
  متن کامل سوره محمد با ترجمه

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  به نام خداوند رحمتگر مهربان

  

ِ أََضلَّ أَْعَمالَُهْم﴿ َّ   ﴾١الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيِل 
كسانى كه كفر ورزيدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند [خدا] اعمال آنان را 

  )١د (تباه خواهد كر

  

َل َعلَٰى  اِلَحاِت َوآَمنُوا بَِما نُِزّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
ٍد َوُهَو اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم ۙ َكفََّر َعْنُهْم َسيِّئَاتِِهْم َوأَْصلََح  ُمَحمَّ

  ﴾٢بَالَُهْم ﴿
انجام داده اند و به آنچه بر محّمد  ستهيشا یآورده و کارها مانيکه ا یو کسان

خدا گناهانشان را از  دند،يپروردگارشان حق است گرو ینازل شده که از سو
  )٢آنان محو کرد و حالشان را اصالح نمود. (

  

ِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا اتَّبَعُوا اْلبَاِطَل َوأَنَّ الَِّذيَن آَمنُوا  ذَٰ
ُ ِللنَّاِس أَْمثَالَُهْم اتَّبَعُوا اْلَحقَّ ِمْن َربِّ  َّ ِلَك يَْضِرُب  ِهْم ۚ َكذَٰ

﴿٣﴾  
کردند، و مؤمنان از حق که از  یروياطل پبه سبب آن است که کافران از ب نيا

مردم اوصافشان  یگونه خدا برا نينمودند. ا یرويپروردگار آنان است، پ یسو
  )٣کند. ( یم انيرا ب

  



قَاِب َحتَّٰى إِذَا  فَإِذَا لَِقيتُُم الَِّذيَن َكفَُروا فََضْرَب الِرّ
ا فَِداًء َحتَّ  ا َمنا بَْعُد َوإِمَّ ٰى أَثَْخْنتُُموُهْم فَُشدُّوا اْلَوثَاَق فَإِمَّ

ُ َالْنتََصَر ِمْنُهْم  َّ ِلَك َولَْو يََشاُء  تََضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرَها ۚ َذٰ
ِ فَلَْن  َّ ِكْن ِليَْبلَُو بَْعَضُكْم بِبَْعٍض ۗ َوالَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل  َولَٰ

  ﴾٤يُِضلَّ أَْعَمالَُهْم ﴿
را به  شانيدن هاگر د،يجنگ] با کافران روبرو شد دانيکه [در م یپس هنگام
 د،يدرآور یو غلظت از پا یاز آنان را با سخت یاريتا آن گاه که بس ديشدت بزن

 ري[پس از اس د،يو] آنان را محکم ببند ديريبگ ريهنگام [از دشمن اس نيدر ا
ا از آنان [در برابر آزاد ي]، دي[و آزادشان کن ديبر آنان منت نه ايگرفتن] 

 نيرا بر زم نشيسنگ یتا آنجا که جنگ بارها ديريو عوض بگ هيکردنشان] فد
خواست [خود بدون فرمان جنگ]  یاست [فرمان خدا]؛ و اگر خدا م نينهد. ا

 لهياز شما را به وس یبه جنگ فرمان داد] تا برخ یگرفت [ول یاز آنان انتقام م
اند، خدا هرگز  دهيکه در راه خدا به شهادت رس ینو کسا د،يازمايب گريد یبرخ

  )۴کند. ( یاعمالشان را باطل و تباه نم

  

  ﴾٥َسيَْهِديِهْم َويُْصِلـُح بَالَُهْم ﴿
کند و  یم تيو کرامت] هدا ی[به سرمنزل خوشبخت ی[خدا] آنان را به زود
  )۵( د؛ينما یحالشان را اصالح م

  

فََها لَُهْم ﴿   ﴾٦َويُْدِخلُُهُم اْلَجنَّةَ َعرَّ
  )۶آورد. ( یبه آنان شناسانده در م ايدنکه در  یو آنان را در بهشت

  

َ يَْنُصْرُكْم َويُثَبِّْت  َّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَْنُصُروا 
  ﴾٧أَْقَداَمُكْم ﴿



 تانيکند و گام ها یم یاريخدا هم شما را  د،يکن یاريمؤمنان! اگر خدا را  یا
  )٧سازد؛ ( یرا محکم و استوار م

  

  ﴾٨َوالَِّذيَن َكفَُروا فَتَْعًسا لَُهْم َوأََضلَّ أَْعَمالَُهْم ﴿
  )٨باد و [خدا] اعمالشان را باطل و تباه ساخت. ( یو بر کافران هالکت و نابود

  

ِلَك بِأَنَُّهْم َكِرُهوا َما أَْنَزلَ  ُ فَأَْحبََط أَْعَمالَُهْم ﴿ َذٰ َّ٩﴾  
آن است که آنان آنچه را خدا نازل کرده است خوش نداشتند، پس خدا  یبرا نيا

  )٩اثر کرد. ( یهم اعمالشان را تباه و ب

  

أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اْألَْرِض فَيَْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن 
 ُ َّ َر    ﴾١٠َعلَْيِهْم ۖ َوِلْلَكافِِريَن أَْمثَالَُها ﴿ ِمْن قَْبِلِهْم ۚ َدمَّ

از  شيکه پ یگردش نکردند تا با تأمل بنگرند که سرانجام کسان نيدر زم ايآ
 نيا یبرا زيو نابود کرد و ن ديآنان بودند، چگونه بود؟ خدا آنان را درهم کوب

  )١٠و ثابت] است. ( یقطع یکافران همانند آنان [عذاب

  

َ َمْولَى الَِّذيَن آَمنُوا َوأَنَّ اْلَكافِِريَن َال َمْولَٰى لَُهْم  َّ ِلَك بِأَنَّ  ذَٰ
﴿١١﴾  
است که خدا سرپرست و  نيکافران] به سبب ا یمؤمنان و نابود یروزي[پ نيا
. ستين یاريآورده اند، و کافران را سرپرست و  مانياست که ا یکسان اوري
)١١(  

  



اِلَحاِت َجنَّاٍت تَْجِري  َ يُْدِخُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َّ إِنَّ 
ِمْن تَْحتَِها اْألَْنَهاُر ۖ َوالَِّذيَن َكفَُروا يَتََمتَّعُوَن َويَأُْكلُوَن َكَما 

  ﴾١٢نَّاُر َمثًْوى لَُهْم ﴿تَأُْكُل اْألَْنعَاُم َوال
انجام داده اند، در  ستهيشا یآورده و کارها مانيرا که ا یخدا کسان ديترد یب

آورد، و در  یاست در م ی[درختاِن] آن نهرها جار رِ يکهاز ز يیبهشت ها
زودگذر]  یاز [کاال و لذت ها یريکه کافران همواره سرگرم بهره گ یحال
آتش  گاهشانيجاخورند و  یم انيه که چهارپاخورند، همان گون یو م نديايدن

  )١٢است. (

  

ةً ِمْن قَْريَتَِك الَّتِي أَْخَرَجتَْك  َوَكأَيِّْن ِمْن قَْريٍَة ِهَي أََشدُّ قُوَّ
  ﴾١٣أَْهلَْكنَاهُْم فََال نَاِصَر لَُهْم ﴿

کرده اند  رونيتو که تو را ب یکه [اهلش] از [اهل] آباد يیها یآباد اريچه بس
آنان  ی[در برابر عذاب] برا یاوريو  ميبودند، ما آنان را هالک کرد رومندترين

  )١٣نبود. (

  

نٍَة ِمْن َربِِّه َكَمْن ُزيَِّن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه أَفََمْن َكاَن َعلَٰى بَيِّ 
  ﴾١٤َواتَّبَعُوا أَْهَواَءُهْم ﴿

هستند که  یاند، مانند کسان شياز پروردگار خو یروشن ليکه بر دل یکسان ايآ
کرده  یرويخود پ ینفسان یآنان آراسته شده و از هواها یعمل زشتشان برا

  )١۴اند؟ (

  

ِعَد اْلُمتَّقُوَن ۖ فِيَها أَْنَهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتِي وُ 
آِسٍن َوأَْنَهاٌر ِمْن لَبٍَن لَْم يَتَغَيَّْر َطْعُمهُ َوأَْنَهاٌر ِمْن َخْمٍر لَذَّةٍ 



ِللشَّاِربِيَن َوأَْنَهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفى ۖ َولَُهْم فِيَها ِمْن ُكِلّ 
ِهْم ۖ َكَمْن ُهَو َخاِلٌد فِي النَّاِر الثََّمَراِت َوَمْغِفَرةٌ ِمْن َربِّ 

  ﴾١٥َوُسقُوا َماًء َحِميًما فَقَطََّع أَْمعَاَءُهْم ﴿
 يیاست:] در آن نهرها نيوعده داده شده [چن زکارانيکه به پره یصفت بهشت
که طعمش دگرگون  رياز ش يیکه مزه و رنگش برنگشته و نهرها یاست از آب

از  يیلذت است و نهرها هينوشندگان ما یاز شراب که برا يینشده و نهرها
 زيو ن ست،آنان فراهم ا یبرا یا وهيعسل خالص است، و در آن از هر گونه م

هستند  ی] مانند کساننانيا ايآنان است. آ ژهيپروردگارشان [و یاز سو یآمرزش
نوشانند که  یجوشان به آنان م یو جاودانه اند، واز آب یشگيکه در آتش هم

  )١۵کند؟! ( یم یرا متالش شانيروده ها

  

َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدَك قَالُوا  َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيَك َحتَّٰى إِذَا
ُ َعلَٰى  َّ ئَِك الَِّذيَن َطبََع  ِللَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َماذَا قَاَل آنِفًا ۚ أُولَٰ

  ﴾١٦قُلُوبِِهْم َواتَّبَعُوا أَْهَواَءُهْم ﴿
 یدهند، ول یاز آنان [که منافق اند در ظاهر به گفتارت] گوش م یگروه
و معرفت به آنان داده  یکه آگاه یروند به کسان رونيکه از نزد تو ب یهنگام

: هم اکنون چه گفت؟ [ما که گفته او را نديگو یمسخره] م یشده [از رو
نهاده واز  ]یبخت رهيمهر [ت شانيهستند که خدا بر دل ها ی.] آنان کسانميدينفهم

  )١۶کرده اند، ( یرويخود پ ینفسان یهواها

  

  ﴾١٧َوالَِّذيَن اْهتََدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآتَاُهْم تَْقَواُهْم ﴿
 شانيو تقوا یزکاريافزوده و پره تشانياند خدا بر هدا افتهي تيکه هدا یو کسان

  )١٧را به آنان عطا کرده است؛ (

  



فََهْل يَْنُظُروَن إِالَّ السَّاَعةَ أَْن تَأْتِيَُهْم بَْغتَةً ۖ فَقَْد َجاَء 
  ﴾١٨أَْشَراُطَها ۚ فَأَنَّٰى لَُهْم إِذَا َجاَءتُْهْم ِذْكَراُهْم ﴿

بر آنان  امتيبرند که ناگاه ق یرا انتظار م ني[منافقان و منکران] جز ا ايپس آ
 که یآمده است]، پس هنگام شيکه هم اکنون نشانه ها یفرا رسد؟ [در حال

شان از کجا و چگونه به آنان  یاريبر آنان فرا رسد، متذّکر شدن و هوش امتيق
  )١٨سود بخشد؟ (

  

ُ َواْستَْغِفْر ِلَذْنبَِك َوِلْلُمْؤِمنِيَن  َّ هَ إِالَّ  فَاْعلَْم أَنَّهُ َال إِلَٰ
ُ يَْعلَُم ُمتَقَلَّبَُكْم َوَمثَْواُكْم ﴿ َّ   ﴾١٩َواْلُمْؤِمنَاِت ۗ َو

نسبِت  تيبر معرفت و آگاه ني[بنابرا ستيجز خدا ن یمعبود چيپس بدان که ه
دشمنان  لهيکه به وس یرفتن [توطئه ها و موانع انيبه حق استوار باش]؛ و از م

شده  جاديا مانيتو و مردان و زنان با ا یدعوتت به اسالم] برا شرفتيدر راه پ
کن و خدا محل رفت  مرزشزنان و مردان مؤمن طلب آ یاز خدا بخواه، و برا

  )١٩داند. ( یو بازگشت شماو قرارگاهتان را م

  

لَْت ُسوَرةٌ ۖ فَإِذَا أُْنِزلَْت ُسوَرةٌ  َويَقُوُل الَِّذيَن آَمنُوا لَْوَال نُِزّ
ِذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض ُمْحَكَمةٌ َوذُِكَر فِيَها اْلِقتَاُل ۙ َرأَْيَت الَّ 

يَْنُظُروَن إِلَْيَك نََظَر اْلَمْغِشيِّ َعلَْيِه ِمَن اْلَمْوِت ۖ فَأَْولَٰى لَُهْم 
﴿٢٠﴾  

شود؟  ی[در رابطه با فرمان جهاد] نازل نم ی: چرا سوره انديگو یمؤمنان م
شود و در آن از جهاد  یشبهه نازل م یمحکم و ب یکه سوره ا یهنگام یول

مانند  ینيب یاست، م یماريب شانيآمده است، آنان را که در دل ها انيبه م سخن
هم [به سبب  رشاننگرند و سزاوا یمرگ افتاده، به تو م یهوشيکه در ب یکس

  )٢٠حالت است. ( ني] همیماردليب



  

 َ َّ َطاَعةٌ َوقَْوٌل َمْعُروٌف ۚ فَإِذَا َعَزَم اْألَْمُر فَلَْو َصَدقُوا 
  ﴾٢١لََكاَن َخْيًرا لَُهْم ﴿

[نه اظهار  کيو ن دهي] و سخن پسندامبري[از خدا و پ ی] فرمانبرداری[ول
که  یتر است. پس اگر هنگام ستهيآنان شا یاز جهاد] برا یکراهت و ناخشنود

 ديترد یب ند،يدرآ یمسلم شود با خدا از سر صدق و راست و یفرمان جهاد قطع
  )٢١آنان بهتر است. ( یبرا

  

فََهْل َعَسْيتُْم إِْن تََولَّْيتُْم أَْن تُْفِسُدوا فِي اْألَْرِض َوتُقَِطّعُوا 
  ﴾٢٢أَْرَحاَمُكْم ﴿

رود  یانتظار م نياز شما جز ا ايآ ديگردان شو ی] روامبريپس اگر [از خدا و پ
  )٢٢( د؟يي] قطع رحم نماايو [بر سر مال و منال دن ديفساد کن نيکه در زم

  

ُهْم َوأَْعَمٰى أَْبَصاَرُهْم ﴿ ُ فَأََصمَّ َّ ئَِك الَِّذيَن لَعَنَُهُم    ﴾٢٣أُولَٰ
هستند که خدا لعنتشان کرده و گوش [دل] شان  یگردانند] کسان یآنان [که رو

  )٢٣] شان را کور کرده است. (رتيرا کر و چشم [بص

  

  ﴾٢٤أَفََال يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَٰى قُلُوٍب أَْقفَالَُها ﴿
قرار  يیقفل ها شانيبر دل ها ايرا بفهمند]  قي[تاحقا شندياند یدر قرآن نم ايآ

  )٢۴دارد؟ (

  

َدى ۙ إِنَّ الَِّذيَن اْرتَدُّوا َعلَٰى أَْدبَاِرِهْم ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَُهُم اْلهُ 
َل لَُهْم َوأَْملَٰى لَُهْم ﴿   ﴾٢٥الشَّْيَطاُن َسوَّ



باطل  ديآنان [به همان عقا یبرا تيکه پس از روشن شدن هدا یکسان ديترد یب
 طانيبرداشتند] ش امبريو کردار ناپسندشان] برگشتند [و دست از قرآن و پ

دور و دراز  یرا در نظرشان آراست و آنان را در آرزوها شانيها یزشت
  )٢۵انداخت. (

  

ُ َسنُِطيعُُكْم فِي  َّ َل  ِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا ِللَِّذيَن َكِرُهوا َما نَزَّ ذَٰ
ُ يَْعلَُم إِْسَراَرُهْم ﴿ َّ   ﴾٢٦بَْعِض اْألَْمِر ۖ َو

[چون مشرکان و کافران] که نازل شدن  یبه سبب آن است که آنان به کسان نيا
از امور [که بر ضد مؤمنان  یفتند: [ما] در بعضرا خوش نداشتند، گ یوح

داند.  یکه خدا اسرارشان را م یکرد. در حال مياست] از شما اطاعت خواه
)٢۶(  

  

فََكْيَف إِذَا تََوفَّتُْهُم اْلَمَالئَِكةُ يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم 
﴿٢٧﴾  

که بر  یحال در رنديگ یکه فرشتگان جانشان را م یپس حال و وضعشان زمان
  )٢٧زنند، چگونه خواهد بود؟! ( یعذاب] م انهيصورت و پشتشان [تاز

  

َ َوَكِرهُوا ِرْضَوانَهُ فَأَحْ  َّ ِلَك بِأَنَُّهُم اتَّبَعُوا َما أَْسَخَط  بََط ذَٰ
  ﴾٢٨أَْعَمالَُهْم ﴿

کردند،  یروياست که آنان از آنچه خدا را به خشم آورده پ نيا یعذاب برا نيا
  )٢٨اثر کرد. ( یاعمالشان را تباه و ب جهياو را خوش نداشتند در نت یو خشنود

  



 ُ َّ أَْم َحِسَب الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض أَْن لَْن يُْخِرَج 
  ﴾٢٩أَْضغَانَُهْم ﴿

 شانيها نهياست، گمان کردند که خدا ک یماريب شانيکه در دل ها یبلکه کسان
  )٢٩را آشکار نخواهد کرد. (

  

َولَْو نََشاُء َألََرْينَاَكُهْم فَلَعََرْفتَُهْم بِِسيَماُهْم ۚ َولَتَْعِرفَنَُّهْم فِي 
ُ يَْعلَُم أَْعَمالَُكْم ﴿ َّ   ﴾٣٠لَْحِن اْلقَْوِل ۚ َو

ً يقي ميو اگر بخواه نشانه  یتا آنان را از رو ميده یآنان را به تو نشان م نا
شناخت؛ و  یسخن گفتن خواه وهيآنان را از ش ديترد یو ب ،یبشناس شانيها

  )٣٠داند. ( یشما را م یخدا کارها

  

ابِِريَن َونَْبلَُو  َولَنَْبلَُونَُّكْم َحتَّٰى نَْعلََم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّ
  ﴾٣١أَْخبَاَرُكْم ﴿

تا مجاهدان از شما و صابران را مشخص  ميکن یما شما را امتحان م نيقيبه 
[تا صدق  مييآزما ی[که اعمال و اسرار شماست] م زيو اخبار شما را ن م،يينما

  )٣١.] (ميو کذب شما را در همه امور معلوم بدار

  

ُسوَل  ِ َوَشاقُّوا الرَّ َّ إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيِل 
َ َشْيئًا َوَسيُْحبُِط  َّ وا  ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَُهُم اْلُهَدٰى لَْن يَُضرُّ

  ﴾٣٢ْعَمالَُهْم ﴿أَ 
و [مردم را] از راه خدا باز داشتند و پس از آنکه  دنديمسلماً آنان که کفر ورز

 یانيز چينمودند، هرگز ه یبه شدت دشمن امبريآنان روشن شد با پ یبرا تيهدا
  )٣٢کند. ( یاثر م یاعمالشان را تباه و ب یرسانند و خدا به زود یبه خدا نم



  

ُسوَل َوَال يَا أَيَُّها الَِّذيَن آمَ  َ َوأَِطيعُوا الرَّ َّ نُوا أَِطيعُوا 
  ﴾٣٣تُْبِطلُوا أَْعَمالَُكْم ﴿

و اعمالتان را [با  ديرا اطاعت کن امبريو پ دي! خدا را اطاعت کنمانياهل ا یا
. دي] باطل مکنايو ر یشرک، نفاق، منت گذار امبر،يتخلف از دستورها خدا و پ

)٣٣(  

  

ِ ثُمَّ َماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر  َّ إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيِل 
ُ لَُهْم ﴿ َّ   ﴾٣٤فَلَْن يَْغِفَر 

که کافر شدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند، سپس در حال  یمسلماً کسان
  )٣۴آمرزد. ( یرفتند، هرگز خدا آنان را نم ايکفر از دن

  

ُ َمعَُكْم  َّ فََال تَِهنُوا َوتَْدعُوا إِلَى السَّْلِم َوأَْنتُُم اْألَْعلَْوَن َو
  ﴾٣٥َولَْن يَتَِرُكْم أَْعَمالَُكْم ﴿

و [کافران و مشرکان را]  ديخدا] سست نشو یکارسازو  یاريپس [با توجه به 
که  یدر حال د،يشما خفّت بار است] دعوت نکن ی[که برا یو صلح یبه آشت

 یو خدا با شماست و هرگز از [ثواب و پاداش] اعمالتان نم ديشما برتر هست
  )٣۵کاهد. (

  

ْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو ۚ َوإِْن تُْؤِمنُوا  َوتَتَّقُوا يُْؤتُِكْم إِنََّما اْلَحيَاةُ الدُّ
  ﴾٣٦أُُجوَرُكْم َوَال يَْسأَْلُكْم أَْمَوالَُكْم ﴿



 د،يکن یزکاريو پره دياوريب مانياست، اگر ا یو سرگرم یفقط باز ايدن یزندگ
خواهد [که] اموالتان را [در راه  یدهد و از شما نم یرا م تانيخدا پاداش ها
  )٣۶] (د؛يخدا انفاق کن

  

  ﴾٣٧إِْن يَْسأَْلُكُموَها فَيُْحِفُكْم تَْبَخلُوا َويُْخِرْج أَْضغَانَُكْم ﴿
و [سبب  ديکن یاگر همه اموال شما را بخواهد و بر شما اصرار ورزد، بخل م

[و آن زمان است که گمراه  زديبر رونيشما را ب یدرون یها نهيشود که] ک یم
  )٣٧.] (ديشو یم

  

ُؤَالِء تُْدعَ  ِ فَِمْنُكْم َمْن َها أَْنتُْم َهٰ َّ ْوَن ِلتُْنِفقُوا فِي َسبِيِل 
ُ اْلغَنِيُّ َوأَْنتُُم  َّ يَْبَخُل ۖ َوَمْن يَْبَخْل فَإِنََّما يَْبَخُل َعْن نَْفِسِه ۚ َو

اْلفُقََراُء ۚ َوإِْن تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل قَْوًما َغْيَرُكْم ثُمَّ َال يَُكونُوا 
  ﴾٣٨أَْمثَالَُكْم ﴿

 یانفاق در راه خدا دعوت م یکه برا ديهست ی! شما همان مردمديآگاه باش
کند، فقط نسبت  شهيورزند، و هر که بخل پ یاز شما بخل م یپس برخ د،يشو

 یاست، و خدا [از انفاق و صدقات شما] ب لي] خود بخیختبه [سعادت و خوشب
 ی] رواو یو اگر [از فرمان ها د؛يهست ازمنديکه ن ديياست، و شما ازين

گردان،  یآورد که مانند شما [رو یرا م یگريشما گروه د یبه جا ديبگردان
  )٣٨] نخواهند بود. (ليو بخ دهيسست عق

  

  صدق هللا العلی العظيم
 راست گفت خدای بزرگ و بلند مرتبه


