
  متن کامل سوره مجادله با ترجمه

  

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  به نام خداوند رحمتگر مهربان

  

 ِ َّ ُ قَْوَل الَّتِي تَُجاِدلَُك فِي َزْوِجَها َوتَْشتَِكي إِلَى  َّ قَْد َسِمَع 
َ َسِميٌع بَِصيٌر﴿ َّ ُ يَْسَمُع تََحاُوَرُكَما ۚ إِنَّ  َّ   ﴾١َو

] را که درباره همسرش با تو گفتگو داشت و به خدا یخدا گفتار [زن یبه راست
خدا شنوا و  رايشنود؛ ز یشما را م یو خدا گفتگو ديکرد، شن یم تيشکا

  )١. (ناستيب

  

َهاتِِهْم ۖ إِْن الَِّذيَن يَُظاِهُروَن ِمْنكُ  ْم ِمْن نَِسائِِهْم َما ُهنَّ أُمَّ
ئِي َولَْدنَُهْم ۚ َوِإنَُّهْم لَيَقُولُوَن ُمْنَكًرا ِمَن  َهاتُُهْم إِالَّ الالَّ أُمَّ

َ لَعَفُوٌّ َغفُوٌر ﴿ َّ   ﴾٢اْلقَْوِل َوُزوًرا ۚ َوإِنَّ 
 یفرهنگ جاهل هيبر پا یعنيکنند [ یم» ظهار«از شما که با زنان خود  یکسان

با تو بر من  زشيپس آم ،ی: تو نسبت به من به منزله مادرم هستنديگو یم
هستند که  یمادرانشان فقط زنان ستند،ياست] زنانشان مادرانشان ن یحرام ابد

و مسلماً خدا  نديگو یم غو درو ناپسند یسخن ديترد یآنان را زاده اند، و آنان ب
  )٢آمرزنده است. ( اريباگذشت و بس اريبس

  



ا قَالُوا َوالَِّذيَن يَُظاِهُروَن ِمْن نَِسائِِهْم ثُمَّ يَعُوُدوَن ِلمَ 
 ُ َّ ِلُكْم تُوَعُظوَن بِِه ۚ َو فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ِمْن قَْبِل أَْن يَتََماسَّا ۚ ذَٰ

  ﴾٣بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر ﴿
گردند،  یکنند، سپس از آنچه گفته اند برم یکه با زنانشان ظهار م یو کسان

] است ی[حکم ني[در راه خدا] آزاد کنند. ا یبا هم برده ا زشياز آم شيپ ديبا
  )٣آگاه است. ( د،يده یو خدا بر آنچه انجام م د،يشو یکه به آن اندرز داده م

  

ِل أَْن يَتََماسَّا ۖ فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْيِن ِمْن قَبْ 
 ِ َّ ِلَك ِلتُْؤِمنُوا بِا فََمْن لَْم يَْستَِطْع فَإِْطعَاُم ِستِّيَن ِمْسِكينًا ۚ ذَٰ

ِ ۗ َوِلْلَكافِِريَن َعذَاٌب أَِليٌم ﴿ َّ   ﴾٤َوَرُسوِلِه ۚ َوتِْلَك ُحُدوُد 
 زشياز آنکه با هم آم شيپ ديندارد، با [آزاد کردن برده را] يیکه توانا یکس

را  نيشصت مسک ديو هر که نتواند با رد،يروزه بگ یدر پ یکنند، دو ماه پ
[و از  ديآور مانيا امبرشياست که به خدا و پ نيا یحکم برا نيطعام دهد؛ ا

 یکافران عذاب یراحدود خداست. و ب نهاي]؛ و ادينيگز یدور یفرهنگ جاهل
  )۴دردناک است. (

  

َ َوَرُسولَهُ ُكبِتُوا َكَما ُكبَِت الَِّذيَن ِمْن  َّ إِنَّ الَِّذيَن يَُحادُّوَن 
قَْبِلِهْم ۚ َوقَْد أَْنَزْلنَا آيَاٍت بَيِّنَاٍت ۚ َوِلْلَكافِِريَن َعذَاٌب ُمِهيٌن 

﴿٥﴾  
ورزند، خوار و  یو مخالفت م یدشمن امبرشيکه با خدا و پ یکسان ديترد یب

از آنان بودند، خوار و سرنگون  شيکه پ یشوند، چنان که کسان یسرنگون م
خوارکننده  یکافران عذاب یو برا م،ينازل کرد یروشن اتيشدند، و همانا ما آ

  )۵است. (

  



ُ َجِميعًا فَيُنَبِّئُُهْم بَِما عَ  َّ ُ يَْوَم يَْبعَثُُهُم  َّ ِملُوا ۚ أَْحَصاهُ 
ُ َعلَٰى ُكِلّ َشْيٍء َشِهيٌد ﴿ َّ   ﴾٦َونَُسوهُ ۚ َو

که انجام داده  یآن گاه به اعمال زد،يانگ یکه خدا همه آنان را برم یدر روز
که خدا حساب همه آنها را برشمرده است در  یکند، اعمال یاند، آگاهشان م

  )۶گواه است. ( زيکه [آنان] آن را فراموش کرده اند، و خدا بر هر چ یحال

  

َ يَْعلَُم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض ۖ َما أَ  َّ لَْم تََر أَنَّ 
يَُكوُن ِمْن نَْجَوٰى ثََالثٍَة إِالَّ ُهَو َرابِعُُهْم َوَال َخْمَسٍة إِالَّ هَُو 
ِلَك َوَال أَْكثََر إِالَّ ُهَو َمعَُهْم أَْيَن َما  َساِدُسُهْم َوَال أَْدنَٰى ِمْن َذٰ

َ ِبُكِلّ َشْيٍء َكانُ  َّ وا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا يَْوَم اْلِقيَاَمِة ۚ إِنَّ 
  ﴾٧َعِليٌم ﴿

داند؟  یاست، م نيکه خدا آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زم یندانسته ا ايآ
آنان است،  یاو چهارم نکهيمگر ا ستيسه نفر ن انيم یمحرمانه ا یگفتگو چيه

 شتريآنان است، و نه کمتر از آن و نه ب یاو ششم نکهيپنج نفر مگر ا انيو نه م
 یآنان را به اعمال امتيروز ق پسهر کجا باشند او با آنان است، س نکهيمگر ا

  )٧داناست. ( زيخدا به همه چ رايکند؛ ز یکه انجام داده اند آگاه م

  

أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن نُُهوا َعِن النَّْجَوٰى ثُمَّ يَعُوُدوَن ِلَما نُُهوا 
ُسوِل َوإِذَا  ثِْم َواْلعُْدَواِن َوَمْعِصيَِت الرَّ َعْنهُ َويَتَنَاَجْوَن بِاْإلِ

ُ َويَقُولُو َّ َن فِي أَْنفُِسِهْم َجاُءوَك َحيَّْوَك بَِما لَْم يَُحيَِّك بِِه 
ُ بَِما نَقُوُل ۚ َحْسبُُهْم َجَهنَُّم يَْصلَْونََها ۖ فَبِئَْس  َّ لَْوَال يُعَِذّبُنَا 

  ﴾٨اْلَمِصيُر ﴿



 یکه باز به کار ؟یديمحرمانه منع شده بودند، ند یرا که از گفتگو یکسان ايآ
و  یگناه و دشمن یاز رو گريکديگردند، و با  یکه از آن منع شده بودند باز م

به  نديکه نزد تو آ یکنند، و هنگام یمحرمانه گفتگو م امبر،ياز پ یچيسرپ
است، و در دل خود  فتهکه خدا به تو درود نگ نديگو یتو را درود م یصورت

 یکند؟! دوزخ برا یعذاب نم مييگو ی: چرا خدا ما را به سبب آنچه منديگو یم
  )٨است. ( یشوند، و بد بازگشت گاه یاست، در آن وارد م یآنان کاف

  

ثِْم َواْلعُْدَواِن  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا تَنَاَجْيتُْم فََال تَتَنَاَجْوا بِاْإلِ
 َ َّ ُسوِل َوتَنَاَجْوا بِاْلبِِرّ َوالتَّْقَوٰى ۖ َواتَّقُوا  َوَمْعِصيَِت الرَّ

  ﴾٩الَِّذي إِلَْيِه تُْحَشُروَن ﴿
گناه و  یاز رو ديکن یگفتگو م گريکديکه محرمانه با  یام! هنگمانياهل ا یا

 قي[تشو هيو بر پا د،يمحرمانه نکن یبا هم گفتگو امبرياز پ یچيو سرپ یدشمن
او  یکه به سو يیو از خدا د،يمحرمانه کن یو تقوا گفتگو یکيبه] ن گريکدي

  )٩. (ديپروا کن د،يشو یمحشور م

  

إِنََّما النَّْجَوٰى ِمَن الشَّْيَطاِن ِليَْحُزَن الَِّذيَن آَمنُوا َولَْيَس 
ِ فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن  َّ ِ ۚ َوَعلَى  َّ ِهْم َشْيئًا إِالَّ بِإِْذِن  بَِضاِرّ

﴿١٠﴾  
] هي] از [ناحليدل یب يیمنطق و رازگو یمحرمانه [ب یه گفتگوک ستين نيجز ا

به آنان  یگزند چيتواند ه ینم یکند، ول نياست تا مؤمنان را اندوهگ طانيش
بر خدا توکل کنند [که توکل کننده  ديبرساند مگر به فرمان خدا. و مؤمنان فقط با

  )١٠مصون است.] ( طانيبه خدا از گزند ش

  



يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحوا فِي اْلَمَجاِلِس 
ُ لَُكْم ۖ َوإِذَا قِيَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يَْرفَعِ فَ  َّ اْفَسُحوا يَْفَسحِ 

ُ بَِما  َّ ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ۚ َو َّ
  ﴾١١تَْعَملُوَن َخبِيٌر ﴿

برادرانتان] جا  گرينشستن د ی: در مجالس [برانديکه گو یؤمنان! هنگامم یا
شما [در بهشت] جا باز کند. و چون  یتا خدا برا د،يپس جا باز کن د،يباز کن

و  یتا خدا مؤمنان از شما را به درجه ا ديزيدرنگ برخ یب د،يزي: برخنديگو
و خدا به آنچه انجام  رداند،و باارزش] بلند گ مي[عظ یدانشمندانتان را به درجات

  )١١آگاه است. ( د،يده یم

  

ُسوَل فَقَِدُّموا بَْيَن يََدْي  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا نَاَجْيتُُم الرَّ
ِلَك َخْيٌر لَُكْم َوأَْطَهُر ۚ فَإِْن لَْم تَِجُدوا فَإِنَّ نَْجَواُكْم َصَدَقةً ۚ  َذٰ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم ﴿ َّ١٢﴾  
از  شيپ د،يمحرمانه کن یگفتگو امبريبا پ ديخواه یکه م یمؤمنان! زمان یا

تر است، و  زهيشما بهتر و پاک یبرا نيا د،يمحرمانه خود صدقه ده یگفتگو
خدا  راي] زديمحرمانه گفتگو کن دي[اجازه دار ديافتيصدقه ن یبرا یزياگر چ

  )١٢آمرزنده و مهربان است. ( اريبس

  

َدقَاٍت ۚ فَإِْذ لَْم تَْفعَلُوا أَأَْشفَْقتُْم أَْن تُقَِدُّموا بَْيَن يََدْي نَْجَواُكْم صَ 
 َ َّ َكاةَ َوأَِطيعُوا  َالةَ َوآتُوا الزَّ ُ َعلَْيُكْم فَأَقِيُموا الصَّ َّ َوتَاَب 

ُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن ﴿ َّ   ﴾١٣َوَرُسولَهُ ۚ َو
پس  د؟يبپرداز یمحرمانه خود صدقات یتگواز گف شيپ نکهياز ا ديديترس ايآ

و زکات  ديپس نماز را برپا دار رفت،يو خدا هم توبه شما را پذ ديچون نپرداخت



 د،يده یکه انجام م یو خدا به اعمال د،ياطاعت کن امبرشيو از خدا و پ ديبده
  )١٣آگاه است. (

  

ُ َعلَْيِهْم َما ُهْم ِمْنُكْم  َّ أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن تََولَّْوا قَْوًما َغِضَب 
  ﴾١٤َوَال ِمْنُهْم َويَْحِلفُوَن َعلَى اْلَكِذِب َوُهْم يَْعلَُموَن ﴿

نه  نانيا ؟یستيگرفتند، ننگر یکه قوم مورد خشم خدا را به دوست یبه کسان ايآ
] و خود نديخورند [که از شما یو نه از آنان، و به دروغ سوگند م ندياز شما

  )١۴.] (نديگو یآگاهند [که دروغ م

  

ُ لَُهْم َعذَابًا َشِديًدا ۖ إِنَُّهْم َساَء َما َكانُوا يَْعَملُوَن  َّ أََعدَّ 
﴿١٥﴾  

آنچه را که همواره انجام  رايآماده کرده است؛ ز یآنان عذاب سخت یخدا برا
  )١۵بد است. ( اريدادند، بس یم

  

ِ فَلَُهْم َعذَاٌب ُمِهيٌن  َّ اتََّخذُوا أَْيَمانَُهْم ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسبِيِل 
﴿١٦﴾  

و مؤمنان] سپر  امبريبه پ انتيتبرئه خود از خ یرا [برا شانيآنان سوگندها
 یآنان عذاب ی[مردم را] از راه خدا بازداشتند پس برا جهيقرار داده اند، در نت

  )١۶(خوارکننده است. 

  

ئَِك  ِ َشْيئًا ۚ أُولَٰ َّ لَْن تُْغنَِي َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َوَال أَْوَالُدُهْم ِمَن 
  ﴾١٧ فِيَها َخاِلُدوَن ﴿أَْصَحاُب النَّاِر ۖ ُهمْ 



کند، آنان اهل  یاز عذاب خدا را از آنان دفع نم یزيهرگز اموال و اوالدشان چ
  )١٧آتش اند و در آن جاودانه اند. (

  

ُ َجِميعًا فَيَْحِلفُوَن لَهُ َكَما يَْحِلفُوَن لَُكْم ۖ  َّ يَْوَم يَْبعَثُُهُم 
  ﴾١٨َويَْحَسبُوَن أَنَُّهْم َعلَٰى َشْيٍء ۚ أََال إِنَُّهْم ُهُم اْلَكاِذبُوَن ﴿

شما سوگند  یهمان گونه که برا پس زد،يانگ یکه خدا همه آنان را برم یروز
کنند که  یخورند، و گمان م یخدا هم سوگند دروغ م یخوردند، برا یدروغ م

خود جلب کنند و  یرا برا یتوانند در عرصه محشر، سود یبا سوگند دروغ م
  )١٨! (اننديبگردانند، آگاه باش که آنان همان دورغگو شيرا از خو یانيز

  

ئَِك ِحْزُب  ِ ۚ أُولَٰ َّ اْستَْحَوذَ َعلَْيِهُم الشَّْيَطاُن فَأَْنَساُهْم ِذْكَر 
  ﴾١٩الشَّْيَطاِن ۚ أََال إِنَّ ِحْزَب الشَّْيَطاِن ُهُم اْلَخاِسُروَن ﴿

خدا را از خاطرشان برده است، آنان  اديو مسلط شده و  رهيبر آنان چ طانيش
ً يقي طانيآگاه باش که حزب ش طانند،يحزب ش   )١٩کارانند! ( انيهمان ز نا

  

ئَِك فِي اْألَذَِلّيَن ﴿إِنَّ الَِّذيَن يَُحادُّ  َ َوَرُسولَهُ أُولَٰ َّ   ﴾٢٠وَن 
کنند، در زمره  یو مخالفت م یدشمن امبرشيکه با خدا و پ یکسان ديترد یب

  )٢٠هستند. ( نانيخوارتر

  

َ قَِويٌّ َعِزيٌز ﴿ َّ ُ َألَْغِلبَنَّ أَنَا َوُرُسِلي ۚ إِنَّ  َّ   ﴾٢١َكتََب 
همانا خدا . ميروزيپ امبرانميمن و پ ديترد یخدا الزم و مقّرر کرده است که ب

  )٢١است. ( ريشکست ناپذ یو توانا رومندين

  



ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ  َّ َال تَِجُد قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِا
َ َورَ  ُسولَهُ َولَْو َكانُوا آبَاَءُهْم أَْو أَْبنَاَءُهْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َّ

يَماَن َوأَيََّدُهْم بُِروحٍ  ئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اْإلِ َعِشيَرتَُهْم ۚ أُولَٰ
ِمْنهُ ۖ َويُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن 

ِ ۚ أََال فِيَها ۚ َرِضيَ  َّ ئَِك ِحْزُب  ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ۚ أُولَٰ َّ  
ِ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ﴿ َّ   ﴾٢٢إِنَّ ِحْزَب 

که با  یکه با کسان یابي یدارند، نم مانيا امتيرا که به خدا و روز ق یگروه
برقرار کنند، گرچه پدرانشان  یو مخالفت دارند، دوست یدشمن امبرشيخدا و پ

را در  مانيکه خدا ا ناننديباشند. ا شانشانيخو ايبرادرانشان  ايفرزاندانشان  اي
ساخته،  رومندشانيجانب خود ن از یکرده، و به روح داريثابت و پا شانيدل ها

 یاست درم ی[درختاِن] آن نهرها جار رِ يکه از ز يیو آنان را به بهشت ها
است و آنان هم از خدا آورد، در آنجا جاودانه اند، خدا از آنان خشنود 

حزب خدا همان  ديترد یحزب خدا هستند، آگاه باش که ب نانيخشنودند. ا
  )٢٢رستگارانند. (
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