
  متن سوره لقمان با ترجمه

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  مهربان بخشندهبه نام خداوند 

  

  ﴾١الم﴿
  )١( ميالف، الم، م

  

  ﴾٢تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكيِم ﴿
  )٢[با عظمِت] کتاب محکم و استوار است، ( اتيآ نيا

  

  ﴾٣ُهًدى َوَرْحَمةً ِلْلُمْحِسنِيَن ﴿
  )٣. (کوکارانين یاست برا یو رحمت تيکه سراسر هدا

  

َكاةَ َوُهْم بِاْآلِخَرةِ ُهْم  َالةَ َويُْؤتُوَن الزَّ الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ
  ﴾٤يُوقِنُوَن ﴿

دارند.  نيقيدهند و به آخرت  یدارند و زکات م یهمانان که نماز را برپا م
)۴(  

  

ئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ﴿ ئَِك َعلَٰى ُهًدى ِمْن َربِِّهْم ۖ َوأُولَٰ   ﴾٥أُولَٰ
که رستگارند،  ناننديو ا تند،يهدا یپروردگارشان بر بلندا یکه از سو ناننديا
)۵(  



  

 ِ َّ َوِمَن النَّاِس َمْن يَْشتَِري لَْهَو اْلَحِديِث ِليُِضلَّ َعْن َسبِيِل 
ئَِك لَُهْم َعَذاٌب ُمِهيٌن ﴿بِغَْيِر ِعْلٍم    ﴾٦َويَتَِّخذََها ُهُزًوا ۚ أُولَٰ

و سرگرم کننده را  اوهيو سخنان  هودهيب یاز مردم اند که افسانه ها یو برخ
[مردم را] از راه خدا گمراه کنند و آن  یدانش یو ب ینادان یخرند تا از رو یم

  )۶خوارکننده خواهد بود. ( یآنان عذاب یکه برا ناننديا رند؛يرا به مسخره بگ

  

َوإِذَا تُتْلَٰى َعلَْيِه آيَاتُنَا َولَّٰى ُمْستَْكبًِرا َكأَْن لَْم يَْسَمْعَها َكأَنَّ 
  ﴾٧ْقًرا ۖ فَبَِشّْرهُ بِعَذَاٍب أَِليٍم ﴿فِي أُذُنَْيِه وَ 

را  آنها يیگرداند، گو یبرم یما بر او خوانده شود متکبرانه رو اتيچون آ
دردناک  یاست، پس او را به عذاب ینياست، انگار در دو گوشش سنگ دهينشن

  )٧مژده ده؛ (

  

اِلَحاِت لَُهْم َجنَّاُت النَِّعيِم ﴿   ﴾٨إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
ً يقيو  آنان  یانجام داده اند، برا ستهيشا یآورده و کارها مانيکه ا یکسان نا

  )٨پرنعمت خواهد بود، ( یبهشت ها

  

ِ َحقا ۚ َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ﴿ َّ   ﴾٩َخاِلِديَن فِيَها ۖ َوْعَد 
به حّق و درست، و او  یکه در آنجا جاودانه اند؛ خدا وعده کرده است وعده ا

  )٩است. ( ميو حک ريشکست ناپذ یتوانا

  



َخلََق السََّماَواِت بِغَْيِر َعَمٍد تََرْونََها ۖ َوأَْلقَٰى فِي اْألَْرِض 
َرَواِسَي أَْن تَِميَد بُِكْم َوبَثَّ فِيَها ِمْن ُكِلّ َدابٍَّة ۚ َوأَْنَزْلنَا ِمَن 

  ﴾١٠فَأَْنبَتْنَا فِيَها ِمْن ُكِلّ َزْوجٍ َكِريٍم ﴿ السََّماِء َماءً 
 يیکوه ها نيو در زم دهيآفر نند،يکه آنها را بب يیآسمان ها را بدون ستون ها

و در آن از هر  ندازد،ياستوار افکنده است تا شما را نلرزاند و به اضطراب ن
آن]  لهيپس [به وس مينازل کرد یپراکنده کرده است، و از آسمان آب یجنبنده ا

  )١٠. (ميانديو با ارزش در آن رو کوين اهياز هر نوع گ

  

ِ فَأَُرونِي َماذَا َخلََق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه ۚ بَِل  َّ َذا َخْلُق  َهٰ
  ﴾١١الظَّاِلُموَن فِي َضَالٍل ُمبِيٍن ﴿

[و شما به عنوان  ندياو ريآنها که غ ديخدا. پس به من نشان ده نشياست آفر نيا
اند] بلکه  دهيافرين یزياند؟ [آنها چ دهيآفر یزي] چه چديا دهيعبود برگزم

  )١١هستند. ( یآشکار یستمکاران در گمراه

  

ِ ۚ َوَمْن يَْشُكْر فَإِنََّما  َّ ِ َولَقَْد آتَْينَا لُْقَماَن اْلِحْكَمةَ أَِن اْشُكْر 
َ َغنِيٌّ َحِميٌد ﴿يَ  َّ   ﴾١٢ْشُكُر ِلنَْفِسِه ۖ َوَمْن َكفََر فَإِنَّ 

که نسبت به خدا سپاس گزار و  ميما به لقمان حکمت عطا کرد یو به راست
گزارد، و هر که  یشاکر باش و هر که سپاس گزارد تنها به سود خود سپاس م

  )١٢و ستوده است. ( ازين ی] خدا برايزند، ز ینم انيکند [به خدا ز یناسپاس

  

  

  



ِ ۖ إِنَّ  َّ َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن ِالْبنِِه َوُهَو يَِعُظهُ يَا بُنَيَّ َال تُْشِرْك بِا
  ﴾١٣الِشّْرَك لَُظْلٌم َعِظيٌم ﴿

کرد،  یکه او را موعظه م یکه لقمان به پسرش در حال یکن] هنگام اديو [
  )١٣بزرگ است. ( یشرک ستم ديترد یگفت: پسرکم! به خدا شرک نورز، ب

  

هُ َوهْ  ْنَساَن بَِواِلَدْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ ْينَا اْإلِ نًا َعلَٰى َوْهٍن َوَوصَّ
َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك إِلَيَّ اْلَمِصيُر 

﴿١٤﴾  
مادرش به او حامله شد [در  م،يرباره پدر و مادرش سفارش کردو انسان را د

] ريداد] و باز گرفتنش [از ش ی[به او دست م یسست یبه رو یکه] سست یحال
 یمن و پدر و مادرت سپاس گزار ی] که براميدر دو سال است [و سفارش کرد
  )١۴من است. ( یکن؛ بازگشت [همه] فقط به سو

  

َوإِْن َجاَهَداَك َعلَٰى أَْن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فََال 
يَا َمْعُروفًا ۖ َواتَّبِْع َسبِيَل َمْن تُِطْعُهَما ۖ َوَصاِحْبُهَما فِي الدُّنْ 

  ﴾١٥أَنَاَب إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجعُُكْم فَأُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن ﴿
[و بدون معرفت و دانش  یجهالت و نادان هيتا بر پاو اگر آن دو نفر تالش کنند 

از آنان اطاعت  ،یمن قرار ده کيرا شر یزياست] چ قيکه روشنگر حقا
را  یمعاشرت کن و راه کس دهيپسند یا وهيبا آن دو نفر به ش ايدر دن یمکن؛ ول

است؛ سپس بازگشت  هو اخالص] به من بازگشت مانيکن که [با توبه و ا یرويپ
کنم.  یآگاه م د،يداد یمن است، پس شما را از آنچه انجام م یشما فقط به سو

)١۵(  

  



يَا بُنَيَّ ِإنََّها إِْن تَُك ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَتَُكْن فِي َصْخَرةٍ 
َ أَوْ  َّ ُ ۚ إِنَّ  َّ  فِي السََّماَواِت أَْو فِي اْألَْرِض يَأِْت بَِها 

  ﴾١٦لَِطيٌف َخبِيٌر ﴿
در  ايدر آسمان ها  اي یو در درون سنگ یپسرکم! اگر عمل هموزن دانه خردل

ً يقيآورد؛  ی] میحسابرس یبرا امتيباشد، خدا آن را [در ق نيدل زم خدا  نا
  )١۶و آگاه است. ( فيلط

  

َالةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف وَ  اْنهَ َعِن اْلُمْنَكِر يَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ
ِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُموِر ﴿   ﴾١٧َواْصبِْر َعلَٰى َما أََصابََك ۖ إِنَّ َذٰ

زشت وادار و از کار  دهيپسرکم! نماز را برپا دار و مردم را به کار پسند
کن، که  يیبايرسد شک یها] به تو م یبازدار و بر آنچه [از مشکالت و سخت

  )١٧است که مالزمت بر آن از واجبات است. ( یاز امور نهايا

  

َوَال تَُصِعّْر َخدََّك ِللنَّاِس َوَال تَْمِش فِي اْألَْرِض َمَرًحا ۖ إِنَّ 
َ َال يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل    ﴾١٨فَُخوٍر ﴿َّ

با ناز و غرور راه مرو، همانا  نياز مردم برمگردان، و در زم یمتکبرانه رو
  )١٨خودپسند فخرفروش را دوست ندارد. ( چيخدا ه

  

فِي َمْشيَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك ۚ إِنَّ أَْنَكَر  َواْقِصدْ 
  ﴾١٩اْألَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميِر ﴿

 نيناپسندتر ديترد یبکاه که ب تيرو باش، و از صدا انهيو در راه رفتنت م
  )١٩خران است. ( یصداها صدا

  



َر لَُكْم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي  َ َسخَّ َّ أَلَْم تََرْوا أَنَّ 
لَْيُكْم نِعََمهُ َظاِهَرةً َوبَاِطنَةً ۗ َوِمَن النَّاِس اْألَْرِض َوأَْسبََغ عَ 

ِ بِغَْيِر ِعْلٍم َوَال ُهًدى َوَال ِكتَاٍب ُمنِيٍر  َّ َمْن يَُجاِدُل فِي 
﴿٢٠﴾  
است، مسّخر و  نيکه خدا آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زم ديندانسته ا ايآ

 یآشکار و نهانش را بر شما فراوان و کامل ارزان یرام شما کرده، و نعمت ها
جهل و  ی[بلکه از رو یدانش چياز مردم اند که همواره بدون ه یداشته، و برخ

 یم زيدرباره خدا مجادله و ست یکتاب روشن چيو ه یتيهدا چي] و بدون هینادان
  )٢٠کنند. (

  

ُ قَالُوا بَْل نَتَّبُِع َما َوَجْدنَا  َّ َوإِذَا قِيَل لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَْنَزَل 
اَءنَا ۚ أََولَْو َكاَن الشَّْيَطاُن يَْدُعوُهْم إِلَٰى َعذَاِب َعلَْيِه آبَ 

  ﴾٢١السَِّعيِر ﴿
: نديگو یم د،يکن یروي: از آنچه خدا نازل کرده است، پنديو چون به آنان گو

. ميکن یم یرويپ م،يا افتهي] بلکه ما از آنچه پدرانمان را بر آن ميکن ینم یروي[پ
 نيآنان را با ا طانيکنند] و هرچند که ش یم یروي[کورکورانه از گذشتگان پ ايآ
  )٢١به عذاب فروزان دعوت کند؟! ( یرويپ

  

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن فَقَِد اْستَْمَسَك  َّ َوَمْن يُْسِلْم َوْجَههُ إِلَى 
ِ َعاِقبَةُ اْألُُموِر ﴿ َّ   ﴾٢٢بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْقَٰى ۗ َوإِلَى 

 یباشد ب کوکاريکه ن یخدا کند در حال یو هرکس همه وجود خود را به سو
چنگ زده است؛ و سرانجام و عاقبت همه کارها  رهيدستگ نيبه محکم تر ديترد

  )٢٢خداست. ( یفقط به سو

  



َوَمْن َكفََر فََال يَْحُزْنَك ُكْفُرهُ ۚ إِلَْينَا َمْرِجعُُهْم فَنُنَبِّئُُهْم بَِما 
ُدوِر ﴿ َ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ َّ   ﴾٢٣َعِملُوا ۚ إِنَّ 

 ینسازد؛ بازگشت آنان فقط به سو نيو هرکس کفر ورزد، کفرش تو را اندوهگ
ً يقي م؛يکن یماست، پس آنان را از آنچه انجام داده اند آگاه م و  اتيّ خدا به ن نا

  )٢٣ها داناست. ( نهيس اسرار

  

ُهْم إِلَٰى َعذَاٍب َغِليٍظ ﴿   ﴾٢٤نَُمتِّعُُهْم قَِليًال ثُمَّ نَْضَطرُّ
سپس آنان را [به وارد  م،يکن ی] برخوردارشان میماد ی[از نعمت ها یاندک

  )٢۴( م،يکن یسخت ناچار م یبشدن] در عذا

  

ُ ۚ قُِل  َّ َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخلََق السََّماَواِت َواْألَْرَض لَيَقُولُنَّ 
 ۚ ِ َّ ِ   ﴾٢٥بَْل أَْكثَُرُهْم َال يَْعلَُموَن ﴿اْلَحْمُد 

 یاست؟ قطعاً م دهيرا آفر نيآسمان ها و زم ی: چه کسیو اگر از آنان بپرس
کنند که همه امور  یدرک م ايخداست [آ ژهيها و شي: خدا. بگو: همه ستانديگو

  )٢۵معرفت و دانش ندارند؛ ( شترشانيبه دست خداست؟ نه] بلکه ب

  

َ ُهَو اْلغَنِيُّ اْلَحِميُد  َّ ِ َما فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض ۚ إِنَّ  َّ ِ
﴿٢٦﴾  

 يیو فرمانروا تيّ مالک طرهياست، فقط در س نيآنچه در آسمان ها و زم
ً يقيخداست؛    )٢۶و ستوده است. ( ازين یخدا همان ب نا

  



َولَْو أَنََّما فِي اْألَْرِض ِمْن َشَجَرةٍ أَْقَالٌم َواْلبَْحُر يَُمدُّهُ ِمْن 
َ َعِزيٌز َحِكيٌم  َّ ِ ۗ إِنَّ  َّ بَْعِدِه َسْبعَةُ أَْبُحٍر َما نَِفَدْت َكِلَماُت 

﴿٢٧﴾  
مخلوقات او هستند]  قتيخدا که در حق نوشتن و ثبت کردن کلمات یاگر [برا

آن را  گريد یاي[مرکب] و هفت در اياست قلم باشد و در نيآنچه درخت در زم
ً يقي رد؛ينپذ انيمدد رسانند، کلمات خدا پا افتنشي انيپس از پا  یخدا توانا نا

  )٢٧است. ( ميو حک ريشکست ناپذ

  

َ َسِميٌع بَِصيٌر َما َخْلقُُكْم وَ  َّ َال بَْعثُُكْم إِالَّ َكنَْفٍس َواِحَدةٍ ۗ إِنَّ 
﴿٢٨﴾  

تن  کي] ختنيو برانگ دنيما] جز مانند [آفر ی[برا ختنتانيشما و برانگ دنيآفر
ً يقي ست؛ين   )٢٨. (ناستيخدا شنوا و ب نا

  

َ يُوِلُج اللَّْيَل فِ  َّ ي النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل أَلَْم تََر أَنَّ 
َر الشَّْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ يَْجِري إِلَٰى أََجٍل ُمَسمى َوأَنَّ  َوَسخَّ

َ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر ﴿ َّ٢٩﴾  
 یبرد و روز را در شب فرو م یکه خدا شب را در روز فرو م یندانسته ا ايآ

 نيمع یو ماه را مسّخر و رام کرده است که هر کدام تا مدت ديبرد، و خورش
ً نيقيروانند؛ و    )٢٩آگاه است. ( د،يده یخدا به آنچه انجام م ا

  

  



َ ُهَو اْلَحقُّ َوأَنَّ َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه اْلبَاِطُل  َّ ِلَك بِأَنَّ  ذَٰ
َ ُهَو اْلعَِليُّ اْلَكبِ  َّ   ﴾٣٠يُر ﴿َوأَنَّ 

است که خدا  نيبر ا ليو تحوالت] دل راتييتغ نيشگفت و ا یها دهي[آفر نيا
خدا همان  ديترد یپرستند باطل است، و ب یاو م یآنچه به جافقط حق است و 

  )٣٠واال مرتبه و بزرگ است. (

  

ِ ِليُِريَُكْم ِمْن  َّ أَلَْم تََر أَنَّ اْلفُْلَك تَْجِري فِي اْلبَْحِر بِنِْعَمِت 
ِلَك َآليَاٍت ِلُكِلّ َصبَّاٍر َشُكوٍر ﴿آيَاتِِه ۚ إِ    ﴾٣١نَّ فِي ذَٰ

 گريخدا [چون باد، هوا و د یها به سبب نعمت ها یکه کشت یندانسته ا ايآ
قدرت خود را به شما نشان  یاز نشانه ها یروانند تا خدا برخ ايعوامل] در در

 يینشانه ها یسپاس گزار یبايهر شک ی] براتي[واقع نيدر ا ديترد یدهد؛ ب
  )٣١خدا] ست. ( تيقدرت و ربوب د،يح[از تو

  

 َ َّ ُمْخِلِصيَن لَهُ الِدّيَن َوإِذَا َغِشيَُهْم َمْوٌج َكالظُّلَِل َدَعُوا 
اُهْم إِلَى اْلبَِرّ فَِمْنُهْم ُمْقتَِصٌد ۚ َوَما يَْجَحُد بِآيَاتِنَا إِالَّ  ا نَجَّ فَلَمَّ

  ﴾٣٢ُكلُّ َختَّاٍر َكفُوٍر ﴿
انداز فرو  هيسا ی] مانند ابرهای[به دنبال موج ی] موجايو چون آنان را [در در

] یاو [از هرگونه شرک یو عبادت را برا مانيکه ا یپوشد، خدا را در حال
 یرساند برخ یم یکه آنان را به خشک یخوانند، و زمان یکنند، م یخالص م

 یم مانيپ ی[و برخ روند یاست] م ديو معتدل [که راه توح انهياز آنان به راه م
کند.  یانکار نم یا شهيشکن خائن و کفر پ مانيما را جز هر پ اتيشکنند] و آ

)٣٢(  

  



يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكْم َواْخَشْوا يَْوًما َال يَْجِزي َواِلٌد َعْن 
 ِ َّ َولَِدِه َوَال َمْولُوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشْيئًا ۚ إِنَّ َوْعَد 

 ِ َّ نَُّكْم بِا ْنيَا َوَال يَغُرَّ نَُّكُم اْلَحيَاةُ الدُّ  اْلغَُروُر َحقٌّ ۖ فََال تَغُرَّ
﴿٣٣﴾  
 یزيچ یپدر چيکه ه یاز روز ديو بترس د،يمردم! از پروردگارتان پروا کن یا

دفع کننده  یفرزند چيکند، و نه ه ی[از عذاب دوزخ را] از فرزندش دفع نم
 یوعده خدا حق است، پس زندگ ديترد یاست. ب شياز [عذاب] پدر خو یزيچ
شما را به [کرم و رحمت] خدا مغرور کند.  طانيو مبادا ش بد،يشما را نفر ايدن
)٣٣(  

  

 َ َّ ُل اْلغَْيَث َويَْعلَُم َما فِي إِنَّ   ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّاَعِة َويُنَِزّ
اْألَْرَحاِم ۖ َوَما تَْدِري نَْفٌس َماَذا تَْكِسُب َغًدا ۖ َوَما تَْدِري 

َ َعِليٌم َخبِيٌر ﴿ َّ ِّ أَْرٍض تَُموُت ۚ إِنَّ    ﴾٣٤نَْفٌس بِأَي
ً يقي  یو [تنها او] باران را نازل م فقط نزد اوست، امتيخداست که دانش ق نا

 یکس نم چيداند؛ و ه یکند، و [اوضاع و احوال] آنچه را در رحم هاست م
داند در  یکس نم چيآورد، و ه یو شر] به دست م ري[از خ یزيداند فردا چه چ

  )٣۴خدا دانا و آگاه است. ( ديترد یب رد؛يم یم ینيچه سرزم

  

  صدق هللا و العلی العظيم
 راست گفت خدای بلند رتبه و عظيم(بزرگ)


