَُمرُّ
شهر] آنان  یهارانهياز کنار و تانيسفرها ريو شما همواره صبحگاهان [در مس

  )١٣٧( د،يکنیگذر م

  

  



  ﴾١٣٨بِاللَّْيِل ۗ أَفََال تَْعِقلُوَن ﴿وَ 
  )١٣٨( د؟يکنیتعقّل نم ايشبانگاهان، آ زيو ن

  

  ﴾١٣٩َوإِنَّ يُونَُس لَِمَن اْلُمْرَسِليَن ﴿
  )١٣٩بود. ( امبرانياز پ ونسيو 

  

  ﴾١٤٠إِْذ أَبََق إِلَى اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن ﴿
 خت،يو بار] گر تيپر [از جمع یآن کشت یرا که به سو یکن] هنگام ادي[
)١۴٠(  

  

  ﴾١٤١فََساَهَم فََكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضيَن ﴿
قرعه انداخت [و قرعه به نامش افتاد] و از مغلوب شدگان  یکشت نانيو با سرنش

  )١۴١(انداختند.]  ايشد [و او را به در

  

  ﴾١٤٢فَاْلتَقََمهُ اْلُحوُت َوُهَو ُمِليٌم ﴿
  )١۴٢که سزاوار سرزنش بود. ( یدر حال د،يبزرگ او را بلع یپس آن ماه

  

  ﴾١٤٣فَلَْوَال أَنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحيَن ﴿
کنندگان نبود،  حيبخدا مشغول شد که] اگر او از تس حيبه تسب ی[و در شکم ماه

)١۴٣(  

  



  ﴾١٤٤يَْوِم يُْبعَثُوَن ﴿لَلَبَِث فِي بَْطنِِه إِلَٰى 
  )١۴۴. (ماندیم یدر شکم ماه شوندیم ختهيکه مردم برانگ یتا روز ديتردیب

  

  ﴾١٤٥فَنَبَْذنَاهُ بِاْلعََراِء َوُهَو َسِقيٌم ﴿
  )١۴۵. (ميافکند اهيگیخشک و ب ینيبود به زم ماريکه ب یپس او را در حال

  

  ﴾١٤٦َوأَْنبَتْنَا َعلَْيِه َشَجَرةً ِمْن يَْقِطيٍن ﴿
  )١۴۶( م،يانديکدو رو یاز نوع یاهيو بر او گ

  

  ﴾١٤٧َوأَْرَسْلنَاهُ إِلَٰى ِمائَِة أَْلٍف أَْو يَِزيُدوَن ﴿
  )١۴٧. (ميفرستاد شتريب اي] یهزار نفر [ کصدي] ی[قوم یو او را به سو

  

  ﴾١٤٨فَآَمنُوا فََمتَّْعنَاُهْم إِلَٰى ِحيٍن ﴿
ها و مواهب عمرشان [از نعمت انيآنان را تا پا جهيآوردند در نت مانيپس ا

  )١۴٨. (ميخود] بهره مند کرد

  

  ﴾١٤٩فَاْستَْفتِِهْم أَِلَربَِّك اْلبَنَاُت َولَُهُم اْلبَنُوَن ﴿
] پس از آنان بپرس که ندي: فرشتگان، دختران خدانديگوی[مشرکان سبک مغز م

  )١۴٩! (شان؟يا یپروردگار تو هستند و پسران برا یدختران برا ايآ

  

  



  ﴾١٥٠أَْم َخلَْقنَا اْلَمَالئَِكةَ إِنَاثًا َوُهْم َشاِهُدوَن ﴿
  )١۵٠و آنان شاهد بودند؟! ( ميديما فرشتگان را دختر آفر نکهيا اي

  

  ﴾١٥١أََال إِنَُّهْم ِمْن إِْفِكِهْم لَيَقُولُوَن ﴿
  )١۵١( نديگویدروغ خود م یهاآگاه باش! که آنان از بافته

  

ُ َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن ﴿ َّ   ﴾١٥٢َولََد 
  )١۵٢. (نديآنان دروغگو ديتردیکه خدا فرزند آورده! و ب

  

  ﴾١٥٣أَْصَطفَى اْلبَنَاِت َعلَى اْلبَنِيَن ﴿
  )١۵٣داده است؟ ( حيدختران را بر پسران ترج ايآ

  

  ﴾١٥٤﴿ َما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُمونَ 
  )١۵۴( د؟يکنیشما را چه شده، چگونه حکم م

  

  ﴾١٥٥أَفََال تََذكَُّروَن ﴿
  )١۵۵( د؟يشوی] نمقيمتذّکر [حقا ايپس آ

  

  ﴾١٥٦أَْم لَُكْم ُسْلَطاٌن ُمبِيٌن ﴿
  )١۵۶( د؟يدار یروشن ليخود] دل یادعا نيشما [بر ا اي

  



  ﴾١٥٧تُوا بِِكتَابُِكْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن ﴿فَأْ 
به  د،ييگویبر آن م هيسخنان را با تک نيکتابتان را [که ا د،ييپس اگر راستگو

  )١۵٧. (دي] آورانيم

  

َوَجعَلُوا بَْينَهُ َوبَْيَن اْلِجنَِّة نََسبًا ۚ َولَقَْد َعِلَمِت اْلِجنَّةُ إِنَُّهْم 
  ﴾١٥٨لَُمْحَضُروَن ﴿

 یبه خوب انيکه جن یقرار دادند، در صورت یشينسب و خوخدا و جن،  انيم
  )١۵٨حساب و پاداش] احضار خواهند شد. ( یبرا امتيکه [روز ق دانندیم

  

ا يَِصفُوَن ﴿ ِ َعمَّ َّ   ﴾١٥٩ُسْبَحاَن 
  )١۵٩منّزه است. ( کنند،یم فيخدا از آنچه او را به آن توص

  

ِ اْلُمْخلَِصيَن ﴿ َّ   ﴾١٦٠إِالَّ ِعبَاَد 
مقام  ستهيشا کنندیم فيمگر بندگان خالص شده خدا [که او را به آنچه توص

  )١۶٠قدس اوست.] (

  

  ﴾١٦١فَإِنَُّكْم َوَما تَْعبُُدوَن ﴿
  )١۶١( د،يپرستیشما و آنچه را م ديتردیو ب

  

  ﴾١٦٢َما أَْنتُْم َعلَْيِه بِفَاتِنِيَن ﴿
  )١۶٢. (دي[مردم را] بر ضد خدا گمراه کن ديتوان ینم

  



  ﴾١٦٣إِالَّ َمْن ُهَو َصاِل اْلَجِحيِم ﴿
شما]  یوسوسه و اغواگر رفتنيخود به خاطر پذ اريرا که [به اخت یمگر کسان

  )١۶٣( ند،يبه دوزخ درآ

  

  ﴾١٦٤َوَما ِمنَّا إِالَّ لَهُ َمقَاٌم َمْعلُوٌم ﴿
است.  نيمع یاو مقام یبرا نکهيمگر ا ستياز ما فرشتگان ن کي چيو ه

)١۶۴(  

  

افُّوَن ﴿   ﴾١٦٥َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ
  )١۶۵. (ميفرمان خدا] صف بستگان یاجرا یو همانا ما [برا

  

  ﴾١٦٦َوإِنَّا لَنَْحُن اْلُمَسبُِّحوَن ﴿
  )١۶۶. (ميکنندگان حيو ما خود تسب

  

  ﴾١٦٧َوإِْن َكانُوا لَيَقُولُوَن ﴿
  )١۶٧: (گفتندی] قاطعانه مامبرياز بعثت پ شيو مشرکان [پ

  

ِليَن ﴿   ﴾١٦٨لَْو أَنَّ ِعْنَدنَا ِذْكًرا ِمَن اْألَوَّ
  )١۶٨بود، ( نيشيپ امبرانيپ یآسمان یهاچون کتاب یاگر نزد ما کتاب

  

  



ِ اْلُمْخلَِصيَن ﴿ َّ   ﴾١٦٩لَُكنَّا ِعبَاَد 
  )١۶٩. (ميشدیاز بندگان خالص شده خدا م ديتردیب

  

  ﴾١٧٠فََكفَُروا بِِه ۖ فََسْوَف يَْعلَُموَن ﴿
] به آن کافر شدند و به مينازل کردآنان  تيهدا یکه قرآن را برا ی[هنگام یول

  )١٧٠[و زر و وبال کفرشان را] خواهند دانست. ( یزود

  

  ﴾١٧١َولَقَْد َسبَقَْت َكِلَمتُنَا ِلِعبَاِدنَا اْلُمْرَسِليَن ﴿
محقق و ثابت  شيما درباره بندگان به رسالت فرستاده شده، از پ یو وعده قطع

  )١٧١گشته است، (

  

  ﴾١٧٢إِنَُّهْم لَُهُم اْلَمْنُصوُروَن ﴿
  )١٧٢شدگانند، ( یاري]  هانهيآنان [در همه زم ديتردیکه ب

  

  ﴾١٧٣َوإِنَّ ُجْنَدنَا لَُهُم اْلغَاِلبُوَن ﴿
  )١٧٣. (روزنديو مسلماً سپاه ما پ

  

  ﴾١٧٤فَتََولَّ َعْنُهْم َحتَّٰى ِحيٍن ﴿
  )١٧۴بگردان. ( یاز آنان رو یپس تا مدت

  

  



  ﴾١٧٥َف يُْبِصُروَن ﴿َوأَْبِصْرُهْم فََسوْ 
  )١٧۵. (دي[و زر و وبال گناهانشان را] خواهند د یو آنان را بنگر که به زود

  

  ﴾١٧٦أَفَبِعَذَابِنَا يَْستَْعِجلُوَن ﴿
  )١٧۶! (خواهند؟یشتاب در آمدن عذاب ما را م ايآ

  

  ﴾١٧٧فَإَِذا نََزَل بَِساَحتِِهْم فََساَء َصبَاُح اْلُمْنَذِريَن ﴿
روزگار  شدگانمينازل شود، ب شانيهاکه [عذاب ما] به آستانه خانه یپس هنگام

  )١٧٧خواهند داشت، ( یبد

  

  ﴾١٧٨َوتََولَّ َعْنُهْم َحتَّٰى ِحيٍن ﴿
  )١٧٨بگردان، ( یاز آنان رو یو تا مدت

  

  ﴾١٧٩ْبِصْر فََسْوَف يُْبِصُروَن ﴿َوأَ 
  )١٧٩. (دي[و زر و وبال گناهانشان را] خواهند د یو [آنان را] بنگر که به زود

  

ا يَِصفُونَ  ةِ َعمَّ   ﴾١٨٠﴿ ُسْبَحاَن َربَِّك َرِبّ اْلِعزَّ
منّزه  کنند،یم فيعزت است از آنچه او را به آن توص یپروردگارت که دارا

  )١٨٠است. (

  

  



  ﴾١٨١َوَسَالٌم َعلَى اْلُمْرَسِليَن ﴿
  )١٨١( امبرانيو سالم بر پ

  

ِ َرِبّ اْلعَالَِميَن ﴿َواْلَحمْ  َّ ِ   ﴾١٨٢ُد 
  )١٨٢است. ( انيخداست که پروردگار جهان ژهيو هاشيو همه ستا

  

  صدق هللا و العلی العظيم
  خدای بزرگ و بلند مرتبه راست گفت

  

  

  
 


