
 مینویسمسایت  –متن سوره بینه همراه با ترجمه 

 

 الَرِحیمِ  الَرْحَمنِ  ّللَاِ  بِْسمِ 

 مهربان رحمتگر خداوند نام به

 

َنةُ  َتأْتَِیُهمُ  َحَتى ُمْنَفکِّینَ  َواْلُمْشِرِکینَ  اْلکَِتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َکَفُروا الَِذینَ  َیکُنِ  لَمْ   ﴾۱﴿ اْلَبیِّ

 ما برای روشنی دلیل تا داریمنمی بر خود آئین از دست ما( گفتند می) مشرکان و کتاب اهل از کافران

 (۱! )بیاید

 

 ﴾۲﴿ ُمَطَهَرةً  ُصُحًفا َیْتلُو ّللَاِ  ِمنَ  َرُسول  

 (۲. )بخواند ما بر را پاکی های صحیفه که خدا سوی از پیامبری

 

َمة   ُکُتب   فِیَها  ﴾۳﴿ َقیِّ

 (۳. )باشد ارزش پر و صحیح های نوشته آن در و

 

َنةُ  َجاَءْتُهمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  إَِّل  اْلکَِتابَ  أُوُتوا الَِذینَ  َتَفَرقَ  َوَما  ﴾۴﴿ اْلَبیِّ

 (۴. )آمد آنان برای روشن دلیل آنکه از بعد مگر نکردند اختالف( خدا دین در) کتاب اهل ولی

 

ینَ  لَهُ  ُمْخلِِصینَ  ّللَاَ  لَِیْعُبُدوا إَِّل  أُِمُروا َوَما َمةِ  ِدینُ  َوَذلِکَ الَزَکاةَ  َوُیْؤُتوا الَصََلةَ  َوُیقِیُموا ُحَنَفاءَ  الدِّ  اْلَقیِّ

﴿۵﴾ 

 از و اخالص، کمال با کنند  پرستش را خدا اینکه جز بود نشده داده دستوری آنها به که حالی در

 صحیح و مستقیم آئین است این و کنند، ادا را زکات و دارند، برپا را نماز گردند، باز توحید به شرک

 (۵. )پایدار و

 

 ﴾۶﴿ اْلَبِرَیةِ  َشر   ُهمْ  أُولَئِکَ فِیَها َخالِِدینَ  َجَهَنمَ  َنارِ  فِی َواْلُمْشِرِکینَ  اْلکَِتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َکَفُروا الَِذینَ  إِنَ 

 (۶. )مخلوقاتند بدترین آنها مانند،می آن در جاودانه دوزخند، در مشرکان و کتاب اهل از کافران

 

 ﴾۷﴿ اْلَبِرَیةِ  َخْیرُ  ُهمْ  أُولَئِکَ الَصالَِحاتِ  َوَعِملُوا َمُنواآ الَِذینَ  إِنَ 



 (۷. )هستند( خدا) مخلوقات بهترین دادند انجام صالح اعمال و آوردند ایمان که کسانی( اما)

 

ِهمْ  ِعْندَ  َجَزاُؤُهمْ   َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنُهمْ  ّللَاُ  َرِضیَ  أََبًدا فِیَها َخالِِدینَ  اْْلَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجِری َعْدن   َجَناتُ  َربِّ

 ﴾۸﴿ َرَبهُ  َخِشیَ  لَِمنْ  َذلِکَ

 است، جاری درختانش زیر از نهرها که است جاویدان بهشت باغهای پروردگارشان نزد آنها پاداش

 برای( واال مقام) این و خشنود، خدا از آنها هم و است خشنود آنها از خدا هم مانند،می آن در همیشه

 (۸. )بترسد پروردگارش از که است کسی


