
  متن کامل سوره حجرات با ترجمه

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  به نام خدای مهربان و بخشنده

  

ِ َوَرُسوِلِه ۖ َواتَّقُوا  َّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َال تُقَِدُّموا بَْيَن يََديِ 
َ َسِميٌع َعِليٌم ﴿ َّ َ ۚ إِنَّ  َّ١﴾  

و آخرت]  ايو دن نياز امور د یامر چي[در ه امبرشي! بر خدا و پمانياهل ا یا
  )١که خدا شنوا و داناست. ( ديو از خدا پروا کن ديريمگ یشيپ

  

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َال تَْرفَعُوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوِت النَّبِيِّ 
َوَال تَْجَهُروا لَهُ بِاْلقَْوِل َكَجْهِر بَْعِضُكْم ِلبَْعٍض أَْن تَْحبََط 

  ﴾٢أَْعَمالُُكْم َوأَْنتُْم َال تَْشعُُروَن ﴿
 گريکديو آن گونه که با  د،ينکن امبريپ یندتر از صدارا بل تانيمؤمنان! صدا یا

اثر  یمبادا آنکه اعمالتان تباه و ب د،ييبا او بلند سخن نگو دييگو یبلند سخن م
  )٢. (ديآن را درک نکن یشود و شما تباه

  

ئَِك الَِّذيَن  ِ أُولَٰ َّ إِنَّ الَِّذيَن يَغُضُّوَن أَْصَواتَُهْم ِعْنَد َرُسوِل 
ُ قُلُوبَُهْم ِللتَّْقَوٰى ۚ لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم ﴿ َّ   ﴾٣اْمتََحَن 

آورند، همانان هستند  یم نييرا نزد رسول خدا پا شانيکه صدا یکسان ديترد یب
امتحان کرده، آنان را آمرزش و  یزکاريپره یرا برا شانيکه خدا دل ها

  )٣بزرگ است. ( یپاداش

  



إِنَّ الَِّذيَن يُنَاُدونََك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت أَْكثَُرهُْم َال يَْعِقلُوَن 
﴿٤﴾  
ً يقي معرفت و  شترشانيکنند، ب یصدا م که تو را از پشت اطاق ها یکسان نا

  )۴[به حرمت و عظمت تو] ندارند. ( یآگاه

  

 ُ َّ َولَْو أَنَُّهْم َصبَُروا َحتَّٰى تَْخُرَج إِلَْيِهْم لََكاَن َخْيًرا لَُهْم ۚ َو
  ﴾٥َغفُوٌر َرِحيٌم ﴿
ً يقي ،يیآ رونيب شانيکردند تا به سو یو اگر آنان صبر م آنان بهتر بود،  یبرا نا

  )۵آمرزنده و مهربان است. ( اريو خدا بس

  

ِذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَْن يَا أَيَُّها الَّ 
  ﴾٦تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَٰى َما فَعَْلتُْم نَاِدِميَن ﴿

 ديکن قيو تحق یآورد، خبرش را بررس تانيبرا یخبر ی! اگر فاسقمانياهل ا یا
و بر کرده خود  ديو گزند رسان بيرا آس یگروه ،یناآگاه یتا مبادا از رو

  )۶. (ديشو مانيپش

  

ِ ۚ لَْو يُِطيعُُكْم فِي َكثِيٍر ِمَن  َّ َواْعلَُموا أَنَّ فِيُكْم َرُسوَل 
يَماَن َوَزيَّنَهُ فِي اْألَْمِر لَعَنِتُّ  َ َحبََّب إِلَْيُكُم اْإلِ َّ ِكنَّ  ْم َولَٰ

ئَِك ُهُم  هَ إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعْصيَاَن ۚ أُولَٰ قُلُوبُِكْم َوَكرَّ
اِشُدوَن ﴿   ﴾٧الرَّ

شماست [و بر شما واجب است در همه امور از  انيخدا در م امبريکه پ ديو بدان
کند، قطعاً دچار  یروياز کارها از شما پ یاري]، اگر او در بسديکن یروياو پ

را محبوب شما قرار داد و آن را  مانيخدا ا یول د،يشو یو زحمت م یگرفتار



شما ساخت،  نديرا ناخوشا یو نافرمان یو کفر و بدکار اراست،يب تانيدر دل ها
  )٧اند. ( افتهي تيها هستند] هدا یژگيو نيا ی[که دارا نانيا

  

ُ َعِليٌم َحِكيٌم ﴿ َّ ِ َونِْعَمةً ۚ َو َّ   ﴾٨فَْضًال ِمَن 
 یاز سو یو نعمت هينسبت به حق و باطل] عط ینديمحبت و ناخوشا ني[ا

  )٨است. ( ميخداست؛ و خدا دانا و حک

  

ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما ۖ فَإِْن  َوإِْن َطائِفَتَانِ 
بَغَْت إِْحَداُهَما َعلَى اْألُْخَرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّٰى تَِفيَء 
ِ ۚ فَإِْن فَاَءْت فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما بِاْلعَْدِل َوأَْقِسُطوا ۖ  َّ إِلَٰى أَْمِر 

َ يُ  َّ   ﴾٩ِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن ﴿إِنَّ 
برقرار  یآنها صلح و آشت انيبجنگند م گريکديو اگر دو گروه از مؤمنان با 

که  یتجاوز کند، با آن گروه یگرياز آن دو گروه بر د یکيو اگر  د،يکن
به  انشانيتا به حکم خدا باز گردد. پس اگر بازگشت، م ديکند، بجنگ یتجاوز م

 ديساز شهيرا پ یگرو همواره داد د؛يبرقرار کن یعدالت و انصاف، صلح و آشت
  )٩که خدا دادگران را دوست دارد. (

  

 َ َّ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم ۚ َواتَّقُوا 
  ﴾١٠تُْرَحُموَن ﴿ لَعَلَُّكمْ 

[در همه نزاع ها و  نيکه همه مؤمنان با هم برادرند؛ بنابرا ستين نيجز ا
که  دييو از خدا پروا نما د،يبرقرار کن یبرادرانتان صلح و آشت انياختالفات] م

  )١٠. (ديريمورد رحمت قرار گ

  



يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َال يَْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْوٍم َعَسٰى أَْن يَُكونُوا 
 ۖ َخْيًرا ِمْنُهْم َوَال نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسٰى أَْن يَُكنَّ َخْيًرا ِمْنُهنَّ 

َوَال تَْلِمُزوا أَْنفَُسُكْم َوَال تَنَابَُزوا بِاْألَْلقَاِب ۖ بِئَْس اِالْسُم 
ئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن  يَماِن ۚ َوَمْن لَْم يَتُْب فَأُولَٰ اْلفُُسوُق بَْعَد اْإلِ

﴿١١﴾  
مسخره شده ها  ديرا مسخره کنند، شا گريگروه د یگروه دي! نبامانياهل ا یا

 ديرا [مسخره کنند] شا گريزنان د یزنان دياز مسخره کنندگان بهتر باشند، ونبا
 دينکن يیجو بيع گريکديمسخره شده ها از مسخره کنندگان بهتر باشند، و از 

است  یبد نشانه و عالمت د؛يرا صدا نزن گريکديزشت و ناپسند  یو با لقب ها
کنند. و  یآوردنش به لقب زشت عالمت گذار مانيرا پس از ا یانسان نکهيا

  )١١د ستمکارند. (امور ناهنجار و زشت] توبه نکنند، خو نيکه [از ا یکسان

  

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكِثيًرا ِمَن الظَِّنّ إِنَّ بَْعَض 
الظَِّنّ إِثٌْم ۖ َوَال تََجسَُّسوا َوَال يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا ۚ أَيُِحبُّ 
َ ۚ إِنَّ  َّ أََحُدُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فََكِرْهتُُموهُ ۚ َواتَّقُوا 

 َ اٌب َرِحيٌم ﴿َّ   ﴾١٢ تَوَّ
از  یبرخ رايز د؛يزياز گمان ها [در حّق مردم] بپره یاري! از بسمانياهل ا یا

که مردم پنهان ماندنش را خواهانند] تفحص  یگمان ها گناه است، و [در امور
از شما دوست دارد که  یکي ايآ د،ييننما بتيغ گريکديو از  د،ينکن يیجو یو پ

و از  د،ين کار] نفرت داري[از ا ديترد یگوشت برادر مرده اش را بخورد؟ ب
  )١٢و مهربان است. ( ريتوبه پذ اريکه خدا بس ديخدا پروا کن

  



 َوأُْنثَٰى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا يَا أَيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكرٍ 
َ َعِليٌم  َّ ِ أَتْقَاُكْم ۚ إِنَّ  َّ َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد 

  ﴾١٣َخبِيٌر ﴿
 ميها قرار داد لهيو ملت ها و قب ميديمرد و زن آفر کيمردم! ما شما را از  یا

 نيزکارتريشما نزد خدا پره نيتر یگرام ديترد ی. بديرا بشناس گريکديتا 
ً يقيشماست.    )١٣خدا دانا و آگاه است. ( نا

  

ِكْن قُولُوا أَْسلَْمنَا  قَالَِت اْألَْعَراُب آَمنَّا ۖ قُْل لَْم تُْؤِمنُوا َولَٰ
يَماُن فِي قُلُو ا يَْدُخِل اْإلِ َ َوَرُسوَلهُ َولَمَّ َّ بُِكْم ۖ َوإِْن تُِطيعُوا 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم ﴿ َّ   ﴾١٤َال يَِلتُْكْم ِمْن أَْعَماِلُكْم َشْيئًا ۚ إِنَّ 
 د،يا اوردهين ماني. بگو: اميآورد مانيگفتند: ما [از عمق قلب] ا نانينش هيباد

وارد نشده است.  نتايدر دل ها مانيهنوز ا رايز م؛ي: اسالم آورده ادييبلکه بگو
 رايکاهد؛ ز یاز اعمالتان را نم یزيچ د،يرا اطاعت کن امبرشيو اگر خدا و پ

  )١۴آمرزنده و مهربان است. ( اريخدا بس

  

 ِ َّ  َوَرُسوِلِه ثُمَّ لَْم يَْرتَابُوا إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا بِا
ئَِك ُهُم  ِ ۚ أُولَٰ َّ َوَجاَهُدوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم فِي َسبِيِل 

اِدقُوَن ﴿   ﴾١٥الصَّ
آورده اند، آن گاه [در  مانيا امبرشياند که به خدا و پ یمؤمنان فقط کسان

در  شانيآورده اند] شک ننموده و با اموال و جان ها مانيآنچه به آن ا تيّ حقّان
اند.  ی[در گفتار و کردار] اهل صدق و راست نانيکرده اند؛ ا راه خدا جهاد

)١۵(  

  



ُ يَْعلَُم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي  َّ َ بِِدينُِكْم َو َّ قُْل أَتُعَِلُّموَن 
ُ بِ  َّ   ﴾١٦ُكِلّ َشْيٍء َعِليٌم ﴿اْألَْرِض ۚ َو

[که از  ديده ی] خبر مستيآگاه ن نکهيا اليخود [به خ نيخدا را از د ايبگو: آ
که خدا آنچه را در آسمان ها و آنچه را  ی!] در حالد؟يآورده ا مانيعمق قلب ا

  )١۶داناست. ( زيداند، و خدا به همه چ یاست م نيدر زم

  

يَُمنُّوَن َعلَْيَك أَْن أَْسلَُموا ۖ قُْل َال تَُمنُّوا َعلَيَّ إِْسَالَمُكْم ۖ بَِل 
يَماِن إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن ﴿ ُ يَُمنُّ َعلَْيُكْم أَْن َهَداُكْم ِلْإلِ َّ١٧﴾  

مؤمن  یگذارند؛ بگو: اگر [در ادعا یاسالم آورده اند بر تو منت م نکهياز ا
بلکه خداست که  د،يسالم آوردن خود منت نگذاربر من از ا د،ييبودن] راستگو

  )١٧بر شما منت دارد. ( مانيشما به ا تيبا هدا

  

ُ بَِصيٌر بَِما  َّ َ يَْعلَُم َغْيَب السََّماَواِت َواْألَْرِض ۚ َو َّ إِنَّ 
  ﴾١٨تَْعَملُوَن ﴿

ً يقي  د،يده یداند و خدا به آنچه انجام م یرا م نيخدا نهان آسمان ها و زم نا
  )١٨. (ناستيب

  

  صدق هللا العلی العظيم
 راست گفت خدای عظيم و بلندرتبه


