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سوره روم ()30

جزء 21

َّللا الره حْ َٰم ِن الره ِح ِيم
ِبسْ ِم ه ِ

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

سوره روم ()30

الم

الم ()۱

جزء 21

سوره روم ()30

ت الرُّ و ُم
ُغلِب ِ

رومیان مغلوب شدند)۲( ،

جزء 21

سوره روم ()30

جزء 21

ض و ُه ْم ِمنْ بعْ ِد غل ِب ِه ْم سي ْغلِ ُبون
ِفي أ ْدنى ْاْلرْ ِ

در نزدیک ترین سرزمین [خود به حجاز که نواحی شام است] ،و
آنان پس از مغلوب شدنشان به زودی پیروز خواهند شد)۳( ،

سوره روم ()30

جزء 21

َلِل ْاْل ْم ُر ِمنْ ق ْب ُل و ِمنْ بعْ ُد ۚ وي ْوم ِئ ٍذ
ِفي ِبضْ ِع ِس ِنين ۗ ِ ه ِ
ي ْفر ُح ْالم ُْؤ ِم ُنون
[البته] در ظرف چند سال .عاقبت و نتیجه کار پیش [از مغلوب شدن رومیان]
و پس [از پیروزی رومیان] فقط در سیطره اراده و فرمان خداست ،و آن روز
[که رومیان پیروز شوند] مؤمنان شادمان و خوشحال خواهند شد)۴( ،

سوره روم ()30

جزء 21

ص ُر منْ يشءا ُُ وهُو ْالع ِِي ُِ الره ِحي ُم
َّللا ۚ ي ْن ُ
ِبنصْ ِر ه ِ

به سبب نصرت و یاری خدا[ ،آری او] هرکس را بخواهد یاری
می دهد ،و تنها او توانای شکست ناپذیر و مهربان است)۵( .
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يعْ لمُون
خدا این وعده را داده است؛ و خدا از وعده اش تخلف نمی کند،
ولی بیشتر مردم معرفت و شناخت [نسبت به وفای قطعی خدا در

مورد وعده اش] ندارند)۶( .
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يعْ لمُون ظءا ِه ًرا ِمن ْالحيءا ِة ال ُّد ْنيءا و ُه ْم ع ِن ْاْل ِخر ِة ُه ْم
غءا ِفلُون
[تنها] ظاهری [محسوس] از زندگی دنیا را می شناسند و آنان از
آخرت [که سرای ابدی و دارای نعمت های جاودانی و حیات

سرمدی است] بی خبرند)۷( .
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أول ْم يتف هكرُوا ِفي أ ْنفُ ِس ِه ْم ۗ مءا خلق ه
ت
َّللاُ السهمءاوا ِ
و ْاْلرْ ض ومءا بيْنهُمءا إِ هَل ِبءا ْلح ِّق وأج ٍل مُس ًًّمى ۗ وإِنه
ك ِث ً
ءاس ِبلِقءا ُِ ر ِّب ِه ْم لكءا ِفرُون
يرا ِمن ال هن ِ
آیا در [خلوت] درون خود نیندیشیده اند؟ [که] خدا آسمان ها و زمین و آنچه را میان
آنهاست ،جز به ّ
حق و راستی و برای مدتی معین نیافریده است؛ و همانا بسیاری از
مردم به دیدار [قیامت و محاسبه اعمال به وسیله] پروردگارشان کافرند)۸( .
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جزء 21

ض في ْن ُ
ظرُوا كيْف كءان عءاقِب ُة اله ِذين ِمنْ ق ْبلِ ِه ْم ۚ
أول ْم ي ِسيرُوا فِي ْاْلرْ ِ
كءا ُنوا أش هد ِم ْن ُه ْم قُ هو ًة وأثءارُوا ْاْلرْ ض وعمرُوهءا أ ْكثر ِممهءا عمرُوهءا
ت فمءا كءان ه
َّللا ُ لِي ْظلِم ُه ْم و َٰل ِكنْ كءا ُنوا أ ْنفُس ُه ْم
وجءاُ ْت ُه ْم ُر ُسل ُ ُه ْم ِب ْءالبيِّنءا ِ
ي ْظلِمُون
آیا [به غفلت نانی می خورند و بی خبر به سر می برند و] در زمین گردش نکرده اند تا با تأمل بنگرند
سرانجام کسانی که پیش از اینان بودند چگونه بود؟ آنان قوی تر و نیرومندتر از اینان بودند ،و زمین را [برای
هدف های گوناگون] زیر و رو کردند و آن را بیش از آنچه اینان آبادش کردند ،آباد نمودند ،و پیامبرانشان
دالیل روشن برای آنان آوردند [ولی به سبب تکذیب پیامبرانشان هالک شدند]؛ پس خدا بر آن نبود که به

آنان ستم کند ،ولی آنان بودند که به خودشان ستم می کردند)۹( .
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َّللا
ُث هم كءان عءا ِقبة اله ِذين أسءا ُُوا السُّوأ َٰى أنْ ك هذبُوا ِبآيءا ِ
ت هِ
وكءا ُنوا ِبهءا يسْ ته ِِْ ُئون
آن گاه بدترین سرانجام ،سرانجام کسانی بود که مرتکب زشتی
شدند به سبب اینکه آیات خدا را تکذیب کردند و همواره آنها را به

مسخره می گرفتند)۱۰( .
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جزء 21

ه
َّللاُ يبْدأ ُ ْالخ ْلق ُث هم ُي ِعي ُدهُ ُث هم إِل ْي ِه ُترْ جعُون

خدا مخلوقات را می آفریند ،سپس آنان را [بعد از مرگشان] باز
می گرداند ،آن گاه به سوی او باز گردانده می شوید)۱۱( ،
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جزء 21

وي ْوم تقُو ُم السهءاع ُة ُي ْبلِسُ ا ْلمُجْ ِرمُون
و روزی که قیامت برپا شود گنهکاران [از شدت سختی و
هولناکی آن اندوهگین گردند و به علت پذیرفته نشدن بهانه و

عذرشان از رحمت خدا] مأیوس شوند)۱۲( ،

سوره روم ()30

جزء 21

شفعءا ُُ وكءا ُنوا ِب ُ
شركءا ِئ ِه ْم ُ
ول ْم ي ُكنْ ل ُه ْم ِمنْ ُ
شركءا ِئ ِه ْم
كءا ِف ِرين
و از معبودانشان [که آنها را کورکورانه می پرستیدند] برای آنان
شفیعانی نخواهد بود ،و آنان معبودانشان را [از روی واقعیت]

انکار می کنند)۱۳( ،

سوره روم ()30

جزء 21

وي ْوم تقُو ُم السهءاع ُة ي ْوم ِئ ٍذ يتفره قُون

و روزی که قیامت برپا شود آن روز [همه] از هم جدا
میشوند)۱۴( ،
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ت ف ُه ْم ِفي ر ْوض ٍة
فأمهءا اله ِذين آم ُنوا وع ِملُوا ال ه
صءالِحءا ِ
يُحْ برُون
اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند ،آنان را
در بوستانی [سرسبز و خرم] مسرور وشادمان می دارند)۱۵( .
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َٰ
وأمهءا اله ِذين كفرُوا وك هذبُوا ِبآيءا ِتنءا ولِقءا ُِ ْاْل ِخر ِة فأُول ِئك
ب مُحْ ضرُون
ِفي ْالعذا ِ

و اما کسانی که کفر ورزیده و آیات ما و دیدار آخرت را
تکذیب کرده اند ،احضارشدگان در عذاب اند)۱۶( .
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َّللا ِحين ُت ْمسُون و ِحين ُتصْ ِبحُون
ف ُسبْحءان ه ِ

پس خدا را هنگامی که وارد شب می شوید و هنگامی که به
صبح در می آیید ،تسبیح گویید)۱۷( ،

سوره روم ()30

جزء 21

ض وع ِش ًًّيءا و ِحين
ول ُه ْالح ْم ُد ِفي السهمءاوا ِ
ت و ْاْلرْ ِ
ُت ْظ ِهرُون

همه ستایش ها در آسمان ها و زمین ویژه اوست و شب و آن
گاه که وارد ظهر می شوید [نیز خدا را تسبیح گویید)۱۸( ].
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جزء 21

ت و ُي ْخ ِر ُج ْالميِّت ِمن ْالحيِّ ويُحْ ِيي
ي ُْخ ِر ُج ْالحيه ِمن ْالم ِّي ِ
ْاْلرْ ض بعْ د م ْو ِتهءا ۚ وك َٰذلِك ُت ْخرجُون
زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد ،و
زمین را پس از مردگی اش زنده می کند؛ و این گونه [از گورها]

بیرون آورده می شوید)۱۹( .
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و ِمنْ آيءا ِت ِه أنْ خلق ُك ْم ِمنْ ُترا ٍ
ب ُث هم إِذا أ ْن ُت ْم بشر ت ْنت ِشرُون
و از نشانه های [قدرت و ربوبیت] او این است که شما را از
خاکی [بی جان] آفرید؛ پس اکنون بشری هستید که [روی زمین]

پراکنده و منتشرید)۲۰( ،
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و ِمنْ آيءا ِت ِه أنْ خلق ل ُك ْم ِمنْ أ ْنفُ ِس ُك ْم أ ِْو ً
اجءا لِتسْ ُك ُنوا إِليْهءا
وجعل بيْن ُك ْم مو هد ًة ورحْ م ًة ۚ إِنه ِفي َٰذلِك ْليءا ٍ
ت لِق ْو ٍم
يتف هكرُون
و از نشانه های [قدرت و ربوبیت] او این است که برای شما از جنس خودتان
همسرانی آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و در میان شما دوستی و مهربانی قرار داد؛
ً
یقینا در این [کار شگفت انگیز] نشانه هایی است برای مردمی که می اندیشند)۲۱( ،
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ضو ْ
اخ ِتَلفُ أ ْل ِسن ِت ُك ْم
و ِمنْ آيءا ِت ِه خ ْل ُق السهمءاوا ِ
ت وا ْْلرْ ِ
وأ ْلوا ِن ُك ْم ۚ إِنه ِفي َٰذلِك ْليءا ٍ
ت لِ ْلعءالِ ِمين
و از نشانه های [قدرت و ربوبیت] او آفرینش آسمان ها وزمین و
اختالف و گوناگونی زبان ها و رنگ های شماست؛ بی تردید در

این [واقعیات] نشانه هایی است برای دانایان)۲۲( ،
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و ِمنْ آيءا ِت ِه منءا ُم ِ
ِ
إِنه ِفي َٰذلِك ْليءا ٍ
ت لِق ْو ٍم يسْ معُون
و از نشانه های [قدرت و ربوبیت] او خواب شما وجستجویتان
ً
برای تأمین معاش در شب وروز است ،یقینا در این [امور] نشانه

هایی است برای مردمی که گوش شنوا دارند)۲۳( ،
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و ِمنْ آيءا ِت ِه ي ُِري ُك ُم ْالبرْ ق خ ْو ًفءا وطم ًعءا ويُن ِِّ ُل ِمن السهمءا ُِ
مءا ًُ فيُحْ ِيي ِب ِه ْاْلرْ ض بعْ د م ْو ِتهءا ۚ إِنه ِفي َٰذلِك ْليءا ٍ
ت
لِق ْو ٍم يعْ ِقلُون
و از نشانه های [قدرت و ربوبیت] اوست که برق را مایه ترس [از صاعقه] و امید [به
باران] به شما می نمایاند ،و از آسمان ،آبی نازل می کند که زمین را پس از مردگی اش
ً
به وسیله آن زنده می کند؛ قطعا در این [شگفتی های آفرینش] نشانه هایی است برای
ّ
مردمی که تعقل می کنند)۲۴( .
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و ِمنْ آيءا ِت ِه أنْ تقُوم السهمءا ُُ و ْاْلرْ ضُ ِبأم ِْر ِه ۚ ُث هم إِذا
ض إِذا أ ْن ُت ْم ت ْخ ُرجُون
دعءا ُك ْم دعْ و ًة ِمن ْاْلرْ ِ
و از نشانه های [قدرت و ربوبیت] او این است که آسمان و زمین
به فرمانش برپایند ،سپس زمانی که شما را با یک دعوت از زمین

بخواند ،ناگاه [از گورها] بیرون می آیید)۲۵( ،
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ض ُكل ل ُه قءا ِن ُتون
ول ُه منْ ِفي السهمءاوا ِ
ت و ْاْلرْ ِ
و هر که در آسمان ها و زمین است ،فقط در سیطره ّ
مالکیت و
فرمانروایی اوست ،و همه برای او فروتن و خاضع اند)۲۶( ،

سوره روم ()30
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وهُو اله ِذي يبْدأ ُ ْالخ ْلق ُث هم ُي ِعي ُدهُ وهُو أهْ ونُ عل ْي ِه ۚ ول ُه
ض ۚ وهُو ْالع ِِي ُِ
ْالمث ُل ْاْلعْ ل َٰى ِفي السهمءاوا ِ
ت و ْاْلرْ ِ
ْالح ِكي ُم
و اوست که مخلوقات را می آفریند سپس آنان را [پس از مرگشان] باز
میگرداند؛ و این [کار] برای او آسان تر است .و برترین وصف ها در آسمان
ها و زمین ویژه اوست؛ و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است)۲۷( .
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ضرب ل ُك ْم مث ًَل ِمنْ أ ْنفُ ِس ُك ْم ه ْل ل ُك ْم ِمنْ مءا ملك ْ
ت أيْمءا ُن ُك ْم ِمنْ
ُ
شركءاُ فِي مءا رِ ْقنءا ُك ْم فأ ْن ُت ْم فِي ِه سواُ تخءافُون ُه ْم ك ِخيف ِت ُك ْم أ ْنفُس ُك ْم ۚ
ك َٰذلِك ُنف ِّ
ت لِق ْو ٍم يعْ قِلُون
ص ُل ْاْليءا ِ
خدا از [وضع و حال] خودتان برای شما مثلی زده است ،آیا از بردگانتان در آنچه [از نعمت ها و ثروت ها]
به شما روزی داده ایم ،شریکانی دارید که شما در آن [نعمت ها و ثروت ها] با هم برابر و یکسان باشید ،و
همان گونه که از یکدیگر می ترسید [که یکی از شما نعمت و ثروت مشترک را ویژه خود کند] از بردگانتان
هم بترسید؟ [بی تردید در میان آزاد و برده و موال و عبد و مالک و مملوک چنین شرکتی وجود ندارد ،پس
چگونه ممکن است مملوک خدا در خدایی ،ربوبیت ،خالقیت و ّ
مالکیت شریک او باشد؟!] این گونه آیات
ّ
خود را برای مردمی که تعقل می کنند ،بیان می کنیم)۲۸( .
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جزء 21

ب ِل ا هتبع اله ِذين ظلمُوا أهْ واُ ُه ْم ِبغي ِْر ِع ْل ٍم فمنْ ي ْه ِدي منْ
أض هل ه
ءاص ِرين
َّللاُ ومءا ل ُه ْم ِمنْ ن ِ
ّ
[اعتقاد و عمل مشرکان بر پایه تعقل نیست] بلکه آنان که [با شرکورزی] ستم کرده اند
از روی جهل و نادانی از هواهای نفسانی خود پیروی نموده اند؛ پس کسانی را که خدا
[به کیفر پیروی از هواها] گمراه کرده است ،چه کسی هدایت می کند؟ و آنان هیچ

یاری کننده ای [که از گمراهی و عذاب نجاتشان دهد] نخواهند داشت)۲۹( .

سوره روم ()30

جزء 21

َّللا اله ِتي فطر ال هنءاس
ين ح ِني ًفءا ۚ ِف ْطرت ه ِ
فأ ِق ْم وجْ هك لِل ِّد ِ
َّللا ۚ َٰذلِك ال ِّدينُ ْالق ِّي ُم و َٰل ِكنه أ ْكثر
عليْهءا ۚ َل ت ْب ِديل لِخ ْل ِق ه ِ
ءاس َل يعْ لمُون
ال هن ِ
پس [با توجه به بی پایه بودن شرک] حق گرایانه و بدون انحراف با همه وجودت به
سوی این دین [توحیدی] روی آور[ ،پای بند و استوار بر] سرشت خدا که مردم را بر آن
سرشته است باش برای آفرینش خدا هیچگونه تغییر و تبدیلی نیست؛ این است دین

درست و استوار؛ ولی بیشتر مردم معرفت و دانش [به این حقیقت اصیل] ندارند)۳۰( .

سوره روم ()30

جزء 21

ُم ِن ِيبين إِل ْي ِه وا هتقُوهُ وأ ِقيمُوا الصهَلة وَل ت ُكو ُنوا ِمن
ْال ُم ْش ِر ِكين
[پای بند به همان سرشت خدایی باشید] در حالی که روی
آورندگان به سوی او هستید و از او پروا کنید و نماز را برپا دارید و

از مشرکان نباشید)۳۱( .

سوره روم ()30

جزء 21

ِمن اله ِذين فره قُوا ِدين ُه ْم وكءا ُنوا ِشي ًعءا ُك ُّل ِح ِْ ٍ
ب ِبمءا لدي ِْه ْم
ف ِرحُون
مشرکانی که دینشان را بخش بخش کردند و [سرانجام] گروه گروه
شدند ،در حالی که هر گروهی به آنچه [از بخشی از دین] نزد

آنان است [به تصور اینکه حق است] شادمانند! ()۳۲

سوره روم ()30

جزء 21

وإِذا مسه ال هنءاس ضُر دع ْوا ر هب ُه ْم ُم ِن ِيبين إِل ْي ِه ُث هم إِذا
أذاق ُه ْم ِم ْن ُه رحْ م ًة إِذا ف ِريق ِم ْن ُه ْم ِبرب ِِّه ْم ُي ْش ِر ُكون
هنگامی که به مردم آسیب و گزندی برسد ،پروردگارشان را در حالی که به سوی او
روی آورده اند ،می خوانند ،سپس زمانی که رحمتی از سوی خود [چون نعمت،
ثروت ،اوالد و امنیت] به آنان بچشاند ،ناگهان گروهی از آنان به پروردگارشان شرک

می ورزند)۳۳( .

سوره روم ()30

جزء 21

لِي ْكفُرُوا ِبمءا آتيْنءا ُه ْم ۚ فتم هتعُوا فس ْوف تعْ لمُون
بگذار تا به آنچه به آنان داده ایم ،ناسپاسی کنند ،بنابراین [از
نعمت های اندک و زودگذر] برخوردار شوید که سپس خواهید

دانست [سرنوشت و کیفر ناسپاسان چیست؟] ()۳۴

سوره روم ()30

جزء 21

أ ْم أ ْنِ ْلنءا علي ِْه ْم س ُْلطءا ًنءا فهُو يتكله ُم ِبمءا كءا ُنوا ِب ِه ُي ْش ِر ُكون
یا [مگر] دلیلی استوار بر آنان نازل کرده ایم که آن دلیل [بر
ّ
ّ
حقانیت] معبودانی که به وسیله آن [به خدا] شرک می ورزند،

سخن می گوید؟ ()۳۵

سوره روم ()30

جزء 21

ص ْب ُه ْم سيِّئة
وإِذا أذ ْقنءا ال هنءاس رحْ م ًة ف ِر ُحوا ِبهءا وإِنْ ُت ِ
يه ْم إِذا ُه ْم ي ْقن ُ
ِبمءا ق هدم ْ
طون
ت أ ْي ِد ِ
و هرگاه به مردم رحمتی [چون نعمت ،ثروت ،اوالد و امنیت]
بچشانیم به آن شادمان می شوند ،و چون به سبب گناهانی که مرتکب

شده اند آسیب و گزندی به آنان رسد ،ناگهان ناامید می شوند)۳۶( .

سوره روم ()30

جزء 21

َّللا ي ْبس ُ
أول ْم ير ْوا أنه ه
ُط الرِّ ِْق لِمنْ يشءا ُُ وي ْق ِد ُر ۚ إِنه ِفي
َٰذلِك ْليءا ٍ
ت لِق ْو ٍم ي ُْؤ ِم ُنون
آیا ندانسته اند که خدا رزق و روزی را برای هرکه بخواهد فراخ و
ً
گشاده قرار می دهد و [برای هر که بخواهد] تنگ می گیرد؟ یقینا در

این [برنامه] نشانه هایی است برای مردمی که ایمان دارند)۳۷( .

سوره روم ()30

جزء 21

َٰ
يل ۚ ذلِك خيْر
فآ ِ
ت ذا ْالقُرْ ب َٰى ح هق ُه و ْال ِمسْ ِكين وابْن الس ِهب ِ
َّللا وأ ُ َٰ
ول ِئك ُه ُم ْال ُم ْفلِ ُحون
لِله ِذين ي ُِري ُدون وجْ ه ه ِ
ّ
حق
پس [با توجه به فراخ بخشی خدا در روزی و رزق] خویشاوند و مسکین
و در راه مانده را بده .این انفاق برای آنان که خشنودی خدا را می خواهند بهتر
است؛ و اینان [که حقوق مالی را می پردازند] همان رستگارانند)۳۸( .

سوره روم ()30

جزء 21
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َّللا فأ ُ َٰ
ول ِئك ُه ُم
َّللا ومءا آت ْي ُت ْم ِمنْ ِكءا ٍة ُت ِري ُدون وجْ ه ه ِ
هِ
ْالمُضْ ِعفُون
اموال و اجناسی را که [به صورت وام] به ربا می دهید تا در میان اموال مردم فزونی
یابد ،نزد خدا فزونی نخواهد یافت؛ و آنچه از زکات می دهید که [به سبب پرداختنش]
خشنودی خدا را می خواهید [مایه فزونی است]؛ پس این زکات دهندگانند که مال و

ثوابشان دو چندان می شود)۳۹( .

سوره روم ()30

جزء 21

ه
َّللاُ اله ِذي خلق ُك ْم ُث هم رِق ُك ْم ُث هم ُي ِمي ُت ُك ْم ُث هم يُحْ ِيي ُك ْم ه ْل ِمنْ
ُ
شركءا ِئ ُك ْم منْ ي ْفع ُل ِمنْ َٰذلِ ُك ْم ِمنْ شيْ ٍُ ۚ ُسبْحءان ُه وتعءال َٰى
عمهءا ُي ْش ِر ُكون
خداست که شما را آفرید ،آن گاه به شما روزی داد ،سپس شما را می میراند ،و پس از
آن شما را زنده می کند؛ آیا از معبودان شما کسی هست که چیزی از این [کارها] را
انجام دهد؟ او ّ
منزه و برتر است از اینکه به او شرک ورزند)۴۰( .

سوره روم ()30

جزء 21
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لِ ُي ِذيق ُه ْم بعْ ض اله ِذي ع ِملُوا لعله ُه ْم يرْ ِجعُون
در خشکی و دریا به سبب اعمال زشتی که مردم به دست خود مرتکب شدند،
فساد و تباهی نمودار شده است تا [خدا کیفر] برخی از آنچه را انجام داده اند
به آنان بچشاند ،باشد که [از گناه و طغیان] برگردند)۴۱( .

سوره روم ()30

جزء 21

ض فءا ْن ُ
ظ ُروا كيْف كءان عءا ِقب ُة اله ِذين
قُ ْل ِسيرُوا ِفي ْاْلرْ ِ
ِمنْ ق ْب ُل ۚ كءان أ ْكث ُر ُه ْم ُم ْش ِر ِكين
بگو :در زمین بگردید پس با تأمل بنگرید که سرانجام کسانی که
پیش تر بودند [و مرتکب کار زشت شدند] چگونه بود؟ بیشتر

آنان مشرک بودند)۴۲( .

سوره روم ()30

جزء 21

ين ْالقي ِِّم ِمنْ قب ِْل أنْ يأْ ِتي ي ْوم َل مر هد ل ُه
فأ ِق ْم وجْ هك لِل ِّد ِ
ص هدعُون
َّللا ي ْوم ِئ ٍذ ي ه
ِمن ه ِ
پس [با توجه به بی پایه بودن شرک] با همه وجودت به سوی این دین درست و
استوار روی آور پیش از آنکه روزی فرا رسد که از سوی خدا هیچ بازگشتی
برای آن نیست ،آن روز [همه مردم] دسته دسته و گروه گروه شوند)۴۳( .

سوره روم ()30

جزء 21

منْ كفر فعل ْي ِه ُك ْف ُرهُ ومنْ ع ِمل صءالِ ًحءا ف ِِل ْنفُ ِس ِه ْم
ي ْمه ُدون
کسانی که کافر شوند کفرشان به زیان خود آنان است ،و آنان که
کار شایسته انجام دهند[ ،بستر امن و آسایشی و اقامت گاه

جاویدی] برای خود آماده می کنند)۴۴( ،

سوره روم ()30

جزء 21

ت ِمنْ فضْ لِ ِه ۚ إِ هن ُه
لِيجْ ِِي اله ِذين آم ُنوا وع ِملُوا الصهءالِحءا ِ
َل ُي ِحبُّ ْالكءا ِف ِرين
تا خدا به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند
از فضل خود پاداش دهد [و کافران را از رحمتش محروم کند]؛

زیرا خدا کافران را دوست ندارد)۴۵( .

سوره روم ()30

جزء 21

ت ولِ ُي ِذيق ُك ْم ِمنْ
و ِمنْ آيءا ِت ِه أنْ يُرْ ِسل الرِّ يءاح مُب ِّشرا ٍ
ك ِبأم ِْر ِه ولِتبْت ُغوا ِمنْ فضْ لِ ِه ولعله ُك ْم
رحْ م ِت ِه ولِتجْ ِري ْالفُ ْل ُ
ت ْش ُكرُون
و از نشانه های [قدرت و ربوبیت] او این است که بادها را مژده دهنده می فرستد ،و تا
بخشی از [باران] رحمتش را به شما بچشاند ،و تا کشتی ها [به وسیله بادها] به فرمان
او حرکت کنند ،و نیز برای اینکه از رزق و روزی او بجویید ،و باشد که شما سپاس

گزاری کنید)۴۶( .

سوره روم ()30

جزء 21

ولق ْد أرْ س ْلنءا ِمنْ ق ْبلِك ُرس ًَُل إِل َٰى ق ْو ِم ِه ْم فجءاُُو ُه ْم
ت فءا ْنتقمْنءا ِمن اله ِذين أجْ رمُوا وكءان ح ًًّقءا عليْنءا
ِب ْءالبيِّنءا ِ
نصْ ُر ْالم ُْؤ ِم ِنين
و به راستی پیش از تو پیامبرانی را به سوی قومشان فرستادیم که برای آنان
دالیل روشن آوردند ،سپس ما از آنان که مرتکب گناه شدند ،انتقام گرفتیم [و
ّ
مؤمنان را یاری دادیم]؛ و یاری مؤمنان حقی بر عهده ماست)۴۷( .

سوره روم ()30

جزء 21

َّللاُ اله ِذي يُرْ ِس ُل الرِّ يءاح ف ُت ِثي ُر سحءا ًبءا في ْب ُس ُ
ه
ط ُه ِفي السهمءا ُِ
كيْف يشءا ُُ ويجْ علُ ُه ِكس ًفءا فترى ْالو ْدق ي ْخ ُر ُج ِمنْ ِخَللِ ِه
فإِذا أصءاب ِب ِه منْ يشءا ُُ ِمنْ ِعبءا ِد ِه إِذا ُه ْم يسْ تب ِْشرُون
خداست که بادها را می فرستد تا ابری را برمی انگیزد ،پس آن را در آسمان آن گونه که
بخواهد می گستراند و به صورت بخش بخش و پاره های مختلف در می آورد ،پس
باران را می بینی که از البه الی آن بیرون می آید و چون آن را به هرکس از بندگانش که

بخواهد می رساند ،آن گاه شادمان و خوشحال می شوند)۴۸( .

سوره روم ()30

جزء 21

وإِنْ كءا ُنوا ِمنْ قب ِْل أنْ يُن هِل علي ِْه ْم ِمنْ ق ْبلِ ِه ل ُم ْبلِ ِسين

و همانا پیش از آنکه باران بر آنان نازل شود[ ،آری] پیش از
آن مأیوس و ناامید بودند)۴۹( .

سوره روم ()30

جزء 21
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ِ
م ْو ِتهءا ۚ إِنه َٰذلِك لمُحْ ِيي ْالم ْوت َٰى وهُو عل َٰى ُك ِّل شيْ ٍُ
ق ِدير
پس با تأمل به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس از
مردگی اش زنده می کند ،بی تردید این [خدای قدرتمند] زنده

کننده مردگان است و او بر هر کاری تواناست)۵۰( .

سوره روم ()30

جزء 21

ول ِئنْ أرْ س ْلنءا ِر ً
يحءا فرأ ْوهُ مُصْ ف ًًّرا لظلُّوا ِمنْ بعْ ِد ِه
ي ْكفُرُون
و اگر بادی [سوزان و زیانبار] بفرستیم ،پس آن [کشت و زرع] را
زرد شده ببینند ،پس از آن [به جای جبران گناهانی که سبب این

آسیب شده] ناسپاس می شوند)۵۱( .

سوره روم ()30

جزء 21

ص هم ال ُّدعءاُ إِذا وله ْوا
فإِ هنك َل ُتسْ ِم ُع ْالم ْوت َٰى وَل ُتسْ ِم ُع ال ُّ
م ُْد ِب ِرين
[اینان که کفر را بر ایمان ترجیح داده اند ،مانند مردگان اند] پس
تو نمی توانی [دعوتت را] به مردگان بشنوانی و نمی توانی دعوتت

را به کران زمانی که پشت کنان روی می گردانند ،بشنوانی)۵۲( .

سوره روم ()30

جزء 21

ومءا أ ْنت ِبهءا ِد ْال ُع ْميِ عنْ ضَلل ِت ِه ْم إِنْ ُتسْ ِم ُع إِ هَل منْ
ي ُْؤ ِمنُ ِبآيءا ِتنءا ف ُه ْم مُسْ لِمُون
و تو هدایت کننده کوردالن از گمراهی شان نیستی ،و جز به آنان
که به آیات ما ایمان می آورند و تسلیم [فرمان ها و احکام ما]

هستند ،نمی توانی [دعوتت] را بشنوانی)۵۳( .

سوره روم ()30

جزء 21

ه
ف ُث هم جعل ِمنْ بعْ ِد ضعْ ٍ
َّللاُ اله ِذي خلق ُك ْم ِمنْ ضعْ ٍ
ف قُوه ًة
ُث هم جعل ِمنْ بعْ ِد قُوه ٍة ضعْ ًفءا وشيْب ًة ۚ ي ْخلُ ُق مءا يشءا ُُ وهُو
ْالعلِي ُم ْالق ِدي ُر
خداست که شما را از ناتوانی آفرید ،سپس بعد از ناتوانی قدرت و
نیرو داد ،آن گاه بعد از نیرومندی و توانایی ،ناتوانی و پیری قرار

داد؛ هرچه بخواهد می آفریند و او دانا و تواناست)۵۴( .
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وي ْوم تقُو ُم السهءاع ُة ُي ْق ِس ُم ا ْلمُجْ ِرمُون مءا ل ِب ُثوا غيْر سءاع ٍة ۚ
ك َٰذلِك كءا ُنوا ي ُْؤف ُكون
و روزی که قیامت برپا می شود ،مجرمان سوگند می خورند که [فاصله مرگ تا قیامت
را] جز ساعتی درنگ نکرده اند ،این گونه [که در قیامت دروغ می گویند و منحرف از
حقیقت هستند در دنیا نیز همواره از حق به باطل] منحرف می شدند)۵۵( .
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وقءال اله ِذين أُو ُتوا ْال ِع ْلم و ِْ
َّللا
اليمءان لق ْد ل ِب ْث ُت ْم ِفي ِكتءا ِ
ب هِ
ث و َٰل ِك هن ُك ْم ُك ْن ُت ْم َل تعْ لمُون
ث ف َٰهذا ي ْو ُم ْالبعْ ِ
إِل َٰى ي ْو ِم ْالبعْ ِ
و کسانی که دانش و ایمان به آنان داده شده است می گویند :بی تردید شما [بر طبق
قضا و قدر ثبت شده] در کتاب خدا [لوح محفوظ] تا روز قیامت درنگ کرده اید و این
روز قیامت است ،ولی شما [به اینکه قیامت حق است] معرفت و دانش نداشتید)۵۶( .
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في ْوم ِئ ٍذ َل ي ْنف ُع اله ِذين ظلمُوا معْ ِذر ُت ُه ْم وَل ُه ْم يُسْ تعْ تبُون

پس در آن روز کسانی که [به آیات ما و پیامبران] ستم کرده اند،
عذرخواهی شان به آنان سود نمی دهد ،و نه از آنان می خواهند

که [برای به دست آوردن خشنودی خدا] عذرخواهی کنند)۵۷( ،
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ْ
َٰ
ُ
ه
آن ِمنْ ُك ِّل مث ٍل ۚ ول ِئنْ
رْ
ق
ال
ا
ذ
ه
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ف
ءاس
ن
ِ
ِ
ولق ْد ضربْنءا لِل ِ
ْطلُون
ِج ْئت ُه ْم ِبآي ٍة ليقُولنه اله ِذين كفرُوا إِنْ أ ْن ُت ْم إِ هَل ُمب ِ
و به راستی در این قرآن برای مردم از هرگونه مثلی زدیم .و اگر برای آنان معجزه ای [که
ً
خود درخواست دارند] بیاوری آنان که کفر ورزیده اند ،قطعا خواهند گفت :شما جز
باطل گرا نیستید [و این معجزه ای که آوردید ،جز باطل نیست)۵۸( ].
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خدا این گونه بر دل های کسانی که معرفت و دانش ندارند
ُ
مهر [تیره بختی] می نهد)۵۹( .
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َّللا حق وَل يسْ ت ِخ هف هنك اله ِذين َل يُو ِق ُنون
فءاصْ ِبرْ إِنه وعْ د ه ِ
ً
پس [بر آزار و یاوه گویی این تیره بختان] شکیبایی کن که یقینا وعده خدا [در
مورد یاری و پیروزی تو] حق است ،و مبادا آنان که یقین [به وعده های حق و
برپا شدن قیامت] ندارند تو را به ناشکیبایی و سبک سری وادارند)۶۰( .

