
  متن کامل سوره فاطر با ترجمه

  

  

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  نده مهربانشبا نام خدای بخ

  

ِ فَاِطِر السََّماَواِت وَ  َّ ِ اْألَْرِض َجاِعِل اْلَمَالئَِكِة ُرُسًال اْلَحْمُد 
أُوِلي أَْجنَِحٍة َمثْنَٰى َوثَُالَث َوُربَاَع ۚ يَِزيُد فِي اْلَخْلِق َما 

َ َعلَٰى ُكِلّ َشْيٍء قَِديٌر ﴿ َّ   ﴾١يََشاُء ۚ إِنَّ 
است [و] فرشتگان  نيآسمان ها و زم نندهيخداست که آفر ژهيها و شيهمه ستا

انجام  ی[برا یدوگانه و سه گانه و چهارگانه اند رسوالن يیبالها یرا که دارا
اش] قرار داده است. هرچه بخواهد در  یعيو تشر ینيتکو یدادن فرمان ها

ً يقي د؛يافزا یم نشيآفر   )١تواناست. ( یخدا بر هر کار نا

  

ُ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة فََال ُمْمِسَك لََها ۖ َوَما يُْمِسْك  َّ َما يَْفتَحِ 
  ﴾٢فََال ُمْرِسَل لَهُ ِمْن بَْعِدِه ۚ َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ﴿

و چون  ست،يآن ن یبرا یابازدارنده د،يمردم بگشا یرا برا یچون خدا رحمت
 ريشکست ناپذ یوجود ندارد، و او توانا شيبرا یباز دارد، بعد از او فرستنده ا

  )٢. (ماستيو حک

  

  

  



ِ َعلَْيُكْم ۚ َهلْ  َّ  ِمْن َخاِلٍق َغْيُر يَا أَيَُّها النَّاُس اْذُكُروا نِْعَمَت 
هَ إِالَّ ُهَو ۖ فَأَنَّٰى  ِ يَْرُزقُُكْم ِمَن السََّماِء َواْألَْرِض ۚ َال إِلَٰ َّ

  ﴾٣تُْؤفَُكوَن ﴿
هست که  یا نندهيجز خدا آفر اي. آديکن اديمردم! نعمت خدا را بر خودتان  یا

پس چگونه  ست،يجز او ن یمعبود چيدهد؟ ه یشما را روز نياز آسمان و زم
  )٣کنند؟ ( ی[از حق] منصرفتان م

  

 ِ َّ  تُْرَجُع َوإِْن يَُكِذّبُوَك فَقَْد ُكِذّبَْت ُرُسٌل ِمْن قَْبِلَك ۚ َوإِلَى 
  ﴾٤اْألُُموُر ﴿

ً يقيمباش]  نيکنند [اندوهگ یم بياگر تو را تکذ  یامبرانياز تو هم پ شيپ نا
  )۴شود. ( یشده اند. و همه امور به خدا بازگردانده م بيتکذ

  

ْنيَا ۖ  نَُّكُم اْلَحيَاةُ الدُّ ِ َحقٌّ ۖ فََال تَغُرَّ َّ يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ َوْعَد 
ِ اْلغَُروُر ﴿ َّ نَُّكْم بِا   ﴾٥َوَال يَغُرَّ

 ايدن یزندگ ني] حق است، پس اامتيوعده خدا [درباره ق ديترد یمردم! ب یا
شما را [به کرم] خدا مغرور  بنده،يفر طانيو ش بديزودگذر،] شما را نفر ی[

  )۵نکند. (

  

إِنَّ الشَّْيَطاَن لَُكْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوهُ َعُدوا ۚ إِنََّما يَْدُعو ِحْزَبهُ 
  ﴾٦ِليَُكونُوا ِمْن أَْصَحاِب السَِّعيِر ﴿

. [او] گروهش ديريدشمن شماست، پس او را دشمن خود بگ طان،يش ديترد یب
کند که اهل آتش سوزان  یسبب به فسق و فجور] دعوت م نيرا فقط [به ا

  )۶گردند. (



  

  

الَِّذيَن َكفَُروا لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد ۖ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا 
اِلَحاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َكبِيٌر ﴿   ﴾٧الصَّ

 مانيکه ا یآنان خواهد بود، و کسان یبرا یعذاب سخت دند،يکه کفر ورز یکسان
بزرگ  یآنان آمرزش و پاداش یانجام داده اند، برا ستهيشا یآورده و کارها

  )٧است. (

  

َ يُِضلُّ َمْن  َّ أَفََمْن ُزيَِّن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه فََرآهُ َحَسنًا ۖ فَإِنَّ 
يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء ۖ فََال تَْذَهْب نَْفُسَك َعلَْيِهْم َحَسَراٍت ۚ 

َ َعِليٌم بَِما يَْصنَعُوَن ﴿ َّ   ﴾٨إِنَّ 
سبب] آن را  نيداده شده و [به ا نتياو ز یکه کردار زشتش برا یکس ايپس آ

داده  صيخوب و بد را تشخ مان،ياست که در پرتو ا ی[مانند کس دهيخوب د
 یتکبّرش در برابر حق] گمراه م فرياست؟] همانا خدا هر که را بخواهد [به ک

 يیسبب حسرت ها ه. پس مبادا جانت بدينما یم تيکند و هر که را بخواهد هدا
دهند  یخدا به آنچه انجام م ديترد یبرود؛ ب نياز ب یخور یکه بر آنان م

  )٨داناست. (

  

يَاَح فَتُثِيُر َسَحابًا فَُسْقنَاهُ إِلَٰى بَلٍَد َميٍِّت  ُ الَِّذي أَْرَسَل الِرّ َّ َو
ِلَك النُُّشوُر ﴿   ﴾٩فَأَْحيَْينَا بِِه اْألَْرَض بَْعَد َمْوتَِها ۚ َكذَٰ

 یپس ما آن را به سو زند،يرا برانگ یخداست که بادها را فرستاد تا ابر
 م؛يآن زنده کرد لهياش به وس یرا پس از مردگ نيو زم ميمرده راند نيسرزم

  )٩گونه است. ( نيزنده شدن مردگان هم ا

  



  

  

ِ اْلعِ  َّ ِ َ ةَ  ةُ َجِميعًا ۚ إِلَْيِه يَْصعَُد اْلَكِلُم َمْن َكاَن يُِريُد اْلِعزَّ زَّ
اِلـُح يَْرفَعُهُ ۚ َوالَِّذيَن يَْمُكُروَن السَّيِّئَاِت  الطَّيُِّب َواْلعََمُل الصَّ

ئَِك ُهَو يَبُوُر ﴿   ﴾١٠لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد ۖ َوَمْكُر أُولَٰ
] همه عزت رايآن را از خدا بخواهد، ز ديخواهد، پس [با یکه عزت م یکس
او باال  ی] به سوحيصح یها شهيو اند ديپاک [چون عقا قيخداست. حقا ژهيو
زشت به  یها لهيکه ح یبرد. و کسان یآن را باال م ستهيرود و عمل شا یم

له آنان نابود يح ديترد یسخت خواهد بود، و ب یآنان عذاب یبرا رند،يگ یکار م
  )١٠شود. ( یم

  

ُ َخلَقَُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ َجعَلَُكْم أَْزَواًجا ۚ َوَما  َّ َو
 ُ ٍر تَْحِمُل ِمْن أ ُر ِمْن ُمعَمَّ ْنثَٰى َوَال تََضُع إِالَّ بِِعْلِمِه ۚ َوَما يُعَمَّ

 ِ َّ ِلَك َعلَى  َوَال يُْنقَُص ِمْن ُعُمِرِه إِالَّ فِي ِكتَاٍب ۚ إِنَّ َذٰ
  ﴾١١يَِسيٌر ﴿

 يیآن گاه شما را زوج ها د،يو خدا شما را از خاک [مرده]، سپس از نطفه آفر
نهد مگر  یشود و بارش را نم یباردار نم یماده ا چي[نر و ماده] قرار داد. ه

شود مگر  یکند و از عمرش کاسته نم ینم یکس عمر طوالن چيبه علم او، و ه
[کارها] بر خدا  نيا ديترد ی[چون لوح محفوظ] ثبت است. ب یابدر کت نکهيا

  )١١آسان است. (

  

  

  



  

ذَا  ذَا َعْذٌب فَُراٌت َسائٌِغ َشَرابُهُ َوَهٰ َوَما يَْستَِوي اْلبَْحَراِن َهٰ
ِمْلٌح أَُجاٌج ۖ َوِمْن ُكٍلّ تَأُْكلُوَن لَْحًما َطِريا َوتَْستَْخِرُجوَن 

ِه ِحْليَةً تَْلبَُسونََها ۖ َوتََرى اْلفُْلَك فِيِه َمَواِخَر ِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضلِ 
  ﴾١٢َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن ﴿

 دنشيو نوش یبرنده تشنگ نيو از ب نيريش یکي نيا ستند،ين یمساو ايدو در
و  ديخور یتازه م یگوشت کيشور و تلخ است؛ و از هر  یکيگوارا و آن 

 ینيب یها را در آن م ی. و کشتديکن یاستخراج م د،يپوش یکه آن را م ینتيز
] تانيها هدفبه مقاصد و  دنيروند تا شما [با رس یشکافند و م یکه آب را م

  )١٢. (ديکن یو باشد که سپاس گزار ديياز فضل او بجو

  

َر  يُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوَسخَّ
ُ َربُُّكْم َلهُ  َّ ِلُكُم  الشَّْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ يَْجِري ِألََجٍل ُمَسمى ۚ َذٰ

اْلُمْلُك ۚ َوالَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما يَْمِلُكوَن ِمْن قِْطِميٍر 
﴿١٣﴾  

و ماه  ديبرد، و خورش یبرد و روز را در شب فرو م یرو مشب را در روز ف
است خدا  نيروانند. ا نيمع یرا مسّخر و رام کرده است که هر کدام تا سرآمد

 یاو م یرا که به جا یاوست و کسان ژهيو ،يیپروردگار شما، فرمانروا
  )١٣. (ستنديهم ن يیمالک پوست هسته خرما د،يديپرست

  

  

  



  

  

  

ْن تَْدُعوُهْم َال يَْسَمعُوا ُدَعاَءُكْم َولَْو َسِمعُوا َما اْستََجابُوا إِ 
لَُكْم ۖ َويَْوَم اْلِقيَاَمِة يَْكفُُروَن بِِشْرِكُكْم ۚ َوَال يُنَبِّئَُك ِمثُْل َخبِيٍر 

﴿١٤﴾  
محال] بشنوند، شنوند و اگر [بر فرض  یخواندنتان را نم د،ياگر آنها را بخوان

کس  چيکنند؛ و ه یشرک شما را انکار م امتيدهند، و روز ق یپاسختان را نم
  )١۴کند. ( ی] خبردار نمقي] آگاه تو را [از حقایمانند [خدا

  

ُ ُهَو اْلغَنِيُّ اْلَحِميُد  َّ ِ ۖ َو َّ يَا أَيَُّها النَّاُس أَْنتُُم اْلفُقََراُء إِلَى 
﴿١٥﴾  
  )١۵و ستوده است. ( ازين یبه خدا، و فقط خدا ب ازمندانين دييمردم! شما یا

  

  ﴾١٦إِْن يََشأْ يُْذِهْبُكْم َويَأِْت بَِخْلٍق َجِديٍد ﴿
  )١۶آورد. ( یم یتازه ا دهيبرد و آفر یم نيشما را از ب دياگر بخواه

  

ِ بِعَِزيٍز ﴿ َّ ِلَك َعلَى    ﴾١٧َوَما ذَٰ
  )١٧( ست،يکار بر خدا دشوار ن نيو ا

  

  



  

َوَال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرٰى ۚ َوإِْن تَْدعُ ُمثْقََلةٌ إِلَٰى ِحْمِلَها 
َال يُْحَمْل ِمْنهُ َشْيٌء َولَْو َكاَن ذَا قُْربَٰى ۗ إِنََّما تُْنِذُر الَِّذيَن 

َالةَ ۚ َوَمْن تََزكَّٰى فَإِنََّما  يَْخَشْوَن َربَُّهْم بِاْلغَْيِب َوأَقَاُموا الصَّ
ِ اْلَمِصيُر ﴿ َّ   ﴾١٨يَتََزكَّٰى ِلنَْفِسِه ۚ َوإِلَى 

 یبار نيدارد، و اگر سنگ یرا برنم یگريبار گناه د یبار نيسنگ چيو ه
شود،  یاز بار گناهش برداشته نم یزيدعوت کند که از بارش بردارند، چ

 یم ميرا ب یباشد. تو فقط کسان شانيو خو کانيگرچه [دعوت شونده] از نزد
و هر  د؛دارن یترسند و نماز را برپا م یکه در نهان از پروردگارشان م یده

شود، و بازگشت فقط به  یها] پاک شود به سود خود پاک م یکس [از آلودگ
  )١٨خداست. ( یسو

  

  ﴾١٩َوَما يَْستَِوي اْألَْعَمٰى َواْلبَِصيُر ﴿
  )١٩( ستند،ين کساني[کافر و مؤمن،]  نايو ب نايناب

  

  ﴾٢٠َوَال الظُّلَُماُت َوَال النُّوُر ﴿
  )٢٠( ،يیها و نه روشنا یکيو نه تار

  

  ﴾٢١َوَال الِظّلُّ َوَال اْلَحُروُر ﴿
  )٢١و نه باد گرم سوزان، ( هيو نه سا

  

  



َ يُْسِمُع َمْن يََشاُء ۖ  َّ َوَما يَْستَِوي اْألَْحيَاُء َوَال اْألَْمَواُت ۚ إِنَّ 
  ﴾٢٢َوَما أَْنَت بُِمْسِمعٍ َمْن فِي اْلقُبُوِر ﴿

خدا [دعوت حق را] به هر  ديترد ی. بستندين کسانيو زندگان و مردگان هم 
که در  ی[دعوت حق را] به کسان یتوان یشنواند؛ و تو نم یکس بخواهد م

  )٢٢. (یبشنوان نديقبرها

  

  ﴾٢٣إِْن أَْنَت إِالَّ نَِذيٌر ﴿
  )٢٣( ،یدهنده ا ميتو فقط ب

  

ٍة إِالَّ َخَال إِنَّا أَرْ  َسْلنَاَك بِاْلَحِقّ بَِشيًرا َونَِذيًرا ۚ َوإِْن ِمْن أُمَّ
  ﴾٢٤فِيَها نَِذيٌر ﴿

ً يقي  یبه حق و راست ،یکه مژده دهنده و هشدار دهنده ا یتو را در حال ما نا
گذاشته است.  یدهنده ا ميآنان ب انينبوده مگر آنکه در م یامت چيو ه م،يفرستاد

)٢۴(  

  

َوإِْن يَُكِذّبُوَك فَقَْد َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم 
بُِر َوبِاْلِكتَاِب اْلُمنِيِر ﴿   ﴾٢٥بِاْلبَيِّنَاِت َوبِالزُّ

 نانياز ا شيهم که پ یمباش] همانا کسان نيکنند [اندوهگ یم بياگر تو را تکذ
 یمعجزه ها امبرانشانيکه پ یکردند، در حال یم بيرا] تکذ مبرانايبودند [پ

مشتمل بر پند و موعظه و مناجات] و کتاب روشن [که  يیآشکار، و نوشته ها [
  )٢۵آنان آوردند. ( یبود] برا نياحکام و قوان یحاو

  

  



  ﴾٢٦يِر ﴿ثُمَّ أََخْذُت الَِّذيَن َكفَُروا ۖ فََكْيَف َكاَن نَكِ 
من  فريپس ک م؛يسخت] گرفت یسپس کافران را [به سبب کفرشان به عذاب

  )٢۶چگونه بود؟! (

  

َ أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه ثََمَراٍت أَ  َّ لَْم تََر أَنَّ 
ُمْختَِلفًا أَْلَوانَُها ۚ َوِمَن اْلِجبَاِل ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر ُمْختَِلٌف 

  ﴾٢٧أَْلَوانَُها َوَغَراِبيُب ُسوٌد ﴿
 وهيآن م لهينازل کرده است، پس به وس یکه خدا از آسمان آب یندانسته ا ايآ

از کوه ها راه  یو در برخ م،يآورده ا ديگوناگون است، پد شيکه رنگ ها يیها
  )٢٧پر رنگ، ( اهيو سرخ و س ديمختلف: سپ یاست به رنگ ها يیها

  

ِلَك ۗ إِنََّما  َوِمَن النَّاِس َوالدََّواِبّ َواْألَْنعَاِم ُمْختَِلٌف أَْلَوانُهُ َكَذٰ
َ ِمْن ِعبَادِ  َّ َ َعِزيٌز َغفُوٌر ﴿يَْخَشى  َّ   ﴾٢٨ِه اْلعُلََماُء ۗ إِنَّ 

] یکوهستان یها و راه ها وهي[مانند م انياز انسان ها و جنبدگان و چهارپا زيو ن
ترسند؛  یگوناگون وجود دارد. از بندگان خدا فقط دانشمندان از او م یرنگ ها

ً يقي   )٢٨آمرزنده است. ( اريو بس ريشکست ناپذ یخدا توانا نا

  

ا  َالةَ َوأَْنفَقُوا ِممَّ ِ َوأَقَاُموا الصَّ َّ إِنَّ الَِّذيَن يَتْلُوَن ِكتَاَب 
  ﴾٢٩َرَزْقنَاُهْم ِسرا َوَعَالنِيَةً يَْرُجوَن تَِجاَرةً لَْن تَبُوَر ﴿

] که همواره کتاب خدا را السالم) هيطالب (عل یبن اب ی[مانند عل یقطعاً کسان
در نهان و  ميآنان کرده ا یدارند و از آنچه روز یخوانند و نماز را برپا م یم

شود.  یدارند که هرگز کساد و نابود نم ديرا ام یکنند، تجارت یآشکار انفاق م
)٢٩(  



  

ِليَُوفِّيَُهْم أُُجوَرُهْم َويَِزيَدُهْم ِمْن فَْضِلِه ۚ إِنَّهُ َغفُوٌر َشُكوٌر 
﴿٣٠﴾  
دهند] تا [خدا] پاداششان را کامل عطا کند و از فضلش  یهمه را انجام م ني[ا

ً يقي د؛يفزايبر آنان ب رابر آمرزنده و عطا کننده پاداش فراوان در ب ارياو بس نا
  )٣٠عمل اندک است. (

  

َوالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب ُهَو اْلَحقُّ ُمَصِدّقًا ِلَما بَْيَن 
 َ َّ   ﴾٣١بِِعبَاِدِه لََخبِيٌر بَِصيٌر ﴿يََدْيِه ۗ إِنَّ 

کننده [کتاب  قيهمان حق است، [و] تصد م،يکرده ا یو آنچه از کتاب به تو وح
ً يقياز آن بوده است؛  شيپ که] يیها   )٣١. (ناستيخدا به بندگانش آگاه و ب نا

  

ثُمَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَِّذيَن اْصَطفَْينَا ِمْن ِعبَاِدنَا ۖ فَِمْنُهْم َظاِلٌم 
 ۚ ِ َّ ِلنَْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقتَِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِق بِاْلَخْيَراِت بِإِْذِن 

ِلَك ُهَو اْلفَْضُل اْلَكبِيُر ﴿   ﴾٣٢ذَٰ
پس  م؛يداد راثيبه م ميدياز بندگانمان که برگز یکتاب را به کسان نيسپس ا

از آنان  یاند، و برخ شياز آنان [در ترک عمل به کتاب] ستمکار بر خو یبرخ
 یم یشي] پگراني[بر د ريخ یاز آنان به اذن خدا در کارها یرو، و برخ انهيم
  )٣٢است آن فضل بزرگ. ( نيا رند،يگ

  

  



َر ِمْن َذَهٍب َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُونََها يَُحلَّْوَن فِيَها ِمْن أََساوِ 
  ﴾٣٣َولُْؤلًُؤا ۖ َوِلبَاُسُهْم فِيَها َحِريٌر ﴿

در آنجا با  ند،ي[است] که در آنها درآ یجاودانه ا ی[پاداششان] بهشت ها
 ريشوند، و لباسشان در آنجا حر یم شيآرا دياز طال و مروار يیدستبندها
  )٣٣است. (

  

ِ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن ۖ إِنَّ َربَّنَا لَغَفُوٌر  َّ ِ َوقَالُوا اْلَحْمُد 
  ﴾٣٤َشُكوٌر ﴿

 یخداست که اندوه را از ما برطرف کرد؛ ب ژهيها و شي: همه ستانديگو یو م
آمرزنده و عطا کننده پاداش فراوان در برابر عمل  اريپروردگارمان بس ديترد

  )٣۴اندک است. (

  

الَِّذي أََحلَّنَا َداَر اْلُمقَاَمِة ِمْن فَْضِلِه َال يََمسُّنَا فِيَها نََصٌب 
  ﴾٣٥َوَال يََمسُّنَا ِفيَها لُغُوٌب ﴿
 یرنج چيداد، که در آن ه یجاودان جا یسرا نيهمان که از فضلش ما را در ا

  )٣۵رسد. ( یبه ما نم یو افسردگ یسست چيو ه

  

َوالَِّذيَن َكفَُروا لَُهْم نَاُر َجَهنََّم َال يُْقَضٰى َعلَْيِهْم فَيَُموتُوا َوَال 
ِلَك نَْجِزي ُكلَّ َكفُوٍر ﴿ يَُخفَّفُ    ﴾٣٦َعْنُهْم ِمْن َعذَابَِها ۚ َكذَٰ

 رند،يشود که بم یکافران آتش دوزخ است، نه فرمان مرگشان صادر م یو برا
 یم فريرا ک یگونه هر کفران کننده ا نيشود؛ ا یو نه عذاب از آنان سبک م

  )٣۶. (ميده

  



َوُهْم يَْصَطِرُخوَن فِيَها َربَّنَا أَْخِرْجنَا نَْعَمْل َصاِلًحا َغْيَر 
ْرُكْم َما يَتََذكَُّر فِيِه َمْن تََذكََّر  الَِّذي ُكنَّا نَْعَمُل ۚ أََولَْم نُعَِمّ

  ﴾٣٧َوَجاَءُكُم النَِّذيُر ۖ فَذُوقُوا فََما ِللظَّاِلِميَن ِمْن نَِصيٍر ﴿
تا کار  اوريب رونيزنند: پروردگارا! ما را ب یم اديو فر ونيو آنان در آنجا ش

شما را چندان عمر  اي:] آميگو ی. [مميداد یآنچه انجام م ريغ ميانجام ده ستهيشا
شد؛ و  یخواست در آن مقدار عمر متذّکر شود، متذّکر م یکه هر کس م مينداد

 چيستمکاران ه یکه برا ديپس بچش امد؟يشما ن یبه سو یدهنده ا مي] باي[آ
  )٣٧. (ستين یاوري

  

َ َعاِلُم َغْيِب السََّماَواِت َواْألَْرِض ۚ إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت  َّ إِنَّ 
ُدوِر ﴿   ﴾٣٨الصُّ

ً يقي  نهيو اسرار س اتيّ به ن ديترد یاست و ب نيآسمان ها و زم بيغ یخدا دانا نا
  )٣٨ها آگاه است. (

  

لَْيِه ُهَو الَِّذي َجعَلَُكْم َخَالئَِف فِي اْألَْرِض ۚ فََمْن َكفََر فَعَ 
ُكْفُرهُ ۖ َوَال يَِزيُد اْلَكافِِريَن ُكْفُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم إِالَّ َمْقتًا ۖ َوَال 

  ﴾٣٩يَِزيُد اْلَكافِِريَن ُكْفُرُهْم إِالَّ َخَساًرا ﴿
که  ی] قرار داد. پس کسگراني[د نانيجانش نياست که شما را در زم یاو کس

خود اوست، و کافران را کفرشان نزد پروردگارشان  انيکافر شود کفرش به ز
 یو کافران را کفرشان جز خسارت اضافه نم د،يافزا یو خشم نم یجز دشمن

  )٣٩کند. (

  



ِ أَُرونِي  َّ قُْل أََرأَْيتُْم ُشَرَكاَءُكُم الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن 
َماذَا َخلَقُوا ِمَن اْألَْرِض أَْم لَُهْم ِشْرٌك فِي السََّماَواِت أَْم 

ُموَن آتَْينَاُهْم ِكتَابًا فَُهْم َعلَٰى بَيِّنٍَت ِمْنهُ ۚ بَْل إِْن يَِعُد الظَّالِ 
  ﴾٤٠بَْعُضُهْم بَْعًضا إِالَّ ُغُروًرا ﴿

 د،يمرا خبر ده د،يپرست یخدا م ی] معبودانتان که به جاريبگو: از [قدرت و تدب
[با خدا]  یشرکت نکهيا اياند  دهيرا آفر نياز زم یزيکه چه چ ديبه من نشان ده

 تيّ که از آن [بر حقّان ميداده ا یبه آنان کتاب ايآسمان ها دارند،  نشيدر آفر
] بلکه ستمکاران ستين ني[چن رند؟دا یو برهان ليخود] دل یاعتقاد و ادعا

  )۴٠دهند. ( یوعده نم بيفر یرا جز از رو گريکدي

  

َ يُْمِسُك السََّماَواِت َواْألَْرَض أَْن تَُزوَال ۚ َولَئِْن َزالَتَا  َّ إِنَّ 
إِْن أَْمَسَكُهَما ِمْن أََحٍد ِمْن بَْعِدِه ۚ إِنَّهُ َكاَن َحِليًما َغفُوًرا 

﴿٤١﴾  
ً يقي خود منحرف شوند [و فرو  یاز جا نکهيرا از ا نيخدا آسمان ها و زم نا
تواند  یکس بعد از او نم چيدارد. و اگر منحرف شوند ه ی] نگه مزندير

  )۴١آمرزنده است. ( اريمسلماً خدا همواره بردبار و بسنگاهشان دارد؛ 

  

ِ َجْهَد أَْيَمانِِهْم لَئِْن َجاَءُهْم نَِذيٌر لَيَُكونُنَّ أَْهَدٰى  َّ َوأَْقَسُموا بِا
ا َجاَءُهْم نَِذيٌر  َما َزاَدُهْم إِالَّ نُفُوًرا ِمْن إِْحَدى اْألَُمِم ۖ فَلَمَّ

﴿٤٢﴾  
 ميبه خدا سوگند خوردند که اگر ب شانيسوگندها نيو [مشرکان] با سخت تر

ها خواهند بود، پس چون  نيتر افتهي تيهدا ديآنان آ یبه سو یدهنده ا
از  یآنان آمد، آنان را [دعوت او] جز نفرت و دور یدهنده برا مي] بیامبري[پ

  )۴٢. (فزودين تيهدا



  

  

اْستِْكبَاًرا فِي اْألَْرِض َوَمْكَر السَّيِِّئ ۚ َوَال يَِحيُق اْلَمْكُر 
ِليَن ۚ فَلَْن تَِجَد السَّيُِّئ إِالَّ بِأَْهِلِه ۚ فََهْل يَْنُظُروَن إِ  الَّ ُسنََّت اْألَوَّ

ِ تَْحِويًال ﴿ َّ ِ تَْبِديًال ۖ َولَْن تَِجَد ِلُسنَِّت  َّ   ﴾٤٣ِلُسنَِّت 
زشتشان بود؛ و  رنگيو ن نيو تکبّر آنان در زم ینفرت به سبب گردن کش نيا
شده در]  یجز سنت [جار ايکند. پس آ یزشت جز اهلش را احاطه نم رنگين
را [که هالکتشان به سبب تکبّرشان بود] انتظار دارند؟ پس هرگز  انينيشيپ

 ینخواه یسنت خدا دگرگون یو هرگز برا ،یابي ینم یليسنت خدا تبد یبرا
  )۴٣. (افتي

  

  

أََولَْم يَِسيُروا فِي اْألَْرِض فَيَْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن 
ةً ۚ َومَ  ُ ِليُْعِجَزهُ ِمْن ِمْن قَْبِلِهْم َوَكانُوا أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّ َّ ا َكاَن 

َشْيٍء فِي السََّماَواِت َوَال فِي اْألَْرِض ۚ إِنَّهُ َكاَن َعِليًما 
  ﴾٤٤قَِديًرا ﴿

 یزندگ نانياز ا شيکه پ یگردش نکردند تا بنگرند سرانجام کسان نيدر زم ايآ
در آسمان ها و  زيچ چيبودند چگونه بود؟ و ه رومندترين نانيکردند و از ا یم

رود]؛  رونيکه بتواند خدا را عاجز کند [تا از دسترس قدرت او ب ستين نيزم
  )۴۴او همواره دانا و تواناست. ( رايز

  

  



  

ُ النَّاَس بَِما َكَسبُوا َما تََركَ  َّ  َعلَٰى َظْهِرَها ِمْن َولَْو يَُؤاِخذُ 
ُرُهْم إِلَٰى أََجٍل ُمَسمى ۖ فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم فَإِنَّ  ِكْن يَُؤِخّ َدابٍَّة َولَٰ

َ َكاَن بِِعبَاِدِه بَِصيًرا ﴿ َّ٤٥﴾  
را بر  یجنبنده ا چيکرد، ه یگناهانشان مجازات م فرياگر خدا مردم را به ک

دهد، پس  یمهلت م نيمع یآنان را تا سرآمد یگذاشت؛ ول یوا نم نيپشت زم
 ديترد یمجازات خواهد کرد]؛ ب امتيکه اجلشان فرا رسد [آنان را در ق یهنگام

  )۴۵. (ناستيخدا [به احوال] بندگانش ب

  

  

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


