
  متن کامل سوره فصلت با ترجمه

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  به نام خداوند رحمتگر مهربان

  

  ﴾١حم﴿
  )١( ميحاء، م

  

ِحيِم ﴿ ِن الرَّ ْحَمٰ   ﴾٢تَْنِزيٌل ِمَن الرَّ
اش  یاندازه و مهربان یخدا که رحمتش ب یاست نازل شده از سو یکتاب نيا

  )٢است. ( یشگيهم

  

لَْت آيَاتُهُ قُْرآنًا َعَربِيا ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن ﴿ِكتَاٌب    ﴾٣فُِصّ
و  حي] فصیشده است، [به زبان انيب یروشن تيدر نها اتشياست که آ یکتاب
  )٣اند؛ ( یکه اهل معرفت و آگاه یمردم یبرا ايگو

  

  ﴾٤بَِشيًرا َونَِذيًرا فَأَْعَرَض أَْكثَُرُهْم فَُهْم َال يَْسَمعُوَن ﴿
 یمعارف] رو یايدر نيآنان [از ا شتريب یدهنده است. ول ميدهنده و بمژده 

  )۴شنوند. ( یگرداندند و به گوِش [جان] نم

  

ا تَْدُعونَا إِلَْيِه َوفِي آذَانِنَا َوْقٌر  َوقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَِكنٍَّة ِممَّ
  ﴾٥َوِمْن بَْينِنَا َوبَْينَِك ِحَجاٌب فَاْعَمْل إِنَّنَا َعاِملُوَن ﴿



در پوشش  یخوان یکه ما را به آن م یقيما از [درک] حقا یو گفتند: دل ها
 یما و تو پرده ا انياست، و م ینيما سنگ یاست، و در گوش ها یسخت یها

 یتو کار خود را انجام بده و ما هم کار خود را انجام م نيوجود دارد، بنابرا
  )۵. (ميده

  

هٌ َواِحٌد قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمثْلُُكْم  ُهُكْم إِلَٰ يُوَحٰى إِلَيَّ أَنََّما إِلَٰ
  ﴾٦فَاْستَِقيُموا إِلَْيِه َواْستَْغِفُروهُ ۗ َوَوْيٌل ِلْلُمْشِرِكيَن ﴿

] به من ديکه سخنم را نفهم گريد یمانند شما هستم، [نه از جنس یبگو: من بشر
اط و از افر یپس [با دور کتاست،يشود که معبود شما فقط معبود  یم یوح
  )۶بر مشرکان؛ ( یو وا د،يو از او آمرزش بخواه د،ياو رو کن ی] به سوطيتفر

  

َكاةَ َوُهْم بِاْآلِخَرةِ ُهْم َكافُِروَن ﴿   ﴾٧الَِّذيَن َال يُْؤتُوَن الزَّ
  )٧کنند. ( یدهند و آخرت را انکار م یهمانان که زکات نم

  

اِلَحاِت لَ  ُهْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُوٍن إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
﴿٨﴾  
آنان  یانجام داده اند، برا ستهيشا یآورده و کارها مانيکه ا یکسان ديترد یب

  )٨است. ( یشگيهم یپاداش

  

قُْل أَئِنَُّكْم لَتَْكفُُروَن بِالَِّذي َخلََق اْألَْرَض فِي يَْوَمْيِن 
ِلَك َربُّ    ﴾٩اْلعَالَِميَن ﴿َوتَْجعَلُوَن لَهُ أَْنَداًدا ۚ َذٰ



 یو برا د،يورز یکفر م د،يرا در دو روز آفر نيکه زم یشما به کس ايبگو: آ
ها پاک است] آن  هيرايپ ني! [ساحت مقدسش از اد؟يده یقرار م یانياو همتا
  )٩است. ( اني] پروردگار جهانديرا آفر نيکه زم ی[توانمند

  

َوبَاَرَك فِيَها َوقَدََّر فِيَها َوَجعََل فِيَها َرَواِسَي ِمْن فَْوقَِها 
  ﴾١٠أَْقَواتََها فِي أَْربَعَِة أَيَّاٍم َسَواًء ِللسَّائِِليَن ﴿

و  ديآفر یآورد، و در آن منافع فراوان ديپد یاستوار یکوه ها نيزم یو در رو
و  زييخوارانش] را در آن به مدت چهار دوره [بهار، تابستان، پا یرزق [روز

  )١٠خواهندگان. ( یو به اندازه برا کساني[آن هم]  کرد ريزمستان] تقد

  

ثُمَّ اْستََوٰى إِلَى السََّماِء َوِهَي ُدَخاٌن فَقَاَل لََها َوِلْألَْرِض ائْتِيَا 
  ﴾١١َطْوًعا أَْو َكْرًها قَالَتَا أَتَْينَا َطائِِعيَن ﴿

که به صورت دود بود، پس به آن  یآسمان کرد، در حال نشيآن گاه آهنگ آفر
  )١١. (مي. آن دو گفتند: فرمانبردار آمددييايناخواه ب ايگفت: خواه  نيو به زم

  

فَقََضاهُنَّ َسْبَع َسَماَواٍت فِي يَْوَمْيِن َوأَْوَحٰى فِي ُكِلّ َسَماٍء 
ِلَك تَْقِديُر  ْنيَا بَِمَصابِيَح َوِحْفًظا ۚ ذَٰ أَْمَرَها ۚ َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّ

  ﴾١٢اْلعَِليِم ﴿اْلعَِزيِز 
[و محکم و  ديپس آنها را در دو روز به صورت هفت آسمان به انجام رسان

را با  ايکرد، و آسمان دن یکار آن را وح یاستوار ساخت]، و در هر آسمان
است  نيا م،يها] حفظ کرد طانيو [از استراق سمع ش ميداد شيآرا يیچراغ ها
  )١٢و دانا. ( ريشکست ناپذ یتوانا یرياندازه گ

  



فَإِْن أَْعَرُضوا فَقُْل أَْنذَْرتُُكْم َصاِعقَةً ِمثَْل َصاِعقَِة َعاٍد 
  ﴾١٣َوثَُموَد ﴿

[مرگبار] چون صاعقه عاد  یگرداندند، بگو: من شما را از صاعقه ا یاگر رو
  )١٣دهم. ( یم ميو ثمود ب

  

ُسُل ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم أَ  الَّ تَْعبُُدوا إِْذ َجاَءتُْهُم الرُّ
َ ۖ قَالُوا لَْو َشاَء َربُّنَا َألَْنَزَل َمَالئَِكةً فَإِنَّا بَِما أُْرِسْلتُْم  َّ إِالَّ 

  ﴾١٤بِِه َكافُِروَن ﴿
آنان آمدند [و گفتند:]  یرو و پشت سرشان به سو شياز پ امبرانيکه پ یهنگام

 ميخواست [که ما مؤمن شو ی. گفتند: اگر پروردگار ما مديکه جز خدا را نپرست
کرد [تا دعوتش را به ما ابالغ کنند]؛  ینازل م ی] فرشتگانميو او را بپرست

  )١۴. (ميکافر د،يما به آنچه شما به آن فرستاده شده ا نيبنابرا

  

ا َعاٌد فَاْستَْكبَُروا فِي اْألَْرِض بِغَْيِر اْلَحِقّ َوقَالُوا َمْن  فَأَمَّ
ةً ۖ َ الَِّذي َخلَقَُهْم ُهَو أََشدُّ ِمْنُهْم أََشدُّ ِمنَّا قُوَّ َّ  أََولَْم يََرْوا أَنَّ 

ةً ۖ َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يَْجَحُدوَن ﴿   ﴾١٥قُوَّ
 ايآ ست؟ياز ما ک رومندتريتکبّر کردند و گفتند: ن نياما قوم عاد به ناحق در زم

 نکهيبه گمان ااست؟ و [ رومندترياز آنان ن ديکه آنان را آفر يیندانستند خدا
  )١۵کردند. ( یما را انکار م اتياز آنان وجود ندارد] همواره آ رومندترين

  

فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريًحا َصْرَصًرا فِي أَيَّاٍم نَِحَساٍت ِلنُِذيقَُهْم 
ْنيَا ۖ َولَعَذَاُب اْآلِخَرةِ أَْخَزٰى ۖ  َعَذاَب اْلِخْزيِ فِي اْلَحيَاةِ الدُّ

  ﴾١٦يُْنَصُروَن ﴿َوُهْم َال 



 یتا در زندگ ميشوم بر آنان فرستاد يیسخت و سرد در روزها یسرانجام تندباد
عذاب آخرت  ديترد یو ب م،يرا به آنان بچشان يیو رسوا یعذاب خوار ايدن

  )١۶نخواهند شد. ( یاريرسوا کننده تر است و آنان [در آن روز] 

  

ا ثَُموُد فََهَدْينَاُهْم فَاْستََحبُّ  وا اْلعََمٰى َعلَى اْلُهَدٰى فَأََخَذتُْهْم َوأَمَّ
  ﴾١٧َصاِعقَةُ اْلعَذَاِب اْلُهوِن بَِما َكانُوا يَْكِسبُوَن ﴿

 تيرا بر هدا یآنان کوردل یول م،يکرد تيپس آنان را هدا ان،يو اما ثمود
شدند، بانگ عذاب  یکه همواره مرتکب م یاعمال فريدادند، پس به ک حيترج

  )١٧خوارکننده آنان را فراگرفت؛ (

  

ْينَا الَِّذيَن آَمنُوا َوَكانُوا يَتَّقُوَن ﴿   ﴾١٨َونَجَّ
. ميکردند، نجات داد یم یزکاريآورده و همواره پره مانيرا که ا یو کسان

)١٨(  

  

ِ إِلَى النَّاِر فَُهْم يُوَزُعوَن ﴿ َّ   ﴾١٩َويَْوَم يُْحَشُر أَْعَداُء 
شوند، پس  یآتش گرد آورده م یرا که دشمنان خدا به سو یکن] روز ادي[و 

  )١٩به آنان ملحق شوند.] ( گريد یدارند [تا گروه ها یآنان را از حرکت باز م

  

َحتَّٰى إَِذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعلَْيِهْم َسْمعُُهْم َوأَْبَصاُرُهْم 
  ﴾٢٠َوُجلُوُدُهْم بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن ﴿

که همواره انجام  یرسند، گوش و چشم و پوستشان به اعمال یبه آتش م یوقت
  )٢٠دهند. ( یم یدادند، گواه یم

  



ُ الَِّذي  َّ َوقَالُوا ِلُجلُوِدِهْم ِلَم َشِهْدتُْم َعلَْينَا ۖ قَالُوا أَْنَطقَنَا 
ةٍ َوإِلَْيِه تُرْ  َل َمرَّ َجعُوَن أَْنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو َخلَقَُكْم أَوَّ

﴿٢١﴾  
: همان نديگو یم د؟يداد ی: چرا بر ضد ما گواهنديگو یو آنان به پوستشان م

ساخت، و او شما را  ايرا به سخن آورد، ما را گو یکه هر موجود يیخدا
  )٢١. (ديشو یاو بازگردانده م یو به سو ديبار آفر نينخست

  

َسْمعُُكْم َوَال أَْبَصاُرُكْم َوَما ُكْنتُْم تَْستَتُِروَن أَْن يَْشَهَد َعلَْيُكْم 
ا تَْعَملُوَن  َ َال يَْعلَُم َكثِيًرا ِممَّ َّ ِكْن َظنَْنتُْم أَنَّ  َوَال ُجلُوُدُكْم َولَٰ

﴿٢٢﴾  
مبادا گوش و چشم و پوستتان بر  نکهي] از اايو شما [هنگام ارتکاب گناه در دن

از  یاريکه خدا بس ديبلکه گمان کرد د،يشد یدهند، پنهان نم یضد شما گواه
  )٢٢داند!! ( ینم د،يشد یآنچه را که [در خلوت] مرتکب م

  

ِلُكْم َظنُُّكُم الَِّذي َظنَْنتُْم بَِربُِّكْم أَْرَداُكْم فَأَْصبَْحتُْم ِمَن  َوَذٰ
  ﴾٢٣اْلَخاِسِريَن ﴿

[و همان] شما را هالک کرد، در  ديگمانتان بود که به پروردگارتان برد نيو ا
  )٢٣. (ديشد انکارانياز ز جهينت

  

فَإِْن يَْصبُِروا فَالنَّاُر َمثًْوى لَُهْم ۖ َوإِْن يَْستَْعتِبُوا فََما ُهْم ِمَن 
  ﴾٢٤اْلُمْعتَبِيَن ﴿



 یدوزخ است، و اگر [برا گاهشانيکنند، جا یستادگيحال] ا نيپس اگر [بر هم
قرار  رشيکنند، عذرشان مورد پذ یخدا] عذرخواه یبه دست آوردن خشنود

  )٢۴نخواهد گرفت. (

  

َوقَيَّْضنَا لَُهْم قَُرنَاَء فََزيَّنُوا لَُهْم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم 
َوَحقَّ َعلَْيِهُم اْلقَْوُل فِي أَُمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِهْم ِمَن اْلِجِنّ 

ْنِس ۖ إِنَُّهْم َكانُوا َخاِسِريَن ﴿   ﴾٢٥َواْإلِ
که  مي[مفسد و تبهکار] گماشت ینانيآنان همنش ی] براانشانيو طغ [به خاطر کفر

و دلربا جلوه دادند، و  بايرا در نظرشان ز ندهيحال و آ یو شهوان یماد ذيلذا
از آنان  شياز جن و انس که پ يیفرمان عذاب بر آنان در [زمره] گروه ها

  )٢۵. (انکارنديز ديترد یگذشتند، محقق و ثابت شد، آنان ب

  

َذا اْلقُْرآِن َواْلغَْوا فِيِه لَعَلَُّكْم َوقَ  اَل الَِّذيَن َكفَُروا َال تَْسَمعُوا ِلَهٰ
  ﴾٢٦تَْغِلبُوَن ﴿

 هودهيو [هنگام قرائتش] سخنان لهو و ب ديقرآن گوش نده نيکافران گفتند: به ا
 روزيکه پ دينشنود!] شا ی[تا کس ديمعنا] در آن افکن یب ی[و سر و صداها

  )٢۶. (ديشو

  

فَلَنُِذيقَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َعذَابًا َشِديًدا َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْسَوأَ الَِّذي 
  ﴾٢٧َكانُوا يَْعَملُوَن ﴿

 نيبدتر هيآنان را بر پا ديترد یو ب م،يچشان یسخت م یکافران را عذاب نيقيبه 
  )٢٧. (ميده یم فريشدند، ک یکه همواره مرتکب م یاعمال

  



ِلَك َجَزاُء أَ  ِ النَّاُر ۖ لَُهْم فِيَها َداُر اْلُخْلِد ۖ َجَزاًء بَِما ذَٰ َّ ْعَداِء 
  ﴾٢٨َكانُوا بِآيَاتِنَا يَْجَحُدوَن ﴿

 يیآنان در آتش دوزخ سرا یدشمنان خدا که آتش است، برا فرياست ک نيا
همواره  نکهيا یو سخت]، برا ژهياست [و یفرياست، ک یشگيجاودانه و هم

  )٢٨کردند. ( یما را انکار م اتيآ

  

نَا ِمَن اْلِجِنّ  َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا َربَّنَا أَِرنَا اللَّذَْيِن أََضالَّ
ْنِس نَْجعَْلُهَما تَْحَت أَْقَداِمنَا ِليَُكونَا ِمَن اْألَْسفَِليَن ﴿   ﴾٢٩َواْإلِ

مراه : پروردگارا! آنان که از گروه جّن و انس ما را گنديگو یو کافران م
 نانياز پست تر نکهيا یبرا م،يخود گذار یپا ريکردند، به ما نشان بده تا ز

  )٢٩شوند. (

  

ُل َعلَْيِهُم اْلَمَالئَِكةُ  ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ َّ إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربُّنَا 
تُْم تُوَعُدوَن أَالَّ تََخافُوا َوَال تَْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّتِي ُكنْ 

﴿٣٠﴾  
 نيعمل بر ا دانيکه گفتند: پروردگار ما خداست؛ سپس [در م یکسان ديترد یب

:] نديگو یشوند [و م یفرشتگان بر آنان نازل م دند،ي] استقامت ورزقتيحق
دادند، بشارت باد.  یکه وعده م یو شما را به بهشت دينباش نيو اندوهگ ديمترس

)٣٠(  

  

ْنيَا َوفِي اْآلِخَرةِ ۖ َولَُكْم فِيَها َما نَْحُن  أَْوِليَاُؤُكْم فِي اْلَحيَاةِ الدُّ
  ﴾٣١تَْشتَِهي أَْنفُُسُكْم َولَُكْم فِيَها َما تَدَُّعوَن ﴿



آنچه دلتان بخواهد،  م،يو دوستان شما هست ارانيو آخرت،  ايدن یما در زندگ
شما  یبرا د،يخواهشما فراهم است، و در آن هر چه را ب یدر بهشت برا

  )٣١موجود است. (

  

  ﴾٣٢نُُزًال ِمْن َغفُوٍر َرِحيٍم ﴿
  )٣٢آمرزنده مهربان است. ( یاز سو یرزق آماده ا

  

ِ َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل  َّ ْن َدَعا إِلَى  َوَمْن أَْحَسُن قَْوًال ِممَّ
  ﴾٣٣إِنَّنِي ِمَن اْلُمْسِلِميَن ﴿

انجام دهد  ستهيخدا دعوت کند و کار شا یکه به سو یو خوش گفتارتر از کس
 ست؟يشدگان [در برابر فرمان ها و احکام خدا] هستم، ک مي: من از تسلديو گو

)٣٣(  

  

َوَال تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َوَال السَّيِّئَةُ ۚ اْدفَْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن 
  ﴾٣٤ َحِميٌم ﴿فَإَِذا الَِّذي بَْينََك َوبَْينَهُ َعَداَوةٌ َكأَنَّهُ َوِليٌّ 

برخورد  نيدفع کن؛ [با ا وهيش نيرا] با بهتر ی. [بدستين کساني یو بد یکين
 يیاست [چنان شود] که گو یتو و او دشمن انيکه م ی] ناگاه کسکيو ن نيمت

  )٣۴است. ( یميو صم کينزد یدوست

  

َحٍظّ َعِظيٍم َوَما يُلَقَّاَها إِالَّ الَِّذيَن َصبَُروا َوَما يُلَقَّاَها إِالَّ ذُو 
﴿٣٥﴾  



 یداري] پاهيو تزک یخودساز نهيکه [در زم یرا جز کسان وهيش نيبهتر نيا
و تقوا] دارند به آن  ماني[از ا یکه بهره بزرگ یو جز کسان ابند،ي یکردند، نم

  )٣۵رسند؛ ( ینم

  

ِ ۖ إِنَّهُ  َّ ا يَْنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيَطاِن نَْزغٌ فَاْستَِعْذ بِا ُهَو َوإِمَّ
  ﴾٣٦السَِّميُع اْلعَِليُم ﴿

 وهيش نيبهتر نيکند [که از ا کيتو را تحر طانيش یاز سو یو اگر وسوسه ا
  )٣۶او شنوا و داناست. ( ديترد ی] به خدا پناه ببر؛ بیدست بردار

  

َوِمْن آيَاتِِه اللَّْيُل َوالنََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلقََمُر ۚ َال تَْسُجُدوا 
ِ الَِّذي َخلَقَُهنَّ إِْن ُكْنتُْم إِيَّاهُ ِللشَّْمِس  َّ ِ َوَال ِلْلقََمِر َواْسُجُدوا 

  ﴾٣٧تَْعبُُدوَن ﴿
و ماه است؛ نه  ديو قدرت] او شب و روز و خورش تي[ربوب یاز نشانه ها

سجده  د،يکه آنان را آفر يیخدا یماه، برا یو نه برا ديسجده کن ديخورش یبرا
  )٣٧( د؛ياو را بپرستفقط  ديخواه یاگر م د،يکن

  

فَإِِن اْستَْكبَُروا فَالَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك يَُسبُِّحوَن لَهُ بِاللَّْيِل َوالنََّهاِر 
  ﴾٣٨َوُهْم َال يَْسأَُموَن ۩ ﴿

که  ستين نيبدانند چن دي] تکبّر ورزند، پس [باکتاي یو اگر [از پرستش خدا
که نزد پروردگار تواند [از  یاو وجود ندارد،] کسان یبرا یپرستش کننده ا

 یم حياو تسب یداند] شب و روز برا یکه شمار آنان را جز خدا نم یفرشتگان
  )٣٨شوند. ( ی] ملول و خسته نميیگو حيو [از تسب نديگو

  



َوِمْن آيَاتِِه أَنََّك تََرى اْألَْرَض َخاِشعَةً فَإِذَا أَْنَزْلنَا َعلَْيَها 
ْت َوَربَْت ۚ  إِنَّ الَِّذي أَْحيَاَها لَُمْحيِي اْلَمْوتَٰى ۚ إِنَّهُ اْلَماَء اْهتَزَّ
  ﴾٣٩َعلَٰى ُكِلّ َشْيٍء قَِديٌر ﴿

 ،ینيب یم اهيگ یرا خشک و ب نياست که تو زم نياو ا ی] نشانه هاگريو از [د
. ديو برآ ديبه شدت به جنبش درآ م،يکن یکه باران بر آن نازل م یپس هنگام

ً يقيمرده را زنده کرد،  نيکه زم یکس ديترد یب  رايکند؛ ز یمردگان را زنده م نا
  )٣٩تواناست. ( یاو بر هر کار

  

إِنَّ الَِّذيَن يُْلِحُدوَن فِي آيَاتِنَا َال يَْخفَْوَن َعلَْينَا ۗ أَفََمْن يُْلقَٰى 
فِي النَّاِر َخْيٌر أَْم َمْن يَأْتِي آِمنًا يَْوَم اْلِقيَاَمِة ۚ اْعَملُوا َما 

  ﴾٤٠ْم ۖ إِنَّهُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر ﴿ِشئْتُ 
 یم ريياش تغ یواقع گاهيما را از جا اتيآ ميو مفاه یکه معان یمسلماً کسان

 اي. آستندين دهيشوند] بر ما پوش ینادرست متوسل م یليو تأو ريدهند [و به تفس
در حال  امتيکه روز ق یکس ايافکنند، بهتر است  یرا که در آتش م یکس

 ید او به آنچه انجام ميترد یب د،يانجام ده ديخواه یهر چه م د؟يآ یم یمنيا
  )۴٠. (ناستيب د،يده

  

ا َجاَءُهْم ۖ َوإِنَّهُ لَِكتَاٌب َعِزيٌز  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بِالِذّْكِر لَمَّ
﴿٤١﴾  

سخت  یآمد کافر شدند [به عذاب شانيکه به سو یقرآن هنگام نيکه به ا یکسان
  )۴١( ر،ياست شکست ناپذ یقرآن کتاب ديترد یشوند] ب یدچار م

  



َال يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوَال ِمْن َخْلِفِه ۖ تَْنِزيٌل ِمْن 
  ﴾٤٢َحِكيٍم َحِميٍد ﴿

 ینازل شده از سو د،يآ ینم شيرو و پشت سرش به سو شياز پ یباطل چيکه ه
  )۴٢و ستوده است. ( ميحک

  

ُسِل ِمْن قَْبِلَك ۚ إِنَّ َربََّك لَذُو َما يُقَاُل  لََك إِالَّ َما قَْد قِيَل ِللرُّ
  ﴾٤٣َمْغِفَرةٍ َوذُو ِعقَاٍب أَِليٍم ﴿

شود؛ مسلماً  یاز تو گفته شده است، به تو گفته نم شيپ امبرانيجز آنچه به پ
  )۴٣دردناک است؛ ( یعذاب یپروردگارت صاحب آمرزش ودارا

  

لَْت آيَاتُهُ ۖ َولَْو َجعَْلنَاهُ  قُْرآنًا أَْعَجِميا لَقَالُوا لَْوَال فُِصّ
أَأَْعَجِميٌّ َوَعَربِيٌّ ۗ قُْل هَُو ِللَِّذيَن آَمنُوا ُهًدى َوِشفَاٌء ۖ 

َوالَِّذيَن َال يُْؤِمنُوَن فِي آذَانِِهْم َوْقٌر َوهَُو َعلَْيِهْم َعًمى ۚ 
ئَِك يُنَاَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد    ﴾٤٤﴿أُولَٰ

در  اتشيگفتند: چرا آ یقطعاً م ميقرار داده بود یعرب ريغ یو اگر آن را قرآن
 ی[و نامفهوم] برا یعرب ري] غی[قرآن اينشده است، آ انيب یروشن تينها

آورده  مانيکه ا یکسان یکتاب برا ني!] بگو: اح؟ي] عرب زبان [و فصی[مردم
در گوششان  آورند ینم مانيکه ا یو درمان است، و کسان تياند، سراسر هدا

و نامفهوم  دهياش] بر آنان پوش یو آشکار یاست، و آن [با همه روشن ینيسنگ
  )۴۴دهند. ( یم شانيدور ندا يی] از جايیکه [گو نانندياست؛ ا

  

َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب فَاْختُِلَف فِيِه ۗ َولَْوَال َكِلَمةٌ َسبَقَْت 
  ﴾٤٥بَْينَُهْم ۚ َوإِنَُّهْم لَِفي َشٍكّ ِمْنهُ ُمِريٍب ﴿ِمْن َربَِّك لَقُِضَي 



حق  شگاهيپس در آن اختالف شد [که از پ ميکتاب عطا کرد یما به موس نيقيبه 
[بر مهلت  یپروردگارت فرمان یاست]، و اگر از سو یساختگ ايآمده 

و هالکت] حکم شده  ی[به نابود انشانيم ديترد ینگرفته بود، ب یشي] پافتنشاني
هستند.  سخت یدي] نسبت به قرآن در تردیهم [چون قوم موس نانيبود؛ و ا

)۴۵(  

  

َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَْفِسِه ۖ َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها ۗ َوَما َربَُّك 
ٍم ِلْلعَبِيِد ﴿   ﴾٤٦بَِظالَّ

 یزشت که مرتکب یانجام دهد، به سود خود اوست، و کس ستهيکه کار شا یکس
  )۴۶. (ستيخود اوست، و پروردگارت ستمکار به بندگان ن انيشود به ز

  

إِلَْيِه يَُردُّ ِعْلُم السَّاَعِة ۚ َوَما تَْخُرُج ِمْن ثََمَراٍت ِمْن أَْكَماِمَها 
َوَما تَْحِمُل ِمْن أُْنثَٰى َوَال تََضُع إِالَّ بِِعْلِمِه ۚ َويَْوَم يُنَاِديِهْم أَْيَن 

  ﴾٤٧قَالُوا آَذنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن َشِهيٍد ﴿ُشَرَكائِي 
شود و چه خواهد شد] فقط  یبرپا م یچه زمان نکهي[و ا امتيو دانش به ق یآگاه

 یماده ا چيو ه ند،يآ ینم رونيب شانيها از غالف ها وهياوست؛ و م ژهيو
که [خدا]  یکند مگر به دانش او. و روز یشود و وضع حمل نم یحامله نم

 یم ند؟يجاک د،يپنداشت یمن م یکه برا یکانيدهد: شر یمشرکان را ندا م
 چيکه ه ميکن یبر ما] قاطعانه به تو اعالم م قي: [پس از روشن شدن حقانديگو

  )۴٧هست] وجود ندارد؛ ( یکيتو را شر نکهيما [بر ا انياز م یگواه

  

ُل ۖ َوَظنُّوا َما لَُهْم ِمْن َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا يَْدُعوَن ِمْن قَبْ 
  ﴾٤٨َمِحيٍص ﴿



از نظرشان گم و  دنديپرست یخدا] م کاني[به عنوان شر شيو آنچه را از پ
. ستي[از عذاب] ن یزيراه گر چيکنند که آنان را ه یم نيقيشود و  یم ديناپد

)۴٨(  

  

ْنَساُن ِمْن ُدَعاِء اْلَخْيِر َوإِْن َمسَّهُ  الشَّرُّ فَيَئُوٌس َال يَْسأَُم اْإلِ
  ﴾٤٩قَنُوٌط ﴿

به او رسد به  یبيشود، واگر آس یو رفاه خسته نم یانسان از درخواست خوش
  )۴٩شود؛ ( یم دي[و] ناام وسيشدت مأ

  

ذَا  اَء َمسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ َهٰ َولَئِْن أَذَْقنَاهُ َرْحَمةً ِمنَّا ِمْن بَْعِد َضرَّ
َمةً َولَئِْن ُرِجْعُت إِلَٰى َربِّي إِنَّ ِلي ِلي َوَما أَُظنُّ السَّاَعةَ قَائِ 

ِعْنَدهُ لَْلُحْسنَٰى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بَِما َعِملُوا َولَنُِذيقَنَُّهْم 
  ﴾٥٠ِمْن َعذَاٍب َغِليٍظ ﴿

 ميو رفاه بچشان یخوش دهيکه به او رس یبيخود پس از آس یو اگر او را از سو
به من  اقتميمن است [و به خاطر ل ژهيو رفاه] و ی[خوش ني: اديگو یقاطعانه م

برپا شود، و [به فرض برپا شدن] اگر  امتيکنم که ق یاست] و گمان نم دهيرس
خواهد  کوترين یپاداش اومن نزد  یپروردگارم باز گردانده شوم، برا یبه سو

ً يقيبود! ما   ميآگاه خواهکه انجام داده اند،  یرا که کافر شدند به اعمال یکسان نا
  )۵٠. (ميچشان یسخت به آنان م یکرد، و قطعاً از عذاب

  

ْنَساِن أَْعَرَض َونَأَٰى بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَّهُ  َوإَِذا أَْنعَْمنَا َعلَى اْإلِ
  ﴾٥١الشَّرُّ فَذُو ُدَعاٍء َعِريٍض ﴿



 یبر م ی[از طاعت و عبادت] رو ميکن یکه به انسان نعمت عطا م یو هنگام
 یبه او رسد [برا یبيشود، و چون آس یگرداند و [با کبر و نخوت] از ما دور م

  )۵١آورد؛ ( یم یرو یفراوان و طوالن یبرطرف شدنش] به دعا

  

ْن  ِ ثُمَّ َكفَْرتُْم بِِه َمْن أََضلُّ ِممَّ َّ قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َكاَن ِمْن ِعْنِد 
  ﴾٥٢ُهَو فِي ِشقَاٍق بَِعيٍد ﴿

خدا باشد و سپس شما به آن کافر  ی: اگر [قرآن] از سوديمن خبر ده بگو: به
دور [از منطق و  یگمراه تر از آن خواهد بود که در مخالفت یچه کس د،يشو

  )۵٢صواب] قرار دارد؟ (

  

َسنُِريِهْم آيَاتِنَا فِي اْآلفَاِق َوفِي أَْنفُِسِهْم َحتَّٰى يَتَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ 
  ﴾٥٣أََولَْم يَْكِف بَِربَِّك أَنَّهُ َعلَٰى ُكِلّ َشْيٍء َشِهيٌد ﴿اْلَحقُّ ۗ 

خود را در کرانه ها و اطراف جهان و در نفوس خودشان  ینشانه ها یبه زود
 اياو حق است. آ ديترد یآنان روشن شود که ب یداد تا برا ميبه آنان نشان خواه

گواه  زي] بر همه چليو دال قيکه پروردگارت [با ظاهر کردن حقا ستين یکاف
و از هر جهت  مخلوقاو  رياست و غ ازين یو ب نندهياست [که تنها او آفر

  )۵٣به اوست.] ( ازمندين

  

أََال إِنَُّهْم فِي ِمْريٍَة ِمْن ِلقَاِء َربِِّهْم ۗ أََال إِنَّهُ بُِكِلّ َشْيٍء ُمِحيٌط 
﴿٥٤﴾  

] لهيو محاسبه اعمال به وس امتي[ق داريآگاه باش! که آنان نسبت به د
ً يقي. [و] آگاه باش! که دنديپروردگارشان در ترد [با قدرت و  زياو به همه چ نا

 )۵۴] احاطه دارد. (تشينها یدانش ب


