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ِ َورَ  ا نُْؤتَِها ُسوِلِه َوتَْعَمْل َصاِلح  َوَمْن يَْقنُْت ِمْنُكنَّ َلِِلَّ

تَْيِن َوأَْعتَْدنَا لَهَ  اأَْجَرَها َمرَّ ً ا َكِريم  ْْ ﴾٣١﴿ا ِر

ار و هرکس از شما برای خدا و پیامبرش اطاعت خاضعانه کند و ک
ی او شایسته انجام دهد، پاداشش را دو برابر به او می دهیم و برا

(۳۱. )رزقی نیکو و با ارزش آماده کرده ایم
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 َ قَْيتُنَّ فَََل َحٍد ِمَن النَِِّساِء ۚ إِِن اتَّ يَا نَِساَء النَّبِيِِّ لَْستُنَّ َكأ

 َوًُْلَن ًَْوًل  لَِّذي فِي ًَْلبِِه َمَرض  تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَيَْطَمَع ا

﴾٣٢﴿َمْعُروف ا

مانند [ از نظر منزلت و موقعیت]شما اگر پرهیزکاری پیشه کنید ! ای همسران پیامبر
یشتر زنان چنانکه عادت ب]هیچ یک از زنان نیستید، پس در گفتار خود، نرمی و طّنازی 

ه و شایسته نداشته باشید تا کسی که بیمار دل است طمع کند، و سخن پسندید[ است
(۳۲. )گویید
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َج اْلَجاِهِليَّةِ َوًَْرَن فِي بُيُوتُِكنَّ َوًَل تَبَرَّ  اْْلُولَٰى ۖ َوأًَِْمَن ْجَن تَبَرُّ

 َ َكاةَ َوأَِطْعَن َللاَّ َّْ ََلةَ َوآتِيَن ال ُ  َوَرُسولَهُ ۚ إِنََّماالصَّ يُِريُد َللاَّ

ْجَس أَْهَل اْلبَ  َرُكْم تَْطهِ ِليُْذِهَب َعْنُكُم الِرِّ اْيِت َويَُطِهِّ ﴾٣٣﴿ير 

مانند زنان دوران [ در میان نامحرمان و کوچه و بازار]و در خانه هایتان قرار و آرام گیرید، و 
که برای خودنمایی با زینت و آرایش و بدون پوشش در همه جا ظاهر ]جاهلیت پیشین 

نید، ظاهر نشوید، و نماز را برپا دارید و زکات بدهید، و خدا و پیامبرش را اطاعت ک[ می شدند
یعه که به روایت ش]جز این نیست که همواره خدا می خواهد هرگونه پلیدی را از شما اهل بیت 

نان برطرف نماید، و شما را چ[ و سنی محّمد، علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السالم اند
(۳۳. )پاک و پاکیزه گرداند[ از همه گناهان و معاصی]که شایسته است 
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ِ وَ َواْذُكْرَن َما يُتْلَٰى فِي بُيُوتِ  اْلِحْكَمِة ۚ إِنَّ ُكنَّ ِمْن آيَاِت َللاَّ

ا َ َكاَن لَِطيف ا َخبِير  ﴾٣٤﴿َللاَّ

و آنچه را از آیات خدا و حکمت در ![ ای همسران پیامبر]
طیف و خانه های شما می خوانند به یاد داشته باشید؛ یقینًا خدا ل

گاه است (۳۴. )آ
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تِيَن َواْلقَانِتَاِت ِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلقَانِ إِنَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمؤْ 

ابِرِ  اِدًَاِت َوالصَّ اِدًِيَن َوالصَّ ابَِراِت َواْلَخاِشعِ َوالصَّ يَن يَن َوالصَّ

ائِِميَن وَ َواْلَخاِشعَاِت َواْلُمتََصِدًِِّيَن َواْلُمتَ  ائَِماِت َصِدًَِّاِت َوالصَّ الصَّ

ا وَ َواْلَحافِِظيَن فُُروَجُهْم َواْلَحافَِظاِت وَ  َ َكثِير  الذَّاِكَراِت الذَّاِكِريَن َللاَّ

ا َعظِ  ُ لَُهْم َمْغِفَرة  َوأَْجر  اأََعدَّ َللاَّ ﴾٣٥﴿يم 
مسلمًا خدا برای مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان، و مردان و زنان 

روتن، عبادت پیشه، و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شکیبا، و مردان و زنان ف
و مردان و زنان صدقه دهنده، و مردان و زنان روزه دار، و مردان و زنان حفظ کننده 

و خود از پلیدی های جنسی، و مردان و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند، آمرزش
(۳۵. )پاداشی بزرگ آماده کرده است
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ُ َوَرُسوَوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوًَل ُمْؤِمنٍَة إِ  ا ذَا ًََضى َللاَّ لُهُ أَْمر 

َ أَْن يَُكوَن لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَمْ  ِرِهْم ۗ َوَمْن يَْعِص َللاَّ

﴾٣٦﴿بِين اَوَرُسولَهُ فَقَْد َضلَّ َضََلًل  مُ 

و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد هنگامی که خدا و پیامبرش کاری را حکم 
را کنند برای آنان در کار خودشان اختیار باشد؛ و هرکس خدا و پیامبرش

(۳۶. )نافرمانی کند یقینًا به صورتی آشکار گمراه شده است
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ُ َعلَْيِه وَ  َ أَْنعَْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعلَيْ َوإِْذ تَقُوُل ِللَِّذي أَْنعََم َللاَّ ْوَجَك َواتَِّق َللاَّ َْ َك 

ُ ُمْبِديِه َوتَ  ُ أََحقُّ أَ َوتُْخِفي فِي نَْفِسَك َما َللاَّ ا ْخَشى النَّاَس َوَللاَّ ْن تَْخَشاهُ ۖ فَلَمَّ

ْجنَاَكَها ِلكَ  وَّ َْ ا  ْيد  ِمْنَها َوَطر  َْ  َحَرج  فِي ْي ًَل يَُكوَن َعلَى اْلُمْؤِمنِينَ ًََضٰى 

َواجِ أَْدِعيَائِِهْم إَِذا ًََضْوا ِمْنُهنَّ َوطَ  ْْ ِ َمْفعُ أَ ا ۚ َوَكاَن أَْمُر َللاَّ ﴾٣٧﴿وًل  ر 

ش از با آزاد کردن]بخشیده بود، و تو هم [ اسالم]زمانی را که به آن شخص که خدا به او نعمت [ یاد کن]و 
و در و ت. همسرت را برای خود نگه دار و از خدا پروا کن: به او احسان کرده بودی، می گفتی[ طوق بردگی

تا ]ود پنهان می داشتی که خدا آشکار کننده آن ب[ چون فرمان خدا به ازدواج با مطلقه او]باطن خود چیزی را 
دا نسبت برای بیان فرمان خ]و [ برای مردم در ازدواج مطلقه پسر خوانده هایشان ممنوعیت و مشکلی نباشد

و از مردم می ترسیدی و در حالی که خدا سزاوارتر بود که از ا[ به مشروعیت ازدواج مطلقه پسر خوانده
ری تو وی را به همس[ و او را طالق داد]نیاز خود را از همسرش به پایان برد « زید»بترسی، پس هنگامی که 

ان به پایان درآوردیم تا برای مؤمنان نسبت به ازدواج با همسران پسر خوانده هایشان زمانی که نیازشان را از آن
(۳۷. )برده باشند سختی و حرجی نباشد؛ و همواره فرمان خدا شدنی است
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ُ لَ َما َكاَن َعلَى النَّبِيِِّ ِمْن َحَرجٍ  ِ فِيَما فََرَض َللاَّ هُ ۖ ُسنَّةَ َللاَّ

ا فِي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن ًَْبُل ۚ وَ  ِ ًََدر  َكاَن أَْمُر َللاَّ

ا ﴾٣٨﴿َمْقُدور 

خدا این بر پیامبر در آنچه خدا برای او مقّرر و الزم کرده منعی نیست،
د مقّرر که پیش از این گذشته ان[ از پیامبران]روش را درباره کسانی 

(۳۸. )داشته است و همواره فرمان خدا نافذ و اندازه گیری شده است
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ْخَشْوَن أََحد ا  َويَْخَشْونَهُ َوًَل يَ الَِّذيَن يُبَِلِّغُوَن ِرَساًَلِت َللاَِّ 

ِ َحسِ  َ ۗ َوَكفَٰى بِاَلِلَّ ﴾٣٩﴿يب اإًِلَّ َللاَّ

آنان که همواره پیامهای خدا را به مردم [ آری این روش خداست درباره]
او می ترسند و از هیچ کس جز او واهمه [ عظمت و مقام]می رسانند و از 

(۳۹. )خدا کافی است[ کار با ارزش اینان]ندارند و برای حسابرسی 
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د  أَبَا أََحٍد ِمْن ِرجَ  ِكْن َرُسولَ َما َكاَن ُمَحمَّ ِ اِلُكْم َولَٰ  َللاَّ

 ُ ﴾٤٠﴿ا بُِكِلِّ َشْيٍء َعِليم  َوَخاتََم النَّبِيِِّيَن ۗ َوَكاَن َللاَّ

و محّمد، پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولی فرستاده خدا
(۴۰. )خاتم پیامبران است؛ و خدا به هر چیزی داناست
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 َ ايَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا َللاَّ ا َكثِير  ﴾٤١﴿ ِذْكر 

(۴۱)خدا را بسیار یاد کنید، ! ای اهل ایمان
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﴾٤٢﴿َوَسبُِِّحوهُ بُْكَرة  َوأَِصيَل  

(۴۲. )و صبح و شام او را تسبیح گویید
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 ِمَن الظُّلَُماِت ََلئَِكتُهُ ِليُْخِرَجُكمْ ُهَو الَِّذي يَُصِلِّي َعلَْيُكْم َومَ 

اإِلَى النُّوِر ۚ َوَكاَن بِاْلُمْؤِمنِي ﴾٤٣﴿َن َرِحيم 

اریکی ها اوست که با فرشتگان خود بر شما درود می فرستد تا شما را از ت
(۴۳. )به سوی نور بیرون آورد، و او به مؤمنان مهربان است
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ا كَ تَِحيَّتُُهْم يَْوَم يَْلقَْونَهُ سَ  اََلم  ۚ َوأََعدَّ لَُهْم أَْجر  ﴾٤٤﴿ِريم 

او [ پاداش و مقام قرب]بر آنان، روزی که با [ خدا]درود و تحّیت 
و با برای آنان پاداشی نیکو[ خدا]دیدار می کنند، سالم است، و 

(۴۴. )ارزش آماده کرده است
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ا وَ يَا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسلْ  انَاَك َشاِهد ا َوُمبَِشِّر  ﴾٤٥﴿نَِذير 

ان و و مژده رس[ بر امت]به راستی ما تو را شاهد ! ای پیامبر
(۴۵. )بیم دهنده فرستادیم
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ِ بِإِْذنِِه َوسِ  اَوَداِعي ا إِلَى َللاَّ ا ُمنِير  ﴾٤٦﴿َراج 

و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی 
(۴۶)قرار دادیم، [ برای هدایت جهانیان]فروزان 
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ِ فَْضَل  َكبِيَوبَِشِِّر اْلُمْؤِمنِيَن بِأَنَّ لَهُ  اْم ِمَن َللاَّ ﴾٤٧﴿ر 

ی و مؤمنان را مژده ده که برای آنان از سوی خدا فضل بزرگ
(۴۷)خواهد بود، 
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َوكَّْل َعلَى ِقيَن َوَدْع أَذَاُهْم َوتَ َوًَل تُِطعِ اْلَكافِِريَن َواْلُمنَافِ 

ِ َوِكيَل   ِ ۚ َوَكفَٰى بِاَلِلَّ ﴾٤٨﴿َللاَّ

ا و از کافران و منافقان اطاعت مکن و آزارشان را واگذار و بر خد
اشد، ب[ انسان]توکل کن، و کافی است که خدا نگهبان و کارساز 

(۴۸)
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لَّْقتُُموُهنَّ تُُم اْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ طَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نََكحْ 

ةٍ تَْعتَدُّونََها ۖ ُكْم َعلَْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ ِمْن ًَْبِل أَْن تََمسُّوُهنَّ فََما لَ 

ُحوُهنَّ َسرَ  ِّعُوُهنَّ َوَسِرِّ ا َجِميَل  فََمتِ ﴾٤٩﴿اح 

ه هنگامی که زنان مؤمن را به همسری خود درآوردید، آن گاه پیش از آنک! ای اهل ایمان
ن را با آنان آمیزش کنید طالقشان دادید، برای شما بر عهده آنان عّده ای نیست که آ

ت بهره مندشان کنید و به صور[ به پرداخت نصف مهریه]بشمارید، پس آنان را 
(۴۹. )پسندیده ای رهایشان سازید
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 ْْ تِي آتَْيَت أُُجوَرُهنَّ يَا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَْلنَا لََك أَ َوَما َملََكْت َواَجَك الَلَّ

ُ َعلَْيَك َوبَنَاتِ  ا أَفَاَء َللاَّ اتَِك َوبَ يَِمينَُك ِممَّ َك َوبَنَاِت َعمَّ نَاِت َخاِلَك َوبَنَاِت  َعِمِّ

تِي َهاَجْرَن َمعََك َواْمَرأَة  ُمؤْ  ِللنَّبِيِِّ إِْن ِمنَة  إِْن َوَهبَْت نَْفَسَهاَخاًَلتَِك الَلَّ

َعِلْمنَا َما لََك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَن ۗ ًَدْ أََراَد النَّبِيُّ أَْن يَْستَْنِكَحَها َخاِلَصة  

َواِجِهْم َوَما َملَكَ  ْْ  َعلَْيَك َحَرج  ۗ ْت أَْيَمانُُهْم ِلَكْيََل يَُكونَ فََرْضنَا َعلَْيِهْم فِي أَ

ا ا َرِحيم  ُ َغفُور  ﴾٥٠﴿َوَكاَن َللاَّ
نیمت برایت حالل کردیم آن همسرانت را که مهرشان را داده ای و کنیزانی که خدا غ! ای پیامبر

به تو داده است و دختر عموها و دختر عمه ها و دختر دایی ها و دختر خاله هایت را که با تو
امبر هبه کند، اگر پی[ مجانی و بدون مهر]مهاجرت نموده اند و زن مؤمنی که خود را به پیامبر 

ان و یقینًا ما آنچه را در مورد همسر. او را به همسری بخواهد؛ این حکم ویژه توست نه مؤمنان
است که بر برای آن[ این گشایش در ازدواج]کنیزانشان بر آنان الزم و مقّرر داشته ایم، می دانیم؛ 

(۵۰. )تو سختی و َحَرجی نباشد؛ و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است
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ِن اْبتَغَْيَت إِلَْيَك َمْن تََشاُء ۖ َومَ تُْرِجي َمْن تََشاُء ِمْنُهنَّ َوتُْؤِوي

ْلَت فَََل ُجنَاَح َعلَْيَك ۚ َْ ْن َع ِلَك أَْدنَٰى أَْن تَقَرَّ ِممَّ  أَْعيُنُُهنَّ َوًَل َذٰ

نَّ َويَْرَضْيَن بَِما آتَْيتَُهنَّ  َْ ُ يَعْ يَْح لَُم َما فِي ًُلُوبُِكْم ۚ  ُكلُُّهنَّ ۚ َوَللاَّ

ا ا َحِليم  ُ َعِليم  ﴾٥١﴿َوَكاَن َللاَّ
د نوبت هر یک از آنان را که بخواهی به تأخیر انداز و هر کدام را که میل داری نز

لبی نزد خود بط[ اگر]خود جای ده، و هر کدام از آنان را که از او کناره گرفته باشی 
نکه به خوشحال نمودنشان و ای[ برنامه ریزی آزادانه،]این . بر تو گناهی نیست

ت؛ و اندوهگین نشوند و همگی به آنچه به آنان داده ای خشنود شوند، نزدیک تر اس
(۵۱. )خدا آنچه را در دل های شماست می داند؛ و خدا دانا و بردبار است
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َواجٍ  َوًَل أَْن تَبَدََّل بِهِ ًَل يَِحلُّ لََك النَِِّساُء ِمْن بَْعدُ  ْْ نَّ ِمْن أَ

ُ َعلَٰى ا َملََكْت يَِمينَُك ۗ َوكَ َولَْو أَْعَجبََك ُحْسنُُهنَّ إًِلَّ مَ  اَن َللاَّ

﴾٥٢﴿ُكِلِّ َشْيٍء َرًِيب ا

جایز [ نیز]از این پس زنان دیگر برای تو حالل نیست، و [ غیر از زن هایی که گفته شد]
ش آید، مگر نیست که آنان را به همسرانی دیگر تبدیل کنی گرچه زیبایی آنان تو را خو

(۵۲. )کنیزی که مالکش شوی؛ و خدا نگهبان و مراقب همه چیز است
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ْم إِلَٰى َطعَاٍم َغْيَر النَّبِيِِّ إًِلَّ أَْن يُْؤَذَن لَكُ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ًَل تَْدُخلُوا بُيُوتَ 

ِكْن إَِذا ُدِعيتُْم فَاْدخُ  وا َوًَل ُمْستَأْنِِسيَن لُوا فَإَِذا َطِعْمتُْم فَاْنتَِشرُ نَاِظِريَن إِنَاهُ َولَٰ

ِلُكْم َكاَن يُْؤِذي النَّبِ  ُ ِلَحِديٍث ۚ إِنَّ َذٰ  ًَل يَْستَْحيِي ِمَن يَّ فَيَْستَْحيِي ِمْنُكْم ۖ َوَللاَّ

 َ لِ اْلَحِقِّ ۚ َوإَِذا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتَاع ا فَاْسأ ُكْم أَْطَهُر لُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب ۚ َذٰ

ِ َوًَل أَنْ ِلقُلُوبُِكْم َوًُلُوبِِهنَّ ۚ َوَما َكاَن لَُكمْ   تَْنِكُحوا أَْن تُْؤذُوا َرُسوَل َللاَّ

ِلُكْم كَ  َواَجهُ ِمْن بَْعِدِه أَبَد ا ۚ إِنَّ َذٰ ْْ اأَ ِ َعِظيم  ﴾٥٣﴿اَن ِعْنَد َللاَّ
ار فرا به خانه های پیامبر جز آنکه برای خوردن غذایی به شما اجازه دهند وارد نشوید، چشم انتظ! ای مؤمنان

؛ ولی [که پی در پی آوردنش را بخواهید و از این جهت اسائه ادب کنید]رسیدن وقت خوردن آن هم نباشید 
سرگرم سخن [ پس از صرف غذا]هنگامی که دعوت شدید وارد شوید، و چون غذا خوردید و بی آنکه 

ما حیا می کند پیامبر را آزار می دهد و از ش[ کار که بنشینید و سرگرم سخن گردید]گردید، پراکنده شوید، این 
پرده و و زمانی که از همسرانش متاعی خواستید از پشت. ولی خدا از حق حیا نمی کند[ که بیرونتان کند]

ایز و ج]و شما را نسزد . حجابی از آنان بخواهید، که این برای قلب شما و قلب های آنان پاکیزه تر است
نید؛ که این و بر شما هرگز جایز نیست که پس از او با همسرانش ازدواج ک. که پیامبر خدا را آزار دهید[ نباشد

(۵۳. )نزد خدا بزرگ است[ کار]



22جزء(33)سوره احزاب

َ َكاَن بُِكِلِّ إِْن تُْبُدوا َشْيئ ا أَْو تُْخفُوهُ فَ   َشْيٍء إِنَّ َللاَّ

ا ﴾٥٤﴿َعِليم 

خدا ]اگر چیزی را آشکار کنید یا آن را پنهان نمایید 
(۵۴. )؛ یقینًا خدا به هر چیزی داناست[می داند
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انِِهنَّ َوًَل أَْبنَاِء ًَل أَْبنَائِِهنَّ َوًَل إِْخوَ ًَل ُجنَاَح َعلَْيِهنَّ فِي آبَائِِهنَّ وَ 

لََكْت  َوًَل نَِسائِِهنَّ َوًَل َما مَ إِْخَوانِِهنَّ َوًَل أَْبنَاِء أََخَواتِِهنَّ 

َ ۚ إِنَّ  َ َكاَن َعلَٰى ُكِلِّ َشيْ أَْيَمانُُهنَّ ۗ َواتَِّقيَن َللاَّ ﴾٥٥﴿ٍء َشِهيد اَللاَّ

ان و پسران همسران پیامبر را نزد پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان و پسران برادرانش
گناهی [ در ترک پوشش و حجاب]خواهرانشان و زنان هم کیششان و بردگانشان 

(۵۵. )نیست؛ و از خدا پروا کنید که خدا به هر چیزی گواه است
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َ َوَمََلئَِكتَهُ يَُصلُّ  َها الَِّذيَن آَمنُوا وَن َعلَى النَّبِيِِّ ۚ يَا أَيُّ إِنَّ َللاَّ

اَصلُّوا َعلَْيِه َوَسِلُِّموا تَْسِلي ﴾٥٦﴿م 

ای . ندهمانا خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود و رحمت می فرست
تسلیم بر او درود فرستید و آن گونه که شایسته است،! اهل ایمان

(۵۶. )او باشید
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َ َوَرسُ  ُ فِ إِنَّ الَِّذيَن يُْؤذُوَن َللاَّ ْنيَا ولَهُ لَعَنَُهُم َللاَّ ي الدُّ

﴾٥٧﴿ين اَواْْلِخَرةِ َوأََعدَّ لَُهْم َعذَاب ا ُمهِ 

شان قطعًا آنان که خدا و پیامبرش را می آزارند، خدا در دنیا و آخرت لعنت
(۵۷. )می کند، و برای آنان عذابی خوارکننده آماده کرده است
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اْكتََسبُوا اْلُمْؤِمنَاِت بِغَْيِر َماَوالَِّذيَن يُْؤذُوَن اْلُمْؤِمنِيَن وَ 

ا ﴾٥٨﴿ُمبِين افَقَِد اْحتََملُوا بُْهتَان ا َوإِثْم 

ه به اعمالی ک[ با متهم کردن]و کسانی که مردان و زنان مؤمن را 
ر عهده انجام نداده اند، می آزارند، بی تردید بهتان و گناه بزرگی ب

(۵۸. )گرفته اند
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َواجِ  ْْ ُمْؤِمنِيَن َك َوبَنَاتَِك َونَِساِء الْ يَا أَيَُّها النَّبِيُّ ًُْل ِْلَ

ِلَك أَْدنَٰى أَ يُْدنِيَن َعلَْيِهنَّ ِمْن َجََلبِيبِ  ْن يُْعَرْفَن فَََل ِهنَّ ۚ ذَٰ

ا رَ  ُ َغفُور  ايُْؤذَْيَن ۗ َوَكاَن َللاَّ ﴾٥٩﴿ِحيم 

ایشان را چادره: به همسرانت و دخترانت و همسران کسانی که مؤمن هستند بگو! ای پیامبر
این .[ یردتا بدن و آرایش و زیورهایشان در برابر دید نامحرمان قرار نگ]بر خود فرو پوشند 

از ]تیجه شناخته شوند نزدیک تر است، و در ن[ به عفت و پاکدامنی]به اینکه [ پوشش]
مورد آزار قرار نخواهند گرفت؛ و خدا همواره بسیار آمرزنده و [ سوی اهل فسق و فجور

(۵۹. )مهربان است
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َرض  الَِّذيَن فِي ًُلُوبِِهْم مَ لَئِْن لَْم يَْنتَِه اْلُمنَافِقُوَن وَ 

 يَُجاِوُرونََك ْغِريَنََّك بِِهْم ثُمَّ ًلَ َواْلُمْرِجفُوَن فِي اْلَمِدينَِة لَنُ 

﴾٦٠﴿فِيَها إًِلَّ ًَِليَل  

ه است و آنانکه در مدین[ ضعف ایمان]اگر منافقان و آنان که در دل هایشان بیماری 
و را بر ضد باز نایستند، ت[ از رفتار زشتشان]شایعه های دروغ و دلهره آور پخش می کنند 

ن شهر جز ، آن گاه در ای[که یا تبعیدشان کنی یا با آنان بجنگی]آنان بر می انگیزیم 
(۶۰. )در کنار تو نخواهند ماند[ که خالص و پاک هستند]اندکی 
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ِّلُوا تَْقتِيَل  َمْلعُونِيَن ۖ أَْينََما ثُِقفُوا أُخِ  ﴾٦١﴿ذُوا َوًُتِ

از ]طردشدگان [ این چند گروه به علت اعمال ناهنجارشان]
، و به اند، هرجا که یافت شوند باید دستگیر شوند[ رحمت خدای

(۶۱. )سختی به قتل برسند



22جزء(33)سوره احزاب

ِ فِي الَِّذيَن َخلَْوا مِ  ِ ْن ًَْبُل ۖ َولَْن تَِجدَ ُسنَّةَ َللاَّ ِلُسنَِّة َللاَّ

﴾٦٢﴿تَْبِديَل  

که[ مانند این خائنان]خدا شیوه و روش خود را درباره کسانی 
وه و روش پیش تر درگذشتند، این گونه قرار داده است، و برای شی

(۶۲. )خدا هرگز تغییر و دگرگونی نخواهی یافت
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ِ ۚ َوَما ْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعنْ يَْسأَلَُك النَّاُس َعِن السَّاَعِة ۖ ًُ  َد َللاَّ

﴾٦٣﴿ِريب ايُْدِريَك لَعَلَّ السَّاَعةَ تَُكوُن ًَ 

گ: قیامت از تو می پرسند، بگو[ وقت]مردم درباره  اهی دانش و آ
و تو چه می دانی؟ شاید قیامت نزدیک . آن فقط نزد خداست

(۶۳. )باشد
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َ لَعََن اْلَكافِِريَن َوأَ  اإِنَّ َللاَّ ﴾٦٤﴿َعدَّ لَُهْم َسِعير 

آنان همانا خدا کافران را لعنت کرده، و آتشی افروخته برای
(۶۴. )آماده کرده است
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ا ۖ ًَل يَِجُدونَ  اَخاِلِديَن فِيَها أَبَد  ﴾٦٥﴿ َوِلياا َوًَل نَِصير 

که آنان را ]همیشه در آن جاودانه اند، و سرپرست و یاوری 
(۶۵. )نیابند[ نجات دهد
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َ اِر يَقُولُوَن يَا لَْيتَ يَْوَم تُقَلَُّب ُوُجوُهُهْم فِي النَّ  نَا أََطْعنَا َللاَّ

ُسوًلَ  ﴾٦٦﴿َوأََطْعنَا الرَّ

ند، روزی که چهره هایشان را در آتش از سویی به سویی می گردان
ده از خدا و پیامبر اطاعت کر[ در دنیا]ای کاش ما : می گویند[ و]

(۶۶)بودیم، 
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لُّونَا تَنَا َوُكبََراَءنَا فَأَضَ َوًَالُوا َربَّنَا إِنَّا أََطْعنَا َسادَ 

﴾٦٧﴿السَّبِيََل 

مان همانا ما از فرمانروایان و بزرگان! پروردگارا: و می گویند
(۶۷. )اطاعت کردیم، در نتیجه گمراهمان کردند
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اذَاِب َواْلعَْنُهْم لَْعن اَربَّنَا آتِِهْم ِضْعفَْيِن ِمَن اْلعَ  ﴾٦٨﴿َكبِير 

آنان را از عذاب دو چندان ده، و کاماًل از رحمتت! پروردگارا
(۶۸. )دورشان ساز
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أَهُ وا َكالَِّذيَن آذَْوا ُموَسىٰ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ًَل تَُكونُ   فَبَرَّ

ا ًَالُوا ۚ َوَكاَن ِعْنَد َللاَِّ  ُ ِممَّ ﴾٦٩﴿ َوِجيه اَللاَّ

ه موسی را مانند کسانی نباشید ک[ درباره پیامبرتان! ]ای اهل ایمان
اره آزار دادند و خدا او را از آنچه درب[ با تهمت و دروغ بستن به او]

(۶۹. )او می گفتند، پاک و مبّرا ساخت، و او نزد خدا آبرومند بود
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 َ ﴾٧٠﴿يد ا َوًُولُوا ًَْوًل  َسدِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َللاَّ

از خدا پروا کنید و سخن درست و استوار ! ای اهل ایمان
(۷۰. )گویید
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َ ِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم ۗ وَ يُْصِلـْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َويَغْ  َمْن يُِطعِ َللاَّ

ا َعظِ   ْ َْ فَْو اَوَرُسولَهُ فَقَْد فَا ﴾٧١﴿يم 

ما اعمالتان را برای شما اصالح کند و گناهتان را بر ش[ خدا]تا 
و هرکس خدا و پیامبرش را اطاعت کند، بی تردید. بیامرزد

(۷۱. )رستگاری بزرگی یافته است
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ِجبَاِل َماَواِت َواْْلَْرِض َوالْ إِنَّا َعَرْضنَا اْْلََمانَةَ َعلَى السَّ 

ْنَساُن ۖ إِنَّهُ ْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اْلِ فَأَبَْيَن أَْن يَْحِمْلنََها َوأَْشفَ 

ا َجُهوًل   ﴾٧٢﴿َكاَن َظلُوم 

مین و بر آسمان ها و ز[ که تکالیف شرعیه سعادت بخش است]یقینًا ما امانت را 
را به سبب اینکه استعدادش]کوه ها عرضه کردیم و آنها از به عهده گرفتنش 

به ]دید او امتناع ورزیدند و از آن ترسیدند، و انسان آن را پذیرفت بی تر[ نداشتند
[  انتنسبت به سرانجام خیانت در ام]بسیار ستمکار، و [ علت ادا نکردن امانت

(۷۲. )بسیار نادان است



22جزء(33)سوره احزاب

ُ اْلُمنَافِِقيَن وَ  يَن اْلُمنَافِقَاِت َواْلُمْشِركِ ِليُعَِذَِّب َللاَّ

ُ عَ  ِمنَاِت ۗ لَى اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمؤْ َواْلُمْشِرَكاِت َويَتُوَب َللاَّ

ا ا َرِحيم  ُ َغفُور  ﴾٧٣﴿َوَكاَن َللاَّ

یانت در به سبب خ]تا نهایتًا خدا مردان و زنان منافق، و مردان و زنان مشرک را 
[  به علت لغزش در امانت]عذاب کند و توبه مردان و زنان مؤمن را [ امانت

(۷۳. )بپذیرد؛ و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است



22جزء (34)سوره سبا

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ بِْسِم َللاَّ

ِ الَِّذي لَهُ َما فِي ال ِض َولَهُ سََّماَواِت َوَما فِي اْْلَرْ اْلَحْمُد َلِِلَّ

﴾١﴿يُم اْلَخبِيرُ اْلَحْمُد فِي اْْلِخَرةِ ۚ َوُهَو اْلَحكِ 

.به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی
همه ستایش ها ویژه خداست که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است در 

ص سیطره مالکّیت و فرمانروایی اوست، و همه ستایش ها در آخرت مخصو
گاه است (۱. )اوست، و او حکیم و آ



22جزء (34)سوره سبا

ُل ِمَن ا يَْخُرُج ِمْنَها َوَما يَنْ يَْعلَُم َما يَِلُج فِي اْْلَْرِض َومَ  ِْ

ِحيُم اْلغَفُورُ السََّماِء َوَما يَْعُرُج فِيَها ۚ َوُهوَ  ﴾٢﴿ الرَّ

آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از آن بیرون می آید و آنچه[ خدا]
گاه است؛ از آسمان فرود می آید و آنچه در آن باال می رود عالم و آ

(۲. )و او مهربان و بسیار آمرزنده است



22جزء (34)سوره سبا

ي لَتَأْتِيَنَُّكْم سَّاَعةُ ۖ ًُْل بَلَٰى َوَربِِّ َوًَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ًَل تَأْتِينَا ال

ُب َعْنهُ ِمثْ  ُْ ةٍ فِي السََّماوَ َعاِلِم اْلغَْيِب ۖ ًَل يَْع اِت َوًَل فِي قَاُل َذرَّ

ِلَك َوًلَ  ﴾٣﴿ ُمبِينٍ  أَْكبَُر إًِلَّ فِي ِكتَابٍ اْْلَْرِض َوًَل أَْصغَُر ِمْن َذٰ

ه دانای آری، سوگند به پروردگارم ک: بگو. قیامت بر ما نخواهد آمد: و کافران گفتند
ه غیب است، حتمًا بر شما خواهد آمد؛ در آسمان ها و زمین هم وزن ذّره ای از او پوشید

شن نیست، و نه کوچک تر از آن و نه بزرگ تر از آن هست مگر اینکه در کتابی رو
(۳. )است[ ثبت]



22جزء (34)سوره سبا

َي الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا ِْ ئِكَ ِليَْج اِلَحاِت ۚ أُولَٰ  لَُهْم الصَّ

ق  َكِريم   ْْ ﴾٤﴿َمْغِفَرة  َوِر

تا خدا کسانی را که ایمان آورده و[ آری، قیامت حتمًا می آید]
نان کارهای شایسته انجام داده اند، پاداش دهد، اینانند که برای آ

(۴. )آمرزشی و رزق نیکو و ارزشمندی خواهد بود



22جزء (34)سوره سبا

ئَِك لَُهْم عَ َوالَِّذيَن َسعَْوا فِي آيَاتِنَا ُمعَا يَن أُولَٰ ِْ ذَاب  ِمْن ِج

ٍْ أَِليم   ﴾٥﴿ِرْج

مان آیات ما کوشیدند، به گ[ انکار و تکذیب]و کسانی که در 
یرون تا از دسترس قدرت ما ب]ما را عاجز کنند [ می توانند]اینکه 

(۵. )برای آنان عذابی دردناک از سخت ترین عذاب هاست[ روند



22جزء (34)سوره سبا

َل إِلَْيَك ِمْن رَ َويََرى الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم الَّ  ِْ بَِِّك ُهَو ِذي أُْن

ِْ اْلَحِميدِ اْلَحقَّ َويَْهِدي إِلَٰى ِصَراِط اْلعَ  ي ِْ﴿٦﴾

چه از و کسانی که معرفت و دانش به آنان عطا شده، می دانند که آن
وانای سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق است، و به راه خدای ت

(۶. )شکست ناپذیر و ستوده هدایت می کند



22جزء (34)سوره سبا

ًْتُمْ ُكْم َعلَٰى َرُجٍل يُنَبِِّ َوًَاَل الَِّذيَن َكفَُروا َهْل نَُدلُّ  ِّ ِْ ئُُكْم إِذَا ُم

ٍق إِنَُّكْم لَِفي َخْلقٍ  َّْ ﴾٧﴿ َجِديدٍ ُكلَّ ُمَم

ما خبر آیا شما را به مردی داللت کنیم که به ش![ ای مردم: ]و کافران گفتند
عه و قط]به طور کامل متالشی [ در خاک گور]می دهد، هنگامی که [ عجیبی]

(۷! )شوید، در آفرینشی جدید و تازه خواهید آمد[ قطعه



22جزء (34)سوره سبا

ِ َكِذب ا أَْم بِ   ًَل يُْؤِمنُوَن ِه ِجنَّة  ۗ بَِل الَِّذينَ أَْفتََرٰى َعلَى َللاَّ

ََل  ﴾٨﴿ِل اْلبَِعيدِ بِاْْلِخَرةِ فِي اْلعَذَاِب َوالضَّ

نوعی بر خدا دروغ بسته، یا دچار[ به نظر شما این خبر دهنده]آیا 
نی که به بلکه کسا[ نه، چنین نیست که می پندارند! ]جنون است؟

(۸. )آخرت ایمان ندارند، در عذاب و گمراهی دوری هستند



22جزء (34)سوره سبا

السََّماِء ِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم ِمنَ أَفَلَْم يََرْوا إِلَٰى َما بَْيَن أَيْ 

ِقْط َعلَْيِهْم ِهُم اْْلَْرَض أَْو نُسْ َواْْلَْرِض ۚ إِْن نََشأْ نَْخِسْف بِ 

﴾٩﴿ ُمنِيبٍ ِلَك َْليَة  ِلُكِلِّ َعْبدٍ ِكَسف ا ِمَن السََّماِء ۚ إِنَّ فِي ذَٰ 

مان که ه]آیا به آنچه از آسمان و زمین پیش رو و پشت سر آنان است، ننگریستند 
م آنان ما اگر بخواهی[ خدایی که جهان هستی را آفرید بر زنده کردن مردگان تواناست؟

دید در این را در زمین فرو می بریم یا پاره هایی از آسمان را بر سرشان می افکنیم؛ بی تر
(۹. )ست[ بر قدرت خدا]برای هر بنده بازگشت کننده، نشانه ای [ آفرینش]



22جزء (34)سوره سبا

بِي مَ َولَقَْد آتَْينَا َداُووَد ِمنَّا فَْضَل   عَهُ َوالطَّْيَر ۖ  ۖ يَا ِجبَاُل أَِوِّ

﴾١٠﴿َوأَلَنَّا لَهُ اْلَحِديدَ 

:[  یمو گفت]همانا به داود از سوی خود فضلی بزرگ عطا کردیم، 
و . دبا او، هم صدا شوی[ در تسبیح خدا! ]ای کوه ها و ای پرندگان

(۱۰. )آهن را برای او نرم کردیم



22جزء (34)سوره سبا

ا ۖ لسَّْرِد ۖ َواْعَملُوا صَ أَِن اْعَمْل َسابِغَاٍت َوًَِدِّْر فِي ا اِلح 

﴾١١﴿إِنِِّي بَِما تَْعَملُوَن بَِصير  

را [ ی آن]که زره های فراخ بساز، و حلقه ها [ و به او گفتیم]
ر و تو و خاندان و قومت کا. متناسب و هماهنگ اندازه گیری کن

(۱۱. )ایمشایسته انجام دهید؛ یقینًا من به آنچه انجام می دهید بین



22جزء (34)سوره سبا

َها شَ  يَح ُغُدوُّ أََسْلنَا لَهُ ْهر  َوَرَواُحَها َشْهر  ۖ وَ َوِلُسلَْيَماَن الِرِّ

ِه بِإِْذِن َربِِِّه ۖ  يَْعَمُل بَْيَن يََديْ َعْيَن اْلِقْطِر ۖ َوِمَن اْلِجِنِّ َمنْ 

ْغ ِمْنُهْم َعْن أَْمِرنَا نُ  ِْ ًْهُ ِمْن َعذَاِب السَّعِ َوَمْن يَ ﴾١٢﴿يرِ ِذ

یک ماه و [به اندازه]، که رفتن صبح گاهش [مسّخر و رام کردیم]و باد را برای سلیمان 
یک ماه بود؛ و چشمه مس را برای او روان ساختیم، و[ به اندازه]رفتن شام گاهش 

گروهی از جن به اذن پروردگارش نزد او کار می کردند، و هر کدام از آنان از فرمان ما 
(۱۲. )سرپیچی می کرد از عذاب سوزان به او می چشاندیم



22جزء (34)سوره سبا

اٍن يَب َوتََماثِيَل َوِجفَ يَْعَملُوَن لَهُ َما يََشاُء ِمْن َمَحارِ 

اَكاْلَجَواِب َوًُُدوٍر َراِسيَاٍت ۚ اعْ   َۚملُوا آَل َداُووَد ُشْكر 

﴾١٣﴿َوًَِليل  ِمْن ِعبَاِدَي الشَُّكورُ 

برای او هر چه می خواست، می ساختند از معبدها، و [ گروه جن]
ای . مجسمه ها، و ظروف بزرگی مانند حوض ها، و دیگ هایی ثابت

عمل کنید؛ و از[ به فرمان ها حق]به خاطر سپاس گزاری ! خاندان داود
(۱۳. )بندگانم اندکی سپاس گزارند



22جزء (34)سوره سبا

ا ًََضْينَا َعلَْيِه اْلَمْوتَ  إًِلَّ َدابَّةُ َما َدلَُّهْم َعلَٰى َمْوتِهِ فَلَمَّ

ا َخرَّ تَبَيَّنَِت الْ اْْلَْرِض تَأُْكُل ِمْنَسأَتَهُ ۖ فَلَ  ِجنُّ أَْن لَْو َكانُوا مَّ

﴾١٤﴿ي اْلعَذَاِب اْلُمِهينِ يَْعلَُموَن اْلغَْيَب َما لَبِثُوا فِ 

ه پس هنگامی که مرگ را بر او مقّرر کردیم، جنیان را از مرگش جز موریانه ای ک
گاه نکرد؛ زمانی که به روی زمین در افتاد، جّنیان  ه ادعای ک]عصایش را می خورد، آ

که ]فهمیدند که اگر غیب می دانستند در آن عذاب خوارکننده[ علم غیب داشتند
(۱۴. )درنگ نمی کردند[ کارهای بسیار پرزحمت و طاقت فرسا بود



22جزء (34)سوره سبا

ِميٍن َوِشَماٍل ۖ ْم آيَة  ۖ َجنَّتَاِن َعْن يَ لَقَْد َكاَن ِلَسبَإٍ فِي َمْسَكنِهِ 

ِق َربُِِّكْم َواْشُكرُ  ْْ ة  َوَربٌّ وا لَهُ ۚ بَْلَدة  َطيِِّبَ ُكلُوا ِمْن ِر

﴾١٥﴿َغفُور  

جود و[ از قدرت و رحمت خدا]یقینًا برای قوم سبا در جای اقامتشان نشانه ای 
از رزق و روزی پروردگارتان:[ گفتیم. ]داشت، دو باغ از طرف راست و چپ

، و [دداری]بخورید، و برای او سپاس گزاری کنید، سرزمینی خوش و دلپذیر 
(۱۵)پروردگاری بسیار آمرزنده 



22جزء (34)سوره سبا

لْ فَأَْعَرُضوا فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهمْ  نَاُهْم بَِجنَّتَْيِهمْ  َسْيَل اْلعَِرِم َوبَدَّ

ٍر أَثٍْل َوَشْيٍء ِمْن ِسدْ َجنَّتَْيِن ذََواتَْي أُُكٍل َخْمٍط وَ 

﴾١٦﴿ًَِليلٍ 

آنان از سپاس گزاری در برابر نعمت، و از فرمان ها او و دعوت ]ولی 
د آنان را بر ض« عرم»[ ویران گر]روی گرداندند، در نتیجه سیل [ پیامبرشان

باغ ، و ما آن دو[که دو باغ آباد راست و چپ منطقه را نابود کرد]جاری کردیم 
تلخ و پر حاصلشتان را به دو باغستانی تبدیل کردیم که دارای میوه هایی

(۱۶!! )درخت شوره گز و چیزی اندک از درخت سدر بودند



22جزء (34)سوره سبا

ْينَاُهْم بَِما َكفَُروا ۖ وَ  َْ ِلَك َج ي إًِلَّ اْلَكفُ ذَٰ ِْ ﴾١٧﴿ورَ َهْل نَُجا

.  فر دادیمرا در برابر کفرشان به آنان کی[ سیل ویران گر]این 
(۱۷)آیا جز کفران کننده را کیفر می دهیم؟ 



22جزء (34)سوره سبا

ى َظاِهَرة  َرى الَّتِي بَاَرْكنَا فِيهَ َوَجعَْلنَا بَْينَُهْم َوبَْيَن اْلقُ  ا ًُر 

ا وا فِيَها لَيَاِلَي َوأَيَّام  َوًَدَّْرنَا فِيَها السَّْيَر ۖ ِسيرُ 

﴾١٨﴿آِمنِينَ 

سته و و میان مردم سبا و شهرهایی که در آن ها برکت نهادیم، آبادی های به هم پیو
ر آنان متناسب و به اندازه مقّر [ میان]نمایان قرار دادیم، و سیر و سفر را در 

(۱۸. )شب ها و روزها با امنیت در آنها مسافرت کنید:[ و گفتیم]داشتیم، 



22جزء (34)سوره سبا

ُهْم فََجعَْلنَاُهْم فَاِرنَا َوَظلَُموا أَْنفُسَ فَقَالُوا َربَّنَا بَاِعْد بَْيَن أَسْ 

 َّْ ًْنَاُهْم ُكلَّ ُمَم َّْ ِلَك ْلَ أََحاِديَث َوَم يَاٍت ِلُكِلِّ ٍق ۚ إِنَّ فِي ذَٰ

﴾١٩﴿َصبَّاٍر َشُكورٍ 
: فتندگ[ این مغرورشدگان به رفاه و خوشی و ناسپاسان در برابر نعمت]پس 

د تا این را درخواست کردن. ]میان سفرهای ما، دوری و فاصله انداز! پروردگارا
بر [ ونه آناناین گ]، و [تهیدستان و پا برهنگان نتوانند در کنار آنان سفر کنند

قرار [ برای عبرت آیندگان]خودشان ستم کردند، پس ما آنان را داستان هایی 
دادیم و جمعشان را به شدت متالشی و تار و مار کردیم، همانا در این 

(۱۹)برای هر صبرکننده سپاس گزاری عبرت هاست [ سرگذشت ها]



22جزء (34)سوره سبا

 فَِريق ا ِمَن  َظنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إًِلَّ َولَقَْد َصدََّق َعلَْيِهْم إِْبِليسُ 

﴾٢٠﴿اْلُمْؤِمنِينَ 

نسل آدم را گمراه: که گفته بود]و همانا ابلیس، پندارش را 
ز درباره آنان تحقق یافت که همه جز گروهی از مؤمنان ا[ می کنم

(۲۰. )او پیروی کردند



22جزء (34)سوره سبا

ْؤِمُن اٍن إًِلَّ ِلنَْعلََم َمْن يُ َوَما َكاَن لَهُ َعلَْيِهْم ِمْن ُسْلطَ 

ْن ُهَو ِمْنَها فِي شَ  ِلِّ َشْيٍء ٍكِّ ۗ َوَربَُّك َعلَٰى كُ بِاْْلِخَرةِ ِممَّ

﴾٢١﴿َحِفيظ  

سوسه کردن جز و]هیچ تسلطی نبود [ در اینکه فرمان بردارشان کند]و ابلیس را بر آنان 
سانی را که به مگر اینکه می خواستیم ک[ و باز بودن راه وسوسه بر او، هیچ سببی نداشت

ر هر آخرت ایمان دارند از آنان که درباره آن در تردیدند مشخص کنیم؛ و پروردگارت ب
(۲۱. )چیزی نگهبان است



22جزء (34)سوره سبا

َعْمتُْم ِمْن دُ  َْ ِ ۖ ًَل يَْمِلكُ ًُِل اْدُعوا الَِّذيَن  وَن ِمثْقَاَل وِن َللاَّ

ةٍ فِي السََّماَواِت َوًَل فِي اْْلَ  َما ِمْن ْرِض َوَما لَُهْم فِيهِ ذَرَّ

﴾٢٢﴿ِشْرٍك َوَما لَهُ ِمْنُهْم ِمْن َظِهيرٍ 

ا ت]پنداشته اید، بخوانید [ سزاوار پرستیدن]کسانی را که به جای خدا : بگو
نند؛ خواسته هایتان را اجابت کنند، ولی آنها هیچ خواسته ای را از شما اجابت نمی ک

در آسمان ها و زمین، هموزن ذره ای را مالک نیستند و آنها را در آن دو هیچ سهم و [ زیرا
(۲۲. )شرکتی نیست، و از میان آنها هیچ پشتیبانی برای خدا وجود ندارد



22جزء (34)سوره سبا

َع ًلَّ ِلَمْن أَِذَن لَهُ ۚ َحتَّ َوًَل تَْنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعْنَدهُ إِ  ِّ ِْ ٰى إِذَا فُ

 َوُهَو اْلعَِليُّ  ُۖكْم ۖ ًَالُوا اْلَحقَّ َعْن ًُلُوبِِهْم ًَالُوا َماذَا ًَاَل َربُّ 

﴾٢٣﴿اْلَكبِيرُ 

آن ]د، شفاعت در پیشگاه خدا جز برای کسانی که به آنان اذن دهد سودی ندار
شفاعت روز شفیعان و امیدواران به شفاعت مضطربانه به انتظار اذن خدا برای

هنگام در این]تا زمانی که با صدور اذن شفاعت دل هایشان آرام گیرد [ هستند
فت و او حق گ: پروردگارتان چه گفت؟ می گویند: گویند[ مجرمان به شفیعان

(۲۳. )بلند مرتبه و بزرگ است



22جزء (34)سوره سبا

ًُُكْم ِمَن السََّماوَ  ُْ ُ ًُْل َمْن يَْر  ۖ َوإِنَّا اِت َواْْلَْرِض ۖ ًُِل َللاَّ

﴾٢٤﴿َضََلٍل ُمبِينٍ أَْو إِيَّاُكْم لَعَلَٰى ُهد ى أَْو فِي

چه کسی از آسمان ها و زمین به شما روزی: بگو[ به مشرکان]
اهی و بی تردید ما یا شما بر هدایت یا در گمر. خدا: می دهد؟ بگو

(۲۴. )آشکار هستیم



22جزء (34)سوره سبا

ا أَْجَرْمنَا ا تَعْ ًُْل ًَل تُْسأَلُوَن َعمَّ ﴾٢٥﴿َملُونَ َوًَل نُْسأَُل َعمَّ

شما از گناه ما بازخواست نخواهید شد، و ما هم از : بگو
(۲۵. )آنچه شما انجام می دهید، بازخواست نخواهیم شد



22جزء (34)سوره سبا

ِقِّ َوُهَو اْلفَتَّاُح  يَْفتَُح بَْينَنَا بِاْلحَ ًُْل يَْجَمُع بَْينَنَا َربُّنَا ثُمَّ 

﴾٢٦﴿اْلعَِليمُ 

جمع می کند، سپس[ روز قیامت]پروردگارمان میان ما و شما را : بگو
(۲۶. )میان ما و شما به حق داوری خواهد کرد، و او داور دانایی است



22جزء (34)سوره سبا

ُ ِه ُشَرَكاَء ۖ َكَلَّ ۚ بَ ًُْل أَُرونَِي الَِّذيَن أَْلَحْقتُْم بِ  ْل ُهَو َللاَّ

ُْ اْلَحِكيمُ  ي ِْ ﴾٢٧﴿اْلعَ

تا ]ن دهید کسانی را که به عنوان شریکان به او ملحق کرده اید به من نشا: بگو
[ قیناً بنگرم آیا صفاتی که واجب است در یک معبود باشد در آنها هست؟ ی

ناپذیر و نیست، بلکه فقط خدا توانای شکست[ صفاتی در آنها]این چنین 
(۲۷. )حکیم است



22جزء (34)سوره سبا

ا وَ َوَما أَْرَسْلنَاَك إًِلَّ َكافَّة  ِللنَّ  ا َونَِذير  ِكنَّ أَْكثََر اِس بَِشير  لَٰ

﴾٢٨﴿النَّاِس ًَل يَْعلَُمونَ 

م، و ما تو را برای همه مردم جز مژده رسان و بیم دهنده نفرستادی
گاهی ندارند[ به این واقعیت]ولی بیشتر مردم  (۲۸).معرفت و آ



22جزء (34)سوره سبا

ذَا اْلَوْعُد إِ  ﴾٢٩﴿ْن ُكْنتُْم َصاِدًِينَ َويَقُولُوَن َمتَٰى َهٰ

اگر راستگویید این وعده : می گویند[ از روی مسخره]و 
(۲۹)کی خواهد بود؟ [ قیامت و عذاب]



22جزء (34)سوره سبا

أِْخُروَن َعْنهُ َساَعة  َوًلَ ًُْل لَُكْم ِميعَاُد يَْوٍم ًَل تَْستَ 

﴾٣٠﴿تَْستَْقِدُمونَ 

ر وعده گاه شما روزی است که نه ساعتی از آن تأخی: بگو
(۳۰. )می کنید و نه بر آن پیشی می گیرید



22جزء (34)سوره سبا

َذا اْلقُْرآِن َوًَل بِالَّ َوًَاَل الَِّذيَن َكفَُروا لَْن نُْؤِمَن بِ  ِذي بَْيَن يََدْيِه ۗ َهٰ

 بَْعُضُهْم وَن ِعْنَد َربِِِّهْم يَْرِجعُ َولَْو تََرٰى إِِذ الظَّاِلُموَن َمْوًُوفُ 

ْستَْكبَُروا لَْوًَل  اْستُْضِعفُوا ِللَِّذيَن اإِلَٰى بَْعٍض اْلقَْوَل يَقُوُل الَِّذينَ 

﴾٣١﴿أَْنتُْم لَُكنَّا ُمْؤِمنِينَ 
ت، هرگز ما به این قرآن و کتاب هایی که پیش از آن بوده اس: و کافران گفتند

برای ]ن و اگر ستمکاران را زمانی که در پیشگاه پروردگارشا. ایمان نمی آوریم
ی خود را بازداشت شده اند، ببینی در حالی که هر کدام گناه و بدبخت[ محاکمه

کبران مستضعفان به مست[ امر عجیبی می بینی]بر عهده دیگری می اندازد 
(۳۱. )اگر شما سر راه ما نبودید یقینًا ما مؤمن بودیم: می گویند



22جزء (34)سوره سبا

َصَدْدنَاُكْم َن اْستُْضِعفُوا أَنَْحنُ ًَاَل الَِّذيَن اْستَْكبَُروا ِللَِّذي

﴾٣٢﴿ْل ُكْنتُْم ُمْجِرِمينَ َعِن اْلُهَدٰى بَْعَد إِْذ َجاَءُكْم ۖ بَ 

ت الهی آیا ما شما را از هدای: مستکبران به مستضعفان می گویند
لکه شما ب[ نه، باور نداریم]بعد از آنکه به شما رسید باز داشتیم؟ 

(۳۲. )خودتان مجرم بودید



22جزء (34)سوره سبا

للَّْيِل َوالنََّهاِر َن اْستَْكبَُروا بَْل َمْكُر اَوًَاَل الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا ِللَِّذي

وا النََّداَمةَ َونَْجعََل لَهُ أَْنَداد ا ۚ َوأَسَ إِْذ تَأُْمُرونَنَا أَْن نَْكفَُر بِاَلِلَِّ  رُّ

ا َرأَُوا اْلعََذاَب َوَجعَْلنَا اْْلَغْ  فَُروا ۚ َهْل ََلَل فِي أَْعنَاِق الَِّذيَن كَ لَمَّ

ْوَن إًِلَّ َما َكانُوا يَْعَملُونَ  َْ ﴾٣٣﴿يُْج
شب و روز [ رپی گیر شما د]بلکه نیرنگ های : مستضعفان به مستکبران می گویند

ا گمراه ما ر]که به ما فرمان می دادید به خدا کافر شویم و همتایانی برای او قرار دهیم 
و ما [. بندشاید نجات یا]و هنگامی که عذاب را ببینند، اظهار پشیمانی کنند [. کرد

در گردن کافران غل و زنجیر می نهیم؛ آیا جز آنچه را انجام می دادند جزا داده 
(۳۳. )می شوند



22جزء (34)سوره سبا

وَها إِنَّا بَِما يٍر إًِلَّ ًَاَل ُمتَْرفُ َوَما أَْرَسْلنَا فِي ًَْريٍَة ِمْن نَذِ 

﴾٣٤﴿أُْرِسْلتُْم بِِه َكافُِرونَ 

در هیچ شهری هیچ بیم دهنده ای نفرستادیم مگر آنکه خوش
ه آن ما به آنچه شما را ب: گذراناِن مغرور و سرمسِت آنان گفتند
(۳۴! )فرستاده اند، کافریم



22جزء (34)سوره سبا

ْوًَلد ا َوَما نَْحُن َوًَالُوا نَْحُن أَْكثَُر أَْمَواًل  َوأَ 

﴾٣٥﴿بُِمعَذَّبِينَ 

ل توجه این دلی]اموال و فرزندان ما از شما بیشتر است و : و گفتند
ما را عذاب[ ویژه خدا به ماست؛ بنابراین اگر عذابی هم باشد

(۳۵. )نخواهند کرد



22جزء (34)سوره سبا

قَ  ْْ ِكنَّ أَْكثََر ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر وَ ًُْل إِنَّ َربِِّي يَْبُسُط الِرِّ لَٰ

﴾٣٦﴿النَّاِس ًَل يَْعلَُمونَ 

یقینًا پروردگارم روزی را برای هر کس بخواهد وسعت: بگو
لحت نسبت به مص]می دهد یا تنگ می گیرد، ولی بیشتر مردم 

گاهی ندارند[ خدا (۳۶. )معرفت و آ



22جزء (34)سوره سبا

بُُكْم عِ َوَما أَْمَوالُُكْم َوًَل أَْوًَلُدُكْم بِ  ْلفَٰى إًِلَّ الَّتِي تُقَِرِّ ُْ ْنَدنَا 

ئِ  ا فَأُولَٰ عْ َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلح  اُء الِضِّ َْ ِف بَِما َك لَُهْم َج

﴾٣٧﴿َعِملُوا َوُهْم فِي اْلغُُرفَاِت آِمنُونَ 

ه ایمان و اموال و فرزندانتان چیزهایی نیستند که شما را نزد ما مقرب کنند مگر آنان ک
؛ [ستندکه به سبب ایمان و کار شایسته، مقرب ما ه]آورده و کار شایسته انجام داده اند 

ان در پس اینانند که برای آنان در برابر آنچه انجام داده اند، پاداش مضاعف است، و آن
(۳۷. )آسوده خاطرند[ ی بهشتی از هر گزند و آسیبی]غرفه ها 



22جزء (34)سوره سبا

ئَِك فِيَوالَِّذيَن يَْسعَْوَن فِي آيَاتِنَا مُ  يَن أُولَٰ ِْ اْلعَذَاِب عَاِج

﴾٣٨﴿ُمْحَضُرونَ 

آیات ما می کوشند، به[ انکار و ابطال]و کسانی که همواره در 
ما تا از دسترس قدرت]گمان اینکه می توانند ما را عاجز کنند 

(۳۸. )، اینان احضار شدگان در عذاب خواهند بود[بیرون روند



22جزء (34)سوره سبا

قَ  ْْ ِه َويَْقِدُر ِلَمْن يََشاُء ِمْن ِعبَادِ ًُْل إِنَّ َربِِّي يَْبُسُط الِرِّ

ْيُر ُهَو يُْخِلفُهُ ۖ َوُهَو خَ لَهُ ۚ َوَما أَْنفَْقتُْم ِمْن َشْيٍء فَ 

ًِينَ  ِْ ا ﴾٣٩﴿الرَّ

عت یقینًا پروردگارم روزی را برای هر کس از بندگانش بخواهد وس: بگو
ا خد[ چه کم و چه زیاد]می دهد و یا تنگ می گیرد، و هرچه را انفاق می کنید 

(۳۹. )عوضی را جایگزین آن می کند؛ و او بهترین روزی دهندگان است



22جزء (34)سوره سبا

ُؤًَلِء إِيَّاُكْم قُوُل ِلْلَمََلئَِكِة أَهَٰ َويَْوَم يَْحُشُرُهْم َجِميع ا ثُمَّ يَ 

﴾٤٠﴿َكانُوا يَْعبُُدونَ 

همه آنان را محشور می کند، آن گاه [ خدا]روزی را که [ یاد کن]و 
(۴۰)آیا اینان شما را می پرستیدند؟ : به فرشتگان می گوید



22جزء (34)سوره سبا

ْعبُُدوَن ْن ُدونِِهْم ۖ بَْل َكانُوا يَ ًَالُوا ُسْبَحانََك أَْنَت َوِليُّنَا مِ 

﴾٤١﴿ونَ اْلِجنَّ ۖ أَْكثَُرُهْم بِِهْم ُمْؤِمنُ 

ا داشته از اینکه در پرستیده شدن شریک و همت]تو منزهی : می گویند
[  یدندآنان ما را نمی پرست]، تو سرپرست و یار مایی نه آنان، [باشی

(۴۱. )اشتندبیشترشان به آنها ایمان د[ و]بلکه جّنیان را می پرستیدند 



22جزء (34)سوره سبا

ا َونَقُوُل بَْعٍض نَْفع ا َوًَل َضرا فَاْليَْوَم ًَل يَْمِلُك بَْعُضُكْم لِ 

َها اِر الَّتِي ُكْنتُْم بِ ِللَِّذيَن َظلَُموا ذُوًُوا َعذَاَب النَّ 

﴾٤٢﴿تَُكِذِّبُونَ 

تم کردند امروز برای یکدیگر مالک سود و زیانی نیستید، و به آنان که س
(۴۲. )عذاب آتشی را که انکار می کردید، بچشید: می گوییم



22جزء (34)سوره سبا

َذا إًِلَّ َرجُ َوإَِذا تُتْلَٰى َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَيِِّ  ل  يُِريُد أَْن نَاٍت ًَالُوا َما َهٰ

ا َكاَن يَْعبُُد آبَاُؤكُ  ُكْم َعمَّ َذا إًِلَّ إِفْ يَُصدَّ ى ۚ ْم َوًَالُوا َما َهٰ ك  ُمْفتَر 

َذا إًِلَّ ِسحْ َوًَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِلْلَحِقِّ لَمَّ  ر  ا َجاَءُهْم إِْن َهٰ

﴾٤٣﴿ُمبِين  

ردی این نیست مگر م: و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده شود، می گویند
ن قرآن ای: و می گویند. که می خواهد شما را از آنچه پدرانتان می پرستیدند، باز دارد

مد و کافران درباره حق، هنگامی که به سویشان آ. جز دروغی ساختگی نیست
(۴۳!! )این جز جادویی آشکار نیست: گفتند



22جزء (34)سوره سبا

لَْيِهْم ًَْبلََك ونََها ۖ َوَما أَْرَسْلنَا إِ َوَما آتَْينَاُهْم ِمْن ُكتٍُب يَْدُرسُ 

﴾٤٤﴿ِمْن نَِذيرٍ 

تا به ]هیچ کتابی به آنان نداده ایم که آن را بخوانند[ این در حالی است که]و 
مبری ، و پیش از تو هیچ پیا[تکیه بر آن قرآن را دروغی ساختگی بدانند

(۴۴)نبّوت تو را انکار کنند، [ با اعتماد به گفتار او]نفرستادیم تا 



22جزء (34)سوره سبا

ْينَاُهْم َما بَلَغُوا ِمْعَشاَر َما آتَ َوَكذََّب الَِّذيَن ِمْن ًَْبِلِهْم وَ 

﴾٤٥﴿ نَِكيرِ فََكذَّبُوا ُرُسِلي ۖ فََكْيَف َكانَ 

نان به یک تکذیب کردند، و ای[ آیات ما و پیامبران را]و کسانی که پیش از اینان بودند 
یب کردند دهم قدرت و ثروتی که به آنان داده بودیم، نرسیده اند، پس پیامبرانم را تکذ

(۴۵)عذاب من چگونه بود؟ [ بنگر]؛ پس [در نتیجه هالکشان کردیم]



22جزء (34)سوره سبا

ِ َمثْنَىٰ ًُْل إِنََّما أَِعُظُكْم بَِواِحَدةٍ ۖ أَ   َوفَُراَدٰى ثُمَّ ْن تَقُوُموا َلِِلَّ

ِذير  لَُكْم بَْيَن ْن ِجنٍَّة ۚ إِْن ُهَو إًِلَّ نَ تَتَفَكَُّروا ۚ َما بَِصاِحبُِكْم مِ 

﴾٤٦﴿يََدْي َعذَاٍب َشِديدٍ 

رای اینکه دو دو و یک یک ب[ و آن]من شما را فقط به یک حقیقت اندرز می دهم : بگو
دق و درستی محّمد که عمری با پاکی، امانت، ص]خدا قیام کنید، سپس درباره رفیقتان 

شما از بیندیشید که هیچ گونه جنونی ندارد، او برای[ در میان شما زندگی کرده است
(۴۶. )عذاب سختی که پیش روست، جز بیم دهنده ای نیست



22جزء (34)سوره سبا

ِ ۖ  لَُكْم ۖ إِْن أَْجِرَي إًِلَّ ًُْل َما َسأَْلتُُكْم ِمْن أَْجٍر فَُهوَ   َعلَى َللاَّ

﴾٤٧﴿َوُهَو َعلَٰى ُكِلِّ َشْيٍء َشِهيد  

، هر گونه پاداشی که از شما خواستم، آن پاداش برای خودتان: بگو
(۴۷. )پاداش من فقط بر عهده خداست، و او بر همه چیز گواه است



22جزء (34)سوره سبا

ُم اْلغُيُوبِ ًُْل إِنَّ َربِِّي يَْقِذُف بِاْلَحِقِّ  ﴾٤٨﴿ َعَلَّ

لوب بر ق]همانا پروردگارم که دانای غیب است، حق را : بگو
(۴۸. )القا می کند[ پیامبرانش



22جزء (34)سوره سبا

﴾٤٩﴿اِطُل َوَما يُِعيدُ ًُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَما يُْبِدُئ اْلبَ 

نه [ که آن را به جای خدا می پرستید]حق آمد و باطل : بگو
ین چیزی که از ب]می تواند چیزی را به وجود آورد، و نه می تواند 

(۴۹. )برگرداند[ رفته



22جزء (34)سوره سبا

ْهتََدْيُت فَبَِما  َعلَٰى نَْفِسي ۖ َوإِِن اًُْل إِْن َضلَْلُت فَإِنََّما أَِضلُّ 

﴾٥٠﴿ع  ًَِريب  يُوِحي إِلَيَّ َربِِّي ۚ إِنَّهُ َسِمي

ام، و اگر من گمراه شده باشم، فقط به زیان خود گمراه شده: بگو
ن وحی اگر هدایت شده باشم به سبب آن است که پروردگارم به م

(۵۰. )می کند؛ زیرا او شنوا و نزدیک است



22جزء (34)سوره سبا

ُعوا فَََل فَوْ  ِْ َت َوأُِخذُوا ِمْن َمَكاٍن َولَْو تََرٰى إِْذ فَ

﴾٥١﴿ًَِريبٍ 

امر ]ند ترسان و وحشت زده می شو[ با ظهور قیامت]زمانی که [ مشرکان]و اگر ببینی 
ز جایی نیست، و ا[ گریز از عذاب]توانایی [ آن اینکه برای آنان]و [ عجیبی می بینی

(۵۱. )بازداشت می شوند[ که موقف قیامت است]نزدیک 



22جزء (34)سوره سبا

﴾٥٢﴿ِعيدٍ تَّنَاُوُش ِمْن َمَكاٍن بَ َوًَالُوا آَمنَّا بِِه َوأَنَّٰى لَُهُم ال

کجا و . به حق ایمان آوردیم: می گویند[ در آن موقعیت بسیار سخت]و 
به آن [ که فاصله قیامت تا دنیاست]چگونه می توانند از فاصله بسیار دور 

ی که جای زیرا آخرت جای تکلیف نیست و دنیای! ]ایمان دسترسی پیدا کنند
(۵۲.[ )تکلیف است برای همیشه از دستشان رفته است



22جزء (34)سوره سبا

ْن َمَكاٍن ْقِذفُوَن بِاْلغَْيِب مِ َوًَْد َكفَُروا بِِه ِمْن ًَْبُل ۖ َويَ 

﴾٥٣﴿بَِعيدٍ 

گاهانه و به حق کافر شدند، و ناآ[ که در دنیا می زیستند]پیش از این [ اینان]
ی و درباره حق به عنوان اینکه شعر، جادو، افسانه خراف]دور از معرفت و علم 

(۵۳. )سخن پراکنی می کردند[ دورغ ساختگی است



22جزء (34)سوره سبا

يَاِعِهْم ِمْن تَُهوَن َكَما فُِعَل بِأَشْ َوِحيَل بَْينَُهْم َوبَْيَن َما يَشْ 

﴾٥٤﴿ِريبٍ ًَْبُل ۚ إِنَُّهْم َكانُوا فِي َشٍكِّ مُ 

ایی جد[ به وسیله مرگ]میان آنان و همه خواسته هایشان [ در نتیجه]و 
شد؛ انداخته شد، همان گونه که پیش از این با هم کیشانشان رفتار

(۵۴. )در تردیدی سخت بودند[ نسبت به حق]زیرا آنان همواره 



22جزء (35)سوره فاطر

ِحيِم  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ بِْسِم َللاَّ

ِ فَاِطِر السََّماَواِت َواْْلَ  ِة ُرُسَل  ْرِض َجاِعِل اْلَمََلئِكَ اْلَحْمُد َلِِلَّ

يُد فِي اْلَخْلقِ أُوِلي أَْجنَِحٍة َمثْنَٰى َوثََُلَث َورُ  ِْ  َما يََشاُء ۚ بَاَع ۚ يَ

َ َعلَٰى ُكِلِّ َشْيٍء ًَِدير   ﴾١﴿إِنَّ َللاَّ

.به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی
گان فرشت[ و]همه ستایش ها ویژه خداست که آفریننده آسمان ها و زمین است 

ام دادن برای انج]را که دارای بالهایی دوگانه و سه گانه و چهارگانه اند رسوالنی 
نش هرچه بخواهد در آفری. قرار داده است[ فرمان های تکوینی و تشریعی اش

(۱. )می افزاید؛ یقینًا خدا بر هر کاری تواناست



22جزء (35)سوره فاطر

ُ ِللنَّاِس ِمْن رَ  َوَما يُْمِسْك ْحَمٍة فَََل ُمْمِسَك لََها َۖما يَْفتَحِ َللاَّ

ُْ اْلَحِكيمُ فَََل ُمْرِسَل لَهُ ِمْن بَْعِدِه ۚ َوهُ  ي ِْ ﴾٢﴿َو اْلعَ

چون خدا رحمتی را برای مردم بگشاید، بازدارنده ای برای آن
دارد، نیست، و چون باز دارد، بعد از او فرستنده ای برایش وجود ن

(۲. )و او توانای شکست ناپذیر و حکیماست



22جزء (35)سوره فاطر

ْن َخاِلٍق  َعلَْيُكْم ۚ َهْل مِ يَا أَيَُّها النَّاُس اْذُكُروا نِْعَمَت َللاَِّ 

ًُُكْم ِمَن السَّ  ُْ ِ يَْر هَ إًِلَّ ُهَو ۖ َماِء َواْْلَْرِض ۚ ًَل إِلَٰ َغْيُر َللاَّ

﴾٣﴿فَأَنَّٰى تُْؤفَُكونَ 

آیا جز خدا آفریننده ای. نعمت خدا را بر خودتان یاد کنید! ای مردم
هست که از آسمان و زمین شما را روزی دهد؟ هیچ معبودی جز او 

(۳)منصرفتان می کنند؟ [ از حق]نیست، پس چگونه 



22جزء (35)سوره فاطر

ِ تُْرَجُع ُرُسل  ِمْن ًَْبِلَك ۚ َوإِ َوإِْن يَُكِذِّبُوَك فَقَْد ُكِذِّبَتْ  لَى َللاَّ

﴾٤﴿اْْلُُمورُ 

و هم یقینًا پیش از ت[ اندوهگین مباش]اگر تو را تکذیب می کنند 
(۴).و همه امور به خدا بازگردانده می شود. پیامبرانی تکذیب شده اند



22جزء (35)سوره فاطر

نَّكُ يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ َوْعَد َللاَِّ  ْنيَا ۖ َحقٌّ ۖ فَََل تَغُرَّ ُم اْلَحيَاةُ الدُّ

ِ اْلغَرُ  نَُّكْم بِاَلِلَّ ﴾٥﴿ورُ َوًَل يَغُرَّ

ن حق است، پس ای[ درباره قیامت]بی تردید وعده خدا ! ای مردم
ده، شما را شما را نفریبد و شیطان فریبن[ ی زودگذر،]زندگی دنیا 

(۵. )خدا مغرور نکند[ به کرم]



22جزء (35)سوره فاطر

ا ۚ إِنَّمَ إِنَّ الشَّْيَطاَن لَُكْم َعُدوٌّ فَاتَّ  بَهُ ِخذُوهُ َعُدوا ْْ ا يَْدُعو ِح

﴾٦﴿ِليَُكونُوا ِمْن أَْصَحاِب السَِّعيرِ 

.  یریدبی تردید شیطان، دشمن شماست، پس او را دشمن خود بگ
ی کند دعوت م[ به این سبب به فسق و فجور]گروهش را فقط [ او]

(۶. )که اهل آتش سوزان گردند



22جزء (35)سوره فاطر

ِملُوا د  ۖ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوعَ الَِّذيَن َكفَُروا لَُهْم َعذَاب  َشِدي

اِلَحاِت لَُهْم َمْغِفَرة  َوأَجْ  ﴾٧﴿ر  َكبِير  الصَّ

د، و کسانی که کفر ورزیدند، عذاب سختی برای آنان خواهد بو
آنان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، برای

(۷. )آمرزش و پاداشی بزرگ است



22جزء (35)سوره فاطر

يَِِّن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه فَ  ُْ َ أَفََمْن   يُِضلُّ َمْن َرآهُ َحَسن ا ۖ فَإِنَّ َللاَّ

ِهْم  تَْذَهْب نَْفُسَك َعلَيْ يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء ۖ فَََل 

َ َعِليم  بِمَ  ﴾٨﴿ا يَْصنَعُونَ َحَسَراٍت ۚ إِنَّ َللاَّ
آن را [ ببه این سب]پس آیا کسی که کردار زشتش برای او زینت داده شده و 

داده مانند کسی است که در پرتو ایمان، خوب و بد را تشخیص]خوب دیده 
مراه گ[ به کیفر تکّبرش در برابر حق]همانا خدا هر که را بخواهد [ است؟

پس مبادا جانت به سبب . می کند و هر که را بخواهد هدایت می نماید
نجام حسرت هایی که بر آنان می خوری از بین برود؛ بی تردید خدا به آنچه ا

(۸. )می دهند داناست



22جزء (35)سوره فاطر

يَاَح فَ  ُ الَِّذي أَْرَسَل الِرِّ نَاهُ إِلَٰى بَلٍَد تُثِيُر َسَحاب ا فَُسقْ َوَللاَّ

ِلكَ َميٍِِّت فَأَْحيَْينَا بِِه اْْلَْرضَ  ﴾٩﴿النُُّشورُ بَْعَد َمْوتَِها ۚ َكذَٰ

آن را به خداست که بادها را فرستاد تا ابری را برانگیزند، پس ما
یله سوی سرزمین مرده راندیم و زمین را پس از مردگی اش به وس

(۹. )آن زنده کردیم؛ زنده شدن مردگان هم این گونه است



22جزء (35)سوره فاطر

 َِّ ةَ ِلََفِ َّْ ةُ َجِميع ا ۚ إِلَيْ َمْن َكاَن يُِريُد اْلِع َّْ ِه يَْصعَُد اْلَكِلُم  اْلِع

اِلـُح يَرْ  ُكُروَن فَعُهُ ۚ َوالَِّذيَن يَمْ الطَّيُِِّب َواْلعََمُل الصَّ

ئَِك ُهَو يَ السَّيِِّئَاِت لَُهْم َعذَاب  َشِديد  ۖ ﴾١٠﴿بُورُ َوَمْكُر أُولَٰ

همه عزت ویژه [ باید آن را از خدا بخواهد، زیرا]کسی که عزت می خواهد، پس 
به سوی او باال می رود و[ چون عقاید و اندیشه های صحیح]حقایق پاک . خداست

برای آنان و کسانی که حیله های زشت به کار می گیرند،. عمل شایسته آن را باال می برد
(۱۰. )عذابی سخت خواهد بود، و بی تردید حیله آنان نابود می شود



22جزء (35)سوره فاطر

ُ َخلَقَُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ مِ  ا ۚ َوَما ْن نُْطفٍَة ثُمَّ َجعَلَُكْم أَ َوَللاَّ َواج  ْْ

ُر مِ تَْحِمُل ِمْن أُْنثَٰى َوًَل تََضُع إًِلَّ  ٍر َوًَل  بِِعْلِمِه ۚ َوَما يُعَمَّ ْن ُمعَمَّ

ِلَك َعلَى َللاَِّ يُْنقَُص ِمْن ُعُمِرِه إًِلَّ فِي ِكتَابٍ  ﴾١١﴿ يَِسير   ۚ إِنَّ َذٰ

[  نر و ماده]، سپس از نطفه آفرید، آن گاه شما را زوج هایی [مرده]و خدا شما را از خاک 
هیچ ماده ای باردار نمی شود و بارش را نمی نهد مگر به علم او، و هیچ کس . قرار داد

ح چون لو]عمر طوالنی نمی کند و از عمرش کاسته نمی شود مگر اینکه در کتابی 
(۱۱. )بر خدا آسان است[ کارها]بی تردید این . ثبت است[ محفوظ



22جزء (35)سوره فاطر

َذا َعْذب   َذا ِمْلح  فَُرات  َسائِغ  َشَرابُهُ وَ َوَما يَْستَِوي اْلبَْحَراِن َهٰ َهٰ

ا طَ  ِحْليَة  ِرياا َوتَْستَْخِرُجونَ أَُجاج  ۖ َوِمْن ُكٍلِّ تَأُْكلُوَن لَْحم 

ْضِلِه َولَعَلَُّكْم  َمَواِخَر ِلتَْبتَغُوا ِمْن فَ تَْلبَُسونََها ۖ َوتََرى اْلفُْلَك فِيهِ 

﴾١٢﴿تَْشُكُرونَ 
وارا و آن یکی دو دریا مساوی نیستند، این یکی شیرین و از بین برنده تشنگی و نوشیدنش گ

تخراج شور و تلخ است؛ و از هر یک گوشتی تازه می خورید و زینتی که آن را می پوشید، اس
دن به با رسی]و کشتی ها را در آن می بینی که آب را می شکافند و می روند تا شما . می کنید

(۱۲. )از فضل او بجویید و باشد که سپاس گزاری کنید[ مقاصد و هدف هایتان



22جزء (35)سوره فاطر

َر الشَّْمَس النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوسَ يُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َويُوِلجُ  خَّ

ُ َربُّكُ َواْلقََمَر ُكلٌّ يَْجِري ِْلََجٍل ُمَسما  ِلُكُم َللاَّ ْم لَهُ اْلُمْلُك ۚ ى ۚ َذٰ

﴾١٣﴿ُكوَن ِمْن ًِْطِميرٍ َوالَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما يَْملِ 

ام شب را در روز فرو می برد و روز را در شب فرو می برد، و خورشید و ماه را مسّخر و ر
این است خدا پروردگار شما، . کرده است که هر کدام تا سرآمدی معین روانند

ت هسته فرمانروایی، ویژه اوست و کسانی را که به جای او می پرستیدید، مالک پوس
(۱۳. )خرمایی هم نیستند



22جزء (35)سوره فاطر

تََجابُوا ْم َولَْو َسِمعُوا َما اسْ إِْن تَْدُعوُهْم ًَل يَْسَمعُوا ُدَعاَءكُ 

نَبِِّئَُك ِمثُْل وَن بِِشْرِكُكْم ۚ َوًَل يُ لَُكْم ۖ َويَْوَم اْلِقيَاَمِة يَْكفُرُ 

﴾١٤﴿َخبِيرٍ 

شنوند، ب[ بر فرض محال]اگر آنها را بخوانید، خواندنتان را نمی شنوند و اگر 
س پاسختان را نمی دهند، و روز قیامت شرک شما را انکار می کنند؛ و هیچ ک

گاه تو را [ خدای]مانند  (۱۴. )خبردار نمی کند[ از حقایق]آ



22جزء (35)سوره فاطر

ُ ُهوَ يَا أَيَُّها النَّاُس أَْنتُُم اْلفُقَرَ  ِ ۖ َوَللاَّ  اْلغَنِيُّ اُء إِلَى َللاَّ

﴾١٥﴿اْلَحِميدُ 

و شمایید نیازمندان به خدا، و فقط خدا بی نیاز! ای مردم
(۱۵. )ستوده است



22جزء (35)سوره فاطر

﴾١٦﴿ْلٍق َجِديدٍ إِْن يََشأْ يُْذِهْبُكْم َويَأِْت بِخَ 

(۱۶. )اگر بخواهید شما را از بین می برد و آفریده تازه ای می آورد



22جزء (35)سوره فاطر

 ٍْ ي ِْ ِ بِعَ ِلَك َعلَى َللاَّ
﴾١٧﴿َوَما ذَٰ

(۱۷)و این کار بر خدا دشوار نیست، 



22جزء (35)سوره فاطر

َر أُْخَرٰى ۚ وَ  ْْ َرة  ِو ِْ ُر َوا ِْ  ِحْمِلَها ًَل إِْن تَْدُع ُمثْقَلَة  إِلَىٰ َوًَل تَ

ِذيَن يَْخَشْوَن بَٰى ۗ إِنََّما تُْنِذُر الَّ يُْحَمْل ِمْنهُ َشْيء  َولَْو َكاَن َذا ًُرْ 

ََل  كَّٰى فَإِنَّ َربَُّهْم بِاْلغَْيِب َوأًََاُموا الصَّ َْ كَّٰى ةَ ۚ َوَمْن تَ َْ َ َما يَت

ِ اْلَمِصيرُ  ﴾١٨﴿ِلنَْفِسِه ۚ َوإِلَى َللاَّ
اری دعوت و هیچ سنگین باری بار گناه دیگری را برنمی دارد، و اگر سنگین ب

چه کند که از بارش بردارند، چیزی از بار گناهش برداشته نمی شود، گر
ی دهی که تو فقط کسانی را بیم م. از نزدیکان و خویشان باشد[ دعوت شونده]

از ]در نهان از پروردگارشان می ترسند و نماز را برپا می دارند؛ و هر کس 
وی پاک شود به سود خود پاک می شود، و بازگشت فقط به س[ آلودگی ها

(۱۸. )خداست



22جزء (35)سوره فاطر

﴾١٩﴿يرُ َوَما يَْستَِوي اْْلَْعَمٰى َواْلبَِص 

(۱۹)یکسان نیستند، [ کافر و مؤمن،]نابینا و بینا 



22جزء (35)سوره فاطر

﴾٢٠﴿َوًَل الظُّلَُماُت َوًَل النُّورُ 

(۲۰)و نه تاریکی ها و نه روشنایی، 



22جزء (35)سوره فاطر

﴾٢١﴿َوًَل الِظِّلُّ َوًَل اْلَحُرورُ 

(۲۱)و نه سایه و نه باد گرم سوزان، 



22جزء (35)سوره فاطر

َ يُسْ َوَما يَْستَِوي اْْلَْحيَاُء َوًَل اْْلَ  ِمُع َمْن ْمَواُت ۚ إِنَّ َللاَّ

﴾٢٢﴿فِي اْلقُبُورِ يََشاُء ۖ َوَما أَْنَت بُِمْسِمعٍ َمنْ 

ت حق دعو]بی تردید خدا . و زندگان و مردگان هم یکسان نیستند
[  ادعوت حق ر]به هر کس بخواهد می شنواند؛ و تو نمی توانی [ را

(۲۲. )به کسانی که در قبرهایند بشنوانی



22جزء (35)سوره فاطر

﴾٢٣﴿إِْن أَْنَت إًِلَّ نَِذير  

(۲۳)تو فقط بیم دهنده ای، 



22جزء (35)سوره فاطر

ا ۚ َوإِْن ِمْن أُ إِنَّا أَْرَسْلنَاَك بِاْلَحِقِّ بَِشي ا َونَِذير  ٍة إًِلَّ َخََل ر  مَّ

﴾٢٤﴿فِيَها نَِذير  

و یقینًا ما تو را در حالی که مژده دهنده و هشدار دهنده ای، به حق
ان بیم راستی فرستادیم، و هیچ امتی نبوده مگر آنکه در میان آن

(۲۴. )دهنده ای گذاشته است



22جزء (35)سوره فاطر

َءتُْهْم ُرُسلُُهْم ِذيَن ِمْن ًَْبِلِهْم َجاَوإِْن يَُكِذِّبُوَك فَقَْد َكذََّب الَّ 

بُِر َوبِالْ  ُّْ ﴾٢٥﴿ِكتَاِب اْلُمنِيرِ بِاْلبَيِِّنَاِت َوبِال

ان بودند همانا کسانی هم که پیش از این[ اندوهگین مباش]اگر تو را تکذیب می کنند 
نوشته ها تکذیب می کردند، در حالی که پیامبرانشان معجزه های آشکار، و[ پیامبران را]
[ بودکه حاوی احکام و قوانین]و کتاب روشن [ یی مشتمل بر پند و موعظه و مناجات]

(۲۵. )برای آنان آوردند



22جزء (35)سوره فاطر

﴾٢٦﴿َكْيَف َكاَن نَِكيرِ ثُمَّ أََخْذُت الَِّذيَن َكفَُروا ۖ فَ 

گرفتیم؛ [ به سبب کفرشان به عذابی سخت]سپس کافران را 
(۲۶! )پس کیفر من چگونه بود؟



22جزء (35)سوره فاطر

َل ِمَن ا َْ َ أَْن ا بِِه ثََمَراٍت لسََّماِء َماء  فَأَْخَرْجنَ أَلَْم تََر أَنَّ َللاَّ

ُمْختَِلف  اِل ُجَدد  بِيض  َوُحْمر  ُمْختَِلف ا أَْلَوانَُها ۚ َوِمَن اْلِجبَ 

﴾٢٧﴿أَْلَوانَُها َوَغَرابِيُب ُسود  

آیا ندانسته ای که خدا از آسمان آبی نازل کرده است، پس به وسیله آن
وه ها میوه هایی که رنگ هایش گوناگون است، پدید آورده ایم، و در برخی از ک

(۲۷)سپید و سرخ و سیاه پر رنگ، : راه هایی است به رنگ های مختلف



22جزء (35)سوره فاطر

ِلَك ۗ إِنََّما اِم ُمْختَِلف  أَْلَوانُهُ َوِمَن النَّاِس َوالدََّواِبِّ َواْْلَْنعَ  َكذَٰ

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلَمَ  ْ  غَ يَْخَشى َللاَّ ي ِْ َ َع ﴾٢٨﴿فُور  اُء ۗ إِنَّ َللاَّ

[  یمانند میوه ها و راه های کوهستان]و نیز از انسان ها و جنبدگان و چهارپایان 
ند؛ از بندگان خدا فقط دانشمندان از او می ترس. رنگ های گوناگون وجود دارد

(۲۸. )یقینًا خدا توانای شکست ناپذیر و بسیار آمرزنده است



22جزء (35)سوره فاطر

ََلةَ َوأَ إِنَّ الَِّذيَن يَتْلُوَن ِكتَاَب َللاَِّ  ا  َوأًََاُموا الصَّ ْنفَقُوا ِممَّ

ا َوَعََلنِيَة  يَرْ  ًْنَاُهْم ِسرا َْ ﴾٢٩﴿ورَ ُجوَن تَِجاَرة  لَْن تَبُ َر

(علیه السالم)مانند علی بن ابی طالب ]قطعًا کسانی 
که همواره کتاب خدا را می خوانند و نماز را برپا می دارند و از آنچه روزی [ 

رگز آنان کرده ایم در نهان و آشکار انفاق می کنند، تجارتی را امید دارند که ه
(۲۹. )کساد و نابود نمی شود



22جزء (35)سوره فاطر

يدَ  ِْ فُور  ُهْم ِمْن فَْضِلِه ۚ إِنَّهُ غَ ِليَُوفِِّيَُهْم أُُجوَرُهْم َويَ

﴾٣٠﴿َشُكور  

پاداششان را کامل عطا کند[ خدا]تا [ این همه را انجام می دهند]
عطا کننده و از فضلش بر آنان بیفزاید؛ یقینًا او بسیار آمرزنده و

(۳۰. )پاداش فراوان در برابر عمل اندک است



22جزء (35)سوره فاطر

ً ا ِلَما بَْيَن تَاِب ُهَو اْلَحقُّ ُمَصِدِّ َوالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك ِمَن اْلكِ 

َ بِِعبَاِدِه لَ  ﴾٣١﴿َخبِير  بَِصير  يََدْيِه ۗ إِنَّ َللاَّ

دیق تص[ و]و آنچه از کتاب به تو وحی کرده ایم، همان حق است، 
ه پیش از آن بوده است؛ یقینًا خدا ب[ کتاب هایی که]کننده 

گاه و بیناست (۳۱. )بندگانش آ



22جزء (35)سوره فاطر

ا ۖ فَِمْنُهْم َظاِلم  اْصَطفَْينَا ِمْن ِعبَاِدنَ ثُمَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَِّذينَ 

ِ ۚ ْنُهْم َسابِق  بِاْلَخْيرَ ِلنَْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقتَِصد  َومِ  اِت بِإِْذِن َللاَّ

ِلَك ُهَو اْلفَْضُل اْلَكبِيرُ  ﴾٣٢﴿ذَٰ

م؛ پس برخی سپس این کتاب را به کسانی از بندگانمان که برگزیدیم به میراث دادی
رو، و ستمکار بر خویش اند، و برخی از آنان میانه[ در ترک عمل به کتاب]از آنان 

ست آن پیشی می گیرند، این ا[ بر دیگران]برخی از آنان به اذن خدا در کارهای خیر 
(۳۲. )فضل بزرگ



22جزء (35)سوره فاطر

ِمْن ذََهٍب ْوَن فِيَها ِمْن أََساِورَ َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُونََها يَُحلَّ 

ا ۖ َوِلبَاُسُهْم فِيَها َحرِ  ﴾٣٣﴿ير  َولُْؤلُؤ 

که در آنها درآیند، در[ است]بهشت های جاودانه ای [ پاداششان]
اسشان آنجا با دستبندهایی از طال و مروارید آرایش می شوند، و لب

(۳۳. )در آنجا حریر است



22جزء (35)سوره فاطر

ِ الَِّذي أَْذهَ  َن ۖ إِنَّ رَ َوًَالُوا اْلَحْمُد َلِِلَّ َْ بَّنَا لَغَفُور  َب َعنَّا اْلَح

﴾٣٤﴿َشُكور  

ف همه ستایش ها ویژه خداست که اندوه را از ما برطر: و می گویند
اداش کرد؛ بی تردید پروردگارمان بسیار آمرزنده و عطا کننده پ

(۳۴. )فراوان در برابر عمل اندک است



22جزء (35)سوره فاطر

يَها نََصب  فَْضِلِه ًَل يََمسُّنَا فِ الَِّذي أََحلَّنَا َداَر اْلُمقَاَمِة ِمنْ 

﴾٣٥﴿َوًَل يََمسُّنَا فِيَها لُغُوب  

همان که از فضلش ما را در این سرای جاودان جای داد، که در آن 
(۳۵. )هیچ رنجی و هیچ سستی و افسردگی به ما نمی رسد



22جزء (35)سوره فاطر

ْم فَيَُموتُوا َم ًَل يُْقَضٰى َعلَْيهِ َوالَِّذيَن َكفَُروا لَُهْم نَاُر َجَهنَّ 

ي ُكلَّ َوًَل يَُخفَُّف َعْنُهْم ِمْن َعذَابِهَ  ِْ ِلَك نَْج
ا ۚ َكذَٰ

﴾٣٦﴿َكفُورٍ 

ود و برای کافران آتش دوزخ است، نه فرمان مرگشان صادر می ش
ران که بمیرند، و نه عذاب از آنان سبک می شود؛ این گونه هر کف

(۳۶. )کننده ای را کیفر می دهیم



22جزء (35)سوره فاطر

ا َغْيَر أَْخِرْجنَا نَْعَمْل َصالِ َوُهْم يَْصَطِرُخوَن فِيَها َربَّنَا ح 

ْرُكْم َما يَتَذَكَُّر فِ الَِّذي ُكنَّا نَْعَمُل ۚ أََولَْم نُعَ  يِه َمْن تَذَكََّر ِمِّ

﴾٣٧﴿رٍ ا ِللظَّاِلِميَن ِمْن نَِصيَوَجاَءُكُم النَِّذيُر ۖ فَذُوًُوا فَمَ 

سته انجام ما را بیرون بیاور تا کار شای! پروردگارا: و آنان در آنجا شیون و فریاد می زنند
آیا شما را چندان عمر ندادیم که هر کس :[ می گویم. ]دهیم غیر آنچه انجام می دادیم

سوی بیم دهنده ای به[ آیا]می خواست در آن مقدار عمر متذّکر شود، متذّکر می شد؛ و 
(۳۷. )شما نیامد؟ پس بچشید که برای ستمکاران هیچ یاوری نیست



22جزء (35)سوره فاطر

َ َعاِلُم َغْيِب السََّماَوا ِليم  بِذَاِت ِت َواْْلَْرِض ۚ إِنَّهُ عَ إِنَّ َللاَّ

ُدورِ  ﴾٣٨﴿الصُّ

د به یقینًا خدا دانای غیب آسمان ها و زمین است و بی تردی
گاه است (۳۸. )نّیات و اسرار سینه ها آ



22جزء (35)سوره فاطر

 فَعَلَْيِه اْْلَْرِض ۚ فََمْن َكفَرَ ُهَو الَِّذي َجعَلَُكْم َخََلئَِف فِي

يُد اْلَكافِِرينَ  ِْ  إًِلَّ َمْقت ا ۖ َوًَل ُكْفُرُهْم ِعْنَد َربِِِّهمْ ُكْفُرهُ ۖ َوًَل يَ

يُد اْلَكافِِريَن ُكْفُرُهْم إًِلَّ  ِْ ايَ ﴾٣٩﴿ َخَسار 

ه کافر پس کسی ک. قرار داد[ دیگران]او کسی است که شما را در زمین جانشینان 
دشمنی شود کفرش به زیان خود اوست، و کافران را کفرشان نزد پروردگارشان جز

(۳۹. )و خشم نمی افزاید، و کافران را کفرشان جز خسارت اضافه نمی کند



22جزء (35)سوره فاطر

ِ أَرُ ًُْل أََرأَْيتُْم ُشَرَكاَءُكُم الَِّذينَ  ونِي َماَذا تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َللاَّ

نَاُهْم ِكتَاب ا ي السََّماَواِت أَْم آتَيْ َخلَقُوا ِمَن اْْلَْرِض أَْم لَُهْم ِشْرك  فِ 

ا إًِلَّ  يَِعُد الظَّاِلُموَن بَْعُضهُ فَُهْم َعلَٰى بَيِِّنٍَت ِمْنهُ ۚ بَْل إِنْ  ْم بَْعض 

ا ﴾٤٠﴿ُغُرور 
من نشان معبودانتان که به جای خدا می پرستید، مرا خبر دهید، به[ قدرت و تدبیر]از : بگو

دارند، یا در آفرینش آسمان ها[ با خدا]دهید که چه چیزی از زمین را آفریده اند یا اینکه شرکتی 
چنین ]ند؟ دلیل و برهانی دار[ بر حّقانّیت اعتقاد و ادعای خود]به آنان کتابی داده ایم که از آن 

(۴۰. )بلکه ستمکاران یکدیگر را جز از روی فریب وعده نمی دهند[ نیست



22جزء (35)سوره فاطر

َ يُْمِسُك السََّماَواِت وَ  وًَل ۚ وَ إِنَّ َللاَّ ُْ الَتَا اْْلَْرَض أَْن تَ َْ لَئِْن 

ا ِدِه ۚ إِنَّهُ َكاَن َحِليم  إِْن أَْمَسَكُهَما ِمْن أََحٍد ِمْن بَعْ 

ا ﴾٤١﴿َغفُور 

و فرو ]یقینًا خدا آسمان ها و زمین را از اینکه از جای خود منحرف شوند 
و اگر منحرف شوند هیچ کس بعد از او نمی تواند . نگه می دارد[ ریزند

(۴۱. )نگاهشان دارد؛ مسلمًا خدا همواره بردبار و بسیار آمرزنده است



22جزء (35)سوره فاطر

ِ َجْهَد أَْيَمانِهِ  ًَْسُموا بِاَلِلَّ لَيَُكونُنَّ ْم لَئِْن َجاَءُهْم نَِذير  َوأَ

اَدهُ أَْهَدٰى ِمْن إِْحَدى اْْلَُمِم ۖ فَلَمَّ  َْ ْم إًِلَّ ا َجاَءُهْم نَِذير  َما 

ا ﴾٤٢﴿نُفُور 

گر بیم با سخت ترین سوگندهایشان به خدا سوگند خوردند که ا[ مشرکان]و 
دهنده ای به سوی آنان آید هدایت یافته ترین ها خواهند بود، پس چون 

ز جز نفرت و دوری ا[ دعوت او]بیم دهنده برای آنان آمد، آنان را [ پیامبری]
(۴۲. )هدایت نیفزود



22جزء (35)سوره فاطر

ا فِي اْْلَْرِض َوَمْكَر ا ُق اْلَمْكُر لسَّيِِِّئ ۚ َوًَل يَِحياْستِْكبَار 

ِليَن ۚ فَلَْن ْنُظُروَن إًِلَّ ُسنََّت اْْلَ السَّيُِِّئ إًِلَّ بِأَْهِلِه ۚ فََهْل يَ  وَّ

ِ تَْبِديَل  ۖ ﴾٤٣﴿ تَْحِويَل  َولَْن تَِجَد ِلُسنَِّت َللاَِّ تَِجَد ِلُسنَِّت َللاَّ

ود؛ و نیرنگ این نفرت به سبب گردن کشی و تکّبر آنان در زمین و نیرنگ زشتشان ب
که ]ا پیشینیان ر[ جاری شده در]پس آیا جز سنت . زشت جز اهلش را احاطه نمی کند
دا تبدیلی انتظار دارند؟ پس هرگز برای سنت خ[ هالکتشان به سبب تکّبرشان بود

(۴۳. )نمی یابی، و هرگز برای سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت



22جزء (35)سوره فاطر

الَِّذيَن ِمْن ُروا َكْيَف َكاَن َعاًِبَةُ أََولَْم يَِسيُروا فِي اْْلَْرِض فَيَْنظُ 

ُ ِليُْعجِ ًَْبِلِهْم َوَكانُوا أََشدَّ ِمْنُهْم ًُوَّ  هُ ِمْن َشْيٍء ة  ۚ َوَما َكاَن َللاَّ َْ

ا ًَِدير  فِي السََّماَواِت َوًَل فِي اْْلَْرِض ۚ إِنَّ  ﴾٤٤﴿اهُ َكاَن َعِليم 

ی می کردند آیا در زمین گردش نکردند تا بنگرند سرانجام کسانی که پیش از اینان زندگ
ه بتواند و از اینان نیرومندتر بودند چگونه بود؟ و هیچ چیز در آسمان ها و زمین نیست ک

.  ؛ زیرا او همواره دانا و تواناست[تا از دسترس قدرت او بیرون رود]خدا را عاجز کند 
(۴۴)



22جزء (35)سوره فاطر

ُ النَّاَس بَِما كَ  َظْهِرَها َسبُوا َما تََرَك َعلَىٰ َولَْو يَُؤاِخذُ َللاَّ

ُرُهْم إِ  ِكْن يَُؤِخِّ
ى ۖ فَإِ ِمْن َدابٍَّة َولَٰ ذَا َجاَء لَٰى أََجٍل ُمَسما

َ َكاَن بِِعبَ  اأََجلُُهْم فَإِنَّ َللاَّ ﴾٤٥﴿اِدِه بَِصير 

زمین وا اگر خدا مردم را به کیفر گناهانشان مجازات می کرد، هیچ جنبنده ای را بر پشت
را نمی گذاشت؛ ولی آنان را تا سرآمدی معین مهلت می دهد، پس هنگامی که اجلشان ف

بندگانش [ به احوال]؛ بی تردید خدا [آنان را در قیامت مجازات خواهد کرد]رسد 
(۴۵. )بیناست



22جزء (36)سوره یس

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ بِْسِم َللاَّ

﴾١﴿يس

.به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی

(۱)یس 



22جزء (36)سوره یس

﴾٢﴿َواْلقُْرآِن اْلَحِكيمِ 

(۲)سوگند به قرآن کریم، 



22جزء (36)سوره یس

﴾٣﴿إِنََّك لَِمَن اْلُمْرَسِلينَ 

(۳)که بی تردید تو از فرستادگانی، 



22جزء (36)سوره یس

﴾٤﴿َعلَٰى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ 

(۴.[ )قرار داری]بر راهی راست 



22جزء (36)سوره یس

ِحيمِ  ِْ الرَّ ي ِْ يَل اْلعَ ِْ ﴾٥﴿تَْن

(۵. )نازل شده توانای شکست ناپذیر و مهربان است[ قرآن]



22جزء (36)سوره یس

ا َما أُْنِذَر آبَاُؤُهمْ  ﴾٦﴿ فَُهْم َغافِلُونَ ِلتُْنِذَر ًَْوم 

این تا مردمی را بیم دهی که پدرانشان را بیم نداده اند و به
(۶. )بی خبرند[ از حقایق]علت 



22جزء (36)سوره یس

﴾٧﴿ِهْم فَُهْم ًَل يُْؤِمنُونَ لَقَْد َحقَّ اْلقَْوُل َعلَٰى أَْكثَرِ 

ده است، به یقینًا فرمان عذاب بر بیشترشان محقق و ثابت ش
(۷. )این سبب ایمان نمی آورند



22جزء (36)سوره یس

ِن فَُهْم ًل  فَِهَي إِلَى اْْلَْذًَاإِنَّا َجعَْلنَا فِي أَْعنَاًِِهْم أَْغََل 

﴾٨﴿ُمْقَمُحونَ 

ان مسلمًا ما غل هایی بر گردنشان نهاده ایم که تا چانه هایش
(۸)قرار دارد به طوری که سرهایشان باال مانده است، 



22جزء (36)سوره یس

ا فَأَْغَشْينَاُهْم داا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدا َوَجعَْلنَا ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم سَ 

﴾٩﴿فَُهْم ًَل يُْبِصُرونَ 

رار حایلی ق[ نیز]و از پیش رویشان حایلی و از پشت سرشان 
م، به این داده ایم، و به صورت فراگیر دیدگانشان را فرو پوشانده ای

(۹)خاطر حقایق را نمی بینند، 



22جزء (36)سوره یس

﴾١٠﴿ِمنُونَ ْم لَْم تُْنِذْرُهْم ًَل يُؤْ َوَسَواء  َعلَْيِهْم أَأَْنذَْرتَُهْم أَ 

دهی، و برای آنان یکسان است چه بیمشان دهی یا بیمشان ن
(۱۰)ایمان نمی آورند، 



22جزء (36)سوره یس

َن بِ إِنََّما تُْنِذُر َمِن اتَّبََع الِذِّكْ  ْحَمٰ اْلغَْيِب ۖ َر َوَخِشَي الرَّ

﴾١١﴿ِريمٍ فَبَِشِّْرهُ بَِمْغِفَرةٍ َوأَْجٍر كَ 

روی کند بیم دادنت فقط برای کسی ثمربخش است که از قرآن پی
و در نهان از خدای رحمان بترسد، پس او را به آمرزش و پاداشی

(۱۱. )نیکو و با ارزش مژده ده



22جزء (36)سوره یس

ُهْم ۚ َوُكلَّ ْكتُُب َما ًَدَُّموا َوآثَارَ إِنَّا نَْحُن نُْحيِي اْلَمْوتَٰى َونَ 

﴾١٢﴿ينٍ َشْيٍء أَْحَصْينَاهُ فِي إَِماٍم ُمبِ 

بی ها و خو]بی تردید ما مردگان را زنده می کنیم و آنچه را پیش فرستاده اند و 
روشن بر جا مانده از ایشان را ثبت می کنیم و همه چیز را در کتابی[ بدی های

(۱۲. )بر شمرده ایم[ که اصل همه کتاب هاست و آن لوح محفوظ است]



22جزء (36)سوره یس

قَْريَِة إِْذ َجاَءَها َواْضِرْب لَُهْم َمثََل  أَْصَحاَب الْ 

﴾١٣﴿اْلُمْرَسلُونَ 

را اهل آن شهر[ که با تو برخورد خصمانه دارند]و برای آنان 
(۱۳)مثل بزن، هنگامی که پیامبران به آنجا آمدند، 



22جزء (36)سوره یس

نَاإِْذ أَْرَسْلنَا إِلَْيِهُم اثْنَْيِن فَ  ْْ َّْ بِثَاِلٍث فَقَالُوا إِنَّا َكذَّبُوُهَما فَعَ

﴾١٤﴿إِلَْيُكْم ُمْرَسلُونَ 

ا انکار زمانی که دو پیامبر را به سوی آنان فرستادیم، پس آن دو ر
[ یهمگ]کردند و با پیامبر سومی آنان را تقویت کردیم، پس 

(۱۴. )ما را به سوی شما فرستاده اند: گفتند



22جزء (36)سوره یس

ْحمَٰ ًَالُوا َما أَْنتُْم إًِلَّ بََشر  ِمثْلُ  َل الرَّ َْ ُن ِمْن َشْيٍء نَا َوَما أَْن

﴾١٥﴿إِْن أَْنتُْم إًِلَّ تَْكِذبُونَ 

حمان ر[ خدای]شما جز بشرهایی مانند ما نیستید و : گفتند[ اهل شهر]
(۱۵. )هیچ چیزی نازل نکرده است، شما فقط دروغ می گویید



22جزء (36)سوره یس

﴾١٦﴿ْم لَُمْرَسلُونَ ًَالُوا َربُّنَا يَْعلَُم إِنَّا إِلَْيكُ 

ما فرستاده پروردگارمان می داند که یقینًا ما به سوی ش: گفتند
(۱۶)شده ایم، 



22جزء (36)سوره یس

﴾١٧﴿ينُ َوَما َعلَْينَا إًِلَّ اْلبَََلُغ اْلُمبِ 

(۱۷. )نیست[ پیام وحی]و بر عهده ما جز رساندن آشکار 



22جزء (36)سوره یس

ُكْم َمنَُّكْم َولَيََمسَّنَّ ئِْن لَْم تَْنتَُهوا لَنَْرجُ ًَالُوا إِنَّا تََطيَّْرنَا بُِكْم ۖ لَ 

﴾١٨﴿ِمنَّا َعذَاب  أَِليم  

از دعوت ]همانا ما شما را به شومی و فال بد گرفته ایم، اگر : گفتند
وی ما باز نایستید، قطعًا شما را سنگسار می کنیم، و از س[ خود

(۱۸. )شکنجه دردناکی به شما خواهد رسید



22جزء (36)سوره یس

ْوم  ِكِّْرتُْم ۚ بَْل أَْنتُْم ًَ ًَالُوا َطائُِرُكْم َمعَُكْم ۚ أَئِْن ذُ 

﴾١٩﴿ُمْسِرفُونَ 

ناه و این شومی نتیجه کفر و طغیان و گ]شومی شما از خود شماست : گفتند
ه شومی و آن تذکر سعادت بخش را ب]آیا اگر به شما تذکر دهند ![ است، شگفتا

(۱۹. )بلکه شما مردمی تجاوزکارید[ فال بد می گیرید؟ نه، شومی از ما نیست



22جزء (36)سوره یس

ًَْصى اْلَمِدينَِة َرُجل   ِم اتَّبِعُوا  يَْسعَٰى ًَاَل يَا ًَوْ َوَجاَء ِمْن أَ

﴾٢٠﴿اْلُمْرَسِلينَ 

م ای قو: و از دورترین نقطه شهر مردی شتابان آمد، گفت
(۲۰)پیروی کنید، [ خدا]از این فرستادگان ! من



22جزء (36)سوره یس

﴾٢١﴿ا َوُهْم ُمْهتَُدونَ اتَّبِعُوا َمْن ًَل يَْسأَلُُكْم أَْجر  

آنان از کسانی پیروی کنید که پاداشی از شما نمی خواهند و
(۲۱)راه یافته اند، 



22جزء (36)سوره یس

﴾٢٢﴿ي َوإِلَْيِه تُْرَجعُونَ َوَما ِلَي ًَل أَْعبُُد الَِّذي فََطَرنِ 

را کسی را نپرستم که م[ از روی یقین]و مرا چیست که 
(۲۲)آفریده و به سوی او بازگردانده می شوید؟ 



22جزء (36)سوره یس

ُن بُِضٍرِّ أَأَتَِّخذُ ِمْن ُدونِِه آِلَهة  إِْن يُرِ  ْحَمٰ  ًَل تُْغِن ْدِن الرَّ

﴾٢٣﴿ْنِقذُونِ َعنِِّي َشفَاَعتُُهْم َشْيئ ا َوًَل يُ 

ای من رحمان بر[ خدای]آیا به جای او معبودانی را برگزینم که اگر 
 کند آسیب و گزندی بخواهد نه شفاعتشان چیزی را از من دفع می

(۲۳! )و نه می توانند نجاتم دهند؟



22جزء (36)سوره یس

﴾٢٤﴿إِنِِّي إِذ ا لَِفي َضََلٍل ُمبِينٍ 

(۲۴. )اگر چنین کنم، بی تردید در گمراهی آشکار خواهم بود



22جزء (36)سوره یس

﴾٢٥﴿ونِ إِنِِّي آَمْنُت بَِربُِِّكْم فَاْسَمعُ 

؛ بی تردید به پروردگار شما ایمان آورده ام![ ای رسوالن]
(۲۵. )بنابراین از من بشنوید



22جزء (36)سوره یس

﴾٢٦﴿َت ًَْوِمي يَْعلَُمونَ ًِيَل اْدُخِل اْلَجنَّةَ ۖ ًَاَل يَا لَيْ 

هشت به ب: گفته شد[ سرانجام به دست آن مشرکان شهید شد، و به او]
گاهی داشتند، : گفت. درآی (۲۶)ای کاش قوم من معرفت و آ



22جزء (36)سوره یس

﴾٢٧﴿َن اْلُمْكَرِمينَ بَِما َغفََر ِلي َربِِّي َوَجعَلَنِي مِ 

(۲۷. )به اینکه پروردگارم مرا آمرزید و از کرامت یافتگان قرارم داد


