
  سوره غافر با ترجمهکامل متن 

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  به نام خداوند رحمتگر مهربان

  

  ﴾١حم ﴿
  )١( ميحاء، م

  

ِ اْلعَِزيِز اْلعَِليِم ﴿ َّ   ﴾٢تَْنِزيُل اْلِكتَاِب ِمَن 
  )٢وداناست؛ ( ريشکست ناپذ یتوانا یخدا یکتاب نازل شده از سو نيا

  

هَ  َغافِِر الذَّْنِب َوقَابِِل التَّْوِب َشِديِد اْلِعقَاِب ِذي الطَّْوِل ۖ َال إِلَٰ
  ﴾٣إِالَّ ُهَو ۖ إِلَْيِه اْلَمِصيُر ﴿

 چيو صاحب نعمت فراوان است. ه فريتوبه، سخت ک رندهيکه آمرزنده گناه و پذ
  )٣اوست. ( ی. بازگشت فقط به سوستيجز او ن یمعبود

  

ِ إِالَّ الَِّذيَن َكفَُروا فََال يَْغُرْرَك تَقَلُّبُُهْم  َّ َما يَُجاِدُل فِي آيَاِت 
  ﴾٤فِي اْلبَِالِد ﴿

شأن و  چيرا ه نانيکنند [ا یم زهيخدا مجادله و ست اتيتنها کافران در آ
 ،يی]؛ پس مبادا رفت و آمدشان در شهرها [به خاطر قدرت نماستين یاعتبار

  )۴. (بديتجارت و ثروتمند شدنشان] تو را بفر

  



ْت ُكلُّ  َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َواْألَْحَزاُب ِمْن بَْعِدِهْم ۖ َوَهمَّ
ٍة بَِرُسوِلِهْم ِليَأُْخذُوهُ ۖ َوَجاَدلُوا بِاْلبَاِطِل ِليُْدِحُضوا بِِه  أُمَّ

  ﴾٥﴿ اْلَحقَّ فَأََخْذتُُهْم ۖ فََكْيَف َكاَن ِعقَابِ 
 بيرا] تکذ امبرانشانيکه بعد از آنان بودند [پ یاز آنان قوم نوح و اقوام شيپ

کنند [و از ابالغ  ريخود کردند تا او را دستگ امبريآهنگ پ یکردند، و هر امت
او را بکشند] و با توسل به  اي ند،ينما رونشياز وطن ب ايبازش دارند،  نيد

کردند، پس من  زهين آن مجادله و ستبرد انينابود کردن حق و از م یباطل برا
  )۵هم آنان را [به عذاب] گرفتم، پس [بنگر که] عذاب من چگونه بود. (

  

ِلَك َحقَّْت َكِلَمُت َربَِّك َعلَى الَِّذيَن َكفَُروا أَ  نَُّهْم أَْصَحاُب َوَكذَٰ
  ﴾٦النَّاِر ﴿

گونه فرمان پروردگارت بر کافران محقق و ثابت شد که آنان اهل آتش اند.  نيا
)۶(  

  

الَِّذيَن يَْحِملُوَن اْلعَْرَش َوَمْن َحْولَهُ يَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم 
َويُْؤِمنُوَن بِِه َويَْستَْغِفُروَن ِللَِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ 
َشْيٍء َرْحَمةً َوِعْلًما فَاْغِفْر ِللَِّذيَن تَابُوا َواتَّبَعُوا َسبِيلََك 

  ﴾٧ْلَجِحيِم ﴿َوقِِهْم َعذَاَب ا
آن هستند، همراه  رامونيکنند و آنان که پ یکه عرش را حمل م یفرشتگان

 یدارند و برا مانيو به او ا نديگو یم حيپروردگارشان را تسب ش،يسپاس و ستا
رحمت و  ی:] پروردگارا! از رونديگو یطلبند، [و م یآمرزش م مانياهل ا

و راه تو را  ندپس آنان را که توبه کرده ا ،یرا فرا گرفته ا زيدانش همه چ
  )٧و آنان را از عذاب دوزخ نگه دار. ( امرز،ينموده اند ب یرويپ

  



َربَّنَا َوأَْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّتِي َوَعْدتَُهْم َوَمْن َصلََح ِمْن 
يَّاتِِهْم ۚ ِإنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ﴿   ﴾٨آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوذُِرّ

از  ستگانيکه به آنان و به شا یجاودان یپروردگارا! و آنان را در بهشت ها
ً يقيدر آور؛  یندانشان وعده داده اپدران و همسران و فرز شکست  یتو توانا نا

  )٨( ؛یميو حک ريناپذ

  

ِلَك  َوقِِهُم السَّيِّئَاِت ۚ َوَمْن تَِق السَّيِّئَاِت يَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِحْمتَهُ ۚ َوَذٰ
  ﴾٩ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم ﴿

و آنان را از عقوبت ها نگه دار، و هر که را در آن روز از عقوبت ها نگه 
بزرگ  یابيهمان کام نيو ا ؛یاو را مورد رحمت قرار داده ا ديترد یب یدار

  )٩است. (

  

ِ أَْكبَُر ِمْن َمْقتُِكْم أَْنفَُسُكْم  َّ إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا يُنَاَدْوَن لََمْقُت 
يَماِن فَتَْكفُُروَن ﴿إِْذ تُْدَعْوَن إِلَ    ﴾١٠ى اْإلِ

و خشم خدا  یدهند: مسلماً دشمن یکافران را [پس از ورود به دوزخ] ندا م
 راياست؛ ز شتريو خشم خودتان درباره خودتان ب ینسبت به شما از دشمن

  )١٠. (ديديورز یپس کفر م ديشد یم مانيدعوت به ا

  

يَْيتَنَا اثْنَتَْيِن فَاْعتََرْفنَا بِذُنُوبِنَا قَالُوا َربَّنَا أََمتَّنَا اثْنَتَْيِن َوأَحْ 
  ﴾١١فََهْل إِلَٰى ُخُروجٍ ِمْن َسبِيٍل ﴿

اکنون به  ،یو دوبار زنده کرد یراندي: پروردگارا! دوبار ما را منديگو یم
  )١١آمدن [از دوزخ] هست؟ ( رونيب یبرا یراه ايپس آ م،يگناهانمان معترف

  



ُ َوْحَدهُ َكفَْرتُْم ۖ َوإِْن يُْشَرْك بِِه  َّ ِلُكْم بِأَنَّهُ إَِذا ُدِعَي  َذٰ
ِ اْلعَِليِّ اْلَكبِيِر ﴿ َّ ِ   ﴾١٢تُْؤِمنُوا ۚ فَاْلُحْكُم 

[و بدون  یگانگياست که چون خدا به  نيعذاب] به سبب ا یِ [سخت نيا
او  یو اگر برا د،يکرد یاش] را انکار م یگانگيشد [ یمعبودانتان] خوانده م

 ژهيو ،یپس [اکنون] داور د؛يکرد یشد، باور م یقرار داده م يیو همتا کيشر
  )١٢واالمرتبه و بزرگ است. ( یخدا

  

ُل لَُكْم ِمَن السََّماِء ِرْزقًا ۚ َوَما ُهَو الَِّذي يُرِ  يُكْم آيَاتِِه َويُنَِزّ
  ﴾١٣يَتَذَكَُّر إِالَّ َمْن يُنِيُب ﴿

شما  یدهد، و از آسمان برا یخود را به شما نشان م یاوست که نشانه ها
 یخدا باز م یشوند که به سو یمتذّکر م یکند؛ و فقط کسان ینازل م یروز

  )١٣گردند. (

  

َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الِدّيَن َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِروَن ﴿ َّ   ﴾١٤فَاْدُعوا 
او  ی] برایو عبادت را [از هر گونه شرک مانيکه ا یپس خدا را در حال

  )١۴گرچه کافران [از روش شما] ناخشنود باشند. ( ديبپرست د،يکن یخالص م

  

وَح ِمْن أَْمِرِه َعلَٰى َمْن  َرفِيُع الدََّرَجاِت ذُو اْلعَْرِش يُْلِقي الرُّ
  ﴾١٥يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه ِليُْنِذَر يَْوَم التََّالِق ﴿

است] به  یباال برنده درجات و صاحب عرش است، روح را [که فرشته وح
کند تا مردم را از روز  یفرمانش به هر کس از بندگانش که بخواهد القا م

  )١۵دهد. ( مياست] ب زيمالقات [که روز رستاخ

  



ِ ِمْنُهْم َشْيٌء ۚ ِلَمِن  َّ يَْوَم ُهْم بَاِرُزوَن ۖ َال يَْخفَٰى َعلَى 
اِر ﴿ ِ اْلَواِحِد اْلقَهَّ َّ ِ   ﴾١٦اْلُمْلُك اْليَْوَم ۖ 

 ینم دهياز آنان بر خدا پوش یزيشوند، [و] چ یکه همه آنان آشکار م یروز
قّهار  یکتاي یخدا ژهيو ست؟يک ژهيو يی:] امروز فرمانرواديماند. [و ندا آ

  )١۶است. (

  

 َ َّ اْليَْوَم تُْجَزٰى ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت ۚ َال ُظْلَم اْليَْوَم ۚ إِنَّ 
  ﴾١٧َسِريُع اْلِحَساِب ﴿

 چيدهند. امروز ه یامروز هر کس را در برابر آنچه انجام داده است، پاداش م
ً يقيوجود ندارد؛  یستم   )١٧است. ( عيسر یخدا در حسابرس نا

  

اْآلِزفَِة إِِذ اْلقُلُوُب لََدى اْلَحنَاِجِر َكاِظِميَن ۚ َما َوأَْنِذْرُهْم يَْوَم 
  ﴾١٨ِللظَّاِلِميَن ِمْن َحِميٍم َوَال َشِفيعٍ يَُطاعُ ﴿

ده، آن گاه که [از شدت ترس] جان ها به گلوگاه  ميب کيو آنان را از روز نزد
 چيستمکاران ه یکه همه وجودشان پر از غم و اندوه است. برا یرسد، در حال
  )١٨شود، وجود ندارد! ( رفتهيکه شفاعتش پذ یعيو شف یدوست مهربان

  

ُدوُر ﴿   ﴾١٩يَْعلَُم َخائِنَةَ اْألَْعيُِن َوَما تُْخِفي الصُّ
ها  نهينگرد و آنچه را س ی[به نامحرمان] م انتيرا که به خ يی[او] چشم ها

  )١٩داند. ( یدارند، م یپنهان م

  

  



ُ يَْقِضي بِاْلَحِقّ ۖ َوالَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َال يَ  َّ ْقُضوَن َو
َ ُهَو السَِّميُع اْلبَِصيُر ﴿ َّ   ﴾٢٠بَِشْيٍء ۗ إِنَّ 

 یاو م یرا که [مشرکان] به جا یکند، و معبودان یم یو خدا به حق داور
ً يقيکنند؛  ینم یگونه داور چيپرستند [چون از هر جهت ناتوانند] ه خدا شنوا  نا

  )٢٠. (ناستيو ب

  

أََولَْم يَِسيُروا فِي اْألَْرِض فَيَْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن 
ةً َوآثَاًرا فِي  َكانُوا ِمْن قَْبِلِهْم ۚ َكانُوا ُهْم أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّ

ِ ِمْن َواٍق  َّ ُ بِذُنُوبِِهْم َوَما َكاَن لَُهْم ِمَن  َّ اْألَْرِض فَأََخذَُهُم 
﴿٢١﴾  
از  شيکه پ یگردش نکردند تا با تأمل بنگرند که سرانجام کسان نيدر زم ايآ

 یآثار نيبودند، و در زم رومندترين شانيآنان بودند، چگونه بود؟ آنان از ا
محکم] داشتند، پس  اريبس یاستوار و کاخ ها ی[چون قلعه ها، خانه ها دارتريپا

گناهانشان [به عذاب] گرفت، و در برابر خدا مدافع و  فريخدا آنان را به ک
  )٢١نداشتند. ( یگر تيحما

  

لِ  َك بِأَنَُّهْم َكانَْت تَأْتِيِهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَيِّنَاِت فََكفَُروا فَأََخذَُهُم ذَٰ
ُ ۚ إِنَّهُ قَِويٌّ َشِديُد اْلِعقَاِب ﴿ َّ٢٢﴾  

 یروشن برا ليهمواره دال امبرانشانيبود که پ نيا یدردناک] برا فري[ک نيا
پس خدا هم  دند،يورز یتکبّر و عناد] کفر م یآوردند و آنان [از رو یآنان م

  )٢٢است؛ ( فرياو توانا و سخت ک رايسخت] گرفت؛ ز یهمه آنان را [به عذاب

  

  



  ﴾٢٣َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسٰى بِآيَاتِنَا َوُسْلَطاٍن ُمبِيٍن ﴿
  )٢٣( م،يآشکار فرستاد یرا با معجزات خود و برهان یموس یو به راست

  

  ﴾٢٤إِلَٰى فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوقَاُروَن فَقَالُوا َساِحٌر َكذَّاٌب ﴿
 اريبس ی[آنان] گفتند: جادوگر یفرعون و هامان و قارون، ول یبه سو

  )٢۴دروغگوست! (

  

ا َجاَءُهْم بِاْلَحِقّ ِمْن ِعْنِدنَا قَالُوا اْقتُلُوا أَْبنَاَء الَِّذيَن آَمنُوا  فَلَمَّ
َمعَهُ َواْستَْحيُوا نَِساَءُهْم ۚ َوَما َكْيُد اْلَكافِِريَن إِالَّ فِي َضَالٍل 

﴿٢٥﴾  
را که با  یآنان آورد، گفتند: پسران کسان یما برا یکه حق را از سو یهنگام
و خدمت] زنده  یگاريب یو زنانشان را [برا د،يآورده اند، بکش مانيا یموس

  )٢۵. (ستين یو گمراه راههيو نقشه کافران جز در ب رنگين ی. ولديبگذار

  

َوقَاَل فِْرَعْوُن ذَُرونِي أَْقتُْل ُموَسٰى َوْليَْدُع َربَّهُ ۖ إِنِّي أََخاُف 
  ﴾٢٦أَْن يُبَِدَّل ِدينَُكْم أَْو أَْن يُْظِهَر فِي اْألَْرِض اْلفََساَد ﴿

نجات  یبرارا بکشم و او پروردگارش را [ یتا موس ديفرعون گفت: مرا بگذار
 نيسرزم نيدر ا ايدهد،  رييشما را تغ نيترسم د یخود] بخواند، چون من م

  )٢۶به بار آورد! ( یفساد و تباه

  

  



َوقَاَل ُموَسٰى إِنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربُِّكْم ِمْن ُكِلّ ُمتََكبٍِّر َال 
  ﴾٢٧يُْؤِمُن بِيَْوِم اْلِحَساِب ﴿

ندارد به  مانيکه به روز حساب ا یگفت: من از هر متکبر سرکش یو موس
  )٢٧برم. ( یپروردگارم و پروردگار شما پناه م

  

َوقَاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَْكتُُم إِيَمانَهُ أَتَْقتُلُوَن 
ُ َوقَْد َجاَءُكْم بِاْلبَيِّنَاِت ِمْن َربُِّكْم ۖ  َّ َرُجًال أَْن يَقُوَل َربَِّي 

هُ ۖ َوإِْن يَُك َصاِدقًا يُِصْبُكْم بَْعُض َوإِْن يَُك َكاِذبًا فَعَلَْيِه َكِذبُ 
َ َال يَْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّاٌب ﴿ َّ   ﴾٢٨الَِّذي يَِعُدُكْم ۖ إِنَّ 

 ايداشت، گفت: آ یرا پنهان م مانشياز خاندان فرعون که ا یو مرد مؤمن
 یاز سو ديترد ی: پروردگار من خداست؟ و بديگو یکه م ديکش یرا م یمرد

آورده است، و اگر دروغگو باشد  یروشن ليشما دال یپروردگارتان برا
 هکه ب يیاز عذاب ها یخود اوست، و اگر راستگو باشد برخ انيدروغش به ز

را که اسراف کار و  یخدا کس رايز د؛يدهد به شما خواهد رس یشما وعده م
  )٢٨کند. ( ینم تيدروغگوست، هدا اريبس

  

ُك اْليَْوَم َظاِهِريَن فِي اْألَْرِض فََمْن يَْنُصُرنَا يَا قَْوِم لَُكُم اْلُملْ 
ِ إِْن َجاَءنَا ۚ قَاَل فِْرَعْوُن َما أُِريُكْم إِالَّ َما أََرٰى  َّ ِمْن بَأِْس 

َشاِد ﴿   ﴾٢٩َوَما أَْهِديُكْم إِالَّ َسبِيَل الرَّ
 نيسرزم نيشماست که در ا یو حکومت برا يیقوم من! امروز فرمانروا یا
خواهد  یاريما را  یچه کس د،يما آ یاگر عذاب خدا به سو یول د،يهست روزيپ

دارم و آن  نيقي[و به آن  نميب یداد؟ فرعون گفت: من جز آنچه را [صواب] م
کنم، و  ینم هحکومت من است] به شما ارائ تيو کشتن او و تقو یانکار موس

  )٢٩کنم. ( ینم تيشما را جز به راه راست هدا



  

َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا قَْوِم إِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم ِمثَْل يَْوِم 
  ﴾٣٠اْألَْحَزاِب ﴿

مانند روز  یمن بر شما از روز ديترد یقوم من! ب یو آن مرد مؤمن گفت: ا
  )٣٠ترسم ( یکردند] م بيرا تکذ امبرانيکه پ يی[عذاب] گروه ها [

  

ِمثَْل َدأِْب قَْوِم نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمْن بَْعِدِهْم ۚ َوَما 
ُ يُِريُد ُظْلًما ِلْلِعبَاِد ﴿ َّ٣١﴾  

ن بودند؛ و خدا که پس از آنا یچون سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و کسان
  )٣١دارند.] ( یبندگانند که بر خود ستم روا م نيخواهد [ا یبر بندگان نم یستم

  

  ﴾٣٢َويَا قَْوِم إِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم يَْوَم التَّنَاِد ﴿
نجات خود از  یرا [برا گريکديکه مردم  یمن از روز ديترد یقوم من! ب یو ا

  )٣٢ترسم؛ ( یدهند بر شما م یعذاب] ندا م

  

ِ ِمْن َعاِصٍم ۗ َوَمْن  َّ يَْوَم تَُولُّوَن ُمْدبِِريَن َما لَُكْم ِمَن 
ُ فََما لَهُ ِمْن َهاٍد ﴿ َّ   ﴾٣٣يُْضِلِل 

 ديکن یسو به آن سو فرار م نيکه [به علت شدت عذاب] پشت کنان از ا یروز
برابر عذاب  و] شما را [در ديشو یبرگردانده م د،يرو یاز هر سو که م ی[ول

و هر که را خدا [به سبب کبر و عنادش] گمراه  ست؛ين ینگه دارنده ا چيخدا] ه
  )٣٣نخواهد بود. ( یکننده ا تيهدا چيکند، او را ه

  



َولَقَْد َجاَءُكْم يُوُسُف ِمْن قَْبُل بِاْلبَيِّنَاِت فََما ِزْلتُْم فِي َشٍكّ 
ا َجاَءُكْم بِِه ۖ َحتَّٰى إِذَا َهلََك قُْلتُْم لَْن يَ  ُ ِمْن بَْعِدِه ِممَّ َّ ْبعََث 

ُ َمْن هَُو ُمْسِرٌف ُمْرتَاٌب ﴿ َّ ِلَك يُِضلُّ    ﴾٣٤َرُسوًال ۚ َكذَٰ
شما همواره  یشما آورد، ول یبرا یروشن ليدال نياز ا شيپ وسفي ديترد یب

رفت، [پس از  ايکه از دن یتا زمان د،يبود دينسبت به آنچه که آورده بود در ترد
گونه  نيمبعوث نخواهد کرد، ا یامبري: خدا هرگز بعد از او پديمرگ او] گفت

  )٣۴. (دکن یرا گمراه م یکننده ا ديخدا هر اسراف کار ترد

  

ِ بِغَْيِر ُسْلَطاٍن أَتَاُهْم ۖ َكبَُر َمْقتًا  َّ الَِّذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آيَاِت 
ِلَك يَطْ  ِ َوِعْنَد الَِّذيَن آَمنُوا ۚ َكذَٰ َّ ُ َعلَٰى ُكِلّ قَْلِب ِعْنَد  َّ بَُع 

  ﴾٣٥ُمتََكبٍِّر َجبَّاٍر ﴿
 یم زهيآنان آمده باشد، مجادله و ست یبرا یليآنکه دل یخدا ب اتيکه در آ یکسان

بزرگ است؛  یدشمن هيما مانيعمل زشتشان] نزد خدا و نزد اهل ا نيکنند [ا
  )٣۵نهد ( ی] میبخت رهيُمهر [ت ،يیگونه خدا بر دل هر گردنکش زورگو نيا

  

َوقَاَل فِْرَعْوُن يَا َهاَماُن اْبِن ِلي َصْرًحا لَعَِلّي أَْبلُُغ اْألَْسبَاَب 
﴿٣٦﴾  

 یليبه وسا ديبلند بساز شا اريبس يیمن بنا یهامان! برا یو فرعون گفت: ا
  )٣۶برسم، (

  

ِه ُموَسٰى َوإِنِّي َألَُظنُّهُ أَْسبَاَب السََّماَواِت فَأَطَِّلَع إِلَٰى إِ  لَٰ
ِلَك ُزيَِّن ِلِفْرَعْوَن ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعِن  َكاِذبًا ۚ َوَكَذٰ

  ﴾٣٧السَّبِيِل ۚ َوَما َكْيُد فِْرَعْوَن إِالَّ فِي تَبَاٍب ﴿



و  ستيآگاه شوم [که ک یموس ی[باال رفتن به] آسمان ها تا از خدا ليوسا
پندارم.  یدرباره خدا] دروغگو م شيا [در گفته هار یکجاست؟!] هر چند موس

کردارش آراسته شد و از راه خدا باز ماند، و  یفرعون زشت یگونه برا نيو ا
  )٣٧نبود. ( یو نابود یانکاريو نقشه فرعون جز در ز رنگين

  

َشاِد ﴿   ﴾٣٨َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا قَْوِم اتَّبِعُوِن أَْهِدُكْم َسبِيَل الرَّ
تا شما را به راه راست  ديکن یرويقوم من! از من پ یو آن مرد مؤمن گفت: ا

  )٣٨کنم. ( تيهدا

  

ْنيَا َمتَاعٌ َوإِنَّ ا ِذِه اْلَحيَاةُ الدُّ ْآلِخَرةَ ِهَي َداُر يَا قَْوِم إِنََّما َهٰ
  ﴾٣٩اْلقََراِر ﴿

 ديترد یارزش و زودگذر است، و ب یب يیفقط کاال ايدن یزندگ نيقوم من! ا یا
  )٣٩است. ( داريو پا یشگيهم یآخرت سرا

  

َمْن َعِمَل َسيِّئَةً فََال يُْجَزٰى إِالَّ ِمثْلََها ۖ َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا 
ئَِك يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ  ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَٰ

  ﴾٤٠َها بِغَْيِر ِحَساٍب ﴿يُْرَزقُوَن فِي
که کار  یزنان کسان ايو از مردان  ابد،ين فريکند جز به مانند آن ک یهر که بد

 یو در آن ب نديکه مؤمن باشند، آنان در بهشت درآ یانجام دهند در حال ستهيشا
  )۴٠. (ابندي یحساب روز

  

  



َويَا قَْوِم َما ِلي أَْدُعوُكْم إِلَى النََّجاةِ َوتَْدُعونَنِي إِلَى النَّاِر 
﴿٤١﴾  
 یو آخرت] م اي[از خسران دن يیرها یقوم من! چرا من شما را به سو یا

  )۴١! (د؟يخوان یمخوانم، و شما مرا به آتش 

  

ِ َوأُْشِرَك بِِه َما لَْيَس ِلي بِِه ِعْلٌم َوأَنَا  َّ تَْدُعونَنِي ِألَْكفَُر بِا
  ﴾٤٢ِزيِز اْلغَفَّاِر ﴿أَْدُعوُكْم إِلَى اْلعَ 

و بدون  ،یجهالت و نادان هيکافر شوم و بر پا گانهي یکه به خدا ديخوان یمرا م
او قرار دهم! و من  کيرا شر یزياست چ قيدانش و معرفت که روشنگر حقا

  )۴٢خوانم. ( یآمرزنده م اريو بس ريشکست ناپذ یشما را به توانا

  

ْنيَا َوَال فِي  َال َجَرَم أَنََّما تَْدُعونَنِي إِلَْيِه لَْيَس لَهُ َدْعَوةٌ فِي الدُّ
ِ َوأَنَّ اْلُمْسِرفِيَن ُهْم أَْصَحاُب  َّ اْآلِخَرةِ َوأَنَّ َمَردَّنَا إِلَى 

  ﴾٤٣النَّاِر ﴿
و  اياو در دن یبرا ديخوان یم شيآنچه مرا به سو نکهياست ا ینيقيثابت و 

 یبازگشت ما به سو نکهيو ا ست،ي] نتيو ربوب تيالوه یآخرت حّق ادعا [
  )۴٣اسراف کاران اهل آتش اند. ( نکهيخداست، و ا

  

 َ َّ ِ ۚ إِنَّ  َّ ُض أَْمِري إِلَى  فََستَْذُكُروَن َما أَقُوُل لَُكْم ۚ َوأُفَِوّ
  ﴾٤٤بَِصيٌر بِاْلِعبَاِد ﴿

 ی] آنچه را [که امروز درباره عذاب اسراف کاران] میِ [درست یپس به زود
 یشد، و من کارم را به خدا وام دي] متوّجه خواهديکن ی[و شما باور نم ميگو

  )۴۴. (ناستيخدا به بندگان ب رايگذارم؛ ز



ُ َسيِّئَاِت َما َمَكُروا ۖ َوَحاَق بِآِل فِْرَعْوَن ُسوُء  َّ فََوقَاهُ 
  ﴾٤٥اْلعَذَاِب ﴿

زدند، نگه داشت و  یم رنگيآنچه بر ضد او ن یها بيپس خدا او را از آس
  )۴۵را احاطه کرد. ( انيفرعون یعذاب سخت

  

النَّاُر يُْعَرُضوَن َعلَْيَها ُغُدوا َوَعِشيا ۖ َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ 
  ﴾٤٦أَْدِخلُوا آَل فِْرَعْوَن أََشدَّ اْلعَذَاِب ﴿

که  یشوند، و روز ی[عذابشان] آتش است که صبح و شام بر آن عرضه م
  )۴۶. (ديعذاب در آور نيرا در سخت تر انيبرپا شود [ندا رسد:] فرعون امتيق

  

وَن فِي النَّاِر فَ  عَفَاُء ِللَِّذيَن اْستَْكبَُروا َوإِْذ يَتََحاجُّ يَقُوُل الضُّ
إِنَّا ُكنَّا لَُكْم تَبَعًا فََهْل أَْنتُْم ُمْغنُوَن َعنَّا نَِصيبًا ِمَن النَّاِر 

﴿٤٧﴾  
کنند، پس  ینزاع و کشمکش م گريکديرا که در آتش با  یکن] هنگام اديو [
 ديتوان یم ايآ م،يشما بود روي] پاي: ما [در دننديگو یبه مستکبران م فانيضع
  )۴٧( د؟يآتش را از ما دفع کن نياز ا یبخش

  

َ قَْد َحَكَم بَْيَن اْلِعبَاِد  َّ قَاَل الَِّذيَن اْستَْكبَُروا إِنَّا ُكلٌّ فِيَها إِنَّ 
﴿٤٨﴾  

خدا [به عدالت  ديترد یب م،ي: هم اکنون همه ما در آتش هستنديگو یمستکبران م
  )۴٨کرده است. ( یبندگان داور انيو انصاف] م

  



َهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم يَُخِفّْف َعنَّا َوقَاَل الَِّذيَن فِي النَّاِر ِلَخَزنَِة جَ 
  ﴾٤٩يَْوًما ِمَن اْلعَذَاِب ﴿

 دي: از پروردگارتان بخواهنديگو یو آنان که در آتش اند، به نگهبانان دوزخ م
  )۴٩از عذاب را از ما سبک کند. ( یروز بخش کيکه 

  

الُوا بَلَٰى ۚ قَالُوا قَالُوا أََولَْم تَُك تَأْتِيُكْم ُرُسلُُكْم بِاْلبَيِّنَاِت ۖ قَ 
  ﴾٥٠فَاْدُعوا ۗ َوَما ُدَعاُء اْلَكافِِريَن إِالَّ فِي َضَالٍل ﴿

 یم اوردند؟يشما ن یروشن برا ليدال امبرانتانيپ اي: آنديگو ی[نگهبانان] م
 د،يخدا را] بخوان ديخواه ی: پس [هر اندازه که منديگو ی: چرا آوردند. منديگو
  )۵٠. (ستين یو گمراه راههيکافران جز در ب یدعا یول

  

ْنيَا َويَْوَم يَقُوُم  إِنَّا لَنَْنُصُر ُرُسلَنَا َوالَِّذيَن آَمنُوا فِي اْلَحيَاةِ الدُّ
  ﴾٥١اْألَْشَهاُد ﴿

که گواهان  یو روز ايدن یخود و مؤمنان را در زندگ امبرانيما پ ديترد یب
  )۵١. (ميکن یم یاري ستند،يدادن] به پا ا یگواه ی[برا

  

يَْوَم َال يَْنفَُع الظَّاِلِميَن َمْعِذَرتُُهْم ۖ َولَُهُم اللَّْعنَةُ َولَُهْم ُسوُء 
  ﴾٥٢الدَّاِر ﴿

آنان لعنت خدا و  یستمکاران سودشان ندهد و برا یکه عذرخواه یهمان روز
  )۵٢است. ( یسخت و بد یسرا

  



نَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْلِكتَاَب َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلُهَدٰى َوأَْوَرثْ 
﴿٥٣﴾  

به  لياسرائ یو کتاب [تورات] را به بن ميعطا کرد تيهدا یمحققاً ما به موس
  )۵٣( م؛يداد راثيم

  

  ﴾٥٤ُهًدى َوِذْكَرٰى ِألُوِلي اْألَْلبَاِب ﴿
  )۵۴و تذکر است. ( تيهدا هيخردمندان ما یکه [سراسر] برا یکتاب

  

ِ َحقٌّ َواْستَْغِفْر ِلذَْنبَِك َوَسبِّـْح بَِحْمِد  َّ فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد 
ْبَكاِر ﴿   ﴾٥٥َربَِّك بِاْلعَِشيِّ َواْإلِ

تو هم بر آزار  د،يورز يیبايشک لياسرائ یبر آزار بن یپس [چنان که موس
ا رفتن [توطئه ه انيوعده خدا حق است، و از م ديترد یباش، ب بايدشمنان] شک

 جاديتو ا یدعوتت به اسالم برا شرفتيدشمنان در راه پ لهيکه به وس یو موانع
 شيشده]، از خدا بخواه، و پروردگارت را شب و صبح همراه با سپاس و ستا

  )۵۵. (یگو حيتسب

  

ِ بِغَْيِر ُسْلَطاٍن أَتَاُهْم ۙ إِْن  َّ إِنَّ الَِّذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آيَاِت 
ِ ۖ إِنَّهُ هَُو  َّ فِي ُصُدوِرِهْم إِالَّ ِكْبٌر َما ُهْم بِبَاِلِغيِه ۚ فَاْستَِعْذ بِا

  ﴾٥٦السَِّميُع اْلبَِصيُر ﴿
ده باشد، مجادله و آنان آم یبرا یليآنکه دل یخدا ب اتيآنان که در آ ديترد یب

 یبه آن [بزرگ ستين يیجز کبر و بزرگ نما شانيها نهيکنند و در س یم زهيست
رسند؛ پس به خدا پناه ببر؛  یهستند] نم شيکه در آرزو یو عزت و سلطنت

  )۵۶. (ناستياو شنوا و ب رايز



  

ِكنَّ  لََخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض أَْكبَُر ِمْن َخْلِق النَّاِس َولَٰ
  ﴾٥٧أَْكثََر النَّاِس َال يَْعلَُموَن ﴿

 شتريب یانسان مهم تر است، ول نشياز آفر نيآسمان ها و زم نشيهمانا آفر
  )۵٧ندارند. ( ی] معرفت و آگاهقيمردم [به حقا

  

َوَما يَْستَِوي اْألَْعَمٰى َواْلبَِصيُر َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا 
اِلَحاِت َوَال اْلُمِسيُء ۚ قَِليًال َما تَتََذكَُّروَن ﴿   ﴾٥٨الصَّ

 ستهيشا یآورده و کارها ماني] آنان که ازيو [ن ستندين کساني نا،يو ناب نايو ب
 ی] مقيحقا نيمتذّکر [ا یباشند. اندک یانجام داده اند با [مردم] بدکار برابر نم

  )۵٨. (ديشو

  

ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال  إِنَّ السَّاَعةَ َآلتِيَةٌ َال َرْيَب فِيَها َولَٰ
  ﴾٥٩يُْؤِمنُوَن ﴿

ً يقي مردم [به سبب  رشتيب یول ست،يدر آن ن یديترد چياست، ه یآمدن امتيق نا
  )۵٩آورند. ( ینم مانيتکبّر و غرور] ا

  

َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم ۚ إِنَّ الَِّذيَن يَْستَْكبُِروَن َعْن 
  ﴾٦٠ِعبَاَدتِي َسيَْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخِريَن ﴿

تا شما را اجابت کنم، آنان که از عبادت من  ديو پروردگارتان گفت: مرا بخوان
  )۶٠. (نديخوار و رسوا به دوزخ درآ یتکبّر ورزند، به زود

  



ُ الَِّذي َجعََل لَُكُم اللَّْيَل ِلتَْسُكنُوا فِيِه َوالنََّهاَر ُمْبِصًرا ۚ إِنَّ  َّ
َ لَذُو فَْضٍل عَ  ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال يَْشُكُروَن َّ لَى النَّاِس َولَٰ

﴿٦١﴾  
و روز را روشن و  د،ياراميآورد تا در آن ب ديشما پد یخداست که شب را برا

خدا نسبت  ديترد ی]؛ بديالزم بپرداز یبخش قرار داد [تا در آن به کارها نشيب
کنند.  ینم یارمردم سپاس گز شتريب یفضل و احسان است، ول یبه مردم دارا

)۶١(  

  

هَ إِالَّ ُهَو ۖ فَأَنَّٰى  ُ َربُُّكْم َخاِلُق ُكِلّ َشْيٍء َال إِلَٰ َّ ِلُكُم  ذَٰ
  ﴾٦٢تُْؤفَُكوَن ﴿

جز او  یمعبود چياست، ه یزيهر چ نندهياست خدا پروردگار شما که آفر نيا
  )۶٢کنند؟ ( یپس چگونه [از حق] منصرفتان م ست،ين

  

ِ يَْجَحُدوَن ﴿ َّ ِلَك يُْؤفَُك الَِّذيَن َكانُوا بِآيَاِت    ﴾٦٣َكَذٰ
 یخدا را انکار م اتي] آنان که همواره آديشو یگونه [که شما منحرف م نيا

  )۶٣شوند. ( یکردند، منحرف م

  

َرُكْم  ُ الَِّذي َجعََل لَُكُم اْألَْرَض قََراًرا َوالسََّماَء بِنَاًء َوَصوَّ َّ
يِّ  ُ َربُُّكْم ۖ فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم َوَرَزقَُكْم ِمَن الطَّ َّ ِلُكُم  بَاِت ۚ َذٰ

ُ َربُّ اْلعَالَِميَن ﴿ َّ   ﴾٦٤فَتَبَاَرَك 
 يیو آسمان را بنا د،يآفر شيامن و آسا گاهيشما جا یرا برا نيخداست که زم

 کويرا ن تانيکرد و صورت ها ی[محکم و استوار] ساخت، و شما را صورتگر
شما هماهنگ است] به شما  عتيکه با طب ی[ا زهيپاک یزهايو از چ د،يگردان



 دگاراست خدا پروردگار شما، پربرکت است خدا پرور نيداد. ا یروز
  )۶۴. (انيجهان

  

يَن ۗ اْلَحْمُد  هَ إِالَّ ُهَو فَاْدُعوهُ ُمْخِلِصيَن لَهُ الِدّ ُهَو اْلَحيُّ َال إِلَٰ
ِ َرِبّ اْلعَالَِميَن ﴿ َّ ِ٦٥﴾  

که  یپس او را در حال ست،يجز او ن یمعبود چيزوال]، ه یاوست زنده [ب
. همه ديبپرست د،يکن ی] خالص میاو [از هر گونه شرک یو عبادت را برا مانيا

  )۶۵است. ( انيخدا پروردگار جهان ژهيها و شيستا

  

ا  ِ لَمَّ َّ قُْل إِنِّي نُِهيُت أَْن أَْعبَُد الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن 
 َربِّي َوأُِمْرُت أَْن أُْسِلَم ِلَرِبّ اْلعَالَِميَن َجاَءنَِي اْلبَيِّنَاُت ِمنْ 

﴿٦٦﴾  
 د،يپرست یخدا م یکه شما به جا یمعبودان نکهيشده ام از ا یبگو: من نه
] ديتوح تيّ روشن [بر حقّان ليمن دال یاز جانب پروردگارم برا رايبپرستم؛ ز

. باشم اني[فرمان ها و احکام] پروردگار جهان ميآمده است و مأمورم که فقط تسل
)۶۶(  

  

ُهَو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ 
يُْخِرُجُكْم ِطْفًال ثُمَّ ِلتَْبلُغُوا أَُشدَُّكْم ثُمَّ ِلتَُكونُوا ُشيُوًخا ۚ َوِمْنُكْم 

ْم تَْعِقلُوَن َمْن يُتََوفَّٰى ِمْن قَْبُل ۖ َوِلتَْبلُغُوا أََجًال ُمَسمى َولَعَلَّكُ 
﴿٦٧﴾  

سپس از نطفه، آن گاه از علقه، سپس به  د،ياوست که شما را از خاک آفر
و  یرومنديفرستد، تا به کمال ن یم روني[از رحم مادران] ب یصورت طفل

از  شياز شما پ یو برخ د،يو سالخورده شو ريآن گاه پ د،يقوت خود برس



آن  ه] تا بديمان یزنده م یو [برخ د،يشو یمراحل قبض روح م نيبه ا دنيرس
. ديشما [درباره حق] تعقّل کن نکهيا یو برا د،يو مقّرر است برس نيکه مع یمدت

)۶٧(  

  

ُهَو الَِّذي يُْحيِي َويُِميُت ۖ فَإِذَا قََضٰى أَْمًرا فَإِنََّما يَقُوُل لَهُ ُكْن 
  ﴾٦٨فَيَُكوُن ﴿

را اراده کند،  یزيآمدن چ ديو چون پد راند،يم یکند و م یاوست که زنده م
  )۶٨شود. ( یدرنگ موجود م ی: باش. پس بديگو یفقط به آن م

  

ِ أَنَّٰى يُْصَرفُوَن أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَُجادِ  َّ لُوَن فِي آيَاِت 
﴿٦٩﴾  
که چگونه  یستيکنند، ننگر یم زهيخدا مجادله و ست اتيرا که در آ یکسان ايآ

  )۶٩شوند؟ ( ی[از حق به باطل] برگردانده م

  

الَِّذيَن َكذَّبُوا بِاْلِكتَاِب َوبَِما أَْرَسْلنَا بِِه ُرُسلَنَا ۖ فََسْوَف 
  ﴾٧٠يَْعلَُموَن ﴿

انکار کردند،  م،يخود را به آن فرستاد امبرانيرا که پ ینيهمانان که قرآن و د
  )٧٠انکار خود را] خواهند دانست؛ ( جهي[نت یپس به زود

  

  ﴾٧١إِِذ اْألَْغَالُل فِي أَْعنَاقِِهْم َوالسََّالِسُل يُْسَحبُوَن ﴿
که به  یباشد در حال شاني] در گردن هانيآتش ی[ رهايکه غل ها و زنج یزمان
  )٧١شوند، ( دهيآنها کش لهيوس

  



  ﴾٧٢فِي اْلَحِميِم ثُمَّ فِي النَّاِر يُْسَجُروَن ﴿
  )٧٢سوزانند. ( یآب جوشان، سپس آنان را در آتش افروخته دوزخ م انيدر م

  

  ﴾٧٣ثُمَّ قِيَل لَُهْم أَْيَن َما ُكْنتُْم تُْشِرُكوَن ﴿
 یخدا م کاني] شرتيو ربوب تيکه [در الوه ی: معبوداننديآن گاه به آنان گو

  )٧٣( ند؟يکجا ديگرفت

  

ِ ۖ قَالُوا َضلُّوا َعنَّا بَْل لَْم نَُكْن نَْدُعو ِمْن قَْبُل  َّ ِمْن ُدوِن 
ُ اْلَكافِِريَن ﴿ َّ ِلَك يُِضلُّ    ﴾٧٤َشْيئًا ۚ َكذَٰ

: از نظر ما گم و نديگو ی]، مديديپرست یخدا [م یکه] به جا ی[همان معبودان
گونه خدا کافران  ني. اميديپرست یرا نم یزيچ نياز ا شيشدند، بلکه ما پ ديناپد

  )٧۴کند. ( یرا گمراه م

  

  

ِلُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْفَرُحوَن فِي اْألَْرِض بِغَْيِر اْلَحِقّ َوبَِما ُكْنتُْم  َذٰ
  ﴾٧٥تَْمَرُحوَن ﴿

 یم یو سرمست یشاد نيآن است که به ناحق در زم یها] برا[عذاب  نيا
. ديپرداخت یم یو خوشحال یکوبيو به سبب آن است که مغرورانه به پا ديکرد

)٧۵(  

  

اْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها ۖ فَبِئَْس َمثَْوى اْلُمتََكبِِّريَن 
﴿٧٦﴾  



پس چه بد است اقامت گاه  د؛يکه در آن جاو دانه ا ديدوزخ وارد شو یاز درها
  )٧۶متکبران. (

  

ا نُِريَنََّك بَْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم  ِ َحقٌّ ۚ فَإِمَّ َّ فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد 
  ﴾٧٧يُْرَجعُوَن ﴿أَْو نَتََوفَّيَنََّك فَإِلَْينَا 

ً ينها  یوعده خدا حق است. پس اگر بخش ديترد یباش، ب باي] شکناني[بر آزار ا تا
از  شيتو را پ اي م،يبه تو نشان ده ميده یرا که به آنان وعده م يیاز عذاب ها

 یما بازگردانده م یندارد، در هر صورت] به سو ی[تفاوت ميببر ايآن از دن
  )٧٧.] (ديدرا خواهند  فرشانيشوند [و ک

  

َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسًال ِمْن قَْبِلَك ِمْنُهْم َمْن قََصْصنَا َعلَْيَك 
َوِمْنُهْم َمْن لَْم نَْقُصْص َعلَْيَك ۗ َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل أَْن يَأْتَِي 

ِ قُِضَي بِالْ  َّ ِ ۚ فَإِذَا َجاَء أَْمُر  َّ َحِقّ َوَخِسَر بِآيٍَة إِالَّ بِإِْذِن 
  ﴾٧٨ُهنَاِلَك اْلُمْبِطلُوَن ﴿

تو  یاز آنان را برا یسرگذشت گروه م؛يفرستاد یامبرانياز تو پ شيقطعاً پ
را نسزد  یامبريپ چي. همينکرده ا انيرا ب یو سرگذشت برخ م،يکرده ا تيحکا

که فرمان خدا [به عذاب  یهنگام نيبنابرا اورد؛يب یکه جز به اذن خدا معجزه ا
شد و آنجاست که  اهدخو یداور یحّق و درست هيدشمنان لجوج] برسد، بر پا

  )٧٨خواهند کرد. ( انياهل باطل ز

  

ُ الَِّذي َجعََل لَُكُم اْألَْنعَاَم ِلتَْرَكبُوا ِمْنَها َوِمْنَها تَأُْكلُوَن  َّ
﴿٧٩﴾  

 د،ياز آنها سوار شو یر بعضآورد تا ب ديشما پد یرا برا انيخداست که چهارپا
  )٧٩( د؛ياز آنها بخور یو از [گوشت] بعض



  

َولَُكْم فِيَها َمنَافُِع َوِلتَْبلُغُوا َعلَْيَها َحاَجةً فِي ُصُدوِرُكْم 
  ﴾٨٠َوَعلَْيَها َوَعلَى اْلفُْلِك تُْحَملُوَن ﴿

] تا با [سوار شدن بر ديآنها را آفر یاست، [آر يیشما در آنها سودها یو برا
و بر  د،يشماست برس یکه در دل ها یآنها و حمل بار و بنه خود] به مقصد

  )٨٠. (ديشو یها حمل م یآنها و بر کشت

  

ِ تُْنِكُروَن ﴿ َّ   ﴾٨١َويُِريُكْم آيَاتِِه فَأَيَّ آيَاِت 
دهد، پس کدام  یو قدرت] خود را به شما نشان م تي[ربوب یو همواره نشانه ها

  )٨١! (د؟يکن یخدا را انکار م یاز نشانه ها کي

  

أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اْألَْرِض فَيَْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن 
ةً َوآثَاًرا فِي اْألَْرِض  ِمْن قَْبِلِهْم ۚ َكانُوا أَْكثََر ِمْنُهْم َوأََشدَّ قُوَّ

  ﴾٨٢﴿ َعْنُهْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن فََما أَْغنَىٰ 
از  شيکه پ یگردش نکردند تا با تأمل بنگرند که سرانجام کسان نيدر زم ايآ

کردند] چگونه بود؟ همانان که نفراتشان از  یو تکبّر م یآنان بودند [و سرکش
[چون قلعه  دارتريپا یآثار نيبودند، و در زم رومندترين شانيو از ا شتريب اننيا

نفرات و قدرت و  یمحکم] داشتند، ول اريبس یاستوار و کاخ ها یها و خانه ها
از عذاب خدا را] از آنان دفع  یزيآوردند [چ یکه همواره به دست م یآثار

  )٨٢نکرد. (

  

ا َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَيِّنَاِت فَِرُحوا بَِما ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم  فَلَمَّ
  ﴾٨٣َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُوَن ﴿



که نزد  یآنان آوردند، به اندک دانش یروشن برا ليدال امبرانشانيکه پ یهنگام
 یآوردند] ول یه حساب نمب یزيآن را چ ريخود داشتند خوشحال بودند [و غ

  )٨٣گرفتند، آنان را احاطه کرد. ( یکه همواره آن را به مسخره م یعذاب

  

ِ َوْحدَ  َّ ا َرأَْوا بَأَْسنَا قَالُوا آَمنَّا بِا هُ َوَكفَْرنَا بَِما ُكنَّا بِِه فَلَمَّ
  ﴾٨٤ُمْشِرِكيَن ﴿

 ميآورد مانيبه خدا ا ديترد یگفتند: ب دند،يکه عذاب سخت ما را د یپس هنگام
  )٨۴. (ميکافر م،يداد یقرار م کيکه با او شر یو به معبودان

  

 ِ َّ ا َرأَْوا بَأَْسنَا ۖ ُسنََّت   الَّتِي قَْد فَلَْم يَُك يَْنفَعُُهْم إِيَمانُُهْم لَمَّ
  ﴾٨٥َخلَْت فِي ِعبَاِدِه ۖ َوَخِسَر ُهنَاِلَك اْلَكافُِروَن ﴿

به آنان نداد. سنت  یسود مانشانيا دند،يکه عذاب سخت ما را د یزمان یول
را پس  مانشانيشده است [که ا ینسبت به بندگانش جار ربازيخداست که از د

  )٨۵شدند. ( انکاري] و آنجاست که کافران زرديپذ یعذاب نم دنياز د

  

  صدق هللا و العلی و العظيم
 د مرتبهراست گفت خدای بزرگ و بلن


